
ساخت آمریکا!

چله »حاج قاسم« 
چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

رسانه های آمریکا باید صنعت هواپیماسازی شان را از ورشکستگی نجات می دادند

تیک آف سهام »بوئینگ« از باند شایعه

 زندگی  این بار شاید نشود همه ماجرا 
را انداخت گردن فضای مجازی و برخی 
کاربــران عجول یا عشــق شــایعه اش. 
البته این را هم نمی شــود انکار کرد که 
روشــن کنندگان چراغ اول شایعه درباره 
بوئینــگ 737، این بار هــم همه توان 
رســانه ای، خبری و غیره ای شان را پای 
کار آورده اند تا هرجور هســت از سانحه 

ســقوط هواپیمای اوکراینــی در ایران، 
ماهی خودشــان را بگیرنــد. یعنی چه 
آغازکننده ماجرا را دونالد ترامپ بدانیم و 
چه کس دیگر، به هر حال برای خیلی از 
ما که این روزها دست کم چند ساعت از 
روزمان را مشغول گشت و گذار در اخبار 
راســت و دروغ فضای مجازی هستیم، 
همه زمزمه ها در همین فضا شروع شد. 

زمزمه هایی از قبیل اینکه یک مســئول 
اوکراینی اعالم کرده ما برای بررسی همه 
گزینه های ممکن درباره سقوط هواپیما 
از جمله نقص فنی، اصابت موشــک و یا 
خرابکاری و عملیات تروریستی آماده ایم! 
حســابش را بکنید، تــرور ناجوانمردانه 
سردار ســلیمانی، تشییع و عزاداری های 
باشکوه ملت، چند روز پرالتهاب و ماتم و 

سوگ، خشم مقدس مردم و حس انتقام، 
تهدید های توخالی ترامپ، افتادن سایه 
جنگ روی منطقه، شلیک موشک های 
ایرانی به پایگاه نظامی عین االسد، مردمی 
کــه انگار پــس از این چنــد روز نفس 
راحتی کشیده و غم هایشان تسلی پیدا 
کرده،... بعد ناگهان خبر سقوط هواپیمای 

اوکراینی و...

 ............ صفحه 6

سازمان نظام پزشکی 
نتوانسته از عموم جامعه 

پزشکان حمایت کند

سفید پوشان 
بی دفاع!

تداوم پیامدهای حماقت 
بزرگ؛ کاهش اختیارات 

جنگی »ترامپ« رأی آورد

دستبندی
برای دیوانه

 سیرتا پیاز ماجرای شایعاتی که درباره سقوط بوئینگ اوکراینی منتشر می شود 

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

 

راز»سلیمانی« شدن
 معارف  پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: انسان با حاج قاسم چگونه قلوب آحاد مردم را تسخیر کرد؟

کسی است که او را دوست دارد؛ البته باالترین محبت ها، 
محبت به خداوند است و در انس و الفت با خداوند، چنان 
لذتی نهفته است که هیچ چیز را یارای برابری با آن نیست. 

انس و الفتی ناگسستنی که سبب می شود انسان رنگ و 
بوی خدایی گرفته و از لحاظ معنوی به جایگاهی برسد که 
مانند سردار شهید سلیمانی قلوب جامعه را تسخیر  کند. 

 ............ صفحه 5در گفت وگو با استاد...

 ............ صفحه 9

10 12 8
خداداد در گفت و گو با قدس: رهبر حزب کارگر انگلیس:  گفت وگو با مهدی کفاش؛ داستان نویس

 :jامام صادق
سخاوتمندترین 
مردم آن کسی 
است که جان 
و مال خود را 

جوانمردانه 
در راه خدای متعال 

تقدیم نماید. 
مستدرک، ج ١١،  ص ٨
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  پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته کشوری با قبول مسئولیت، تیری علیه آمریکا شلیک کند
  دنبال ُکشته بودیم تا 500 نظامی آمریکایی می ُمردند

به کره نبازیم 
صعود می کنیم

جامعه برای باور پیروزی 
به قهرمان نیاز دارد

ترور سردار سلیمانی
 غیرقانونی بود

هیمنه پوشالی 75 ساله شکست
فرمانده هوافضای سپاه جزئیات سیلی اول به آمریکا را تشریح کرد

»  فراخوان جذب کارگزار«
س��ازمان عمران و توس��عه رضوی )معین اقتصادی چناران( در نظر دارد به منظور توسعه گردشگری 
شهرس��تان چناران از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی که توانایی ظرفیت س��نجی و تس��هیلگری راه اندازی 

اقامتگاه های بومگردی را در سطح شهر و روستاهای شهرستان چناران دارند دعوت به عمل آورد.
ل��ذا واجدین ش��رایط می توانند حداکث��ر ظرف مدت 7 روز کاری از انتش��ار آگهی، رزوم��ه کاری و توانمندی های 
خ��ود را ب��ه انضم��ام تصاوی��ر و م��دارك مرتب��ط و نیز تکمی��ل ف��رم موردنظر که در س��ایت موسس��ه به آدرس

 WWW.OAQR.IR موجود می باش��د به آدرس مش��هد: تقاطع بلوار س��جاد و خیام – نبش بلوار ش��هید دستغیب 
ارس��ال و یا تحویل دبیرخانه موسس��ه نمایند که پس از ارزیابی متقاضیان، بسته پیشنهادی در اختیار واجدین 

شرایط قرار خواهد گرفت.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05137689868 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی سازمان عمران و توسعه رضوی

/ع
98
13
01
4

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری 
تاریخ مزایده دوشنبه مورخ98/10/30 ساعت 10 

ب��ا  مزای��ده  در  ف��رم ش��رکت  دریاف��ت  و  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت 
تلفن05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد ، بین 
رضا و طالقانی پالک  50 مراجعه فرمایید. سپرده شرکت در مزایده مبلغ  پنجاه 
میلیون )50.000.000( ریال می باش��د که می بایس��ت به ص��ورت چک رمزدار 
بانکی و یا واریز به حساب در وجه حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد 
مزایده ذکر ش��ده اس��ت و یا اخذ ضمانت نامه بانکی حداکثر تا س��اعت 9 صبح 
روزدوشنبه مورخ 98/10/30به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد . به پیشنهادات 

مبهم - مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 سازمان موقوفات ملک

ع 9
81
30
16
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آگهی مناقصه  شماره 98/25 -  نوبت دوم
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 اعالن 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 ابالغ 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
12
96
8

م الف: 856/شناسه آگهی 726631
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دوراهی دوسرباخت آمریکا در سیلی اول انتقام
مصطفی فارویی

وظیفه سنگین ادبیات در مقابل اسطوره سردار
علی اهلل سلیمی

»خون  خدا« در رگ های سلیمانی 
حجت االسالم حبیب اهلل بابایی

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران

روایت امام جمعه تهران از واکنش سردار سلیمانی به پیشنهاد کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری فارس: حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران به نقل از یکی از دوستان خود گفت: به 
حاج قاسم گفتم که محبوبیت شما اقتضا می کند کاندیدای ریاست جمهوری شوید. ایشان در جواب گفتند: »من نامزد گلوله ها و نامزد شهادت هستم. سال هاست در این جبهه ها به دنبال قاتل خودم هستم، اّما او را 
پیدا نمی کنم«. وی افزود: بعد از شهادت سردار سلیمانی،  شاهد یک تحول عظیم و روحانی هستیم و این معجزه تربیت الهی، تربیت علوی و تربیت فاطمی است که در زمانه ما به صورت یک مکتب ممتاِز برجسته است.

 سیاست  ســردار حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه در جمع خبرنگاران 
در تشریح عملیات موشکی شهید سلیمانی 
علیه پایگاه آمریکایی عین االســد، گفت: 
ضربات موشــکی به یکــی از مهم ترین 
پایگاه های آمریکا در قالب عملیات شهید 
سلیمانی، آغاز یک عملیات بزرگ بود که 
در کل منطقــه ادامه پیــدا خواهد کرد و 

حرکتی بود که حتماً باید انجام می شد.
به گزارش فــارس وی افــزود: ما در این 
عملیات دنبال کشــتن کسی نبودیم، اگر 
چه حتماً ده ها نفر کشته و زخمی شده اند 
و با هواپیمای C-130 حمل شــده اند. ما 
اگر دنبال کشــتن بودیم، می توانســتیم 
طــوری عملیات را طراحــی کنیم که در 
گام اول ۵00 کشــته داشته باشند و اگر 
جواب می دادند از آنجایی که شرایط تغییر 
می کرد و تکلیفی بر حفظ جان نیروهای 
نظامی آمریکا نداشتیم، در گام های دوم و 
سوم طی ۴۸ ســاعت ۴ تا ۵ هزار کشته 
می دادند. سردار حاجی زاده ادامه داد: آن ها 
می گویند که پایگاه را تخلیه کرده بودند، 
در حالی که در زمانــی که ما عملیات را 
انجام دادیم، ۲ هزار تا ۲ هزار 
و ۵00 نیرو در این پایگاه بود. 
پس از عملیات سپاه، حداقل 
پرواز سی130  ســورتی   ۹
برای انتقال مجروحانشــان 
به اردن و فلسطین اشغالی 
انجام شــد و تعدادی بالگرد 
شینوک نیز مجروحان آن ها 
را به بیمارســتانی در بغداد 
منتقل کرد. فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه با اشاره به 
آمادگــی آمریکایی ها برای 
این حمله، گفت: آمریکایی ها 
خودشــان هم اعالم کردند 
کــه چند روز در آماده بــاش کامل بودند 
و پیش از عملیــات، 1۲ فروند هواپیمای 
آن ها شــامل هفت فروند MQ-۹ که کار 
شناسایی، مراقبت و رزمی انجام می دهد 
و 7-6 فروند هم هواپیمای باسرنشــین و 
خودشان با نگرانی منتظر بودند. ما تصور 
می کردیم که گارد حملــه می گیرند، اما 
دیدیم منتظر سیلی بودند و وقتی سیلی 
را خوردند، قدری آرامش گرفتند. ســردار 
حاجی زاده با اشــاره بــه آمادگی نیروی 

هوافضای ســپاه برای رویارویی با آمریکا، 
عنوان کرد: ما 13 فروند موشک به سمت 
پایگاه های آمریکا شلیک کردیم، اما آماده 
بودیم چند صد فروند موشک را در همان 
ســاعات اول شلیک کنیم و از آنجایی که 
فکــر می کردیم این درگیــری در صورت 
خویشتنداری نکردن دو طرف، سه روز تا 
یک هفته در حد محدود ادامه داشته باشد، 
برای این شرایط چند هزار فروند موشک 

آماده کرده بودیم.
وی گفــت: همه موشــک ها بــه هدف 
اصابت کرد و حتی یک تیر هم به ســمت 
موشک های ما شلیک نشد، با وجودی که 
آمریکایی ها تعداد زیادی هواپیما در پرواز 

داشتند، نتوانستند مقابله کنند.

سه پایگاه در عملیات ترور حاج قاسم 
دست داشتند

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: در 
ساعات اولیه توانستیم پایگاه هایی که در 
ترور شهید سلیمانی مشــارکت داشتند 
را شناســایی کنیم کــه در این عملیات 
پایگاه های تاجی، عین االسد، شهید معفر 
اردن و علی الســالم کویت در نقشه ترور 
سردار سلیمانی مشارکت داشتند. نخستین 
گزینه ما برای مقابله و شــروع این انتقام، 
انتخاب پایگاه التاجی بود و به عنوان گزینه 
اول انتخاب شــد، منتها در ادامه کار که 
ساعاتی قبل از عملیات بود، هدف را تغییر 
دادیم و عین االســد را انتخاب کردیم. به 
دلیل اینکه پایگاه التاجی نزدیک کاظمین 
و مشترک بین عراقی ها و آمریکایی ها بود 
و نگران این بودیم که ضربات موشــکی و 

انفجار سرجنگی ها برای مردم غیرنظامی 
مزاحمت هایی ایجاد کند، به همین دلیل 
منصرف شــدیم و پایگاه عین االســد که 
بزرگ ترین پایــگاه آمریکایی ها در عراق و 

شاید منطقه است را انتخاب کردیم.

 مرکز فرماندهی »عین االسد« 
منهدم شد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد: 
این پایگاه 170کیلومتر با بغداد فاصله دارد 
و اهدافی را هم که انتخاب کردیم در واقع 
برای ضربه زدن به ماشین جنگی آمریکا، 
مرکز کنترل فرماندهی آمریکایی ها و ضربه 
زدن به یگان های عمده پهپادی و بالگردی 
آمریکایی هــا بــود که در ایــن عملیات 
ساختمان اصلی مرکز فرماندهی آن ها در 
عین االسد نیز منهدم شد. در طراحی که 
انجام دادیم یک موج را به عنوان موج اول 
عملیات طراحی کردیم؛ بــرای ادامه این 
عملیــات با توجه به نحوه اقدام دشــمن 
ممکن بود تهاجم ما در عراق محدود شود 
و یا ممکن بــود حتی به پایگاه های دیگر 

آمریکا در منطقه گسترش پیدا کند.

 جزئیات حمله الکترونیک 
به پهپادهای آمریکایی

فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه گفت: 
عملیاتی کــه تاکنون اســمی از آن به 
میان نیاوردیم بعد از عملیات موشــکی 
بــود و با تجهیزات ویــژه ای که از قبل 
آمــاده کرده بودیم، یــک عملیات مهم 
جنگ الکترونیــک را تقریباً 1۵ دقیقه 
پــس از عملیــات آغاز کردیــم و همه 

هواپیماهای بدون سرنشینی که بر فراز 
منطقه عین االســد در حال پرواز بودند 
را برای لحظاتــی از کنترل آمریکایی ها 
خارج کردیــم و لینک ارتباطی و لینک 
تصویــری آن هــا را از بیــن بردیم که 
آمریکایی ها را بســیار مرعوب کرد. وی 
افــزود: زمانی که این ضربات موشــکی 
آمریکایی ها  نیاز  انجام شــد، مهم ترین 
این بود که بفهمند میزان خسارت چقدر 
اســت که این کار توســط دوربین های 
هشــت فروند پهپاد MQ-۹ آمریکایی 
که بر فراز منطقه بودند، در لحظه رصد 
می شــد و تصاویــرش در لحظه مخابره 
می شــد و زمانی که ایــن هواپیماها از 
کنتــرل آن ها خارج شــد، ضربه روحی 
که از آن خوردند، از عملیات موشــکی 

نخورده بودند.

 پس از جنگ جهانی سابقه نداشت 
کشوری تیری علیه آمریکا شلیک کند

سردار حاجی زاده تأکید کرد: پس از جنگ 
جهانی دوم سابقه نداشته که تیری علیه 
آمریکا شــلیک شود و کشوری مسئولیت 
آن را بپذیــرد و ایــن اقدام موشــکی که 
در واکنــش به ترور ناجوانمردانه ســردار 
ســلیمانی و بــا اجماع جمعــی در همه 
گروه ها و اقشــار مردم به صورت دقیق و 
حساب شده انجام شد، برگ جدیدی را در 
تاریخ تحوالت منطقه رقم زد. وی با بیان 
اینکه به مردم آمریکا ســفارش می کنم از 
این عملیات و وقایع اخیر درس بگیرند و 
به سردمداران خود فشار بیاورند تا از این 
منطقه به صورت کم هزینه جمع کنند و 
بروند، تأکید کرد: به کشورهای عربی هم 
می گوییم که دیدید آمریکایی ها نه تنها به 
خاطر شــما وارد جنگ نشدند و در آینده 
هم نخواهند شد، بلکه به خاطر خودشان 

هم وارد جنگ نشدند.

 اقدام معنادار و بی سابقه در هنگام 
سخنرانی سردار حاجی زاده 

در نشســت خبري ســردار حاجــی زاده، 
عــالوه بر پرچم ایران و ســپاه، پرچم دیگر 
گروه های مقاومت مثل حزب اهلل، انصاراهلل، 
حشدالشعبی، حماس، فاطمیون و زینبیون 
هم بود. این یعنی انتقام سخت محدود به یک 

روز، به یک جا و به یک کشور نخواهد بود.

فرمانده هوافضای سپاه جزئیات سیلی اول به آمریکا را تشریح کرد

هیمنه پوشالی 75 ساله شکست

 شــهدا دعا داشتند، ادعا نداشــتند. نیایش داشــتند، نمایش نداشتند. حیا 
داشتند،ریا نداشتند. رسم داشتند، اسم نداشتند. تقدیم به شهید واالمقام سپهبد 

قاسم سلیمانی و همرزمان با وفایش. 09350004292
 جمهوری اسالمی؛ نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. حضور ۹۸ درصدی 
ثابت  شد، حساب آن ۲ درصدی که نق زن و نفوذی بودند اگر متنبه نشدند خدا 

توفیق را ازآنها گرفته است. 09390003589
 طرح صلح هرمز روحانی باید لغو شود، ایران باید ناوهای آمریکا را درخلیج فارس 

نابود کند. 09370006277
 آقای روحانی! شما برای خودروسازان ۵هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته اید، 
ولی برای بازنشستگان انسان ساز آموزش وپرورش  فقط 1۵ درصد افزایش حقوق در 
نظر گرفته اید. معلوم می شود ما فرهیختگان انسان ساز برای شما ازچهار تا حلب پاره 
پرس شده کم ارزش تر هستیم ! باید به دولت بی تدبیر شما  آفرین گفت )به تبعیضی 

که قائل می شوید و ما را عمداً به فقر کشانده اید(  09350007054
 آمریکا منطقه را که ترک کرد، ترامپ به درک رفت، ریاست جدید که آمد، بعداً 
بجل می اندازیم. قرار نیســت گرگ را از منطقه بیرون کنید و روباه و کفتار بیارید! 

طرح هرمز عمرش گذشته است. 09150009278
 اخبار ۲0:30 شــهر موشکی را نشــان می داد، کارکنان ماســک پزشکی زده 
بودنــد؛ خواهشــاً مراعات کنیــد زمان فیلم بــرداری و پخش فیلم کاله کشــی 
بگذارند فقط چشم هایشــان مشخص باشد، شهدای هســته ای دیگر کافی است. 

 09150002995
 درود بر رهبر فرزانه و دلیر مردان غیور سپاه * بگرفته اید سریع انتقام خون سردار 
دل ها حاج قاسم و همرزمان آن شیرمرد ایرانی  * این ضربه هست پیام مرگ؛ به 
ترامپ؛ که افتاده است به دام جهل و غرور و مشاورین نادانی  * هرگز  طلب نکن 
ترامپ مبارز ز ملت ایران * تا که چو موش نیفتی به چنگ شیر و درمانی  * مرگ 
بر آمریکای جهان خوار شیطان بزرگ ام الفساد دهر * روز نابودیش فرا خواهد رسید 

ان شاءاهلل* 09150006196
 به آن پیام دهنده ای که از کلمات کفتار و ... برای دیگران در پیام احساســاتی 
خویش راجع به جریان مرحوم سلیمانی استفاده کرده است، عرض می کنم که حتی 
امام خمینی)ره( در سخنان خود از چنین الفاظی استفاده نکرده است، بیایید معتدل 

باشیم. 09150008863
سردار سلیمانی  قهرمان  مبارزه  با داعش  بود و برای  خشکاندن  ریشه  داعش  و ادامه 
 راه  او باید همه  ملت ها تالش  کنند  تا حوزه های  غیرعلمی  وهابی  و انگلیسی  که  در 
پاکستان  و اردن  و افغانستان  و قفقاز، افکار داعشی  و طالبانی  می پرورانند، شناسایی  
و تعطیل  شوند؛ چون  اسالم  عزیز را برای  جوانان ، خشن  جلوه  می دهند و النه  های 

 زنبوری  هستند که  عاقبت  نیش  خواهند زد. 09150002986

دوراهی دوسرباخت آمریکا در سیلی اول انتقام
1-  پنهان کاری آمریکا در اعالم آمار کشته ها، مشابه اقدام رژیم صهیونیستی در زمان 
عملیات انتقام از تی فور سوریه است. در آن عملیات، در یک نقشه بی سابقه 10 هدف 

در خاک رژیم اسرائیل موردحمله قرار گرفت.
اما صهیونیســت ها  اعالم کردند هیچ فردی در این عملیات کشته نشده. ایران هم 
چیزی اعالم نکرد، اما بر پایه منابع اطالعاتی موثق در سوریه و اسرائیل، نزدیک به 60 

صهیونیست نظامی آن شب به درک واصل شدند.
واکنش رسانه ها مشابه همین ماجرای اخیر بود و ساعت 3:10 صبح به وقت محلی 
ســی ان ان تعداد کشته ها و مجروحین را قابل توجه اعالم کرد؛ اما پس از تنها 10 
دقیقه همه اخبار بر این مســئله تأکید می کرد که هیچ تلفاتی در کار نبوده است. 
تمامی ارتباطات رادیویی و مخابراتی و حتی برق مناطق مورد هدف قطع شد. چرا؟ 
الف. ما موفق به انتقام شدیم آن هم در شرایط سخت جنگ در سوریه. ب. دشمن 
پیام های متعددی از جمله اراده ما به تقابل را دریافت کرد. ج. دشمن عدم اراده خود 
را در پاسخ به این حمله اعالم کرد. د. ما هزینه ای بابت این عملیات پرداخت نکردیم.

2- در حمله به عین االسد، شرایط مشابهی داریم. در ساعات اولیه، سازمان اطالعات 
ســپاه از ۲۸0 کشته و زخمی سخن گفت، نیوزویک از عدد ۲70 استفاده کرد، اما 
فوری خبرش را از روی خروجی برداشت. خبرنگار هاآرتص براساس منابع بیمارستانی 
در اسرائیل عدد ۲۲۴ زخمی را اعالم کرد که او هم به سرعت حسابش از توییتر پاک 
شــد. البته پس از ۲۴ ساعت هنوز رسانه های عراق از استمرار آتش سوزی و صدای 

انفجارهای مهیب در آشیانه ها و زاغه های عین االسد خبر می دادند.
3- فراموش نکنیم در هر دو مورد دشمن نسبت به پاسخ ما مطمئن بوده و طراحی 
کل حمله توسط صهیونیست ها انجام شــده بود. الگویی که آن ها به ایاالت متحده 

پیشنهاد کرده اند، مبتنی بر الگوی نحوه برخورد با انتقام تی فور بوده است.
4- در معادالت قدرت های بزرگ جهانی، حمله یک کشــور به اصطالح خودشــان 
جهان ســومی یعنی ایران، به یکی از پایگاه های اصلی آمریکا حیثیت نظام سلطه را 
لگدمال می کند. در 70 سال اخیر هیچ کشوری چنین جسارتی نداشته است. این 
حمله نباید با حمالت ایذایی گروه های شــبه نظامی عراق به پایگاه ها مقایسه شود، 
چراکه ما یک واحد بین المللی هستیم با مسئولیت بین المللی و آن ها این گونه نیستند. 

ما بالفاصله باافتخار مسئولیت حمله را پذیرفتیم.
5- ارزش خبری همین واکنش نظامی رسمی ایران در افکار عمومی جهان خیلی 

فراتر از تعداد کشته ها است. این را دست کم نگیرید.
6- درحالی که ترامپ در ساعات اولیه سخنرانی اش را لغو کرد، رهبر ما برای نخستین 
بار به طور زنده از حســینیه امام خمینی)ره( سخن گفتند. توییت »همه چیز خوب 
اســت!« ترامپ، یک فرمان عملیات روانی به همه عناصر رســانه ای و امنیتی برای 
پنهان کاری بود. پس از ۲0 ســاعت که پشــت تریبون آمد درباره جنگ اقتصادی 
ســخن گفت با صدایی لرزان و بریده بریده و خالی از فصاحت همیشگی اش. همه 
تهدیدهایش درباره زدن ۵۲ نقطه را هم فراموش کرده بود و از مذاکره برای مبارزه با 

داعش صحبت کرد تا به ماندن در منطقه مشروعیت ببخشد.
7- هزینه اصلی شهادت سردار سلیمانی، خروج آمریکا از منطقه است و این مسئله 
با بررسی شرایط آمریکایی ها، محتوم و قطعی است. آمریکایی ها در یک دوراهی دوسر 
باخت قرار دارند؛ یا باید کشــته ها را اعالم کنند و بر موج مظلوم نمایی و طلبکاری 
سوار شــوند و تالفی کنند و آخرین کورسوهای سیاســی و رسانه ای خود را برای 
بقا در منطقه فعال کنند و درعین حال چون مجبور )و دوباره می نویسم مجبور( به 
پاسخگویی به ما شده اند، منتظر سیلی بعدی ما باشند. چون از پاسخ های بعدی ما 

مطمئن  هستند، این راه را برنمی گزینند.
یا باید به عملیات اختفای کشــته ها ادامه دهند و شاهد شدت گرفتن جریان ازاله 

خود از منطقه باشند.
 8- روشــن اســت که آن ها راه دوم یعنی اختفا را برگزیده انــد که این راه تبعات 
گسترده ای دارد؛ زیرا اگر شدت حمله نمایش داده نشود، مشروعیت طرف مقابل برای 
ضربه های محکم تر در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. در نتیجه این بار اگرچه ایران 
خود به طور مستقیم دست به اقداماتی نزند، اما فضا همان فضای کی بود کی بود من 
نبودم مشابه انتقام تی فور و آرامکو خواهد بود. اختفا در برابر اختفا. آن ها نمی گویند 
چه ضربه ای خورده اند، ما هم می توانیم چیزی را اعالم نکنیم؛ چون معادالت واقعی 
در عمق میدان رقم می خورد و آمریکا به اضطرار این راهبرد را پذیرفته. شرایط راهبرد 
اختفای تلفات، مانند شرایطی است که جز کسی که باردار شده، کسی پدر بچه را 
نمی شناسد. خود آن ها بهتر از هرکسی می دانند چه اتفاقی برایشان افتاده است. ابهت 
ارتش آن ها در نزد ارتشی های خودشان فروریخته و در نزد خودشان تحقیرشده اند. 
یکی از تأثیرات این ارزیابی درونی آن ها از خودشــان، پرهیز نظامیان از ورود به هر 
جنگی در آینده خواهد بود که یک طرفش ایران باشد. مهم ترین پیام راهبرد اختفای 
تلفات به ما این اســت که دشــمن اراده ای برای پاســخ به حمالت ندارد و مجبور 
است تحمل کند. این راهبرد، بزرگ ترین فرصت برای واردکردن ضربات مستمر به 
آمریکا در منطقه است. این اتفاق درزمانی افتاده که عمده گروه های مقاومت، به بلوغ 

راهبردی و نظامی رسیده اند و آتش به اختیار عمل می کنند.
9- این شرایط نباید ما را از افکار عمومی خودمان غافل کند. به نظر می رسد ما باید 
در ایران و عراق دو مسیر مکمل را در پیش بگیریم. در داخل، پس از فروکش کردن 
اوضاع، خوب اســت سپاه بر اساس منابع اطالعاتی، برآورد نهایی خودش از تلفات و 

خسارات حمله به عین االسد را، برای مصرف افکار عمومی ایران اعالم کند.
در عراق نسبت به آگاه سازی افکار عمومی درباره فشار ترامپ بر نخست وزیر و غارت 
وسیع منابع نفتی اطالع رسانی و نهضت ملی شدن نفت با رهبری حشدالشعبی راه 
بیندازد. پس از تثبیت مجدد عبدالمهدی، شاید انتشار فیلم سخنانش در جلسه اخیر 

مجلس عراق مفید باشد.
10- این وضعیت در کوتاه مدت به ضرر رژیم صهیونیستی است چون کمتر می تواند 

بر امواج ایران هراسی بدمد.
در میان مدت نیز به ضرر اوست؛ زیرا پس از ازاله داعش، دشمن اصلی و نقطه تمرکز 
گروه های مقاومت، ازاله آمریکایی ها خواهد بود؛ چراکه به تعبیر سید حسن نصراهلل، 

با رفتن آمریکایی ها از منطقه، اسرائیلی ها هم بدون پشتیبان مانده و خواهند رفت.

 بهره وری و نظارت
 اولویت اقتصاد مقاومتی

سالم! چند ماهی انتشار این ستون در روزنامه 
متوقف شد. بسیاری از شما از طرق مختلف 
پیام دادید و از قطع ناگهانی آن گالیه کردید. 
اما حضور قلم روزنامه نگاران در هر جریده ای 
به سیاست ها و خواســت مدیران مسئول و 
ارشد آن بازمی گردد. شــرمنده خوانندگان 
قدیمی و سنتی و وفادار این ستون هستم که 
حتــی فرصت خداحافظی از آن ها را پیش از 
تعطیل شــدنش نیافتم. اما باور کنید در این 
میان من کمترین قصور را داشــتم. مدیریت 
جدید با لطف و مهربانی شان بار دیگر فرصت 
تنفس این نوشــته ها را در این گوشــه ای از 
روزنامه فراهم آوردند. باشد که در این روزهای 
سخت زبان مردم باشیم و تالش کنیم تا باری 

از دوش آن ها برداشته شود
اما بعد؛

همه دســت اندرکاران حوزه اقتصاد در کشور 
اتفاق نظر دارند که یکی از حلقه های مفقوده 
کارکرد سالم بخش اقتصاد اعم از حوزه های 
مختلف بانکی، تولیدی، گمرکات، بخش های 
مالیاتی و... کمبود نظارت و در مواردی حتی 

نبود نظارت بهینه است. 
چنانچه کشــور به اذعان عموم مسئوالن و 
خاصه ریاست محترم جمهور در یک جنگ 
آشکار اقتصادی قرار دارد، الزم است از حداقل 
امکانات و داشته های موجود، حداکثر استفاده 
را ببریم، این همان چیزی است که به عنوان 

بهره وری از آن یاد می شود.
در یــک نبرد اقتصادی تمام عیار که ما برای 
مواجهه با آن توســل به اقتصــاد مقاومتی 
را راهکار قــرار داده ایم، توجــه به بهره وری 
دســتگاه ها اگر مهم ترین و نخستین کلید 

موفقیت نباشد، بی تردید یکی از آن هاست.
برای نیل به آنچه گفته شد، سیاست گذاری 
مناســب اقتصــادی گام نخســت و نظارت 
سنجیده و دقیق، گام بعدی است؛ دو موردی 

که با کمال تأسف مشکالت عدیده ای دارند. 
روزی با صرف هزارهــا میلیارد تومان کارت 
ســوخت برای مردم طراحی می شود، روزی 
دیگر عده ای آن را بیهــوده و مخرب نامیده 
و تمــام آن ســرمایه گذاری را نادیده گرفته 
کارت ها را حذف می کنند و باز ماه و سال بعد 
گاه حتی همان هــا که خود در این تغییرات 
دست داشته اند، بر سهمیه بندی و بازگشت 
کارت سوخت پا می فشارند و بازی از نو ادامه 

می یابد.
شما ببینید ما چه تاوانی برای عدم ثبات در 
قیمت گذاری بنزین پرداختیم. اکنون هم در 
مجلس باز لوایحی رد و بدل می شود تا دوباره 
کارت ها حذف و بنزین تک نرخی شود. این 
مثال کوچک و محســوس را زدم و تو خود 
بخوان حدیث مفصــل از این مجمل.  مردم 
تحمل این چندگانگی و این آزمون و خطاها را 
ندارند. در بخش نظارت هم اوضاع بهتر نیست. 
البد شما نیز مثالً در همین ماجرای بنزین و 
سپس کمک های معیشتی، بارها پیامک هایی 
دریافــت کرده اید با آدرس هــای اینترنتی و 
درگاه هایی که به شما می گفت آخرین مهلت 
ثبت نام اســت و حتماً بایــد در این درگاه ها 

نام نویسی و مشخصاتتان را وارد کنید. 
اما روز بعد از همــان آدرس برایتان پیامک 
دیگری آمده که پیامک پیشین کالهبرداری 
بوده و مبادا وارد آن ســایت و درگاه پرداخت 

شده باشید. 
اگر یک  بار رخ دهد، می گوییم از دســت 
ناظران در رفته و می شــود چشم پوشــی 
کــرد. اما وقتی 10 بــار و در طول و بازه 
زمانــی طوالنی این رویه تکرار می شــود، 
مردم حــق دارند از خود بپرســند این ها 
کی اند کــه چنین راحــت و انبوه پیامک 
کالهبرداری برای ملت می فرســتند و به 
جای قطع ریشه شان هر بار تنها به ارسال 
پیامک هشــدار بسنده می شــود؟ با این 
نظارت های حداقلی نمی توان شعار اقتصاد 

مقاومتی داد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

در نشست خبري 
سردار حاجی زاده، 
عالوه بر پرچم ایران 
و سپاه، پرچم دیگر 
گروه های مقاومت مثل 
حزب اهلل، انصاراهلل، 
حشدالشعبی، حماس، 
فاطمیون و زینبیون 
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بــــــــرش
چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

چله »حاج قاسم« )1(

 مصطفی فارویی

به کمتر از اخراج آمریکا از منطقه راضی نیستیمانتقال زخمی ها به اسرائیل، اردن و آلمان
سیاست: شــبکه المیادین گزارش داد که 
زخمی های حمله موشکی ایران به نظامیان 
تروریســت آمریکا درعراق، بــرای مداوا به 
خارج از عراق منتقل شده اند. بر اساس این 
گزارش، نظامیان آمریکایی زخمی شده به 
تل آویو در فلسطین اشغالی و اردن منتقل 
شــده اند و برخی دیگر به بیمارستان های 
بغــداد انتقال یافته انــد. همچنین به گفته 
ســایت مشــرق پرواز مخفیانه هواپیمای 
مخصــوص اورژانس ارتش آمریکا به مقصد 
آلمان نشان می دهد حجم قابل توجهی از 
مصدومان و کشته شــدگان پاسخ موشکی 
ســپاه، به ســرعت از عراق تخلیه شده اند. 
این ســایت می افزاید: یک فروند هواپیمای 
ترابــری راهبــردی ســی 17 آمریکایی با 
شــماره پرواز BNDGE۵3 و با مأموریت 

آمبوالنس هوایی بغــداد را ترک کرده و به 
ســمت پایگاه هوایی رایمشتاین در جنوب 
آلمان رفتــه و در آنجا فرود آمده اســت. 
آمریــکا در آن منطقه تأسیســات درمانی 
بسیار مجهزی دارد. از سوی دیگر یک منبع 
آمریکایی به تلویزیون فوجی ژاپن گفته  در 
این حمله به نظر می رســد حداقل ۲0 نفر 

کشته و مجروح شده اند.

تســنیم: آیت اهلل ســیداحمدعلم الهدی 
در خطبه هــای نماز جمعه مشــهد اظهار 
داشت: هوشیاری و بیداری و بصیرت مردم 
سبب شــد خوشبختانه مشکلی در تشییع 
مشهد نداشــته باشــیم؛ اما متأسفانه در 
کرمان تلفات داشــتیم و از این بابت واقعاً 
متأثر هستیم. حادثه ناگوار سانحه هوایی 
هواپیمــای اوکراینی که در آن هم میهنان 
ما به شــهادت رســیدند نیز متأثرکننده 
بود؛ واقعاً شهادت بود؛ نخبگان ذی قیمتی 
نیــز از فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی 
شریف بودند که اســتعداد کالنی داشتند 
و نخبگانی بودند کــه در علم و فناوری و 
در دیندار بودن نیز نخبه بودند و متأسفانه 
ایــن عزیزان را در این ســانحه از دســت 
دادیم و سانحه ســقوط اتوبوس در وسط 

دره نیز داشــتیم که باید بــه بازماندگان 
آن ها تسلیت گفت.

همچنین امام جمعه مشــهدمقدس گفت: 
انقــالب ما آمریکا را از کشــور بیرون کرد و 
امروز با خون شهید سلیمانی، آمریکا باید از 
منطقه بیرون برود و در اسرع وقت آمریکا را از 
منطقه نیز اخراج می کنیم. به کمتر از بیرون 

راندن آمریکا از منطقه راضی نیستیم.

مسعود براتی- کارشناس سیاسی حوزه برجام: بر اساس 
بیانیه ای منتشرشده توسط دولت در گام پنجم محدودیت های 
پیــش روی عملیات های مربوط به حوزه هســته ای شــامل 
غنی ســازی و مباحث مرتبط با آن به طور کامل برداشته شده 
است. البته همان طور که آقای  عراقچی در اظهارنظری  گفت  
این به معنای پایان تعهدات برجامی ایران نیست و حوزه هایی 
هــم  وجود دارد که هنوز ایران به آن ها  متعهد بوده و در آن ها  

تعهدات خود را پایان نداده است.
گام پنجم را نمی توان به عنوان خروج کامل از برجام تلقی کرد؛ 
چراکه سطحی از کاهش تعهدات بوده و هنوز سطح دیگری از 

تعهدات باقی مانده است.
نکته ای که وجود دارد  اینکه این ظرفیت وجود  داشــت که ما 
به طور کامل از برجام خارج شویم، ولی این اتفاق نیفتاد و به طور 
خاص بخش های مرتبط با نظارت و بازرسی آژانس  انرژی  اتمی  
روی فعالیت های هســته ای ایران که بخش مهمی از  تعهدات 
ایران ذیل  برجام اســت، می توانست تغییر و یا پایان پیدا کند؛ 
بخش مهمی از برجام مربوط به ابعاد نظارت و بازرســی است 
که خیلی باالتر از MPT و حتی پروتکل الحاقی هم هســت و 
این ها  در گام پنجم و با توجه به اتفاقات پیش آمده  و شهادت  
ســردار سلیمانی که به دستور مستقیم آمریکا  انجام شده بود، 

می توانست مورد تغییر قرار بگیرد و حتی  پایان یابد.
این اتفــاق نیفتاد و به نظر بنده حتی می توانســتیم پاســخ 

محکم تری در بحث برجام به آمریکایی ها بدهیم.
با توجه به ترور و شــهادت  ناجوانمردانه و بزدالنه حاج قاســم 
سلیمانی، فرمانده  نیروی قدس سپاه پاسداران بحث همکاری با 

آمریکا حتی در چارچوب برجام یا هر نوع تفاهم دیگری )شاید تا 
پیش از این احتمالش وجود داشت( پایان یافته است. 

زمانی که دولت آمریکا  به صورت خیلی آشکار  و با بیانیه رسمی 
یک فرمانده رسمی نظامی ایران را ترور می کند، دیگر بحث و 
فرصتی وجود نخواهد داشت که بشود در مورد چارچوب هایی 

صحبت کنیم که در آن  آمریکا  و ایران با هم باشند.

 اروپا به دنبال چیست؟
برجام و هر چیزی مشابه آن  پایان یافته است؛ بنابراین بهتر بود 
و خیلی منطقی تر این بود که ما خروج کامل از برجام را اعالم 
می کردیم و این ماندن در برجام و حفظ بخش های مهم آن ، که 
بحث های نظارتی است خیلی معنایی ندارد و هیچ دلیلی  برای 
آن  نمی توان آورد. از زمانی که آمریکا  از برجام خارج شــد، ما 
با این عنوان که دیگرانی  که در برجام هستند، حاال کشورهای  
اروپایی، روسیه و ... می توانند جای خالی آمریکا  را پر کنند، در 
طول یک ســال گذشته و با وجود برگشت تمام تحریم ها هیچ 

تغییری در تعهداتمان ایجاد نکردیم.
 فشارهای ناشی  از تحریم های اقتصادی و حتی شدیدتر  از قبل 
دوران مذاکره بازگشت، اما ما هیچ کاری نکردیم و پس ازاینکه 
یک ســال تمام گذشت، ما وارد گام های کاهش تعهد شدیم و 

درنهایت به گام پنجم  رسیدیم.
 اما این حادثــه و ترور ناجوانمردانه پایانی بــر تمام امیدها و 
روزنه هایی  بود که  پیش از این برای تغییر معادالت سیاســی 

حول برجام متصور بودیم.
وقتی این اتفاق افتاد، به نظرم تصمیم منطقی و عاقالنه این بود 

کــه خروج کامل و پایان دادن به تمام تعهدات در برجام علنی 
می شد  ولی چنین  اتفاقی نیفتاد.

اما شواهد  حاکی از آن  است که اروپایی ها با تهدید کردن ایران 
به دنبال این هستند:

اوالً: ایــران را از کاهش تعهدات باقیمانده دیگر منصرف کنند، 
اروپا به دنبال این اســت که ایــران  تعهدات مهم یعنی همان 

بحث های نظارتی را کاهش ندهد. 
ثانیاً: تالش می کنند ایران را  وادار به بازگشت به تعهدات قبلی 
بکنند، یعنی چهار گام عقب نشــینی و بازگشت به مرحله اول 

تعهدات هسته ای.
ابزار اروپایی ها برای رســیدن به این دو هدف هم فعال کردن 
مکانیسم ماشه است که حرف ها و صحبت های مقامات اروپایی 
هم این مهم را تأیید می کنــد؛ از آن طرف هم آمریکا  به طور 
مشخص در همین صحبت سه شب پیش رئیس جمهورش از 
طرف های اروپایی برجام خواســت که حضورشان را در برجام 
پایان دهند و این نشان می دهد که یک موجی از فشارها روی 
ایران برای بحث ماندن در  برجام آغاز  خواهد  شد که البته اگر 
مــا اعالم  خروج کامل می کردیم، خیلی بهتر از این بود که در 

این فضای بینابینی قرار بگیریم.
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سیاست خارجی

تحلیلی بر گام پنجم کاهش تعهدات هسته ای

چرا باید بعد از ترور سپهبد سلیمانی از برجام خارج می شدیم؟

نماز جمعه سیاست خارجی
آیت اهلل علم الهدی  در خطبه های نماز جمعه مشهد:آمریکا چگونه تلفات خود در عین االسد را مخفی می کند؟
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برگزاری مراسم بزرگداشت شهید 
سلیمانی با حضور رهبر انقالب

سیاست: مراسم بزرگداشت ســردار بزرگ 
و پر افتخار اســالم سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و دیگر شهیدان جنایت تروریستی 
آمریکا پنجشنبه 1۹ دی 13۹۸ در حسینیه 
امام خمینی)ره( با حضور رهبر معظم انقالب 
اسالمی برگزار شد. در این مراسم هزاران نفر از 
قشرهای مختلف مردم، مسئوالن قوای سه گانه، 
مسئوالن لشکری و کشوری، تعدادی از وزیران 
و مســئوالن عراقــی، جمعــی از نمایندگان 
گروه هــای مقاومت عراق و دیگر کشــورهای 
اسالمی و ســفرای کشورهای خارجی حضور 
داشــتند. فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد 
الشعبی عراق در جریان این مراسم گفت:  فکر 
نمی کردم که روزی برای تسلیت شهادت این 

سردار بزرگ حاضر شوم.
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه در مراسم بزرگداشت سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید این نیرو 
که در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار شد، 

پیامی خطاب به فرمانده کل قوا قرائت کرد.



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

  سوگواری بانوان مشهدی در سالروز شهادت حضرت فاطمه)س(   آستان:همزمان با فرا رسيدن ايام فاطميه، مراسم سوگواری شهادت صديقه كبري)س( و هفتمين روز عروج آسماني سردار دل ها 
شهيد حاج قاسم سليمانی صبح پنجشنبه 19 دی ماه جمعی از بانوان مشهدی به همراه همسر و دختر شهيد مدافع حرم حسين محرابی در باغ اردوگاه خاتون گرد هم آمدند و اشک ماتم ريختند. همچنين در اين مراسم 

دلنوشته ای با مضمون »انتقام خون سردار بزرگ اسالم شهيد حاج قاسم سليمانی« توسط زينب محرابی فرزند شهيد مدافع حرم قرائت شد.

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

مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران مطرح کرد
18 میلیون دالر صرفه جویی ارزی با ساخت کمباین برنج

شــرکت  عامــل  مدیــر  آســتان: 
کمباین سازی ایران زیرمجموعه سازمان 
اقتصادی رضوی گفت: ســاخت داخل 
کمباین برنج توســط این شــرکت، از 
خروج ســاالنه 18 میلیــون دالر ارز با 
نرخ 4 هــزار و 200 تومانی جلوگیری 
می کنــد. علي اصغر حمیدي فرد گفت: 

جلوگیری از تخصیص 125 میلیارد تومان یارانه به وارد کنندگان کمباین برنج در 
سال، یکی دیگر از مزیت های ساخت این کمباین در داخل کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به وابستگی 100 درصدی کشور به واردات کمباین برنج تصریح کرد: 
با تولید انبوه این کمباین، وابســتگی ایران در تولید محصول راهبردی برنج به 

کشورهای خارجی کاهش خواهد یافت.
مدیر عامل شــرکت کمباین ســازی ایران ادامه داد: ضمن اینکه شاهد کاهش 
وابســتگی کشــاورزان و شــالی کاران به واردات قطعات یدکی مورد نیاز برای 
کمباین های برنج خواهیم بود.وی اشــتغال پایــدار را از جمله مزایای راه اندازی 
نخستین خط تولید و مونتاژ کمباین مخصوص برداشت برنج کشور توسط این 
شرکت دانست و افزود: ساخت داخل این محصول، ایجاد اشتغال و پایداری درآمد 

در شرکت کمباین سازی ایران و زنجیره تأمین را به دنبال دارد.
حمیدی فرد ادامه داد: همچنین این ظرفیت در داخل کشــور وجود دارد که 
کمباین برنج ساخته شده توسط این شرکت به کشورهای پاکستان، عراق و... 
صادر شود.وی با اشاره به نهادهای مؤثر در اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: 
مجموعه های سازمان اقتصادی رضوی و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
وزارت جهاد کشــاورزی در راه اندازی طرح نخســتین خــط تولید و مونتاژ 
کمباین مخصوص برداشت برنج و ســاخت اولین دستگاه، نقش مؤثری ایفا 
کرده اند.حمیدی فرد در پاســخ به این پرسش که کشاورزان چگونه می توانند 
از کمباین های برنج ساخته شده توسط شرکت کمباین سازی ایران استفاده 
کنند؟ گفت: اســتفاده از تسهیالت بانک کشاورزی برای خرید کمباین و نیز 
بهره گیری از تســهیالت در نظر گرفته شده از سوی بانک برای مشتریان، از 

جمله این موارد به شمار می رود.
مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران ادامه داد: عالوه بر این، تسهیالت بانکی 
در سایر بانک ها به متقاضیان بخش کشاورزی در چارچوب مصوبات استانی تعلق 

می گیرد.

گفت وگویی با متولی قدیمی ترین موقوفات آستان قدس رضوی 
موقوفات عتیقی؛ موقوفاتی برای فرهنگ

آستان: موقوفــات مرحوم عتیق علی 
بن احمد بن ملک اســماعیل طوسی 
مشــهور به »خواجه عتیق منشــی« 
که از دولتمردان و منشــیان دربار شاه 
اســماعیل صفــوی و از اعقاب خواجه 
نصیرالدین طوســی اســت، از جمله 
موقوفات بزرگ و قدیمی آستان قدس 

رضوی به شمار می رود که تولیت آن بر عهده یکی از افراد خاندان عتیقی است. 
این واقف رقباتی را در سال 931 هجری قمری در محدوده مشهد از جمله مزرعه 
معروف به کنه بیست بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. ظاهراً این بزرگمرد 
در جنب مدرسه شاهرخی یا همان مدرسه باالسر در حرم مطهر امام هشتم)ع( 
مدفون اســت. عواید و درآمد این موقوفات در ســرفصل هایی مانند روشنایی و 
سوخت حرم مطهر رضوی، تأمین هزینه های دارالشفا و بیمارستان های وابسته و... 
صرف می شود. این موقوفات منصوص التولیه است؛ یعنی در متن وقف نامه کسی 

)معموالً یکی از اوالد( به عنوان تولیت آن تعیین شده است. 
مهدی عتیقی مقدم، مدرس دانشگاه است و به تازگی به عنوان متولی موقوفات 
مرحوم عتیقی معرفی شده اســت. او متولد 1333 در تهران است، اما اصالتش 

مشهدی است. از او درباره موقوفات عتیقی و تولیت گری آن پرسیدیم. 

چطور شد که به عنوان متولی موقوفات مرحوم عتیقی انتخاب شدید؟
من به تازگی حکم تولیت این موقوفات را دریافت کردم. پیش از من برادر بزرگم 
مرحوم محمدرضا عتیقی و قبل از او نیز پدرم، این وظیفه را برعهده داشــتند. 
البته متولی بودن موروثی نیســت. مرحوم خواجه عتیق علی در وقف نامه خود 
یکی از اوالدش را متولی موقوفات قرار داده اســت که به نمایندگی از سایر اوالد 
انتخاب می شود به عبارتی اوالد خانواده عتیقی دور هم جمع می شوند و متولی یا 
نماینده ای را از بین خود انتخاب می کنند تا با آستان قدس رضوی در ارتباط باشد 

و مسائل موقوفات را حل و فصل کند.

 آیا متولی باید ویژگی های خاصی داشته باشد؟
اوالد عتیقی فردی را انتخاب می کنند که شــرایط مشــخص شده در وقف نامه 
مرحوم عتیقی را داشــته باشــد. به بیانی دیگر حتماً باید از اوالد ذکور و از نظر 
جامعه و اوالد این خانواده اصلح باشد. از آنجایی که وقف نامه ها دستوراتی بسیار 
حســاب  شده می دهند، اگر چند اوالد بزرگ در خانواده وجود داشته باشد عرف 
اســت فردی که بزرگ تر است، انتخاب شود. البته اگر آن شخص اعالم کند که 
توانایــی قبول این وظیفه را به  دلیل کهولت ســن یا ابتال به بیماری ندارد، فرد 

بزرگ تر بعدی برای این وظیفه در نظر گرفته می شود.

 متولی بودن موقوفات بارگاه مطهر امام رضا)ع( چه حال و هوایی دارد؟
متولی بودن یک مسئولیت سنگین شرعی است؛ چراکه او باید پاسخگوی نیت 
واقف اصلی باشــد و نباید تغییری در این نیت به ســلیقه خود بدهد. البته این 
مســئولیت افتخاری اســت که از ســوی اوالد خانواده به فرد داده می شود و او 

می تواند خادمی آستان مطهر حضرت رضا)ع( را بکند.

 شما که از اوالد مرحوم عتیقی هستید، از ایشان چه می دانید؟
شــرح حال مرحوم خواجه عتیق علی منشــی در کتاب گلستان هنر ذکر شده 
است. او منشی شاه اسماعیل صفوی، خوشنویس و مخترع طغرای شاهی)منشور 
شاهی( بود. چنانکه اگر حکمی در آن زمان صادر شده، حتماً این طغرای بر باالی 
آن نقاشی  شده است. او از نظر خوشنویسی همدوره میرعلی هروی بود. مالحسین 
صحاف باشی که صحاف باشی آستان قدس رضوی محسوب می شود، از اوالد نسل 

مرحوم خواجه عتیق علی منشی است. پدر من نیز نوه مالحسین بود.
موقوفات عتیقی، وســیع ترین و قدیمی ترین رقبات وقفی این آستان مقدس به 

شمار می رود.

 نگاه نســل جدید عتیقی نســبت به وجود چنین موقوفاتی در 
خانواده تان چیست؟

خانواده ما، خانواده ای فرهنگی است و اوالد نسل کنونی عتیقی اهل علم و تحصیل 
هستند. در این بین، مایه خرســندی ماست که توجه کامالً دقیقی به حفظ و 
نگهداری این موقوفات توســط تمامی متولیان پس از گذشت حدود 600 سال 
از زمان وقف آن شــده اســت. همچنین اوالد این خانواده سهم ناچیزی که از 
این موقوفات دریافت می کنند را برکتی در زندگی خود می دانند. از طرف دیگر، 
برای خانواده عتیقی بســیار باارزش است که در آن دوره تاریخی، فردی چنین 
نیک اندیش داشته تا منافع امالک وسیعش شامل حال مردم شود. بی شک دعای 
خیر مردم نیز پشت سر این خانواده است. البته به نظرم زبان قاصر از بیان ارزش 

این وقف است.

 چه پیشنهادی برای اشاعه وقف در جامعه دارید؟
مــردم باید عمق موضوع وقف را بفهمند، بنابراین معتقد هســتم باید وقف در 
کتاب های درسی به طور کامل توضیح داده شود و تنها به ذکر نام واقفان بزرگ 
اکتفا نکرد. موقوفات مانند یک مدرسه همیشه پشتوانه داشتند و درآمد رقبات 
برای حفظ موقوفات استفاده شــده است. از سویی دیگر، تمامی حکومت ها در 
ایران همیشــه به وقف احترام  گذاشتند و تغییر حکومت ها موجب مصادره آن 
نشده است؛ چراکه موقوفات عام المنفعه است. از این رو، فکر می کنم فرزندان ما از 
طریق آموزش و پرورش باید با موضوع وقف آشنا شوند. بی تردید افزایش اطالعات 
مردم در زمینه وقف، می  تواند آنان را به مشارکت در این سنت حسنه تشویق کند.

مجاوران  و  زائران  حضور  با  آستان    
یادبود  آیین  ثامن االئمه)ع(  بارگاه 
جانباختگان سانحه هواپیمایی و حادثه 
پیکر  تشییع  مراسم  در  کرمان  شهر 
رضوی  مطهر  حرم  در  سلیمانی  سردار 

برگزار  شد.
ایــن روزها حــرم مطهر امــام رضا)ع( 
افــزون بر سیاه پوشــی ایــام فاطمیه و 
شهادت شهید سردار سلیمانی، سوگوار 
جانباختگان سانحه هواپیمایی و حادثه 

شهر کرمان نیز هست.
پنجشنبه شب گذشته زائران و مجاوران 
در کنار مســئوالن و خادمان آســتان 
قــدس رضوی در جوار بــارگاه ملکوتی 
امام هشتم)ع( در سوگ این مصائب به 
سوگواری نشسته و در آیین یادبود این 

عزیزان سفر کرده شرکت کردند. 
مراســم یادبــود جانباختگان ســانحه 
هواپیمایــی و حادثه شــهر کرمان پس 
از نمــاز مغــرب و عشــا در رواق امام 
خمینی)ره( بــا قرائت قــرآن و زیارت 
امین اهلل آغــاز شــد و در ادامه آیت اهلل 
کاظم صدیقی به ایراد سخنرانی و سعید 
حدادیان به مدیحه سرایی و قرائت دعای 

کمیل پرداخت.
آیــت اهلل صدیقی در ایــن برنامه ضمن 
عرض تســلیت به خانواده جانباختگان 
سانحه هواپیمایی و جانباختگان حادثه 
شــهر کرمان در مراسم تشــییع پیکر 
سردار ســلیمانی، اظهار کرد: از خدای 
منان بــرای بازماندگان و ملت شــریف 

ایران صبر را طلب می کنم، این اتفاقات، 
مصائب بزرگی اســت کــه این روزها بر 

همه ما پیش آمده است. 
وی افزود: عمر همه انسان ها در دستان 
خالق هســتی اســت، لــذا در روایات 
آمده که مؤمــن واقعی باید طوری نماز 
بخوانــد که گویی آخریــن نماز عمرش 
را می خواند، اگر انســان بــه این حالت 
معنوی برسد توشه آخرتش را ذخیره و 

پیوسته آماده مرگ است.
امام جمعــه موقت تهــران اظهار کرد: 
شهید ســردار ســلیمانی معلم بزرگی 

بود که درس شهرت گریزی، دنیاگریزی 
و مقام گریزی را عمــاًل به همه مؤمنان 
واقعی تعلیم مــی داد و یک ذره به دنیا 

وابستگی نداشت.
وی با اشــاره به اینکه شــهید سلیمانی 
عابــد و عارف بود، اظهار کــرد: افرادی 
که در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی 
جان باختند مصداق جهاد در راه خداوند 
اســت، چون حضور در این اجتماع یک 
نوع جهاد اســت عزت و اقتــداری که 
پاســداران عزیز به نمایش گذاشتند از 

همین حضور مردم نشأت گرفته بود.

آیــت اهلل صدیقــی تصریــح کــرد: هر 
کس نزد خداوند عزیزتر باشــد قاتلش 
شــقی ترین افراد خواهد بود، لذا سردار 
ســلیمانی توســط داعش به شــهادت 
نرســید بلکه خود آمریکا برای شهادت 

او اقدام کرد.
وی با بیــان اینکه حضــرت زهرا)س( 
آمدند تا دیــن الهی را نصــرت دهند، 
گفت: سردار ســلیمانی نیز به پیروی از 
راه و ســیره اهل بیت)ع( دنبال نصرت 
دیــن الهی بود کــه در همیــن راه به 

شهادت رسید.

زائران بارگاه منور حضرت رضا j برای جانباختگان سانحه هوایی سوگواری کردند 

حرم رضوی داغدار پرواز ناتمام 
ان
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 خواهشاً فکری برای پارکینگ های زیرگذر 
بکنید... همیشه ظرفیت تکمیل است.

09150005717

 سالم. لطفاً نماینده آستان قدس در قم 
از ضایعاتی های پیر قم به عنوان زیارت اولی 
دعوت کند. آن ها هم دلشان می خواهد به 

زیارت بیایند، فقط پول ندارند. 
09120006984

 کاش مســئوالن برای انتخاب مداحان 
عزیز دقت بیشتری کنند و مداحی در شأن و 
منزلت آستان حضرت رضا)ع( انتخاب کنند.

09010007372

 از اینکه پشت ماشین های زائربر برچسب 
صلوات نصب شده اســت سپاسگزاریم؛ نیز 
شایســته حرم مطهر است که آبخوری های 
حرم مطهر به نوشته »سالم بر حسین شهید« 
و یا »السالم علیک یا اباعبداهلل« مزین شوند. 

09150008718

 در قالب طرح 
»چهارشنبه های امام رضایی«

 شمیم عطر رضوی 
در مدرسه »محبوبه دانش« 

بندرعباس پیچید
آستان: خادمیاران رضوی استان هرمزگان، 
همزمــان با سراســر کشــور طــرح ملی 
چهارشــنبه های امام رضایی را در مدرسه 

محبوبه دانش این شهر برگزار کردند.
این برنامه با حضور مدیر، معلمان و شرکت 
پرشور دانش آموزان مدرســه و خادمیاران 

رضوی شهرستان بندرعباس برگزار شد.
در این مراســم معنوی، دوســتداران امام 
رئوف)ع( ارادت خود را با اهدای ثواب قرائت 
زیارت امین اهلل به محضر نورانی امام هشتم 

ابراز کردند.
بیــان خاطراتــی توســط خادمیــاران از 
رشــادت های سردار رشــید اسالم، شهید 
حاج قاسم سلیمانی از دیگر برنامه های این 

مراسم بود.
همچنین در قالب طرح »چهارشــنبه های 
رضــوی« قرائت زیارت امیــن اهلل همزمان 
در دفتــر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در اســتان هرمزگان، امامزاده سیدمظفر و 
مساجد شهرستان بندرعباس و رودان برگزار 

می شود.

برگزاری مراسم چهارشنبه 
امام رضایی در ارومیه

آستان: مراسم چهارشنبه امام رضایی در 
ارومیه برگزار شــد. مراسم چهارشنبه امام 
رضایی به همت خادمیاران آســتان قدس 
رضوی ارومیه و با حضور اقشار مختلف مردم 
در محل مسجد امام خمینی)ره( این شهر 

برگزار شد.
این مراسم معنوی با قرائت زیارت امین اهلل 
و صلوات خاصه امــام رضا)ع( و برنامه های 

متنوع مذهبی همراه بود.
برنامه چهارشنبه امام رضایی شامل قرائت 
زیارت امین اهلل هر هفته و همزمان با سراسر 
کشور در یکی از مساجد شهرستان ارومیه 

برگزار می شود.

به همت دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خراسان جنوبی

47 زیارت اولی از قائنات 
راهی مشهد شدند

آســتان: همزمان با ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( 4۷ زائراولی برای نخستین بار از 
شهرستان قائن به مشهد مقدس اعزام شدند.
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( به 
همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در خراسان جنوبی نخستین کاروان زائراولی 
از شهرستان قائن برای زیارت امام رضا)ع( 

عازم مشهد مقدس شدند.
ایــن افراد کــه تاکنــون توفیــق زیارت 
بــارگاه ملکوتی علی بن موســی الرضا)ع( 
را نداشــته اند توســط خادمیاران رضوی 
شناسایی شده و پس از نام نویسی در قالب 
»طرح مهر درخشان« به حرم مطهر رضوی 
مشرف شــدند.این کاروان زیارتی در مدت 
اقامت خود در زائرســرای مشهد مقدس، 
ضمن زیارت مضجع شــریف حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( از برنامه های فرهنگی و 
غذای متبرک حضرت رضا)ع( نیز بهره مند 

می شوند.
از ابتدای امســال تاکنون بــه همت دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی یک هزار و 100 زائراولی و محروم به 

مشهد مقدس اعزام شده اند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذيرای پيشــنهادهای شــما 
 هســتيم. پيامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مديران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

احادیث فاطمی در حرم رضوی کتابت شد
آستان: در روز شهادت حضــرت فاطمه)س( به روایت ۷5روز 
جمعی از هنرمندان قرآنی با حضور در واحد هنرهای قرآنی حرم 

مطهر رضوی احادیث فاطمی را کتابت و خوشنویسی کردند.
همزمان با روز ســیزدهم جمادی االول که به روایتی ســالروز 
شــهادت حضرت فاطمه)س( است، کارگاه  هنری با محوریت 
شــخصیت حضرت فاطمه زهرا)س( به همت واحد هنرهای 
قرآنی حرم مطهر رضوی واقع در اتاق شماره 2 دارالقرآن الکریم 
و همچنیــن در رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر رضوی برپا 
شد. هنرمندان در این کارگاه هنری، آثار هنری از جمله نقاشی، 
خوشنویســی، تذهیب و معرق با محوریت شخصیت حضرت 

زهرا)س( و احادیث این بانوی بزرگوار خلق کردند. 
در این کارگاه هنری همچنین جمعی از استادان و هنرجویان 
رشته خوشنویسی جمالتی زیبا با محوریت شخصیت حضرت 
زهرا)س( و همچنین احادیثی از این بانوی بزرگوار را با خطی 
زیبــا کتابت کردند کــه این آثار به عنــوان هدایای فرهنگی 
و متبــرک به زائران حرم مطهر رضــوی و عالقه مندان به هنر 

خوشنویسی اهدا شد.
واحد هنرهــای قرآنی همه روزه در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
با ارائه خدمات آموزشــی در زمینه هنر خوشنویسی، تذهیب، 

نقاشی و معرق پذیرای زائران حرم مطهر رضوی است.

خبر
به همت جمعی از هنرمندان قرآنی 

آستان/ آرزو مستأجر حقیقی: مکتب هنر 
رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی به عنــوان یک مرکز 
آموزش تخصصی هنرهای ایرانی- اســالمی 
با بهره گیری از همکاری مدرســان مطرح در 
رشته های مختلف در مشهد فعالیت می کند.

این مرکــز در کنــار برگــزاری کالس ها و 
کارگاه های آموزشــی، توجــه ویژه ای هم به 
حمایت از هنرمندان کشــور در پرتو بارگاه 
ملکوتی امام هشــتم)ع( دارد. در این راستا 
فراخوان اعطای بورســیه هنری مکتب هنر 
رضوان به هنرمندان استان های کم برخوردار از 
نظر ارائه آموزش های تخصصی در رشته های 
تذهیب، نگارگری و گل و مرغ در سال 1396 
اعالم شد. پس از بررسی درخواست ها و نمونه 
آثار ارســالی هنرمندان، 1۷ بانوی هنرمند از 
شهرهای دور و نزدیک کشور برای حضور در 
این دوره تخصصی انتخاب شــدند. جلساتی 
از این دوره تخصصی در ســال  های 1396 و 
139۷ زیر نظر استادان برجسته مکتب هنر 
رضوان در مشــهد برگزار شد و در نهایت، 6 
جلسه کارگاهی به منظور تکمیل و اتمام این 
دوره آموزشی در زمستان سال 1398)هر ماه 
دو جلسه( از سوی مکتب هنر رضوان در نظر 
گرفته شد. اولین و دومین جلسه سال جاری 
در همین روزها در این مرکز آموزشی برگزار 
شــد. این گزارش ماحصل گفت وگو با تنی 
چند از بانوان هنرمند حاضر در این جلسات 

کارگاهی است.

 انتقال تجربیات به استان های 
کم برخوردار

زمان استراحت هنرمندان فرا رسیده است و 
استادان یکی  یکی از سه کالس مکتب هنر 
رضــوان ویژه نگارگری، تذهیب و گل و مرغ 
خارج می شــوند. در این فرصت، وارد کالس 
تذهیب شــده و پای ســخن هنرجویان آن 
می نشینم. شیما انجم  شعاع، هنرمند کرمانی 
که ســابقه 15 ســاله در فعالیت های هنری 
مانند خوشنویسی دارد و در سال 1384 وارد 
رشته تذهیب شده اســت، می گوید: »شهر 
کرمان از نظر هنــر تذهیب در فقر کامل به 
ســر می برد و ما از دسترسی به ابتدایی ترین 
امکانــات آموزشــی در این رشــته محروم 

هستیم. حتی بسیاری از خوشنویسان کرمان 
با این هنر آشــنایی ندارنــد. من به  صورت 
خودآموز فعالیتم را در تذهیب با استفاده از 
کتاب آغاز کردم. همچنین تالش کردم این 
هنر را به خوشنویسان شهرم معرفی کنم و 
در حــد توانم کار هم انجام می دادم تا اینکه 
لطف امام رضا)ع( شــامل حالم شد و به این 
دوره تخصصی در مشــهد دعوت شــدم. از 
محضر استاد نبی زاده در سال های پیش در 
مکتب هنر رضوان استفاده کردیم. این دوره 
در ســال جاری زیر نظر استاد علیرضا قزی 
در حال برگزاری اســت. در مجموع، بسیار 
خرسندم که به واسطه برپایی این کارگاه ها 
و آشنایی با اســتادان، توانستم هنر تذهیب 
را به  طور کامل بشناســم. در حال حاضر در 
زمینه تذهیب و خوشنویســی هم در شهرم 

تدریس می کنم«. 
زهرا فیــروز جهان تیغ از دبیــران آموزش و 
پرورش در رشــته هنرهای تجسمی زاهدان 
اســت. او می گوید: »سیستان و بلوچستان از 
نظر دسترسی به آموزش های حرفه ای رشته 
تذهیــب در محرومیت کامل به  ســر می برد 
و تنها برخــی دانش  آموختگان دانشــگاهی 
شــهرهای بزرگ آموزش هــای ابتدایی را در 
این رشته به عالقه مندان می دهند. امیدوارم 
با شرکت در این دوره بتوانم دانش خودم را در 
رشته تذهیب کامل کنم و دستم روان شود و 
اگر شرایطی فراهم شود به انتقال این یافته ها 

عالقه بسیار دارم«. 

 توجه به ارتقای آثار دوساالنه 
تذهیب های قرآنی

بعضی از بانوان جوان هنوز پشــت میز بزرگ 
قهــوه ای رنگ نشســته و در حال طراحی و 
گفت وگو هستند. با هر حرکت مدادشان روی 
کاغذ ســفید، نقش های حیواناتی مثل آهو 

زنده تر می شود. 
 فایزه خالدی اهل بیرجند و دارای مدرک 
فوق لیســانس پژوهــش هنــر، از جمله 
هنرجویــان نگارگری این دوره اســت. او 
بیــان می کنــد: »از دوره دانشــجویی در 
زمینه نگارگری فعالیت می کنم و از محضر 
مدرســان شــهرم هم اســتفاده کردم، اما 
بیرجند اســتادان شاخص و حرفه ای مانند 
مشــهد در نگارگــری  و گل و مرغ ندارد. 
حضــورم در ایــن دوره روی ســطح کارم 
بسیار اثر گذاشته تا جایی  که شاهد حدود 
60 درصد رشــد در کارم بــوده ام. در حال 
حاضر هم در تالش هستم تا دانش آموزان 
و دانشــجویان خودم را با رشــته نگارگری 
آشــنا و در مســیر فعالیت در این رشــته 
هدایت کنــم. بنابراین به  نظــرم برگزاری 
ایــن کالس ها برای هنرمندان بااســتعداد 
استان های کشور ضرورت داشت تا آنان به  
عنوان نماینده استان خود بتوانند یافته ها و 
تجربیات جدیدشــان را به عالقه مندان این 
رشته ها در شهر خود منتقل کنند. من هم 
سعی می کنم ارتباطم را با استادان مکتب 
رضوان حفظ کنم و به تالشم ادامه دهم«. 

 تغییر مسیر زندگی هنرمندان 
میز بــزرگ آبی  رنگ مملــو از جعبه های 
کوچــک و بــزرگ آبرنگ و کاغذ اســت. 
مریم اکبری اهل شاهرود است و 15 سال 
ســابقه فعالیت در رشته گل و مرغ دارد. او 
می گوید: »این هنر در شاهرود آنچنان که 
باید شــناخته  شده نیست و استادانی برای 
تدریس آن وجود ندارد. فقط بانویی در این 
شهر در ســطح مقدماتی مشغول تدریس 
بــود که من بــا توجه به عالقــه ای که از 
کودکی به گل و مرغ داشتم، در آن کالس 
شرکت کردم. سپس حدود 12 سال پیش 
با دوره های آموزشــی مشهد آشنا شدم تا 
جایی  که برای اســتفاده از محضر استادان 
به این شهر رفت و آمد می کردم و توانستم 
مدرک ممتاز رشته نگارگری ام را از تهران 
بگیرم. ســپس درگیر دانشــگاه در مقاطع 
مختلف شــدم به  طوری که در حال حاضر 
دانشجوی ارشد هنرهای اسالمی هستم. در 
واقع یکی از دالیلی که تحصیلم را در مقطع 
ارشد در رشته هنرهای اسالمی ادامه دادم، 
دریافت این بورســیه هنری و ورود به هنر 

گل و مرغ به  صورت تخصصی بود«.
 طیبه  ســادات تقی زاده، اهل شــهر قائن 
خراســان جنوبی و یکی دیگر از هنرمندان 
دوره تخصصی حاضر است. او زمانی که در 
رشــته گرافیک نقاشی تحصیل می کرد، به  
دلیل عالقه به هنرهای ســنتی وارد رشته 
گل و مرغ شــد و سه ســال است در این 
رشــته فعالیت دارد. حتی دو ســال پیش 
بــرای بهره منــدی از محضر مدرســان و 
شــرکت در کارگاه های فشــرده به مشهد 
رفــت و آمد می کرد. تقــی زاده با تأکید بر 
اینکه دریافت بورســیه مکتب هنر رضوان 
سکوی پرش او بوده اســت، بیان می کند: 
»اگر مجبور بودم همچون گذشته فراگیری 
این هنر را ادامه دهم، حداقل 6 سال دیگر 
ممکن بود به نقطه ای برســم که اکنون در 
آن قــرار دارم. در حال حاضــر از هنرم به 
 صورت کاربردی برای طراحی نقوش روی 
لباس و کیف اســتفاده می کنــم. امیدوارم 
با کسب تجربیات بیشــتر بتوانم در زمینه 
آمــوزش گل و مرغ هــم در قائن فعالیت 

کنم«.

سکوی پرشی برای بانوان هنرمند کشور 
گزارشی از برگزاری دوره تخصصی تکمیلی بورسیه هنری در مکتب هنر رضوان

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

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

روزنامـه صبـح ایـران

عبرت های تمدنی شهادت حاج قاسم  سلیمانی  اندیشه: حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگر فلسفه دین در یادداشتی به عبرت های تمدنی از شهادت حاج قاسم سلیمانی پرداخت و نوشت: 
قوانین و تعهدات بین المللی برای آمریکا ارزشی ندارد؛ چون مستشار قانونی دولت عراق را ترور کرد ؛ بنابراین دلخوشی به برجام بی خردی است. همچنین مشخص شد اقتدار سیاسی و علمی  جمهوری اسالمی با مدل 

مدیریت جهادی حاج قاسم، تنها راه خروج از تحریم هاست. عصبانیت استکبار جهانی از حاج قاسم هم به خاطر والیتمداری او بود، چون می دانست والیت، محور مقاومت است. 

»خون  خدا« در رگ های سلیمانی 
مدیر مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی 
یادداشــتی اختصاصی در اختیــار روزنامه قدس قرار داد کــه در ادامه آن را 

می خوانید.
 زمانــی که اخبار مربوط به جریان خون در کربا را مرور می کردم و خبرهای 
متواتر تاریخی را که سنگی در روز عاشورا بلند نمی شد مگر اینکه از زیر آن خون 
تازه ای می جوشید، می خواندم تا مقاله »خون خدا در عرفان« را بنویسم، به این 
مسئله فکر نمی کردم که خون خدا نه فقط زمین  و آسمان کربا در روز عاشورا 
را خونین کرده و زیر هر جماد و ســنگی خونی تازه و جوشان پدید آورد، بلکه 
درون قلوب  عاشقان و مؤمنان نیز خونی از خدا را به جوش آورد و در آن خونی 
تازه، روحی تازه و حیاتی جدید و جوشــان ایجاد کرد. خونی که در گذر تاریخ 

هرگز از جوشش نیفتاد و هیچ وقت سرد و منجمد نشد. 
اســتمرار خون خــدا در رگ های انســان های تراز از بزرگ تریــن معجزات و 
آورده های عاشورا برای امت اسام و بلکه تمدن اسامی بوده است. اساساً نمودار 
پیوستگی، همبستگی و هویت در تاریخ امت اسام، پیوندی تنگاتنگ با امتداد 
خون خدا پس از عاشورا داشته است. هر کجا این »خون پاِک مظلوم« جوشیده 
است، همان نقطه، نقطه تحول، تغییر و انقاب بوده است و هر میزان این خون، 
جهانی تر باشــد و متعلق به دنیای بزرگ تر از یک کشور باشد، قلمرو اثرگذاری 
و تحول آفرینی آن هم جهانی تر خواهد بود. از این رو، اثرگذاری  شهدا در زمان 

حیاتشان کمتر از پس از شهادتشان است. 
امتیاز شهید، در خون ریخته او است که خونش تکثیر می شود، انقاب تازه ای 
به پا می کند، کانون ظلم را به تزلزل درمی آورد و روح و حیات و انسجام جدیدی 
در میان امت اسام خلق می کند. این جمله از سردار سامی در کرمان بسیار 
هوشمندانه و آگاهانه است که گفت: »شهید سلیمانی برای دشمن خطرناک تر 
است از ســردار سلیمانی«. این سخن درستی است، زنده حاج قاسم سلیمانی 
هرگز نمی توانست چنین جنبش و خیزش عظیم انسانی در دنیای اسام ایجاد 
کند که امروز خون او چنین قیامتی را درست کرده است. مرحبا به این خون 

که حزن و حماسه را یکجا به وجود می آورد. 
آنچــه در این باره اهمیت دارد، خون های خدا در رگ های انســان های تراز )یا 
انســان در مقام یک امت( است. شهدا همه مقام باالیی دارند، اما تعداد اندکی 
از شــهیدان هســتند که مقام امت را پیدا می کنند و در مقیاس امت اثرگذار 

می شوند. 
شــهدایی که در مقام امت ظهور می کنند، خونشان وزن تمدنی پیدا می کند 
و روح آزاد شده شــان موج اجتماعی بیشتر و تراکم جدیدی از خیر و نیکی را 

خلق می کند. 
یکــی از کارکردهای انقاب اســامی دقیقاً در همین نقطه بوده اســت که 
انسان های ترازی را تربیت و شهدایی در مقیاس یک امت را به اسام تقدیم کرد.

 انقاب اســامی در ایران سرآغازی بود برای شــکل گیری تراکم جدیدی از 
خون های خدای ریخته شــده از فردهای امت  )از خون  امت های عالِم همچون 
شهیدان بهشــتی و مطهری و باهنر گرفته تا خون امت های مجاهد همچون 
شــهیدان خرازی، باکری، زین الدین و همت( که هر یک از آن ها به ویژه شهید 
حاج قاســم سلیمانی تََرک های جدید و البته مؤثری را در نظام سلطه به وجود 
آورده و باورهای تازه و چشــم انداز نویی را در میان امت بزرگ اســام موجب 

گشته است.
 آورده های تمدنی انقاب اســامی با هویت رسالتی اش را باید با همین عینک 

جست وجو کرده و شاخص های مربوط به آن را پیدا کرد.
 اگر در گذشته، شمار اندکی از جوانان در ایران و جهان اسام بودند که راضی 
بودند در راه انسانیت، غیرت، عزت و عدالت خود را قربانی کنند، امروزه صدها 
هزار جوان ایرانی و بلکه جوان مســلمان در جهان اســام هستند که نه فقط 
راضی اند بلکه آرزوی قربانی شــدن در مســیر آزادی از نظام سلطه را در سر 
دارند. امنیت در جهان امروز اسام بیش از آنی که به علم و فناوری مسلمانان 
گره خورده باشــد، مدیون همین ایمان و روحیه است. این ایمان، ایمانی است 
که شــاید جاهایی امنیت فیزیکی ما را به خطر بیندازد، اما بی شــک امنیت 

هستی شناختی و هویتی ما را تأمین و بلکه تضمین خواهد کرد. 

 اندیشــه  بیســت ودومین قســمت از 
فصل ســیزدهم برنامه علوم انسانی »زاویه« 
با عنوان »از ســوگ تا حماســه« از شــبکه 
چهار ســیما پخش شــد. این نشست که 
به بررســی ابعــاد نظری پدیده شــهادت 
سپهبد قاسم ســلیمانی اختصاص داشت، 
میــان حجت االسام والمســلمین دکتــر 
حمید پارســانیا، دکتر عماد افــروغ، دکتر 
حســام الدین آشــنا و دکتــر ابومحمــد 
گرفــت. صــورت  عســگرخانی 

حبیب رحیم پور ازغدی، ســردبیر 
و مجری کارشــناس برنامه زاویه، 
گفت وگو را با این پرسش آغاز کرد 
که شهید سلیمانی پهلوان امروز 
ایران اســت و این پهلوانی نیاز به 
صورت بندی نظری دارد. به راستی 
ما در ســوگ چــه پدیده ای 
نشسته ایم و چگونه می شود 
ســوگ ملی او را به حماسه 
ملی رســاند؟حجت االسام 
والمســلمین حمید پارسانیا 
در پاسخ گفت: شخصیت های 
بزرگ را در قالب های کوچک 
و تحلیل های خرد نمی شود 
بررســی کرد. جامعه ایران و 
به تبع آن شــخصیت شهید 
ســلیمانی را باید در سطح 
جهانی تحلیــل کرد. جامعه 
ایــران هویــت فرهنگــی و 
تمدنی با عقانیت متناسب 
با خــودش دارد. ایران قلب جهان اســام 
بــوده اســت و عقانیت جهان اســام در 
ایران نظم می گرفته است. هیچ جریانی را 
در جهان اسام نمی بینید که ایران کانون 

گفت وگوهای آن نبوده باشد.

 انقالب اسالمی مبدأ مختصات جهانی
 را عوض کرد 

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران افزود: 
آن چیزی که از آغاز هزاره سوم با آن مواجه 
هستیم مواجهات فرهنگی و تمدنی است. 

در قرن بیســتم همه هویت ها در چارچوب 
بلوک غرب و شــرق تعریف می شد. انقاب 
اســامی ایران مبدأ مختصــات را عوض و 
اسام را به عنوان یک کانون و قطب معرفی 
کرد و خیزش تمدنی رخ داد، به همین دلیل 
برخورد تمدن ها را مطرح کردند. با شهادت 
شهید قاسم ســلیمانی شوکت سلیمانی و 
درهم شکننده جهان اسام خود را نشان داد. 
امروز امت اسامی محقق شده و امروز شهید 
سلیمانی فقط متعلق به جهان اسام نیست 
بلکه متعلق به مقاومت ضد سلطه است که 

در جهان به وجود آمده است.
حسام الدین آشنا ،دانشیار فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق)ع( گفت: شهید سلیمانی 
اعداد را در ذهن ما جابه جا کرد. تحقق اینکه 
پارلمان عراق خروج آمریکا را تصویب کند 
خیلی مشــکل بود، اما این هم اتفاق افتاد. 
شهید سلیمانی پیش از شهادتش چند بار 
در صداوسیمای ایران دیده شده؟ کمترین 
حضور رسمی را در ســیما دارد، اما فضای 
مجازی را ببینید که پیش از شهادتش چقدر 

در آن حضور دارد.

 شهید سلیمانی انقالب ایران
 را فرامنطقه ای کرد

در ادامه ابومحمد عسگرخانی، دانشیار حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: شهید 
سلیمانی اســطوره معنویات بود و هدف از 
زندگی و کمال انسان را دریافته بود. اسطوره 

استراتژیســت ها بود که در جنگ و بحران 
غائله را ختم می کــرد؛ مثل بحران داعش.   
سلیمانی انقاب ایران را فرامنطقه ای کرد. 
درست است که ســمت رسمی مانند قوه 
مجریه نداشت اما در دنیا اعام شد که ایشان 

نفر دوم ایران است.
وی اضافه کرد: ما تکامل راهبردی و تکامل 
حقــوق و روابــط بین الملــل را به نمایش 
گذاشــتیم . امیدوار هســتم که دســتگاه 
دیپلماسی ما بتواند به خوبی از آن استفاده 
کنــد. ما برخاف گفته ترامــپ همواره در 
جنگ پیروز بوده ایم اما در مذاکرات شکست 
خورده ایــم. چرا یک واحد درســی کنترل 
تسلیحات در دانشگاه هایمان ارائه نمی شود 
تا این بُعد از عظمت ایران نشان داده شود؟ 

عماد افروغ، استاد جامعه شناسی نیز اظهار 
کرد: در کنار همــه ویژگی های مثبت این 
شهید بزرگوار، سیاست ورز هم هست، اما اگر 
می خواست نامزد مجلس شود نمی توانست؛ 
چون مدرک فوق لیســانس نداشــت. این 
مربوط به شــکاف بین انقاب اســامی و 
سیاســت های جمهوری اسامی است و در 
بخش های مختلف کشور نمود این مشکل 
را می بینیم. تحلیل ها و علوم انسانی از این 
الیه غافل اند. از الیه غیب و رمز آلودگی عالم 
غافل می شوند در صورتی که بدون آن فهم 
و تحلیل درستی از ایشان نمی توان داشت. 
همین جا نقطه تاقی ما با غرب سرمایه داری 
و آمریکاســت. این جامعه شــناس و استاد 

دانشــگاه افــزود: ما با آمریــکا یک مصاف 
ریشه دار داریم. اخاق سیاسی دنیه و اخاق 
سیاسی متعالیه با هم آشتی ناپذیرند. نظام 
سرمایه داری به معیشت و قدرت و ثروت و 
درنهایت علم تجربی می اندیشد، اما سطح 
اخاق سیاسی هم داریم که وظیفه گراست 
و مبنی بر کرامت انسان، ایثار، انفاق و... است.

 مردم برخــی رفتارهای جمهوری 
اسالمی را از انقالب اسالمی جدا می دانند

وی ادامــه داد: هویــت جامعه مــا دینی 
اســت و مربوط به پیش از اسام هم است. 
یکتاپرســتی همواره عنصر هویتی ما بوده 
است. در تشییع جنازه ایشان، تجلی عینی 
توحید را دیدیم. شکاف بین انقاب اسامی 
و جمهوری اســامی مهم است و مردم هم 
می داننــد که برخی رفتارهــای جمهوری 

اسامی از انقاب اسامی جداست.
 هنوز جمهوری اسامی متناسب با انقاب 
اســامی شکل نگرفته اســت. عماد افروغ 
همچنین عنوان کرد: در پیمایش سال 98 
بیش از 80 درصد مردم نارضایتی اقتصادی 
دارنــد، اما چرا به خیابــان می آیند؟ چون 
حساب انقاب اسامی را جدا کرده اند. باید 
بررسی کنیم که چرا این شکاف وجود دارد و 

باید آن را برطرف کنیم.
 مردم ما شهید سلیمانی را در خط انقاب 
دیدند که برای او به خیابان آمدند.این استاد 
دانشــگاه بیان کرد: انقاب اسامی اهداف 
برون مرزی داشته است. اگر بخواهیم مسیر 
پیامبر)ص( را برویم باید به نشــر اســام 
بپردازیــم. به همین دلیل حضور شــهید 
ســلیمانی را در خارج از کشور و در مصاف 
می بینیم. وی سپس گفت: آمریکا تاکنون 
پشت یک روکش ایدئولوژیک پنهان شده بود 
و ســعی داشت واقعیت خود را نشان ندهد. 
واقعاً آقای ترامپ یک فرصت بود که نشان 
دهد انتهای آمریکا چرک است. مثاً چقدر 
تاش داشــتیم که بگوییم آمریکا داعش را 
شکل داده است. درنهایت خودش هم نقش 

داعش را ایفا کرد.

 در برنامه علوم انسانی »زاویه« با حضور چهار استاد حوزه  و دانشگاه مطرح شد

»شهید سلیمانی« انقالب را فرا منطقه ای کرد
تشکیل قلمرو رسمی مقاومت

اگر خاک کشورها همچون قلمرو، برای حضور 
آمریکایی ها رسماً ناامن باشد، می توان امیدوار 
بود که بدون ماجراجویی کور و یا ایجاد جنگ، 
حضور آمریــکا در منطقه را دچار چالش های 
واقعی و جدی کرد. رســمیت این ناامنی باید 
در قالب ایجــاد مواضع رســمی و عملیاتی 
دولت ها دنبال شود. معنی این حرف این است 
که آمریکا نباید صرفاً احتمال ضربه از ســوی 
گروه های مقاومت را همچون ترس، بر دوش 
خود حــس کند؛ بلکه ایران بایــد بتواند این 
ناامنی را در قالب تهدید رسمی مقامات دولتی 

کشورهای منطقه علیه آمریکا ایجاد کند.
اما چگونه می توان نیروهای کرخت سیاســی 
در کشورهای منطقه را وادار به چنین انتخابی 
کرد؟ عراق به عنوان نخســتین کشوری که 
ناگهان حرکت خون تصمیم سیاســی را در 
رگ های ساختار سیاســی خود تجربه کرد، 
نمونه خوبی برای فهم چگونگی این بازی است. 
عراق تا زمانی که در تنگنای انتخاب میان حفظ 
موجودیت خود یا اخراج آمریکا قرار نگرفته بود، 
انفعال را کم هزینه ترین کار می دانست؛ اما به 
محض قرارگیری در این تنگنا، ناگهان همین 
انفعال، تبدیل به پر هزینه ترین انتخاب عراق 
شد. بنا بر این درباره باقی کشورها نیز نباید به 
شکل ایستای نیروهای سیاسی آن کشور نگاه 
کرده و مأیوس شد. تصمیم سیاسی سیاستمدار 
اساساً امری است که در تنگنا، متولد می شود. 
به همین دلیل از هیچ سیاستمداری تا پیش 
از قرارگیــری در آن تنگنــا، انتظار پذیرش 

مسئولیت آن تصمیم نمی رود.
با این وصف، مهم ترین کار ایران در ادامه این 
انتقــام، باید ایجاد باالترین هزینه برای گزینه 
انفعال باشد. کشورهای منطقه باید پس از چند 
دهه، مجبور شوند از شکل میزبانان توسری خور 
و گاوهای شــیرده خارج شــوند. هر کشوری 
اگــر در موقعیتی قرار گیــرد که برای تهدید 
آمریکا به خروج از کشورش، احساس کند جز 
موجودیتش، چیزی برای از دست دادن ندارد، 

این کار را خواهد کرد.

ایران قلب جهان 
اسالم بوده است 
و عقالنیت جهان 
اسالم در ایران نظم 
می گرفته است. هیچ 
جریانی را در جهان 
اسالم نمی بینید 
که ایران کانون 
گفت وگوهای آن 
نبوده باشد

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 21 دی  1398 15 جمادی االول 1441 11 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9157

چله »حاج قاسم«)2(
چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی
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»آگهی تجدیدمناقصه« نوبت اول
س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردی��ف 390101 
بودجه سال 98 در نظر دارد اجرای فاز اول سوله 
اس��تخر بانوان را به مبلغ10/400/000/000ریال 
نمای��د.  واگ��ذار  ش��رایط  واج��د  پیمان��کار  ب��ه 
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امورقراردادهای ش��هرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د 
ی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس
 www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
ش��رکت درمناقص��ه معادل520/000/000ری��ال 
به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه 
و تحوی��ل پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 14/10 
روزس��ه شنبه مورخ 98/11/8 می باشد. مناقصه 
رأس ساعت10صبح روز شنبه مورخ98/11/12در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل 
مجمع عمومی فوق العاده  شرکت شهاب 

خودرو)سهامی عام( به شماره ثبت 
8747 و شناسه ملی 10100372558

    بدین وس��یله از کلیه س��هامداران شرکت و 
نمایندگان قانونی آنان دعوت می ش��ود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهاب 
خودرو)س��هامی عام( که در س��اعت14:00 روز 
چهارش��نبه مورخ 1398/11/02 واقع در مشهد 
نبش چهارراه شهداء ساختمان سازمان مرکزی 
آس��تان قدس رضوی، دفتر قائم مقام محترم 
آستان قدس رضوی تشکیل می گردد ، حضور 

بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1-  اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه 
شرکت

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده

هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو
)سهامی عام(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت توسعه و عمران کوه سر  

)سهامی خاص( به شماره ثبت 47839 و                              
به شناسه ملی 10380643423

جلس��ه مجمع عموم��ی ع��ادی بطورف��وق العاده 
ش��رکت توسعه و عمران کوه سر راس ساعت 10 
صبح روز پنج ش��نبه مورخ1398/11/10 برگزار 
میش��ود . از تمامی س��هامداران دعوت  میشود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعت ذیل در 

جلسه حضور بهم رسانید
 مح��ل برگزاری : مش��هد  بولوار هاش��میه بین 
هاشمیه 60و62 شرکت توسعه و عمران کوه سر

 دستورجلسه:
1/ اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس 
قانون��ی جهت س��ال مال��ی منتهی به 29 اس��فند 

ماه1397
2/ تصویب صورتهای مالی  سال  مالی منتهی به 

29 اسفندماه 1397
3/ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  ش��رکت 

برای سال مالی 1398
 هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران کوه سر
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مناقصه عمومی خرید هواساز و ایرواشر
معاون��ت عمران��ی آس��تان قدس رض��وی در نظ��ر دارد تعدادی هواس��از و 
ایرواش��ر مورد نیاز پروژه  در دس��ت احداث خود را به شرح شرایط مندرج 

در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
ل��ذا متقاضیان واج��د ش��رایط می توانند جهت مش��اهده و دریافت اس��ناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/10/23 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان 
قدس به نش��انی مش��هد، چهارراه ش��هدا، س��ازمان مرکزی آس��تان قدس 
رض��وی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن  32001126-051 تماس 

حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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اطالعیه
شرکت تولیدی قند شیروان در نظر دارد نسبت 
به فروش حدودا 3 هزار تن آهک مازاد تولیدی 
بصورت یکجا اقدام نماید. متقاضیان می توانند 
ضم��ن بازدید پیش��نهاد خود را کتب��ا حداکثر تا 
تاری��خ 98/11/5 ب��ه امور بازرگانی این ش��رکت 
تحویل و یا با شماره تلفن های 05836353666 

و 09151843064 تماس حاصل نمایند.
شرکت تولیدی قند شیروان،قوچان و بجنورد
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برگ سبز خودرو سواری تیبا مدل 1393 رنگ سفید 
روغنی ش��ماره موتور 8162522 و ش��ماره شاس��ی 
NAS811100E5800779 ب��ه ش��ماره انتظام��ی

 771 س 15 ای��ران 96 بن��ام عزی��ز صفای��ی مفق��ود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س��بز خ��ودروی پیکان وان��ت م��دل 1386 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 654و59 ایران 36 
ش��ماره موت��ور 0339 و ش��ماره شاس��ی 6528 ب��ه 
مالکیت رعنا ثبوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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مف
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رن��گ  ب��ه  م��زدا  وان��ت  خ��ودروی  کمپان��ی  س��ند 
مش��کی متالی��ک م��دل 1388 ب��ه ش��ماره انتظامی 
21- 921ص57 وشماره موتور FES 31146 وشماره 
شاس��ی NAGBPX2PN11F03630 مفق��ود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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برگ سبز ، سند و کلیه مدارک خودرو تاکسی پیکان 
رنگ زرد  مدل 1380  شماره موتور 91128027758 
و ش��ماره شاسی 8528970 به شماره انتظامی 931 ط 
62 ایران 12  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکیت )برگ سبز ( س��واری پروتون ویرا 
لیفت بک مدل 1387 به شماره انتظامی  716 م 94 ایران 
12 به  ش��ماره موتور 4G15PNY2231 و ش��ماره شاسی  
PL5C97LNL8P000305 بن��ام س��ید محم��د دادون��د 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب��رگ س��بز خ��ودروی تیب��ا2 م��دل 1395 رنگ نوک 
مدادی متالیک به شماره انتظامی 735ص62 ایران 
84 ش��ماره موتور M15/8376608 و ش��ماره شاسی 
NAS821100G1075166 ب��ه مالکیت مجتبی خرمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودرو سواری پژو 405GLX  مدل 1383 
رنگ بژ ش��ماره موت��ور 12483174608 و ش��ماره 
شاس��ی 83080292 به ش��ماره انتظامی 281 ط 35 
ای��ران 42 مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات شرکت دژ کهن آرسس )سهامی خاص( به شماره ثبت 14781 و شناسه ملی 14006972142    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان وحید صفری پور کد ملی 4324038678 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، علی مالحس��نی کد ملی 4310481906 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره، علی نعمتی کد ملی 4324290423 
، حس��ن س��هیلی منش کد ملی 4323416822 ، محمد ح��دادی کد ملی 4322950973 ، امید طاهری کد مل��ی 4324379221 ، ابوالفضل اکبری 
کد ملی 4321640865 و یزدان دالوری کد ملی 4310137709 به س��مت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )727487(
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
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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»آگهی تجدید مناقصه« نوبت دوم
فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان 
ش��هری ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 
330105 بودج��ه س��ال 98 در نظ��ر دارد اجرای 
پ��روژه آیلندکمربندش��مال غ��رب را ب��ه مبلغ 
واج��د  پیمان��کار  ب��ه  3/520/000/000ری��ال 
ش��رایط واگذار نمای��د. لذا ش��رکت های دارای 
رتبه ابنیه یا راه می توانندجهت دریافت اسناد 
مربوطه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند 
یا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس

 www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
ش��رکت درمناقص��ه معادل176/000/000ری��ال 
به ص��ورت نقدیاضمانت نام��ه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ه��ر ی��ک از 
پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت 
در مناقص��ه و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه س��ازمان عم��ران پایان وق��ت اداری 
س��اعت 14/10 روزس��ه ش��نبه مورخ 98/11/01 
روز  س��اعت10صبح  رأس  مناقص��ه  می باش��د. 
س��ازمان  مورخ98/11/02درمح��ل  چهارش��نبه 

عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 
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روزنامـه صبـح ایـران

مهم ترین ویژگی سردار سلیمانی، والیتمداری ایشان بود   شبستان:حجت االسالم علیرضا پناهیان در دعای ندبه حسینیه ثاراهلل کرمان گفت: مهم ترین ویژگی سردار سلیمانی، والیتمداری ایشان بود؛ 
که با بغض و گریه می گفت: »واهلل واهلل واهلل از مهم ترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی، دلی و حقیقی با این حکیمی است که امروز سکان انقالب را به دست دارد؛ در قیامت خواهیم دید مهم ترین محور محاسبه 
این است«. شاخصه دیگر ایشان این بود که توانسته بود دشمن را بترساند؛ اساساً ترساندن دشمن راهبردی است که هم مؤمنین باید این راهبرد را پیگیری کنند و هم خداوند متعال می فرمایند همین کار را می کنم.

 h مسئولیت های امت اسالمی در ارتباط با صدیقه طاهره
aدر بیان رسول اهلل

 پــاره تن پیامبر خدا )ص( و عزیزترین 
مردم در نزد ایشان کیست؟ مسئولیت 
مردم درباره او چیســت؟ پاســخ این 
پرسش در گفتار پیامبر خدا وجود دارد. 
سعد بن ابی وقاص گفته است: شنیدم 
رســول اهلل )ص( فرمود: »فاطمه بضعه 
منی من ســّرها فقد سّرنی و من سائها 

«؛ فاطمه پاره تن من اســت هر انسانی او را  فقد ســائنی فاطمه اعز الّناس َعلَیَّ
خوشحال و شاد گرداند مرا شاد و خوشحال نموده است و هرکه به او بدی کند و 
او را ناراحت نماید، به من بدی کرده و مرا ناراحت کرده است. فاطمه عزیزترین 

مردم در نزد من است.
در این حدیث نبوی »بضعه مّنی« در وصف فاطمه زهرا)علیهاالسالم( آمده است. 
بضعه به معنای پاره تن و یک قطعه گوشت است. پیامبر خدا )ص( در این حدیث 
فاطمه را پاره تن خود نامیده اند و در ادامه ســخن نیز مسئولیت عموم مردم را 
در ارتباط با پاره تن خویش اعالم نموده اند. در این گفتار نبوی »سرور« و » سوء« 
حضرت فاطمه)علیهاالسالم(، معیار و علت  سرور و سوء بر پیامبر قرار گرفته است. 
سرور به معنای شــادی و خوشحالی و خشنودی و نعمت و رضایت و محبت و 
دوستی است. پیامبر خدا در این بیان و منشور جهانی، مأموریت الهی مسلمانان 

درباره حضرت فاطمه )علیهاالسالم( را به جهانیان اعالم کرده اند.
جمله »من سّرها فقد ســرَّنی« منشور جهانی نبوی فاطمی است.  همه وظیفه 
دارند در راه شــاد نمودن و خوشحالی و خشنودی و رضایت و  محبت حضرت 
فاطمه)علیهاالســالم(  گام بردارند. این تکلیف نبوی فاطمی تنها برای معاصران 
حضرت زهرا)س( نبود، اکنون  نیز همه فاطمیون باید به گونه ای عمل کنند که 
خشنودی پاره تن پیامبر را به همراه داشته باشد. شیعیان به حیات معصومین)ع(  
پس از شهادت آنان و توّجه آنان به کارنامه انسان ها و بررسی آن، و خشنودی آنان 
از عمل صالح اهل ایمان، اعتقاد دارند. باید گفتار و رفتار فاطمیون در وضعی باشد 
که خشنودی و سرور فاطمه را در برگیرد . چون هر سخن و کاری که فاطمه را 

خشنود سازد، قطعاً پیامبر را راضی می کند.
پیام دیگر حدیث پرهیز از سخن و عملی است که حضرت فاطمه)س( را ناراحت 
سازد. جمله »من سائها فقد سائنی« نیز مسئولیت بزرگ دوم اهل ایمان را نشان 
می دهد. هر آدمی به حضرت فاطمه بدی کند، او را دلگیر و دلتنگ نماید و به او 
ضرر بزند و او را ناراحت کند، پیامبر خدا را ناراحت می کند. همه عوامل ناراحتی 
حضرت فاطمه)علیهاالسالم( را باید کنار گذاشت، چون هر چه فاطمه را ناراحت 
کند، پدر فاطمه یعنی پیامبر خدا)ص( را ناراحت می کند. زشتی و قبح بدی بر 
حضرت فاطمه)س( به صدر اسالم اختصاص ندارد، امروز هم همان حکم جاری 
است. فاطمیون باید در گفتار و رفتار تکلیف گرا باشند و هرگز آلوده به خالف شرع 

و کارهایی که حضرت فاطمه)علیهاالسالم( را آزرده می کند، نشوند.
پیامبر خدا در این گفتار خویش جایگاه  الهی حضرت فاطمه)س( را به جهانیان 
« درس های بزرگی دارد. أشــرف  نشــان داده اند. جمله »فاطمــه اعّز الناس َعلَیَّ
مخلوقات یعنــی پیامبر خدا)ص( در وصف حضرت فاطمه)علیها الســالم( واژه 
افعــل تفضیل »أعز« را به کار برده اند. فاطمه عزیزترین انســان در نزد آخرین و 
بهترین پیامبر خداســت؛ بنابراین بهترین الگو و سرمشق و نمونه برای جهانیان 
بــوده و خواهــد بود. در این جمله ضــرورت تبعّیت از اخالق و رفتار و ســیره 
حضرت فاطمه)علیهاالســالم( جریان دارد. باید عزیزترین انسان در نزد پیامبر 
خدا را شــناخت؛ چون او همواره راهنمای بشریت است. فاطمه ارجمندترین و 
گرامی ترین انسان ها در پیشگاه پیامبر خدا است، باید ما در اندیشه و عمل از او 
پیروی کنیم. بی تردید عزیزترین فرد در نزد رسول اهلل)ص(، بزرگ ترین انسان در 
پیشگاه آفریدگار جهان است. شایسته است انسان ها عزیزترین انسان نزد پیامبر 
و خدای ســبحان را به درستی بشناسند و از او پیروی کنند. بی شک عزیزترین 
فرد در نگاه رسول اهلل)ص( باالترین شخصیت تاریخ است که باید مرجعیت علمی 
او را پذیرفــت و از علــوم معارف فاطمی و گفتار  ورفتار او بهره برداری نمود و بر 

اساس آن راه را یافت.

 معارف/مریم احمدی شیروان  پیامبر گرامی اسالم)ص( 
می فرمایند: انســان با کسی اســت که او را دوست دارد؛ البته 
باالترین محبت ها، محبت به خداوند است و در انس و الفت با 
خداوند، چنان لذتی نهفته است که هیچ چیز را یارای برابری 
با آن نیست. انس و الفتی ناگسستنی که سبب می شود انسان 
رنگ و بوی خدایی گرفته و از لحاظ معنوی به جایگاهی برسد 
که مانند سردار شهید سلیمانی قلوب جامعه را تسخیر  کند. در 
گفت وگو با استاد علی رضایی تهرانی، مدرس حوزه و دانشگاه 
و مدیر مجمع عالی حکمت اســالمی )شعبه مشهد( به رمز و 
رازهای رسیدن به مقام قرب الهی و در کنار آن محبوب شدن و 

تسخیر دل های مردم پرداختیم.

 چون از او گشتی همه چیز از تو گشت
حجت االسالم رضایی تهرانی در ابتدا و با اشاره به آیه 96 سوره 
مریم می گوید: در این ســوره آمده اســت: »اَنّ الَِّذیَن آَمُنوا َو 
ا«؛ اگر کسی به خدای  ْحمُن ُوًدّ الِحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّ َعِمُلوا الَصّ
متعال ایمان داشــته باشد و اهل رفتار شایسته و اعمال نیکو 
باشد، مقرب می شــود. اثر نیکو و عمل شایسته آن است که 
خدای متعال در دل های مؤمنان برای او محبت ایجاد می کند؛ 

به تعبیر موالنا »چون از او گشتی همه چیز از تو گشت«.
او اضافه می کند: اگر انســان با کدخدای عالم و خدای هستی 
ارتباط بگیرد، از آنجا که خدای متعال در تمام عالم مؤثر است، 
پس تمام عالم هم با او همنوایی می کند. یکی از این همنوایی ها 
این اســت که دل های مؤمنین و مؤمنات به ســوی او جذب 
می شود؛ شهید ســلیمانی مصداق این آیه بود. گذشته از این 
در قرآن کریم در مورد تقوای الهی، تقوا پیشــگی، خداترسی 
و... بیش از 20 اثر و خاصیت آورده شده است. یکی از این 20 
ویژگی این اســت که وقتی انســان تقوای الهی را در دل خود 
زنده نگه داشــته و در رفتار خود به کرسی بنشاند این انسان 
محبوب پروردگار خواهد شــد و وقتی محبوب پروردگار شد، 
خدای متعال در دل مؤمنان و دوســتان خدا، محبت و در دل 
دشمنانش مهابت او را قرار می دهد.این استاد حوزه و دانشگاه 
بــه روایتی از امیرمؤمنان)ع( نیز اشــاره کرده و ادامه می دهد: 
حضرت)ع( فرمود دوستانی دارم که اگر دنیا را به آن ها بدهند، 
دســت از محبت من نمی کشــند و نیز دشمنانی دارم که اگر 
دنیا را به آن ها بدهند دست از دشمنی من نمی کشند؛ سردار 
سلیمانی نیز اینچنین بود. به دلیل تقوای الهی، دوستان الهی 
عاشق او بودند. اشک های رهبر معظم انقالب بر پیکر این شهید 
و تمنای شهادت دلیل این حرف است. در مقابل هم دشمنانی 
هستند قسم خورده که اصالً خدمات او را نمی بینند، نمی فهمند 

و نمی خواهند بفهمند.

 ایمان، تقوای الهی، تواضع و خیرخواهی 
الزمه خدایی شدن

مدیر مجمع عالی حکمت اســالمی مشهد بیان 
می کند: عالوه بر ایمــان و عمل صالح، با تقوای 
الهی محبت خدای متعال در دل انسان می نشیند 

و محبوب خدا می شود. با آن محبت دو سویه 
افرادی که با خدا ســر و سری دارند، محب 
چنین شــخصی خواهند بود. عامل دیگر در 
شــکل گیری این ارتباط که در قرآن هم بر 
آن تأکید شــده، تواضع اســت. در آیه 159 
سوره آل عمران خدای متعال به پیغمبر)ص( 
ا َغلیَظ الَقلِب اَلنَفّضوا  فرمــود: »َو لَو ُکنَت َفًظّ
ِمن َحولَِک«؛ اگر تو تواضع نداشتی و درشتخو 

بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدند.
رضایی تهرانی یادآور می شود: رسول گرامی 
اســالم با عنصر اخالق محمدی توانســت 
عــرب جاهلیت را که جز خشــونت چیزی 
نمی فهمید، به ســوی خود جــذب کند. در 
حقیقت اگر انسان با خلق خدا تواضع داشت و 
به دنبال دستگیری بود، خدای متعال محبت 
او را در دل هــا قرار می دهــد؛ مانند آنچه از 
شخصیت شهید سردار سلیمانی به یاد داریم. 

او کوچک ترین تکبری در وجودش نبود و برای همه 
دلسوز بود و همین عامل سبب شده بود در دل ها 
نفــوذ کند. او می افزاید: عامــل دیگری که در این 
زمینه نقش اساســی دارد و در دین ما مورد تأکید 
قرار گرفته، خیرخواهی است. انسان مؤمن شخصی 
اســت که برای عالم و آدم خیرخواه است. دیدیم 
شهید سردار سلیمانی این خیرخواهی را برای 
انسانیت داشت. به تعبیر رهبر معظم انقالب 
زباله هایی مانند داعــش افکار و اعمالی غیر 
انسانی داشتند و شهید سلیمانی وقتی دید 
انسانیت در خطر است و نه فقط اسالمیت و 
تشیع،  آستین باال زد و این زباله را به زباله دان 

تاریخ انداخت.

 مردم خادم خود را می شناسند
حجت االســالم رضایی تهرانی خاطرنشــان 
می کند: عالوه بر مواردی که به آن اشاره شد، 
این بزرگمرد در عین اینکه فهم سیاسی باالیی 
داشت، هرگز وارد سیاست نشد. به قاعده غلط 
اینکه هدف وســیله را توجیه می کند معتقد 
نبود و بر اساس حق، عدل و صفا و صمیمیت 
آن چه را در توان داشــت در راه مردم و خلق 

الهی خرج کرد. در روایت داریم که حضرت موسی)ع( از خداوند 
پرســید: خداوندا! اگر تو بنده بودی، چه کار می کردی؟ خدای 
متعال وحی فرستاد که اگر من بنده بودم در زمین می گشتم و 
گره از کار بندگان باز می کردم. شهید سپهبد سردار سلیمانی 
در تمام مدت عمر از خدمت به خلق خدا دست نکشید.او عنوان 
می کند: امام)ره( در پاسخ به برخی افراد که می گفتند چرا مردم 
به روحانیت احترام می گذارند، فرمود: مردم نوکر و خادم خود 
را می شناسند. جمعیت میلیونی که در تشییع سردار سلیمانی 
حاضر شدند به این دلیل بود که مردم خادم خود را می شناسند. 
ســردار ســلیمانی خدمتگزار خلق بود و این خدمت به خلق 
بــرای او محبتی همراه با احترام ایجــاد کرده بود که حتی در 
غیرمسلمان ها هم دیده می شود؛ همان طور که دیدیم در بیش 
از 100 شهر آمریکا به دلیل شهادت ایشان تظاهرات بر پا شد.

 همه می توانند سلیمانی باشند
عضــو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراســانی در ادامه 
می گوید: رفتار این سردار شــهید، دقیقاً مشابه همان رفتاری 
است که در سیره مالک اشتر دیده می شود. از جهتی سردار سپاه 
امیرمؤمنان بود و از جهت دیگر وقتی جوان نابخردی به او توهین 
کرد به مسجد رفت، نماز خواند و اصالح او را از خدا خواستار شد. 
در کنار خدمت به خلق، دلسوزی برای خلق و محبت به مردم 
و اطاعت محض از رهبری داشت. مردم به خوبی متوجه شدند 
که وقتی مقام معظم رهبری مأموریتی به ایشان می دادند، این 
مأموریت به خوبی انجام می شد. بی شک سّرگریه های رهبری 

معظم در مورد شهید سلیمانی جز این نیست.
او در پایــان با تأکید بر اینکه از دیــدگاه قرآن و عترت همه 
می توانند از نظر معنوی و ارتباط با خداوند به مقام واالیی مانند 
شهید سلیمانی برسند، تصریح می کند: در آیه 11 سوره محمد 
آمده اســت: »َذلَِک بِأََنّ اهلل َمْولَی الَِّذیَن آَمُنوا َوأََنّ الَْکافِِریَن ال 
َمْولَی لَُهْم«؛ معامله خدا با کافران و مؤمنان بدان ســبب است 
که خدا یار و موالی مؤمنان است و کافران هیچ موال و یاور و 
یاری ندارند. اگر فردی به حرف اولیا گوش فرا دهد، به یقین به 
مقامی که سردار سلیمانی و امثال او رسیدند، می رسد. شهید 
ســلیمانی نه حوزه درس خوانده بود و نه دانشگاه. او انسانی 
عادی در یک خانواده معمولی بود. اما به آموزه های دین که از 
زبان امام خمینی)ره( و ســپس رهبری بیرون آمد، دل داد و 
بر اساس دل دادن به این دو پیشوای الهی به باالترین مقام ها 
رسید. این راه باز است و فرقی نمی کند در کدام گوشه از دنیا 
قرار داشته باشیم. باید بدانیم هر که به حرف پیشوایان الهی 
عمل کند، به مقامی که ســردار ســلیمانی رسید، می رسد و 

قلوب افراد جامعه را تسخیر می کند.

استاد علی رضایی تهرانی به این پرسش پاسخ داد: حاج قاسم چگونه قلوب آحاد مردم را تسخیر کرد؟
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آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9202258
بدینوس��یله به ورثه مرحوم سیدحسین حسینی شامل خانم ها فاطمه بش��ماره ملی 0937117757، زهره، بی بی 
اکرم بش��ماره ملی 0941068315، مرضیه، بتول بش��ماره ملی 0941924734 و آقایان س��یدعلی، سیدمهدی و 
جواد بشماره ملی 0944784811 شهرت همگی حسینی و همگی فرزند سیدحسین مدیونین سند رهنی 2396- 
89/05/11 تنظیمی دفترخانه 203 مش��هد ابالغ میگردد که تعاونی اعتبار فرش��تگان )مؤسسه اعتباری کاسپین( 
اجرائیه ای به کالس��ه 9202258 علیه ش��ما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پس��ت مشهد، آدرس شما مورد 
شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ هشتصد و چهل 
و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال )845/520/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا 
روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است 
از: ششدانگ یک باب منزل به مساحت یکصد و شانزده متر و بیست و چهار سانتی متر دارای پالک ثبتی باقیمانده یک 
فرعی از شش هزار و پانصد و یازده و شش هزار و پانصد و دوازده بخش چهار مشهد که طبق مقررات از طریق مزایده 

بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9812947 م.الف 442
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9807078
بدین وسیله به ورثه مرحوم علی اکبر خزاعی مسک با کدملی 0936789141 شامل: 1- خانم ناهید خزاعی مسک 
نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1364/07/28 ش��ماره ملی: 0946299171 ش��ماره شناس��نامه: 4298 و 2- زهره 
خزاعی مسک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1356/09/09 شماره ملی: 0932272835 شماره شناسنامه: 64063 و 
3- کاظم خزاعی مسک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1362/01/01 شماره ملی: 0942580540 شماره شناسنامه: 
1568 و 4- فاطمه خزاعی مسک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1353/03/05 شماره ملی: 0942749091 شماره 
شناسنامه: 668 و 5- مریم خزاعی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1358/06/09 شماره ملی: 0939794101 شماره 
شناسنامه: 2096 و 6- نیره خزاعی مسک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1360/03/01 شماره ملی: 0942951549 
ش��ماره شناس��نامه: 4101 و 7- زهرا خزاعی مس��ک نام پدر: علی اکب��ر تاریخ تولد: 1354/07/01 ش��ماره ملی: 
0942769384 ش��ماره شناسنامه: 1256 و 8- منیره خزاعی مس��ک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1363/01/26 
ش��ماره ملی: 0943537207 ش��ماره شناسنامه: 289 و 9- محسن خزاعی مس��ک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 
1364/07/28 ش��ماره ملی: 0946299161 شماره شناسنامه: 4297 ابالغ می شود خودرو سواری پراید صبا )جی.
تی.ایکس( مدل 1382 به شماره انتظامی 312 ج 95 ایران 36 متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم نرگس نیک 
پیکر بازداشت گردید. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 

شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9812948 م.الف 443
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9807078
بدین وسیله به آقای کاظم خزاعی مسک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1362/01/01 شماره ملی: 0942580540 
ش��ماره شناسنامه: 1568 )احدی از وراث مرحوم علی اکبر خزاعی مسک با کدملی 0936789141( ابالغ می شود 
که خانم نرگس نیک پیکر جهت وصول شصت عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره 
س��ند: 3564، تاریخ س��ند: 1389/12/07 دفترخانه ازدواج 115 و طالق 8 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه 
ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9807078 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/09/21 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9812949 م.الف 444
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه 9303248
بدینوسیله به امیرعباس دیده کار فرزند اصغر شناسنامه 1030 ابالغ میگردد:

پیرو اجرائیه صادره کالس��ه 9303248 )9302668 س��ابق( له س��عید اس��الم پناه، علیه شما که ششدانگ پالک 
ثبتی 28388 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد به مبلغ 7 میلیارد ریال ارزیابی گردیده است، چنانچه به مبلغ 
فوق الذک��ر اعتراضی دارید به اس��تناد م��اده 101- آیین نامه اجرای ثبت ظرف م��دت 5 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه 
اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ پنج میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه 
تحویل دهید ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ- 9812950 م.الف 445
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9602644 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد
بدینوس��یله ب��ه )راهن( خانم ریحانه ش��اطرزاده ی��زدی نام پدر: مجتبی تاری��خ تولد: 1358/02/12 ش��ماره ملی: 
0939777398 شماره شناسنامه: 438 به نشانی: مشهد- احمدآباد- ابوذر 9- پالک 2/138 و )وام گیرنده( شرکت 
نانو طب نوین رسپینا به شناسه ملی 10380539432 و شماره ثبت 38322 ابالغ میشود که بانک صادرات برای 
وصول مبلغ 1/522/947/187 ریال )یک میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد 
و هشتاد و هفت ریال( تا تاریخ 1396/03/24 به استناد سند رهنی شماره 142864- 1390/05/29 و 120595- 
1392/12/28 علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده  اجرائی به کالسه فوق در این شعبه تشکیل گردیده و طبق 
گزارش مأمور موزع پس��ت، آدرس فعلی ش��ما، به شرح متن سند فوق شناخته نشد و بستانکار هم نتوانسته آدرس 
ش��ما را معرفی نماید و آدرس فعلی ش��ما نیز برای این شعبه مشخص نمی باشد لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی که روز ابالغ اجرائیه محس��وب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایند بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه که عبارت است از ششدانگ پالک 
ثبتی هفت هزار و نود و دو فرعی از دو هزار و دویست و بیست و پنج فرعی از یکصد و بیست و پنج فرعی از یکصد و 
نود و یک اصلی بخش ده مشهد ملکی خانم ریحانه شاطرزاده یزدی پس از قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت 
به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما پیگیری خواهد 

شد. آ- 9812951 م.الف 446
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 95/92/2849 )9505055(
بموجب پرونده اجرایی کالس��ه 95/92/2849 مطروحه در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم فاطمه 
صدیقی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1368/04/15 شماره ملی: 0920318894 شماره شناسنامه: 0920318894 
علیه آقای محمد روح بخش فکاهی نام پدر: رمضانعلی تاریخ تولد: 1362/08/21 شماره ملی: 0942097114 شماره 
شناس��نامه: 3790، به استناد سند ازدواج ش��ماره 13424 تاریخ 1385/06/07 دفترخانه ازدواج شماره 47 مشهد 
اس��تان خراس��ان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه در قبال بخشی از مهریه به تعداد 50 عدد سکه طالی تمام بهار 
آزادی نموده و پرونده به کالس��ه 95/92/2849 در اداره اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل 
که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1395/12/01 به درخواست بستانکار طی وارده 1919- 1396/02/17 سهم االرث 
احتمالی مدیون از ششدانگ پالک ثبتی 820 اصلی بخش 4 )هشتصد و بیست اصلی بخش چهار( مشهد مالکیت 
مرحوم رمضانعلی روح بخش فکاهی در قبال 50 عدد سکه بهار آزادی بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری وارده به شماره 21728- 1397/06/19 پالک ثبتی 820 اصلی بخش 4 مشهد به آدرس حاشیه نوغان 
بین نوغان 4 و 6 روبروی هتل کیمیا پالک 120 ملک مورد کارشناسی یک مغازه واقع در طبقه همکف می باشد 
مغازه قدیمی ساز و دارای عرض تقریبی 2 متر می باشد. دارای اشتراکات و در حال حاضر به شغل اسباب بازی فروشی 

مشغول می باشد. مطابق ضمایم نامه شهرداری سند ملک مزبور ششدانگ و دارای عرصه و اعیان ملکی می باشد.
نظریه کارشناس��ی: در حال حاضر ارزش شش��دانگ عرصه و اعیان مغازه مذکور با توجه به کلیه سوابق، جوانب امر، 
موقعیت مکانی، قدمت س��اختمان، حدود اربعه، ش��کل هندسی، ممر دسترسی و مصالح بکار رفته، مساحت عرصه 
و اعیانی، تراکم و کاربری و س��ایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری و بررس��ی های میدانی با امتیازات انشعابات منصوب 
در وضع موجود و با در نظرگرفتن حق و حقوقات تجاری ))مطابق نامه ش��هرداری(( جمعاً به مبلغ هفت میلیارد و 
پانصد میلیون ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان تقدیم و پیشنهاد می گردد. طبق گزارش مأمور اجرا وارده 
به ش��ماره 20302- 1397/06/07 در زمان بازدید ملک مورد نظر )مغازه اس��باب بازی فروشی( در تصرف فرزندان 
مرحوم قرار داشت. حدود اجمالی آن برابر نامه مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد وارده به 
شماره 30579- 1398/06/12 بدین شرح می باشد: شماالً پایه و سرانداز به دیوار دکان 819 شرقاً درب و دیواریست 
به راسته بازار نوغان جنوباً پایه و سرانداز به دیوار دکان وقف 821 غرباً دیواریست به دیوار منزل 825 بموجب 
نامه وارده شماره 30601- 1398/06/12 ملک در بازداشت دیگری ندارد. با توجه به قطعیت ارزیابی و با توجه 
به صورتجلس��ه مأمور اجرا بر مبنای مطالبات بس��تانکار و هزینه ها 14 )چهارده( س��هم مش��اع از 136 )یکصد 
و س��ی و ش��ش( س��هم شش��دانگ پالک ثبتی مذکور در قبال 772/058/824 ریال مزایده خواهد شد. ضمناً 
مبلغ 30/882/353 ریال حق مزایده و مبلغ 38/602/941 ریال نیمعش��ر می باشد که طبق تبصره ماده 121 
آیین نامه اجرا به عهده برنده مزایده می باش��د و مزایده به مقدار فوق از مبلغ 772/058/824 ریال از س��اعت 9 
الی 12 ظهر در روز شنبه مورخ 1398/11/26 در محل شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شروع و به 
باالترین مقدار که خریدار داش��ته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق 
و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول 
خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای 

ثبت برگزار می گردد. آ- 9812952م.الف 447
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا پرونده کالسه 9303248
بدینوسیله به امیرعباس دیده کار فرزند اصغر شناسنامه 1030 ابالغ میگردد:

در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 13094- 98/9/14 موضوع پرونده 
اجرایی کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که 
به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً 

به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد:
))با توجه به مبلغ ارزیابی و اینکه ملک مذکور در تصرف بدهکار می باشد مستند به بند یک ماده 61 آیین نامه 
اجرا چهار دانگ از ملک مذکور از مس��تثنیات دین و دو دانگ دیگر آن خارج از مس��تثنیات تش��خیص داده 

می شود. علی ایحال وقف ماده 169 آئین نامه اقدام شود.(( آ- 9812953 م.الف 448
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9704493
بدین وس��یله به ورثه مرح��وم مراد علی ذبیحی فیض آبادی: 1- علیرضا ذبیح��ی فیض آبادی نام پدر: مرادعلی 
تاریخ تولد: 1372/03/05 شماره ملی: 0890273227 شماره شناسنامه: 0890273227 و 2- صدیقه ذبیحی 
فیض آبادی نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: 1341/06/24 ش��ماره ملی: 0901076317 ش��ماره شناسنامه: 209 
و 3- غالمعل��ی ذبیحی فیض آب��ادی نام پدر: علیمراد تاریخ تولد: 1310/05/03 ش��ماره ملی: 6519300764 
شماره شناسامه: 3089 و 4- محمدرضا ذبیحی فیض آبادی نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: 1351/01/01 شماره 
ملی: 0900196051 شماره شناسنامه: 19850 و 5- حمیده ذبیحی فیض آبادی نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: 
1351/01/01 ش��ماره ملی: 0901129488 شماره شناس��نامه: 458 و 6- محمدرضا ذبیحی فیض آبادی نام 
پدر: مرادعلی تاریخ تولد: 1370/06/17 ش��ماره ملی: 0890192391 ش��ماره شناس��نامه: 0890192391 و 
7- زهرا ذبیحی فیض آبادی نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: 1338/10/01 ش��ماره ملی: 0900104309 ش��ماره 
شناس��نامه: 10519 و 8- طاه��ره ذبیح��ی فیض آبادی نام پ��در: غالمعلی تاریخ تولد: 1344/01/01 ش��ماره 
مل��ی: 0901089184 ش��ماره شناس��نامه: 14 و 9- پروانه ذبیحی فیض آبادی نام پ��در: غالمعلی تاریخ تولد: 
1346/06/12 ش��ماره ملی: 0900116307 شماره شناسنامه: 11726 ابالغ می شود حساب های بانکی مورث 
شما نزد بانک ملی در قبال طلب خانم عفت ابراهیمی بازداشت و مبلغ به حساب بستانکار واریز خواهد شد. لذا 

طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما اخطار می گردد. آ- 9812954 م.الف 449
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092002466/1
بدینوس��یله به آقای مختار غالمی نژاد فرزند یعقوب علی به کدملی 6359133970 اعالم می گردد حساب های 
ش��ما نزد بانک انصار در قبال طلب راضیه صفامقام بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب 
بش��ما اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب 
اثر داده نمی ش��ود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ منتش��ر گردیده اس��ت. آ- 9812955 

م.الف 450
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی دعوت افراز
چون آقای صالح رنجبر نوری وکالتا  فرزند ناصر  احدی از مالکین مشاعی پالک  368 فرعی از یک  اصلی  واقع   در 
بخش 2  سیستان شهرستان زابل خیابان بلوار بسیج جنب مدرسه طبق درخواست شماره  طبق وکالتنامه شماره 
16511 دفترخانه شماره 52 تقاضای افراز سهمی خود/موکل خویش را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز 
دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/11/6 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک 
مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور 

مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1417 آ-9812925 تاریخ انتشار :  1398/10/21 
مهدی پهلوانروی 

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

گهی دعوت افراز
چون آقای غالمعلی ذیکینی    فرزند عباسعلی  احدی از مالکین مشاعی پالک  5 فرعی از یک  اصلی  واقع   در بخش 
2  سیستان شهرستان زابل خیابان بلوار کارگر    طبق درخواست شماره 17187- ز  مورخ 98/10/02 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع 
و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز 
یکشنبه مورخ 1398/11/20 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1404 

آ-9812927 تاریخ انتشار :  1398/10/21 
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم محدثه نوری پناه   فرزند موسی  احدی از مالکین مشاعی پالک  1621 فرعی از یک  اصلی  واقع   در 
بخش 2  سیس��تان شهرستان زابل خیابان میرحسینی 14 طبق درخواست ش��ماره 17314- ز  مورخ 98/10/03 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور 
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار :  1398/10/21 م الف:1411 آ-9812940
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون آقای موس��ی جانی پودین��ه  فرزند غالم  احدی از مالکین مش��اعی پالک  2165  اصل��ی  واقع   در بخش 
یک  سیستان شهرستان زابل خیابان شهید باقری کوچه باقری 28 طبق درخواست شماره طبق وکالتنامه شماره 
37520- 78/12/28 دفترخانه شماره 13 تقاضای افراز سهمی خود/موکل خویش را از پالک مرقوم باستناد به قانون 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به 
دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا 
تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 دراین اداره و یا در 
محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1419 آ-9812978 تاریخ انتشار :  1398/10/21 
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

)) آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد (( 
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
آقاي ش��یر محمد فهمیده به شناس��نامه ش��ماره 2861 کد ملی 0749124520 صادره از تایباد فرزند یعقوب در 
شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مساحت 261.58 متر مربع پالک ش��ماره 454 فرعی از 125 اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 14مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سلیمان معصومی شهرنوی و 

قسمتی از پالک کالسه 92-1177 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/06 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف 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 139860306007000767 
-98.9.27 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای حیدر اکرمی   فرزند محمود    
به ش��ماره شناس��نامه 0720125340  صادره از تربت جام  در   یک باب  س��اختمان به  مس��احت  174.90 متر 
مربع پالک 0فرعی   از 173و174 -  اصلی اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد 
خریداری از  مالک رسمی  از آقای  محمد صدیق موذن احمدی     محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 

الف : 98/183  آ-9812181
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/5      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21

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 تكلیف 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 139860306007000765 
-98.9.27 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای عبدالمجید مفهوم یادگاری    
فرزند رحیم    به شماره شناسنامه 862  صادره از تربت جام  در   یک باب  ساختمان به  مساحت  19.70 متر مربع 
پالک 0فرعی   از 96 -  اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  مالک 
رسمی  از آقای  عبدالخالق بنائی      محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 98/184  آ-9812186
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/5   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21

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 تكلیف 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 139860306007000769 

-98.9.27 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای عبدالقیوم   غالم پور   فرزند 
غالمعلی   به شماره شناسنامه 603  صادره تربت جام  در   یک باب  خانه/ یک قطعه زمین مزروعی- یک قطعه باغ  
به  مساحت  37.55 متر مربع پالک 1فرعی  از  901- اصلی    مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 
13 مشهد خریداری از  مالک رسمی آقای /خانم مالکیت مشاعی متقاضی   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 داش��ته باش��ند 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف : 98.185  آ-9812229
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت / اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

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 تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860318001002593 مورخه 98/08/21 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم لیال جمالی لیجائی به شناس��نامه شماره 91 کدملی 4899741235 صادره از ساوجبالغ 
فرزند صفر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 1645 مترمربع و 65 سانتی مترمربع به شماره پالک 
ثبتی 657 فرعی مفروز از پالک شماره یک فرعی از اصلی 17 واقع در بخش 11 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 و عدم وصول اعتراض 
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت- محسن ابراهیم زاده
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بازار بورس در هفته جاری متعادل می شود

ایسنا: رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار از امکان بازگشــت دامنه نوسان 
بازار سرمایه از ۲ به ۵ درصد خبر داد و 
گفت:  برای هفته جاری بازار متعادلی را 

پیش بینی می کنیم.
شاپور محمدی با اشاره به جلسه ای که 
به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی در 
سازمان بورس برگزار شــد، اظهار کرد: در هفته جاری نقدشوندگی بازار بسیار 
مناسب بود و همه افرادی که تمایل به دسترسی به نقدشوندگی خودشان داشتند 
امکان اینکه بتوانند برخی از دارایی های ســهامی و دارایی های خود را بفروشند 
برای آن ها وجود داشت. از سوی دیگر در روزهای آخر این هفته بازار متعادل شد 

و انتظارات خود را با رویدادهای اخیر تنظیم کرد.

 امکان بازگشت دامنه نوسان از ۲ به ۵ درصد
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه شورای عالی بورس به این 
جمع بندی رســید که بازار در هفته آینده متعادل است، ابراز کرد: براین اساس 
بازگشت دامنه نوسان از ۲ به ۵ درصد امکان پذیر خواهد بود. البته این تصمیم که 
در روز چهارشنبه گرفته شد به هیجاناتی که ممکن بود به بازار روند منفی القا کند 
کمک و این هیجانات را کنترل کرد.وی به این سؤال که آیا در روز شنبه دامنه 
نوسان از ۲ به ۵ درصد بازخواهد گشت، پاسخ داد: این تصمیم را باید هیئت مدیره 
اعالم کند و هنوز جلسه آن تشکیل نشده است، اما بازگشت دامنه نوسان به ۵ 
درصد با توجه به متعادل شــدن فضای بازار امکان پذیر است و زمان آن توسط 

هیئت مدیره اعالم می شود.

 حمایت حقوقی ها از بازار
وی در ادامه ضمن اعالم قدردانی سازمان بورس از حمایت حقوقی ها از بازار در 
هفته جاری گفت: در جلسه روز پنجشنبه که با حضور فعاالن حقوقی بازار سرمایه 
در محل بورس تهران برگزار شد، از حمایت حقوقی ها قدردانی و تأکید شد ممکن 

است هفته آینده به این حمایت نیازی وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: نهادهای حقوقی که در بازار 
سرمایه استراتژی بلندمدت خود را تنظیم می کنند همیشه باید در بازار حضوری 
فعال داشته باشند و هر جا که الزم است به آرامش بازار کمک کنند؛ بنابراین هر 

زمانی که الزم باشد حمایت حقوقی ها را خواهیم داشت.

 پیش بینی بازار متعادل در هفته آینده
رئیس سازمان بورس در مورد پیش بینی خود از وضعیت بازار در هفته آینده گفت: 
وضعیت بازار را عرضه و تقاضا تعیین می کند اما ارزیابی ما بازار متعادل اســت. 
امیدواریم شرکت هایی که از سودآوری مناسبی برخوردارند براساس تحلیل های 

سرمایه گذاران مورد استقبال و اقبال بازار قرار گیرند.

حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون تومان است 
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل عیدی کارگران 3 میلیون و 3۲ هزار 

است ، گفت: پرداخت عیدی از بهمن تا اسفند انجام می شود.
علی خدایی، عضو شــورای عالی کار و نماینده کارگران در این شــورا در مورد 
زمان پرداخت عیدی کارگران گفت: معموالً عیدی کارگران پایان سال اسفند ماه 
پرداخت می شود، اما منعی ندارد که با حقوق بهمن نیز پرداخت شود، اما مهلت 

قانونی برای عیدی همان اسفند ماه است.
 وی در مورد میزان عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان عیدی هر سال به 
نسبت حداقل دستمزد کارگران تعیین می شود یعنی دو برابر حقوق پایه به شرط 
اینکه از سه برابر حداقل مزد تجاوز نکند که امسال حداقل عیدی کارگران دو برابر 
حداقل دســتمزد کارگران یعنی به میزان 3 میلیون و 3۲ هزار تومان و حداکثر 
عیدی 4 میلیون و ۵48 هزار تومان خواهد بود.عضو شورای عالی کار و نماینده 
کارگران در مورد میزان حداقل دســتمزد کارگران در سال جاری گفت: حداقل 
دستمزد امســال یک میلیون و ۵16 هزار تومان است.خدایی در مورد جلسات 
کمیته مزد کارگران گفت: قرار بود دوشــنبه این هفته جلسه کمیته مزد برگزار 
شود که به خاطر همزمانی با مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی برگزار نشد و به 

شنبه هفته آینده موکول شد.
وی تأکید کرد: سومین جلسه کمیته مزد کارگران هفته آینده برگزار می شود، اما 
هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده 

تشکیل نشده است.

بانک جهانی: ایران سال آینده از رکود خارج می شود
بانک جهانی با بیان اینکه ایران سال آینده از رکود خارج می شود، اعالم کرد: تأثیر 
تنش های ایران و آمریکا را در رشد اقتصاد جهانی نتوانستند ارزیابی کنند، اما ادامه 

این تنش ها به حجم سرمایه گذاری ها آسیب خواهد زد.
در گزارش بانک جهانی آمده است: اقتصاد کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه 
و نوظهور یک واگرایی خواهد داشت. رشد در آمریکا، اروپا و ژاپن به 1/4 درصد در 
سال ۲0۲0 کاهش می یابد در حالی که این رقم در سال گذشته 1/6 درصد بوده 
است. این کاهش بیشتر به دلیل افت تولید و نیز تأثیر تعرفه گذاری های آمریکا و 

ادامه جنگ تجاری است. 
 اما در بازارهای نوظهور انتظار بر این اســت که یک افزایش رشد 4/3 درصدی 
را در ســال ۲0۲0 شــاهد باشیم که البته این رقم در سال ۲019 به میزان 4/1 
درصد بوده است. اکثر رشــد بازارهای نوظهور مدیون هشت کشور خواهد بود.  
کشورهای آرژانتین و ایران انتظار بر این است که در سال ۲0۲0 از رکود بیرون 
بیایند و پیش بینی می شود 6 کشــور با اقتصاد نوظهور مانند مکزیک، روسیه، 
عربستان سعودی، ترکیه و هند که در سال گذشته چالش داشتند، وضعیت بهبود 

یافته تری داشته باشند.

رسانه های آمریکا باید صنعت هواپیماسازی شان را از ورشکستگی نجات می دادند 

تیک آف سهام »بوئینگ« از باند شایعه
اقتصاد/زهرا طوســی: یک روز پس از 
ســقوط هواپیمای ۷3۷ اوکراین در تهران، 
ارزش سهام شرکت هواپیماسازی بوئینگ 
در وال اســتریت آمریکا بیش از 4میلیارد 
دالر ســقوط کرد تا دلیل برجسته سازی 
نقش موشک در سقوط از سوی رسانه های 

غربی آشکارتر شود.
بهتر اســت ابتدا بدانیــم بوئینگ کجای 
اقتصاد جهانی قرار دارد؟ شرکت هواپیمایی 
بوئینــگ بزرگ ترین صادرکننــده کاال و 
خدمات هواپیمایــی و در کل حوزه هوایی 
در قاره آمریکا و جهان است. سهام شرکت 
هواپیمایی بوئینگ در بزرگ ترین بازارهای 
بورس جهان در باالترین حد ممکن معامله 
می شود. شرکت بوئینگ به عنوان بخشی 
از میانگین صنعتی بسیاری از شرکت های 
معروف بزرگ جهــان که در زمینه هوایی 
فعالیت می کننــد نیز به  شــمار می  آید.

بوئینگ  آمریکایی  شــرکت 
مالــک 8۵ درصد از 1۲ هزار 
هواپیمای تجاری، مسافربری 
و باربــری در جهان اســت. 
هواپیماهای  فــروش  بخش 
بوئینگ بیش از 90 کشــور 
را پوشش می دهد. ۷۵ درصد 
هواپیماهای تجاری جهان نیز 
توسط شرکت بوئینگ تأمین 
با  بوئینگ  می  شوند. شرکت 
۲۲ هزار تأمین کننده جهانی 
به  همچنین  دارد،  قــرارداد 
عنــوان بزرگ ترین پیمانکار 
ســازمان فضایــی آمریــکا 

محسوب می شود.

 کاهش ارزش غول آمریکایی
پیشتر ممنوعیت گسترده پرواز هواپیماهای 
بوئینگ در ســطح جهــان موجب ریزش 
شــدید ارزش ســهام این غول آمریکایی 
شده بود.  درســت از زمان سقوط دومین 
هواپیمای مدل بوئینگ ۷3۷ در اتیوپی در 
اسفند سال 9۷ که به ممنوعیت گسترده 
پــرواز این مدل هواپیما در ســطح جهان 
انجامید، ارزش ســهام شــرکت بوئینگ 
حــدوداً 30 میلیارد دالر ســقوط کرد و از 
۲40 میلیــارد دالر بــه ۲10 میلیارد دالر 
رســید همان زمان به عقیــده تحلیلگران 

بــازار گفتند با توجه به وزن باالی بوئینگ 
در بیــن شــرکت های بــزرگ آمریکایی، 
سقوط سهام این شرکت اثر سنگینی روی 
بورس وال اســتریت آمریکا دارد. از جایی 
که بوئینگ 4هزار و 636ســفارش ساخت 
هواپیمای مــدل ۷3۷ دارد که حدود 80 
درصد از کل ۵هزار و 8۲6سفارش در حال 
ساخت این شرکت است، در صورت توقف 
این سفارشــات، فاجعه ای بزرگ در انتظار 

بوئینگ خواهد بود. 
حــال این شــرکت بزرگ اندکــی پس از 
سقوط هواپیمای اوکراینی اش و با باز شدن 
بازار سهام در آمریکا، ارزش سهامش را در 
وال استریت حدود ۲/3 درصد از دست داد 
و این شــرکت 4/3میلیارد دالر از سقوط 
بوئینگ اوکراینی ضرر کرد. شرکت بوئینگ 
که پیشتر به دلیل سقوط کردن دو فروند 
هواپیمای مکس8 به شــدت تحت فشار 
بود با ســقوط روز چهارشــنبه بــار دیگر 
ارزش خود را از دســت داد.سهام بوئینگ 
که برای ماه هــای آینده 419 دالر خرید و 
فروش می شد تا مرز 3۷1 دالر پایین آمد 
و این یعنی حدود 1۲ درصد کاهش برای 

معامله های 1۲ ماه آینده. 
بوئینــگ ۷3۷ مکس ایــت  دو ســقوط 
بزرگ ترین ضربــه را به اعتبار و ارزش این 
شرکت زد و حاال اگر نقص فنی عامل اصلی 
سقوط بوئینگ ۷3۷ باشد، بعید است دیگر 
بوئینگ بتواند ســرپا بمانــد. کاهش چند 
میلیارد دالری ارزش ســهام آن می تواند با 
کاهش درآمد در بازار داخلی آمریکا بوئینگ 

را به مرز ورشکستگی برساند.

 ناکامی همه برای یکی
یادآوری می کنم پیشــتر  پــس از حادثه 
ســقوط یک فرونــد هواپیمای مســافری 
خطــوط هواپیمایی اتیوپی، ارزش ســهام 
شــرکت هواپیماســازی بوئینــگ آمریکا 
در معامــالت بازار بورس وال اســتریت در 
نیویورک حدود 13 درصد سقوط کرده بود. 
بسیاری از کشورها و شرکت های هواپیمایی 
جهان که بوئینگ ۷3۷ مکس8 را در اختیار 
دارند یا برای خرید آن اقدام کرده بودند،همه 
این نــوع هواپیماهای خــود را زمینگیر یا 
درخواست خرید خود را متوقف کردند.  با 
توجه به تأمین توان بوئینگ ۷3۷ مکس8 
از موتورهــای لیپ- وان.بــی که محصول 
مشترک شرکت های جنرال الکتریک آمریکا 
و ســافران فرانسه اســت، ارزش سهام این 
شرکت فرانسوی نیز در معامالت زودهنگام 
وال استریت ۵/۲درصد افت کرد و به 9 دالر 
و 49 سنت رسید. بدین ترتیب واضح است 
که همزمان با افت ناگهانی ارزش بوئینگ که 
بر کاهش دارایی این شرکت  و مجموعه های 
مرتبط با آن تأثیرگذار است و احتماالً همه 
را برای یکی قربانی می کند، برجسته شدن 
خبر احتمال سقوط هواپیمای اوکراینی با 
شلیک موشــک های پدافندی ایران چقدر 
می توانــد فضــا را به نفع شــرکت بزرگ 
هواپیماسازی تغییر بدهد. وقتی رسانه های 
آمریکایــی  موضوع دخالت موشــک را در 
سقوط هواپیما مطرح کردند، ارزش سهام 
بوئینگ کمی کمتــر از ۲ درصد باال رفت 
و این یعنی رسانه ها با برجسته کردن یک 
احتمال می توانند میلیاردها دالر به یکی از 

بزرگ ترین شرکت های آمریکا کمک کنند 
و بوئینگ را از سلسله ناکامی های ماه های 

اخیر نجات دهند.

 بوئینگ؛ پیمانکار دفاعی آمریکا
نگاهی بــه گزارش رویترز  نشــان می دهد، 
ترامپ همواره متحدان آمریکا را برای خرید 
محصوالت شرکت بوئینگ تحت فشار قرار 
داده اســت. بوئینگ، دومین پیمانکار بزرگ 
دفاعی دولــت آمریکا به شــمار می رود که 
بین ســال های ۲014 تا ۲018 میالدی در 
قراردادهای دفاعی غیرمحرمانه 104 میلیارد 
دالر از دولت آمریکا دریافت کرده است. رقم 
و ارقام دریافتــی بوئینگ از دولت آمریکا در 
قالب قراردادهای محرمانه مشخص نیست. 
مقامات آمریکایی و منابــع آگاه در صنعت 
دفاعــی گفته اند، در ســال ۲018 امیر قطر 
تحت فشــار فزاینده ترامپ قــرارداد خرید 
جت های جنگنده اف ای-18 سوپر هورنت 
را که مدت ها کنار گذاشــته شده بود مجدداً 
پــی گرفت. رویتــرز روابط بیــن بوئینگ و 
دولت ترامپ را بســیار عمیق توصیف کرده 
است. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود 
همواره از محصوالت و اماکن متعلق به شرکت 
بوئینگ برای اعالم مواضع مهم خود استفاده 
کرده است. همچنین پاتریک شاناهان، گزینه 
موردنظر ترامپ برای وزارت دفاع آمریکا که 
بعداً از پذیرش این مسند خودداری کرد، 31 
سال در شرکت بوئینگ فعالیت کرده است. 
بوئینگ نیز برای جلــب رضایت ترامپ، در 
نشست ساالنه سهامدارانش، نیکی هیلی، سفیر 
ســابق دولت ترامپ در سازمان ملل را برای 
عضویت در هیئت مدیره خود نامزد کرده بود. 

 یک تیر و دو نشان آمریکایی
بــه این ترتیــب آن طور کــه تحلیلگران 
معتقدند با شعبده دروغ سقوط هواپیمای 
اوکراینی به دلیل اصابت موشک ایران هم 
رســوایی ترامپ در عراق برای چند روزی 
تحت الشــعاع قرار گرفت و هم بوئینگ از 
ورشکســتگی نجات یافت، چرا که تنها با 
ادعای برخی مقامات پنتاگون دال بر اینکه 
سقوط هواپیما به دلیل اصابت موشک ایران 
بوده و حمایــت تلویحی ترامپ از این ادعا 
3درصد افزایش یافت نمونه ای مثال زدنی از 

شیادی بازار بورس برای ثبت در تاریخ.

با شعبده دروغ 
سقوط هواپیمای 
اوکراینی به دلیل 
اصابت موشک 
ایران هم رسوایی 
ترامپ در عراق 
برای چند روزی 
تحت الشعاع قرار 
گرفت و هم بوئینگ 
از ورشکستگی 
نجات یافت

بــــــــرش

بازار ارز در شرایط متالطم اخیر با تدابیر بانک  مرکزی کنترل شد   فارس / رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کردند در تحوالت اخیر نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می شود، 
گفت: با تدبیر بانک مرکزی و از طریق کنترل ریال، شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و این مقدمه رشد اقتصادی است.همتی با تأکید بر اینکه ما با کنترل قدرت ریال و تأمین ارز اجازه نوسان و افزایش قیمت 
ارز در بازار را نخواهیم داد، گفت: مردم بدانند وضعیت خوبی داریم و حتی نسبت به قبل بهتر شده و راه هایی برای فروش نفت و تأمین ارز نیز یافته ایم و آمریکا  و متحدانش هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جعفر قادری
کارشناس اقتصاد

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 حسین عیوضلو
 اقتصاددان

 شنبه 21 دی  1398 15 جمادی االول 1441 11 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9157

تجدید آگهی مناقصه )ارزیابی کیفی( 
شماره )1398/6343(

1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی چناران

3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
4- سایر شرایط: الف- ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی و دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی

ب- تکمی��ل و ارائ��ه کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی به همراه مس��تندات مربوط��ه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به ش��رکت گاز 
خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع ارشاد- شرکت گاز استان خراسان رضوی- طبقه همکف- دفتر حراست

5- مهلت اعالم آمادگی: از تاریخ 98/10/19 لغایت آخر وقت اداری 98/10/24
6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگ ها و اسناد استعالم ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 98/11/08

7- ن��وع و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقص��ه: مطابق مصوبه ش��ماره 123402/ت50659 ه� هیئت محترم وزی��ران و اصالحیه های بعدی آن 
می باشد.

ش��ایان ذکر اس��ت دسترس��ی به متن این آگهی، کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی در س��ایتWWW.nigc-khrz.ir پیمانکاران- مدارک 
مرب��وط ب��ه پیمانکاران امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با تلف��ن: 37072532-051- فاکس 37640036- 051 

تماس بگیرید.
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

/ع
98
12
98
0

ت دوم
نوب

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

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

مراجعه و یا با شماره تلفن های 07731313989تماس حاصل  مراجعه فرمائید.
 روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

/ع
98
12
85
4

مناقصه شماره :R2-98/012              تقاضای شماره : R2-3311898064-RKشماره تقاضا و مناقصه 

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

مبلغ تضمین شرکت در
 فرایند ارجاع کار

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

نوع تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار

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

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

فیش واریزی ارائه گردد.

52/650/000/000ریالمبلغ براوردی مناقصه 

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

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

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

هر دو باهم؛ کاهش »مالیات از 
تولید« و افزایش »پایه های مالیاتی«

اظهارنظرهای کارشناسان مبنی بر اخذ مالیات 
به دولت هیچ گاه تولید کشور را نشانه نرفته و 
دولت را به  دریافت مالیات و فشــار مضاعف 
بر تولید ترغیب نکرده اســت بلکه جلوگیری 
از فرارهــای مالیاتی و دریافت مالیات از طبقه 
برخــوردار، اصناف، پزشــکان و وکال همواره 
گوشزد شده اســت. دریافت مالیات از تجار و 
بازرگانانی که شرکت های ثبت شده در مناطق 
آزاد دارند، اما عمده فعالیت هایشان خارج از این 

مناطق است. 
واردکننــدگان کاالهــای باارزشــی کــه در 
اظهارنامه هــا کاالهای بی ارزشــی را به ثبت 
می رســانند باید در ردیف دریافت مالیات قرار 
بگیرنــد. فرار مالیاتی نوعاً مربــوط به افرادی 
است که گردش مالیاتی آن ها توسط پایگاه ها 
و داده های حمایتی کنترل و راســتی آزمایی 
نمی شــود؛ در حالی که عملکرد تولیدکننده 
ما کامالً شــفاف و روشــن است. آنچه توسط 
کارشناســان در اخذ مالیات توصیه می شود 
گرفتن مالیات بیشتر از تولیدکننده نیست، بلکه 
کاهش نرخ مالیات از تولیدکننده در شــرایط 
رکودی بهترین سناریوی دولت در رونق تولید 
به شمار می رود تا تولیدکننده فضای تنفسی 
جدیدی داشته باشد.پایه های مالیاتی متعددی 
برای دریافت مالیات قابل تعریف است. مالیات 
یــک درصد بر ارزش خودرو که متناســب با 
قیمت خــودرو پرداخته شــود؛ در حالی که 
نظارت دولت مانع از افزایش قیمت خودرو شود 
یا سایر پایه های مالیاتی که تاکنون در ردیف 
دریافت مالیات قرار نداشته اند کمک عادالنه ای 
به تولید و اقشار ضعیف جامعه است که در گیر 
و دار افزایش نرخ بنزین بیم تبعات ناشی از آثار 
و پیامدهای تورمی یک بار دیگر معیشت آن ها 

را در خطر قرار داده است.

ارز مقاوم است ،چون دیگر 
جایی برای افزایش ندارد

ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز به خصوص 
بازار دالر در هفته گذشته، هفته ای که با ترور 
سردار شهید قاسم سلیمانی و موضع گیری های 
انتقام سخت جمهوری اسالمی ایران از آمریکا 
آغاز شد را نمی توان به هیچ وجه به مقاوم شدن 
اقتصاد و بازار ارز در برابر تکانه های سیاســی 
تأثیرگذار بر اقتصاد ارتبــاط داد. قطعاً دالر با 
قیمت غیرواقعی کنونــی جایی برای افزایش 

قیمت ندارد. 
هنگامی  کــه اقتصاد در رکود اســت و تورم 
معیشــت را با مشــکالت جدی مواجه کرده  
می توان چنین تحلیلی داشــت که اقتصاد با 
مشکالت به تعادل رســیده اند و دیگر مسائل 
سیاسی تأثیر چندانی بر بازار ارز ندارد، چرا که 
در بازار تقاضایی برای دالر وجود ندارد، بنابراین 
دالر به ثبات نسبی رسیده ، هر چند بیان این 
موضوع از سوی مسئوالن موجب افتخار نیست 
و نمی توان گفت مشکالت دیگر نظام اقتصادی 

نیز به حالت تعادل نسبی رسیده است.

حاشیه

روز شانس بازارهای بورس 
اما بازارهای مختلف جهان که این روزها درگیر نوسان های 
شــدیدی بود به نظر می رســد روند مثبتی را در پیش 
گرفته اند.ممکن اســت این هفته بورس، ارز، سکه و طال 
به ثبات قطعي نرسند، اما قطعاً روند مثبت بازار آغاز شده 
و بسیاري از شاخص ها و قیمت ها تعدیل مي شوند. دیروز 
بازارهای ســهام آسیا بهترین وضعیت را در هفته جاری 
رقم زد؛ چرا که آمریکا از ایجاد چالش با ایران و در منطقه 
خاورمیانه عقب نشینی کرده و سرمایه گذاران نیز به سمت 
این بازار آمده اند تا روز شانس بورس رقم بخورد. براساس 
این گزارش، شــاخص MSCI امروز رشد 1/3درصدی 
داشت که بیشــترین افزایش تقریباً در یک ماه گذشته 
محسوب می شود و سهام های »هنگ سنگ« هنگ کنگ 

و بلوچیپ شــانگهای هر کدام یک درصد افزایش سود 
داشــته اند و بازارهــای بورس ژاپن هم تاکنون رشــد ۲ 
درصدی را تجربه کرده است. در بازارهای بورس استرالیا 
هم شاهد رشد 0/8درصدی بودیم. بازارهای آتی هم شاهد 
ادامه افزایش ها در بازارهای اروپا و آمریکاست، به طوری 
که معامالت شــاخص S&P۵00 به میزان 0/۲درصد و 
ژرمن داگز 0/9درصد رشــد کرد. در بازار ارز نیز، شاخص 
دالر توانســت در برابر رقبای خود رشــد کرده و به نرخ 
9۷/۲89واحد برسد. سرمایه گذارانی که ارز ین ژاپن را به 
عنوان حریم مطمئن سرمایه گذاری خودشان می دانستند، 
اقدام به فروش کردند و یا ســرمایه های خود را به سمت 
بازارهای دیگر مانند بورس هدایت کردند؛ بنابراین ین ژاپن 

دیروز به کمترین میزان دو هفته گذشــته سقوط کرد و 
هــر ین ژاپن بــا 109/3۲در برابر دالر معامله شــد. نرخ 
برابری دالر با یوآن چین نیز 0/0۲درصد تقویت شد و به 
6/931واحد رسید.با کاهش نگرانی های سرمایه گذاران از 
تنش ها بین آمریکا و ایران، قیمت طال نیز  از رکورد هفت 

ساله ثبت شده در روز چهارشنبه فرو نشست.
 در حالی که روز چهارشنبه با حمله موشکی ایران به مواضع 
آمریکا در عراق قیمت هر اونس طال تا 1610/90دالر هم باال 
رفته بود که باالترین رکورد آن از سال ۲013 تاکنون بود، هم 
اکنون قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا 0/۷6درصد 
افت کرده و به 1۵48/40دالر رســیده است. قیمت طال در 
داخل نیز  بعد از حدود 30 هزار تومان کاهش یافته اســت.



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

اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در مدارس    تسنیم: رئیس سازمان بهزیستی از اجرای طرح یاریگران زندگی به عنوان یک برنامه راهبردی در حوزه پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشور خبر داد. قبادی 
دانا گفت: در این طرح باید عالوه بر بازنگری و اصالح فرایندها و بهینه سازی عملکردها، از نهادها و دستگاه های مختلف این حوزه بخواهیم تجارب موفق خود را به اشتراک بگذارند. اجرای طرح یاریگران با توجه به 

بافت منطقه ای مدرسه، میزان مصرف احتمالی و آشنایی دانش آموزان با این مواد متفاوت است و ممکن است در برخی موارد اجرای غلط طرح، زمینه تشویقی مصرف را نیز به دنبال داشته باشد.

برخالف توییتر و گوگل
 فیس بوک با وجود فشار 

تبلیغات سیاسی را ممنوع نمی کند
فشــارهای  باوجود  فیس بــوک  مهر: 
مختلف برخالف توییتر و گوگل تبلیغات 

سیاسی را ممنوع نمی کند.
بــه گــزارش دیلی میــل، فیس بوک 
همچنان در برابر فشار برای ممنوعیت 

تبلیغات سیاسی مقاومت می کند.
براساس ادعای فیس بوک، این شرکت 

به جای حذف یا محدود کردن تبلیغات سیاسی تصمیم دارد دسترسی کاربران 
به تبلیغات سیاسی طبقه بندی شده در فضای آنالین را تسهیل کند. عالوه بر آن 
فیس بوک ادعا می کند قصد دارد به کاربران اجازه دهد کنترل خود بر شبکه های 
اجتماعی را بیشتر کنند و تبلیغات سیاسی و اجتماعی کمتری ببینند؛ این در 
حالی اســت که هنوز مشخص نکرده برای راستی آزمایی تبلیغات سیاسی چه 
اقداماتی انجام می دهد. راب لیترن، مدیر محصوالت فیس بوک در این باره گفت: 

شرکت نسبت به انتقادات ناشنوا نیست.
این در حالی اســت که شرکت های فناوری دیگر از جمله گوگل و توییتر اعالم 
کردند تبلیغات سیاســی را محدود می کنند. توییتر تبلیغات سیاسی را پیش از 
انتخابات پارلمان انگلیس ممنوع کرد و گوگل نیز اجازه نمی دهد تبلیغ کنندگان 

در این پلتفرم رأی دهندگان را براساس تمایل سیاسی شان هدف بگیرند.

ارتباط افزایش مصرف دارو با ابتال به میگرن 
تسنیم: نتایج یک متاآنالیز منتشر شده 
انجمن بین المللی ســردرد،  در مجله 
نشان می دهد افسردگی و مصرف بیش 
از حد داروها می تواند به طور چشمگیری 
خطر ابتال به سردردهای میگرنی شدید 

را افزایش دهد.
نتایج یک تحقیق منتشر شده در »مجله 

انجمن بین المللی سردرد« نشان داده است عوامل مختلفی در بروز سردردهای 
مزمن میگرنی مؤثرند.

این عوامل شــامل افسردگی، اضطراب، اختالالت خواب، چاقی، دردهای مزمن،  
آلودینیا )نوعی مشــکل که در آن، بدن فرد دچار دردهای غیرطبیعی می شود( ، 
مصرف بیش از حد دارو و قهوه، مشکالت معیشتی و روحی است؛ همچنین این 

اختالل، زنان را بیش از مردان درگیر خود می کند. 
نتایج این مقاله حاکی از آن است که استفاده بیش از حد از داروها احتمال ابتال به 
میگرن شدید را تا 8.8 برابر افزایش می دهد. نویسندگان این مقاله، برای کاهش 
دردهای میگرنی، بر افزایش دقت و حساسیت پزشکان در هنگام تجویز داروها و 

کاهش تجویز و مصرف دارو تأکید می کنند.
مطالعات بســیاری ثابت کرده اند ابتال به افسردگی، ریسک بروز میگرن را تا 58 
درصد افزایش می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد آمریکایی هایی که باالی 
50 هزار دالر درآمد دارند، به میزان 35 درصد کمتر به میگرن مزمن و شــدید 
دچار می شوند؛ در نتایج این تحقیق آمده داشتن درآمدهای باال به دلیل افزایش 
دسترسی به خدمات بهداشــتی و درمانی و اطالعات پزشکی، می تواند موجب 

کاهش بروز سردردهای میگرنی شود.

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد
 انتقاد از دروغ پردازی های آمریکا 

در خصوص تحویل دارو و تجهیزات پزشکی
میزان: محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان 
غذا و دارو با اشــاره به دروغ پردازی های 
آمریکا در خصوص تحویل دارو و تجهیزات 
پزشــکی به ایــران گفــت: دروغگویی 
آمریکایی ها اظهر من الشــمس است و 

کسی دیگر در آن شک ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها انواع و اقسام 

محدودیت ها را برای ما اعمال کرده اند، افزود: شــرکت هایی که با ما کار می کنند نیز 
مدام از ســوی ایاالت متحده تهدید می شوند. شانه ســاز ادامه داد: شرکت های کره 
جنوبی که جایگزین کمپانی های آمریکایی در تهیه برخی از اقالم دارویی کمیاب شده 
بودند اکنون با تهدید آمریکایی ها با ما قطع همکاری کرده اند. وی گفت: حتی بسیاری 
از اقالم دارویی در گمرک نیز به دلیل تحویل ندادن اسنادشان امکان ترخیص ندارند.

شانه ساز گفت: خوشــبختانه توانمندی باالی کشور که پس از انقالب ایجاد شده و 
زیرساخت های موجود اجازه تأثیرگذاری تهدیدات خارجی را نمی دهد.

یک مسئول پلیس امنیت عمومی پاسخ داد
پلیس برای چه افرادی گذرنامه صادر نمی کند؟

باشــگاه خبرنــگاران جوان:معاون 
مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی 
پایتخت درباره عدم صدور گذرنامه برای 

برخی از اشخاص توضیحاتی داد.
ســرهنگ علی مرادی گفت: افرادی که 
گذرنامه و یا اســناد مسافرتی خود را در 
اختیار دیگران قرار می دهند و کسانی که 

از این مدارک برای خروج از کشــور استفاده می کنند، مرتکب جرم جعل و استفاده 
از سند مجعول شده اند. این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه عالوه بر تحمل مجازات 
قانونی، گذرنامه افراد متخلف ابطال خواهد شد، خاطرنشان کرد: این افراد محرومیت و 

محدودیت برای صدور و دریافت گذرنامه جدید خواهند داشت.

وضعیت اشتغال وکال بهتر می شود
بهادری  باشــگاه خبرنگاران جوان: 
جهرمی، رئیس مرکز وکال، کارشناســان 
رســمی و مشــاوران خانواده گفت: در 
گذشته یک عده بدون اینکه تحصیالت 
خاصی داشــته باشــند اقــدام به ثبت 
مؤسســات حقوقی می کردند که این کار 
موجب بدنامی شــاغالنی که به صورت 

قانونی در این حوزه فعالیت می کردند شــده بود. وی بیان کرد: با رأی دیوان عدالت 
اداری، ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است در خصوص افرادی که برای 
ثبت مؤسســه حقوقی به آن ها مراجعه می کنند از مرکز وکال استعالم بگیرد و این 
موضوع سبب می شود افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند عمالً قادر به ثبت شرکت 
نباشند و مؤسساتی هم که در گذشته ثبت شده اند باید به مرکز وکال ارجاع داده شوند 
تا در مورد آن ها تصمیم گیری شود. وی گفت: باید درزمینه نظارت بر مؤسساتی که تا 
امروز ثبت شده اند، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم. قصد داریم از 
دیوان عدالت اداری درخواست کنیم رأی خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور عطف به ماسبق کند. اجرای این رأی دیوان عدالت اداری موجب 

بهتر شدن وضعیت اشتغال وکال نیز می شود.

دبیر مراسم روز ملی خون نادر خبر داد
شناسایی هزار و 200 ایرانی دارای خون نادر

مهر: دبیر مراسم بزرگداشت روز ملی خون نادر کشور گفت: مراکز انتقال خون در ۱۷ 
استان کشور خون نادر را شناسایی می کنند.

مصطفــی مقدم ادامــه داد: گروه های خونی بمبئی، دافی، کیــد و لوتران از جمله 
گروه های خونی نادری هستند که در آزمایشگاه ایمنو هماتولوژی سازمان مورد بررسی 
قرارگرفته اند و تاکنون تعداد هزار و 200 نفر دارای خون نادر و ۱00 نفر دارای خون 

بسیار نادر در سامانه اطالعاتی این سازمان ثبت شده اند.
وی افزود: برای موارد اورژانس هم اکنون 230 واحد خون اهدایی نادر در دمای زیر 80 
درجه سانتیگراد ذخیره سازی شده است و جان تعداد زیادی از بیماران با خون های 

نادر اهدایی هموطنان شریف و ایثارگرمان نجات یافته است.

نظام  قانون  نخستین  اعظم طیرانی     جامعه/ 
رسید؛  تصویب  به   ۱33۹ سال  در  ایران  پزشکی 
اکنون 5۹ سال از آن زمان می گذرد و در این سال ها 
نظام پزشکی ایران با فراز و فرودهای متعددی همراه 

بوده است.
برمبنای قانــون اولیه »نظام پزشــکی ســازمانی 
است مســتقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع 
صالحیت دار برای حفظ شــئون و پیشــرفت امور 
پزشکی و تنظیم روابط حرفه ای بین پزشکان و حفظ 
حقوق مردم و مؤسسات ملی دولتی در برابر صاحبان 
فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور« اما در طول 
این ســال ها تغییرات فراوانی در آن رخ داد تا اینکه 
امروز این مجموعه در قانون ســازمان نظام پزشکی 
دو رسالت مهم دارد؛ نخست دفاع از حقوق بیماران و 
دیگر دفاع از حقوق منفی پزشکان. البته نظام پزشکی 
در کنار این وظایــف موضوعات دیگری را همچون 
تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش 
خصوصی، صدور پروانه مطب برای شاغالن در بخش 
خصوصی و تمدید آن، نحوه تبلیغات حوزه پزشکی، 
پذیرش اعضــای جدید در ســازمان و ارائه برخی 
خدمات رفاهی به شــاغالن عرصه سالمت عهده دار 
است. با این حال این پرسش مطرح می شود که آیا 
این سازمان توانسته به وظایف اصلی خود عمل  کند؟

 سازمان نتوانسته از جامعه پزشکی حمایت کند
فرهاد تیمورزاده، بنیان گذار یک انتشــارات معتبر و 
شناخته شده پزشکی و عضو شورای عالی فرهنگی 
و اجتماعی دوره نهم سازمان نظام پزشکی کشور در 
پاســخ به این پرسش می گوید: در واقع این پرسش 
باید از ســوی مسئوالن سازمان نظام پزشکی پاسخ 
داده شــود.؛ اما به نظر من دفاع از حقوق بیماران در 
راستای عملکرد انتظامی سازمان است. در این بخش 
مردم شکایات خود را مطرح می کنند و از بخش های 
انتظامی و قضایی سازمان نظام پزشکی انتظار دارند به 
دعاوی آن ها رسیدگی کنند که خوشبختانه سازمان 
در این زمینه خوب عمل کرده است. یکی از وظایف 
سازمان رسیدگی به شــکایت ها و دعاوی بیماران 
اســت. اما آنچه الزم است در اینجا بدان تأکید کنم 
این است که سازمان در بستر دفاع از حقوق صاحبان 
حرفه های پزشکی است که می تواند از حقوق بیماران 
نیز دفاع کند. پزشک با آرامش و آسوده خاطر می تواند 

بیمار و شرایط وی را درک کند.

  باید به دنبال درک متقابل میان پزشک و 
بیمار باشیم

وی ادامــه می دهد: آنچه در این زمینه حائز اهمیت 
است این است که باید شرایطی در جامعه فراهم شود 
که ارتباط بین مردم و پزشکان در سطحی از تفاهم 
و درک متقابل قرار گیرد که نیازی به شکایت نباشد. 
یعنی پزشک و بیمار حرف هم را بفهمند. متأسفانه 
اکنون از سویی مردم شــناخت کافی از مهارت ها، 
امکانات و محدودیت های علم پزشکی و همچنین 
اتفاقاتی که ممکن اســت به طور ناخواسته در روند 
درمان آن ها بیفتد ندارند و اطالعات و انتظاراتشان 
بر مبنای آنچه در فیلم ها و ســریال های تلویزیونی 
می بینند تنظیم می شود. به همین دلیل در برخی 
مواقع با قضاوت نادرســت، انتظارات غیرممکن و یا 
غیرمنطقی از پزشک دارند. از سوی دیگر در مواردی 
همــکاران من نیز در برقراری ارتبــاط با بیماران یا 
خانواده های آن هــا ضعیف عمل می کنند. معتقدم 
بسیاری از شکایت ها به دنبال نبود فرهنگ مناسب 
گفت وگو پیش می آید و البته این ضعف بزرگ جامعه 

ایرانی است.
دکتر تیمورزاده با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی 
هم نتوانســته از جامعه پزشکی حمایت و در مقابل 
تهدیدهایی که جامعه پزشکان را تهدید می کند از 
آن ها محافظت کند، می گوید: این وظیفه ذاتی تمام 
ســازمان های صنفی است که از منافع اعضای خود 
حمایت کنند، نه به این مفهوم که عدالت را نادیده 
بگیرند؛ بلکه به ایجاد درک متقابل بین اعضای خود 
و مخاطبانشــان کمک کنند؛ اما آنچه در سال های 
اخیر با آن روبه رو بوده ایم، تخریب جایگاه پزشــکی 
و پزشکان در کشور بوده. جامعه پزشکی باید تالش 
کند با ایجاد ارتباط بیشتر با مردم و درک عمیق تر 
شرایط روحی-روانی بیمار و همراهانش این جایگاه 

آسیب دیده را ترمیم کند.
وی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما به دلیل ساخت 
سریال هایی که موجب تخریب جایگاه پزشکان در 
جامعه شده است و نیز رفتار اشتباه بعضی مجریان 
که تصور می کنند با تاختن به پزشکان می توانند برای 
خود محبوبیت و مخاطب کســب کنند، می افزاید: 
متأسفانه سال هاست صدا و سیما با پخش سریال های 

غیرمســتند و یــا رفتارهای 
غیراصولی و اتهام آمیز بعضی 
از مجریــان و برنامه ســازان 
خــود، وجهه پزشــکان را در 
بین مردم خدشــه دار کرده و 
دیــوار بی اعتمادی بین مردم 
و پزشــکان بنــا کرده اند که 
موجب شــده بیشــتر مردم 
هنــگام مراجعــه بــه مراکز 
منفی  ذهنیت های  با  درمانی 
و پیــش داوری وارد این مراکز 
شوند. تصوراتی از جمله اینکه 
پزشــکان فقط برای پول کار 
می کنند، درآمد های میلیونی 
دارنــد، مهارت کافــی برای 
بیماری  درمان  و  تشــخیص 
ندارند و یا بــدون دلیل برای 

بیمار هزینه تراشــی می کنند و... که همین مسئله 
موجب می شــود با نگرانی و بی اعتمــادی اولیه به 
پزشک مراجعه و با همین بی اعتمادی مسیر درمان را 
طی کرده و نسبت به هر اتفاق طبیعی و یا مشکالت 
احتمالی در روند درمان، واکنش تندی نشان دهند. 

به گفته وی متأسفانه در برخی بیماران و اطرافیان 
آن ها کمتر به این نکته ســاده توجه می شــود که 
پزشک هم یک انســان است و نیازهایی دارد، بلکه 
معتقدند همیشــه و در هر حال باید به عنوان یک 
»درمانگر صبور و پرحوصله« کار کنند، غافل از اینکه 
کادر درمان به ویژه پزشکان عمومی و رزیدنت هایی 
که در بیمارســتان های دولتی و آموزشــی خدمت 
می کنند، گاهی ســاعت های طوالنی حتی بیش از 
40-30 ســاعت بیدار بوده و یا تحت استرس های 
مختلف محیط کار قرار دارند و در عین حال برخالف 
تصــور عامه مردم درآمدی در حــد یک فرد عادی 

جامعه دارند. 

 آسیب های البیگری های سیاسی 
دکتر تیمــورزاده با بیان اینکــه به تازگی از طریق 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بخش نامه ای ارائه 
شده که نباید کشیک های شبانه و رزیدنت ها بیش از 
۱2 شب در ماه باشد، می افزاید: این بخش نامه گواه 
سختی و دشواری کار رزیدنت ها در بیمارستان های 

آموزشی است. ببینید تا به حال چه 
بوده که اکنون در راستای اصالحات، 
به ۱2 شب کاهش یافته است! توجه 
به این نکته حائز اهمیت اســت که 
کشیک رزیدنت با حالت شب کاری 
معمول صنایع متفاوت است. او پس 
از یک شــب ســخت دوباره باید در 
فعالیت های معمــول مرکز درمانی 
مشــارکت کند! آیا چنین شرایطی 
حتی به مدت یک مــاه برای مردم 
قابل تحمل است؟ با این حال وقتی 
مردم ما وارد مراکز درمانی می شوند 
انتظار رفتارها و برخوردهایی را دارند 
که در تلویزیون مشاهده می کنند، 
درحالی که واقعیت عینی و ملموس 
با آنچه در فیلم ها مشاهده می کنند 
بسیار متفاوت است. از یک رزیدنت 
خســته، با کمبود خواب و با استراحت ناکافی که 
استرس های فراوان دیگری را نیز تحمل کرده است، 
چه انتظاری می توان داشت؟ معتقدم سازمان نظام 
پزشکی در آشنا کردن مردم با شرایط واقعی جامعه 
پزشکی کم کاری کرده است و پیشگیری مؤثری در 
مقابل برنامه های تهاجمی صدا و سیما علیه پزشکان، 

انجام نداده است.
وی با انتقاد از »بیگاری« و درآمدهای بســیار پایین 
پزشکان عمومی و رزیدنت ها، ادامه می دهد: انصاف 
این اســت که جامعه باید برای این گروه از پزشکان 
حق یک زندگی عادی را قائل شود تا آنان نیز بتوانند 
یک زندگی معمولی و نه الکچری داشته باشند. حرفه 
پزشکی از جمله مشاغلی است که شاغالن آن به دلیل 
اینکه با ســالمت و زندگی انسان ها سر و کار دارند، 
به طور طبیعی اســترس باالیی را تجربه می کنند، 
حاال اگر قرار باشد این همه مسائل حاشیه ای نظیر 
شــایعه های درآمد های میلیــاردی و زندگی های 
الکچری پزشکان و فرار مالیاتی و پول های زیرمیزی 
و... هم به آن افزوده شود به طور حتم از آستانه تحمل 
پزشــک که یک انسان است خارج می شود. چگونه 
می توان انتظار داشت این قشر از رفاه و آسایش خود 
کوتاه بیاید و مدام او را در جایگاه متهم نیز قرار دهیم؟
وی با انتقاد از عملکرد سازمان نظام پزشکی کشور 
خاطرنشان می کند: مســئوالن فعلی سازمان نظام 

پزشــکی با هدف ســاماندهی خدمات پزشکی در 
کشــور تالش می کنند ارتباط خود را با پزشــکان 
افزایش دهند، اما به اعتقاد من این مهم در صورتی 
محقق خواهد شــد که این سازمان سمت و سوی 
سیاسی نداشته باشد. این در حالی است که اکنون 
چهره های اصلی ســازمان نظام پزشــکی کشور و 
تصمیم ســازان و گردانندگان پس پرده یا در سایه، 
جزو چهره های سیاسی هســتند و همین موضوع 
موجب شــده افرادی را دعوت به همکاری کنند که 
هم راستای سیاست های جناحی آن ها باشند و نتیجه 
آن اســت که به جای شایسته ساالری در سازمان ها 
و انجمن های صنفی، البیگری های سیاسی مطرح 
شود که حتی اگر تعدادی از این افراد، شایسته هم 
باشند باز به دلیل دیدگاه های سیاسی آنان، عملکرد 
مجموع سازمان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ این 
سیاســت زدگی ها، آفت بزرگی بــرای فعالیت های 
صنفی محسوب می شود. این افراد در رفتارهای خود 
بیشتر نگران تأثیر و مقبولیت خود در جناح و گروه 
وابسته شان هستند نه مصالح پزشکان که برای دفاع 

از حقوق حقه آنان انتخاب شده اند.
این طبیب عمومی تصریح می کند: اینکه می گویم 
البیگری های سیاسی جای شایسته ساالری ها را 
گرفته به این معنا نیســت که در سازمان افراد 
شایســته حضور ندارند، بلکه منظورم این است 
که مســئوالن هیئت مدیره در سازمان ها و در 
شورای عالی نظام پزشکی با البیگری به صورت 
گروهی و تیمی انتخاب می شوند که ممکن است 
برخی از آن ها شایسته این جایگاه نبوده و امتیاز 
اصلی شان، وابستگی به یک جناح یا گروه باشد. 
در هر حــال تا زمانی که این گونه انتخابات ها بر 
مبنای گرایش های سیاســی پیــش رود، کمتر 
شــاهد حضور افراد شایســته و کارآمد در این 

حوزه ها خواهیم بود. 

 فرار مالیاتی کدام پزشکان؟
دکتــر تیمورزاده در پاســخ به این پرســش که 
چرا برخی از پزشــکان بر این باورند که سازمان 
نظام پزشکی به عنوان یک سازمان صنفی مدافع 
حقوق آن ها نیســت، می گوید: اکنون شــرایط 
ســختی بر زندگی بیشتر پزشکان حاکم است و 
از سوی سازمان نظام پزشکی دفاع مؤثری برای 
احقاق حقوق آنــان در جامعه صورت نمی گیرد؛ 
در واقع به این دلیل که ســازمان نظام پزشکی 
هیچ تالش مؤثری برای خارج کردن دست دولت 
از جیب پزشکان نمی کند، این ذهنیت به وجود 

آمده است. 
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه های پزشکی نباید 
از جیب مردم، بلکه بایــد از بودجه عمومی دولت 
و با تقویت بیمه ها تأمین شــود، می افزاید: اکنون 
درصد بســیار اندکی از پزشــکان درآمدهای قابل 
توجهی دارند و هستند بســیاری از پزشکانی که 
برای تأمین هزینه های مطب خود دچار مشــکل 
هستند و متأســفانه در بعضی تریبون های رسمی 
نظیر سازمان امور مالیاتی، صدا و سیما، مجلس و... 
با فرار به جلو از فرار مالیاتی پزشکان گفته می شود. 
کدام فرار مالیاتی؟! پزشــکانی که در مراکز دولتی 
مشغول به کار هستند که به طور خودکار مالیات از 
حقوق آن ها کسر می شود. بسیاری از پزشکانی که 
درآمدشان از فعالیت در مطب خصوصی می گذرد 
نیز به ســختی قادر به اداره مطب و حتی کســب 
یک درآمد معمولی هســتند. حــاال چرا باید یک 
حرفه مهم و پرخطــر را به دلیل نپرداختن مالیات 
توســط تعداد اندکی از شاغالن آن زیر سؤال برد؟ 
این حقی است که باید سازمان نظام پزشکی از آن 
دفاع کند تا همکاران پزشک تصور نکنند سازمان 
متولی امور حرفه ای آنان، مدافع حقوقشان نیست. 
در واقع عملکرد ضعیف سازمان موجب ایجاد این 
ذهنیت شــده است. نمایندگان جامعه پزشکی در 
ســازمان را باید افراد آگاه و شجاع بدون وابستگی 
حزبی و جناحی تشکیل دهند تا بتوانند از حقوق 

آن ها دفاع کنند.

چرا باید یک حرفه 
مهم و پرخطر را 

به دلیل نپرداختن 
مالیات توسط 

تعداد اندکی از 
شاغالن آن زیر 

سؤال برد؟

بــــــرش
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سنا
 ای

س:
عک

دستچین

نظارت درستی بر وام ازدواج نیست
ایلنا: محمد مهدی تندگویان، معــاون امور جوانان وزارت 
ورزش گفت: مخالف افزایش وام ازدواج نیســتیم، اما چون 
نظارت درستی بر آن نیســت، امکان سوءاستفاده هم بسیار 
زیاد اســت. وقتی قانون گذار هر ســال مبلــغ وام ازدواج را 
افزایش می دهد، حتماً باید مصوبات نظارتی، محدوده سنی 
و... نیز رعایت شود، چراکه جامعه هدف ما جوانانی است که 

برای ازدواج مشکل دارند.

موفقیت اندک طرح های درمان اجباری معتادان
ایسنا: عباس دیلمی زاده، رئیس جمعیت خیریه تولدی دوباره 
می گوید: براساس داده های جهانی، میزان موفقیت معتادان در 
برنامه های پرهیزمدار درمانی که در آن فرد از مصرف مواد مخدر 
به طور کلی امتناع می کند، بســیار کم و بین ۱0 تا ۱5 درصد 
است و درخصوص برنامه های درمانی اجباری که معتادان را وادار 

به ترک می کنند، بسیار کمتر است.

جهاد دانشگاهی اجازه جذب دانشجوی پژوهش محور ندارد
فارس: حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشــگاهی می گوید: 
دو ســال اســت که جهاد دانشــگاهی اجازه جذب دانشجوی 
پژوهش محور ندارد. تصور می کنیم دانشجوی پژوهش محور برای 
مجموعه ای مانند جهاد دانشــگاهی خوب است. این موضوع را                                                                         
بــا آقای غالمی وزیر علوم و وزیــر علوم قبلی مطرح کرده ایم و 
همه تأیید می کنند این دیدگاه صحیح است، اما هنوز متأسفانه 

تصویب نشده است.

مراکز علمی آزاد و زبان غیرمجاز از نظر آموزش و پرورش
فارس: مجتبی زینی وند، رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتی و مشــارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با 
اشــاره به ۱3 هزار آموزشــگاه علمی آزاد و زبان گفت: مراکزی 
که برای دانش آموزان زیر ۱8 سال فعالیت می کنند و از آموزش 
و پــرورش مجوز نگرفته اند حتی اگر از جای دیگر مجوز گرفته 

باشند از نظر ما غیرمجاز هستند. 

تعرفه های درمانی را به نصف کاهش دهیم
فارس: حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
گفت: افزایش تعرفه های پزشکی خطایی مشابه افزایش قیمت 
بنزین است. اینکه پزشکان مالیات ندهند و تعرفه هایشان زیاد 
شــود، نوعی دهن کجی به اهداف ملت است. به دلیل افزایش 
زیاد تعرفه های خدمات درمانی در سال های آغازین اجرای طرح 
تحول ســالمت پیشــنهاد می کنم تعرفه های فعلی را به نصف 

کاهش دهیم.

کاهش تصادفات به اندازه فالن نوشیدنی اهمیت ندارد؟
ایسنا: سردار ســید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی می گوید: متأسفانه انگار شنیدن خبر تصادفات رانندگی 
عادی شده است. چطور تبلیغاتی که از صبح تا شب می گوییم 
برای فالن نوشیدنی می شود سبب شده برخی مشتری ها فقط 
بــه دنبال همان بروند؛ خب الزم اســت برای کاهش تصادفات 

رانندگی هم اقدامات آموزشی گسترده ای انجام دهیم.

فراسو

خبر

 شنبه 21 دی  1398 15 جمادی االول 1441 11 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9157

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

سهمیه های کنکور 
تا دو ماه آینده 

بازنگری می شود

 ایرنا  دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
ساماندهی سهمیه های کنکور تا دو ماه آینده در 

این شورا نهایی و به تصویب می رسد.
ســعیدرضا عاملی گفت: در الیحه پیشــنهادی 
وزارتخانه هــای علوم و بهداشــت در خصوص 
ساماندهی سهمیه های کنکور، تأکید بر رسیدگی 
به این ســهمیه ها توسط شــورای عالی انقالب 
فرهنگی است. دبیر هیئت دولت هم این الیحه 
را بر اســاس مجوزی که از دولت گرفته شده به 

شورای عالی انقالب فرهنگی ارجاع داد.
وی خاطرنشــان کرد: برخی مصوبات مربوط 
به ســهمیه ها، قانون مجلس را دارد و شورای 
عالی انقالب فرهنگی نمی تواند قانون مجلس 

را نقض کند.

عاملی در توضیح بیشــتر گفت: ممکن است 
در بسته سیاست گذاری که برای سهمیه های 
کنکور تهیه می شود، امکان ارائه تفسیری از 
برخی مصوبات وجود داشــته باشــد که این 
تفاســیر به اصــالح نظام ســهمیه ای کنکور 

کمک کند.
وی یادآور شــد: این الیحه به فوریت در دستور 
کار ستاد نقشــه جامع علمی کشور قرار گرفته 
است و امیدواریم در یک دوره زمانی منطقی به 

جمع بندی برسیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
دانش آمــوزان به موضوع ســهمیه بندی کنکور 
حساســیت دارند و وظیفه خود می دانیم به این 
حساسیت احترام بگذاریم، تأکید کرد: تالش این 

شورا بر این است که بازنگری سهمیه های کنکور 
تا دو ماه آینده وارد دستور جلسه این شورا شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه شورای عالی انقالب 
فرهنگــی این اســت که مباحث کارشناســی 
ســهمیه های کنکور ابتدا جمع بندی، سپس در 
نقشــه جامع علمی کشور طرح و بعد در صحن 

این شورا تصویب شود.
استاد دانشــگاه تهران درباره اعمال سهمیه های 
جدید در کنکور ۹۹ گفت: نمی توان به طور قطع 
در این باره حرفی زد، چرا که این مسئله مقداری 
بعید به نظر می رســد؛ بخشی از این ساماندهی 
اگر نیاز به تجدید نظر در قانون مجلس باشد به 

کنکور ۹۹ نمی رسد.
عاملی اظهار کرد: قسمتی از این سهمیه ها مربوط 

به شورای عالی انقالب فرهنگی است که امکان 
اعمال جمع بندی آن در کنکور ۹۹ وجود دارد.

وی تأکیــد کرد: بخشــی از ســهمیه ها نیاز به 
تجدیدنظــر در قانــون و طــی کردن مســیر 

طوالنی تری دارد.
دبیر شــورای عالی انقــالب فرهنگــی درباره 
ارتباط بازنگری ســهمیه های کنکــور و برنامه 
سیاست گذاری این شورا برای سنجش و پذیرش 
دانشجو که از چند ماه گذشــته در دستور کار 
معاونت خط مشــی گذاری این شورا قرار گرفته 
است، یادآور شد: این دو مسئله مجزا از یکدیگر 
اســت؛ دایره سهمیه ها گســترده بوده و بحث 
سهمیه ایثارگران و سهمیه مبتنی بر بومی گزینی 

مطرح است.

خبر مشروح

یک عضو این سازمان معتقد است درصد اندکی از 
پزشکان درآمدهای نجومی دارند و سازمان نظام پزشکی 

نتوانسته از عموم جامعه پزشکان حمایت کند

سفید پوشان 
بی دفاع!
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یا رب العالمین

تداوم پیامدهای حماقت بزرگ؛ کاهش اختیارات جنگی »ترامپ« رأی آورد

دستبندی  برای دیوانه
  جهان  در پــی حماقت رئیس جمهور 
آمریکا در ترور ســپهبد شهید سلیمانی و 
همرزمانش، مهار دونالد ترامپ جنگ طلب 
از ســوی نهادهای قانونی ایاالت متحده به 
ضرورتی مهم تبدیل شــده؛ بر این اساس 
قانون گذاران آمریکایی در تالش هستند با 
ایجاد محدودیت های قانونی خودسری های 
وی را مهار کنند. پیرو همین مسئله مجلس 
نمایندگان آمریکا بامداد جمعه طرح کاهش 
اختیارات جنگی دونالد ترامپ را به تصویب 
رساند. رویترز گزارش داد با تشدید نگرانی 
قانون گذاران آمریکا از افزایش تنش ها میان 
تهران- واشنگتن و احتمال بروز جنگ میان 
دو کشور، مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه 
محدودســازی اختیار رئیس 
جمهور این کشور برای ورود 
به هرگونه تعارض نظامی علیه 
ایران را به رأی گذاشت. ترامپ 
حزب  اعضای  از  پنجشــنبه 
جمهوری خواه خواسته بود به 
این طــرح رأی منفی بدهند. 
با  اعضای مجلس نمایندگان 
رعایت وابســتگی های حزبی 
خود با ۲۲۴ رأی موافق و ۱۹۴ 
رأی مخالف طرح مذکور را به 
قطعنامه  رسانده اند.  تصویب 
پس از تصویب، به مجلس سنا تحت کنترل 
جمهوری خواهان ارسال می شود؛ جایی که 
سرنوشت تصویب آن همچنان در هاله ای 
از ابهام اســت. با وجود آنکه هم حزبی های 
ترامپ۵۳ کرســی از مجموع ۱۰۰ کرسی 
ســنا را در اختیار خود دارند، اما دست کم 
دوتن از سناتورهای جمهوری خواه- رند پال 
و مایک لی- حمایت خود را از این قطعنامه 

اعالم کرده اند.

 تنش دوباره میان ترامپ و پلوسی
روز چهارشــنبه »نانســی پلوسی« رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد در پی 

ترور سردار قاسم سلیمانی به دستور ترامپ 
و به تبع آن افزایش تنش ها در منطقه، این 
مجلس در مورد طرحی رأی گیری می کند 
که در صورت تصویب، اختیار ترامپ برای 
درگیر کردن آمریکا در منازعات نظامی را 
محدود می کند. پلوســی پیش از برگزاری 
رأی گیری جدیــد، از اقدام ترامپ در ترور 
سردار سلیمانی انتقاد کرد. او گفت: »هفته 
گذشته، دولت یک حمله هوایی تحریک آمیز 
و غیرمتناســب علیه ایران انجــام داد که 
آمریکایی ها را به خطر انداخت و این کار را 
بدون مشورت با کنگره انجام داد«. پلوسی 
همچنین خاطرنشــان کرد حمله هوایی 
آمریکا علیه سردار سلیمانی آمریکا را امن تر 
نکرده اســت. ترامپ پنجشنبه در واکنش 
به این طرح، در توییتر نوشــت: »امیدوارم 
تمام جمهوری خواهان مجلس نمایندگان 
علیه قطعنامه اختیارات جنگی که نانسی 
پلوســی دیوانه مطرح کرده، رأی دهند«.

وی سپس این طرح را به تالش دموکرات ها 
برای استیضاح رئیس جمهور مرتبط کرده 
و مدعی شــده دموکرات ها برای ارعاب او 
تالش می کنند. کنگره آمریکا به ویژه حزب 
دموکرات از بابت آنکه ترامپ بدون مشورت 
با کنگره دستور ســوءقصد به جان سردار 
قاسم ســلیمانی را صادر کرده بود، بسیار 

شاکی اســت و به وی گوشزد کرده نباید 
خودســرانه آمریکا را به باتالق جنگی تازه 

در خاورمیانه بکشد. 

  نامه چهار اندیشمند 
آمریکایی به کنگره 

پیــش از تصویب این طرح چهــار تن از 
شخصیت های برجسته علمی و دانشگاهی 
آمریکا در نامه ای سرگشاده به کنگره این 
کشور، خواستار وضع محدودیت هایی مؤثر 
بر اقدام هــای جنگ طلبانه رئیس جمهور 
آمریکا علیه ایران شــدند. در بخشــی از 
این نامه که به امضای »نوآم چامســکی« 
زبان شناس و نظریه پرداز معروف سیاسی 
آمریکا، »ریچارد فالک« اســتاد بازنشسته 
حقوق بین الملل از دانشــگاه پرینستون و 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
بشر فلســطین، »دانیل السبرگ« تحلیلگر 
ســابق نیروهای نظامی آمریکا و »جودیت 
باتلر« فیلســوف آمریکایی رســیده، آمده 
است: ترور غیرقانونی و ناراحت کننده ژنرال 
بلندپایه ایران، قاسم ســلیمانی، در حال 
حاضر سبب تشــدید مارپیچی از حوادث 
مرگبار شده است. ما باید بپذیریم این گونه 
اقدام های یکجانبه از سوی ایاالت متحده، 
سراسر دنیا را در معرض خطر قرار می دهد. 

در ادامه این نامه آمده اســت: مردم ایران 
دهه ها متحمل جنگ اقتصادی شده اند که 
آمریکا و متحدانش برپا کرده اند. ما از کنگره 
می خواهیم برای جلوگیــری از لغزش به 
سمت جنگ و آشوب منطقه ای، به سرعت 

دست به اقدام زند.

 حتی جمهوری خواهان هم قانع نشدند
در حالی که دولت آمریکا در تالش است با 
ادعای نزدیک بودن یک حمله از سوی ایران، 
ترور فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی را توجیه کند اما مقام های 
کاخ سفید حتی نتوانســته اند سناتورهای 
آمریکایــی را در این زمینــه قانع کنند. در 
همین راستا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
اعتراف کرد ســرویس های اطالعاتی ایاالت 
متحده درباره مکان و زمان حمالتی که گویا 
سپهبد قاسم سلیمانی در حال تدارک آن ها 

بود، اطالعات مشخص نداشتند. 
گروهی از مقام های ارشــد دولت آمریکا از 
جمله »جینا هاسپل« رئیس سازمان مرکزی 
اطالعات آمریکا )سیا( نیز روز چهارشنبه در 
تالش برای کاستن از انتقادات نمایندگان 
کنگره از اقدام تروریســتی واشنگتن علیه 
سردار سلیمانی، در سنا حضور یافته و در 
جلسه ای پشــت درهای بسته توضیحاتی 
برای ســناتورها ارائه دادند. بــا وجود این، 
اظهارات ســناتورهای حاضر در این جلسه 
نشــان می دهد اظهــارات مقام های دولت 
آمریکا نه تنها قانع کننده نبوده، بلکه سؤاالت 
بیشــتری را هم در مــورد انگیزه ترامپ از 
صدور دســتور این ترور ایجاد کرده است.
پایگاه »دیلی بیست« به نقل از افراد حاضر 
در جلسه توجیهی گزارش کرده نمایندگان 
دولت آمریکا بارها از پاسخ دادن به سؤاالت 
سناتورها خودداری کرده اند و به عنوان نمونه 
هاسپل تمام سؤاالت مهم را به گزارش های 
اطالعاتی طبقه بندی شده ای ارجاع داده که 

سناتورها به آن ها دسترسی ندارند. 

رهبر حزب کارگر انگلیس: 
 ترور سردار سلیمانی 

غیرقانونی بود

فــارس: رهبر حــزب کارگــر انگلیس در 
سخنانی تصریح کرد برمبنای هر قانونی، اقدام 
واشــنگتن در ترور سپهبد »قاسم سلیمانی« 
غیرقانونی بوده است. »جرمی کوربین« سپس 
تصریح کرد: اگر آمریکا خواســتار پایبندی 
کشورهای دیگر به قوانین بین المللی است، 

نباید از قوانین بین المللی تخطی کند.
اظهــارات جدید جرمی کوربیــن پس از آن 
مطرح شــده که در روزهای اخیر، به شدت 
از اقدام تروریســتی واشنگتن در به شهادت 
رساندن ســپهبد حاج قاسم سلیمانی انتقاد 
کرده و از »بوریس جانســون« نخســت وزیر 
انگلیــس و »بن والس« وزیــر دفاع انگلیس 
درخواست کرده اســت با تشکیل جلسه ای 
به ســؤاالتی دربــاره ترور فرمانــده نیروی 
قدس ســپاه پاسداران پاسخ دهند. این مقام 
انگلیسی طی سخنرانی در مجلس عوام، اقدام 
واشنگتن در ترور سپهبد سلیمانی را »اقدامی 
بسیار خطرناک و تهاجمی« توصیف کرد که 
می تواند غرب آســیا را به سمت یک جنگ 
دیگر ســوق دهد. وی با یادآور شدن مداخله 
آمریکا در غرب آسیا تصریح کرد پارلمان باید 
بریتانیا را از کمک کردن به آمریکا در هرگونه 

تقابل نظامی احتمالی با ایران منع کند.

بلومبرگ:ترامپ درباره نفت 
خاورمیانه دروغ گفت

ایســنا: آمریکا به مدد رونق نفت شیل، در 
ســال ۲۰۱۹ واردات نفت از خاورمیانه را به 
پایین ترین میزان در ۳۰ سال گذشته کاهش 
داد. با این حال خاورمیانه همچنان منبع ۱۰ 

درصد از واردات آمریکاست.
 با وجود تولید باالی نفت در منطقه پرمیان 
باســین که رشــد بی وقفه آن ادامــه دارد، 
وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه قرار نیست 

معکوس شود.
آمریکا نفت کمتــری از خاورمیانه خریداری 
می کنــد امــا ایــن منطقه همچنــان یک 
تأمین کننده مهم مانده اســت. بر اســاس 
گزارش بلومبرگ، منابع تأمین نفت سنگین 
از زمان وضع تحریم های آمریکا علیه ونزوئال 
و افــت تولیــد مکزیــک و محدودیت های 

لجستیکی تولید کانادا محدود شده اند.
 با توجه به تحریم هایی که واشــنگتن علیه 
ایران وضع کــرده، خریــداران همچنان به 
تولیدکنندگان خاورمیانه ای وابسته هستند. 
پس از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت 
رساندن سردار ســپهبد قاسم سلیمانی در 
عراق، فضای خاورمیانه و تنگه هرمز متشنج 
شد و بازارهای جهانی و سرمایه گذاران نفت 
منتظــر اقدام تالفی جویانه ایــران بودند که 
با پاســخ کوبنده ســپاه در هدف قرار دادن 
پایگاه های نیروهای تروریستی آمریکا در عراق 

اتفاق افتاد.

آزمایش موشک مافوق صوت 
در حضور پوتین

ایرنا: رئیس جمهور روســیه بر آزمایش یک 
مدل جدید از موشــک های مافوق صوت در 
جریان رزمایشی نظامی نظارت کرد. به نوشته 
وبگاه شبکه »ریانووســتی« آزمایش موشک 
مافوق صــوت کینژال در جریــان رزمایش 
نظامی در مناطق شمالی دریای سیاه انجام 
شده و پوتین از عرشه ناو »مارشال اوستیوف« 
بــر این رزمایــش نظارت کرده اســت. این 
رزمایش یکروزه با حضور ۳۰ کشتی جنگی، 
زیردریایی و بیــش از ۴۰ هواپیمای جنگی 
ارتش روســیه انجام گرفته و در آن شلیک 
موشــک های کروز و موشک کینژال تمرین 

شده است.
نیکوالی اِوِمنوف، فرمانده نیروی دریایی روسیه 
پس از پایان این رزمایش اعالم کرد، این آزمایش 
موفقیت آمیز بوده است. به نوشته ریانووستی، 
دو فرونــد جنگنده »میگ۳۱« موشــک های 
مافــوق صوت کینژال را به اهداف آزمایشــی 
شلیک کرده اند. به نوشته خبرگزاری »رویترز« 
ارتش روســیه از روزهای پایانی سال ۲۰۱۹، 
نخستین موشک های مافوق صوت با قابلیت 
حمل کالهک های هســته ای را مستقر کرد. 

آیا لیبی به سوریه دیگری تبدیل شده است؟ 
مهر: پس از سقوط معمر قذافی در لیبی به دنبال دخالت ناتو، یک نزاع دوطرفه 
بر سر قدرت در این کشور شمال آفریقا در جریان است که در این میان بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عربســتان، امارات، مصر، ترکیه، اروپا، آمریکا و 
روسیه هر کدام ظاهراً از یکی از طرف های درگیر در این بحران حمایت می کنند. 
تحوالت لیبی در روزهای گذشته روند پرشتابی پیدا کرده است و نیروهای ژنرال 
خلیفه حفتر با پشتیبانی حمالت هوایی، شهر کلیدی و ساحلی سرت در لیبی را 

تحت کنترل گرفتند. 
رأی الیوم در مطلبی با اشــاره به تحوالت لیبی آورده است: »جبهه لیبی در حال 
شــعله ور شدن اســت و به نوعی جنگ نیابتی در آن تشدید شده است. تحوالت 
مهمی در حال حاضر در لیبی در حال رخ دادن است که می تواند نقشه سیاسی و 

جغرافیایی جدیدی برای این کشور ترسیم کند که عبارتند از:
نخست: موفقیت نیروهای ژنرال حفتر که نام خود را از ارتش ملی لیبی به نیروهای 
مسلح عربی لیبی تغییر داده، در تسلط بر شهر راهبردی سرت و زادگاه معمر قذافی  
که این کار ارتباط امنیتی با نیروهایش در طرابلس را تقویت و آن  را آماده حمله 

به مصراته می کند.
دوم: رســیدن بیش از ۳هزار نفر از افراد مسلح سوری به پایتخت طرابلس و نیز 
۳۵ مستشار نظامی ترکیه برای جنگیدن در کنار نیروهای دولت وفاق به ریاست 
فائز السراج که مورد حمایت اخوان المسلمین )علی الصالبی( و عبدالحکیم بلحاج 

و قطر و ترکیه است.
سوم: نزدیــک شدن به نشست برلین که آنگال مرکل صدراعظم آلمان دعوت به 
برگزاری آن درباره لیبی را داده است و از کشورهایی از جمله آمریکا، روسیه، انگلیس، 
فرانسه، ایتالیا، امارات، ترکیه، یونان، قبرس و الجزایر دعوت به عمل آورده است و 
تاکنون از تونس به عنوان همسایه لیبی و قطر به عنوان حامی مالی اصلی دولت 
وفاق دعوتی نشده است.این رسانه در پایان آورده است: آیا لیبی به سوریه دیگری 
تبدیل خواهد شد؟ پاسخ آری است و اگر بگوییم که شده است مبالغه نکرده ایم. 
سؤال دیگر این است که در نهایت چه طرفی غالب خواهد شد؟ با وجود پیشروی 
نیروهای حفتر، تاکنون چیزی مشخص نیست و همه چیز به توافقات نشست برلین 
و توان کشورهای شرکت کننده در آن برای تحمیل راهکار سیاسی بر طرفین درگیر 
و حامیان آن ها برمی گردد؛ از این رو باید منتظر روزها و هفته های آینده باشیم«.

همزمان برخی تحلیلگران با اشاره به دیدار والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از احتمال تفاهم هایی مشابه آنچه در 
ســوریه رخ داد و اینکه آستانه جدیدی درباره لیبی مطرح باشد، خبر می دهند و 
اینکه روزهای آینده همه چیز را معلوم خواهد کرد.از سوی دیگر درباره اینکه نشست 
برلین بتواند کاری از پیش ببرد به طور قطع نمی توان امیدوار بود؛ این نشســت 
می تواند زمینه ساز راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران لیبی باشد که البته این به 
اهتمام طرف ها مربوط می شود. قدر مسلم آن است که مردم لیبی همانند بسیاری 
دیگر از کشورهای عربی در معرض بزرگ ترین فریب تاریخ قرار گرفتند؛ زیرا دروغ ها 
و شیوه های گمراه کننده آمریکا و رسانه های عربی را باور کردند. آن ها تصور کردند 
ناتو کشورشان را به بهشت و ساحل آرامش تبدیل می کند، اما نتیجه این دخالت 
درگیری و بی ثباتی و غارت ده ها میلیارد دالر از اموال ملت لیبی و نیز آواره کردن 

نیمی از مردم آن به کشورهای همسایه بود.

با ارسال نامه ای
ترامپ تولد » اون« را تبریک گفت

ایســنا: بر اساس اعالم مشــاور امنیت ملی کره جنوبی، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا با ارسال نامه ای خطاب به »کیم جونگ اون« تولد رهبر کره شمالی 
را تبریک گفته است. این نامه در حالی ارسال شده که رابطه کره شمالی و آمریکا 
به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات خلع سالح هسته ای، در تنش به سر می برد.

تظاهرات مخالفت با جنگ در سئول و  واشنگتن
اســپوتنیک: عصر روز گذشته در 
سئول، واشنگتن و نیویورک تظاهرات 
مخالفت با جنگ آمریکا با ایران برگزار 
شد. در سئول نمایندگان ۱۰۷ سازمان 
اجتماعی با به دست داشتن پالکاردها 
و پوســترها در جلو ساختمان سفارت 
آمریکا گرد هم آمده و شعار می دادند: 
بــه جنگ آمریکا با ایران نه می گوییم! 
صلح، کره جنوبی نباید در عملیات نظامی آمریکا شــرکت کند. آن ها همچنین 
تابلوهایی را در مورد درگیری های مســلحانه با شرکت ایاالت متحده در جهان و 
تعداد قربانیان در آن ها حمل می کردند. همچنین صدها نفر از تظاهرات کنندگان 
در واشنگتن و نیویورک تظاهرات هایی را برگزار کردند و خواستار رفع تنش با ایران 

و حل و فصل مناقشه از طریق دیپلماتیک شدند. 

در مجلس سنای آمریکا انجام شد
ارائه الیحه کمک مالی ۳.۳ میلیارد دالری آمریکا به اسرائیل

تســنیم: در بحبوحه نگرانی ها از تشدید تنش ها در خاورمیانه، اعضای مجلس 
سنای آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات روز پنجشنبه الیحه ای را 
ارائه دادند که به موجــب آن، مبلغ ۳.۳ میلیارد دالر از جانب دولت آمریکا و در 
قالب کمک های ساالنه به رژیم صهیونیستی پرداخت می شود. هدف این الیحه که 
با پشتیبانی »مارکو روبیو« سناتور جمهوری خواه و »کریس کانز« سناتور دموکرات 
تدوین شده، قانونی کردن توافق نامه کمک میان آمریکا و اسرائیل )منعقده در سال 
۲۰۱۶( است. در واقع این الیحه، یک »یادداشت تفاهم« منعقده میان اسرائیل و 
دولت »باراک اوباما« را که بزرگ ترین تعهد آمریکا به اعطای کمک نظامی است، 

به قانون تبدیل می کند.

90 کشته در حمله به پایگاه نظامی در نیجر
فارس: حمله تروریســتی به یک پایگاه نظامی در کشــور نیجر و در مجاورت 
مرز این کشور با مالی نزدیک به ۹۰ کشته برجای گذاشت. خبرگزاری رویترز 
در گزارشــی اعالم کرد: در این حمله تروریســتی ۲۵ نیروی نظامی کشته و 
۶۳ تروریســت نیز از پای در آمده اند. این حمله که روز پنجشــنبه در منطقه 
»چیناگــودرار« در مرزهای غربی نیجر به وقوع پیوســت، تازه ترین حمله در 
زنجیره ای از حمالت اخیر به ارتش نیجر به شمار می رود. گفتنی است، حدود 
یک ماه پیش ۷۱ نیروی نظامی نیجر به دســت تروریســت ها در یک پاسگاه 

دورافتاده در مرز مالی کشته شدند.

 عفو بین الملل لغو اعدام دو جوان بحرینی 
را خواستار شد

ابنا: ســازمان عفو بین الملل احکام اعدام صادره علیه »محمد رمضان« و »حسین 
موســی« دو جوان بحرینی را ظالمانه خواند و خواســتار لغو این احکام شد. لین 
معلوف، مدیر تحقیقات بخش غرب آسیا در سازمان عفو بین الملل گفت، محاکمه 
رمضان و موسی بسیار ظالمانه و با استناد به اعترافاتی بود که زیر شکنجه از آن ها 
گرفته شــده است. او مســئوالن بحرین را به لغو فوری احکام اعدام صادره علیه 
رمضان و موسی فراخواند و گفت: مسئوالن بحرین به جای صدور این احکام اعدام، 

باید عامالن شکنجه این دو جوان را محاکمه کنند.
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آغازجدایی »لندن« از »بروکسل«

پارلمان انگلیس در یک رأی گیری 
به خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
در تاریخ ۳۱ ژانویه )۱۱ بهمن( رأی مثبت 
داد تا مذاکرات آینده برای تعیین ســطح 
روابط بین بریتانیا و اروپا پس از یک دوره 
گذار میسر شــود. الیحه مربوط به تاریخ 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در رأی گیری 
میان نمایندگان مجلس عوام توانســت با 
۳۳۰ رأی موافــق و ۲۳۱ رأی مخالف، به 

قانون تبدیل شود.

 پیش به سوی خروج از اتحادیه
تصویب این قانون به دولت اجازه می دهد 
از این تاریخ، توافق خروج از اتحادیه را که 
پیشتر در مذاکره با بروکسل حاصل شده و 
در پارلمان به تصویب رسانده بود، اجرا کند 
و به سه سال منازعه بر سر اجرای برگزیت 
پایان دهد. اکنــون در مرحله نهایی تأیید 

خروج انگلیس از بریتانیا، مجلس عوام تا ۹ 
ژوئن )۲۰ خرداد( زمان دارد قوانین جدیدی 
را در راستای اجرایی شدن برگزیت تصویب 
کند، زیرا پس از اجرای آن، این کشور باید 
مناسبات تجاری جدیدی را با اتحادیه اروپا 
برقرار کند.با گذشــت بیش از سه سال از 
اجرای همه پرســی برگزیت و رأی مثبت 
مــردم بریتانیا به خــروج از اتحادیه اروپا، 
دولت »ترزا می« نخست وزیر سابق انگلیس 
نتوانست آن را عملی کند. پارلمان انگلیس 
بارها اجرای برگزیت را به تأخیر انداخت تا 
از برخی مشکالت احتمالی پس از خروج، 
نظیر ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی 
و جمهوری ایرلند جلوگیری شود. درنهایت 
ترزا می  به دلیل ناتوانی در اجرای برگزیت 
ناچار به اســتعفا شــد. بوریس جانسون، 
جانشین ترزا می  نیز پس از چند شکست 
پیاپــی در تصویب توافقش با بروکســل 
برای اجرای برگزیت در پارلمان، خواستار 

برگزاری انتخابات زودهنگام شد. حزب او 
توانســت در این انتخابات اکثریت قاطع را 
کسب کند. جانسون پس از دریافت اکثریت 
پارلمان موفق شــد ۲۹ آذر در نخســتین 
رأی گیری پارلمان جدید، توافق برگزیت را 

با رأی باالیی تصویب کند.
اکنون دولت انگلیس قصد دارد تا یک سال 
در اتحادیه گمرکی و حالت گذار باقی بماند. 
جانسون گفته است در این یک سال می توان 
مذاکرات جامعی انجام داد که همه جنبه های 
روابط آینده انگلیس و اتحادیه اروپا، از تجارت 
تــا امنیت داخلی و حمل ونقل و اشــتراک 
اطالعات را دربر بگیرد. اما مقامات اتحادیه 
اروپا این زمان را ناکافی می دانند. اورســوال 
فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا ضمن 
ابراز نگرانی از کوتــاه بودن این مدت گذار، 
گفته است: »معتقدم در صورت لزوم، بازبینی 
اوضاع در اواسط سال ]۲۰۲۰[ برای بررسی 
تمدید ]مهلت مذاکرات[ منطقی باشــد«.

گزارش
پارلمان انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در ۳1 ژانویه رأی مثبت داد
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چهار تن از 
شخصیت های 
برجسته علمی 
آمریکا هم در نامه ای 
سرگشاده خواستار 
وضع محدودیت هایی 
مؤثر بر اقدام های 
جنگ طلبانه ترامپ 
علیه ایران شده بودند

بــــــــرش

 جهان   نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق بار دیگر از وزیر 
خارجه آمریکا خواست نمایندگانی برای بررسی سازوکار اجرایی 
مصوبه پارلمان این کشور درباره اخراج نظامیان ایاالت متحده، 
به بغــداد اعزام کند. »عادل عبدالمهــدی« در تماس تلفنی با 
»مایک پمپئو« با بیان اینکه نظامیان آمریکایی بدون اجازه دولت 
عراق عمل می کنند، بر مخالفت بغداد با عملیات هایی که نقض 
حاکمیت این کشور است تأکید کرد. او همچنین از تالش های 
عراق و تماس های آن با همه طرف ها برای جلوگیری از تبدیل 

شدن عراق به صحنه جنگ خبر داد.
بامداد جمعه گذشته، پهپادهای آمریکایی با پشتیبانی بالگردهای 
این کشور با نقض قوانین عراق و قوانین بین المللی، سردار قاسم 
ســلیمانی را که میهمان رســمی عراق بود به همراه ابومهدی 
المهندس، نایب رئیس حشدالشعبی ترور کردند و به شهادت 
رساندند. به دنبال این جنایت آمریکا، پارلمان عراق طرح اخراج 

نظامیان آمریکایی از این کشور را تصویب کرد.

 احتمال افزایش حمله به مواضع آمریکا در منطقه
این در حالی است که در پی حمله جمعه شب چند هواپیمای 
ناشــناس به مواضع نیروهای مقاومت در مرز عراق با ســوریه، 
برخی منابع نزدیک از پاسخ قریب الوقوع جبهه مقاومت به این 
تهاجم و سایر اقدامات تروریستی دولت آمریکا خبر دادند. جمعه 
شب گذشته برخی رسانه ها از وقوع انفجاری شدید در نزدیک 
مرز عراق و سوریه در شهرستان »القائم« خبر دادند. گفته شده 
این انفجار در پی وقوع یک حمله هوایی صورت گرفته اســت. 

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع میدانی اعالم کرد نیمه 
شب جمعه چند جنگنده وابسته به ائتالف بین المللی مواضعی را 
در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق به سمت شرق شهر بوکمال 
هــدف قرار دادند. این منبع گفت: تمامی حمالت داخل خاک 
عراق و در نزدیکی مرز مشــترک این کشــور با سوریه صورت 
گرفته است و اخبار منتشر شده درباره وقوع حمالت مذکور در 
داخل خاک سوریه صحت ندارد. گفته شده این حمله به منظور 
هدف قرار دادن کاروانی از نیروهای گروه گردان های امام علی)ع( 
از نیروهای مردمی شــیعی در عراق بوده و به شــهادت هشت 
نیروی حشدالشعبی منجر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین 
هم در گزارش خود مدعی شد، در بمباران نزدیک مرز عراق با 
سوریه در شهرستان »القائم« افراد و چندین کامیون هدف قرار 
گرفتند. به گزارش المیادین این حمله توسط هواپیماهای رژیم 
صهیونیستی انجام شده است. شبکه تلویزیونی االتجاه نیز اعالم 
کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی مواضع حشدالشعبی )بسیج 

مردمی( در مرز عراق و سوریه را هدف قرار دادند. 

 بیانیه مرجعیت عالی دینی عراق 
همزمان با این تحوالت مرجعیت عالی دینی عراق در بیانیه ای 
که از سوی احمد الصافی، نماینده آیت اهلل سیستانی در کربال 
قرائت شــد، اعالم کرد: در مواقع ســخت و در دشواری ها، به 
همکاری و همبستگی نیاز مبرم وجود دارد و این موضوع تنها با 
آمادگی همه طرف ها برای دست کشیدن از ولو بخشی از منافع 

شخصی خود و ترجیح دادن منافع عمومی محقق می شود.

مرجعیت عالی دینی عراق بیان کرد: رفتار کردن بر اساس روش 
زورآزمایی از سوی طرف های مختلفی که بخشی از قدرت، نفوذ 
و امکانات را در دست دارند و تالش هر یک از آن ها برای تحمیل 
دیدگاه خود بر بقیه، به تقویت بحران و دشواری حل آن منجر 
خواهد شد و ممکن است به ضرر همه تمام شود. در این بیانیه 
با اشاره به تحوالت اخیر آمده است: از همه خواسته می شود با 
دقت درباره نتیجه عدم پایان دادن به چنین اوضاعی که از اصرار 
برخی بر مواضع و مخالفت با کنار گذشتن آن ها نشأت می گیرد، 
به دقت بیندیشــند؛ چه آنکه ممکن است چنین موضوعی به 
وخامت مشــکالت در زمینه های مختلف امنیتی، سیاســی، 
اقتصادی و اجتماعی منجر شود و زمینه دخالت هرچه بیشتر 
دیگران در امور داخلی کشور و فرصت تحقق خواسته هایشان 
را فراهم آورد.مرجعیت عالی دینی عراق بیان کرد: اگر بخواهیم 
این بحران پس از جانفشانی های فرزندان این کشور در جبهه ها 
و میادین مختلف، با نتیجه قابل قبولی خاتمه یابد، راه صحیح 
خروج از آن، احســاس مســئولیت همگانی ملی و تبدیل این 
احســاس به مواضع تأثیرگذار برای حل بحران کنونی از طریق 
پاسخ به خواسته های مرتبط با اصالح بر اساس نقشه راهی است 

که بارها درباره آن سخن به میان آمده است.

عبدالمهدی: آمریکا سازوکار خروجش از عراق را تعیین کند
بغداد بار دیگر خواستار پایان اشغالگری شد
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غروب خورشید

اذان صبح فردا
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اوقات شرعی به افق مشهد
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اوقات شرعی به افق تهران
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