
 

سیلی اّول
نگاهی به واکنش های کاربران فضای مجازی 

درباره حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد«
 زندگی  به موازات جهان حقیقی، در کنار رودخانه جارِی زندگی، فضای مجازی هم 
دنیای خودش را دارد. دنیایی که گرچه اســمش را مجازی گذاشــته ایم اما گاهی برای 
همه ما، جدی تر از حقیقت و زندگی حقیقی می شــود. بدیهی است که چنین جهانی 
به شدت مثأثر از رویدادهای پیرامونی اش باشد و خیلی وقت ها تبدیل شود به آینه افکار، 
احساسات، عواطف و... زندگی ما. همان طور که در هفته گذشته، پابه پای دنیای حقیقی، 
فضای مجازی هم با اخبار متن و حاشیه های شهادت سردار قاسم سلیمانی داغ شده بود، 
دیروزهم اخبار، حاشیه ها و اظهارات شخصیت ها و رسانه های مختلف درباره عملیات انتقام 
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آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه
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شرح در صفحه 8

/ع
98
12
97
3

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
اداره کل میراث فرهنگی، گردش�گری , صنایع دستی اس�تان همدان در نظر دارد فراخوان 
ارزیابی کیفی نظارت بر س��اختمان م��وزه منطقه ای هگمتانه به ش��ماره 2098003192000004 را از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )SETADIRAN.IR(برگ��زار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم به ذکر است شرکت کنندگان 

باید دارای صالحیت مشاوره در زمینه ساختمانهای آموزشی ، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی باشند.
1-دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/10/21 از ساعت 08:00 لغایت 1398/10/23 تا ساعت 14:00 خواهد بود.

2-مهلت ارائه ) بارگذاری( پاکت ها : از تاریخ 1398/10/23 از س��اعت 14:00 لغایت 1398/11/07 تا ساعت 14:00 
خواهد بود.

3- محل تسلیم پاکات دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری , صنایع دستی استان همدان.
4- تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1398/11/12 راس ساعت 09:00 صبح در دفتر مدیرکل خواهد بود.

5- نش��انی دس��تگاه مناقص��ه گذار: هم��دان میدان جه��اد- خیابان عارف قزوین��ی- چهار راه نظ��ری- باغ نظری-                      
واحد امور پیمان. )م الف 1611(

 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری , صنایع دستی استان همدان
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تجديد آگهی مناقصه )ارزيابی كيفی( 
شماره )1398/6343(

1- مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرسانی چناران

3- شرايط اوليه متقاضيان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفيت خالی ارجاع كار 

ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمنی از اداره كار و امور اجتماعی
4- ساير شرايط: الف- ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر كميته فنی و بازرگانی و دريافت كاربرگ های استعالم ارزيابی كيفی

ب- تکمي��ل و ارائ��ه كاربرگ های اس��تعالم ارزيابی كيفی به همراه مس��تندات مربوط��ه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به ش��ركت گاز 
خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خيام- نبش تقاطع ارشاد- شركت گاز استان خراسان رضوی- طبقه همکف- دفتر حراست

5- مهلت اعالم آمادگی: از تاريخ 98/10/19 لغايت آخر وقت اداری 98/10/24
6- مهلت تکميل و تحويل كاربرگ ها و اسناد استعالم ارزيابی: تا آخر وقت اداری مورخ 98/11/08

7- ن��وع و مبلغ تضمين ش��ركت در مناقص��ه: مطابق مصوبه ش��ماره 123402/ت50659 ه� هيئت محترم وزي��ران و اصالحيه های بعدی آن 
می باشد.

ش��ايان ذكر اس��ت دسترس��ی به متن اين آگهی، كاربرگ های اس��تعالم ارزيابی كيفی در س��ايتWWW.nigc-khrz.ir پيمانکاران- مدارک 
مرب��وط ب��ه پيمانکاران امکان پذير بوده و در صورت نياز به كس��ب اطالعات بيش��تر با تلف��ن: 37072532-051- فاكس 37640036- 051 

تماس بگيريد.
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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   دانشگاه بين المللی
 امام رضا )ع(

در نظ��ر دارد از طري��ق مناقصه 
عموم��ی نس��بت ب��ه خري��د س��نگ نم��ای 
ساختمان در جريان س��اخت اقدام نمايد. 
از متقاضيان دعوت می ش��ود جهت كسب 
اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشانی 

www.imamreza.ac.ir مراجعه نمايند. /ع
98
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شرکت گاز استان خراسان رضوی
)سهامی خاص(

ترامپ جا زدشکست  هیمنه  

حساب انتقام جداست
رهبر معظم انقالب،  انتقام سخت ترور سردار سلیمانی را خروج آمریکا از منطقه دانستند
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کارشناس مسائل منطقه در گفت و گو با قدس 
از پیامدهای حمله موشکی ایران می گوید

واکنش ها به انتقام موشکی ایران
از ترس اروپا تا عقب نشینی آمریکا



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

روزنامـه صبـح ایـران

 روحانی: دست سلیمانی عزیز ما را از بدن قطع کردید، پایتان از منطقه قطع خواهد شد  ایسنا: رئیس جمهور درباره چگونگی انتقام از آمریکا گفت: آن ها دست سردار سلیمانی عزیز ما را در این 
جنایت قطع کردند؛ انتقامش این است که پای آمریکا را از این منطقه بریده و قطع کنیم. روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه در برابر اقدام جنایتکارانه آمریکا الزم بود نیروهای مسلح نیز پاسخ مناسب 

را بدهند، گفت: از سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکر می کنیم که با عملیاتش به خوبی نشان داد که ما در برابر آمریکا عقب نشینی نمی کنیم.

 سیاســت  در حالی کــه آمریکایی ها در 
پیامشــان از طریق سفارت سوئیس پس از 
ترور ســردار شهید قاسم سلیمانی وقیحانه 
تهدید کرده بودند که در صورت انتقام ایران، 
باالترین مقام عالی کشور را ترور خواهند کرد، 
اما روز گذشته رهبر معظم انقالب ساعتی بعد 
از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی ها با مردم 
قم دیدار کردند. دیداری که به صورت زنده از 

صداوسیما پخش شد.
صالبت، آرامــش و اطمینــان قلبی رهبر 
معظــم انقالب آن قدر قابــل توجه بود که 
ایشان برخالف انتظار اشاره بسیار کوچکی 
به حمالت موشکی به پایگاه های آمریکایی 
کردند و آن را صرفاً یک ســیلی خواندند تا 
نشان بدهند که هنوزانتقام سخت شهادت 
ســردار قاسم ســلیمانی باقی مانده است و 
آمریکا باید هراسان باشد. در ادامه گزیده ای 
از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقالب را 

از نظر می گذرانید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در دیدار هزاران نفــر از مردم قم، 
حمالت موشــکی بامداد دیروز به دو پایگاه 
آمریکا در عراق را یک ســیلی خواندند و با 
تأکید بر اینکه مقابله اصلــی باید در جهت 
پایان دادن به حضور فسادبرانگیز و ویرانگر 
آمریکا در منطقه باشــد، گفتنــد: از برکات 
عظیم شهادت و معنویت حاج قاسم سلیمانی 
قیامتی بود که در شهرهای ایران و عراق در 
مراسم های تشــییع به پا شد. این بدرقه ها، 
زنده بودن انقالب اسالمی را به رخ جهانیان 
کشــید و من در مقابل آنچه روح بزرگ آن 
شــهید عزیز برای ایران و منطقه به ارمغان 

آورد، سر تعظیم فرود می آورم. 

 ویژگی های شخصیتی حاج قاسم از 
زبان رهبری

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شهادت 
ســردار پرافتخار اســالم و ایران حاج قاسم 
سلیمانی، آن شــهید عزیز را رفیقی خوب، 
بزرگوار و شجاع خواندند که با خوشبختی به 
ملکوت اعال پیوست. رهبر انقالب در تبیین 
خصایص سپهبد شهید سلیمانی، »شجاعت« 
و »تدبیر« را دو ویژگی برجسته  او برشمردند 
و یادآوری کردند: برخی شــجاعت دارند، اما 
تدبیر و عقل الزم را برای به کار بردن شجاعت 
ندارند و برخی اهل تدبیرند، اما اهل اقدام و 
عمل نیستند و دل و جگر کار 

را ندارند.
ایشان اخالص سردار پرافتخار 
حاج قاسم سلیمانی را باالتر از 
همه  خصایــص او خواندند و 
افزودند: او شجاعت و تدبیرش 
را بــرای خدا خــرج می کرد 
و اهل تظاهــر و ریا نبود که 
ما نیز باید برای دســتیابی به 
این ویژگی بسیار مهم یعنی 
اخــالص، تــالش و تمرین 
کنیم. ایشــان در زمینه  اخالص مثال زدنی 
حاج قاسم افزودند: در جلسه های رسمی با 
مسئوالن مختلف، او به گونه ای در حاشیه و 
دور از چشم می نشست که باید می گشتید تا 
او را پیدا می کردید و می دیدید. رهبر انقالب 
»مراقبت از حدود شرعی« را در همه   شرایط 
حتی در میدان جنگ، از دیگر خصوصیات 
حاج قاسم برشمردند و افزودند: او فرماندهی 
جنگاور و مســلط بر عرصه  نظامی بود، اما 
در میدان جنگ نیز حدود شــرعی را کاماًل 
رعایت می کرد تا به هیچ کس ظلم و تعدی 

نشود، آن هم درحالی که خیلی ها در عرصه  
نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود شــرعی 
نیســتند. رهبر انقالب با اشــاره به مراقبت 
ســردار سلیمانی برای حفظ جان اطرافیان، 
رزمندگان و همکارانش افزودند: ویژگی مهم 
حاج قاسم این بود که در مسائل داخلی اهل 
حزب و جناح و این گونه تقسیم بندی ها نبود، 
اما به شدت انقالبی و پایبند به خط نورانی و 
مبــارک امام)ره( بود و انقالب و انقالبیگری، 
خط قرمز جدی او بود. حاج قاسم واقعاً ذوب 
در انقالب بود و برخی ســعی نکنند که این 

واقعیت ها را کمرنگ کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و آن تشــییع های بی نظیر، »زنده 
بودن انقالب« را به رخ دنیا کشید، خاطرنشان 
کردند: عده ای می خواستند وانمود کنند که 
انقالب اســالمی در ایران تمام شده است و 
البته عده ای هم ســعی می کنند این اتفاق 

بیفتد، اما شــهادت حاج قاسم نشان داد که 
انقالب زنده است و همه دیدند که چه قیامتی 

در تهران و دیگر شهرها به پا شد.

 خط بطالن رهبری 
بر مذاکره با آمریکا

رهبــر انقالب اســالمی با تأکیــد بر اینکه 
ملت های منطقه و دولت های برخاســته از 
ملت ها بدون تردید ادامه  حضور فسادبرانگیز 
آمریکا را قبول نمی کنند، خاطرنشان کردند: 
حضور آن ها در این منطقــه و در هر جای 
دیگر دنیا، جز جنگ، اختالف، فتنه، ویرانی 
و خراب شــدن زیربناها هیچ نتیجه  دیگری 
نداشته است و آن ها همین فساد و ویرانگری 
را بــرای ایــران عزیز و جمهوری اســالمی 
هــم آرزو و اصرار دارند و مســئله  مذاکره و 
نشستن پشــت میز، مقدمه  آن دخالت ها و 
حضورهاســت؛ بنابراین حضور آمریکایی ها 

در منطقه باید به پایان برســد. ایشان یکی 
از وظایــف آحاد مردم در شــرایط کنونی را 
»شناخت دشمن« دانستند و تأکید کردند: 
نباید در شناخت دشــمن دچار اشتباه شد 
و با اینکه همه می دانند دشــمن عبارت از 
»استکبار، صهیونیســم و آمریکا« است، اما 
تالش وسیعی با استفاده از شیوه های پیچیده  
تبلیغاتی بــرای تغییر نظر مردم درخصوص 
دشمن در دستور کار است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای از دیگر وظایــف مهم آحاد مردم 
در شــرایط کنونی را آگاهی از نقشه  دشمن 
و شیوه های مقابله با آن برشمردند و گفتند: 
جمهوری اسالمی ایران بدون خواست، کمک 
و آرای مثبت و اراده های مردم معنایی ندارد؛ 
بنابراین مردم باید نسبت به نقشه  دشمن و 
راه های مقابله با آن شــناخت داشته باشند. 
ایشــان با اشــاره به وجود افراد شجاع و با 
تدبیر در کشور در عرصه های نظامی، علمی، 
سیاسی و اقتصادی افزودند: باید سخن این 
افراد شنیده و به پیشنهادهای آن ها در سطح 
کشور توجه و عمل شــود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر اینکه دشــمن عبارت 
از آمریکا، رژیم صهیونیســتی و مجموعه ای 
از کمپانی هــا و غارتگران و ســتمگران دنیا 
تحت عنوان دستگاه استکبار است، افزودند: 
برخی دولت های داخل یا خارج منطقه را تا 
زمانی که حرکتی در خدمت دشــمن انجام 
نداده باشند، نباید جزو دشمن قلمداد کرد. 
ایشان نقشه  اساسی دشمن را ایجاد اخالل در 
عزم و اراده  مردم و جوانان دانستند و افزودند: 
آن ها تالش می کنند با تردیدافکنی در ایمان 
و غیرت دینی مردم، قدرت تهاجمی و دفاعی 
جمهوری اسالمی را از بین ببرند. البته توطئه  
آمریکایی ها فقط منحصر به این ترفند نیست، 
بلکه آن ها به دنبال ضربه زدن به نظام اسالمی 
در میدان های سیاســت، اقتصاد و مســائل 
امنیتی نیز هستند. رهبر انقالب اسالمی بار 
دیگر همگان را به تیزبینی در مقابل نقشــه  
دشمن و در نظر داشتن نقاط اساسی یعنی 
»مبانی فکرِی اسالمی و انقالبی« و »وحدت 
ملی« توصیه کردند و افزودند: این وحدتی که 
خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهر شهید 
سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بین مردم 
دیده شد، باید محفوظ بماند و جهت گیرِی 
مردم، انقالبــی و در جهــت تکریم مردان 
انقالب و شهیدان و عناصر یادآور ارزش های 
انقالب باشد. ایشان با تأکید بر این واقعیت که 
دشمنِی جبهه  دشمنان با ملت ایران دشمنِی 
ذاتی و همیشگی است نه یک دشمنِی فصلی 
و موسمی، گفتند: راه عالج این است که ما 
خود را از همه  جهات سیاســی، اقتصادی، 
نظامی و امنیتی قوی کنیم تا دشمن نتواند 
ضربه بزنــد؛ بنابراین اینکــه برخی خیال 
کنند اگر ما یک قــدم عقب برویم و قدری 
کوتاه بیاییم، آمریکایی ها دست از دشمنی 

برمی دارند، خطایی فاحش است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین به 
یک خطــای تحلیلی دیگر مبنی بر اینکه 
»کاری نکنیــد کــه آمریکایی ها عصبانی 
شــوند« نیز اشــاره کردند و در پاسخ به 
آن گفتنــد: این حرف، درســت برخالف 
فرمایش پروردگار در قرآن کریم است که 
می فرماید: رشد نهال های برومند و عناصر 
و جوانان مؤمن، اساســاً برای این اســت 
که دشمنان عصبانی شــوند. البته آن ها 
نیز بیش از هر چیــزی از همین جوانان 
عرصه های علم و جهاد و خدمت و نظامی، 

عصبانی هستند.

رهبر معظم انقالب با اشاره به حمالت موشکی سپاه، انتقام سخت ترور سردار سلیمانی را خروج آمریکا از منطقه دانستند

حساب انتقام جداست

 بسم رب الشهدا و الصدیقین. باسالم و صلوات بر روح مطهر شهدا، شهادت سردار 
عزیز حاج قاسم سلیمانی بزرگوار )مالک اشتر انقالب( را تسلیت عرض می کنم. بنده 
از آذربایجان شرقی آماده و داوطلب هرگونه عملیات انتقام در داخل و خارج هستم 
)هر زمان و هر مکانی( و آرزوی بنده شهادت در راه اسالم و انقالب و والیت هست. 

بنده سابقه حضور در جبهه های مقاومت و... را دارم. 1913...914
 حاال که آمریکا سفارتش را تخلیه می کند، 100 هکتار تحویل قرار گاه خاتم بدهند 
و یک پارک بزرگ بسازند به یاد شهدای 50 سال اخیر توسط آمریکا و از سراسر دنیا 

تصویر شهدا را جمع و به یاد هر شهید درختی کاشته شود. 9278...915
 ان اهلل ال یخلف المیعاد. زمان تحقق وعده الهی فرا رسید. درود بر سربازان گمنام امام 

زمان )عج( و ملت عظیم الشأن ایران. صبح ظهور نزدیک است، آماده! 7302...915
 شروع شد این تازه اّول بسم اهلل است. 2088...915

 مالئکه هم به گرد سردار نمی رسند، چه رسد به انسان ها چرا که می توانست گناه 
کند و نکرد می توانست سرباز نباشد و... 1136...915

 برجام که خیلی وقت پیش مرده بود، شهادت شهید سلیمانی فرصتی شد که آن 
 FATF ،را آبرومندانه دفن کنند، اصالح طلبان اگر راست می گویند دنبال انتقامند
را که در اثر آن اموال شهید سلیمانی به عنوان تروریست باید مصادره، و به عنوان 

مجرم تحویل غربی ها می شد را بی خیال شوند. 9020...935
 امام حسن مجتبی )ع( می فرمایند: آنچه برخود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند. 
مسئوالن ما ماهی 60 یا 70 یا 100 میلیون حقوق را برای خودشان می پسندند برای 
ما بازنشستگان ماهی زیر3 میلیون که دو سومش قسط و قرض است!! 7054...935

 آقای روحانی و ظریف طرح صلح هرمز را متوقف کنید. 0678...915
 در خبرها خواندم پوتین در خیابان های ســوریه قــدم زده، ترامپ دیوانه چراغ 

خاموش فانوس به دست حرکت می کند؟ 3589...915
 من چند روز پیش در مورد قرص ایمانتیب بیماران سرطانی گفتم، ولی شما که 
می گویید صدای مردم هستید، اصالً رسوندید به گوش مسئوالن؛ چرا من باید قرص 
کیمیا دارو که مال ایران هست رو نخورم و قرص هندی مصرف کنم، واقعاً تا کی 

باید... 09150009811
 آقــای وزیر آمــوزش و پرورش چرا با طرح های تمســخر آمیز خود چون بیمه 
تکمیلی، به فرهنگیان توهین می نمایید در بسیاری از شهرستان ها، عالوه بر کسر 
حقوق در آخر هر ماه، باید به پزشــکان و آزمایشــگاه ها و سونوگرافی ها نقداً وجه 
درخواستی را پرداخت کنیم و بعد از 6 یا 7 ماه وجه به حسابمان واریز شود، پس 
آموزش و پرورش واسطه ای است برای برداشت از جیب فرهنگیان و واریز به جیب 
پزشــکان، یک فرهنگی بعد از 30 سال خدمت با این طرح های آبکی چه امکانات 

درمانی مختص به خود خواهد داشت!؟ 09150007109
 خداونــد در قــرآن مجید راه ما را در رابطه با انتخابات معین و روشــن کرده تا 
در انتخابمان دچار انحراف نشــویم و فرموده است )ای کسانی که ایمان آورده اید 
دشمنان ما و خودتان را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب نکنید( و برسرنوشت خود 
و ملت حاکم نکنید. وقتی یک فرد ناباب و ناالیق از هر گروه و حزبی که باشد انتخاب 
کردید تا چهار سال باید خون دل بخورید و حسرت بکشید که ای کاش این فرد را 

انتخاب نمی کردیم ! بعد پشیمانی سودی ندارد. پس دقت کنید. 09350007054
 هیچ کس انتظار حرکت روی زمین ندارد، پس بهترین گزینه گرفتن صدها هکتار 

زمین در جمعه بازگشت در غزه وحفظ آن است. 09150009278
 در حالی که در غم شهادت فرمانده مدافعان حرم غمگین هستیم، کنفرانس طرح 
مبهم و چند پهلو و خطرناک صلح هرمز با حضور نمایندگان کشورهای بی ربط و 
دور از خلیج فارس مثل انگلیس و فرانسه که همدست تروریسم منطقه ای هستند در 
تهران برگزار می شود، تا روح سردار سلیمانی آزرده شود، این طرح که در مجلس به 
تصویب و تأیید نرسیده، مثل برجام دارای دو ترجمه هست یک پاراگراف فارسی!؟ 
و چند کتاب تعهدنامه به زبان انگلیسی و فرانسوی و عربی! باید مقابل این چنین 
طرح های خلق الســاعه و ناپخته که باز هزینه های هنگفتی به نظام وارد می کند، 

ایستاد. 09360006158

چرا نزدیک ترین و دورترین پایگاه آمریکا؟
سید رضا قزوینی غرابی، کارشناس مسائل عراق با طرح این پرسش که چرا ایران از 
میان هشت پایگاه دیگر نظامی آمریکا در عراق، حریر  اربیل را مورد هدف قرار داد؟ 
نوشت: پایگاه حریر نزدیک ترین پایگاه نظامی آمریکا به ایران در خاک عراق قلمداد 
می شود. این پایگاه عالوه بر اینکه مقر نیروهای کوماندوی دلتاست، کانون اصلی ارسال 
مهمات و اســلحه به شبه نظامیان کرد سوریه )قســد( به شمار می رفت و در چند 
ماه اخیر شاهد عملیات توسعه و افزایش مساحت بوده است. اعتقاد بر این است که 
نظامیان آمریکایی خارج شده از سوریه به مقصد عراق در این پایگاه مستقر شده اند 
و احتماالً عملیات توســعه برای این منظور بوده است. موقعیت جغرافیایی دو پایگاه 
حریر در اربیل و عین االسد  نشان می دهد که ایران دورترین و نزدیک ترین پایگاه های 
نظامی آمریکا به مرز خود را هدف قرار داده است. این موضوع در درجه نخست یک 
پیام به آمریکاست که  بگوید عالوه بر آنکه دورترین نقطه نظامی آن ها در خاک عراق 
در تیررس ایران است، نزدیک ترین پایگاه آن ها که اتفاقاً با هزینه های گزاف در حال 
توسعه است و به دلیل موقعیت جغرافیایی می تواند تهدیدی برای امنیت ایران باشد، 
آن نیز می تواند مورد هدف قرار بگیرد. عالوه بر این نمی توان پیام های سیاسی هدف 
قرار گرفتن پایگاه حریر به مقامات اقلیم را نیز نادیده گرفت. این روزها این موضوع در 
عراق مطرح است که در صورت خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه های خود در عراق، 

بخشی از آن ها به اقلیم کردستان و پایگاه های موجود در آن منتقل خواهند شد.

پایگاه عین االسد نابود شده است؟
مهدی محمدی، کارشــناس مسائل بین الملل نوشت: مطابق عکس های پهپادی و 
ماهواره ای پایگاه عین االســد که به طور کامل نابود شــده، بیش از یک هزارو500 
آمریکایی در آن حاضر بوده اند در نتیجه تلفات بی ســابقه و قطعی اســت. حتی 
خود آمریکا هم هنوز برآورد درســتی ندارد. عین االســد جایی است که آمریکا از 
امنیت آن آن قدر مطمئن بود که از روز جمعه همه دارایی های حساس خود را آنجا 
تجمیع کرد. سامانه های جمع آوری اطالعات آمریکا نیز همه نابود شده است. به دلیل 
کنترل آمریکا بر زمین و آسمان اطراف پایگاه نه برای ما و نه عراق جمع آوری فوری 
مستندات کشته ها به سرعت میسر نیست. با این حال آمارکشته شدگان نیروهای 

آمریکایی چیزی نیست که کسی بتواند در دراز مدت آن را پنهان کند.

چهار محور عملیات روانی غربی ها
خبرگزاری تسنیم، در مطلبی محورهای عملیات روانی غربی ها برای کاهش تحقیر 
ناشی از انتقام موشــکی ایران را برشمرده است. این محورها پس از جلسه شورای 
امنیت ملی آمریکا در رســانه های غربی به صورت محســوس عملیاتی شده است. 
اول؛ القای عدم وجود خســارت سنگین انسانی و زیرساختی و تجهیزاتی در حمله 
موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق. دوم؛  القای این نکته که برخی افراد 
عراقی در پی حمالت موشکی ایران آسیب دیده اند! )این خط خبری دقایقی بیش 
دوام نیاورد و خود رسانه های غربی در پی تکذیب منابع عراقی مجبور شدند اذعان 
کنند که خبر فریب بوده است.( سوم؛ القای این نکته که ایران پیش از حمله هشدار 
الزم را به آمریکایی ها داده بود و به همیــن دلیل آمریکا زمان الزم برای خارج کردن 
نیروهایش را داشته است! و چهارم؛ عادی و غیرمؤثر جلوه دادن حمله موشکی ایران.

 سیلی اول؛ 
انتقام سخت در راه است!

بارها گفته بودیم »جنگ طلب« نیستیم، اما در 
برابر تهاجم وتجاوز، قدرتمندانه دفاع می کنیم. 
حمله تروریستی دولت آمریکا در صبحگاه 13 
دی ماه که منجر به شهادت قهرمان ملی ما ویاور 
دلســوز ملت های منطقه شد، در صبحگاه 1۸ 
دی ماه با موشک باران دوپایگاه بزرگ آمریکا با 
یک سیلی سخت مواجه شد، اما انتقام سخت در 
راه است! پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه ده ها 
سال است بدون هیچ معارضی درحال گسترش 
است و دولت متخاصم آمریکا با همکاری برخی 
کشــورهای همپیمان و تحت حمایت خود در 
منطقه حضوری نامشروع دارد و با نقض قوانین 
بین المللی و حاکمیت ملی کشــورها و توجیه 
حفظ منافع آمریکا در منطقه از هیچ جنایتی 
رویگردان نیســت و هیچ گاه پاســخگوی این 
پرسش نبوده است که آمریکا هزاران کیلومتر 
دورتر از مرزهای خود چه منافعی می تواند داشته 
باشد که منطقه را به انبار باروت و مرکز انباشت 

تسلیحات مرگبار خود تبدیل کرده است.
سردار شهید قاسم سلیمانی به عنوان یک مقام 
رسمی جمهوری اسالمی و با رعایت همه قوانین 
بین المللی و احترام به حاکمیت ملی دولت عراق 
به این کشور سفر کرد و مورد استقبال یک مقام 
رســمی دولت عراق قرار گرفت؛ بنابراین اقدام 
تروریستی آمریکا قطعاً مصداق بارز »تروریسم 
دولتی« و نقض حاکمیت عراق به شمار می رود 
و برای جمهوری اسالمی ایران حق دفاع مشروع 
را محفوظ می دارد. اما موشــک باران دو پایگاه 
نظامی آمریکا در عــراق به تعبیر رهبر حکیم 
انقالب اسالمی تنها یک سیلی است، خونبهای 
ســردار ملی ایران وقهرمان بــزرگ ملت های 
منطقه فراتر از این سیلی هاست. قهرمان دالوری 
که ملت فلســطین را برای دفاع از ســرزمین 
اشــغالی خود یاری داد وعزت نفس بخشید تا 
ارتش مدعی شکست ناپذیری صهیونیست ها 
را متوقف و زمینگیر کنند، در کنار مردم لبنان 
برای مقابله با ارتش متجاوز صهیونیستی جنگید 
و حماســه های پیروزی در جنگ های 33روزه 
و۲۲روزه را آفرید، در کنار ملت ودولت ســوریه 
برای نابودی داعش جنگید و وجب به وجب این 
ســرزمین را از لوث وجود این جنایتکاران پاک 
کــرد، به یاری مردم عراق شــتافت و داعش را 
که بخش عظیمی از خاک این کشور را تصرف 
کرده، با وحشیانه ترین جنایت ها زنان و کودکان 
و جوانان عراقی را به خاک و خون می کشــید، 
حکومــت خودکامه تشــکیل داده بود و منابع 
نفتــی عراق را غارت می کرد، از این ســرزمین 
تاراند و با زمینگیر کردن تروریست های داعش 
در ۴0کیلومتری مرزهــای ایران امنیت ملت 
مارا تضمین کرد و اجازه کمترین تحرک را به 
داعش علیه جمهوری اســالمی نداد. بی تردید 
انتقام سخت و خونبهای این اسطوره مقاومت، 
ایثار، فــداکاری، تدبیر و اخالص کمتر از پایان 
حضور تجاوز کارانه و نامشروع آمریکا در منطقه 
نمی تواند باشد. سیلی شجاعانه سپاه دالور ما به 
آمریکا نشــان داد پایگاه های نظامی آمریکا در 
سایر مناطق جهان - که پس از جنگ جهانی 
دوم هیچ حمله ای را تجربه نکرده اســت – در 
برابــر اراده یک ملت مؤمن و انقالبی و فرزندان 
سلحشــور ایران آســیب پذیرتر از آن است که 
مقام های پنتاگون تصور می کردند و سپرهای 
دفاع موشــکی آ  ن ها حتی در حالت آماده باش 
کامل نمی توانــد برای آن ها مصونیت بیافریند. 
حمله موشکی به عین االسد، بزرگ ترین پایگاه 
نظامی آمریکا در عراق با وســعتی بیش از 50 
کیلومتر مربع  نشان داد که ادعاهای آمریکا برای 
مجهز کردن کشورهای منطقه به سپرهای دفاع 
موشکی جز دوشیدن این کشورها و غارت ثروت  

ملت های منطقه ثمره دیگری ندارد.
اگرچه سخنرانی ترامپ یک عقب نشینی آشکار 
بود اما حتی اگر پس از این هم آمریکا دســت 
به اقدامــی بزند، می تواند برای کاخ ســفید و 
متحدانش در منطقه عواقب پشیمان کننده ای در 
پی داشته؛ چرا که جمهوری اسالمی همچنان که 
تاکنون در »عدم جنگ طلبی« مصمم و صادق 
بوده است در »دفاع پشیمان کننده« نیز مصمم 
است و رژیم غاصب اســرائیل -خط قرمز کاخ 
سفید و کشورهای کوچک منطقه و پایگاه های 
نظامی آمریکا در منطقه و دیگر اهداف آمریکایی 
مورد نظر ایران آسیب پذیرتر از آن هستند که 

آمریکا بتواند امنیت آن ها را تضمین کند.
رقبای ترامپ در حاکمیــت آمریکا امروز پس 
از ســیلی ایران به روشــنی مخالفت خود را با 
تصمیمات کاخ ســفید ابراز کردنــد. واکنش 
هنرمنــدان،  اندیشــمندان،  صاحبنظــران، 
سیاستمداران و رسانه های جهان نیز نشان داد 
که کسی برای رئیس جمهور روانی آمریکا کف 
نمی زند.نشــانه های اخراج مفتضحانه سربازان 
آمریــکا از منطقه و برچیده شــدن پایگاه های 
امنیت سوز آن ها آشــکار شده است و هرگونه 
اشتباه و خطای راهبردی کاخ سفید برای آتش 
افروزی در منطقه با واکنش پشــیمان کننده 
ایران مواجه خواهد شــد و آغاز کننده، نقشی 
در پایان آن نخواهد داشت. کاخ سفید باید پیام 
خشــم مقدس مردم ایران را در بدرقه میلیونی 
وبی نظیر پیکر مطهر قهرمان ملی خود سردار 
شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی دریافت 
کرده باشد وگرنه باید مسئولیت هرگونه درک 
نادرســت از این پیام و عواقب هرگونه تصمیم 

اشتباه را بپذیرد.

صدای مردم   

تحلیل

خبر

شماره پیامک: 30004567

مسئله  مذاکره و 
نشستن پشت میز، 
مقدمه  آن دخالت ها و 
حضورهاست؛ بنابراین 
حضور آمریکایی ها در 
منطقه باید به پایان 
برسد

بــــــــرش

 سیاست  بامداد روز گذشته نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی 
موفق با شــلیک ده ها فروند موشک زمین به زمین، پایگاه هوایی 
اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به »عین االسد« را 
در هم کوبید.تنها ساعاتی پس از حمله موشکی ایران، ارتش آمریکا 
تدابیر امنیتی در پایگاه های نظامی خود در منطقه را افزایش داد. 
روزنامه »واشنگتن پست« در گزارشی خبر داد ارتش آمریکا در حال 
افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه های نظامی و مکان های حساس در 
منطقه خاورمیانه است. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای رسماً هدف 
قرار گرفتن دست کم دو پایگاه در عراق که میزبان نیروهای آمریکا 
و ائتالف است )عین االسد و اربیل( را تأیید کرد و از سوی دیگر نیز 
شورای امنیت ملی آمریکا به ریاست ترامپ و با حضور مشاور امنیت 
ملی، وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا جلسه ای را درباره این حمله 
موشکی برگزار کردند. اما اندکی پس ازاین حمله، کشورهای اروپایی 
به این حمله واکنش نشان دادند و سفیر اتحادیه اروپا در بغداد، ایران 
را به نقض حاکمیت عراق بعد از واکنش موشکی ایران و حمله به 
مهم ترین پایگاه آمریکا در عراق متهم کرد. اتهام زنی سفیر اتحادیه 
اروپا در عراق در حالی است که به گفته مقامات جمهوری اسالمی 

ایران، عملیات موشکی به مقامات عراقی اطالع داده شده بود.

 ترس اروپا از ادامه تنش ها
همچنین دولت انگلیس که تاکنون در خصوص اقدام تروریستی 
آمریکایی ها در ترور ســردار شهید سلیمانی واکنشی نشان نداده، 
انتقام موشــکی ایران را محکوم کــرد و وزیر خارجه اش در لحنی 
تحکم آمیز از کشــورمان خواســت تا به ادعای وی این حمالت 
بی مالحظه و خطرناک تکرار نشــود و در عوض به دنبال کاهش 
تنش فوری باشد.این واکنش های اروپایی ها در انتقاد از کشورمان 

در حالی اســت که به نظر می رسد مقامات آمریکایی با این پاسخ 
کوبنده موشکی از سوی ایران و آگاهی از تبعات ادامه یافتن تنش ها 
در منطقه، ســعی دارند دولت آمریکا را از اقدامات تهاجمی بعدی 
بازدارند، به گونه ای که برخی همچون مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا 
نیز با انتشــار پیام توییتری اعالم کرد آمریکا آماده پایان هرگونه 

جنگی با ایران است.

 تالش آمریکایی ها برای مهار رئیس جمهور دیوانه شان
از ســوی دیگر، ریچارد هاس، رئیس اندیشــکده شــورای روابط 
خارجی آمریکا نیز در پیامی توییتری نوشت: »محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران گفت کشورش نه به دنبال تشدید تنش است و 
نه جنگ. بیانیه صبح چهارشنبه )به وقت واشنگتن( دونالد ترامپ 
فرصتی برای تکرار این موضع )ظریف( اســت و او باید بگوید که 
ایاالت متحــده به دنبال تغییــر رژیم نیســت و همزمان بااینکه 
خویشــتنداری واقعی در برنامه هسته ای، موشکی و فعالیت های 

منطقه ای ایران ایجاد شود، برای برداشتن تحریم ها آمادگی دارد«.
البته بســیاری از کشــورهای اروپایی همچون لتونی، اسلوونی و 
کرواســی از ترس اقدامات بعدی دو طرف و درگیر شدن نیروهای 
کشورشــان در این ناآرامی ها، قصد دارند نیروهای خود را از عراق 
خارج کنند، چنان که اسکای نیوز در گزارشی خبر داد اسپانیا تعداد 
نظامیان خود را کاهش و تعدادی از آنان را از عراق به کویت منتقل 

خواهد کرد.
از سوی دیگر، درحالی که احتمال می رود رژیم صهیونیستی در اقدام 
تروریستی روز جمعه نقش داشته باشد و بررسی ها درباره نقش آن 
در این جنایت از سوی کشورمان در حال پیگیری است، در روزهای 
گذشته سطح هشدار و آماده باش سیستم دفاعی و نظامی خود را 

به باالترین حد رســانده است و نخســت وزیر آن با تکرار ادعاهای 
بی اســاس خود علیه سردار ســلیمانی درخواست کرد برای اقدام 

ترامپ در ترور سلیمانی از وی قدردانی شود.
بنیامین نتانیاهو با تکرار تهدیدها علیه کشــورمان افزود: اسرائیل 
پاشــنه ثبات در خاورمیانه متالطم است. ما در مقابل کسانی که 
می خواهند ما را نابود کنند، محکم می ایستیم. هرکسی که بخواهد 

به ما حمله کند، ضربه سختی دریافت می کند.
اما جدای از واکنش مقامات اروپایی و آمریکایی، برخی از مقامات 
کشورهای منطقه هم که به نوعی پای آن ها در این ماجرا درمیان 
و پایگاه های آمریکایی در کشور آن ها مستقر است، سعی کردند با 
موضع گیری دوپهلو خود را از تنش موجود دور کنند. چنان که به 
گفته روزنامه کویتی الرأی، »یوسف بن علوی« وزیر خارجه عمان 
در واکنش به این حمله اظهار کرد: میانجیگری عمان بین تهران و 
واشنگتن به دنبال ترور سردار قاسم سلیمانی وجود ندارد و به عقیده 

بنده در حال حاضر فرصتی برای میانجیگری نیست.

 عقب نشینی ترامپ از تهدیدها بعد از ضربه موشکی ایران
رئیس جمهور آمریکا در نشســت خبری در سخنانی منفعالنه 
مدعی شد که هیچ آمریکایی در حمله صبح امروز کشته نشده 
و در حالی که صدایش می لرزید گفت: دولت آمریکا تحریم های 
قدرتمنــدی علیه ایران اعمال خواهد کرد. این اظهارات حاکی 

از عقب نشینی ترامپ در پاسخ به حمله موشکی ایران است.

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

سیاست خارجی

واکنش های منطقه ای و بین المللی به انتقام موشکی ایران؛ از ترس اروپا تا عقب نشینی آمریکا

ترامپ جا زد

ایران نخستین گام در انتقام خون حاج قاسم را برداشت
موشک باران النه های فساد در منطقه

سیاست: سپاه پاســداران انقالب اســالمی در اقدامــی مبتکرانه نخستین گام در 
انتقام خون حاج قاســم سلیمانی را با هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در عراق 
برداشت. همان ســاعتی که آن ها آن جنایت عظیم را مرتکب شدند؛ ساعت یک و 
۲0 دقیقه! همان پایگاهی که گفته می شود نقش جدی در ترور ناجوانمردانه سردار 
قاسم سلیمانی داشت. سحرگاه روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیانیه 
قاطعانه ضمن هشدار به آمریکا نسبت به هرگونه تعرض مجدد به ایران که با پاسخ 

شدیدتری روبه رو خواهد شد، به اسرائیل و کشورهای منطقه نیز هشدار داد.
سپاه در بیانیه خود آورد: »امت اسالمی داغدار، ملت بزرگ و شهیدپرور ایران اسالمی، 
زمــان تحقق وعده صادق فرارســید و به اذن خداوند متعال در پاســخ به عملیات 
جنایتکارانه و تروریستی نیروهای متجاوز آمریکایی و انتقام ترور ناجوانمردانه و شهادت 
مظلومانه فرمانده قهرمان و فداکار نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار 
پرافتخار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش، رزمندگان شجاع نیروی 
هوافضای ســپاه در عملیاتی موفق به نام عملیات شــهید سلیمانی، با رمز مقدس 
یازهرا)س( با شلیک ده ها فروند موشک زمین به زمین، پایگاه هوایی اشغالی ارتش 
تروریســتی و متجاوز آمریکا موسوم به عین االسد را در هم کوبیدند. سپاه پاسداران 
انقالب اســالم با تبریک این پیروزی بزرگ به امت اســالمی و مردم فداکار و عظیم 
الشأن ایران اسالمی اعالم می دارد: 1-به شیطان بزرگ، رژیم سفاک و مستکبر آمریکا 
هشدار می دهیم هر شرارت مجدد و یا تحرک و تجاوز دیگر با پاسخ های دردناک تر و 
کوبنده تری مواجه خواهد شد. ۲- به دولت های متحد آمریکا که پایگاه های خود را در 
اختیار ارتش تروریستی این کشور قرار داده اند، اخطار داده می شود هر سرزمینی، به 
هر ترتیب مبدأ اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه علیه جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد، 
هدف قرار خواهد گرفت. 3- به هیچ وجه رژیم صهیونیستی را در این جنایات جدای 
از رژیم جنایتکار آمریکا نمی دانیم.۴- به مردم آمریکا توصیه می کنیم برای پیشگیری 
از خسارت های بیشتر، سربازان آمریکایی را از منطقه فراخوانده و اجازه ندهند با نفرت 
افزایی روزافزون رژیم ضدمردمی حاکم بر ایاالت متحده، جان نظامیان آن کشــور 
بیش از این به خطر افتد. همچنین یک مقام آگاه در سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از حجم گسترده تلفات آمریکایی ها در حمله موشکی ایران خبر داد. 
وی به فارس گفت: مطابق گزارشات دقیق منابع ما در منطقه تا این لحظه دست کم 
۸0 نظامی آمریکایی کشته و حدود ۲00 نفر زخمی شده اند که زخمی ها بالفاصله 
با بالگرد از این پایگاه بیرون برده شده اند. این مقام آگاه افزود: ۲0 نقطه حساس این 
پایگاه توسط 15 موشکی که شلیک شد مورد اصابت قرار گرفت و تعداد قابل توجهی 
پهپاد و بالگرد منهدم شد.  این منبع آگاه افزود: 10۴ نقطه حساس از مواضع آمریکا 
در منطقه شناسایی شده که به محض اولین خطای آمریکایی ها منهدم خواهد شد.
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یکروز عزای عمومی برای  حادثه کرمان و سقوط هواپیما
فارس: صبح دیروز یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی پس از بلند شــدن از 
فرودگاه امام خمینی )ره( در حوالی پرند و شــهریار در استان تهران، سقوط کرد. این 
 UR-PSR با ریجستر )UIA(هواپیمای  بوئینگ ۸-737 متعلق به ایرالین اوکراینی
بوده اســت  که  ۴۲ ماه پیش  تولید شــده بود. این هواپیما با 170 مسافر و حدود 10 
کــرو پروازی، از فرودگاه امام خمینی )ره( به مقصد کی یف پرواز می کرد که بین پرند 
و شهریار دچار سانحه شد و سقوط کرد. بنا براین گزارش پیش بینی می شود به علت 
سابقه زیاد بروز نقص فنی در هواپیماهای بوئینگ 737، این حادثه نیز به علت  نقص 
فنی رخ داده اســت. بوئینگ های 737 یک بار دیگر به علت بروز مشکل در طراحی و 
نقص فنی، حادثه داد و این بار مسافران پرواز تهران-کی یف شرکت هواپیمایی اوکراینی، 
قربانی شرکت هواپیمایی بوئینگ شــدند. دیروز شرکت بوئینگ پس از وقوع  سانحه 
هواپیمای اوکراینی، در توییت خود اعالم کرد: در حال بررسی مدارک و شواهد درباره 
علت وقوع این سانحه هســتیم.همچنین دولت نیز امروز را عزای عمومی اعالم کرد. 
ربیعی، ســخنگوی دولت گفت: هیئت دولت ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با 
خانواده های هموطنانی که در استان کرمان در حین شرکت در مراسم با شکوه تشییع 
پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و در سانحه هوایی صبح روز گذشته جان خود را از 

دست داده اند، امروز 1۹ دیماه را عزای عمومی اعالم کرد.



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

پخش زنده سخنرانی رهبر انقالب در حرم رضوی آستان: به همت مدیریت فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع هزاران نفر از مردم قم 
دیروز به صورت زنده از نمایشگرهای پهن پیکر حرم رضوی پخش شد. صوت و تصویر سخنرانی رهبر انقالب از طریق نمایشگرهای پهن پیکر و درگاه اینترنتی رضوی تی وی به صورت زنده پخش که با استقبال زائران 

مواجه شد. این نمایشگرها در صحن جامع رضوی، صحن جمهوری و صحن هدایت سخنرانی مقام معظم رهبری را برای زائران پخش کردند.  

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  طنین سرود »حاج قاسم سلیمانی« 
در نماز جمعه های سراسر کشور 

آستان: مســئول واحــد آوای رضوان 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسســه 
قدس رضوی از اجرای همزمان ســرود 
»حاج قاسم سلیمانی« در مراسم نماز 

جمعه سراسر کشور خبر داد.
سیدمجتبی ذبیحی گفت: سرود حاج 
قاسم سلیمانی با هدف بزرگداشت مقام 

این ســردار شهید با اجرای گروه سرود »وصال« به مناسبت مراسم بدرقه پیکر 
شهید خادم سپهبد سلیمانی و شهدای همرزمش در کشور در مدت چهار دقیقه 

زیر نظر واحد آوای رضوان این مؤسسه تولید شده است.
وی با تأکید بر اینکه سرود حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع پیکر این سردار 
شهید و شهدای جبهه مقاومت در روزهای گذشته در شهرهایی مانند مشهد و 
تهران اجرا شده است، افزود: این سرود به صورت همزمان توسط گروه های سرود 
سراســر کشور در رثای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم نماز جمعه 
20 دی 1398 اجرا خواهد شد تا بار دیگر طنین سرافرازی مردم ایران به گوش 

جهانیان برسد.
مســئول واحد آوای رضوان گفت: شــعر ســرود حاج قاسم ســلیمانی توسط 
محمدجواد الهی پور سروده شده و ملودی آن را احسان جوادی تنظیم کرده است.

ذبیحی ادامه داد: در بخشی از این سرود آمده است؛ »میراث تو احساس امنیت... 
میراث تو ایثار و بیداری... رفتی ولی تا آخر تاریخ... بر قله عزت پدیداری«، »دیدی 
افق های رهایی را... وا کرده ای راهی ســوی فردا... ای ذوالفقار حیدر دوران... ای 
جانفدای حضرت زهرا)س(«، »لبخند تو فانی نخواهد شد... مستضعفین را بوده ای 

یاور... هم بوده ای در وقت خود عمار... هم بوده ای چون مالک اشتر«.
وی تصریح کرد: این واحد به مناســبت های مختلف سرودی را به سبک آکاپال 
)شــکلی از موسیقی یک یا چندنفره اســت که برای اجرای بدون همراهی ساز 
ساخته می شود( تهیه می کند. این سرود پس از تأیید و هماهنگی با ستاد اقامه 
نماز جمعه  کشور در اختیار گروه های سرود همکار با آوای رضوان در سراسر ایران 

اسالمی قرار می گیرد تا در مراسم نماز جمعه اجرا شود.
یادآور می شود، واحد آوای رضوان با تولید سرودهایی با مضامین ملی و مذهبی 
و بهره گیری از موسیقی آکاپال و اجرای این آثار توسط گروه های سرود نوجوان و 
جوان در معابر پرتردد شهری و مراسم مختلف توانسته حال و هوای معنوی خاصی 
را در مناسبت های مختلف به دوستداران فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی منتقل 
کند. برخی از این آثار در قالب نماهنگ یا تولیدات صوتی ضبط و پخش می شود.

مدیر عامل شرکت نخریسی  و نساجی خسروی مطرح کرد
 رونق تولید مستلزم 

ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخلی
آستان/ هدی زاهدی: علی فدیشه ای 
می گوید: توسعه کشور مستلزم ارتقای 
کیفیت و افزایش مهارت صنایع مختلف 
بوده که این امــر از جایگاه ویژه ای در 
توسعه اقتصادی و رونق تولید برخوردار 
اســت. در این میان، صنعت نســاجی 
در کشــور از قدمتی طوالنی برخوردار 

بوده و یکی از مهم ترین صنایع اشــتغال زا به شمار می رود. او مدیر عامل شرکت 
نخریسی  و نساجی خســروی خراسان یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان 
اقتصادی رضوی اســت. در ســال رونق تولید، از او درباره الزامات رونق تولید در 

کشور پرسیدیم. 

این شرکت امسال چه برنامه هایی برای رونق تولید انجام داده است؟
با نام گذاری سال 1398 به عنوان سال رونق تولید، سیاست های شرکت همراستا با 
این نام گذاری و با رویکرد گسترش صنعت نساجی هماهنگ شد. برای این منظور 
ضمن تشکیل کمیته بازنگری مدیریت، اقداماتی همچون برنامه ریزی برای تولید با 
ظرفیت کامل، حمایت از صنایع کوچک تر پایین دستی از طریق تأمین نیاز آن ها و 
بررسی امکان خرید و تأمین قطعات و مواد اولیه تولید داخلی به جای مواد خارجی 
در دستور کار قرار گرفت.می دانید که نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص 
و ماهر از ارکان بقا و توسعه هر سازمان محسوب می شود که عملکرد خوب آن ها 
در نهایت ســبب رونق تولید در مجموعه مزبور خواهد شد. در شرکت نخریسی و 
نساجی خسروی خراسان هم همواره بر این اصل تأکید شده و از توان این نیروها 
در راســتای تولید محصول با بهره وری باال و کیفیت مطلوب استفاده شده است.

در همین راســتا شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان از دو سال گذشته 
اقدامــات مربوط به راه اندازی خط جدید تولید نخ را آغاز کرده که با راه اندازی این 
خط، مضاف بر تولید محصوالتی با کیفیت قابل توجه و عالی، 120 نفر به صورت 
مستقیم و قطعاً شمار زیادی نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

تحریم ها مانع تحقق برنامه هایتان نشد؟
شــاید تحریم ها تا حدودی در سرعت انجام کارها وقفه ایجاد کرده باشد، اما در 
نهایت با تکیه بر توان داخلی، پشــتکار و تمهیدات اندیشــیده شده، می توان بر 
تمامی این مشکالت غلبه کرد که در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان 

نیز بدین صورت بوده است.

این مجموعه چه راهبرد و رویکردی را از تحقق رونق تولید دنبال می کند؟
تعیین راهکارهای جدید در راستای امکان خرید برای بنگاه های کوچک، تالش 
برای حذف واســطه گری به منظور فروش و عرضه محصوالت شرکت، گسترش 
صنعت نساجی و تولید محصوالت جدید برای بازار داخلی، ارائه محصول به بازار 

در دوره های بحرانی و کمبود در بازار و... از جمله این راهبردها به شمار می رود.
در حوزه ریســندگی، تمامی محصوالت واحد نخ ظریف، جزو محصوالت جدید 
شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان هستند. همچنین در واحد بافندگی 

سعی شده است که محصوالت بافت جدید در برنامه کاری قرار گیرد.

ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخل نیازمند چه همکاری هایی است؟
مطمئناً زمانی که از تولید صحبت می شــود، عوامل متعددی نظیر تأمین مواد 
اولیه کارخانجــات و واحدهای تولیدی، تالش برای کاهش هزینه تولید، یافتن 
بازار مناسب داخلی و... در این عرصه مورد واکاوی و بررسی قرار می گیرد. تمامی 
این موارد حلقه های به هم پیوســته زنجیره تولید هستند که در صورت نبود یا 
وجود ضعف در هر مورد، روند تولید دچار وقفه خواهد شد. در فرایند تولید سالم، 
همیشه یک واحد برای واحدهای بعد از خود تأمین کننده بوده و واحدهای قبلی 
تأمین کننده این واحد هســتند؛ لذا در صــورت ایجاد نقص در فرایند هر واحد، 
مجموعه های دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.برای تحقق رونق تولید در 
کشور بایستی فرهنگ حمایت از تولید داخلی، جاری سازی شود. در واقع زمانی 
که صحبت از جاری شدن یک فرهنگ در جامعه مطرح است، حمایت یک یا چند 
گروه و ســازمان کافی نیست، بلکه این امر باید به دغدغه همه مردم، سازمان ها 
و گروه ها تبدیل شود. اما نباید فراموش کرد که در این میان، سازمان هایی نظیر 

صدا و سیما، بانک مرکزی، وزارت صمت و... می توانند تأثیر بیشتری ایفا کنند.
اگر فرمایشــات رهبر معظم انقالب طبق آنچه در ارتباط با رونق تولید مد نظر 
ایشان است در کشور اجرا شود، به طور قطع شاهد کاهش هزینه های تولید و نیز 
ارتقای کیفیت محصوالت خواهیم بود که تحقق این امر به نوبه خود از ارکان ورود 

به بازارهای جهانی و صادرات به شمار می رود.

شرکت نخریسی  و نساجی خسروی خراسان چقدر توانسته محصوالت 
خود را متناسب با تقاضای بازار تولید و عرضه کند؟

در هیچ زمانی چه در زمان افزایش قیمت ها و چه در زمان رکود، رویکرد انبارش 
محصول در شرکت در دســتور کار نبوده و همواره تالش شده است تا با تغییر 
نیاز بازار خط تولید نیز منعطف باشد.شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان 
در دوره نوســان های شــدید قیمت ها تقریباً آخرین مجموعه در میان تمامی 
تولیدکنندگان همکار بوده که قیمت محصوالت خود را افزایش داده اســت. از 
طرفی در زمان تغییرات باالی قیمت مواد اولیه ســعی بر آن بوده تا تغییر نرخ 
محصوالت در حداقل بازه و با حداقل ســود انجام شــود. در حال حاضر نیز این 

شرکت جزو پیشگامان کاهش قیمت در ارائه محصوالت است.

 آستان  با فرارسیدن ایام عزای فاطمیه، 
است.  ماتم  در  غرق  رضوی  مطهر  حرم 
صحن ها  دیوار  و  در  بر  که  کتیبه هایی 
ماتم خبر  فصل  آغاز  از  است،  گرفته  جا 
می دهد. خدام بارگاه منور رضوی هم برای 
سرای  و  صحن  شده اند.  آماده  عزا  اقامه 
روزها  این  رضا)ع(  حضرت  منور  بارگاه 

عزادار ام االئمه)س( است. 
پرچم عزای فاطمی بــر فراز گنبد طالی 
حضرت رضا)ع( در اهتزاز اســت و ضریح 
مطهر نیز باالپوشی سیاه به تن کرده است. 

 برنامه سخنرانی و مرثیه سرایی 
در بیشتر رواق  ها

معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضوی روز گذشته ویژه برنامه های عزاداری 
حرم مطهر رضوی در ایام فاطمیه را تشریح 
حسین  کرد.حجت االســالم  و المسلمین 
به  شــریعتی نژاد ضمن عرض تســلیت 
مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( گفت: هر ســال در ایام فاطمیه 
زائران زیادی از اقصی نقاط کشــور برای 
برپایی عزای فاطمی به حرم مطهر رضوی 
مشرف می  شوند، از این رو معاونت تبلیغات 
اسالمی برای این ایام برنامه های متعددی را 

تدارک دیده است.
وی با اشــاره بــه اینکه در ایــن ایام در 
بیشتر رواق  های حرم مطهر رضوی برنامه 
سخنرانی و مرثیه سرایی برقرار است، عنوان 
کرد: حجج اســالم والمســلمین صدیقی، 
رضایی تهرانی و سعدی سخنرانانی هستند 
که در این ایام با موضوعات سبک زندگی از 
منظر حضرت زهرا)س( و شخصیت معنوی 
حضرت زهرا)س( در حرم مطهر رضوی به 

ایراد سخنرانی می پردازند.

 رواق امام خمینی)ره( 
میزبان روزانه عزاداران 

معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضوی با اشاره به اینکه برنامه های عزاداری 
حرم از سه شنبه شــب آغاز شــده است، 
تصریح کرد: محوری  ترین برنامه  های حرم 
در رواق امام خمینی)ره( تدارک دیده شده 
که نوبت اول از ساعت 10 صبح تا ساعت 
13 و نوبــت دوم نیز از ســاعت 16 تا 20 

برگزار می  شود.

شریعتی نژاد  حجت االسالم  و المســلمین 
افــزود: در این ایام در همــه اماکن حرم 
مطهر رضوی مراســم عزاداری و مداحی 
برپا خواهد بود و ذاکران و مداحان خاندان 
عصمت و طهارت)ع( چون میثم مطیعی، 
جعفــر مالئکه، عــارف و احمــد واعظی 
بــه مرثیه  ســرایی و روضه  خوانی خواهند 

پرداخت.

 »دارالرحمه« و »غدیر«
میزبان عزاداران غیرایرانی 

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
تصریح کــرد: ویژه برنامه های ســخنرانی 
برای زائــران غیرایرانی به زبان های عربی و 
اردو در رواق هــای »دارالرحمه« و »غدیر« 
با موضوع تبیین ابعاد مختلف شــخصیت 
حضرت زهرا)س( از ســوی مدیریت امور 

زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی تدارک 
دیده شده است.حجت االسالم  و المسلمین 
شریعتی نژاد درباره برنامه ویژه بانوان تصریح 
کرد: در این ایام ویژه برنامه عزاداری فاطمیه 
برای خواهــران تدارک دیده شــده که از 
سه شــنبه در رواق های حضرت زهرا)س(، 
حضرت معصومــه)س( و دارالحکمه آغاز 

شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

معاون تبلیغات اسالمی برنامه  های عزاداری حرم رضوی در ایام فاطمیه را تشریح کرد 
h حریم قدس رضوی سیاه پوش ام االئمه
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 پخش مســتقیم سخنرانی مقام معظم 
رهبــری امروز)روز گذشــته( در بلندگوها 
و تلویزیون هــای حــرم مطهر کار بســیار 

پسندیده ای بود. ممنونیم. 
09150000166

 از صحن جامع رضوی که وارد می شوم، 
بنرهای نصب شده از تصاویر سپهبد شهید 
قاســم سلیمانی را می بینم و به روح مطهر 
ایشــان درود می فرســتم. از آستان قدس 
ممنونیم که یاد این شهید واالمقام را گرامی  

داشته است. 
09150005437

 لطفاً آســتان قدس کتاب زندگی نامه 
سردار قاسم سلیمانی را تهیه و توزیع کند. 

09150005560

 لطفــاً در حرم مطهر دفتری بگذارید تا 
زائران دلنوشته هایشان را با حضرت رضا)ع( 
مطــرح کننــد. مطمئنم کتابــی خوب و 

خواندنی می شود. 
09030001053

یک هزار و 100 زائراولی از 
 خراسان جنوبی میهمان 

امام رضا j شدند
آستان: مســئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون یک هزار و 100 زائراولی 

به مشهد مقدس اعزام شدند.
یاسر دانایی فر گفت: این طرح ویژه خانواده های 
محروم، دانش آموزان و زوجین جوانی است که 
تاکنون برای زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( به 
مشهد مقدس مشرف نشده اند.وی با بیان اینکه 
در طول ســه روز حضور در مشــهد مقدس، 
زائران از برنامه های فرهنگی، آموزشی، تفریحی 
و زیارت امام رضا)ع( بهره مند می شوند، بیان 
کرد: بخشــی از هزینه های اعــزام این زائران 
توسط خیران و بخشی دیگر نیز توسط آستان 

قدس رضوی تأمین می شود.
مســئول نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در خراســان جنوبی با بیــان اینکه از این 
تعداد 725 نفر باالی 40 ســال، 241 نفر 
دانش آمــوز و 134 زوج جوان بودند، ادامه 
داد: شناسایی محرومان توسط پایگاه های 
مقاومت بسیج و رابطان آستان قدس رضوی 

در کانون های محلی استان انجام می شود.
دانایی فر بیان کرد: روزهای گذشته نیز 40 
نفر از محرومان شهرســتان بیرجند برای 
زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( به مدت سه 

روز به مشهد مقدس اعزام شدند.

عطر چهارشنبه های رضوی 
در دانشگاه پویش قم 

آستان: دانشجویان خواهر خوابگاه دانشگاه 
پویش قم با شرکت در مراسم معنوی سالم 
بر امــام و طرح ملی چهارشــنبه های امام 
رضایی، با سیره عملی و سبک زندگی امام 

رضا)ع( آشنا شدند.
این دانشــجویان با شــرکت در طرح ملی 
چهارشنبه های امام رضایی، مراسم معنوی 
ســالم بر امام را در خوابگاه دانشجویی این 
دانشگاه برگزار کردند.در این مراسم نورانی 
که بــا تالش کانــون خادمیــاران رضوی 
معین الضعفــا پردیســان قم و مشــارکت 
کانون های امام حسن مجتبی)ع( خاکفرج 
و کوثر نبی برگزار شد، دانشجویان خواهر، 
ارادتمندی خود را با قرائت زیارت شــریف 
امین اهلل به ساحت قدسی امام رضا)ع( ابراز 
کردند.زینت بخش این مراسم، قرائت آیاتی از 
کالم اهلل مجید توسط خانم دانش زاده؛ داور 
بین المللی قرآن کریم و استاد جامعه الزهرا 
بــود که با ســخنرانی خانم درخشــان؛ از 
استادان حوزه علمیه خواهران ادامه یافت. 
استادان حوزه علمیه، در حاشیه این مراسم 
در فضایی صمیمی پاسخگوی پرسش های 

دینی و مذهبی دانشجویان بودند.
در بخش دیگری از مراســم معنوی سالم 
بر امام)ع(، خواهــران مادح اهل بیت)ع( به 
مداحی پرداخته و با قرائت اشعاری، فضائل 
اهل بیت عصمــت و طهــارت)ع( را بازگو 
کردند.قرائت صلــوات خاصه امام رضا)ع( و 
زیارت شــریف امین اهلل از دیگر بخش های 
مراسم معنوی چهارشنبه های امام رضایی 
بود که با پرچم گردانی پرچم مقدس و مطهر 
حــرم امام رضا)ع( ادامه یافت.این مراســم 
معنوی، با اهدای متبرکات آســتان قدس 
رضوی، هدایای فرهنگی، گل و شــیرینی 
پایان یافت تا حالوت و شیرینی مواهب امام 
رضا)ع( در خاطر حاضران و شرکت کنندگان 

این مراسم معنوی ماندگار شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آغاز نام نویسی اعتکاف حرم مطهر رضوی

 آستان   نام نویسی برای شرکت در مراسم اعتکاف حرم مطهر 
رضوی آغاز شــد. ایام اعتکاف ســیزدهم تا پانزدهم ماه رجب 

مطابق با هجدهم تا بیستم اسفندماه است.
مدیر امور خدمه آســتان قدس رضوي با اعــالم این خبر، به 

جزئیات ثبت نام اعتکاف حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: 
با توجه به نزدیک شدن ماه پرفیض رجب المرجب، برنامه ریزی  
برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم معنوی اعتکاف در مسجد 
گوهرشــاد و مساجد وابسته به آستان قدس رضوي همزمان با 

سراسر کشور انجام شده است.
محمد توکلی افزود: بر اساس اعالم ستاد اعتکاف آستان قدس 
رضوی در مشهد مقدس، عالقه مندان به شرکت در این مراسم 
معنوی از 18 دي ماه تا 3 بهمن ماه سال جاری فرصت دارند تا 

برای نام نویسی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برادران متقاضی شرکت در این مراسم باید 15 
ســال کامل و خواهران نیز 9 سال تمام را داشته باشند، گفت: 
عالوه بر مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی، مسجدالرضا)ع( 
مصلي، مسجدالرضا)ع( خواجه ربیع، مسجدالرضا)ع( احمدآباد، 
مسجد صدیقي ها، مسجد امام خمیني)ره( و مسجد مالهاشم 

نیز از جمله مساجد زیر پوشش آستان قدس رضوی هستند که 
مراسم اعتکاف در آن ها برگزار می شود.

مدیر امور خدمه آســتان قدس رضوي به روش هاي ثبت نام 
اعتکاف حرم مطهر رضوی هم اشاره کرد و گفت: متقاضیان 
می توانند برای نام نویســی عــدد 8 را به ســامانه پیامکی 
300008030 ارســال و یا از سایت ستاد اعتکاف به نشانی 
www.etekaf.razavi.ir اقدام و فرم ثبت نام را تکمیل 

کنند.
توکلی با بیان اینکه عالقه مندان به شرکت در این مراسم بایستی 
تمامی شرایط اعالم  شده در هنگام ثبت نام را مطالعه و رعایت 
کنند، در غیر این صورت امکان حضور در مراســم را نخواهند 
داشت، افزود: متقاضیان چنانچه در خصوص ثبت نام پرسشی 
داشته باشــند می توانند با شــماره های تلفن 32009091-

32009092 با پیش شماره 051 تماس حاصل فرمایند.

خبر
مدیر امور خدمه آستان قدس رضوي خبر داد

همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا )س( صورت گرفت

j عزاداری لشکر نوجوانان »قاسم سلیمانی« در حرم مطهر امام رضا
آستان: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا )س( به روایت 75 
روز هیئت نوجوانان طرح »مدرســه در مسجد« در حرم مطهر 

امام رضا)ع( به عزاداری پرداختند.
صبح دیروز 18 دی  ماه یک گروه 250 نفره از دانش آموزان طرح 
»مدرسه در مسجد« که در نقاط مختلف مشهد و مساجد این 
شهر از جمله جمکران، ابوالفضل)ع(، امام حسن)ع(، النبی)ص( 
و حضرت عباس)ع( مشــغول به تحصیل هستند با تشرف به 
بارگاه منور امام هشــتم)ع( و اقامه عزا  شهادت مظلومانه مادر 
ســادات، حضرت زهرای مرضیه)س( را به محضر فرزندشــان 

حضرت رضا)ع( تسلیت گفتند.
همچنین هیئت نوجوانان عزادار به منظور بزرگداشت شهادت 

ســردار بزرگ اسالم ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی حرکت 
خود جوش خود را با عنوان »لشــکر نوجوانان قاسم سلیمانی 
در راه انــد« نامیدند و با اجتماع در پایگاه آداب زیارت شــهید 
هاشــمی نژاد واقع در صحن جامع رضــوی از ویژه برنامه های 

تدارک دیده شده بهره مند شدند.
این مراسم با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز شد و مداحان 
و ذاکران نوجوان اهل بیت)ع( در غم شهادت مظلومانه حضرت 
زهرا)س( به مرثیه سرایی و سینه زنی پرداختند و در ادامه زیارت 
امین اهلل را به صورت جمعی قرائت و در پایان به ســمت صحن 
گوهرشاد حرکت کردند و با تشرف به زیارت بارگاه نورانی امام 

هشتم)ع( بار دیگر با این امام همام تجدید پیمان کردند.

خبر

آستان: همزمان با ایام شهادت ام ابیها حضرت 
فاطمه)س( و شهادت سردار بزرگ اسالم حاج 
قاسم سلیمانی اجتماع باشکوه هزاران زائر و 
مجاور انقالبی در حمایت از حرکت غرورآفرین 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در بمباران 

پایگاه نظامی آمریکا برگزار شد.
این اجتماع عظیم با عنوان »زائران انقالبی« 
ظهر دیروز 18 دی ماه پس از اقامه نماز ظهر و 
عصر با حضور هزاران نفر از مردم والیتمدار و 
شهیدپرور مشهد مقدس و زائران بارگاه منور 
امام علی بن موســی الرضا)ع( در رواق بزرگ 
امام خمینی)ره( برپا شــد و حاضران در این 
مراسم ضمن محکوم کردن اقدام جنایتکارانه 
دولت آمریکا در به شــهادت رساندن سردار 
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی و ابومهدی 
مهندس خواهان انتقام ســخت از این رژیم 

تروریستی شدند.
در ابتدای این اجتماع زیارت امین اهلل توسط 
مهدی نیکبخت قرائت شد و در ادامه مداحان 
در ســوگ شــهادت مادر ســادات حضرت 
فاطمه)س( و شهادت سردار پرافتخار شهید 
حاج قاسم سلیمانی به مداحی و روضه خوانی 

پرداختند.
زائران و مجاوران در این اجتماع با ســر دادن 
شــعارهای »اهلل اکبر«، »مرگ بــر آمریکا«، 
»مرگ بــر انگلیس«، »مرگ بــر منافق« و 

»مرگ بر اســرائیل« بار دیگــر با آرمان های 
انقالب اسالمی و رهبر معظم انقالب تجدید 

پیمان کردند.

 اخالص سلیمانی برگرفته از 
مکتب سیدالشهدا)ع( بود

در این برنامه حجت االســالم والمســلمین 
مرتضی دهشت اظهار کرد: حمالت سنگین 
موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه عین االسد 
محل اســتقرار نیروهــای آمریکایی در عراق 
کار بــزرگ و عظیمی بود که هنوز پیکر پاک 
سردار دل ها در خاک نیارامیده بود که از سوی 

سبزپوشان انقالب اسالمی انجام شد.
وی بــا بیان اینکه حمالت ســنگین ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اقتدار نظام اسالمی 
را به رخ جهانیان کشاند، گفت: همه بدانند این 
حرکت گوشه ای از ضربه های نیروهای انقالبی 
به پیکر دشمنان بود که عظمت و ابهت انقالب 

اسالمی آنان را حیرت زده کرد.
حجت االسالم دهشت با اشاره به اینکه سردار 
بزرگ دل ها بزرگ شــده مکتب عاشورا بود، 
افزود: شــهید حاج قاسم سلیمانی از دیدگاه 
قرآن همیشگی و ماندگار شد؛ چرا که هیمنه 
دشــمن را به هم ریخت و در برابر دشمنان 

محکم و در برابر دوستان مهربان بود.

وی با اشــاره به اینکه امروز سپاه اسالم یک 
ســردار به انقالب اســالمی تقدیم کرد که 
اخالص او برگرفته از مکتب سیدالشــهدا)ع( 
بود، گفت: از این پس تکلیف ما ســنگین تر 
شده اســت؛ چرا که دشــمن به دنبال نابود 
کردن عقاید و راه شهید سلیمانی است، پس 
ما باید با بصیرت در مسیر سرکوب کردن نیت 

آن ها حرکت کنیم.
ســخنران حرم مطهر رضوی گفت: خداوند 
در قرآن می فرماید: »َفَتَری الَِّذیَن فِي ُقُلوبِِهْم 
َمَرٌض یَُســارُِعوَن فِیِهْم یَُقولُوَن نَْخَشــی أَْن 
تُِصیَبَنا َدائَِرٌة  َفَعَسی اهلَلُ أَْن یَأْتَِي بِالَْفْتِح أَْو أَْمٍر 
وا فِي أَنُْفِسِهْم  ِمْن ِعْنِدهِ َفُیْصِبُحوا َعلَی َما أََسُرّ
نَاِدِمیَن؛ گروهی منافق را که دل هایشان ناپاک 
است خواهی دید که در )راه دوستی( ایشان 
می شــتابند و می گویند: ما از آن می ترسیم 
که)در گردش روزگار( مبادا آســیبی از آن ها 
به ما رســد. باشد که خدا فتحی پیش آورد و 
یا امری دیگر از طرف خود، تا منافقان از آنچه 
)به نفاق( در دل نهان کردند سخت پشیمان 
شوند« بر اســاس این آیه منتقم اصلی خون 
شهید سردار سلیمانی خداوند تبارک و تعالی 

است.
حجت االسالم دهشت در ادامه از همه رسانه ها 
خواســت در راستای انعکاس خروش مردم و 

انتقام سخت از تروریست ها تالش کنند.

قدردانی زائران حرم مطهر رضوی از حرکت غرورآفرین سپاه پاسداران 
ظهر دیروز با تجمع در رواق امام خمینی e انجام شد  

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت وگو
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روزنامـه صبـح ایـران

معارف انقالب ما فطری است   اندیشه: حجت االسالم غالمرضا قاسمیان در برنامه »جهان آرا« گفت: مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشان جمله ای می گویند که باید خیلی روی این جمله کار شود. ایشان 
می فرمایند: »معارف انقالب ما فطری اســت«. یعنی اگر معارف اصلی انقالب را بر فطرت های پاک عرضه کنید، آن را قبول می کنند. اما وقتی ما پالســتیکی این معارف را جلو مردم می گذاریم، فطرت ها آن را جذب 

نمی کنند. امروز مردم با فطرتشان در خیابان ها آمدند. یکی از ویژگی هایی که حاج قاسم داشت و دیدم که صداوسیما هم پخش می کرد روحیه پدرانه و منعطف او در مواجهه با مردم بود.

دکتر زینب اختری
 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم و اعصاب دانشگاه بقیه اهلل:

برای حفظ عفاف باید ورودی های حسی را کنترل کرد
اندیشه: نیازهای ضروری بدن انسان 
ســبب بقای او می شــود. یکی از این 
امیال میل به ازدواج است که در همه 
مخلوقات وجــود دارد. مرکز هیجانات 
مغــز جایی اســت کــه ورودی های 
هیجانی بدن را کنترل کرده و بالفاصله 
نسبت به آن رفلکس و پاسخ می دهد. 
بخش دیگری نیز وجود دارد که بر اســاس آن تصمیم گیری صورت می گیرد. 
وقتی ما فردی را می بینیم، صورت آن فرد توسط این مرکز اسکن می شود تا 
برای ما مشخص شود که آیا بار هیجانی نیز به ما منتقل می کند یا خیر؟ اگر 
این هیجان منتقل شود، مرکز هیجانات شروع به فعالیت می کند. حافظه ما با 
ورودی های مختلف ذهن دســت به ذخیره می زند و خاطرات ذهنی از دریچه 
این ورودی ها مــورد بازخوانی قرار می گیرند. پس از جمع بندی این موارد در 
ذهن، نوبت به تصمیم گیری می رسد. نتیجه گیری این است که هر ورودی که 
در ذهن ما وارد می شــود، برآیند یکسری فعل و انفعاالت در مغز است که در 
نهایت منجر به یک رفتار می شــود. حال ســؤال است که این مرکز هیجانات 
اگر فعال باشــد برای ما بهتر است یا نباشد؟ شاید این سؤال ما را در رساندن 
به جواب پرســش قبلی کمک کند و آن این اســت که آیا بدن می تواند دائم 
با این هیجانات فعال باشــد؟ وقتی مرکز هیجانات فعال شود، یک بخشی در 
مغز به اسم هیپوتاالموس فعال می شــود و هورمونی به اسم کورتیزول فعال 
می کند. وقتی کورتیزول فعال می شود همان رفلکس ها در بدن درک می شود. 
با ترشــح این هورمون بدن وارد فاز مقابله با اســترس می شود و یک استرس 
حاد را تجربه می کند. مشــکل اصلی از آنجا شــروع می شود که این استرس 
دائم باقی بماند و ما با یک نگرانی و اضطراب مواجه شویم. تفاوت اضطراب با 
استرس حاد در این است که اضطراب با یک ابهام شکل می گیرد. مثاًل انسان 
می گوید دلم شور می زند و حالم خوب نیست. وقتی اضطراب داریم باید بدانیم 
که آمیگداال فعال است و وقتی این قسمت فعال باشد، ارتباطات آن با بخش 
تصمیم گیری و قضاوتی که هر کســی دارد، منفی است. یعنی در عصبانیت و 
خشم فوق العاده شاید نتوانید تصمیم درستی بگیرید. جایی که انسان پشیمان 
می شود، این آمیگداال غیرفعال می شود. ممکن است وقتی هیجانات مثبت و 
منفی آرام گرفت، انســان به واسطه انسان بودن و شناختی که از انسان دارد، 

تصمیم منطقی بگیرد. 
در انسان حس بینایی به دلیل اولین سطح مواجهه و به عنوان ورودی، می تواند 
با بار هیجانی خود، حس استرس ما را به شدت فعال کند که با سیستم پاداش 
و تنبیه ارتباط دارد. فعال شدن قوه بینایی، سبب فعال شدن حس و نیاز جنسی 
می شود که سبب می شود آمیگداال روشن شود و نکته اینجاست که تا انسان به 
خواسته اش نرسد، آمیگداال در حالت روشن می ماند. در اینجا نیز انسان بر اساس 
خاطراتی که بر اســاس هیجاناتش شکل گرفته اند دست به تصمیم می زند. در 
بانوان وقتی با یک ورودی بینایی با بار هیجانی روبه رو می شــوند، این هیجانات 
فعال می شود ولی به شدت آقایان نیست. اگر فرد حافظه هیجانی خودش را دائم 
مواجه و از حالت نرمال و طبیعی بدن خارج کند، سبب می شود سیستم استرس 

فعال بماند. اگر این روند قطع نشود وارد فاز افسردگی می شود. 
هر مدلی که بخواهد به آرامش برسد باید به ورودی هایی که وارد مغزش می شود 
حساس باشد. باید ورودی های حسی به ویژه بینایی را کنترل کرد که ما به کنترل 
ورودی های حسی، عفاف می گوییم. پوشش نیز به نحوی باشد که این ورودی ها 
بــا این بار هیجانی را به مغز طرف مقابل وارد نکند. آمیگداال و مرکز هیجانات و 
سیستم لذت انسان به شــکلی است که پس از تجربه لذت می گوید هیچ چیز 
همان اولین لذت نمی شــود. پس این سیری ناپذیر هرچند موجب عادی سازی 
می شــود ولی آنچه اتفاق می افتد این اســت که فرد دنبال لذت باالتر می رود؛ 
بحران هایی چون همجنســگرایی و ازدواج با حیوانات نیز ناشــی از همین عدم 

کنترل ورودی هاست.

خبر

فاطمی نژاد    فاطمی نسب،  اندیشه/   
همه در انتظار نخستین سخنرانی عمومی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی بودند که درنهایت 
دیــروز و پس از حمله تالفی جویانه ایران 
بــه پایگاه های نظامی آمریــکا در عراق، 
ایــن انتظار به پایان رســید. رهبر معظم 
انقالب اســالمی در این ســخنرانی که 
به مناســبت قیام نوزدهم دی ماه مردم 
قم و به رسم هرســاله برگزار می شد، به 
ویژگی های برجســته شــهید سلیمانی 
اشــاره کردند و بیان داشتند: »شهادت او 
زنده بودن انقالب در کشــور ما را به رخ 
همه  دنیا کشــید. عده ای می خواســتند 
وانمود کنند که انقــالب در ایران از بین 
رفته اســت، ُمرده است، تمام شده، البته 
عده ای هم ســعی می کنند که این اتفاق 
بیفتد؛ شهادت او نشان داد که انقالب زنده 
اســت« و در بخش دیگری از سخنانشان 
به برکات این شهادت عظیم 
اشاره کردند. همین موضوع 
سبب شد تا با حجت االسالم 
حیدر همتی، مدیر مؤسسه 
 آمــوزش عالــی حــوزوی 
امام رضا)ع( در باب مفهوم 
شــهادت و نقــش تمدنی 
آن به گفت و گو بنشــینیم. 
حجت االسالم همتی در ابتدا 
و درزمینه رابطه بین تمدن 
و شهادت گفت: وقتی درباره 
مؤلفه هــای تمدنــی بحث 
می کنیم بــه گفتمان غالب 
تمدن غــرب یعنی مادیات 
برخورد می کنیم. وقتــی دقیق تر به این 
تمدن نگاه می کنیم، می بینیم این تمدن 
ســاختار مفهومی برای خود شکل داده 
و ســازه ای برای آن به وجود آورده است؛ 
پس در تمدن اسالمی نیز باید مؤلفه ها و 
پیشران های تمدن اسالمی از جنس معنا 
باشد و بتواند آن ها را به همدیگر گره بزند. 

به همین دلیل بد نیست به فلسفه خلقت 
انسان رجوع کرد و آنجایی را که فرشتگان، 
انسان را در قامت موجودی خونریز و فاسد 
می بیننــد دوباره مــورد واکاوی قرار داد. 
اشاره فرشتگان به اصطالح »یفسک الدماء« 
و خونریز بودن این انســان و پاسخی که 
خداوند به این پرسش آن ها می دهد بسیار 

در جایگاه خود قابل توجه است. 

 شهادت برهان عملی حق است
مدیر مؤسســه آمــوزش عالــی حوزوی 
امام رضا)ع( با بیان اینکه آمیختگی عجیبی 
بین نبوت و شهادت وجود دارد، ادامه داد: 
اگر شــهید آوینی می گوید در عالم رازی 
هست که مگر با خون فاش نمی شود، یک 
معنایش نمود ایــن موضوع به منزله یک 
برهان عملی است. حوزه عمل، برهان های 
خودش را می طلبد که اثبات حق در آن با 

مقوله شهادت اتفاق می افتد. 
حجت االسالم همتی اضافه کرد: قسمتی از 
آنچه در کربال اتفاق افتاد معطوف به آینده 
بود که با مفهوم یالثارات الحسین گره خورد 
و با تحوالت اجتماعی ممزوج گشــت. بر 
همین اساس می بینیم درنهایت در کربال 
مفهوم ثاراهلل به وجود می آید و خود خداوند 

خونخواه امام حســین)ع( می شــود. این 
مسئله در ادامه با ظهور حضرت حجت)عج( 
گره می خورد و اینجا مفهوم ثاراهلل با ظهور 

آخرالزمانی پیوند می خورد. 

 پس از انقالب شهادت وحدت 
گفتمانی فرا قومیتی به وجود آورد

حجت االسالم همتی با اشاره به تحوالت 
پیش و پس از انقالب گفت: اگر تحوالتی 
که در انقالب اســالمی اتفــاق افتاده را 
بررسی می کنیم نیز می بینیم شهادت ها 
دو مؤلفه ابعاد تأثیرگذاری و گام های پس 
از شــهادت را دربرمی گیــرد. تا پیش از 
انقالب اسالمی شهادت میرزا در جنگل یا 
رئیسعلی در بوشهر بیشتر ابعاد منطقه ای 
محدود داشــت، ولی پس از انقالب این 
روند، ابعاد ملی به خــود گرفت و از این 
نظر همه مردم به یک نقطه ای از حرکت 
رسیدند که توانستند یک وحدت گفتمان 

فراقومیتی را شکل دهند. 
 مدیر مؤسســه آمــوزش عالــی حوزوی 
امام رضا)ع( با بیان اینکه میان شــهادت 
و حقیقت نسبتی قابل تأمل برقرار است، 
عنوان کرد: در نقاطی که در انقالب اسالمی 
با گره ها مواجه می شدیم، بارها شاهد بودیم 

که باز شــدن این گره ها فقــط از دریچه 
شــهادت ممکن می شــد. مثالً در فضای 
روحی و فکری و مقابلــه با مادی گرایی و 
تفکراتی از این دســت، ما شهادت شهید 
مطهری و شهید مفتح را داشتیم. در فضای 
علم و فناوری شــهادت شهید شهریاری و 
شــهید احمدی روشــن و مانند آن ها را. 
در تمامی این بســت ها ما راه خروجمان 
به واســطه شــهادت باز شــد. حتی مدل 
پیشران ما در فضای انقالب اسالمی تا اینجا 
هم در فضای مادی و هم معنوی بوده است.

 استکبار و استضعاف
معیار مرزبندی شهید سلیمانی

همتــی با اشــاره به شــهادت ســردار 
ســلیمانی، آن را اتفاقی مهم در رابطه با 
گام دوم انقالب اسالمی خواند و ادامه داد: 
گره های قومی و مذهبی با شهادت قاسم 
سلیمانی باز شد و مسائلی چون عراقی و 
ایرانی بودن و یا شــیعه و سنی بودن به 
کنار رفت. بنابراین تفسیر شیعه گرایانه از 
این موضوع اشتباه است و باید میان این 
جریان ها وحدت به وجود آورد. اگر رهبری 
فرمودند ســلیمانی پرورش یافته مکتب 
حضرت امام)ره( بود یعنی ایشــان برای 
این شهید مرزها را استکبار و استضعاف 
تعیین می کرد. این سدی بود که به واسطه 
حاج قاســم شکســت و مقدمه برداشته 

شدن مرزهای انسانی و جهانی نیز شد. 
حجت االســالم همتــی در پایان گفت: 
به تعبیر یکی از بــزرگان، رضاخان یک 
عنصر ضددینــی در ایران بود و شــاید 
یکی از دالیل به قدرت رسیدن او عذابی 
بود که به واســطه خون به ناحق ریخته 
شده شیخ شــهید فضل اهلل نوری دامن 
جامعه را گرفت. بیراه نیست اگر بگوییم 
شــهادت جوانان انقالبی برای به قدرت 
رسیدن نظام جمهوری اسالمی و تشکیل 
جمهوری اســالمی به شکلی فتح باب و 

گشایش این امر شد.

گفت وگو با حجت االسالم حیدر همتی درباره نقش تمدنی »خون شهید«

گره های انقالب را »شهادت« باز کرده است
»حاج قاسم« چگونه چنین 

خروشی ایجاد کرد
مدت هاســت در گردهمایی هــای خیابانی 
شــرکت کرده ام؛ گاهی به عنوان حمایتگر 
و گاهی به عنوان مشــاهده گر. هر کس در 
تشییع شهید سلیمانی شــرکت کرده بود، 
تصدیق می کند که چنین ســیل جمعیتی 
بی سابقه بوده است. حضور همه نوع افراد با 

هر سلیقه فکری و سیاسی عجیب بود.
به عقیده من، سلیمانی نمونه ای کهن الگویی 
است که ما را قادر می سازد فهمی از ناخودآگاه 
جمعی این جامعه داشــته باشــیم. ضمیر 
جمعی ایرانیــان او را چون قهرمانی می داند 
که در افســانه ها و متون کهــن خود یافته 
است؛ بی دلیل نیست که او را رستم و مالک 
می خوانند. او نمونه ایده آل و آرمانی شخصیتی 
است که ما در ضمیر ناخودآگاه خود همیشه 
در آرزوی بودن همچون اوییم و اکنون فقدان 

او به حزنی جمعی بدل شده است.
علت اینکه شــهادت او نه تنها آن ها که با او 
شباهت داشتند، بلکه خیل عظیمی از کسانی 
را محزون کرده که در ظاهر شــباهتی با او 
ندارند، این است که او چنان زیست که یک 
انسان اصیل، یک نمونه کهن الگویِی انسان، 
یک قهرمان، یک شخصیت متخلق، صادق 
و مخلص می زید. او چنان زیست که ضمیر 
ناخودآگاه مــا آن را می طلبد؛ حتی اگر در 

خودآگاه خود چنان زیست نکنیم. 
کهن الگوهــا از آنجــا کــه در ضمیــر و 
ناخــودآگاه حاضرند، تأثیر و قوتشــان به 
حضــور بیرونی آن هــا نیســت. بنابراین 
همان گونه که این قهرمانان با مرگشــان 
در وجــدان جمعی یک جامعــه زنده تر 
می شــوند و این مــرِگ باشــکوه مرحله 
تکامِل تمام قهرماناِن کهن الگویی اســت 
که در افسانه ها به اشکال مختلف بازتولید 
می شــوند، سلیمانی نیز بخشی از تجلی و 
ظهور همان قهرمان کهن الگویی است که 
در ضمایر باقی اســت و اکنون زنده تر از 
همیشه اســت. به قول عطار زودی باشد 

که او آتشی به جان سوختگان عالم زند!

اگر رهبری 
فرمودند سلیمانی 
پرورش یافته 
مکتب حضرت 
امام)ره( بود یعنی 
مرزبندی این 
شهید را استکبار 
و استضعاف 
تعیین می کرد
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مدرک تحصیلی اینجانب سید مهیار مادرشاهیان 
مل��ی   ک��د   6725 ش  ش  جم��ال  س��ید  فرزن��د 
0944684629 صادره از مشهد در مقطع تحصیلی 
کارشناسی رشته مهندسی عمران صادره از واحد 
دانش��گاهی مش��هد ب��ا ش��ماره 148811101600 و 
تاری��خ  88/12/03 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباش��د. از یابن��ده تقاضا میش��ود اصل مدرک 
را به آدرس: مش��هد، دانش��گاه آزاد اس��امی- 
قاس��م آباد- چهارراه اس��تاد یوس��فی- پردیس 
دانشگاه- اداره دانش آموختگان ارسال نمایند.
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 NEW X33 برگ سبز خودروسواری ام وی ام تیپ
م��دل 1394 رن��گ ن��وک م��دادی متالی��ک ش��ماره 
موت��ور MVM4B4FBDE002546 و ش��ماره شاس��ی 
NATGBAYL6E1002681 به ش��ماره انتظامی ایران 
46 176م36 ب��ه مالکی��ت س��امره آتش��ین مفق��ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . /ع
98
12
97
1

دی
قو
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ی 
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آ

کارت دانش��جویی  عیسی وارسته مرشدزاده 
رش��ته مدیریت مقطع کارشناس��ی دانش��گاه 
دانش��جویی  ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی 
9631843 مفق��ود و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باش��د.
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اینجان��ب   جواد عاقل مالک خ��ودرو وانت پیکان به 
ش��ماره ش��هربانی 273ن 85   ایران 74 و  ش��ماره 
و  ش��ماره   NAAA46AA5AG090465CNG بدن��ه  
موتور 11488075687 بعلت فقدان اس��ناد فروش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
ش��هر س��اختمان س��مند مراجعه نماید  بدیهی است 
پ��س از انقض��ای مهلت مذب��ور  طبق ضواب��ط مقرر  

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ آگهی مناقصه  شماره 98/25 -  نوبت اول
مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
موضوع مناقصه: خرید ، نصب ، تست و راه اندازی  ۱۸ دستگاه فیدر ۲۰ کیلو ولت در پست های  دامن، محمدآباد و نیکشهر

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست دارای ۳ ماه اعتبار از تاریخ 
آخرین روز تحویل پاکات مناقصه و همچنین قابلیت تمدید به مدت ۳ ماه دیگر باشد(

تاریخ فروش اسناد مناقصه:  از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ لغایت ساعت ۱۵ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۶
setadiran.ir نحوه فروش اسناد مناقصه : مراجعه به صفحه اعان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت ۳ بعد ظهر روز  دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۷
تاریخ و محل بازگش��ایی  پاکات مناقصه: راس س��اعت ۹ صبح روز س��ه ش��نبه مورخ ۹۸/۱۱/۸ امور تدارکات و قراردادهای ش��رکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان 
نحوه تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود :

 1- بار گذاری پاکات )الف(، )ب( و )ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی
 2- تحوی��ل فیزیک��ی پاک��ت ال��ف مطابق با زمانبندی ب��ه آدرس زاهدان،حد و فاصل دانش��گاه ۳۷ و۳۹ دبیرخانه ش��رکت برق منطقه ای سیس��تان و 

بلوچستان تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۷۰۵۷
تحویل پاکات به هر دو روش فوق الذکر الزامیست

مدت تحویل کاال و اجرا: 4 )چهار( ماه شمسی از تاریخ اباغ کتبی کارفرما 
    پیام مدیریت مصرف:    

   )) خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است ((   
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

/ع
98
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م الف: 856/شناسه آگهی 726631

آگهی تغییرات شرکت دژ کهن آرسس )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 14781 و شناسه ملی 

    14006972142
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398,03,07 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : آقایان 
علی نعمتی کد مل��ی 4324290423 ، وحید صفری 
پ��ور ک��د مل��ی 4324038678 ، محم��د ح��دادی 
ک��د مل��ی 4322950973 ، حس��ن س��هیلی من��ش 
ک��د مل��ی 4323416822 ، علی ماحس��نی کد ملی 
4310481906 ، امید طاهری کد ملی 4324379221 
، ابوالفضل اکب��ری کد ملی 4321640865 و یزدان 
دالوری ک��د مل��ی 4310137709 به عن��وان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قزوین )725857(

9ع
81
29
41

 آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی نگین گل شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11579 و شناسه ملی 10380272780    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای هادی رفیع به 
شماره ملی0651775663 -آقای یحی عسلی سالک معلمی به شماره ملی5699443215 - آقای علیرضا قلی زاده بهابادی به شماره 
ملی0918758246-آقای حبیب اله دوس��تداربه ش��ماره ملی 0919534295 -آقای سید حس��ن کامیاب به شماره ملی0919741312 
-آقای سید حسین پورهاشمی شهری به شماره ملی 0919309895 - آقای غالمرضا فرخ گیسور به شماره ملی 0919255078 - آقای 
احمد فوالدیان به شماره ملی 4579854373 -آقای سید محمد پاکدامن به شماره ملی 0919300804 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وآقایان - آقای سید علی صدر الواعظین به شماره ملی 0919311598 - آقای غالمحسین 
جوانبخت به ش��ماره ملی 0940734516 به س��مت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. 2- جواد 
عبدالهی به شماره ملی 0918829534 وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان )حسابداران رسمی( به سمت 
بازرس��ان اصلی و ابوالقاس��م جمالی به ش��ماره ملی 0919505740 - سید ابوالفضل س��یدی دلویی به شماره ملی 0919548725به 
سمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . 3- ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال 

1396مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )726270( 9ع

81
29
24

 آگهی تغییرات شرکت قنات سازان نیاکان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1258 و 

شناسه ملی 14003590868     
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,01,08 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای احس��ان علیخانی مقدم 
به ش��ماره مل��ی 0919632718 به عنوان بازرس 
اصل��ی و آق��ای هادی محم��ودی به ش��ماره ملی 
0919331191 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای 
یک س��ال مال��ی انتخ��اب گردی��د. - ترازنامه و 
حس��اب س��ود و زیان س��ال 1396 مورد تصویب 

قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری گناباد )726281(

9ع
81
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 آگهی تغییرات شرکت احسان ماندگار نور 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45455 و 

شناسه ملی 10380616684     
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای 
مالی منتهی به 30 اس��فندماه 1397 مورد تصویب 
ق��رار گرف��ت. - موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات 
مدیریت خبرگان پارس پویا به ش��ماره ثبت 1802 
و شناس��ه ملی 10380155428 ب��ه عنوان بازرس 
اصل��ی و آقای محمد خرمن��ی کدملی 0081980868 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال 
مال��ی انتخاب ش��دند. -روزنامه ق��دس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )726307(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی آتی نگر برتر 
راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

64372 و شناسه ملی 14007552557    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
تصمیم��ات   1397,04,31 م��ورخ  س��الیانه 
ذی��ل اتخاذ ش��د : 1-آق��ای می��اد بهرامی به 
ش��ماره ملی 0944646050 به س��مت بازرس 
اصلی و خانم نفیس��ه عزیزی به ش��ماره ملی 
0492054797 به س��مت ب��ازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 2- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نش��ر 

آگهی های شرکت انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )726336(
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 آگهی تغییرات شرکت آذر پا ژالتین شرق 
خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
23216 و شناسه ملی 10380386799    

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,01,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
اس��تان خراس��ان رض��وی ، شهرس��تان بینالود 
، بخش ش��اندیز ، دهس��تان ش��اندیز ، روس��تا 
ش��هرک صنعتی طوس، ش��هرک صنعت��ی ، کوچه 
فضای س��بز ، خیابان تاش شمالی 6,4، پاک 2 ، 
طبقه همکف واحد 152 کدپستی9185175383 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )726339(

9ع
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آگهی تغییرات شرکت کامل کود خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19047 و 

شناسه ملی 10380345863    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,12,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 
- محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد، ش��هرک 
بل��وار دالوران )ش��هیدفکوری 65(   ، آزادگان 
، خیاب��ان دالوران 25)شهیددلش��اد 14( ، پاک 
16 ، طبق��ه اول کد پس��تی 9177155915 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق 

اصاح گردید
. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )726261(
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آگهی تغییرات شرکت پارتیان سرزمین 
مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

36664 و شناسه ملی 10380522009    
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,06,18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی 
مش��هد - بخ��ش مرکزی - ش��هر مش��هد-    
احمد آباد- خ کوهسنگی 3 – خ کوهسنگی 
پ 0- طبق��ه اول کدپس��تی9176684463 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )726366(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارت گوال 
گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

34115 و شناسه ملی 10380493200    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,08,12 
: 1- آق��ای  اتخ��اذ ش��د  تصمیم��ات ذی��ل 
مه��دی ش��ریفی ازغن��دی ب��ه ش��ماره ملی 
0938770551 2-آق��ای غامرضا نخعی به 
شماره ملی 0652240471 3-خانم ریحانه 
حس��ینی به ش��ماره مل��ی 0942529499به 
س��مت اعضای هیئ��ت مدیره ب��ه مدت دو 

سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )726395(
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81
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آگهی تغییرات شرکت منحله در حال 
تصفیه قیر پارسه سپیدان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 26477 و                  
شناسه ملی 10380418909    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1398,09,02 م��ورخ  س��الیانه  ع��ادی 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آق��ای 
ابوالفضل ظفر واحدیان به عنوان مدیر 
تصفی��ه ب��رای م��دت دوس��ال انتخاب 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )726399(

9ع
81
29
38

 آگهی تغییرات شرکت پیچش سیم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13457 و شناسه ملی 10380291091     
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- اعضای هیئت 
مدیره عبارتندازآقای س��ید علیرضا ش��ریعت داودی کدملی 093776356 -آقای س��ید حسین رضا ش��ریعت داودی کدملی 
0859871241 -خانم فرانک مهاجری پاریزی کدملی 0941842576 برای مدت دوسال انتخاب شدند -2آقای محمد پورخواجه 
نامقی کدملی 0700239804 به س��مت بازرس اصلی و آقای فرهاد اللوئی کدملی 0859268276 به س��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -3- روزنامه کثیراالنتشارقدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )726400(

9ع
81
29
39

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

مهدی فدایی مهربانی
 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
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روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »آموزه های فاطمی« منتشر شد  تسنیم: اثر جدید حجت االسالم ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( به همت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شد. در نگارش این کتاب تالش شده با تبیین مناقب و کرامات حضرت زهرا )س(، اصول حاکم بر سیره فاطمی و بررسی برخی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه، مخاطبان 

و محبان اهل بیت)ع( الگویی عملی و قابل دسترس را به نظاره بنشینند. این کتاب شامل متن منبرهای حجت االسالم ناصر رفیعی، تلخیص محتوای منبرها و متن خطبه فدکیه همراه با ترجمه و شرح لغات است.

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

شهدای عالی مرتبه در جهاد اکبر نفس خود را خرد 
می کنند

اوج طهارت همان است که امام صادق ذیل آیه شریفه »َسَقاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا« 
)انسان:21( فرمودند: آن شــراب طهور که خداوند به آن ها می نوشاند، آن ها را از 
هرچه غیر خداست پاک می کند؛ »یطهرهم عن کل شي ء سوى اهلل إذ ال طاهر من 

تدنّس بشي ء من األکوان إال اهلل « )مجمع البیان، ج10، ص623(. 
اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ساعاتی قبل از شهادت در مطلبی نوشته اند: 
»خدایــا من را بپذیر« و »خدایا من را پاکیزه بپذیر« و »خداوندا عاشــق دیدارتم 
همان دیدارى که موســی را ناتوان از ایســتادن و نفس کشیدن نمود« اشاره به 
مرتبــه واالى طهارت دارد که »خدایا مرا خالص کن و از خودبینی بیرون بیاور«؛ 
چنان که حضرت موسی )ع( نیز از خداوند همین تقاضا را داشت که »خداوندا! تو 
را به گونــه اى ببینم و عظمت تو را به گونــه اى درک کنم که خودیّت من از میان 
برداشــته شود و دیگر براى من خودى باقی نماند«. تمام انسان ها با ُمردن به لقاء 
اهلل می رسند، اما اینکه انســانی می خواهد طورى به لقاى خداوند برسد که هیچ  
خودیّتی در کار نباشــد و دیگر توان ایستادن و ماندن نداشته باشد، نشان از یک 

معرفت بسیار عالی دارد. 
اینکه شهید سلیمانی از خداوند می خواهد او را پاکیزه نماید و به گونه اى به دیدار 
پروردگار نائل شود که توان ایستادن و ماندن نداشته باشد، تقاضاى پاک شدن از 
هرچیزى غیر از خداست که »خداوندا! حال که می خواهی از سر لطف و نعمتت به 
ما بدهی، طورى بپذیر که پاِک پاک شویم، وجودمان از هر ناخالصی غیر از توجه 
به تو و غیر از تعلق به تو، به طور کامل طاهر شود. خدایا این گونه مرا طاهر کن و 
ببر«. این طهارت گاهی در زمان حیات براى انسان حاصل می شود که مربوط به 
اولیاى الهی است. آن ها در زمان حیات خود توفیقاتی دارند و جذبه هایی خداوند 
به قلب آن ها می زند که از آن ها تعبیر به »ُمخلَصین« می شود. گاهی نیز خداوند 
این مقامات و درجات را با شــهادت روزى انسان کرده و گاهی براى بعضی از اولیا 
و خوبان پس از شــهادت روزى می شــود، عده اى نیز در دنیا و آخرت در حسرت 

این مسائل می مانند.
در احواالت مرحوم آیت اهلل شهید دستغیب آمده که ایشان خدمت مرحوم آیت اهلل 
حاج شیخ محمد جواد انصارى )که شهید سلیمانی با شاگردان ایشان در مباحث 
اخالقی و عرفانی مراوده داشته اند( عرض کردند: »دعا کنید ما به فنا برسیم«؛ مراد 
از فنا همین جذبه هاى الهی است که حقیقت عبودیت را در قلب انسان جا انداخته  
و انسان را به تمام معنا عبد خدا می کند. پس از اینکه شهید دستغیب مجلس را 
ترک می کنند، آیت اهلل انصارى می فرمایند: ایشان به فنا می رسند ولی با شهادت، 
پس از آنکه ایشان به دست دشمنان خدا شهید می شوند، به برکت شهادت خداوند 

آن حاالت و معنویات را که طلب کردند، روزى ایشان می کند. 
شهداى عالی مرتبه کســانی هستند که در جهاد اصغر با بدن خود می جنگند و 
این بدن مادى آن ها در راه خدا قطعه قطعه می شــود، اما در جهاد اکبر نیز درون 
و باطن آن ها دائماً در حال ریاضت و مجاهده اســت تا نفس خود را چنان ُخرد و 
له کنند که به طور کل از آن نیز بگذرند و در مقابل خداوند هیچ منّیت و خودیّتی 

نداشته باشند.

گفتار

خبر

احمدی شــیروان   مریم  معارف/   
حضرت فاطمــه زهرا)س( گذشــته از 
جایــگاه ویــژه اى که به عنــوان دختر 
رســول اهلل)ص(، أم  األئمة)ع( و آن گونه 
تُنا  که ائمــه هدى)ع( فرموده انــد »َجدَّ
ُة اهللِ َعلَْینا« در میان شیعیان  فاِطَمُة ُحجَّ
برخوردارند، مورد احترام و تکریم دیگر 
مسلمانان نیز هســتند. به بهانه سالروز 
شــهادت »ســیدة نســاءالعالمین« )به 
روایــت 75 روز( و براى پــی بردن به 
جایگاه آن حضرت در منابع اهل تسنن، 
با خانم دکتر نهله غروى نایینی، اســتاد 
دانشــگاه تربیــت مدرس و پژوهشــگر 
علوم اسالمی به گفت وگو پرداختیم که 

بخشی از آن را در زیر می خوانید.

 هم صحابی، هم دختر 
رسول اهلل)ص(

دکتر غروى نایینی با بیان اینکه حضرت 
زهــرا)س( هم صحابی پیامبر اکرم)ص( 
و هم دختــر گرامی ایشــان بودند، به 
همیــن دلیــل از اهمیت بســیارى در 
میان مســلمانان برخوردارند، می گوید: 
از مــواردى کــه در کتاب هــاى اهــل 
ســنت دیده می شــود، معرفی فاطمه 
بنت محمد)ص( یا بنت رســول اهلل)ص( 
اســت. کنیه آن حضرت در کتاب هاى 
اهل سنت »أم أبیها« و لقب آن حضرت 
»زهرا« اســت که إبن حجر عسقالنی در 
کتاب »االصابة في تمییز الصحابة« ذکر 

کرده است.
او بــه ازدواج حضــرت زهــرا)س( نیــز 
اشــاره کرده و تشــریح می کند: ایشــان 
خواســتگاران زیادى از بین افراد متمول 
و سرشــناس داشــت اما پیغمبر)ص( با 
رضایت فاطمــه)س( به ازدواج با علی بن 
ابی طالــب)ع( رضایــت داد. طبق منابع 
اهل سنت رســول خدا)ص(، فاطمه)س( 
را پــس از جنگ احد بــه ازدواج علی بن 
ابی طالــب)ع( در آورد. امام علی)ع( مالی 
نداشــت و مهریه فاطمه)س( به پیشنهاد 

رسول خدا)ص( زره علی بن ابی طالب)ع( 
بــود که پیامبر از غنائم جنــگ بدر به او 
بخشیده بود. پیامبر)ص( فرمود که با یک 
ســوم بهاى آن عطریات خریدارى شود و 
مابقی براى مراســم و لــوازم خانه هزینه 
شود. این مطالب در منابع اهل سنت مانند 
کاتب واقدى، إبن عبدالبر، إبن أثیر جزرى 

و عسقالنی آمده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
تشریح می کند: ابن اثیر نقل کرده است 
که فاطمه)س( به خاطر ســرزنش زنان 
و دختــران که می گفتنــد چرا با فردى 
بی بضاعــت ازدواج کرده اى،  گریســت. 
رسول اهلل)ص( فرمود: به خدا قسم تو را 
بــه ازدواج فــردى در آوردم که از همه 
عالم تر و صبورتر است و اول فردى است 
که اسالم آورد. بعد هم رسول خدا)ص( 

براى حضرت و نسل او دعا فرمود. 
آن گونــه کــه در الطبقــات الکبرى و 
االســتیعاب نیز آمده، ثمره این پیوند، 
حســن، حســین،  زینــب و ام کلثــوم 

علیهم السالم بودند.

 زهرا)س( یکی از بهترین زنان
در  یــادآور می شــود:  پژوهشــگر  این 
منابع اهل ســنت گفته هایی از پیغمبر 
اکرم)ص( دربــاره حضرت زهرا)س( نیز 
وجود دارد؛ به طــور نمونه در خبرهاى 

معروفی آمــده که بهترین زنان حضرت 
و  زهرا)س(  مریــم)س(،  خدیجه)س(، 
آسیه)س( هستند. این موضوع به چهار 
شــکل گفتارى در کتاب هاى اهل سنت 
آمده و فاطمه)س( با این تعبیر از طرف 
پیغمبر)ص( ستوده شده است. مواردى 
هم از قول همســر پیغمبر)ص( داریم. 
عایشــه گفت فردى از فاطمه راستگوتر 
وقتی می خواســتند  پیغمبر)ص(  نبود؛ 
ســفرى بروند یا کارى انجام دهند براى 

خداحافظی با فاطمه دیدار می کردند.
دکتر غروى نایینی عنوان می کند: عایشه 
نقل کرده اســت که وقتی پیغمبر)ص( 
در بســتر احتضار بود، فاطمه)س( نزد 
او رفت. پیغمبــر)ص( چیزى گفت که 
فاطمــه)س( ابتدا گریــه کرد و بعد هم 
خوشحال شــد. از او پرســیدم که چرا 

گریه کردى و بعد خندیدى؟ 
پاســخی نداد؛ اما بعدهــا نقل کرد که 
پیغمبــر)ص( ابتدا در مــورد فوت خود 
مطلــب گفــت و بعد کــه فاطمه)س( 
گریه کرد، رســول اهلل بــراى دلدارى او 
گفت تو اولین فردى هســتی که به من 
ملحق می شــوى و دوره این فراق کوتاه 
خواهد بود بــه همین دلیل فاطمه)س( 

خوشحال شد و خندید. 
او اضافه می کند: از دیگر مواردى که در 
کتب اهل ســنت آمده نقل طبرى است 

که نوشته تا وقتی فاطمه)س( زنده بود 
علــی بن ابی طالب)ع( ســراغ هیچ زنی 

براى خواستگارى نرفت.

 فدک، فراتر از میراث
خاطرنشــان  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
می کنــد: در کتاب عمررضــا کحاله و 
ابن اثیر بحــث حق خواهی فاطمه)س( 
آمده اســت. آن حضرت بعد از رحلت 
براى درخواســت ســهم  پیغمبر)ص( 
خود از فدک اقدام کرد، شاهد آورد و 

البته  بود؛  خود  دنبال حق 
بایــد تکرار و تأکید شــود 
فاطمه)س(  کــه  حق  این 
خواهــان آن بــود را براى 
بلکه  نمی خواســت  خــود 
براى حمایت از امامت بود؛ 
بــراى هــر حکومتی  زیرا 
مســئله هزینه هــا و امور 
ملزومــات  از  اقتصــادى 

برپایی و دوام آن است.
غــروى نایینی در پایان به 
طبرى و ســندى که براى 
اشــاره  نیز  آورده  فــدک 
می کند:  تصریــح  و  کرده 
در کتاب هاى اهل ســنت 
آمده که حدود ســه سال 
پیغمبر  رحلــت  از  قبــل 
در  فــدک  اکــرم)ص( 
اختیــار فاطمــه)س( بود 
فدک  که  نبــود  اینطور  و 
بوده  پیغمبــر)ص(  مــال 

و بعد بــه عنوان میراث منتقل شــود؛ 
البتــه پیغمبــر)ص( زمین هاى دیگرى 
هم در خیبر داشــت کــه یهودى ها به 
پیغمبــر)ص( هدیه کرده بودند به دلیل 
این که بدون کشــتار پیغمبر)ص( فاتح 
شــده بودند؛ بنابرایــن فاطمه)س( غیر 
از فدک میراث دیگرى هم داشــت که 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه آورده 

است.

مروری بر جایگاه حضرت صدیقه طاهرهh در منابع اهل سنت، در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

فاطمهh  راستگوترین فرد بود

در خبرهای 
معروفی آمده که 

بهترین زنان حضرت 
 ،hمریم ،hخدیجه
 hو آسیه hزهرا

هستند؛ این موضوع 
به چهار شکل 

گفتاری در کتاب های 
اهل سنت 
آمده است

بــــــرش

دو عامل اساسی در پیدایش 
فرقه های انحرافی

اسراء: آیت اهلل جوادى آملی در دیدار جمعی از 
مسئوالن برگزارى نخستین همایش بین المللی 
»200 سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه اى« 
گفت: همــواره در کنار هر اصــل، بدل آن نیز 
وجود داشــته است و قرآن کریم این مطلب را 
به خوبی براى ما تبیین نموده است که هر جا 
حقی هست یک بدل در کنارش جعل می شود. 
با مطالعه تاریخ می بینیم دشمنان در پنج بخش 
قدم گذاشته اند؛ بخش اول، در مسئله »توحید« 
اســت؛ فرعون ابتدا با توحید مخالفت کرد، اما 
وقتی دید الوهیت جــاى خود را بین مردم باز 
کرده اســت، گفت: بله! خدا وجود دارد، اما من 
خدا هستم! بخش دوم، در مسئله »نبوت« است، 
ابتدا بسیارى با نبوت مخالفت کردند و گفتند اگر 
خداوند بخواهد براى ما پیامبرى بفرستد، باید 
از فرشتگان باشد و معاذاهلل پیغمبرى از اساس 
دروغ اســت، اما وقتی نبوت توســط مؤمنین 
پذیرفته شــد، آن ها نیز نبوت را قبول کردند، 
امــا خود را نبی معرفی کردنــد و ادعاى نبوت 
کردند. در مســئله »امامت« ]هم[ ابتدا امامت 
را رد کردند، اما دیدند نمی شود جامعه را بدون 
رهبر رها کرد. در مسئله »نائبان« و علماى بعد 
از ائمه)ع( نیز در ابتدا مخالفان نیابت برخاستند 
و مخالفت کردند، اما بعداً پدیده علماى دربارى 
و علماى ســوء پیدا شدند یا مدعیان دروغینی 
که ادعاى نیابت از ائمه)ع( داشتند، ظهور کردند؛ 
در مسئله »توده مردم مؤمن«، دشمنان در ابتدا 
آن هــا را اُمل و عقب افتاده می گفتند، اما وقتی 
دیدند که دین، همه جامعه را فراگرفته و بسیارى 
از مردم متدین شدند و مؤمنان محترم هستند، 
ایمــان را قبول کردند و پدیده نفاق و منافق از 
اینجا شــکل گرفت؛ این پنج بخش همواره در 

طول تاریخ بوده است.
وى با اشــاره بــه عوامل پیدایــش فرقه هاى 
انحرافی، ادامه داد: دو عامل اساســی ســبب 
پیدایش نحله هــا و فرقه هاى ضاله و انحرافی 
در طــول تاریخ شــده اند؛ نخســتین عامل، 
شــهرت طلبی، فرصت طلبــی و مقام خواهی 
ســردمداران این فرقه ها اســت و عامل مهم 
دیگر جاهلیت توده مردم جامعه اســت که به 
بنیان گذاران فرقه هاى ضاله اجازه می دهد در 

جامعه مطرح شوند و رشد کنند.
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خبر

کتاب »انیس المریدین و شمس المجالس« منتشر شد
آستان: کتاب »انیس المریدین و شمس المجالس« از سوى بنیاد پژوهش هاى 
اسالمی آستان قدس رضوى منتشر و روانه بازار نشر شد. »انیس المریدین و 
شــمس المجالس« گنجینه اى ارزشمند از میراث کهن فرهنگ ایرانی و زبان 
فارسی در تأمالت قرآنی است که در آن، سوره حضرت یوسف)ع(، به شیوه اى 
عرفانی و با زبانی دلنشین و محتوایی جذاب، تفسیر شده است. کتاب» انیس 
المریدین و شمس المجالس« توسط یکی از عرفاى قرن هشتم در سال 1256 
هجرى قمرى نگارش و توســط محبوبه شمشیرگرها به زبان فارسی ترجمه 

شده است.

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای لیال رضادوست دارای شناسنامه شماره 391 به شرح دادخواست به کالسه 
4/980374ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان گل افروز چوپانی به شناس��نامه 5 در تاریخ 1383/3/17 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ول��ی محمد محم��دی فرزند غالمرضا به ش مل��ی 0749497270 متولد 1338/3/14 

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. 9812946
تاریخ انتشار : 1398/10/19 

حسن رضائی منفرد
قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001003509 
� 1398/09/30 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سعید رضائی نژاد فرزند غالم حیدر بشماره شناسنامه 1519 صادره 
از بیرجند  و شماره ملی 0651908019  نسبت به ششدانگ یکباب  منزل  به مساحت 274 
متر مربع قسمتی از پالک 1396  � اصلی بخش 2 بیرجند  از محل مالکیت حسین مهر جو  
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم 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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9812201
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/04                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/19
علی فضلی 

 /رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

امالک واقع دربخش12 یزد – ده باال و توابع 
 4391- اصلی – آقای محمد رضا  پهلوانی ششدانگ خانه باغچه  پالک ثبتی برابر به مساحت 
362/70 مترمربع بموجب رای شماره 139860321006002082مورخ 1398/08/20واقع 

در باغستان هدش ده باال تفت برابر مالکیت مشاعی متقاضی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9812212
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/10/04

تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج  شنبه 1398/10/19 
علی محمد شبانیان تفتی 

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001003521 � 1398/09/30 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای رمضان کاخکوکی   فرزند محمد   بشماره شناسنامه 17 و شماره ملی 0650246497  
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیس��ات مرغداری به مساحت 
5062 متر مربع قسمتی از پالک 74 � اصلی بخش 4 بیرجند  از محل مالکیت ساالر حسین 
نخعی  محرز گردیده اس��ت . 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9812199
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/19
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 139860306007000774 

-98,9,28 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی جواد مکاری کاخکی   فرزند عباس   به ش��ماره شناسنامه 877  صادره 
از ترب��ت ج��ام  در   ی��ک باب  منزل  به  مس��احت  201,10 متر مرب��ع پالک7204 فرعی 
313فرع��ی    مف��روزی   از 517 فرعی از 166- اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در 
خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  مالک رسمی  از آقا/ خانم مالکیت مشاعی 
متقاضی و حس��ین گچ پزان        محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الف : 98,189  آ-9812122

تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/19

سید مجتبی جواد زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

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 139760306007000911 

-97,6,27 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض  متقاض��ی خانم نور بی بی آران    فرزند یارمحمد   به ش��ماره شناس��نامه 305  
صادره ادیمی  در   یک باب  س��اختمان  به  مس��احت  100 متر مربع از  فرعی 147و173 
اصلی    مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  مالک 
رسمی آقای دوست محمد  اله دادی غیاث آبادی   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقض��ای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 م الف : 98,187 آ-9812123

تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/19

سید مجتبی جواد زاده / رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

 آگهی تغییرات شرکت پوپک سازه بار ثاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30913 و شناسه ملی 10380461451    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای س��هیل زحمتکش به کد ملی 
5639268557 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای جواد بصیرت به کد ملی 0651976243 به س��مت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره خانم سمانه زحمت کش به کد ملی 3621984097 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 
تصدی تا تاریخ 1398,10,14 کلیه اوراق و اس��ناد رس��می و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )726358(

9ع
81
29
33

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی کارکنان تیپ بیست ویک امام رضا نیشابور شرکت تعاونی به شماره ثبت 860 و شناسه ملی 10380100245    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,09,29 و نامه ش��ماره 19202 مورخ 1397,11,4 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - آقای علی جلیلی فر به شماره ملی 6449035609 به عنوان بازرس 
اصلی ، آقای س��یدرضا حس��ینی به شماره ملی 5749128571 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به 1396,12,29 مورد تصویب قرار گرفت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )726371(

9ع
81
29
35

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارت گوال گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34115 و شناسه ملی 10380493200    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای مهدی شریفی ازغندی به 
شماره ملی 0938770551 بسمت رئیس هیئت مدیره 2-آقای غالمرضا نخعی به شماره ملی 0652240471 .بسمت عضو 
هیئت مدیره و مدیر عامل 3- خانم ریحانه حسینی به شماره ملی 0942529499 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره -کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ،س��فته،بروات، قراردادها و عقود اس��المی با امضا مدیر عامل و 

رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )726393(

9ع
81
29
36

 آگهی تغییرات شرکت ایلیا سرام پدیده شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62940 و شناسه ملی 14007170637    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1396,08,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : � آقای احس��ان قانعی رضائی مقدم 
0920805280 به س��مت رئیس هیئت مدیره . � خانم خدیجه قیاس��ی نوغانی0932048552 به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره .آقای محسن قانعی رضائی مقدم0942152220 به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل : چک ،س��فته و بروات و عقد عقود اس��المی با امضاء 

مدیرعامل بهمراه مهر شرکت خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )726271(

9ع
81
29
32

 آگهی تغییرات شرکت الکتریک مبتکران پژوهش گلشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32739 و شناسه ملی 10380479449    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی سبزیکاران به شماره 
ملی 07025346992 و فاطمه فاضالن به ش��ماره ملی 1063059275 و معصومه س��پنجی به شماره ملی 0702158887 به 
س��مت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. اس��داله ایل بیگی زاده به ش��ماره ملی 0937951595 
به عنوان بازرس اصلی و راحله فخریان به ش��ماره ملی 0938968696 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )726353(

9ع
81
29
31

MF285م��دل  فرگوس��ن  تراکت��ور  پالک��ت 
1363 ب��ه رن��گ قرم��ز  ب��ه ش��ماره موت��ور 
LF22471U547539E و شماره شاسی 1872185 
به نام حس��ن عابدی مفق��ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

/ع
98
12
96
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوشمند نوع سواری کرایه سیستم پژو تیپ405 
ج��ی ال ایکس آی 8/1 م��دل 1386 به رنگ زرد روغنی 
و به  ش��ماره موتور 12486205322 و ش��ماره شاس��ی 
40324280 و به شماره هوش��مند 1984319 به شماره 
پالک 759ع25ایران 85 بنام ناصر زرین خمری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )ایرانشهر(
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بش��ماره  گمرک��ی  س��بز  ب��رگ  اص��ل 
 1389/2/22 مورخ��ه   7018628Aکوت��اژ
بنام شرکت س��ناباد خودرو توس مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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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 rسکه افتاد
اقتصاد: قیمت نفت در بازارهای جهانی 
کاهش یافت. دالر ظرف چند دقیقه پس 
از اظهــارات ترامپ  ۳۰۰ تومان ریخت. 
همچنین قیمت طال بعد از ســخنرانی 
رئیس جمهور آمریكا حــدود ۳۰هزار 

تومان کاهش یافت.
به این ترتیب بهــای هرگرم طالی ١٨ 
عیار از ۵١۴ هزار تومان به گرمی ۴٨۵ هزار تومان سقوط کرد. بهای سكه امامی 
حدود ۴۰۰هزار تومان کاهش یافت. به این ترتیب قیمت هر قطعه سكه به چهار 

میلیون و ٧۵۰هزار تومان رسید.

 عرضه مکمل های بنزین مورد تأیید شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی نیست

برنا: شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران اعالم کرد: عرضه موادافزودنی 
و مكمل هــای بنزیــن در جایگاه های 
سوخت مورد تأیید این شرکت نیست. 
این روزهــا رانندگان هنــگام مراجعه 
به پمپ های بنزین  با پدیــده ای روبه رو 
می شــوند کــه کارگــران حاضــر در 
جایگاه های سوخت در هنگام سوختگیری اصرار دارند که از مكمل های بنزینی 
برای احتراق بهتر و همچنین حفاظت از موتور ماشــین اســتفاده کنید. اکنون 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با صدور اطالعیه ای تأکید کرده این مكمل ها 
مورد تأیید این شرکت نیست، زیرا بنزین عرضه شده براساس استاندارد تولید و در 

تمام جایگاه  ها توزیع می شود. 

راه اندازی تهاتر مصالح ساختمانی در بورس کاال
ایسنا: مدیرعامل بــورس کاال از انجام 
نخستین معامالت مناقصات بورس کاال 
برای تهاتر محصوالت مورد نیاز ساخت 
مسكن خبر داد و گفت: مذاکرات اولیه  
بین بورس کاال و وزارت مســكن برای 
راه اندازی بازار تهاتر پروژه های مســكن 
صورت گرفته اســت.حامد سلطانی نژاد 
اظهار کرد: برای مثال برای طرح مســكن ملی قرار اســت به برخی پیمانكاران 
اعتباراتی داده شــود که مصالح ساختمانی از قبیل میلگرد، تیرآهن، سیمان و... 
بخرند و مسكن بسازند. در این راستا اگر پول به پیمانكاران داده شود زمان خرید 

هم مهم است.

رمز دوم پیامکی اجرایی شد
نود اقتصادی: رمز دوم پویای پیامكی 
در برخــی از درگاه هــای پرداخــت 
اینترنتی اجرایی شد. بانک مرکزی در 
روزهای اخیر اعالم کرده بود رمز دوم 
پویا از طریق پیامک از روز سه شــنبه 
اجرایی می شــود که بررسی ها نشان 
می دهد این طرح در حال حاضر برای 
برخی از درگاه های پرداخت عملیاتی شــده است. بر اساس آنچه اعالم شده 
ایــن طرح به صورت مرحله ای اجرا شــده و در هر مرحله تعدادی از بانک ها 
و مؤسســات اعتباری تا پایــان دی  ماه جاری به طرح اضافه می شــوند. در 
این طرح با اضافه شــدن دکمه »درخواست رمز پویا« به درگاه های پرداخت 
اینترنتی و برنامه های پرداخت، این امكان فراهم شــده که مشتریان رمز دوم 

پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند.

تالش دالالن برای رونق دادن کاذب به بازار مسکن
خبرفارسی: برخی دالل های پای  کار 
هنوز در حــال دمیدن در تنور جو بازار 
مسكن هستند و برای اینكه نشان دهند 
بــازار رونق دارد هر از گاهی خریدهایی 
بین خودشان انجام می دهند و معامالت 
آذرماه از این دســته بود. یكی هم پیدا 
بشود به آقایان بگوید خواهشاً برای منافع 
خودتان هم که شده به بازار مسكن جو قیمتی ندهید تا شاید بازار کم کم از خواب 
بیدار شــود و سریعاً پاسخ می دهند پس از رشد قیمت ارز، نرخ همه  کاالها باال 
رفته و مسكن هم باید گران شود که فاقد هر نوع استراتژی اقتصادی است. البته 
در این بین هستند مالكانی که از رکود خسته شده و آپارتمان خود را پایین تر از 

قیمت های عرف عرضه می کنند.

یارانه  دی یک روز زودتر واریز می شود
تابناک: یارانه دی  ماه یک روز زودتر 
از موعد بیستم به حساب سرپرستان 
خانــوار واریــز می شــود.طبق آنچه 
ســازمان هدفمندی یارانه ها به ایسنا 
اعالم کرده یارانه دی  ماه ساعت ۲۴ 
روز پنجشــنبه همزمــان با ١۹ دی 
خانوار  به حســاب سرپرســتان   ماه 
واریز خواهد شــد. این در حالی اســت کــه با تغییر زمــان واریز یارانه ها 
از ماه گذشــته، قرار بر این شــد یارانه نقدی روز بیستم هر ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز شود که برای آذرماه این گونه شد، اما در حالی که 
برخی خبرها از واریز یارانه در روز بیستم حكایت دارد، سازمان هدفمندی 
یارانه اعــالم کرد پرداخت با توجه به تعطیلــی روز جمعه یک روز زودتر 

انجام خواهد شد.

۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد
فارس نیوز: مجری طرح گندم وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت : در سال زراعی 
جــاری ۵ میلیــون و ۹۵۰ هزار هكتار 
به زیر کشــت گندم رفته و ۹۹ درصد 
برنامه کشت محقق شده است. اسمعیل 
اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت 
جهاد اظهار کرد: کشت گندم برای سال 
زراعی جاری از ابتدای مهر ماه آغاز و تا دهه اول دی ماه ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار 
هكتار از این محصول در کشور کشت شده است.وی افزود: برنامه کشت ما  برای 
ســال زراعی جاری 6 میلیون هكتار گندم است که حدود ۹٨ تا ۹۹ درصد  این 

برنامه محقق شد.

اعالم سازوکار فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال 
دولتی از سوی وزارت اقتصاد

تســنیم: وزارت اقتصاد، ســازو کار 
فروش ۴۰ هــزار میلیارد تومان اموال 
دولتــی و همچنیــن اجــاره اموال با 
پیش بینــی درآمــد ٨ هــزار میلیارد 
تومان در قالب مولدســازی دارایی ها 

را اعالم کرد.
پیش بینــی  گفــت:  اقتصــاد  وزارت 
دارایی هــای قابل واگــذاری در الیحه بودجه ســال ١۳۹۹ بــدون اخذ مجوز 
هیئت وزیران و صرفاً با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به مفهوم حذف تشریفات 
مقرر در قوانین و مقررات معامالت دولتی از جمله انتشــار آگهی، تقویم ارزش 

امالک است.

گرفتن »مالیات بر لوکس سواری و لوکس نشینی« دالل زدا و عدالت محور است

حساب کشی مالیاتی از خانه و خودرو الکچری
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  بــا مصوبه 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرانجام 
»لوکس ســواری« و »لوکس نشــینی« در 
سال آینده مشمول مالیات شد. مصوبه ای 
که از نگاه تحلیلگران هم می تواند منبعی 
برای کســب درآمد پایدار بــرای دولت و 
فرار از کســری بودجه باشد، هم قادر است 
ســوداگری و فرارمالیاتی را کنترل کند و 
بازتوزیع عادالنه ثروت را در میان دهک های 

ضعیف رقم می زند.
براساس مصوبه کمیســیون تلفیق، سال 
آینده خودروهای ســواری و وانت دوکابین 
دارای ارزش باالتــر از یــک میلیارد تومان 
معادل نیم درصد قیمت، خودروهای ۵/١ 
تا ۳ میلیارد تومانی معادل یک درصد قیمت 
از ۳  و خودروهای بیش 
میلیــارد تومانی معادل 
١/۵ درصد قیمتشــان، 

مشمول مالیات هستند.
در  همین حال خانه های 
خالی و در حال استفاده ای 
کــه ارزشــی بیــن ١۰ 
تــا ١۵ میلیــارد تومان 
دارند، معــادل یک هزارم 
قیمت، خانه هــای ١۵ تا 
دو  تومانی  میلیــارد   ۲۵
هزارم قیمــت، واحدهای 
میلیــارد   ۴۰ تــا   ۲۵
قیمت،  سه هزارم  تومانی 
 ۴۰ واحدهای مســكونی 
تا 6۰ میلیارد تومانــی چهارهزارم قیمت و 
خانه های6۰ میلیارد تومانی پنج هزارم قیمت 

مشمول مالیات هستند. 

 ترکیه 550 هزار میلیارد تومان 
مالیات بر ثروت اخذ می کند

کارشناســان امیدوارند با اخــذ مالیات از 
مصرف کاالهای لوکس بیــن ۵۰ تا ١۰۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب 
شــود که این رقم حدوداً معادل نصف و یا 
تمام کسری بودجه پیش بینی شده در سال 

آینده است.
به گفته یک کارشناس 
اقتصادی، از طریق دو 
مالیات  مالیاتــی  پایه 
برثروت و مالیات بر اموال 
لوکس، کسری بودجه 
تورم زا و آسیب رسان به اقشار ضعیف می تواند 

به صفر نزدیک شــود. محمدرضــا یزدی زاده 
اضافــه می کند: برای جبران کســری بودجه، 
شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و 
ایجاد پایه های جدید مالیاتی مورد نیاز است. در 
کشــورهای صنعتی قوانین مالیات بر ثروت را 
تدوین کرده اند تا هر شكلی که تشكیل ثروت 
می دهد را مشــمول مالیات قرار دهند. در این 
کشورها خانه، ماشین، سهام، پس انداز بانكی و 
حتــی اوراق قرضه دولتی مشــمول مالیات 

می شوند.
بــه گفتــه وی علــت اینكه کشــورهای 
صنعتی به ســراغ مالیات برعایدی سرمایه 
و مالیات بر ثروت رفته اند، به خاطر افزایش 
ضریب جینی کشورهایشــان بود و افزایش 
ضریب جینی خطر مهمی در اقتصاد است 
که نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را 

نشان می دهد.
وی معتقد است باید بر سرمایه های غیرمولد 
و کاالیی نظیر خودرو و مســكن که جنبه 
پس انداز دارند، مالیات گرفته شود و از طرف 
دیگر فعالیت های تولیدی و مولد کشور باید 

مالیات کمتری بپردازند.
یزدی زاده خاطرنشان می ســازد: در وضع 
مالیات بر ثروت بایــد طراحی به گونه ای 
باشد که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه 
اصابــت نكند. می تــوان از دو پایه مالیاتی 
جدید نظیر مالیات بر ثــروت و مالیات بر 
اموال لوکس همانند کشــور ترکیه ساالنه 

۵۵۰ هــزار میلیارد تومان درآمد کســب 
نماییم و این در حالی است که بودجه کشور 

۴۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی اگر فرضاً ۴درصد خودروهای 
کشور قیمت متوسط ۵۰۰ میلیون تومان 
داشــته باشــند، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه غیرمولد در این بخش وجود دارد. 
یعنی با این مبلغ می توان هفت پاالیشگاه 
نظیر ستاره خلیج فارس ساخت که خود با 

تحریم مقابله می کند.
این کارشناس اقتصادی می گوید: براساس 
آمار بانک مرکزی ٧۰ درصد ســپرده های 
کشور دســت ۲ درصد مردم کشور است. 
ایجــاد پایه هــای مالیاتــی جدید موجب 
افزایش درآمد دولت و رفاه مردم می شود، 
اما این پایه ها باید طوری طراحی شود که 
با تورم مقابله نماید. در همین حال انگیزه 

برای سوداگری کمتر می شود.

 دالل زدایی با مالیات برخانه و 
خودرو لوکس

اقتصــاددان دیگــری هم بــه خبرنگار ما 
می گوید: در تمام اقتصادهای توسعه یافته 
جهان مالیات بر ثــروت و دارایی به عنوان 
پایه های پذیرفته شده و منابع مهم درآمدی 
دولت هــا وجود دارد، اما بایــد در ایران به 
گونه ای این پایه ها وضع شود که برای مثال 
با وضع مالیات بر مســكن و خودرو، تعادل 

دیگر بازارها به هم نخورد و کوچ نقدینگی و 
ثروت به دیگر بازارها را در پی نداشته باشد. 
در همین حال باید نرخ ســود متعادل در 
بازارهای مالی دیگر به قدری جذاب نباشد 

که کوچ سرمایه رخ دهد.
اضافه  شقاقی  وحید 
می کنــد: به باور من 
تنها از محل خودرو و 
خانه هــای لوکــس 
بیــش از ۲۰ هــزار 
میلیارد تومان برای دولت کســب درآمد 
پایدار خواهد شــد و بخش قابل توجهی از 
کسری بودجه را پوشش خواهد داد. ضمن 
اینكــه ایــن پایه هــای جدید، عــالوه بر 
درآمدزایــی برای دولــت، عدالت محوری، 
کاهش تجمل و توزیع عادالنه ثروت را در 
میــان گروه های ضعیف درآمــدی در پی 

خواهد داشت.
به باور وی نرخ های تعیین شده برای اخذ 
مالیات از دارایی های لوکس و ثروت قطعاً 
تابع مطالعــات داخلی بوده و این نرخ ها به 
اقتصادی مانند اقتصاد فرانسه نزدیک است 
و در این کشــور بیــن ۰/۵ تا ١/۲۵ درصد 
از ثــروت )خانه، خودرو، ســهام، کارخانه 
و...( مالیات اخذ می شــود. شــقاقی ایجاد 
پایه های مالیاتی جدید را دالل زدا و عاملی 
برای حذف سوداگری از بازارهای مختلف 

می داند.

 باید بر سرمایه های 
غیرمولد و کاالیی 
نظیر خودرو و 
مسکن که جنبه 
پس انداز دارند، 
مالیات گرفته شود 
و از طرف دیگر 
فعالیت های تولیدی 
و مولد کشور باید 
مالیات کمتری 
بپردازند

بــــــــرش

نرخ ارز پایین می آید  ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در بازار حضور دارد و اجازه نوسان زیاد در بازار را نمی دهد، اظهار امیدواری کرد قیمت ارز بازگردد زیرا به دلیل شوک های سیاسی 
باال رفته و ماندگار نیست. عبدالناصرهمتی ادامه داد: امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده شاهد ثبات و تعدیل نرخ ارز در بازار باشیم.وی با بیان اینکه تقاضای واقعی ارز را تأمین می کنیم، گفت: اکنون در صرافی های 

رسمی نرخ ارز از نرخی که در سایت ها اعالم می شود، کمتر است. وی گفت: آثار مربوط به شوک های روانی ناشی از تنش های سیاسی سرجای خود است، اما به تدریج از بین خواهد رفت.

وضعیت قرمز اقتصاد در آمریکا و اروپا

 اقتصاد / زهرا طوســی  پاســخ موشــكی ایران به  حمله 
تروریستی آمریكا که نخســتین حمله نظامی رسمی به یک 
پایگاه آمریكایی پس از جنگ جهانی دوم است، اقتصاد جهانی 

را تكان داد.
این واکنــش قیمت طال را با جهش بی ســابقه ۳۲ دالری به 
باالترین حد خود در هفت سال اخیر رساند، همه شاخص های 
بورس در جهان را فروریخت و ســبب شد تا نفت روزش را با ۴ 
درصد رشد آغاز کند، دالر اما در برابر ارزهای دیگر سربه زیر شد.

حمالت موشكی ایران علیه نیروهای آمریكایی مستقر در عراق 
تقریباً همزمان با مراسم خاکسپاری سپهبد سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انجام گرفت و پس از این حمله 
بازارهای مالی جهان از نفت و طال گرفته تا سهام، واکنشی سریع 
به این رویداد نشان دادند. رفتاری صعودی و نزولی که در طول 
چند ســاعت رخ داد و متأثر از برآورد بازارها از میزان احتمال 

وقوع جنگ میان ایران و آمریكا بود.
رکوردشكنی قیمت اونس طال در حالی رقم خورده که همین 
یک ماه پیش، هر اونس طال در بازار های جهانی یک هزار و ۴6۰ 
دالر قیمت داشــت و حاال به مرز یک  هزار و 6۰۰ دالر رسیده و 

افزایش ۹/6درصدی را پشت سر گذاشته است. 
البتــه روند صعــودی قیمت ها در بازارهــای جهانی نفت که 
در یک هفته گذشــته دو پله صعودی را پشــت سر گذاشته و 
همچنین طال که دومین بار است در یک هفته گذشته قیمت 
آن جهش می کند، هم اکنون اندکی فروکش کرده و این متأثر 
از پیش بینی کوتاه مدت تحلیلگران، کارشناسان و سرمایه گذاران 
بازارهای جهانی بود که اعالم کردند احتمال آغاز جنگ مستقیم 
بین ایران و آمریكا بسیار کاهش یافته ولی در مقابل، بازارهای 
سهام در  آمریكا، اروپا و آسیا همچنان در وضعیت قرمز به سر 
می برند و شاهد ریزش چشمگیر شاخص ها برای دومین بار در 
یک هفته اخیر هستند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این بازارها 

پرداخته ایم.

 طال پس از هفت سال رکورد زد
بــازار جهانی طال کــه معامالت خود را با قیمــت  یک هزار و 
۵٧١دالر و ٨ سنت شروع کرده بود پس از حمله ایران به پایگاه 

هوایی آمریكا در عراق موجب شد تا قیمت طال در بازار جهانی 
۳۲ دالر افزایــش قیمت را تجربه کند. قیمت طال هم اکنون با 
عبور از  یک هزار و 6۰۰دالر به ١6۰۵/٧ دالر رسیده که باالترین 
رقم در حدود هفت سال گذشته است و برای نخستین بار روی 

می دهد.
براســاس گزارش سی ان بی سی، قیمت طالی آتی آمریكا نیز 
۲ درصد افزایش یافت و به ١6۰۵/٨۰دالر در هر اونس رسیده 
اســت. از نظر تحلیلگران جهش قیمت طــال به دلیل دیدگاه 
سرمایه گذاران به این فلز گرانبها به عنوان دارایی امن تر در زمان 

بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی اتفاق می افتد.
به گفته مارگارت یانگ یان که تحلیلگر بازار طال در مؤسســه 
سی ام سی مارکتس است نگرانی ها از عدم قطعیت و باال گرفتن 
بیشتر رویارویی نظامی موجب افزایش نرخ این فلز گرانبها شده 
است. به اعتقاد وی، این حمالت قطعاً موجب افزایش تقاضا برای 
سرمایه گذاری در بازارهای امن نظیر طال و ین ژاپن می شود و 

در عین حال به ارزش سهام در بازارهای بورس لطمه می زند.
با وجود اینكــه بازار طال به  هنگام بروز وضعیت های آشــفته 
سیاســی و ژئوپلتیک محلی امن برای ســرمایه گذاری تلقی 
می شود اما به گفته یان، از نظر فنی قیمت طال بیش از حد باال 
رفتــه و اگر ترامپ به جنگ با ایران روی نیاورد، قیمت  آن طی 

روزهای آینده شروع به ریزش خواهد کرد.
براســاس این گزارش، قیمت نقره و پاالدیوم نیز افزایش یافته 
و رکورد زده اســت. قیمت هر اونس پاالدیــوم به اوج ۲هزار و 
۵6دالری رسید. در حالی که به تازگی قیمت این فلز به دلیل 
اختالل در عرضــه، ۰/6 درصد کاهش یافته و ۲هزار و ۴۰دالر 
شده بود .قیمت نقره نیز ١/۲ درصد جهش یافت و به ١٨/6۰دالر 
در هر انس رسید. قیمت پالتینوم نیز ۰/۳درصد افزایش یافت و 

به ۹٧۳/۹۵دالر رسید.

 روز منفی برای همه بورس ها
بورس های جهان در معامالت روز چهارشــنبه پس از شلیک 
موشک های ایرانی فروریختند و شاخص های بورس در آمریكا 

نیز همه با هم منفی شدند. 
بر این اساس شاخص داو جونز که یک شاخص برای بازار سهام 
اســت که ارزش ۳۰ شــرکت بزرگ دولتی آمریكایی را نشان 
می  دهد ١/۴درصد و شاخص S&P که فهرستی است از ۵۰۰ 
سهام برتر در  بازار بورس سهام نیویورک است معادل ١/۵ درصد 

ریزش کرده اند.
شاخص نزدک نیز که بزرگ ترین بازار معامله الكترونیک سهام 
در آمریكاست و با حضور بیش از ۳ هزار و ۳۲١شرکت در آن، 
بیشــترین مقدار معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگر 
در جهان دارد بیشترین افت ارزش را داشته و ١/٨ درصد منفی 

شده است.
با نگرانی ســرمایه گذاران از گسترده تر شدن نزاع در خاورمیانه 

بازارهای ســهام آســیا نیز ریزش داشــتند. شاخص گسترده 
MSCI در آسیا و اقیانوسیه در انتهای معامالت روز چهارشنبه 
۰/۵درصد افت کرد. این شاخص در اوایل روز، یک درصد کاهش 

یافته بود. شاخص بلوچیپ چین نیز ۰/۴٨ درصد افت کرد.
شاخص نیكی ژاپن با ١/۲۹ درصد افت گسترده ای داشت و در 
اوایل روز ارزش آن ۲درصد کاهش یافته بود. شــاخص سهام 
اســترالیایی ها نیز در ابتدای روز بیش از یک درصد افت کرده 
بود، اما در انتهای روز با افت ۰/١٨درصدی معامالت را پایان داد.
براســاس گزارش رویترز، ارزش دالر نیز در برابر ســایر ارزها 
کاهش یافت. شــاخص دالر که ارزش ایــن ارز را در برابر 6 ارز 
عمده دیگر اندازه می گیرد، ۰/۰٧درصد کاهش یافت. یورو نیز 
۰/۰۴ درصد ضعیف شد، اما ارزش ین به عنوان ارز امن ژاپن در 

مقابل دالر آمریكا ۰/۰٨درصد افزایش یافت.

 نوسان قیمت نفت پس از انتقام اولیه ایران از آمریکا
نفت در پی حمله موشــكی به پایگاه عین االسد روز خود را با 

نوسان ۴درصدی آغاز کرد.  
افزایش احتمال اختالل در عرضه نفت، قیمت آن را به باالترین 
رقم در ماه های گذشته رساند به طوری که قیمت نفت در آغاز 
معامالت با رشدی ۴درصدی همراه و حتی در آستانه شكستن 
ســد ٧۲ دالری قرار گرفت. با این حال  قیمت نفت نتوانســت 
باالی ٧۰ دالر دوام بیاورد، زیرا نگرانی نســبت به بروز جنگ با 

توجه به واکنش مقامات دو کشور کاهش پیدا کرد.
بدین ترتیب قیمت هر بشكه نفت برنت در دقایق ابتدایی پس از 
حمله برق آسای ایران به ٧١ دالر و ٧۵ سنت رسید که باالترین 
رقم از اواسط شهریور تاکنون بود، اما بعداً با اندکی تعدیل و ۹٧ 
سنت افزایش نســبت به رقم پایانی جلسه قبل، به 6۹ دالر و 

۲۴ سنت رسید.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریكا هم که اوایل دیروز 
تا رقم 6۵ دالر و ٨۵ سنت باال رفته بود، با اندکی تعدیل به 6۳ 

دالر و ۵۲ سنت رسید.
اگرچه قیمت نفت در حــال حاضر جهش های ۴درصدی را تا 
حدی خنثی کرده، اما نفت خام سبک بصره عراق، از نوع نسبتاً 
ترش اســت که مورد توجه ویژه پاالیشگران آسیایی است و به 
دلیــل تحریم های آمریكا ضدایران، جایگزین چندانی برای آن 
وجود ندارد. نفت خام نوع سنگین بصره نیز که جایگزین نفت 

تولیدی در ونزوئالست، تقاضای باالیی دارد.
بنابراین ادامه تنش در خاورمیانه و به ویژه تحریم عراق از سوی 
آمریكا می تواند موجب خروج بخشــی از نفت از بازار و افزایش 

قیمت ها شود.
به گفته تحلیلگران، بازارهای نفت همچنان روی ماهیت دقیق 
اهداف حمالت ایران متمرکز هســتند، اما لطمه ندیدن عرضه 
نفت در تنش جاری موجب شــده تا خیال فعاالن بازار نفت تا 

حدودی راحت شود.

گزارش روز
بازارهای مالی به واکنش موشکی ایران چه رفتاری نشان دادند؟

خـــبر

از نتایج اجرای قانون جدید چک چه خبر؟
 تک رقمی ماندن 

تعداد چک های برگشتی

گروه پژوهشــی اقتصاد: امروزه چک به 
یكــی از مهم ترین ابزارهــای تبادلی مالی 
در بین فعاالن اقتصادی در کشــور تبدیل 
شــده اســت. این ابزار مالی در واقع جزئی 
جدانشــدنی از فعالیت اقتصادی در کشور 
محسوب می شــود به  گونه ای که شاید یک 
روز بدون چک هم نتــوان برای افراد فعال 
در حوزه اقتصاد، پیش بینی کرد. این میزان 
از اهمیــت و تأثیرگذاری چک در حالی بود 
که مطابق آمــار در هر ماه و به  طورکلی در 
هرسال تعداد زیادی از چک های صادرشده 
به دالیلــی از جمله نداشــتن اعتبار مالی 
الزم در صادرکننده چک، برگشــت خورده 
می شد. در واقع افراد به  راحتی می توانستند 
بــدون هیچ نظــارت و محدودیتی اقدام به 
صدور چک بالمحل نمایند. همین مســئله 
سبب می شد تا آمار چک های برگشتی نیز 
باال باشــد. به  عنوان نمونه در سال ١۳۹۵، 
نسبت تعداد چک های برگشتی به تعداد کل 
چک های مبادله شده در کشور، ١۴/۹ درصد 
بوده است. همین نسبت در سال ۹6 به رقم 

١۵/۴ درصد می رسد.

 کاهش چشمگیر تعداد چک های 
برگشتی با اجرای قانون جدید چک

به اعتقــاد صاحبنظران یكی از اصلی ترین 
دالیــل باال بــودن چک برگشــتی، نبود 
قانــون مناســب و پیشــگیرانه در ایــن 
حوزه بود. ازایــن  رو قانون جدید چک با 
رویكردی پیشــگیرانه در پاییز ١۳۹٧ در 
مجلس شــورای اســالمی اصالح شد. از 
مهم ترین بندهای ایــن اصالحیه می توان 
بــه ایجاد ســامانه آنالین برای اســتعالم 
میــزان اعتبار مالــی صادرکننده چک از 
ســوی دریافت کننده چک اشاره کرد. در 
ایــن روش افراد می توانند با ارســال یک 
پیامک از بانک مرکزی میزان اعتبار مالی 
صادرکننده چــک را دریافــت و با مبلغ 
چک مطابقت دهند. یكی دیگر از بندهای 
پیشگیرانه در قانون جدید چک، راه اندازی 
سامانه صیاد اســت که البته زمینه آن از 
قبل فراهم شده بود اما به دالیلی از جمله 
نبود الزام قانونی به مرحله اجرا نمی رسید. 
این ســامانه با ایجاد ارتبــاط بین تمامی 
بانک هــا مانع از صدور دســته چک برای 
افراد دارای چک برگشــتی می شــود. در 
واقع اگر کســی از دسته چک بانک»الف« 
دارای چک برگشتی باشد دیگر نمی تواند 
با رجوع به بانــک »ب« اقدام به دریافت 

دسته چک دیگری نماید.
اقدامــات پیشــگیرانه مانند مــوارد فوق 
موجب شــد تا پس از اجرای قانون چک 
در زمســتان ۹٧، آمار چک های برگشتی 
نســبت به پیــش از این قانــون کاهش 
چشــمگیری داشته باشــد. این قانون به 
 قــدری تأثیرگذار بود که توانســت تعداد 
چک های برگشــتی را برای نخستین بار 

تک  رقمی کند.
مطابق نخســتین گزارش بانک مرکزی در 
بهمن  ماه ســال ۹٧ که نخســتین گزارش 
این نهاد پس از اجرایی شــدن قانون چک 
بود، نسبت تعداد چک های برگشتی به  کل 
چک های مبادله شده در کشور به ۹/٧درصد 
رســید. این در حالی بود که در مدت مشابه 
ســال ۹6، این نسبت ١۵ درصد بوده است. 
نمودار زیر میزان چک های برگشتی نسبت 
به  کل چک های مبادله شــده از سال ۹۵ تا 
بازه یكساله اجرایی شدن قانون جدید چک را 

نشان می دهد.
مطابــق داده های نمــودار فــوق، میزان 
چک های برگشــتی هم از نظر تعداد و هم 
از نظر مبلغ نســبت به زمان های پیش از 
اجرایی شــدن نسبی قانون چک به  شدت 

کاهش  یافته است.

 وصول 91 درصد از کل چک های 
مبادله شده در آبان ماه سال جاری

۹١درصد از کل چک های مبادله شــده در 
کشــور در آبان ماه سال جاری وصول  شده 
و تنها ۹ درصد از این تعداد برگشت  خورده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 
کاهش داشته اســت. مطابق گزارش بانک 
مرکزی، نسبت تعداد چک های برگشتی به 
 کل چک های مبادله شده در آبان ۹٧، رقم 

١۰/۲ درصد بوده است.
ایــن کاهش هــا در حالــی دارد صورت 
می گیرد که هنــوز بانک مرکزی به عنوان 
متولی اصلی اجرای قانون جدید چک، این 
قانون را به  صورت کامل اجرا نكرده است. 
پیش بینی می شود در صورت اجرای کامل 
این قانون از ســوی بانک مرکــزی، آمار 
چک های برگشــتی به  مراتب کمتر از این 

ارقام خواهد بود.

گزارش
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جذب اعضای هیئت علمی براساس سند آمایش آموزش عالی در بهمن ماه   مهر: رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره روند جذب اعضای هیئت علمی براساس سند آمایش آموزش عالی در بهمن 
ماه توضیح داد. محمدرضا رضوان طلب گفت: وقتی دانشگاه ها نیاز خود را روی سامانه جذب بارگذاری می کنند، اطالعات به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم ارسال می شود تا آن ها نسبت به تطبیق آن با سند آمایش 

آموزش عالی و نقشه جامع علمی کشور اقدام کنند. رضوان طلب خاطرنشان کرد: پس از تأیید مرکز نظارت و ارزیابی، جزئیات به اطالع داوطلبان می رسد.

 دستگیری ۲۴ نفر در استرالیا 
به جرم آتش افروزی های عمدی در فصل جاری

ایسنا: بــا تداوم آتش سوزی های بزرگ در سراســر استرالیا، مقام های این کشور از 
دستگیری ۲۴ نفر از ماه نوامبر به اتهام آتش افروزی های عمدی خبر دادند.

تاکنون ۱۸۳ نفر در ایاالت مختلف استرالیا با اتهامات مختلف مرتبط با آتش افروزی ها 
مواجه شده اند که از این میان ۲۴ نفر به دلیل جدی بودن اتهامات دستگیر شده و با 
۵۳ نفر به دلیل عدم رعایت ممنوعیت روشن کردن آتش و ۴۷ نفر دیگر به دلیل رها 

کردن سیگار یا کبریت روشن روی زمین برخورد قانونی صورت گرفته است.
بــه گفته مقام های اســترالیایی، آتش افروزی عمدی و بی توجهــی به آن  می تواند 
جریمه هایی به اندازه ۲۱ سال حبس در پی داشته باشد. برخوردها با این ۱۸۳ نفر از 
هشدار تا مجازات های کیفری متفاوت است. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا 
روز گذشــته اعالم کرد در پی این  آتش سوزی ها تاکنون دست کم ۲۴ نفر کشته و ۲ 
هزار خانه تخریب شده اند. بیش از ۵ میلیون هکتار از زمین های این کشور نیز در این 
آتش سوزی ها سوخته است. دانشگاه سیدنی نیز تخمین زده بر اثر آتش سوزی های 

اخیر استرالیا ۴۸۰ میلیون حیوان تنها در نیوساوت ولز تلف شده اند.
بنابر گزارش ای بی سی نیوز، این آتش سوزی ها در هفته های اخیر مورد توجه جهانی 
قرار گرفته و بسیاری از سیاستمداران و افراد مشهور در این مورد واکنش نشان داده اند.

 قانون خودرو در ژاپن 
موجب بهبود کیفیت هوا شده است

نشــان  مطالعه جدید  یک  نتایج  ایرنا: 
می دهد، قانونی که ژاپن در ســال ۱۹۹۲ 
برای تردد خودروها در این کشــور وضع 
کرد، سبب بهبود کیفیت هوای این کشور 
شده است. این مطالعه نشان می دهد این 
مداخله به خوبی کارآمــد بوده و به واقع 
موجب کاهش گازهای گلخانه ای و بهبود 

کیفیت هوا در کالنشهرها شده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی یورک الرت، ژاپن در سال ۱۹۹۲ قانونی را با هدف تقویت 
کیفیت هوای شهری به ثبت رساند که به خودروهایی که برخی معیارهای انتشار را 
نقض می کنند، اجازه ورود به برخی مناطق خاص را نمی دهد. این قانون به دلیل هزینه 
آن برای صاحبان وسایل نقلیه غیر سازگار و به دلیل فواید نامشخص آن بحث برانگیز 
بود. اما اکنون نتایج یک مطالعه نشان می دهد که این قانون به کاهش ماهانه ۳ تا ۶ 
درصدی متوسط غلظت دی اکسید نیتروژن در بیش از دو دهه منجر شده است که 
در نتیجه، کاهش مرگ و میر ناشی از آسم و مزایایی برابر با ۱۰۴ میلیون دالر را به 
 Contemporary Economic همراه داشته است. نتایج این مطالعه که در مجله
Policy منتشــر شده است، مدرکی ارائه می دهد که نشان می دهد این مداخله به 
خوبی کارآمد بوده و به واقع موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تقویت کیفیت 

هوا در کالنشهرها شده است.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان:
قرار نیست باهوش های تنبل داشته باشیم

جامعه: بســیاری از خانواده ها از همان 
ابتدای تولد فرزندشــان اصــرار دارند به 
دیگــران این گونه وانمود کننــد که او از 
هوش و ذکاوت زیادی نســبت به دیگر 
کودکان برخوردار است و یا حداقل اینکه 
خودشــان چنین تصوری دارند. گاهی با 
نشان دادن گوش های بزرگ او و گاهی با 

به رخ کشیدن محفوظات ذهنی وی، ناخواسته چهره ای بیشتر از آنچه واقعیت دارد به 
دیگران نشان می دهند.

اصرار بر شرکت دانش آموزان در آزمون  استعدادهای درخشان نیز یکی دیگر از همین 
رفتارهاســت. گرچه رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان می گوید با اینکه جمعیت دانش آموزی رو به افزایش است، اما تعداد دانش آموزان 

تیزهوش در این سال ها کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گویی مفصل با خبرگزاری ایلنا 

به بخشی از این آسیب ها اشاره کرده است.

 می خواهیم با هوش های جهت دار تربیت کنیم
فاطمه مهاجرانی می گوید: ظرفیت مدارس تیزهوشان در سال های ۸۹ تا ۹۲ به یکباره 
زیاد شــد. در آن سال ها جمعیت دانش آموزان در مدارس تیزهوشان به ۱۵۶ هزار نفر 
رسید و این تعداد امروز به ۱۱۴ هزار ۴۵۹ دانش آموز رسیده است. با اینکه جمعیت 
دانش آموزی در کل رو به افزایش اســت، اما جمعیت دانش آموزان استعداد درخشان 
در این ســال ها کاهش پیدا کرده است. زمانی که آزمون مدارس تیزهوشان از جنس 
آزمون های پیشــرفت تحصیلی باشد، طبیعی اســت که ما تعدادی از دانش آموزان 
تیزهوش را از دست خواهیم داد، زیرا ممکن است برخی از این تیزهوشان به هر دلیلی 
در آزمون شرکت نکنند یا نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. ما قرار نیست باهوش های 
تنبل داشته باشیم، بلکه می خواهیم با هوش های جهت دار را تربیت کنیم. یکی از دالیلی 
که معتقدیم دانش آموزان تیزهوش به توجه ویژه نیاز دارند، این است که آن ها باید به 
صورت ویژه تربیت شوند و تالش آن ها جهت دهی شود و احساس نکنند چون هوش 
دارند کفایت می کند. این دانش آموزان باید بدانند هوش و تالش، الزم و ملزوم یکدیگرند.

 موفقیت مساوی با سمپاد نیست
مهاجرانی می گوید: والدین نباید به هیچ وجه فرزندانشــان را زیر فشــار برای ورود به 

مدرسه سمپاد قرار دهند، زیرا لزوماً هر دانش آموز سمپادی موفق نخواهد شد.
مــن به عنوان یک مــادر و به عنوان یک متولی امر آمــوزش توصیه می کنم والدین 
فرزندانشــان را در این زمینه زیرفشار قرار ندهند. سمپاد مساوی با موفقیت نبوده و 
موفقیت نیز مساوی با سمپاد نیست. دانش آموز باید خود مسیر موفقیتش را پیدا کند. 
برخی دانش آموزان در کشور دارای آی کیوهای باالیی هستند که باید شناسایی شده 
و مورد رســیدگی قرار بگیرند. میزان آی کیو برخی دانش آموزان فقط در بین یک در 
۱۰ میلیــون نفر وجود دارد. والدین باید ظرفیت های فعلی و واقعی فرزندانشــان را با 
انتظاراتشان همگن کنند، ضمن اینکه تربیت آموزشی باید در راستای توانایی دانش آموز 

باشد. ما نمی توانیم چیزی از دانش آموزان بخواهیم که اصالً در توان آن ها نیست.

 سمپادی ها کجا هستند؟
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان به این پرسش که از سرنوشت شغلی 
و تحصیلی دانش آموختگان مدارس ســمپاد اطالعی دارید و آیا از میان آن ها، کسانی 
بوده اند که مهاجرت کرده باشند، این گونه پاسخ می دهد: گاهی این تصور وجود دارد که 
دانش آموزان تیزهوش از کشور رفته اند، ولی این گونه نیست. بسیاری از دانش آموزان 
تیزهوش سابق ما هم اکنون در ایران هستند و کار می کنند. من در هفته گذشته در 
یزد بودم؛ معاون استاندار یزد، رئیس پارک علم و فناوری این شهر، معاونان او و بسیاری 
از کارآفرینان که در آنجا کار می کنند از دانش آموزان قدیم سمپاد هستند. بسیاری از 

هیئت های علمی دانشگاه ها از همین دانش آموزان تیزهوش هستند. 

 بنر نصب کردن قبولی دانش آموزان سمپاد دردناک است 
مهاجرانی تأکید می کند: آن دسته از دانش آموزانی که پس از ورود به مدرسه تیزهوشان 
به این نتیجه می رســند توانایی ادامه تحصیل در مدرسه سمپاد را ندارند و به مدرسه 

عادی برمی گردند، آیا با آسیب هایی رو به رو می شوند؟
 یکی از کارهایی که باید در حوزه تیزهوشــان انجام دهیم، عادی سازی موضوع است. 
گاهی مدارس استعدادهای درخشان را بیش از حد متفاوت نشان می دهند، اما واقعیت 
این است که مدرسه استعدادهای درخشان تنها یک مدرسه است، بنابراین نه آمدن به 
این مدرسه تضمین موفقیت است و نه رفتن از آن ضایعه غیرقابل جبرانی خواهد بود. ما 
باید ورود و خروج این مدرسه را عادی سازی کنیم. به نظر من اینکه برخی مدارس برای 
قبولی دانش آموزان در مدارس سمپاد، بنر نصب می  کنند و تبریک می گویند دردناک 
است. این میزان متفاوت رفتار کردن اشتباه است و جامعه به آن دامن می زند. من به 
عنوان والد یا مدیر مدرسه نباید این کار را انجام دهم و باید این موضوع را عادی سازی 
کنیم. دانش آموزی که وارد مدرســه اســتعدادهای درخشان شد، اگر دوست نداشت 
می تواند از آنجا برود. اصطالحی هست که می گویند نام فرزندمان را رستم می گذاریم و 
جرئت نمی کنیم او را صدا بزنیم، من از اینکه مدرسه استعدادهای درخشان رستم شود، 
حذر می کنم. استعدادهای درخشان یک مدرسه است، ولی حذف کردنی نیست و نباید 
حذف شود؛ چون مدرسه ویژه است و البته با اینکه هر کس وارد این مدرسه شد، باید 

به گردنش مدال افتخار آویخت هم مخالفم. 

 گروه جامعه/ محمود مصدق  وضعیت اسکان 
موقت همراهان بیمار با گذشته هیچ فرقی نکرده 
است و بسیاری از آنان همچنان مجبورند در گرمای 
و  خیابان ها  کنار  در  زمستان  سرمای  و  تابستان 
معابر اطراف بیمارستان های دولتی تهران و دیگر 
کالنشهرهای کشور بیتوته کنند، به این امید که 

عزیزشان از بیماری نجات پیدا کند. 
این ســومین بار در یک ســال اخیر است که برای 
تهیه گــزارش میدانی از وضعیت اســکان موقت 
همراهان مریض به سوی بیمارستان های تخصصی 
و فوق تخصصی دولتــی در تهران می روم. مقصدم 
بیمارســتان بزرگ امــام خمینــی)ره( یا همان 
بیمارســتان هزار تختخوابی مشــهور است. برای 
ارزیابی وضعیت موجود نیاز به زمان زیادی نیست. 
کافی است دقایقی کوتاه در اطراف این بیمارستان 
قدم بزنم تا حضور افرادی را شاهد باشم که مجبور 
شــده اند به دلیل ناتوانی مالی و یا نداشتن فامیل و 
آشــنایی در پایتخت، تا زمان ترخیص بیمارشان، 
روزها و شــب ها را داخل اتومبیل و چادر مسافرتی 
صبح کنند و یا بدتر از این به چمن ها و نیمکت های 
داخل فضای سبز حاشیه بیمارستان پناه ببرند و از 

زیلو و پتو برای استراحتشان استفاده کنند. 
تمام خیابان های اطراف بیمارستان به ویژه خیابان 
قریب و باقرخان در احاطه خودروهایی اســت که 
پالک شهرســتان دارند. داخل برخی از آن ها سه 

چهار نفر خوابیده یا استراحت می کنند.

 چاره ای جز تحمل سرما ندارم
یکــی از همین همراهان بیمار که از ماهشــهر در 
اســتان خوزستان آمده اســت، می گوید به خاطر 
بیماری همسرش که از اختالالت روحی رنج می برد، 
مجبور شده است از هفته قبل اینجا باشد، چون هر 

آن ممکن است به وجودش نیاز باشد. 
از علیرضــا در خصوص دلیل انتقال همســرش به 
بیمارستان امام خمینی)ره( و اینکه چرا در این هوای 
برفی روی صندلی ایستگاه اتوبوس مشغول استراحت 
است، می پرسم که می گوید: بیمارستان های دولتی 
در خوزستان فاقد امکانات فوق تخصصی در زمینه 
بیماری های مغز و اعصاب است و به همین دلیل به 
توسعه پزشکان، همسرم را به اینجا می آورم؛ البته 
این چندمین بار است که این کار را انجام می دهم. 
بیشتر سعی می کنم در روزهای گرم سال همسرم 
را بــرای درمان به پایتخت بیاورم، چون ما در اینجا 
کسی را نداریم و از سوی دیگر هزینه هر شب اقامت 
در مسافرخانه ها و هتل های تهران حداقل بین ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار تومان است که پرداخت این رقم در توان 
من نیســت. یعنی درآمدم در حد بخور نمیر است؛ 
بنابراین چاره ای جز تحمل سوز سرما و غم بیماری 

همسر ندارم تا ببینم فردا خدا چه می خواهد.

 هزینه های درمانی از جیب بیماران
تابلو »همراه ســرای جواداالئمــه« در مقابل خیابان 
قریب نگاهم را به خود جلب می کند. می دانم وزارت 
بهداشت به کمک شهرداری ها برای اسکان موقت 

همراهان بیمار از چنین مراکزی بهره می گیرد. بر این 
اساس از علیرضا در خصوص اقامت در همراه سرای 
بیماران سؤال می کنم که پاسخ می دهد یک بار به 
آنجا مراجعه کرده، اما ظرفیت تکمیل بوده اســت 

ضمن اینکه اولویت را به خانواده ها می دهند.
 راهی بیمارســتان مرکز طبی کودکان می شــوم. 
این مرکز در جنوب بیمارســتان امام خمینی)ره( 
واقع اســت و روزانه هزاران نفر برای درمان خود یا 
عزیزانشان به اینجا مراجعه می کنند. امروز هم مثل 
همیشه جای سوزن انداختن در آن نیست. حیاط 
بیمارســتان پُر از پدر و مادرهایی اســت که فرزند 
بیمارشان را در بغل گرفته اند و از این بخش به بخش 
دیگری می روند. بعضی ها که به نظر می رسد منتظر 
نوبت ویزیت و... هستند، آمده اند کنار نرده های سبز 

رنگ بیمارستان نشسته اند.
مرد ۳۰ ســاله ای که خود را ظهیر معرفی می کند 
از جمله کسانی است که بیش از یک هفته در این 
مرکز و اطراف آن سرگردان است. او که پس از ۱۰ 
سال صاحب فرزند شده است، می گوید: پس از تولد 
پسرم آریا متوجه شدیم مشکل تنفسی دارد، بنابراین 
او را به بیمارستان های مختلف در شهرستان گرگان 
بردیم که با انجام آزمایش مشخص شد فرزندم مبتال 
به بیماری ریوی »سی اف« است. به هرحال پس از 
چند بار معاینه، پزشکان آنجا جوابم کردند. اما من و 
مادرش به لطف و کرم خدای مهربان امیدواریم. قطعاً 
خدایی که پس از ۱۰ سال به ما فرزندی هدیه کرده 
باز هم لطفش را از ما دریغ نخواهد کرد. بنابراین از 
یــک هفته پیش به اینجا آمدیم تا بار دیگر معجزه 

خدای خود را ببینیم. 
وی با اشــاره به اینکه در تهــران برخالف گرگان 
هزینه هــای خدمــات رفاهی خیلی گران اســت، 
می افزاید: شــب اول حضورمان در تهران در یکی از 
هتل های محدوده میــدان ۷ تیر اقامت کردیم که 
بابــت آن بیش از ۳۰۰ هزار تومــان پرداختیم. اما 
فردایش وقتی پزشــک گفت فرزندم باید مدتی در 

بیمارستان بستری باشد ترجیح 
دادیم تا شب ها در داخل خودرو 
- پژو- خــود بخوابیم. البته اگر 
این مرکز همراه سرایی داشت یا 
در نزدیکی آن مسافرخانه ای بود 
که هزینه اقامــت در آن خیلی 
باال نبــود آن وقت آدم مجبور به 

تحمل غم مضاعف نمی شد. 
نارضایتــی همراهــان بیمار که 
اغلب به دلیــل امکانات درمانی 
نامناسب، از روستاها و شهرهای 
کوچک و دور افتاده راهی تهران و 
کالنشهرها می شوند اگرچه مورد 
تأیید مسئوالن و تصمیم گیران 

حوزه بهداشــت و درمان کشور است، اما آنان خود 
را مسئول تأمین اســکان موقت همراهان مریض 
نمی داننــد. البته این درحالی اســت که همراهان 
مریض گاهی حتی نقش بهیار را برای مراکز درمانی 
ایفا می کنند، به طوری که اگر آنان نباشند به دلیل 
نبود پرستار و بهیار به تعداد کافی در بیمارستان های 
کشور، بسیاری از خدماتی که برای بیمار ضروری و 
حتی در مواردی حیاتی است از بین می رود و کسی 

نیست کار آن ها را انجام دهد.

 تالش فقط از منظر اخالقی و اجتماعی است
جهانپور،  کیانــوش  دکتر 
رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت  اطالع رســانی  و 
بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در این بــاره به 

قدس می گوید: بر اساس قوانین و مقررات کشور، 
وزارت بهداشت یا بیمارستان ها در زمینه تأمین 
فضای اقامتی خارج از بخش های بیمارستان برای 
همراهان بیمار هیچ مسئولیتی ندارند. در واقع در 
قانون برنامه ششم یا در طرح تحول نظام سالمت 

در زمینه اسکان موقت همراهان 
تعریف  بســته خدماتی  بیمار 
نشده اســت، اما از آنجا که به 
بیمارســتان های  ایجاد  دنبال 
مــدرن در ایران طی چند دهه 
اخیر با معضل اســکان موقت 
همراهان مریضی که از نقاط دور 
کشور به تهران یا مراکز استان ها 
می آیند مواجه شدیم، از منظر 
مســئولیت اجتماعــی و نگاه 
اخالقی که بر وزارت بهداشت و 
نظام سالمت حاکم است تالش 
شــده با جذب منابع مختلف 
دولتــی و همچنین اســتفاده 
از کمک خیران در کنار بیمارســتان های بزرگ 
همراه سرا تأسیس شود که این برنامه در برخی از 
بیمارستان ها عملیاتی شده و در برخی دیگر هم در 
دستور کار است. یعنی هرجایی که امکانات فراهم 
بوده همراه سرا ایجاد شده است و همراهان بیمار 

می توانند به صورت موقت در آن اسکان یابند. 
وی بــا بزرگ و مثبــت خواندن برنامه یاد شــده 
می افزاید: البته تعداد همراه سراهایی که تاکنون در 
کنار برخی از بیمارســتان های بزرگ کشور ایجاد 
شده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مراجعه کنندگان 
نیست؛ بر همین اساس همراه سرا یکی از حوزه هایی 
است که خیران حوزه سالمت می توانند به آن ورود 
و سرمایه گذاری کنند؛ چون این اقدام می تواند باری 

از دوش خانواده های دارای بیمار بردارد.
وی با اشــاره به اینکه وزارت بهداشت از ورود 
خیران و همه دســتگاه و نهادهــا به حوزه یاد 
شده اســتقبال می کند، می افزاید: البته وزارت 
بهداشــت همت می کند بتواند برای ســاخت 
بیشتر همراه ســراها منابع الزم را تأمین کند و 
به این اقدام در سال های آینده نیز ادامه خواهد 
داد. ضمن اینکه در ســال های اخیر برای رفع 

مشکل یاد شده تدابیری اندیشیده شده است، 
چون بســیاری از بیماران لزومــاً نیازی ندارند 
از بیمارســتان های تهــران خدمــات بگیرند. 
البته اجرای این راهکار مســتلزم اجرای نظام 
ارجاع در کشور اســت که اگر این اتفاق بیفتد 
تا حد بســیار زیادی از مراجعات بیماران برای 
درمان در پایتخت و مراکز اســتان ها جلوگیری 
می شود. البته قاعدتاً تعدادی از بیماران باز هم 
برای دریافت خدمات درمانی مجبور می شوند 
به مراکز اســتان ها بیایند؛ بــه همین دلیل در 
تالش هستیم با تأمین منابع الزم، در کنار هر 

بیمارستان بزرگی یک همراه سرا دایر کنیم.

 وجود 72 همراه سرا در کل کشور 
دکتر محمدهادی ایازی که 
تا پیش از انحالل رســمی 
وزارت  اجتماعــی  معاونت 
بهداشــت در ابتدای ســال 
جاری عهده دار این ســمت 

بود، در خصوص برنامه های وزارت بهداشــت برای 
اسکان همراهان بیماران می گوید: شبکه ای راه اندازی 
شده که همراه سراهایی که در سراسر کشور فعالیت 
دارند در آن عضو شوند؛ هیئت مدیره ای برای آن ها 
انتخاب و اساس نامه  فعالیت آن ها تنظیم شده و به 

تأیید وزارت کشور رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه هیئت مدیره مکلف شده 
افرادی را که نیاز به همراه ســرا دارند شناســایی 
کنند، می افزاید: همچنین نرم افزاری طراحی شده 
است که در اختیار مددکاری اجتماعی بیمارستان 
قرار می گیرد تا افرادی که به بیمارستان مراجعه 
کرده و همــراه دارنــد از طریق آن بــه هتل و 
مسافرخانه هایی طرف قرارداد معرفی و به صورت 

رایگان اسکان داده شوند.
ایازی می گوید: این موضوع در بیشــتر شــهرهای 
بزرگ کشور نهایی شده است. در تهران همراه سرای 
بهشت ثامن االئمه را ه اندازی شــده که دارای ۱۲۰ 
تخت است؛ باید تالش شود کمبودها برطرف شوند.

وی تصریح می کند: در حال حاضر ۷۲ همراه سرا در 
کشور فعالیت می کنند اما نیاز قطعی مشخص نیست 
و باید بر مبنای نیاز بیمارستان میزان تخت های مورد 

نیاز همراهان مشخص شود.
خالصه کالم اینکه وزارت بهداشــت خود را مکلف 
به ارائــه هیچ خدماتی در فضــای اقامتی خارج از 
بیمارستان ها نمی داند و از سوی دیگر وضعیتی که 
بر وزارت بهداشــت و شهرداری ها سایه انداخته به 
گونه ای است که حتی اگر از بُعد اجتماعی بخواهند 
در این راســتا گام هایی بردارند عمالً نمی توانند. از 
این رو به نظر می رســد تنهــا راهي که برای ایجاد 
همراه سراهای بیشتر مي ماند ورود و مشارکت خیران 
در این حوزه است، وگرنه سرگردانی همراهان بیمار 
در اطراف بیمارســتان های بزرگ کشور همچنان 
تداوم دارد. برای این گونه افراد که جایی برای اسکان 
موقت ندارند بارش باران و برف در کالنشهرها نه تنها 

نشانه نعمت نیست بلکه بیشتر نشانه نقمت است.

با وجود 7۲ همراه سرای بیمار در کشور هنوز در این حوزه کمبود داریم

ایجاد همراه سراها، همراهی خیران را می طلبد

همراهان مریض 
گاهی حتی نقش 

بهیار را برای 
مراکز درمانی ایفا 

می کنند، به طوری 
که اگر آنان نباشند 

به دلیل نبود 
پرستار و بهیار 

کسی نیست کار 
آن ها را انجام دهد

بــــــرش
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وزیر آموزش و پرورش:
باید موجی در جامعه برای 
تکریم معلمان ایجاد شود

برای  گفت:  پرورش  و  آموزش   وزیر  مهر    
تکریم معلم باید موجی در جامعه ایجاد شود 
و صداوسیما نیز در این خصوص اعالم آمادگی 

کرده است.
محســن حاجی میرزایی اظهار کرد: باید ابتدا 
اهداف را مشــخص و بعد برنامه ها را بر اساس 

این اهداف تنظیم کنیم.
وی با اشــاره به اینکه منزلت، تلقی دیگران از 
مقام معلم است، باید تلقی دیگران از معلمان 
را اصــالح کنیم و بهبود ببخشــیم، گفت: در 
تکریم از معلمان باید افرادی مورد تجلیل قرار 
گیرند که در مسیر تحقق اهداف سند تحول و 
جهت گیری های آموزش و پرورش گام بردارند 
و تشویق آن ها به تقویت این اهداف بینجامد.

حاجی میرزایی با بیــان اینکه اصالح جایگاه 
معلــم در نزد خــود معلمــان از دیگر اهداف 
تکریم معلمان اســت، افزود: در تکریم معلم 
هرچه مشارکت عوامل تأثیرگذار بیشتر باشد، 

بهتر است.
وی با اشاره به شور به وجود آمده در موضوع 
شــهادت سپهبد شهید ســلیمانی افزود: این 
شــور را کسی نمی تواند به وجود آورد و کاماًل 
خودجــوش اســت؛ بنابراین بایــد به گونه ای 
کار کرد که جامعه هــم خودجوش به تکریم 

معلمان بپردازد.
وزیر آمــوزش و پرورش خاطرنشــان کرد: تا 
زمانی که مشارکت در تکریم ها وجود نداشته 
باشد این تکریم و تجلیل حسی را در دیگران 

به وجود نمــی آورد و انگیزه ای ایجاد نخواهد 
کرد.

وی بر نقش برجسته انجمن های اولیا و همچنین 
اولیــای دانش آموزان در تکریم معلمان تأکید و 
عنوان کرد: هر کسی در دوران تحصیلش معلمی 
داشــته است که در زندگی اش تأثیرگذار بوده و 
همواره در طول زندگــی اش در خاطرش زنده 
است، در هفته معلم می توان از چنین اشخاصی 
دعوت شود تا مقام و منزلت معلم را برای جامعه 

تشریح کنند.
حاجی میرزایی اضافه کرد: برای تکریم معلم 
باید موجی در جامعه ایجاد شود و صداوسیما 
نیــز در این خصــوص اعــالم آمادگی کرده 
اســت. همچنین ارائه فراخوان برای استفاده 

از اندیشه های معلمان در این زمینه می تواند 
بانکی از ایده ها را در اختیار ما قرار دهد.

وزیر آموزش و پرورش بر وجود دســتورعمل 
مناسب در ادارات آموزش وپرورش برای تکریم 
مقــام معلم تأکید و عنوان کــرد: تکریم مقام 
معلم ابتدا بایــد در ادارات آموزش و پرورش 
به طور جدی پیگیری شود و این موضوع بسیار 

مهم است.
حاجــی میرزایی با بیــان اینکــه ارزیابی از 
برنامه هــای انجــام شــده ضروری اســت تا 
جهت گیری این برنامه به ســمت پیشــرفت 
باشد، گفت: وزارت کشور و همچنین مساجد 
نیز باید درگیر این موضوع شــوند و در تکریم 

معلم مشارکت داشته باشند.
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معاون سازمان جنگل ها خبر داد
 قطع درختان شمشاد 

برای مقابله با بیماری
 ایسنا   معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها گفت: 
در بخشی از شمشــادزارهای شمال کشور عملیات بهداشتی 
شامل قطع بخشــی از تنه درخت برای مقابله با بیماری آغاز 

شده است.
بهمن افراسیابی ضمن بیان اینکه مساحت شمشادزارهای 
کشــور ۴۲ هزار هکتار اســت که حــدود ۹۰ درصد این 
مســاحت آلوده به قارچ بالیت شمشــاد است، گفت: این 
یک پروژه دســتوری نبوده بلکه در کمیته گیاه پزشکی با 
هدف حفظ ذخیره ژنتیک گیاه تصمیم گیری شــده است. 
تعدادی از شمشــادهایی که بخشی از تنه آن ها قطع شده 

بود دوباره سبز شده اند.
افراسیابی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام می تواند در 
کنترل آفات بالیت شمشاد مؤثر باشد یا خیر، گفت: بیماری 
از بین نمی رود چراکه قارچ بالیت شمشاد تا چندین سال در 
خاک زنده می ماند، اما مــا برای حفظ ذخیره ژنتیک از تمام 

امکانات خود استفاده می کنیم.

فضای مجازی

فرمانده نیروی انتظامی:
 مدیریت فضای مجازی 

یک ضرورت است
 مهر   سردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی با 
تأکید بر اینکه مدیریت فضای مجازی یک ضرورت است، 
ادامــه داد: مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( همواره بر 
راه اندازی اینترنت ملی تأکید و توصیه داشتند و در این برهه 

از زمان بر اهمیت این موضوع واقف شدیم.
سردار اشــتری همچنین اضافه کرد: زمانی که از مدیریت 
فضای مجازی ســخن می گوییم برخی این گونه برداشت 
می کنند که یعنی فضای مجازی بسته شود؛ نه منظورمان 
این نیست، آنجایی که عده ای کسب و کار می کنند منظور 
ما نیســت، اما اگر این فضا به امنیت، اقتصاد و… کشــور 
ضربه بزند و کانون خانواده ها را هدف بگیرد، قطعاً باید یک 

فکر اساسی کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: چندین سال است 
که از مدیریت فضای مجازی ســخن گفته می شود اما به 
نظر می رسد مســئوالن امر، در مدیریت این فضا کوتاهی 

می کنند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرکل مرکز خدمات مددکاری این نهاد:
سرپرستان خانواده ۳۰ هزار زندانی 

زیرپوشش کمیته امداد هستند
 میزان   مجید ملکشــاهی، مدیــرکل مرکز خدمات 
مددکاری کمیته امداد امــام خمینی)ره( گفت: کمیته 
امداد در نظر دارد با هماهنگی مراکز نیکوکاری و خیریه 
مددکاری بخشی از خانواده های سالمند را به این مراکز 
واگــذار کند که تــا حدودی عملیاتی شــده و در حال 
استقرار در استان  هســتند و قباًل بخشنامه این کار نیز 

ابالغ شده است.
ملکشاهی در ادامه گفت: با سازمان زندان ها ارتباط برقرار شده 
که امور مددکاری آن دسته از خانوار هایی که سرپرستان زندانی 
دارند را به انجمن حمایت از زندانیان واگذار کنیم که این اقدام 
نیز در دســتور کار اســت و هماهنگی ها و اقداماتی برای آن 
صورت گرفته، ولی تاکنون اجرایی نشده است و ظرف چند ماه 

آینده عملیاتی می شود.
وی در ادامه درباره جمعیت خانوار های زیرپوشش کمیته امداد 
که سرپرستان آن ها زندانی هستند، گفت: جمعیت آن ها ۳۰ 

هزار خانوار است.

 آموزش

رئیس سازمان نوسازی مدارس:
 مدارس خیرساز از هزینه انشعاب آب

 برق و گاز معاف می شوند
 ایرنا  رئیس ســازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره 
به مصوبه کمیســیون تلفیق مبنــی بر معافیت مدارس 
خیرساز از پرداخت هزینه انشعاب آب، برق و گاز گفت: 
ایــن مهم پس از تصویب در صحن علنی مجلس محقق 

می شود.
مهراهلل رخشــانی مهر گفت: با پیگیری های سازمان نوسازی 
مدارس کشــور ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار توســط 
دولت در الیحه بودجه ۹۹ برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
مشــارکتی در نظر گرفته شده است که این تخصیص اعتبار 

تاکنون بی سابقه بوده است.
وی افزود: اگر خیران نیز به همین میزان مشارکت کنند، تحولی 
عظیم در پروژه های نیمه تمام خیران اتفاق می افتد و ســقف 
مشارکت آن ها به همراه دولت به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
می رسد. به گفته رخشانی مهر در ســال ۹۸، دولت یک هزار 
میلیارد تومان در پروژه های خیرساز اعتبار در نظر گرفت که 

کامل تخصیص داده شد.

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

رهبر جنبش انصاراهلل یمن:
 عملیات ایران 

آغازی بر پایان آمریکاست

فارس: رهبــر جنبش انصــاراهلل یمن در 
ســخنانی به مناســبت »روز شــهید« در 
این کشــور، ضمن اعالم اینکه در مقدمه 
دشــمنان امروز امت اسالم، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی قرار دارند، تصریح کرد: ایران 
همواره در رأس مقابله با آمریکا قرار داشته 
و پاســخ موشکی این کشور حکیمانه بوده 

است.
»عبدالملک الحوثی« در ابتدای سخنانش 
به جنایات آمریــکا در عراق پرداخت و به 
عنوان نمونه به وقایــع زندان »ابوغریب« 
اشــاره کرد و ادامه داد: شــر آمریکا حتی 
به ملت های غیراســالمی هم رسیده که از 
جملــه آن می توان به بمباران شــیمیایی 
ژاپن و جنگ ویتنام اشــاره کرد. الحوثی 
گفت: اگر مداخله آمریکا و مدیریت جنگ 
یمن به دست این کشور نبود اتفاقات یمن 
هم رخ نمی داد، نقش آمریکا در حمله یمن 

نقشی اساسی و محوری است.
رهبــر انصاراهلل ســپس تأکید کــرد: ما با 
واقعیت حمله به منطقه روبه رو هســتیم، 
این آمریکاست که به سمت ما آمده است؛ 
ما کسانی نیســتیم که با کشتی به آمریکا 
حملــه کنیم، به مــردم آن تعرض کنیم. 
آمریــکا به کســانی که تابع و تســلیمش 
هســتند مانند نظــام ســعودی، احترام 
نمی گذارد. مردم در آمریکا از نادانی دونالد 
ترامپ صحبــت می کنند اما رســانه های 

سعودی او را تمجید می کنند! 
رهبر انصاراهلل مقابله با هجمه فراگیر آمریکا 
و اســرائیل بر امت اســالم را از بارزترین 
مصادیق جهــاد معرفی کــرد. وی تأکید 
کرد: عملیات جنایتکارانه اخیر آمریکا که 
فرماندهان مســلمان، آزاده و بزرگ به نام 
»حاج قاسم ســلیمانی« و »حاج ابومهدی 
المهنــدس« و همراهــان آن هــا را هدف 
گرفت تجاوز آشکار آمریکا بود. آمریکا این 
حق را ندارد که هیــچ عملیات نظامی در 
عراق انجام دهد و فرزندان و همســایگان 

آن را بکشد.
رهبر انصاراهلل اعالم کرد: آزادگان در تمام 
میادین از یمن تا لبنان، فلسطین، عراق و 
ایران تسلیم آمریکا و اقدامات آن نخواهند 

شد. 
وی بر ضرورت وحدت تمام گروه ها در امت 
اســالم برای مقابله با آمریکا تأکید و اعالم 
کرد: عملیات موشــکی ایران آغاز مسیری 
بزرگ و موفق برای ریشه کن کردن هیمنه 

آمریکا از منطقه است.
الحوثی درباره یمن هم گفت: ما در مرحله 
واقعاً پیشرفته ای قرار داریم و قوی تر از هر 
زمان دیگری هستیم و موفقیت های آینده 
بزرگ تر هســتند. وی ادامــه داد، امیدوار 
است دولت سعودی و امارات درس بگیرند، 
زیرا تحــوالت آینده واقعاً بزرگ اســت و 

تأثیرات آن بر این دو نظام منفی است.

پوتین و اردوغان دیدار کردند
سایه ترور سردار سلیمانی بر نشست استانبول

جهان: روز گذشــته رئیس جمهور 
روسیه در سفری رسمی وارد ترکیه 
شــد و با همتای ترکی خود دیدار و 
گفت وگو کرد. منابع خبری از ورود 
والدیمیــر پوتین، رئیــس  جمهور 
روســیه به ترکیه خبر دادند و اعالم 
کردند، پوتین به منظور افتتاح خط 
لوله گاز »جریان ترک« وارد استانبول شد. پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی »ترک 
استریم« قرار است گاز روسیه را با عبور از ترکیه به اروپا منتقل کند و جدیدترین گام 
در راستای توسعه روابط ترکیه و روسیه در حوزه انرژی محسوب می شود. رسانه  های 
روسی اعالم کردند والدیمیر پوتین در استانبول با رجب طیب اردوغان درباره شرایط 
ســوریه و لیبی دیدار و گفت  وگو کرده است. طبق اعالم سخنگوی ریاست جمهوری 
روســیه، والدیمیر پوتین در دیدار روز گذشته خود با رئیس جمهور ترکیه در آنکارا، 
درباره ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط آمریکا صحبت و 
رایزنی کرده  و این اقدام تنش زایی آمریکا را بشدت محکوم کرده اند. والدیمیر پوتین 
روز سه شــنبه پس از پایان سفر به دمشق، دیدار با رئیس جمهور سوریه و همچنین 

بازدید از نظامیان روس مستقر در این کشور، وارد استانبول شده بود.

سرلشکر باقری: 
هرگونه شرارت جدید آمریکا پاسخ کوبنده تری دارد

سیاست: سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
در پی عملیات مقتدرانه شب گذشته دالورمردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، به سردمداران کج فهم رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکا هشدار 
داد: عملیات غرورآفرین شــب گذشته تنها بیانگر گوشه ای از توانمندی نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران و در پاسخ به اقدام تروریستی رژیم آمریکا در به 
شــهادت رساندن شهید بزرگوار سردار ســپهبد پاسدار قاسم سلیمانی است و از 
این پس هرگونه شــرارت جدید آمریکا با پاسخی قوی تر، کوبنده تر و با وسعت 
بیشتر مواجه خواهد شد. سرلشکر باقری تاکید کرد: اینک وقت آن رسیده است 
تا ســردمداران شرور ایاالت متحده با درک توانمندی جمهوری اسالمی ایران در 
گستره  وسیعی از جغرافیای جهان، روشی اصولی را اتخاذ کرده و هر چه سریع تر 

نیروهای ارتش تروریستی خود را از منطقه خارج کنند.

اظهارات ظریف درباره انتقام خون سردار سلیمانی
اقدام ایران علیه آمریکا با هماهنگی عراق بود

صدا و سیما: وزیر امور خارجه کشورمان 
گفت:خون شهدایی مانند سردار سلیمانی، 
برکاتــی برای ملت های منطقــه دارد که 
کمتر از حضور آن ها نیست. ظریف در پاسخ 
به اینکه برخی اعــالم می کنند که انتقام 
سخت ایران و حمله به مقر نظامی نیرو های 
آمریکایی در عراق، تجاوز دوم به زمین عراق 
بود پاســخ شما چیست، توضیح داد:اقدام جمهوری اســالمی ایران در ارتباط بود با 
پایگاهی که علیه سردار سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و سایر شهدای این فاجعه 
جنایت کارانه ایاالت متحده صورت گرفته که با اطالع دولت عراق بوده است. همان طور 
که دولت این کشور قبال اعالم کرده به اطالع نیرو های مسلح و دولت عراق رسیده است. 
رئیس دســتگاه دیپلماسی ادامه داد: ما برای تمامیت ارضی و استقالل عراق ارزش و 
احترام زیادی قائلیم و معتقدیم که این منطقه باید بر اساس احترام متقابل به تمامیت 

ارضی همه کشور های منطقه توسط همگان بینجامد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

سیاست: سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در گفت وگو 
با فارس  در پاســخ به این سوال که »برخی رسانه های خارجی مدعی هماهنگی 
ایران و آمریکا پیش از حمله موشــکی و تخلیه پایگاه توسط نیروهای آمریکایی 
شده اند«، خاطرنشان کرد: 100 درصد این موضوع یک دروغ محض است؛ اصوال 
چنین موضوعی با روح ســیلی زدن به دشــمن تضاد دارد. ما آمریکا را دشمن 
جنایتکار و خونی خود می دانیم و به هیچ عنوان چنین حرفی صحت ندارد و حرف 
بسیار مضحکی اســت که خود آمریکایی ها در حوزه جنگ روانی برای پیگیری 
اهدافشان طرح می کنند. در حوزه جنگ روانی امروز باز آمریکایی ها تبلیغ کردند 
که هواپیمای اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته است که این هم حرف مضحکی 
است؛ اکثریت مســافران این هواپیما جوانان ارزشمند ایرانی بودند، ما هر کاری 

می کنیم برای دفاع و امنیت مردم و کشورمان است.
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 مهدی خالدی  هنوز جســم بزرگمرد راه 
مبارزه با استکبار جهانی با دنیای خاکی وداع 
نکرده بود که بامداد روز گذشته وعده صادق 
جمهوری اســالمی ایران در گرفتن انتقام 
خون سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمان شــهیدش تحقق یافته و غرش 
موشــک های ایرانی نخستین سیلی محکم 
را بــه آمریکا نواخته و خواب را از چشــمان 
حاکمان کاخ ســفید ربود. پیرو این مسئله، 
سپاه پاسداران با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
بامداد روز چهارشنبه رزمندگان شجاع نیروی 
هوافضای این نیرو در عملیاتی موفق به نام 
عملیات شــهید ســلیمانی با رمز »یا زهرا 
)س(« با شلیک ده ها فروند موشک زمین به 
زمین، پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی 
و متجاوز آمریکا موســوم به »عین االسد« و 

»اربیل« را در خاک عراق در هم کوبیدند. 
اگرچه با گذشت چندین ساعت هنوز ابعاد 
واقعی حمله ایران روشن نشده و آمریکا نیز 
در تالش است با خبرسازی رسانه ای، میزان 
خسارات وارد شده را کم نشان دهد، اما آنچه 
پیش از این مهم است »اجرای وعده« ایران 
است. از سوی دیگر جدا از تمامی تحلیل هایی 
کــه در مورد ابعاد حمله می تــوان ارائه داد 
بررسی و تحلیل پاسخ انتقامی ایران از دو بعد 
دارای اهمیت است. نخستین بعد در سخنان 
روز گذشــته آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی ایران به آن اشاره شد. رهبر انقالب 
در دیدار مردم قم فرمودند: سیلی محکمی 
به آمریکا زده شــد، امــا انتقام چیز دیگری 
اســت. باید حضور آمریــکا در منطقه تمام 
شود. این اظهارات رهبری بیانگر آن است که 
پاسخ موشکی ایران تنها گام نخست بوده و 
اشغالگران آمریکایی از این به بعد در هر زمان 
و مکانی باید منتظر دریافت ضربه ای باشند، 
مگــر آنکه کمــی عقالنی تر 
تصمیم گرفته و با بازگرداندن 
نظامیان خود، به اشغالگری در 

منطقه پایان دهند.
بعد دیگر پاسخ انتقامی ایران 
را باید در وســعت حمله روز 
این  گذشته جست وجو کرد. 
اقدام، نخستین تهاجم رسمی 
نظامی به یک پایگاه آمریکایی 
پــس از جنگ جهانــی دوم 
است. حمله به پایگاه آمریکایی 
که به اذعان مقامات واشنگتن 
به انواع تســلیحات تهاجمی 
و تدافعی و ســامانه های ضد 
موشــکی مجهز بوده و عدم 
رهگیری هیچ کدام از موشــک های شلیک 
شــده ،اوج ضعیف توان نظامی آمریکا را به 
رخ جهانیان کشیده و ابهت پوشالی آمریکا 

را از بین برد. 

 ایران با عراق هماهنگ بود
در حالی کــه مقامات واشــنگتن در ادامه 
سیاســت های مزورانه خود درصدد هستند 
پاســخ موشــکی محکم ایران را تجاوز به 
خاک عــراق معرفی کــرده و به این طریق 
افــکار عمومی را علیه جمهوری اســالمی 
تحریک کننــد، دفتر نخســت وزیری این 
کشور اعالم کرد ایران عملیات انتقام گیری 
خود را از پیش به اطالع بغداد رســانده بود. 

دفتر عــادل عبدالمهدی، اعــالم کرد، پس 
از نیمه شب پیام شــفاهی رسمی از طرف 
ایران دریافت کرده که پاســخ به ترور قاسم 
سلیمانی آغاز شده است. »عبدالکریم خلف« 
سخنگوی نیروهای مسلح عراق هم با صدور 
بیانیه ای ضمن تأکید بر اطالع بغداد از حمله 
ایران، اعالم کرده اســت: ما پیش از عملیات 
موشکی، پیام شفاهی و رسمی از سوی ایران 
دریافت کردیم مبنی بر اینکه تنها مکان های 
حضــور آمریکایی ها هدف حمله موشــکی 
قرار می گیرد. در این بیانیه اعالم شــده در 
حمله موشــکی جمهوری اسالمی ایران به 
پایگاه تروریست های آمریکایی هیچ عراقی 
آسیب ندیده است. ســاعتی پس از حمله 
تالفی جویانه ایران در پاســخ به ترور سردار 
قاسم سلیمانی، منابع آمریکایی مدعی شدند 
در این حمله فقط چند عراقی حاضر در عین 
االسد کشته شده اند. تالش های آمریکا برای 
متهم کردن ایران به نقض حاکمیت عراق در 
حالی از سوی بغداد رد شده که منابع خبری 
روز گذشته ابعادی از تحقیر کاخ سفید توسط 
مقامات عراقی را منتشــر کردند. بر اساس 
گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های 
عراقی، در البه الی تحوالت منطقه، واشنگتن 
تالش کرده تماس های متعــددی با بغداد 
برقرار کند ولی طرف عراقی به این تماس ها 
هیچ پاسخی نداده است. عدم توجه مقامات 
بغداد به تماس های واشنگتن سرانجام سبب 
شــده مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا با 
»مسرور بارزانی« نخست وزیر اقلیم کردستان 
تلفنی گفت وگو و در جریان تحوالت منطقه 

قرار گیرد.

 مقاومت عراق آماده مواجهه با آمریکا
همان گونه که گفته شد سیلی موشکی ایران به 
آمریکا را باید گام نخست در مقابل اشغالگری 
آمریکا دانسته و این مسیر بی شک تا خروج 

کامل آمریکا از منطقه ادامه خواهد داشــت. 
پیرو همین مســئله قیس خزعلی، دبیرکل 
گردان های اهل الحق عراق در سخنانی تأکید 
کرد: پاســخ اولیه ایران به ترور سردار قاسم 
سلیمانی، فرمانده قدس سپاه داده شد و االن 
وقت پاسخ عراق به ترور ابومهدی المهندس، 
نایب رئیس حشدالشعبی است. وی در صفحه 
رسمی خود در توییتر نوشت: با توجه به اینکه 
عراقی ها مردمی شجاع و غیور هستند پس 
حجم پاسخ آن ها نباید کمتر از حجم پاسخ 
ایران به تروریست های آمریکایی باشد و این 

یک وعده است.
دبیرکل نجباء عراق هم با تأکید بر ضرورت 
خروج فوری نظامیان آمریکایی از منطقه، 
تصریح کرد: پاســخ امپراتــوری مقاومت، 
قدرتمند و هماهنگ خواهد بود و تفنگداران 
دریایی فوراً به آشیانه خود بازگردند. شیخ 
»اکرم الکعبی« در ســخنانی با تســلیت 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، اظهار کرد: 
شهادت این فرمانده غیور اسالم، تمام جبهه 
مقاومت، حامیان دفاع از مظلومان جهان و 
آزادی خواهان مبارز علیه استکبار را عزادار 
کرد، ولــی ما بیدارتر و قوی تر می شــویم. 
حجت االســالم والمســلمین اکرم الکعبی 
با بیان اینکه شــهید حاج قاسم سلیمانی 
»راه« نبود که با شــهادت ایشــان بســته 
شود، خاطرنشان کرد: ایشان یک گفتمان 
و اندیشــه بود که تــا آزادی بیت المقدس 
سینه به سینه منتقل خواهد شد. وی رژیم 
تروریســتی آمریکا را به مرور تاریخ منطقه 
غرب آسیا دعوت و بیان کرد: امروز دیگر این 
منطقه زمین امتیازگیری شما نیست. پس 
از حمالت موشکی سپاه پاسداران ایران در 
بامداد روز گذشته علیه پایگاه های آمریکا در 
عراق، خبرنگار المیادین در بغداد اعالم کرد 
نیروهای مقاومت عراق در حالت آماده باش 

به سر می برند.

 فروپاشی ابهت پوشالی آمریکا 
هانی زاده،  حسن  اما 
مســائل  تحلیلگــر 
گفت و گو  در  منطقه 
بــا خبرنــگار قدس 
و در پاســخ بــه این 
سؤال که آیا می توان حمله کم سابقه ایران 
به پایگاه هــای آمریکا در منطقه را به معنی 
افول هژمونی ایاالت متحده در سرتاسر جهان 
قلمداد کرد، گفت: اقدام جمهوری اسالمی 
ایران که در پاسخ به جنایت آمریکا در ترور 
سردار بزرگ جهان اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس و در پاسخ به خواست 
مردم دو کشور صورت گرفت را به طورقطع 
باید آغاز صفحه جدید در تحوالت منطقه و 
به ضرر آمریکا دانست. هانی زاده ادامه داد: در 
پی حماقت ترامپ موجی از آمریکاستیزی در 
منطقه به راه افتاده که گام سیاسی نخست 
این موج با تصمیم مجلس عراق برای تصویب 
قانون اخراج اشغالگران به منصه ظهور رسید. 
گام بعد را مجلس ایران برداشــت که طرح 
سه فوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن 
تمام نیروهای آمریکایی در منطقه به عنوان 

نیروهای تروریستی تلقی می شدند. 
این تحلیلگر مســائل منطقه افــزود: اکنون 
پاسخ نظامی ایران از چند زاویه قابل تحلیل 
است. نخســت به رخ کشیدن قدرت و توان 
بازدارندگی ایران است. حمله ایران به پایگاه 
آمریکایی رأس ســاعت یــک و 20 دقیقه 
بامداد روی داد، یعنی ساعتی که ترور سردار 
سلیمانی اتفاق افتاد. تهران با انتخاب دقیق و 
معنی دار زمان این حمله، به آمریکا پیام داد در 
مقابل هر حرکتی دقیقاً به همان شکل پاسخ 
خواهد داد. دوم نکتــه اهمیت مکان هدف 
گرفته از سوی ایران است. پایگاه عین االسد 
به عنــوان یک پایگاه مادر بــرای آمریکا در 
غرب آســیا تلقی می شود. این پایگاه پس از 
ســرنگونی صدام در سال 2003 ساخته شد 
و دارای یــک فرودگاه بــزرگ نظامی بوده 
و پیچیده ترین دســتگاه های راداری در آن 
مستقر است. هدف قرار دادن این مکان مهم و 
مجهز از سوی تهران نشان داد دیگر پایگاه های 
ایاالت متحده در عراق و کل منطقه هم این 
آسیب پذیری را داشته و می تواند به عنوان یک 
هدف راحت برای ایران تلقی شود. اما مهم تر 
از دو مورد ذکر شده، فروپاشی ابهت پوشالی 
آمریکا و زیرسؤال رفتن توان نظامی این کشور 
مهم ترین پیامد حمله ایران اســت. اصابت 
تمامی موشک های ایرانی به اهداف خود، آن 
هم در حالی که عین االسد به پیشرفته ترین 
سیســتم های ضد موشکی آمریکایی مجهز 
است ضعف آمریکا را بیش از پیش بر همگان 
آشکار کرد. شرایط اکنون به گونه ای است که 
اگر ایاالت متحده در مقام پاسخ برآید و منافع 
ایران را هدف قرار دهد کل محور مقاومت در 
گام بعدی وارد عمل خواهد شــد. هانی زاده 
در انتها تصریح کرد: اکنون منطقه در شرایط 
بسیار حساسی قرار دارد به طوری که هر اقدام 
احساسی و نامعقول می تواند این بشکه باروت 
را در خطر انفجار قرار دهد. مقامات کاخ سفید 
هم این مســئله را می دانند و بعید است در 
شرایط حاضر به حماقت دیگری دست بزنند؛ 
حماقتی که می دانند در صورت ورود به آن، 

خروج از آن برای آن ها آسان نخواهد بود.

کارشناس مسائل منطقه در گفت و گو با قدس از پیامدهای حمله موشکی ایران می گوید

شکست هیمنه  پوشالی آمریکا

اصابت موشک های 
ایرانی به اهداف 
خود، آن هم در 
حالی که عین االسد 
به پیشرفته ترین 
سیستم های ضد 
موشکی آمریکایی 
مجهز است ضعف 
آمریکا را بیش از 
پیش بر همگان 
آشکار کرد

بــــــــرش

بش��ماره  گمرک��ی  س��بز  ب��رگ  اص��ل 
کوت��اژ7043244A مورخ��ه 1389/4/29 
بنام شرکت س��ناباد خودرو توس مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مناقصه شماره 98/41 )یک مرحله ای (
ش�رکت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظ��ر دارد ، 
نسبت به خرید سه میلیون متر سیم رانژه 06 سفید مشکی 
بر اس��اس مش��خصات فنی  موجود در اسناد و استاندارد 

شرکت مخابرات ایران از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ، جهت شرکت در 

مناقصه دعوت بعمل می آید .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه به آدرس: 

fars.tci.ir مراجعه نمایند . 
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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اصالحيه  آگهی مزایده 
شركت قند  تربت حيدریه

پی��رو آگه��ی مزای��ده مندرج 
 9155 ش��ماره  روزنام��ه  در 
صفح��ه   1398/10/18 م��ورخ 
ف��روش  پای��ه  ن��رخ   ، چه��ارم 
156,400,000,000)یکصد  مبلغ 
و  میلی��ارد  و ش��ش  پنج��اه  و 
چهارصد میلی��ون( ریال اعالم 

میگردد. 
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   دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع(

در نظ��ر دارد از طری��ق مناقصه 
عمومی نسبت به انجام خدمات دکوراسیون 
و ن��ور آمف��ی تئاتر خ��ود اق��دام نماید. از 
متقاضیان دعوت می ش��ود جه��ت دریافت 
نقشه ها و اسناد مناقصه به سایت دانشگاه 
به آدرس: www.imamreza.ac.ir مراجعه 

نمایند. /ع
98
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران«
جهت برگزاری مناقصه عمومی- دو مرحله ای

ش�رکت برق منطقه ای فارس )به عنوان دس��تگاه مناقصه گذار( در نظر دارد به اس��تناد آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده 
12 قان��ون برگ��زاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه »خرید تابلوهای اتاق فرمان و 20 کیلوولت و تجهیزات سیس��تم بانک 
خازنی« به ش��ماره 2098001046000102 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل ارزیابی 
کیفی از دریافت و ارس��ال پاس��خ به اس��تعالم تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل مناقصه از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع ارزیابی 
می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر ش��ده در ذیل به س��امانه س��تاد مراجعه و اس��ناد 
مربوط��ه را دریاف��ت و پس از تکمیل، همراه با اس��ناد و مدارک خواس��ته ش��ده در س��امانه بارگذاری نمایند. الزم اس��ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت 
شرکت در ارزیابی کیفی را محقق سازند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک 

فاقد امضا، مشروط، مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/10/21
2- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/10/24

3- آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم )بارگذاری اسناد( در سامانه: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/11/9
4- نام و نشانی مشاور: شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی )مشیران( به نشانی شیراز- بلوار شهید رجایی کوچه 42 
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ای��ن آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتش��ار یافته و پس از کس��ب حداقل امتی��از الزم در فرآیند ارزیابی، از 

مناقصه گران واجد شرایط جهت مراحل بعدی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.
س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی مندرج اس��ت و هم چنین مناقصه گران می توانند جهت 

دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32142714- 071 آقای اسکروچی تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه 41934-021 و 

تلفن دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 می باشد.       م.الف 12906/شناسه آگهی 725963
شرکت برق منطقه ای فارس
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آگهی مناقصه
 س��ازمان عمران و توس��عه حری��م حرم حضرت رض��ا )ع( در نظر دارد 
تهی��ه مصالح و اجرای عملیات نماس��ازی ب��ازوی مقابل هتل قدس در 
مجموع��ه حرم مطهر حضرت رض��ا )ع( را از طری��ق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط و مقیم مشهد واگذار نماید .
ی  ر ا د ا ق��ت  و ن  ی��ا پا ت��ا  نن��د  ا می تو ن  ضی��ا متقا ا  ل��ذ
ب��ه  جع��ه  ا مر ضم��ن   1 3 9 8 /1 0 /2 9 خ  ر م��و یکش��نبه  ز  و ر
)تلف��ن   http://sem.aqr-harimeharam.org نت��ی  ینتر ا س  ر د آ

31305243-051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید.
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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حمایت حزب اهلل و انصاراهلل از حمله موشکی ایران 
از ســوی دیگر ابراهیم الموسوی، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از 
طریق صفحه توییتری خود در واکنش به حمله موشکی ایران ضد پایگاه های نظامی آمریکا 
در عراق نوشــت: »صبح عزت و کرامت و مقاومت؛ صبح کسانی که اگر چیزی را بگویند 
انجام می دهند؛ صبح محور مقاومت و حامیان آنان؛ صبح آزادمردان و انسان های شریف در 
تمامی نقاط دنیا«. هیئت علمای بیروت هم ضمن تمجید از انتقام موشکی سخت ایران از 
ارتش تروریستی آمریکا اعالم کرد: آنچه نیروهای ایرانی انجام دادند واکنش طبیعی و قانونی 
است. محمدعلی الحوثی، عضو ارشد جنبش انصاراهلل و دبیرکل کمیته عالی انقالب یمن نیز 
در واکنش به این موضوع در صفحه توییتر خود نوشت: »آنچه ایرانی ها درباره ادامه پاسخ 
اعالم کردند از مهم ترین عوامل بازدارنده است؛ سالح های آمریکایی و دولت این کشور که 
ملت یمن را می کشند در عراق و غیره نیز دست به کشتار می زنند؛ . الحوثی پیشتر خواستار 

پاسخ سریع ایران به اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس شده بود.
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