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             آگهی مزایده شماره 98/10/14-98/19123/92
               اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین- نوبت دوم

درنظر دارد چوب آالت به شرح ذیل را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.

قیمت تضمین )ریال(گونهشرحردیف

20/000/000راش وتوسکاالوار1

10/000/000بید . گردو . توسکا وگونه های مختلف باغیگرده بینه2

 متقاضی��ان م��ی توانند به منظور دریافت اس��ناد وبرگه های ش��رایط ش��رکت درمزایده تا تاریخ 
دوش��نبه 98/10/23 به وب س��ایت اینترنتیqazvin.frw.org.ir ویا به س��امانه س��تاد )س��امانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت( به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و تا تاریخ ش��نبه 98/10/28 
مدارک الزم شرکت در مزایده را در سامانه ستاد بارگذاری وپاکت تضمین شرکت در مزایده را 
در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این اداره کل واقع درقزوین: خیابان نواب شمالی 
– مجتمع ادارات کد پس��تی 15136 – 34199 تحویل نمایند.)بازگش��ایی پیش��نهادات در س��امانه

www.setadiran.ir ساعت 9 صبح مورخه دوشنبه 98/10/30 انجام خواهد شد(.
 تلف��ن تم��اس 45و33373088 – 028 و33379254 – 028 الزم اس��ت مزایده گران با عضویت 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی، اسناد را از طریق سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت( دریافت وارس��ال نماین��د. جهت بازدید )تا م��ورخ 98/10/26( از چوب آالت در محل های 

مذکور دراسنادمزایده در ساعات اداری از ساعت 8/00 لغایت 14/00 مراجعه نمایند.
/ع روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دوم     شماره مجوز 1398.6229
SKD -9802034 :در ابعاد مختلف بهمراه لوازم یدکی مربوطه  شماره تقاضا SWING CHECK VALVE موضوع: خرید 26 دستگاه

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد 26 دستگاه SWING CHECK VALVE در ابعاد مختلف به همراه لوازم یدکی 
مربوطه را تحت تقاضای SKD -9802034 از طریق سازندگان و تأمین کنندگان معتبر کاالی ساخت داخل خریداری نماید.

شرایط متقاضی: 
1- دارا بودن شخصیت حقوقی/حقیقی، کد اقتصادی، شناسه ملی/کدملی.

2- داشتن توانایی مالی، تجربه و سوابق کافی و مرتبط.
3- توانایی تهیه ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار بمبلغ 706/500/000 ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه تضمین انجام تعهدات 
بمیزان 10 درصد مبلغ پیش��نهادی، مناقصه گذار میتواند ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار مناقصه گران را در صورت نیاز، بیش از 

سه ماه تمدید نماید.
در ضم��ن 25 درصد بار مالی معامل��ه به برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول مناقصه گذار 

پرداخت خواهد گردید.
متقاضیان واجد ش��رایط ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر تا تاریخ 98/10/28 ضمن ارس��ال نامه اعالم آمادگی ش��رکت در مناقصه به 
فاکس 37614397-051، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز ش��رق واقع در 
مشهد، بلوار ارشاد، خیابان پیام، پالک 18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفن 37047000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اسناد 

تکمیل شده ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا تاریخ 98/11/12 به آدرس ذکر شده تحویل شود. 
ضمنًا آگهی فوق در سایت WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IR و WWW.EOGPC.IR درج میباشد.

 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
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آگهی مزایده
شرکت قند تربت حیدریه
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
خدمات عمومی استخر
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
پروژه گلبهار 
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
خدمات ناجی غریق استخر 
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 مینا افرازه: دیروز مجلس شورای اسالمی روز 
ویژه ای داشــت که طی آن چند تن از اعضای 
شورای نگهبان برای تصویب طرحی درباره اقدام متقابل 
درخصوص جنایت اخیر آمریکا حضور یافتند. نمایندگان 
در این جلسه طرح سه فوریتی »اصالح قانون اقدام متقابل 
در برابر اعالم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی 
توســط ایاالت متحده آمریکا« را به تصویب رساندند. با 
تصویب این طرح نخستین طرح سه فوریتی تاریخ مجلس 
شورای اســالمی با اتفاق آرا به تصویب رسید. عالوه بر 
حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس برای تسریع در 
تأیید مصوبه مجلس، نمایندگان دولت از جمله حسینعلی 
امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در جلسه حضور 

داشتند و با موافقت دولت، این طرح، قانونی شد.
قانون اقدام متقابل در برابر اعالم ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی  به عنوان »سازمان تروریســتی« توسط ایاالت 
متحده آمریکا، چهارم اردیبهشت ماه امسال به تصویب 
رســیده بود که به موجب این قانون فرماندهی مرکزی 

آمریکا )سنت کام(، نیروها و سازمان ها و یا نهادهای تحت 
اختیار این فرماندهی، تروریســت اعالم شدند و هرگونه 
کمک نظامــی یا اطالعاتی به این نیروها جهت تقابل با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران 
همکاری در اقدام تروریستی محسوب شده بود. اما در این 
قانون با توجه به مطالبه رهبری و عموم جامعه نسبت به 
گرفتن انتقام ســخت از دولت آمریکا در پی ترور سردار 
سلیمانی اصالحاتی صورت گرفت و به قانون انتقام سخت 

تبدیل شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در تشریح جزئیات »قانون انتقام سخت« 
اظهار داشت: برای اجرای هرچه بهتر اقدامات متقابل علیه 

زیاده خواهی و تجاوزگــری آمریکا هر آنچه که نیاز بود، 
امروز به صورت قانون درآمد. بر اســاس این قانون، دست 
تمامی عوامل نظامی و امنیتی باز است تا بتوانند پاسخ 
آمریکایی ها را در هر نقطه ای از خاورمیانه و غرب آسیا 
بدهند. ابوالفضل حســن بیگی در گفت و گو با »قدس 
آنالین« تصریح کرد: اقدام ایران باید یک جواب ســخت، 
کوبنده و قانونی باشــد و از سوی دیگر برای کشورهای 
جبهه مقاومت نیز نوعی تعهد ایجاد کند. نماینده مردم 
دامغان ادامه داد: این قانون ســه جنبه دارد که بر اساس 
احکام شرعی قرار است دستور دهنده و اجرا کننده اقدام 
تروریستی علیه سردار سلیمانی که پنتاگون است مورد 
هدف این قانون باشد و هیچ بیگناهی در قبال این اقدام 

کثیف ترامپ و پنتاگون آسیب نبیند. حضور آمریکایی ها 
در خاورمیانه و غرب آســیا موجــب خونریزی، ناآرامی، 
جنگ های داخلی و استعمار ملت ها شده است که پاسخ 
به این اقدامات در این مصوبه گنجانده شد. قطعاً شهادت 
شهید سلیمانی آغازی است بر پایان عمر آمریکا در منطقه 

و این امر به زودی تحقق می یابد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مصوبه مجلس گسترده 
اســت و به صورتی نوشــته شــده که تمامی نیروهای 
نظامی، امنیتی و همچنین دیپلمات های وزارت خارجه 
اختیار عمل کافی را برای اقدامات ســخت و قوی علیه 
آمریکایی ها خواهند داشت. اجرای این قانون عالوه بر بعد 
سخت افزاری، جنبه امنیتی و نرم افزاری هم دارد. ریخته 

شدن خون شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی سبب شد 
امروز همه ملت های منطقه خواهان خروج آمریکا و از بین 

رفتن آثار ارتش آمریکا در منطقه باشند.
وی بیان کرد: مصوبه قبلی هم با توجه به اینکه دســت 

نیروهای نظامی را باز گذاشــته بود، ســبب شد جایگاه 
آمریــکا در خاورمیانه تضعیف شــود و پیــروزی های 
بزرگ تری در عراق، ســوریه و سایر نقاطی که مقاومت 

حضور دارد، رقم بخورد.

 تصویب نخستین طرح سه فوریتی در تاریخ مجلس ایران

»انتقام سخت« قانونی شد

خبر
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پیکر پاک سردار سلیمانی در زادگاهش آرام گرفت اما دل های مشتاقان فرهنگ مقاومت تا محو اسرائیل آرام نمی گیرد

 ............ صفحه 2



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

روزنامـه صبـح ایـران

ظریف: ترور سردار سلیمانی معادل حمله نظامی به ایران است    سیاست: وزیر خارجه درباره اقدام تروریستی آمریکا و شهادت سردار سلیمانی گفت: ترور سردار سلیمانی اقدام تهاجمی و معادل حمله 
نظامی به ایران است و به آن پاسخ خواهیم داد و پاسخ ما متناسب با آن و به همان میزان خواهد بود. پاسخی قانونی خواهیم داد؛ چراکه ما مثل ترامپ، بی قانون نیستیم. وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با سی ان ان 

در تهران با یادآوری اقدام تروریستی کاخ سفید در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی تصریح کرد: دونالد ترامپ  با اقداماتش، فقط در حال بدتر کردن اوضاع برای آمریکا در خاورمیانه است.

 سیاست  غوغای حاج قاسم تازه شروع 
شــده اســت، پس از بغداد، کاظمین، 
نجف، کربال، خوزســتان، مشهد، تهران 
و قــم این مردم کرمان بودند که قیامت 
کردند تا به همه نشــان دهند که ایران 
میلیون ها قاســم ســلیمانی دارد. پیکر 
پاک سردار سلیمانی در زادگاهش آرام 
گرفــت، اما دل های مشــتاقان فرهنگ 
مقاومت تا محو اسرائیل آرام نمی گیرد.

واژه هــا از بیان عظمت حماســه دیروز 
مردم کرمان نه تنها قاصرند، بلکه حقیر 
و ناچیزند. شــاید اگر خود سردار قاسم 
سلیمانی بود، راضی به این همه زحمت 
نمی شد ولی مردم کرمان آمدند تا حق 
فرزند خود را ادا کنند. حتی رنج ازدحام 

را به جان خریدند، ولی آمدند.
هرچند به علت بــی تدبیری و ازدحام 
جمعیت، ده ها نفر از مردم در مراســم 
روز گذشــته جــان خود را از دســت 
دادند و مراسم باشکوه تشییع و تدفین 
پیکرهای پاک شهدای جبهه مقاومت به 
دلیل ازدحام جمعیت در شــهر کرمان 
برای ســاعت ها به تعویق افتاد، اما این 
تازه شروع ماجراست. قطره قطره خونی 
که از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
بر زمیــن عراق ریخت، امــروز در رگ 

مردم ایران و منطقه می جوشد.

 سالمی: حرف آخر را اول 
می زنم، انتقام می گیریم

بــرای همین بود کــه فرمانده ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مراسم وداع 
مردم دیار کریمان با شــهدای مقاومت 
در میان شــعارهای »ســالمی، سالمی 
انتقام انتقام« گفت: حــرف آخر را اول 
می زنم. انتقــام می گیریم. 
محکم،  ســخت،  انتقــام 
و  قاطع  کننده،  پشــیمان 

تمام کننده.
سالمی  حســین  سرلشکر 
کرمان  آزادی  میــدان  در 
شــعارهای  به  پاســخ  در 
انتقام گیری  برای  حاضران 
شهادت ســپهبد سلیمانی 
با بیان اینکه شــهید قاسم 
ابوذر  از  را  تقوا  ســلیمانی 
گرفتــه بود، اظهــار کرد: 
او ابــوذر بوده و هســت و 
وفاداری را از حضــرت ابوالفضل گرفته 
بود و این وفاداری و عشــق به اسالم و 
والیــت و ایران عزیز را اثبــات کرد. او 

میثم، عمار و یاسر بود.
وی افزود: امروز خدای شــهیدان شاهد 
طلوع دو خورشــید روی زمین است. ما 

امروز آمده ایم در آســمان این شهر عزیز 
دو خورشــید پرفروغ را بنشــانیم. ما در 
نبرد با آمریکا فرمانده شجاع، فداکار و بی 
نظیر که سردار قلب ها بود و سردار رشید 
اســالم، ایران و کرمان را از دست دادیم. 
سالمی اظهار کرد: همه ما امروز می دانیم 
کسی را تا عرش خدا تشییع می کنیم که 
در ایمان، شجاعت و اعتقاد بی نظیر است. 
او می رفت و می رود که ستون های خیمه 
دشــمن را بشکند. او میثم، عمار و یاسر 
بود. او هرگز در برابر دشمن سست نشد، 

نلرزید و قلبش آرام و مطمئن بود.
فرمانده کل ســپاه تأکید کرد: گســتره 
شــخصیت او فراتر از مرزهــای ایران و 
جهان اســالم بود و امروز همه جهان از 
او به عنوان اسوه حمایت از مظلومان و 
مســتضعفان یاد می کنند و چه بد است 
کار کســانی که می خواهند به خورشید 
سنگ بزنند و آن را خاموش سازند. وی 
افزود: این کار آمریکا به پایان اســتکبار 

و سلطه آنان بر جهان خواهد انجامید.
فرمانــده کل ســپاه خاطرنشــان کرد: 
دشــمن باید بداند که شــهید قاســم 
سلیمانی از قاسم سلیمانی برای دشمن 
خطرناک تر اســت. سپهبد بزرگ ما چه 
کرده اســت که دشمنان او و یارانش را 
مورد آشکارترین ترور عالم قرار داده اند؟ 
او فراتر از مرزها و معیار شکســت های 
سلیمانی  قاسم  حاج  آمریکاست. شهید 
دشمنان را در بیابان ها، دشت ها، کوه ها 
تا دریای مدیترانه و دریای سرخ به زانو 
درآورده و نهضت فلسطین را احیا کرده، 
سیاســت آمریکا را در سوریه با شکست 
مواجــه کــرده و او از جغرافیای جهان 

اسالم یکپارچه محافظت کرده است.
 سالمی ادامه داد: سردار قاسم سلیمانی 
اجــازه نداد که آمریــکا در عراق موفق 

شــود و سیاست های خود را پیش ببرد. 
شــهادت حاج قاســم ســلیمانی نقطه 
آغــازی برای خــروج هرچه ســریع تر 
آمریکا و اشرار از منطقه غرب آسیاست. 
آمریکایی هــا اشــتباه کرده انــد، آن ها 
ســال های سال در فضای مجازی تالش 
کرده اند با بســیج همه رسانه ها کمی از 
نفرت مردم ایران نسبت به خود بکاهند 
و مردم را نســبت بــه انقالب و رهبری 
بدبیــن کنند، تا به خیابان ها بریزند، اما 
با اقدامــی که انجــام داد، نفرت مردم 
را نســبت به خود برانگیخــت و امروز 
به جرئت می گویم که بذر کینه از آمریکا 
در دل مســلمانان کاشــته شده است. 
سالمی به آمریکا هشدار داد: امروز با این 
ترور ناجوانمردانه تمام سرمایه هایتان را 
به آتش کشیدید و تمام دل ها سرشار از 

نفرت مردم از آمریکایی هاست. 
امــروز دوبــاره می گوییــم کــه انتقام 
ســخت خواهیم گرفت، امــا بدانند اگر 
بخواهند واکنشــی نشان دهند، آنجایی  
را که می دانند کجاست به آتش خواهیم 
کشید، پس بهتر است دست به اقدامی 

نزنند.

 عبای رهبری همراه با شهید 
حاج قاسم سلیمانی

محمدباقر قالیباف در حاشــیه مراســم 
تدفین ســردار شــهید ســپهبد قاسم 
ســلیمانی در کرمان، گفت: حضرت آقا 
عبای نماز شــب خــود را دادند تا حاج 
قاسم را با آن به خاک بسپارند. آقا با این 

عبا ۱۴سال نماز شب خوانده اند.
وی افزود: این دومین عبای نماز شــب 
آقاســت که شــهیدی بــا آن به خاک 
ســپرده می شود؛ نخستین عبا به شهید 

حاج احمد کاظمی تقدیم شده بود.

قالیباف همچنین تصویــری از آنچه با 
شهید حاج قاسم سلیمانی دفن می شود 
را در اینستاگرام منتشر کرد که شامل: 
عبای نماز شب رهبر انقالب، انگشتری 
که حاج قاسم با آن نماز شب می خواند، 
تربــت کربــال، پرچم گنبد حــرم امام 
حسین)ع(، امضای چند شاهد مبنی بر 
اینکه حاج قاسم انســان خوبی بوده از 
جمله رهبر انقالب، سید حسن نصراهلل، 

عماد مغنیه بود.

 روایت تکان دهنده از وضعیت 
پیکر حاج قاسم در محضر 

رهبرانقالب
روز گذشــته همزمــان بــا تشــییع و 
تدفین میلیونی ســردار شــهید، سردار 
ســیدمحمد باقرزاده، فرمانــده کمیته 
ســتادکل  مفقودیــن  جســت وجوی 
نیروهای مســلح از وضعیت پیکر شهید 
قاســم سلیمانی و دیگر شهدا در محضر 
مقــام معظم رهبــری روایت کــرد. به 
گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
ستادکل  مفقودین  کمیته جست وجوی 
نیروهای مسلح، ســردار باقرزاده گفت: 
به آقا عرض کردم: وقتی که خواســتیم 
شهدا را کفن کنیم کربال را دیدیم، همه 
بدن ها اربا اربا بود، حاج قاسم پنج تکه 
شده بود، ســر در بدن نداشت، بخشی 

ازکتف و دست راست و... . 
ابومهــدی المهندس هم فقط چند تکه 
از بدنــش. عرض کردم: بــا اینکه برای 
کفن کردن همه وســائل را داشــتیم، 
پارچه داشتیم، پنبه داشتیم، پالستیک 
و دیگر لوازم راداشتیم، اما نمی توانستیم 
ایــن پیکرها را خوب جمع و جور کنیم 
و به ســختی تیمم داده و کفن کردیم، 
نمی دانــم امام زیــن العابدین در کربال 
چطور جنازه ســید الشــهدا را با بوریا 

جمع کرد؟

 ایران و عراق، الیمکن الفراق
نحوه شهادت و وضعیت پیکرهای مطهر 
شهید حاج قاســم سلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس به نحــوی بود کــه همان 
هدف همیشــگی ایــن دو مجاهد را به 
منصه ظهور گذاشــت. ایــران و عراق، 
در آمیختــه باهم. بــرای همین بود که 
همزمان با مردم کرمان که پیکر سردار 
قاسم ســلیمانی را تشییع کردند، مردم 
بصره هم پیکر »ابومهدی المهندس«  را 
پس از تشییع در آبادان روی دوش خود 
بلند کردند و فریاد انتقام ســر دادند تا 
نشان دهند که ایران و عراق جداشدنی 

نیستند.

پیکر پاک سردار سلیمانی در زادگاهش آرام گرفت، اما دل های مشتاقان فرهنگ مقاومت تا محو اسرائیل آرام نمی گیرد

به سوی قدس

 مسئوالن دیدند مراتب قدردانی، سپاس، تجلیل و بزرگداشت مردم از سردار دل ها 
و عزیزجان حاج قاسم سلیمانی را و بیشتر به خودشان بیایند که مردم فهیم، باادب، 
صبور و وفــادار و قانع ایران فرق خادم را از غیر خادم های بوق و کرناچی خیلی و 

خیلی بهتر می شناسند. 09150002831 
 ملت ایران که خواهان انتقام ســخت از آمریکا و رژیم اســرائیل، اذنابشان و ... 
هستند، قبل از سپاه و دولت، ابتدا خودشان با تحریم دالر و هر نوع کاالی آمریکایی، 
اسرائیلی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی، می توانند به نوبه خود و برای همیشه، بهترین 

انتقام را بگیرند و به دیگران نیز توصیه کنند. 09190000996
سردار و ابومهدی یک روح بودند در دو بدن و ما نیز در صراط این دو با محبتیم. 

09300008947
 از کیم جون می خواهم هدیه کریســمس برای ترامپ یک تابوت ارســال کند. 

09150009278
ســردار سلیمانی )ره( نه رستم دســتان، نه آرش، نه سردار کوچک جنگلی، نه 
حسینعلی دلواری، نه رئیســعلی دلواری، نه مدرس زمان، در ایران معاصر سلمان 
فارســی، مالک اشتر، کیان ایرانی، یا نه بهتر بگویم سرباز امام زمان بود و امیدوارم 
که مســئوالن او را الگو قرار دهند و چنان کنند که شرمنده او و مردم قدرشناس 

نشوند. 09360004423
در این فضای بغض و غم و اندوه به حق، از شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی 
عزیز، باید مراقب نقشه و دسیسه های دشمنان ایران اسالمی باشیم. ما ملت آماده 
و منتظر انتقام سخت هســتیم، اما تابع نظر امر ولی خود امام خامنه ای هستیم. 

09370008044
سردار سلیمانی  قهرمان  مبارزه  با داعش  بود و برای  خشکاندن  ریشه  داعش  و ادامه 
 راه  او باید همه  ملت ها تالش  کنند  تا حوزه های  غیرعلمی  وهابی  و انگلیسی  که  در 
پاکستان  و اردن  و افغانستان  و قفقاز، افکار داعشی  و طالبانی  می پرورانند، شناسایی  
و تعطیل  شوند؛ چون  اسالم  عزیز را برای  جوانان ، خشن  جلوه  می دهند و النه  های 

 زنبوری  هستند که  عاقبت  نیش  خواهند زد. 09150002986
 ســالم در جواب اون آقا یا خانومی که گفته است چرا از گرفتن وام 2 درصدی 
کارمند بانک توی روزنامه نوشتید، ولی از انجام دادن کار مردم به نحو احسن و بدون 
منت مطلبی ننوشتید، بگویم برای کاری که انجام می دهد، حقوق می گیرد، بدون 

حقوق که کار انجام نمی دهد که بخواهد منتی هم داشته باشد. 09360004368
 معافیت مالیاتی ۶هزار میلیاردی کاســبان کنکور! این موضوع در حالی اســت 

که درآمد مؤسسات کنکوری، یک سوم درآمد نفتی کشور است! 09030001759
 بنده یک پرســتارم که ۶ ســال ســابقه کار دارم و حقوق مــن ۳ میلیون 
تومــان، هنوز مســتأجرم. یک خودروی ســمند دارم و ۶۰ میلیون پس انداز 
بانــک دارم که ۷۰ میلیون هم از بانک وام دارم که در مجموع قســط و اجاره 
خانه من ماهی ۳ میلیون تومان اســت، بنده مشــمول کمک معیشتی نشدم 
و علت آن هم توی ســایت نوشــتند »مجموع دریافتی من درســال ۹۷ مبلغ 
۷۶۰ میلیــون تومان بــوده« که من همچین دریافتی نداشــتم و غیر حقوقم 
 منبــع درآمد دیگری نــدارم که همه آن مــی رود بابت قســط و اجاره لطفاً 

پیگیری کنید. 09150007571
 وقتی دیدی کفتارها و گرگ ها خوشحالند بدان که شیر شکار کرده اند... ان شاءاهلل 
که به زودی انتقامی سخت از این کفتارها و گرگ های آمریکایی و اسرائیلی خواهیم 
گرفت... روحت شــاد حاج قاسم کبیر و اجرت با امام حسین و حضرت اباالفضل . 

09220003509

جهل ترامپ درباره ایران
غرب و ترامپ جامعه ایران را خوب نمی شناســند و شرایط ایران را درک نمی کنند. 
آنچه این اواخر اتفاق افتاد و اعتراضات بنزینی آمریکایی ها را وسوسه کرد و احتمال 

دادند که جمهوری اسالمی پایگاه داخلی و اجتماعی خود را از دست داده است.
آمریکایی ها با این سنجش اشتباه وارد این ماجرا شدند. اظهارات و توییت های ترامپ 

نیز نشان می دهد که او هیچ شناختی از ایران و ایرانیان ندارد.
توییتی که در خصوص حمله به مراکز فرهنگی زده بود، حاکی از آن است که وی 

فردی غیرفرهنگی است و شاید به مراتب از داعش داعشی تر.
مقوله فرهنگ در همه جای دنیا با اهمیت است و همه جای دنیا از فرهنگ کهن و 
میراث فرهنگی استقبال و از آن حمایت می کنند و به واسطه آن یونسکو که سازمان 
عریض و طویلی است، از این مهم حمایت و برای حفظ و پایداری آن هزینه می کند؛ 
چراکه فرهنگ خاص یک کشــور نیست و متعلق به کل بشریت است، ولی ترامپ 

این ها را نمی داند.
شاید این جهل نشانگر این است که مشاوران اطراف وی با این سوء برداشت ها وی را 
تحریک کردند که دست به جنایت بزند. حتی اگر تاکنون متوجه اشتباه خود نشده 

باشد، به زودی متوجه این اشتباه خواهد شد.
همیشــه بحث ما با غرب به خصوص آمریکا این بوده که شناخت عمیقی از جامعه 
و رفتــار ایرانی ندارید. به همین دلیل تصمیماتی که تابع این نگاه های اشــتباه و 
برداشت های اشتباه است، آن ها را دچار مخاطره می کند. آن ها فکر کرده اند که ایران 
دچار ضعف شــده، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، اما واقعیت چیز 

دیگری است.
مسئله بعدی انتقامی است که از آن صحبت می شود و من فکر می کنم ما می توانیم 
در چند حوزه انتقام خود را داشته باشیم، البته این نیازمند دقت، توجه، شناخت و 

شجاعت خاص خود است.
می توان از برخوردهای نیابتی این را شروع کرد تا رویارویی های مستقیم. البته 
به نظر به صورت غیرمستقیم خیلی بهتر می توان وارد این پروسه شد و حرکت 
درستی انجام داد. همین حرکت در مجلس عراق که منجر به اعالم لزوم اخراج 
آمریکایی ها از عراق شد، ضربه حیثیتی بزرگی برای آن ها و امتیاز بزرگی برای 

ایران است.
ما نباید این انتقام را صرفاً سخت و خشن و نظامی ببینیم، تصور کنید امروز آمریکا 
پس از ســال ها حضور در عراق از سوی سیاسیون عراقی مجبور به ترک این کشور 
شود و این پیروزی بزرگی برای ایران است و قطعاً در این ساحات پیروزی های بزرگی 

در آینده خواهیم داشت.
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یادداشت

 علیرضا ذاکر اصفهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ما قاعده بازی را رعایت کردیم، اما ترامپ رعایت نکردشاید به سوی من هم شلیک کند
نخست وزیر  محمد«،  »ماهاتیر  سیاســت: 
مالزی هشدار داد که اقدام تروریستی آمریکا 
در به شــهادت رساندن سردار سپهبد شهید 
قاسم ســلیمانی، می تواند به افزایش تنش ها 
در غرب آســیا منجر شــود. به نوشته »فری 
مالزیا تودی«، ماهاتیر محمد اقدام تروریستی 
بامداد جمعه آمریکا در بغداد را با قتل »جمال 
خاشقچی« روزنامه نگار عربستانی منتقد رژیم 
سعودی در کنسولگری سعودی در استانبول 
مقایسه کرد و گفت: واشنگتن و ریاض، مقصر 
این اقدامات غیراخالقی هســتند. وی ضمن 
اشاره به رفتار ترامپ گفت: او قوانین بین المللی 
را نقض می کند و جهان نیز نمی تواند کاری 
برای متوقف کردنش صــورت دهد. ماهاتیر 
محمــد در کنایه ای بــه »دونالــد ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: اگر کسی 
چیزی بگوید که او دوســت ندارد، »برای این 
شخص )ترامپ( مشکلی ندارد که به کشوری 
دیگر پهپاد بفرستد و حتی شاید به سوی من 
شلیک کند«. نخست وزیر مالزی همچنین از 
کشورهای مسلمان جهان خواست برای مقابله 

با این تهدیدات با یکدیگر متحد شوند.

سیاســت: امیر عبداللهیان، دستیار ویژه 
رئیــس مجلــس در گفت وگو بــا العربی 
قطر گفت: با وجــود اینکه آمریکا با ایران 
دشــمنی می کند، ما قاعده بازی را رعایت 
کردیــم، اما ترامپ رعایت نکــرد. او بازی 
جدید و بی قاعده ای را شروع کرد، بنابراین 
بــا همین ادبیات و با همین روش پاســخ 
قوی خــودش را خواهد گرفت. شــورای 
عالی امنیــت ملی در جلســه روز جمعه 
خــود تصمیمات بســیار دقیــق و مهمی 
گرفــت که همه این تصمیمات برای اقدام 
متقابل هســت و هیچ کدام بــرای اعالم 
شدن نیســت.هر کدام از این اقدامات در 
مراحل مختلف اعمال می شود. قطعاً دیگر 
آمریکا در منطقه نمی تواند به وضعیت قبل 

از ترور و شهادت شهید سلیمانی برگردد، 
اما درباره چگونگــی آن، فکر می کنم باید 
منتظر آینده نزدیک و نه چندان دور ماند. 
احتمــاالً ترامپ در آغاز ســال نو وضعیت 
متعادلی نداشــته و وقتی هوشیاری کامل 
خود را بــه دســت آورده، آن گاه متوجه 

اشتباه بزرگ خود شده است.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قنادباشی
 کارشناس بین الملل

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

سیاست خارجیسیاست خارجی
دستیار ویژه رئیس مجلس در گفت وگو با العربی قطر:»ماهاتیر محمد« در واکنش به ترور سردار سلیمانی به دستور ترامپ:

سیاست خارجی
تحلیلگر لبنانی: 

 در مقابل ایران
کسی کنار آمریکا نخواهد ماند

لبنانی  تحلیلگــر  یک  فارس: 
گفت: کشــورهایی کــه اکنون 
از ترور ســردار شــهید قاســم 
کرده اند،  اســتقبال  ســلیمانی 
حاضر به ماندن کنار آمریکا در 
هر رویارویی احتمالی نیســتند. 

»محمود علــوش« تحلیلگــر لبنانــی در گفت و گویی با 
بعید دانســتن وقوع جنگ مستقیم میان آمریکا و ایران 
گفت: چنیــن جنگ هایی برای منطقه و جهان بســیار 
ویران کننده و هزینه ســاز خواهد بود و مدعی شــد این 
سناریو آخرین چیزی اســت که تهران و واشنگتن بدان 

فکر می کنند. 
او در گفت و گو با وبگاه الخلیج اونالین، گفت: »در صورت 
اجرای چنین سناریویی، اسرائیل به طور مستقیم در هر 
جنگــی ورود خواهد کرد، اما دیگــر همپیمانان آمریکا 
هیچ تمایلی به چنین درگیری ندارند. کشــورهای خلیج 
]فارس[ از چنین ســناریوی فاجعه باری نگران هستند و 
اغلب اروپایی ها نیز خواهان جنگ نیستند و به طور کلی 

روابط خوبی نیز با دولت ترامپ ندارند«.

دفاعی امنیتی
سردار وحیدی: 

 ترامپ 
دیگر آرامش  نخواهد داشت

کمیســیون  تســنیم:  رئیس 
دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام با بیــان اینکه   
ترامــپ دیگر آرامــش  نخواهد 
بسیار  ما  انتقام  گفت:  داشــت، 
ســخت، دردناک، طوالنی مدت 

و نابودکننــده خواهــد بود. ســردار احمــد وحیدی در 
مراســم گرامیداشت شهید حاج قاســم سلیمانی با بیان 
اینکه حضور میلیونی مردم در تشــییع پیکر پاک شهید 
سلیمانی و حضور مردم شیراز برای این است که بگویند 
این انقالب ماندنی و پایدار اســت، اظهار داشت: مردم و 

جامعه با انقالب و اهل بیت عهدی جاودانه دارند. 
با شــهادت سردار ســلیمانی و آنچه پس از آن رخ داد، 
متوجه شــدیم که این انقالب تحــت توجهات و عنایت 
خدا و حضرت مهدی)عج( است. وی با اشاره به اقدامات 
شهید ســلیمانی در حذف داعش و تقویت خط مقاومت 
در سوریه و لبنان تصریح کرد: امروز ملت بزرگ عراق با 
قدرت در مقابل دشــمن خود ایستاده  و این ثمره خون 

پاک شهید سلیمانی و یارانش است.

سیاست خارجی
شیخ االسالم: 

 حاج قاسم پوتین و اردوغان را 
به صحنه سوریه وارد کرد

سیاست: معــاون امور بین الملل 
مجمــع جهانی تقریــب مذاهب 
اســالمی گفــت: حــاج قاســم 
بود کــه پوتین و اردوغــان را به 
صحنه ســوریه وارد کرد. حسین 
شیخ االسالم، معاون امور بین الملل 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی در آیین رونمایی از 
کتاب تأثیر اندیشه های امام خمینی)ره( بر سیاست خارجه 
جمهوری اســالمی ایران که در کتابخانه پارک شهر برگزار 
شد، شــهید حاج قاسم ســلیمانی را یکی از درس آموزان 
مکتب امام خمینی)ره( دانســت و گفت: ســردار سلیمانی 
به اراده تشــریعی و تکوینی خدا اعتقاد جدی داشــت و در 
صحنه هایی که ما امکان موفقیت نمی دیدیم، موفقیت کسب 
می کرد. یکی از این صحنه ها، آوردن پوتین و نیروی نظامی 
روسیه به ماجرای سوریه است. همچنین آوردن اردوغان به 
صحنه سوریه. شیخ االسالم با بیان اینکه اردوغان کسی بود 
که می خواست در مســجد اموی نماز بخواند، تصریح کرد: 
اردوغان اکنون گفت وگوی ســوری- سوری را درباره آینده 

سوریه قبول کرده است.
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تشییع حاج قاسم سلیمانی، 
 روز علنی شدن 

مکنونات قلبی مردمی
حضور گسترده و وســیع مردم در مراسم 
تشییع سردار سلیمانی نشان از این واقعیت 
دارد کــه مردم از یک طرف محبت خود را 
نسبت به سردار ســلیمانی ابراز و از طرف 
دیگر خشــم و نفــرت خود را نســبت به 
آمریکایی هــا بیان کردنــد و این به معنای 
آشکار شــدن یک واقعیتی است که دنیای 
غرب و رسانه های آن سعی در مخفی کردن 

آن داشتند.
این حضور گسترده در واقع نشان از مکنونات 
قلبی مــردم دارد، عالقه مندی نســبت به 
جهاد، مبارزه با صهیونیســم، آمریکا و... در 
مــردم وجود دارد. کار آمریکا جنایت بزرگی 
بود؛ چون مــردی که نماد آزادی و مبارزه با 
اســتعمار غربی و جنایات صهیونیست ها و 

داعش بود را ترور کرد.
آن ها برای چنیــن جنایت بزرگی ناگزیر به 
توجیه هســتند تا خود را بــه نوعی بی گناه 
نشان دهند و از ســوی دیگر تالش شد که 
مردم برخی کشورها را از این اتفاق خوشحال 
نشان دهند و با تصاویری از عده بسیار قلیلی 
می خواستند بگویند کارشــان درست بوده 
اســت! اما حقیقت این اســت که با این کار 

بیشتر جنایتشان را بزرگ کردند.
سردار سلیمانی نماد حرکتی است که پس از 
۱۰۰سال استعمار کشورها و سرکوب توسط 
جریان سلطه، مبارزه و مقاومت را به سرانجام 
می رساند و پیروز می شود، طبیعتاً ترور چنین 
شخصیتی سبب جریحه دار شدن احساسات 
مردم می شــود و داللت بر این دارد که آن ها 
برای توجیه خود وارد عرصــه دروغ پردازی 

شده اند.
عراق بــه این عده قلیل خالصه نمی شــود 
و نزدیک به ۴۰ میلیون نفر در این کشــور 
زندگی می کنند. صحنه های اربعین و عاشورا 
و ... در این کشور نشان دهنده جایگاه اسالم، 

ایران و ایرانی در این کشور است.
آنچه در اهواز، مشــهد، تهران، قم و کرمان 
به نمایش درآمد نمایانگر واقعیاتی است که 
تاکنون دنیــای غرب آن را کتمان می کرد و 
این باور را ایجاد کرده بود که چنین واقعیتی 
وجود ندارد که پیوندی میان سردار سلیمانی 

با مردم و مردم با انقالب و نظام وجود دارد.
در حقیقت صحنه حضور گسترده مردم در 
این چند شهر برای مراســم تشییع سردار 
سلیمانی رسانه های غربی را بی اعتبار کرد و 
دیروز، روز علنی شدن مکنونات قلبی مردمی 
بود که دلشان برای مبارزه با صهیونیست و 

نابود کردن ظلم می تپید.
واقعیــت دیگری که وجود دارد، این اســت 
که نقشــه های ترامپ و آمریکا در حد اعجاز 
و معجــزه الهــی نقش بر آب شــد؛ چراکه 
هیچ تحلیلگر و کارشناســی چنین حضور 
گسترده ای از مردم را چه در عراق و چه ایران 
برای این مراسم پیش بینی نمی کرد و ترامپ 
هم نمی توانست تصور کند که چنین صحنه ها 
و حضوری آفریده می شود و نقشه هایش را از 
بین می برد؛ چراکه خودش هم با تحلیل های 
غلط وارد این عرصه شــد و حاال هم هر چه 
تالش می کند بیشتر در وضعیت وخیم انفعال 
قرار می گیرد. حمایت و معجزه الهی پشــت 
این اتفاق سبب شد که به نام خدا شروع شود 
و به نام خدا از ناموس این مملکت دفاع کند و 
به نام خدا هم ادامه خواهد داشت و راه شهدا 

همیشه ادامه می یابد.
ما می بینیم که پرچم ایران و شمایل سردار 
شهید ســلیمانی شاید برای نخستین بار در 
آمریکا برافراشته می شود و مردم آمریکا از این 
ترور ابراز نارضایتی کرده و خشمگین هستند. 
این اتفاقات به همین هفته و هفته های بعد 
هم خالصه نخواهد شد و سید حسن نصراهلل 
هم گفته اســت شهادت ســردار سلیمانی 
ســرآغاز و ســرفصل یک شــرایط جدید و 
پیدایش شرایط جدیدی است که آمریکایی ها 
تاب تحمل آن را نداشته و ناگزیر به پذیرش 

شکست خواهند شد.

 نخســت وزیر پیشین قطر در واکنش به شــهادت سردار سلیمانی با بیان اینکه 
ایرانی ها باهوش هستند و در تصمیم گیری هایشان عجله نمی کنند، افزود: ترس من 

از تصمیمات عجوالنه کشورهای عربی است.

 یک وبگاه یمنی به نقل از منابع آگاه سعودی گزارش داد: تعدادی از خانواده های 
شاهزادگان ســعودی از بیم واکنش ایران به ترور دو فرمانده شهید، عربستان را به 

مقصد کشورهای اروپایی ترک کرده اند.

 رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با یک برنامه رادیویی در این کشور بار دیگر به 
دفاع از عملیات تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی پرداخت و وقیحانه گفت: باید 2۰ سال پیش این کار انجام 

می شد!

 آیت اهلل مجتهدشبستری با اشاره به جنایت دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی 
گفت: بجاســت که دولت دیگر برای پیوســتن به FATF اصرار نکند و با مجمع 

تشخیص مصلحت نظام همکاری کند.

 ظریف، وزیر امور خارجه در گفت وگو با سی ان ان با بیان اینکه آمریکا با ترور سردار 
ایرانی سه اصل را زیر پا گذاشت و مردم منطقه خواستار خروج این کشور هستند، 

گفت: روزهای آمریکا در منطقه به شماره افتاده است.

 »محمد محیی« ســخنگوی گردان های »حزب اهلل عــراق« در خصوص چگونگی 
پاسخ مقاومت عراق به آمریکا گفت: »ما منتظر پاسخ ایران به حماقت آمریکا هستیم 

و پس از آن نوع و سقف پاسخ خود را مشخص می کنیم«.

 رئیس مجلس با اشــاره به تشــییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی در چند 
روز اخیر آن را همه پرســی مردم منطقه دانســت و گفت: متأســفانه ترامپ با 
توهمات خود ملتش را با مخاطره روبه رو کرده اســت، اما باید صدای مردم این 

منطقه را بشنود.

مجلس قانون »انتقام سخت« 
را به دولت ابالغ کرد

سیاست: رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در نامه ای خطاب به حجت االســالم حسن 
روحانی رئیس جمهور قانــون اصالح قانون 
اقدام متقابل در برابر اعالم ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی 
توســط آمریکا را ابالغ کــرد. در نامه علی 
الریجانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و 
بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران »قانون اصالح قانــون اقدام متقابل در 
برابر اعالم سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا« 
که با عنوان طرح سه فوریتی مجلس شورای 
اسالمی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه 
۱۳۹8/۱۰/۱۷ و تأیید شــورای نگهبان در 

همان جلسه به پیوست ابالغ می شود.



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

دیدار خادمیاران رضوی با خانواده سردار شهید جالل الدین عالءالدینی  آستان: جمعی از خادمیاران رضوی شهرستان قائمشهر در استان مازندران با خانواده سردار شهید جالل الدین عالءالدینی 
دیدار و از این خانواده تجلیل کردند. این دیدار با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تکریم و تجلیل از خانواده های آن ها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان گرانقدر و تقویت روحیه ایثارگری زیر پرچم امام 

علی بن موسی الرضا)ع( با ترویج فرهنگ رضوی برگزار شد.شهید جالل الدین عالءالدینی  در۲۸ اسفند ماه ۱۳۶۶ در عملیات والفجر۱۰ در مسیر حلبچه لباس سرخ شهادت پوشید.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون پژوهشی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 

تشریح کرد 
تقویمی به قدمت 34 سال

آستان: تقویم قدس رضوی با 34 سال 
سابقه انتشار، رویکردی مذهبی، انقالبی 
و تاریخی دارد و هدفش ارائه سالنامه ای 
نوین اسالمی  در مسیر تمدن ســازی 
اســت؛ از این رو این تقویم با تأکید بر 
جریان گفتمان امامت و والیت، انقالب 
اسالمی و شــیوه زندگی دینی فراهم 

آمده است و به نیازهای معرفتی، اعتقادی، اخالقی و انقالبی اهتمامی ویژه دارد.
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی همه  ساله به تهیه و توزیع تقویم 
قدس رضوی با ویژگی هایی منحصر به فرد اقدام کرده است. این تقویم همواره با 
استقبال فراوانی از سوی مراکز پژوهشی، علمی و جامعه اسالمی و ایرانی مواجه 
شده و عالقه مندان بسیاری دارد. در آستانه نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بنیاد 
پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی، تقویم ســال 1399 را تهیه و آماده 
توزیع کرده است.به همین بهانه از حجت االسالم علی جالئیان، معاون پژوهشی 
بنیاد پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی، در باره ویژگی ها و تغییرات 

محتوایی تقویم قدس پرسیده ایم.

 تقویم قدس رضوی چه ویژگی هایی دارد؟
درج آیات قرآن کریم و روایات معتبر ، متناسب با مناسبت های روز و ارائه ترجمه 
متقن، روان و شیوا از آیات و روایات به گونه ای که استفاده از آن به تفسیر و توضیح 
نیاز نداشته باشد  و توجه ویژه به روایات امام رضا)ع( و کتاب عیون اخبارالرضا )ع(، 
استفاده از بیانات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری با نگاه ویژه به بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی، درج مناسبت های انقالبی، تاریخی، مذهبی، ملی و جهانی، 
درج اوقات شــرعی اذان به افق مشــهد و تهران و نیز اوقــات قمر در عقرب بر 
مبنای استخراج مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اطالعات گوناگون و کاربردی 
در پایان تقویم شامل فهرست ها، جدول خالصه زندگی ائمه اطهار)ع(، تعطیالت 
در یک نگاه، گزیده مناســبت ها، تقویم در یک صفحه مربوط به ســال جاری و 
سال آینده، اطالعات و رویدادهای نجومی سال، اختالف ساعات با دیگر کشورها، 
روش تبدیل تاریخ شمسی، شماره های تلفن مهم و گزارشی از فعالیت های آستان 
قــدس رضوی، ارائه تصاویر با ارزش تاریخــی و قدیمی از حرم مطهر رضوی و 
اماکن متبرکه در پایان هر فصل و نیز در ابتدا و انتهای تقویم؛ طراحی صفحات 
داخلی با هدف استفاده بیشتر از فضاهای سفید برای ثبت یادداشت ، استفاده از 
کاغذ مرغوب، جلد و صحافی بادوام ، تنوع در طرح جلد و رنگ های گوناگون در 
قالب جلدهای گالینگور، سلفون سخت، چاپ دو رنگ متن و استفاده از رنگ های 
مختلف در فصول چهارگانه و امکان درج اطالعات و ســفارش های مؤسسه ها، 
نهادها و ادارات با حفظ محتوای اصلی اثر از مهم ترین ویژگی های این تقویم است.

 این تقویم برای رسیدن به مرحله چاپ چه فرایندی را طی می کند؟
همه ساله پس از دریافت تقویم رسمی کشور از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
و تدوین و تنظیم مناســبت های قمری، شمسی و میالدی بر اساس آن، جلسات 
متعدد کارشناسی به ریاست و اشراف حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود مرویان 
حسینی؛ مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی تشکیل می شود و شامل جلسات 
بررسی مناسبت ها، انتخاب احادیث و پیام هاست که در این جلسات، کارشناسان 
همه موارد یاد شده و نیز پیشنهادهای مخاطبان تقویم را بررسی می کنند، سپس 
متن آماده شده توسط ویراستاران فارسی و عربی به دقت بازبینی می شود و فایل 
نهایی برای انتشار در اختیار مؤسســه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی قرار 
می گیرد.در سال جاری هم مناسبت های گوناگون مندرج در تقویم، باز نگری کلی 
و به روز رسانی شده و برای ایجاد تنوع؛ در پایان هر فصل، چهار صفحه به تصاویر 
حرم مطهر به ویژه تصاویر قدیمی و تاریخی اختصاص یافته است. همچنین برای 

نخستین بار تعدادی از شمارگان تقویم با جلد شومیز منتشر می شود.

 این تقویم در چه شهرهایی توزیع می شود؟
تقویم قدس رضوی به شهرهای تهران ، ساری، اصفهان ، شیراز ، قم ، تبریز و رشت 
ارسال می شود و در این شــهرها نمایندگانی داریم. همچنین در فروشگاه های 
انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر( نیز عرضه می شود. تأکید ما بر این است که 
در حوزه توزیع، این تقویم به سراسر کشور ارسال شود و نمایندگانی در مناطق 
گوناگون کشور داشته باشــیم تا این اثر فرهنگی با سهولت بیشتری در اختیار 

عالقه مندان قرار گیرد.

با هدف حرمت گذاری به شخصیت واالی شهدای مقاومت انجام شد 
 حضور نوعروسان در آیین »خانواده رضوی« 

با چادر سیاه
قدس: 154زوج جوان شــرکت کننده 
ازدواج  مراســم  دوره  یازدهمیــن  در 
طرح »هم سایه« از اســتان های البرز، 
قم، خوزستان، بوشــهر، مرکزی و قم 
صبح دیروز 17 دی ماه با چادر ســیاه 
در ویژه برنامه »خانواده رضوی« حاضر 

شدند. 
ویژه برنامه »خانواده رضوی« با تشرف زوج های جوان به حرم مطهر امام هشتم)ع( 
و سپس با هدایت خدام به سمت رواق حضرت زهرا)س( و قرائت آیاتی از کالم اهلل 
مجید آغاز شــد و زوجین حاضر در مراسم با قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( و 

زیارت امین اهلل به محضر امام رضا)ع( عرض ارادت کردند.
در ادامه این مراســم حجت االســالم والمسلمین ســیدمهدی واعظ موسوی؛ 
کارشناس مسائل خانواده به ایراد سخنرانی پرداخت. نوعروسان این گروه از زائران 
امام هشــتم)ع( به منظور گرامیداشت و احترام به مقام شامخ سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی و همرزمانش با چادر مشکی در مراسم حاضر شدند.
اهدای بســته های فرهنگی همراه با یک جلد کالم اهلل مجید و توزیع دعوت نامه 
مهمانسرای حضرت بین زوج های جوان از دیگر برنامه های اجرایی در آیین طرح 

هم سایه در حرم مطهر رضوی بود.

 طرح »هر شیرازی یک وقف« 
توسط خادمیاران رضوی کلید خورد 

آستان: خادمیــاران کانون وقف و نذر 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در اســتان فارس فراخــوان طرح »هر 
 شــیرازی یک وقف« را برای جمعیت
5 میلیونی این اســتان در دستور کار 

قرار دادند.
مدیــر دفتر نمایندگی آســتان قدس 

رضوی در اســتان فارس با تبیین اهداف کانون وقف و نذر افزود: در اســالم بر 
امر انفاق تأکید فراوان شده است و ما می توانیم انفاق خود را با حالت وقف و نذر 
ابدی کنیم و با وقف و نذر می توان حضرت رضا)ع( را در کار و مال خود ســهیم 

و شریک کرد.
 وی افزود: همه ما اینجا جمع شــده ایم تا امر وقف و نذر را در اســتان فارس با 
5 میلیون جمعیت همه گیر و عمومی کنیم به صورتی که فرد و یا شــخصی در 
این استان نباشد مگر اینکه او حداقل یک وقف انجام داده باشد و این مهم با وقف 

مشارکتی و یا جمعی امکان پذیر است.
مهدیار، رســالت اصلی خادمیاران را رفع محرومیت از طریق ترویج وقف و نذر 
دانســت و با تأکید بر اســتفاده از وجوه مالی پاک برای هزینه در کانون وقف و 
نذر، گفت: ساخت یک هتل سه ستاره در مشهد برای مستضعفانی که به زیارت 
می روند و ساخت یک مکان در کربال می تواند از طریق کمک های عام المنفعه وقف 

و نذر سرعت بگیرد و آسان تر انجام شود.
وی بر ضرورت اســتفاده از مصارف وقف و نذر در امر اشــتغال زایی برای جوانان 
تأکید کرد و گفت: استان فارس سهم بسزایی از کل موقوفات کشور و همچنین 

موقوفات آستان قدس رضوی را به خود اختصاص داده است.

 قـدس/ محمدحسـین مـروج کاشـانی 
و  رنگ  صورتی  حریرهای  سفید،  چادرهای  با 
گل های ساتن آمده اند. دختران خردسالی که صف 
در صف به مانند فرشته های آسمانی در قطعه ای 
از بهشت و در آستانه تشرف به عبادت و بندگی 
یا همان سن تکلیف، در دارالقرآن کریم حرم منور 
امام مهربانی ها دور هم جمع شده اند تا یکی از 
بهترین لحظات زندگی شان به برکت هشتمین 
این  بخورد.  رقم  برایشان  سروری  سپهر  مهر 
اتفاقی است که اینجا تقریباً هر روز رخ می دهد. 
دانش آموزان بسیاری اینجا در حرم قدس رضوی 
آیین رسیدنشان به سن تکلیف را با مراسمی ساده 
برگزار می کنند؛ و من امروز میهمان این مراسم 

شده ام. 

 یک مراسم ساده متفاوت
رئیــس اداره علوم قرآنی حــرم مطهر رضوی 
می گوید: امــروز در این مراســم 500 نفر از 
دختران 9 ســاله به ســن تکلیف رســیده از 
مــدارس مناطق کم برخوردار حاشــیه شــهر 
مشــهد میهمان دارالقرآن کریم حرم مقدس 

امام رضا)ع( هستند.
حجت االسالم مهدی شجاع می افزاید: این مراسم 
آیین تشرف به ســاحت لطف و توجه پروردگار 
کریم و قابلیت دریافت مأموریت الهی در رسیدن 
به سعادت و خوشبختی اســت. این مراسم که 
مربوط به تشــرف به عبادت ایــن دانش آموزان 
است، یک تفاوت شاخص با دیگر مراسم مشابه 
دارد و آن تفاوت در قالب های ارائه محتواست که 

به صورت خالق و هوشمند ارائه می شود.
وی ادامه می دهد: این مراســم در فضایی آکنده 
از معنویت، نشــاط و شــوق برگزار می شــود و 
دختران دانش آموز 9 ســاله، نماز ظهر و عصر را 
در دارالقرآن کریم حرم مطهر امام رضا)ع( اقامه 
کرده و مکلف شدن به عبادت و بندگی خداوند را 

از محضر امام هشتم)ع( آغاز می کنند.
حجت االسالم شــجاع می گوید: در این مراسم 
سعی شــده قابلیت های فطری دانش آموزان با 
استفاده از قالب های جذاب و هوشمند شکوفا 
شده و دانش آموزان از چندین کارگاه تخصصی 
اســتفاده کنند و در هر یــک از این کارگاه ها 
با توضیحات کارشناســان و مربیان دارالقرآن 
کریــم حرم منــور امام هشــتم)ع( مطالب با 
زبان ساده و قابل فهم برای دانش آموزان بیان 

می شود.

 کارگاه هایی برای فرشتگان
رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی سپس 
به کارگاه های موجود در این مراسم به شرح ذیل و 

به اختصار اشاره می کند:
کارگاه خالق آموزش قرآن کریم: این کارگاه 
»مکتب خانه همراه« نام دارد که در آن با استفاده 

از واقعیت افزوده تعاملی به تثبیت محتوای ارائه 
شده پرداخته می شود.

کارگاه تفکر، تصور و رسیدن به درک مفاهیم 
توحیدی: در این کارگاه با استفاده از پرسش های 
مخاطبان و با استفاده از حقیقت مجازی، مفاهیم 

به دانش آموزان منتقل می شود.

کارگاه راهنمای همراه نمــاز: در این کارگاه 
مخاطبان ابتدا با مفهوم نماز و بندگی آشنا شده و 
پس از آن با مشاهده نمایش سایه و قالب هوشمند 
مبتنی بر وب و اپلیکیشن، به تثبیت آموزش های 

ارائه شده پرداخته می شود.
کارگاه احکام: در ایــن کارگاه دانش آموزان با 

برخی از احکام شــرعی در حد سن و سال خود 
آشنا می شوند.

کارگاه اصول و فروع دین: این کارگاه در قالب 
بازی های کارتی و پازل های چسبان و همچنین 
اسکن تصاویر بازی و فعالیت های حرکتی که بین 

مخاطب و نرم افزار است، برگزار می شود.
کارگاه حجاب و عفاف: در این کارگاه با تلفیقی 
از نمایش خالق و بازی ماز و به روش غیرمستقیم، 
زیبایی هــای مقوله حجاب و عفــاف به کودکان 
توضیح داده شــده و حتی ایده هایی جذاب برای 

پوشش خالق توسط کودکان مطرح می شود.
کارگاه سیره رضوان: در این کارگاه دانش آموزان 
با اســتفاده از بــازی با میز هوشــمند و برنامه 
اختصاصی ســیره امام رضا)ع(، عبادت و بندگی 
خــدا را فرا می گیرند، به نحوی که در قســمت 
صوتی میز، داستان می شنوند و همزمان به صورت 
تعاملی، پازل های مربوط به همان داستان را هم 

چیدمان می کنند. 
کارگاه دروازه طالیی 12 امام)ع( نورانی: در 
این کارگاه با اســتفاده از یک بنر آسان آموز، ابتدا 
کودکان با 12 امام معصوم)ع( آشــنا شده و پس 
از آن از طریــق میز هوشــمندی که پنج برنامه 
اختصاصی رایانه ای را پشتیبانی می کند با هر یک 
از حضرات معصومین)ع( به صورت ویژه آشنا شده 
و سیره آنان را در خواندن نماز و قرآن فرا می گیرند.

کارگاه عصر طالیی ظهور: در این کارگاه، بنر 
راهنمای همراه مهدویت و میز ویژه کتاب خوانی 
خــالق برپاســت کــه در آن 12 روش بــرای 
کتاب خوانی با موضوع مهدویت ارائه می شود که 
پس از این فعالیت دانش آموزان اقدام به ســاخت 
کتاب مصور زندگی کرده که در واحد کار دارالقرآن 

کریم حرم مطهر رضوی بایگانی می شود.
کارگاه نمایش سایه: در این کارگاه که در اتاق 
کودک دارالقرآن برگزار می شود، با استفاده از میز 
تخصصی اجرای نمایش ســایه در فضای تاریک 
اتاق اقدام به اجرای نمایش نور و ســایه می کنند. 
شخصیت عروســکی این نمایش از طلق رنگی 

ساخته شده است. 
کارگاه قصه خالق ســه بعدی: در این کارگاه 
قطعات ســه بعدی قصه هایی از قبل آماده شده 
روی میز وجــود دارد که دانش آمــوزان خود با 
زبان کودکانه خویش آن قصه را بیان می کنند و 
کودکان پس از شنیدن این رشادت ها، یک قصه 
در ذهن خود می ســازند و با عشق و عالقه برای 

دیگران تعریف می کنند.
کارگاه عبادت، بندگی و جهاد در راه خدا: در 
این کارگاه آموزش با سیره عملی شهدا در قالب سه 
داستان عاطفی، چهار سرگرمی و یک بازی انجام 
می شود و دانش آموزان چگونگی جانفشانی و ایثار 
مردان مبارز در رویارویی با بزرگ ترین دشــمنان 

اسالم را به صورت نمادین مشاهده می کنند.

دارالقرآن الکریم روزانه پذیرای دانش آموزانی است که مراسم رسیدن به سن تکلیف را در این فضای قدسی برگزار می کنند 

تشرف به بندگی در بهـشت

حاشیه

از امام رضا j می خواهم که سردار سلیمانی را داخل بهشت ببرد
قدس: حضورم در دارالقــرآن و بودنم در جمع 
کودکان، کمک می کند تا بتوانم با آن ها آسوده تر 
گفت وگو کنم. این گفت وگوها البته بیشتر از آنکه تابع 
قواعد مصاحبه باشد، حاصل همکالمی با کودکان 
و چرخیدن در فضای کودکانه ذهن آن هاســت. 
گفت وگوی مــن را با چند نفــر از دانش آموزان 
شرکت کننده در آیین تشرف به بندگی بخوانید: 
 نجمه سادات حسینی: من امروز معنی حجاب 
را خوب فهمیدم. من دلم برای ســردار سلیمانی 
سوخت. با امام رضا)ع( امروز قرار گذاشتم که نمازم 

را اول وقت بخوانم.
 یگانه عاشوری: در این کارگاه با اسامی امامان 
بیشــتر آشنا شدم؛ بازی هم کردم، با دوستانم در 
حرم خیلی خوش گذشت. دوست دارم هر هفته 

بیایم اینجا. 
 آرزوسادات صادقی: من دوست دارم خبرنگار 

شــوم. امروز خیلی بازی کردم و با نماز بهتر آشنا 
شــدم. مثالً فهمیدم وقتی روزه هستیم باید چه 

کاری انجام ندهیم.
 سحر یوسفی: آقا اجازه! من، هم خبرنگاری را 
دوســت دارم، هم پلیس شدن را. من قبالً گاهی 
نماز می خواندم ولی امروز دیگر فهمیدم که باید 
هر روز نماز بخوانم چون به سن تکلیف رسیده ام. 

 حســنا قندهاری: همیشه مادرم می گفت که 
حسنا چادرت یادت نرود؛ امروز به امام رضا)ع( قول 
می دهم از این به بعد چادرم را سرم کنم. ای کاش 

هر هفته به حرم می آمدیم. 
 نیایش کوهجانی: من یک شــعار برای سردار 
ســلیمانی دادم و از او خداحافظــی کردم؛ گفتم 
پدرجان خداحافظ. نماز را یاد گرفتم. یاد گرفتم که 
از حرف های مادرم و پدرم اطاعت کنم؛ چون امام 

رضا)ع( این طوری از ما راضی می شود. 

 نرگس ضیایی: ســردار سلیمانی به خاطر ما 
جانش را فــدا کرد. اگر او نبود ما هم به دســت 
دشمنان کشته می شدیم؛ از امام رضا)ع( می خواهم 

که سردار سلیمانی را داخل بهشت ببرد.
 اسما بیانی: باید حجابم را رعایت کنم تا خدا راضی 
باشد و نماز را اول وقت باید بخوانیم. از امروز هر کار 
بدی بکنیم خدا می نویسد و از نمره ما کم می شود.

 ریحانه علی پور: اگر تا االن بازیگوشی می کردم 
به سن تکلیف نرسیده بودم از امروز باید مانند پدر 
و مادرم دســتورات خدا را اطاعت کنم. نباید مادر 
و پدر و دوســتانم را اذیت کنم. از امروز حرم که 

می آیم باید با چادر بیایم.
 فاطمه خیرآبادی: من حرم زیاد می آیم ولی این 
دفعه فرق می کرد؛ مراسم عبادت داشتیم؛ شعر و 
سرود خواندیم؛ صلوات فرستادیم. قبالً نماز کمتر 
می خواندم از امروز بیشتر می خوانم؛ پنج مرتبه در روز.

سرزمین آفتاب

 ویزیت رایگان بیماران محروم ارومیه 
توسط خادمیاران سالمت آستان قدس

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان آذربایجان غربی 
از اجرای طرح ویزیت رایگان در مناطق محروم شهرستان ارومیه خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمین اکبر نوروزنژاد با اعالم این خبر گفت: طرح ویزیت 
رایــگان و درمان بیماران محروم و نیازمند به همت کانون ســالمت دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان آذربایجان غربی اجرا و بیش از 50 

نفر خدمات رایگان دریافت کردند.
نوروزنژاد ادامه داد: همچنین بیمارانی که نیاز به درمان داشتند تحت نظر 
پزشــک متخصص قرار گرفته و درمان شدند و افرادی که نیاز به پزشک 
متخصص و آزمایشــگاه های تشخیصی داشتند با تخفیف 70 درصدی به 

مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.
وی افزود: بیماران بــرای دریافت خدمات دارویی خود نیز با تخفیف ویژه 
به بیش از 50 داروخانه ارومیه که با کانون ســالمت آستان قدس رضوی 

همکاری دارند معرفی شدند.

به همت کانون خادمیاری خانواده خوزستان برگزار شد
نخستین همایش زندگی به سبک رضوی در اهواز 

آستان: نخستین همایــش زندگی به سبک رضوی با هدف بهره گیری از 
ظرفیت های آســتان قدس رضوی و مجموعه نهادها و تشکل های مردمی 
ویژه زوج های جوان به همت کانون خادمیاری خانواده در استان خوزستان 
برگزار شد.نخســتین همایش زندگی به ســبک رضوی به کوشش کانون 
خادمیاری خانواده خوزستان صبح دیروز در تاالر اجتماعات سازمان تبلیغات 

اسالمی این استان در اهواز برگزار شد.
ارائه توضیحاتی درباره چگونگی اجرای این طرح، نحوه مشــاوره حمایتی 
تلفنی و حضوری زوجین توسط کارشناسان حوزه و دانشگاه توسط کانون 
خادمیاری خانواده و ارتباط مؤثر همسران با یکدیگر از جمله مباحثی بود 

که در این همایش مطرح شد.
شایان ذکر است؛ در پایان همایش زندگی به سبک رضوی استادان مطرح 

حوزه و دانشگاه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.

اعزام دو کاروان زیارتی برادران اهل سنت 
کرمانشاه به مشهد مقدس

آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی گفت: دو کاروان 
زیارت اولی از برادران اهل ســنت در قالب طرح »مهر درخشان« با بدرقه 

خادمیاران رضوی به مشهد مقدس اعزام شدند.
سیدمحمدجعفر امامیان به خبرنگار ما گفت: بیش از 10 هزار و ۸۸0 زیارت 
اولی در قالب 24۸ کاروان از استان کرمانشاه به مشهد مقدس اعزام شده اند.

وی با اشاره به رسالت خدمت رسانی خادمیاران به اقشار مختلف جامعه به 
خصوص محرومان تصریح کرد: یکی از فعالیت های خادمیاران فراهم آوردن 
امکان زیارت برای افرادی اســت که تاکنون امکان سفر به مشهد و زیارت 

حضرت رضا)ع( را نداشته اند.
مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی تصریح کرد: تا پایان سال دو کاروان 
دیگر از برادران اهل ســنت در راســتای این طرح به مشهد مقدس اعزام 

خواهند شد.
امامیان گفت: این ســفر زیارتی پنج روزه اســت که اسکان و تغذیه آن بر 
عهده آســتان قدس و هزینه ایاب و ذهاب زائران نیز توسط خیران استان 

تأمین می شود.
وی افــزود: در اســتان کرمانشــاه شناســایی محرومان بــرای اعزام به 
مشهدالرضا)ع( از طریق شبکه های محله ای و منطقه ای در شهرستان انجام 

می شود.

خـــبر

خـــبر

 چهارشنبه 18 دی  1398 12 جمادی االول 1441 8 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9155

آگهی اعالم رأی كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رأی شماره 3279 مورخ 1398/08/12) نوبت دوم(
مشخصات ملک:

پالک ثبتی: فاقد پالك بخش یك شهرستان طبس به مساحت  213/76 مترمربع
نظریه كمیسیون تشخیص:

در اجرأی ماده 12 قانون زمین ش��هری و دس��تورالعمل تشخیص و شناس��ایی اراضی شهری صادره از سوی 
سازمان ملی زمین و مسكن اینجانبان اعضای كمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری استان 
خراس��ان جنوبی در تاریخ 1398/07/04 از موقعیت زمین مورد نظر به ش��رح نقشه ترسیمی پیوست واقع 
در داخ��ل محدوده قانونی ش��هر طبس بازدی��د و معاینه محل بعمل آوردیم با توجه به صورتجلس��ه معاینه 
محل به تاریخ فوق مضبوط در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های سازمان مذكور 
و وضعی��ت فیزیك��ی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید و عكس های هوایی موجود و ش��واهد و قرائن و نیز 
وضعیت ثبتی زمین مورد نظر با لحاظ تذكرات ذیل طبق نقش��ه و حدود مندرج در آن و صورتجلسه معاینه 

محل كه به امضاء اعضای كمیسیون رسیده  به اتفاق آراء موات )م - و – ا - ت( تشخیص می گردد. 
تذكر 1( پالكها و اراضی كه قبال نس��بت به 
آنها رأی كمیس��یون مذكور صادر شده و یا 
بنحوی از انح��اء مالكیت دولت بر آن محرز 
ش��ده اراضی مل��ی و دولت��ی  و نیز اراضی 
مش��مول اظهارنامه های ثبتی س��ال 1354 
و م��اده 17 قانون تقس��یم و فروش اراضی 
و امالك مورد اجاره به زارعین مس��تاجر و 
خالص��ه كه تا كنون اس��ناد آنها بنام دولت 
صادر ش��ده یا نش��ده باش��د از شمول این 

نظریه مستثنی می باشد .
تذكر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه 
ب��ه زمینی ك��ه ش��ماره پالك ثبت��ی آن در 
محدوده تعریف ش��ده در ای��ن نظریه واقع 
ش��ده بوده باش��د فق��ط پالك و مس��احت و 
ح��دود آن با حفظ  نوعیت تعیین ش��ده در 

این رأی قید و صادر خواهد شد .
تذك��ر 3( این نظریه ب��ه هیچ وجه دلیل بر 
مالكیت اش��خاص حقیقی و حقوقی نبوده و 
فقط از نظر تش��خیص نوعیت اراضی معتبر 
است و از زمان اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل 

اعتراض در دادگاه صالح محل می باشد .
 اداره ارتباطات واطالع رسانی 

اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

ع 9
81
24
44
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روزنامـه صبـح ایـران

خون حاج قاسم سلیمانی مسیر تاریخ را تغییر می دهد   اندیشه: حجت االسالم علیرضا قائمی نیا، رئیس قطب علمی فلسفه دین اسالمی در گفت و گو با مهر گفت: فکر می کنم تأثیر راه و حرکت سردار 
سلیمانی تازه شروع شده است. البته که تأثیر اینچنین شخصیتی پیش از شهادت نیز بر همگان آشکار بود اما اثر اصلی، تازه پس از شهادت سوزناکش مشخص می شود. بعید نیست اتحادی فرامنطقه ای میان 

مسلمانان شکل بگیرد. بنابراین اگرچه از دست رفتن چنین بزرگانی دردناک است اما برکت خون این بزرگمردان تاریخ را تغییر می دهد. 

درباره» برنامه ملی انتقام«
برای مسئله انتقام اول از همه این تصمیم باید با عقالنیت و تدبیر گرفته شود و دوم 
باالترین توافق و امکان اجماع ملی برای آن فراهم شود. به هیچ وجه دوقطبی های 
سیاسی و تصویر سازی انتقام نباید حول این موضوع شکل بگیرد. هیچ کس حق 
ندارد از نیروی خون شــهید سلیمانی برای تسویه حساب سیاسی خرج کند. ما 
موظفیم حداکثر وفاق ملی را برای این موضوع به وجود بیاوریم. خود ســلیمانی 
با گســترده ترین شکل ممکن و با ادبیاتی که بیش از همه دربرگیرنده بود، بحث 

مقاومت را پیگیری می کرد. 

 روشنفکران دعوت به خویشتنداری را کنار بگذارند 
روشنفکران نیز باید مراقب باشند حرف های بی معنی که دعوت به خویشتنداری 
باشــد را کنار بگذارند، چرا که تأثیر معکوسی خواهد داشت. آن هایی که سریع  
وارد عرصه عمومی می شــوند و علیه احساســات عمومی موضع می گیرند، بر 
احساســات ملی پنجه می کشند که مواضع اخیر آقای تاجزاده نمونه بارز همین 
موضوع بود. به نظرم این افراد با این کارها نتیجه عکس نیز می گیرند. اگر کسی 
می خواهد مدافع عقالنیت باشد باید اآلن روی مسئله »برنامه ملی انتقام« تأکید 
کرده و تالش کند این برنامه بیشــترین دربرگیری را داشــته باشد. وقتی یک 
مصیبت ملی اتفاق می افتد اگر پاسخ درخوری داده نشود، ضررهای هنگفتی برای 
ثبات ملی خواهد داشت و قطعاً ضررهای اقتصادی احتمالی پس از مقابله به مثل 
بیشتر از ضرری نیست که با عدم انتقام به وجدان و غرور ملی زده می شود. اگر 
ما پاسخ درخور و عقالنی و مقتدرانه بدهیم به صلح و ثبات کمک می کند و اگر 
در موضع ضعف و انفعال برویم ما را آســیب پذیر خواهد کرد و فرمولی به دست 
آمریکایی ها خواهد داد که با عمل نظامی می توانند در موقعیت های اســتیصال 
خود را کنار بکشند. این فرمول باید شکسته شود چرا که هیچ صلح و عقالنیت 
و ثباتی جز از مســیر پاسخ قدرتمندانه و دردناک به آمریکا عبور نمی کند. خود 
سلیمانی و جریان نیروی قدس نشان داده این راه جواب می دهد و تاکنون پیروز 
بوده اســت. ما اآلن از پس تجربه پیروزی او در برابر داعش و شکست آمریکا در 
منطقه صحبت می کنیم. بنابراین ما از یک فرمول عقالنی جواب گرفته که خود 
ســلیمانی آن را عملیاتی کرده حرف می زنیــم. به خصوص جریان انقالبی باید 
مسئولیت پذیر باشد که اجماع ملی در پس این حادثه را حفظ کند و کاری نکند 

که جریان و افرادهایی از این مطالبه ملی انتقام بیرون بیفتند. 

 باید بهتر شدن اوضاع با مقاومت را تبیین کنیم 
به نظرم در اقناع عمومی این موضوع نیز، بخشی از ماجرا در خود واقعه مشخص 
خواهد شــد. ما باید با مردم گفت و گو کرده و آن ها را قانع کنیم و در این مورد به 
مردم نسبت به توانایی های خود و آسیب پذیری دشمن توضیح بدهیم. اآلن از پس 
تجربه ای حرف می زنیم که مورد آزمایش قرار گرفته. باید با روشنگری این قضیه 
که با فرمان مقاومت وضع ما در منطقه بهتر شده است، این موضوع را جلو ببریم. 
بنابراین باید این موضوع تبیین شود و بخشی از این ماجرا و اقناع نیز با این انتقام 
ان شاءاهلل صورت خواهد پذیرفت. به هر حال ما باید از این مقطع عبور کنیم. هرچند 
آمریکا تسلیحات پیشرفته ای دارد ولی از یک حد به بعد دیگر توان مقابله با ما را 
ندارد. سیاستمداران آمریکایی و اقتصاد سیاسی و نظام سرمایه داری می سنجند 
که این مقابله برای آن ها به صرفه نخواهد بود. بنابراین ما باید هزینه انتقام را برای 
آمریکا به حداکثر برســانیم که غرب احساس کند هزینه کردن برایش به صرفه 
نیست و قطعاً از آن مرحله به بعد آمریکا عقب نشینی خواهد کرد. دلیل عمده این 
عقب نشینی نیز حضور همپیمانان آمریکا همچون رژیم صهیونیستی و عربستان 
در منطقه است. به هرحال ترامپ تا جایی می تواند پای این قضیه بایستد که افکار 
عمومی داخل آمریکا را اقناع کرده باشد و اگر تابوت های زیادی به آمریکا گسیل 
شود نمی تواند در مقابل این جریان انتقام بایستد.  مسئله آخر نیز ترس از تبدیل 
شدن این شهادت به یک مناسک سطحی  است.این مسئله طبیعی و واقعیت است 
که در طول تاریخ تبدیل به مناسک شود. این مناسک هم تضمین جاودانه شدن 
این واقعه است و هم می تواند این رویداد را سرد کند. این یک دینامیزم تاریخی و 
فعال است. این یک فرایند ضروری تاریخی است؛ البته تا آنجایی که میسر است 

باید از حالت مناسک و آیین دفاع کرد و نگذاشت که اصل قضیه در حجاب رود. 

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد   ســید 
حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در همان 
ســاعات اولیه پس از شهادت سردار قاسم 
سلیمانی در یادداشتی از ضرورت مشارکت 
همه مردم در »برنامه ملی انتقام« ســخن 
به میان آورد. در نظرگاه او انتقام تنها یک 
واکنش احساســی نیست، بلکه هم از نظر 
نمادین و هــم از نظر واقعیت عاقالنه ترین 
تصمیم اســت. ایــن کار از حیث داخلی، 
بازیابــی روحیه ملی و گذار از ســوگ به 
حماسه است، چنانکه رستم، سوگ سیاوش 
را به رزم با توران بدل کرد و از حیث خارجی 
بازیابی موازنه میدان و شرط 
حضور دوبــاره ایران در کارزار 
سیاست جهانی است. آنچه در 
ادامه می خوانید گفت و گوی ما 
با دکترسیدحسین شهرستانی، 
مردم شــناس، دربــاره نقش 
شهادت قاسم ســلیمانی در 

بازیابی هویت ایرانی است.

آثار  شهرستانی!  آقای   
قاسم  ســردار  شهادت 
ســلیمانی از نظر شــما 

چیست؟ 
شهید سلیمانی توانست بین 
ارزش های ملی و اســالمی و 
شــیعی و ارزش های جهانی 
پیوند برقرار کند. پیوندی که 
واقعی و مستحکم بود و صرفاً 
در مقام گفتار نمانده بود. در 
واقع کل ایران و هر کســی 
که عالقه ای به ایران دارد، به 
کسی ادای دین می کند که فرمانده نیروی 
قدس و با ایــده رهایی قدس کار می کرده 
است. کسی که هم با آرمان انقالبی رهایی 
قدس، هم با آرمان شیعی دفاع از حرم و هم 
با آرمان انسانی و جهانی مقابله با خشونت 
و افراطی گری شناخته شــده بود. شهید 
سلیمانی بین الیه های هویت ملی، هویت 

شــیعی، هویت اســالمی و هویت جهانی 
ارتباط و وحدت برقرار کرده است.

 در دوران پست مدرن این گونه تلقی 
می شود که اسطوره شدن برای انسان 
میسر نیست. چطور در این دوران حاج 

قاسم تبدیل به یک اسطوره می شود؟
البتــه در عیــن حــال در دوران پســت 
سکوالریسم و پساعرفی شدن نیز هستیم 
که در آن هویت های دینی و عمیق تاریخی 
برعکس می شــود. پدیده ملی و منطقه ای 
سلیمانی نشــانه ظهور این حقیقت است 
کــه هویت های کهن و اصیــل تاریخی و 
فرهنگی به شکل معاصر و متأخری در حال 
بازیابی هستند که در برابر سیستم فرهنگی 
غرب عرض اندام می کننــد و توانایی های 
قدرتمندی برای بسیج توده ها و پیوندهای 
اجتماعی تولید کرده اند و نسبت ما را با غرب 

از انفعال مطلق خارج می کنند.

 چه اتفاقی به لحاظ مردم شناسی در 
حال روی دادن است که افرادی که در 
سلبریتی گرایی  و  مصرف گرایی  پازل 
قرار دارند نیز تحت تأثیر این هویت 

قرار می گیرند؟
موج محبوبیت های ســلبریتی ها سطحی 
و روبنایی اســت اما موج محبوبیت شهید 

ســلیمانی هم در زمان حیات و هم پس از 
شهادت، بر واقعی ترین بنیان های اجتماعی 
ســوار شــده اســت. ما با پدیده ای بسیار 
اســتثنایی مواجه بودیم، چرا که پیش از 
شهادت، آمار محبوبیت بسیار باالیی داشت 
و صــرف دراماتیک و شــوکه آور بودن این 
حادثــه نبود که این مــوج را ایجاد کرد. با 
شهادت، این محبوبیت به فعلیت رسید و 

تشدید پیدا کرد.
 دلیل این اتفاق نیز این بود که شخصیت 
قاســم ســلیمانی محصــول بنیان های 
فرهنگــی تاریخی هویت ملی ماســت. از 
طرفی ســلیمانی برآمده از سنت فتوت و 
پهلوانی در شــاهنامه است که نشانگر دارا 
بودن شــرایط دالور خردمنــد مهربان و 
عاشق پیشه و رند است. از طرف دیگر وامدار 
و وارث نماد تبار فرهنگی و تاریخی تشیع 
و سنت اســالمی است. در واقع محبوبیت 
او نتیجه پروپاگاندای رسانه ای نیست، بلکه 
بر بنیادهای عمیق فرهنگ ملی و شــیعی 
ما اســتوار اســت و نماد جمع هویت ملی 
و دینی ماســت. پیش از شهادت مردم در 
چهره سلیمانی آرش و رستم و پوریای ولی 
و تختی را مشــاهده می کردند و از سوی 
دیگر مالک اشــتر و اباالفضل العباس)ع( را 
می دیدند. هر کسی می توانست این موضوع 
را درک کند. جدا از این مســئله و غیر از 

ریشه های مردم شناختی، در عرصه میدانی 
نیز مردم فکر می کردند یک سپر امن برای 
ثبات ایران و منطقه است که دستاوردهای 
بالفعل نیز مؤید همین رویکرد است. جمع 
کردن تهدید داعــش در منطقه و امنیت 
مرزها، مسئله ای بود که همه آن را احساس 
می کردند. حس پدری که مردم نسبت به 
حاج قاسم داشتند برایشان حائز دو چهره 
بود، یک چهره پرغرور در مقابل دشــمنان 
و یک چهــره آرام و مهربان در برابر مردم. 
دلربایی که در چهره حاج قاسم وجود داشت 
و چتر گسترده ای که برای همه جریان های 
داخلی داشــت، این احســاس را تقویت 
می کرد که او متعلق به همه مردم است و در 

قطب بندی های داخلی جا نمی گیرد. 

 بــا مدل مثل حاج قاســم هویت 
تاریخی ما بازیابی می شود؟

ته نشست های ذهنی در فرهنگ عمومی 
ما وجود دارد و مردم با حافظ و فردوســی 
آمیخته اند، هرچند بالفعل با آن ها سروکار 
نداشته باشند. هم این محبوبیت و هویت 
ملی و داستان های ملی به این موضوع کمک 
کرد و هم این موج اجتماعی به بازیابی هویت 
تاریخــی و ملی و شــیعی کمک می کند. 

 شــهادت حاج قاســم سلیمانی 
مواجهه ما با غرب را چقدر متأثر از این 

اتفاق می کند؟
ما وارد دوره تازه ای شدیم که دشمن نهایی 
و غایی ما دســت به این ترور زد. آمریکا با 
مسئولیت مســتقیم خود این کار را انجام 
داد و اآلن مواجهه ما با غرب و آمریکا وارد 
مرحله جدیدی شــده اســت و مناسبات 

منطقه ای را نیز به هم ریخت. 
حتی جریان های جهادی جهان اسالم که 
در دوره ای به سمت تقابل با ایران و تشیع 
رفته بودند، برمی گردند و امواج ضدغربی و 
ضدآمریکایی در جریان جهادی اهل سنت 
را تقویت خواهند کرد و دســت کم جبهه 
منطقه ای در برابر آمریکا شکل خواهد گرفت.

گفت و گو با دکتر سید حسین شهرستانی درباره ظرفیت های جامعه شناختی شهادت سپهبد سلیمانی

»حاج قاسم« بازیابی معاصر هویت دینی  وملی ماست
نبوغ بقای ایرانیان

در شهادت ســردار سپهبد قاسم سلیمانی، 
برخــی از آمریکایی ها )مثــل جان بولتون( 
آرزوهــای دور و دراز و خیال هــای خود را 
دربــاره نابودی انقالب اســالمی و حتی در 
مورد کشــور و مردم ایران پنهان نمی کنند؛ 
ولی آیــا ملتی که در طــول قرون مختلف 
بزرگ ترین بحران هــا و تنش هایی عظیم را 
پشــت سر گذاشــته در این مقطع تاریخی 
آســیب پذیر اســت؟ در جواب این پرسش 
می خواهیم با توجه به تجربه پیشکســوتان 
قبلی تاریخ اســتعمار یعنــی روباه پیر، این 

مطلب را دنبال کنیم.
»لُــرد جــرج ِکــرزن« دولتمرد انگلیســی 
نایب الســلطنه )فرمانــدار( هنــد از ۱۸۹۹ 
تــا ۱۹۰۵بود و همواره در باالترین ســطح 

سیاسی کشورش قرار داشت.
اما کرزن سال ها پیش از این به جهانگردی 
روی آورد، از ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۴. از روســیه و 
آســیای مرکزی تا کره و هند و چین را زیر 
پا گذاشــت و در جریان آن چند ماهی نیز 
در ۱۲۶۸ شمســی در ایران سیاحت کرد. 
نتیجه ســفر او به ایران کتابی دوجلدی شد 
با عنوان »ایران و قضیه ایران«. در این کتاب 
که به نوعی شــناخت عمیق تــر ایرانیان را 
مدنظر داشــته، جمع بندی جالبی در مورد 

ایران دارد.
 او پس از مقایســه ایرانیــان با ملل مجاور 
می گویــد: »تاریخ گواه اســت کــه ایرانیان 
نبــوغ بقا دارنــد…«؛ »نبوغ بقــا« به نظرم 
این همان نکته ای اســت کــه آمریکاییان 
در اتخاذ سیاســت های راهبردی خود و در 
تاکتیک های خشن در حذف فیزیکی و ترور 
افراد باید از انگلیسی ها و از تاریخ بیاموزند.

البته در کنار این مطلب باید توجه کنند که نه 
با یک ملت جعلی و ساخته شده و جزیره ای 
از اقوام گسسته بلکه با ملتی حقیقی، با تاریخ 
و ایده و احساس و آرمان های مشترک روبه رو 
هستند؛ از بد حادثه برای آمریکاییان، انقالب 
اســالمی که امری فرا ملی است، در چنین 
کشوری با این سوابق تاریخی و هویتی، سکنا 

و مأوا گزیده است.

شخصیت قاسم 
سلیمانی محصول 
بنیان های تاریخی 
و ملی ماست. از 
طرفی برآمده از 
سنت پهلوانی در 
شاهنامه و از طرف 
دیگر وارث تبار 
 فرهنگی و اسالمی 
است

بــــــــرش

یادداشت

موسی نجفی
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دکتر سید حسین شهرستانی اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 18 دی  1398 12 جمادی االول 1441 8 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9155

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای خلیل اله محقق نژاد بموجب معرفی نامه 139830406196000458 مورخ98/06/05اداره کل 
ثبت شرکت ها به عنوان احدی از مدیران تصفیه شرکت ساختمانی کیخسرو باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده 
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ مغازه 11 فرعی از 905 اصلی بخش1سبزوار که متعلق به وی می باشدبعلت نقل مکان مفقود 
شده است با بررسی دفتر امالک معلوم مالکیت  فوق الذکر ذیل دفتر 49صفحه155به شماره ثبت10353بنام 
نامبرده ثبت و س��ند بش��ماره 651292 نسبت به ششدانگ صادر وتسلیم ش��ده است ودفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد.لذا باس��تنادماده120آئینامه قانون ثب��ت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس 
نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت 
ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نماید.بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.)م الف 98/100/3217( آ-9812890
 تاریخ انتشار:1398/10/18

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

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
 براب��ر رای ش��ماره2022-98 و 2023-98 مورخ 98/9/28هیئت مربوط به کالس��ه ه��ای 184-97 و 97-305 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید باغچقی فرزند پوالد بشماره شناسنامه 
0670265675 و خانم سیب گل باغچقی فرزند حضرتقلی به شماره شناسنامه 2123 بالسویه و بالمناصفه هر کدام 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/60 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین علی آبادی فرزند عباسقلی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف1070 آ-9812126
 تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/03
 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/10/18

 احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی 

برابر رای شماره 139860318018003886مورخ 1398/08/13 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی معصومه منافی مقدم فرزند غالمرضا بشماره ملی 1465645128 در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
به مساحت 489/20 متر مربع مجزی شده از پالک 135 فرعی از سنگ 24 اصلی واقع در قریه قاضیان بخش 12 
گیالن که برای آن شماره 460 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالکین رسمی سید جالل و سید جلیل ترمه 

قاضیانی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 4299 آ-9812120
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/03  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/18 

علی نصرتی / رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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 139860306007000755 
-98,9,24 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی خانم جواهر صحرائی ابدال آبادی    
فرزند غالمعلی   به شماره شناسنامه 1702  صادره از تربت جام  در   یک باب  منزل  به  مساحت  199,40 متر مربع 
پالک فرعی   از 874 -  اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  مالک 
رسمی  از آقای  حسین غول فیل اللهی       محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9812072 م الف : 98,186
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/2  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پرای��د م��دل 1381 رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 
786م96 ایران 74 ش��ماره موتور 409931 و شماره 
از  و  گردی��ده  مفق��ود   S1412281875112 شاس��ی 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
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12
84
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری موتور سیکلت 
مدل 1391 رنگ آبی به ش��ماره انتظام��ی 777/41919 
و ش��ماره   *162FMJNET*1002447 موت��ور  ش��ماره 
شاسی NET***150C9114418 به مالکیت محمد شفائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
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دی
قو

مف
ی 

گه
آگهی مزایده آ

ش��رکت قند تربت ح�یدریه)سهامی عام( در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده نسبت 
ب��ه ف��روش یك قطعه زمین ب��ه ابعاد ح��دود 30,000 متر مربع در اس��تان مازندران – 
شهرس��تان باب��ل – قری��ه کمانگر کال – دهس��تان بیش��ه – خیابان فلس��طین – غرب باغ 

سجادی، اقدام نماید.
کلی��ه متقاضیان محت��رم می توانند از روز چهارش��نبه م��ورخ 1398/10/18 با مراجعه به 
دبیرخانه ش��رکت یا پایگاه ه��ای اینترنتی ش��رکت ب��ه آدرس http://torbatsugar.ir  و 
س��ازمان اقتصادی رضوی به آدرس http://www.reo.ir  قس��مت مناقصه و مزایده، 
ف��رم ه��ای مربوطه و نقش��ه ثبت��ی را دریافت و پس از بررس��ی و تکمی��ل دقیق فرم 
ه��ا، پیش��نهادات خود را از طریق پس��ت به آدرس ش��رکت ارس��ال نماین��د. آخرین 
مهل��ت دریافت فرم های مزایده از طریق پس��ت، تا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه 
م��ورخ 1398/10/26 م��ی باش��د، ضمن��ًا جه��ت دریاف��ت اطالع��ات تکمیل��ی مزایده 

ش��ماره تلفن : 9- 52312036-051 داخلی 211 می باش��د.
جلس��ه بازگشائی پاکت ها در س��اعت 10صبح روز ش��نبه مورخ 1398/10/28 در محل 
دفتر مشهد این شرکت واقع در خیابان احمدآباد، سی متری اول، خیابان رضا11، پالك 
1/19 انجام خواه�د گرفت. هر متقاضی باید 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب 
ش��ماره 0209182357007 س��یبا بانك مل��ی باجه کارخانه قند بنام ش��رکت قند تربت 

حیدریه جهت ضمانت واریز نماید.
شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آدرس ش��رکت: خراس��ان رضوی – شهرس��تان تربت حیدریه - خیابان خرمش��هر– 
کد پستی: 95138-55595

/ع شرکت قند تربت حیدریه
98
12
90
0

پی��رو چ��اپ آگهی ش��رکت توزی��ع نیروی ب��رق یزد 
مورخه 17 دی ماه صفحه ی4 روزنامه قدس ، شماره 
آگهی 9812850 به ش��ماره مناقص��ه 98/176/603 
نوبت اول صحیح می باش��د که بدین وس��یله اصالح 

می گردد .
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ب��رگ س��بزخودرو س��واری پراید صب��ا GTXi  مدل 
1386 رنگ سفید روغنی  شماره موتور 1992192 و 
شماره شاسی S1412286123281 به شماره انتظامی 
758 ط 67 ای��ران 12 به مالکیت محمد صبوری نژاد 

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

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پرای��د مدل 1386 رنگ نقره ای به ش��ماره انتظامی 
896ج17 ایران 36 شماره موتور 2023474 و شماره 
شاس��ی S1482286210421 به مالکیت امیر سلیمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت از بستانکاران مؤسسه غیرتجاری 
تخصصی روان شناسی و علوم شناختی هیوا در 
حال تصفیه به شماره ثبت 5791 و شناسه ملی 

14007207281 )نوبت سوم(
در  مذک��ور  مؤسس��ه  انح��الل  آگه��ی  پی��رو 
روزنامه رس��می ب��ه ش��ماره 21729 در مورخه 
1398/07/29 و مطابق ماده 215 قانون تجارت، 
از تمام��ی بس��تانکاران ای��ن مؤسس��ه دعوت 
می گ��ردد ت��ا حداکث��ر یکس��ال پ��س از تاریخ 
انتشار اولین نوبت این آگهی به مدیر تصفیه 
مؤسسه آقای محمد مظفری به آدرس مشهد- 
بل��وار هفت تی��ر- هفت تیر 35- پ��الک 19 با 
کدپس��تی 9178965548 جهت تصفیه حساب 

مراجعه نمایند.
 مدیر تصفیه محمد مظفری

ع 9
80
97
23

فراخوان مناقصه
 نوبت دوم

 
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
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8

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

 
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 سالمت -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 دوم

 
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 مزایده عمومی امالک )مرحله دوم( نوبت دوم
 سازمان همیاری شهرداری های استان یزد 

در نظردارد نس��بت به فروش امالک ذیل ازطریق مزایده و با ش��رایط  
نقد واقساط اقدام نماید.

 متقاضیان می توانند بمنظورش��رکت در مزایده وکس��ب اطالعات بیش��ترجهت 
دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد از تاری��خ 1398/10/15لغای��ت 1398/10/25ب��ه 
دفترام��الک س��ازمان مراجع��ه و ی��ا با ش��ماره تلف��ن ه��ای 38222701 داخلی

 242- 248 تماس حاصل نمایند. 
1- تعدادی قطعه زمین با کاربری باغ ویال در)مجتمع کاریزلند( جاده یزد - تفت

2- تعداد دو قطعه زمین با کاربری مس��کونی واقع در)ش��هرک شهید صلواتی 
مهریز( 

3- تعداد یک واحد تجاری واقع در)مجتمع خلیج فارس ( بلوارآزادگان یزد
4- تعداد دو قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در)بلوارجمهوری( یزد

5- تعداد یک واحد تجاری واقع در)مجتمع سامان( خیابان سلمان فارسی یزد 
6- تعدادی قطعه زمین با کاربری های )نمایش��گاهی، کارگاهی، خدماتی ( واقع 

درجنب پل الغدیرزارچ 
7- تعدادی قطعه زمین واقع دراراضی کوره مهراکرمیه یزد                   

8- واگذاری مجوزیک قطعه زمین با کاربری مصنوعات سنگی و یک قطعه زمین 
کشاورزی با آب چشمه واقع درگردنه تخته سنگ علی آباد تفت 

/ع سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
98
12
74
1
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روزنامـه صبـح ایـران

درگیری ما با آمریکا ایدئولوژیک است  معارف: آیت اهلل میرباقری در پاسخ به این پرسش که »شهید سلیمانی چه خصوصیتی داشت که خداوند این ود و محبت را در قلوب مؤمنین قرار داد؟« گفت: این 
اِلَحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّْحَمُن ُوًدّا«. درگیری ما با  جوشش ناشی از جایگاه ایشان و اثری است که شهادت ایشان داشته؛ تغییر معادالت به نفع جبهه حق، موقف ایشان را در عالم مشخص می کند؛ »ِإَنّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الَصّ
آمریکا درگیری ایدئولوژیک است؛ دین دنیاپرستی در حال بی طرفدار شدن است و هر قدر درگیری آن ها با ما علنی تر شود، فروپاشی ایدئولوژیک آمریکا تسریع خواهد شد؛ چون آن ها نمی توانند پای شهادت بایستند.

 شرح عرفانی آخرین دست نوشته سردار شهید سلیمانی 
در گفتاری از حجت االسالم محمدحسن وکیلی / بخش نخست

شهید حقیقی کسی است که از جان خود گذشته است
وقتی انســان می خواهد در راه خدا 
قدم بردارد، راهِ حرکت، ایثار و از خود 
گذشــتن اســت تا ذره ذره و مرحله 
به مرحله با انفــاق و ایثار در مراتب 
تقــوا و بــّر و نیکوکاری پیــش رود. 
چنان که خداوند متعــال فرمود: »لَن 
ا تُِحُبّوَن«  تََنالُوا الِْبَرّ َحَتُّیتنِفُقــوا ِمَمّ
)آل عمران:92(؛ شــما هرگز به مقام 

نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رســید، مگر از آنچه دوست می دارید و محبوب 
شماست در راه خدا انفاق کنید. بسته به آنچه انسان آن را دوست دارد، انفاق مراتب 
و مراحل پیدا می کند؛ حداکثر انفاق در زندگی عموم ما، انفاق از مال و آبرو است و 
گاهی نیز تحمل برخی فشار ها و زحمات برای پیشبرد اهداف اسالم؛ اما در این میدان 
افرادی هستند که جان خود را که ارزشمندترین چیزی است که خدا به آن ها عنایت 
فرمــوده، در َطَبق اخالص قرار داده و آن را انفاق و ایثار کرده و مصداق این حدیث 
نبوی می شوند که حضرت رسول )ص(  فرمودند: »إِنَّ َفْوَق ُکلِّ بِرٍّ بِّراً َحتَّی یُْقَتَل الرَُّجُل 
َشِهیداً فِي َسِبیلِه «؛ باالتر از هر انفاق و نیکوکاری، انفاق و نیکوکاری است تا جایی که 
انسان در راه خدا کشته شود.ِصرف کشته شدن در راه خدا، موضوعیت ندارد، بلکه 
آنچه مهم است جان بر کف بودن انسان است. در واقع شهید حقیقی آن کسی است 
که با اینکه می داند جانش در معرض خطر است، قدم برمی دارد و جان خود را در کف 
دست قرار داده و اقدام می کند که از »خود« بگذرد؛ بنابراین اگر کسی با این نّیت که از 
جان خود بگذرد، اقدام کرده و حرکت نماید و آن وقت در راه خدا کشته شود، مصداق 
شهید حقیقی پیدا می کند که واقعاً بّر و نیکوکاری و از خود گذشتگی انجام داده است.

به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی )رضوان اهلل علیه( »کسانی شهید می شوند که واقعاً 
شهید هستند«؛ آن هایی واقعاً شهادت حقیقی پیدا می کنند که عمری از جان خود 
گذشته اند، جان برکف گذارده و آماده رفتن هستند، روزی هم که تقدیر الهی فرا رسد 
و از این دنیا رحلت کنند، آن موقع پاداش شهید حقیقی نیز به آن ها داده می شود. 
بنابراین درجات شهدا یکسان نیست؛ زیرا اصل شهادت یعنی ایثار کردن و از خود 
گذشــتن و انفاِق مّما  تحبون؛ انسان به مقداری که از دوست داشتن های خود ایثار 

می کند، درجه پیدا می کند.
چه بسیار افرادی مانند عموم ما که در راه رضای خداوند توان گذشتن از خواب خوش 
سحرگاهی و ترک بسیاری از نگاه ها، شنیدن ها و غذاهای شبهه ناک را نداریم، اما خود 
را سرباز امام زمان )عج( می خوانیم، با اینکه می دانیم رضایت موالی ما در چیز دیگری 
اســت. اما عده ای چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش در 
دوران جنگ تحمیلی و دفاع از حریم والیت، نه تنها از آرامش و خواب و خوراک و مال 
و همنشینی با خانواده خود گذشتند، بلکه جان خود را نیز در راه خداوند وقف نمودند.
از جان گذشتن هم مراتب و مراحلی دارد؛ یک مرتبه از جان گذشتن این است که انسان 
بگوید: »من جانم را می دهم زیرا می دانم با عبور از این دنیا، به جای دیگری می روم«؛ 
در واقع چه بسا این مجاهد از این عالم خسته شده و آرزو می کند به عالمی شیرین تر 
برود. مرتبه عالی تر از جان گذشتن این است که انسان در برابر خداوند می گوید: »خدایا 
می خواهم که اصالً نباشم، یعنی در مقابل تو از خودیّت خودم دست بردارم«؛ چنین 
شخصی نمی خواهد از این دنیا برود تا در آن دنیا از لّذات عوالم ملکوتی بهره مند شود، 
بلکه می خواهد در مقابل خداوند آن قدر عبد و بنده باشد که خود را نبیند و از خود 
 بی خود شــود.از همین رو در مباحث معرفتی  گفته اند که مراتب طهارت تابع مراتب 
خلوص انسان است؛ به اندازه ای که فرد از دنیا دل کنده و بی تعلق می شود، طهارت پیدا 
می کند تا جایی که خداوند جذبه هایی را به قلب انسان وارد می کند که انسان خود را در 
مقابل خدا گم کرده و می گوید: »خداوندا! من اصالً در برابر تو کسی نیستم که بخواهم 
دم از بودن زده و ادعایی داشته باشم« و از هر نوع شرکی پاک و طاهر می شود. چنین 
شــخصی نمی گوید که من هستم ولی کوچک و ضعیفم، بلکه با تمام وجود اعتراف 
می کند که »هستی« من در برابر خداوند »نیستی« است. وی به تعبیر مناجات شعبانیه، 
ْن نَاَدیَْتُه،  خود را گم کرده و دیگر خودیّت خود را ادراک نمی کند: »إِلَِهی َو اْجَعلِْنی ِممَّ
َفأََجابََک َو الَحْظَتُه َفَصِعَق لَِجاللَِک«؛ خدایا! مرا از کســانی قرار ده که آوازشان دادی، 
پس پاسخت دادند و به آن ها توجه فرمودی، پس در برابر بزرگی ات مدهوش شدند.

گفتار

خبر

 معارف/ مریم احمدی شیروان  برای 
جایگاه رفیع جهاد و شهادت در راه خدا آیات 
و روایــات متعددی وجود دارد؛ قرآن کریم 
در آیه 169 سوره آل عمران می فرماید: »َوال 
تَحَسَبَنّ الَّذیَن ُقِتلوا في َسبیِل اهللِ أَمواتًا بَل 
أَحیاٌء ِعنَد َربِِّهم یُرَزقوَن«؛ در آیه 111 سوره 
توبه هم آمده اســت: »إَِنّ اهلل اْشَتَری ِمَن 
َة«.  الُْمْؤِمِنیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنّ لَُهُم الَْجَنّ
همچنین پیامبر اکرم )ص( در این زمینه 
فرموده انــد: باالی هر نیکی، نیکی دیگری 
است تا آنگاه که مرد در راه خدا کشته شود 
و چون در راه خدا کشــته شد، باال تر از آن 
نیکی ای وجود ندارد. و امیرالمؤمنین)ع( هم 
در خطبه 27 نهج البالغه می فرمایند: جهاد، 
دری است از درهای بهشت که خداوند به 
روی دوستان مخصوص خود گشوده است. 
به بهانه شهادت سردار رشید اسالم، حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمانش، در گفت وگو 
با حجت االسالم محمدرضا غریبی، استاد 
حــوزه علمیه قم به تبیین ارزش و جایگاه 
خون شهید در فرهنگ اسالمی پرداختیم 

که در ادامه می خوانید.

خونشهیداستکبارراپاکمیکند
حجت االسالم غریبی در ابتدا می گوید: در 
الُم َعلَی  زیارت اهل قبور می خوانیم: »الَسّ
أَْهِل ال إِلََه إاِل اهلل ِمْن أَْهِل ال إِلََه إاِل اهللُ....« تا 
آن جا که »َکْیَف َوَجْدتُْم َقْوَل ال إِلََه إاِل اهلل«؛ 
این فراز یعنــی با این افراد حرف می زنیم 
و از آن ها ســؤال می کنیم؛ پس آن ها باید 
افرادی باشــند که سؤال ما را شنیده و به 
آن پاسخ می دهند؛ اما اینکه آیا ما می توانیم 
این پاسخ را بشنویم یا نه، به داشتن گوش 

شنوای خودمان بر می گردد.
وی تشریح می کند: در زیارت نامه شهدا هم 
ائَُه«  الُم َعلَْیُکمْ  یا اَْولِیآَء اهلل َواَِحَبّ که با »اَلَسّ
شروع می شــود، فرازهای جانانه ای وجود 
دارد. در بخش پایانی آمده است که »ِطْبُتْم 
َوطابَِت الْْرُض الَّتی  فیها ُدفِْنُتْم«؛ یعنی هم 
خود شــما و هم زمینی کــه در آن دفن 
شده اید، پاک شده  است. در مباحث فقهی 

بحث مطهرات مطرح شده و در آن خون به 
ظاهر نجس اســت، اما در این تعبیر خون 
شهید جزو مطهرات است و نه تنها خود که 
حتی زمینی که در آن دفن شده را نیز پاک 
می کند. بنا به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی 
از این زیارت این چنین برداشت می شود 
که خون شهید استعمار، استکبار، ظلم و 
ذلت را پاک می کند.این استاد حوزه علمیه 
تأکید می کند: خون شهید اثر خود را دارد. 
به تعبیر قرآن شهدا زنده هستند و موجود 
زنده حتماً اثر دارد. اینکه امروز می بینیم به 
طور اعجاب آوری شهادت سردار سلیمانی، 
مردم کشــور و حتی جهان را متأثر کرده 
و حتی بــه گفته خبرنگارهــای خارجی 
جمعیتی بی نظیر را گرد هم جمع کرده، 
همان اثر خون شــهید و بیانگر زنده بودن 
اوست. اگر فردی در این راه غفلت می کند، 
خود را رســوا خواهد کرد. خون شــهید 
اثر دارد؛ پاک کننده اســت و با آن بساط 

استکبار و استعمار برچیده خواهد شد.

دینمردمآدامسنیست!
او به آیات کالم اهلل نیز اشــاره کرده و بیان 
می کنــد: قرآن کریم در ســه جا فرموده 
یِن ُکلِِّه«؛ قرار است  است: »لُِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ

دین اســالم بر تمام ادیان غلبه پیدا کرده 
و جهانی شــود؛ مانند اتفاقی که حاال در 
جهان افتاده است. اکنون خون حاج قاسم 
ســلیمانی، ابومهدی المهندس و دوستان 
جبهه مقاومت حرکتی را آغاز کرده و انتقام 
ســخت که جزو هشتگ های پر بازدید در 
فضای مجازی است، نوید فتحی نزدیک را 
می دهد. انتقامی که هم اکنون نیز شروع 
شده است. حضور جمعیت میلیونی افراد 
با توجه به مشــکالت موجود در کشور و 
تصویب خــروج آمریکایی هــا از عراق در 
مجلس آن کشــور، خود شکســت بسیار 
بزرگی برای آمریکا محسوب می شود. در 
مناطق مختلف دنیا نیز گروه های مقاومت 
اعالم آمادگی کــرده و حتماً علیه منافع 
آمریکا اقدام خواهند کرد؛ این نشان دهنده 
آن است که مسیری باز شد و شهادت ما را 
به فتحی بزرگ خواهد رساند. خون شهید 
بهانه محکمی اســت بــرای تحقق وعده 
قرآنی نابودی صهیونیســم در آخرالزمان 
که در سوره اسراء آمده است. خون شهید 
پاک کننده اســت و با آن به فتح رسیده و 
ظلم ها همه پاک می شود.حجت االســالم 
غریبــی در پایان توصیه می کند: مردم در 
جریان شــهادت سردار ســلیمانی نشان 

دادند که آماده اقدام متناسب و شایسته با 
رعایت تمام جوانب هستند. برای اینکه این 
حال در وجود ما حفظ شود و روزمرگی ها 
سبب دور شدن ما از آرمان هایمان نشود، 

بایــد آیات جهاد قرآن را بررســی و 
دعای 27 صحیفه ســجادیه را 
فرازهای بســیار  مطالعه کنیم. 
متعالی در ایــن دعا وجود دارد؛ 
حضــرت در این دعــا بر خالف 
صحبت های برخی روشنفکرنماها 
بر شعار »مرگ بر آمریکا« تصریح 
می کند. مراسم پرشور استقبال 

از ســردار سلیمانی، نشان 
داد دیــن مــردم به تعبیر 
آملی  جــوادی  آیــت اهلل 
آدامســی نیســت که هر 
وقت خواســتند آن را دور 
باید  معرفت  این  بیندازند. 
باالتر برود. صحیفه  مرتب 
ســجادیه و بــه خصوص 

دعای 27 آن کمک شایانی به حفظ احوال 
خوب جامعه می کند. با کمک آن می توانیم 
زمینه سازی اضمحالل جهانی و برپایی دین 
حق و اسالم ناب محمدی در سراسر جهان 

را شاهد باشیم.

حجت االسالم غریبی در گفت وگو با قدس تبیین کرد

خونشهیدبساطاستکباررابرمیچیند

خون شهید اثر 
دارد؛ پاک کننده 

است و با آن بساط 
استکبار و استعمار 
برچیده خواهد شد

بــــــرش

 آیت اهلل هادوی تهرانی
 در نشست »هم اندیشی فقه حکومتی«:

جمهوری اسالمی نتیجه 
 صدها سال مجاهدت انبیا

 و اولیای الهی است

مهر: آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی در جلسه 
نهم از سلســله نشســت های »هم اندیشی 
فقه حکومتی« ضمن تبیین نظریه »اندیشه 
مدون« خــود، یکی از دســتاوردهای مهم 
ســده اخیر حوزه علمیه را، مطالعه دین به 
شیوه نظام مند و سیستمی برشمرد و افزود: 
مطالعه نظام مند دین چیزی است که جای 
آن به صورت جدی خالی بوده است؛ گرچه 
تالش ها و زحمات فراوانی کشــیده شده، اما 
هنوز این ایده به صورت جریان عمومی شکل 
نگرفته است. پیشگامان این بحث مثل مرحوم 
شــهید صدر)ره( در حوزه علمیه نجف طرح 
این بحــث را آغاز کردند، اما آنچنان که باید 

مورد استقبال واقع نشد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: تمدن غرب از 
ریشه های کامالً تئوریک نشأت گرفته است 
و کسانی که معماران تمدن غرب هستند، در 
خواب هم نمی دیدند که اندیشه های فلسفی 
آنان روزی چنین آثار اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی ایجــاد خواهد کرد. ما 
امیدواریــم که همت های فضــالی حوزه به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کمک 
کند؛ زیرا این نظام، نظامی است که برخاسته 
از زحمــات طوالنی نه فقط قبــل و بعد از 
انقالب، بلکه صدها ســال مجاهدت انبیا و 
اولیای  الهی است. ما باید از این نظام صیانت 
کنیم تا خدای ناکرده این نظام تضعیف نشود؛ 
وظیفــه ما به عنوان طلبــه در درجه اول آن 
است که عقبه علمی، زیرساخت های فکری 
و پشــتوانه های مبنایی نظام را تأمین کنیم 
و در درجه هــای بعدی نیز اگر کار دیگری از 

دستمان بر می آمد، دریغ نکنیم.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9155 چهارشنبه 18 دی  1398 12 جمادی االول 1441 8 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9806678 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد
بدینوسیله به )راهن( آقای مصیب کام دیر نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1336/04/19 شماره ملی: 0703129023 
ش��ماره شناس��نامه: 25 به نش��انی: مش��هد- مفتح 8- پالک 35 ابالغ می ش��ود که بانک صادرات برای وصول مبلغ 
980/143/767 ری��ال )نهص��د و هش��تاد میلیون و یکصد و چهل و س��ه هزار و هفتصد و ش��صت و هفت( تا تاریخ 
1397/12/18 به استناد سند رهنی شماره 1390/09/03- 234808 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالس��ه فوق در این ش��عبه تشکیل گردیده و طبق گزارش مأمور موزع پست، آدرس فعلی شما، به شرح متن سند 
فوق شناخته نشد و بستانکار هم نتوانسته آدرس شما را معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این شعبه مشخص 
نمی باشد لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه که عبارت 
است از ششدانگ پالک ثبتی سه هزار و ششصد و شانزده فرعی از یازده اصلی بخش نه مشهد ملکی آقای مصیب کام 
دیر پس از قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما پیگیری خواهد شد. آ- 9812860 م.الف 428
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-  محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093001243/1
بدینوسیله به آقای محمدعلی شاهرخی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1343/03/01 شماره ملی: 0732148014 شماره 
شناسنامه: 8 بدهکار پرونده کالسه 9807487 که برابر گزارش 1398/10/08 مأمور پست آدرس شما شناخته نگردیده 

ابالغ می گردد که برابر:
1- شماره چک: 1491/352868، تاریخ چک: 1397/12/18
2- شماره چک: 1491/352866، تاریخ چک: 1397/10/18
3- شماره چک: 890/225500، تاریخ چک: 1398/02/25

4- شماره چک: 1491/352871، تاریخ چک: 1397/12/02
5- شماره چک: 042/618544، تاریخ چک: 1398/02/15

6- شماره چک: 1491/352856، تاریخ چک: 1397/09/15
مجموع��اً در قبال مبلغ 525/000/000 ریال )پانصد و بیس��ت و پنج میلی��ون ریال( تا وصول کامل مطالبات بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9812862 م.الف 429
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9710308
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9710308 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم ساره ثبوتی اباصلتی نام 
پدر: محمدآقا تاریخ تولد: 1340/05/30 ش��ماره ملی: 0931433630 شماره شناسنامه: 55733 باستناد سند ازدواج 
ش��ماره 19779- 1378/5/17 تنظیمی دفتر ازدواج ش��ماره 107 شهر مشهد جهت وصول تعداد 50 عدد سکه تمام 
بهار آزادی علیه ورثه مرحوم هاش��م عدالتی میرنامی: 1- آقای حس��ین عدالتی میرنامی نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 
1353/06/22 ش��ماره ملی: 0931503736 ش��ماره شناس��نامه: 62737 و 2- هاجر عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم 
تاریخ تولد: 1367/01/05 شماره ملی: 0921357060 شماره شناسنامه: 0921357060 و 3- زهرا غفورپورلنگرودی 
نام پدر:  غفور تاریخ تولد: 1338/03/10 شماره ملی: 1754706029 شماره شناسنامه: 88 و 4- علی عدالتی میرنامی 
نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 1343/05/11 شماره ملی: 0931416401 شماره شناسنامه: 54007 و 5- مریم عدالتی 
میرنامی نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 1364/07/01 ش��ماره ملی: 0921489374 شماره شناسنامه: 0921489374 
و 6- رضا عدالتی میرنامی نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 1363/11/19 ش��ماره ملی: 0946220999 شماره شناسنامه: 
21897 و 7- کاظم عدالتی میرنامی نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 1364/10/19 ش��ماره ملی: 0946221006 شماره 
شناسنامه: 21898 و 8- مرضیه عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1370/07/04 شماره ملی: 0923587357 
ش��ماره شناس��نامه: 0923587357 و 9- رقیه عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1349/04/02 شماره ملی: 
0931503728 شماره شناسنامه: 62736 و 10- معصومه عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1341/12/25 
ش��ماره ملی: 0931416396 شماره شناس��نامه: 54006 و 11- حس��ن عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 
1344/11/04 ش��ماره ملی: 0931416418 شماره شناسنامه: 54008 و 12- هادی عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم 
تاریخ تولد: 1360/05/06 شماره ملی: 0938900498 شماره شناسنامه: 1758 و 13- حوریه عدالتی میرنامی نام پدر: 
هاشم تاریخ تولد: 1369/02/16 شماره ملی: 0921354061 شماره شناسنامه: 0921354061 و 14- مهدی عدالتی 
میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1359/04/23 شماره ملی: 0931601029 شماره شناسنامه: 80338 و 15- فاطمه 
عدالتی میرنامی نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 1346/06/19 ش��ماره ملی: 0931458315 شماره شناسنامه: 58193 و 
16- ابوالفضل عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1373/08/01 شماره ملی: 0925678929 شماره شناسنامه: 
0925678929 و 17- هانیه عدالتی میرنامی نام پدر: هاش��م تاریخ تولد: 1365/07/22 شماره ملی: 0921357079 
شماره شناسنامه: 0921357079 و 18- جواد عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1360/04/08 شماره ملی: 
0930869311 شماره شناسنامه: 89568 و 19- خدیجه واقف زاده نام پدر: علی آقا تاریخ تولد: 1324/09/01 شماره 
ملی: 0938348973 شماره شناسنامه: 706 و 20- محمد عدالتی میرنامی نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 1366/05/21 
شماره ملی: 0921489382 شماره شناسنامه: 0921489382 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه 
حسب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 10168- 1398/03/01 شش دانگ پالک ثبتی 97 فرعی از 73- اصلی 
بخش 10 مشهد ملکی هاشم عدالتی میرنامی در قبال تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت که برابر گزارش 
مورخ 1398/07/20 کارشناس رسمی دادگستری آقای هاشم رنگ آمیز طوسی به شرح ذیل ارزیابی گردید: در اجرای 
دستور شماره 1398/07/16- 11689 به آدرس جاده قدیم مشهد- قوچان بعد از چهارراهی شیر حصار و جاده قدیم 
مشهد سمت چپ باغ گلریز که دارای نقاط utm در قسمت درب شمال شرقی x=710647 و y=4044097 می باشد 

بازدید که به شرح ذیل به استحضار میرسانم.
ششدانگ ملک به مساحت بیست هزار و یکصد و شصت مترمربع می باشد که محدوده و مشخصات ملک برابر صفحه 
چهارم سند صادر به شماره 2/745722 می باشد که پس از جانمائی مورد تأیید نماینده محترم اجرای ثبت و نماینده 
دادستان عمومی و انقالب و همچنین وکیل مالکین فعلی پالک آقای خداجانی قرار گرفت. محدوده کل قطعه زمین 
به ارتفاع حدوداً 2/5 متر محصور می باشد )توسط آجر و سیمان( داخل باغ دارای درختان مثمر گالبی و سیب و غیره 
حدوداً یکصد اصله 5 ساله و 15 ساله می باشد و درختان غیرمثمر کاج حدود ششصد اصله 15 تا 20 ساله و چند اصله 
درخت گردو می باشد. در عرصه مربوطه اعیان ایجاد گردیده شامل یک دفتر کار بمساحت حدوداً 40 مترمربع، آبنما به 

عمق یک متر که داخل آن آبنماهای دایره ای و سکوی محل استراحت بتعداد ده باب ساخته شده است که مساحتی 
حدوداً هشتصد و پنجاه متر از عرصه را در برگرفته است استخر آب به عمق حدوداً سه متر و مساحتی حدوداً سیصد و 
بیست و چهار متر است. منزل مسکونی به مساحت 289 مترمربع قابل سکونت با سقف آهن ساخته شده است. یک باب 

منزل سرایداری بمساحت 110 مترمربع قابل سکونت با سقف سنگین اجرا گردیده است.
حدوداً 1633 مترمربع محوطه سازی با سنگ در عرصه اجراء گردیده است. بنا به اظهار نگهبان و آبیار چاه آقای حاج 
رحمان که اعالم نمودند زمین آقای عدالتی به میزان سه ساعت آب از مدار 13 چاه پنج اینچ موسوم به چاه علی اصغر 
فالحی طوسی، چاه شماره 2 آب دارد که تاکنون مدارک ارائه نگردیده است. لذا با توجه به موقعیت ملک و عرصه بمیزان 
بیست و یک هزار و یکصد و شصت مترمربع و اعیان ساخته شده و دیوارکشی محوطه و اشجار مثمر و غیرمثمر و میزان 
آب اعالم شده و موقعیت ملک که در حاشیه جاده اصلی قدیم قوچان قرار داشته و سه نبش بودن زمین فاصله آن از 
شهر مشهد و سایر عوامل مربوط به قیمت گذاری ارزش فعلی ملک برابر شصت و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون 

ریال معادل شش میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون تومان برآورد می گردد.
حدود اجمالی ملک به شرح ذیل می باشد:

شماالً به طول 43 متر و پی و محل درب و ورود به ممر شرقاً به طول 252 متر پی و محل درب ورود به جاده قوچان 
جنوباً به طول 125 متر پی و محل درب ورود به ممر جاده کهپایه و غرباً به طول 240 متر به پی زمین 98 فرعی

برابر گزارش مأمور محترم اجرا وارده به شماره 38977- 1398/07/20 در مورخه 1397/09/16 به محل پالک ثبتی 
فوق مراجعه در زمان بازدید درب توسط نگهبان باغ باز گردید و وارد ملک شدیم و ملک در تصرف ورثه مرحوم هاشم 
عدالتی میرنامی می باش��د. و برابر با گزارش مأمور اجرا آقای رمضانی وارده به شماره 52419- 1398/09/26 و شماره 
55335- 1398/10/09 میزان سهم بستانکار 21/25 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ پالک ثبتی توقیفی در قبال 

مبلغ 2/248/250/000 ریال ارزیابی گردید.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار ششدانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 2/248/250/000 ریال مزایده 
خواهد شد ضمناً مبلغ 89/930/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 112/412/500 ریال میباشد که طبق تبصره 
ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 2/248/250/000 ریال از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر در روز شنبه مورخه 1398/11/19 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده 
برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد 
از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای 

اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9812864 م.الف 430 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9805740
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9805740 خانم زکیه تاج نوروزی بایگی نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1370/09/07 شماره 
ملی: 0921613466 به اس��تناد سند نکاحیه به شماره 15857 مورخ 1392/05/03 دفتر ازدواج 8 مشهد اجرائیه ای 
جهت وصول مهریه خود به تعداد 500 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی علیه: آقای مرتضی تمیزطوس��ی نام پدر: 
مظفرالدین تاریخ تولد: 1369/01/01 ش��ماره ملی: 0720080649 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 1398/7/30؛ 
حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 42696- 1398/08/12 اموال منقول )لوازم منزل( متعلق به مدیون به آدرس 
شریعتی 53/1 سمت چپ بلوک دوم طبقه دوم جنوبی در قبال 10 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت و به حافظ اموال 
تحویل گردید. طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بشماره وارده 47486 مورخ 1398/09/04 نظریه کارشناس:

از تعداد 7 قلم اموال توقیفی مستعمل برابر صورتجلسه مورخه 1398/08/27 کارشناسی و ارزیابی به عمل آورده که 
نتیجه و نظریه کارشناسی قیمت کلی اموال را مجموعاً به مبلغ 203/000/000 ریال به شرح ذیل به قیمت روز تعیین 

و محاسبه گردید:
1- سرویس مبلمان 9 نفره استیل قهوه ای چوب طالئی با سه عدد میز جلو مبلی مستعمل به ارزش کلی 100/000/000 ریال

2- کاناپه با یک عدد میز جلو مبلی مستعمل به ارزش 15/000/000 ریال
3- بوفه ظرف چهار طبقه طالئی رنگ مستعمل به ارزش 12/000/000 ریال

4- سرویس خواب شامل: تخت دو نفره آینه درآور با دو عدد پاتختی مستعمل به ارزش 25/000/000 ریال
5- آینه کنسول برنجی نقره ای با شمعدان مستعمل جمعاً به ارزش 13/000/000 ریال

6- تلویزیون سامسونگ 51 اینچ مستعمل به شماره سریال ps 51 h 4950 aw به ارزش 35/000/000 ریال 
7- میز تلویزیون مستعمل به ارزش 3/000/000 ریال

با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادس��تان عمومی و انقالب مش��هد وارده بشماره 46148- 1398/8/27 اموال 
مذکور تحویل آقای سیدمحمد اصغری باگی به عنوان حافظ اموال گردید و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز 
یکشنبه مورخه 1398/11/13 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اموال مذکور در آدرس امام خمینی 28 کوچه 
ثبت اداره اجرای اسناد رسمی شعبه دوم از مبلغ پایه 203/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته 
باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 10/150/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 12/180/000 ریال حق مزایده 
میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت 

تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. آ- 9812865 م.الف 431
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی هیئت کارشناسی کالسه 9400974
بدینوسیله به شما

1- محبوبه گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1346 و شماره شناسنامه: 66565 کدملی: 0933030436
2- حسین گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1355 و شماره ملی: 0934580677 شماره شناسنامه: 17929

3- مجید گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1348 و شماره شناسنامه: 1501 کد ملی 0940663732
4- مهین گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1367 و شماره شناسنامه: 19364 کدملی 0946962448

5- محمد گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1369 و شماره ملی: 0920995586
6- منصوره گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1357 و شماره شناسنامه: 17930 کدملی 0934580685
7- محمدرضا گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1360 و شماره شناسنامه: 4076 کدملی 0942951298

8- حمید فرمحمدی نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1351 و شماره شناسنامه: 83675 کدملی 0933201621
9- منیره گل محمد نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد: 1362 و شماره شناسنامه: 728- 0941046737 همگی به عنوان 

راهن و وام گیرنده
با توجه به عدم شناسایی آدرس شما و بنا به درخواست بستانکار ابالغ میگردد که ششدانگ پالک ثبتی 1- فرعی: باقی 
مانده 715 فرعی از 519 از پالک اصلی 183 در بخش: 10 مش��هد به مبلغ 18/000/000/000 ریال توس��ط هیئت 
کارشناسی ارزیابی گردیده است که مورد وثیقه سند رهنی 3959 مورخه 1392/10/18 دفترخانه 339 مشهد له بانک 

ملت علیه شما میباشد. لذا ششدانگ پالک مذکور در قبال مطالبات بستانکار و هزینه های قانونی به مزایده خواهد رسید 
مراتب جهت اطالع ابالغ می گردد. آ- 9812866 م.الف 432

ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9404112
بدینوسیله به خانم حمیده اصغری ازغد فرزند محمدتقی بشماره ملی 0932238963 )بعنوان بدهکار و راهن( مدیون 
س��ند رهنی 9367- 92/12/24 تنظیمی دفترخانه 203 مش��هد ابالغ می گردد که تعاونی اعتبار فرشتگان )مؤسسه 
اعتباری کاسپین( اجرائیه ای به کالسه 9404112 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد، 
آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 
چهار میلیارد ریال )4/000/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن 
اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از 
زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت 
ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ خانه و سه دربند 
مغازه دارای پالک باقیمانده نه هزار و بیست )9020( فرعی از دو هزار و سیصد و نود )2390( فرعی از هشتاد و هشت 
)88( از سه )3( اصلی بخش نه مشهد )که در راستای استانداردسازی پالکها به پالک هفده هزار و چهارصد و نود و چهار 
فرعی از نه هزار و بیست فرعی از سه اصلی بخش نه تبدیل گردیده( طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید 

و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9812867 م.الف 433
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9504680
بدینوسیله به آقای سیدغالمرضا حسین زاده فرزند سیدمحمد بشماره ملی 0651757037 مدیون سند رهنی 10933- 
93/11/18 تنظیمی دفترخانه 203 مشهد ابالغ میگردد که تعاونی اعتبار فرشتگان )مؤسسه اعتباری کاسپین( اجرائیه ای 
به کالسه 9504680 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع 
نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنجاه ریال 
)1/950/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ 
اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ آپارتمان دارای پالک ثبتی چهل و 
دو هزار و هفتصد و هفتاد و هفت )42777( فرعی مفروز و مجزی شده از پنج هزار و هفتصد و یازده )5711( فرعی از 
دویست و سی و دو )232( اصلی بخش نه مشهد قطعه سه طبقه دو میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده فروش خواهد 

رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9812868 م.الف 434
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9607177
بدینوسیله به آقای علیرضا افشاری فرزند اسماعیل بشماره ملی 0939004313 )بعنوان بدهکار( مدیون سند رهنی 
6066- 91/03/07 تنظیمی دفترخانه 203 مش��هد ابالغ میگردد که مؤسس��ه اعتباری فرشتگان )مؤسسه اعتباری 
کاسپین( اجرائیه ای به کالسه 9402872 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد، آدرس 
شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ دو میلیارد 
و پانصد میلیون ریال )2/500/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن 
اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از 
زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت 
ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ اعیان یکدستگاه 
آپارتمان دارای پالک ثبتی باقیمانده هفت هزار و ششصد و سی و شش )7636( فرعی مفروز از چهار )4( اصلی بخش 
نه مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. آ- 9812869 م.الف 435
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806689
بدینوسیله به آقای امیر برومند فرزند حسین بشناسنامه 61519 بشماره ملی 0932248373 ابالغ میگردد که بانک 
مهر اقتصاد اجرائیه ای به کالس��ه 9806689 علیه ش��ما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مش��هد، 
آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 
5/000/000/000 ریال )پنج میلیارد ریال( تا تاریخ تقاضانامه بانک مورخه 98/7/15 میباشد و خسارت تأخیر و سایر 
هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت 
در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 
34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت است از: مازاد ششدانگ یک باب منزل و سه باب مغازه متصل بهم بشماره پالک ثبتی هشت هزار و هفتصد و نود 
و دو فرعی از دویست و نود و دو فرعی از سه اصلی بخش نه مشهد طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید 

و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9812870 م.الف 436
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب 

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

نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 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: 
آقاي شهرام ارجمند به شناسنامه شماره 81 کد ملی 0749364637 صادره از تایباد فرزند فیض محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 433.20 متر مربع پالک شماره باقیمانده 48 فرعی از 256 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 

14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک کالسه 96-129 
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 االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 

اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.آ-9812848
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای مریم مصطفائی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کالسه 3/980380ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین مصطفائی یوسف آبادی به شناسنامه 136 

در تاریخ 1372/8/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  آمنه غزنی فرزند نوروز ش ش 352 متولد 1309/2/3 صادره از تایباد همسر متوفی فوت شده در تاریخ 1398/9/6 
2- محمد علی مصطفائی یوسف آبادی فرزند حسین شماره ش 4963 متولد 1345/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی 

3- غالمرضا مصطفائی فرزند حسین ش ش 10 متولد 1325/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- معصوم مصطفی ئی یوسف آبادی فرزند حسین ش ش 769 متولد 1329/2/2 صادره از تایباد فرزند متوفی 

5- رقیه مصطفائی یوسف آبادی فرزند حسین ش ش 19 متولد 1350/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 
6- فاطمه مصطفائی یوسف آبادی فرزند حسین ش ش 4964 متولد 1348/3/5 صادره از تایباد فرزند متوفی 
7- زهره مصطفائی یوسف آبادی فرزند حسین ش ش 7768 متولد 1355/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 
8 - زهرا مصطفائی یوسف آبادی فرزند حسین ش ش 827 متولد 1340/7/6 صادره از تایباد فرزند متوفی 

9- مریم مصطفائی فرزند حسین ش ش 30 متولد 1337/7/10 صادره از تایباد فرزند متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/10/18 آ-9812884
محمد باری / قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای مریم حسن زائی دارای شناسنامه شماره 1842 به شرح دادخواست به کالسه 4/980259ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعبان شیردل به شناسنامه 179 در تاریخ 

1398/6/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  کوکی بی نظیر سورانی فرزند عظیم به ش ملی 0731391527 متولد 1326/11/20 مادر متوفی

2- مریم حسن زائی فرزند ولی محمد به ش ملی 0870626140 متولد 1358/6/09 همسر متوفی
3- یسنا شیردل فرزند شعبان به ش ملی 0890952231 متولد 1390/12/10 فرزند متوفی
4- الیاس شیردل فرزند شعبان به ش ملی 074982737 متولد 1394/11/21 فرزند متوفی 

5- یگانه شیردل فرزند شعبان به ش ملی 0740655371 متولد 1385/7/15 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/10/18 آ-9812886
حسن رضائی منفرد  / قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای حسن اکبرزاده دارای شناسنامه شماره 0749742569 به شرح دادخواست به کالسه 3/980351ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاوس اکبرزاده به شناسنامه 1565 در 

تاریخ 1396/4/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محمد اکبرزاده فرزند سیفور ش ش 1564 متولد 1344/1/5 صادره از تایباد همسر متوفی 

2- ابراهیم اکبرزاده فرزند محمد ش ش 407 متولد 1366/5/6 صادره از تایباد فرزند متوفی 
3- احسان اکبرزاده فرزند محمد ش ش 0740233157 متولد 1373/5/14 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- حسن اکبرزاده فرزند محمد ش ش 0749742569 متولد 1363/7/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- اسماعیل اکبرزاده فرزند محمد ش ش 0740130765 متولد 1370/9/20 صادره از تایباد فرزند متوفی 
6- ایمان اکبرزاده فرزند محمد ش ش 0740391410 متولد 1377/11/3 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- فاطمه اکبرزاده فرزند محمد ش ش 0740002368 متولد 1368/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/10/18 آ-9812887
محمد باری / قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

 
رونوشت آگهی حصر وراثت  

نظر به اینکه آقای مریم مصطفائی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کالسه 1/980373ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آمنه غزنی به شناسنامه 352 در تاریخ 1398/9/6 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محمد علی مصطفائی یوسف آبادی شماره ملی 0748389318 متولد 1345/1/10 فرزند متوفی 

2- معصوم مصطفائی یوسف آبادی کد ملی 0748801308 متولد 1329/2/2 دختر متوفی 
3- رقیه مصطفائی یوسف آبادی کد ملی 0749358556 متولد 1350/1/1 دختر متوفی

4- فاطمه مصطفائی یوسف آبادی کد ملی 0748389326 متولد 1348/3/5 دختر متوفی
5- زهره مصطفائی یوسف آبادی کد ملی 0748417291 متولد 1355/1/1 دختر متوفی
6- زهرا مصطفائی یوسف آبادی کد ملی 0748802029 متولد 1340/7/6 دختر متوفی

7- مریم مصطفائی کد ملی 0749495537 متولد 1337/7/10 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.   تاریخ انتشار : 1398/10/18 آ-9812889
قنبر مرزانی  / قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rآغاز پرداخت وام ۲۴۰ میلیونی مسکن 
 با سود 3۴۰ میلیونی 

اقتصاد/زهرا طوسی: پرداخت وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن از دیروز آغاز 
شد تا فرایند خرید خانه را برای متقاضیان تسهیل کند، اما اقساط ۴میلیون و 
۳۰۰ هزار تومانی ماهانه آن خود به عنوان نخســتین مانع در این سازوکار، در 

برابر مردم بنا شده است.
شورای پول و اعتبار پس از چهار سال تثبیت رقم تسهیالت مسکن و با وجود 
افزایش شدید قیمت ملک، وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن را تصویب کرد که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله است. زوج ها 
در صورتی که با هم برای خرید اوراق اقدام کنند، این تســهیالت برای آن ها در 
تهران، مراکز استان ها و شهر های کوچک به ترتیب ۲۴۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون 
و ۱۶۰ میلیون تومان است.میزان اقساط وام ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است 
که ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آن برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی و یک میلیون 
تومان آن برای وام ۴۰ میلیون تومانی جعاله است. بازپرداخت اقساط وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی)نرخ ســود ۱7/5درصد( ۱۲ سال و بازپرداخت وام ۴۰ میلیون 

تومانی)نرخ سود ۱7/5درصد( پنج سال است.

  3/5 میلیون قسط بدهید
در پنج سال اول بازپرداخت این وام، متقاضیان باید ماهانه ۴میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان پرداخت کنند، چون در پایان پنج سال اول جعاله تسویه می شود و مبلغ 

قسط به ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد.
کل بازپرداخت متقاضیان طی ۱۲ ســال بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 
به روش پلکانی حدود 5۲۰ میلیون تومان خواهد بود که سود وام جعاله نیز ۲۱ 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان می شود، یعنی در مجموع متقاضیان باید بیش از ۳۴۰ 

میلیون تومان سود برای وام ۲۴۰ میلیون تومانی پرداخت کنند.
اگرچه تسهیالت خرید مسکن همواره اقشار ضعیف تر را هدف قرار داده و براساس 
نیاز آنان تنظیم می شــود، اما به نظر می رسد تحوالت اخیر در این حوزه بیشتر 
در خدمت خانوارهایی با درآمد باالتر از متوسط قرار گیرد و از اهداف اصلی خود 
منحرف شــود، چرا که عمده متقاضیان واقعی توان پرداخت چنین  اقساطی را 
ندارند. در خوشبینانه ترین حالت نیز مجموع دریافتی قشر کارگران، بازنشستگان 
و مستمری بگیران از ۲/5 میلیون تومان و کارمندان از ۳/5 میلیون تومان در ماه 
فراتر نخواهد رفت، به همین دلیل هیچ کدام از اقشار متوسط و پایین دست جامعه 

نمی توانند اقساط ماهانه وام بانک مسکن را بپردازند. 

    آیا افزایش سقف تسهیالت خرید
 به رونق واحدهای قدیمی ساز منجر می شود؟

به نظر می رســد افزایش ســقف تســهیالت خرید احتماالً به رونق واحدهای 
قدیمی ســاز منجر شود، چرا که با توجه به رشــد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت 
مســکن در دو سال اخیر در شهر تهران، وام ۲۴۰ میلیون تومانی تکافوی خرید 
خانه در شهر تهران را نمی دهد، اما ممکن است تجمیع این تسهیالت با نقدینگی 
خانوارهــا بتواند برای خرید آپارتمان های قدیمی در مناطق جنوبی تهران مؤثر 

باشد، واحدهایی با کمتر از 5۰ متر مربع با سن بنای باالی ۱5 سال.
کارشناســان بر این باورند در شرایط فعلی که قیمت مسکن رشد چشمگیری 
داشته بهتر است برای باال بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن، زمان بازپرداخت 
افزایش و سود آن کاهش یابد. همچنین تسهیالت به سازندگان مسکن با قابلیت 
انتقال به خریدار فراهم شود تا در این راستا اقشار پایین و متوسط جامعه بتوانند 

نیاز مسکن خود را تأمین کنند. 
چنانکه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز اشاره کرده است 
اگر دولت قصد افزایش قدرت خرید متقاضیان مســکن را دارد ابتدا دستمزدها 
و ســپس هزینه های تولید مســکن را کاهش دهد، چرا که 5۰ سال برای باال 
بردن قدرت خرید به دنبال افزایش سقف تسهیالت رفته ایم و نتیجه ای نیز از آن 
نگرفته ایم و امروز گرانی مسکن و ناتوانی دهک های یک تا هفت در خرید مسکن، 
وضعیت این قشر  را به گونه ای بغرنج کرده که آن ها نه برای خرید خانه که برای 

پرداخت رهن و اجاره به صاحبخانه برای دریافت وام اقدام می کنند.

چگونه در شرایط جدید، اقتصاد ایران، عراق و افغانستان می توانند به هم نزدیک تر شوند؟

بازاریاب  مسلط بر دیپلماسی استخدام کنید
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  اخبار این روزها حکایت از ناآرامی های سیاسی 
و امنیتی در منطقه خاورمیانه دارد و خبرهای خوشــی از این منطقه به 
جهان مخابره نمی شــود، اما از نگاه فعاالن بخش خصوصی، این تنش ها 
زمینه نزدیکی اقتصادی بیشــتر بین ایران و دو همسایه شرقی و غربی 
را فراهم کرده و دیپلماسی اقتصادی کشور برای افزایش سطح مبادالت 

تجاری بین ایران با افغانستان و عراق باید فعال تر باشد.
در حال حاضر کاالهایی از قبیل موادغذایی و کشــاورزی، ماشــین آالت 
و مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندســی و مخابراتی، لوازم خانگی، 
دکوراســیون، مصنوعــات پالســتیکی، موکت و کفپــوش، تابلوفرش، 
صنایع دستی و... از ایران به مقصد افغانستان صادر و حجم صادرات ساالنه 
ایران به افغانستان بین ۲ تا ۳ میلیارد دالر برآورد می شود. صادرات ایران به 
عراق هم اقالمی نظیر برق، گاز، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، 
موادغذایــی و کشــاورزی، محصوالت شــیمیایی و پتروشــیمی و... را 
دربرمی گیرد و حجم این صادرات )به جز توریسم درمانی، بخشی از اقالم 
نفتی و ترانزیت( با رشدی قابل توجه به حدود 9 میلیارد دالر رسیده است.

نیازهای کشور را با تولید کنندگان داخلی تأمین کنیم    ایسنا:  سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که علیه اقتصاد 
ایران وضع شده، حمایت از تولیدملی و تالش برای رشد و توسعه صنایع تولیدی اهمیت زیادی دارد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد بررسی دقیق میزان توانایی تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیازهای کشور 

است. از این واحدها باید حمایت شود و با در نظر گرفتن نیازهایشان، فضای فعالیتی قابل قبول داشته باشند و در صورت بی پاسخ ماندن بخشی از نیازها، به واردات فکر شود.

خـــبر

 چهارشنبه 18 دی  1398 12 جمادی االول 1441 8 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9155

لوکس نشینی و 
الکچری سواری مالیات دارد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: 
با مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروهای سواری 
و وانت دوکابین با قیمت بیش از یک میلیارد 
تومان مشــمول مالیات می شــوند،همچنین 
اعضــای کمیســیون تلفیق مصــوب کردند 
واحدهای مســکونی خالی و در حال استفاده 

باالی ۱۰ میلیارد تومان باید مالیات بدهند. 
اسماعیل سعیدی خاطرنشــان کرد: واحدهای 
مســکونی چه خالی و چه در حال استفاده که 
قیمت آن ها بین ۱۰ تا ۱5 میلیارد تومان است، 
یک هزارم قیمت  آن ها به عنوان مالیات پرداخت 

شود.
وی افــزود: همچنین براســاس ایــن مصوبه 
واحدهای مســکونی که بین ۱5 تا ۲5 میلیارد 
تومان قیمت دارند باید دو هزارم قیمت آن ها به 
عنوان مالیات پرداخت شود و واحدهای مسکونی 
که بین ۲5 تــا ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند 
باید ســه هزارم قیمت آن ها بــه عنوان مالیات 
پرداخت شود.عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 
99 اظهار کرد: عــالوه بر این طبق این مصوبه 
واحدهای مســکونی که قیمت آن ها بین ۴۰ تا 
۶۰ میلیارد تومان است باید چهارهزارم قیمتشان 
بابت مالیات پرداخت شود و مالیات خانه هایی که 
قیمت آن ها بیش از ۶۰ میلیارد تومان است، پنج 
هزارم قیمت واحد مسکونی است.نماینده مردم 
تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت: با مصوبه 
کمیسیون تلفیق خودروهای ســواری و وانت 
دوکابین که قیمــت آن ها بیش از یک میلیارد 
تومان باشد، مشمول دریافت مالیاتی می شوند. 
براساس آمارها حدود ۶۲ هزار خودرو در کشور 
باالی یک هزارمیلیارد تومان ارزش مالی دارند 
و باید در ســال آینده مالیات بدهند.وی افزود: 
براساس این مصوبه خودروهایی که قیمت آن ها 
بین یک تا ۱/5 میلیارد تومان باشد نیم درصد 
قیمــت آن ها به عنوان مالیات اخذ می شــود و 
خودروهایی که قیمت آن ها بین ۱/5 تا ۳ میلیارد 
تومان باشد یک درصد قیمت آن ها باید به عنوان 
مالیات پرداخت شود.همچنین طبق این مصوبه 
خودروهایی که بیش از ۳ میلیارد تومان قیمت 
داشته باشند، باید معادل ۱/5درصد قیمتشان به 

عنوان مالیات پرداخت شود.

خبر

   صادرات به افغانستان تا سه برابر 
 و به عراق دو برابر قابلیت افزایش دارد

به باور فعاالن اقتصادی با وجود فشارها از ناحیه آمریکا و 
تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران، دوران تقویت رابطه 
با افغانســتان و عراق فرا رسیده است و بر این 
اساس تقویت زیرســاخت ها، رفع موانع بانکی 
و تقویــت دیپلماســی اقتصــادی، بازاریابی و 
بازارســازی بــرای کاالهای ایرانــی، ارتباط با 
فعــاالن اقتصادی کشــورهای مقصــد، ایجاد 
الگوی تجارت خارجی متناسب با رویکردهای 
ایران، انتخاب سفرا و رایزنان بازرگانی از میان 

افــراد متخصص در حوزه اقتصــاد و تجارت، صادرات به 
افغانستان تا سه برابر و صادرات به عراق بیش از دو  برابر 

قابلیت افزایش دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان به خبرنگار 
ما می گوید: ما با مردم افغانستان اشتراکات دیرینه ای داریم 
که با وجود فشــارهای آمریکا می تواند زمینه ساز رشد سه 

برابری صادرات به افغانستان باشد.
 کافی است تجار دو کشور بخواهند و دیپلماسی اقتصادی 
کشور تقویت شــود و زیرساخت های بانکی و حمل ونقلی 

بهبود یابد تا این رشد سه برابری محقق شود.
عــالء میرمحمــد صادقی با بیــان اینکه بــه این حجم 
اندک تجارت با افغانســتان، قانع نیستیم، ادامه می دهد: 

برنامه هایی برای توســعه روابط تجاری داریم، اما به دلیل 
اینکه افغانستان از ناحیه آمریکا تحت فشار است نمی توانیم 
این برنامه ها را اعالم کنیــم، چرا که این کار آدرس دادن 

به دشمن است.
وی اضافه می کند: در حال حاضر می توانیم با همسایگانی از 
قبیل افغانستان که معاند نیستند، ارتباط تجاری بیشتری 
برقرار کنیم. اتاق ایران و افغانستان و اتاق های مشترک با 
دیگر کشــورهای حوزه خلیج فارس باید روابط کاری خود 
را تقویت کنند. این توسعه و تقویت روابط می تواند امکان 
صادرات کاالهای تولید افغانســتان به ایران را هم افزایش 
دهد هر چند این کشــور نیازهای متعددی دارد که ایران 

باید برای تأمین این نیازها شرایط را مغتنم شمارد.

   در عراق فروشگاه ها ی مناسب  
برای عرضه کاالهای سوپرمارکتی نداریم

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم 
به خبرنگار ما می گوید: با رشد صادرات به عراق 
،نزدیک تر شدن تجار ایرانی و عراقی محقق شده 
اســت. از آنجا که بخش عمده اقتصاد و واردات 
عراق در دســت بخش خصوصی است و بخش 
خصوصی خواهان منافع و توجیه اقتصادی است، 
با وجود آشــوب های دو سه ماه اخیر عراق و به 

جــز توقف ۱۰ روزه صادرات ایران بــه عراق به دلیل نبود 
امکان حمل ونقل ایمن، کاالهای ایرانی بدون وقفه به عراق 

وارد می شوند.   
سیدحمید حسینی با اشــاره به صادرات ۶ میلیارد دالری 
ایران )بــدون برق و گاز( به عراق در 9 ماه امســال اضافه 
می کند: با توجه به ایجــاد فضای جدید بین ایران و عراق 
اگر الگوی تجارت خارجی متناسب با رویکرد کشور داشته 
باشــیم و افراد متخصص در سفارتخانه ها و رایزنی ها فعال 
شوند، می توانیم تجارت با عراق را از 9 میلیارد دالر در سال 

به ۲۰ میلیارد دالر برسانیم.

به باور این فعال اقتصادی تجار ایرانی همچنان بدون امتیاز 
خاص در بازار عراق می جنگنــد و با همتایان خود رقابت 
می کنند و اگر دولت عراق همراهی و مســیر را باز کند، در 
حوزه های آموزشی، فنی مهندسی، انرژی  و... قدرت حضور 

بیشتری خواهیم داشت. 
حســینی معتقد اســت: اگر عراق به عضویت کنوانسیون 
»کارنــه تیر« درآید  امکان ترانزیت کاالی ایرانی از عراق به 
کویت و سوریه بدون عوارض گمرکی وجود خواهد داشت 
کــه این امر کاالی ایرانــی را ارزان تر و دارای قدرت رقابت 

بیشتری به دست مصرف کننده می رساند.

    صفحه 6
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آگهی اعالم رأی كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رأی شماره 1505 مورخ 1398/04/12 ) نوبت دوم(
مشخصات ملک:  پالک ثبتی:    1367 اصلی  بخش یك شهرستان طبس به مساحت 10012.32 مترمربع

نظریه كمیسیون تشخیص:
در اجرأی ماده 12 قانون زمین شهری و دستورالعمل تشخیص و شناسایی اراضی شهری صادره از سوی سازمان ملی زمین و مسكن 
اینجانبان اعضای كمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری استان خراسان جنوبی در تاریخ 1397/06/04 از موقعیت 
زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی پیوست واقع در خارج محدوده قانونی شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم با توجه 
به صورتجلسه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های سازمان مذكور و 
وضعیت فیزیكی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید و عكس های هوایی موجود و شواهد و قرائن و نیز وضعیت ثبتی زمین مورد نظر 
و با توجه به نظریه كارشناس رسمی دادگستری  به شماره 98/6008 مورخ 98/03/18 كه جز الینفک برگ تشخیص می باشد با لحاظ 
تذكرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج در آن و صورتجلسه معاینه محل كه به امضاء اعضای كمیسیون رسیده قطعه شماره یک به 
مساحت 7030/29 مترمربع به اتفاق آراء دایر مزروعی )د- ا - ی- ر – م – ز- ر- و- ع- ی( و قطعه شماره دو به مساحت 2982/02 

متر مربع به اتفاق آرا موات )م- و- ا-ت( تشخیص می گردد. 
تذكر 1( پالكها و اراضی كه قبال نسبت به آنها رأی كمیسیون مذكور صادر شده و یا بنحوی از انحاء مالكیت دولت بر آن محرز 
ش��ده اراضی ملی و دولتی  و نیز اراضی مش��مول اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و ماده 17 قانون تقسیم و فروش اراضی و 
امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر و خالصه كه تا كنون اسناد آنها بنام دولت صادر شده یا نشده باشد از شمول این نظریه 

مستثنی می باشد .
تذكر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی كه ش��ماره پالك ثبتی آن در محدوده تعریف ش��ده در این نظریه واقع 

شده بوده باشد فقط پالك و مساحت و حدود آن با حفظ  نوعیت تعیین شده در این رأی قید و صادر خواهد شد .
تذكر 3( این نظریه به هیچ وجه دلیل بر مالكیت اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و فقط از نظر تشخیص نوعیت اراضی معتبر 

است و از زمان اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل اعتراض در دادگاه صالح محل می باشد .

 اداره ارتباطات واطالع رسانی
 اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

ع 9
81
24
43



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

حضور مددکاران اجتماعی در مدارس  مهر: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان خبر داد. حبیب اهلل مسعودی فرید گفت: هدف این طرح 
ارتقای سالمت روانی و اجتماعی دانش آموزان و شناسایی مهم ترین آسیب هایی است که بچه ها با آن درگیر هستند. بهزیستی در خصوص تدوین دروس مربوط به مددکاران اجتماعی و استقرار مددکاران در مدارس 

همکاری های الزم را انجام داده است. وی افزود: در خصوص اجرای این طرح نیروی انتظامی، قوه قضائیه، بنیاد برکت، بهزیستی، آموزش و پرورش و کمیته امداد  همکاری می کنند.

 نیم میلیارد حیوان در آتش سوزی استرالیا 
کشته شده اند 

ایسنا: کارشناســان حیــات وحش و 
فعاالن محیط زیستی نسبت به تبعات 
و خســارت های ادامه آتش سوزی های 
جنگلی در استرالیا و از بین رفتن کامل 
برخی از گونه های جانــوری در نواحی 

سوخته در آتش هشدار دادند.
بــا افزایش دمــای هوا بــه ۴۰ درجه 

سانتیگراد در ایالت های استرالیا، مهار آتش سوزی هایی که از دو ماه پیش در این 
کشور آغاز شد از کنترل خارج شده  است.

به گفته کارشناسان، حیوانات بزرگ مانند کانگوروها و البته بسیاری از پرندگان 
قادر به فرار کردن و دور شــدن از آتش هســتند، اما گونه های جانوری با تحرک 
کمتر و گونه های کوچک تر که به جنگل وابستگی بیشتری دارند، بیشتر در معرض 

خطر هستند.
به گفته آن ها، این احتمال وجود دارد که جمعیت کیسه داران کوچک موسوم به 
ریز موش ها و همچنین طوطی کاکلی سیاه براق در آتش سوزی های اخیر از بین 

رفته باشد.
کارشناسان تأکید کردند: این گونه جانوری بسیار ریز جثه تر از آن است که قادر 
باشد خود را از میان آتش نجات دهد و ممکن است تمامی ۳۰۰ ریزموش  در جزیره 

کانگورو از بین رفته باشند.
همچنین درصورتی که تعدادی از آن ها از آتش جان سالم به در برده باشند در حال 

حاضر غذایی برای ادامه حیات این جانوران وجود ندارد.
براساس گزارش بی بی سی، تا کنون حداقل نیم میلیارد حیوان بر اثر آتش سوزی 

در استرالیا کشته شده اند.
بررســی پژوهشگران دانشگاه سیدنی نشان می دهد تاکنون حدود ۴۸۰ میلیون 
حیوان از گونه های مختلف در آتش ســوزی مناطق جنوب شرقی سوخته و تلف 
شده اند. این پژوهشگران گفته اند متأسفانه آمار تلفات جانوران در این منطقه باز هم 

افزایش زیادی خواهد داشت.

 بی توجهی به بچه ها در کودکی رشد مغز را 
کاهش می دهد

فارس: نتایج یک بررسی روی کودکان 
یتیم در رومانی نشان می دهد این افراد 
در مقایسه با کودکان دارای پدر و مادر 

مغزهای کوچک تری دارند.
به گزارش نیواطلس، پژوهشــگران در 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند 
که بی توجهی به کودکان در سنین پایین 

تأثیر مخربی بر فرایند رشد و توسعه مغز آن ها دارد.
این بررســی که روی کودکان یتیم متعددی در کشور رومانی انجام شده، نشان 
می دهد این کودکان که شــرایط بدی را در یتیمخانه ها و مؤسسات نگهداری از 
کودکان بی سرپرســت گذرانده و محبت پدر و مــادر را حس نکرده اند، مغزهای 
کوچک تر و رشــدنیافته تری در مقایســه با کودکانی داشته اند که در خانه پدر و 

مادرشان بزرگ شده اند.

ماجرای دلخوری های روزانه آقای سفیدپوش
جامعه: خبرگزاری فــارس گزارش قابل 
تأملی را از مأمــوران پلیس راهنمایی و 
رانندگــی و چگونگی برخــورد برخی از 
شهروندان تهیه کرده است. گزارشی که 
گاه از بی مهری برخی از ما نسبت به آن ها 

حکایت دارد.
توصیف های خبرنــگار این خبرگزاری و 

اظهارات چند مأمور پلیس را با هم می خوانیم:

 مادرم آرتروز گرفته است
... در زیر بارش باران همان گوشه در سر چهارراه ایستاده است. نه چتری بر سر دارد 
و نه سایبانی که او را از ریزش قطره های باران حفظ کند. تنها لباس گرمی که بر تن 
دارد کاپشن و دستکش سفیدی است که در دود حاصل از خیابان ها رنگ باخته و به 
خاکستری گراییده است. دستکش و دستانش زیر باران خیس شده. می گوید: مادرم از 

بس که لباس های دوده گرفته ام را چنگ زده انگشتانش آرتروز گرفته است.

 چقدر می خواهی تا دست از سرم برداری؟
 از خیابان رد می شــوم و در نزدیکی خودرویی که متوقف شده، می ایستم. انگار که 
مسافرم و منتظر ماشــین. راننده خودرو حدود ۴۰ ساله است. پیاده می شود. مأمور 

پلیس به سمتش رفته و مدارک را گرفته و مشخصات را در تبلت وارد می کند.
راننده این پا و آن پا می کند. بعد به آرامی در کنار گوش مأمور پلیس چیزی 
می گوید. مأمورچیزی نمی گوید، فقط لبخند می زند. انگار نه انگار که چیزی 
شنیده. به کارش ادامه می دهد. ستوان به راننده ماشین می گوید چرا پالکت 
را پوشانده ای؟ راننده شروع می کند به چک و چانه زدن و بلند می گوید: بگو 
چقدر می خواهی تا دست از ســرم برداری؟ قضیه جالب می شود. نزدیک تر 
می روم. مأمور پلیس خودش را به نشــنیدن می زنــد. برگه جریمه را صادر 
کرده و به راننده می دهد؛ می گوید: خودرو باید به پارکینگ برود. این آخرین 
جمله ای اســت که مأمور پلیس می گوید. همین جمله کافی است که راننده 

از کوره در برود. بلند می گوید الهی خیر نبینید. همه تان... هستید.

 ما دیگر عادت کرده ایم
ناراحت است، بیشتر از آنچه تصورش را بکنید. بغض مانده در گلویش را می خورد 
و می گوید: چند خودرو همین جا گوشــه میدان متوقف بودند. جلو رفتم و گفتم 
آقا حرکت کنید. نمی دانم راننده چه فکری کرد. شاید چون دستگاه را در دستم 
دید فکر کرد جریمه اش کردم. به ناگاه پیاده شد و یقه ام را گرفت و چنان فحشی 

حواله ام کرد که تا عمر دارم از ذهنم پاک نمی شود.
سکوت می کنم. نمی دانم چه جمله ای باید بگویم. مأمور آهی می کشد و می گوید: 
مــا دیگر عادت کرده ایم، اما خب بعضی وقت ها بار کلماتی که می گویند بســیار 
سنگین است. سروان می گوید: بعضی ها به زمین و زمان قسم می خورند. خودشان 
را آن قــدر خــوار و خفیف می کنند تا فالن جریمه ۴۰ هزار تومانی را برایشــان 
ننویسیم. برخی ها هم این مدلی اند دیگر؛ جریمه نشده توهین و اهانت می کنند.

می گوید: خیلی راحت وقتی جریمه  می شوند می گویند حرامتان باشد. انگار این 
پول توی جیب من و زن و بچه ام می رود. من هم مثل بقیه افراد که از ســازمان 
و اداره شان حقوق می گیرند یک حقوق ثابت را دریافت می کنم یا می گویند آخر 
ماه شــده، هنوز دفترچه جریمه تان را پر نکرده اید و... این بیشــتر از همه ما را 

ناراحت می کند.
مــردم فکر می کنند اول ماه یک دفترچه جریمه به ما می دهند و می گویند باید 
همــه را در خیابان جریمه کنید و اگر آن دفترچه پر نشــود ما را بازداشــت و 
بازخواســت می کنند. واقعاً این طرز تفکر ما را عذاب می دهد؛ چرا که به زیرکی 
تخلف خود را نادیده گرفته و عمل قانونی ما را زیر سؤال می برند. هیچ کسی هم 

نیست به آن ها بگوید تا به حال شده تخلف نکرده، جریمه شوید؟

 خندان نباشم چه کنم؟
مقابل دانشگاه تهران ایستاده. ستوان حسین جوان تر از سایر مأمورانی است که با آن ها 
صحبت کرده ام. با هد مشکی دور تا دور گوش هایش را بسته تا از شر سرما در امان 

باشد. از رفتار مردم سؤال می کنم.
می خندد و می گوید: مردم همه خوبند ولی انگار کار ما خوب نیست. چراکه وقتی به 
سمتشان می رویم ناراحت می شوند و ناراضی، تا آنجا که اعتراض می کنند و حتی در 

جاهایی دست به یقه می شوند.
همین چند دقیقه پیش یک خودرو سواری را جریمه کردم. ورود ممنوع را وارد شده 
بود. خیلی راحت بعد از اینکه جریمه شد موقع رفتن سرش را از خودرویش بیرون آورد 
و گفت آن نانی که می خوری حالل نیست. من هم با لبخند برایش دستی تکان دادم.

می پرسم همیشه این قدر خندانید؟ می گوید: من وظیفه ام این است که فارغ از هر فکر 
و خیالی به وظیفه ام عمل کنم. باید سعه صدرمان را باال ببریم. 

 گروه جامعه/ محمود مصدق   با تصویب الیحه 
به وزارت آموزش و پرورش در  متعهدین خدمت 
از سوی مجلس شورای اسالمی، آن  سال 1۳6۳ 
گروه از دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری 
وارد دانشگاه فرهنگیان شده اند، ضمن معافیت از 
خدمت وظیفه عمومی، از همان ابتدا مشمول بیمه 

فرهنگیان می شوند و استخدامشان قطعی است.
در کنار اعطای چنین امتیازاتی که می تواند به حفظ 
شأن و جایگاه معلمان کمک کند، گاه اتخاذ برخی 
روش ها و سیاست ها، ساختار تصمیمات پیشین را 
نیز دچار خدشه می کند. موضوع کسر ۴5 درصدی 
از حقوق دانشــجو معلمان بابــت خدمات رفاهی 
موضوعی است که با روح قانون متعهدین به خدمت 
در آموزش و پرورش همخوانی ندارد و متأســفانه 
گرچه این رویه بارها مورد اعتراض دانشجو معلمان 

قرار گرفته، اما همچنان ادامه دارد. 

 جواب سرباال می دهند
فیاض، یکی از دانشجو معلمان در این خصوص به 
قدس می گوید: همان ابتدای سال و هنگام ارائه حکم 
به دانشــجویان اعالم می کنند ۴5 درصد از حقوق 
دانشجوی خوابگاهی و 2۰ درصد از حقوق دانشجوی 
غیرخوابگاهی یا بومی کســر می شود. در حالی که 
دانشــگاه فرهنگیان در رده دانشــگاه های دولتی 
است و دانشجویانش نباید مانند سایر دانشگاه های 
دولتی بابت استفاده از خوابگاه و غذا هزینه زیادی 
متقبل شــوند. یعنی اصالً این رویه منطقی نیست 
که دانشجویان دانشــگاه های مشابه بابت استفاده 
از خدمات رفاهی ماهی ۳۰۰ هزار تومان بپردازند، 
اما دانشــجو معلمان در خوشــبینانه ترین حالت 
حداقــل 2۰ و حداکثر ۴5 درصــد از حقوق یک 
میلیون و56۰ هزار تومانی خود را باید بابت همین 
خدمات پرداخت کنند. البته اگر حساب و کتابشان 
درست باشد در غیر این صورت وضعیت خیلی بدتر 
خواهد بود؛ چون باوجود ثابت بودن حکم و میزان 
درصدها بارها مشــاهده کردیم حقوق هر ماه با ماه 
قبلی تفاوت فاحشی دارد. این موضوع نشان می دهد 
هر اداره مبالغ را به یک شــیوه و طبق یک الگو از 
حقوق دانشجویان کم می کند و جالب اینکه کسی 
هم پاسخگو نیست. مثالً من چند بار به حسابداری 
دانشگاه و یک بار هم به حسابداری اداره کل مراجعه 
کــرده ام و علت تفاوت در حقــوق دریافتی خود را 
پرسیده ام، اما توضیحاتی که داده اند اصالً قانع کننده 
نیست. حتی جواب سرباال هم دادند؛ به همین دلیل 

به راحتی نمی توان فهمید مشکل از کجاست. 
وی با اشاره به پایین بودن سرانه دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیــان در قیاس با دیگر دانشــگاه های دولتی 
کشور می گوید: به نظر می رسد دانشگاه فرهنگیان 
مثل طفلی اســت که نه وزارت علــوم آن را قبول 

می کند و نه وزارت آمــوزش و پرورش توان تأمین 
هزینه هایش را دارد به همین دلیل این وسط از جیب 

دانشجو برداشت می شود تا جبران هزینه ها شود. 

 کسر حقوق در راستای اجرای مصوبه مجلس 
انجام می شود 

دکتر پرویز انصاری راد، معاون دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیان درباره چرایی باال بودن کسورات حقوق 
دانشجو معلمان هم به قدس می گوید: کسر حقوق از 
دانشجویان این دانشگاه کامالً قانونی است. در واقع 
این موضوع به اجــرای قانون تعهد خدمتی وزارت 
آموزش و پرورش برمی گــردد. طبق این قانون که 
سال 6۳ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است 
از حقوق دانشجویان متعهد خدمت بابت استفاده از 
خدمات رفاهی و صرف ســه وعده غذا ۴5 درصد از 
سوی دانشگاه کسر می شــود. البته از 2۰ درصد از 
دانشجویان هم 25 درصد کسر می شود که این هم 

بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه است. 
وی می افزاید: دانشجویان متأهل، سرپرست خانوار و 
آن هایی که در فاصله کمتر از ۳۰ کیلومتری دانشگاه 
قرار داشته و امکان تردد دارند مشمول این مصوبه 
می شوند و 25 درصد از حقوقشان بابت استفاده از 

خدمات رفاهی کسر می شود.
وی تصریــح می کند: ما راضی به کســر حقوق 
دانشجو معلمان نیســتیم، اما سرانه دانشجویی 
دانشگاه فرهنگیان یک چهارم سرانه دانشجویی 
دانشــگاه های دولتی دیگر است، اگر سرانه ما به 
اندازه سرانه دانشــجویی سایر دانشگاه های دیگر 
افزایش یابــد آن وقت مثل آن ها عمل می کنیم؛ 
چون واقعاً دانشگاه فرهنگیان نمی خواهد خود را 

مقابل دانشجویان قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه کاهش و یا 
عدم کسر حقوق دانشجو معلمان 
مســتلزم تصویب مصوبه ای در 
این راستا از سوی مجلس است، 
قانون  مجری  دانشگاه  می گوید: 
اســت و اگر نماینــدگان ملت 
طرحی را تصویــب کنند که از 
دانشجویان متعهد خدمتی کسر 
حقوق نشود، به طورقطع دانشگاه 
آن را اجرا می کند، اما مجلس باید 

نرخ تورم و هزینه های دانشگاه را هم 
در نظر داشته باشد. 

انصاری راد با بیان اینکه نمی توان گفت کســر 
۴5 درصــدی حقوق دانشــجو معلمان عادالنه 
اســت یا نیســت، ادعای بعضی از دانشجویان 
مبنی بر اینکه کســر حقوق ها شفاف نیست و 
هر اداره ای بر اساس الگوی خاصی اقدام می کند 
را رد می کنــد و می گوید: ایــن موضوع کاماًل 
شفاف و مبنای آن هم مشخص است. حقوق ها 
را دانشــگاه کســر نمی کند، یعنی بر اســاس 
لیستی که وجود دارد کســورات توسط ادارات 
کل آموزش و پــرورش انجام می گیرد و در این 
راستا نیز یکسان عمل می شود و به نام دانشگاه 

فرهنگیان به حساب خزانه واریز می شود. 
وی در پاســخ به این پرســش که اگر کسورات به 
صورت شــفاف انجام می شود پس چرا دانشجویان 
می گوینــد هر اداره ای به گونــه ای رفتار می کند و 
کسی هم پاســخگوی آنان نیست، می گوید: آن ها 
احتماالً یکســری از دانشجویان ترددی هستند که 
25 درصد از حقوقشان کسر می شود، شاید به این 

موضوع اشاره می کنند. 

 کسر حقوق تخلف آشکار 
از قانون است 

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیته 
آمــوزش کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس اما کسر حقوق 
دانشجو معلمان را قانونی نمی داند 
و بــه قدس می گویــد: مجلس 
مصوبه ای در خصوص کسر ۴5 
درصد حقوق دانشــجو معلمان 
نــدارد و انجام چنیــن کاری از 
سوی دانشگاه فرهنگیان تخلفی آشکار است؛ یعنی 
این دانشــگاه حق ندارد از حقوق دانشجویی که از 
خوابگاه و غذا اســتفاده نمی کند، کسر کند. کسر 
حقوق دانشــجو قانون خود را دارد و بر اســاس آن 
مشمول بیمه، مالیات و اقساط وام دانشجو می شود. 
وی با اشاره به اینکه استفاده از خوابگاه و صرف غذا 
توسط دانشجویان هم نرخ مشخصی دارد، تصریح 
می کند: بنابراین کسر ۴5 درصدی حقوق دانشجو 
معلمــان کامالً تخلف از قانون اســت و دانشــگاه 

فرهنگیان باید در این باره به مجلس پاسخ دهد.
وی از پیگیری موضوع کسر حقوق دانشجو معلمان 
توسط کمیسیون متبوعش خبر می دهد و می گوید: 
به وزیر هم تأکید کرده ایم این موضوع را بررســی و 

کسر حقوق دانشجو معلمان را حذف کند.
وی با اشاره به اینکه اگر دانشگاه فرهنگیان می گوید 
کسر ۴5 درصدی حقوق دانشجویان بر اساس مصوبه 
مجلس انجــام می گیرد مصوبه مذکور را ارائه دهد، 
می افزاید: اصالً در شأن مجلس نیست که برای غذا و 
خوابگاه دانشجویان قانون کسر حقوق تصویب کند. 
مگر دانشجویان دانشگاه های دیگر که از خوابگاه و 
غذای دانشگاه اســتفاده می کنند مصوبه مجلس 

را دارند؟ ما موضوعی به نام رفاه دانشــجویان داریم 
و برای این منظور بودجه تعیین می کنیم. کسری 
حقوق دانشــجو معلمان بابت هزینه های خوابگاه و 
غذا قانونی نیســت. این ها نشان دهند که برای این 
کارشــان مصوبه مجلس را دارند. این کار با مصوبه 
هیئت امنای دانشــگاه انجام شده که به نظر بنده 
تخلف از قانون مجلس است. مصوبه مجلس می گوید 
حقوق دانشجو در مقابل بیمه، مالیات و اقساطش 

طبق نامه دانشجو کم شود. 
وی در پاســخ بــه این پرســش که اگر دانشــگاه 
فرهنگیان در موضوع یاد شده تخلف می کند پس 
چرا مجلس و کمیســیون آموزش و تحقیقات، به 
نقش نظارتی خود عمــل نمی کنند و مانع تخلف 
دانشگاه نمی شــوند، می گوید: بنده این موضوع را 
مطرح کرده ام اما متأســفانه مسئوالن یاد گرفته اند 
وقتی منابع مالی شان کم می شود به جای مدیریت 
منابع و صرفه جویی در هزینه ها دست در جیب مردم 
کنند. همین کار را دانشــگاه علوم پزشکی و وزارت 
علوم هم انجام می دهند. دانشــجو منتقل می شود، 
اما به او می گویند برو شبانه تحصیل کن و شهریه 
پرداخت کن؛ در حالی که اصالً چنین چیزی قانون 
نیست؛ آن ها هم عمل خالفی را مرتکب می شوند؛ 
دانشجویی که روزانه قبول می شود یعنی دانشجوی 
روزانه است. ما برای هر دانشجو ساالنه 1۰ میلیون 
تومان ســرانه در نظر می گیریم و دانشجو بر اساس 
این ســرانه می تواند جابه جا شود و تحصیل کند؛ 
بنابراین نباید به دانشجویان بگویند به شبانه برود 
و یا 1۰ میلیون تومان از او پول بگیرند چون جابه جا 
شده است. به هرحال برای جلوگیری از کسر حقوق 
دانشجو معلمان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات 
باید پیگیری کنند. به همین دلیل به تازگی نامه ای 
به دیوان محاسبات نوشتم تا پاسخ دهند که کسر 
حقوق دانشــجو معلمان بر اساس چه قانونی انجام 
می گیرد. اگر پاســخ دهند قانونی نیست، وزیر را به 

مجلس احضار می کنیم. 

 کسر 45 درصدی حقوق عادالنه نیست 
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس هم به خبرگزاری فــارس می گوید: زمانی 
که وزیر آموزش و پرورش بودم، ســفری به مشهد 
داشتم که دیدم دانشجویان معترض هستند؛ دلیل 
اعتراضشان را پرســیدم و آن ها پاسخ دادند به این 
دلیل که ۴5 درصد از حقوق ما را کم می کنند و بنده 
همان جا دستور دادم نباید این مقدار کم شود و پس 
از آن دســتور بنده، دیگر وجهی کم نشد، اما وقتی 
آقای فانی وزیر آموزش و پرورش شــد، ۴5 درصد 

را برگرداند و تا امروز هم این میزان گرفته می شود.
 نکته مهم و کلیدی این اســت که در سال گذشته 
که ۴5 درصد از حقوق دانشجومعلمان کم می کردند، 
حقوق آن ها 6۰۰ هزار تومــان بود و بنده اعتراض 
کردم که 6۰۰ هزار تومان حقوق دانشــجو معلمان 
درست نیست. به هرحال پیگیری کردیم و حقوق 
آن ها به یک میلیون و 56۰ هزار تومان رسید و حاال 
از یــک میلیون و 56۰ هزار تومان نیز ۴5 درصد را 
برمی دارند که به نظر من عاقالنه و عادالنه نیســت 

و حتماً این موضوع را در مجلس پیگیری می کنم.

کسر 45 درصد 
از حقوق دانشجو  

معلمان با روح 
قانون متعهدین 

به خدمت در 
آموزش و پرورش 

در تضاد است

بــــــرش
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دستچین

انگیزه زیادی برای ایمن سازی ساختمان ها وجود ندارد
پانا: عبدالرضا ســروقد مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می گوید: انگیزه زیادی 
برای ایمن سازی و مقاوم سازی وجود ندارد، چون کنترل نمی شود 
و در اولویت آخر قرار می گیرد. خیلی از مهندســان ساختمان 
به موضوع مقاوم ســازی اشراف ندارند. هنوز در بیشتر شهرهای 
کشور صالحیتی به عنوان مقاوم سازی در نظام مهندسی تعریف 

نشده است.

جمع آوری معتادان متجاهر طرح موفقی نیست
ایسنا: ســعید صفاتیان، مدیرعامل مؤسســه دانش اعتیاد و 
روان شناسی ایرسا می گوید: یکی از نقاط ضعف طرح جمع آوری 
معتادان خیابانی، این است که عموماً پس از جمع آوری و درمان 
معتادان هیچ سازمان مردم نهادی از آن ها حمایت نمی کند. به 
نظر جمع آوری معتادان متجاهر در ایران طرح موفقی نیســت 

و نخواهد بود.

داروخانه دارها با چنگ و دندان کارشان را حفظ کرده اند
ایلنا: هادی ابوی، رئیس کانون سراســری انجمن های  صنفی 
کارکنان داروخانه های کشــور گفت: داروخانــه داران با چنگ 
و دندان کارشــان را حفظ کرده انــد و نمی خواهند اجازه دهند 
بدهی بیمه ها موجب سقوط شان شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد 
به یک ســونامی تبدیل می شــود که خواب از سر شاغالن این 
حوزه می برد. از شرکت  های بیمه می خواهیم در پرداخت بدهی 

خود تعجیل کنند.

چرا از دانشگاه علمی کاربردی استقبال نمی کنند؟
فارس:محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
می گوید: یکی از دالیلی که دانشجویان از دانشگاه علمی کاربردی 
استقبال نمی کنند، باال بودن هزینه های تحصیل است که در این 
خصوص از دولت درخواست کردیم برای تعدادی از دانشجویان 
طرح حمایتی بگذارد و حدود ۳۰ درصد شهریه آن ها را پرداخت 

کند؛ این عدد برای کل کشور بسیار بزرگ نیست. 

پول افزایش قیمت سیگار در جیب مافیا
ایسنا: دکتر محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه 
با دخانیات می گوید: به قیمت ســیگار از 2 هزار تومان تا 
بیش از 5 هزار تومان اضافه شــده است، ولی مابه التفاوت 
این افزایش فقط از جیــب مصرف کننده به جیب دالالن، 
واســطه ها و در کل مافیای ســیگار می رود و چیزی از آن 

عاید دولت نمی شود.

تنها یک سازمان برای مدیریت بحران می خواهیم
خانه ملت: زهرا ســاعی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
در مورد گالیه رئیس ســازمان مدیریــت بحران در خصوص 
عدم همراهی برخی دســتگاه ها برای ساخت مرکز فرماندهی 
و مدیریت بحران کشور گفت:اکنون باید با تجمیع امکانات و 
منابع الزم برای مدیریت بحران تنها یک ســازمان پاسخگوی 
نیاز این بخش باشــد تا بتوان میزان خسارات ناشی از بالیای 

طبیعی را کاهش داد.

بهداشت و درمان

از سوی معاون این سازمان ارائه شد
پیشنهاد تعرفه ای نظام پزشکی 

برای سال ۹۹
 ایســنا   معاون فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشکی از ارائه پیشنهادهای تعرفه ای این سازمان 
به شــورای عالی بیمه خبر داد و گفت: در صورت 
اصالح نشدن تعرفه های پزشکی در سال آینده، با 

بحرانی جدی مواجه می شویم.
دکتر محمد جهانگیری با اشاره به پیشنهادهای 
سازمان نظام پزشــکی برای تعرفه های پزشکی 
سال 99، گفت: در زمینه تعرفه های حوزه خدمات 
ســالمت نگرانی جدی داریم؛ چراکه هزینه ها در 
تمام حوزه ها و به ویژه حوزه ســالمت به شــدت 
افزایش پیدا کرده اســت. شفاف می گویم حتی 
قیمت نان هم در بسیاری از مناطق کشور دو برابر 
شده است و با وضعیت تعرفه های فعلی نمی توان 

هزینه های جانبی را در حوزه سالمت پاس کرد.
معــاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی 
خاطرنشان کرد: در این پیشنهادها اعالم کرده ایم 
جزء فنی تعرفه ها را به تناســب تورمی که بانک 

مرکزی اعالم می کند، رشد دهند. 

علم و فناوری

کارشناس نجوم خبر داد
 جمعه ماه گرفتگی 

رخ می دهد 
 مهر   علی ابراهیمی سراجی، کارشناس نجوم 
گفت: جمعه بیســتم دی، مــاه گرفتگی نیم 

سایه ای رخ می دهد.
وی بــا بیان اینکه این مــاه گرفتگی از ایران و 
کشــورهای اروپایی، آفریقایی، اســترالیایی و 
بخش هایی از شــمال آفریقای شــمالی قابل 
رؤیت و رصد اســت، گفت: این ماه گرفتگی از 
ســاعت 2۰:۳۸ بیستم دی شروع می شود و تا 
۴2 دقیقه بامداد شنبه 21 دی وارد حالت نیم 

سایه زمین خواهد شد.
ابراهیمی سراجی با بیان اینکه ماه گرفتگی های 
نیم ســایه ای به سختی با چشــم غیرمسلح 
تشخیص داده می شوند، افزود: برای رصد این 
ماه گرفتگی در بیســتم دی ماه نیــاز به ابزار 

رصدی داریم.
به گفته وی، ماه گرفتگی نیم سایه ای وارد سایه 
زمین نمی شــود و در زمان اوج قسمتی از ماه 

افت نور خاکستری پیدا خواهد کرد.

 محیط زیست

عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد
 ده ها خسارت و صدمه 
پرورش »ماهی تیالپیا«

 تســنیم   اصغر عبدلی، عضــو هیئت علمی 
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، 
در خصوص تبعــات جبران ناپذیر »پرورش ماهی 
تیالپیا« در کشــور گفت: افرادی که می کوشند 
زمینــه را برای پرورش تیالپیا در چهار اســتان 
کشور فراهم کنند، می پذیرند پرورش تیالپیا در 
استان های شمالی خطرناک است! سازمان حفاظت 
محیط زیست هم می گوید مجوز تکثیر و پرورش 
را برای مناطقی می دهیم که به آب های طبیعی 
راه ندارد! پس ســازمان حفاظت محیط زیست 
هم پذیرفته که این گونه برای طبیعت خطرناک 
است! ما در حالی که می توانیم ماهی خاویاری که 
بومی کشور است را پرورش دهیم و ارزآوری هم 
داشته باشیم، تیالپیا وارد کرده ایم که هم کیفیت 
گوشت پایین تری دارد و هم اکوسیستم های آبی 
ما را تهدید می کند؛ چرا کشور ایران که روزگاری 
بهترین تولید کننده خاویار در دنیا بود امروز این 

جایگاه را به چین داده است! 

 آموزش

براساس طرح جدید دانشگاه آزاد
تدوین ۸۰۰هزار پایان نامه و مقاله 

با موضوع »گفتمان مقاومت«
 مهر  سخنگوی دانشگاه آزاد از انتخاب موضوع 
»گفتمان مقاومت« به عنــوان یکی از موضوعات 
سامانه پایش پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی 
خبر داد. احمد حیدری گفت: تاکنون 16 موضوع 
با بیش از 11 هزار نظام موضوعات در سامانه پایش 
)پژوهش های اثرگذار یکپارچه شبکه ای( بارگذاری 
شده تا استادان دانشگاه و همچنین دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی بتوانند از این موضوعات برای 

پایان نامه و مقاالت پژوهشی خود استفاده کنند.
قرار است در یک مدل علمی به همه ابعاد مقاومت 
و همچنین تمام شخصیت های تأثیرگذار و به ویژه 

سردار حاج قاسم سلیمانی پرداخته شود.
حیدری گفت: پیش  بینی ما این است که حدود 
۸۰۰-7۰۰ نظام موضوعــی از گفتمان مقاومت 
استخراج شــود. وی افزود: فکر می کنم دانشگاه 
آزاد در 15-1۴ ماه آینده بیش از ۸۰۰-7۰۰ هزار 
پایان نامه، تز دکترا و مقاله در خصوص گفتمان 

مقاومت به جهان اسالم هدیه دهد.

فضای مجازی

یک مقام مسئول ناجا خبر داد
برخورد با ترویج کنندگان مواد 
توهم زا در شبکه های اجتماعی

 ایسنا   سردار مسعود زاهدیان، رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخــدر ناجا از برخورد پلیس با 
ترویج کنندگان مصرف موادمخدر و مواد توهم زا 

در فضای مجازی خبر داد.
سردار مسعود زاهدیان با اشاره به فعالیت برخی 
از کاربران شــبکه های اجتماعی و سایت ها در 
انتشار تصاویری از مصرف مواد مخدر و توهم زا 
گفت: مرکز رصد فضای مجازی در پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فعال است و با چنین مواردی که 
بخواهد ســبک های غلط زندگــی و مصرف 

موادمخدر را ترویج کند، برخورد خواهد شد. 
وی با بیان اینکــه ترویج به اعمال غیرقانونی، 
اقدامی مجرمانه اســت، تصریح کــرد: در این 
زمینه ما در گذشــته صفحاتــی را در فضای 
مجازی که برخی پرطرفدار هم بودند شناسایی 
کرده و با گرداننده آن ها برخورد شــد، مواردی 
هم به تازگی شناسایی شده که با آنان برخورد 

خواهد شد و این روند ادامه خواهد داشت.

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

مقراصلی نیروهای آمریکایی و اروپایی از عراق به کویت منتقل می شود

ائتالف فرار
  جهان  تبعات اقدام نسنجیده و غیرقانونی دونالد ترامپ در ترور 
ســردار ســلیمانی و چند همراه وی از همان روز نخست گریبان 
حاکمان کاخ ســفید را گرفته و همچنان ادامــه دارد. این اقدام از 
همان ابتدا با واکنش منفی و محکومیت گســترده جامعه جهانی 
مواجه شد. در عراق کشوری که جنایت یانکی ها در آن رقم خورد، 
مجلس این کشــور در واکنش به این نقض حاکمیت به ســرعت 
قانون اخراج نظامیان ایاالت متحده را تصویب کرد. در خود آمریکا 
نیز اقدام ترامپ با محکومیت های گســترده روبه رو شد به طوری 
که روز دوشــنبه رهبران حزب دموکرات در راستای مهار رئیس 
جمهور الیحه کاهش اختیارات جنگــی ترامپ در مقابل ایران را 
پیش کشــیده و به زودی بررسی خواهند کرد.در تداوم پیامدهای 
منفی این حماقت ترامپ بر ایاالت متحده ائتالف آمریکایی موسوم 
بــه ائتالف ضد داعش در عراق، در پی افزایش تنش با ایران، اعالم 
کرد مقر خود را به صورت جزئی )از عراق( به کویت منتقل می کند. 
ائتالف تحت رهبری آمریکا روز یکشــنبه با صدور بیانیه ای اعالم 
کــرده بود تا اطالع بعدی و تا زمان کاهش تهدیدات، فعالیت های 
خــود را متوقف و آن را صرفاً بــه مراقبت از نیروها و مواضع خود 
محدود می کند. پیش از این برخی منابع خبری در اخباری ضد و 
نقیض  از ارائه نامه ای از سوی آمریکا به نخست وزیر عراق خبر داده 
بودند که در آن بر خروج نظامیان ایاالت متحده از این کشور اشاره 
شــده بود، وزیر دفاع آمریکا اما روز گذشته مدعی شد این کشور 

هیچ برنامه ای برای خروج از عراق ندارد. »مارک اســپر« یادداشت 
منتشر شده در رسانه ها درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق را 
نادرست توصیف و گفت، برنامه واشنگتن برای نیروهایش در عراق 
باز استقرار آن ها و نه خروج از این کشور است. مارک میلی، رئیس 
ســتاد مشترک ارتش آمریکا نیز نامه منتشــر شده درباره خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق را اشــتباهی توصیف کرد و گفت: این 
نامه به صورت اشــتباه ارسال شده است. وی افزود: به رایزنی ها با 
دولت عراق درباره شکســت داعش و حمایت از نیروهای امنیتی 
عراق ادامه می دهیم .منابع خبری دیروز گزارش دادند ارتش آمریکا 
همتایانش در بغداد را از تصمیم برای »خروج از عراق« مطلع کرده 
است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
تأیید کرده که نامه مذکور واقعی است و به مقام های بغداد تحویل 
داده شده است. در بخشی از این نامه آمده است: »کارگروه مشترک 
عملیات عزم راسخ در روزها و هفته های آینده به منظور آماده شدن 
برای حرکت رو به جلو، نیروهای خود را جابه جا خواهد کرد«. رئیس 
دولت پیشــبرد امور عراق و »متیو تولر« سفیر آمریکا در بغداد روز 
دوشــنبه ضمن دیدار با یکدیگر درباره آخرین تحوالت منطقه و 
عراق بحث و تبادل نظر کرده بودند. عادل عبدالمهدی در صفحه 
توییتر خود نوشته بود: »در این دیدار بر ضرورت اقدام مشترک برای 
خروج نیروهای خارجی از عراق طبق مصوبه پارلمان این کشــور 
تأکید کــردم«. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از تصویب 

طرح اخراج نیروهای این کشــور از عــراق، تهدید کرد در صورت 
اجرای این مصوبه، تحریم های شدیدی علیه بغداد وضع می کند.

 حمله آمریکا نقض حاکمیت عراق است
از ســوی دیگر واکنش محکم عراق بــه جنگ طلبی ترامپ هم 
همچنان ادامه دارد. روز گذشــته نماینده عراق در ســازمان ملل 
متحد در دو نامه به دبیرکل این ســازمان و شورای امنیت اقدام 
تروریستی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد را که به شهادت سردار 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس رئیس هیئت حشدالشعبی 
عراق منجر گردید، نقض حاکمیت بغداد برشمرد. محمد حسین 
بحرالعلوم در این نامه محکومیت حمله هوایی واشنگتن را خواستار 
شده و آن را نقض حاکمیت این کشور و اعدام خارج قانون توصیف 
کرده اســت. در این نامه هرگونه تحرکات نظامی در عراق بدون 

تأیید دولت عراق یک اقدام تحریک آمیز تلقی شده است. 

ســومریه نیوز: پیکر پاک و مطهر شهید 
»ابومهدی المهندس« در جمع پرشور مردم 

»بصره« عراق تشییع و به خاک سپرده شد.
النشــره: نیروهای ارتش ســوریه در حال 
آماده ســازی خود برای آغــاز یک عملیات 

نظامی قریب الوقوع در حلب هستند.
اسپوتنیک: گزارش های رسانه ای حاکی از 
آن است که نیروهای دولت وفاق ملی لیبی 
موفق شــدند دوباره کنترل شهر سرت را به 
دســت بگیرند. پیش از این ارتش ملی لیبی 
اعالم کرده بود کنترل این شــهر را به دست 

گرفته است.
تظاهرات  برپایی  بــا  مردم هند  المیادین: 
مقابل ســفارت آمریکا در دهلی، ترور سردار 
شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط 

نیروهای آمریکایی را محکوم کردند.

در سفر به دمشق
پوتین با بشاراسد دیدارکرد

فارس: والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
روز سه شــنبه در ســفر به دمشق، پایتخت 
سوریه، با بشار اسد، رئیس جمهور این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد. به نوشــته خبرگزاری 
اینترفکس، دیمیتری پســکوف، سخنگوی 
ریاست جمهوری روسیه گفت: پوتین در این 
دیدار به اسد گفته است اقدامات گسترده ای 
بــرای احیای حاکمیت در ســوریه و حفظ 

تمامیت ارضی این کشور انجام گرفته است.
بر اســاس این گزارش، پوتین در چند پایگاه 
نظامی ارتش روســیه و سوریه حضور یافته 
و در خیابان های دمشق نیز گشت زنی کرده 
است. دفتر ریاست جمهوری سوریه هم اعالم 
کرد: اســد و پوتین در جریان بازدید از یک 
مرکز نظامی روســیه در دمشق، گزارشی از 
وضعیــت کنونی نبرد دریافــت کرده اند. به 
گفته پســکوف، پوتین قرار است پس از این 
ســفر، برای رایزنی در مورد اوضاع سوریه و 
لیبی، در اســتانبول با رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهور ترکیه دیدار کند.

 برای توضیح درباره خودسری آمریکا
سنا چهار عضو ارشد دولت 

ترامپ را احضار کرد
مهر: مقامات ارشد دولت واشنگتن از جمله 
مایک پمپئو، وزیر خارجه و مارک اسپر، وزیر 
دفاع قرار است امروز برای ارائه خالصه ای از 
تحوالت این روزهای ایران و عراق به صحن 
علنی ســنا بروند. آن ها باید از بابت اقدام 
خصمانه ترامپ در به شــهادت رســاندن 
ســردار سلیمانی به ســناتورهای کنگره 
حساب پس بدهند. جینا هاسپل، مدیر سیا 
و مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا نیز در جلســه سنا حضور خواهند 
داشت. این جلسه در حالی برگزار می شود 
کــه اکثریــت ســنا را جمهوری خواهان 
طرفــدار ترامــپ تشــکیل می دهنــد.

سرنوشت بازی آمریکا درعراق به کجا ختم می شود
روز یکشنبه پارلمان عراق طرح اخراج نیروهای خارجی از این کشور را با حضور 
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر مســتعفی تصویب کرد؛ اقدامی که عصبانیت 
شــدید دونالد ترامپ را به دنبال داشته و تهدید به اعمال تحریم های سنگین تر 
از تحریم های ایران کرده است. در واقع این خشم ترامپ قابل درک است؛ به این 
دلیل که این طرح و پافشاری دولت عراق بر اجرای آن، ایران را در موقعیت پیروز 
مناقشه در این کشور و او را در موقعیتی دشوار و برابر دو انتخاب قرار می دهد که 
هر کدام از دیگری ناخوشــایندتر است؛ یا اینکه به تصمیم عراق احترام بگذارد و 
نیروهــای رزمی خود را از آن خارج کند و یا مقاومت کند، که نتیجه آن ورود به 
یک جنگ است؛ جنگی که آزموده شده و نتیجه آن تصمیم باراک اوباما مبنی بر 
خارج ساختن نیروهای آمریکا در سال 2011 بود. از این رو، هر دو انتخاب برای 
ترامپ بسیار دشوار است و برونداد آن در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 
خواهد بود که ترور سردار سلیمانی را از یک برگ برنده انتخاباتی به عامل بازندگی 

تبدیل خواهد کرد. 
اکنون پرســش کانونی این است که در عراق چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا آمریکا 
عمالً با درخواست این کشور برای خارج کردن نیروهای خود مخالفت خواهد کرد 
یا تهدیدش به تحریم های بی سابقه می تواند عراقی ها را منصرف کند. فعالً که عراق 
زیر بار فشار نرفته و باید دید دولت آمریکا در روزهای آینده چه تصمیمی می گیرد. 
اما در صورت تصمیم به خروج که احتمال آن زیاد است، این امر به چه معناست؟ 
اگر از زاویه تنش تهران و واشــنگتن به این مسئله نگاه کنیم که درست هم این 
است، با توجه به باال رفتن خطر احتمال وقوع جنگ با ایران، آمریکا با این اقدام 
خود فعالً می خواهد نیروهایش در عراق را از تیررس حمالت ایران خارج کند. این 
هدف تاکتیکی آمریکا می تواند باشــد، اما بسیار ساده انگارانه است که تصور شود 
دولت آمریکا به این ســادگی دســت بردار عراق خواهد بود و عرصه را برای ایران 
خالی خواهد کرد. اما این دســت بر نداشــتن را به سه شکل اعمال خواهد کرد؛ 
نخســت اعمال تحریم های شدید علیه بغداد و دوم بر هم زدن اوضاع داخلی این 
کشور از طریق پیش بردن اوضاع به سمت یک جنگ داخلی در آینده ای نه نزدیک 
اما نه چندان دور و سوم حمالتی پراکنده اما مستمر به نیروهای حشدالشعبی و 

همپیمانان ایران.
اما تحوالت اخیر عراق برگردان شکست سیاست دولت عادل عبدالمهدی در ایجاد 
توازن در روابط خارجی نیز هســت. مثلث قدرت رسمی این کشور یعنی ریاست 
جمهوری، نخست وزیری و پارلمان در یک سال اخیر به دنبال تنش ها میان ایران و 
آمریکا به این نتیجه رسیدند که موازنه در روابط خارجی بهترین راه چاره برای دور 
نگه داشتن عراق از پیامدهای این تنش است و به همین علت هم به سراغ برقراری 
روابط با کشورهای بلوک همپیمان آمریکا در منطقه رفتند و با عربستان سعودی 
گرم گرفته تا جایی که در نقش میانجیگر میان ریاض و تهران ظاهر شــدند. اما 
همان زمان هم که چنین سیاستی اتخاذ شد، نگارنده در چند نوشته یادآور شد 
این سیاســت با وجود اهمیت آن، راه به جایی نمی برد و عراق ناچار خواهد شد 
در نهایت یا ایران را انتخاب کند یا آمریکا را و هر کدام را هم انتخاب کند، تبعات 
خاص خود را دارد. حال تصمیم نابخردانه ترامپ در ترور عالی ترین شــخصیت 
نظامی ایران و فرمانده نیروهای حشد، ورق را به نفع ایران برگرداند و اوضاع فعاًل 

به اینجا رسیده است و در آینده هم آبستن تحوالتی بس ستر گ تر خواهد بود.
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واکنش سعودی به شهادت  سلیمانی انهدام پهپاد هجومی سعودی  در اظهارات نتانیاهو نمایان شد
وحشت رژیم صهیونیستی 

از انتقام سخت ایران
بیش از 30 کشته و زخمی در 
حمله موشکی نیروهای یمنی

در وضعیت بسیار خطرناکی 
به سر می بریم

فارس: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در نشست اخیر کابینه امنیتی 
این رژیم ســخنانی را درباره ترور شهید 
سلیمانی توسط تروریست های آمریکایی 
مطرح کرد. وی در چرخشــی آشکار در 
مواضع پیشین خود که نشان دهنده هراس 
وی از انتقام ایران اســت، مدعی شد ترور 
شهید سلیمانی ربطی به تل آویو نداشته 
و بــه آمریکا ارتباط پیدا می کند. نتانیاهو 
مدعی شــد تــل آویو در ایــن خصوص 
دخالتی نمی کند. این در حالی اســت که 
وی پیشتر و پس از ترور شهید سلیمانی، از 

این اقدام ابراز خوشحالی کرده بود.

العالم: نیروهای مقاومت یمن یک فروند 
پهپاد شناســایی ـ هجومی ســعودی از 
نوع CH4 را در آســمان الجوف منهدم 
کردند. این سومین باری است که پهپادی 
شناســایی-هجومی از نوع CH4 توسط 
نیروهای یمنی سرنگون می شود. از سوی 
دیگر یگان موشــکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن صبح دیــروز در یک حمله 
موشکی پادگان »الصدرین« واقع در استان 
»الضالع« در جنوب یمن را هدف قرار داد. 
در این حمله موشکی 11 تن کشته و 20 
نفر نیز زخمی شده اند. احتمال باال رفتن 

تعداد تلفات وجود دارد.

ایسنا: »فرحان فیصل« وزیر خارجه سعودی 
در نخستین واکنش رسمی درباره جنایت 
آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم 
سلیمانی و همرزمان شهیدش اظهار کرد: 
در وضعیت بسیار خطرناکی به سر می بریم 
و باید از خطرات نه تنها برای منطقه بلکه 
برای امنیت جهانی برحذر باشیم. وی مدعی 
شد، کشورش دوست ندارد شاهد تشدید 
تنش در منطقه باشد. پیش از این یک وبگاه 
یمنی گزارش داد، تعدادی از خانواده های 
شاهزادگان سعودی از بیم واکنش ایران به 
ترور دو فرمانده شهید، عربستان را به مقصد 

کشورهای اروپایی ترک کرده اند.

annotation@qudsonline.ir

تحلیل  روز

 صابر گل عنبری، تحلیلگر مسائل منطقه
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  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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مناقصه عمومی خرید هواساز و ایرواشر
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی هواساز و ایرواشر مورد نیاز پروژه  در دست احداث خود را به شرح 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/10/23 به دبیرخانه معاونت 
عمرانی آستان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره 

تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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مناقصه عمومی خرید و نصب آسانسور
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی آسانسور 
م��ورد نی��از یکی از پ��روژه  های در دس��ت اجرای خود را به ش��رح 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه بین شرکتهای دارای دفتر مرکزی 
یا نمایندگی رس��می در مش��هد، از طریق مناقصه عمومی خریداری 

نماید. 
ل��ذا متقاضیان ذیص��اح و واجد ش��رایط می توانند جه��ت دریافت 
اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/10/23 به دبیرخانه معاونت 
عمرانی آس��تان قدس به نش��انی مشهد، چهارراه ش��هدا، سازمان 
مرکزی آس��تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش��ماره 

تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمن��ا هزینه چ��اپ آگهی در روزنامه ه��ا بر عهده برن��ده مناقصه 

خواهد بود.
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فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
به اس��تحضارکلیه اعضاء محترم س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان قزوین می رس��اند که نوبت اول مجمع عمومی عادی     

س��الیانه سازمان درروزش��نبه مورخ98/12/10 راس ساعت 17 درمحل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان قزوین تشکیل می گردد، لذا ازکلیه اعضاء محترم دعوت می شود درمجمع فوق شرکت و یا وکالت نامه کتبی 

خود را به همراه کارت عضویت سازمان به موکل مورد نظرجهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب واستقرارهیئت رئیسه موقت سنی وانتخاب هیئت رئیسه اصلی مجمع عمومی
2- گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره واعام نظرنسبت به آن

3- بررسی وتصویب ترازنامه نظام مهندسی ساختمان استان درسال98
4- بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 99

5- تعیین وتصویب ورودیه وحق عضویت ساالنه اعضا برای سال 99
6- بررسی وتصویب حق الزحمه پیشنهادی برای اعضا هیئت مدیره وهیئت رئیسه، شورای انتظامی، پاداش بازرسان وگروه ها وکمیسیون های 

تخصصی و...
7- بررس��ی واتخاذ تصمیم نس��بت به س��ایر اموری که طبق قوانین وآئین نامه های مربوطه به عهده نظام مهندس��ی اس��تان ودرصاحیت مجمع 

عمومی می باشد.
8- برگزاری انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل

درصورت به حد نصاب نرس��یدن وعدم رس��میت یافتن نوبت اول، مجمع عمومی نوبت دوم، در روز چهارش��نبه مورخ 98/12/21 راس ساعت 17 
در سالن تبلیغات اسامی واقع در چهار راه عمران تشکیل می گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
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آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان 
سهام شرکت کارگزاری دانایان پارس)سهامی خاص(

شماره ثبت 23363 شناسه ملی 10102828004
    بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
کارگزاری دانایان پارس )س��هامی خاص( دعوت بعمل 
می آید تا خود ی��ا نماینده قانونی و تام االختیار آنان 
در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی صاحبان س��هام این 
ش��رکت که در روز یکشنبه  مورخ 1398/10/29 راس 
س��اعت 15 واقع در تهران- ونک-بزرگراه کردس��تان 
خیاب��ان زاین��ده رود غربی پاک 3 تش��کیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 1- اس��تماع گ��زارش هیئت مدیره و ب��ازرس قانونی 
جهت سال)دوره( مالی منتهی به 1398/06/31

2-تصویب صورتهای مالی سال)دوره( مالی منتهی به 
1398/06/31

 3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 

منتهی به 1399/06/31
5-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

6-تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
7- س��ایر م��واردی ک��ه اتخ��اذ آن در صاحیت مجمع 

عمومی عادی می باشد.
هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان پارس
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آگهی تجدید مناقصه 
عمومی نوبت )اول(

ش��هرداری پیشوا بااستناد به مجوزشماره 
اس��امی  98/4/26ش��ورای   –  98/299
شهردرنظر دارد نسبت به مناقصه عمومی 
جهت شناسایی وبررسی اسناد حسابداری 
بابت مالی��ات بر ارزش اف��زوده پرداختی 
توسط شهرداری واسترداد آن/ شناسایی 
واقدام درخصوص مفاد ماده169مکررقانون 
مالی��ات های مس��تقیم اق��دام نماید. لذا 
ازاش��خاص حقوقی دعوت به عمل می آید 
به مدت ده روزپس ازانتش��ار آگهی نوبت 
دوم جهت کسب اطاع بیشترودریافت فرم 
شرایط شرکت درمناقصه وارائه قیمت به 
معاون��ت اداری ومال��ی وامورقراردادها ی 
ش��هرداری مراجعه نماین��د  تلفن تماس :  

  021 - 36721802
عباس طباطبائی - سرپرست شهرداری پیشوا  
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آگهی تجدید مناقصه 
عمومی شهرداری 

شاهرود)نوبت دوم(
ش��هرداری ش��اهرود در نظ��ر دارد نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری انجام ام��ور تولید آس��فالت و 
ش��ن و ماس��ه ب��ه پیمان��کار )با اس��تفاده از 
کارگاه و کارخانه ه��ای متعل��ق به ش��هرداری 
ش��اهرود( از طری��ق مناقصه عموم��ی اقدام 
ل��ذا متقاضی��ان  می توانن��د جه��ت  نمای��د، 
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای 
ش��هرداری ش��اهرود مراجعه و جهت کس��ب 
اطاعات بیش��تر از موض��وع آگهی همه روزه 
ب��ه جزء ای��ام تعطیل در وق��ت اداری با تلفن
 32280937 -023 واحد تاسیسات شهرداری 
ش��اهرود تماس حاصل فرماین��د. ضمنا متن 
آگهی در سایت شهرداری شاهرود به آدرس
www.shahrood.ir جهت مشاهده متقاضیان 
قابل روی��ت و بهره برداری می باش��د. مهلت 
دریافت اس��ناد مناقصه تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 98/10/28 می باشد.
 محسن احمدی- شهردار شاهرود

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.
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شناسه آگهی: 724120
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