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یـــادداشــت  روز
 سعداهلل زارعی

اگر حاج قاســمی نبود، اتفاقات ناگوار در حال وقوع در منطقه و جنایت و تجاوز به  
حداعال رســیده و گروه های تکفیری در سوریه و عراق ممکن بود که امنیت ایران را 
هم مختل کنند، اما سردار سلیمانی به قول یک روزنامه آلمانی به عنوان استراتژیست 
مبارزه با داعش وارد عرصه شــد و اجازه پیشروی را از آن ها گرفت.سردار سلیمانی 

ویژگی های شخصیتی بارزی داشت و...

حاج قاسم و الگوی کار با جوانان

آیا وزارت آموزش و پرورش به واگذاری بخشی از اختیارات خود رضایت می دهد؟

»سازماننظاممعلمان«تالشبرایکسبحقوقحرفهای

 اقتصاد   100استاد دانشگاه و کارشناس 
اقتصــادی و مالیاتی بــرای »مالیات بر 
ثروت های غیرمولــد« به رئیس مجلس 
نامه نوشــتند. در این نامه آمده است: در 
چنین شرایطی می بایست ضمن تالش 
برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه 
با فرارمالیاتی، اقــدام به تعریف پایه های 
جدید مالیاتی کــرد. پایه هایی که وضع 
آن هــا، نه تنها تناقضی با سیاســت های 

اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته باشند، 
بلکه برای تقویت این سیاست ها از جمله 
کاهش شکاف  ثروتی، حمایت از اشتغال 
و تولید و... باشــد. بر این اســاس طرح 
وضع مالیات بر ثروت های غیرمولد جهت 
وضع مالیات بر خــودرو با ارزش بیش از 
300میلیون تومان )یعنی معافیت بیش از 
90 درصد صاحبان خودرو در کشــور( و 
امالک مسکونی با ارزش بیش از 5میلیارد 

تومــان )یعنی معافیت اقشــار ضعیف، 
متوســط و متوســط به باالی جامعه( 
براساس اصول کارشناسی دقیق، طراحی 
و تقدیم کمیسیون اقتصاد شد. متأسفانه 
کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط 
کشور و نیز زیرپا گذاشتن اصول اولیه وضع 
هرگونه مالیات، یعنی اصل طبقه بندی )به 
گونه ای که عناصر هر طبقه  باید بیشترین 
تجانس و همخوانی را با هم داشته باشند( 

و اصل توانایی پرداخــت )تعیین میزان 
مالیات مؤدیان هر طبقه براساس توانایی 
پرداخت آن ها( بــه گونه ای طرح اولیه را 
تغییر دادند که عمالً تمام اهداف طرح را 
از میان برداشتند. نتیجه این تغییرات به 
عنوان مثال آن است که خودروها به ارزش 
20میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، با 
وجود هر گونه تجانس و همخوانی، در یک 

طبقه قرار گرفته...

 ............ صفحه 7

»کیمیا علیزاده« 
در ماجرای مهاجرت به 

آلمان بازی خورده است؟

»آپ چاگی« 
به نمکدان 

وطن

آزادسازی ادلب؛ از آتش بس 
بی فایده تا پیشروی های 

سریع ارتش سوریه

النصره  شکست  
در زادگاه 

شاعر سوری

 100 اقتصاددان در نامه ای به علی الریجانی 
خواستار بازنگری در طرح مالیات بر ثروت غیر مولد شدند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 9 ............ صفحه 8

 

نهضت نذری پزان زنان مشهدی
 آستان   صحبت از نذری که می شود ناخودآگاه در ایام فاطمیه و به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی انجام می شود

می افتم  مادربزرگ  شله زرد  و  حلوا  رشته،  آش  یاد 
که شب های جمعه یا دم افطار های ماه مبارک در 
خانه   راهی  مالمین  و  چینی  بشقاب های  و  کاسه 

همسایه ها می شد. ... و چه لذتی داشت وقتی غذای 
نذری می خوردیم. نذری دادن بیشتر از آنکه پول و 
امکانات بخواهد، نیت صاف و صادق می خواهد و یک 

 ............ صفحه 3دل بزرگ. بانوان مشهدی...

 ............ صفحه 6

12 10 2
گفت وگو با احمد دهقان تراکتور و صنعت نفت بازندگان بزرگ روایت سردار کوثری از تدبیر رهبری درباره سوریه و عراق:

 :jامام کاظم
بهترین چیزی 
که بنده بعد از 

شناخت خدا به 
وسیله آن به درگاه 

الهی تقرب پیدا 
می کند، نماز است. 
تحف العقول، ص391
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می خواهم بهترین و انسانی ترین 
داستان جنگ را بنویسم

یحیی 
صدر را شخم زد

با کوچک ترین خطای دشمن
اسرائیل از بین می رود

 مناقصه عمومی خرید اثاثیه
دفتر امالک منطقه شرق

شرح در صفحه اول قدس خراسان
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
پروژه بیمارستان امداد و 

نجات جنوب مشهد
شرح در صفحه 4
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مزایده شماره 98/3
فروش ملک واقع در استان خراسان رضوی

شهرستان چناران
شرح در صفحه 8
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم 

اورژانس 115 شهرآباد بردسکن 
شرح در صفحه 4
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آگهی مزایده عمومی کاالهای مازاد بر نیاز و اسقاط 
آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد مقداری از كااله�ای مازاد بر نیاز و اس�قاط خ�ود را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برس�اند.
متقاضی�ان جه�ت بازدی�د و دریاف�ت ف�رم ش�ركت در مزای�ده و برگه پیش�نهاد قیم�ت می توانند از س�اعت 9 ال�ی 12 در                           
تاری�خ ه�ای 98/11/19 و 98/11/20و 98/11/21 به مدت س�ه روز به مجتمع انبارهای آس�تان ق�دس رضوی واقع در 
مش�هد -بلوار چمن- چمن 88  مراجعه و حداكثر تا س�اعت 13:30 مورخ 98/11/23 نس�بت به تکمیل و تحویل برگه پیش�نهاد قیمت در پاكت 

دربس�ته به دبیرخانه معاونت اداری و پش�تیبانی س�ازمان مركزی آس�تان قدس رضوی اقدام نمایند. 
ضمنا به منظور دریافت و مش�اهده متن كامل آ گهی به س�ایت www.dev.razavi.ir یا به آدرس مش�هد، س�ازمان مركزی آستان قدس رضوی، 

دفت�ر اداره ت�داركات خدم�ات و نقلی�ه  مراجع�ه نماین�د. 
ش�ایان ذکر اس�ت  هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 ش�ماره تماس 32516839-051 و 32001044-051 و 05132001148
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فراخوان شناسایی تأمین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و محصوالت مدیریت کسب و کار
شركت كسب و كار رضوی )وابسته به آستان قدس رضوی( در نظر دارد در جهت تکمیل و ارائه خدمات تخصصی و پشتیبانی در 
حوزه مدیریت كسب و كار به شركت های تابعه سازمان اقتصادی رضوی و نیز جامعه كسب و كارهای مخاطب خود در دو قالب 

حضوری و بستر آنالین نسبت به شناسایی و استفاده از ظرفیت ارائه دهندگان خدمات در 4 حوزه ذیل اقدام به عمل آورد:
1- حوزه منابع انسانی            2- حوزه بازاریابی، تبلیغات و فروش       3- حوزه آموزش و تولید محتوا         4- حوزه خدمات رفاهی سازمانی

 جهت كسب اطالع بیشتر و تکمیل فرم به سایت RBSC.ir مراجعه فرمایید.  
  * مهلت تکمیل فرم و ارائه پیشنهادات: 20 بهمن 1398            شماره تماس: 37123712- 051 داخلی 102

ش�هرداری کهک در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسالمی ش��هر مقدار 1000 مترمربع زمین پارک الله را به منظور استفاده 
بخش خصوصی جهت بهره برداری و اس��تقرار وس��ایل بازی کودکان و غرفه مربوطه را به صورت اجاره 5 س��اله از طریق مزایده 
عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: 
قم- ش��هر کهک- بلوار ولی عصر)عج(- س��اختمان اداری ش��هرداری کهک مراجعه نموده یا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 34223233-025 تماس حاصل فرمایند.

ارزش اجاره بهای پایه ماهانه  مساحت زمینشرحردیف
)ریال(

مبلغ سپرده

اجاره بهای زمین1
 برای سال اول

 1/000
مترمربع

6/000/000

 26/580/000

ریال

اجاره بهای زمین2
7/200/000 برای سال دوم

اجاره بهای زمین3
8/600/000 برای سال سوم

اجاره بهای زمین4
10/000/000 برای سال چهارم

اجاره بهای زمین5
12/500/000 برای سال پنجم

*متقاضیان می بایست به عنوان سپرده شرکت در مزایده، مبلغ 26/580/000 ریال نقدًا به حساب 3100000947003 
به نام س��پرده ش��هرداری کهک نزد بانک ملی ش��عبه کهک واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی یا اوراق مش��ارکت 

بی نام تهیه و به همراه اسناد مزایده ارائه نمایند.
* مهلت تحویل اس��ناد و قبول پیش��نهادات: 10 روز بعد از نش��ر آگهی نوبت دوم )پایان وقت اداری روز پنجش��نبه                

مورخ 98/11/17( می باشد.
* برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

*شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

*هزینه های انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.                                                     شناسه آگهی 738570
 WWW.Kahak.ir  روابط عمومی شهرداری کهک 

آگهی مزایده شهرداری کهک 
)نوبت دوم( شماره: 40/22/5059
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 آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران )مناقصه عمومی یک مرحله ای(
ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت داخلی شرکت های آب و فاضالب شهری، 

فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر  به شماره فراخوان 20098001446000074 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت برگزار نماید. 

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد »میلیون ریال«مدت اجراموضوع مناقصهردیف

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری، 
خدمات مشترکین و اداری مالی شهرهای 

خلیل آباد و کندر 
123482 ماه

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز وجه 
نقد به میزان  175 میلیون ریال پس از فرایند 

ارزیابی کیفی و در مرحله پیشنهاد قیمت

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1397/12/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/12    مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/26
شرایط مناقصه گر )متقاضی ارزیابی کیفی(: - داشتن گواهینامه صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی  

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

وب��ت دوم
ن

نمایش   شفافیت
تصویب طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخابات اقدامی مثبت اما ناقص است

 ............ صفحه 2



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

روزنامـه صبـح ایـران

موسوی: برخورد مرزبانی آمریکا با ایرانیان، نژادپرستی محض است    سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در توییتی درباره اقدام مرزبانی آمریکا در 
قبال اتباع یا متولدین ایران نوشت: »طبق گزارش ها، مقامات امنیت مرزی آمریکا ایرانی ها را به خاطر ملیتشان آزار می دهند. این یک نژادپرستی محض و در تناقض با هنجارها و قوانین بین المللی حقوق بشری 

است«. وی این »برخوردها را شاهدی دیگر بر عقده  شرورانه این دولت )آمریکا( نسبت به ایران و خصومت عمیق با ایرانیان« خواند.

 سیاست/ مینا افرازه  نمایندگان مجلس 
دیروز در جلسه علنی به بررسی طرح شفافیت 
و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی پرداختند 
و بر اســاس آن قرار شــد تمامی مصارف و 
مخارج مرتبط با فعالیت هــای انتخاباتی و 
هزینه های تبلیغاتی نامزدها و منابع تأمین 
مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی 
نقدی و غیر نقدی دریافتی در سامانه مالی 
انتخابات ثبت شــود. این طرح که نخستین 
اقدام جدی مجلس برای شفافیت هزینه های 
مالی و تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مجلس 
اســت، به باور بسیاری از کارشناسان گرچه 
اقدامی مثبت در راســتای شــفافیت مالی 
نامزدهایی اســت که بعدها به عنوان وکالی 
ملت در مجلس راه می یابند، اما در محتوای 
این طرح، ایرادهای بســیاری ازجمله عدم 
شفافیت و در دسترس نبودن اطالعات مالی 
افراد برای عموم مردم و منفی بودن اثر این 

امر بر ضمانت اجرایی قانون مطرح، دارد.
طرح شــفافیت مالی نامزدهــای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی اول 
دی ماه به تصویب نمایندگان رسید و تصویب 
سریع این قانون آن هم در آستانه انتخابات 
مجلس بــا وجود باقی مانــدن ایراد هایش، 
ادعای نمایشــی بودن این اقدام از ســوی 

بهارستان نشینان را تقویت می کند.
گرچــه این طــرح در صحن 
بــه تصویب رســید، اما پس 
از ارجــاع آن به کمیســیون 
شــوراها و اعمال تغییرات و 
اصالح برخی موادش، عمالً بر 
میزان ابهام قانون و ناکامی آن 
در دستیابی به شفافیت افزود 
و در واقع اصالحــات اعمال 
شده از ســوی کمیسیون به 
نوعی اثرگذاری آن را در حوزه 
قرار  تحت شعاع  شفاف سازی 

داده است.

 بی اثر شدن طرح با 
حذف ماده واحده ای مهم

موضوعی که ســید مجتبی 
حســینی پور حقوقــدان در 
مصاحبه ای با تسنیم به آن تصریح کرد و در 
انتقاد نسبت به اقدام کمیسیون شوراها برای 
حذف ماده 6 طرح شفافیت مالی نامزدهای 
انتخابات مجلس، افزود: فرضاً بر اساس ماده 
5 مشخص می شود هر نامزدی در حوزه الف 
می تواند 500 میلیون تومان هزینه کند که 
در ادامه آن گفته شده که مثالً یک فرد بیش 

از 100 میلیون نمی تواند به نامزد انتخابات 
مجلــس کمک کند تا وی پــس از ورود به 
مجلس و تکیه زدن بر کرســی نمایندگی، 
وامدار آن فرد خاص نشود، با حذف این ماده، 
یک فرد می تواند تمامی هزینه های انتخاباتی 
یک نامزد و یا حتی چند نامزد را متقبل شود 
که این هم از مواردی است که موجب بی اثر 

شدن طرح شده است.
وی ادامه داد: جلوگیری از وابســتگی مالی 
نامزدهای انتخابات مجلس به اشخاص، برای 
تبلیغات انتخابات مجلس با حذف ماده 6 از 
بین رفته است. طرح شفافیت مالی نامزدهای 
انتخابــات مجلس در واقع بخشــی از طرح 
جامع اصالح قانون انتخاباتی است که تصویب 
قانون انتخاباتی به دلیل رفت وآمد بین شورای 
نگهبان و مجلس و عدم تسریع در رسیدگی 
به آن بالتکلیف مانــده؛ بنابراین تعدادی از 
نمایندگان تصمیم گرفتند طرح شــفافیت 
مالی نامزدهای انتخابات مجلس را برای کم 
کردن تخلفات انتخاباتی ارائه دهند و همین 
موضوع سبب شده تا این طرح چکش کاری 

مناسبی برای تصویب نداشته باشد.
گرچه نماینــدگان به عنــوان طراحان این 
طرح، انتقادات کارشناســان را قبول ندارند 
و مدعی اند طرح می تواند با ضمانت اجرایی 
که دارد از تخلفات گسترده مالی در انتخابات 

جلوگیری کند.
دفاع تمام قــد نماینــدگان از این طرح که 
به نوعی وجهه ای برای مجلس دهم محسوب 
می شــود، جــدا  از جناح بندی های چپ و 
راست موردتوجه قرار گرفت، اما آیا این قانون 

در عمل منجر به انتخاب اصلح خواهد شد؟

 عدم امکان سوت زنی توسط مردم
کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران، در 
گفت وگو بــا قدس درباره ایرادها و خألهایی 
که در تصویب طرح شفافیت مالی نامزدهای 
انتخابات مجلس مغفول مانده، اظهار داشت: 

ایــن طرح هیچ شــفافیت عمومــی ندارد 
و اطالعــات آن به صورت عمومی منتشــر 
نخواهد شــد تا از طریق آن مردم در جریان 
ریز عملکرد مالی نامزدها قرار گیرند، حتی 
در ماده 4 تبصره 3 گزارش قبلی کمیسیون 
شــوراها درباره این طرح، یک تبصره اضافه 
شده بود که انتشــار اطالعات مالی نامزدها 
جرم محسوب شود، یعنی نه تنها خودشان 
روشــی را برای در دسترس قرار گرفتن این 
اطالعات برای عموم مردم پیش بینی نکردند، 
بلکه تبصره دیگری هم بــه آن افزودند که 

انتشار اطالعات مالی جرم محسوب شود.
محمدحسین مجیدی گفت: وقتی اطالعات 
به صورت عمومی منتشــر نشود، هیچ یک از 
تراکنش هــا و فعالیت های مالی و انتخاباتی 
نامزدها در فضای تبلیغاتی از ســوی چند 
نهاد ناظر و محدود قابل رصد نیستند. الزمه 
اینکه بتوان اطالعات مالی را به صورت واقعی 
اعتبارســنجی کرد، این است که اطالعات 
به صورت عمومی منتشر شود و همچنین در 
کنار آن امکان گزارشگری تخلف و سوت زنی 

از سوی مردم وجود داشته باشد.
این کارشــناس افزود: اینکه اطالعات مالی 
نامزدها صرفاً در سامانه ای ثبت شود، طبیعتاً 
کارکرد مدنظر مردم را نخواهد داشت، البته 
در شرایطی که ما هیچ قانونی در این زمینه 
نداریم، همین قانون هم می تواند مؤثر باشد. 
برای میزان هزینه ها نیز باید سقفی تعیین 
شود که تا حدودی از بروز تخلفات جلوگیری 

کند.
وی ادامــه داد: همچنین در ایــن قانون از 
شرکت نمایندگان متخلف در انتخابات بعدی 
جلوگیری شده اســت، اما ازآنجایی که این 
فرایند پس از برگــزاری انتخابات و راهیابی 
نامزد متخلف به مجلــس صورت می گیرد، 
امکان عزل وی وجود ندارد و باید مشــکل 
حقوقــی در زمینه اجرای صحیح این قانون 
رفع شــود. در حال حاضر، هر جرمی از هر 

نماینده ای در دوره مسئولیتش اثبات شود، 
امکان عزل وی وجود ندارد. شورای نگهبان 
نیز درباره رد صالحیت 90 نفر از نمایندگان 
فعلی نظرش این است که نمی توان آن ها را 
عزل کرد؛ چون مــردم نمایندگی را به آنان 
اعطا می کنند؛ بنابراین مشــکلی که در این 

زمینه وجود دارد، بحث جرم انگاری است.

 کارکرد حداقلی طرح شفافیت مالی 
نامزدها 

مجیدی بیان کــرد: نامزدهایی که نماینده 
می شــوند، اگر بعدها تخلف انتخاباتی شان 
محرز شــود، چه برخوردی با آن ها خواهد 
شــد؟ باید گفت قانون در این زمینه مبهم 
اســت و تنها مجازات درجــه 6 برای آن در 
نظر گرفته شــده، درحالی که مجازات درجه 
6 نیز با بحث مصونیت نماینده دچار تناقض 
است و عمالً با این روند نمی توان با نماینده 
متخلف در مدت چهار ســال نمایندگی اش 

برخورد کرد.
این کارشــناس شــفافیت گفت: این قانون 
درواقع یــک اقدام حداقلی اســت و گرچه 
ســامانه ای بــرای اعــالم اطالعــات مالی 
پیش بینی شــده، اما طبیعتاً فعال شدن آن 
ســامانه هم به این دوره از انتخابات نخواهد 
رســید. مجلس دیر اقدام کــرد و تازه قرار 
است وزارت کشور سامانه ای را تهیه کند که 

اطالعات در آن ثبت شود.
وی تصریح کــرد: ارائه این طرح در نزدیکی 
انتخابات، بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی 
دارد و قرار اســت نماینده ها تنها با کاغذ و 
سیستم دســتی، منابع و مصارف انتخاباتی 
خودشــان را به فرمانداری هــا اعالم کنند، 
گرچه اعتبار سنجی آن هم محل ایراد است. 
همچنین این طــرح گرچه ضمانت اجرایی 
دارد و جرم انگاری در قانون دیده شــده، اما 

اثبات جرم از این طریق غیرممکن است.
مجیدی معتقد اســت: در شــرایط شفاف 
نبودن این طرح، اعتبار سنجی داده ها و اینکه 
بخواهیم جرایم را در چنین فضایی پیگیری 
و اثبات کنیم، طبیعتاً غیرممکن است؛ زیرا 
مردم دسترسی برای پیگیری ندارند و تنها 
فرماندار یا تعداد محــدودی نیرو در هیئت 
نظارت اســتان ها نظارت خواهند کرد که با 
توجه به اینکه هر استان 60 یا 70 نامزد دارد، 
آن ها هم طبیعتاً نمی توانند به صورت جزئی و 
موشکافانه تخلفات داوطلبان را رصد کنند و 
تنها یکسری اطالعات به صورت خوداظهاری 
ثبت می شود. با این تفاسیر، طرح شفافیت 
مالــی نامزدها در عمل یک کارکرد حداقلی 

خواهد داشت.

تصویب طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخابات اقدامی مثبت اما ناقص است

نمایش  شفافیت

 بنده دبیر بازنشســته98/7/1 هستم از آنجایی که همیشه شاهد بودم شما 
صدای ما را به مســئوالن می رســانید، رواســت پس از 30 سال کار سخت و 
فرســودگی اعصاب به خاطر یــک روز رتبه بندی به ما تعلــق نیابد؛ یعنی به 
همکاران بازنشســته 98/7/1 رتبه بندی تعلق نگرفته در حالی که طبق قانون 
باید حتماً تعلق می گرفت، ولی با یک تصمیم غلط و سرخودی نمی دانم بر چه 
اساســی این تاریخ را اعالم کردند که کاًل به بازنشستگان نیمه اول و یکم مهر 
98 با اینکه 6 ماه اول را هم ســرکار بودند، تعلق نگیرد. ظلم از این باالتر هم 
می شــود. لطفاً این پیام را که درد دل همکارانم نیز هست به گوش مسئوالن 

برسانید. 09120007598
 خــروش انقالبی مردم عراق که با برگزاری تظاهرات میلیونی و بی ســابقه 
خواســتار خروج اشــغالگران آمریکایی از کشورشان شــدند، نشان از این امر 
دارد که دولت جنایتکار و بی حیثیت آمریکا باید تروریســت هایش را از منطقه 
خارج کند و اگر جز این باشــد، رزمندگان جبهه مقاومت دهان تروریست های 
آمریکایی را به خاک ذلت رســانده و آنان را با خفت و خواری از منطقه بیرون 

خواهند انداخت. 09150000609
 اگرمســئوالن فدراسیون فوتبال زیر صورتجلسه ای که به خط روباه نوشته شده 
را امضا کردند، مطمئن هستم که دو سر باخت هست؟ باید دو نسخه و به دو زبان 

طرفین دعوا باشد. 09150009278
 آقایان عباس آخوندی، نوبخت، ربیعی، جهرمی! آیا از شما آقای امیرحسین 
ثابتی مجری جهان آرا دعوت نکردند اگر می خواهید از خودتان دفاع کنید به 
برنامــه جهان آرا بیایید، حاال چرا با دیکتاتوری برنامه جهان آرا، ثریا و عصرانه 
را به طور زنده قطع نمودید، از دولت تدبیر و امید بعید است! 09150007902

حاشیه ای بر یک خبر تأسف بار
در یادداشــت پیشین از آشفتگی رسانه های 
مملکت و تأثیرات مخرب آن بر تمام شئون 
زندگی انســان ایرانی گفتــم. باری هنوز در 
حال و هوای همان نوشــته بودم که شاهد 
از غیب رســید. جمعه گذشته رسانه ها خبر 
از احضار سفیر کشورمان در »کویت« دادند. 
علت؟! اعــالم مراتب اعتراض به ســخنان 
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران. این ژنرال 
ارشد کشــورمان در اظهاراتی پیشتر از چند 
پایگاه نظامی در منطقه نام برده و گفته بود 
پهپادهایی که در ترور سردار سلیمانی دخیل 
بودند، از این پایگاه ها برخاسته یا حمایت و 
هدایت شــده اند. یکی از این پایگاه ها، مرکز 
نظامــی »علی الســالم« در کویت بود. حاال 
این کشور کوچک و کم اهمیت منطقه که به 
زحمت جمعیتی معادل یکی از محالت تهران 
دارد، طلبکارانه سفیر ما را احضار می کند و 
هشدار می دهد مقامات ایرانی این گونه سخن 
نگویند و این خبر نیز بالفاصله در بســیاری 
از رسانه های جهان، درشت می شود و ضریب 

می گیرد.
و اما ربط این اتفاق به روند ناســالم کارکرد 
رسانه های ماچیست؟ با تأسف مدت هاست 
که یکی از نواقص اصلی رسانه ای کشور، آن 
هم در مهم ترین بخش این مجموعه، یعنی 
بخش خبررســانی، آشفتگی در اعالم اخبار 
و ترجیح ســرعت بر سالمت خبر است. این 
موضوع عالوه بر آنکه مرجعیت یک رســانه 
را نزد مخاطبان خدشــه دار می کند، اسباب 
آشفتگی فکری و بی اعتمادی مردم را فراهم 
کرده و مشکالت بی شماری را با خود می آورد. 
گاه اعالم یک خبر ساده هواشناسی و اخبار 
متعاقــب آن یعنی تعطیلی یا عدم تعطیلی 
مدارس و مراکز دیگر، در یک روز به اشکال 
متعدد روی خروجی خبرگزاری های مختلف 
می رود. گاه هنوز جوهر خبری در ســایتی 
خبری خشک نشــده، سایتی دیگر تکذیب 
آن را کار می کنــد و به همیــن ترتیب این 
بی مباالتی در عمــوم عرصه های خبری ما 
حاکم اســت. در ســمت دیگر تالش برای 
جمع آوری مســتندات خبر و سپس اعالم 
و ارجــاع آن به مخاطب به درســتی انجام 
نمی شود، یا در زمان الزم صورت نمی گیرد و 
این همه در کنار انبوهی از موارد دیگر سبب 
می شود ما در بسیاری از تقابل های خبری، با 
آنکه حق به جانب هستیم، با تأسف در نهایت، 
در جایگاه محکوم قرار بگیریم، درست مثل 

همین مورد مذکور!
خبری از سوی ارشدترین منبع نظامی مرتبط 
با آن اعالم شده اســت؛ در اینجا الزم است 
پیش از اعالم اگر ما برای آن مستندات کافی 
را داریم، در هماهنگی با وزارت خارجه آن ها 
را بــه مقامات آنجا تحویل داده و همزمان با 
اعالم خبر، این ما باشــیم که ســفیر کشور 
خاطی را احضــار کرده و به آن ها هشــدار 
دهیم که پایشان را نباید بیشتر از گلیمشان 
دراز کنند. در سمت دیگر ماجرا، چنانچه ما 
مستندات الزم را برای چنین اتهام سنگینی 
نداریــم، نبایــد آن را از جایگاه چنین مقام 
ارشــدی اعالم کرده و به عنوان مدعی ظاهر 
شــویم. با این مقدمات به نظر می رســد به 
احتمال فراوان مرجع اعالم خبر مســتندات 
الزم را داشته وگرنه چنین ریسکی را مرتکب 
نمی شد. اما چون این ادله به موقع به مراجع 
الزم ارائه نشده و یک هماهنگی ساده میان 
دســتگاه ها با هم و با مراکز رسانه ای صورت 
نگرفتــه، از اعالم چنین خبر مهمی که باید 
شــاخص مظلومیت ما باشد، نتیجه عکس 
می گیریم و در رســانه های جهان، این خبر 
احضار ســفیر ماست که دســت به دست 
می شــود. حاال متوجه شدید یک ناپختگی 
ساده رسانه ای چگونه می تواند بر همه چیز، 
مثالً بر دیپلماسی کالن ما نیز تأثیر گذاشته و 

نتیجه را معکوس کند؟!

صدای مردم   

گفت وگوی کوتاه

شماره پیامک: 30004567

چهره خبر

رئیس قوه قضائیه: 
 تفکر انقالبی 

 به معنای 
دوری از عقالنیت نیست

ایرنا: رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تبیین اهداف 
و آرمان های انقالب اســالمی در ایــام اهلل دهه 
فجر تأکید کــرد و گفت: تفکر انقالبی به معنای 
بی برنامگی و دوری از عقالنیت نیست. برنامه ریزی، 
از  مســئولیت پذیری، عقالنیــت و آینده نگری 

مهم ترین مؤلفه های اندیشه انقالبی است.
آیت اهلل رئیسی در دیدار جمعی از فعاالن تبلیغی 
و فرهنگی کشور، از تالش های شورای هماهنگی 
تبلیغــات اســالمی و در رأس آن آیت اهلل جنتی 
قدردانی کــرد و افزود: دهه فجر، یــادآور پایان 
ســتمگری طواغیــت، آغاز حاکمیــت دین در 
زندگی مردم و شــکل گیری مدنیتی به نام دین 

و نظامی تحت زعامت، ولی فقیه به عنوان نایب 
امام زمان)عج( اســت. وی با بیــان اینکه هر جا 
تفکر انقالبی باشــد، کارها پیش می رود و هر جا 
مشکل داشــته ایم روحیه لیبرال مسلکی حاکم 
بوده است، تصریح کرد: به اذعان دوست و دشمن، 
شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک 
فرمانــده نظامی، یک استراتژیســت و دیپلمات 
بسیار قوی بود. رئیس قوه قضائیه، بهره گیری از 
همه ظرفیت ها برای تبیین اهداف و دستاوردهای 
انقالب اسالمی به ویژه ظرفیت های فضای مجازی 
در ایام اهلل دهه فجر را ضروری دانست و در پایان 
یادآور شــد: روزی که آیت اهلل بهشتی به شهادت 

رســید، بر همه ما بسیار سخت گذشت، اما هیچ 
خونی مثل خون بهشتی نمی توانست به جریان 
نفــاق و بنی صدر خاتمه دهــد. تردید نکنید که 
خون حاج قاسم نیز قطعاً آغازی بر پایان حضور 
مســتکبرین در منطقه خواهد بود. وی ادامه داد: 
جمهوریت و اسالمیت در کنار هم یعنی خواست 
مردم مبتنی بر آنچه خدا می پسندد، تعیین کننده 
و سرنوشت ساز است و امروز این جمهوریت، خود 
را در عرصه های گوناگون نشان می دهد؛ چنان که 
همه دنیا شــاهد بود در حماسه تشییع میلیونی 
پیکر سردار مقاومت، مردم ما با حضور خود، رأی و 

نظرشان را در عمل ابالغ و اعالم کردند.

طرح شفافیت مالی 
نامزدهای انتخابات 
مجلس در واقع 
بخشی از طرح 
جامع اصالح قانون 
انتخاباتی است 
که تصویب قانون 
انتخاباتی به دلیل 
رفت وآمد بین شورای 
نگهبان و مجلس 
و عدم تسریع در 
رسیدگی به آن 
بالتکلیف مانده است

بــــــــرش
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با کوچک ترین خطای دشمن، اسرائیل از بین می روداز اخراج تا بازداشت های چندین ساعته
سیاســت: »نیویورک تایمز« در گزارشی به 
بدرفتــاری مأموران آمریکایی با دانشــجویان 
ایرانی که با روادید قانونی برای ادامه تحصیالت 
وارد خاک این کشور شده بودند، اشاره کرده و 
نوشته است واشنگتن چندین دانشجوی ایرانی 
را از ورود به آمریکا منع کرده است. به گزارش 
فارس و به نوشته نیویورک تایمز، به دنبال شدت 
گرفتن دور تازه تنش ها در روابط ایران و آمریکا، 
دست کم از ماه آگوست )مرداد( به این سو 16 
دانشجوی ایرانی از فرودگاه های مختلف آمریکا به 
ایران بازگردانده شدند. این روزنامه سپس نحوه 
برخورد مأموران مرزبانی آمریکا با شماری از این 
دانشجویان را روایت کرده است. در این گزارش، 
»رامین« دانشجویی که قصد ادامه تحصیل در 
دوره دکترا در دانشــگاه »فلوریدا« را داشت، به 
افسردگی خود پس از ورود به بازداشتگاه های 
آمریکا اشاره کرده است. این دانشجوی ایرانی با 
اشاره به سؤال های بی مورد  مأموران فرودگاه و 
دستور به بازگشت وی به تهران گفته به دلیل 
نبودن پرواز بازگشت مجبور به اقامت 6 ساعته 
در ســلول سردی شــده و سپس با دستبند و 
زنجیر بــه اداره مهاجرت آمریکا در »جورجیا« 
انتقال داده می شــود و افسران این مکان به او 
دســتور می دهند به صورت عریان مقابل آن ها 
بایستد. این دانشجوی ایرانی به تألمات روحی 
ناشی از اقدامات افسران آمریکایی و ضرر و زیان 
مادی 6 هزار دالری بابت تأمین هزینه سفر به 

آمریکا اشاره کرد.
حمید، دیگر دانشجوی ایرانی که در  11 ژانویه 
)شنبه ۲1 دی( از فرودگاه بین المللی شیکاگو 
به ایران باز گردانده می شود ادعا می کند پس 

از ورود بــه فرودگاه شــیکاگو در بــدو امر 19 
ساعت در یک سلول نگهداری می شود. مأموران 
سپس از عقاید او درباره تحوالت سیاسی ایران 
می پرسند و سپس سؤال هایی درباره هواپیمای 
حادثه دیده اوکراینی پرسیده می شود. حمید در 
ادامه به رفتار ناپسند مأموران آمریکایی و رفتار 

تحقیرآمیز آن ها با خود اشاره کرد.
ریحانه دختر 35 ســاله ایرانی که قصد حضور 
در دانشــکده »هاروارد« را داشت، 18 سپتامبر 
)18 شهریور( به فرودگاه لوگان انتقال داده شد. 
وی به سؤاالت مأموران فرودگاه درباره انفجار در 
عربستان پاسخ داده است. ریحانه به بازجویی 9 
ساعته از خود اشاره کرد. »بهزاد« 3۲ ساله که 
قصد ادامه تحصیل در دانشگاه »ماساچوست« 
را داشــت نیز در 19 آگوست )چهارشنبه ۲9 
مرداد( پس از ورود به خاک آمریکا به فرودگاه 
لوگان بازگردانده شد. وی نیز به بازجویی شدید 
و 8 ساعته مأموران اشاره کرده و گفت: پس از 
اینکه مأموران متوجه فعالیت او در یک شرکت 
مرتبط با امور نفتی در ایران شدند، ادعا کردند 
که قانون تحریم ها علیه ایران نقض شده است. 
مأموران آمریکایی بدون توجه به توضیحات او 

دستور بازگشت بهزاد به ایران را صادر کردند.

فارس: ســردار محمداســماعیل کوثری، 
جانشــین قرارگاه ثاراهلل در مراسم سالگرد 
محمدنبی حبیبی در بخشی از صحبت های 
خود و در  توضیح برخی اقدام های ســردار 
شهید قاسم سلیمانی، گفت: ما در مجلس 
هشــتم خدمت آقای بادامچیــان بودیم و 
از طرف کمیســیون امنیت ملی به سوریه 
رفتیم تا گزارشی از آنجا بیاوریم و پنج نفر 
بودیم. سپس به لبنان و خدمت سید حسن 
نصــراهلل رفتیم. سیدحســن نصراهلل گفت 
می خواهم به شــما چیــزی بگویم، گفتیم 
بفرمایید. گفت 9 ماه از جنگ ســوریه که 
گذشته بود به این نتیجه رسیدیم که سوریه 
ســقوط خواهد کرد و  گفتیم باید به حال 
بشار اسد و سوریه فکری کنیم. ما به تهران 
و خدمت رهبر انقالب آمدیم و به ایشان از 
بعد سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی گــزارش دادیم و آقا کامل گوش 
کردند و گفتند این طور که شما می گویید، 
نیســت. بروید تدابیرتان را عملیاتی کنید؛ 
هم بشــار اســد می ماند و هم سوریه. آن 
موقع که سیدحسن نصراهلل این را برای ما 
تعریف کرد، 16 ماه از جنگ سوریه گذشته 
بود، در حالی که جنگ ســوریه 6 سال به 
طول انجامید. یعنی ایشان پیش بینی کرده 
بودند که هم ســوریه می ماند و هم بشــار 

اسد.
جانشین قرارگاه ثاراهلل تأکید کرد: در سال 
93 که ما جنگ سوریه را دنبال می کردیم، 
به عراق کشیده شد و آن موقع ما در مجلس 
نهم بودیم. در اردیبهشت 93 نماینده های 

آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان، امارات، 
قطر، ترکیــه، اقلیم کردســتان، بعثی ها و 
داعشی ها در اردن جلســه گذاشتند و در 
خرداد همان ســال حملــه کردند و تا 35 
کیلومتری مرز ما آمدند و اصاًل می خواستند 
داخل بیایند. اینجا بود که رهبری به عنوان 
فرمانده کل قــوا دو تدبیر کردند؛ یکی این 
بود که بــه نیروهای مســلح گفتند بروید 
به داخــل خاک عراق و بــه این ها بگویید 
اگر پایتــان را جلوتر بگذاریــد با ما طرف 
هســتید، این یعنی امنیت مــردم. تدبیر 
دوم ایشــان این بود که نامه ای به حضرت 
آیت اهلل سیستانی نوشتند و گفتند از مردم 
بخواهید که بیایند به داخل صحنه و آمدند 
و حشدالشعبی تشکیل شد. حشد الشعبی 
که حاج قاسم سازمان و آموزششان داد، به 
کارگیری کــرد و عملیات ها را یکی پس از 
دیگری به نتیجه رســاند. جانشین قرارگاه 
ثاراهلل گفــت: ما در بین خودمان کوچک و 
در مقابل دشمن، بسیار قوی هستیم و اگر 
دشمن کوچک ترین خطایی کند در درجه 
اول اســرائیل از بین مــی رود و این حرف 

نیست و در عمل این توانایی را داریم.

بدون تیتر
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دفاعی- امنیتیسیاست خارجی
روایت سردار کوثری از تدبیر رهبری درباره سوریه و عراق:روایت نیویورک تایمز از برخوردهای توهین آمیز آمریکا با ایرانی ها 
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دیدارهای متعدد وزرای خارجه ایران و عمان در کمتر از یک هفته
مأموریت »بن علوی« چیست؟

بن  یوســف  خلیل خانه:  آرش 
علوی، وزیر خارجه عمان به فاصله 
پنج روز پس از سفر هفته  گذشته اش، دیروز 
باز هم با همتای ایرانی خود در تهران دیدار 
کرد. از ســوی دیگر روز جمعه درحالی که 
وزرای خارجه و سران کشورهای اروپایی همه 
در داووس بودنــد، جوزف بورل، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای از تصمیم تروئیکای اروپایی برای به تعویق 
انداختن مکانیسم ماشه و طوالنی تر کردن فرصت مذاکرات با ایران خبر داد. همزمان با این 
اتفاق رسانه ها در سطح بین المللی بر مصاحبه ظریف با اشپیگل و اظهارنظر کوتاه او درباره 
محتمل بودن مذاکره با آمریکا به شرط برداشته شدن تحریم ها تمرکز کرده و آن را بزرگ 
کردند. موضوع و اظهارنظری که از چشم ترامپ هم دور نماند و با توییتی پاسخ داده شد. 
حاال بن علوی در راه بازگشــت از داووس راه خــود را کج کرده و هواپیمایش در تهران 
می نشیند . قطعاً دیگر نمی توان گفت این دیدار فقط در رابطه با مسائل دوجانبه و امنیت 
خلیج فارس بوده است.  نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی نیز همین دیدگاه را دارد 
و معتقد اســت بن علوی  یک مأموریت بیشــتر ندارد و آن کاهش تنش بین ایران و 
آمریکاست که مأموریت سختی است؛ چون فراز و نشیب در روابط خیلی باالست و گاه 
مثل هفته های گذشته تا جنگ هم رفته است. وی در گفت وگو با  قدس آنالین می افزاید: 
به نظر می رســد پس از تصاعد بحرانی در پی ترور شهید سلیمانی و متعاقب آن حمله 
موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در عراق  بن علوی و دولت عمان هم خودش به صرافت 
افتاده و هم به او پیام داده شده که باید به سمت کاهش بحران حرکت کرد. عضو سابق 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: گاهی یک مأموریت دیپلماتیک 
ممکن است بیانگر در راه بودن تصاعد بحران در آینده باشد و گاهی برعکس نشانه فروکش 
کردن و کاهش بحران و به نظرم این سفرها و دیگر دیدارهای پر شمار دیپلماتیک مقامات 

کشورهای دیگر از تهران، نشان می دهد بحران مورد اشاره در حال افول باشد.
دکتر شــفیعی می افزاید: اظهارات آقای ظریف در مورد محتمل و ممکن بودن مذاکره 
با آمریکا نیز همچون تصمیم تروئیکای اروپایی برای به تعویق انداختن مکانیسم ماشه 
نشــانه ها و ادله دیگری بر در جریان بودن یک تالش دیپلماتیک برای کاهش تنش و 
حل بحران یا خارج کردن آن از محدوده قرمز است. وی درباره واکنش منفی ترامپ به 
اظهارات ظریف نیز با یادآوری اینکه هزینه تخاصم و تزاحم بین ایران و آمریکا برای منطقه 
و فرامنطقه بسیار سنگین است، بنابراین  بازیگران این میدان  زیاد هستند و فشار زیادی 
وارد می کنند، می گوید:ترامپ شخصیتی احساسی، متغیر و غیرمنطقی دارد و ممکن است 
بالفاصله توییتی با محتوای متفاوت بزند. وی درباره اینکه مأموریت بن علوی از ســوی 
آمریکا است یا تالش کشورهای اروپایی و منطقه، با تأکید بر اینکه چنین مذاکره و رایزنی 
بدون مطالبه و چراغ ســبز آمریکا ممکن نیست و اتفاق نمی افتد، خاطرنشان می کند: 
میانجیگری بین دو کشــوری که 40 سال است در حالت مخاصمه هستند، کار بسیار 
دشــواری است و  بدون مشارکت طرف های متعدد روی نمی دهد و در چنین شرایطی 
معموالً واســطه ها مقدمات را فراهم می کنند؛ بنابراین اگر این روند پیش برود می توان 

امیدوار بود تنش ها  کاهش پیدا کند.

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

 چله حاج قاسم)18(

 سعداهلل زارعی، کارشناس منطقه

حاج قاسم و الگوی کار با جوانان
اگر حاج قاسمی نبود، اتفاقات ناگوار در حال وقوع در منطقه و جنایت و تجاوز به  حداعال 
رســیده و گروه های تکفیری در سوریه و عراق ممکن بود که امنیت ایران را هم مختل 
کنند، اما سردار سلیمانی به قول یک روزنامه آلمانی به عنوان استراتژیست مبارزه با داعش 

وارد عرصه شد و اجازه پیشروی را از آن ها گرفت.
ســردار سلیمانی ویژگی های شخصیتی بارزی داشــت و همین امر سبب شده بود که 
شجاعانه به دل دشمن بزند. برای همین استکبار جهانی چنان از این شخصیت واهمه 

داشت که مدام در حال رصد وی برای دستیابی به هدف شوم ترورش بود.
اگر بخواهیم از ابعاد شخصیتی سپهبد شهید سلیمانی بگوییم، باید به این مهم اشاره داشته 
باشــیم که ایشان از دوران جوانی پا در عرصه جهاد گذاشت و تا زمان شهادت یعنی در 
طول حدود 40 سال میدان جهاد را ترک نکرد و مزد آن را با شهادت در راه خدا دریافت 
کرد. شهید سلیمانی چند ویژگی اساسی داشت. یکی از آن ها ایمان باالی او به دین اسالم 
و به تشیع و معارف اهل بیت )ع( بود و در این دوران به عنوان یک پیرو صادق به دنبال 
انجام وظایف خود به نحو احسن بود و واقعاً در طول دوران مبارزه، جلوه های بسیاری از 
ایمان به اسالم، شریعت و معارف ائمه نشان داد و تالش کرد تمام آنچه خداوند متعال از 
یک بنده می خواهد را به نحو مطلوب و به گونه ای که مورد رضایت خدا باشد، انجام دهد.

شاید اعتقاد به جهاد و مبارزه را باید در رده مهم ترین خصوصیات سپهبد شهید سلیمانی 
دانست، به خصوص اینکه یک انسان مؤمن باید تمام عمرش در جهاد در راه خدا باشد و 
آنچه در مرتبه ایمان دریافت کرده، در صحنه عمل به اجرا بگذارد و گره های جامعه را به 
همین سبب باز کند. جهاد سردار سلیمانی و حضور مستمر در میدان جهاد تحوالت بسیار 
بزرگی را رقم زد که امروز نه تنها ایران، بلکه کل جهان اسالم و مستضعفان از آن بهره مند 
هستند. خصوصیات دیگر سردار درایت، تدبیر و مدیریت باالی ایشان بود که آن را تبدیل 
به یک مکتب کرد و در واقع راه سردار سلیمانی راه شناخته شده ای است که هر کس آن 
را پی بگیرد، به رستگاری می رسد و هر امتی آن را پیگیری کند، به پیروزی نائل می شود.

حکمت، دقت و ریزبینی سردار در مسائل، خصوصیت بارز دیگر ایشان بود که به سبب 
آن در طول 40 سال جهاد در راه خدا و مبارزه، کم اشتباه ترین فرمانده میدان محسوب 
می شود؛ چنانچه اگر زندگی نامه حاج قاسم مرور شود سراسر از موفقیت است. این نشأت 

گرفته از ریزبینی ایشان است.
مردمداری هم یکی از بارزترین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی است که جلوه بارز آن را در 
مراسم حیرت آور تشییع ایشان در عراق و ایران شاهد بودیم؛ مراسمی که در تاریخ ایران 
و منطقه بی سابقه و استثنایی بود و چنان میلیونی و پرشور بود که به گفته رسانه های 
غربی سبب وحشت ترامپ و دوستانش شد. ســردار سلیمانی در زمینه مردمداری در 
تمــام حوادثی که برای ملت ایران پیش آمد پابه رکاب بود و جان خود و همه توان خود 
را مصروف کرد. در واقع یک سرباز تمام عیار ملت بود، برای همین وصیت کرد که روی 
سنگ مزارش هم از عبارت های تجلیل آمیز پرهیز و به عبارت ساده سرباز مردم اکتفا شود.

والیت مداری یکی دیگر از مهم ترین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی بود و اعتقاد بسیار 
عمیقی به امام راحل و پس از امام)ره( هم اعتقاد راسخی به رهبر معظم انقالب داشت و 
با تمام وجود در جهت پیاده کردن منویات این دو رهبر الهی تالش می کرد. حاج قاسم به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب به عنوان حکمت نگاه می کرد و رهبر معظم انقالب را حکیم 

می دانست و بارها در سخنان خود این را تکرار می کرد.
این اعتقادهای راسخ به رهبر و امام)ره( از ایشان یک فرد شاخص در میدان والیت   مداری 
ســاخته بود. توجه به جوانان از دیگر ویژگی های سردار سلیمانی بود، ایشان توانست در 
مدت مبارزه در کل منطقه از لبنان و فلسطین تا افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه 

جوانان زیادی را آماده کند، آموزش دهد و وارد میدان مبارزه کند.

 در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی که 
در آن کارشناسی به بیان مطالب در خصوص 
»شــیوه تأمین بودجه ســپاه« می پــردازد؛ 
سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف، 
سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه 
در گفت وگویی، با رد ادعاهای این فرد، گفت: 
مأموریت ها و عملکرد ســپاه در پاسداری از 
انقالب اسالمی و صیانت از امنیت و آسایش 
ملت ایران کامالً در چارچوب قوانین و مقررات 
کشور و مبتنی بر عقالنیت، درایت ومنطقی 
قوی اســت و طــرح این گونــه ادعاها فاقد 

وجاهت قانونی است.

  ســعید جلیلی، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام و نماینده رهبــر انقالب در 
شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی 
در فضــای مجازی نوشــت: نگذارید فضای 
انتخابات به ســمت موضوعات زرد و فرعی 
برود. از فرصت انتخابات باید اســتفاده شود 
تا موضوعات واقعی و درد های اصلی کشور و 
مردم مطالبه شود، از نامزدها خواسته شود که 
درباره مشکالت واقعی کشور چه کاری انجام 
خواهند داد؟ و گستره وعده ها در این زمینه 

نیز باید مشخص باشد.



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

سیره حضرت فاطمه)س( نقشه راه و رمز موفقیت جامعه اسالمی است  آستان: خطیب بارگاه منور امام هشتم)ع( با بیان اینکه انسان برای حرکت در مسیر درست نیازمند یک نقشه صحیح و موفق 
است، گفت: سیره فاطمی نقشه راه و رمز موفقیت جامعه اسالمی است. حجت االسالم والمسلمین مرتضی دهشت ظهر دیروز در ویژه برنامه ایام شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا)س( در جمع زائران و مجاوران 

حرم مطهر رضوی در رواق بزرگ امام خمینی)ره( با بیان اینکه جهت یابی در امت اسالمی مهم ترین نیاز نظام است، اظهار کرد: سیره حضرت فاطمه)س( نقشه اصلی جهت شناسی برای امت اسالم است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تشریح برنامه  های عزاداری ایام فاطمیه در بارگاه حضرت رضا)ع( 
بیرق عزای فاطمی در حرم رضوی برپا شد

آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی ویژه برنامه های عزاداری 
حرم مطهر رضــوی در ایام فاطمیه را 

تشریح کرد.
حجت االســالم  و المســلمین حسین 
شریعتی نژاد در گفت وگو با آستان نیوز 
گفت: همزمــان با ایام فاطمیه در همه 

رواق  های حرم مطهر رضوی برنامه سخنرانی، مداحی و روضه خوانی دایر است.
وی درباره ســخنرانان ایام فاطمیه حرم مطهر رضوی عنوان کرد: حجج  اسالم 
والمســلمین حیدری کاشــانی، حاج علی اکبری، پناهیان، سالمی و رحیمیان 
سخنرانانی هســتند که در این ایام با موضوعات آیین زندگی در سیره فاطمی، 
حضرت زهرا)س( و جهاد اقتصادی، ویژگی جامعه صبور و شکور، والیتمداری در 
اندیشــه فاطمی و جامعه امروز و الگوپذیری از حضرت زهرا)س( در حرم مطهر 

رضوی به ایراد سخنرانی می پردازند.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تصریح کرد: محوری  ترین برنامه  های 
حرم در رواق امام خمینی)ره( تدارک دیده شده که نوبت اول از ساعت 10 صبح تا 
ساعت 13 و نوبت دوم نیز از ساعت 16 تا 20 برگزار می  شود.وی افزود: در این ایام 
در همه اماکن حرم مطهر رضوی مراسم عزاداری و مداحی برپا خواهد بود و ذاکران و 
مداحان خاندان عصمت و طهارت)ع( چون رضا قانع، محسن طاهری، محمدحسین 

حدادیان، جعفر مالئکه و امیر عارف به مرثیه  سرایی و روضه  خوانی می پردازند. 

 برنامه شب و روز شهادت
شریعتی نژاد درباره ویژه برنامه شب و روز شهادت حضرت زهرا)س( اظهار کرد: در 
ویژه برنامه شب شهادت این بانوی بزرگوار که شامگاه سه شنبه 8 بهمن  ماه برگزار 
می  شود، حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری به ایراد سخنرانی 
می پردازد و در ادامه مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت به مدیحه سرایی 

و روضه خوانی خواهند پرداخت.
وی افزود: برنامه روز شــهادت نیز چهار  شنبه ســاعت 9:45 صبح در رواق امام 
خمینی)ره( برگزار می  شود، در این برنامه آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده 

ولی فقیه در خراسان رضوی به سخنرانی و مقتل خوانی خواهند پرداخت.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تصریح کرد: ویژه برنامه های سخنرانی 
برای زائــران غیرایرانی به زبان های »عربی« و »اردو« در رواق های »دارالرحمه« 
و »غدیر« با موضوع تبیین ابعاد مختلف شــخصیت حضرت زهرا)س( از سوی 

مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است.

 برگزاری حلقه معرفت
وی از برگــزاری بیــش از 25 حلقه معرفت در این ایام خبر داد و گفت: در هفته 
جاری در اماکن متبرکه حرم رضوی، روزانه بیش از 25 حلقه معرفت ویژه بانوان و 
آقایان با محوریت معرفت فاطمی برگزار می شود.شریعتی نژاد ادامه داد: خانواده های 
محترم ضمن زیارت و شــرکت در مراسم حرم رضوی می  توانند برای بهره مندی 
کودکانشان به پایگاه آداب زیارت شهید هاشمی  نژاد و واحد کبوترانه مراجعه کنند.

وی درباره برنامه ویژه بانوان تصریح کرد: در این ایام ویژه برنامه عزاداری فاطمیه 
برای خواهران تدارک دیده شــده که از امــروز در رواق های حضرت زهرا)س(، 
حضرت معصومه)س( و دارالحکمه آغاز شــده و تــا پایان هفته نیز ادامه خواهد 
داشت.معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تأکید کرد: زائرانی که موفق 
نشدند در این ایام در حرم ثامن االئمه)ع( حضور داشته باشند، می  توانند برنامه  های 

محوری حرم را به صورت زنده از درگاه اینترنتی tv.razavi.ir دنبال کنند.

 برگزاری پویش شهید حاج قاسم سلیمانی 
برای کمک به سیل زدگان  
آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی از برگزاری پویش شهید 
حاج قاســم ســلیمانی برای کمک به 
سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان 
خبر داد.حجت االســالم سیدمســعود 
میریــان گفــت: پویش شــهید حاج 
قاسم ســلیمانی ویژه کمک فراگیران 

مهدالرضا)ع( در تمامی شعب کشور به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان 
برگزار شد.وی ادامه داد: این پویش عالوه بر جمع آوری کمک های وطن دوستانه 
فراگیران مهدالرضا)ع( به یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی 

المهندس، شهدای سانحه هوایی و اهدای ثواب آن به این عزیزان اجرا می شود.
میریان بیان کرد: انواع کمک های فراگیران در این پویش جمع آوری می شــود و 
خانواده های فراگیران برای دریافت جزئیات و نحوه خدمت در این پویش می توانند 

به شعب مهدالرضا)ع( در سراسر کشور مراجعه کنند.

توزیع 10 هزار غذای نذری بین شهروندان زرندی
آستان: همزمان با ایام فاطمیه و به همت خادمیاران شهرستان زرند، 10 هزار 

غذای نذری بین شهروندان زرندی توزیع شد.
مدیر کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان زرند با اشاره به برپایی ایستگاه 
صلواتی و توزیع غذای نذری بین شــهروندان عنــوان کرد: همزمان با دهه دوم 
فاطمیه و شــهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و به همت ۷5 نفر 
از خادمیاران این شهرستان 10 هزار غذای نذری توسط خادمیاران پخت و بین 
شهروندان توزیع شد.حجت االسالم سلطانی با بیان اینکه هزینه این نذری از سوی 
خادمیاران رضوی تأمین شده است، افزود: این خادمیاران از صبح روز چهارشنبه 

2 بهمن ماه اقدام به آماده سازی و پخت غذا کردند.

 اشتغال زایی برای 850 نفر 
توسط شرکت خمیرمایه رضوی 

خمیرمایه  شرکت  مدیرعامل  آستان: 
رضوی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 

850 نفر توسط این شرکت خبر داد.
احسان اژدری گفت: شرکت خمیرمایه 
رضوي با حــدود 150 کارگر و بیش از 
200 نفر اشــتغال مستقیم و 500 نفر 
اشتغال غیرمســتقیم، تالش کرده تا 

گامی در راستای رونق تولید بردارد.
مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی ادامه داد: این شرکت حدود 20 درصد از نیاز 

کشور به خمیرمایه را تولید و عرضه مي کند.
وی سیاست های در دستور کار شرکت خمیرمایه رضوی در سال جاری را با توجه 

به شرایط حاکم بر اقتصاد، حفظ اشتغال و رونق تولید عنوان کرد.
اژدری افزود: این شــرکت در راستاي چشــم انداز خود و از طرفی رشد سالمت 
جامعه و اینکه فراورده هاي تخمیري موجب جذب ریزمغذي ها، تنظیم سیستم 
گوارش و ارتقای سالمت مي شــوند، درصدد است تا از طریق تولید محصوالت 
فرعي مانند بهبوددهنده ها و high sugar گامي به منظور بهبود و غني سازي 

آرد بردارد.
وی درباره گستره فروش خمیرمایه رضوی در بازار داخلی خاطرنشان کرد: شرکت 
خمیرمایه رضوی با اعطای نمایندگي و تأمین زنجیره خمیرمایه تازه در تمامی 

استان ها، این محصول را در اقصي نقاط ایران عرضه می کند.
اژدری با تأکید بر اینکه در بخش تولید و فروش، 95درصد از شاخص هاي بودجه 
شرکت خمیرمایه رضوی محقق شده است، گفت: با اقدامات صورت گرفته در 9 
ماه ابتداي سال و تحقق سودآوري، این مجموعه جزو شرکت هاي موفق بوده است.

وی با اشــاره به ضرورت ارتقای دانش کارکنــان تصریح کرد: در زمینه آموزش 
از طریق تنظیم تقویم آموزشــي و ارتقای دانش فني کارکنان برای دریافت نیاز 
آموزشي اقدام شده است.مدیرعامل شــرکت خمیرمایه رضوی ادامه داد: بدین 
منظور کارکنان شرکت به مرکز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي معرفي 
شــده اند، همچنین براي دوره هاي تخصصي مورد نیاز که توسط مرکز آموزش 
ضمن خدمت ارائه نشده، اقدامات الزم برای معرفي به مراکز صورت گرفته است.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
از نذری که می شود ناخودآگاه   صحبت 
یاد آش رشته، حلوا و شله زرد مادربزرگ 
می افتم که شب های جمعه یا دم افطار های 
ماه مبارک در کاسه و بشقاب های چینی و 

مالمین راهی خانه  همسایه ها می شد. 
... و چه لذتی داشــت وقتی غذای نذری 
می خوردیم. نذری دادن بیشــتر از آنکه 
پول و امکانات بخواهد، نیت صاف و صادق 

می خواهد و یک دل بزرگ.
بانوان مشــهدی این روزها در ایام عزای 
ام االئمه دســت به دست هم داده اند تا در 
مشهدالرضا)ع( به سنت نذری پزان رونق 
بیشتری بدهند. کاری که به همت مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
و با همکاری مادران و بانوان مشهدی در 
برخی از مســاجد و محالت شهرمان در 

حال انجام است.

 نذری برای بهترین مادر دنیا
مدیــر بــاغ اردوگاه خاتون وابســته به 
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی درباره »نذر مادر« می گوید: طرح 
پویش نذر مادر همزمان با ســیزدهم ماه 
جمادی االول ســالروز شــهادت حضرت 
فاطمــه زهرا)س( )به روایــت ۷5 روز( و 
مطابق با 19 دی ماه سال جاری آغاز شده 
و هدف آن ساماندهی نذرهای خرد خانگی 
به مناسبت سالروز شهادت حضرت صدیقه 

کبری)س( است. 
معصومه باعــدی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس، ادامه می دهد: نخســتین جلســه 
توجیهــی این طرح با حضور سرپرســت 
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی و 90 نفــر از مربیان این طرح در 
محل باغ اردوگاه خاتون شهر مشهد )واقع 
در تقاطع بولوار خیام و بولوار توس مشهد( 
برگزار که در این جلســه هدف از اجرای 
این طرح و پویش برای شــرکت کنندگان 

بیان شد.
وی اظهــار می دارد: مهم تریــن هدف از 
اجــرای این طــرح بحــث نقش آفرینی 
اجتماعی بانوان به طــور مؤثر و فعال در 
محالت مشهد است و این طرح با همکاری 
سازمان بسیج جامعه زنان، دفتر تبلیغات 
اسالمی، شــورای اجتماعی محالت، اداره 
کل تبلیغات اســالمی، دفتــر نمایندگی 
آســتان قدس در استان خراسان رضوی، 
برخی تشکل های فعال فرهنگی و محافل 
بانوان، مؤسسه ها و تشــکل های مردمی 
)NGOها(، مؤسســه های خیریــه و... به 
منظور ترویــج فرهنگ نذر در بین بانوان 

مشهدی برنامه ریزی شده است.
این مقام مسئول می افزاید: مربیان همکار 
که دارای مهارت شــیرینی پزی و قدرت 
آموزش آن به بانوان هستند در این طرح 
با همکاری مراکز، مراجع و نهادهای مزبور 
انتخاب شدند تا پس از گذراندن جلسات 
توجیهــی در محله هــای خودشــان و با 
محوریت مساجد، جذب مخاطب کنند و 
در زمینه پخــت برخی مواد غذایی مانند 
نان و زیرمجموعه های هنر شیرینی پزی از 
جمله حلوا و کیک، آموزش های الزم را به 
عالقه مندان و بانوانی که به مناسبت ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در این 

زمینه ها نذر دارند، بدهند.

 نذری پزان با حضور
5 هزار بانوی مشهدی 

باعدی درباره مکان های اجرای این طرح 
می گوید: 1۷1 مکان )مسجد یا یک مکان 
برای آمــوزش( در 131 محله از محالت 
مشهد )مانند محله های طالب، سعدآباد، 
فلســطین، شــهرک قــدس، چراغچی، 
رضاشــهر، خین عــرب، امام هــادی)ع(، 
ســرافرازان، دانشــجو، دانش آموز، پروین 
اعتصامی و...( انتخــاب و در ارتباط با هر 
محله یک نفر به عنوان رابط مســجد و یا 
رابط مکان محل آموزش به مربیان معرفی 

شدند.

وی ادامه می دهد: تعداد مربیان همکار 
در این طرح و پس از برگزاری نخستین 
جلســه توجیهی از 90 نفر به 120 نفر 
افزایش یافت و با هماهنگی و همکاری 
مرکز امور مساجد اســتان یک مسجد 
محوری در محله ای که مربیان این طرح 
در آن زندگی می کنند برای اجرای طرح 
و آموزش بانوان و محالت انتخاب شــد. 
البته در مواردی که از سوی متقاضیان 
برگزاری این طرح مکانی معرفی می شد 
کــه مربی ســاکن در آن محلــه یا در 
نزدیکی آن مکان وجود نداشت، باز هم 
بر اساس آمادگی مسجد یا مکان مربوط، 
یک مربی با هماهنگی مرکز امور بانوان 
به آن مســجد یا مکان آموزشی مربوط 

نیز اعزام شد.
وی تصریــح می کنــد: پــس از انجــام 
هماهنگی هــای الزم و تبلیغات مرتبط و 
مراجعه مربیان به مســاجد و مکان های 
محــل آمــوزش در محــالت مزبــور، 
آموزش های مربوط از 21 دی ماه ســال 
جــاری آغاز و پــس از جمع بندی تعداد 
متقاضیــان حضور در این طــرح، حدود 
5 هزار نفر از بانوان مشــهدی از محالت 
مختلف شهر در این طرح شرکت کردند 
که اجرای این طرح می تواند الگو و مدلی 
برای ترویج فرهنگ نذر در کشــور برای 

اقدامات بعدی باشد.
این مقام مســئول خاطرنشــان می کند: 
بانوان مشــهدی حاضر در این طرح پس 
از یادگیری آموزش های مربوط در زمینه 
هدف از اجرای این طرح، آموزش های الزم 
در زمینه پخت نــذری با محوریت نان و 
برخــی موادغذایی و محصوالت مشــابه 

نان مانند کلوچه، شــیرینی های خشک 
و...، آموزش هــای مربوط به پخت ســایر 
موادغذایی مانند حلوا، کیک و... را نیز برای 
مصرف در زندگی فردی و خانوادگی خود 
فرا گرفتند اما مــاده غذایی اصلی در این 
طرح، پخت نان نذری )در انواع مختلف آن 

و با امکانات موجود( بوده است.

 پیش بینی توزیع 20 هزار قطعه 
انواع نان نذری

باعدی درباره پخت و توزیع نان های نذری 
در این طرح عنوان می کند: از روز شــنبه 
5 بهمن ماه ســال جاری جلســه عملی 
پخت نان نذری توســط بانوان مشهدی 
بــا امکانات موجــود )از قبیــل تنور، فر، 
نان های به اصطالح قابلمه ای سنتی و...( 
توسط مربیان مربوط برگزار شده و بانوان 
شرکت کننده آموزش های الزم را در زمینه 

پخت نان نذری فرا گرفته اند.
مدیر این باغ اردوگاه بیان می کند: در این 
طرح برخی از بانوان مشــهدی به صورت 
عملی در تهیه مواد غذایی الزم برای پخت 
انواع نان)شامل آرد، روغن، خمیرمایه و...( 
و بعضــی از بانوان هم مطابق میل خود با 
پرداخت مبالغ نقدی و به صورت مالی، در 

این طرح مشارکت کرده اند.
وی توضیح می دهد: پس از مشخص شدن 
میزان مشــارکت بانوان محالت مختلف 
مشــهد، آمار تقریبی از میزان پخت نان 
نــذری برای توزیــع در محــالت بانوان 
شرکت کننده در این طرح مانند مساجد 
محل، ایستگاه های صلواتی، مؤسسه های 
خیریه، منازل افراد کم برخوردار ساکن در 
محالت مزبور، جلسات خانگی بانوان و...

به دست آمد.
این مقام مســئول می افزایــد: در ارتباط 
با این طرح از ســوی مرکــز امور بانوان و 
خانواده آســتان قدس رضوی پاکت هایی 

بــرای قــرار دادن قطعات 
انــواع نان های نــذری به 
کارت  عــدد  همــراه یک 
دعوت بــرای حضور بانوان 
مشهدی در اجتماع عظیم 
عــزاداران فاطمی که صبح 
بهمن   9 چهارشــنبه  روز 
ماه ســال جاری، مصادف 
حضرت  شهادت  سالروز  با 
فاطمه زهرا)س( در عرصه 
میدان شهدا مشهد برگزار 
می شــود نیز به مساجد و 
مکان های آموزش پخت نان 

نذری ارسال شد.
باعدی تأکید می کند: از آغاز 
توزیع انواع نان نذری که از 
روز شنبه پنجم بهمن ماه 
آغاز شده و تا هشتم بهمن 
ماه یعنی شــب شــهادت 
اطهر)س(  صدیقه  حضرت 

ادامه دارد، پیش بینی می شود حدود 20 
هزار قطعه انواع نان نذری در این پویش در 

محالت مختلف مشهد توزیع شود.

 نان پختن  سنتی آیینی
مدیر باغ اردوگاه خاتون مشهد در پاسخ 
به این پرســش که چرا پخت نان نذری 
در این پویش مــورد توجه قرار گرفت، 
اظهار می دارد: در روایات و داستان های 
مربــوط بــه زندگانی حضــرت فاطمه 
زهــرا)س( و حضرت امیرالمؤمنین علی 
بن ابیطالب)ع( و متناســب با شــرایط 
زندگــی روزمــره آن دوران، بحث آرد 
کردن گندم و پخت و تهیه نان در خانه 
این بزرگواران بیان شــده است؛ ضمن 
اینکه نــان به عنوان یک مــاده غذایی 
بابرکت از قداســت خاص در آموزه های 
دینی، ملی و مذهبی کشور ما و در نزد 
مردم برخوردار اســت و اشــاعه سبک 
زندگی ایرانی- اســالمی و تغذیه سالم 
و مفیــد برای بــدن از جمله پخت نان 
با حداقل امکانات هــم می تواند در این 

زمینه ثمربخش باشد.
وی متذکر می شــود: آموزش بانوان برای 
یادگیری تهیه برخی از مــواد غذایی در 
کنــار نان مانند حلوا، کیــک، کلوچه و... 
نیــز از دیگر مــوارد لحاظ شــده در این 
پویش بوده است و اجرای این پویش یک 
نوع ســاماندهی برای نقش آفرینی فعال 
اجتماعی بانوان در مناسبت های مختلف و 
هدفمند کردن فعالیت های آنان از جمله 
نذرهای خانگی در کمــک به همنوعان، 
هم محلــه ای ها و همشــهریان اســت.

باعــدی ادامــه می دهد: در بســیاری از 
مناسبت های مذهبی مانند دهه آخر ماه 
صفــر، ماه مبارک رمضــان، دهه اول ماه 
محرم و... بانوان بر اساس اعتقادات مذهبی 
خود به صورت خودجوش نسبت به تهیه 
نذرهــای خانگــی از جمله آش رشــته، 
شله زرد، حلوا، شــیربرنج و انواع غذاهای 
نذری دیگر اقــدام می کنند و این پویش 
می تواند مقدمه ای برای یک تجربه موفق 
برای ســال های آینده و در مناسبت های 

گوناگون باشد.
ترویــج آموزه های دینــی از قبیل قرائت 
حدیث کســاء، قرائت ســوره کوثر برای 
تبرک بخشیدن به جلسات خانگی مربوط 
به طبخ و پخت این نان های نذری توسط 
بانوان محالت مختلف مشهد و همچنین 
تشــکیل گــروه از بانوان یــک محله)به 
اصطالح کلونی هــای خانگی( برای انجام 
فعالیت هــای مشــابه در مناســبت ها و 
موضوعات مختلف مرتبط با سبک زندگی 
ایرانی-اسالمی از دیگر اهداف این پویش 
است که مدیر این باغ اردوگاه به آن اشاره 

می کند.

 از آغاز توزیع انواع 
نان نذری که از روز 

شنبه پنجم بهمن 
ماه شروع شده و 

تا هشتم بهمن ماه 
یعنی شب شهادت 

حضرت صدیقه 
اطهر)س( ادامه 
دارد، پیش بینی 

می شود حدود 20 
هزار قطعه انواع 

نان نذری در این 
پویش در محالت 

مختلف مشهد 
توزیع شود

بــــــــرش

در ایام فاطمیه و به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی انجام می شود

 سالم بر امام رضا)ع( و درود بر خادمان نهضت نذری پزان زنان مشهدی 
حضرت. تاکنون فقط از سقاخانه آب سرد و 
گوارا می نوشیدیم اکنون چایی داغ. جالب 

است یاد موکب های اربعین می افتیم. 
09150001300

 لطفاً توزیــع آش و اقالم دیگر خوراکی 
در ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع( را تعطیل 
کنید. اصالً صورت خوبــی ندارد که زائران 

جلوی ایستگاه صف بکشند. 
09150000166

 اگر آســتان قدس می توانســت برای 
اشــتغال جوانان چاره ای بیندیشد و مشهد 
شهر بدون فرد بیکار بود، الگویی برای تمام 

شهرهای ایران می شد.
09030000084

قدس: آســتان قــدس رضــوی صرفاً در 
چارچوب وقف نامه ها اختیار عمل دارد. رفع 
بیکاری و معضالتی از این دســت، وظیفه 

دیگر نهادهاست. 

 بساط چایی که در صحن قدس راه اندازی 
شده عالیه؛ به خصوص تو این هوای سرد.

09150000460

مشارکت اصحاب رسانه 
کرمان در پویش »نذر رسانه«

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان کرمان گفت: 60 نفر از 
اصحاب رسانه استان کرمان در پویش »نذر 
رسانه« شرکت کردند. سیدحسین صابری 
با اشــاره به جزئیات این پویش اظهار کرد: 
اســتان کرمان با حدود 200 نشریه محلی 
و تخصصــی فعال و پویا، پایگاه های خبری 
و خبرگزاری ها ظرفیت خوبی برای پوشش 
اخبار و اطالعیه های آســتان قدس رضوی 
دارد لذا در کرمان از این فرصت برای حضور 
اصحاب رسانه در پویش نذر رسانه استفاده 

شده است.
وی افزود: با هماهنگی و برنامه ریزی انجام 
گرفته نزدیک به 60 نفر از اصحاب رســانه 
استان کرمان اعم از خبرنگار، روزنامه نگار، 
نویســنده، عکاس، تصویربــردار، تدوینگر، 
مجری و فعاالن فضای مجازی با استقبال 
از ایــن طرح به پویش نذر رســانه رضوی 

پیوستند.
صابری همچنین با بیان اینکه طرح »خدمت 
نیابتی« ابتکاری اســت که ویــژه آموزش 
خادمیاران رسانه استان کرمان راه اندازی و 
با اســتقبال چشمگیری مواجه شده است، 
گفت: اســتان کرمان با وجود بیش از 13 
هزار خادمیار رضوی پیشــگام در جشنواره 
خدمت است.وی در خصوص جزئیات طرح 
خدمت نیابتی گفت: بــه دلیل حجم زیاد 
اخبار در مناسبت های مختلف سال به ویژه 
 ایام دهه کرامت و کمبود نیروی متخصص 
»طرح نیابتی« توســط یکی از خادمیاران 

رسانه این استان پیشنهاد داده شد.
صابــری افزود: در طرح خدمت نیابتی پنج 
نفر از خبرنگارانی که تخصص الزم و شرایط 
حضور در مراسم و مصاحبه ها را دارند اعالم 
آمادگی کرده و خبر برای دوستان داوطلب 
که به علت نداشتن مهارت کافی در تنظیم 
خبر و یا مشکالت جسمی و مشغله کاری 
امکان حضور نداشته باشند ارسال می شود 
و آن خادمیــار در منزل خبر را تنظیم و به 
صورت آنالین ارســال می کند.وی با اشاره 
به طرح های ارائه شــده از سوی خادمیاران 
استان کرمان در جشــنواره خدمت گفت: 
بــرای ارائه الگوهای برتــر تاکنون بیش از 
30 ساعت کالس آموزشی برای خادمیاران 

کانون های تخصصی برگزار شده است.

یک هزار و 500 جهیزیه به 
زوج های نیازمند شهرستان 

میناب اهدا شد
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان هرمزگان از اهدای یک 
هزار و 500 جهیزیه به 324 زوج مینابی با 
همکاری خادمیاران این شهرستان خبر داد. 
اسماعیل تذرو با اعالم این خبر به خبرنگار 
ما گفت: با تشکیل ستاد »گل های علوی« 
یک هــزار و 500 جهیزیه به 324 زوج در 
شهرستان میناب، رودان، جاسک، سیریک 
و بشاگرد اهدا شــد.وی افزود: این جهیزیه 
شــامل 16 قلم کاال از جمله یخچال، اجاق 
گاز، ماشــین لباسشویی، جاروبرقی، فرش، 

سرویس ظرف و غیره می شود.
تذرو اضافه کرد: کار شناســایی و تشکیل 
پرونــده این زوج های جــوان و تهیه اقالم 
و توزیع آن توســط خادمیاران شهرستان 

میناب انجام می شود.

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 

حاشیه

 واگویه های شماری از بانوان شرکت کننده 
در پویش نذر مادر 

مریم محمدی: من در محله چراغچی 
19 ســاکن هستم و در خیریه حضرت 
رقیــه)س( خادمیار رضــوی و مددکار 
هستم. ســفره ای به نام حضرت فاطمه 
زهرا)س( پهن شده و ما هم امیدواریم 
ان شــاءاهلل کنیــز و نوکــر آن حضرت 
باشیم. راستش را بخواهید دونات نذری 
تاکنون درســت نکرده  ام امــا در این 
طرح درســت کردن آن را یاد گرفتم. 
طرح خوبی اســت، با کمترین امکانات 
می توان یک ماده غذایی خوب و سالم 
درست کرد. ای کاش اجرای این گونه 
طرح ها ادامه داشــته باشد. من خودم 
اربعین شله زرد می پزم، عدس  همیشه 
پلو می پزم اما غذا درست کردن به نام 
حضرت فاطمه زهرا)س( با دیگر غذاها 

فرق می کند، اصاًل خسته نمی شویم.

زهرا وردیان: انجام این طرح کار بسیار 
خوبی اســت. از آســتان قدس رضوی 
که این طرح را راه انداخته است تشکر 
می کنم. راســتش را بخواهید ما در این 
طرح ها هم کار یاد می گیریم و هم برای 
خودمان ثواب و حسنه جمع می کنیم. 
از قدیم االیــام فکر می کــردم که برای 
انجام نــذر و وقف و کار خیر حتماً باید 
پولدار باشیم اما این گونه طرح ها به ما 
یاد می دهد که با کمترین امکانات هم 
می شود کار خیر و پرثوابی انجام داد. یاد 
حرف مادرم افتادم که همیشه می گفت 
در انجام کار خیر شریک شوید. من هم 
به اندازه خودم سعی کردم در این طرح 
مشــارکت کنم. من قبول کردم حدود 

چند کیلو آرد بیاورم.

اکــرم محمدی بیگی: طــرح خوبی 
است، هم ما یاد می گیریم چگونه دونات 
درســت کنیم و هم یک دورهمی ساده 
و آموزنده اســت. از مرکز امــور بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضوی تقاضا 
می کنیم این گونه طرح ها را ادامه بدهند 
و تنها مربوط به تهیه نان و شیرینی پزی 
و آشپزی نباشد و در زمینه سایر هنرهای 
خانگی و در راستای اشتغال زایی بانوان 
در منــزل از قبیل خیاطــی، گلدوزی 
و... برای خانواده هــای کم برخوردار هم 
برنامه هایــی را تــدارک ببینند. پویش 
نذر مادر حس عجیبی در من به وجود 
آورد، راستش را بخواهید ابتدا اسم این 
طرح مــرا جذب کرد. من به نوبه خودم 
در طرح های بعدی همراهان بیشتری را 

برای مشارکت به اینجا می آورم.

فاطمه رشــیدی: محل تجمــع من و 
دوســتانم خیریه حضرت رقیه)س( است. 
مــن خادمیار رضوی و مددکار این خیریه 
هســتم. معموالً در طــول هفته چندین 
روز به ایــن مرکز خیریه می آیم. از طریق 
دوستانم متوجه شدم که یک طرحی به نام 
»نذر مادر« وجود دارد. راســتش اول اسم 
این طرح مرا جذب کرد. بعد فهمیدم که 
مربــوط به پختن نذری مانند نان، دونات، 
کلوچه، حلوا و... برای ایام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( اســت. خیلی خوشحال 
شدم که در این طرح می توانم شرکت کنم. 
من در طول سال به مناسبت های عاشورا، 
شــب 19 ماه رمضان و... نذری درســت 
می کنم به همین دلیل عالقه مند شدم در 

این طرح شرکت کنم. 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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حسینیه و مرکز نیکوکاری حضرت رقیه)س( در شهرک قدس مشهد یکی از 
مکان های پخت نذری)دونات( به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
است. آنچه در ادامه می خوانید، واگویه های برخی بانوان شرکت کننده در این 

پویش در حسینیه و مرکز نیکوکاری حضرت رقیه)س( است.



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

روزنامـه صبـح ایـران

هرگز به زندگی در جای دیگری غیر از ایران فکر نمی کنم   اندیشه: علی اکبر فرهنگی، استاد ارتباطات و مدیریت و چهره ماندگار کشور در گفت وگو با مهر گفته است: من هرگز به فکر زندگی در جای 
دیگری غیر از ایران نبودم. موقعی که ما درس می خواندیم شرایط سختی بود. در تهران هنوز ماشین لباسشویی نبود. خانم هایی بودند که رخت می شستند و به اصطالح در رختشورخانه کار می کردند؛ این ها مالیات 

می دادند و ما با مالیات آن ها درس خواندیم. نهایت ناجوانمردی خواهد بود اگر ما به جایی برسیم و در خدمت این ها نباشیم و در خدمت افراد دیگری باشیم. 

درباره کنکور با اباذری همراه باشیم؟
یوســف اباذری اســتاد دانشــکده علوم اجتماعی تهران، در جلســه »بررسی 
روش شناســی بوردیو با مطالعه تطبیقی کنکور« اینگونه می گوید: حذف کردن 
کنکور تالش عده ای سرمایه دار برای هموار کردن راهی است که در نهایت موجب 
افزایش نابرابری اجتماعی خواهد شد. اباذری اعتقاد دارد هرچند کنکور خشن است 
ولی باید کنکور را به عنوان راهی برای مقابله با نابرابری اجتماعی باقی گذاشت. 
درباره این صحبت های اباذری باید دقت کرد و چند نکته را مدنظر داشت. اولین 
نکته این است که ایشان آزمون کنکور را با شکلی که در این چندسال در جریان 
بوده تأیید می کند یا خیر؟ ســؤال دوم ناظر بر این مســئله است که چگونه با 
این حجم از اختالف طبقاتی که در کشــور و به خصــوص در بحث آموزش و 
شــیوه تدریس بین مناطق محرومی همچون سیســتان و بلوچستان و مناطق 
باالنشــین تهران وجود دارد، می توان کنکور را مدلی در جهت کاهش نابرابری 
اجتماعــی قلمداد کرد. در حالی که در کنکور امســال، مدارس دولتی عادی از 
گردونه برترین های کنکور سراسری به کلی جامانده بودند. سومین نکته این است 
که اصالً کنکور چگونه و به چه میزانی می تواند جلو نابرابری اجتماعی را بگیرد 
و آن را جبران کند؟  فارغ از همه این پرسش ها چه ضمانتی وجود دارد که یک 
فرد با ورود به دانشــگاه به سایر عناصر نابرابری پشــت کند و پس از مدتی در 
سیالب بزرگ سرمایه داری غرق نشــود؟ به نظر نکته ای که دکتر اباذری به آن 
بی  توجه اســت شیوه آموزش در کشور است، چرا که قطعاً با این شیوه معیوب، 
کنکور نمی تواند یک تنه در مقابل این نابرابری بایستد. باید پرسید اصالً در حالی 
که پارادایم نابرابری آموزشی همه را فراگرفته، رقابت شدنی خواهد بود و چگونه 
می توان مدعی شد که در این حجم از نابرابری آموزش، مدل برابری کنکور به افراد 

کم برخوردار کمک می کند به حق خودشان برسند؟

چرایی ضرورت اسالمی سازی علوم انسانی
ایکنا: ندا ملکی، معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه مذاهب اسالمی و دبیر کمیته 
علمی این همایش با اشاره به ناکارآمدی 
پایان نامه ها، بــه تبیین اهداف برگزاری 
همایش آسیب شناســی پایان نامه ها و 
رساله های علوم انسانی اسالمی پرداخت 
و گفت: وزارت علــوم، مجامع علمی و 
پژوهشی و دانشگاه ها باید قوانین ویژه و راهبرد های خاصی به منظور کارآمدسازی 
رساله ها و پایان نامه ها داشته باشند. نوآوری و مسئله محور بودن، مالک مهمی در 

پژوهش است، تا درنهایت منجر به حل مشکالت تخصصی آن رشته شود. 
وی درباره مهم ترین مشــکالتی که گریبان پژوهش ها به ویژه پژوهش های علوم 
انسانی را گرفته است، بیان کرد: مسئله محور نبودن، عدم رعایت اخالق پژوهشی و 
امانت، ضعف های ناظر به شخص دانشجو در نگارش پایان نامه، نبود قوانین و اسناد 
باالدســتی و ضعف اساتید و مشاوران پایان نامه از جمله مهم ترین مشکالت در 
نگارش پایان نامه هستند که هر کدام از این ها می تواند دغدغه برگزاری همایشی 

مجزا باشد.
دبیر کمیته علمی دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها 
در حوزه علوم انسانی اسالمی، بیشترین آسیب در حوزه علوم انسانی اسالمی 
را ناظــر به نبود نظریه پردازی علمی دانســت و افزود: رســاله های دکترا در 
ایــن علوم باید به تولید نظریه بپردازند کــه این اتفاق نمی افتد. اگر اصول و 
مبانی نظری و روش های پژوهش در علوم انسانی را مورد بررسی قرار دهیم، 
متوجه خواهیم شــد که بیشــتر این اصول و روش ها ریشه در اندیشه های 
پوزیتیویستی دارد و اکثریت روش های پژوهشی در علوم انسانی کّمی است. 
مبانی نظری روش های کّمی برگرفته از علوم غربی است. این در حالی است 
که نظریه تولید شــده در غرب، براساس فرضیه ای تعریف می شود که مبتنی 

بر بافت فرهنگی و بومی خودشان است. 
باید درباره روش های تحقیق در علوم انســانی تجدیدنظر های جدی داشته 
باشــیم و از شیوه های پژوهشی ای اســتفاده کنیم که منجر به تولید نظریه 
می شــود؛ به ویژه باید توجه خاص به استفاده از روش های پژوهشی کیفی و 
آمیخته داشــته باشیم. استفاده از این روش است که می تواند منجر به تولید 
نظریه شود و در نهایت گره های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و علمی کشور 

را حل کند.
وی افزود: در حوزه انسان شناسی منابع بسیار غنی  داریم و پرقدرت هستیم و حرف 
برای گفتن داریم. به راحتی می توانیم بسیاری از دیدگاه های دانشمندان غربی را 
در حوزه انسان شناسی به چالش بکشیم، چرا که نگاه فالسفه و اندیشمندان ما، 
نگاهی جامع و جهان شمول است و این جامعیت برگرفته از مبانی وحیانی است و 
ریشه در آیه های قرآن کریم و احادیث دارد. بقیه نظریه ها می توانند ذیل دیدگاه ها 
و نظریه های خودمان تعریف شــوند. منابع خام زیاد داریم، اما اندیشــمندان ما 
و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید کمتر به مفهوم سازی و تولید نظریه 

پرداخته اند.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد   گذر جامعه 
ایرانی از تمدن غربی مسئله ای است که او از آن 

به بحران تمدنی معاصر یاد می کند.
حجت االسالم محمدحسین 
رئیــس  امامــی،  متولــی 
پژوهشی  آموزشی  مؤسسه 
اســالمی  تمدن  مطالعات 
)متــا( در گفت و گو با ما از 
راهکاری صحبت می کند که در مواجهه با تمدن 
غرب، نه ما را در موضع انفعال قرار می دهد و نه با 
رفتــار غیرمنضبط بر وضعیت بحرانی فعلی دامن 
می زند. الگــوی »تصرف« و چگونگی اســتحاله 
عناصر تمدنی غرب، موضوع مصاحبه ما با ایشان 

است که در ادامه می خوانید.

جناب امامی! مواجهه تمدن اسالمی در 
این 40 سال با تمدن غرب چگونه بوده است؟

مواجهه ما بــا تمدن غرب تاکنــون بی برنامه 
بوده اســت. اگر ما الگویی برای مواجهه نداشته 
باشــیم این وضعیت ما را بیــش از پیش دچار 
بحران خواهــد کرد. مواجهه ما بــا غرب ما را 
دچار یک بحران تمدنی کرده اســت. در کتاب 
»بحران تمدنی ایران معاصر« به طور مفصل به 
این مبحث از این زاویــه پرداخته ام. برای این 
موضوع چند مقدمه را باید در نظر داشته باشیم؛ 
نخست اینکه ساختارها برآمده از محتواهاست 
و ســاختارها محتوا و مبانی فکری را بازتولید 
می کنند و برعکس مبانی فکری نیز هستند که 
ساختارها را ایجاد می کنند. مسئله این است که 
در تجربه 40 ساله جمهوری اسالمی مواجهه با 
غرب الگومند و منظم و تعیین شده نبوده است.

 در نظریه و علوم انســانی مشــکل 
داشــتیم یا حوزه سیاست گذاری ما را در 

این مواجهه دچار بحران کرده؟
مســئله فقــط نظریــات نیســت؛ چــرا که 
سیاســتمداران مبتنی بر نظریه ای که در ذهن 
دارند عمل می کنند؛ اگر حتی این طرح ذهنی 
را نیز نداشــته باشند که فاجعه صورت گرفته؛ 
چرا که به این معناســت که جامعه را عرفی و 
دل بخواهی اداره می کنند. مســئله این است 
کــه ما نباید میان نظر و عمــل فاصله ببینیم. 
اگر حاکمان ما نظریــه ای را به طورمنضبط در 
ذهن نداشته باشــند معنایش این است که نه 
علوم انســانی ما محتوایی برای حاکمیت تولید 
کرده و نه حاکمان مــا در اجرا مبتنی بر طرح 
خاصی اقدام کرده اند. پس نه علوم انســانی ما 
بر ســاختارهای بومی و شرایط اجتماعی سوار 
شــده و نه حاکمان ما طرح مشخص و معین و 

منضبطی برای مواجهه با غرب داشته اند.

 راه حل جایگزین طرد یا پذیرفتن تمدن 
غرب که شما از آن با عنوان »تصرف« نام 

برده بودید به چه معناست؟
حداقــل چهار الگو را در مواجهــه با هر تمدنی 

می توانیم در نظر بگیریم. نخستین الگو »انفعال« 
اســت که روشنفکران ما در تجربه تاریخ معاصر 
دنبال کرده بودند؛ ما در فضای انقالب اســالمی 
نمی توانیــم آن را بپذیریــم. الگــوی »طرد و 
ســلفی گری« نیز مورد قبول ما نبوده و عالمان 
و حاکمــان ما با آن همــدل نبوده انــد. آنچه 
نیز بــه عنوان »گزینش« مــورد پذیرش غالب 
سیاســت گذاران ما بوده است وضعیت پرآشوب 
فعلی را به وجود آورده است، چرا که گزینش ما 
بدون آگاهی دقیق از ساختارهای تمدنی بوده و 
درک سطحی نیز از گزینش داشتیم و به گونه ای 
تفننی با غرب برخورد کردیم. فکر کردیم با هر 

ساختار تمدنی هر تغییر اجتماعی را می توان به 
راحتی انجام داد و دل بخواهی این ساختارها را 
متناسب با تمایالت خودمان عوض کنیم. مثال 
بارز این موضوع بانکداری ماســت که ساختاری 
است که نه اجازه دادیم ساختار سرمایه داری به 
نحو کامل وارد کشور شود و نه توانستیم تکلیف 
آن را با مبانی دینی و اســالمی مشخص کنیم. 
»تصرف« الگویی است که پیشــنهاد ما بوده و 
به این معناست که شما نمی توانید ساختارهای 
تمدن غرب را وارد تمدن خودتان کنید، چرا که 
ساختارها روابطی دارند که تعیین کننده هستند؛ 
ولــی می توانید اجزا و عناصر آن را با یک نظم و 

برنامه  در هاضمه تمدن خودی اســتحاله کنید. 
این استحاله مدل استحاله عناصر مغذی درون 
درخت یا مدل اســتحاله غذایی اســت که یک 
مادر با خوردن یک غذا آن را در قالب شــیر به 
کودکش می دهــد. همچنین بایــد تصوری از 
تصرف داشــت؛ اما در مــورد چگونگی، نکته ای 
وجود دارد و آن توجه به برخی مقدمه هاســت. 
یکی از این مقدمات و مفروضات این اســت که 
بدانیم تمدن ها وحشی هستند و این گونه نیست 
که بتوان یک الگوی پیشینِی همه چیز تمام را، 
پیش از ورود به عمل اجتماعی و کنش سیاسی 
طراحی کنیم. به یک معنا الگوی تصرف فرایندی 

شکل می گیرد. دوم اینکه فقه در شرایط والیت 
فقیه علمی است که از پایگاه اجتهادی، مدیریت 
جامعه را به دست می گیرد، بنابراین فقه می شود 
فقه سیاست گذار و الگوی تصرف به این واسطه از 
پایگاه فقاهت و اجتهاد باید صورت گیرد. سومین 
نکته این است که دستگاه اجتهادی و فقهای ما با 
رویکرد تأسیسی به منابع ما رجوع و ساختارهای 

تأسیسی را استنباط می کنند.

 در سایر حوزه ها چگونه می توان از این 
الگوی تصرف با توجه به آن نگاه تأسیسی 

که به منابع اشاره کردید استفاده کرد؟
الگوی تصرف را با اســتفاده از احکام تأسیسی 
اســالم می توان پیاده کرد. مــا در هر حوزه ای 
می توانیــم رویکرد تأسیســی فقاهتی به منابع 
دینی داشته باشیم و نظریات تأسیسی در حوزه 
اجتماعیات بدست بیاوریم. مثاًل پیشنهاد ما در 
بحث اقتصاد، تغییر نظام پولی مبتنی بر پول و 
طالست. وقتی به منابع دینی مراجعه می کنیم، 
می بینیم پول اســالم، طالست که شما با تغییر 
ایــن نظام پولی می توانید ســاختارهای تمدنی 
بسیاری در اقتصاد تأسیس کنید. چون پول مثل 
خون در جامعه می چرخــد و به میزانی که این 
پول عادالنه و مقاوم باشــد، ثروت را عادالنه در 
جامعه می چرخاند. درک تأسیسی می تواند الگوی 
تصرف ما در نظام اقتصادی باشد. یعنی در نظام 
اقتصادی می توانیم امکان تصرف ایجاد کنیم. در 
قصه پول و طال شما می توانید در شرایط امروز از 
پول طالی دیجیتال استفاده و امکان های شتابی 
طال ایجــاد کنید و عناصر تمدنــی غرب را در 

هاضمه نظریه خودتان استحاله کنید. 

 در عصر سیطره نئولیبرالیسم، رویکردی 
تأسیسی و بعد استحاله عناصر آن در دل 
این الگوی تأسیســی امکان پذیر است؟ 
دقت کنیم و بدانیم که نئولیبرالیســم خودش 
یک نظام واره است. عناصر در دل این نظام واره 
صورت بندی شــده و جهت گیری می شــوند. 
امام)ره( نه لیبرالیســم و نه دموکراسی را وارد 
کشور کردند، بلکه عنصر انتخابات را از آن ها وام 
گرفته و وارد ایــن الگو کردند. برخی از عناصر 
هســتند که این توانایی را دارند و برخی دیگر 
در الگــوی تصرف به حاشــیه می روند و امکان 
استفاده از آن وجود ندارد. برخی از دستاوردهای 
بشری این قابلیت را دارند که در هاضمه تمدنی 
شما آن هم به عنوان عنصر بهره گیری شوند و 
در نظم جدید اهداف ما را تأمین کنند. اساســاً 
والیت تکنیک و والیتی کــه بر آن حاکم بود، 
شکسته شــده است. بنابراین در الگوی تصرف، 
ما نمی گوییم تمامی دســتاوردهای بشری این 
قابلیت اســتفاده به عنوان عنصر را دارند و بعد 
اینکه این قابلیت اســتحاله را نه بر نظام واره ها 
بلکه بر عناصر آن ها مترتب می دانیم. در نهایت 
عناصر بر حسب نیاز نظریه بومی، بهره گیری و 

استحاله می شوند.

حجت االسالم محمدحسین متولی امامی از الگوی مواجهه تمدنی با غرب می گوید

ساختارتمدنغربیظرفیتهایبومیراازبینمیبرد

حاشیه یک

 والیت فقیه، الگوی ایجابی و کارآمد 
در مواجهه با تمدن غرب است

امام)ره( نظریه والیت فقیه را در ایران تکمیل کرد و امتداد اجتماعی 
آن در جامعه تبدیل به جمهوری اسالمی شد. جمهوری اسالمی یک 
رویکرد تصرفی از پایگاه فقاهت با نظریه والیت فقیه است. والیت فقیه 
یک درک تأسیســی از منابع بود. یعنی هیچ روایتی مستقیماً نگفته 
در زمان غیبت نهادی به اســم والیت فقیه ایجاد کنید. درک فقها از 
شرایط سیاسی عصر غیبت این بوده که ما باید نهادی به اسم والیت 
فقیه داشته باشیم که والیت بر فقه و امت و امامت جامعه را در دست 
داشته باشد. این درکی است که از مجموع دالیل عقلی و روایاتی از این 
جنس نشأت می گیرد. امام، اول این والیت فقیه را ایجاد می کنند، بعد 
عناصر تمدنی غرب را درون نظریه خودشان استحاله می کنند. یعنی 
والیت فقیه که ایجاد شــد، عناصری همچون انتخابات و مجلس در 
الگوی والیت فقیه استحاله می شود و هاضمه نظریه والیت فقیه عناصر 
تمدنی غرب را اســتحاله می کند. در این رویکرد شما نه با غرب، قهر 
و سلفی گونه برخورد کرده اید، نه منفعل شده اید و نه گزینش مبتذل 
و نامنظمی داشته اید. یک ساختار سیاسی کارآمد و به روز و متناسب 
با شــرایط داشتید. در سایر حوزه ها همچون اقتصاد، فرهنگ، حقوق، 
شهرسازی، جنسیت و خانواده نیز شما می توانید این الگو را پیاده کنید. 

حاشیه دو

 رهبری گفتند در مورد تمدن 
این قدر انتزاعی بحث نکنید

وحشی بودن تمدن به معنای درگیری و جنگ نیست. معنایش این است 
که تمدن در فرایند شکل می گیرد و قابل مهندسِی پیشینی نیست. مثاًل 
حضــرت امام)ره( وقتی وارد ایران می شــوند از قبل طراحی نکردند، بلکه 
اجماالً یک طرحواره در ذهن ایشــان هســت. وقتی وارد تهران می شوند 
شرایط را می سنجند و شورای انقالب را تأسیس می کنند. بعد به قم رفته 
و دوباره با رصد اوضاع به تهران برمی گردند و به تدریج چند قانون اساســی 
را پیشنهاد می دهند که یکی از آن ها تصویب می شود. به این روند که نگاه 
 کنید می بینید نظام سیاسی مدنظر امام به تدریج و در یک فرایند در حال

شکل گیری است. در جلسه ای که با رهبری داشتیم، ایشان فرمودند تمدن 
به طور کلی یک مسئله انضمامی و کاربردی است و این قدر بحث انتزاعی 
نکنید. مشــکل ما این است که االن اســاتید این حوزه صرفاً در اتاق های 
خودشان نشسته اند و دارند الگو طراحی می کنند. الگوهای ذهنی و انتزاعی 
که هیچ کدام قابل تصدیق با شرایط و قابل اجرا شدن نیست. نه تمدن اسالمی 
و نه تمدن غرب با انتزاعیات ایجاد نشده اند. مفاهیم و نظریه ها باید با توجه 
به شرایط تولید شوند و توسط حاکمیت از آن محافظت شود تا به تدریج در 
قالب اجتماعی جای خودش را باز کند. پس از 40 سال شما نتیجه اصالحات 
شبکه خودتان را بدست می آورید و اسم آن را مثالً نظام سیاسی می گذارید. 
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 7 بهمن  1398 1 جمادی الثانی 1441 27 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9171 

یادداشت کوتاه

 سیدجواد نقوی

خبر

132SE ب��رگ سبزس��واری  سیس��تم س��ایپا  تی��پ
367ب29   36ای��ران  پ��اک  ش��ماره    1396 م��دل 
شاس��ی  ش��ماره   M13/5929509 موت��ور  ش��ماره 
جوادوفائ��ی  مال��ک  ن��ام    NAS421100H1229011

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
13
73
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت خودروی 206 مدل 1386 رنگ مشکی متالیک 
به شماره انتظامی 758ن31 ایران 12 شماره موتور 
ب��ه   21510010 شاس��ی  ش��ماره  و   14186014619
مالکیت رحمت همتی س��یاه لرز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
13
70
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند مالکیت ، برگ کمپانی و شناس��نامه مالکیت 
) برگ س��بز ( س��واری پی��کان 1600 م��دل 1381 به 
ش��ماره انتظام��ی  473 د 38 ایران 74 به  ش��ماره 
موتور 11158111819 و شماره شاسی  81512178 بنام 
ج��واد اخاقی فتح آبادی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد /ع
98
13
74
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز وکارت خودروس��واری زانتی��اSX مدل 
1388 ب��ه ش��ماره انتظامی 79 – 496 ط67 وش��ماره 
 S 1512288180093 موتور86025 وش��ماره شاس��ی
مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د.

)قزوین(

/ع
98
13
71
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکی��ت ) ب��رگ س��بز ( س��واری وانت 
پی��کان 1600i مدل 1384 به ش��ماره انتظامی  219ق 
26 ایران 74 به  ش��ماره موت��ور 11284073397 و 
شماره شاسی  12149305 بنام علی پیشه ور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

/ع
98
13
74
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
72
8

کارت ماش��ین ، بیمه ، معاینه ماشین ، کارت سوخت 
گواهینام��ه خ��ودرو وان��ت پیکان  م��دل 1390 رنگ 
سفید شیری روغنی  شماره موتور 11490082340 و 
شماره شاسی NAAA46AA2CG313757 به شماره 
انتظامی 196 ق 78 ایران 12 به مالکیت محمد فخرائی 

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

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و برگ نق��ل و انتقال خ��ودروی هاچ بک 
ج��ک م��دل 1396 رن��گ س��فید روغن��ی به ش��ماره 
4HFC 513ج95 ایران 42 ش��ماره موتور   انتظام��ی
NAKSH73224 و شماره شاسی GA31DH0013630

HB149741 به مالکیت زهره حقیقی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع

98
13
72
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

درمان��گاه  ب��رداری  به��ره  پروان��ه 
آزادگان توس به شماره 3-152593 
مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط می باشد. 

/ع
98
11
65
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
73
4

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد س��نگ م��ورد نی��از پ��روژه 

بیمارستان امداد و نجات جنوب مشهد را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگ��ذار نماید. . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000272، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 500.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد- روبروی شهید 

فکوری 94 -طبقه دوم تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/7

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/13

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/26

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
13
71
9

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
از  را  اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی ذیل 
در  مندرج  زمانی  برنامه  و  مدارک   ، شرایط  طبق  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق 

سامانه مذکور برگزار نماید.

مراحل  و سایر  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  ذکر است  به  الزم 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  تنها   ، آن  با  مرتبط 
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر 

نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد به موضوع مناقصه
ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

98/34
نوبت 
دوم

واگذاری خدمات خودرویی جهت ماموریتهای 
درون شهری و برون شهری استان خراسان رضوی 

) 23 دستگاه(

11.224.291.2722098003374000079

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت                        

فرآورده های بتنی بعث )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 56312 

دعوت  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله   
مورخه  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود 
98/11/19 واقع در محل مشهد، شهرک صنعتی کات، 
بین کارگر یک وسه، شرکت فرآورده های بتنی بعثت 

در ساعت 17 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره
 همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت نیز در همان مکان در همان تاریخ در ساعت 
18 برگزار خواهد گردید

1- تعیین اعضاء هیئت مدیره
2- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه محلی
هیئت مدیره 

/ع
98
13
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آگهی تغییرات شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت 

7 و شناسه ملی 10220001060    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398,09,10 و نامه شماره 98,34117,20,100 
نی��رو  م��ورخ 1398,07,23 وزی��ر محت��رم 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : -1 اس��ناد و 
اوراق مالی و تعه��دآور و نیز قراردادهای 
ش��رکت با امضاء آقایان: کیومرث دانشجو 
و  مدیرعام��ل(  و  مدی��ره  هئ��ت  )رئی��س 
مسعود طالبیان )عضو اصلی هیات مدیره( 

معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ارومیه )749123(

9ع
81
37
08

 آگهی تغییرات شرکت مهام کاران آرون سپاسه)بامسئولیت محدود( به 
شماره ثبت2665 و شناسه ملی14006688863     

 به موجب نامه ش��ماره 115,98,611 مورخه1398,07,28 و به موجب صورتجلسه 
هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1398,05,06 مرک��ز اصل��ی ش��رکت مه��ام کاران آرون 
سپاسه)بامس��ئولیت مح��دود( به ش��ماره ثب��ت14601 واحد ثبت��ی قزوین به 
نش��انی اس��تان قزوین - ش��هر صنعتی البرز ، محله ابن سینا ، خیابان جرجانی 
، خیاب��ان میرداماد ش��رقی پ��اک 0 جنب هن��کل ، طبقه همکف به کد پس��تی 
3431953315( انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصاح 
گردیدکه در این اداره در تاریخ1398,07,28 تحت شماره 2665 به ثبت رسید 

و جهت اطاع عموم آگهی می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قزوین-البرز )749357(

9ع
81
37
32

ب��رگ س��بز خ��ودروی ماکس��یما م��دل 1390 رن��گ 
س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 591ص97 ای��ران 36 
ش��ماره موت��ور VQ30015650Q و ش��ماره شاس��ی 
NAPLE2A3301024281 به مالکیت عس��ل فروتن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده 
شرکت قالبکار توس در حال تصفیه )سهامی 

خاص( به شماره ثبت 2897)نوبت دوم(
     ب��ا توج��ه به عدم حض��ور کامل س��هامداران در 
مجم��ع عمومی ع��ادی فوق العاده  م��ورخ 98/11/5 
مجددا از کلیه س��هامداران ش��رکت قالبکار توس 
در حال تصفیه )سهامی خاص( یا نمایندگان قانونی 
آنان دعوت میگردد در جلس��ه مجم��ع فوق العاده 
شرکت که رأس ساعت 17 مورخ 98/11/17 در محل 
مش��هد- بلوار ارش��اد- ارش��اد 9 - نوربخش 15- 
بل��وک 60- طبق��ه دوم- واحد 4 تش��کیل میگردد 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:  1- فروش کارگاه مایملک شرکت

2- تعیین دستمزد مدیر تصفیه
3- تعیین اموال شرکت

مدیر تصفیه- حامد شاملو
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد خدم��ات درمان��ی فوریتهای 

پزش��کی اورژانس 115 شهرآباد بردس��کن را از طریق 
انج��ام مناقص��ه عموم��ی به بخ��ش غیر دولت��ی واگذار 
نمای��د.. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه به ش��ماره 
فراخوان 2098000060000201، از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 260.000.000 
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 98/11/6

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/20
* 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 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیرو چاپ آگهی شرکت آب و فاضاب 
 98/  11/6 مورخ��ه  رض��وی  خراس��ان 
در صفح��ه  اول ب��ه اش��تباه آرم آب 
و فاض��اب روس��تایی درج گردیده که 

بدین وسیله اصاح می گردد .
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روزنامـه صبـح ایـران

کرامت ویژگی فردی است که پیوسته خیررسان است  آستان: حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی در حرم مطهر رضوی »کرامت« را نخستین صفت خداوند در قرآن اعالم کرد و گفت: در قرآن پیامبر)ص(، 
قرآن مجید و فرشتگان نیز با صفت کریم معرفی شده اند؛ کریم و کرامت ویژگی فردی است که پیوسته خیررسان به دیگران است و ذات وی بدون شر، رذالت و بد رفتاری است. کمک کردن پیش از درخواست 

از ویژگی های بارز رسول اکرم)ص( و اهل بیت)ع( است؛ این مهم یکی از عالیم انسان های کریم نیز محسوب می شود. انسان کریم بدی را با خوبی جواب می دهد که خود یک امر به معروف و دوری از منکر است.

چه کسی دعایش مستجاب نمی شود؟
اسراء: آیــت اهلل جوادی آملی در ادامه سلسله مباحث شرح نهج البالغه حضرت 
امیر )ع( به شرح کلمات 103، 104 و 105 از مجموعه کلمات قصار نهج البالغه 
پرداخت و بیان داشت: در حکمت 103، وجود مبارک امیرالمؤمنین )ع( فرمودند: 
نْیا َو اْلِخَرَه َعُدوَّاِن ُمَتَفاوِتَاِن«؛ دنیا یعنی آنچه برای غیر خداســت؛ مانند  »إِنَّ الدُّ
خیانت، طمع، راه دیگران را بستن و بیراهه رفتن، فرمود هر چه مصداق دنیا باشد، 
نســبت به جان انسان سّم است؛ چون دنیا ماندنی نیست و هر چه مانا و پایدار 
باشد مانند نیت خیر، کار خیر، تولید، مشکل جامعه را حل کردن، رونق دادن به 

تولید و فقرزدایی امور مربوط به آخرت است.
َها أَبَْغَض اْلِخَره  نْیا َو تََولَّ وی ادامه داد: حضرت در اینجا فرمودند: »َفَمْن أََحبَّ الدُّ
َو َعاَداَها«؛ کسی که گرفتار زودپسندی و نقدپسندی است و از آینده نگران است 
و از آینده بریده است، چنین شخصی کاری به آخرت ندارد. در قرآن کریم فرمود 
کســانی که با دست پُر می میرند فرشــتگان الهی به خدمت او می آیند: »الَّذیَن 
تََتَوفَّاُهُم الَْمالئَِکُه َطیبیَن« و ســالم می کنند و با احترام روح او را قبض می کنند. 
این ها رادمردانه زندگی کردند و هنگام مرگ نیز اصالً فشار مرگ ندارند و راحت 
جان می سپارند؛ در قبال این مردان الهی در دو بخش از قرآن کریم خدای سبحان 
فرمود: کسانی  هستند که بیراهه رفتند یا راه دیگران را بستند، این ها دچار فشار مرگ 
می شوند. قرآن فرمود: »إَِذا تََوفَّْتُهُم الَْمالَئَِکَه یْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو أَْدبَاَرُهْم«؛ مالئکه 
دنیا می بینند این فرد عمری را به بطالت گذرانده و چیزی فراهم نکرده؛ بنابراین 
پشتش را محکم می زنند و او را از دنیا بیرون می کنند، مالئکه آخرت نیز می بینند او 
با دست خالی و روی سیاه دارد می آید؛ پس محکم به صورتش می زنند که این عمر 
را در چه راهی صرف کردی؟ در این بیان نورانی، حضرت فرمودند: انسان می تواند 
عاقالنه زندگی کند و هم دنیای خوب و هم آخرت خوبی داشته باشد، که راهش 
همان دل نبستن به امور فناپذیر دنیا و فراهم آوردن توشه ابدی برای آخرت است.
آیت اهلل جوادی آملی در شــرح کلمه 104 از کلمات قصار نهج البالغه هم اذعان 
داشت: این کلمه بخش دیگری از فرمایشات حضرت امیر)ع( به نوف بکالی است. 
حضرت به نوف فرمودند: هیچ بنده ای با خدا مناجات نمی کند، مگر اینکه دعای 
او مستجاب شود، مگر اینکه باج خواه باشد و مالی را به ظلم بگیرد؛ »إِلَّ أَْن یُکوَن 
اراً أَْو َعِریفاً أَْو ُشْرِطیاً أَْو َصاِحَب َعْرَطَبه«؛ حضرت فرمود: ماِل حرام خور دعایش  َعشَّ
مســتجاب نمی شود، کســی که برای به چاه انداختن دیگری تالش و کوشش 
می کند دعای او مستجاب نمی شود، کسی که عمری را به لهو و لعب می گذراند 
دعای او مســتجاب نمی شــود؛ برای اینکه چنین شخصی حقیقت انسانیت را 
نشناخته است، این شخص خیال می کند قبر پایان راه است، خیال می کند انسان 
می میرد و می پوسد؛ در حالی که قبر معبر است نه پایان راه و انسان با مردن از 
پوست به در می آید نه بپوسد.وی خاطرنشان کرد: حضرت می فرمایند: این سه 
مانع، سه غده بدخیم است؛ مال حرام، دیگران را به چاه انداختن، عمری را به لهو 
و لعب گذراندن؛ اگر این ها را نداشته باشید، راحت زندگی می کنید و انسانی که 

راحت زندگی می کند، در هنگام مرگ هم راحت جان می دهد.
آیت اهلل جوادی آملی همچنین در شرح کلمه قصار 105 اذعان داشت: حضرت 
فرمودند: »إِنَّ اهلَلَ ]تََعالَی [ اْفَتَرَض َعلَیُکْم َفَرائَِض َفاَل تَُضیُعوَها َو َحدَّ لَُکْم ُحُدوداً َفاَل 
تَْعَتُدوَها َو نََهاُکْم َعْن أَْشیاَء َفاَل تَْنَتِهُکوَها َو َسَکَت لَُکْم َعْن أَْشیاَء َو لَْم یَدْعَها نِْسیاناً 
َفاَل تََتَکلَُّفوَها«؛ خداوند یک حدود خاصی برای انسان معین کرده و شما را با روح و 
ریحان تربیت کرده و کاری که برای شما دشوار است بر شما تحمیل نکرده است؛ 
بنابراین نه احتیاط بی جا کنید و نه تعّدی ناروا. او ادامه داد: حضرت فرمودند: اگر 
جامعه ای اهل ریا، اهل ربا، اهل باج خواهی، اهل چاه اندازی و احتکار نبود، خداوند 
از آسمان و زمین برای او روزی می فرستد. آنگاه دیگر این تحریم کاری از پیش 
نخواهد برد؛ مگر روزی به دســت دیگری است؟ در قرآن فرمود کلید آسمان و 
زمین به دست خداست؛ چه کسی می تواند دیگری را تحریم کند؟! بنابراین در 
این بخش حضرت فرمودند: حرام خدا را حرام بدانید و حالل خدا را حالل بدانید؛ 
آن وقت راحت زندگی می کنید و هرگز مسئله تحریم و امثال تحریم بر شما اثر 
هِ الَْمتیُن«. زَّاُق ُذو الُْقوَّ نخواهد داشت، چون کار به دست خداست؛ »إِنَّ اهلَلَ ُهَو الرَّ

تعلقات نفسانی از عوامل تنها گذاشتن ولی خداست
اخالق

شبستان: حجت السالم مسعود عالی، در مراسمی به مناسبت ایام 
فاطمیه در مسجد الهادی)ع(، با بیان اینکه کمالت انسانی نوری از 
جانب خداوند اســت، به همین علت انسان نباید به برخی کمالت 
وجودی خود تکبر بورزد، ابراز کرد: در بندگی الهی کبر و عجب برای 
بنده معنا و مفهوم ندارد، بندگان حقیقی خداوند از همه کمالتی که 
به آن ها عطا شده، در مسیر کسب رضای الهی بهره برداری می کنند.

این استاد حوزه علمیه افزود:  دلیل اصلی مشکالت و گرفتاری  
انسان ها در اثر اعمال ناپسند آن هاست؛ بر همین اساس ما نباید 

خداوند را مقصر سختی و مشکالت خود بدانیم، بلکه باید اعمال 
خود را بررسی کرده و ریشه مشکالت را در اعمال و رفتار خود 
پیدا کنیم. وی با بیان اینکه انســان باید در مقابل اولیای الهی 
تســلیم و مطیع محض باشــد؛ چراکه آنان مخزن اسرار الهی 
هســتند، تأکید کرد: انســان باید خود را برای خدمت به ولی 
خدا آماده کند، در غیر این صورت نمی تواند مطیع و تســلیم 
ایشــان باشد و همگام با ولی خدا در مســیر حق قدم بردارد.

حجت السالم عالی با بیان اینکه وابستگی ها و تعلقات خوب یا 

بد از عوامل جدایی انسان از ولی خداست، گفت: تسلیم و مطیع 
محض ولی خدا بودن انســان را از گمراهی به هنگام بحران و 
حوادث حفظ می کند؛ خوارج با شــعار دفاع از مقدسات یعنی 
قرآن، مقابل امیرمؤمنان امام علی)ع( این قرآن ناطق ایستادگی 
کردند و شکست را به ایشان تحمیل کردند؛ این نشان می دهد 
که تعلقات نفسانی از جمله عوامل تنها گذاشتن ولی خداست. 
وی با بیان اینکه باید مراقب باشــیم تعلقات به هر شکل اش ما 
را از اولیای الهی جدا و دور نکند، خاطرنشــان کرد: آنان که به 
تعلقات باطل عالقه دارند، به هنگام بحران و خطر از مسیر حق 

خارج شده و ولی خدا را تنها رها می کنند.

 معارف / سیدجواد نقوی  ایام فاطمیه 
پــس از ایــام عــزاداری سیدالشــهدا)ع( 
پررونق ترین روزهای سال ازلحاظ برگزاری 
مجالــس عــزاداری و وعــظ و خطابه در 
سطح کشور اســت؛ مجالســی که گاهی 
چه در محتــوای منبر و چــه در عزاداری 
دچار انحرافاتی می شــوند. در این رابطه با 
حجت الســالم مهدی مسائلی گفت وگویی 

انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

 به نظر شما منبرهای ما باید چگونه 
باشد که بیشتر به درد نیازهای جامعه 

بخورد؟
منبرهای ما - چه منبرهای ســنتی و چه 
منبرهای ســبک جدیدتر - باید به مسائل 
اساسی مردم توجه کنند؛ بیشتر به مسائل 
و شبهاتی که در ذهن جوانان و مردم است 
پرداخته شود. همچنین عالوه بر این همانطور 
که به احساسات و شــور در جلسات توجه 
می شود، باید به معرفت افزایی هم توجه شود 
و روی اهل بیــت)ع( و قرآن همتای یکدیگر  
کار شود. متأســفانه ما کمتر در منبرها به 
معارف قرآنی توجه می کنیم. باید به سمت و 
سویی حرکت کنیم که استدلل و عقالنیت 
دینی در مخاطب تقویت شود.خانواده ها امروز 
در زندگی فردی و اجتماعی خود مشــکالتی 
دارند؛ ما اگــر دو حیطه فردی و اجتماعی را 
برای معرفت افزایی در منبرها در نظر بگیریم؛ 
باید مســائل مرتبط با سبک زندگی اسالمی 
تذکر داده شود تا سطح معنوی زندگی افراد 
در اجتماع ارتقا یابد. از جمله این موارد خلوص 
دینی و تأکید بر اهداف زندگی دینی و بحث 
اخالق است؛ لذا بیان اخالق اسالمی در منبرها 

هم خیلی می تواند کمک کند.

شــهید مطهری در  کتاب حماسه 
حسینی به روش های تبلیغی و اصالح 
دینی می پردازد؛ آیا امروز نیازمند آن 
نیســتیم که چنین کتاب هایی بیشتر 

تألیف شود؟

بســیار نیازمند هســتیم؛ چون امروزه به 
نسبت دوره شــهید مطهری انحرافاتی که 
دیده می شــود دوچندان شده است؛ وقتی 
ما بــا افرادی که انحرافات گوناگون را تبلیغ 
می کنند مواجهه نمی کنیم و به دنبال اصالح 
نمی رویم، هرسال مشکالت جدیدتری هم از 
لحاظ سبک و هم هدف مجالس و عزاداری ها 
بــه وجود می آید. ما بایــد مطرح کنیم که 
هدف از این مجالس معرفت افزایی اســت و 
هر چه این معرفت افزایی ببشتر باشد، ثوابش 
بیشتر اســت. ما اهداف این مجالس را برای 
سوگواران اهل بیت)ع( اشتباه تعریف کردیم؛ 
با این مدل اختالفات حتی بین شیعیان زیاد 
می شود؛ البته در این میان جریان هایی هم 
به دنبال سوء استفاده هستند که با جریان 
مقاومت اســالمی عناد دارنــد و به صورت 
ســازمان یافته از جوانان ما ســوء استفاده 

می کنند.

 ما با جریانی مواجهیم که به شیعه 
انگلیسی معروف است؛ چه چیز باعث 

قدرت گرفتن این جریان شده است؟
اشتباهات و تعصبات و جهالت ها بوده است، 
اما افرادی هم هســتند که ایــن جریان را 
رهبــری می کنند. در این مســیر ما نباید 
منفعل باشــیم و باید در هدایت عزاداری ها 
فعال عمل کنیم؛ خط مشــی مقام معظم 

رهبری در ســال های اخیر  ترویج عزاداری 
مثبت بوده تــا معرفت افزایی کنیم؛ ما باید 
الگوی صحیح ارائه دهیم و الگوهای نادرست 
را محکوم کنیم و برای این کار از راهکارهای 

فرهنگی استفاده کنیم.

 شما در یکی از کتاب هایتان نوشته اید 
که اسالم آمریکایی ادامه دهنده همان 
اسالم  اموی است؛ در این باره بیشتر 
توضیح دهیــد؛ در حال حاضر چگونه 

باید این مسئله را تبیین کنیم؟
ما اگر به وقایعی مثل عاشورا نگاه تاریخی 
صرف داشــته باشــیم، قطعاً راه به جایی 
نخواهیــم برد؛ خــط امام حســین)ع( و 
اهل بیت)ع( ادامــه دارد؛ خط افرادی که 
مقابل ایشان و اسالم ناب بودند هم ادامه 
دارد. فردی مثل امام حســین)ع( به هیچ 
عنوان حاضر به صلح با اسالم اموی نبود؛ 
چرا که اســالم اموی ریشــه اسالم ناب را 
هدف گرفته بــود؛ باید دقت کنیم که هر 
کسی با ویژگی های یزید بر جامعه اسالمی 
حکومت بکند باید فاتحه اســالم را خواند. 
خط اهل بیت)ع( و وقایعی مثل عاشــورا، 
یک جریان اسالمی اســت که برای همه 
مســلمانان آشناســت؛ لذا این خط مشی 
سیاسی و خط مشــی مقابل آن باید برای 
همه مسلمانان تبیین شود تا حق از باطل 

روشن شود.من چندی پیش کشمیر بودم؛ 
فردی که دیدگاه ســلفی داشت می گفت: 
بعد از عاشــورا افراد یا حسینی هستند یا 
یزیدی؛ با این معیار هر کس ظلم ســتیز 
است، حسینی است؛ با شنیدن این حرف 
از او، مــن تعجب کردم. مــا برای تبیین 
این گفتمان در جهان اســالم خوب عمل 

نکردیم.

 ما برای تبیین گفتمان شیعه در سطح 
جهان چگونه باید عمل کنیم که خللی به 

موضوع مهم وحدت وارد نشود؟
ما در هنگام تبیین بیشــتر به 
مفاهیم مذهبی خودمان توجه 
کردیم در حالــی که ممکن 
است اهل سنت با این مفاهیم 
مخالف باشند، حال آنکه آن ها 
خط مشــی اهل بیــت)ع( را 
پذیرفته اند. زمانی من پیشنهاد 

بــرای  هیئت هایــی  دادم 
اهل سنت تشکیل شود که 
در آن ها معارف اهل بیت)ع( 
بر اســاس فقــه و مذهب 
خودشان مطرح شود. آنچه 
اکنون حائز اهمیت اســت 
این است که از رفتن جهان 
اسالم به سمت سکولریسم 
و بی دین شــدن جلوگیری 

کنیم.

 کار کرد روحانیت در 
این مقطع چه باید باشد؟

کارکــرد روحانیت تبلیغ دین و رســالت 
دینی اســت که ائمه)ع( و پیامبر)ص( هم 
این کارکــرد را دارا بودند. خود روحانیت 
قداســت ندارد بلکه حرکت آن هاست که 
قداســت دارد؛ به این معنــی که مردمی 
باشد و خودش را از مردم بداند؛ قصد الهی 
در رفتار او باشد و محتوای دینی او مردم 

را هدایت کند.

گفت وگو با حجت االسالم مسائلی درباره بایسته ها و شایسته های منابر و مجالس عزاداری

تقابل اسالم  علوی با اسالم اموی ادامه دارد

خط اهل بیت)ع( 
برای همه مسلمانان 

آشناست؛ لذا این 
خط مشی سیاسی 
و خط مشی مقابل 
آن باید برای همه 
مسلمانان تبیین 

شود تا حق از باطل 
روشن شود

بــــــرش

نگاهی به پدیده »طب اسالمی«
حوزه: وقتی به شــکل علنی و فراگیر از طب 
اسالمی سخن گفته می شود و آن را بدیل طب 
مدرن یا تنها گزینه درست قلمداد می کنند، 
بد نیســت کمی درنگ کنیم و ببینیم واقعاً 
آنچه طب اســالمی نامیده می شود، بنیادش 
بر چیست. بخشــی از این طب همان طبایع 
یا مزاج های چهارگانه است که طبق آن افراد 
به صفراوی، بلغمی، ســوداوی و دموی مزاج 
تقسیم می شوند. جدا از اعتبار این تقسیم بندی 
و مزاج شناسی، مســئله آن است که کل این 
تقسیم بندی از یونان باستان، یعنی غرب آن 
روز، آمده است و کســانی که مقصودشان از 
»طب اسالمی« طبی است که به طورمستقیم 
برآمده از تعالیم اســالمی باشد، نمی توانند به 
آن اســتناد کنند و آن را بنیاد کار خود قرار 
دهند. از قضا بخش گسترده ای از طب سنتی 
ما و تقســیم غــذا به گرم و ســرد بر همین 

مزاج شناسی یونانی استوار است.
اما مهم ترین بخش این طب اسالمی، احادیثی 
است که به پیامبر)ص( و ائمه)ع( نسبت داده 
می شود و گاه در کتاب هایی مانند طب الرضا 
و طب الئمه منتشر می شود. درباره اعتبار این 
احادیث کافی اســت به سخن شیخ صدوق 
توجــه کنیم. وی بیش از هزار ســال قبل در 
مقام تبیین، معرفی و دفاع از آموزه های اصلی 
شــیعی، کتاب اعتقادات را نوشت که مدافع 
نوعی تشیع راســت کیش بود. در این کتاب 
بابــی را به احادیث طبی اختصاص می دهد و 
با اختصار و صراحت تکلیف مخاطب را با آن ها 
روشن می کند و تقریباً کنارشان می گذارد. در 
اینجا ترجمه عین سخنان او آورده می شود تا 
تکلیفمان با مدعیان طب اسالمی روشن شود:

»اعتقاد ما در باب احادیث وارد شــده در طب 
آن است که آن ها وجوهی دارند. برخی مناسب 
هوای مکه و مدینه صادر شــده است و جایز 
نیست در جاهای دیگر به کار برده شود؛ برخی 
را عالم ]امام[ متناسب با شناختی که از طبع 
پرسشگر داشت، بیان کرد و نباید از آن تجاوز 
شــود، زیرا وی به طبع پرسشــگر آشناتر از 
خودش بود. برخی را نیز مخالفان، برای زشت 
کــردن چهره مذهب نزد مردم، تدلیس کرده 
و در کتاب ها گنجانده اند، در برخی اخبار نیز 
توهم و سهو از سوی ناقل رخ داده و در برخی 
احادیث قسمت هایی حفظ و بخشی فراموش 
شده اســت«. ســپس برخی احادیث را که 
مضمون مقبولی دارد، مانند آنکه امام علی)ع( 
فرمود عســل درمان هر بیماری اســت، قید 
می زند و می گوید مقصود، هر بیماری برآمده از 
سردی است؛ یعنی بر اساس مزاج های یونانی 

این حدیث را تفسیر می کند.
ســید کاظم طباطبایی، رئیس پژوهشــگاه 
دارالحدیــث، در مقــام گــزارش آخریــن 
بررسی های انجام شده در عرصه سندشناسی 
احادیث طبی نتیجه می گیرد که تنها 5 درصد 
آن ها اعتبار دارد و این احادیث هم درباره فواید 

میوه ها و خوردنی هاست، نه ناظر به درمان.

معارف
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 حجت االسالم سید حسن اسالمی اردکانی

تفسیر

گفتار

یادداشت

fبصیرت و استقامت، دو خصیصه یاران حضرت مهدی
آستان: حجت السالم محمدباقــر حیدری کاشانی در ویژه برنامه فاطمیه حرم 
مطهــر رضوی عنوان کرد: طبق فرموده اهل بیت)ع( شــیعیان واقعی در عموم 

برنامه های جامعه و زندگی دارای بصیرت هستند.
وی افزود: عصاره تفکر همه پیامبران)ع( به نقل از قرآن، بصیرت در ابعاد مختلف 
است؛ بنابراین هر مسئولی که در جمهوری اسالمی به مسئولیت می رسد، باید 
بصیرت خود را نسبت به مسائل جامعه اسالمی بال ببرد. خطیب حرم رضوی با 
اشــاره به اینکه انسان با بصیرت، قدرت مدیریت مدبرانه دارد، عنوان کرد: کسی 
می تواند مدیریت اسالمی را در جامعه به منصه ظهور برساند که با توان و بصیرتش 
در راستای رضای الهی گام بردارد.حیدری کاشانی بصیرت و استقامت را به عنوان 
دو خصیصــه یاران حضرت مهدی)عج( عنوان و ابراز کرد: تا این دو خصیصه در 
مردم نهادینه نشود، ظهور نزدیک نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: بصیرت نور 
عقل و باطن اســت و اگر بشریت از مسیر حق رویگردان می شوند، به علت نبود 

بصیرت است. 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای علی رضانژاد فرزندمحمدعلی به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی 
شماره یک شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ  پالک۲۶۵۳فرعی از۲ اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش ۵قوچان به 
آدرس خیابان جانبازان که متعلق به   ایشان  می باشد بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردیده که سند مالکیت آن بش��ماره چاپی ۴۸۴۹۵۸ذیل دفتر۱۱۱صفحه ۳۴۹وشماره ثبت ۱۸۱۰۵ بنام نامبرده 
صادروتسلیم گردیده است   لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکر میگردد  هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود 
می باشد بایستی ظرف ۱۰روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی 
به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار:۹۸/۱۱/۰7 آ-۹۸۱۳7۰۳

صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای محمد علی طوسی فرزندغالمرضا  به ش ش ۵۶به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸ شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ  پالک۶۰۸۶فرعی از۱۳ اصلی  واقع در قطعه سه شیروان 
بخش ۵قوچان به آدرس انتهای خیابان خیام که متعلق به   ایشان  می باشد بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با 
بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی ۴۹۴۶۹۴ذیل صفحه ۵۴۱دفتر ۱۰۴وشماره 
ثبت ۱۶7۸۴ بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است که سپس برابرند شماره ۵۱۴۳۶- ۸۸/۰۳/۲۰دروثیقه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحدشیروان قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آئیننامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف ۱۰روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله 
رس��می به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.آ-۹۸۱۳7۰۴ تاریخ انتشار:۹۸/۱۱/۰7
صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9500018
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۵۰۰۰۱۸ ششدانگ پالک دوهزار و پانصد و بیست و دو فرعی از یکصد و ده فرعی 
از یک اصلی بخش 7 درگز که ذیل ثبت ۱۸7۱۹ دفتر ۱۲۰ صفحه ۴۰ به نام توحید صنایع سعدآبادی ثبت و سند 
مالکیت صادر و سپس برابرسند رهنی ۲۳۲۰۱-۱۳۹۲/۱۰/۹ شماره دفتر اسناد رسمی ۳۲ درگز در رهن بانک ملت 
شعبه درگز قرار گرفته که با تقاضای مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ آن به مدیون نهایتاًمورد وثیقه به نشانی درگز 
بلوار فرمانداری خیابان ش��اهد کوچه اول س��مت راست پالک ۱۰۸ به حدود ش��ماال در دوقسمت اول دیوار بدیوار 
بطول ۱۲/۸۵ متر دوم دیواریس��ت بطول ۰/۸۰ متر به ش��ماره باقیمانده ۱۱۰ فرعی شرقا دیواریست بطول ۱۲/۲۰ 
متر به شماره باقیمانده ۱۱۰ فرعی جنوبا جای درب و دیواریست بطول ۱۳/۶۵ متر به خیابان غربا دیواریست بطول 
۱۱/۹۰ متر به شماره باقیمانده ۱۱۰ فرعی و طبق نظر کارشناس رسمی به شرح:ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مساحت ۱۶۴/۴۵ مترمربع در حال حاضر دارای 7۰ متر مربع اعیان مسکونی در یک طبقه با سقف طاق ضربی و 
نمای سیمان به قدمت ۱۰ سال به همراه امتیازات آب و برق و گاز می باشد که به مبلغ 7۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)هفتصد 
و س��ی میلیون ریال(ارزیابی گردید. لذا مزایده از س��اعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/7 در شعبه اجرای 
ثبت اداره ثبت اس��ناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و ۹ از طریق مزایده به فروش می رس��د.مزایده 
پالک مذکور ازمبلغ 7۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)هفتصد و س��ی میلیون ریال(ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود. الزم به ذکر است 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 باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 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 مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-۹۸۱۳7۲۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز- ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804006228000256/1)9800279(
بدینوس��یله به اس��ماعیل اصلیان زاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۶7۲ و ش��ماره ملی ۰77۹۵۳۰۱۴۴ متولد 
۱۳۵۹/۶/۱ بدهکار پرونده کالسه ۱۳۹۸۰۴۰۰۶۲۲۸۰۰۰۲۵۶/۱ که برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر چک ش��ماره ۱۵۶/7۹۳۹۲۰-۹۸/۱۰/۱۲ بانک صادرات. بین شما و احسان افراسیابی مبلغ 
چهل میلیون ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-۹۸۱۳7۲۲
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز / ناصر حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم گلی عبداهلل پور نقدعلی دارای شناسنامه شماره ۰7۴۸7۸۹۰۵7 به شرح دادخواست به کالسه 
۳/۹۸۰۳7۹ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر نصری نقدعلی 
به شناسنامه ۰7۴۰۵۴۵۹7۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  گلی عبداهلل پور نقدعلی فرزند علی ش ش ۶۸۴ متولد ۱۳۵۱/۶/۵ صادره از تایباد مادر متوفی 

۲- زهرا نصری نقدعلی فرزند احد ش ش ۰7۴۰۲7۸۸۱۹ متولد ۱۳7۴/۶/۳۰ صادره از تایباد خواهر متوفی 
۳- گل افروز نصری نقدعلی فرزند احد ش ش ۰7۴۰۲۳۰۵۲7 متولد ۱۳7۵/۱۲/۱۴ صادره از تایباد خواهر متوفی

۴- زینت نصری نقدعلی فرزند احد ش ش ۰7۴۰۴۴۱7۵۲ متولد ۱۳7۸/۱۲/۱۹ صادره از تایباد خواهر متوفی 
۵- کبری نصری نقدعلی فرزند احد ش ش ۰7۴۰۶۲۴7۱ متولد ۱۳۸۴/۱/۲۶ صادره از تایباد خواهر متوفی 
۶- یاسر نصری نقدعلی فرزند احد ش ش ۰۹۸۰۹۳۴۳۶۲ متولد ۱۳۹۳/۴/۲۵ صادره از مشهد برادر متوفی 

7- مسلم نصری نقدعلی فرزند احد ش ش ۰۹۸۰۹۳۴۳7۰ متولد ۱۳۹۳/۴/۲۵ صادره از مشهد برادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۳7۲۵  تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰7 
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم حوا طاهری دارای شناسنامه شماره ۱۸۱ به شرح دادخواست به کالسه ۴/۹۸۰۲۴۸ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عطاء طاهری علیائی به شناسنامه ۴۱ در تاریخ 

۱۳۸۳/۵/۲7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  محمد طاهری علیائی فرزند عطا به ش ملی ۰7۳۱۳7۲۰۱۸ متولد ۱۳۴7/۶/۲ فرزند متوفی 
۲- طوبی طاهری علیائی فرزند عطاء به ش ملی ۰7۴۹۴7۵۹۶۱ متولد ۱۳۲7/۱/۲ فرزند متوفی 
۳- عذرا طاهری علیائی فرزند عطاء به ش ملی ۰7۴۹۹7۵۹۴۶ متولد ۱۳۵۰/۱۱/۳ فرزند متوفی 

۴- حوا طاهری فرزند عطاء به ش ملی ۰7۳۱۵۰۶۸۳۹ متولد ۱۳۳۲/۶/7 فرزند متوفی 
۵- زیبا طاهری فرزند عطاء به ش ملی ۰7۳۱۳7۲۸۴۰ متولد ۱۳۳۸/۶/۲ فرزند متوفی  

۶- کبری طاهری فرزند عطاء به ش ملی ۰7۳۱۵۰۶۸۴7 متولد ۱۳۳۰/۴/۳ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۳7۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 
حسن رضائی منفرد

قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای آرش کریمی زاده دارای شناس��نامه ش��ماره ۰7۴۰۴7۶۸۴۱ به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
۱/۹۸۰۲۲7ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کریم کریمی 
زاده به شناس��نامه ۱۶۱ در تاریخ ۱۳۸7/۱۱/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
۱-  محمد رحیم کریمی زاده ش ش ۸۸ متولد ۱۳۲۹/۲/۳ محل صدور تایباد آقابیک پدر متوفی 

۲- لیال عادلی احمدآبادی ش ش ۶ متولد ۱۳۶۲/۱/۱ صادره از تایباد ارزه علیا همسر متوفی
۳- آرش کریمی زاده ش ش ۰7۴۰۴7۶۸۴۱ متولد ۱۳۸۰/۲/۱۶ صادره تایباد فرزند متوفی 

۴- افشین کریمی زاده ش ش ۰7۴۰۵۹۳7۰۶ متولد ۱۳۸۳/۱۰/۶ صادره از تایباد فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۳7۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰7 
قنبر مرزانی

قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۱۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۳ هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  سید رضا حسینی 
فرزند سید حسن بشماره شناسنامه ۱۶۰ ،، وشماره ملی ۰۶۵۰۵۱۶۴7۸ نسبت به ششدانگ اعیان 
یک باب منزل به مس��احت ۱۱۲/۶۰ متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره یکفرعی از ۲۵۰ � اصلی 
بخش ۲ بیرجند از محل استیجاری از موقوفه استان قدس رضوی  محرزگردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 

صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۳7۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۰7                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۲۳ /۱۳۹۸/۱۱
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

)آگهی ابالغ تبادل لوایح به خوانده(
ش��ماره پرونده:۹۸۰۹۹۸۵۱۹۹۶۰۰۳7۹ شماره بایگانی:۹۸۰۶۴۱ بدین وسیله به غالمرضا الیق فرزند رمضان فعال 
مجهول المکان ابالغ می شود که خانم افسانه کردیانی فرزند ذبیح اله دادخواست تجدید نظر به خواسته طالق از رای 
شماره۹۸۰۹۹7۵۱۹۹۶۰۱۵۸7 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باخرز به طرفیت شما ارائه که به شماره 
۹۸۱۰۵۴۵۱۹۹۶۰۰۲۴7 دفتر تجدید نظر خواهی ثبت شده لذا مطابق ماده 7۳ ق – آ – د- م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر چنان جه دفاعی دارید 
به ش��عبه اول دادگاه حقوقی عمومی شهرستان باخرز مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و در مهلت مقرر جهت تبادل لوایح در دادگاه حاضر شوید.آ-۹۸۱۳۶۶۹
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 

باخرز نادر صادقی مشهد ریزه ئی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر بناء پالک ۱۰۸۴ فرعی از ۱۶۹ اصلی بخش ۱۰ 
مشهد مبنی بر درخواست آقایان غالمرضا حق نویس نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و حمیدرضا حق 
نویس نس��بت به یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ متقاضیان ثبت و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۳۰ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین 
وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل 
حضور به هم رس��انند و هر ادعایی نس��بت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز 
دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند میتوانند 
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح 

قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. آ-۹۸۱۳۶۶۸م.الف ۵۰۸
تاریخ انتشار دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/7

سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

)آگهی تحدید حدود اختصاصی(
چون تحدید حدود ششدانگ پالک ۱۸۴۲ فرعی از۱۲۵۹ از ۲۹ اصلی  اصلی واقع در بخش۱- طبس تاکنون بعمل 
نیامده اینک برحسب درخواست کتبی اقای سیدرضا رضوی متقاضی ثبت وبا رعایت مواد۱۴ و ۱۵ قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن ساعت ۸ صبح روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله 
انتشار آگهی از متقاضی وصاحبان امالک مجاور دعوت میشود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
وهر ادعائی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و کسانی که به عملیات 
تحدید حدود واخواهی داش��ته باش��ند میتوانند به اس��تناد ماده ۲۰ قانون ثبت و در اجرای مواد 7۴ و۸۶ آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تحدید ظرف یکماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد طبس تسلیم ورسید دریافت 
نمایند ونیز ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تس��لیم و 
گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید در غیر اینصورت اقدامات قانونی بنا به تقاضای 

ذینفع به عمل خواهد آمد.آ۹۸۱۳۶۶۳ تاریخ انتشار: ۰7/ ۱۱ / ۹۸
غالمرضا کدخدایی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان طبس

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰7۰۰۰۸۹۰- ۹۸/۱۰/۱۴  - هیات اول/دوم    موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم غالمرضا گوهر شاهی  فرزند محمد قاسم  به 
شماره شناسنامه ۸۶7  صادره تربت جام   درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به  مساحت 
۲۱.۶ متر مربع  پالک ۱۴ فرعی از   ۴۱۱ -   اصلی اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی 
بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم غالم احمد گوهر ش��اهی     محرز گردیده  است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود و 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۹۸/۲۲۹ آ-۹۸۱۲۹۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/7

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰7۰۰۰۸۸۹- ۹۸/۱۰/۱۴  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد علی  گوهر شاهی  فرزند محمد قاسم  به شماره شناسنامه ۵۳۳  صادره تربت 
جام   درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به  مساحت ۲۱.۶۰ متر مربع  پالک ۱۴ فرعی از   ۴۱۱ 
-   اصلی اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم 
غالم احمد گوهر شاهی     محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود و 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 ۹۸/۲۲7 آ-۹۸۱۳۰۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/7

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰7۰۰۰۸۸7- ۹۸/۱۰/۱۴  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم زیبا جامی حسین آبادی  فرزند  ولی محمد   به شماره شناسنامه ۵۳۰  صادره نیل 
شهر  باب منزل  به  مساحت۳۵۴.۵۰ متر مربع  پالک ۴ فرعی از   ۳ -   اصلی فرعی از ۳-اصلی  مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم حسین کریمی تیموری    محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 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 ۹۸/۲۲۶ آ-۹۸۱۳۰۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/7

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰7۰۰۰۸۹۳- ۹۸/۱۰/۱۴  - هیات اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت 
جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم فاطمه آران   فرزند  یار محمد   به شماره شناسنامه ۲۶۲  
صادره آدیمی در یک   باب منزل مس��کونی به  مس��احت ۱۱۵.۸۰ متر مربع  پالک  فرعی از   ۱7۴-۱7۳ 
-   اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم  
خواجه محمود جامی االحمدی   محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود و 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 تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 

۹۸/۲۲۸ آ-۹۸۱۳۰۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/7

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام



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 r

۴۲ درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن حذف شدند 
تسنیم: وزیر راه با انتقاد از عدم شفافیت 
مالی در ســازمان های نظام مهندسی 
نســبت به عدم اجرای دستورعمل ها و 
بخش نامه های وزارت راه توسط برخی 
سازمان ها هشدار داد. اسالمی همچنین 
از حــذف ۱۰۰ هزار نفــر در طرح ملی 
مســکن خبر داد. وزیر راه و شهرسازی 
همچنین از اتمام غربالگری 24۰ هزار ثبت نام کننده طرح ملی مسکن سخن گفت 
و افزود: از این تعداد 42 درصد ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند و 58 درصد 

واجد شرایط نیز حدوداً ۱4۰ هزار واحد است.

 اخذ مالیات از حقوق و مزایا 
در بودجه سال آینده چند پله ای است 

مشرق نیوز: علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق در مورد مصوبات این کمیسیون 
گفت: در الیحه دولت اخذ مالیات دوپله ای بود، اما در کارگروهی که کمیسیون 
تلفیق تشــکیل داد هم نسبت به سقف حقوق و هم نسبت به نحوه اخذ مالیات 
بررســی های الزم انجام شده، بنابراین اخذ مالیات دوپله ای نیست و چند پله ای 
خواهد بود که از حداقل ۱۰ درصد آغاز و تا 25 درصد برای حقوق های باال درنظر 
گرفته خواهد شد.  براساس آمار و ارقام فعلی، به طور میانگین مالیات بر حقوق 
۱5 درصد می شــود که برای حقوق باال یک درصد بیشــتر و برابر با ۱6 درصد 
خواهد بود، بنابراین کمیسیون تلفیق الیحه دولت که دوپله ای بود را جابه جا کرد.

.............

.......

اقتصاد: ۱۰۰استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی 
و مالیاتی برای »مالیات بر ثروت های غیرمولد« به 
رئیس مجلس نامه نوشتند. در این نامه آمده است: 
در چنین شرایطی می بایست ضمن تالش برای 
شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرارمالیاتی، 
اقدام به تعریــف پایه های جدیــد مالیاتی کرد. 
پایه هایــی که وضــع آن ها، نه تنهــا تناقضی با 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته 
باشند، بلکه برای تقویت این سیاست ها از جمله 
کاهش شکاف  ثروتی، حمایت از اشتغال و تولید 
و... باشــد. بر این اســاس طرح وضع مالیات بر 
ثروت های غیرمولد جهت وضع مالیات بر خودرو 
با ارزش بیش از 3۰۰میلیون تومان )یعنی معافیت 
بیش از 9۰ درصد صاحبان خودرو در کشــور( و 
امالک مسکونی با ارزش بیش از 5میلیارد تومان 
)یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط 
به باالی جامعه( براساس اصول کارشناسی دقیق، 

طراحی و تقدیم کمیسیون اقتصاد شد.
 متأسفانه کمیســیون تلفیق با نادیده انگاشتن 
شــرایط کشــور و نیز زیرپا گذاشتن اصول اولیه 
وضع هرگونه مالیات، یعنی اصل طبقه بندی )به 
گونه ای که عناصر هر طبقه  باید بیشترین تجانس 
و همخوانی را با هم داشته باشند( و اصل توانایی 
پرداخت )تعیین میزان مالیات مؤدیان هر طبقه 
براســاس توانایی پرداخت آن ها( به گونه ای طرح 
اولیه را تغییر دادند که عماًل تمام اهداف طرح را 
از میان برداشــتند. نتیجه این تغییرات به عنوان 
مثال آن اســت که خودروها به ارزش 2۰میلیون 
تومــان تا یک میلیارد تومان، بــا وجود هر گونه 
تجانس و همخوانــی، در یک طبقه قرار گرفته و 
معاف شــده اند. امالک از یک ملک روســتایی تا 
یک ملک۱۰ میلیــارد تومانی، دارای ویژگی های 
مشابه تشخیص داده شــده و در یک طبقه قرار 
گرفته اند! در رابطه  بــا اصل توانایی پرداخت در 
وضع مالیات نیز، مصوبه کمیسیون تلفیق بدین 
معنی اســت که مالک یک ملک مســکونی ۱5 
میلیارد تومانــی تنها توان پرداخت ماهیانه 4۰۰ 
هزار تومان مالیات را دارد و یا صاحب یک خودرو 
۱/5میلیارد تومانی تنها تــوان پرداخت ماهیانه 
2۰۰ هزار تومــان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه 

این تغییرات را در کنار سیستم محاسبه مالیات 
حقوق و میزان پرداختی مالیات متوسط یکی از 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق بگیران 
قرار دهیم، چهره کریه عدم رعایت عدالت مالیاتی 

را به خوبی خواهیم دید.
این اقتصاددانان در طرح پیشنهادی  خود  آورده اند: 

 الیحه مواد پیشنهادی مالیات بر 
 دارایی های غیرمولد خاص

 ) لوکس (
ماده* امــالک مســکونی ) اعــم از عرصه و 
اعیــان ( با ارزش ) جمعاً یا منفرداً ( روز بیشــتر 
از 5۰ میلیــارد ریال و بیشــتر در هر ســال به 
 نرخ های زیر مشــمول مالیات بــر دارایی خاص
) لوکس ( است/ درجدول شماره یک ببینید

تبصره* منظــور از ارزش روز موضوع این ماده، 
ارزش امالک مســکونی براساس معادل ضریبی از 
ارزش معامالتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های 
مستقیم است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور 
ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن قانون برای 
اجرا در ســال اول و از سال های بعد تا پایان بهمن 
ماه هر سال برای اجرا در سال بعد آن تعیین و اعالم 
خواهد شد. همچنین به منظور جلوگیری از تسری 
این مالیات به هشت دهک اول جامعه، ارقام جدول 
فوق در هر ســال براساس نرخ تورم توسط وزارت 

امور اقتصادی و دارایی اصالح می شود.
چنانچه ارزش روز هر یک از امالک کمتر از ارزش 
معامالتی امالک تعیین شده به شرح مزبور باشد، 
در این صورت ارزش روز امالک مذکور براســاس 
ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری مالک برای 

تعیین مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره* مالکان موضوع این ماده که دارای کلیه 
شرایط زیر هســتند می توانند با درخواست خود 
تنهــا a% )۱۰ یا 2۰ درصد( از مالیات را بپردازند 
و باقیمانده مالیات به عالوه رشــد سالیانه معادل 
شاخص رشد قیمت امالک در شهر مربوط را در 
هنگام انتقال ملک )قهری  و یا ارادی ( پرداخت 

نماید.
۱-حقوق بگیران ثابت که درآمد دیگری ندارند.

2-مالکینی که فاقد ملک مسکونی دیگر هستند.

3-مالکینی که همسر با اوالد زیر ۱8 سال آن ها 
فاقد ملک مسکونی هستند.

تبصره* حکم این ماده نسبت به امالک مسکونی 
که موجب اسنادرســمی متعلق به دولت باشد، 

جاری نخواهد بود.
ماده* مالک یا مالکان امالک مسکونی مشمول 
موضــوع این ماده مکلفنــد حداکثر ظرف 6 ماه 
پــس از الزم االجرا شــدن این قانون نســبت به  
ثبت امالک خود در سامانه ای که توسط سازمان 

بــه همین منظور طراحی و پیاده ســازی 
می شود، اقدام نمایند.

امالک مسکونی مشــمول که پس از 
الزم االجرا شــدن این قانون مالکیت 
آن تغییر می کند و یــا بعد از اجرای 
این قانون احــداث می گردد، مالک یا 
مالکین جدید مکلفند ظرف ســه ماه 
از تاریخ تغییر مالکیت و برای امالک 
مســکونی احداث شده از تاریخ نصب 
کنتور برق حسب مورد نسبت به ثبت 
و یا تغییر مالکیت در سامانه سازمان 

امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
ماده* مالک یــا مالکینی که در پایان ســال 
شمسی مالک امالک مسکونی مشمول موضوع 
این قانون  هستند، مکلفند حداکثر ظرف دو ماه 
پس از پایان ســال مالیات متعلق را به ترتیبی 
که ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نماید، 
پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در مهلت 
مقرر، موجــب جریمه غیرقابل بخشــودگی به 
میزان 2۰درصد مالیــات موضوع این ماده و در 
صورت تأخیر در پرداخت آن، مشــمول جریمه 
معــادل 2درصد بدهی مالیاتی بــه ازای هر ماه 
و حداکثــر به میزان 25 درصــد مالیات متعلق 

خواهد شد.
ماده* ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور، 
شــهرداری ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظفنــد امــکان دسترســی برخط بــه بانک 
اطالعاتی امالک در اختیار را برای سازمان امور 

مالیاتی کشور فراهم نمایند.
ماده* انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین 
دارای شــماره انتظامی شخصی، با ارزش )جمعاً 

یا منفرداً( بیش از 3میلیارد ریال براساس ارزش 
روز خودرو به نرخ های زیر مشــمول مالیات بر 

دارایی هستند / درجدول شماره ۲ببینید
ماده* مالک یا مالکین خودرو 
مشمول موضوع این ماده 
مکلفنــد حداکثــر ظرف 
الزم االجرا  از  پــس  6ماه 
نسبت  قانون  این  شــدن 
به ثبت خــودرو خود در 
ســامانه ای کــه توســط 
منظور  همین  به  سازمان 
پیاده ســازی  و  طراحــی 

می شود، اقدام نمایند.
که  خودروهای مشــمول 
پس از الزم االجرا شــدن 
این قانون مالکیت آن ها تغییر می کند و یا پس 
از اجرای این قانون تولید یا وارد می شوند، مالک 
یا مالکین آن ها مکلفند ظرف ســه ماه از تاریخ 
خرید)صورتحساب فروشنده برای خودرو جدید 

و تغییر مالکیت برای خودروهای قدیمی ( نسبت 
به ثبت و یا تغییر مالکیت در ســامانه ســازمان 

امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.
تبصره* مالکین موضوع این مــاده که دارای 
کلیه شرایط زیر هستند می توانند با درخواست 
خــود تنها a% )۱۰ یا 2۰درصــد ( از مالیات را 
بپردازند و باقیمانده مالیات به عالوه رشد سالیانه 
معادل شــاخص رشد قیمت خودرو را در هنگام 
انتقال خودرو)قهری  و یا ارادی ( پرداخت نماید.
۱-حقوق بگیران ثابت که درآمد دیگری ندارند.

2-مالکینی که فاقد خودرو دیگری هستند.
3-مالکینی که همسر با اوالد زیر ۱8 سال آن ها 

بدون خودرو است.
بنابرایــن امضاکنندگان این نامه شــامل ۱۰۰ 
نفــر از اســتادان، صاحبنظران و کارشناســان 
علوم اقتصادی و مالــی و مالیاتی از جناب عالی 
تقاضــا داریم تصویب طرح اولیه  که براســاس 
اصول کارشناســی طراحی شــده اســت را در 
صحــن مجلس محترم مورد حمایت قرار دهید.

 مصوبه کمیسیون 
تلفیق بدین معنی 
است که مالک یک 
ملک مسکونی 15 
میلیارد تومانی تنها 
توان پرداخت ماهیانه 
۴00 هزار تومان 
مالیات را دارد!

بــــــــرش

یارانه بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران پرداخت می شود    ایلنا: هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با نظر اعضای این کمیسیون، یارانه معیشت بنزین در سال آینده 
به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه معیشت بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به  

طور مساوی تعلق می گیرد و به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر تعلق خواهد گرفت.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
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 ۱ درصداز مبلغ 3میلیارد و یک ریال تا 5 میلیارد ریال          6        
2درصداز مبلغ 5 میلیارد و یک ریال تا 8 میلیارد ریال                 7
 3 درصداز مبلغ 8 میلیارد و یک ریال تا 1۲ میلیارد ریال               8
4درصداز مبلغ 1۲ میلیارد و یک ریال تا 15 میلیارد ریال               9
5درصداز مبلغ 15 میلیارد و یک ریال به باال                               ۱۰

  یک در هزار   از مبلغ 50 میلیارد و یک ریال تا 70 میلیارد ریال          ۱        
دو در هزاراز مبلغ 70 میلیارد و یک ریال تا 150 میلیارد ریال                 2
 سه در هزاراز مبلغ 150 میلیارد و یک ریال تا ۲50میلیارد ریال               3
چهار در هزاراز مبلغ ۲50 میلیارد و یک ریال تا ۴00 میلیارد ریال               4
کپنج در هزاراز مبلغ ۴00 میلیارد و یک ریال به باال                               5
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از 16 بهمن بدون شناسه لوازم خانگی نخرید
روند تولید لوازم خانگی درکشور به خوبی پیش می رود، با اینکه در ماه های آخر سال 
قرار گرفته ایم و بخشی از مردم لوازم خانگی خود را در پایان سال تعویض می کنند، 
خوشبختانه قیمت لوازم خانگی داخلی و تولید ملی با وجود افزایش قیمت سایر کاالها 
همچنان ثابت است و افزایش قیمتی در شب عید نخواهیم داشت. قیمت لوازم خانگی 
تولید ملی در ســازمان حمایت ثبت شــده، بنابراین خریداران با مراجعه به سایت 
می توانند از میزان قیمت کاالی موردنظرشان اطمینان خاطر داشته باشند، چرا که 
هیچ شــرکتی بدون اجازه سازمان حمایت و ارائه دالیل خود به این نهاد،  نمی تواند 

قیمت لوازم خانگی تولیدی خود را تغییر دهد.
قیمت ها تا پایان سال 98 ثابت است، اما ثبات قیمت در لوازم خانگی خارجی که به 
صورت قاچاق وارد کشور می شود وابسته به عوامل مختلفی است، بنابراین نمی توان 
درباره ثبات قیمت لوازم خانگی خارجی اظهارنظر کرد. خوشــبختانه ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال در حال رصد و جلوگیری از ورود کاالی خارجی به کشــور است، از این 
رو با اجرای طرح شناسه دار کردن کاالها که از ۱6 بهمن ماه انجام می شود، کاالهای 

بی شناسه از سطح بازار جمع آوری خواهند شد.
خریداران لوازم خانگی در حین خرید باید به خرید کاالی شناســه دار دقت کنند تا 
کاالی موردنظرشان قاچاقی یا تقلبی نباشد. نزدیک به 22 ماه از ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی خارجی می گذرد، اما باقیمانده لوازم خانگی وارد شــده و قســمتی که 

همچنان به عنوان قاچاق وارد کشور می شوند، در بازارها موجود است
. سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال در این باره اعالم کرد: از سه قسمت فروش 
لوازم خانگی در سال 97 دو قسمت مربوط به قاچاق بوده یعنی 3/2 میلیارد لوازم خانگی 
بوده که در اعالمیه بعدی از ورود 2/2 میلیارد به صورت قاچاق لوازم خانگی به کشور 

یاد کردند که فاجعه بزرگی برای تولید ملی لوازم خانگی به شمار می رود.
امید اســت بتوانیم با افزایش کیفیت و کاهش قیمت، تولیدات کیفی تری نسبت به 
قبل داشته باشیم تا عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، صادرات لوازم خانگی ایران را به 
کشورهای همســایه و فرامنطقه ای در پیش بگیریم و نیازی به واردات لوازم خانگی 

قاچاق نداشته باشیم.

فرار لوکس از مالیات
  100 اقتصاددان در نامه ای به علی الریجانی 

خواستار بازنگری در طرح مالیات بر ثروت غیر مولد شدند 
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پرداخت کمک بالعوض به مددجویان سرپرست خانوار سیل زده   ایسنا: وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه یک میلیارد تومان برای رفع آسیبی که به مددجویان در مناطق سیل زده 
وارد شده بود هزینه شد، گفت: همچنین ۲ میلیارد و۷۵۰ میلیون تومان کمک غیرنقدی در سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. مددجویان سرپرست خانوار عالوه بر کمک های دولت و بنیاد مسکن مبلغ ۱۵ 

میلیون تومان کمک بالعوض در منطقه روستایی دریافت می کنند که این مبلغ در منطقه شهری ۲۰ میلیون تومان است. وی گفت: تا امروز ۲ میلیارد تومان از کمک های مردمی جمع آوری شده است.

 طرفداران متعصب فوتبال 
باالترین سطح استرس را تجربه می کنند

آکسفورد  دانشگاه  پژوهشگران  ایسنا: 
در مطالعه اخیرشــان اظهــار کرده اند: 
افرادی که به شــدت به ورزش فوتبال 
پاســخ  ســطح  باالترین  عالقه مندند 
استرس فیزیولوژیکی را هنگام تماشای 

فوتبال تجربه می کنند.
به گزارش تک اکسپلوریست، برخی از 

افرادی که به شدت به فوتبال عالقه دارند هنگام تماشای مسابقات زنده فوتبال به 
شدت احساساتی می شوند و سطح بسیار باالی هورمون کورتیزول جنگ و گریز را 
که معموالً با استرس همراه است تجربه می کنند. چنین طرفدارانی باالترین سطح 

پاسخ استرس فیزیولوژیکی را هنگام تماشای مسابقه تجربه می کنند.
به تازگی پژوهشگران دانشگاه آکسفورد نتایج مطالعه ای که روی برخی افراد در 
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را منتشــر کردند. آن ها اعالم کردند افرادی که هوادار 
متعصب تیم خاصی بودند هنگام تماشــای مسابقه تیم خود دارای سطح باالی 

کورتیزول)هورمون استرس( بودند.
در این مطالعه دانشمندان پیش، در حین و پس از شروع بازی، بزاق داوطلبان را 
جمــع آوری کردند. آن ها این داده ها را هنگام بازی تاریخی برزیل در برابر آلمان 
جمع آوری کردند. مسابقه فوتبال تیم ملی برزیل و آلمان در مرحله نیمه نهایی جام 
جهانی ۲۰۱۴ در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۱۴ در ورزشگاه مینیروی شهر بلو هوریزونته 

برگزار شد و در پایان آلمان با نتیجه ۷-۱ میزبان جام جهانی را شکست داد.
دانشمندان دریافتند کورتیزول در حین بازی های زنده برای هوادارانی که بسیار 
طرفدار تیم خود بودند در سطح بسیار باالیی قرار داشت و سطح کورتیزول آن ها 

به خصوص در بازی هایی که تیمشان می باخت بسیار باال بود.
دکتر مارتا نیوسان، پژوهشگر این مطالعه از دانشگاه آکسفورد گفت: جالب توجه 
اســت که هیچ تفاوتی در غلظت کورتیزول بین زن و مرد وجود ندارد. برخالف 
تصورات پیشــین مبنی بر اینکه مردان تمایل بیشتری به تیم های فوتبال خود 
دارند، مطالعات نشان داد زنان کمی بیش از آقایان به تیم ملی خود عالقه دارند.

آلودگی هوا در 12 سالگی ساختار مغز را تغییر می دهد
فارس: نتایج یک بررسی علمی جدید 
نشان می دهد قرار گرفتن در معرض 
آلودگی های هوای ناشــی از ترافیک، 
ســاختار مغز را در ســن ۱۲ سالگی 

تغییر می دهد.
به گزارش مدیکال نیوز، پژوهش تازه ای 
که در مــورد آلودگی هوای ناشــی از 

ترافیک در شهرهای بزرگ صورت گرفته، نشان می دهد مشکالتی از این دست 
سبب تغییر اساسی ساختار مغز در سن ۱۲ سالگی می شود.

این بررســی که در آمریکا انجام شــده ثابت می کند هر چقدر بچه ها بیشتر در 
معرض چنین آلودگی هایی باشند هم حجم مواد موجود در بخش خاکستری مغز 
آن ها کمتر می شــود و هم ضخامت قشر مغز آن ها در مقایسه با بچه های عادی 
کمتر خواهد بود. از همین رو باید بچه ها را تا حد امکان از تنفس در آلودگی هوا 
دور نگه داشت و به خصوص اجازه نداد آن ها در ترافیک ناشی از حضور خودروهای 

متعدد گرفتار شده و هوای آلوده را استنشاق کنند.
محققان هشدار داده اند اگر به این مسئله بی توجهی شود، در آینده شاهد افزایش 

بیماری های جسمی و ذهنی در کودکان خواهیم بود.

بهافرادزیر۱۸سالوامنمیدهند!
بالتکلیفی برای دریافت وام ازدواج

مهر:۲۴ دی ماه ســال جــاری، افزایش 
پرداختی هــای وام ازدواج بــه تصویــب 
نمایندگان خانه ملت رسید و با موافقت 
اعضای کمیســیون تلفیق، ایــن وام از 
۳۰ میلیــون تومان به ۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافت، بنابرایــن وام ازدواج به هر 
زوج ۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت هفت 

ساله تعیین شد. بر اساس این مصوبه به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام تعلق 
می گیرد که درمجموع دو نفر می توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. 

 افزایش وام ازدواج،عامل رشد کودک همسری!
پس از خبر افزایش وام ازدواج جوانان، بار دیگر بحث ازدواج افراد زیر ۱۵ سال مطرح شد. 
محمد مهدی تندگویان که پیشتر در واکنش به افزایش رقم وام ازدواج به ۳۰ میلیون 
تومان، آن را عامل رشــد کودک همسری خوانده بود، در این باره گفته بود: در برخی 
نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج شاهد افزایش چهار برابری آمار کودک همسری 
هستیم. تندگویان عنوان کرده بود: وام ۳۰ میلیون تومانی نمی تواند کمکی به افزایش 
میزان ازدواج در کشور کند، اما این رقم موجب مشکالت و آسیب های دیگر یعنی همان 

کودک همسری می شود.
هرچند پس از ادعای معاون امور جوانان در این باره، آمارهای منتشر شده از میزان ازدواج 
گفته های وی را نقض کرد و نشان داد در ۱۰ سال گذشته افزایش رقم وام ازدواج تغییر 

محسوسی در رشد ازدواج های زیر ۱۵ سال ایجاد نکرده است.
امــا حال پس از تصویب اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی برای کمک به شــروع زندگی 

جوانان، بار دیگر همان گفته های قبلی درباره ازدواج در سنین پایین مطرح شده است.
تندگویان در روزهای گذشــته بار دیگر گفته های قبلی خود را مبنی بر بی تأثیر بودن 
افزایش مبلغ وام در روند صعودی ازدواج تکرار کرد و گفت: متأســفانه با وجود افزایش 
وام و به روز کردن پرداخت تسهیالت ازدواج در دو سال اخیر، ازدواج در کشور افزایش 

نداشته است.
وی با اشــاره به آسیب های بیشــتر شــدن وام ازدواج تصریح کرد: افزایش وام ازدواج 
آســیب های دیگری از جمله خرید و فروش وام ازدواج که قبالً وجود نداشت را ایجاد 

کرده و دریافت وام دختران زیر ۱۵ سال را چهار برابر افزایش داده است.

 تکلیف زوجین زیر ۱۸ سال چه خواهد شد؟
به دنبال این موضوع، صحبت هایی درباره اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان 

وام ازدواج مطرح شد.
در همین خصوص فاطمه ذوالقدر، عضو فراکســیون زنان مجلس از طرح دولت برای 
ایجاد محدودیت ســنی در دریافت وام ازدواج خبر داد و گفت: با توجه به افزایش رقم 
وام ازدواج، قرار است طرحی از سوی دولت برای محدودیت سنی دریافت کنندگان این 

وام وضع شود.
ذوالقدر توضیح داد: در صورت تصمیم به اجرایی شدن این طرح، دولت این محدودیت را 

به بانک ها ابالغ خواهد کرد و مجری مستقیم آن دولت و بانک ها خواهند بود.
وی با بیان اینکه این موضوع پیشنهاد خود دولت است و ربطی به مجلس ندارد، تصریح 
کرد: مجلس تنها پیشنهاد افزایش رقم وام ازدواج را داد که مطرح کننده این طرح نیز 
کمیسیون فرهنگی بود و خوشبختانه به نتیجه نیز رسید، اما طرح محدودیت اعطای وام 

مربوط به خود دولت است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با توضیح درباره جزئیات این محدودیت نیز ابراز کرد: 
اگر این طرح اجرا شود، احتماالً دریافت وام ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال و پسران 

زیر ۱۸ سال ممنوع یا دارای ضوابط خاصی خواهد شد.
تندگویان نیز در روزهای اخیر با اشاره بر همین موضوع گفت: حرف ما این نیست که 
به زیر ۱۵ سال وام تعلق نگیرد بلکه می گوییم حق آن ها تا ۱۸ سالگی محفوظ بماند تا 
بتوانند خودشان از وام استفاده کنند، زیرا به صورت قانونی تا ۱۸ سالگی نمی توانند افتتاح 

حساب داشته باشند و از وام استفاده کنند.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز چندی پیش در واکنش به 
افزایش مبلغ وام ازدواج از ضرورت ممنوعیت هرگونه ازدواج افراد زیر ۱۳ ســال سخن 
گفت و تأکید کرد: سعی داریم بتوانیم محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار دهیم 

تا امکان سوءاستفاده از این وام وجود نداشته باشد.
با وجود این هنوز تکلیف پرداخت وام ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال مشخص نیست و 
تاکنون برای اینکه وام افراد زیر ۱۸ و ۱۳ سال به طور کلی ممنوع یا محفوظ مانده و پس 
از ۱۸ سالگی به آن ها پرداخت شود، تصمیمی گرفته نشده است. حال باید دید پس از 
اظهارنظرهای متعدد در این باره، سرنوشت وام ازدواج برای افراد ۱۸ سال چه خواهد شد 

و آیا زوج های زیر ۱۸ سال نیز مشمول دریافت وام خواهند شد یا خیر.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  علی الریجانی، 
رئیس مجلس شــورای اسالمی به تازگی در جمع 
مسئوالن تشــکل ها و کانون های صنفی معلمان 
کشور از تشکیل سازمان نظام معلمان حمایت کرده 
و گفته اســت: »اگر برخی از امور وزارت آموزش و 
پرورش به معلمان محول شود نتایج خوبی حاصل 
می شود، بنابراین خوب است دولت الیحه ای برای 
این منظور به مجلس ارائه دهد تا مورد بررسی قرار 
گیرد«. اظهاراتی که اینک پس از چند سال بار دیگر 
بحث تأســیس سازمان نظام معلمان را سر زبان ها 
انداخته و بعضی از کارشناسان آن را فرصتی مناسب 
می دانند تا جامعه معلمان نیز همچون پزشــکان، 
وکال، مهندسان و پرســتاران کشور صاحب نظام 
صنفی شوند و شاید به این شکل بتوانند به حقوق و 

خواسته های خود برسند.
در سال پایانی دولت یازدهم وقتی دانش آشتیانی 
تصدی وزارت آموزش و پرورش را به عهده داشت، 
طرحی پیشنهادی در این خصوص در شورای عالی 
آموزش و پرورش مطرح شــد که به نظر می رسد 
پس از تغییرات مدیریتــی در رأس این وزارتخانه 

مسکوت ماند.
با این حال پرســش این است که تشکیل سازمان 
نظام معلمی چه ضرورتی دارد و مهم تر از همه اینکه 
آیا وزارت آموزش و پرورش به عنوان متمرکزترین 
دستگاه دولتی حاضر است از خیر برخی از اختیارات 
خود بگذرد و آن را به سازمان یاد شده محول کند؟ 

  مجلس همکاری می کند
عضو  ســلیمی،  علیرضــا 
و  آمــوزش  کمیســیون 
تحقیقات مجلس شــورای 
اسالمی در پاســخ به این 
پرســش قــدس می گوید: 

تشکیل سازمان نظام معلمان نیز ایده ای مثل خیلی 
از ایده های دیگر است که باید همه جوانب آن مورد 
بررسی قرار گیرد. به هرحال اگر این سازمان دارای 
اساس نامه ای مشخص و اهداف، وظایف و کارکردش 
نیز روشن باشد و دولت هم با آن موافقت کند، آن 

وقت مجلس در این خصوص همکاری می کند. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا این سازمان 
مفید واقع خواهد بود، می گوید: واقعیت این است 
که آموزش و پرورش کار خودش را می کند، اما اگر 

این سازمان تشکیل شود به نحوی که بتواند نظرات 
و دغدغه های معلمان را به مســئوالن باالتر انتقال 
دهد و تصمیم گیری های آن در بدنه جامعه معلمان 
کشور نقش داشته باشد، مفید واقع خواهد شد؛ در 
غیر این صورت تنها با ایجاد یک تشکل بدون کارایی 
الزم دردی از جامعه معلمان و نظام آموزشی کشور 

درمان نمی شود.

 تشکیل این سازمان به نفع معلمان و نظام 
آموزش و پرورش است 

علی زرافشان، معاون سابق 
وزارت  متوســطه  آموزش 
پــرورش هم  و  آمــوزش 
نگاهی مثبت به تشــکیل 
سازمان نظام معلمی دارد و 

به قدس می گوید: این سازمان در صورت راه اندازی 
حتماً می تواند برای جامعه معلمان و همچنین نظام 

تعلیم و تربیت کشور مفید باشد. 
وی با اشاره به تجربه موفق تشکیل سازمان نظام 
پزشکی و نظام مهندسی برای جامعه پزشکان و 
مهندسان کشور می افزاید: در حال حاضر موضوع 

ارتقای صالحیت حرفه ای پزشــکان و همچنین 
نظارت بر عملکرد پزشکان توسط سازمان نظام 
پزشــکی انجام می شود که همین مسئله سبب 
رشــد حرفه ای پزشکان شــده و از سوی دیگر 
بخشــی از اهدافی که دولت در حوزه ســالمت 
دنبال می کند از ســوی این ســازمان پیگیری  
می شود. بنابراین ایجاد ســازمان نظام معلمان 
ضرورت دارد چون در این صورت جامعه معلمان 
بهتر می تواند به حقوق خود دســت یابد و نقش 

خویش را ایفا کند. 
وی حمایت از حقوق معلمــان، ارتقای صالحیت 
حرفه ای آن ها و پیشــبرد بهتر اهــداف آموزش و 
پرورش را تنها بخشی از آثار مثبت تشکیل احتمالی 
سازمان نظام معلمی می داند و تصریح می کند: حال 
که رئیس مجلس نیز از تشکیل این سازمان حمایت 
کرده است باید بار دیگر بررسی این طرح پیشنهادی 
در دســتور کار دولت قرار گیرد و پس از اصالحات 
الزم، بــه عنوان الیحه به مجلس ارائه شــود تا به 

تصویب نمایندگان برسد. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت آموزش 
و پــرورش حاضر اســت برخــی از اختیاراتش 

در حوزه اســتخدام و گزینش معلمان را واگذار 
کند، می گوید: در طرح پیشــنهادی، پیش بینی 
واگذاری برخی از امور مثل ارزشــیابی معلمان 
یا موضوع ســنجش صالحیت هــای حرفه ای 
معلمان - که در اختیار وزارت آموزش و پرورش 
اســت-  به این سازمان شده است. ضمن اینکه 
بقیه  دســتگاه ها هم در همیــن نظام متمرکز 
مشــغول فعالیت هســتند. مگر نظام مهندسی 
کشور متمرکز نیســت؟ اصاًل سیستم مدیریت 
کالن کشور یک سیســتم کاماًل متمرکز است 
اما ســازمان ها و نظام های صنفی دیگر در قالب 
همین نظام متمرکز فعالیت می کنند. بنابراین به 
نظر می رسد در همان حدی که سایر نظام های 
صنفی توانسته اند وظایف و اختیاراتی را به عهده 
بگیرند معلمان نیــز می توانند چنین اختیاراتی 

داشته باشند. 
وی در پاسخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه 
چرا باوجود مطرح بودن بحث تشــکیل سازمان 
نظام معلمــان از مدت ها قبل، هنــوز این اتفاق 
رخ نداده اســت، می گویــد: در این موضوع بین 
کارشناسان حوزه آموزش و پرورش اختالف نظر 

زیادی وجود دارد و همین مسئله مشکل ساز شده 
است. بعضی ها با تشکیل چنین سازمانی موافق 
و بعضی ها هم مخالفت می کنند، اما جمع بندی 
آموزش و پرورش در دولت یازدهم این بود که این 
اقدام انجام شود، چون به نفع معلمان و آموزش و 

پرورش تمام می شود. 

 موضوعیتی ندارد
مخالفان تشکیل سازمان نظام معلمان هم معتقدند 
نظام های حرفه ای صنفی فقط ارتباط فرد صنفی را 
با بخش خصوصی برقرار می کنند و نمی توانند در 
اموری مثل استخدام دولتی وارد شوند. به باور آن ها 
تشکیل ســازمان نظام معلمی اگر با حفظ قوانین 
فعلی استخدامی، گزینش و تخلفات اداری همراه 
باشد، موضوعیتی ندارد، مگر اینکه به طور کلی این 
قوانین دگرگون و امور یاد شــده به سازمان نظام 

معلمان محول شود.
مهدی بهلولی، کارشــناس 
حــوزه آموزشــی چنیــن 
نگاهی بــه این موضوع دارد 
و به قــدس می گویــد: به 
نظر می رســد طرح تشکیل 

سازمان نظام معلمان به گونه ای نقض غرض است. 
اینکه گفته  می شود بروکراســی آموزش و پرورش 
سنگین است و چاالک نیست اما در همان حال از 
تشکیل نظام معلمی سخن  می گویند نشان از این 
موضوع دارد؛ چون تشکیل چنین سازمانی خود به 
بروکراســی وزارت آموزش و پرورش دامن  می زند. 
در واقع آموزش و پرورش ما بسیار متمرکز است و 
سازمان نظام معلمی می خواهد اموری مثل استخدام، 
گزینش معلمان و... را در دســت بگیرد که آموزش 
و پرورش متمرکز چنین اجازه ای را به این سازمان 
نمی دهد؛ پس اگر چنین سازمانی شکل بگیرد یعنی 
عمالً نهاد دیگــری در دل وزارت آموزش و پرورش 
ایجاد شده است؛ بدون آنکه تمرکززدایی به عنوان 

هدف اصلی تشکیل نظام معلمی محقق شود.
وی با صوری خواندن سازمان نظام معلمان، تصریح 
می کند: مطمئناً نمایندگان واقعی معلمان در این 
سازمان قرار نمی گیرند، بنابراین تصور نمی کنم 
تشکیل آن تأثیرگذار و نتیجه بخش باشد، بر همین 
اســاس معتقدم به جای تأسیس ســازمان نظام 
معلمی باید روی جامعه مدنی معلمان کار کنیم. 

آیا وزارت آموزش و پرورش به واگذاری بخشی از اختیارات خود رضایت می دهد؟

»سازمان نظام معلمان« تالش برای کسب حقوق حرفه ای
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دستچین

بی توجهی دولت به داروی مؤثر داخلی
میزان: شــکور امیدی، بنیان گذار انجمــن حمایت از بیماران 
دیابتی می گوید: داروی داخلی درمان زخم دیابت که در کمتر از 
۱۰ روز زخم را درمان می کند، نمونه ای از بی توجهی های دولت 
است که متأسفانه تأییدیه های الزم را نمی گیرد. کشوری مانند 
کانادا با بسته بندی های مناسب صاحب این برند شده و می تواند 

از عواید آن نیز استفاده کند.

محدود کردن ثبت طالق، علمی نیست
ایرنا: بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان 
بهزیستی معتقد است: محدود کردن ثبت رسیدگی به تقاضا و 
درخواست های مردم از قوه قضائیه علمی نیست، زیرا افرادی که 
برای رفع مشکالت، جایگاهی جز قضا ندیده اند، نیازمند رسیدگی 
به مشکالت خود هستند و بخشی از این مشکالت ممکن است 

آسیب زا باشند.

حضور دانش آموزان در کالس های تخریبی
ایلنا: مهراهلل رخشانی مهر، رئیس ســازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس در پاسخ به این پرسش که آیا در ۵۰ مدرسه ای 
که در تهران حکم قلع و قمع دارند، دانش آموز حضور دارد، گفت:  
با اینکه سازمان نوسازی مدارس اعالم کرده این مدارس تخریبی 
هستند، شاید این امکان وجود داشته باشد که دانش آموز در این 

مدارس حضور داشته باشد.

به اندازه جمعیت هندوستان پرونده قضایی تولید می کنیم
ایلنا: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
می گوید: متأسفانه به این دلیل که قوانین ما به شدت به سمت 
جرم انگاری پیش رفته، امروزه به تناسب جمعیت، ایران دومین 
کشور تولید پرونده در محاکم قضایی است و این سبب شده با 
جمعیت ۸۰ میلیونی، معادل هندوستان با بیش از یک میلیارد 

جمعیت پرونده تولید کنیم.

با این تکه سنگ حداقل سر خود را می شکنیم!
ایلنا: علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: 
به اعتقاد من، در شرایط کنونی حتی اگر دولت به جای طلبش 
یک تکه سنگ را با ســازمان تأمین اجتماعی تهاتر کند، بهتر 
از این اســت که هیچ موردی را بــرای پرداخت دینش در نظر 
نگیرد؛ چرا که حتی اگر نتوانیم این تکه سنگ را بفروشیم حداقل 

می توانیم سر خود را با آن بشکنیم!

اصالح سهمیه های کنکور چه موقع به نتیجه می رسد؟
خانه ملت: قاســم احمدی الشــکی، نایب رئیس کمیسیون 
آموزش مجلس با بیان اینکه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
تاکنون به موضوع اصالح سهمیه های کنکور ورود نکرده است و 
نباید هم ورود می کرد، گفت: بعید است با توجه به پیش رو بودن 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس و بررسی الیحه بودجه 99 در 

این زمان محدود اصالح سهمیه ها به نتیجه برسد.

تماس ساده با مافیای پرندگان
ایسنا: سهیل اوالدزاده، فعال محیط  زیست گفت: شما می توانید 
از هرجای کشور با رئیس مافیای پرنده فریدونکنار تماس بگیرید 
و نشــانی از در معرض خطرترین پرنده داده و آن پرنده را صبح 
فــردا در منزلتان تحویل بگیرید. این پرندگان در بازار پرندگان 
فریدونکنــار به راحتی فروخته می شــوند. بســیاری از باغ های 

پرندگان مشتری های ثابت این قاچاقچیان هستند.

۱۸ مورد جدید جذام در سال گذشته
ایسنا: دکتر مهشــید ناصحی، مدیر کشوری برنامه کنترل 
سل و جذام وزارت بهداشــت ضمن بیان اینکه متأسفانه به 
دلیل باورهای غلط عمومی هنوز هم برخی بیماران مبتال به 
جذام مایل نیستند آدرس دقیقی ارائه کنند، می گوید: سال 
گذشــته ۱۸ بیمار جدید مبتال به جذام داشته ایم که از این 

تعداد ۱۵ نفر ایرانی بودند. 

نمی توانیم به دانشجوی دکترا پول زندگی بدهیم
فارس: تورج محمدی، معاون پژوهشــی دانشگاه علم و صنعت 
می گویــد: با اعتباراتی که دانشــگاه ها دارند اگــر بخواهیم به 
دانشجوی دکترا ماهیانه مبلغی پرداخت کنیم که با آن زندگی 
معمولی داشته باشد، باید حداقل ۲ تا ۳ میلیون تومان بدهیم که 
سالی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای هر دانشجو می شود؛ اما مگر 

چقدر گرنت پژوهشی وجود دارد؟

 بهداشت و درمان

مقام مسئول وزارت بهداشت خبر داد
ورود کیت های تشخیصی  کرونا 

به ایران تا چند روز آینده
 ایلنا  رئیس اداره مراقبت بیماری های مشترک 
بین انســان و حیــوان وزارت بهداشــت از ورود 
کیت های تشــخیصی  ویروس کرونــا ۲۰۱9 تا 
چند روز آینده به کشور خبر داد. حسین عرفانی 
افزود: کیت تشــخیصی ویروس کرونا ۲۰۱9 در 
آلمان تولید شــده اســت و ما نیز پس از شیوع 
ویروس در چین و گسترش آن، برای تهیه کیت 
اقدام کرده ایم و آزمایشــگاه مرجع سالمت برای 
شناسایی ویروس کرونا ۲۰۱9 آمادگی دارد. وی 
گفت: در کشور بهترین آزمایشگاه  های تشخیصی 
را در بحث مراقبت های عفونی تنفســی از  جمله 
کرونا داریم. بنا به آخرین گزارش ها امکانات بسیار 
مناسبی برای تشخیص بیماری های خانواده کرونا 
داریم. به محض اینکه مشخص شود با چند نوع 
از ویروس کرونا مواجه هســتیم، تمام کیت های 
تشخیصی و اختصاصی را برای تمام بیماری های 
خانواده کرونا خواهیم داشت. ما هیچ مشکلی از 

لحاظ آزمایشگاهی نداریم. 

آموزش

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی:
 دانشگاه های ایران 

از 12۹ ملیت دانشجو می پذیرند
 ایرنا   مدیرکل امور دانشــجویان غیرایرانی 
سازمان امور دانشــجویان گفت: دانشگاه های 
ایران از ۱۲9 ملیت دنیا، دانشــجو می پذیرند 
و مطابــق آمار مهرماه 9۷ افــزون بر ۴۰ هزار 

دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می کنند. 
عبدالحمید علیزاده با بیان اینکه در حالی که 
ظرفیت ایجاد شــده و توانایی دانشگاه ها بیش 
از این تعداد اســت،  افزود: از این ۴۰ هزار نفر،  
۲9 هزار نفر در دانشگاه های زیرپوشش وزارت 
علوم تحصیل می کنند و با احتساب دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسالمی نزدیک 
به ۴۰ هزار دانشــجوی بین المللی شــاغل به 
تحصیل در کشور داریم. وی با اشاره به گردش 
مالی قابل توجه ۳۰۰ میلیــارد دالری جذب 
دانشــجوی خارجی در دنیا گفت: ۵۰ درصد 
دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد، 
۳۴ درصد در مقطع کارشناسی و ۱۶ درصد هم 

در مقطع دکترا مشغول هستند.

 حقوقی و قضایی

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا:
 جریمه ها را 
نمی بخشیم

 فارس  رئیس مرکــز اجرائیات پلیس راهور 
ناجا گفت: راننــدگان از تاریخ صدور قبض یا 
ابالغ جریمــه ۶۰ روز وقت دارند مبلغ جریمه 
را پرداخــت کنند در غیر این صــورت دو برابر 
می شود. ســرهنگ احمد کرمی اسد در ادامه 
اظهار کرد: به اســتناد ماده ۵ قانون رسیدگی 
تخلفات، در صورتی که قبض جریمه ای حداکثر 
در مــدت ۶۰ روز از تاریخ صــدور یا ابالغ آن 
پرداخت نشــود، پس از مــدت مذکور باید به 

مأخذ دو برابر پرداخت شود. 
وی همچنین در پاســخ به پرسش دیگری در 
خصوص اینکه آیا بخشودگی جرایم در دستورکار 
است یا خیر، اعالم کرد: اصالً بخشودگی جرایم 
در دستور نیست؛ آن موردی که یکی دو بار در 
سال های گذشــته اجرا شد، براساس مصوباتی 
بوده که به پلیس ابالغ شده و بخشودگی اصل 
جریمه هــا نبوده، بلکه شــامل دیرکرد جرایم 

سال های گذشته بوده که حذف می شد. 

محیط زیست

معاون سازمان محیط زیست بیان کرد
پیگیری برای اجباری شدن درس 

محیط زیست در دانشگاه ها 
 ایســنا   کیومرث کالنتری، معاون سازمان 
محیط زیســت از تالش برای اجباری شــدن 

درس محیط زیست در دانشگاه ها خبر داد.
وی گفت: ســازمان حفاظت محیط زیست در 
کشور ما اداره آموزش و مشارکت های مردمی 
دارد. از این رو برنامه های آموزشــی مختلفی 
به ویژه برای محصالن در نظر گرفته شده است. 
برای مثال برای مربیــان و والدین کودکان در 
مهدکودک بسته های آموزشی محیط زیستی 
تهیه شده است و کتاب انسان و محیط زیست 

نیز در پایه یازدهم تدریس می شود.
کالنتری افزود: برای دانشــجویان نیز دو واحد 
اختیاری درس محیط زیست در دانشگاه ها در 
نظر گرفته شده است. درخواست ما از ابتدا این 
بود که این دو واحد »اجباری« در دانشگاه ها باشد 
و در حال حاضر نیز پیگیر هستیم که این اتفاق 
بیفتد. امیدواریم همه بخش های کشور در حفظ 

محیط زیست و آموزش آن به ما کمک کنند.

فضای مجازی

یک وکیل دادگستری بیان کرد
 3 ماه تا دو سال حبس 

مجازات اهانت کنندگان سایبری
 فارس   ولی اهلل شــریفی، وکیل دادگستری 
در پاســخ به اینکه آیا می تــوان جرم »هتک 
حرمت« را در تعریف توهین یارانه ای محسوب 
کرد، گفت: بله، هتک حرمت را می توان نتیجه 

حاصل از توهین رایانه ای دانست.
وی افــزود: طبــق ماده ۶۰۸ قانــون مجازات 
اســالمی، توهین به افراد، شــامل فحاشی و 
اســتعمال الفاظ رکیک، به مجازات ۷۴ ضربه 
شالق و یا پرداخت ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم خواهد بود.
در مــاده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای آمده که هر 
فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، 
فیلم یا صوت یا تصویری را تغییر یا تحریف کند 
و آن را منتشــر هم کند به نحوی که موجب 
هتک حیثیت فرد شــود، به حبس از ۳ ماه تا 
دو سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۵ میلیون 
ریال تا ۴۰ میلیــون ریال یا به هر دو مجازات 

محکوم می شود.

فراسو

برداشت آزاد
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

آزادسازی ادلب؛ از آتش بس بی فایده تا پیشروی های سریع ارتش سوریه

شکست  النصره در زادگاه شاعر سوری  یــک روز پس از رونمایی از لوگوی واحد 
فضایی آمریــکا، وزارت دفاع ژاپن هم اعالم 
کرد تصمیم گرفته اســت به منظور تشکیل 
یک یگان فضایی، الیحه ای را تسلیم پارلمان 

کند.
 یکی از رســانه های رژیم صهیونیســتی 
از آماده باش ارتــش این رژیم برای مقابله با 
اعتراضاتی که رونمایی از معامله قرن می تواند 
به دنبال داشــته باشــد، خبر داد. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم 
کرده، دونالد ترامپ طرح موســوم به معامله 

قرن را در هفته جاری رونمایی خواهد کرد.
دموکــرات  نماینــده  شــیف،  آدام   
مجلــس نمایندگان آمریــکا و رئیس گروه 
اســتیضاح کننده ترامــپ گفته اســت تیم 
حقوقی رئیس جمهور این کشــور در تالش 
اظهــارات دموکرات هــا در دادگاه  اســت 
استیضاح ترامپ مبنی بر سوءاستفاده وی از 
قدرت در جریان »اوکراین گیت« و مانع تراشی 
در تحقیقــات بعدی کنگره را بــه انحراف 

بکشاند.
 ســناتور برنی ســندرز، نامزد انتخابات 
معلمان  گفــت:  آمریکا  ریاســت جمهوری 
آمریکا به عنوان ثروتمند ترین کشــور روی 
زمین نباید برای تهیه غذای سر سفره خود 

همزمان، دو یا سه شغل داشته باشند.
 مون جائــه این، رئیــس جمهوری کره 
جنوبی در نخســتین موضع گیری آشــکار 
خود در سال ۲۰۲۰ میالدی درباره مذاکرات 
هســته ای آمریکا و کره شــمالی تأیید کرد 
این گفت وگوها در ســال گذشــته میالدی 

پیشرفتی نداشته است.
 یگان های موشــکی ارتش چین به تازگی 
در رزمایــش »تــاب آوری در برابر حمالت 
اتمی« حفظ بقا در شــرایط دشــوار و انجام 
ضدحمله اتمی را تمرین کرده اند. به نوشته 
پایگاه خبری شبکه »سی سی تی وی« نیروهای 
چینی در این تمرین باید در شــرایط دشوار 
پناهگاه های زیرزمینی دوام آورده و اطمینان 
کسب می کرده اند که می توانند حمله اتمی 

دشمن را با ضدحمله اتمی پاسخ دهند.

چرخش عجیب کشورهای عرب درباره فلسطین
احمد زیدآبادی، فعال سیاســی نوشت: در تمام سال های اخیر، تصور بر این بود 
که کشورهای عرب شــرط همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را 
تشــکیل کشور مستقل فلسطینی در سرزمین های اشغالی جنگ سال 1967 با 
پایتختی بیت المقدس شرقی می دانند. اما امروزه وضع چنان وخیم شده که آمریکا 
و اسرائیل، شــرط همکاری با کشورهای عرب علیه ایران را چشمپوشی آن ها از 

تشکیل کشور مستقل فلسطینی می دانند! چرا این اتفاق هولناک رخ داده است؟

3 محور پنهان معامله قرن
صابر گل عنبری، کارشناس تحوالت منطقه نوشت: معامله قرن صرفاً معامله ای 
درباره نزاع فلسطین نیست، بلکه این نزاع تنها بخش کوچکی از این طرح است. 
این طرح ســه محور اساسی دارد که یکی از آن ها همان منازعه سرزمینی میان 
فلسطینی ها و صهیونیست هاســت و دیگری عادی سازی روابط میان کشورهای 
عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس و اســرائیل اســت که در دو سال اخیر تا حد 
ائتالف و همپیمانی هم ارتقا یافته اســت؛ ســومین محور نیز مقابله و تضعیف 

نیروهای مخالف رژیم صهیونیستی در منطقه و در رأس آن ها ایران است.

موانع خروج آمریکا از عراق
علیرضا فقیهی راد، کارشناس سیاســت خارجی در مقاله ای درباره موانع خروج 
آمریکا از عراق به سه موضوع اشاره کرده است؛ نفوذ و تسلط اقتصادی آمریکا در 
عراق، نفوذ فرهنگی و تغییر سبک زندگی عراقی ها، ساختار متکثر و تضاد منافع 

در حاکمیت عراق. 
وی درباره عامل اقتصادی نوشت: در شرایط وخیم اقتصادی عراق، آمریکا از اهرم 
فشار و تهدید به تحریم اقتصادی برای کنترل رفتار عراق استفاده کرده است. در 
حالی که یک ســوم از فروش نفت عراق، رسماً سهم آمریکا به عنوان هزینه های 
جنگ و اسقاط صدام است، آمریکا به بغداد هشدار داده در صورت اخراج نظامیان 
آمریکا از این کشــور، عراق را از دسترسی به حساب های نفتی اش محروم خواهد 
کرد. وی با بررسی این عوامل تأکید می کند: هرچند به پشتوانه موج مطالبه مردمی 
در عراق برای خروج آمریکا از خاک این کشور زمینه اساسی وجود دارد، اما باتوجه 
به نفوذ و تسلط اقتصادی و فرهنگی آمریکا و همچنین ساختار سهمیه ای در عراق 
و عدم تمرکز قدرت، خروج آمریکا عمالً دچار چالش های اساسی است که محور 
مقاومت باید برای آن ها نیز تدبیر داشته باشد، وگرنه صرف تأکید بر مؤلفه نظامی 
جدا از آنکه ساده انگاری در تحلیل است، کار را تا انتها به نحو مطلوب به سرانجام 

نخواهد رسانید.

بده بستان صدر و برهم صالح
ســید رضا الغرابی، کارشــناس عراقی مقیم ایران درباره تحوالت عراق و مواضع 
مقتدی صدر نوشت: معتقدم بده بستان صدر و برهم صالح نشان از وجود تحوالت 
سیاســی خاص پس از بازگشــت رئیس جمهور از داووس به عراق دارد. پس از 
تمجیدهای صدر از اظهارات صالح در داووس، برهم هم به طورمستقیم از تظاهرات 

اخیر عراقی ها که با ابتکار صدر انجام شده بود، تجلیل کرد.

  نمابر تحریریه:     3761۰۰87 -37684۰۰4  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 37618۰44-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )۰51(
  روابط عمومی:                    3766۲587   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                3761۰۰86   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰51(
)۰51(   376۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: 3761۰۰85  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      618۲   و   66937919 )۰۲1(
 نمابر:                                     66938۰13  )۰۲1(
 پیامک:                                            30004567

شبکه های اجتماعی بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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جهان:»واصل ابویوسف« عضو کمیته اجرایی 
ســازمان آزادی بخش فلســطین »ساف« در 
گفت وگویی با روزنامه »الشرق االوسط« اعالم 
کرد، تشکیالت خودگردان طرحی راهبردی 
بــرای مقابله با »معامله قــرن« در نظر دارد. 
وی اقدامات آمریکا را »جنگ نامحدود« علیه 
فلسطین خواند و گفت، در صورت ادامه این 
جنگ اقدامات در سه زمینه آغاز خواهد شد: 
نخست: تحرک در سطح بین الملل از طریق 
مراجعه به شورای امنیت، جمعیت عمومی 
سازمان ملل، دادگاه الهه و غیره، با این هدف 

که جامعه بین الملل برای اتخاذ تصمیم هایی 
در راســتای حمایت از حقوق مشروع ملت 

فلسطین حرکت کند.
 دوم: فعال ســازی انــواع مقاومت مردمی 
و اجــرای تصمیم های دو شــورای مرکزی 
فلسطین و شورای ملی؛ از جمله تصمیم های 
مربوط به توافق نامه های امنیتی، لغو شناسایی 
رژیم اشــغالگر و عینیت بخشــی به دولت 

فلسطین در واقعیت. 
سوم: تحمیل تحریم فراگیر بر رژیم اشغالگر 

و تأکید بر منزوی سازی و محاکمه آن.

خبر

3 اقدام »ساف« برای صاف کردن اسرائیل
سازمان آزادی بخش فلسطین اعالم کرد

جهان: برخی منابع صهیونیســتی گزارش 
دادند رژیم صهیونیستی برای نخستین بار به 
طور رسمی به ساکنان اراضی اشغالی اجازه 
می دهد به مدت 9۰ روز برای انجام مناسک 
مذهبی، تجاری و سرمایه گذاری به عربستان 

سعودی سفر کنند.
 وزارت امور داخلی رژیم صهیونیســتی این 
تصمیم را اعالم کرده اســت. شمعون آران، 
خبرنگار و تحلیلگر سیاســی صهیونیســت 
در دو توییت به زبان عربی و عبری نوشــت، 
آریــه درعی، وزیــر داخلی ایــن رژیم برای 

نخستین بار اجازه داده شهروندان اسرائیلی به 
عربستان سعودی سفر کنند. در ادامه توییت 
این خبرنگار آمده اســت: از اهداف این سفر 
مناسک حج تمتع و عمره و دیدارهای تجاری 
است، اگر از طرف های رسمی سعودی دعوتی 
باشد یا مخالفتی ابراز نشود. »حسن کعبیه« 
ســخنگوی عرب  زبــان وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی سال گذشته به بهانه برگزاری 
مراسم حج، از مسئوالن سعودی برای میزبانی 
از فلسطینی های مقیم سرزمین های اشغالی 

قدردانی کرده بود.

خبر

سفر به عربستان مجاز شد
تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با ریاض

  قدس آنالین/ جواد فراهانی   ارتش 
سوریه با پیشروی میدانی جدید در جنوب 
استان ادلب دو روستا را تحت کنترل خود 
گرفت و به کمتر از نیم کیلومتری شــهر 
»معره النعمان« پایگاه مهم تروریست های 
جبهه النصره در جنوب استان ادلب رسید. 
جایی کــه بزرگ ترین پایگاه 
تحریرالشام  تروریســت های 
اســت که در وهله نخست از 
النصره  جبهه  تروریست های 
محسوب می شــوند، گروهی 
کــه در فهرســت گروه های 
قرار  بین المللی  تروریســتی 
دارد. ایــن شــهر که قدمتی 
چند هــزار ســاله دارد و به 
فیلســوف  و  شــاعر  زادگاه 
معروف ابوالعالء المعری و آثار 
باســتانی کهن خود معروف 
اســت، در اکتبــر ۲۰1۲ به 

تصرف تروریست ها درآمد.
این پیشروی های سریع و متعدد در روزهای 
اخیر در شمال ســوریه و به طورمشخص 

در ریف جنوب شــرقی ادلب بســیار مهم 
و قابل توجه اســت؛ به گونه ای که دو روز 
پیش نیز نیروهای ارتش سوریه در اقدامی 
کوبنده شــهرک های کرســیان در غرب 
منطقه ابوالضهور و معار شمارین در جنوب 
شــرق معرة نعمان را از سیطره گروه های 
تروریســتی آزاد کردند و اکنون در آستانه 
آزادسازی شهر مهم و تاریخی معرة نعمان 
قــرار دارند. از طرف دیگر پیشــروی ها در 

جبهه غرب حلب نیز ادامه دارد و گزارش ها 
از فراهم شدن امکان آزادسازی محله های 
باقیمانده از کوی الزهراء و شمال غرب حلب 
حکایت دارد. این پیروزی ها و پیشروی ها در 
حالی انجام شده است که روند آن در مدتی 
به دلیل توافق آتش بس متوقف شــده بود 
و تروریست ها با سوءاستفاده از آن، تلفاتی 
را بر ارتش ســوریه تحمیل کردند. طبیعتاً 
هدف بزرگ و اصلی نیروهای ارتش سوریه 

آزادسازی کامل استان ادلب است؛ هدفی 
که برای دولت ســوریه و روندآزادسازی ها 
و حل فراگیر بحران بسیار ضروری است و 
نمی توان آن را به تأخیر انداخت؛ حتماً هم 
ضروری نیست این مناطق از طریق عملیات 
نظامی آزاد شــود، بلکه با عقب نشــینی 
گروه های مســلح از آن و یا زمین گذاشتن 

تسلیحاتشان ممکن خواهد بود.

 روس ها چه می کنند؟
پس از آنکه تروریست ها ثابت کردند به هیچ 
توافق آتش بســی پایبند نیستند و اعمال 
تروریســتی خود را متوقف نخواهند کرد و 
نیز پس از آنکه روس ها برای چندمین بار 
اطمینان یافته اند آنکارا در مهار تروریست ها 
ناتوان و یا غیرصادق است، آیا مسکو تصمیم 
نهایی خود برای حمایت از پیشــروی های 
ارتش سوریه و آزادسازی ادلب چه از لحاظ 
نظامــی و چه از لحاظ دیپلماتیک را اتخاذ 
خواهد کرد یا آنکه همچنان در دایره منافع 
مشترک خود با آنکارا باقی خواهد ماند؟ گذر 
زمان پاسخ این پرسش را مشخص می کند.

 آیا مسکو تصمیم 
نهایی خود 
برای حمایت از 
پیشروی های ارتش 
سوریه و آزادسازی 
ادلب چه از لحاظ 
نظامی و چه از 
لحاظ دیپلماتیک را 
اتخاذ خواهد کرد

بــــــــرش

      صفحه 8

مساحت عرصه آدرسرديف
)مترمربع(  

نوع 
شماره کاربریملک

بلوک
شماره 

نحوه پالک ثبتیقطعه
سپرده شرکت در قیمت پايه )ريال(شرايط پرداختانتقال سند

مالحظاتمزايده

-304,600,000,000230,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی1214144تجاریزمین143.45چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق1

-304,100,000,000205,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی1254148تجاریزمین148.45چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق2

-304,350,000,000217,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی12.113596مسکونیزمین280چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق3

-303,750,000,000187,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی12.123597مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق4

-303,210,000,000160,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی7183713مسکونیزمین246.62چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق5

-303,570,000,000178,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی2313298مسکونیزمین339.08چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران6

-302,460,000,000123,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی37173383مسکونیزمین246چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران7

-301,625,000,00081,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی3493329مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران8

-301,625,000,00081,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34103328مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران9

-302,350,000,000117,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34133325مسکونیزمین246.08چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران10

-302,100,000,000105,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34143338مسکونیزمین345.5چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران11

-301,625,000,00081,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34153339مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران12

-301,625,000,00081,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34163340مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران13

-301,625,000,00081,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34173341مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران14

-301,625,000,00081,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی34183342مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران15

-302,222,000,000111,100,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی32123324مسکونیزمین246.08چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران16

-302,380,000,000119,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی32113303مسکونیزمین264.25چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران17

-301,820,000,00091,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی32103304مسکونیزمین280چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران18

-304,050,000,000202,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعی2513506مسکونیزمین426.08چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران19

__زراعیزمین364931کیلومتر 45 جاده مشهد - چناران)اراضی جمع آب(20
قسمتی از پالکهای  48 الی 

به شرح 25110,000,000,0005,500,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30ماههقطعی62فرعی از 235 اصلی
ذيل

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
)مزایده شماره 98/3 امداد(

دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک تجاری ، مسکونی و زراعی 
متعلق به خود را از طريق برگزاری مزايده با شرايط نقد و اقساط ، بدون دريافت کارمزد 

بفروش برساند .
بیشتر از نحوه  بازديد از ملک مورد نظر و کسب اطالعات  متقاضیان خريد می توانند برای 
برگزاری مزايده و اخذ برگ شرايط شرکت در مزايده و اسناد مزايده از تاريخ 1398/11/07  
لغايت 1398/11/14 همه روزه حتی ايام تعطیل از ساعت 8 الی 15به دفتر فروش امالک به 

آدرس های ذيل مراجعه و يا مدارک و فرمهای مربوطه را از سايت معرفی شده اخذ نمايند .
مالحظات : 

1- متقاضیان برای شرکت در مزايده می بايست سپرده ای به میزان 5% قیمت پايه مزايده 
ملک مورد نظر خود را طی چک بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد تهیه و تحويل 

اداره فروش امالک منطقه نموده و رسید دريافت نمايند .

شده   تکمیل  فرم  همراه  به  را  رنگ(  )زرد  مأخوذه  سپرده  رسید  بايست  می  متقاضیان   -2
پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرايط شرکت در مزايده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات 
گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق 

پیشنهادات انداخته شود .
3- فروشنده در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمديد مهلت مزايده به 

هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد 

فرم های شرکت در مزايده که از طريق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
5- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بايست ذيل فرم شرايط شرکت در مزايده را به مهر 

و امضاء مسئولین ذيربط برسانند .
6- حضور کلیه شرکت کنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر 

يک يا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعايی از طرف آنان نخواهد بود .
7- مذکورًا توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک توجه و 
ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شرکت در مزايده از ملک مورد نظر حتما بازديد 

بعمل آورند .

8- دريافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق قرض الحسنه( قابل 
دريافت بوده و از دريافت چک های مربوط به حسابهای قديمی )غیر صیادی( و سفته معذور 

می باشیم .
9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 15% تخفیف به مأخذ سال خواهد بود.

10- در صورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری 
عودت داده خواهد شد .

11- ملک مندرج در رديف 20 آگهی پس از دريافت 40 درصد ثمن معامله و ساير امالک 
پس از دريافت 50 درصد ثمن معامله به خريدار تحويل می گردد.

دفتر فروش امالک امداد به نشانی :
استان خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان چمران 11، پالک 12  تلفن:  4- 05138525663

استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بلوار امام رضا )ع( ، جنب شرکت برق ، دفتر 
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( - تلفن : 05146133001-2 

http://www.emdadimam.ir:آدرس اینترنتی
زمان بازگشايی پاکات روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 ساعت 14 ومحل برگزاری مزايده به 

نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 - پالک 12 میباشد.

     نظر به تعدد پالک های ثبتی و اسناد دفترچه ای مربوطه در ملک 
مندرج در رديف 20 آگهی ، و با توجه به اينکه انتقال اسناد مستلزم 
تک برگی شدن اسناد دفترچه ای و پیاده سازی پالک های ثبتی 

دخیل در ملک و تطبیق با وضع موجود بوده لذا پیگیری موضوع 
)کلیه عملیات ثبتی و نقشه برداری( و پرداخت هزينه های مربوطه  
تمامًا بر عهده خريدار می باشد و پس از انجام موارد فوق الذکر توسط 

خريدار اسناد برابر قرارداد فیمابین به نام وی منتقل خواهد گرديد.
 قسمتی از ملک مندرج در رديف 20 آگهی در ضلع شمالی بعنوان 
انتقال آب در تصرف و مورد بهره برداری  محل حفر چاه و خط 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی می باشد لذا ملک با 
وضع موجود به خريدار تحويل گرديده و هر گونه توافق با شرکت 

مذکور بر عهده خريدار خواهد بود.

لیست قطعات
س
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81
37
35

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
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نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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