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چهره رحمانی جبهه مقاومت 
رسانه ای نشده است

در راه سردار سلیمانی 
اقتصادمقاومتی را تقویت می کنیم  

حتی کشتن ترامپ هم معادل 
خون بهای حاج قاسم نیست

استشهاد ولّی
میلیون ها نفر در تهران به همراه رهبر معظم انقالب 

برپیکر پاک حاج قاسم و یارانش اقامه نماز کردند

 مهدی پناهی  اگر پیش ازاین می خواســتیم از قاسم 
سلیمانی و نقشش در تحوالت کشور و منطقه  بنویسیم، 
کلمات توانایی رســاندن مقصود را نداشتند،حال که او 
شهید قاسم سلیمانی اســت، چه می توانیم بنویسیم؟ 
برخی حرف هــا را باید اکنون زد و برخی را گذاشــت 
برای زمان مناسب خودش، شاید یک سال دیگر و شاید 
10 سال دیگر؛ بسیاری از حرف ها و سؤاالتی که گاهی 

زمزمه وار می شنویم را باید در زمان خودش زد. 
قاسم ســلیمانی معصوم نبود و عملکردش قابل نقد اما 
محبوب، وفــادار، با اخالص و مقتدر بود. الزم نیســت 
متخصص نظامی یا کهنه سرباز جنگ باشیم تا از نبوغ 
نظامی و شجاعت شهید مقاومت بنویسیم، الزم نیست 
از نزدیکان و همرزمان او باشیم تا از اخالص و تواضع او 
بنویسیم. چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟

قاسم سلیمانی شــخص نبود، یک امت بود و تنها هم 
نبود. سردار شهید نوک کوه عزت، شجاعت، غرور ملی 
ایرانیان و تمام آزادی خواهان منطقه بود که مابقی این 
کوه عظیم زیر غبارهــای ظلم ازنظرها مخفی مانده و 
روزی این کوه به برکت خون شــهید مظلوم و مقتدر 
سردار قاسم سلیمانی هویدا خواهد شد و هزاران سردار 
قاســم سلیمانی، خنده را بر لبان رهبر معظم انقالب و 

مردم می آورند.
خون شهید برکت های زیادی دارد و یک قطره از آن به 
هدر نخواهد رفت، آنی ترین برکت خون شهید سلیمانی 
جوشش غرور و همیت ملی است. عبارت »قهرمان ملی یا 
جهانی« نمی تواند شهید قاسم سلیمانی را توصیف کند، 
فرمانده پیشــین نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نماد غرور ملت ایران و نماد مقاومت مردم مظلوم 

منطقه بود و امروز با شــهادتش  و تشییع میلیونی در 
شهرهای مختلف نشان داد که چگونه ما به برکت خون 

او زنده شدیم.
مردم از بی تدبیری ها گله مند و بی شک عصبانی اند، اما 
خون سردار شهید، دم مسیحایی خمینی را داشت که 
همه را زنده کرد. مرده بودیم، اما خون حاج قاســم ما را 
زنده کرد و مبادا به همان مردگی بازگردیم! و امیدی به 

مذاکره با دشمن داشته باشیم و دست از تالش برداریم.
دشــمنی که خود را ابرقدرت جهان می داند، سرزمین 
فرصت ها و آرمان شهر جهان معاصر می خواند، اما به طور 
علنی نماد غرور ملی یک کشور را به ناجوانمردانه ترین 
شــکل ممکن در کشور ثالث به شــهادت می رساند و 
وقیحانه هنوز رجز می خواند؛ رجزی که بیشتر از شجاعت 

حاکی از ترس است.

هرچند انتقام گرفته خواهد شــد، اما دل های شکسته 
منطقه هیچ گاه آرام نخواهد گرفت، هیچ گاه سردار شهید 
به میان ما بازنخواهد گشــت و هیچ گاه غم اشــک های 
رهبری انقالب اسالمی از دل ها زدوده نخواهد شد،  بدون 
شک اما برکت این خون غبارها را خواهد شست و مرد را 
از نامرد سوا خواهد کرد؛ چرا که در زمان جنگ است که 

شیرها از کفتارها تشخیص داده می شوند.
برخالف ادعاهــا ایران و مردمانش نه تنهــا امروز، بلکه 
همیشه یکپارچه بودند، اما امروز این یکپارچگی و وحدت 
و دلبستگی به کشــور را دوست و دشمن دیدند تا کور 

شود هر آنکه نتواند دید!
کورها و کرهایی که این روزها با دالرهای آل ســعود و 
آمریکا بر طبل شادی شــان از شهادت سردار می کوبند، 

کف روی آب هستند.

خیلی ها بغضشان را از جمهوری اسالمی و قدرت اسالم 
بر سر سردار شهید قاسم سلیمانی خالی می کنند، حتی 
اگر معترف باشند که او فرمانده مدافعان حرم و مبارزان 
با تروریست های داعشی باشد. مشکل آن ها با جمهوری 

اسالمی است. 
اما جمهوری اســالمی چندین جنــگ دارد؛ جهاد 
نظامی که نیابتی با آمریکا بود و یکی از ســردارانش 
را شــهید کردند، اما یاران ســردار تفنگ او را زمین 

نخواهند گذاشت.
اما جنگ دیگر جهاد اقتصادی و تحریم است که مستقیم 
با خزانه داری آمریکا مبارزه می کنند، اما بدون ســردار! 
هرچند که سربازان اقتصادی گمنامی هم داریم. بنابراین 
همه به ویژه مســئوالن باید به خود بیایند و با ضعف در 
این جنگ اقتصادی ثمرات سردار شهید را زائل نکنند، 

هرچند عزت از آن خداست.
و در نهایت جنگ روایت هاســت؛ آمریکا ســردار قاسم 
ســلیمانی و ملت ایران را تروریست می خواند، در حالی 
که نماد عزت و اســتقاللیم، هرچند که دچار مشکالت 

اقتصادی هستیم.
کار اصلی روایتگری، نشــان دادن به مخاطب است  نه 
گفتن و بیان کردن. جان مخاطب باید درگیر شــود، نه 

صرفاً ذهنش.
اما آن حرف های نگفته را در چند جمله و سؤال سر بسته 
بگوییم؛ سردار شهید از همان روز اول مبارزه، در لیست 
ســیاه آمریکا بود و به ویژه در سال های اخیر در لیست 
تحریم و ترور آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت، اما 
چه شرایط و گفتمانی سبب شد که سردار قاسم سلیمانی 

امروز شهید شود؟

یادداشت

گفته ها و نگفته ها از شهادت حاج قاسم
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روزنامـه صبـح ایـران

هشدار بی سابقه فرمانده هوا فضای سپاه: حتی کشتن ترامپ هم معادل خون بهای حاج قاسم نیست    سیاست: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش، اظهار داشت: ما اگر کل پایگاه های آمریکایی را بزنیم و حتی اگر ترامپ و وزیر دفاعش را هم بکشیم، این ها هیچ کدام خون 

بهای حاج قاسم نیست. خون بهای حاج قاسم ازاله آمریکا از کل منطقه است و باید شر آن ها را از همه منطقه کم کنیم و منطقه را از وجود نحس آن ها خالص کنیم؛ این اتفاق حتماً رخ خواهد داد.

 سیاست  حاج قاسم سلیمانی برای مردم 
و کشور ســنگ تمام گذاشت و مردم هم 

برای او سنگ تمام گذاشتند.
تهــران پس از اهواز و مشــهد، اجتماعی 
میلیونی برای بدرقه سردار شهید و مدافع 
وطنشان برقرار کرد تا به همه جهان نشان 

دهد که حرف یک کالم انتقام والسالم.
مراسم تشییع شهدای مقاومت از ساعت 
8 صبــح دیروز با حضور جمــع زیادی از 
مردم، رؤســای قوای ســه گانه، مقامات، 
مسئوالن کشوری و لشکری با قرائت آیاتی 
از قرآن مجیــد و مداحی یکی از مداحان 

اهل بیت)ع( آغاز شد.
پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقالب، 
پیکر شهدای مقاومت از دانشگاه تهران به 
سمت میدان آزادی بر دستان مردم خداجو 
تشییع شد، درحالی که هشت ساعت طول 
کشید تا پیکرهای مطهر از دانشگاه تهران 

به میدان آزادی برسند.
حال و هوای دیروز تهران حکایت آن شعر 
سعدی اســت که می گوید: »ای ساربان 
آهســته رو کآرام جانم می رود، آن دل که 
با خود داشــتم با جان ستانم می رود. در 
رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، 
من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم 

می رود«.

 توفان احساسات مردم و رهبر 
انقالب در نماز بر پیکر شهدا

اوج ایــن دلدادگــی به ســردار در توفان 
احساسات مردم و رهبر انقالب در نماز بر 
پیکر شهدا به نمایش گذاشته شد؛ جایی 
که رهبر معظم انقالب در فراق یار و سردار 
وفادارشــان اشــک ریختند و خطاب به 
خداوند متعال شهادت دادند 
که از این شــهدا جز خوبی 

چیزی ندیدند.
اشــک و حزن رهبر معظم 
فروخفته  بغــض  انقــالب 
جمعیت نمازگزار را شکست 
و در میــان نماز چیزی که 
شنیده می شد، تنها هق هق 

گریه ها بود.
ســنگ تمام روز گذشــته 
مردم تهران برای حاج قاسم 
که پس از حماســه اهواز و 
مشــهد رخ داد، آن قدر اعجاب آور بود که 
تمام رسانه های دنیا به آن پرداختند؛ حتی 
رسانه آمریکایی ســی ان ان هم به صورت 
مستقیم به این اجتماع میلیونی پرداخت 

تا آمریکایی ها بدانند رئیس جمهور دیوانه 
کشورشان با دل های مردم ایران و جهان و 
رهبر معظم انقالب چه کرد و هیچ انتقامی 
به قیمت لحظه ای اشــک ریختن مردم و 

ایشان نخواهد بود.
»زینب ســلیمانی« دختر سردار به همراه 
»اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی 
حماس در این مراســم سخنرانی کردند. 
خبرنگار »المیادیــن« در واکنش به این 
موضوع اعالم کرد: ســخنرانی این دو نفر 
در مراسم داللت های بسیار بزرگی داشت. 
این شــبکه لبنانی در ادامــه گزارش داد: 
ســخنرانی هنیه در مراسم تشییع تأکید 
کرد که محــور مقاومت قوی باقی خواهد 
ماند و قوی تر خواهد شد. سخنرانی دختر 
شهید سلیمانی هم تأکید کرد انتقام خون 
شهدا گرفته خواهد شد. المیادین سپس 

اعالم کرد: پرچم های ســرخ در مراســم 
تشییع دیروز تأکید داشت انتقام این شهدا 

در نهایت گرفته می شود.

 سخنان زینب گونه »زینب سلیمانی«
زینب، فرزند حاج قاســم ســلیمانی روز 
گذشته پیش از مراسم تشییع در سخنرانی 
خطــاب به رهبر معظم انقالب اســالمی 
اظهار داشــت: پدرم برای اطاعت از شما 
که ولی فقیه هستید ما را تربیت کرد. پدرم 
افتخارش این بود سرباز شایسته شماست. 
او جانش را فدا کرد که ســرباز شما باشد. 
مبادا شــهادتش موجب اندوهی در چهره 

شما باشد.
وی گفــت: آمریکا و صهیونیســم بدانند 
شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت 
انسان ها در جبهه مقاومت شده و روزگار 

آن ها را تیره وتار و خانه های عنکبوتی آن ها 
را فرو خواهد ریخت.

دختر ســپهبد شهید سلیمانی خطاب به 
ترامپ گفت: امروز سلیمانی های مقاومت 
پیام دادند. عموی عزیزم ســید حســن 
نصراهلل، بشار اســد، اسماعیل هنیه، زیاد 
نخاله، ابوحسن العامری، عبدالملک الحوثی 
هرکدام به تنهایــی برای نابودی امثال تو 

کفایت می کنند.
اسماعیل هنیه هم گفت: من تأکید می کنم 
که خط مقاومت در سرزمین فلسطین در 
رویارویی با توطئه های صهیونیســتی و با 
پروژه و هژمونی آمریکا در منطقه شکست 
نخواهد خورد. تردید و ضعیف نخواهد شد 
و همواره در خط مقاومت ثابت خواهد ماند 
تا زمانی که اشغالگران را از سرزمینمان و 

قدسمان بیرون برانیم.

 واکنش های رسانه های غربی
به حماسه مردم

خبرگزاری رویترز، مشــارکت گســترده 
مردم تهران در مراسم تشییع پیکر سپهبد 
شــهید حاج »قاسم سلیمانی« را با شکوه 
و با مراسم تشــییع بنیان گذار جمهوری 
اســالمی امام خمینی )ره( در ســال 68 
مقایسه کرد. شبکه انگلیسی الجزیره قطر 
هم در گزارشی با اشاره به حضور گسترده 
مردم تهران در مراسم تشییع پیکر فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نوشت: »احتمال می رود پس از پایان سه 
روز عزاداری، ایران به ترور سلیمانی پاسخ 
دهد«. الجزیره برای گزارش خود این عنوان 
را برگزید: »همزمان با تشدید درخواست ها 
برای انتقام جویی )ترور( ســلیمانی، سیل 

عزاداران تهران را در نوردیدند«.
نیویورک تایمــز آمریــکا هم با اشــاره به 
محبوبیت ســپهبد شــهید حاج »قاسم 
سلیمانی« و اتحاد مردم ایران در حمایت از 
این سردار شهید گزارش کرد: خیل عظیم 
جمعیت ایران برای ادای احترام به فرمانده 

سپاه قدس به خیابان ها آمدند.
این رســانه افزود: عزاداری بــرای ژنرال 
سلیمانی نمایانگر محبوبیت بیش از حد 
وی بود. ترور سلیمانی، مردم ایران را متحد 

کرد.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارش خود به 
ایجاد موج ادای احترام به ســردار سپهبد 
قاسم سلیمانی در ایران و منطقه و ایجاد 

»دریای سوگواران تهرانی« اشاره کرد.

میلیون ها نفر در تهران به همراه رهبر معظم انقالب برپیکر پاک حاج قاسم و یارانش اقامه نماز کردند

جز خوبی ندیدیم ...

 پهپاد آمریکا از قطر پرواز کند بیاید در عراق، ســردار ما را شــهید کند، مگر، 
رادارهای عراق کور بودند؟ چرا ما ســردارمان را توی این فضای غیر امن گذاشتیم 

برود؟ 09150007752
 سپهبد سلیمانی نفس زکیه ثانی محور مقاومت اسالم. آهنگران حنجره گرم کن 
که شیطان یارای مقابله با لشکر صاحب الزمان ندارد. اسرائیل محو شد و قدس آزاد! 

09150007302
 آنــان که جمعه می رونــد، جمعه باز می گردند؛ عجل لولیک الفرج ان شــاءاهلل. 

09390003589
 فوری ترین چیزی که در مورد مقایســه شــهادت پر افتخار شهید سلیمانی با 
داستان کودتای 28 مرداد 32 توسط رئیس جمهور پر مدعا می توان گفت: نهایت 

بی سلیقگی و بی انصافی است. 09190008895
 شهید سلیمانی عزیز به همسرش وصیت کرد او را با سنگ قبر ساده و بی عنوان 
و لقب در کنار شهدای کرمان دفن کنند. شما رسانه ها بیایید این تابو را بشکنید؛ 
سرلشکر و سپهبد شهید و... را حذف کنید، بذارید به خواسته اش عمل بشود. سرباز 

شهید حاج قاسم... 09150004469
 من راننده سرویس مدرسه هســتم، چرا سهمیه سوخت ما را نمی دهند؟ چرا 
وعده های الکی می دهند تا کی باید از جیب خودمان بنزین بزنیم، تمام همکارانم 
افســردگی گرفتند. بعضی انصراف دادند. خدا می داند راننده بعدی که بدون تأیید 
صالحیت جایگزین می شود، چطور آدمی اســت. خدا نکند دوباره شاهد حوادث 

سال های قبل در مورد بچه ها باشیم و کسی قربانی بشود. 09360000540
 خوب است که آقای دکتر توکلی از خود و مقامات مسئول کشوری بپرسد کسی 
که در دهه 70 با آن مســائلی که کما بیش همه خبر دارند، رئیس بانک صادرات 
کشور بوده، چگونه به ریاست بانک مرکزی کشور منصوب شده است، به خدا قسم 
ما نیازی به دشــمن خارجی نداریم که گناهان خــود را به گردن آن ها بیندازیم. 

09150008863
 لطفاً به آقای نوبخت بفرمایند حداقل کمک معیشتی و یارانه را جمعاً برای هر نفر 

110 هزار تومان کنند و خیرش را ببینند! 09190004590
 برخــی نمایندگان مجلس ماننــد میرزایی نکو مدعی شــده اند که پیام هایی 
تهدیدآمیز درباره رد کلیات بودجه دریافت کرده اند. او گفته 100 پیام کوتاه دریافت 
کرده که برخی از آن ها حاوی کلمات »زشت« بوده است. روزنامه سازندگی مدعی 
شد: پیش شماره ارسال این پیامک ها کد 0915 و مربوط به مشهد است. اوالً ارتباط 
مردم با نمایندگانشان از کی تا حاال شده حمله! دوماً نماینده محترم آقای میرزایی 
نکو که مدعی دریافت پیامک های تهدیدآمیز و زشت آن هم از مشهد! در خصوص 
بودجه 99 هستند، لطفاً چند تا از آن پیامک ها را منتشر کنند تا جای شهید و جالد 

عوض نشود! 09150007002

قیام »حاج قاسم «در قامت قیامت ملت ها!
»حاج قاســم سلیمانی« که در »حیات« خویش جان بر کف نهاد و بی پروا به خدمت 

ملت ها قامت بست، با» شهادت« خود در قامت »قیامت ملت ها«قیام کرد.
از بغداد و کاظمین تا نجف و کربال، از اهواز و مشهد تا تهران و قم با بدرقه پیکر مطهر او 
و همرزمان شهیدش و از لبنان تا سوریه، از فلسطین تا یمن، از پاکستان تا افغانستان و 
از هند تا هرجا که آوازه آزادگی به گوش می رسد، در سوگواری ماتم او، مردم »قیامت« 

به پا کردند و فریاد »انتقام! انتقام!« بر فراز جهان طنین افکند.
من که در ۴0 سال پس از انقالب تقریباً در همه راهپیمایی ها و اجتماعات عظیم مشهد 
حضور داشته ام، شهادت می دهم که مشهد در این چهار دهه هرگز چنین حماسه ای رابه 
یاد ندارد؛ جمعیتی چند میلیونی، متراکم و به هم پیوسته، که با عشق و از عمق وجود با 
چشمانی بارانی همه فریاد می زدند: »من قاسم سلیمانی هستم«. و امروز این حماسه با 

شکوهی مضاعف در زادگاه سردار دل ها - کرمان- تکرار خواهد شد.
زلزله شهادت »حاج قاســم« آغازی بر پایان حضور تجاوزکارانه آمریکا در منطقه 
شــد و پس لرزه های آن ترامپ را به گزافه گویی واداشــت و از ماهیت داعشــی 
او پرده برداشــت؛ تهدید به تهاجم علیه اماکن فرهنگــی که یادآور جنایت های 
داعــش علیه مظاهــر تمدن و فرهنگ کشــورها بود، نشــان داد رئیس جمهور 
کشــوری چندصدســاله- که فاقد نمادهای فرهنگی، تمدنی وتاریخی است- از 
نمادهای فرهنگی و تاریخی چند هزار ســاله ایران که پرورش دهنده شیرمردانی 
چون»سردار قاسم ســلیمانی« است، هراس دارد. در واکنش به این تهدید سفیر 

چین درایران نوشت: »میراث فرهنگی متعلق به تمام بشریت است«.
واژه هایی که فرهیختگان جهان در تقبیح اقدام تروریســتی رئیس جمهورآمریکا 
به کار بردند، نام »ترامپ« را مترادف با تروریســت، کودک آزار، نژاد پرست، دغل 
کار، بزدل، دروغگو، متقلب و جنایتکار در تاریخ ثبت کرد؛ مرگان فریمن، بازیگرو 
کارگردان مطرح سینمای آمریکا پس از این واژه ها نوشت:» دونالد ترامپ رئیس 

جمهور من نیست«.
سید حسن نصراهلل، رهبر حزب اهلل لبنان »کفش حاج قاسم« را برتر از سرترامپ دانست 
و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس برای اخراج کامل آمریکایی ها از منطقه در 

برابر پیکر مطهر شهیدان مدافع ملت ها پیمان بست.
پارلمان عراق خروج کامل سربازان آمریکا از عراق را تصویب کرد و به تعطیلی پایگاه های 

آمریکا در این کشور رأی داد و دولت عراق با سرعت اجرای این مصوبه را آغاز کرد.
حاکمیت»دوگانه« در آمریکا بیش از هر زمان دیگری آشکارشد و بسیاری از سیاستمداران 
و مقامات آمریکا در برابر اقدامات تروریستی دیکتاتورکاخ سفید واکنش تند نشان دادند.
قیامــت مردم در بدرقه »ســردار محبــوب دل ها« برای کارگزاران، مســئوالن، 
سیاســتمداران، سیاست ورزان و مدیران جمهوری اسالمی نیز پیام عبرت آموزی 
داشت؛ مردم با حضور عاشقانه و میلیونی خود نشان دادند با هر تفکر سیاسی وبا 
همه دلخوری ها، ایران را دوســت دارند، فدایی وطن هستند وعاشق خدمتگزاران 
صدیق ایران هســتند. و اگر ســلوک »حاج قاسم« را از مســئوالن شاهد باشند، 
محبت آن ها رانیزبه دل می گیرند. »حاج قاسم« که عمر خود را در کارزاربا دشمن 
خارجی ســپری کرد، در عرصه داخلی هرگزدر قاب کوچــک »جناح بندی های 
سیاســی «نگنجید و درسیاســت ورزی کســی را -حتی مخالف خود را- رقیب 
ندانســت که پنجه در چهره او کشــد، او به دام منازعات سیاسی نیفتاد و همواره 
به منافع ملی و مصلحت مردم و ایران اندیشــید. عاشق مردم بود و خدمتگزاری 
و نوکری را در عمل، با اخالص و در زیباترین شــکل نشــان داد. حتی در مسائل 
اجتماعی و فرهنگی هم به اکســیر »محبت« باور داشــت و همه جوانان ایران را 
فرزندان خود می دانســت. با همه این احوال آرزو داشــت که در بدرقه او پس از 
شــهادتش مردم گواهی دهند که؛ اوآدم خوبی بود. و امروز مردم این گواهی که: 

»حاج قاسم آدم خوبی بود« را با اشک های چشم خویش امضا کردند.
»حاج قاسم« افسانه نیست، او در میان ما و در زمان ما زیست و ثابت کرد می توان انسانی 
به بزرگی »حاج قاسم سلیمانی« بود، اما مهربانی با مردم را به اوج رساند و هرگز روی 
مردم چهره درهم نکشید و با آن ها صادق و بی ریا بود. مسئوالن و سیاست ورزان کشور 
»سلوک حاج قاسم« را الگو قرار دهند، تاحدی که اطمینان یابند مردم در تشییع آن ها 

گواهی خواهند داد: »آدم خوبی بود!«.

 آیا »حاج قاسم«
ترامپ را رها کرده است؟

نه چپ نه راست این منم برابر تو
نه چپ نه راست این منم برادر تو...

این بیتی از یک مثنوی بلند سروده سردار شهید 
»احمد زارعی« است که شباهت های زیادی به 
برو بچه های جنگ دیده هم نســل حاج قاسم 
سلیمانی دارد. شهید واال مقام سردار سلیمانی 
بی شک یکی از نمونه های عینی این بیت احمد 
زارعــی، در عصر ما بــود. در روزگاری که کمتر 
چهره ای از قبیله جبهه که طی هشــت ســال 
جنگ تحمیلی توانســته زنده بماند، از گذشته 
روی گــردان نشــود، به انزوا نرود، وســط گود 
مســئولیت پذیری در کالن ترین سطوح ایفای 
نقش کند و در عین حال آلوده سیاست بازی های 

رایج نشود و به فواید آن طمع نکند.
ایل و قبیلــه اش را راهی مراکز نفــوذ اداری اش 
نکند و از رانت و رانتخواری بیزار و بری باشــد و 
اما در همان حال که بسیاری مدعی تر و پیش از 
او شعارهای آرمانی می دهند، به راستی جانش را 
برای احیای آن آرمان ها سپر کند و حتی یک بار 
هم این کوه مجاهدت هایش را به رخ کسی نکشد.

این مقدمه کوتاه برای شرح حاالت آن قله بلند، 
قطره ای است در وصف اقیانوسی و از همین رو بود 
که مردم از هر طیف و دار و دسته ای، حتی آن ها 
که هیچ صنمی با دولت و نظام گاه حتی باورهای 
دینی نداشــتند، حاج قاسم ســلیمانی برایشان 
قهرمانی بود در ردیف سرداران باستانی ایران نظیر 
رستم، سورنا و آریو برزن و آرش و... و آن ها که از 
پنجره اعتقادی به او عشق می ورزیدند، این اسطوره 
را همپای مالک اشتر علی)ع( می دانستند. از این 
رو اســت که از »اردشیر زاهدی« در قلب جناح 
سلطنت طلبان تا مسعود بهنود در بی بی سی با 
آن مواضع عیاش تا چهره های برجسته حوزه هنر 
و سیاست از ملیت های مختلف، در خود آمریکا 
تــا غزه و از بیروت تا بغداد و صنعا و کابل تا بچه 
هیئتی های شــهرری و تا روشنفکران این ملک، 
نظیر محمود دولت آبادی شیفته او بودند و تشییع 
پیکر او نشان داد که پس از امام)ره( تاکنون کسی 
بدین ســان در میان این مردم، چنین همگانی 

تسخیر قلوب نکرده بود.
اما بعد؛ روشــن اســت چنین گوهری در عرصه 
جدال های منطقه ای علیه این ســرزمین، بازوی 
قدرتمنــد و مغز متفکر رزمنــدگان مقاومت بود. 
ابعاد شخصیتی او چنان گسترده اند که اگر به شرح 
آن ورود کنــم، باید کتابی بنویســم و نه مقاله ای 
چنــد صد کلمه ای، به همین ترتیب مظلومیت او 
که تنها خدا می داند چقدر جگر ســوز اســت. در 
حالی که تمام قدرت های جهان یکجا شده بودند 
تا لشــکر زامبی های داعش از دو سو دنیای عرب 
و دنیای غرب را به زیر نکشــند، تنها مردی که با 
نیروهایش روی زمیــن رودرروی آن ها جنگید و 
زمینگیرشان کرد، حاج قاسم بود. منصفان می دانند 
که دیگران تنها از دور دستی بر آتش داشتند و حاال 
همان ها نقشه می کشند، آمریکا عراق را تشویق به 
میانجیگری میان ایران و عربستان کرد و طبق قرار 
وقتی سردار ما پاسخ تهران را به بغداد می برد، رد او 
را زده و شهیدش می کنند. کسی را که تاریخ ثابت 
خواهد کرد ناجی شهروندان و نوامیس آن ها بوده  و 
تاریخ ثابت خواهد کرد نمک به حرامی قاتالنش را.

بگذریم. اکنون پرسش همگان آن است که چه 
خواهد شــد؟ فضا به شدت شــکننده و سرعت 
تحوالت فوق العاده باالست. بنابراین صاحب این 
قلم نیز یقین ندارد تا هنگام انتشار این مرقومه چه 
حوادث و اخبار جدیدی در منطقه حاصل شده 
که ممکن است برخی از ادامه گمانه زنی های این 
مطلب را تأیید یا اســباب ابطال آن را رقم بزند. 
در حال حاضر پارلمان عراق رأی به اخراج فوری 
آمریکایی ها از این کشــور داده است. اما این رأی 
الزام آور نیســت و برای آنکه به مکتوبی عملی و 

متقن بدل شود، باید مراحل چندی را بگذراند.
آمریکایی ها که انگار کم کم در حال بیدار شدن 
از خوابی ســنگین اند، در پی استقبال حیرت آور 
و سوگواری گسترده پیکرهای شهدای این ترور 
احمقانه آنان، به خود آمده و دچار نوعی سردرگمی 
آشکار شده اند. در پی رأی پارلمان عراق یکی از 
سناتورهای آن ها- مارکو روبیو- خواستار جدایی 
و استقالل اقلیم کردســتان از عراق شده است. 
در ســمت دیگر نیز اعوان منطقه ای آن ها که از 
اوج گرفتن احساســات ضد آمریکایی به ویژه در 
جنوب عراق وحشــت زده شــده اند، درصددند 
تا اوباشــی را برای شکستن جو سنگین موجود 
برانگیزنــد. بنابراین از »ذی قار« خبر می رســد 
گروهی ناشناس به پایگاه حشدالشعبی در آنجا 
حمله کرده و اموال و تصاویر شهدا را آتش زده اند. 

این رفتارها عادی و قابل پیش بینی بود.
از تمام عراق صدای مرگ بر آمریکا بلند اســت 
و آن ها با هدایت کاخ ســفید و پول همپیمانان 
منطقه ای و هدایت موساد برآنند تا بلکه بتوانند 
تأثیر وحدت آفرین خون شهیدان ترور آمریکایی ها 
را کاهش دهند. اینجا عملکرد ما و رسانه هایمان 
مهم می شود. هم در عراق و هم در ایران باید در 
این مقطع تمام اختالف ها را فراموش کرد و تنها 
نمایش ما در برابر تهدیدهــای ترامپ، اتحادی 
ناگسســتی باشــد. یدی واحده که تمام هراس 
دشــمن از همان و تمام تالش برای شکســتن 
آن اســت. این اتحاد را خون سردار سلیمانی به 
ما هدیه داد. مراقب باشــیم در این آزمون مردود 
نشویم. به شــخصه امید دارم برادران کرد ما در 
اقلیم کردستان هم در این برهه بهترین تصمیم را 
بگیرند. باری زندگی و شهادت حاج قاسم کابوس 

ترامپ بوده و خواهد بود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

زینب سلیمانی 
خطاب به رهبر 
انقالب: او جانش را 
فدا کرد که سرباز 
شما باشد. مبادا 
شهادتش موجب 
اندوهی در چهره 
شما باشد

بــــــــرش
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یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

 مینا افرازه: در پی ترور سردار شهید سلیمانی توسط 
دولت آمریکا و ترس رئیس جمهور این کشــور درباره 
پاسخ جمهوری اسالمی ایران نسبت به این اقدام، اداره گمرک و 
حفاظت مرزی آمریکا به وزارت امنیت داخلی این کشور دستور 
داد تا ایرانیانی را که قصد ورود به خاک آمریکا دارند، صرف نظر 
از وضعیت تابعیت آنان گزارش و بازداشــت شوند. از روز شنبه 
بیش از 60 شهروند ایرانی و ایرانی-آمریکایی در سنین مختلف 
هنگام عبور از گذرگاه مرزی »پیس آرک« در مرز کانادا و هنگام 
ورود به خاک آمریکا بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند؛ اما 
این موضوع در حالی اســت که هیچ دلیل مســتدلی از سوی 

آمریکا برای این اقدام مطرح نشده است.
دولت آمریکا درحالی که پس از جنایت تروریســتی در عراق و 
شــهادت چند تن از سران برجسته مقاومت در نگرانی عمیق 
نسبت به اقدام تالفی جویانه از سوی ایران به سر می برد و تمامی 
نهادهای داخلی و سفارتخانه های خارجی در حال آماده باش قرار 
دارند، در تازه ترین اقــدام، مأموران مرزی اش با ضبط گذرنامه 
افراد بازداشت شده، آن ها را درباره دیدگاه سیاسی، خط فکری، 
رشــته تحصیلی و دیگر مسائل شخصی شــان مورد بازجویی 

قراردادند.
بنا بر گزارش »شــورای روابط آمریکا و اســالم« در واشنگتن، 
دستور بازداشت برخی مظنونان که دارای اصالت ایرانی هستند، 
در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از آنان متولد آمریکا و 
ســاکن این کشور بوده و در جریان بازداشت غیرقانونی خود با 

پرسش های نامناسب از سوی مأموران مواجه شدند.
اما جدای از رفتارهای تبعیض آمیزی که دولت آمریکا نســبت 

به ایرانی ها انجام می دهد، دونالد ترامپ از روز جمعه با انتشــار 
مجموعه توییت هایی سعی دارد اقدام تروریستی ارتش آمریکا در 
ترور سردار سلیمانی را که به دستور مستقیم خود وی انجام شده 
و انتقادات داخلی و خارجی زیادی در پی داشته است، به نوعی 
توجیه کرده و از میزان فشــار بر دولت خود بکاهد. توییت های 
دنباله دار و راهبرد تهاجمی ترامپ در روزهای اخیر در قبال ایران 
که موج محکومیت ها را هم به دنبال داشت، به باور بسیاری از 
کاربران فضای مجازی ناشی از ترس و سرگردانی و ناآگاهی وی 
نسبت به گزینه های ایران برای اقدام متقابل است. با واکنش های 
تند و صریحی که از سوی رهبری و مقامات کشورمان صورت 
گرفته، دولت آمریکا در انتظار اقدام تالفی جویانه ایران به ســر 
می برد که همین انتظار ناشــی از بی اطالعی از آینده و تبعات 

احتمالی آن موجب استیصال بیشتر ترامپ شده است.

 جنایت جنگی ترامپ در توییت های منتشر شده
اما هرچه زمان می گذرد، دستپاچگی ترامپ موجب شده حمالت 
توییتری وی از تهدیدات نظامی به تهدید فرهنگی تغییر کند. بر 
همین اساس، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: ترامپ به خاطر 
توییت روز گذشته اش از سوی رسانه ها و افکار عمومی دنیا زیر 
فشار اســت، وی با تکرار ادعاهای خود علیه ایران گفت: آن ها 
مجاز به کشــتن مردم ما هستند. آن ها مجاز هستند که مردم 
ما را شــکنجه کرده و مورد آزار و اذیت قرار دهند. آن ها مجاز 
به اســتفاده از بمب های کنار جاده ای و منفجر کردن مردم ما 
هستند، اما ما اجازه نداریم مراکز فرهنگی آن ها را لمس کنیم؟ 
نه این طور نمی شود! اما تهدید حمله به مراکز فرهنگی توسط 

ترامپ موجب شد که حتی سناتورهای آمریکایی نیز نسبت به 
آن واکنش نشــان دهند. کریس مورفی، سناتور کنتیکات نیز 
در توییتی نوشت: »این لحظه ای است که سبب ترس همه ما 
می شــود«. وی افزود: »رئیس جمهور بی ثباتی که دچار حمله 
عصبی می شــود، تمام مشاوران باتجربه او را ترک کرده و تنها 
یک تعداد غیرحرفه ای جامعه ستیز در کنار او باقی مانده اند. ترور 
رهبران خارجی، اعالم برنامه برای بمباران غیرنظامیان. این یک 

کابوس است«.
عالوه بر آن، الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده جمهوری خواه 
آمریکایی نیــز درباره توییت های ترامپ گفت: این یک جنایت 
جنگی است. تهدید به هدف قرار دادن و کشتار خانواده ها، زنان و 
کودکان – اقدامی که با هدف قرار دادن سایت های فرهنگی انجام 
می گیرد – یک جنایت جنگی است و شما را به یک مرد سخت 
تبدیل نمی کند. این کار از شما یک فرد استراتژیک نمی سازد. 
این کار ســبب تبدیل شــدن شــما به یک هیوال می شود. در 
نهایت، تهدیدات از سر استیصال ترامپ موجب شد که بسیاری 
از کاربران فضای مجازی از توییتر درخواســت کنند با توجه به 
اینکه ترویج هرگونه خشــونت و وحشیگری را ممنوع می داند، 
با توییت های ترامپ که منشأ خشونت طلبی است، برخورد کند.
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مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

سیاست خارجی

توییت های عصبی ترامپ و بازجویی ایرانیان حکایت از هراس آمریکا دارد

دست و پا زدن های یک جنایتکار دیوانه

عبارات خاص رهبر معظم انقالب در اقامه نماز بر پیکر شهدا
استشهاد  ولّی

فارس: حضرت آیــت اهلل خامنه ای در 
نمــاز، عباراتی را بــه کار بردند که به 
همین شهدا اختصاص داشت. ترجمه 
فارســی عبارات خاص ایشان بر پیکر 
شهدای سرافراز به شرح زیر است: خدایا 
این افراد در کفن پیچیده شده مقابل ما، 
بندگان تو و فرزندان بندگانت هستند. 
فرزند کنیز توست، نزد تو آمده اند و تو 
بهترین کسی هستی که نزدش می روند. 
خدایا آن ها محتاج رحمت تو هستند و 
تو از عذاب بندگانت بی نیازی. خدایا اگر 
نیکوکار بودند، به احسانشان بیفزا واگر 
گناهکار بودند، از آنان درگذر. پروردگارا، 
ما جز نیکی از آنان سراغ نداریم )سه بار 

تکــرار( و تو از ما به آنان داناتری. خدایا 
آنان را مشــمول رحمت و رضوان خود 
بفرما.  خدایا تو وقتی جان آنان را گرفتی 
که آنــان در راه رضای تو در خون خود 
غلتیده بوده و مخلصانه برای خاطر وجه 
کریمانه تو، به شــهادت رسیده بودند. 
خدایا بر درجاتشــان بیفزا. آنــان را با 
محمد وآل طاهر او محشور کن و ما را 
به آنان ملحق و شهادت در راه خودت را 
روزی مان کن سرورم. شکر خدایی را که 
شهدای راه خود را گرامی داشت. شکر 
خدایی را که شــهادت در راه خودش را 
روزی ما کرد. شکر خدایی را که جهاد 

در راه اسالم را روزی ما کرد.

دفاعی -امنیتی
شمخانی: 

 انتقام سخت را 
در عمل نشان می دهیم
سیاست: دریابان علی شمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
مراسم تشییع پیکر سردار شهید 
سلیمانی و شــهدای مقاومت در 
تهران حضور یافت. دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی در حاشــیه این 

مراســم گفت: صفوف گسترده امروز نشــان از روحیه ضد 
آمریکایی  در سراسر جهان اسالم دارد. وی افزود: این مراسم 
ظرفیتی را نشان داد که هرگز خون شهید سلیمانی  از بین 
نخواهد رفت. شمخانی تصریح کرد: انتقام سخت را در عمل 

نشان خواهیم داد.

سیاست خارجی
والیتی:

 آمریکایی ها 
باید منطقه را ترک کنند
سیاست: علی اکبر والیتی، مشاور 
امور بین الملل مقام معظم رهبری 
در مراســم یادبود ســردار شهید 
قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید 
بهشــتی گفت: آمریکایی ها کار 
احمقانه ای کردند که سردار حاج 

قاســم سلیمانی را به شهادت رساندند و آنان باید منطقه را 
ترک کنند، تجربه نشان داده  که آنان در مقابل طراحی های 
ایران و جبهه مقاومت همیشه شکست خورده اند. وی افزود: 
اگر روزی کتاب سردار سلیمانی را بنویسند، کتاب او اعجاب 

آور و آموزنده  خواهد بود.

سیاست خارجی
ظریف خطاب به ترامپ:

 آیا در عمر خود 
چنین »اقیانوس انسانی« دیده ای؟

سیاست: ظریف با انتشار چندین 
عکس از حضور باشکوه مردم در 
مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی خطاب به 
رئیس جمهور آمریکا نوشت: آیا در 
عمر خود چنین اقیانوسی از انسان 

یکجا دیده ای؟ آیا هنوز می خواهید به مشورت دلقک هایی 
که به شما درباره ما مشورت می دهند، گوش کنی؟ آیا هنوز 
تصور می کنید که می توانید اراده این ملت بزرگ و مردمش 
را بشکنید؟ پایان حضور نحس آمریکا در غرب آسیا شروع 

شده است«.

kh
am

en
ei.
ir 

س:
عک

 

 سه شنبه 17 دی  1398 11 جمادی االول 1441 7 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9154

پیام کشورهای عربی خلیج فارس به آمریکا: 
ما را درگیر جنگ نکنید

سیاست: »لیز اسالی« خبرنگار انگلیسی روزنامه واشنگتن پست )مستقر در بیروت( 
در صفحه توییتر خود نوشت: دولت سعودی قصد دارد هیئتی به آمریکا اعزام کند تا 
به نیابت از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پیامی مهم را به سران واشنگتن ببرد. 

او نوشت که پیام مذکور این است: »لطفاً ما را از درد یک جنگ دیگر دور کنید«.

مقام آمریکایی:
 نیروی موشکی ایران 

در باالترین سطح آماده باش قرار گرفته است
فارس: یــک مقام آمریکایی بــدون ذکر نام در مصاحبه بــا خبرگزاری رویترز 
گفته اســت: ما یک سطح آماده باش در نیروی موشکی ایران را رصد و شناسایی 
کرده ایم، اما نمی دانیم که این اقدام تدافعی است یا تهاجمی. در روزهای گذشته 
مقامات ارشــد ایران در واکنش به ترور سردار ســپهبد قاسم سلیمانی در عراق 
تأکید کرده اند که پاســخ سختی به این اقدام تروریستی آمریکا خواهند داد. این 
مقام آمریکایی مدعی شده است ایران در باالترین سطح آماده باش موشکی قرار 

گرفته است اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.



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

رونمایی از نسخه  های خطی اهدایی سپهبد سلیمانی در گنجینه رضوی  آستان: نسخه های خطی اهدایی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مقام معظم رهبری در چهل و یکمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی« رونمایی می شود. این برنامه امروز 17 دی ماه ساعت 9 صبح در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار خواهد شد. در گنجینه رضوی تعدادی آثار فرهنگی و 

هنری وجود دارد که توسط سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به رهبر معظم انقالب اهدا شده و معظم له به آستان مقدس رضوی تقدیم کرده اند که امروز سه نسخه خطی از آن ها رونمایی می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  با تعامل گسترده مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری 
آستان قدس رضوی از حرم مطهر انجام شد
 انعکاس تشییع سپهبد  سلیمانی 

در بیش از 10 شبکه ملی و بین المللی 
قدس: با تعامل گســترده مؤسســه 
رســانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضوی بیش از 10 شــبکه ملی 
و بین المللی به پوشش مستقیم مراسم 
تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید 
قاسم  سلیمانی و همرزمان شهیدش از 

حرم مطهر رضوی پرداختند.
به گزارش مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی، همزمان با 
برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمی 
ایران؛ شهید قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان در جوار بارگاه منور رضوی، بیش 
از 10 شبکه استانی، ملی و بین المللی از تصاویر ارسالی مؤسسه رسانه های صوتی 

و تصویری آستان قدس رضوی بهره مند شدند.
حضور شکوهمند مردم شهر مقدس مشــهد در این مراسم تا جوار بارگاه منور 
رضوی توسط سیمای خراسان رضوی و ادامه این مراسم در حرم مطهر رضوی 
توسط مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی به صورت کامل 

پوشش داده شد.
در این مراســم ضمن استقرار چهار دوربین در صحن های جامع رضوی، آزادی 
و روضه منوره، اســتفاده از تصاویر پهپادی، تجهیزات تصویربرداری کرین برای 
انتقال تصاویر، بهره مندی از سامانه تصویری روباتیک در نقاط مختلف حرم مطهر 
رضوی، گروه هایی متشــکل از تصویربرداران، صدابرداران و گروه فنی متشکل از 
کارشناسان فیبر نوری، لینک ماهواره، نودال، پخش و ضبط مراسم و... نیز حضور 

داشتند.
این مراســم با همکاری این مجموعه توســط اتحادیه رادیــو و تلویزیون های 
کشورهای اسالمی از ساعت 12 ظهر ضبط و به صورت مستقیم تا ساعت 21 از 

طریق آنتن ماهواره پخش شد.
الزم به ذکر اســت، این مراسم با حضور تهیه کننده شبکه قرآن در حرم مطهر 
رضوی پیش از مراسم و از شبکه های یک، دو، سه، خبر، آموزش، خراسان رضوی 
و برخی از شبکه های استانی و شبکه های پرس تی وی، العالم و الکوثر از ساعت 17 

تا 21 به صورت کامل و یا مقطعی روی آنتن رفت.

 آغاز دومین جشنواره فرهنگی ورزشی »بُشری« 
در مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

قدس: جشــنواره فرهنگی و ورزشی 
»بُشــری« با هــدف تبییــن و ترویج 
فرهنگ عفــاف و حجاب بین دختران 
نوجوان مشــهدی از امروز هفدهم دی 
ماه توســط تربیت بدنی آستان قدس 

رضوی به اجرا درمی آید. 
به گــزارش روابط عمومی تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی، همزمان با روز اجرای طرح استعماری کشف حجاب توسط 
رضاخان، مؤسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی برای دومین سال پیاپی 
جشنواره فرهنگی و ورزشی »بُشری« را از تاریخ سه شنبه 17 دی ماه در مدارس 

دخترانه مشهد آغاز می کند. 
این برنامه در چهار روز و برای چهار دبیرســتان دخترانه در نقاط مختلف شهر 
مشــهد در نظر گرفته شده است که روز نخست آن از صبح هفدهم دی ماه در 
دبیرستان شهید حاتمی واقع در فرامرز عباسی آغاز می شود و مسابقات تا ظهر 

به طول می انجامد. 
مدارس حاشیه شهر مشهد واقع در بولوار توس و نیز شهرک شهید رجایی از دیگر 

مناطق هدف برای اجرای این برنامه هستند. 
برای این جشــنواره آیتم های متنوعی از جمله والیبال، ناودونی، دارت، همپا و 
هدف گیری با توپ دیده شده است که در پایان نفرات برتر از خدمات مجموعه های 

ورزشی تربیت بدنی آستان قدس رضوی برخوردار خواهند شد. 
گفتنی است، مراســم اختتامیه و قدردانی از دانش آموزان برگزیده دومین دوره 
جشنواره بشری با حضور مدیران و مربیان این مجموعه در هفته آینده در سالن 

همایش های مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

 تأمین 95 درصد دونات کشور 
توسط شرکت نان قدس رضوی

آستان: مدیر عامل شرکت نان قدس 
رضــوی گفــت: این شــرکت بیش از 
95درصد دونات دارای مجوز تولید شده 

در کشور را تأمین می کند.
محمدصادق مروارید با اشاره به گستره 
فروش دونات تولید شده در شرکت نان 
قدس رضوی بیــان کرد: عرضه دونات 

رضوی به صورت به روز در کشــور از طریق واحدهای تولیدی و فروش مویرگی 
انجام می شود.وی ادامه داد: این شرکت دو کارخانه تولید انواع کیک، کلوچه، نان 
و... دارد که کارخانه نظرآباد واقع در استان البرز، صرفاً به تولید دونات اختصاص 
دارد.مدیر عامل شــرکت نان قدس رضوی درباره برنامه های این شــرکت برای 
افزایش تولیــد دونات تصریح کرد: از طریق افزایش نمایندگی های فعال فروش 
در کشور، توسعه بازار و همچنین چابک سازی فرایند فروش، میزان تولید افزایش 
خواهد یافت.وی اضافه کرد: عالوه بر این، با تغییر در نوع دونات تولیدی و عرضه 
محصوالت جدید و ســالمت محور از جمله دونات بدون شکر، این مهم محقق 
می شــود.مروارید با اشاره به تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دونات 
از شرکت ها و مؤسسه های زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی خاطرنشان کرد: 
این شرکت؛ شکر سفید، سلوفان بسته بندی، آرد گندم و  خمیر مایه تر مورد نیاز 

خود را از شرکت هایی همچون خمیرمایه رضوی، قند چناران و... تهیه می کند.

 آبیاری تحت فشار 800 هکتار اراضی کشت گندم 
در مزرعه نمونه

آستان: مدیــر کشت و صنعت مزرعه 
نمونه زیرمجموعه شــرکت کشاورزی 
رضوی گفت: بیشــترین سطح آبیاری 
تحــت فشــار در اراضــی مربــوط به 
محصوالت زراعی این مجموعه در سال 
زراعی جاری، به کشت گندم اختصاص 

یافت.
علی اورعی زارع گفت: کشت و صنعت مزرعه نمونه در سال زراعی 99-98، یک 
هزار و 320 هکتار از مزارع خود را به کشت گندم اختصاص داده است که از این 
سطح، 800 هکتار به سامانه آبیاری تحت فشار قطره ای مجهز شده که در مقایسه 

با سایر محصوالت زراعی مجموعه، بیشترین است.
وی با تأکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در صنعت کشاورزی 
تصریح کرد: بیش از 80درصد از آب موجود در کشور در بخش کشاورزی استفاده 
می شود که این رقم باید به طور قابل توجهی از طریق اجرای سامانه های آبیاری 
نوین، کشت محصوالت با نیاز آبی کم، اصالح الگوی کشت محصوالت و... کاهش 
یابد.مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه افزود: متأسفانه به دلیل خشکسالی های 
اخیر و از طرفی اســتفاده بی رویه از منابع آبی، شاهد افت شدید سطح آب های 
زیرزمینی هستیم که چنانچه به همین منوال ادامه پیدا کند کاهش محصوالت 

تولیدی را به دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به تجهیز بیش از یک هزار و 50 هکتار از اراضی اختصاص داده شده 
به کشــت محصوالت پاییزی در مزرعه نمونه به سامانه آبیاری قطره ای در سال 
زراعی جاری خاطرنشــان کرد: کشــت و صنعت مزرعه نمونه در تالش است با 
توسعه بیش از پیش سامانه های جدید آبیاری، گامی هر چند کوچک در استفاده 

بهینه از منابع آبی بردارد.

کاشانی   مروج  قدس/محمدحسین   
رضوی  جامع  صحن  از  طرف تر  آن  کمی 
امام  مطهر  حرم  باب الهادی)ع(  ورودی  و 
رضا)ع(، مسجد صدیقی ها را می بینید. جایی 
کنار  در  یزدان خواه«  »محمود  روز  هر  که 
هستند  زائرانی  پذیرای  دیگر خدمتگزاران، 
که آمده اند دقایقی روضه ای بشنوند و اشکی 
 بریزند. اینجا معروف است به محفل اشک 
خودش،  گفته  به  یزدان خواه  رضا)ع(.  امام 
بیش از 30 سال از عمرش را در این محفل 
گذرانده است.اما این محفل چگونه تشکیل 
شده و چرا به این نام خوانده می شود؟ این ها 
گفت وگوی  موضوع  که  است  پرسش هایی 
خبرنگار قدس با قدیمی ترین خدمتگزار این 

محفل را تشکیل می دهد.
آنچــه در ادامه می خوانیــد روایت محمود 

یزدان خواه از محفل اشک است. 

 تولد یک ایده 
ســال های 62 یا 63 چنــد روزی به دلیل 
خاصی که فقط خودم، خداوند و امام رضا)ع( 
می دانیم به حرم مطهر امام هشتم)ع( برای 
زیارت مشرف می شدم و پس از زیارت برای 
نماز جماعت ظهر و عصر به مســجد جامع 
گوهرشاد و شبســتان علوی می رفتم. یادم 
هست که با مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
حاج شیخ محمود اکبرزاده، امام جماعت این 
شبستان در یکی از همین روزها آشنا شدم  و 
به دعوت ایشان پس از نماز جماعت ظهر و 
عصر به یک اتاقی در جنب مسجد گوهرشاد 
که در آن موقع دفتر فضای سبز حرم مطهر 
امام هشتم)ع( بود رفتیم و یک استکان چای 
خوردیم. روال کار مرحوم اکبرزاده این بود که 
پس از خوردن چای یک حدیث از حضرات 

معصومین و ائمه اطهار)ع( بیان می کرد.
آن روزهــا گذشــت و من شــیفته این کار 
شــدم و هر روز رأس ساعت 11 صبح خودم 
را به مســجد گوهرشــاد و شبستان علوی 
می رساندم، البته به جز روزهای جمعه که به 
خاطر برگزاری مراسم نماز جمعه، دیگر نماز 

جماعت در این شبستان برگزار نمی شد. 
بعدها هر روز پس از برگزاری این مجلس با 
خودرو شخصی خودم، ایشان را به منزلشان 
در خیابان نخریســی مشــهد می رساندم و 
کم کم از همان روزها بود که با اجازه مسئوالن 
مربوط در آستان قدس رضوی توفیق این کار 

نصیب من شد.

 اسمی که مخاطبان انتخاب کردند
برگزاری مراســم در اتاق اشک از همان آغاز 
شکل گیری تاکنون شبیه معجزه بوده است. 
در تمام روزهای سال )به جز جمعه ها( حتی 
در تعطیالت نوروزی، تاسوعا و عاشورا، شهادت 
امام رضا)ع( و همه مناســبت ها و تعطیالت 
تقویم تاریخ رسمی کشور، مراسم اتاق اشک 
برگزار می شــود و این خودش معجزه ای از 
سوی امام رضا)ع( است. نام گذاری این اتاق 
به اتاق اشک هم داستان جالبی دارد. حدود 
سال 67 یا 68 بود که نوجوانی که هم اکنون 
در یکی از اداره های وابسته به آستان قدس 
رضوی خدمت می کند به همراه دوستانش 
که چند نوجوان 14 یا 15 ساله بودند به این 
اتاق می آمدند و پس از شــنیدن روضه اهل 
بیت)ع( شــروع به گریه و ابراز ارادت به ائمه 
اطهار)ع( می کردند و جالب این بود که محل 
مالقات آنان طبق گفته های خودشان هر روز 
جلو درب همین اتاق بود و اسم این اتاق این 

گونه به اتاق اشک معروف شد.
وســعت اتاق اشــک در آن زمان، حدود 25 
مترمربع بود و شاید حدود 70 نفر هم به طور 
ایســتاده در این اتاق از مجلس سخنرانی و 

روضه خوانی استفاده می کردند.
هر روز حدود نیم ساعت سخنرانی و یک ربع 
ساعت هم روضه خوانی انجام می شد و جمعاً 
45 دقیقه مراســم طول می کشید و سپس 
چای روضه به حاضران داده می شــد و پس 
از آن مراســم به پایان می رسید. در ایام ماه 
مبارک رمضان هم به جای چای، بسته های 
نبات و نمک متبرک بین زائران و نمازگزاران 

توزیع می شد. 

ســال ها از آغاز به کار مراســم اتاق اشــک 
 گذشــت. یــادم می آید که در مــاه  مبارک 
رمضان با اجازه اماکن متبرکه آستان قدس 
و به وســیله دوربین های هندی کم کوچک 
و ســپس بزرگ، مراسم ســخنرانی مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین حاج آقای اکبرزاده 
و مراسم روضه خوانی ضبط و فیلم و صوت آن 
روی نوار و به صــورت رایگان تحویل زائران 
و عالقه مندان می شد. این موضوع مربوط به 
سال های پایانی دهه 60 و اوایل دهه 70 است. 
در همان سال ها حجت االسالم والمسلمین 
مرحوم اکبرزاده به علت بیماری و کســالت 
دیگر نتوانســتند برای اقامــه نماز جماعت 
ظهر و عصر و سخنرانی به مسجد گوهرشاد 
بیایند و آهسته آهسته سخنرانی اتاق اشک 
تعطیل شد و فقط مراسم روضه خوانی برگزار 
می شد و این موضوع ســرآغاز ورود یکی از 
معروف ترین شاعران و ذاکران اهل بیت)ع( به 

نام حاج سیدرضا مؤید به این اتاق بود.

 تحول در اتاق اشک
با ورود حاج آقای مؤید می توان گفت که یک 
تحولی در اتاق اشک ایجاد شد. شعرا، مداحان 
و ذاکران دیگری همچون استاد سازگار، حاج 
فیروز زیرک کار، میرداماد، کوچک زاده، سازور، 
خوش چهره، ماه رخســار، عابدی ها، مرحوم 
کهربایی و... در طول سال ها فعالیت اتاق اشک 
همه و همه به همراه سایر مداحان و ذاکرانی 
دیگر در این اتاق به مرثیه سرایی و سوگواری 
می پرداختند و به امام رضا)ع( و ائمه اطهار)ع( 
عرض ارادت می کردند.از ابتدای فعالیت اتاق 
اشــک، این اتاق زیر نظر تشکیالت اماکن 
متبرکه حرم مطهر بود، البته نه به صورت 
رســمی و اداری بلکه از نظر جا و مکان و 
اطالع از اینکــه چنین مراســمی برگزار 

می شود. بعضی روزها این قدر جمعیت در 
اتاق اشک زیاد بود که تا ساعت 3 بعدازظهر 
گروه های مختلــف زائران با حضور ذاکران 
مختلف می آمدنــد و می رفتند و این اتاق 
چندین مرتبه از زائرین،  پر و خالی می شد 
و این روند در دهه 70 تا ســال 1373 یا 
1374 به همین روال ادامه داشت.سال ها 
گذشــت و کم کم آوازه ایــن اتاق در حرم 
مطهــر امام هشــتم)ع( به گــوش زائران 
رسید و حتی زائران غیرایرانی از کشورهای 
پاکستان، افغانستان، سوئیس، آمریکا و... از 
تمام دنیا به اتاق اشک می آمدند و از مراسم 
روضه خوانی و ذکــر مصیبت اهل بیت)ع( 
بهره می بردند.با طرح توسعه اماکن متبرکه و 
اجرای عملیات ساختمانی و عمرانی در بست 
شیخ بهایی در اوایل سال های دهه 90، این 
بست مسدود شد و در نتیجه اتاق اشک در 
ابتدای ورودی کفشــداری شماره 13 هم در 
پی این عملیات ســاختمانی بسته شد و به 
جاهای دیگری در حرم مطهر نقل مکان کرد 
و از ســال 1393 هم با هماهنگی مسئوالن 
معاونت تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضوی به محل فعلی در مسجد صدیقی ها 
واقع در جنب باب الهادی)ع( حرم مطهر امام 
رضا)ع( منتقل شــد. از سال 1393 به علت 
استقبال گسترده زائران و نمازگزاران نسبت 
به سال های گذشته و به دلیل گسترش فضا 
و محفل برگزاری مراسم اتاق اشک در مسجد 
صدیقی ها، با صالحدید مســئوالن مربوط 
در آســتان قدس رضوی و اداره پاسخگویی 
به ســؤاالت دینی، نام اتاق اشک به محفل 
اشــک تغییر کرد و از آن زمان تاکنون اسم 
این محفل به نام محفل اشک نام گذاری شده 
اســت که اسم کامل تر آن محفل اشک امام 

رضا)ع( است. 

 محفل اشک، پاتوق شهداست
محفل اشــک کاماًل مردمی اســت و بدون 
دریافــت هیچ گونه وجــه و کمک نقدی و 
غیرنقدی از نهاد، ســازمان، ارگان، اداره و... 
برگزار می شــود و برخی هدایای متبرکی 
که از سوی آستان قدس رضوی هم به این 

محفل تقدیم می شود همه و 
همه به زائــران و نمازگزاران 
اهدا می شود. در محفل اشک 
ابتدا دعا برای فرج امام زمان 
حضرت مهدی موعود)عج( و 
انقالب  معظم  رهبر  سالمتی 
و مراجع عظــام تقلید انجام 
می شــود. محفل اشک یک 
محفل والیی و انقالبی است. 
یک محفل دینی و مذهبی 
است و هیچ گونه کار حزبی، 
جناحــی و... در این محفل 
محفل  نمی شــود.  انجــام 
اشــک متعلق به زائران امام 
رضا)ع( اســت همه و همه 
در ایــن محفل بــه محضر 
ائمــه اطهــار)ع( و حضرات 
ادب  عرض  معصومیــن)ع( 
کرده و اشــک می ریزند.این 
محفل مجمعی برای ذاکران 

و مداحان هم بوده اســت. محفل اشک از 
دیرباز، محفلی برای شــهدا هم بوده است. 
این محفل در سال های دوران دفاع مقدس 
مکان اعزام رزمندگان اسالم از شهر مشهد 
و اســتان خراسان بزرگ و ایران اسالمی به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل بوده است. 
شــهیدانی همچون: شــهید محمود کاوه، 
شهید علیمردانی، شهید محمدعلی بصیر 
و... و برخــی دیگر از شــهیدان دوران دفاع 
مقدس از یادگاران حضور در مراسم محفل 

اشک در آن زمان بوده اند. 
شــماری از شــهدای مدافع حرم همچون: 
شهید محسن حججی، شهید محمدحسین 
محمدخانی)معروف به عمار حلب(، شهید 
جواد محمدی، شهید جواد جهانی، شهید 
محمود شــفیعی و... که هم اکنون تصاویر 
مبارکشــان زینت بخش محفل اشــک در 
مســجد صدیقی هاســت از جمله افراد و 
زائرانی بوده اند که در مراســم محفل اشک 
در ســال های گذشــته، حضور داشته اند.

جدیدترین شهید محفل اشک، شهید امید 
اکبری از شهر اصفهان جزو شهدای مدافع 
وطن است که در حادثه بمب گذاری اتوبوس 
ســپاه پاسداران در شــهر زاهدان و استان 
سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت 
نائل شد، او از شرکت کنندگان محفل اشک 
بود. یادم می آید خیلی درخواســت می کرد 
برای شهادتش دعا کنیم، حتی بعضی از این 
شهدا در محفل اشک مرثیه سرایی می کردند 
و هم اکنون هم بسیاری از خانواده های این 
شــهیدان مانند پدر و مادر شهید محسن 
حججی در مراســم محفل اشــک شرکت 
می کنند. از دو روز پیش تصویر سردار شهید 
قاسم ســلیمانی هم به جمع شهیدان این 

محفل اضافه شده است. 

شماری از شهدای 
مدافع حرم 

همچون: شهید 
حججی و شهید 
جهانی از جمله 

زائرانی بوده اند که 
در مراسم محفل 

اشک حضور 
داشته اند

بــــــــرش

روایت یکی از قدیمی ترین خدمتگزاران »محفل اشک« درباره چگونگی تشکیل آن 

مجمعی برای ذاکران و محفلی برای شهدا
ان

جبی
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 برای حفظ نظافت و پاکیزگی و رفاه حال 
زائران، لطفاً مسئوالن حرم امام رضا)ع( چند 

سطل زباله داخل رواق ها بگذارند.
09190000047

 آستان قدس برای اعزام روحانی، مبلغ و 
طلبه به روستاهای مناطق محروم همکاری 

کند.
09150000233

 لطفــاً برای رفع مشــکل پارکینگ  در 
اطراف حرم مطهر اقدامی مؤثر انجام بدهید.

09150000460

 آستان قدس رضوی با همکاری نهادهای 
مختلف مذهبی و دینی باید در راســتای 
برخورد با بعضی از افکار و عقاید خرافاتی که 
هیچ گونه مستندات شرعی، عقلی و قانونی 
ندارد و در بین برخی از زائران متأسفانه رواج 

پیدا می کند، اقدام کنند.
09150003484

خدمات خادمیاران رضوی قم 
به شرکت کنندگان درتشییع 

پیکر سردار سلیمانی
آســتان: خادمیــاران رضــوی کانــون 
شمس الشــموس)ع( مصالی قم دیروز در 
مراسم تشییع باشــکوه پیکر مطهر خادم 
مجاهد ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
پذیرای والیتمداران و دلباختگان خادمان 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بودند.
اســکان رایگان میهمانان شهرســتان های 
مختلــف یکی از خدمــات خادمیاران این 
کانون بود. عزاداران سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی در روزهای یاد شده در مصالی 

قدس شهر قم اسکان داده می شدند.
استقرار تیم های پزشکی برای ارائه خدمات 
پزشکی و امدادی به میهمانان و راه اندازی 
ایستگاه های صلواتی در نقاط مختلف شهر، 
از دیگر تسهیالتی بود که کانون خادمیاری 

شمس الشموس)ع( مصالی قم ارائه کرد.

حضور زائراولی های کرجی 
در مراسم تشییع پیکر 
سردار شهید سلیمانی

آستان: زائراولی های جوان کرجی به نیابت 
از مردم والیی استان البرز در مراسم تشییع 
و وداع ســردار سپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی در مشهد شرکت و با آرمان های 

امیر قلب ها میثاق بستند.
72 نفر از جوانان شهرســتان های مختلف 
اســتان البرز که برای نخستین بار در قالب 
طرح »هم سایه« راهی مشهد شده بودند به 
نیابت از مردم استان البرز در مراسم تشییع 
و وداع با پیکر ســردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش شرکت 
و شروع زندگیشان را با میثاق با سردار دل ها 

و امیر قلب ها متبرک کردند.
این کاروان زائراولی ســه روز میهمان امام 
رئوف خواهند بــود و از برنامه های متنوع 
و معنوی این ســفر در قالب طرح هم سایه 

بهره مند خواهند شد.

فعالیت 76 خادمیار سالمت 
استان لرستان در مناطق 

محروم 
آستان: کانــون ســالمت دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان لرستان با 
حضور 76 خادمیار سالمت از ابتدای سال 
تاکنون به مردم مناطق سیل زده و محروم 

خدمت رسانی درمانی دارد.
کانون سالمت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان لرســتان متشکل از 76 
پزشــک متخصص، عمومی و پرستار است 
که از اول فروردین امسال تاکنون با حضور 
مستمر در مناطق سیل زده بیش از پنج بار 
در این مناطق به میان مردم آســیب دیده 
رفته و ویزیت رایگان و مشاوره های پزشکی 

را انجام داده است.
خادمیاران سالمت در این اعزام ها بیماران 
نیازمند مداوای بیشتر را به بیمارستان های 

مجهز استان معرفی و اعزام کرده اند.
همچنین ویزیت رایگان در مناطق محروم 
حاشیه شهر در منطقه اسدآبادی، فلک الدین 
و گل سفید و دهستان های محروم هدف با 
اعزام تیم پزشکی در مساجد امام رضا)ع(، 
مسجد امام خمینی)ره( و حسینیه حبیب 
بن مظاهر انجام و داروهای آن ها نیز توسط 
کانون خیرین به ارزش 500 میلیون ریال 

توزیع شده است.

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

دو خاطره از محفل اشک
 شهید محمدحســین محمدخانی، 
شــهید مدافع حرم اســت که معروف 
به عمار حلب بود. این شــهید خیلی به 
محفل اشک می آمد و از محفل اشک به 
کشور سوریه و برای دفاع از حرم مطهر 
اهل بیت)ع( اعزام شد. این شهید همیشه 
به من می گفت که برایم دعا کنید تا من 
در راه حضرت زینب)س( شــهید شوم. 
من به او می گفتــم که باید باقی بمانی 
تا در رکاب امام زمان)عج( خدمت کنی.

این شــهید بارها به من می گفت که هر 
چه در زندگی دارد به برکت روضه امام 
حسین)ع( است. بار آخری که به محفل 
اشــک آمد، ســال 1394 بود که از من 
خداحافظی کرد و پیش از رفتن به من 
گفت که شاید دیگر به این محفل نیاید 
و مرتبه آخری باشد که من او را می بینم. 
پس از مدت کوتاهی شاید کمتر از 10 
روز خبر شهادتش را به ما اطالع دادند. 

خدا رحمتش کند.

 یکی از دوستان خودم پسرش حدود 
6 ماه بیشتر سن نداشت و دچار بیماری 
سرطان شــده بود. اکنون فرزندش شاید 
25 یا 26 ساله باشد و دانشجوی دانشگاه 
است. در سال های خیلی دور یک روز به 
اتاق اشک واقع در بست شیخ بهایی )مکان 
قبلی محفل اشک( آمد و موضوع را به من 
گفت. بــه او گفتم که فرزند بیمارت را با 
خودت به این محفل در حرم امام رضا)ع( 
بیاور تــا از فضای معنوی این محفل که 
به اســم امام رضا)ع( اســت و از برکات 
آن هم خودت و هــم فرزندت برخوردار 
شــوید. پس از پایان مراسم و پس از سه 
یا چهار روز دوباره وقتی آزمایش خون از 
این طفل 6 ماهه توسط پزشکان به عمل 
می آید متوجه می شوند که سرطان خون 
از بین رفته و خود پزشــکان هم متحیر 
مانــده بودند و به گفته یکی از افراد اهل 
دل، همه این ها به برکــت نام و یاد امام 

رضا)ع( و حرم مطهر آن حضرت است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

 سه شنبه 17 دی  1398 11 جمادی االول 1441 7 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9154

سالم های بارانی

قاب رضوی

جمعی از توان یابان کرمانی  به زیارت امام رضا)ع( مشرف شدند
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روزنامـه صبـح ایـران

الکساندر دوگین:مقاومت جدیدی از روح ژنرال سلیمانی متولد می شود   اندیشه:  الکساندر دوگین، نویسنده و اندیشمند روس در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت: ژنرال سلیمانی مانند 
قهرمان زندگی کرد، مانند قهرمان جنگید و مانند قهرمان شهید شد. او در برابر دجال و سرنوشت شوم جنگید. مقاومت جدیدی از روح ژنرال سلیمانی متولد می شود. فقط درست زندگی کردن مهم نیست، بلکه 

درست مردن نیز مهم است. این هنر واقعی است.این نویسنده بیان کرد: جنگیدن در برابر پلیدی جهانی و مردن مانند یک جنگجو؛ این نشانی ایرانی است، پسران نور در برابر پسران تاریکی می جنگند. 

 حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی
 رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

 شهید سلیمانی بذر تفکر تقابل با نظام سلطه
 را در جهان پاشید

اندیشه: سردار ســپهبد حــاج »قاسم 
ســلیمانی« مــردی کــه او را در خارج 
از ایران بیشــتر به نام ژنرال ســلیمانی 
می شناختند، صرفاً فردی نظامی نبود. 
اساساً مســلک او مبتنی بر یک تفکر و 
اندیشه ای مســتقل برای اعتالی امت 
اسالم و البته وحدت میان مسلمانان بود. 
شاید همین نگرش جسورانه هم سبب 
شــد آمریکا به خود اجازه دهد او را این چنین مظلومانــه از میدان بردارد و به 

شهادت برساند؛ غافل از آنکه شهادت، هنر مردان خداست. 
در همین خصوص، حجت االســالم »سید ســجاد ایزدهی« رئیس پژوهشکده 
نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
شبستان گفت: این گونه نیست که سپهبد شهید قاسم سلیمانی، یک شخصیت 
متمایز از یک فرهنگ باشد. وی در سالیان اخیر تبدیل به نماد فرهنگ مقاومت 
شد و عمالً توانست یک رویکرد جدی در مورد فرهنگ مقاومت ایجاد کند. به بیان 
دیگر آن شهید بزرگوار جبهه متمایزی را در جهان ایجاد کرد، به گونه ای که از ۱۰ 
تا ۱۵ سال قبل، همه جبهه مقاومت اعم از شیعه و سنی و بلکه غیرمسلمان را در 
یک مسیر قرار داد. اینکه همه این افراد بر مشترکات تأکید دارند عمالً موجب شد 
در غرب آسیا و خاورمیانه و بلکه فراتر از آن، جبهه مقاومت شکل بگیرد. شهید 
ســلیمانی جدا از اینکه سرداری نظامی بود، توانست تفکر مقاومت را در منطقه 

وسیع جغرافیایی ایجاد و آن را تبدیل به باوری نهادینه کند.

 با کار شهید، پوتین هم مصلحت کشور خود را در تقابل با نظام سلطه دید
حجت االســالم ایزدهی در ادامه افزود: سردار سلیمانی به گونه ای عمل کرد که 
نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان نیز با جبهه مقاومت همفکر شدند. عمالً افرادی 
چون پوتین، رئیس جمهور روسیه که مسلمان نیستند مصلحت کشور خود را 
در تقابل با نظام غرب دیدند. اینکه فردی بتواند تفکری را ایجاد و خط واحدی را 
ترسیم کند که جدا از جنبه نظامی، رویکرد اندیشه ای داشته باشد، چیزی نیست 
که از بین برود.وی خاطرنشان کرد: جهان اسالم دو منطق متمایز دارد؛ یکی در 

قبال نظام سلطه و دیگری منطقی که شیعه و سنی در قبال یکدیگر دارند. 
امام خمینی)ره( بحث تقریب و اتحاد شیعه و سنی را مطرح کردند و در برابرش 
شیعه انگلیسی و اسالم آمریکایی قرار دارند که رویکردشان ایجاد اختالف در جهان 
اسالم است. اینکه امروز شاهد هستیم در جهان اسالم بحث مقاومت مطرح شده، 
امری فارغ از مذاهب و جریان هاســت، این منطق امام راحل و سیاست جمهوری 
اسالمی است که سردار سلیمانی آن را نهادینه و دیگران را به آن باورمند کرد. رئیس 
پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تصریح کرد: در 
سالیان گذشته عمدتاً بحث تقریب از جانب شیعه مطرح می شد، اما اکنون اهل 
سنت نیز به این امر اقبال دارند. مسئله مهم آن است که امروز جهان اسالم این 
باور را پذیرفته و به واسطه این ترور ناراحت است و علت نیز خشم و غضب جدی 
مردم نسبت به آمریکا است که با این قضیه تشدید شده است. اگر این منطق جا 
بیفتد که در جهان اسالم سیاست ما سیاست تقابل با جهان سلطه باشد نه شیعه 
و سنی، سبب مستحکم تر شــدن جبهه مقاومت می شود. البته سیاست گذاران 
باید وجوه اختالف میان مذاهب را بشناســند و فارغ از آن سیاست گذاری کنند 
تا جبهه واحد شــکل بگیرد؛ همچنان که داخــل یک خانه نیز افراد متفاوت اند 
و اندیشــه های مختلفی دارنــد اما اختالفات مانع از خانواده شــدن نیســت.

حجت االســالم ایزدهی در پایان خاطرنشان کرد: در جهان اسالم با وجود همه 
مشکالتی که هست و از آن گریزی نیست، وحدت به مثابه ایجاد جبهه مقاومت 
در قبال نظام ســلطه است. این راهی بود که مرحوم سردار سلیمانی رفت و از 
آنجایی که این مسیر مستند به یک مبنای عینی اسالمی و البته سیاست گذاری 
و هدایت و راهبری است طبیعتاً مستدام خواهد ماند، به شرطی که از لوازمش 

در عرصه عمل مراقبت شود.

گزارش

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد   امام  موسی 
صــدر از ابتدای  زندگی، تا آن  مرحله  از عمر 
که  ما از آن  باخبریم، همواره  به اصل  و مبنای  
زیربناییِ  اندیشه  خویش  یعنی »آزادی« توجه 
ویژه ای داشتند و ضمنِ  حفظ  هماهنگی  با 
این  مبنا، تحوالت  و دگرگونی ها و مقتضیات  
آن  را نیز دنبال می کردند. از این  رو می توان  
گفت  ایشــان  به  وســیله  اصــول، احکام  و 
ارزش های  اســالمی  همواره به  سوی  تحقق 
این  هدف  حرکت  می کرد. با همین موضوع 
با دکتر شریف لک زایی، عضو پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی گفت و گو کرده ایم که در 
ادامه می خوانید. دکتر لک زایی در خصوص 
نظرات امام موسی صدر درباره آزادی 
پژوهش مفصلی انجام داده  که به 
گفته ایشان شاید در آینده نزدیک 
به کتاب مفصلی تبدیل شــود.

آقای دکتر لک زایی! شما 
اندیشه  درباره  پژوهشــی 
که  دارید  صدر  موسی  امام 
به بحث  در آنجا مبسوط 
ابتدا  پرداختیــد.  آزادی 
درباره  مختصات اندیشه امام 
آزادی  درباره  صدر  موسی 

توضیح دهید.
زمانی که با اندیشه سیاسی 
امام موسی صدر آشنا شدم، 
با بحث آزادی آشــنا شدم. 
مرحــوم آقــای دکتر صادق 
طباطبایی، نوشته ای در دهه 
8۰ منتشــر کرده بود درباره اندیشــه امام 
موسی صدر. من وقتی آن نوشته را خواندم 
چون قبالً بحث آزادی شــهید بهشــتی را 
مطالعه کرده بودم متوجه شدم بحث ایشان 
شباهت بسیاری با بحث شهید بهشتی دارد. 
آقای دکتر طباطبایی بعداً برای من ایمیل 
فرستاد که چرا این شــباهت وجود دارد و 
توضیح داد که امام موســی صدر و شهید 
بهشتی با هم ارتباط و مراوده داشتند و در 
اواخــر دهه 2۰ یا اوایل دهه 3۰ این دو نفر 

دو طلبه جوانی بودند که برای نخستین بار 
به دانشگاه تهران رفتند و دانشجو شدند و 
همزمان با تحصیل در حوزه، در دانشگاه تا 

مقطع کارشناسی خواندند.

آرای  از طریق  آشنایی تان  درواقع   
ایشان بود؟

بله. تأکیدم بر این اســت کــه بگویم من 
اصوالً با بحث آزادی با اندیشــه امام موسی 
صدر آشنا شــدم و در کتابی هم که درباره 
اندیشه سیاســی امام موسی صدر نوشتم، 
به نوعی نقطه ثقل بحث را بر »آزادی« قرار 
دادم. اگر فصــول مختلف کتاب را مطالعه 
کنید، مالحظه می کنید پشِت صحنه اش، 
همین بحث آزادی اســت؛ مثالً در بخش 
انسان شناســی، در بخــش عدالت و حتی 
درزمینه والیت از دید امام موســی صدر، 
درباره آزادی صحبت و بر آن تأکید کرده ام. 
در فصول دیگر به خصوص در بحث مبانی، 
وقتی از هســتی، خداوند و شیطان و دین 
و ارتباط انســان با این ها صحبت کرده ام، 
نقطــه ثقل و تمرکِز امام موســی صدر در 
این مباحــث، آزادی اســت؛ یعنی ارتباط 
انســان با خدا به آزادی انسان برمی گردد؛ 
ارتباط انسان با مالئکه و شیطان به آزادی 
برمی گردد، چون ایشان آنجا معتقد است اگر 
شیطان و شّر نبود و نباشد، ظرفیِت نهفته در 
دروِن آدمی، اصالً ظهور و بروز پیدا نمی کرد، 

وجود شیطان و شر مجالی است برای اینکه 
انسان خودش را نشان دهد. ارتباِط با نظام 

سیاسی هم از همین مسیر است.

 می توان گفت ایشــان درخصوص 
آزادی دارای نظریه مخصوصی است؟

نه به این معنا. ایشــان نظریــه ای مکتوبی 
درزمینه آزادی ندارد، تنها یک سخنرانی دارد 
که در زمان شــهادت کمال مروه ایراد کرده 
اســت که روی سخنش هم بیشتر مباحِث 
آزادی مطبوعات، خبرنگار و رسانه هاست که 
باید آزادی رسانه ها را محترم بشماریم، باید 
آزادی خبرنــگاران را ضمانت و حفظ کنیم 
و... اما می توان با کنار هم گذاشتن گزاره های 
مختلف اندیشه ایشــان و خوانش مباحث 
نااندیشیده ایشان و استنباط مباحث، به یک 
نظریه در آثار ایشان درباره آزادی دست یافت.

 جامعه لبنان چه تأثیری در نظرات 
ایشان درخصوص آزادی داشت؟ 

اساســاً یک متفکر نمی توانــد در جامعه 
چندپاره چندفرهنگی و متکثر مانند جامعه 
لبنان موفق باشــد ولــی آزادی را نادیده 
بگیرد؛ هم شیعیان هستند، هم اهل سنت، 
هم مســیحیان و طوایف مختلف؛ ۱7، ۱8 
طایفه وجــود دارد، در این طوایف مختلف 
چگونه می خواهید کار را پیش ببرید؟ به نظر 
می رسد این شخصیت و متفکر و صاحبنظر 

به گونه ای عمل کرد که جز در فضای آزادی، 
نمی توان آن را تحلیل کرد؛ البته در کنارش 
دین و آموزه های شیعه وجود دارد؛ یعنی شما 
نمی بینید در جایی، از آموزه هایی که شیعیان 
دوازده امامی به آن معتقد هســتند، کوتاه 
آمده باشد، اصالً چنین چیزی وجود ندارد. 

  نظرات امام موسی صدر در شرایِط 
بحرانی جامعه لبنــان اتفاق می افتد؛ 
روزگاری که شاید امنیت مهم ترین نیاز 

این کشور بود؛ تحلیلتان چیست؟ 
نکته مثبت همین اســت که امام موســی 
صدر در شرایطی به اندیشه آزادی توجه و 
براساس آن عمل می کند که اتفاقاً شرایط 
بحرانی است و شــرایط لبنان، یک شرایط 
عادی نیست. لبنان کشوری است که تحت 
اســتعمار بوده و ســال ۱943 به استقالل 
می رسد. امام موسی صدر در این فضا وارد 
لبنان شد، یعنی در فضای »بعد از استقالل«؛ 
فضایی که هنوز آن رسوباِت نظام سیاسِی 
تحِت استعمارِ فرانسه را در خود دارد. دلیل 
تأکید امام موســی صدر بر مسئله آزادی، 
آن هم در چنین شــرایطی، این است که 
)در هر شــرایطی( اگر آزادی را از انسان ها 
ســلب کنیم، آن ظرفیت و اســتعدادهای 
وجودی ای که دارند »شــکوفا« نمی شود؛ نه 
تنها شکوفا نمی شود بلکه به »انحراف« هم 
کشیده می شود. وقتی شما تازیانه استبداد 
و اســتعمار را بر ُگرده خود حس می کنید 
معلوم است که هیچ وقت سراغ شکوفاسازی 
و پویاسازی آن افکار و ایده هایتان نمی روید، 
ضمن اینکه جهل و بی سوادی هم مضاِف بر 
علت می شود. شما با جامعه ای طرف هستید 
که شیعیاِن این جامعه، در همه قسمت ها 
و بخش ها محروم بودند، یعنی امام موسی 
صدر باید بجنگد تا مثالً دولت بیاید مدرسه 
بسازد و بچه های شیعیان هم تحصیل کنند 
و باسواد شوند تا به فضای جدیدی منتقل 
شوند. عمدتاً جنوب لبنان که شیعیان حضور 
داشــتند با این مشکالت و بحران ها مواجه 

بودند و دست و پنجه نرم می کردند. 

گفت و گو با دکتر شریف لک زایی درباره جایگاه آزادی در اندیشه امام موسی صدر 

غایت آزادی از نظر » صدر« رسیدن به تعالی انسانی است
 پیشرفت کشورهای 

خلیج فارس غیرواقعی است
خــوِد آزادی، هم به لحاظ تفکِر اســالمی و 
هم به لحاظ تفکر فیلســوفاِن متعالی ارزش 
تلقی نمی شــود؛ آزادی در واقع وســیله ای 
است که شما با آن به مرحله دیگری منتقل 
می شــوید. اینجا شما نباید فقیر باشید، اگر 
فقیر باشــید ناآزاد هستید و اگر استقاللتان 
را از دســت بدهید، هم استقالل خودتان را 
از دســت می دهید و هم استقالل کشورتان 
را؛ چون برای یــک لقمه نان باید خانواده و 
شهر و کشورتان را بفروشید؛ تفاوتی هم ندارد 
استبداد باشد، که داخلی است، یعنی فروش 
امکانات خود و یا کل کشور را بفروشید که 
این استعمار است. در اینجا بیشتر استقالل 
مطرح می شود که ارتباط بسیار مستقیمی با 
بحث آزادی دارد، یعنی شما آزادِی کشور را 
مخدوش کرده اید، یک کشور با همه امکانات 

خود ناآزاد شده است. 
امــام موســی صدر بــا جامعــه ای که در 
بخش هایی به لحــاظ اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی عقب مانده اســت مواجه است. در 
چنین جامعه ای خیلی ها ممکن است بگویند 
شــما از این مسیر نروید بروید شکمشان را 
سیر کنید، شما شکمشان را سیر کردید بعد 
بپرسید آیا این فرد توانسته ظرفیت خودش 
را بروز و ظهور بدهد؟ االن در بحث توسعه، 
برخی از کشورها را فکر می کنیم توسعه یافته 
هستند، مثل کشورهای حوزه خلیج فارس 
که برج های آنچنانی دارند که ممکن اســت 
در دنیا نظیرش به سختی پیدا شود؛ ولی آیا 
این خــوِد این فرد یا جامعه مولِد آن کاالی 
لوکسی است که آنجا در اختیارش قرار گرفته 
یا فقط مصرف کننده اســت؟ مالزی نیز به 
همین ترتیب خیلی رشد خوبی داشته ولی 
به چه قیمتی؟ یا با چه انگیزه ای؟ آیا من مولد 
هســتم و من به این نقطه رسیدم که بتوانم 
برج سازی کنم؟ این تولیِد محصول، کارِ من 
است که در این نقطه دارم زندگی  می کنم یا 
نه، من کسی را آوردم که اینجا انجام دهد و 

وقتی او برود همه چیز تعطیل می شود.

وقتی شما تازیانه 
استعمار را بر ُگرده 
خود حس می کنید 
معلوم است که 
هیچ وقت سراغ 
شکوفاسازی و 
پویاسازی افکارتان 
نمی روید

بــــــــرش

یادداشت

دکتر شریف لک زایی

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 17 دی  1398 11 جمادی االول 1441 7 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9154

برگ س��بز س��ند کمپانی و کارت خودروی آمبوالنس 
دلیکا مدل 2008 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
 4G64S4MSGN0711 31 و 151  ایران 12 شماره موتور
و شماره شاسی LDNM70YJ580146662 به مالکیت 
بیمارستان تخصصی قلب و عروق جواد االئمه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
12
82
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
12
86
3

س��ند و برگ س��بز و کلیه مدارک خودروی س��واری 
پ��ژو GLX 405  م��دل 1385 رنگ نق��ره ای متالیک  
به ش��ماره موتور 12485181178 و ش��ماره شاس��ی 
24254349 به ش��ماره انتظام��ی 788 ب 76  ایران 36 
ب��ه مالکیت محم��ود صاب��ری   مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه خ��ودرو  ف��روش  وفاکت��ور  س��ند 
 405GLXبرگ سبز( نوع سواری سیستم پژو تیپ(
مدل1396رن��گ نق��ره ای متالی��ک ش��ماره موت��ور 
124K1030149  شماره شاس��ی HK580183 شماره 
پ��اک 647ص65 ای��ران 84 بن��ام مرضی��ه زردان 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد  /ع
98
12
84
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی پیکان مدل 1381 رنگ س��فید 
روغنی به ش��ماره انتظامی 291ق41 ایران 42 شماره 
موتور 11128119309 و شماره شاسی 81417501 به 
مالکیت مریم سیس��تانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
82
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
12
88
0

اینجانب وحید عباس زاده مالک خودروی پژو پارس 
به ش��ماره ش��هربانی 285 ن 14 ایران 12 و ش��ماره 
بدن��ه NAAN01CA58E722917 و ش��ماره موت��ور 
12487094232 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

فراخوان مناقصه
 نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد خدم��ات عمومی اس��تخر معاونت 

دانش��جویی را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 209800060000198، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 300/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مناقصه گذار به نشانی مش��هد- وکیل آباد 
2- درب غربی محوطه پردیس دانش��گاه علوم پزشکی 
و دانش��گاه فردوسی- ساختمان ش��ماره 3 دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد- )دانشکده داروسازی قدیم( تحویل گردد.

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/17
* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 

98/10/21
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/1
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

98
12
84
6

/ع
98
12
87
8

فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد اج��رای دی��وار دوج��داره و ت��ک 

جداره با بلوک -اجرای گچ و خاک به صورت شمش��ه ای 
و ش��اقولی و اجرای وال پس��ت را به صورت دستمزدی 
جه��ت پروژه گلبه��ار را از طریق انج��ام مناقصه عمومی 
به بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000197، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 1.100.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
مدیریت مالی مناقصه گذار به نشانی : مشهد - بلوار فکوری 
-روبروی فکوری 94 -ش��هرک دانش و سامت -ساختمان 

مرکزی -طبقه دوم - مدیریت امور مالی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/17

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/23

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/3
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/8

* 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

فراخوان مناقصه
 نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد خدمات ناجی غریق اس��تخر 

معاونت دانش��جویی را از طریق انج��ام مناقصه عمومی 
به بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 209800060000199، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 300/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مناقصه گذار به نشانی مش��هد- وکیل آباد 
2- درب غربی محوطه پردیس دانش��گاه علوم پزشکی 
و دانش��گاه فردوسی- ساختمان ش��ماره 3 دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد- )دانشکده داروسازی قدیم( تحویل گردد.

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/17
* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 

98/10/21
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/1
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

98
12
84
4

آگهی مناقصه خرید انواع تیر بتونی گرد 
 به شماره 98/176/603  -  نوبت دوم

ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطاعات ذیل و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 2098005066000004  برگزار نماید.

1- نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای
2-شرایط اولیه:کلیه تولیدکنندگان داخلی که دارای گواهینامه تایپ تست از آزمایشگاه معتبر  باشد.

3-زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1398/10/18 لغایت 1398/10/24
4-نحوه دریافت اس��ناد و ثبت نام در س��امانه:واجدین شرایط می توانند اس��ناد را به صورت رایگان از 

سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 
برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:304.000.000 ریال
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 15  روز دو شنبه مورخ 1398/11/07

7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1398/11/08
8-تس��لیم پیش��نهادها:کلیه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارایه پیش��نهاد 

مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نش��انی و شماره تماس دس��تگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار شهید منتظر قائم ، شرکت توزیع نیروی برق 

استان یزد ، ، امور تدارکات و انبارها -035-36248989 .
10-توضیحات:سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، 
مخدوش، فاقد تضمین و پیش��نهادهایی که غیر از س��امانه س��تاد ارس��ال گردد ترتیب اثر داده نخواهد 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزدشد.

/ع
98
12
85
0

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد امور نگهبانی بیمارس��تان قائم )ع��ج( را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000194 از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 600/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی مشهد ابتدای 

خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/16

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/19
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/29

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/30
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

98
12
81
4

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد خری��د گچ ب��رگ و تایل آلومینیوم��ی جهت پروژه 
بیمارس��تان امداد و نج��ات را از طریق انج��ام مناقصه 
عمومی به بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 209800060000196 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 660/000/000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکور به نشانی: بلوار شهید فکوری- روبروی 
ش��هید فکوری 94- ش��هرک دانش و س��امت- ساختمان 

مرکزی-طبقه دوم اتاق 409تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/16

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/23
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/3
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/6

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

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

98
12
80
1

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد خدم��ات نگهبانی بیمارس��تان طالقانی را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
209800060000195 از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 660/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی: مشهد-جاده 
آس��یایی - نرسیده به س��ه راه آس��یایی- بیمارستان 

طالقانی تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/16

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/21
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/2
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

98
12
79
5

آگهی تجدید مزایده 
  به اس��تناد صورتجلسه ش��ماره205-98/06/11 ش��ورای محترم اسامی شهر بش��رویه ، شهرداری 
درنظردارد امور نگهداری و مدیریت کشتارگاه شهر را از طریق مزایده و برای مدت سه سال شمسی 

بصورت قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. 
-سپرده شرکت در مزایده مبلغ24.024.000 ریال می باشد که متقاضی باید مبلغ مذکور را بصورت 

ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا نقدی بحساب 0106080430003 بانک ملی بنام شهرداری واریز نماید.
-برن��دگان اول و دوم وس��وم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آن��ان به ترتیب ضبط 

خواهدشد.
-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
 ازمتقاضیان دعوت می ش��ود جهت کسب اطاعات بیشترو دریافت اسناد ومدارك شرکت درمزایده 
ازتاری��خ98/10/10 لغای��ت 98/10/28 در س��اعت اداری به واحد خدمات ش��هری ش��هرداری مراجعه 

ویاباشماره تلفن  1-32787200 داخلی 108 تماس حاصل نمایند.
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روزنامـه صبـح ایـران

هرکس ذره ای ترس از آمریکا داشته باشد، از دایره والیت الهی خارج است    معارف: آیت اهلل محسن اراکی در همایش »عهد و میثاق جوانان بیش از ۱۲۰ کشور با فرمانده شهیدان جبهه مقاومت 
اسالمی شهید حاج قاسم سلیمانی« در قم گفت: شهادت از پدیده هایی است که مختص جامعه ایمانی و اسالمی است که تحت فرماندهی الهی معنا پیدا می کند. شهدای راه والیت الهی در حیات دنیوی جامعه همچنان 

حضورداشته و به مؤمنان مژده و بشارت می دهند. هرکسی ذره ای خوف و ترس از آمریکا در منطقه داشته باشد، از دایره والیت الهی خارج است.

آیت اهلل جوادی آملی تأکید کرد
 مسلمانان باید اسالم را با اندیشه و انگیزه

 ارتقا دهند و جهانی کنند
اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در 
دیدار جمعی از استادان دانشگاه های 
مختلف اقلیم کردستان عراق گفت: 
قرآن در همان طلیعه نزول، جهانی 
بودن خــود را اعالم کــرد که این 
کتاب نه اختصاصی به زمان دارد و 
نه اختصاصی به مکان! نشاِن جهانی 
بودِن مخاطِب قرآن کریم این است 

که در سوره مبارکه »مدثر« که در همان اوایل بعثت نازل شده، سه بار واژه »بشر« 
به کار رفته اســت؛ بار اول از زبان کفار این واژه نقل شده است که گفتند: »إِْن 
َهَذا إَِلّ َقْوُل الَْبَشِر«؛ معاذاهلل نه آورنده ای هست و نه گوینده ای و این کتاب قول 
بشر است! اما در ادامه دو بار دیگر این واژه به کار رفته: » ِذْکَریٰ لِلَْبَشِر« و » نَِذیًرا 
لِلَْبَشــِر«؛ این یعنی قرآن کریم در ابتدای نزولش اعالم کرد من جهانی هستم 
و حقوق بشــر را بیان می کنم، در واقع تأکید می کند اختصاصی به مسلمانان 
و کافر ندارد، همین که بشــر باشد، قرآن حقوق او را ذکر می کند تا همگان را 
با آفریدگارشــان آشنا کند و به همه بفهماند که مرگ پوسیدن نیست، بلکه از 

پوست به در آمدن است! 
وی تصریح کرد: این معنا جهانی است و چون بشر این معنا را فراموش کرده 
اســت یا بیراهه می رود یا راه دیگران را می بندد! این معنای جامع، برادران 
شیعه و سنی را اعضای یک خانواده می داند و موحدان را کنار هم می نشاند 
و جامعه انســانی را با حقوق بشر حقیقی اداره می کند. جنگ جهانی اول و 
دوم که هیچ ثمری در پی نداشــت اثبات می کند که کشتن، کاری از پیش 
نمی برد، بلکه زنده کردن است که بشر را به هدف خود می رساند! کار اساتید 
حوزه و دانشــگاه »حیات بخشی« اســت و حیات است که جامعه را شکوفا و 

موفق می کند.

 علمی که می آموزیم باید با فطرت سازگار باشد
آیت اهلل جوادی آملی خاطرنشان کرد: قرآن کریم در سه سوره مبارکه فرمود: 
»لُِیظِهَرُه َعلَی الّدیِن ُکلِِّه«؛ این جمله خبری اســت که به داعی انشاء القا شده 
اســت، معنای این آیه این نیست که قرآن خود به خود جهانی می شود، بلکه 
معنای آن این است که بکوشید تا به دست شما مسلمانان این مکتب جهانی 
شــود و همین کالم قرآن را پیامبر اکرم)ص( چنین فرمود: »الســالم یعلو و 
لیعلی علیه«؛ این جمله نیز جمله خبری اســت که به داعی انشــاء القا شده 
اســت؛ یعنی بر همه مسلمانان واجب است که اسالم را با اندیشه عقل نظر و 
انگیزه عقل عمل، رشد و ارتقا دهند، این مانند هواپیمایی است که برای پرواز 

به خلبان زبده نیازمند است. 
وی تأکید کرد: بر همه علما و اســاتید لزم اســت اگر جهانی حرف می زنند، 
جهانی فکر کننــد، جهانی عمل کنند، جهانی بپذیرند و جهانی گوش بدهند، 
آن گاه جهان حرف ما را کامل می پذیرد، برای اینکه خدای ســبحان در درون 
ما یک میزبان قرار داده اســت به نام »فطرت« و به ما دستور داد چه در حوزه و 
چه در دانشگاه، علمی را به عنوان میهمان به درون خود دعوت کنیم که با این 

میزبان سازگار باشد.
آیت اهلل جوادی آملی با اشــاره به آیات نورانی سوره مبارکه شمس، بیان داشت: 
فطرت، میزبان علمی اســت که ما می آموزیم، خدا ما را با این ســرمایه خلق 
کرد و نفرمود من به شــما بدی و خوبی را گفتم! بلکه فرمود: »َفأَلَْهَمَها ُفُجوَرَها 
َوتَْقَواَها«؛ بدی و خوبی هر کسی را به خود او گفتیم و این میزبان در درون همه 
ما وجود دارد؛ بنابراین هر چه در حوزه و دانشــگاه به نام علم می آموزیم، باید با 
این میزبان ســازگار و هماهنگ باشد، آن گاه ما همیشه خود را در پیشگاه خدا 
می بینیم، آسوده ایم و همه را دوست خواهیم داشت و هیچ گاه نه بیراهه خواهیم 
رفت و نه راه را بر کســی خواهیم بست، که امیدواریم جامعه انسانی و اسالمی 

ما اینچنین باشد.

گفتار

خبر

 84 شیروان  احمدی  معارف/مریم   
سال پیش، یعنی 17 دی ماه 1314 کشف 
حجاب زنان که ســوغات سفر رضاخان به 
ترکیه بود، به یک قانون تبدیل شد؛ قانونی 
با توهم تجددخواهی اجباری که سبب شد 
مــردم در دفاع از هویت ملی و دینی خود 
دست به اعتراضات گســترده زده و مورد 
شدیدترین سرکوب ها قرار گیرند. قانونی 
که با تمام سخت گیری ها هرگز نتوانست 
باورهای عمیق دینی زن مسلمان ایرانی را 

تغییر دهد.
در گفت وگو با حجت الســالم دکتر سید 
محمدحسن جواهری، عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از 
دلیل ناتوانی رضاخان به برداشتن حجاب 

از سر زنان ایرانی پرداختیم.

 حفظ حجاب در دوره رضا خان 
بسیار دشوار بود

حجت السالم جواهری با اشاره به اقدامات 
رضا شــاه پهلوی درباره کشــف حجاب 
توضیح می دهد: او با تأســی از آتاترک به 
زدودن نمادهای دینی از جامعه اســالمی 
روی آورد و در نخســتین اقدام کشــف 
حجاب را با ســرنیزه بر این ملت تحمیل 
کرد. در برابر این تهاجم شــدید فرهنگی 
که داستان بلند و تأسف باری دارد،  برخی 
از زنان مؤمن که در فرهنگ اسالمی رشد 
یافته بودند و به احکام اسالم ایمان و اعتقاد 
راسخ داشتند،  به شدت مقاومت می کردند 
و خانواده های آن ها نیز همه جانبه به مدد 
آن ها برآمدند. در این شرایط، برخی از زنان 

مؤمن سال ها از منزل بیرون نمی آمدند.
 برخــی به ندرت و با اســکورت و پنهانی 
در حد ضرورت رفــت و آمد می کردند و 
برخی نیز به دلیل همیــن محدودیت ها 
صدمــات جانــی و جســمی را متحمل 
شــدند. از رفتن به نزد پزشک خودداری 
می کردند و گرفتاری های زیادی را به جان 
می خریدند. این زنان مؤمن که با پایداری و 
حفظ حجاب در نقش سربازی برای اسالم 

ظاهر شدند، توانستند از شرف، کیان و نماد 
اســالم دفاع کنند و چراغ اسالم را در این 
مرز و بوم روشن نگاه دارند. این زنان مؤمن 
افزون بر ثواب حفظ حجــاب که یکی از 
احکام ضروری اسالم است، ثواب مجاهدان 
اســالم را نیز در پرونده اعمال خود ثبت 
کردند و در تاریخ ایــران تا ابد از خود نام 

نیک بر جای گذاشتند.

 ضرورت تحکیم بنیان های فکری مردم
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی می افزاید: از بررسی رخداد 
تاریخی کشف حجاب می توان دریافت که 
رضاخان قانون کشــف حجاب را با فلسفه 
 باطلی همراه کرد؛ او حجاب را مانع ترقی و 
پیشرفت مردم معرفی کرد تا بتواند بر ذهن  
مردم تأثیر گذاشته و به هدف خود بهتر و 

سریع تر دست یابد. 
وی بــه نکته مهمی کــه حاصل مطالعه 
تاریخ است، اشــاره کرده و می گوید: اگر 
پایه رفتار و فرهنگ مردم، ایمان و اعتقاد 
راسخ نباشد، به همان نسبت در پایبندی 
به آن در گاه ســختی و فشار دچار لغزش 
و سســتی و اهمال می شوند. از این رو در 
زمان کنونی که شرایط مناسب و مساعد 

اســت، نباید از تحکیم پایه های فکری و 
اعتقادی مردم غفلت کرد. پشتوانه ایمانی 
حجاب صرفاً همین حکم نیســت،  بلکه 
توجــه همه جانبه به بنیادهــای فکری و 
عملی مذهب و آیین اســت که می تواند 
راهگشــا باشــد. زنان مؤمن حاضرند سر 
بدهند، اما حجاب خود را هرگز، در نتیجه 
همین زن اگر بنیاد فکری اش سست شود 
و یا خدای ناکرده به انحراف کشیده شود، 
حاضر است هرگونه مشکلی را تحمل کند، 
ولی حجاب را خیر؛ بنابراین نباید از تحکیم 
بنیان های فکری مردم و به ویژه زنان اولً  به 
همه مبانی، معارف و احکام اســالم و ثانیاً  

به صورت خاص حکم حجاب غفلت کرد.

 مراقب رضا خان های امروزی باشیم
این پژوهشــگر حوزه حجاب بیان می کند: 
زنــان مؤمن هنگامی که با حجاب کامل از 
منزل بیرون می آیند، در حقیقت سربازانی 
هستند که از کیان دین محافظت می کنند 
و اجر آنان بسیار است؛ به ویژه زنان مؤمنی 
که بــه هنگام فشــار روانــی اجتماعی و 
محدودیت هــای گوناگون به حفظ حجاب 
اقــدام می کنند. هرچه فشــار اجتماعی و 
روانی و یا دیگر محدودیت ها و محرومیت ها 

بیشتر باشد، در پاداش الهی ممتازتر و برترند 
و باید دانســت زنانی که مانند زنان مؤمن 
دوران رژیم ستمشــاهی حجاب خود را در 
شرایط سخت و نامالیمات سرسختانه حفظ 
می کنند و مصائب و گرفتاری ها را به جان 
می خرند، مثال کسانی هستند که به فرموده 
قرآن:  »...ل یَْسَتوي ِمْنُکْم َمْن أَنَْفَق ِمْن َقْبلِ  
الَْفْتحِ  َو قاتََل أُولِئَک أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّذیَن 
أَنَْفُقوا ِمْن بَْعُد َو قاتَُلوا َو ُکالًّ َوَعَد  اهللُ الُْحْسنی  

َو اهلل بِما تَْعَمُلوَن َخبیٌر«؛ کسانی از 
شما که پیش از فتح مکه انفاق 
کردند و جهاد نمودند با دیگران 
یکسان نیســتند. آنان از جهت 
درجه از کســانی که پس از فتح 
مکه انفاق کردند و جهاد نمودند 
بلندپایه ترهستند. و خدا به هریک 

وعده نیکو داده است و خدا 
به آنچه انجام می دهید، آگاه 
است . عالوه بر این، حجاب 
اسالمی نمادی برای جامعه 
اسالمی است و این مطلب 
مستفاد از آیات قرآن است؛ 
زیرا حکم حجاب به دلیل 
اهمیت و جایــگاه رفیع و 
نماد بــودن آن زمانی نازل 
شــد که جامعه اســالمی 
توانمنــدی  و  جایــگاه  از 
بــود. خوبــی برخــوردار 

جواهــری در پایان تأکید 
می کند: روزی رضاخان با زورسرنیزه تالش 
کــرد حجاب را از زنان مؤمــن این مرز و 
بوم بگیرد، اما به دلیل استحکام پایه های 
عقیدتــی مردم موفقیتی تمام به دســت 
نیاورد و به برکت جمهوری اسالمی ایران 
و انقــالب درونی مــردم، تالش های او به 
شکست انجامید، پس باید هوشیار بود که 
رضاخان های امروز به جای سرنیزه با سالح 
شــبهه افکنی به میدان آمده اند و همین 
مسئله هوشمندی بیش از پیش مسئولن 
و مــردم را می طلبد. مبارزه در زمانه ما به 

مراتب دشوارتر و هوشمندانه تر است.

گفت وگو با حجت االسالم جواهری در سالروز توطئه کشف حجاب

رضاخان های امروزی را  بشناسیم 

زنانی که در عصر 
رضاخانی حاضر به 
تحمل سختی های 
فراوان شدند اما از 
حجاب خود دست 

نکشیدند، ثواب 
مجاهدان را در 

پرونده اعمال خود 
ثبت کردند

بــــــرش

انتشار فراخوان دوازدهمین 
 eجشنواره عالمه حلی

معارف: معاونت پژوهــش مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه با همکاری معاونت پژوهش 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در 
راستای گسترش فرهنگ پژوهش و قدردانی 
از پژوهشگران جوان حوزه های علمیه سراسر 
کشور، دوازدهمین جشنواره عالمه حلی)ره( 
را برگزار می کند. بنا بر اعالم برگزارکنندگان، 
طالب حوزه های علمیه برادران و خواهران 
سراسر کشــور تا روز یکشنبه 31 فروردین 
13۹۹ فرصت دارند فرایند ثبت نام در این 
جشنواره را تکمیل نمایند. »بیانیه گام دوم 
انقالب« و »الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت« 
موضوعات بخش ویژه این دوره از جشنواره 
عالمه حلی)ره( اســت. آثــار علمی باید با 
محتوای پژوهش، تألیف، تصحیح و ترجمه 
و در قالب مقاله، کتــاب، تحقیق پایانی و 
پایان نامه باشد. گروه های علمی پژوهش در 
این دوره از جشــنواره عبارت اند از: تفسیر 
و علوم قرآنی، علــوم حدیث و درایه، کالم، 
اخالق و تربیت، فقه و حقوق اسالمی، فلسفه 
و منطق، اصول فقه، تاریخ اســالم و تشیع، 

ادبیات، علوم انسانی )مرتبط با حوزه دین(.

سلسله درس گفتارهای 
فلسفه دین برگزار می شود

معارف: به همت قطب علمی فلسفه دین 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، سلسله 
درس گفتارهای فلسفه دین با عنوان »دین 
و تکامل«  برگزار می شــود. این سلســله از 
درس گفتارها توســط اســتاد قاسم اخوان 
نبوی، برگزار خواهد شد. اخوان نبوی مؤلف 
کتاب هایی چون حکمــت صدرایی و کالم 
شیعه، جامعه شناسی دین، هستی شناسی، 
دین و تکامل اســت. گفتنی است؛ سلسله 
درس گفتارهای فلسفه دین با عنوان »دین 
و تکامــل« از ابتــدای بهمن مــاه به مدت 
هشت  هفته، روزهای سه شــنبه  از ساعت 
1۵:۰۰ تا 17:۰۰ در پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی به نشــانی »تهران، خیابان 
شهید بهشــتی، خیابان احمدقصیر، کوچه 

پژوهشگاه، شماره ۲« برگزار خواهد شد.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9۱54 سه شنبه ۱7 دی  ۱398 ۱۱ جمادی االول ۱44۱ 7 ژانویه ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره 

 آگهی تغییرات شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت سهامی خاص به شماره ثبت 1527 و شناسه ملی 10480072281    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره 
عبارتند از آقای مس��عود حافطی به شماره ملی 4609417472 وخانم مرضیه حسن آبادی به شماره ملی 4569588522 
وآقای مهدی منصوری به ش��ماره ملی 4608936522 برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. آقای محمد حسینی به شماره 
ملی 4899164998 به سمت بازرس اصلی و خانم الهام حسینی به شماره ملی 4899856466 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار )723238(
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 تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن دیدبان طبیعت هزار مسجد درتاریخ 1398,10,09 به شماره ثبت 36 به شناسه ملی 14008881706    
 ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم آگهی میگردد. موضوع :باس��تناد نامه ش��ماره 
3855,1,2257 مورخ 98,8,20 فرمانداری شهرس��تان کالت کلیه فعالیتهای محیط زیس��تی غیرسیاس��ی ، غیر دولتی ، غیر انتفاعی بوده و 
در موض��وع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس��المی ایران مندرج در اساس��نامه فعالیت خواه��د نمود.درصورت لزوم پس از 
اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباش��د. مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرستان کالت ، بخش مرکزی ، دهس��تان هزار مسجد ، روستا حسن آبادالئین 
نو، محله الئین نو ، کوچه شهیددشتیان ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9493118989 سرمایه شخصیت حقوقی: 1100000 ریال می باشد. 
اولین مدیران : آقای براتعلی الهی به شماره ملی 0778649946 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی جالیر الین 
به ش��ماره ملی 0778699293 به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای ابراهیم ضیائی الئین به شماره ملی 0778748601 به 
سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای احمد مزروعی به شماره ملی 0779649281 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل به مدت 2 س��ال آقای عباس زیدانلو به ش��ماره ملی 0779912071 به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 
سال خانم ام البنین زیدانلو به شماره ملی 5539659503 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای آرش ایراندوست به شماره 
ملی 0920195350 به عنوان خزانه دار به مدت 2 سال آقای مهدی رمضانی به شماره ملی 0944825168 به عنوان بازرس اصلی به مدت 
1 س��ال آقای مهدی خجس��ته به ش��ماره ملی 0770036562 به عنوان بازرس علی البدل به مدت 1سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اس��ناد مالی و تعهدات مالی با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و بامهر موسس��ه معتبر 
خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهی های 

موسسه تعیین گردید.
9ع اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت )723034(

81
28
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آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های غذائی رضا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4617 و شناسه ملی 10380205075    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,09,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضای 
جدی��د هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به ش��رح ذیل تعیین ش��دند : آقای عل��ی دلگیر به کدمل��ی 0059991194 آقای 
مصطفی دلگیر به کدملی 0071369015 آقای محمدرضا دلگیر به کدملی 0941964973 -2 آقای محمد ظفری کاش��ور به 
کدملی 0941995704 و علیرضا مهرجردی به کدملی 0933233061 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 

برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند .  3- روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )723038(
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تاسیس شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی درتاریخ 1398,10,11 به شماره ثبت 70833 به شناسه ملی 14008888394    
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :به استناد نامه شماره 2,106415 مورخ 
1398,10,07 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد - تهیه زمین مس��کونی، ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری 
واحدهای مس��کونی نقدا یا به اقس��اط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا. - خرید واحدهای مسکونی نیمه 
تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مش��هد، محله دانشس��راجنوبی ، خیابان دانشس��راجنوبی ، خیابان تربیت ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 9183693118 سرمایه 
ش��خصیت حقوقی : 870,000,000 ریال می باش��د. ش��رکت تعاونی مس��کن اولین مدیران : آقای محمد خرمنی به ش��ماره ملی 0081980868 و به 
سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی علیزاده به شماره ملی 0651743753 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت 3 س��ال آقای بهمن حس��نی به ش��ماره ملی 0740090518 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال آقای محمد 
مقرونی به ش��ماره ملی 0890273121 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال آقای ذبیح اله ابراهیمی به ش��ماره ملی 
0900474130 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال آقای مسعود صباغیان به شماره ملی 0932140637 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای مهدی حس��امی به ش��ماره ملی 2269414373 و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای 
علیرضا درودی به شماره ملی 5749823474 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای مهدی مزروعی به شماره ملی 0942413431 
به سمت بازرس اصلی برای مدت 1 سال مالی آقای رسول بهرامی منش به شماره ملی 0934374678 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 
سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد 
رس��می و تعهدآور بانکی از قبیل چک، س��فته، و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای علی علیزاده )مدیرعامل( و آقای مس��عود صباغیان 
رییس هیئت مدیره و مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اسناد عادی و نامه ها با امضای علی علیزاده مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )723050(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی همراهان سفر خوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30329 و شناسه ملی 10380455674    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی م��ورخ 1398,05,01 و نامه ش��ماره 982,128,11796 مورخ 98,9,27اداره کل می��راث فرهنگی صنایع 
دس��تی و گردش��گری خراسان رضوی و نامه ش��ماره 46057 مورخ98,9,23 سازمان هواپیمائی کش��وری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 صورتهای 
مالی و ترازنامه منتهی به پایان س��ال مالی 97 ش��رکت به تصویب مجمع رس��ید. 2-آقای محس��ن شادمان به ش��ماره ملی 0939556431 -خانم 
راحله آجیلیان مافوق به ش��ماره ملی 0940951967 - ش��رکت فن آوران صانع ش��رق با شناسه ملی 10380417186 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 3- آقای محمد ابراهیم سیفی به کد ملی 4323409087 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی 
آذر آز ب��ه کدملی 0938546406به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخ��اب گردیدند. 4- روزنامه قدس جهت درج آگهی و 

دعوت نامه های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )723064(
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آگهی تغییرات شرکت تولید فراورده های غذائی رضا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4617 و شناسه ملی 10380205075    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,09,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای عل��ی دلگیر به کدملی 
0059991194 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2� آقای مصطفی دلگیر به کدملی 0071369015 به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3� آقای محمدرضا دلگیر به کدملی 0941964973 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال 
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )723067(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی همراهان سفر خوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30329 و شناسه ملی 10380455674    
 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,01 و نامه ش��ماره 982,128,11796 مورخ 98,9,27اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری خراس��ان رضوی و نامه شماره 46057 مورخ98,9,23 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن شادمان به 
ش��ماره ملی 0939556431 به س��مت رئیس هیئت مدیره -خانم راحله آجیلیان مافوق به شماره ملی 0940951967 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره- خانم پریسا ظفر مشهدی نژاد به شماره ملی 0942881249 به نمایندگی از شرکت فن آوران صانع شرق به شناسه ملی 10880417186 
به س��مت عضو هیئت مدیره -خانم طاهره غریب به ش��ماره ملی 5229795883 )خارج از اعضای هیئت مدیره(به س��مت مدیر عامل برای مدت 
دو س��ال انتخاب ش��دند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رس��می بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )723144(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی اندیشه سبز بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1824 و شناسه ملی 10380156258    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم فاطمه کلیدری به شماره ملی 1060959410 
به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای محموداربابیان به ش��ماره ملی 1062854705 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احسان 
کلیدری به شماره ملی 1064087851 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1398,10,13انتخاب 
گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و 

اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )723162(
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افزایش صادرات میوه و تره بار به عراق، روسیه و قطر
فــارس: در حالی کــه صادرات 
محصوالت عمده میوه  و تره بار در 
12 ماه سال97 نسبت به سال 96 
به کشورهای عراق، روسیه، قطر و 
امارات افزایش یافت، اما صادرات 
این محصــوالت به کشــورهای 
ترکمنســتان و افغانستان کاهش 
یافت. در 12 ماه ســال 1397 در 

مجمــوع 2 هزار و 392 تن محصوالت میوه و تره بار به ارزش 921 میلیون دالر 
صادر شد که در مقایسه با میزان صادرات محصوالت این بخش به عراق در سال 
1396 به ارزش 597 میلیون دالر و به وزن 2 هزار و 80 تن صادرات محصوالت 
میوه و تره بار در سال 97 نسبت به سال 96 به لحاظ ارزشی 54 درصد و به لحاظ 

وزنی 15 درصد رشد داشته است.
میزان صادرات محصوالت میوه و تره بار ایران به امارات در ســال 97 نســبت به 
سال 96 به لحاظ ارزشی 54 درصد و به لحاظ وزنی 20 درصد رشد داشته است. 
گفتنی است، صادرات محصوالت میوه و تره بار به کشورهای روسیه و قطر هم در 
ســال 97 نسبت به سال 96 رشد داشته و در سال 97 در مجموع 145 میلیون 
دالر به ارزش 272 هزار تن محصوالت عمده میوه و تره بار به روسیه صادر شده 

است. 
اما بر خالف رشــد توسعه صادرات محصوالت عمده میوه  و تره بار به کشورهای 
عــراق، امارات، روســیه و قطر، صادرات محصوالت این بخش به افغانســتان و 
ترکمنستان کاهش یافته است، به طوری که به لحاظ ارزشی صادرات محصوالت 
این بخش به افغانســتان 14 درصد کاهش و به ترکمنستان 20 درصد کاهش 

داشته است.
ارزش صادرات محصوالت عمده میوه و تره بار در 12 ماه سال 1397 در مجموع 
یک هزار و 589 میلیون دالر و ارزش واردات محصوالت این بخش در 12 ماه سال 
1397 در مجموع 359 میلیون دالر بوده است، بنابراین تراز تجاری ایران در 12 

ماه سال 1397 در این بخش یک هزار و 230 میلیون دالر بوده است.  
اهم دالیل کاهش صادرات محصوالت میوه و تره بار وجود رقبای سرسخت و ارائه 
با قیمت تمام شده پایین تر و شرایط حمل ونقل بهتر، وجود نوسان های باالی پولی 
و ارزی، تبلیغات، بازاریابی های وسیع کشورهای رقیب و باال بودن قیمت داخلی 

محصوالت میوه و تره بار عنوان شده است. 

راه را برای اقتصاد مقاومتی باز کنید
اقتصــاد مقاومتی به عنوان یکی از سیاســت گذاری های حمایت از اقتصاد ملی 
و درونی ســازی اقتصاد سال ها بیان شــده و مسئوالن به انحاء مختلف به دنبال 
عملیاتی کردن آن بوده اند. هر چند در عمل به تحقق الزم نرسیده است، اما در 
شرایط کاهش تعهدات برجامی نگاه دوباره  به آن می تواند ما را در عبور از شرایط 

سخت پیش رو کمک کند.
در شرایط فعلی تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است، چرا که ما 
در شرایط تحریمی و توجه به ظرفیت های داخلی توانستیم بحث قاچاق که یکی 
از محورهای ضربه زننده به اقتصاد کشور است را محدود و به شدت کنترل کنیم. 
سیاست های وارداتی مدیریت شده، کاالهای غیراساسی و غیرضروری با کمترین 
حد ممکن وارد می شــود؛ این ها همه از برکات درونی شــدن اقتصاد و توجه به 

اولویت های اقتصادی است.
در این شرایط بدون وابستگی به بودجه نفت، تراز بودن واردات و صادرات کشور 
مسئله مطلوبی است؛ قدم بزرگی که در کشور برداشته شده و باید از جنبه های 
مختلفی دنبال و قاچاق محدود و محدودتر شود. خوشبختانه در شرایط سخت 
اقتصادی کنونی با تکیه بر سیاست های اقتصادی درون زایی توانستیم بسیاری از 
واحدهای تولیدی کشور را احیا کنیم و رشد منفی اقتصادی کشور را  کنترل نماییم.

پس لرزه های ترور سپهبد سلیمانی دربازارهای دنیا همچنان ادامه دارد

اقتصاد جهانی در  استرس

روزهای طالیی فلزات گرانبها
به گفته تحلیلگران تنش های ژئوپلتیــک در روزهای آینده 
همچنــان باال خواهد بــود و همین مســئله موجب تقویت 
بیش ازپیش  قیمت طال و ترســیم یک دورنمای خوشبینانه 
برای ســرمایه گذاران شده اســت. در حال حاضر قیمت هر 
اونس طالی جهانی به محدوده  یک هزارو 600 دالر رســیده 
که پیش از این، آخرین بار در سال 2013 مشاهده شده بود. 
به عقیده کارشناسان در بحران های منطقه خاورمیانه، فلزات 
گرانبها، حتی بیشتر از نفت تحت تأثیر قرار می گیرند. تاریخ 
نشان می دهد همواره در شرایط اینچنینی، سطح قیمت طال 

به سرعت افزایش پیدا می کند. 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی دیروز با 26 دالر و 62 
سنت افزایش به مرز  یک هزارو  579 دالر رسید. قیمت طال 
در بازار آمریکا هم با 28 دالر و 70 سنت افزایش به  یک هزار و 
582 دالر رسیده است. در کشورمان نیز قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی در معامــالت بازار آزاد تهران به 5 میلیون و 

116هزار تومان رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون 
و 900 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 520 هزار تومان، ربع 
ســکه یک میلیون و 560 هزار تومان و سکه یک گرمی 940 
هزار تومان اســت و هر گرم طــالی 81 عیار نیز 500 هزار و 

300 تومان است.

نفت روی سکوی پرش
ترور سردار ســلیمانی نگرانی ها را از گســترش درگیری در 
خاورمیانه که حدود نیمی از تولید نفت جهان را بر عهده دارد، 
افزایش داده است. بازارهای نفت پس از حمله هوایی آمریکا در 
بغداد بسیار ملتهب شده اند و تحلیلگران می گویند در صورتی 
که افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا موجب اختالل در عرضه 
نفت از خاورمیانه شود، قیمت نفت می تواند تا 80 دالر جهش 
کند. در آخرین روز معامالتی پس از حمله آمریکا قیمت نفت 
خــام برنت 4 درصد جهش و تا 69/16 دالر باال رفت و پس از 
اینکه ترامپ در واکنش به اخراج نیروهایش تهدید کرد عراق را 
تحریم می کند و تهدیدات خود در مورد ایران را نیز تکرار کرد، 
قیمت نفت از مرز 70 دالر نیز فراتر رفت و این روند افزایشی 
همچنان ادامه دارد. کارشناســان بر این باورند اگر درگیری ها 
به مناطق نفتی جنوب عراق یا کشتیرانی نفت در تنگه هرمز 
کشیده شود، قیمت تا 80 دالر باال خواهد رفت. کاهش شکاف 
میان عرضه و تقاضا در بازار نفت بدان معناســت که هرگونه 
اتفاق ناگهانی در تأسیسات نفتی منطقه ممکن است تأثیراتی 
طوالنی بر بــازار بگذارد و همین دلیل اصلی نگرانی بازارهای 
نفت از واکنش احتمالی ایران به ترور سردار سلیمانی است. با 
این تفاسیر دیروز قیمت هر بشکه نفت برنت با یک دالر و 67 
سنت معادل 4/2درصد افزایش نسبت به رقم پایانی روز جمعه 

به 70 دالر و 27 سنت رسید. 

کاهش ارزش دالر در برابر ارزهای امن
شاخص دالر با افزایش تمایل سرمایه گذاران به خرید ارزهای 
امن هر روز نسبت به روز قبل خود در سطح پایین تری بسته 
می شــود. فضای معامالت ارز کماکان تحت تأثیر ریسک های 

ژئوپلتیک باقی مانده است. 
پــس از اینکه پارلمان عراق قانونــی خواهان خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشور شد و  دونالد ترامپ تهدید کرد عراق را 
با تحریم هایی بدتر از تحریم ایران مجازات خواهد کرد، در بازار 
ارز شاخص دالر آمریکا در برابر ارزهای مهم جهان تا 96/869 

واحد پایین آمد.
روابط آمریکا با اروپا همچنان بر ســر مسائل تجاری متشنج 
است، از سوی دیگر کره شمالی اعالم کرده خاورمیانه ممکن 
است تبدیل به قبرستان ســربازان آمریکایی شود، در چنین 
فضایی شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از 
ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت دیروز با کاهش 
0/4 درصدی نسبت به روز قبل در سطح 96 واحد بسته شد. 
نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل 1/0295دالر اعالم شد. 
پوند با صعود 0/25درصدی به ازای 1/3088دالر مبادله شد. 

یورو به 1/1162 دالر رسید.
 همچنین هر دالر آمریکا به 1/2982 دالر کانادا کاهش یافت. 
نرخ خرید هر اسکناس دالر در صرافی های بانکی ایران 13 هزار 

و 230 تومان است.

سقوط سنگین بورس 
افزایــش تنش های خاورمیانه پس از ترور سردارســلیمانی و 
عدم اعتماد سرمایه گذاران نســبت به آینده این بازار موجب 
شــده تا بازارهای سهام با سقوط سنگینی مواجه شوند. اکثر 
شاخص های مهم سهام های آسیا ســقوط کرده اند. شاخص 
نیکی 1/98 درصد از ارزش خود را از دســت داده و شاخص 

تاپیکس هم 1/39 درصد سقوط کرده است.
در جنوب آسیا کوســپی کره جنوبی 0/98 درصد پایین آمد. 
هانگ ســنگ هنگ کنگ 1/1درصد سقوط کرد و کامپوزیت 
شانگهای تقریباً بدون تغییر باقی ماند. بازارهای بورس منطقه 
خلیج فارس نیز در واکنش به افزایش نگرانی ها، شاهد کاهش 
شاخص ها بودند. شــاخص بورس کویت بیشترین کاهش را 

داشت و افت 4 درصدی را تجربه کرد.
شاخص تداول در بورس عربستان نیز کار خود را با 2/4 درصد 
افت به پایان برد. ارزش ســهام شــرکت آرامکو نیز که اولین 
محک جدی خود را پس از عرضه عمومی در بورس شاهد بود، 
افــت 1/7 درصدی را تجربه کرد و به پایین ترین رقم از زمان 

عرضه سهامش رسید. 
بورس ایران  با افت 15 هزار واحدی بســیاری از سهامداران را 
نگران کرده و این پرســش در اذهان عمومی شکل گرفته که 
آیا این افت شاخص ها ادامه خواهد داشت یا بازار سرمایه روند 

اصالحی خودش را دوباره آغاز  خواهد کرد.

در راه سردار سلیمانی اقتصادمقاومتی را تقویت می کنیم     ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاری که ما اقتصادی ها می توانیم انجام دهیم فارغ از آنچه مسئوالن سیاسی تصمیم می گیرند، مقابله 
با فشار اقتصادی آمریکاست و اینکه بتوانیم اقتصادمقاومتی را تقویت کنیم و آثار منفی تحریم را بر اقشار مختلف و اقتصاد کاهش دهیم و تمام توانمان را خواهیم گذاشت که در راه سردار سپهبد سلیمانی که 

همان مقاومت است، قدم برداریم و استقالل اقتصادی کشور را تقویت و فشار اقتصادی دشمن را خنثی کنیم.
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 سیدحمیدحسینی، فعال اقتصادی
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
خانم معصومه ایدون فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی ، خریداری مع 
الواس��طه از ورثه مرحوم آقای رجبعلی ایدون ، قسمتی از 2869 فرعی از 455 � اصلی بخش 

یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � ابتدای خیابان شهدا  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که اش��خاص 
ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید 
از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
در دادگاه عموم��ی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت فردوس تحویل 
دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عموم��ی محل را ارائ��ه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9812083
تاریخ انتشار نوبت اول:   02/ 1398/10       تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/17

حسن رضا ندائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

در اجرای ماده 3 قانون و  13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 

اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می شود :

1� آقای حس��ین س��لیمی فرزند غالمرضا ، نسبت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به 
مساحت 7/10 متر مربع ، خریداری مع الواسطه از کلیه مالکین رسمی و مشاعی اراضی توکل 
که توسط  شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . ازپالک 4111 فرعی از 1 � 

اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
� 2 آقای محمدباقر س��لیمی فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 14/66 متر مربع ، خریداری مع الواس��طه از کلیه مالکین رس��می و مشاعی اراضی 
توکل که توسط شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . از پالک 4111فرعی از 

1� اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
3 � خانم ریحانه س��لیمی فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به 
مس��احت 19/25 متر مربع ، خریداری مع الواس��طه از کلیه مالکین رس��می و مشاعی اراضی 
توکل که توسط شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . از پالک 4111فرعی از 

1� اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
4� آقای حس��ین س��لیمی فرزند غالمرضا  ، نسبت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به 
مساحت 7/10 متر مربع ، خریداری مع الواسطه از کلیه مالکین رسمی و مشاعی اراضی توکل 
که توس��ط  شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . ازپالک 411 فرعی از 1 � 

اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز
این آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد 
ب��ود  ،در صورتی ک��ه اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واص��ل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 

دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . 

آ-9812085
تاریخ انتشار نوبت اول:   02/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/17

حسن رضا ندائی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد(( 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
بخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
خانم عصمت ش��ادمان به شناسنامه شماره 109 کدملي 0749415657 صادره تایباد فرزند 
غالمرسول*خانمها محنا ومهیسا و مهسان بابائی فرزندان رحمت اله به قیومیت خانم عصمت 
شادمان برابر قیم نامه 980052/س- 1398/6/31 دادستان دادسرای عمومی و انقالب تایباد 
سهم هرکدام یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 180 مترمربع 
پالک ش��ماره606 فرعي از 250 اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 14مش��هد حوزه ثبت 
ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت رس��می ومشاعی غالم سرور بابائی و قسمتی از پالک 

کالسه های 98-278*98-279*98-280*98-281 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم ورسید 
اخ��ذ نمایند. معترضی��ن باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل 

تحوی��ل ده��د که در این ص��ورت اقدامات ثبت موک��ول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و 
در صورتیک��ه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9812070
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/2       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/17 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000748 
-98,9,23 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای داود ساالری راد   فرزند رجب     به شماره شناسنامه 357  صادره 
از تربت جام  در   یک باب  ساختمان  به  مساحت  237 متر مربع پالک 286فرعی  7فرعی 
از 166 -  اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  
مالک رسمی  از آقای / خانم  قارلی یا قاری ساالریزاده فرزند روز مراد     محرز گردیده است. 
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 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 : 98,182  آ-9812012
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/17
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

م��درک تحصیل��ی اینجانب فاطمه س��االری نیا 
فرزن��د غالمرض��ا ش ش 2733 و ک��د مل��ی 
گواه��ی  زاه��دان   از  ص��ادره   362156831
موقت کارشناس��ی روانشناسی بالینی  صادره 
از واح��د دانش��گاهی آزاد اس��المی بیرجن��د 
 90/01/27 تاری��خ  و   1092414 ش��ماره  ب��ا 
مفق��ود گردی��ده و فاق��د اعتب��ار می باش��د. 
از یابن��ده تقاض��ا میش��ود اص��ل م��درک را 
ب��ه آدرس خیاب��ان غف��اری � دانش��گاه آزاد 
 . نماین��د  ارس��ال  بیرجن��د  واح��د  اس��المی 
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برگ سبز و س��ند کمپانی خودروی آمبوالنس تویوتا 
م��دل 2010 رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 
947ب73 ایران 53 شماره موتور 2TR8304258 و 
شماره شاس��ی JTGRX12P9B8023996 به مالکیت 
شرکت صنایع فوالد و سازه برسیان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت سهامی خاص به شماره ثبت 1527 و شناسه ملی 10480072281    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1397,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم مرضیه حس��ن آبادی به ش��ماره ملی 
4569588522 ب��ه س��مت مدی��ر عامل و عضو هیئ��ت مدیره و آقای مهدی منصوری به ش��ماره ملی4608936522 به س��مت نایب 
رئی��س هیئت مدیره و آقای مس��عود حافظی به ش��ماره ملی 4609417472 به س��مت رئیس هیئت مدی��ره ب : کلیه اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل خانم مرضیه حسن آبادی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقوداس��امی با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مرضیه حس��ن آبادی و امضای 

یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار )723237(
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آگهی تغییرات شرکت تحول چاشنی توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22062 و                  

شناسه ملی 10380375449    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,04,25 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : بهمن 
غالم زاده خادربه کدملی 0932075649 به س��مت 
رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل منیره نهاردانی 
ب��ه کدملی 0933552777 به س��مت نایب رئیس 
هیئ��ت مدیره والیت اله درویش��ی کلور به کدملی 
1639735852 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و 
بانکی ب��ا امضای منف��رد مدیرعامل هم��راه با مهر 

شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )723033(
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی اندیشه سبز بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1824 و شناسه ملی 10380156258    
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان محمد قاسم ذاکری نیا 
ب��ه ش��ماره ملی 1063165474 و عبدالرضا فرخ نژاد به ش��ماره ملی 1063261449 به ترتیب به س��مت ب��ازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احسان کلیدری به شماره ملی 
1064087851 و محموداربابیان به ش��ماره ملی 1062854705 وخانم فاطمه کلیدری به ش��ماره ملی 1060959410 به عنوان اعضای 
اصل��ی هیئت مدیره ب��رای باقیمانده مدت تصدی ت��ا تاریخ 1398,10,13انتخاب ش��دند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج                 

آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )723163(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 96,10,07و پیرو جلسات تنفس��ی مورخ و 96,10,21 و 96,11,05 و 96,11,19 و 
96,12,03 و 96,12,17و 96,12,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
- موسس��ه حسابرسی هش��یار بهمند و حسابداران رسمی به شماره شناس��ه ملی 10100168746 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرس��ی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به ش��ماره ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. - صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 96,04,31 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )723169(
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 آگهی دعوت شرکت خدماتی شهرك صنعتی چرمشهر مشهد)سهامی خاص( به شماره ثبت 53517 و 
شناسه ملی 14004677318 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

    بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت خدماتی شهرك صنعتی چرمش��هر مشهد)سهامی خاص( به 
ش��ماره ثبت   53517 دعوت  به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت 
که در س��اعت 11 صبح  مورخ 1398/10/25 درمحل : کیلومتر 32 محور مش��هد- میامی - بعد از روستای 
قازقان- ش��هرک صنعتی چرمش��هر مشهد- خیابان تالش3 - سالن اجتماعات شرکت چرم مشهد تشکیل 

میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیتهای شرکت خدماتی  2- تصویب بودجه 

پیشنهادی سال 99   3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت
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کارت هوش��مند نوع کامیون باری چوبی سیس��تم کاویان 
متالی��ک  ای  س��رمه  رن��گ   1386 م��دل   K106GL تی��پ 
ظرفیت 6 تن ش��ماره موتور 69458795 ش��ماره شاس��ی 
NA5K1062C7G331295  ش��ماره پالک 928ع82 ایران 
85 شماره هوش��مند 1936132 بنام محمد رودین مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار س��اقط میباش��د.
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 اقتصاد/زهراطوسی: بازارهای جهانی این روزها 
درگیر پیامدهای شــهادت ســردار سپهبد قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است. 
تنش در خاورمیانه افزایش پیــدا کرده و افزایش 
ریسک هر لحظه ممکن است امید سرمایه گذاران به 
یک بازار را زنده کرده و در بازار دیگر بر باد دهد. به 
گفته فهد اقبال، تحلیلگر مؤسسه کردیت سوئیس، 
یک حس نگرانی، صبر و انتظار در بازارها حاکم شده 
و کسی نمی داند ایران می خواهد چکار کند یا تالفی 
ایران چقدر شــدید خواهد بود.ارزش ســهام های 
آسیایی از باالترین رقم 18 ماه گذشته پایین تر آمده 

و سرمایه گذاران در جست وجوی محلی امن برای 
سرمایه گذاری به سراغ بازار طال رفته اند. نفت این 
ظرفیت را پیدا کرده که تا 80 دالر جهش کند،  از 
طرفی ارزش دالر در بازارهای جهانی کاهش داشته 
و این مسئله سبب شده تا ارزش ین ژاپن به باالترین 
رقم خود در سه ماه گذشته برسد. ین ژاپن به عنوان 
محلی امن بــرای ســرمایه گذاری در هنگام بروز 
وضعیت های آشفته سیاسی و ژئوپلتیک به شمار 
می رود و اکنون ارزش برابری پول ملی ژاپن در برابر 
دالر آمریکا به 107/82 رسیده است. کورودا، رئیس 
بانک مرکزی ژاپن گفته است: سیاست پولی خود 

را به شکل محتاطانه ای اعمال خواهد کرد، چرا که 
»شــرایط ناشی از تنش های تجاری میان آمریکا و 
چین و ریســک های ژئوپلتیک به گونه ای هستند 
که در حال حاضر ما هیــچ ایده ای در مورد اینکه 

وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت، نداریم«.
باال رفتن تنش ها بین ایران و آمریکا، نگرانی ها در 
مورد کشتیرانی در منطقه خلیج فارس را نیز افزایش 
داده و سبب شده تا شرکت های بیمه نرخ تعرفه های 
بیمه ای را برای منطقه ای خلیج فارس باالتر ببرند. 
ویژگی نامتقارن بودن پاسخ ایران، کشتی داران را با 
شرایط غیرقابل پیش بینی مواجه کرده به طوری که 

احتماالً منطقه خلیج فارس منطقه ای »با ریسک باال 
برای شرکت های بیمه دریایی« اعالم شود.

شهادت سردار ســلیمانی موجب ایجاد چرخه ای 
طوالنی از تقابل منطقه ای شــده و ریسک فراوانی 

را متوجه دارایی های آمریکا و زیرساخت های انرژی 
خاورمیانه کــرده و در عین حال تمامی معادالت 
اقتصادی را در دنیا تحت الشعاع خود قرار داده است. 

در ذیل برخی از آن ها را مرور می کنیم. 
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۹۷ هزار مددجوی کمیته امداد امسال خودکفا شدند  میزان: مجید ملکشاهی، مدیرکل مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: در وضعیت فعلی ۲ میلیون و ۶۳ هزار و ۶۵۴ خانوار 
در قالب ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۶۰۹ نفر زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( هستند که به عنوان کمک معیشت بگیران عادی و خانوار های مشمول تبصره ۱۴ از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.

مجید ملکشاهی افزود: از ابتدای سال ۹۸ یک جمعیت ۹۷ هزار و ۳۲۴ خانواری زیرپوشش حمایت های کمیته امداد، در قالب رویکرد های توانمندسازی و خروج آتی از حمایت کمیته امداد خارج شده اند.

کشف سبزی سرخ شده ۱۷۰ هزار ساله!
تسنیم: به تازگی سبزی های سرخ شده ای 
در آفریقا کشف شده  که 170 هزار سال 
قدمــت دارد و از تجزیــه ترکیبــات آن 
می توان فهمید که تنــوع غذایی باالیی 
داشته و جزو رژیم غذایی بومیان آن محل 

بوده  است.
این ســبزیجات که در غاری در کشــور 

آفریقای جنوبی کشــف شــده  شــامل مواد کربوهیدرات دار بوده  است و ترکیبات 
سیب زمینی هم در آن یافت می شود؛ این ترکیبات غذایی اطالعاتی از روش زندگی 

مردم آن دوران به دست می دهد و نشان می دهد رژیم غذایی متعادلی داشته اند.
البته ترکیبات غذایی قدیمی تر هم پیش از این کشف شده  که مربوط به 800 هزار 
سال قبل است اما ترکیبات غذایی آفریقای جنوبی متنوع تر از کشفیات قبلی است؛ این 
دسته کشفیات نشان می دهد بر خالف تصور عامه از رژیم غذایی گوشتی انسان های 

اولیه، آن ها بیشتر از رژیم های غذایی گیاهی استفاده می کردند.

هوش مصنوعی بهتر قضاوت می کند یا انسان؟
ایسنا: قرار اســت هوش مصنوعی در 
آینده جایگزین بســیاری از مشــاغل 
انسانی شــود، اما آیا وکال و قضات نیز 

جزو آن ها خواهند بود؟
در چین قاضیان مبتنی بر هوش مصنوعی 
در حال تبدیل به واقعیت هســتند. شهر 
پکن به عنوان نخســتین شهر در جهان، 

یک مرکز خدمات دادرســی مبتنی بر اینترنت را معرفی کرده است که دارای یک 
قاضی هوش مصنوعی برای برخی از خدمات است.

این قاضی موسوم به شین هوا)Xinhua( یک قاضی زن روباتیک دارای بدن، چهره، 
صدا و رفتارهایی اســت که از روی یکی از قضات زن در دادگستری پکن الگو گرفته 

شده است.
اما آیا هوش مصنوعی همیشه تصمیمات خوبی اتخاذ می کند؟ 

اگر مطالعات انجام شده در سال ۲018 درست باشند، به نظر می رسد هوش مصنوعی 
می تواند در تشخیص مسائل حقوقی نسبت به انسان سریع تر و دقیق تر باشد. این بدان 
معنی است که می توان ادعا کرد قطعاً باید از هوش مصنوعی در نقش های پشتیبانی 

حقوقی یا حداقل در بررسی سابقه قانونی افراد و پرونده ها استفاده شود.
الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی در حال حاضر برای کارهای خاص و جمع آوری 
داده ها در سراسر جهان استفاده می شــوند. در واقع آن ها در صورت استفاده در قوه 

قضائیه کارهای قانونی را برای قضات و وکال انجام می دهند.
بســیاری ادعا می کنند یک هوش مصنوعی باید بتواند هرگونه تعصب را در فرایند 
تصمیم گیری نهایی کنار بگذارد و تصمیمات نهایی آن باید تنها براســاس حقایق و 

سابقه قانونی موجود باشد.
 یکی از مزایــای بارز اســتفاده از هوش مصنوعی یا الگوریتم های هوشــمند برای 
تصمیم گیری این اســت که آن ها احتماالً نمی توانند تعصب داشته باشند یا از یک 
طرف دعوا جانبداری کنند. این امر باید آن ها را برای تصمیمات قانونی تقریباً کامل 
جلوه دهد، زیرا این روند باید مبتنی بر شواهد باشد نه ذهنی، همان طور که برای قضات 

انسان هم وجود دارد.
بنابراین در نهایــت آیا هوش مصنوعی می تواند جایگزین متخصصان حقوقی یا در 
تصمیم گیری قانونی کارآمدتر باشد؟ به نظر می رسد پاسخ هم بله و هم خیر است. 
بله به این خاطر که می تواند نقش های حمایتی یا مشورتی مانند جمع آوری مدارک یا 
برآورد احتمال وقوع مجدد جرم داشته باشد. نه به این دلیل که فعالً نمی توان از آن در 

تصمیم گیری نهایی و تعیین مجازات استفاده کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد
 افزایش تخلفات دارویی

نتیجه تأسیس بی قید و شرط داروخانه ها
ایرنا: رئیس سازمان غذا و دارو می گوید، 
تأســیس بی قیــد و شــرط داروخانه، 
تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف القایی 
دارو را در کشور افزایش می دهد و تجمع 
داروخانه ها را به ســمت مناطق لوکس 
باالی شــهرهای بزرگ برده و مناطق 

کمتر برخوردار را محروم تر می کند.
محمدرضا شانه ساز افزود: واقعاً معتقد هستیم تصمیم حذف محدودیت جمعیتی 
و جغرافیایی و مقررات فاصله مکانی برای تأسیس داروخانه ها سبب ایجاد تخلف 
و ازدیاد تخلف در داروخانه ها در آینده می شود و به طور قطع بازار دارویی کشور 
آسیب جدی خواهد دید؛ چون بر اساس قانون، دارو کاالیی است که نمی شود آن 
را تبلیغ کرد و رأساً و بدون تجویز پزشک آن را فروخت و خارج از استانداردهای 

بین المللی در بازار دارو عمل کرد.
وی ادامه داد: استانداردهای تولید و توزیع دارو بین المللی است؛ با بقیه کاالها فرق 
می کند، قیمت گذاری آن کامالً حساب شده است؛ مصرف مشخصی دارد، کاالیی 
است که نمی شود توزیع و ارائه آن را توسط هر فردی آزاد کرد و نباید اجازه داد با 
تبلیغ دارو مصارف القایی دارو ایجاد کنند. تبلیغ و ایجاد زمینه برای مصرف القایی 
دارو، هم از نظر قانونی تخلف و هم از نظر اخالقی و انسانی غیرمجاز است؛ افزایش 

بی حساب داروخانه ها زمینه را برای این تخلفات فراهم می کند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگر بخواهیم با داروخانه مثل بقیه صنوف برخورد 
کنیم که از نظر قیمت گذاری و عرضه اقتصاد آزاد دارند و فروش و تبلیغ آن ها آزاد 
است، کار غلطی است و به طور قطع از نظر سازمان غذا و دارو که متولی این حوزه 

است، کار اشتباهی است که سالمت مردم را به خطر می اندازد.
وی افزود: این مطالب را با دوســتان در ارگان هایی که دنبال آزادسازی تأسیس 
داروخانه ها بدون محدودیت هستند، در میان گذاشته ایم. مسائل کارشناسی را به 

آن ها منعکس می کنیم و از آنان خواهش می کنیم عنایت داشته باشند.
شانه ســاز گفت: با این وجود به دلیل رأی دیوان عدالت اداری، آیین نامه قبلی 
تأسیس داروخانه ها متوقف شده و آیین نامه جدید در حال تدوین است. بر اساس 
آیین نامه جدید تقریباً هر کس درخواست تأسیس داروخانه بدهد در هر جایی 
می تواند مجوز آن را بگیرد و فقط باید از نظر ســابقه کار، سقف امتیازی الزم را 

داشته باشد تا بتواند در یک محل مجوز بگیرد.
وی افزود: برآورد ســازمان غذا و دارو این اســت که این نحوه تأسیس بی قید و 
شرط داروخانه ها سبب محروم تر شدن مناطق کمتر برخوردار از خدمات داروساز 
و داروخانه می شود. همه متقاضیان داروخانه به شهرهای بزرگ رو می آورند و در 
شهرهای بزرگ هم به مناطقی رو می آورند که از نظر اقتصادی مرفه تر هستند و 

از مناطق کمتر برخوردار به سمت مناطق لوکس باالی شهر اقتصادی می روند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: این اتفاق که تجمع داروخانه ها به سمت مناطق 
پولدارنشین سوق پیدا می کند در حال رخ دادن است. وقتی ضابطه به این سمت 
تغییر پیدا کند، در شهری مانند تهران تجمع داروخانه ها در مناطق خاصی بیشتر 
می شود و متأسفانه در مناطقی است که تجمع مطب ها هم در آن ها بیشتر است. 
االن در تهران مناطقی داریم که یک نفر با نیم ســاعت یا ســه ربع پیاده روی 
نمی تواند به داروخانه برسد و جاهایی هم داریم که در یک ساختمان چند طبقه 

در هر طبقه یک داروخانه است.
وی افزود: یکی از اهداف نظام ســالمت این اســت که خدمات سالمت از مطب 
گرفته تا آزمایشگاه و داروخانه در کشور به طور متناسب پخش شود. اینکه کار 
را بگذاریم به دست افراد که خودشان بر اساس درآمد اقتصادی محل داروخانه را 
تعیین و تصمیم گیری کنند، طبیعی است که به مناطق کمتر برخوردار نمی روند.

شانه ساز گفت: سازمان غذا و دارو این مسائل کارشناسی را بیان می کند اما در 
نهایت هر آنچه مراجع ذی صالح قانونی تصمیم بگیرند، همان را اجرا می کنیم.

بر اساس مصوبه سی و سومین نشســت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار که پنجم دی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با 
حضور نمایندگان تشکل های بخش خصوصی برگزار شد؛ وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی موظف شد حداکثر در مدت دو ماه نسبت به اصالح آیین نامه و 
ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی 
)حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید( مطابق آرای 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط 

کسب وکار و ابالغ آن اقدام کند.

 جامعه    اختالف میان شورای رقابت و وزارت 
بهداشت و داروسازان در خصوص اصالح آیین نامه 
صدور مجوز تأسیس داروخانه ها همچنان ادامه دارد.

 مهلت سه هفته ای به وزارت بهداشت
دو سال پیش بود که شورای رقابت، وزارت بهداشت 
را بــه دلیل رعایت نکردن مصوبه این شــورا 100 
میلیون تومان جریمــه کرد و حاال بار دیگر هیئت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 
- در پنجم دی ۹8 و در سی و سومین نشست خود 
- وزارت بهداشــت را مکلف کرده است در راستای 
»اصالح رویه های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه ها« 
حداکثر در سه هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای 
روی درگاه ملــی مجوزهــای کشــور را تکمیل و 
به روز رسانی کند. همچنین این وزارتخانه باید حداکثر 
در مدت دو ماه نسبت به اصالح آیین نامه و ضوابط 
تأسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیت های 
جمعیتی و جغرافیایی )حدود فاصله و سقف تعداد 
برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید( مطابق آرای 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ 
و ۳ قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار و ابالغ 

آن اقدام کند.
این چالش دامنه دار هنوز پس از گذشــت دو سال 
به پایان نرســیده و وزارت بهداشــت و داروسازان 
نمی توانند به راحتی با آن کنار بیایند؛ چنانکه عصر 
همان روزی که هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار برای وزارت بهداشت تاریخ 
اصالح رویه گذشــته را مشخص کرد، چهار انجمن 
دارویی در نامه ای به وزیر بهداشت این طور نوشتند: 
»مباحث اخیر در خصوص تغییــرات احتمالی در 
آیین نامه و ضوابط تأســیس و اداره امور داروخانه ها 
و نگرانی اقشار مختلف جامعه داروسازی ایران از دو 

منظر قابل مداقه و تأمل است:
از یک سو تعداد زیاد دانش آموختگان جوان و جویای 
کار که الزم است برای اشتغال و آینده حرفه ای شان 
برنامه ریزی و زمینه ســازی شــود و از سوی دیگر 
گستردگی مساحت سرزمینی، تنوع تراکم جمعیت 
در مناطق مختلف کشور، عدم یکنواختی متوسط 
زمان دسترسی بیماران به مراکز ارائه دهنده خدمات 
دارویــی و درمانی و وظایــف و تکالیف قانونی آن 

وزارتخانه در سطح بندی خدمات و نظارت.
بدیهی اســت ورود و دخالت سایر ارگان ها و نهادها 
در مباحث مرتبط با آیین نامه ها و ضوابط، بدون در 
نظر گرفتن مؤلفه های مذکور در مغایرت و تضاد با 
جایگاه سیاســت گذاری و تولیت وزارت بهداشــت 
و درمان در مقوله ســالمت و مانع و نافی تکالیفی 
است که به استناد سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری و قوانین متعدد از جمله قانون تشــکیالت 
وزارت بهداشــت و درمان، احــکام دائمی و قوانین 
توسعه کشور، قانوناً بر عهده آن وزارتخانه قرار داده 

شده است«.

رؤســای انجمن های دارویــی در این نامه از نمکی 
خواستند پیش از هرگونه تغییر در مقررات جاری، 
نظر صاحبنظــران و انجمن های تخصصی اخذ و با 
قوانین و اختیارات قانونی وزارت بهداشــت زیر نظر 
حقوقدانان تطبیق داده شود و هرگونه تصمیم ، فارغ 
از فشار نهادهای غیرمسئول و افراد ذی نفع، فقط بر 
اساس مصالح مردم و سیاست گذاری های بلندمدت 

حوزه سالمت اتخاذ شود.
چند روز پس از ارسال این نامه، سعید نمکی، وزیر 
بهداشت در گفت و گو با ایرنا از نظر داروسازان حمایت 
کرد و گفت: تأسیس داروخانه باید حساب شده باشد 
و وزارت بهداشــت موافق تأسیس بی رویه داروخانه 
نیست. داروخانه باید در مناطق مختلف توزیع شود 
تا مردم بتوانند در مدت زمان مشــخصی خود را به 

آن برسانند.
این رویه صحیح نیست که هر کسی، هر جایی که 
خواســت داروخانه یا مطب تأسیس کند و باید بر 
اساس نیاز کشور، مناطق جمعیتی مختلف و مناطق 

محروم باشد.
نمکی تأکید کرد: باید دست وزارت بهداشت برای 
توزیع عادالنه نیروی تخصصی باز باشد. اعتقاد وزارت 
بهداشــت این اســت که باید بر اساس جمعیت و 
اولویت مناطقی که داروخانه یا مطب ندارند، مجوز 

تأسیس داده شود.

 موضوعی به نام اشتغال دانش آموختگان
دو سال پیش رســول خضری، عضو کمیسیون 
اجتماعــی مجلس، آیین نامه وزارت بهداشــت 
را در خصوص چگونگی راه انــدازی داروخانه ها 
در شــهر را نیازمند اصالح دانســته و گفته بود 

باید محدودیت ها برداشــته شده تا افراد به ویژه 
دانش آموختــگان بتوانند وارد بازار کار شــوند. 
موضوعی که هنوز نیز برخی از موافقان سیاست 

شورای رقابت بر روی آن انگشت می گذارند.
اما ســید مهدی سجادی، 
انجمــن  ســابق  دبیــر 
داروســازان ایــران ایــن 
اشــتغال  یعنــی  بهانــه 
بــه  را  دانش آموختــگان 

چالش می کشــد و می گوید: مشــکل اساســی 
اینجاســت که سیاســت گذاران تصور می کنند 
برای اشتغال زایی باید مســیری را فراهم کنند 
که هر یــک از دانش آموختگان داروســازی به 
سراغ تأســیس داروخانه برود. این درحالی است 
که آن ها بــا این روش می خواهند کم کاری خود 
را در اختصاص بودجه برای جذب داروسازان در 
صنعت، بیمارســتان ها و مراکز پژوهشی پنهان 
کنند. کشــور باید برای اشتغال داروسازان جوان 

ظرفیت سازی کند. 
آرش محبوبــی، عضــو هیئت مدیــره انجمن 
داروســازان تهران نیــز به طورتلویحــی بهانه 
و  رد می کنــد  را  دانش آموختــگان  اشــتغال 
می گویــد: اگر دغدغه ما اشــتغال داروســازان 
جوان و دانش آموختگان داروســازی اســت باز 
هم تصمیم گیری در این باره باید به متخصصان 
سپرده شود. بخش دارو یک حوزه تخصصی است 
و تصمیم گیری در مورد مسائل آن باید در مجامع 
تخصصی انجام شود. در واقع غیرمتخصصان حق 
دخالت و تعیین تکلیف برای این حوزه را ندارند؛ 
زیرا دخالت غیرمتخصصــان در امور تخصصی 

نتیجه ای جز آسیب به جامعه در پی ندارد.
محبوبی معتقد است: اگر دلیل تربیت دانشجویان 
داروسازی در کشور ارتقای سطح سالمت جامعه 
اســت، با چنین تصمیم هایی آن را به مخاطره 
می اندازیم؛ ضمن آنکه با نادیده گرفتن سرمایه ای 
ملی به نام جامعه داروسازان، انگیزه خدمت رسانی 
و تالش برای پیشرفت را در آن ها از بین می بریم.

وی ادامه می دهد: ما همین االن هم با سرخوردگی 
دانشجویان رشته داروسازی مواجه هستیم، پس 
بهتر است به جای تصمیم های غیرتخصصی، به 
شــکلی کارشناسی شده برای رفع معضل فعلی 

اشتغال این سرمایه ملی بیندیشیم.

 انفجار ناشی از تأسیس داروخانه
با  می گوینــد  داروســازان 
تمکین خواســت شــورای 
رقابت، در اندک زمانی شاهد 
رشــد قارچ گونــه و بی رویه 
امروز  از  بیــش  داروخانه ها 

خواهیم بود. شهاب الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره 
انجمن داروسازان ایران این نگرانی را شرح می دهد و 
می گوید: اجرای این مصوبه موجب انفجار کالنشهرها 
در زمینه داروخانه را فراهم می کند. نگران هستیم که 
در برخی کالنشهرها مانند تهران قدم به قدم داروخانه 

ایجاد شود و با انفجار داروخانه ها مواجه شویم.
وی اضافه می کند: هم اکنون در شهرهای کوچک در 
فاصله 50 متر و در شهرهای بزرگ در فاصله ۲00 

متر، داروخانه تأسیس می شود.
جنیدی ضمن بیان اینکه مصوبه شورای رقابت 
دردسرهای نظام ســالمت را افزایش می دهد، 

به دغدغه اشــتغال دانش آموختگان هم اشاره 
می کند و می گوید:  اگر وزارت بهداشت و شورای 
رقابت معتقدند برای دانش آموختگان داروسازی 
باید فرصت شغلی ایجاد شود باید آیین نامه های 
خــود را مبنی بــر به کارگیری داروســازان در 

بیمارستان ها به کارگیرند.

 مصوبات اخیر اشکال قانونی دارد
موضوع دیگری که در اختالف میان شورای رقابت 
و داروســازان وجود دارد قانونی بــودن و یا نبودن 

این گونه مصوبات است.
شــورای رقابت در مصوبه خود در خصوص شرایط 
تأســیس داروخانه هــا، آیین نامه مرتبــط وزارت 
بهداشت را مغایر با ماده 50 قانون سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساســی می داند، که بر اساس آن، 
ایجاد انحصار برای تأسیس داروخانه ها مغایر با فضای 

رقابتی، اقتصادی و اشتغال است.
درست به همین دلیل بود که دو سال پیش حسین 
میرشــجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
ضمن دفاع از مصوبه شــورای رقابــت، داروخانه را 
یک بنگاه اقتصادی دانسته و از داروسازان خواسته 
بود به رأی صادره شــورا تمکین کنند. او گفته بود: 
»اگر دوستان به این موضوع تن ندهند، ما بر اساس 
تکلیف قانونی می توانیم این آیین نامه را که مصوب 
وزارت بهداشــت اســت، در هیئت مقررات زدایی 

بررسی و ابطال کنیم«.
این در حالی است که سید 
علی فاطمــی، نایب رئیس 
ایران   انجمــن داروســازان 
می گویــد: تمامی مصوباتی 
کــه در چند مــاه اخیر در 

خصوص حــذف بندهایی از آیین نامــه و ضوابط 
تأســیس داروخانه صادر شــده، بر اساس تصمیم 
شــورای رقابت در سال ۹۶ است و تصمیم شورای 
رقابت بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساســی صادر شده است؛ در حالی که بر 
اساس نص صریح همین قانون )تبصره ۲ بند ج ماده 
۳( فعالیت های حوزه های سالمت، آموزش، تحقیقات 

و فرهنگ مشمول این قانون نیست.
وی تأکید می کند: داروخانه یک مؤسســه پزشکی 
اســت و وزارت بهداشت بر اســاس وظیفه قانونی 
خود، صدور مجوز تأسیس را بر اساس نیاز شهرها و 
سهولت دسترسی بیماران به دارو و خدمات دارویی 
انجــام می دهد. بنابراین به صراحــت باید بگوییم 
مصوبات اخیر در خصوص تغییر رویه صدور مجوز 

برای تأسیس داروخانه اشکال قانونی دارد.
خالصه آنکه حال با توجه به انتقادهای داروســازان 
از این مصوبات، باید دید وزارت بهداشــت به عنوان 
متولی ســالمت مردم در مدت باقی مانده از مهلت 
شورای رقابت چه تصمیمی در این خصوص خواهد 

گرفت و آیا این تصمیمات اصالح خواهد شد.

اختالف دو ساله شورای رقابت و داروسازان همچنان ادامه دارد

آیین نامه ای که باعث رشد قارچ گونه داروخانه ها می شود
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شاید دیگر داروخانه نداشته باشیم
ایسنا: دکتر حمیدرضا راسخ، استاد دانشگاه با اشاره به رشد سریع 
فناوری هــای نوین گفت: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو در 
ایران ممنوع است، با این حال بدون شک در آینده نه چندان دور 
با این موضوع روبه رو خواهیم شد و بعید نیست در سال های آتی 

دیگر اثری از داروخانه های فیزیکی در شهرها نباشد.

حقوق معلمان ابتدایی باید بیشتر از استادان دانشگاه باشد
فارس: محمدحســین یادگاری، رئیس سابق جهاد دانشگاهی 
می گویــد: در چند دهه اخیر کمتر به نظــام آموزش و پرورش 
توجه شده و بسیاری از مشکالت علم و فناوری به همین دلیل 
است. در واقع امروز حقوق معلمان مقطع ابتدایی باید به مراتب 
بیشتر از استادان دانشگاه باشد؛ چراکه آن ها پایه علم روز دنیا را                               

به دانش آموز انتقال می دهند. 

دانشگاه زیاد کرده ایم، اما پول در جیب مردم نگذاشته ایم
فارس: محمد حســین موســی زاده، مدیرکل پژوهش و فناوری 
دانشگاه علمی کاربردی معتقد است دانشگاه ها هنوز نتوانسته اند برای 
مردم کار کنند و همین سبب شده اعتماد مردم به آن ها سلب شود. 
ما تنها دانشگاه زیاد کرده ایم، اما خالقیت در آن ها به وجود نیاورده ایم 

و مهم تر از همه اینکه در داخل جیب مردم پول نگذاشته ایم.

نیروی انسانی ما آی کیو ۸۴ دارد
فارس: محمدســعید ســیف، مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت 
علوم می گوید: نیروی انســانی داخل کشور ما یکی از مهم ترین 
ظرفیت هایی اســت که دیگر کشورها از آن محروم هستند. در 
واقع نیروی انســانی ما دارای آی کیو 84 اســت، شاید از لحاظ 
کمیت و کیفیت خیلی نیروهای نابغه نداشته باشیم، اما وضعیت 

ما مطلوب است.

اینستاگرام عزت ملی ما را پایمال کرد
مهر: رضا تقی پور، عضو شــورای عالی فضــای مجازی می گوید 
اینســتاگرام عزت ملی ما را پایمال کرد. حذف پیام یک فرد اهانت 
بزرگ محسوب می شــود و قطعاً مردم ما آن را تحمل نمی کنند. 
مصوبه 1۳ خرداد ســال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی می تواند با 
فعالیت های غیرقانونی و هنجارشکنانه این گونه نرم افزارها مقابله کند.

با شهریه های باالی ۲۰ میلیون تومان مالیات نمی دهند!
باشگاه خبرنگاران جوان: محمدرضا ظهره وندی، عضو اتاق 
بازرگانی تهــران می گوید: چون ماهیت مــدارس غیردولتی و 
مؤسسات کنکور، آموزشی است، مالیات از آن ها دریافت نکرده  
و به عنوان بنگاه اقتصادی ســودآور بــه آن ها نگاه نمی کنیم، 
درحالی که گاهی دیده می شــود این مدارس دارای شهریه های 

باالی ۲0 میلیون تومان هستند.

علم و فناوری

رئیس انجمن ریاضی: 
 »شهر علم« 

راه اندازی می شود
 ایسنا   رئیس انجمن ریاضی از تصمیم گیری 

برای راه اندازی شهر علم خبر داد.
دکتر منصــور واعظ  پور افزود: در شــهر علم 
موزه علم، سینمای علم و خانه های علم وجود 
خواهد داشت. هر قســمت خانه علم به یکی 
از شــاخه های علوم پایه مثل ریاضی، فیزیک، 

شیمی، آمار و زیست شناسی اختصاص دارد.
رئیس انجمن ریاضی همچنین هدف از راه اندازی 
شهر علم را ترویج علم در جامعه دانست و درباره 
تأمین منابع مالی آن، گفت: زمانی که خانه های 
ریاضیات راه اندازی شد، یک نهاد در هر شهر به 
عنوان متولی این خانه ها شناخته شد؛ مثالً در 
اصفهان شهرداری این شهر متولی خانه ریاضی 
بود و در یزد آموزش وپرورش، مسئولیت خانه  
ریاضی این شــهر را بر عهــده دارد. بنا داریم 
پروپوزال شهر علم را نوشته و به شهرداری ارائه 
دهیم و با این نهاد تفاهم کنیم تا متولی شهر 

علم شهرداری باشد.

بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
بیش از نیاز سه ماه آینده کشور 

انسولین داریم
 میزان   ســخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 
اکنون بیش از نیاز سه ماه آینده کشور انسولین 

موجود است.
کیانوش جهانپور در ادامه با بیان اینکه با توجه 
به تولید انسولین در داخل کشور کمبودی در 
این حوزه به طــور کلی نداریم، گفت: با توجه 
به تأخیر در ورود برخی محموله ها که ناشی از 
تحریم های بین المللی و مشــکالتی که ناشی 
از انتقال پــول بود به صورت مقطعی برخی از 
اقالم انســولین قلمی با کمبود مواجه شد که 

خوشبختانه اکنون این مشکل حل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه اکنون بیش از نیاز 
سه ماه آینده کشور انسولین موجود است، افزود: 
توزیع انسولین به صورت کنترل و مدیریت شده 
در داروخانه های منتخب در سراسر کشور ارائه 
می شود و تمامی افراد دیابتی که اطالعات آن ها 
در سامانه ثبت شده، می توانند نسبت به دریافت 

انسولین اقدام کنند.

میراث فرهنگی

رئیس ایکوموس ایران:
 ترامپ می خواهد 

به هر خاشاکی چنگ بزند
 ایسنا   رئیس ایکوموس ایران ادعای ترامپ را 
در خصوص حمله به مراکز فرهنگی ایران پرت 

و پال می خواند.
مهدی حجــت می گوید: ترامــپ احمق هم 
می داند کــه مراکز فرهنگی برای کشــوری 
مانند ایران حتی مهم تر از مراکز نظامی است 
و معلوم می شــود ایران چه اندازه کشــوری 

فرهنگی است.
این عمل ترامپ نشان  می دهد  می خواهد به هر 
»خاشاکی چنگ بزند«. با این وجود چیزی که 
می توان اطمینان داد، واقعیت نداشتن تهدید 
ترامپ است، صحبت های او فقط الفاظی است 
که از دهان فردی مستأصل بیرون می آید، هرگز 
ایــن اتفاق نمی افتد.در دنیــا قواعد و حدودی 
وجود دارد که حتی افرادی مانند ترامپ که این 
حد از ضوابط بین المللی را نیز نمی شناسند، باید 
به آن عمل کنند. این پیغام من است که هیچ 

جای نگرانی برای مراکز فرهنگ وجود ندارد.

آموزش

یک مسئول آموزشی خبر داد
 یاد و نام شهید سلیمانی 

در کتاب های درسی سال ۹۹
 مهر   سرپرســت معاونت تألیف، تولید مواد 
و رسانه های آموزشــی گفت: در برنامه درسی 
تالشــمان بر این بوده و هست که بحث ایثار و 
شهادت را به صورت جدی در کتاب های درسی 
ببینیم و این مهم در دوره های مختلف تحصیلی 

و در تمام مقاطع گنجانده شود.
 حجت االســالم همایون صدوقی، در پاسخ به 
این پرســش که در خصــوص گنجاندن نام و 
یاد شهید ســلیمانی در کتاب های درسی چه 
برنامــه ای دارید، گفت: ما پیش از این مطالبی 
را اســتخراج کرده بودیم که به عنوان یک الگو 
در کتاب درسی بگنجانیم که با شهادت ایشان، 
به آن موارد رنگ شــهادت خواهیــم داد و در 
کتاب های سال ۹۹ که زیر چاپ هستند، حتماً 
آن را خواهیم گنجاند، اما تکمیل شده آن را در 

کتاب های سال 1401 مشاهده خواهیم کرد.
وی همچنین از آغاز مطالعــات ویژه در حوزه 

اسناد النه جاسوسی خبر داد. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت:
اشتغال زایی اجتماع محور در پی 

پرورش کارآفرینان است
 مهر   رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مدل اشتغال زایی 

اجتماع محور این بنیاد را در روستاها تشریح کرد.
محمودعســکری آزاد گفت: بیکاری در روستاها 
فقط با اختصاص بودجه و ابالغ دستورعمل حل 
نمی شود، بلکه یک مدل، ساختار، روش و نیروی 

انسانی مناسب را می طلبد.
وی با اشاره به مدل اشــتغال زایی اجتماع محور 
بنیاد برکت تصریح کرد: ما در این مدل به دنبال 
کارگر نیستیم، بلکه پرورش کارآفرینان را مد نظر 
داریم. همچنین طرح های اجتماع محور از هر گونه 
تشریفات اداری به دور هستند و اصوالً ما به سراغ 

مردم می رویم. 
به گفته وی همه مسئوالن منطقه ای از استاندار 
و فرماندار گرفتــه تا دهیار و معتمدان محلی در 
اجرای این طرح ها ســهیم هســتند و در همین 
راستا، قرارگاه های پیشرفت و توسعه در 5 هزار و 

800 روستای کشور شکل گرفته است.

فراسو

خبر مشروح
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

مجلس آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ رأی می گیرد

پروژه زنجیرکردن دیوانه
  جهان  حماقت برخی سیاســتمداران حد و مرز نمی شناسد. 
اثبات این مدعا را با نگاه به عملکرد چهار ســال گذشــته دولت 
دونالــد ترامپ رئیس جمهور قمارباز آمریکا می توان مشــاهده 
کرد که چیزی جز هزینه زایی در عرصه داخلی با ایجاد شکاف و 
گسست اجتماعی و خارجی و دور ساختن هرچه بیشتر متحدان 
برای ایاالت متحده به همراه نداشــته است. بی تدبیری حاکم بر 
ارکان کاخ سفید البته در چند روز گذشته بیش از پیش با پوست 
و استخوان قابل درک شــد، جایی که رئیس جمهور آمریکا در 
اشتباه محاسباتی بزرگ، دستور ترور سردار حاج قاسم سلیمانی 
به همراه تعدادی از فرماندهان حشدالشعبی را می دهد؛ شخصی 
که نه تنها در ایــران و منطقه بلکه در کل جهان به عنوان نماد 
مقابله با تروریست های داعش مورد احترام مردم قرار دارد. حال 
آمریکایی ها باید آماده پرداخت هزینه این حماقت خود باشــند. 
نخستین سیلی به صورت یانکی ها را شامگاه روز یکشنبه مردم 
عراق نواختند، جایی که پارلمان این کشــور در نشستی بسیار 
مهم قانون اخراج نظامیان ایاالت متحده از خاک کشورشــان را 
تصویب کردند. از ســوی دیگر آمریکا خود را از بابت انتقام جویی 
حتمی ایران هم در تنگنا می بیند. همه این مســائل در چند روز 
گذشته موجی از انتقادات از اقدامات نسنجیده ترامپ را در صحنه 
داخلی آمریکا به همراه داشته است. از سیاستمداران و تحلیلگران 

گرفته تا بازیگران مطرح این کشور، همه رئیس جمهور را بابت این 
تصمیم جنگ طلبانه نکوهش کرده و مورد مؤاخذه قرار داده اند. 

   تالش برای حذف اختیارات جنگی ترامپ
درک ضرورت مهار ترامپ جنگ ساالر حال از سوی نهادهای قانونی 
ایاالت متحده هم احســاس شــده و در همین راستا قانون گذاران 
آمریکایی در تالش هســتند بــا ایجاد محدودیت هــای قانونی، 
خودسری های رئیس جمهور را مهار کنند. در همین راستا نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان از تصمیم برای ارائه و رأی گیری 
در باب قطعنامه ای درزمینه محدود کردن حدود اختیارات جنگی 
دونالد ترامپ علیه ایــران خبر داد. »این )قطعنامه( که تأکیدی بر 
مسئولیت های نظارتی کنگره است حکم می کند که در صورت عدم 
اقدام کنگره، خصومت نظامی دولت )ترامپ( با ایران در ۳۰ روز باید 
متوقف شــود«. این در حالی است که تیم کین، سناتور دموکرات 
هم جمعه هفته گذشته از کنگره خواسته بود فوری و پیش از آنکه 
ترامپ جنگی دیگر را آغاز کند، اختیارات جنگی وی را سلب کند. 
ترامــپ که در فراری رو به جلو تــالش دارد از زیر بار ماجراجویی 
خطرناک اخیرش شــانه خالی کند همچنان به جنگ توییتری و 
ارسال پیام هایی تهدیدآمیز علیه کشــورمان برای منصرف کردن 
تهران از عملیات انتقامی ادامه می دهد. پس از تهدید توییتری روز 

یکشنبه ترامپ به هدف قرار دادن اماکن فرهنگی و غیرنظامی ایران 
که مصداق ارتکاب جنایت جنگی است؛ روز گذشته و این بار توییت 
دیگری از وی که در آن تهدید کرده بود به شــکلی »غیرمتناسب« 
به هر حمله ایران پاســخ خواهد داد؛ جنجال آفرین شــد. وی در 
توییت خود با لحنی حاکی از تکبر، به کنگره گفته بود باید مواضع 
رســانه ای او را به عنوان ابالغیــه تلقی کند. کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا هم در مقام مقابله به مثل، اخطاریه خود 
خطاب به ترامپ را در قالب پیامی توییتری منتشــر کرد و نوشت: 
این پست رســانه ای برای یادآوری این موضوع است که اختیارات 
جنگ طبق قانون اساسی آمریکا به کنگره سپرده شده و الزم است 
کــه تو قانون اختیارات جنگی را مطالعه کنی و دیگر اینکه تو یک 
دیکتاتور نیستی! کنگره آمریکا به ویژه حزب دموکرات از بابت آنکه 
ترامپ بدون مشورت با کنگره دستور سوءقصد به جان سردار قاسم 
سلیمانی را صادر کرده؛ بسیار شاکی است و به وی گوشزد کرده که 
نباید خودسرانه آمریکا را به باتالق جنگی تازه در خاورمیانه بکشد. 

العربی الجدید: منابــع آگاه اعالم کردند، 
آمریکا در اقدامی پیشدستانه و از بیم پاسخ 
ایران به ترور ســردار ســلیمانی به صورت 
محرمانه نیرو وارد عدن کرده تا از منافعش در 

تنگه باب المندب حمایت کنند.
رویتــرز: الیزابــت وارن، نامــزد دموکرات 
انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا حمله 
هوایی بامداد جمعه آمریــکا را که منجر به 
شهادت سردار سلیمانی شد »ترور« توصیف 
کرد و گفت: این اقدام امنیت آمریکایی ها را 

کاهش داده است.

در محکومیت ترور »سردار سلیمانی« 
 طنین »مرگ برآمریکا« 

در قلب  یمن پیچید

العالم: هزاران یمنی روز گذشــته با حضور 
در میدان  »باب الیمن« شــهر صنعا پایتخت 
یمن، از اقدام آمریکا در ترور ســردار »قاسم 
ســلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه ایران 
و »ابومهــدی المهندس« جانشــین فرمانده 
حشدالشعبی عراق ابراز انزجار و اعالم کردند، 
زمان آن رسیده آمریکایی ها و صهیونیست ها 
چمدان های خود را ببندند و بروند. ضیف اهلل 
الشامی، وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی 
یمن که از جمله سخنرانان جلسه بود اعالم 
کرد، این دو فرمانده شــهید فقط مربوط به 
ایران یا عراق نیستند بلکه شهدای کل امت 
اسالم محسوب می شوند. وی ادامه داد: خون 
سردار سلیمانی و المهندس و تمام شهدا به 
موشــک های قاره پیما و سالح هایی تبدیل 
خواهد شــد که به حضور آمریکا در منطقه 

پایان می دهد. 

 سردار شهید سلیمانی
 همیار جهاد و صلح  در افغانستان 

شهادت سردار سلیمانی واکنش های زیادی را در میان مردم و دولت ها در سراسر جهان 
و به ویژه در منطقه برانگیخته است. در این میان واکنش ها در افغانستان، کشوری که 
سردار شهید سلیمانی سال ها درگیر مسائل آن بود و با بیشتر سیاستمداران آن ارتباط 
و آشنایی نزدیک داشت، بیش از همه جلب توجه می کند. در این راستا دو طیف از 

واکنش ها را در افغانستان شاهد بوده ایم. 
نخست اشخاص و سیاستمدارانی که هم اکنون در خارج از چارچوب دولت و مناصب 
حکومتی قرار دارند؛ اظهارنظرهای این اشخاص آزادانه و به دور از قید و بند ها و ضوابط 
دولتی انجام گرفته اســت و عموماً نیز بر نقش برجسته و تأثیرگذار سردار شهید در 
افغانستان تأکید داشــته اند. بر همین اساس حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین با 
تقبیح و محکومیت شــدید این عمل آمریکایی ها، سردار سلیمانی را فردی معرفی 
می کند که خواهان تأمین صلح و ثبات در افغانستان بود. حنیف اتمر، مشاور سابق 
امنیت ملی افغانســتان نیز با یادآوری همکاری های دو کشور در دوران خدمتش، از 
حمایت جدی سردار سلیمانی برای بهبود امنیت و تقویت روند صلح قدردانی می کند. 
افراد دیگری چون عبدالطیف پدرام، محقق و اسماعیل خان نیز ضمن محکوم کردن 
اقدام آمریکایی ها در ترور شهید سلیمانی، از او به عنوان همیار مهم مردم افغانستان 
در دوران جهاد و مقابله با تروریســم و افراط گرایی یــاد کرده اند. اما در میان همه 
این ها شاید توییت پسر قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود، بیش از همه 
جلوه گری می کند: »چو شیرمردان بمیرند جامه ها باید درید، کی نشینیم تا دگر شیری 

چنین آید پدید«.
اما طیف دوم واکنش ها به سیاســتمداران و دولتمردان کنونی افغانستان تعلق دارد؛ 
همان ها که سال هاســت در منگنه میــان منافع مردم افغانســتان و نابخردی های 
سیاســتمداران آمریکا گرفتار شده اند. اعالمیه ای که اشرف غنی به مناسبت شهادت 
ســردار ســلیمانی صادر کرد مصداق کاملی از همین موضوع است. او ضمن یادآوری 
روابط نزدیک افغانستان با هر دو طرف، توصیه به خویشتنداری و گفت وگو می کند. با 
این حال پیام تسلیت او و عبداهلل عبداهلل خطاب به مردم و مقامات ایران را شاید بتوان 
روشن کننده مکنونات قلبی آن ها دانست.عالوه بر این تأکید رئیس جمهور افغانستان 
بر این نکته که اجازه نخواهد داد این کشــور به عنوان پایگاهی برای حمله به کشــور 
ثالث مورد استفاده قرار گیرد، خود گویای تالش او برای دور کردن افغانستان از تبعات 
حماقت ها و تصمیمات نابخردانه آمریکایی هاست. در این شرایط شهادت سردار سلیمانی 
نگرانی دیگری را نیز در میان مردم و سیاســتمداران افغانستان رقم زده است؛ نگرانی 
درباره تبعات منفی این ترور بر پیشبرد فرایند صلح و ثبات در این کشور. سردار سلیمانی 
تنها همیار جنگ و جهاد در افغانستان نبود بلکه همان گونه که رئیس جمهور پیشین این 
کشور یادآوری کرده است، او از حامیان و هواخواهان صلح و ثبات در افغانستان بود. در 
ماه های اخیر و در فرایند گفت وگوها میان طالبان و دولت و گروه های سیاسی افغانستان، 
سردار سلیمانی نقش مؤثری در نزدیکی و ارتباط میان آن ها ایفا کرده بود.بیانیه طالبان 
در محکومیت اقدام آمریکا در ترور شهید سلیمانی و هشدار نسبت به تبعات و عواقب 
این اقدام را می توان در همین راستا ارزیابی کرد. در نهایت باید گفت مردم افغانستان 
و حتی دولتمردان این کشــور به شدت نگران پیامدهای اقدامات و سیاست های غلط 
اینچنینی بر کشورشان هستند و دقیقاً به همین دلیل است که هر روز نیز بر اجماع نظر 
آن ها نسبت به بیرون راندن این مداخله گران و جنجال آفرینان آمریکایی افزوده می شود.
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ترامپ، بغداد را به اعمال تحریم های شدید تهدید کرد
 جهان   رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مصوبه پارلمان عراق 
برای اخراج نظامیــان آمریکایی، بغداد را به اعمال تحریم های 
شدید تهدید کرد. دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از فلوریدا به 
واشنگتن با اشاره به این موضوع گفت: ما نیروهایمان را از عراق 
بیرون خواهیم کشــید، اما اول عراق باید هزینه پایگاه هوایی 
آمریکا را بپردازد. در صورتی که عراق خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشور شود و این اقدام به صورت دوستانه صورت 
نگیرد، ما تحریم های بی سابقه ای علیه این کشور وضع می کنیم.

به دنبال حمله تجاوزکارانه آمریکا به ســردار قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه عراق، نمایندگان پارلمان 
عراق روز یکشنبه در اقدامی طرح پایان حضور نظامیان خارجی 
در خاک کشورشان را تصویب کردند. تنها ساعاتی پس از این 

اقدام، مورگان اورتاگس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد واشنگتن نسبت به این رأی بسیار احساس ناامیدی می کند. 
پایگاه خبری آکســیوس نیز به نقل از دو مقام آمریکایی و یک 
مقام عراقی گزارش داده، دولت ترامپ به دنبال متقاعد کردن 
مقامات عراقی بوده تا جلو مصوبه پارلمان این کشور در زمینه 
اخراج نظامیان خارجی را بگیرد، اما البی واشنگتن ناموفق بوده 
است. این در حالی است که »مارکو روبیو« سناتور جمهوری خواه 
در واکنش به مصوبه پارلمان عراق، خواستار تجزیه عراق شده 

و گفته: زمان آن است که منطقه کردستان از عراق جدا شود.

 آغاز سازوکار بیرون راندن نظامیان آمریکایی
اما هنوز 24 ساعت از تصمیم مجلس عراق برای اخراج نظامیان 

آمریکایی نگذشته که ســخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق روز دوشــنبه اعالم کرد تحرکات زمینی و هوایی ائتالف 
بین المللی به رهبری ایاالت متحده در کشــورش محدود شده 

است و به آن ها اجازه حرکت داده نمی شود.
سرلشکر »عبدالکریم خلف« گفت: حمالت اخیر آمریکا حماقتی 
اســت که سکوت در برابر آن ممکن نیست. سلیمانی میهمان 
عراق بود. آمریکایی ها به طور خودسرانه دست به این کار زدند 
و توجیهاتی که در این خصوص می آورند، غیرمنطقی اســت. 
سرلشکر خلف با تأکید بر تالش ها برای فراهم کردن سازوکار 
اخراج نظامیان بیگانــه از عراق گفت: »ائتالف بین المللی برای 
آموزش، تسلیح و فعالیت های مستشــاری در عراق می ماند و 

نیروهای رزمی آن اخراج خواهند شد«.

خبر
در واکنش به مصوبه پارلمان عراق درباره اخراج نظامیان آمریکایی

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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آگهی مزایده عمومی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد در نظر دارد طبق ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن امالک مازاد 
خ��ود را با مش��خصات مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و مطابق مق��ررات معامالت دولتی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان 
ش��رکت در مزایده می توانند جهت بازدید و اطالع از ش��رایط، دریافت اس��ناد، تکمیل و تحویل اس��ناد مزایده از تاریخ 1398/10/18 به مدت 13 
روز ) 3 روز بابت دریافت اس��ناد و مدت 10 روز به جهت تکمیل و تحویل اس��ناد مزایده( از س��اعت 7:30 صبح لغایت 14 ) روزهای پنجش��نبه تا 
س��اعت 13( به غیر از ایام تعطیل به آدرس مش��هد - نبش دانشجو 10 - طبقه همکف - کارشناسی پشتیبانی مراجعه نمایند. بازگشایی پاکت ها 

در تاریخ 1398/11/03 ساعت 12 در سالن اجتماعات اداره فوق صورت خواهد پذیرفت.

1- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
2- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط مردود است.

قیمت پایه کارشناسی  مساحت ) مترمربع(آدرس ملکموضوع مزایدهردیف
اجاره بهای سالیانه

 ) ریال(

شرایط خاص شرکت 
کنندگان

تضمین شرکت در مزایده 
) معادل 5% جمع کل مدت 

اجاره با لحاظ قیمت پایه( عرصهاعیان

بخشی از راهرو طبقه همکف 1
اداره آموزش و پرورش ناحیه 
6 جهت تایپ و تکثیر در ساعات 

اداری

دارندگان پروانه 8/64120،000،000نبش دانشجو 10
کسب یا موسسات 

تایپ و تکثیر
6،000،000

بخش جنوبی هنرستان طالقانی 2
به انفصام یک باب اتاق نگهبانی 

از ساعت 15 لغایت 24

121651240،000،000ابتدای بلوار هنرستان
دارندگان مجوز 

پارکینگ از مراجع 
ذیصالح

12،000،000

آگهی فراخوان مناقصه عمومی)نوبت اول( 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های:
WWW-IETS.MPORG.IR             WWW.TENDER.BAZRASI. IR          WWW.SPGC.IR 

مراجعه و یا با شماره تلفن های 07731313989تماس حاصل  مراجعه فرمائید.
 روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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مناقصه شماره :R2-98/012              تقاضای شماره : R2-3311898064-RKشماره تقاضا و مناقصه 

خرید ONLINE H2S ANALYZERS پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی شرح  مختصراقالم درخواستی  

مبلغ تضمین شرکت در
 فرایند ارجاع کار

 پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت ،مبلغ تضمین شر کت در فرایند ارجاع کاربه میزان 
2/632/500/000 ریال می باشد.

نوع تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره
 123402/ت50659 ه مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

تبصره :در صورت ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت وجه نقد،مبلغ نقدی می بایست به شماره حساب 
0111112222005بانک ملی شعبه عسلویه کد 7725بنام پاالیشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و 

فیش واریزی ارائه گردد.

52/650/000/000ریالمبلغ براوردی مناقصه 

98/11/29تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط99/1/9تاریخ گشایش پاکات  فنی 

99/2/2تاریخ گشایش پاکات مالی 99/1/5اخرین مهلت ارائه  پیشنهادات  

استان بوشهر-شهرستان عسلویه ، شهر نخل تقی ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس ادرس و تلفن مناقصه گذار
جنوبی ،پاالیشگاه دوم )،فازهای 2و3 (
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شماره مجوز:1398,6281
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