
 

خدمات زمستانی خادمان بارگاه منور رضوی
 آستان  زمســتان، دو ســه روزی اســت که چهره برفــی اش را اینجا در رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی تشریح کرد

مشهدالرضا)ع( نشان داده است. برف، سر و روی بارگاه منور رضوی را پوشانده 
و تأللؤ طالیی  رنگ گنبد طال را با خط های سفید، هاشور زده است. خادمان 
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 khamenei.ir  حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیشب در دیدار شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیرقطر و هیئت همراه تأکید کردند: شــرایط 
کنونــی منطقه بیش از پیش نیازمند تقویت ارتباطات 
کشورهای منطقه و تأثیر نپذیرفتن از القائات بیگانگان 
اســت. رهبر معظم انقالب  اسالمی فرمودند: جمهوری 
اسالمی ایران بارها اعالم کرده و آقای رئیس جمهور هم 
صراحتاً گفته است، ایران آماده همکاری های نزدیک تر 
با کشورهای منطقه اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
شــرایط کنونی منطقه را نامناسب دانستند و افزودند: 
علت این وضعیت فســادانگیزی آمریکا و رفقای اوست 

و تنهــا راه مقابله با آن هم تکیه بر همکاری های درون 
منطقه ای است. ایشان با اشاره به روابط سیاسی خوب 
ایران و قطر خاطرنشان کردند: روابط اقتصادی دو کشور 
در ســطح روابط سیاسی نیســت و باید همکاری های 
ایــران و قطــر در زمینه های مشــترک بیش از پیش 
گسترش یابد. رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: 
البته برخی ها به خصوص آن هایی که از آن سر دنیا به 
این منطقه آمده اند، تمایل به گســترش همکاری های 
کشورهای منطقه ندارند ولی این موضوع ربطی به آن ها 
ندارد و کشورها و ملت های منطقه دیگر چنین تحکم ها 

و دخالت هایی را قبول نمی کنند. 

سخنانامیرقطردردیداربارهبری
در ایــن دیدار که آقــای روحانــی، رئیس جمهور نیز 
حضور داشــت، شیخ تمیم بن حمدآل ثانی، امیر قطر در 
سخنانی با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم 
انقالب اسالمی، شرایط منطقه را دشوار خواند و گفت: ما 
با صحبت های جناب عالی درخصوص ضرورت افزایش 
همکاری های منطقه ای کامالً موافقیم و معتقدیم باید 
گفت وگوهای جامع میان کشورهای منطقه برگزار شود.

امیرقطر همچنین با اشــاره به مذاکرات خود در تهران 
افزود: قرار بر این شــد که کمیسیون مشترک دو کشور 
حدود سه ماه دیگر در ایران برگزار شود و امیدواریم روابط 

اقتصادی ایران و قطر به سطح روابط سیاسی برسد. وی 
همچنین از کمک ها، حمایت ها و مواضع جمهوری اسالمی 

ایران در شرایط تحریم قطر، تشکر و قدردانی کرد.

دیدارخصوصیامیرقطروروحانی
پیش از این حجت االســالم والمســلمین دکتر حسن 
روحانی عصر یکشــنبه پس از انجام دیدار خصوصی و 
مذاکرات مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و قطر در 
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در نشست خبری 
مشترک با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر تأکید 
کرد: برای همه روشن است روابط  بین دو کشور برادر،  

دوست و همســایه روابطی تاریخی اســت و در طول 
سالیان دراز همواره حسن  همجواری و دوستی بین ما 

برقرار بوده است.
رئیس جمهور افزود: در ســال های اخیــر پس از آنکه 
برخی کشــورها علیــه قطر حصر و تحریــم به  وجود 
آوردند، ایران به وظایف همسایگی و دوستی خود عمل 
کــرد و در کنار قطر بود و همچنان در کنار قطر خواهد 
ماند. دکتر روحانی با بیان اینکــه در مذاکرات امروز با 
امیر قطر تصمیم های مهمی برای گســترش روابط  دو 
کشور اتخاذ شــد، افزود: روابط سیاسی ما بسیار خوب 
است و در زمینه های اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی 

نیز ظرفیت های بســیار خوبی برای همــکاری داریم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه در چند ماه آینده کمیسیون 
مشترک اقتصادی دو کشور تشکیل خواهد شد، گفت: 
امیدوارم در کنار این کمیســیون، گام های خوبی برای 
توسعه همکاری های دو کشور در همه زمینه ها برداشته 
شــود. دکتر روحانی بــا بیان اینکــه تصمیم گرفتیم 
کمیسیون مشترک دو کشور به صورت منظم و ساالنه 
برگزار شود، گفت: امروز توافق کردیم  روابط سیاسی و 
رفت و آمد مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور بیشتر 
شود و بتوانیم از همه ظرفیت های خود به نفع دو ملت 
استفاده کنیم. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای حضور 
امیر محترم قطر و هیئت همراه در ایران، اهمیت زیادی 
قائل هستیم، گفت: امیدواریم شاهد مناسبات وسیع تر 
دو کشور به نفع دو ملت و کل منطقه باشیم و این سفر 

تأثیر بسیار مفیدی در روابط  دو کشور داشته باشد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در پایان این نشست خبری از 
رئیس جمهور ایران برای سفر رسمی به قطر دعوت کرد.

خـبـر

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

راه مقابله با فسادانگیزی آمریکا   همکاری درون منطقه ای است
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 چرا سفیر انگلیس در تجمعی غیرقانونی حضور یافته است؟ 

موشدوانیهایروباهپیر
سیل جنوب شرق کشور 

البه الی اخبار داغ سیاسی 
فراموش شده است

سِیلستان  
بلوچستان

 سیاست   گرچه انتشار اخبار درباره دلیل حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، جامعه را در 
ناراحتی و شــوک عمیقی فرو برد، اما دخالت و واکنش  دولت های خارجی از جمله انگلیس 
و آمریکا نســبت به تجمعات دیروز نیز نشان از تداوم سیاست های مداخله گرایانه آن ها بود. 
دیروز در حالی که برخی از اغتشاشگران از اعتراض مردمی نسبت به حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی در اطراف دانشگاه های امیرکبیر و شریف سوء استفاده کرده بودند، اما حضور سفیر 
انگلیس در تجمع و بازداشــت وی نیز خبرساز شــد. برپایه اطالعات منتشر شده، برخی از 
حاضران در صحنه می گویند که آقای سفیر در حال تهیه عکس و فیلم از اتفاقات و حوادث 

 ............ صفحه 2تجمع دیروز و گفت وگو با معترضان بوده است...

 زندگی  ماجرا از پنجشــنبه هفته گذشته آغاز 
شــد. هرچند بارش ها در اصل روز شنبه شدت 
گرفت، اما مســئوالن سیســتان و بلوچستان، 
پیش از باال گرفتــن بارش ها، آب گرفتگی معابر 
را پیش بینــی و مدارس را تعطیل کرده بودند. با 
وجود تمام پیش بینی ها و اخطارهای هواشناسی 
اما تصاویری که در فضای مجازی منتشــر شده، 
نشان می دهد بیشتر مناطق سیستان و بلوچستان 
زیر آب رفته اند. مسئوالن محلی می گویند شدت 
آب گرفتگی به قدری زیاد است که دسترسی به 
بیش از 100 روستا در چابهار به طور کلی قطع 
شده است. از آن طرف طبق گفته معاون استاندار 
سیستان و بلوچستان، امکانات برای امدادرسانی به 
اهالی این روستاها وجود ندارد. این اما تنها مشکل 
اهالی سیستان و بلوچســتان نیست. طبق آمار 
رسانه های محلی، دام ها و زمین های روستاییان به 
طور کامل از بین رفته است. اگرچه اخبار مربوط 
به سیل و آب گرفتگی در سیستان و بلوچستان 

در البه الی اخبار و...

عملکرد مثبت 
بازار سرمایه 

در نوسان های اخیر

بورس 
جان گرفت

تیم ملی والیبال  
بدون شکست 

راهی المپیک شد

توکیو 
بدون توقف
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همه حاشیه های مجازی و حقیقی 
بازداشت سفیر انگلیس در ایران

شلوار خیس 
آقای سفیر! 
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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

نظامیان مظلوم ترین قشــر ارباب جمعی دولتند. یک مدیرکل ســاده در فالن اداره 
کم اهمیت یا یک عضو شورای شهری چند هزار نفری که در شهرستانی کم جمعیت 
و دورافتاده با 2، 3 هزار رأی بر کرســی شــورا تکیه زده، برای خودش کیا و بیایی 
دارد و میان جمعی کثیر سرشــناس اســت. اما یک سردار باسابقه چند ده ساله که 

مأموریت هایی خطیر را از سرگذرانده، بارها مجروح...

آقای ترامپ! این هنوز اول کار است

 ............ صفحه 2

راه مقابله با فسادانگیزی آمریکا
همکاری درون منطقه ای است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

 ............ همین صفحه
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روزنامـه صبـح ایـران

امیر قطر: کمک های ایران در زمان محاصره را نمی توان فراموش کرد  سیاست: شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر در نشست خبری مشترک با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان 
گفت: کمک های ایران را نمی توان در زمانی که ما تحت محاصره قرار گرفتیم فراموش کرد و از شخص رئیس جمهور و جمهوری اسالمی ایران تشکر می کنیم، سفر من به ایران در زمان حساسی در منطقه انجام شد. 

ما با رئیس جمهور ایران توافق کردیم که راه حل تمامی بحران ها و مشکالت گفت وگو است. 

مینا افرازه: گرچه انتشــار اخبار 
ســقوط  حادثه  دلیــل  دربــاره 
هواپیمای اوکراینی، جامعه را در ناراحتی و 
شوک عمیقی فرو برد، اما دخالت و واکنش  
دولت های خارجی از جمله انگلیس و آمریکا 
نسبت به تجمعات دیروز نیز نشان از تداوم 
سیاست های مداخله گرایانه آن ها بود. دیروز 
در حالی که برخی از اغتشاشگران از اعتراض 
مردمی نســبت به حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی در اطراف دانشگاه های امیرکبیر و 
شریف ســوء استفاده کرده بودند، اما حضور 
سفیر انگلیس در تجمع و بازداشت وی نیز 
خبرساز شــد. برپایه اطالعات منتشر شده، 
برخی از حاضــران در صحنه می گویند که 
آقای ســفیر در حال تهیه عکس و فیلم از 
اتفاقات و حوادث تجمع دیروز و گفت وگو با 
معترضان بوده اســت. در نهایت، نیروهای 
امنیتی با شناسایی مک ایر به عنوان سفیر 
انگلیس در ایران و هماهنگی و پیگیری هایی 
که از سوی وزارت خارجه صورت گرفت سفیر 
را آزاد کردند. قسمت جالب ماجرا آنجاست 
که دولت انگلیس نه تنها نســبت به حضور 
مداخله گرایانه ســفیر این کشور در تجمع 
دیــروز و همچنین تحریک 
مردم به تنــش آفرینی وی 
توضیحی نــداده، بلکه وزارت 
خارجــه آن بامــداد دیروز با 
صدور بیانیه ای به بازداشــت 
موقت ســفیر خود در تجمع 
غیرقانونــی در تهران واکنش 

نشان داد.
»دومینیک راب« وزیر خارجه 
انگلیس بازداشــت سفیر این 
کشــور در ایــران را مغایر با 
قوانین بین المللی دانســته و 
مدعی شد: »بازداشت سفیر ما 
در تهران بدون هیچ توضیحی، 
نقض فاحش قوانین بین المللی است. دولت 

ایران در لحظه حساسی قرار دارد«.

 ارائه طرحی درباره کاهش مناسبات 
سیاسی ایران با سه دولت اروپایی

عالوه بر اقدام غیر معمول و مداخله گرایانه 
سفیر انگلیس در ایران، دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریــکا نیز در حمایــت مجدد از 
ناآرامــی در ایران، توییت کرد که دولت وی 
از ناآرامی ها و اعتراضات حمایت خواهد کرد. 

آمریکا حتی در زمینه دخالت در امور ایران پا 
را فراتر از این گذاشت، تا جایی که سخنگوی 
وزارت خارجه این کشور خواستار عذرخواهی 
کشورمان برای بازداشت مک ایر شد. این در 
حالی است که هفته نامه آمریکایی نیوزویک 
نیز در گزارشی آورده سفیر انگلیس در حال 
تهیه عکس و فیلم از اتفاقات و حوادث تجمع 
شنبه شب و گفت وگو با تجمع کنندگان بوده 
است. گرچه حضور سفرا و مقامات دیپلماتیک 
کشورها در سرزمین یکدیگر با هدف برقراری 
و تســهیل روابط سیاســی، دیپلماتیک و 
اقتصادی صورت می گیرد و در راســتای آن 
از یکسری مصونیت هایی نیز برخوردارند، اما 
حضور سفیر انگلیس در اعتراضات دیروز و 
تالش برای تنش آفرینی وی مصداق آشکار 
نقض حاکمیت ایران و دخالت در امور داخلی 
محسوب می شــود. دشمنی انگلیسی ها در 
حالی اســت که نمایندگان نیز در جلســه 
دیروز مجلس، نســبت بــه ماجرای حضور 
سفیر انگلیس در اجتماعات اعتراض کردند و 

خواستار برخورد با این مسئله شدند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در این 
باره گفت: نیروهای انتظامی، سفیر انگلیس را 
شناسایی کردند و مورد مؤاخذه قرار دادند، ان 
شاءاهلل این موضوع از طریق مجاری رسمی 
رسیدگی خواهد شد. همچنین همین مسئله 
سبب شد تا نمایندگان طرحی را در خصوص 
کاهش مناسبات سیاسی ایران با سه دولت 
فرانســه، آلمان و انگلیس ارائه دهند که در 

دستور کار مجلس قرار می گیرد.

 مرکز فرماندهی آشوب
دولــت انگلیــس کــه در ماجــرای ترور 
سردارسلیمانی از اقدام آمریکا حمایت کرده 

بود، این بار ســفیر آن رأساً در اعتراضات به 
میانه میدان آمده و حتی در حال تهیه عکس 
و فیلم از اتفاقات و حــوادث تجمع دیروز و 
گفت وگو با معترضان بوده اســت. اما برخی 
دیگر از نمایندگان نســبت به اقــدام وزارت 
خارجه در آزاد کردن سفیر انگلیس انتقاداتی 
را مطــرح کردنــد و از وزارت امــور خارجه 
خواســتار برخورد بدون مالحظه با ســفیر 
انگلیس به دلیل حضور در بین مردم معترض 
شــدند. حســن کامران، نماینــده اصفهان 
در صحــن علنی در این باره گفت: شــاهد 
حرکت های جریان خبیث استکباری هستیم، 
روز گذشته سفیر انگلیس در بین مردم حضور 
پیــدا کرد، از وزارت امور خارجه می خواهیم 
با فرهنگ انقالبــی  و فرهنگی که حضرت 
زهرا)س( بــه ما تزریق کرده، بدون مالحظه 
با سفیر انگلیس برخورد کند. علیرضا سلیمی 
نیز با نقض حقوق بین الملل خواندن این اقدام 
سفیر انگلیس ، تصریح کرد: باالخره نفهمیدیم 
ساختمان سفارت انگلیس، سفارتخانه است یا 
مرکز فرماندهی آشــوب؛ سفارتخانه است یا 
مرکز سازماندهی ضد انقالب. یک روز افطاری 
می دهند و یک روز دیگر نیز به این ســبک 
آشکارا در امور داخلی کشور دخالت می کنند. 
کار به جایی رسیده که خود سفیر به صورت 
میدانی در صحنه حاضر می شود، این با کدام 

یک از قوانین بین الملل سازگاری دارد.

 بروجردی: سفیر انگلیس باید از کشور 
اخراج شود

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفت: انگلیس نقش مهمی در اِعمال تحریم ها 
و در بسیاری از مشــکالت امروز ملت ایران 
ایفا کرده اســت که جــا دارد وزارت خارجه 

تمهیدات الزم برای اخراج سفیر این کشور را 
در دستورکار قرار دهد. عالء  الدین بروجردی، 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
بازداشت سفیر انگلیس در جریان آشوب های 
شب گذشته مقابل دانشگاه امیرکبیر، گفت: 
پیام بنده به وزیر امور خارجه کشورمان این 
اســت که ســفیر انگلیس را از ایران اخراج 
کنید. وی افزود: فردی که با عنوان سفیر در 
کشور ما فعالیت می کند، باید قوانین و ُعرف 
روابط بین المللی و دیپلماتیک را رعایت کند، 
کشور انگلیس دارای سابقه بسیار بدی نزد 
ملت ایران است؛ این کشور عامل بسیاری از 
گرفتاری های ملی ما بوده و سوابق بسیار بدی 

پس از پیروزی انقالب داشته است.

 مطهری: حضور سفیر در اغتشاشات 
یک کشور ناشیانه است

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس 
درخصوص حضور سفیر انگلیس در تجمع 
شب گذشته مقابل دانشگاه امیرکبیر، اظهار 
داشــت: حضور سفیر انگلیس کار ناشیانه و 
غیرمعمولی بوده است. کار ناشیانه ای است که 
یک سفیر وارد اغتشاشات مردم کشوری که 
در آنجا سفیر است شود. عضو فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: 
نمی دانم این سفیر فرد با تجربه ای بوده یا نه، 
اما از یک فرد با تجربه، چنین کاری بعید به 
نظر می رسد؛ شاید هم تصور می کرده کسی 
او را نمی شناســد و شخصاً آمده که عکس 
بگیرد، اما به هر حال کار غیر معمولی است و 
می تواند سبب اعتراض آن کشور مربوط شود.

 انکار سفیر
با این حال »راب مک ایر« سفیر انگلیس در 
تهران در حساب توییتری خود مدعی شد: 
»می توانــم تأیید کنم من در هیچ اعتراضی 
شــرکت نکردم. به رویدادی رفتم که گفته 
شــده بود تجمعی به یاد قربانیــان تراژدی 
پــرواز 752 بود. طبیعی بــود که بروم تا به 
قربانیان، که برخی از آن ها بریتانیایی بودند، 
ادای احترام کنم. پنــج دقیقه بعد از اینکه 
شعارها شروع شد، محل را ترک کردم«. وی 
در ادامه افزود: »من نیم ساعت بعد از ترک 
محل دستگیر شدم. بازداشت دیپلمات ها در 
همه کشــورها غیرقانونی است.بیانیه وزارت 

خارجه)انگلیس( را بخوانید«.

چرا سفیر انگلیس در تجمعی غیرقانونی حضور یافته است؟

موش دوانی های روباه پیر

 من فکر نمی کنم آمریکا حیله گر به همین سادگی بگذرد، مواظب مسئوالن رده 
باال، رهبری و فرماند هان باشید. 09150007752

 انگلیسی ها با حضور نظامی شــان در کنار آمریکایی ها  در جهان در جنایاتشان 
شریک اند، با چه منطقی روحانی به جانسون گفت اگر شهید سلیمانی نبودند آن ها 
امنیت نداشــتند، آیا از خانواده های شــهدا و ملت ایران شرم نکرد با این حرف و 

برخوردش. 09190008895
کسانی که در انتخابات های ریاســت جمهوری و مجلس 16 سال به بهانه رفع 
تحریم ها کاســبی کردند و از مردم رأی گرفتند با وضعیت اسفبار و افتضاحی که 
آمریکا دارد از این به بعد با چه ترفندی مردم را فریب خواهند داد. 09150001136

 پیشنهاد می شود بنیاد شهید در مزار شهدای شهرها و روستاهای کشور مجسمه 
و نمادی از »سردار سپهبد مقتدر پاسدار رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی« 
را نصب و شهرداری ها و دهیاری ها نیز بولوارهایی که منتهی به مزار شهدا می شود 
را به نام سردار شهید نام گذاری کنند. این ها کمترین خدمت برای قدردانی از سردار 

شهید خواهد بود. 09190004590
 آقای روحانی این را هم شما بدانید شهادت سردارعالی مقام نه تنها همه پرسی 
داخلی بلکــه رفراندوم منطقه ای برگــزار کرد که برجــام نمی خواهیم و مذاکره 

نمی کنیم. 09150001136
 با توجه به نگارش جدید رتبه بندی معلمانی که در آستانه گرفتن رتبه عالی، خبره 
و ارشد بودند عمالً هیچ گونه افزایشی نخواهند داشت. به طور مثال اگر قرار بود رتبه 
عالی را بگیرند، این رتبه را در سال بیست و چهارم خدمت خود اخذ خواهند کرد.... 
الزم به ذکر اســت که از مورخه 2 مهر ماه ۹۸ برای هیچ معلمی رتبه عالی، خبره 
و... را به بهانه رتبه بندی اعمال نکردند )تقریباً معادل 500 هزار تومان در صورت 
اخذ رتبه عالی( حال وضعیت معلمان شهرستان ها و استان های بزرگ چه خواهد 

شد؟ 09150003827

ادعای یک رسانه درباره جزئیات جدید از جنایت آمریکا 
 مقامات آمریکایی تصاویر ترور شهید سلیمانی را 

به طور زنده می دیدند
فارس: شبکه خبری »ان.بی.سی. نیوز« آمریکا 
جزئیات تازه ای از ترور سردار قاسم سلیمانی و 
به شهادت رسیدن او در عملیات تروریستی 
نیروهای آمریکایی در عراق منتشــر کرد. در 
این گزارش آمده اســت: عملیات از دمشــق 
آغاز شده، جایی که اطالعات آمریکا حاکی از 
حرکت سردار سلیمانی از فرودگاه دمشق به 
فرودگاه بغداد بوده است و آمریکایی ها در انتظار او بوده اند. پس از فرود آمدن هواپیمای 
خطوط »اَجِنحة الشام« )ایرباس A320( در فرودگاه بغداد، جاسوسان سازمان سیا آمریکا 
در فرودگاه بغداد حاضر بوده اند. بعد از این ســه پهپــاد آمریکایی که هر کدام به چهار 
موشک »هل فایر« مجهز بوده، به آسمان برخاسته اند بدون آنکه مشکلی برای پرواز در 
آسمان عراق داشته باشند. در حالی که پهپادهای آمریکایی برای عملیات آماده می شده اند، 
مسئوالن آمریکایی در حال مشاهده صحنه در صفحات نمایش بزرگی بوده و شاهد آمدن 
مسئول حشد الشعبی عراق )ابومهدی المهندس( برای استقبال از سردار قاسم سلیمانی 
بوده اند که ساعت یک بامداد اتفاق افتاده است. خانم جینا هاسپل، رئیس سازمان سیا در 
مقری در شهر النگلی در ایالت ویرجینیا و مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا از مکانی دیگر 
در حال پیگیری عملیات ترور بوده اند. همچنین عملیات در کاخ سفید نیز در حال پخش 
بوده، اما دونالد ترامپ آن زمان در فلوریدا حضور داشته است. صفحات نمایش بزرگ نشان 
می دهد که دو مسئول بلندپایه وارد خودرو سدانی شده و به راه افتاده اند و سایر افراد همراه 
در خودرو دیگری بودند که خود را سریع به آنان رساندند. بنا بر این گزارش، پهپادهای 
آمریکا تعقیب خودروها را از خروجی فرودگاه آغاز کرده و خودرو همراهان به جلو خودرو 
دو فرمانده منتقل شده است. پس از تأیید میدانی ]عوامل نفوذی[، ناظران اتاق عملیات که 
در مقر فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا )سنتکام( در دوحه پایتخت قطر حضور داشتند، 

دستور شلیک چهار موشک به خودروها را دادند و هیچ کس از افراد هدف، زنده نماند.

مجلس سوم، مجلسی برای گذار به سازندگی!
سمیه زمانی، کارشناس مطالعات پارلمانی: گفتیم که شکل گیری و عملکرد 
دومین دوره مجلس از تحوالت و تنگناهای مربوط به جنگ تحمیلی متأثر بود و از 
سوی دیگر تأکید بر وحدت و انسجام گروه های سیاسی در آن محوریت داشت. اما 
سومین دوره مجلس در فضایی که اختالفات میان دو گروه بازار و خط امامی افزایش 
یافته بود، شکل گرفت. دو گروهی که به ترتیب مصداق دو جناح راست و چپ بودند. 
در ابتــدای نیمه دوم ســال 1366، رقابت  میان این دو گــروه در مجلس دوم و در 
نطق های پیش از دستور آغاز شــد. جناح چپ در قالب شعار دفاع از مستضعفان، 

حمایت از دولت و تأکید بر خط امام)ره( به جناح راست می  تاخت.
آن ها جناح راســت را طرفداران ســرمایه داران، مرفهان بی درد و بازاریان زالوصفت 
می خواندند. این اختالفات در شکاف میان طرفداران اقتصاد دولتی و جناح راست نیز 
نمایان بود و به تدریج در جامعه روحانیت مبارز نیز آشکار شد. شدت منازعات میان 
آن ها چنان بود که در اوایل سال 1366، به انحالل حزب جمهوری اسالمی و در سال 
1367 به انشعاب جامعه روحانیت مبارز و تأسیس مجمع روحانیون مبارز منجر شد. 
اختالفات در جامعه روحانیت مبارز در جریان تهیه فهرســت انتخاباتی باال گرفت. 
وابستگان به جناح راست در پی حذف نیروهایی چون »هادی غفاری« و »مرتضی 

الویری« از فهرست انتخاباتی بودند و گروه دیگر مخالفت می کردند. 
در نهایت نیز دسته ای که با مشی جناح راست مخالف بودند، مجمع روحانیون مبارز 
را با جلب نظر موافق رهبر انقالب تشکیل دادند و خط مشی خود را برگرفته از پیام 

حج 1366 امام خمینی)ره( اعالم کردند.
این گروه به طور رســمی پس ازکســب اجازه از رهبر انقالب، مهدی کروبی را به 
دبیرکلی خود انتخاب کردند. اعضای این مجمع شامل روحانیونی چون سیدمحمد 
موسوی خویینی ها، محمدرضا توسلی، سیدمحمد خاتمی، حسن صانعی، سیدمهدی 

امامی جمارانی، سیدعلی اکبر محتشمی پور و سیدهادی خامنه ای بود.
با آغاز رقابت های انتخاباتی، جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه اسالمی به عنوان 
مهم ترین بازیگران جناح راست در مقابل مجمع روحانیون مبارز قرار گرفتند. البته 
عــالوه بر این ها، دفتر تحکیم وحدت، خانه کارگر، انجمن اســالمی معلمان ایران، 
انجمن اسالمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها 

نیز با حمایت از جناح چپ حضور داشتند.
از بین این تشکل ها سه تشکِل دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسالمی معلمان ایران-

تهران و تشــکیالت خانه کارگر ایران- تهران، ائتالفی به نام »ائتالف مستضعفین و 
محرومین« را تشکیل دادند. رقابت میان دو جناح پس از ارائه فهرست ها شدت گرفت. 
نمایندگان منتسب به جناح چپ، جناح راست را به سوءاستفاده »از ضعف های طبیعی 
زمان جنگ« برای مخالفت با »دولت اسالمی مورد تأیید امام« متهم می کردند. جناح 

راست نیز گروه رقیب را به»غوغاساالری و هتاکی نسبت به دیگران«متهم می کردند.
در نهایت در این رقابت، جناح چپ پیروز میدان شــد. چنانچه از فهرست 30 نفره 
جامعه روحانیت در تهــران، تنها 6 نفر به مجلس راه یافته بودند که دو نفر آنان با 
فهرســت مجمع روحانیون مبارز مشترک بودند. در مجموع در سراسر کشور در دو 
مرحله انتخابات و همچنین در انتخابات میان دوره ای، جناح راســت توانســته بود 
نزدیک به ۹4 نماینده روانه مجلس کند و یک اقلیت 100 نفری در مجلس تشکیل 
دهد. هیئت های مؤتلفه که با جامعه روحانیت مبارز ائتالف کرده بودند و مجاهدین 
انقالب اسالمی که تنها نماینده آن محمد سالمتی بود نیز از دیگر گروه های حاضر 

در مجلس بودند.
این مجلس با آغاز کار خود از میان حدود 5۹3 طرح و الیحه ارائه شده حدود 256 
قانون را تصویب کرد که مهم ترین آن ها قوانین زیر بودند: قانون برنامه  پنج ساله  اول 
توســعه  اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، اختصاص بودجه 
براي بازســازي مناطق جنگ زده و محرومیت زدایي،قانون اتاق بازرگاني و صنایع و 
معادن جمهوري اســالمي ایران، قانون مجازات اسالمي، قانون مجازات اخاللگران 

در نظام اقتصادي کشور، قانون قطع روابط سیاسي و دیپلماتیک با دولت انگلستان.
ســومین دوره مجلس در هفتم خرداد 1367 آغاز به کار کرد؛ در تابستان آن سال 
جنگ تمام شد. بدین ترتیب بازسازی به اولویت مسئوالن و همچنین مجلس تبدیل 
شــد. همچنین قانون اساسی بازنگری شد. در فرایند بازنگری قانون اساسی بود که 
امام خمینی)ره( در 13 خرداد 136۸ درگذشت تا فصل جدیدی از تحوالت سیاسی 

و اجتماعی ایران آغاز شود.
سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت

آقای ترامپ! این هنوز اول 
کار است

نظامیان مظلوم ترین قشر ارباب جمعی دولتند. 
یک مدیرکل ساده در فالن اداره کم اهمیت یا 
یک عضو شورای شهری چند هزار نفری که در 
شهرستانی کم جمعیت و دورافتاده با 2، 3 هزار 
رأی بر کرسی شورا تکیه زده، برای خودش کیا 
و بیایی دارد و میان جمعی کثیر سرشــناس 
است. اما یک ســردار باسابقه چند ده ساله که 
مأموریت هایی خطیر را از ســرگذرانده، بارها 
مجروح شده و هزاران نیرو در زیرمجموعه اش از 
او فرمان می برند و بخش بسیار مهم و حساسی 
از امنیت و نظم مملکت در کنترل وی اســت، 
بی تردید جز در میان اندک نیروهایش شناخته 
شده نیســت. هیچ کس در شــهر و حتی در 
اطرافیان قدر و منزلــت او را نمی داند و تصور 
اینکه این آدم ساکت و تودار که در پیاده رو قدم 
می زند، پهلوانی اســت که امنیتمان را از امثال 
او داریم، برای شهروندان غیرممکن است. آن ها 

همواره مظلومند و از شهرت گریزان.
سرداری تا سردار شود و این شأن را بیابد، باید 
به منزلتی برسد که اضالع سه گانه یک مثلث 
معروف را فتح کند. عزت، قدرت و سالمت. آن ها 
بی هیچ چشمداشتی برای آبروی این سرزمین 
خود را فدا می کنند. ســخت ترین آموزش ها، 
تکنیک ها و فنون جنگی را روزها فرا می گیرند 
و جدای از آن هرگز آلوده امور مالی نمی شوند. 
سالمتی مالی از ارکان اصلی زندگی یک سردار 
اســت. در این میان آنکه هر سه این ها را با هم 
داشته باشــد، نوبری است و باز در این بین آن 
سردار اسطوره است که ضمن داشتن تمام این 
صفات، مردم نیز او را چون جان خویش گرامی 
دارند و همپای پهلوانان اسطوره ای خویش از او 
یاد کنند. رسیدن به چنین درجه ای اگر نگوییم 
غیرممکن و معجزه است، بی شک، بسیار بسیار 
سخت است. حتماً تهمتن در شاهنامه، یعنی 
همان رستمی که همه ما در مثل هایمان او را 
نماد مردی و ســخاوت و انسانیت و قدرت و... 

می دانیم، چه بسیار دشمنانی داشت.
حاال چگونه اســت در این زمانه که دوستان 
اندکند و دشمنان بسیار، سرداری ظهور کند 
که از کناره های اروند تا ســرخس، از بندر 
»گواتر« تا »ماکو«، همه و همه ایرانیان او را 
چون عزیزترین عضو خانواده خویش گرامی 
بدارند. وقتــی می گویم همه ایرانیان، مرادم 
به راســتی همه ایرانیان است، از هر شهر و 
دیاری، با هر قومیتی، هــر دین و مذهبی، 
با هر ســن و ســال و با هر طبقه اجتماعی 
و ســطح تحصیالت و شــغل و غیــره ای... 
چرا چنین شــد؟ در وجود سردار سلیمانی 
چــه بود که حاج قاســم را چنیــن بر فراز 
آســمان ها نشــاند، چنان که حتی دشمنان 
قسم خورده اش که سال ها به دنبال ریختن 
خونش بودند، پس از به شهادت رساندن او، 
مقابل انبوه دوربین های خبری جهان، توان 
حفظ روحیه و دســت کم نمایش بی تفاوتی 

را نداشتند.
البد شــما هم ترامپ را دیدیــد وقتی که در 
کنفرانس خبری از شهادت سردار گفت و این 
دروغ که همه چیز خوب است. به وضوح تمام 
تن و بدنش می لرزید. همه رسانه های دنیا پس 
از این کنفرانس خبری مســخره اش کردند. او 
دریای مردم ایران را در اهواز و مشــهد و قم و 
تهران و کرمان دیده بود. تمام تصوراتش از حاج 
قاســم و دریای محبوبیت او ویران شده بود. او 
حاال متوجه شده بود دستش به خون چه مردی 
آلوده شده است و از عظمت جنایتی که مرتکب 
شده، سخت وحشت کرده بود. آقای ترامپ این 

هنوز اول کار است.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

عالوه بر اقدام 
مداخله گرایانه 
سفیر انگلیس، 
دونالد ترامپ نیز 
در حمایت مجدد 
از ناآرامی در ایران، 
توییت کرد که دولت 
وی از ناآرامی ها و 
اعتراضات حمایت 
خواهد کرد

بــــــــرش

مینــا افرازه: روند بررســی صالحیــت  نامزدهای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی به 
مرحله پایانی خود رســیده و صالحیت برخی از آن ها از سوی 
شورای نگهبان احراز و به صورت قطعی به آن ها اعالم شده است. 
شورای نگهبان روز گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد: »آن دسته 
از داوطلبان محترم نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی که صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، در مدت 
پنج روز از تاریخ ۹۸/10/22 فرصت دارند برای اعتراض، به دفاتر 
استانی شورای نگهبان مراجعه نمایند. بدین ترتیب، تا 11 بهمن 
به شــکایات افرادی که به عدم تأیید صالحیتشــان معترض 
هستند، رسیدگی خواهد شد و 22 بهمن ماه موعد اعالم قطعی 
اسامی نامزدها به مراکز حوزه های انتخابیه توسط وزارت کشور 

خواهد بود.
عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در پیامی 
توییتری با اشاره به اتمام بررسی صالحیت داوطلبان یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی اعالم کرد: »تالش شد 
هیچ پرونده ای در این فرصت محدود، بررسی نشده باقی نماند«.

راهیابی نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری
به رقابت انتخابات پارلمان

با پایان بررســی صالحیــت داوطلبــان انتخابات مجلس 

شورای اســالمی، گمانه زنی ها و انتشار اخبار درباره تأیید 
یا رد صالحیت نامزدهای شــاخصی که برای دوره یازدهم 
انتخابات مجلس نام نویســی کرده اند، شــدت گرفته است. 
بر همین اســاس، با توجه به اخباری که رسانه ها از جمله 
خبرگزاری فارس منتشــر کرده اســت، برخی چهره های 
مطرح جریان اصالح طلب همچون مجید انصاری، مســعود 
پزشــکیان، الهام امین زاده، مصطفی کواکبیان، علی صوفی، 
ســهیال جلودارزاده، احمد مازنی، پروانــه مافی، محمدرضا 
بادامچی، ســیدفرید موســوی، فریده اوالد قباد، ابوالفضل 
سروش و علیرضا رحیمی تأیید صالحیت شده اند. همچنین 
در جنــاح اصول گرایان نیز صالحیت چهره های شــاخصی 
همچون سید مصطفی میرســلیم و محمد باقر قالیباف که 
پیش از نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و برای این 
دوره از انتخابات مجلس نام نویســی کرده، مورد تأیید قرار 
گرفت. عالوه برآن، در میان اسامی تأیید صالحیت شده نام 
اشخاصی چون  مرتضی آقا تهرانی، الیاس نادران، حمیدرضا 
حاجی بابایــی، مجتبی ذوالنوری، علیرضــا محجوب و الهه 
راســتگو، محمدرضا رضایی کوچی و زهرا سعیدی، حمید 

رسایی، علیرضا زاکانی نیز  به چشم می خورد.
برخی اخبار و انتشار اسامی درباره رد صالحیت شده ها هم 
جالب توجه اســت. گرچه برخی از این افراد در دوره کنونی 

مجلس در ســمت نمایندگی مشــغول به فعالیت هستند، 
اما با توجه به اخبار منتشــر شــده به نظر می رسد شورای 
نگهبان به دالیل مختلفی صالحیت این افراد را تأیید نکرده 
است. طبق شــنیده ها، ۹0نفر از نماینده های فعلی مجلس 
در دو طیف اصول گرا و اصالح طلب به دالیل مختلفی اعم از 

مفاسد اخالقی و سیاسی و اقتصادی رد صالحیت شده اند.
همچنین بر اســاس خبرهایی که هنوز به طور رسمی تأیید 
یا رد نشــده است، به چشم خوردن نام برخی از نمایندگان 
اصول گرای فعلی مجلس در لیســت رد صالحیت ها جالب 
توجه اســت. همچنین با وجــود اینکه گفته می شــد نام 
»محمود صادقی« نماینــده تهران نیز جزو تأیید صالحیت 
شدگان باشد، به نظر می رسد صالحیت وی رد شده است. 
گفته می شــود، کامبیز مهدی زاده، داماد رئیس جمهور که 
چندی پیش ورود وی به عرصه سیاسی کشور و نام نویسی 
در انتخابات مجلس سر و صدای زیادی به پا کرد، بر اساس 
اخبار غیر رسمی به نظر می رسد صالحیت وی احراز نشده 

است.

بدون تیتر

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

چلّه حاج قاسم )4(

محمدحسین جعفریان

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

داستان مجلس )10(

مجلس

کار بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان پایان یافت

5 روز مهلت اعتراض

 سیاست  علــی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با حضور در مجلس بزرگداشــت 
دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی در سخنانی با خانواده های داغدار در 
این مصیبت اعالم همدردی کرد. شــمخانی با 
گرامیداشت یاد و نام سرنشینان این پرواز به ویژه 
فرهیختگان علمی که فرزندان این سرزمین و 
پرورش یافتگان دانشگاه های جمهوری اسالمی 
ایران بودند، افزود: نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران خود را داغدار اصلی این سوگ 
ملــی می دانند. وی با اشــاره بــه مجاهدت و 
جانفشانی 41 ساله سپاه در میدان های مختلف 
دفاع از امنیت و آســایش مردم افزود: حزن و 
تأسف و دلشکســتگی مجموعه فرماندهان و 
نیروهای سپاه پاســداران برای این حادثه غم 
انگیز کم سابقه است. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی فرایند طوالنی شــدن اعالم دلیل سقوط 
هواپیمــای اوکراینی را ضرورت بررســی همه 
عوامــل از جمله اقدامات احتمالی دشــمن از 

جمله »جمینگ«، »هک سیستم ها«، »موضوع 
نفوذ« و عوامل مرتبط دیگر عنوان کرد و اظهار 
داشت: از نخستین ساعات سقوط هواپیما، ایران 
با دعوت و پذیرش مجموعه کشورهای ذی ربط 
خارجی شرایط بررسی کارشناسی سانحه بدون 
هیچ محدودیتی را فراهم کرد. شمخانی موضوع 
وجــود قصد برای کتمان دالیل این حادثه را با 
توجه به ماهیت و شاخص های فنی آشکار ساز 
اساساً غیر ممکن خواند و گفت: اثبات هر یک از 
عوامل تأثیرگذار بر شلیک موشک، می توانست 
نحوه اطالع رسانی و واکنش کشور به این رخداد 

را در شرایط کامالً متفاوتی قرار دهد.

دفاعی - امنیتی

علل طوالنی شدن اعالم دلیل سقوط هواپیما
شمخانی در دیدار  با خانواده های داغدار تشریح کرد

 سیاست  از سوی دیگــر نشست غیرعلنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی با حضور سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد. در 
همین زمینه، احمد علیرضابیگی نماینده مردم 
تبریز در مجلس در گفت وگو با فارس گفت: 
در این جلســه فرمانده کل سپاه عنوان کرد 
پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی 
عین االســد، پیش بینی های چندالیه ای که 
باید انجام می شــد، صورت گرفــت که اگر 
آمریکایی ها دست به اقدامات متقابل زدند، ما 
برنامه ها و پیش بینی های الزم را داشته باشیم. 
آنچه اتفاق افتاد این بود که ما با یک ابرقدرت 
پنجه در پنجه هم انداختــه بودیم و طبیعتاً 
شــرایط عادی بر کشــور حاکم نبود. سردار 
ســالمی تأکید کرد: با وجود همه افتخاراتی 
که ســپاه در ماجرای حمله موشکی به پایگاه 
عین االسد آفرید، اما جان ما فدای ملت ماست 
و من آرزو می کردم که مســافر بوئینگ 737 

بودم و با مسافران آن هواپیما می مردم و امروز 
در مقابل ملت ایران شرمنده نمی شدم.

وی گفــت: ما در ارتباط بــا این حادثه بیش 
از همه ناراحتیم و هیچ وقت فکر نمی کردیم 
کاری را انجام دهیم که توســط ما به مردم 

آسیب برسد.
وی گفت: ما می خواستیم تا یک جنگی که از 
جنگ بزرگ جلوگیری کند را عملیاتی کنیم 
لذا باید آنها را غافلگیر می کردیم و دشمن را 
فریب می دادیــم و باید برای واکنش متقابل 
آماده می شدیم به همین دلیل باید موضوع را 

تا آخر پیش می بردیم.

دفاعی - امنیتی

آرزو کردم با مسافران آن هواپیما می مردم
فرمانده کل سپاه درباره سقوط هواپیمای اوکراینی:
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سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با دفاع از 
تحریم های تازه این کشور علیه ایران، گفت: 
این تحریم ها بخشی از کارزار فشار حداکثری 
و راهبرد فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه 

ایران است.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس 
در سخنرانی ضدجنگ لندن با اشاره به اقدام 
آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی گفت: 
هیچ توجیهی برای آنکه یک کشــور از ترور 
هدفمند علیه کشــور دیگری استفاده کند 
وجود ندارد. این مسائل )ترور سردار سلیمانی 
و سقوط هواپیمای اوکراینی( در نتیجه فضای 
خشــونت و خطرناکی اســت که در منطقه 
وجود دارد و ما را به سمت جنگ های بیشتر 

سوق می دهند.

 شبکه ســی ان ان فیلمی از گفت وگو با 
سرهنگ دوم » استسی ُکلمنیک « مستقر 
در پایــگاه آمریکایی عین االســد در غرب 
بغداد منتشــر کرده که وی به این رسانه 
می گوید: وقتی نخستین موشک ها اصابت 
کرد، حتی برای ما که داخل ســنگرهای 
کاماًل  انفجــار  مــوج  بودیم،  زیرزمینــی 
محســوس بود و لرزش و تکان های سنگر 
زیرزمینی به حدی بود که درب ســنگر با 
شــدت باز و بسته شد. به طور کامل حس 
کردیم که دست کم هفت فروند موشک در 
نزدیکی سنگر ما اصابت کرد که بی نهایت 

ترسناک بود.



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

  امضای عهدنامه دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( با شهید سلیمانی  آستان: دانش آموزان دبیرستان های امام رضا)ع( عهد نامه ای با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی امضا کردند.مراسم گرامیداشت 
یاد و خاطره سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دبیرستان های امام رضا)ع( برگزار شد و دانش آموزان در حرکتی خودجوش با نصب تصاویر این شهید بزرگوار در فضای مدارس و امضای عهدنامه ای با شهید، یاد و نام 

سردار دل ها را گرامی داشتند.اجرای سرودهای حماسی و قرائت بیانیه محکومیت جنایت آمریکا بخشی از ویژه برنامه های مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مدارس امام رضا)ع( بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r بههمتمعاونتتبلیغاتاسالمیآستانقدسرضویانجاممیشود
 برگزاری مسابقه فرهنگی »مدافع والیت« 

j در بارگاه ملکوتی امام هشتم
آســتان: مســابقه فرهنگی »مدافع 
والیت« ویژه شهادت تا والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س( از سوی اداره تولیدات 
فرهنگی و به همــت معاونت تبلیغات 
اسالمی آســتان قدس رضوی در حرم 

مطهر امام هشتم)ع( برگزار می شود.
به گزارش آســتان نیوز، این مسابقه در 

راســتای بازخوانی زندگانی حضرت صدیقه کبری)س( و نهادینه کردن ســیره 
فاطمی از ســوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 

رضوی طراحی شده است.
منبع پرسش های منتخب مسابقه »مدافع والیت« ویژه شهادت تا والدت حضرت 
فاطمه)س( دو کتاب اسوه حسنه و محبوبه عرش معرفی شده است که در این 
کتاب ها مطالبی درباره زندگانی حضرت زهرا)س( بیان شده است و افراد باالی 
12ســال می توانند با تهیه منابع مذکور از ســایت آستان قدس رضوی یکی از 

شرکت کنندگان این مسابقه فرهنگی باشند.
راه های ارسال پاسخنامه؛ تحویل به صندوق های مخصوص مستقر در کیوسک های 
راهنمای زائر، ارسال به سامانه پیامکی، مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع 

آستان قدس رضوی به نشانی razavi.aqr.ir و یا ارسال از طریق پست است.
همچنیــن عالقه مندان می توانند با مراجعه حضوری به بخش مســابقات اداره 
تولیدات فرهنگی آســتان قدس رضوی در این مسابقه شرکت کنند و از جوایز 

متبرک این آستان قدسی بهره مند شوند.
آخرین مهلت شرکت در این مسابقه فرهنگی 26 بهمن ماه سال جاری مصادف 
با والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر است و قرعه کشی از بین پاسخ های 
صحیح به صورت روزانه انجام می شود و اطالع رسانی به برندگان از طریق سامانه 

پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.
یادآور می شود؛ برگزاری مســابقات فرهنگی، تولید محصوالت فرهنگی شامل 
انتشــار کتاب، لوح فشرده، انتشار پوســتر و کارت پستال از جمله فعالیت های 
فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی است که در مناسبت های 

مختلف در حرم مطهر امام هشتم)ع( انجام می شود.

معاونتتبلیغاتاسالمیآستانقدسرضویخبرداد
تمدید مهلت شرکت در مسابقه خانوادگی و گروهی

آستان: مهلــت شــرکت در مسابقه 
کتاب نویســی خانوادگــی و گروهی 
محوریــت  بــا  )#دورهم_نویســی( 
زندگانی امام رضا)ع( به همت معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 

تمدید شد.
این مســابقه با رویکرد ترویج فرهنگ 
مطالعه و تفکر، ارتقای سطح کار  گروهی 

در خانواده و اصالح سبک زندگی خانواده در راستای ایجاد تمدن نوین اسالمی 
از ســوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 

طراحی شده است.
مهلت ارســال اثر به این مســابقه تا 11 دی ماه سال جاری بود اما به دلیل 
اســتقبال عالقه مندان مهلت ارسال آثار به این حرکت فرهنگی تا 15 اسفند 
ســال جاری تمدید شــد و نتایج نهایی و معرفی برگزیــدگان 20 فروردین 
ســال 1399 مصادف با والدت حضرت قائم)عج( و جشن نیمه شعبان اعالم 

خواهد شد.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به ســایت razavi.aqr.ir برای نام نویســی و 
دریافت دفترچه راهنما اقدام و پس از طی کردن مراحل تدوین، دلنوشته ها و آثار 
تولیدی خود را از طریق صندوق پستی 35351-91۷ به واحد مدیریت فرهنگی 

آستان قدس رضوی ارسال کنند.
»افزایش زمان فکر و اندیشــه جمعی خانــواده با موضوعات علوم دینی، معارف 
رضوی و رفتارهای ارزشــی و اسالمی«، »ارتقای مهارت های اندیشه جمعی در 
اعضای خانواده در مورد موضوعات زندگی رضوی«، »کمک به انس خانواده ها به 
مطالعــه کتاب و منابع دینی«، »افزایش آگاهی عملی خانواده ها با علوم و دانش 
رضوی«، »برگزاری نمایشگاه از آثار خودجوش زائران« و »ارائه الگویی برای دیگر 

شهرهای زیارتی« مهم ترین اهداف این مسابقه است.
کمک هزینه ســفر به کربالی معلی، مشــهد مقدس و قم، اهدای لوح تقدیر و 
هدایای متبرک و ارزشــمند حرم مطهر رضوی برای 150 نفر برتر، قرار گرفتن 
نفرات برگزیده در فهرســت نویســندگان برتر حرم مطهر امــام رضا)ع( برای 
همکاری های آینده، برگزاری نمایشگاه از آثار برتر مسابقه دورهم نویسی در حرم 
مطهر رضوی و چاپ آثار برتر مسابقه پس از بررسی و تأیید هیئت علمی از جمله 

امتیازات و جوایز این طرح است.
شــایان ذکر است؛ برگزاری مسابقات فرهنگی، تولیدات فرهنگی اعم از تولید و 
انتشار کتاب، پوستر و کارت پستال از جمله فعالیت های اداره تولیدات فرهنگی 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی است که در طول سال و متناسب با 

مناسبت های مختلف در این آستان قدسی اجرا می شود.

مدیرعاملشرکتنانقدسرضویازتولیدمحصولیتازهخبرداد
دونات بدون شکر؛ مناسب دیابتی ها

آستان: مدیر عامل شرکت نان قدس 
رضوی از تولید محصولی مناسب افراد 
مبتال به دیابت در آینده ای نزدیک خبر 

داد.
محمدصادق مروارید گفت: دونات یکی 
از پرطرفدارترین محصوالت شــرکت 
نان قدس رضوی اســت که با توجه به 

محتوای باالی شکر آن به ویژه در آیسینگ یا همان تزئین روی دونات که بخش 
اصلی فرموالسیون آن را شکر تشکیل می دهد، برای استفاده افراد مبتال به دیابت 

یا افرادی که از رژیم غذایی کم کالری استفاده می کنند، مناسب نیست.
وی ادامه داد: در این راستا شرکت، تولید دونات بدون شکر را در دستور کار خود 
قرار داده است و با توجه به اینکه محصول مذکور حاوی ساکارز نیست و کالری 
کمتری نسبت به دونات دارای شکر دارد، مصرف آن برای افراد مبتال به دیابت یا 

کسانی که از رژیم غذایی کم کالری استفاده می کنند مناسب است.
مدیر عامل شــرکت نــان قدس رضوی دربــاره تحقیقــات و اقدامات صورت 
گرفته در خصوص تولید دونات بدون شــکر خاطرنشــان کرد: با توجه به تنوع 
شیرین کننده های کم کالری غیرســاکارزی که در بازار موجود است، تحقیقات 
زیادی در ارتباط با انتخاب نوع شیرین کننده و پرکننده های جایگزین شکر انجام 

شده است.
وی ادامــه داد: ضمن اینکه حفظ ماندگاری تزئیــن روی دونات و طعم و بافت 

آیسینگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مروارید با اشاره به تولید آزمایشی دونات بدون شکر تصریح کرد: نمونه آزمایشی 
این محصول پس از انجام تحقیقات و تصویب طرح در کمیته طراحی و تکوین 
شرکت نان قدس رضوی، هم اکنون تولید شده است و پس از تأیید نهایی و انجام 

تست های صنعتی، دونات بدون شکر به صورت انبوه وارد بازار می شود.
وی افزود: دونات بدون شکر که در مجموعه محصوالت تخمیری سرخ کردنی قرار 
می گیرد، با وزن 55 گرم و مشابه دونات دارای شکر، بسته بندی و عرضه می شود.

مرواریــد درباره بــازار فروش این محصول گفت: با توجــه به اینکه محصوالت 
سالمت محور برای استفاده تمامی اقشار جامعه طراحی شده، لذا بازار فروش آن 
مشابه سایر محصوالت نان رضوی بوده است و در تمام کیوسک ها و فروشگاه هایی 

که محصوالت نان رضوی را عرضه می کنند به فروش می رسد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه دونات بدون شــکر برای استفاده افراد 
مبتال به دیابت مناسب است، با انجمن دیابت استان خراسان رضوی در مورد این 
محصول و معرفی و عرضه آن به این گروه از بیماران مذاکراتی صورت گرفته است.
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی تأکید کرد: مصرف این محصوالت که جزو 

تولیدات سالم به شمار می روند، برای افراد عادی جامعه نیز توصیه می شود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
 زمستان، دو سه روزی است که چهره 
برفی اش را اینجا در مشهدالرضا)ع( نشان 
داده است. برف، سر و روی بارگاه منور 
طالیی  رنگ  تأللؤ  و  پوشانده  را  رضوی 
هاشور  سفید،  خط های  با  را  طال  گنبد 

زده است. 
خادمان بارگاه منور رضوی پارو به دست 
در رفت و آمدند تا مبادا زائری در مسیر 
تشــرف به بارگاه رضوی سختی ببیند. 
بعضی از زائران هم که مشــتاق خدمت 
در حــرم حضرتش هســتند از خادمان 
می خواهند تا بگذارند در برف روبی کمک 
دستشان باشند. برف روبی صحن ها البته 
با ماشین های مخصوص برف روبی است؛ 
ماشین هایی که این چند روز، حسابی در 
رفت و آمد بودند تــا بارگاه منور رضوی 
مثل همیشه مناســب پذیرایی از زائران 

باشد. 
رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر 
رضــوی هــم از آمادگی بــارگاه مطهر 
رضوی برای مواجهه با نزوالت جوی خبر 

می دهد. 
مهندس محمدرضا سبزعلی به خبرنگار 
قــدس می گویــد: روزانــه گزارش های 

هواشناســی از دفتر هواشناســی حرم 
مطهر امام هشــتم)ع( تهیه می شــود. 
بر اســاس این گزارش ها و با بررســی 
اداره  اطالعیه های  و  سایت های مختلف 
کل هواشناسی اســتان خراسان رضوی 
اطالعیه هــای الزم تهیــه و اســتخراج 
می شــود و با مکاتبه با مدیران مجموعه 
حرم مطهر رضــوی برای انجام اقدامات 

الزم آماده می شویم. 
او توضیــح می دهد: با اعــالم اداره کل 
هواشناسی اســتان مبنی بر بارش باران 
و بــرف، از روز جمعه هفته گذشــته در 
مجموعــه حــرم مطهر رضوی نســبت 
به پهن کــردن افزون بــر 30 هزار متر 
)در واحد طول( کفپوش الســتیکی در 
مســیرهای تردد زائران آن هم به منظور 
ایمنی بیشتر در تردد آنان در زمان بارش 

نزوالت آسمانی، اقدام شده است.
این مقام مســئول اضافه می کند: وقتی 
برف می بارد، مســیرهای کفپوش شده 

مرتباً برف روبی می شود. 
اداره خدمــات عمومــی حرم  رئیــس 
مطهر رضوی می گوید: هشــت دستگاه 
مینی  لــودر برای برف روبــی و بیش از 
30 دستگاه نیسان، خاور و کامیون برای 

انتقال برف هــا به خارج از مجموعه حرم 
مطهر رضوی و از آنجا به حاشــیه شهر 

مشهد پیش بینی شده است. 
سبزعلی می گوید: در این راستا عالوه بر 
فعالیت های بخش ها و واحدهای مربوط، 
واحد نقلیه سازمان عمران و توسعه حریم 
حــرم حضرت رضــا)ع(، مدیریت فنی و 
روشنایی، مدیریت امور خدمه، مدیریت 
امور انتظامات و تشریفات حوزه معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس 
رضــوی و... نیز در امر عملیات برف روبی 
صحن های بــارگاه منور رضوی همکاری 
دارنــد. او تصریح می کنــد: در اثر بارش 
برف و ســردی هوا و به منظور یخ زدایی 
و جلوگیــری از یخ زدگــی گاهی ناچار 
در  زائران  تردد  می شویم درمســیرهای 
حــرم مطهر رضوی ضدیــخ و آب نمک 

بپاشیم.
رئیس این اداره با اشــاره بــه اینکه در 
مدت دو روز جمعه و شــنبه بر اســاس 
اطالعیه های اداره کل هواشناسی استان، 
بیــش از 30 میلیمتر بارش باران و برف 
در شهر مقدس مشهد گزارش شده است، 
یادآور می شــود: در هر ســری عملیات 
برف روبی در صحن های حرم مقدس امام 

هشتم)ع( که ممکن است بسته به بارش 
برف در یک روز به دفعات انجام شــود، 
مساحتی افزون بر 350 هزار مترمربع از 

صحن های حرم مطهر امام 
رضا)ع( برف روبی می شود.

می کند:  تصریح  سبزعلی 
در این مدت و برای انجام 
بیش  برف روبی  عملیــات 
خدمات  نیــروی   400 از 
نظافتی مستقیماً در حوزه 
برف روبی شرکت داشته و 
تمامی کشیک های مربوط 
بــه خدمــه و خادمیاران 
رضــوی هم در ســاعات 
بارش بــرف و باران با این 

اداره همکاری می کنند.
رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر 
رضــوی از زائــران درخواســت می کند 
برای تردد در مســیر صحن ها، بست ها 
و دوربرگردان هــا و برای ایمنی بیشــتر 
و کاهش خطــرات ناشــی از لغزندگی 
ســطح معابر، حتماً از روی کفپوش های 
پالســتیکی تردد کنند تا خدای نکرده، 
لغزندگــی کف صحن ها مشــکلی برای 

آن ها ایجاد نکند.

بعضی از زائران 
که مشتاق خدمت 
در حرم حضرتش 
هستند از خادمان 

می خواهند تا 
بگذارند در برف روبی 

کمک دستشان 
باشند

بــــــــرش

رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی تشریح کرد

خدمات زمستانی خادمان بارگاه منور رضوی
وی

ض
س ر

عک
ا : 

 ه
س

عک

 چرا تعدادی دعوت نامه مهمانســرای 
حضرت رضا)ع( به صــورت اتفاقی بین 
نیازمندان و محرومانی که به حرم مطهر 

برای زیارت آمده اند، توزیع نمی شود؟
09210002726

 آستان قدس رضوی باید در راستای 
کم شدن خرافات موجود و اموری که به 
اصالت زیارت صحیح اســالمی و شرعی 
ضربــه می زند به ویــژه در اطراف حرم 

مطهر بیشتر و بهتر تالش کند.
09150003484

 بعضاً مشــاهده می شود تذکر رعایت 
حجــاب، توســط خادمین آقــا صورت 
می گیرد. بهتر نیســت این کار توســط 

خادمه های خواهر انجام شود؟
09150005784

 از ناحیه هر دو پا جانبازم و هر زمان 
برای زیارت به حرم امام رضا)ع( آمده ام، 
نه خودم و نه فرزند کوچکم، دستمان به 

ضریح مطهر نرسیده. 
09150005853

قــدس: صبح ها از ســاعت 8 تــا 9 و 
بعدازظهرهــا از ســاعت 15 تا 16 طرح 
تشــرف جانبازان و توان یابان گرامی به 
روضه منوره توســط خدمه و خادمیاران 
حرم مطهر رضوی اجرا می شــود. البته 
در مناســب های ویــژه، ممکن اســت 
 در ســاعات انجام این طــرح، تغییراتی 

ایجاد شود. 

 مسئوالن آستان قدس رضوی برای 
تأمیــن پارکینگ فکــری بکنند. حیف 
اســت مؤمنان پیش از زیارت کامشان 
تلخ شــود و با اعصاب خــراب به زیارت 

مشرف شوند.
09380004723

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

خبر

 برپایی عزای فاطمیه 
توسط خادمیاران امام رضا j در قم 

آستان: به مناسبت ایام سوگواری شــهادت حضــرت فاطمه زهرا)س( و 
شــهادت دلیرمردان عرصه مقاومت و ایثار، کانون خادمیاری معین الضعفا 

پردیسان قم مجلس عزاداری به همین مناسبت برگزار کرد.
خادمیاران کانون خادمیاری معین الضعفا پردیسان دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی اســتان قم، با برپایی مجلس ســوگواری شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( ضمن تعظیم شــعائر الهی، یاد و خاطره رشــادت ها و از 
جان گذشتگی های ســردار بزرگ و پرافتخار اسالم؛ حاج قاسم سلیمانی و 

ابومهدی المهندس و همرزمانشان را گرامی داشتند.
در حاشیه این مراسم غرفه کودکان فاطمی نیز با هدف آشنایی کودکان با 

سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( برپا شد.
گفتنی است؛ قرائت قرآن کریم و ختم مصحف شریف با مشارکت سوگواران، 

مدیحه سرایی و سوگواری از دیگر برنامه های این مراسم بود.

 افزایش 100 درصدی مساحت زیر کشت زیره 
در اراضی کشت  و صنعت تربت حیدریه

آستان: مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی 
رضوی از افزایش حدود 100 درصدی مساحت زیر کشت زیره در اراضی این 

مجموعه در سال زراعی جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
محمدباقر قناد طوسی در گفت وگو با آستان نیوز بیان کرد: در سال زراعی 
99-98 مساحت حدود 210 هکتار به سطح زیر کشت این زراعت اختصاص 

داده خواهد شد.
وی ادامه داد: کشت این محصول در اراضی کشت و صنعت تربت حیدریه از 
اوایل دی ماه جاری آغاز شــده است و تا اواخر بهمن بسته به شرایط آب و 

هوایی منطقه به طول می انجامد.
مدیر کشــت و صنعت تربت حیدریه، نیاز آبی کم، ارزش اقتصادی نسبتاً 
باال و همچنین ایجاد اشتغال را از جمله اهداف این مجموعه از کشت زیره 

عنوان کرد.
وی ادامه داد: این برای دومین بار اســت که این کشت و صنعت نسبت به 

کشت گیاه دارویی زیره اقدام می کند.
قناد طوســی با اشــاره به رقم مورد اســتفاده و نحوه کشت این محصول 
خاطرنشان کرد: کشت زیره توسط دستگاه ریز دانه کار و با استفاده از ارقام 

سازگار با منطقه تربت حیدریه انجام شده است.
وی درباره مشــکالت پیش روی کشت این محصول تصریح کرد: با توجه 
به اینکه زیره، گیاهی با نیاز آبی نســبتاً کم است، لذا عدم بارندگی، عاملی 

محدود کننده در زمان  گلدهی به شمار می رود.
قناد طوســی ادامه داد: از طرفی در صورت بارندگی بهاره، احتمال انتقال 
آلودگی ناشی از بیماری قارچی و بوته میری به گیاه با توجه به گرمی هوا 
پدید می آید.وی نقطه قوت کشــت زیره در اراضی کشــت و صنعت تربت 
حیدریه را شرایط نسبتاً خوب منطقه در سال جاری و بافت مناسب خاک 
عنوان کرد.قناد طوسی درباره روش آبیاری این اراضی گفت: بخشی از اراضی 
اختصاص داده شده به کشت زیره با استفاده از سامانه تحت فشار قطره ای و 

بخشی نیز به روش نشتی آبیاری می شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکل کمبود آب موجود در کشور، تمامی صنایع 
و بخش ها به ویژه کشاورزی باید نسبت به مدیریت بهینه استفاده از منابع 

آبی اقدام کنند.
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه، افزایش کارایی آب، ارتقای راندمان تولید 
محصول، کاهش رشــد علف های هرز، کاهش قابل توجه مصرف آب و... را 

تنها بخشی از مزایای سامانه های نوین آبیاری دانست.

صدای مردم 

خـــبر

رونق تولید

 دوشنبه 23 دی  1398 17 جمادی االول 1441 13 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9159

برگ سهم از شماره 74381 الی شماره 74420 
ش��رکت آبادانی و مس��کن الهیه خراسان بنام 
رجبعلی اکبری  فرزند غالمحس��ین به ش��ماره 
شناس��نامه 877 مفق��ود و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط می باشد.

/ع
98
13
08
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
06
8

برگ س��بز و کلیه مدارک خودرو سواری پراید هاچ 
بک   مدل 1394  رنگ س��فید روغنی  ش��ماره موتور 
 NAS431100F5824021 5358052 و ش��ماره شاسی
به ش��ماره انتظامی 182 ب 98 ایران 36 به مالکیت 
س��ید مصطف��ی گل یار  مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودرو پژو پ��ارس م��دل 1398 به رنگ 
سفید روغنی به  شماره پالک 519ی 38 ایران 36

و شماره شاسی: NAANoicE 2KH505683 و شماره 
موت��ور:124K 1312920 بن��ام اینجان��ب زینب علی 
خوردی نیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
13
82

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبز،س��ند کمپانی و س��ند محض��ری خودروی 
پرای��د مدل 1375 رنگ س��فید ش��یری به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   36 ای��ران   63 ه   896 انتظام��ی 
 S1412275520640 شاس��ی  ش��ماره  و   00020051
ب��ه مالکی��ت خدیجه م��رادی کته شمش��یری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
13
05
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
06
4

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000001  )نوبت اول(
 واگذاری انجام امورنظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی )نامه رسانی( در سطح  استان به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پس�ت اس�تان خراس�ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورانجام نظافت ، باربری و توزیع 
مرس��والت پس��تی )نامه رسانی( در سطح  اس��تان به پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 2098001492000001 راازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 45/237/126/276 ریال )چهل وپنج میلیاردو دویست و سی و هفت  میلیون و یکصدو بیست 
و ش��ش هزارودویس��ت هفتادوش��ش ریال( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و دارای گواهینامه تائید 
صالحیت ورتبه بندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره 
تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباشند واگذار نماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 98/10/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روزدو شنبه تاریخ 98/10/23لغایت ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 98/10/26 .
3- مهلت زمان ارائه پیش��نهاد ازطریق س��ایت : ازس��اعت 8 صبح تاریخ 98/10/26 لغایت س��اعت 14 تاریخ 98/11/06 میباش��د درضمن پیش��نهاد دهندگان 
میبایس��ت عالوه بر بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درس��امانه الکترونیکی دولت حداکثرتا ساعت 14 تاریخ 98/11/06 نسبت به ارسال اصل 
مدارک مطابق ش��رایط مندرج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پس��ت ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی 

واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 

4-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/261/857/000 ریال )دو میلیاردودویس��ت و ش��صت و یک میلیون و هش��تصدو پنجاه  و هفت هزارریال(ازیکی از 
بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت 
در مناقصه عمومی شماره 2098001492000001 واگذاری امورنظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی )نامه رسانی( درسطح  استان به پیمانکاربخش خصوصی .

4-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 2/261/857/000 ریال )دو میلیاردودویست و شصت و یک میلیون و هشتصدو پنجاه  و هفت هزارریال ( به حساب 
شماره 4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام حساب سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .

4-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.
4-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

4-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
4-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.

زمان بازگش��ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز س��ه ش��نبه 98/11/08 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 
میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .

5- اطالعات تماس و آدرس  مناقصه گذار: مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , اداره کل پس��ت خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت 
, تلفن  تماس 05138016340

6- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                                              شناسه آگهی 728932/م الف 8015
 اداره کل پست استان خراسان رضوی

 آگهی تغییرات شرکت گچ خراسان 
سهامی خاص به شماره ثبت 19130 و 

شناسه ملی 10100644481    
مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,08,02
ب��ه  منته��ی  مال��ی  صورته��ای   : ش��د 
1397,12,29م��ورد تصوی��ب مجمع قرار 

گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )729755(

9ع
81
30
09

آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم سهامی 
خاص به شماره ثبت 495739 و شناسه ملی 

    10530242441
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,31 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی مفی��د راهبر 
ب��ازرس  عن��وان  ب��ه   10861836531 م  ش 
قانونی ش��رکت برای یکس��ال مالی انتخاب شد. 
ترازنامه برای س��ال مالی منتهی به 1397,12,29 
ب��ه تصوی��ب رس��ید. روزنامه قدس ب��ه عنوان 
روزنام��ه کثیراالنتش��ار جه��ت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)729759(

9ع
81
30
43



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

روزنامـه صبـح ایـران

جنگ به حوزه ادراک رسیده است   اندیشه: سیدرضاصدرالحسینی گفت: حقیقت منطقه، شرایط موجود و چشم انداز آینده خیلی پیچیده نیست، باید ببینیم از کجا شروع کردیم و امروز در چه نقطه ای قرار 
داریم. ما در یک جنگ تمام عیار هستیم و این جنگ امروز به حوزه های ادراکی و شناختی جامعه رسیده و در حوزه خاکریز و موشک و هواپیما نیست، وظیفه فرهنگ و هنر است که به کمک مردم بیاید و ابعاد مختلف 

این جنگ را که پیچیده تر از یک جنگ اقتصادی و امنیتی صرف است مشخص کند. 

گفتاری از آیت اهلل محمدمهدی میرباقری
ما و فتنه »نبأ فاسد«

بزرگوار  ســلیمانی  شــهید  اندیشه: 
صفاتی داشــت که هر کــدام از ما اگر 
می خواهیم سرباز امام زمان)عج( باشیم 
باید این خصلت ها را داشته باشیم. یکی 
از این خصوصیات سبقت ایشان است. 
سابقون در عرصه هایی پا می گذارند که 
هنوز فتح نشده است. راه و عرصه  مبهم 
که قدم گذاشــتن در آن به خصوص وقتی کار سنگین می شود، بسیار اهمیت 
دارد و آدم هــای بزرگی الزم دارد تا این کار را انجام دهند. وقتی یک واحدی 
فتح شود طبق آیه قرآن، همه می آیند. »إِذا جاَء نَْصُر اهللِ َو الَْفْتح و َرأَیَْت النَّاَس 
یَْدُخُلوَن في  دیِن اهللِ أَْفواجاً«. کســانی که در قله های فتح نشده پا می گذارند، 
آدم هایی استثنایی هستند. واقعاً شکل دادن یک شبکه به هم پیوسته مقاومت 
در جهان اسالم در برابر مستکبران کار ساده ای نیست. به تعبیر رهبری، شهید 
قاسم ســلیمانی خودش را بارها و بارها در معرض خطر قرار داده است. البته 
پیداست انسانی که امتحان پس بدهد، خدا او را در معرض خطرات و امتحانات 
ســخت تری قرار خواهد داد. میدان مجاهده نفسانی همان میدان قبلی است. 
واقعاً ایشان از کسانی بود که خودش را دائم در معرض شهادت قرار داده بود. 
اُر  جزو کسانی بود که با همه مجاهدت و رشادتی که داشت مصداق »تِلَْک الَدّ
ِقیَن«  ا فِي اْلَْرِض َواَل َفَســاًدا َوالَْعاقَِبُه لِلُْمَتّ اْلِخَرُه نَْجَعُلَها لِلَِّذیَن اَل یُِریُدوَن ُعُلًوّ
بود. واقعاً هیچ برتری جویی و فســادی در وجود او دیده نمی شــد. آدم وقتی 
بخواهد خودش را اثبات کند، دســت به دامن فساد می شود. تمام افتخاراتی 
که این شــهید داشت، واقعاً تواضع به معنای کلمه داشت و تظاهر به این کار 
نمی کرد. این وّد و محبتی که خداوند در دل مؤمنان با شــهادت این ســردار 
انداخت، به خاطر جایگاه واالیی بود که او داشت. خود اثر این شهادت، موقف 
این شهادت را در عالم مشــخص کرد. چون کسی مردم را مجبور نکرده بود 
به تشــییع جنازه بیایند. این تحوالت روحی و این حضور و تغییر معادالت به 
نفع جبهه حق، چیزی اســت که از عظمت وجودی این شهید ناشی می شود. 
جبهه کفار دو فتنه بزرگ را برای غلبه بر اسالم دنبال می کردند. از زمانی که 
جنگ تمدنی را با اســالم شروع کردند و حمله نظامی به دنیای اسالم کردند، 
تدابیر متعددی نسبت به جبهه داخلی داشتند. یک فتنه همان فتنه ای است 
ُموا بَْیَن یََدِي اهللِ َوَرُســولِِه َواتَُّقوا  َِّذیَن آَمُنوا اَل تَُقدِّ َُّها ال که قرآن می گوید »یَا أَی
َِّذیَن آَمُنوا اَل تَْرَفُعــوا أَْصَواتَُکْم َفْوَق َصْوِت  َُّها ال یٌع َعلِیٌم. یَــا أَی اهللَ إِنَّ اهللَ َســمِ
النَِّبــيِّ َواَل تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َکَجْهِر بَْعِضُکْم لَِبْعٍض أَن تَْحَبَط أَْعَمالُُکْم َوأَنُتْم اَل 
تَْشُعُروَن« یعنی از جبهه مؤمنان یک صدا باید شنیده شود و آن صدای مقدس 
رسول اهلل)ص( است و همه صداها در مقابل او باید خاشع و خاضع باشد. مقابل 
این جریان، خداوند در قرآن از یک نبأ فاســد یاد می کند که یعنی یک فاسق 
خبری را می آورد تا اینکه طایفه های مؤمنان با همدیگر درگیر شوند و جنگ 
را وارد مؤمنین می کنند. کار به قتال بین مؤمنان می کشــد و در ادامه کاری 
که می کند این اســت که قرآن تأکید می کند از کارهایی که ما را نســبت به 
همدیگر بدبین می کند پرهیز کنیم. قرآن می گوید دشمن از این طریق سعی 
می کند شعوبی گری و قبیله گرایی را دنبال کند. این جریانی بود که در جهان 
اسالم فعال کردند تا انسجام مؤمنان را بشکنند و نزاع را بین آن ها بیندازند و 

هویت های قومی و قبیله ای را ترویج کنند.
این فتنه بسیار بزرگی است که از یک خبر و نبأ عظیمی شروع می کنند تا جنگ 
را داخل ما بکشانند که شیطان انس و جن به دنبال آن هستند. کار دیگری نیز 
که نظام استکبار جهانی انجام داد این بود که نظام تمدنی خودش را به زور و با 
کشــتن 150 میلیون انسان برپا کرد. گوهره این تمدن نیز ایدئولوژی آن هاست 
که جنگشــان با ما نیز از همین جنس اســت. دین و ایدئولوژی آن ها در باطن 
همان پرستش طاغوت است. آن ها به کمتر از اینکه در برابر آن ها خضوع کنیم 
قانع نیستند. اگر این پرستش و گرایش به طاغوت ایجاد شد، امکانات و منابع ما 
به راحتی در اختیار آن ها قرار می گیرد. همان کاری که ابلیس در مواجهه انسان 
 آن را دنبــال می کند. به تعبیر قرآن یک عده نیز به واســطه مرض قلبی به آن

سمت وسو سرعت می گیرند.

 اندیشــه/  نقوی، فاطمی نژاد  روایت 
کردن این روزهــای پرالتهاب نگاه عمیق و 
تحلیل دقیقی می طلبد. نمی شود صرفاً به 
دیده ها متکی بود. مواجهه درست و عمیق با 
این موضوعات را از دیدگاه فلسفه اسالمی از 
حجت االسالم حسین مهدی زاده، پژوهشگر 
فرهنگســتان علوم اســالمی 
این چنین  که  کردیم  ســؤال 

پاسخ داد:
جامعه سؤال می کند آیا انقالب 
اســالمی به علــت ناکامی در 
تولید نهاد رسمی دولتمداری، 
مرده اســت یا به خاطر تولید 
حججی ها و سلیمانی ها زنده 
است؟ نمی تواند بفهمد آینده 
این نظام در اختیار سوداگران 
است یا در اختیار ایثارگران؟ 
نمی توانــد کشــف کند که 
ریــاکاری و ناکارآمدی نظام 
علمی و فنی و اداری کشــور 
در تولیــد مایحتــاج زندگی 
مــردم )مثل تولیــد پراید( 
واقعیــت این نظام اســت یا 
تولیــد فناوری های عجیب و 
غریب موشکی و پهپادی و راداری و جنگ 
الکترونیکی؟ چرا ایران امروز این دو ماجرای 

پارادوکسیکال را تولید می کند؟

 چرا در تشخیص روایت صحیح 
مشکل داریم؟

اگر انســان آینده سوداگر است، پس ما باید 
جامعه شفاف برای مهارگرگ صفتی های این 
انسان سردمزاج و شرور بسازیم، اگر ایثارگر 
است، پس باید به پنهانکاری و رقیق القلبی 
توأمان حاج قاسم هایمان اعتماد کنیم! اگر 
فناوری های تولیدی توسط این نظام، ناکارآمد 
و غیربهینه است و به قول معروف پراید است، 
پس باید به غــرب اعتماد و به فروش نفت 
و تبدیل شــدن به یک بازار مصرفی بسنده 
کنیم و اگــر می توانیم بــر مرزهای دانش 
حرکت کنیم، پس چرا دولتمداران، به قوت 

بازوی جوانان خود تکیه نمی کنند؟
شاید به این دلیل است که مردم نمی توانند 
روایت خود را انتخاب کنند تا انقالب نتواند 
برای تبلور و تحرک و کارآفرینی متناسب با 
انســان خودش طرحی ارائه دهد که انسان 
نفس پرست و ســوداگر را از اعتبار بیندازد، 
آن هایی که فقط با تماشا انتخاب می کنند، بر 
سر حادثه هایی که تقابل انقالب با غرب می 

آفریند، حیران باقی خواهند ماند.

 مسئله اکنون جنگ روایت هاست
روزها و ماه های اخیر، کشــور عزیز ما ایران، 
در حال گذراندن لحظه های خاصی است که 
همه ما تحلیل هایی از این تحوالت داریم. از 
اتفاقات پیش آمده در همسایه غربی ما عراق 
و ســپس ماجرای گرانی بنزین که سرمایه 
اجتماعی انقالب اسالمی را تضعیف کرد، تا 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، که بر عکس، 
خون تازه ای در کالبد نظام دمید و وحدتی 
کم ســابقه را برای ادامــه طرح های انقالب 

اسالمی به ارمغان آورد.
واضح اســت این نیز پایان ماجرا نیســت و 
دور تنــد ماجراهای ایــران همچنان ادامه 
دارد؛ اما نکته ای که نگارنده در پی تفکر در 
آن است همان مسئله جنگ روایت هاست. 
درست است که این مســئله با روایت های 
مختلفی قابل مطالعه است، اما چرا جامعه 

امــروز ما ظرفیت پذیــرش دو طیف کاماًل 
متناقض از این روایت ها را پیدا کرده اســت. 
حتی گاهــی در یک خانواده، برخی از اعضا 
بر راستگویی جمهوری اسالمی اصرار دارند 
و برخی دیگر قرائتی که از طرف آمریکایی 
طرفداری می کند و یا از سوی آن ها منتشر 
می شود را ترجیح می دهند؟ به باور نگارنده، 
در چند سال اخیر جامعه ایران بر پاشنه در 
انقالب گرایی یا غرب گرایی ایستاده است و نه 
به داخل می آید و نه از آن خارج می شــود، 
چرا که نه جمهوری اسالمی )به معنای دیوان 
رسمی دولتمداری بر آمده از انقالب اسالمی( 
تــوان تولید و توزیــع بی اعتمادی کامل به 
روایــت غرب از زندگی و تحوالت آن را دارد 
و نه غرب می تواند مزایای انقالب اسالمی را 
از چشــم مردم ما بیندازد و ما را از زندگی 
در دنیایی که انقالب اســالمی تولید کرده 
اســت باز دارد. اما چرا ما به چنین نقطه ای 

رسیده ایم؟

 مفهوم انسان تراز انقالب را
 توسعه ندادیم

تحلیل زیاد است و بسیاری از آن ها درست 
است و باید به آن ها محل گذاشت، من نیز 
از زاویه مطالعات خودم، این مســئله برایم 
بسیار مهم اســت. انقالب اسالمی از سوی 
یک انســان خاص به نام امام خمینی)ره( و 

پیروانش ایجاد شد. یعنی مردم ایران از بین 
همه انواع ظلم ستیزی و تحول، این انسان و 
صفاتی که او نمایندگی می کرد را برگزیدند 
تا آینده ایران را بسازد. در همین دوره، شاه 
نماینده یک انســان دیگری بــود که اتفاقاً 
دروازه های ورود به یک دنیای خاص دیگر را 
به روی ملت ما باز کرده بود. در همین دوره 
مارکسیست ها هم در همسایگی ما بودند و 
آن ها نیز یک پیشنهاد جدی به ما داشتند 
که ما انســانیت را از آن ها بیاموزیم و انساِن 
طرح آن ها شــویم. ملت مــا اما با قاطعیت 

بی سابقه ای انسان خمینی شد!
ماجرا اما آنجایی گره خورد که نهاد و جامعه 
رســمی که به مرور در ایران پرداخته شد، 
مفهوم انســان تراز انقالب را توســعه نداد. 
یعنــی به مرور هر کس به ســاخت دنیای 
خود مشغول شد. رسانه ها به مرور به جای 
بازتعریف از یک جامعه مظلوم اما سرزنده و 
مهربان، به سوی تبلیغ طبقات توانگر جامعه 
و نوع زیست آن ها رفتند. زندگی روستایی 
و شهرســتانی، به عنوان زندگی ســیاه و 
غیرقابل تحمل بازنمایی شد و در عمل نیز 
محل زندگی مردم به ابرشهرهایی متراکم و 
مصرفی بدل شد که نحوه ای از جامعه پردازی 
اســت که بیشتر به ســود سرمایه ساالری 
است تا انســان محوری و آزادی واقعی. در 
این جامعه به مرور انســان خمینی، هر روز 
بیشتر از دیروز احساس نفس تنگی می کند 
و مردمــی که منتظر ظهور جامعه خمینی 
بودند، بیشــتر از پیش ناامیــد از تولد این 

جامعه می شوند. 
تعجبی که باید جواب آن پیدا شــود این 
است که در همین گیر و دار، هنوز انقالب 
اســالمی بچه های خمینی را از نو متولد 
می کنــد. حججی ها را در زندگی معمولی 
انســان های معمولی می ســازد و قاســم 
ســلیمانی ها را در اوج الیه های پنهانکار 
قدرت سیاســی و نظامــی. در رأس این 
نظام نیز شخصیت رهبری آن، خالی از هر 
شائبه خودخواهی، می درخشد و چشم ها 

را به سوی خود معطوف می کند.

حجت االسالم مهدی زاده از منازعه جدید تمدنی ایران و غرب می گوید

انقالب اسالمی و جنگ روایت ها راه حل مواجهه با سلبریتی ها 
چیست؟

ســلبریتی بما هو ســلبریتی، از دو جهت 
شبیه بُت های جهان جاهلیت است؛ نخست 
سلبریتی ها مثل بُت ها، برساخته لذت طلبی ها 
و راه حل های موقتی برای مشکالتمان هستند. 
ما همه زمانــی که از کار و تالش خســته 
می شویم، به سلبریتی ها نیاز پیدا می کنیم 
و آن ها را »می ســازیم« تا »سرگرم« شویم. 
شباهت دومشان هم وابستگِی تام و تمامشان 
به نظام ســرمایه داری اســت. سلبریتی ها 
مهم ترین رکِن نولیبرالیســم و سرمایه داری 
جدیداند. تخدیر و افیون قیام های رهایی بخش 
و مخلصانــه  و مبــارزه با نظام ســلطه اند.

راه حل های مواجهه با سلبریتی ، منطقاً تابع 
تحلیل ما از سلبریتی است. با نظر به تحلیل 
فوق، در اینجا دو راه حل پیشــنهاد می شود: 
اول شناخت دقیق آن و بی اعتنایی عمدی و 
آگاهانه و روشن کردِن ماهیت »آفلین« بودِن 
آن ها. سلبریتی، وابسته به تصویرسازی خاصی 
از واقعیت است که متناسب با منافع اقتصادی 
بیشتر شکل می گیرد. دوام این تصاویر، وابسته 
به حمایت سرمایه دار از آن هاست. دوم، عنایت 
به تضادهای نظام ســرمایه داری در ارتباط با 
سلبریتی. نظام ســرمایه داری، نظام رقابت 
میان سرمایه داران و بنابراین نظام رقابت میان 
سلبریتی هاست. این رقابت ذاتی، حتی مطابق 
قانون بازار یعنی عرضه و تقاضا، منجر به ایجاد 
رقابت درونِی آن ها با هم خواهد شد، منوط 
بــه اینکه ما نکته اول را رعایت کنیم و آن ها 
را تا سرحد ممکن، تحریم کنیم. هیچ چیز 
برای سلبریتی، سخت تر از دیده نشدن نیست 
و دیده نشدن به معنای خروج او از بازار عرضه 
و تقاضای سلبریتی هاست. از این رو، سلبریتی 
در نظام ســرمایه داری، گرفتار تضاد درونی 
است. در این شرایط، دیگر ما مقصر شکستن 
سلبریتی ها نیستیم تا سلبریتی بتواند از مقابله 
مــا با خودش، بهره و ســودش را ببرد، بلکه 
سلبریتِی )بخوانید بُِت( بزرگ، سلبریتی های 
کوچک را شکسته و همه می بینند که تبر بر 

دوش سلبریتی بزرگ است.
مهم تریــن اقدام دربــاره ســلبریتی زدایی 
از جامعــه، آگاهی بخشــی دربــاره ماهیت 

سرمایه دارانه آن است.

ماجرا اما آنجایی 
گره خورد که نهاد 
و جامعه رسمی که 
به مرور در ایران 
پرداخته شد، مفهوم 
انسان تراز انقالب را 
توسعه نداد 
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چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

یادداشت

چله حاج قاسم)5(

 - اس��تان آذربایجان ش��رقی – شهرس��تان تبریز – خیابان امام خمینی – باالتر از خیابان جدیری به طرف آبرس��ان پالک757کدپس��تی 5166618518 -------  -اس��تان آذربایجان ش��رقی – شهرس��تان تبریز – بلوار اس��تاد ش��هریار بن بس��ت پنجم پالک یک طبقه دوم کد پس��تی 5156933593 
-اس��تان آذربایج��ان غرب��ی – شهرس��تان ارومی��ه – فلک��ه جه��اد – بل��وار نص��رت س��اختمان آنی��ل طبق��ه 4 واح��د 4 کدپس��تی 5716574233 -------  -اس��تان آذربایجان غربی شهرس��تان س��لماس– خیاب��ان رضائی تقاط��ع طالقانی س��اختمان زری��ن طبقه 3 واح��د 2کدپس��تی 5881975356 
-استان اردبیل – شهرستان اردبیل – خیابان شریعتی – الماس شهر طبقه 4 واحد 1 کد پستی 5615746934 -------      -استان اردبیل – شهرستان اردبیل – بزرگراه شهدا – مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین – نبش خیابان شهید چمران – ساختمان گلستان – پالک 2 – طبقه سوم – واحد 5 کد پستی 5615771535 
 5614786844 پس��تی  ک��د   490 پ��الک  خمین��ی  مصطف��ی  خیاب��ان  بخش��علی  می��رزا  خیاب��ان   – اردبی��ل  شهرس��تان   – اردبی��ل  -------  -اس��تان   5551135515 پس��تی  1ک��د  طبق��ه   4 طبق��ه   – ش��هر  الم��اس  مجتم��ع   – ش��ریعتی  می��دان   – اردبی��ل  شهرس��تان   – اردبی��ل  -اس��تان 
 8719873181 پس��تی  ک��د   – تی��راژه  پاس��اژ  زیری��ن  طبق��ه   – حس��ین  ام��ام  می��دان   – کاش��ان  شهرس��تان   – اصفه��ان  -اس��تان   ------------------------------------8318689541 پس��تی   ک��د   87 پ��الک   – م��درس  خیاب��ان   – ش��هر  ش��اهین  شهرس��تان   – اصفه��ان  -اس��تان 
-استان اصفهان – شهرستان اصفهان – ابتدای خیابان سروش – بسمت میدان احمد آباد بعد از پل هوائی طبقه فوقانی گالری فرش احمدی کدپستی 8155993773 -------  -استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر – شهرک هسا خیابان مخابرات فرعی 3 شرقی پالک 68 کد پستی 8316634681 
-اس��تان الب��رز – شهرس��تان ک��رج – خیاب��ان طالقان��ی ش��مالی – جن��ب بان��ک ای��ران زمی��ن – پ��الک 584 ک��د پس��تی 3143993445 ------------------   -اس��تان الب��رز – شهرس��تان ک��رج – ابت��دای خیاب��ان برغ��ان – روب��روی بخش��داری طبق��ه فوقانی خشکش��وئی ک��د پس��تی 3153784393 
-اس��تان الب��رز – شهرس��تان ک��رج – مه��ر وی��ال – خیاب��ان چه��ارم خیاب��ان درختی پ��الک 223طبقه ی��ک واح��د س��ه ک��د پس��تی 3137763191------------------  -اس��تان البرز – شهرس��تان ک��رج – مهرویال – بل��وار دانش آم��وز – س��اختمان پوریا – پ��الک 67 طبقه ی��ک کدپس��تی 3136943453 
 3148947863 پس��تی  ک��د   61 پ��الک   14 خیاب��ان   –  2 ف��از   – ش��هر  رجائ��ی   – ک��رج  شهرس��تان   – الب��رز  اس��تان   -  ------------------  3138793978 کدپس��تی  زمی��ن  زی��ر  طبق��ه   10 پ��الک  ف��راز  کوچ��ه  س��ر  ش��رقی  پون��ه  گله��ا  خیاب��ان  گلش��هر   – ک��رج  شهرس��تان   – الب��رز  -اس��تان 
-استان البرز – شهرستان فردیس – فلکه پنجم – بلوار بیات – جنب شیرینی سرای الدن – پالک 42 کد پستی 3175400000 ------------------  استان البرز – شهرستان کرج – رجائی شهر فاز 2 بلوار جمهوری اسالمی )رستاخیر (کوچه قزلباش ) احمد اسالمی (  پالک 46 طبقه سوم کدپستی3146913344 
-استان البرز – شهرستان کرج – رجائی شهر فاز 2 بلوار جمهوری اسالمی ) رستاخیز (  کوچه قزلباش )  احمد اسالمی(  پالک 46 طبقه چهارم کدپستی 3146913346 -------  -استان البرز – شهرستان کرج سرآسیاب برجی بلوار شهید فهمیده بن بست حافظ پالک ثبتی1766طبقه11کدپستی 3135686815 
-اس��تان اردبیل – شهرس��تان خلخال – خیابان امام خمینی – جنب رس��توران نان داغ – پالک 378 کد پس��تی 6581846787------------------  - اس��تان ایالم – شهرس��تان ایالم – بلوار مدرس – چهارراه حر – خیابان بوستان – نبش چهارراه حر – س��اختمان دو طبقه سنگ نما کدپستی 6931914377 
 3761813589 پس��تی  ک��د  ص��ادرات  بان��ک  جن��ب   – منف��رد  خیاب��ان  نب��ش   – آزادگان  بل��وار   – کری��م  رب��اط  شهرس��تان   – ته��ران  7515848696------------------  -اس��تان  پس��تی  ک��د   32 پ��الک   – زارع��ی  کوچ��ه   – عاش��وری  خیاب��ان   – بوش��هر  شهرس��تان   – بوش��هر  -اس��تان 
 1571713117 پس��تی  ک��د   – اول  طبق��ه   –  97 پ��الک   – طالقان��ی  خیاب��ان  تقاط��ع   – مفت��ح  خیاب��ان   – ته��ران  -اس��تان   ------------------1471193597 پس��تی  ک��د   28 پ��الک   – رش��تچی  کوچ��ه   – جنوب��ی  کارگ��ر  خیاب��ان  ابت��دای   – انق��الب  می��دان   – ته��ران  اس��تان   -
-اس��تان ته��ران – توانی��ر – کوچ��ه پن��اه – خیاب��ان ولیعص��ر – پ��الک 2428 – طبق��ه س��وم – واح��د ش��رقی ک��د پس��تی 1434814757------------------  -اس��تان ته��ران – خیاب��ان ش��هید بهش��تی – خیاب��ان پاکس��تان نرس��یده ب��ه کوچه ش��انزدهم پ��الک 56 طبق��ه اول کدپس��تی 1531763913 
-اس��تان تهران – خیابان آزادی – تقاطع خیابان نواب نبش کوچه یوس��فیان جنب بانک رفاه پالک 653 طبقه س��وم واحد 5 کد پس��تی 1311663151 ------------------   -اس��تان تهران – تهران– خیابان آزادی – خیابان نیایش شرقی – خیابان توحید – پالک 8 طبقه سوم واحد 9 کدپستی 1457895994 
-اس��تان ته��ران – ته��ران– خیاب��ان جمالزاده کوچه ش��هید کمال س��بکرو کریمی خیابان اس��کندری ش��مالی پالک 111 طبقه زیر زمین واحد ش��مالی کدپس��تی 1419764138 -------  -اس��تان تهران – تهران– نارمک – هف��ت حوض – کوچه عظیمی نی��ا – پالک 37 – طبقه یک – کد پس��تی 1648888511 
-استان تهران – تهران– سید خندان – خیابان میر مطهری – خیابان شقاقی ساختمان 1000 بلوک 2 پالک یک واحد 13 کد پستی 1541943319 ------------------  استان تهران – شهرستان بهارستان – گلستان میدان اول ساختمان اداری تجاری معصومی طبقه سوم واحد 504 کدپستی 3759156524 
 3337814553 پس��تی  ک��د   70 پ��الک   – نص��ر  پاس��اژ  جن��ب   – جام��ع  مس��جد  خیاب��ان   – ورامی��ن  شهرس��تان   – ته��ران  -------------------------------- -اس��تان   3751815623 پس��تی  ک��د   – همک��ف  طبق��ه   111 پ��الک   – خمین��ی  ام��ام  خیاب��ان   – ق��دس  ش��هر   – ته��ران  -اس��تان 
-اس��تان تهران – تهران– صادقیه – خیابان ش��هید حمید اس��دی خیابان س��تارخان مجتمع تجاری پردیس پالک 823 طبقه اول – واحد 3 کد پس��تی 1451683796 -------   -اس��تان تهران – تهران– بزرگراه ش��هید چمران – قبل از میدان توحید نبش کوچه الدن پالک 12 کد پس��تی 1441683571 
-اس��تان ته��ران – ته��ران– بزرگ��راه رس��الت – جن��ب ایس��تگاه مت��رو ش��هید باق��ری پ��الک 349 طبق��ه اول ک��د پس��تی 1685638913 ------------------  -اس��تان تهران – ته��ران– خیابان بنی هاش��م کوچ��ه 12متری نس��ترن مجتمع نس��ترن پالک ی��ک طبقه 6 واح��د 19کدپس��تی 1663737664 
- اس��تان ته��ران – شهرس��تان قرچ��ک – خیاب��ان اصل��ی جن��ب بان��ک رف��اه کارگ��ران س��اختمان نمون��ه طبق��ه دوم واح��د 3 کدپس��تی 1868854135 ------------------   -اس��تان چه��ار مح��ال بختیاری – ش��هر ک��رد – بلوار حاف��ظ ش��مالی – چه��ارراه ورزش – پ��الک 283 کد پس��تی 8815858699 
- اس��تان چه��ار مح��ال بختی��اری – ش��هر ک��رد – خیابان س��عدی ش��رقی بعد از خیاب��ان انتقال خ��ون نب��ش کوچه6,1کدپس��تی 8814617357 ------------------    -اس��تان خراس��ان رضوی – شهرس��تان س��بزوار – حاش��یه میدان الل��ه – آپارتمان تش��ریفات – طبقه س��وم کد پس��تی 9614731478 
-استان خراسان رضوی – مشهد مقدس – شهرک اتوبوسرانی – نبش خیابان شهید رفیعی26ساختمان آماتیس کدپستی 9184155895 -استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – خیابان فردوسی جنوبی – خیابان عدالت غربی بعد از هیئت رضوی جنب رستوران شایسته پالک ثبتی 2232کدپستی 9313748594 
-اس��تان خراس��ان رض��وی – مش��هد مق��دس – خیاب��ان پی��روزی – پی��روزی 23 پ��الک 64 ک��د پس��تی 9177956546 ------------------------------------    -اس��تان خوزس��تان – شهرس��تان اه��واز – خیاب��ان طالقان��ی – خیاب��ان وکیل��ی خیاب��ان دکت��ر ش��ریعتی پ��الک 1081کدپس��تی 6193865676 
ک��د پس��تی 4516713453  ی��ک  پ��الک   – بس��ت شش��م  ب��ن  جن��ب   – جاوی��د  خیاب��ان   – زنج��ان  شهرس��تان   – زنج��ان  ------------------   -اس��تان  ک��د پس��تی 6418548249   – ی��ک  واح��د   – اول  طبق��ه   – قائ��م  پاس��اژ   – مطه��ری  راه  –چه��ار  شهرس��تان خرمش��هر   – -اس��تان خوزس��تان 
-اس��تان زنج��ان – شهرس��تان زنج��ان – ج��اده ش��هرک – نب��ش قائ��م 7 – قطع��ه 2774 طبق��ه س��وم ک��د پس��تی 4515673713 ------------------------------------    -اس��تان زنج��ان – شهرس��تان ابه��ر – خیاب��ان الل��ه – بل��وار طالقان��ی – پ��الک 22 طبق��ه ی��ک ک��د پس��تی 4561893696 
-اس��تان س��منان – شهرس��تان ش��اهرود – خیاب��ان ش��هربانی پائی��ن ت��ر از نی��روی انتظام��ی طبق��ه فوقان��ی آژان��س بیس��یم گوه��ر حج��اب ک��د پس��تی 3616655966 ------------------   -اس��تان خراس��ان رضوی – مش��هد مق��دس – بلوار امام��ت – امام��ت 3 پالک 85 ک��د پس��تی 9188618314

-استان سمنان – شهرستان شاهرود خیابان معلم باالتر از خوابگاه عظیمی نبش کوچه راه دزج جنب سیسمونی شاین کد پستی 3613669844 -------  -استان سمنان – شهرستان سمنان – باغ فردوس بلوار میرزا بزرگ شیرازی خیابان محمد علی قدس پالک 32 طبقه سوم کدپستی 3514618756 
-اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان – شهرس��تان زاهدان – بلوار دانشجو بین خیابان دانش��گاه 15 و 17جنب نانوائی پالک 55 کدپستی 9816864798 -------  -استان فارس – شهرستان آباده بلوار اس��تقالل بین چهارراه مولوی و خیابان شاهد روبروی خیابان حجت پالک 334کدپستی 7391717719 
-استان فارس – شهرستان شیراز چهارراه پارامونت خیابان لطفعلی خان زند خیابان شهید حجری پاساژ حجت 1) قسمت اداری (طبقه اول واحد یک کدپستی 7133977579 ---   استان فارس شهرستان شیراز خیابان قصرالدشت بعد از سه راه برق روبروی خیابان فلسطین ) باغشاه (  طبقه فوقانی فروشکاه الما کد پستی 7131656114 
-اس��تان قزوین – شهرس��تان قزوین – خیابان فلس��طین – بین چهارراه فلس��طین و خیام ش��مالی س��اختمان 478 طبقه اول واحد دو کد پس��تی 3413873453 ------------------    -اس��تان قزوین – شهرس��تان قزوین – ضلع ش��مالی میدان میرعماد – طبقه دوم – واحد 8 کد پس��تی 3413883145 
-استان کردستان – شهرستان قروه – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – روبروی قنادی کردستان – پالک 63 طبقه اول کد پستی 6661813718 -------              -استان کرمان – شهرستان رفسنجان – خیابان معراج جنوبی – نبش کوچه 16 ضلع جنوب غربی طبقه فوقانی فروشگاه مواد غذائی معراج کد پستی 7719655761 
- اس��تان کرمانش��اه – شهرس��تان کرمانش��اه – بل��وار گلری��زان پائی��ن ت��ر از چه��ارراه خ��رم س��مت چ��پ پ��الک 808 کدپس��تی 6714777195  -------    - اس��تان کرمانش��اه – شهرس��تان کرمانش��اه – بل��وار ش��هید بهش��تی – خیاب��ان ش��هید بن��ت الهدی ص��در پالک 6 ک��د پس��تی 6715663315 
-استان کهکیلویه و بویر احمد – شهرستان یاسوج میدان شهدای نیروی انتظامی خیابان شهید قدوسی خیابان سردار جنگل شمالی پالک 87 طبقه همکف کد پستی 7591748564 -------    -استان گلستان – شهرستان گرگان – کوی رفیعی – بلوار قدس ) چاله باغ (- کوچه قدس 12پالک 92 کدپستی 4917734883 
- اس��تان گلس��تان – شهرس��تان کالله – خیابان آخوندی – احمدی – خیابان انقالب پالک 35 طبقه اول کد پس��تی 4991819199 -------   -اس��تان گیالن – شهرس��تان لنگرود – میدان معلم – نبش خیابان بابک- پالک 167,3 – طبقه فوقانی موسس��ه مالی اعتباری اثنی عش��ر کد پس��تی 4471636678 
-استان گیالن – شهرستان خمام – تختی – خیابان بسیج مستضعفین خیابان امام خمینی پالک 95 طبقه اول واحد شرقی کدپستی 4341665568 ------------------   -استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خیابان انقالب – خیابان رازی – نبش20 متری پژوهنده جنب اصناف کدپستی 6816866737 
-استان مازندران – شهرستان ساری – خیابان مدرس – سه راه آرامگاه – جنب لوازم خانگی قلیزاده – مجتمع هشت واحدی کد پستی 4816744373 -------    -استان مازندران – شهرستان ساری – خیابان شهید پورابراهیمی ) دخانیات ( نبش کوچه عبدی جنب ساختمان قنادان ساری کد پستی 4813774749 
-استان مازندران – شهرستان تنکابن – خیابان جمهوری اسالمی – کوچه بهار طبقه فوقانی تاالر اطلس واحد یک کدپستی 4681645547 -استان مازندران – شهرستان ساری – بلوار پاسداران – نبش کوی الله – طبقه فوقانی مبل افق کد پستی 4815895562 -استان مازندران – شهرستان ساری – کوی دولت – آپارتمان 25 کد پستی 4814975344 
-استان مازندران – شهرستان آمل – خیابان امام خمینی – نبش آفتاب 23- طبقه سوم – واحد شمالی کد پستی 4615735817 -استان مرکزی – شهرستان ساوه – خیابان طالقانی 2 – پالک 14 کد پستی 3918695146 -استان مرکزی – شهرستان ساوه – خیابان شریعتی – کوچه دوم درب اول سمت چپ پالک ثبتی28 کدپستی 3913774547 
-اس��تان مرک��زی – شهرس��تان اراک دانش��گاه اس��المی روب��روی درب دانش��گاه کوچ��ه ش��هیدان بهرامی و صالحی پ��الک 6874 ک��د پس��تی 3817866875 --------------    -اس��تان همدان – شهرس��تان هم��دان – خیاب��ان طالقانی – مقاب��ل کتابخانه کودک –پ��الک 38 – کد پس��تی 6515776973 
-اس��تان هم��دان شهرس��تان مالی��ر خیاب��ان امیر کبیر روبروی ورزش��گاه تختی نبش کوچه ش��هید اش��رفی پالک280کدپس��تی 6571915834 --------------    -اس��تان یزد – شهرس��تان ی��زد – صفائیه – بلوار ش��هید قندی – کوچه بهاران هفتم – درب س��وم س��مت چپ کدپس��تی 8966884757 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )729745(
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آگهی تغییرات شرکت شبکه بادران گستران سهامی خاص به شماره ثبت 408926 و شناسه ملی 10380556600    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,02 و ب��ه اس��تناد مج��وز ش��ماره 60,294156 م��ورخ 97,11,14 وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ش��عب ش��رکت بش��رح ذیل منح��ل گردید :



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

روزنامـه صبـح ایـران

نکوداشت عالمه سیدجعفر مرتضی در قم برگزار می شود  معارف: آیین نکوداشت عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در قم برگزار می شود. این نشست علمی روز 
چهارشنبه، ۲۵ دی ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به نشانی »قم، خیابان معلم« برگزار خواهد شد و در آن، حجج اسالم محمدهادی یوسفی غروی، رسول جعفریان، محمدعلی مهدوی راد 
و محسن الویری به سخنرانی خواهند پرداخت. گفتنی است عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی، پژوهشگر تاریخ اسالم، سیره نگار و از علمای حوزه علمیه قم و لبنان، ۱۰ مهرماه سال جاری در بیروت دارفانی را وداع کرد.

معنویت و اخالق؛ نیاز امروز جامعه دینی
بدون شــک یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی حاکمیت معنویت و اخالق در 
جامعه اســت، اما در این رابطه پرسش هایی قابل طرح است؛ یکی از این پرسش ها 
این است که اخالق و معنویت مبتنی بر چه الگو و اصولی است؟ آیا مبتنی بر منافع 
شخصی و گروهی است یا مبتنی بر واقع و نفس االمر است؟ اگر مالک اول را بپذیریم 
دارای پیامدهایی است که از جمله مهم ترین پیامدهای آن رواج نگاه فایده گرایانه در 
جامعه اســت؛ زیرا در این صورت مالک داوری و ارزش گذاری درباره خوبی و بدی 

امور و پدیده ها منفعتی است که آن ها برای انسان دارند.
بر اســاس این مالک انسان فایده گرا در مقام داوری درباره ارزش سایر انسان ها نیز 
به میزان فایده ای که آن انسان دارد، توجه می کند، نه به ارزش های ذاتی و حقیقی 
انسان ها. همچنین درباره آموزه های دینی نیز به دین از آن جهت نگاه می کند، که 
این آموزه ها چه فایده و منفعتی می توانند برای انسان داشته باشند. از این رو انسان 
دارای نگاه فایده گرایانه برخی از آموزه های دینی را می پذیرد و به آن عمل می کند 
و از پذیرش برخی دیگر از آموزه های دینی اجتناب می کند، چون مطابق با منافع او 
نیست و به تعبیر قرآن چنین انسانی »نُْؤِمُن بَِبْعٍض َو نَْکُفُر بَِبْعٍض« )نساء:۱۵۰( است.

به نظر می رسد چنین طرز تفکری از پیامدهای رواج نگرش سکوالریسم رفتاری در 
جامعه است؛ زیرا چنین انسانی اگر چه در مقام انجام امور عبادی نهایت اهتمام را 
دارد، اما در رفتار اجتماعی خود کمتر به آموزه های دینی و اخالقی توجه می کند، از 
این جهت که این آموزه ها با منافع او در تعارض هستند. نکته جالبی که وجود دارد، 
این اســت که چنین انسان هایی رفتار خود را به گونه ای توجیه می کنند که آنچه 
انجام می دهند درســت و برحق است، قرآن چنین انسان هایی را این گونه توصیف 
می کند »أََفَمْنْ  ُزیَِّن لَُه ُســوُء َعَملِِه َفَرآُه َحَسًنا« )فاطر: ۸(یکی از آموزه های دینی، 
توجه به کرامت انسان هاست که متأسفانه در رفتار اجتماعی ما کمتر به آن توجه 
می شــود. با توجه به تعالیم دینی این اصل، مبنایی است برای سایر اصول اخالقی 
مانند رعایت انصاف و عدالت در برخوردهایی که یک فرد با سایر افراد دارد، اما نادیده 
گرفتن این اصل در رفتارهای اجتماعی موجب آسیب های اجتماعی در جوامع دینی 
شده اســت. با توجه به آنچه به طور مختصر بیان شد، به نظر می رسد آنچه برای 
توســعه و گسترش اخالق و معنویت در جامعه الزم و ضروری است، این باشد که 
در رفتار اجتماعی اخالق دینی که مبتنی بر آموزه های دینی است، مورد توجه قرار 

گیرد، نه اخالقی که مبتنی بر نگاه فایده گرایانه است.

ابتالی مؤمن به مصائب، نشانه شدت محبت خداست
مهر: قرآن کریم از دو دسته عاقبت و پایان کار سخن می گوید؛ دسته اول عاقبت 
مفسدین، ظالمین، منذرین )انذار داده شده ها( و مجرمین است. اینان را می فرماید 
بنگرید که چگونه به بد عاقبتی گرفتارشان ساختیم. دسته دوم، متقین هستند 
که عاقبت حقیقی؛ یعنی خیر و سعادت از آن آن ها است. بنابراین شرط عاقبت 
بخیری؛ یک، در اســتعانت و یاری جستن از خدا و دو، در صبر و پایداری است. 
قرآن مجید این دو سفارش را از قول حضرت موسی )ع( نقل می کند: »َقاَل ُموَسی 
ِ یُورِثَُها َمْن یََشــاُء ِمْن ِعَباِدهِ َوالَْعاقَِبُه  لَِقْوِمِه اْســَتِعیُنوا بِاَلِ َواْصِبُروا إِنَّ اْلَْرَض ِلَ
لِلُْمتَِّقیَن« ]العراف: ۱۲۸[؛ پس اگر راه والیت را راه متقین می دانیم که هست، 
و بر آن دو شرط عاقبت بخیری التزام داریم، جای چه نگرانی است. برای متقین 
هیچ چیزی باالتر از توفیق شهادت نیست.ألَْبآلُء لِلِْوالءِ؛ این سنت الهی است که 
بال مالزم با دوستی است. خداوند هیچ قومی را دوست ندارد، مگر آنکه آن قوم را 
به مشکالت مبتال می سازد: »َما أََحبَّ اَلُ َقْوماً إاِلَّ ابَْتاَلُهم « )کافی، ج ۲، ص ۲۵۴(. 
شدت ابتالی مؤمن به مصائب، نشانه شدت محبت خدا هم هست. ملت شریف 
ایران با انقالب اسالمی وارد رابطه والیی وثیق با خداوند شده اند. به همین خاطر، 
روزی نیســت که این ملت مبتال به مکر شیاطین و اشرار و ظالمین و مفسدین 
نشــود؛ ولی »َوَمَکُروا َوَمَکَر اَلُ َواَلُ َخْیُر الَْماِکِرین« ]آل عمران: ۵۴[؛ و صد البته 
این ابتال ها توأم با خوشــی های مادی و معنوی بوده است. مسلم بدانید که اگر 
ظرفیت ایمانی این ملت تا این اندازه باال نباشد، این اندازه مبتال نمی شد. در این 
حجم عظیم ابتال که در درجه اول بر شانه مقام عظمای والیت سنگینی می کند، 
آشکارا سر الهی معلوم است؛ گویی برای این ملت، رسالت عظیمی در پیش است.

 معارف/ نقوی، فاطمی نژاد  مدل هایی 
که بــرای مدیریت مراکــز علمی مطرح 
می شــوند، غالباً زیرمجموعه ای از یکی از 
این دو مدل قرار می گیرند؛ مدلی مبتنی 
بر برنامه ریزی دقیق جهت تعلیم و تربیت 
نیروهای کارآمد و با صالحیت درپی تحقق 
اهداف مشخص و دیگر مدل هایی مبتنی بر 
پذیرش نظم طبیعی و عرفی، به این معنی 
که با گذشت زمان، نیازها به خودی خود 
مسیر را مشــخص می کنند. حوزه نیز به 
عنوان یک مرکز علمی برای پویایی بیشتر 
باید ســازوکار تحول خود را تعیین کند. 
برای بررسی این موضوع با حجت االسالم 
علــی فرحانی، اســتاد درس خارج حوزه 
علمیه قم به گفت و گو نشســته ایم که در 

ادامه می خوانید: 

 به نظر شما، رســالت حوزه های 
علمیه در مقطع کنونی چیست؟

رســالت اصلی حوزه هــای علمیه همان 
چیزی اســت که قرآن می فرماید: »الَِّذیَن 
یَُبلُِّغوَن رِساالِت اَلِ َو یَْخَشْونَُه َو ال یَْخَشْوَن 
أََحــداً إاَِلّ اَلَ َو َکفی  بِاَلِ َحِســیباً«؛ ادامه 
همان کاری که پیغمبــران بزرگ الهی و 
پیامبر بزرگ الهی جمیعاً انجام می دهند. 
ایــن کار با رعایت دو نکتــه اصلی در هر 
زمان و هر مکان خالصه می شود؛ نخست 
بُعد تزکیه و سپس بعد تعلیم است. مقدمه 
تزکیه این است که انسان در ابتدا خود را به 
زیبایی های اخالقی زینت ببخشد و سپس 
در پی ترویج این زیبایی ها در سطح جامعه 

و دورکردن آن ها از زشتی ها باشد. 
رســالت دوم حوزه بعد تعلیمی و تبلیغی 
یعنی آشــنا کردن مردم با حقایق دینی، 
اعتقــادات و  اخالقیات اســت. در مرحله 
اعتقــادات هــر چه زمان پیــش می  رود، 
شبهه های اعتقادی بیشتر می شود. حوزه 
نمی تواند خود را از این شــبهات اعتقادی 
دور کند و پاســخ مناسب و دقیق به این 
شبهات وظیفه حوزه در این عصر و زمان 
است. در بعد فقهی نیز مسائل نوپدیدی که 

قبالً در کتاب های فقهی ما به طور مفصل 
و یا جزئی مورد توجه قرار نگرفته اند، باید 
مورد کنکاش قرار گرفتــه و یک اجتهاد 
سنتی و در عین حال پویا با مسائل نوپدید 
شکل بگیرد؛ باید یک نگاه نو بر اساس فقه 
جواهری به مســائل گذشته داشت. نمی 
شود گفت که آنچه فقهای ما گفته اند، دیگر 
حرف آخر است و نمی شود اجتهاد کرد و 
نظریــه نو مطرح کرد. افتخــار حوزه های 
علمیه این بوده اســت که باب اجتهاد را 
مفتوح می دانسته و در مسائل فقهی خود را 
مقلد گذشتگان نمی دانست. اکنون در این 
عصر و زمان باید دو نگاه در بعد فقهی وجود 
داشته باشد، یکی به مسائل نوپدید و دوم 
نگاه نو به مسائلی که از قبل همچون مسائل 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فقهی وجود 
داشته اســت. اگر فقیه، فقیه زمان خود و 
آشنا به مسائل زمان خودش باشد، همان 
فقیــه مورد تأکیــد روایــات خواهد بود.

 آیا رســیدن به این نقطه را باید 
از رهگذر تغییر کتاب های درســی 

حوزوی دنبال کرد؟
بنده با تغییر کتاب های ســطح به حسب 
شــرایط و زمان ها مشــکلی نــدارم، ولی 
در اینجــا چند نکته اساســی وجود دارد. 
کتاب های درسی حوزه تاکنون یک ویژگی 
عمده داشــته و آن اینکه تراث بزرگان ما 

بوده و مالپرور و دقیق نگر بوده است و چه 
در ادبیات و چــه در فقه و اصول طلبه را 
دقیق، مستشکل و منتقد بار می آورده است. 
این کتاب ها طبیعتاً توسط معصوم نوشته 
نشده است و قابل تغییر است، اما اینکه چه 
کسی و چگونه این تغییر را انجام دهد چند 
شرط دارد. نخست اینکه کسی باید باشد 
که ســال ها بر کرسی تدریس نشسته و با 
رمز و رموز این کتاب ها آشناست، نه اینکه 
کسی در گوشه و کنار کتاب درسی تدوین 
کند که سابقه آموزشی نداشته باشد. دوم 
اینکه تغییر نیز نباید صرفاً ناظر بر فرمول 
حفــظ کردن و پرکردن حافظه باشــد. با 
این دو شــرط کتاب های حــوزوی باید با 
شــرایط زمان و مکان تغییر و تحول یابد. 
متأسفانه مباحثه آن طور که مناسب حال 
حاضر باشد، نیست. بیش از این ها باید به 
سنت بسیار کارآمد مباحثه برگردیم. یک 
رکن اساسی درس در سطح و دوران درس 

خارج، مباحثه است. 

 مواجهه حوزه با مسائل اجتماعی 
چگونه است؟ چقدر این کار ضروری 

است؟
حوزه هم وظیفه مباحث نظری هم مباحث 
عملی و فقهی دارد . منتها بســته به ذوق 
افــراد و احتیاجاتی کــه در یک منطقه 
احساس می شود، در هر دو جنبه حوزه ها 

نیازمند کار دقیق و عمیق هستند.

 چگونه می توان به این فرایند تغییر 
و تحول در حوزه سرعت بخشید؟

معمــوالً در کالس هــای درس به طالب 
می گویــم که دوران ســطح تعریف خود 
و دوران خارج نیــز تعریف خاص خود را 
دارد. در دوران ســطح باید متنی که برای 
طالب قرار داده شد، مطالعه و مباحثه شده 
و متن فهمیده شود، ولی این دوره بیشتر 

دوره  در  اســت.  استادمحور 
درس خارج من شــیوه های 
رایج را مکفی نمی دانم و باید 
خود طلبه زودتر دست به کار 
شود. اگر طلبه ای می خواهد 
دوران درس تحقیقــی خود 
را کوتــاه کنــد  و زودتر به 

خودش  باید  برسد  نتیجه 
تالش کند و پیش از استاد 
مباحث را تجزیه و تحلیل 
کند و آن ها را پیش مباحثه 
کند. در دوره درس خارج 
پیشنهاد من این است که 
درس خارج باید طلبه محور 
باشــد و اســتاد به عنوان 
راهنمــا این فضا را کنترل 

کند. 

 حوزه علمیــه چگونه می تواند به 
سیاست گذاری  میدان  به  پا  درستی 

بگذارد؟
هدف حوزه بیان مسائل با استدالل علمی 
و بیان مسائل فقهی است و شیوه حوزه نیز 
نقد وانتقاد است و هیچ طلبه ای بدون دلیل 
و اقامه نباید هیچ حرفی را از کسی قبول 
کند چه مسائل نوپدید و چه مسائل قدیم 
باشد. اینکه کدام مسائل قابلیت اجرا دارد، 
باید توســط مجریان محک زده شود. قوه 
مقننه و مجریه باید مثالً در حوزه بانکداری 
قابلیت های اجرایی طرح های حوزه را مد 

نظر قرار دهد.

حجت االسالم علی فرحانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت وگو با قدس:

فقیه باید آشنا به مسائل زمان خودش باشد

امروز باید دو 
نگاه در فقه وجود 
داشته باشد؛ یکی 
به مسائل نوپدید 
و دوم نگاه نو به 

مسائلی که از قبل 
وجود داشته است

بــــــرش

 »جهاد فی سبیل اهلل« 
 از عوامل رسیدن به درک 
َّا إِلَْیِه راِجُعون« ِ َو إِن َّا هلِلَ »إِن

َّا إِلَْیِه راِجُعون« )بقره:۱۵6(  ِ َو إِن َّا ِلَ آیه »إِن
در مرگ هر انســانی در زبان وابستگانش، 
جــاری و ســاری اســت؛ اما متأســفانه 
کمتر بــه معنای بلند عرفانــی آن توجه 
ِ«؛ ما، مــال خداییم نه  َّا ِلَ می شــود؛ »إِن
مال خودمان؛ یعنی أنانیتی که ما به خود 
نســبت می دهیم، حقیقتاً مال ما نیست؛ 
بلکه مالکش خدا اســت؛ زیرا ما عبدیم و 
»العبد و ما في یده کان لمواله«؛ بنابراین 
هستی ای که ما به خود نسبت می دهیم؛ 
هستی حق است که به شکل عاریه ای به 
ما انتساب یافته اســت، ولی این انتساب 
عاریه ای مــا را به توهم انداخته که خیال 
کنیم ما موجودیتی داریم که مال خودمان 
ِ« به ما هشدار می دهد  َّا ِلَ است؛ جمله »إِن
کــه این گونه مپندارید که این انتســاب، 
حقیقی اســت؛ بلکه این انتساب، مجازی 
و عاریه ای اســت و انتساب حقیقی از آن 

خداست.
البته رســیدن به این معنا در حد فهم و 
یافت علم حصولی چندان کارساز نیست؛ 
بلکه باید انســان این معنا را شهود کند و 
به ادراک حضوری به این معنا برسد؛ یعنی 
انسان این موجود بالعرض و مجازی، باید 
مجازیــت وجود خود و عاریه بودن أنانیت 
خود را شــهود کند؛ تا این رجوع واقعاً رخ 
دهد. از عوامل بســیار مؤثر در رســیدن 
به این شــهود با اختیار، مسئله جهاد فی 
سبیل ال است؛ زیرا وقتی انسان آگاهانه 
جانــش را در معرض تقدیــم به خدا قرار 
می دهــد؛ در باطن، خود را راضی به عبور 
از خود کرده اســت و راضی می شــود که 
انانیتــش را رهــا کند؛ رســیدن به این 
اندازه از گذشــت از خود، نقش بزرگی در 
شهود بی چیزی خود دارد؛ و شاید شهید 
سلیمانی به شهود از بی چیزی خود رسیده 
 بود که چنین عاشــق شــهادت شده بود؛ 

هنیئا له.
این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست
روزی رخـش ببینم و تسلیـم وی کنـم

معارف
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یادداشت

دیدگاه

یادداشت

حوزه ثبت ملک کن تهران
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن احمدی )مالک(
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 12640 و 12641 بدون 
تاریخ دفتر اسناد رسمی 781 تهران و برگ تقاضای وارده بشماره 1023034938 
م��ورخ 1398/10/14 مدعی فقدان س��ند مالکیت شش��دانگ عرص��ه و اعیان یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت شرقی طبقه چهارم به مساحت 133/08 
مترمربع که مقدار 2/64 مترمربع آن بالکن و 6/67 مترمربع آن پیش��رفتگی اس��ت 
قطعه هش��تم تفکیکی به ش��ماره 53430 فرع��ی از 124 اصلی مفروز از ش��ماره 
309 فرع��ی از اصلی مذک��ور واقع در بخش 11 تهران به انضم��ام انباری قطعه 8 
تفکیکی به مس��احت 7/35 واقع در س��مت جنوبی زیرزمین اول و پارکینگ قطعه 
هش��تم به مس��احت 11/25 مترمربع واقع در سمت ش��مال غربی زیرزمین یک و 
پارکین��گ قطع��ه نهم تفکیکی به مس��احت 11/25 مترمربع واقع در ش��مال ذیل 
دفتر الکترونیکی 139620301023055545 ش��ماره سریال 590432الف96 به 
نام آقای محس��ن احمدی ثبت و س��ند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. که به 
علت سهل انگاری مدعی اند که سند مالکیت خود را مفقود نموده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر 
ای��ن آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس 
از انقضای مهلت مزبور و نرس��یدن واخواهی نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. م.الف19310   آ9813008
شناسه آگهی: 727030   تاریخ انتشار: 98/10/23

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران- سیدسعید ناصری
از طرف فرشته وطن نواز

حوزه ثبت ملک قلهک تهران
آگهی فقدان سند مالکیت

شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 85/121 مترمربع 
قطعه 8 تفکیکی پالک ثبتی شماره 11399 فرعی از 3104 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 504 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با قدرالس��هم از 
عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی 
آن ذی��ل ثب��ت 228669 صفحه 203 جلد 765 به نام س��یامک آقا علی زاده ثبت 
و س��ند مالکیت به ش��ماره چاپی 492407 صادر گردیده سپس برابر سند قطعی 
شماره 149958 مورخ 1377/9/15 دفتر 12 تهران به خانم عزیز بهرامی خوشخو 
منتقل و برابر س��ند قطعی 146277 م��ورخ 1381/1/28 دفتر 12 تهران به بهروز 
کمالی منتقل و برابر س��ند قطعی 146957 مورخ 1381/6/17 دفتر 12 تهران به 
آقای هرمز کمالی و خانم س��لما کالهدوزان نسبت به سه دانگ و 1/5 دانگ مشاع 
منتقل گردیده س��پس شش��دانگ برابر س��ند قطعی 19437 مورخ 1382/11/14 
دفت��ر 299 تهران به مجید صانعی فر و رزا اس��تکی )بالس��ویه( منتق��ل و متعاقباً 
شش��دانگ برابر س��ند قطعی 80752 مورخ 1385/2/16 دفتر 87 تهران به آقای  
احمد حیادار منتقل گردیده اس��ت برابر اس��ناد 8545- 1385/8/11 و 13409- 
1386/12/4 دفترخانه 718 تهران در رهن بانک صادرات می باش��د که نس��بت به 

آنها اجرائیه صادر گردیده است.
نظ��ر به اینکه آقای احمد حیادار با ارائه دو برگ استش��هادیه که امضاء گواهان آن 
توس��ط دفترخانه 24 تهران طی ش��ماره 86885 مورخ 98/7/22 تأیید گردیده و 
به ضمیمه تقاضای به ش��ماره وارده 139885601026027966- 98/7/23 اعالم 
نموده که سند مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت نموده است لذا بدینوسیله وفق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مورخه 
80/11/8 مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه ش��خص یا  اش��خاص اعم از حقیقی یا 
حقوقی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مذکور که بدان اش��اره نشده باشد و یا 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله را در اختیار دارند ظرف ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
را ارائه و رس��ید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از س��پری ش��دن مهلت مقرر 

المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد گردید. م.الف19311  آ9813052
شناسه آگهی: 727035
تاریخ انتشار: 98/10/23

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران- مهدی شعبانی
از طرف علیرضا محسنی

اداره ثبت اسناد و امالک لویزان
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه عبدالرضا رهبری فرد اصالتاً با اعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک 
مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده بشماره 77030 مورخ 98/9/26 
دفتر 353 تهران و درخواس��ت وارده 139885601151022356 مورخ 98/9/26 
تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است، مراتب در اجرای ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد: 
نام و نام خانوادگی مالک/مالکین: عبدالرضا رهبری فرد )مالک یک س��هم از 7 سهم 

مشاع( مالکیت: شش دانگ
شماره پالک فرعی: 3058 اصلی: 151 مفروز 84 واقع در بخش 11 تهران

علت گم شدن: جابجایی
خالصه وضعیت مالکیت: س��ند مالکیت یک سهم از 7 سهم ششدانگ یک دستگاه 
آپارتم��ان واقع در ش��مال طبقه 3 به مس��احت 73/69 متر قطع��ه 8 تفکیکی به 
ش��ماره فرعی 3058 از 151 مفروز از 84 واقع در بخش 11 تهران بانضمام یکباب 
انب��اری قطعه 10 به مس��احت 2/25 مترمربع واقع در ش��مال زیرزمین و بانضمام 
پارکینگ قطعه 1 به مس��احت 10/80مترمربع واقع در جنوب غرب زیرزمین ذیل 
دفتر الکترونیکی 139820301151019968 به نام عبدالرضا رهبری فرد نس��بت 
به 1 سهم مشاع از 7 سهم سند مالکیت با شماره 715374 الف 98 صادر گردیده 

است.
این��ک با توجه به  اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواس��ت صدور 
المثن��ی آن، مراتب اعالم تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگه��ی، معامله کرده یا 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د باید تا ده روز پس از انتش��ار آگهی 
ب��ه ثبت مح��ل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارایه نش��ود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد کرد. م.الف19312   آ9813053    

شناسه آگهی: 727038
تاریخ انتشار: 98/10/23

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لویزان- علیزاده

اداره ثبت اسناد و امالک لویزان
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه عبدالرضا رهبری فرد اصالتاً با اعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک 
مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده بشماره 77031 مورخ 98/9/26 
دفتر 353 تهران و درخواس��ت وارده 139885601151022358 مورخ 98/9/26 
تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است، مراتب در اجرای ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد: 
نام و نام خانوادگی مالک/مالکین: عبدالرضا رهبری فرد )مالک یک س��هم از 7 سهم 

مشاع( مالکیت: شش دانگ
شماره پالک فرعی: 3057 اصلی: 151 مفروز 84 واقع در بخش 11 تهران

علت گم شدن: جابجایی
خالصه وضعیت مالکیت: س��ند مالکیت یک سهم از 7 سهم ششدانگ یک دستگاه 
آپارتم��ان واق��ع در جن��وب طبقه 3 به مس��احت 81/9 مترمربع ک��ه مقدار 1/33 
مترمربع آن بالکن اس��ت. قطعه 7 تفکیکی به ش��ماره فرعی 3057 از 151 مفروز 
از 84 واق��ع در بخش 11 تهران بانضمام یکباب انباری قطعه 3 به مس��احت 2/13 
مترمربع واقع در زیرزمین و بانضمام پارکینگ قطعه 2 به مساحت 10/80مترمربع 
واقع در غرب زیرزمین ذیل دفت��ر الکترونیکی 139820301151019977 به نام 
عبدالرضا رهبری فرد نسبت به 1 سهم مشاع از 7 سهم سند مالکیت با شماره چاپی 

715364 الف 98 صادر گردیده است.
این��ک با توجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواس��ت صدور 
المثن��ی آن، مراتب اعالم تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگه��ی، معامله کرده یا 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د باید تا ده روز پس از انتش��ار آگهی 
ب��ه ثبت مح��ل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 
طب��ق مقررات صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد کرد. م.الف19313  آ9813054           

شناسه آگهی: 727044
تاریخ انتشار: 98/10/23

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لویزان- علیزاده

دفترخانه ازدواج شماره 460 شهر تهران استان تهران
آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9804382

بدینوس��یله به آق��ای پرویز بک  زاده ابری، نام پدر: نظامعلی، ش��ماره شناس��نامه: 
1711، شماره ملی: 0052957391 به نشانی: تهران نارمک خیابان دین محمدی 
کوچ��ه جهانگیری پالک 120 ابالغ می ش��ود خانم معصوم��ه فریدونی اکبر جهت 
وص��ول تعداد 500 )پانصد( قطعه س��که طالی تمام به��ارآزادی به انضمام حقوق 
دولتی به موجب س��ند ازدواج ش��ماره 3065 مورخ 1376/8/23 دفترخانه ازدواج 
460 تهران علیه ش��ما مبادرت به ص��دور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی کالس��ه 
9804382 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور مربوطه آدرس شما 
مورد شناسایی واقع نگردیده و بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید و آدرس 
فعلی ش��ما نیز برای این اداره مش��خص نمی باش��د. لذا به تقاضای وکیل بستانکار 
وارده به ش��ماره 15028314 مورخ 1398/9/20 طبق م��اده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب 
می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد 

یافت. م.الف19314  آ9813056
شناسه آگهی: 727054
تاریخ چاپ: 98/10/23

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوس��یله به مهرناز شهزاد دولتشاهی نام پدر: اردش��یر تاریخ تولد: 1353/2/25 
ش��ماره ملی: 0070627363 ش��ماره شناسنامه: 1084 به نش��انی: سردار جنگل 
روب��روی پیتزا پارس��ا پ5 و 13 ابالغ می ش��ود ک��ه خانم مرضیه عطائ��ی نام پدر: 
ش��عبانعلی تاریخ تولد: 1354/6/31 شماره ملی: 0064974154 شماره شناسنامه: 
8152 برای وصول چک به ش��ماره 855753 تاری��خ چک 1398/7/3 عهده بانک 
س��په ش��عبه علوم بانکی به مبلغ 100/000/000 ریال علیه ش��ما اجراییه صادر و 
پرونده اجرایی به کالس��ه 9803585 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش 
مورخ 98/9/25 مأمور اداره پس��ت محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده 
و بستانکار هم نمی تواند شما را جهت ابالغ واقعی معرفی نماید لذا به تقاضای وارده 
ش��ماره 14041637- 98/10/9 بس��تانکار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرا از تاریخ 
انتش��ار این آگهی که روز ابالغ اجراییه محس��وب اس��ت ظرف 20 روز از پرداخت 
بده��ی خود اق��دام ننمایید عملی��ات اجرایی جریان خواهد یاف��ت. م.الف 19315   

آ9813057           شناسه آگهی: 727059
تاریخ چاپ: 98/10/23

رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی- شبیبی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس��یله به محمدرضا صدری فرزند رضا به ش��ماره شناس��نامه 903 به نشانی: 
بیهق��ی خ دوازدهم پالک 4 و ش��رکت پترو کامرس کیش به ش��ماره ثبت 2339 
به نش��انی: بیهقی خ دوازدهم پالک4 ابالغ می ش��ود بانک س��په با وکالت مؤسسه 
لوح عدالت زمان به اس��تناد قرارداد ش��ماره 149500227 مورخ 95/4/13 جهت 
وصول مبلغ 1/375/706/889 ریال مشتمل بر مبلغ 1/048/773/724 ریال بابت 
اصل طل��ب و مبلغ 113/784/766 ریال بابت س��ود و مبلغ 213/148/399 ریال 
بابت خس��ارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 97/3/22 و از آن تاریخ تا تاریخ تس��ویه کامل 
مطالبات طبق مقررات علیه شما و دیگر متعهدین پرونده مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده که پرونده اجرائی به کالس��ه 9700730 در این اداره تش��کیل ش��ده و در 
جریان اقدام اس��ت. چون طبق گزارش مأمور ابالغ اداره پست ابالغ اجرائیه به شما 
به دلیل عدم شناس��ایی نشانی میسر نشده لذا به اس��تناد تقاضای وارده به شماره 
12014450 م��ورخ 98/9/19 بس��تانکار و وف��ق ماده 18 آیین نام��ه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی که روز رس��می ابالغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود 
ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. م.الف19316  

آ9813059           شناسه آگهی: 727067
تاریخ انتشار: 98/10/23

رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران- علینژاد

آگهی تعیین حدود و مساحت ملک فاقد حدود اربعه
نظر به اینکه تعیین حدود ش��ش دانگ شش��دانگ یک قطعه باغ مشجر محصور و 
ساختمان داخلی پالک ثبتی 2421 اصلی واقع در بخش ده تهران که طبق سوابق 
و پرون��ده ثبتی ذیل ثبت 4111 صفحه 121 دفت��ر 33 به نام مرتضی نیک منش 

تهرانی ثبت و س��ند مالکیت آن با ش��ماره چاپی 85818 صادر ش��ده است سپس 
تمامی شش��دانگ مع الو اسطه طبق سند 56775-56137 مورخه 37/3/26 دفتر 
1 تهران به نام ش��رکت نس��بی الستیک سازی محمد نیکخو عنایت و شرکا منتقل 
گردیده اس��ت اینک بنا به دس��تور مقتضی در اجرای م��اده 15-14 قانون ثبت و 
مس��تند به مفاد بند 381 و کد 913 و 914 مجموعه بخشنامه ثبتی تعیین حدود 
و مساحت پالک مذکور به مساحت 3349 سه هزار و سیصد و چهل و نه مترمربع 
با حدود اربعه: ش��ماال اول بطول 86/7 متر درب ورودی به ش��ارع خاص دوم بطول 
40/44 متر دیواربه دیوار پالک 2420 / ش��رقا اول بطول 70/34 متر دیوار به دیوار 
پالک شماره 1/2406 دوم بطول 11/29  متر دیوار به دیوار پالک 2406 /  جنوبا 
بط��ول 26/52 متر دیوار به دیوار پ��الک 2400 و 2401 و 2402 / غربا اول بطول 
80/32 مت��ر دیواربه دیوار پ��الک 334/2399 دوم بطول 66/31 متر دیواربه دیوار 
پالک 1/2399و 2/2399 و 3/2399 تعیین ش��ده اس��ت لذا به منظور اطالع کلیه 
مجاوری��ن مراتب در یک نوبت آگهی می ش��ود در صورتی که مجاورین نس��بت به 
تعیین حدود و مس��احت و صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی به م��دت 30 روز اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. م.الف19317  آ9813060
شناسه آگهی: 727069 تاریخ چاپ: 98/10/23

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک یافت آباد تهران- بهروز جشان

آگهی اخطار ابالغیه اجرای مهریه
بدین وس��یله به 1- خانم راضیه آمدی فرزند طاهر به شماره ملی 5909846523 
و 2- خانم نگار بنائی فرزند احمد به ش��ماره ملی 0080856292 و 3-خانم شبنم 
بنائی فرزند احمد به شماره ملی 0011387998 )وراث مرحوم احمد بنایی به کد 
مل��ی 4321994780( همگی به آدرس: تهران- اکباتان- بیمه 2- کوچه هش��تم- 
ش��اهین هش��تم- زنگ س��وم با توجه به فوت نامبرده به وراث مرحوم ابالغ واقعی 
می شود که باس��تناد اجراییه مهریه صادره طی سند ازدواج بشماره 11388 مورخ 
90/11/17 مبلغ 15/976/000/000 ریال به انضمام حقوق دولتی متعلقه به خانم 
رقیه نوروزی گوگدرقی بدهکار می باش��ید که طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9800244 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق 
گزارش مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بس��تانکار طبق ماده 18 آیی��ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط ی��ک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظ��رف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید، اقدامات قانونی طبق مقررات علیه شما انجام خواهد گرفت. م.الف19319  

آ9813061           شناسه آگهی: 727080
تاریخ انتشار: 98/10/23

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران- احمدیان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای منصور صابری جمال بموجب قیم نامه به ش��ماره 9709982707100031 
مورخ 1398/3/18 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 25 تهران به عنوان قیم مالک 
تقاضای س��ند المثنی نموده که س��ند ششدانگ دانگ یک قطعه زمین به مساحت 
99/35 مترمرب��ع قطع��ه اول ب��ه پالک ثبت��ی 46 فرع��ی از 4404 اصلی مفروز و 
مجزی ش��ده از پ��الک فرعی از اصلی مذک��ور ذیل ثبت دفت��ر 520 صفحه 230 
ثبت 77512 به ش��ماره چاپی 670895 به نام غالمرضا صابری جمال ثبت و سند 
مالکیت صادر و تس��لیم گردد س��پس مالک اخیرالذکر با ارائه دو برگ استشهادیه 
که بامضاء ش��هود رسیده است و ذیل آن طی ش��ماره 38352 مورخ 1398/9/23 
توسط دفترخانه 455 تهران گواهی امضاء گردید مدعی است که اصل سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک 
مذکور را نموده لذا مراتب باس��تناد ماده 120 آیی��ن نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به آن و یا در اختیار 
داش��تن س��ند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به 
ای��ن منطقه مراجع��ه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت اقدام نماید 
بدیهی اس��ت در این ص��ورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل س��ند مالکیت به 
ارائه کننده مس��ترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه 
از مراج��ع ذیصالح قضایی خواهد بود و پ��س از انقضاء مدت مذکور و عدم هرگونه 

اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
 م.الف19320    آ9813062  شناسه آگهی: 727107 تاریخ چاپ: 98/10/23

رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران- غضنفری



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r مناطق آزاد تجاری؛ عرصه رانت و سودآوری 
یا تولید و فعالیت اقتصادی؟

معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهایی اســت که دولت های معتقد به اقتصاد آزاد 
و کالســیک  در راستای سهولت واردات و صادرات و تولید کاالهای مورد نیاز در 
سیاست گذاری های اقتصادی لحاظ می کنند. این دسته از دولت ها معتقدند کاهش 
یــا معافیت مالیاتی انگیزه های تولید را افزایش می دهد و منجر به افزایش تولید 
در مناطق اقتصادی بنا به شرایط ویژه اقتصادی تعریف شده خواهد شد، بنابراین 
این مناطق همواره مورد توجه تولیدکنندگان قرار دارد. در حوزه اقتصاد مسئله ای 
بــه نام پناهگاه مالیاتی حکایت از گریزگاه هایی برای پرداخت مالیات وجود دارد. 
برخــی از تولیدکنندگان یا فعاالن اقتصادی برای فــرار از پرداخت مالیات بر آن 
هستند تا به صورت صوری فعالیت هایی را در مناطق آزاد داشته باشند. دایر کردن 
دفاتری برای قانونی و موجه جلوه دادن این فعالیت ها یکی از ابزارهای قانع کردن 
دولت و ناظران اقتصادی برای حذف مالیات اســت؛ در حالی که فعالیت تجاری 
آن هــا در خارج از مناطق آزاد تجاری رقم می خــورد. موضوعی که برای اقتصاد 
ایران به  خصوص در شرایط کنونی که اخذ درآمدهای مالیاتی برای دولت اهمیت 
بسیاری دارد، مقرون به صرفه نیست.دولتمردان در سال های گذشته به دلیل کسب 
درآمدهای نفتی توجه چندانی به اخذ مالیات نداشتند. در شرایط تحریم نفتی و 
کمبود منابع ارزی به نظر می رسد در بودجه سال آینده هر گونه افزایش یا کاهش 
یا معافیت مالیاتی باید مورد بازبینی قرار داده شود. زمانی می توان معافیت مالیاتی 
را برای ارگان ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی در مناطق آزاد موجه دانســت که 
به لحاظ اقتصادی ثابت شــده و در راستای سیاست های مطلوب اقتصادی کشور 
عمل کرده باشند در غیراین صورت الزم است همانند سایر ارکان اقتصادی و افراد 
جامعه مالیات پرداخت کنند و در اداره کشور سهیم باشند.در مجموع می توان گفت 
پرداخت مالیات به نفع کشور است و مخالفت با آن معنایی ندارد. به روزسازی قوانین 
مالیاتی و بررسی چند و چون معافیت ها بسیار مهم است؛ اینکه کدام یک از بنگاه ها 
و واحدهای تولیدی مشمول مالیات خواهند بود یا خیر باید به درستی مورد بررسی 
موشکافانه ای قرار بگیرد تا فعالیت هایی غیر از فعالیت های تولیدی، اما به نام تولید 
معاف از مالیات نباشند و به صورت صوری از این مزیت استفاده نکنند و بار اداره 
کشــور را روی بنگاه ها، افراد و سازما ن های دیگر نیندازند. بنابراین بازبینی قوانین 
مناطق آزاد تجاری به ویژه مناطق اقتصادی بسیار ضروری است تا همانند سال های 
گذشته بر اثر فشار و البی بازی برخی نمایندگان و صاحبان نفوذ و قدرت و سرمایه، 
مناطق آزاد اقتصادی عرصه و محلی برای رانت و سودجویی اقتصادی یا کارهای 
تبلیغاتی که بیت المال و منابع کشور را از دست می دهند، نشود.سال 99 می تواند 
سال بازبینی قوانین مقررات و معافیت ها باشد؛ بازبینی توجیه اقتصادی  سازمان ها، 
نهادها و ارگان ها و اینکه می توانند در بهبود یا ساختار اقتصادی کمک شایان توجهی 

باشند یا خیر، مسئله مهمی است که باید مورد توجه دست اندرکاران قرار بگیرد.

وکالتی خودرو نخرید
تسنیم: رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه 
بــه مردم توصیه می کنم پیش ازمراجعه به مراکز تعویض 
پالک تمام هزینه خــودرو را پرداخت نکنند، گفت: مردم 
به هیچ عنــوان وکالتی خودرو خریداری نکنند. ســعید 
مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار کرد: به 
مردم توصیه می کنم پیش ازمراجعه به مراکز تعویض پالک تمام هزینه خودرو را 
پرداخت نکنند، زیرا ممکن است با مشکالت متعددی از جمله توقیف خودرو در 
مراکز تعویض پالک روبه رو شوند.وی با بیان اینکه تأکید می کنم از مراکز معتبر 
دارای پروانه کســب خودرو خریداری کنید، افزود: در خریدهای وکالتی حتماً با 
فروشــنده به مراکز تعویض پالک بروید تا درگیر مشکالت شکایتی نشوید، زیرا 
ممکن است خودرو تخلف داشته و شما امکان تعویض پالک آن را نداشته باشید.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تصریح کرد: در حال حاضر بازار خریدو فروش 
خودرو به دلیل اتفاقات اخیر با رکود بیشتری روبه رو شده و روند کاهشی قیمت 

ارز عاملی شده تا خریداران در حال حاضر دست از خرید بکشند.

عملکرد مثبت بازار سرمایه در نوسان های اخیر

بورس جان گرفت
اقتصاد/ زهرا طوسی: پس از یک هفته اصالح 
و ریزش مداوم، فشــار فروش و افت چشــمگیر 
قیمت ها،  بازار بورس با کاهش تنش های سیاسی، 
یکی از بزرگ ترین ریسک های سیستماتیک را از 

سرگذراند و هفته سبزی را آغاز کرد. 
در هفتــه ای کــه انتظار می رفــت ارزش تمامی 
دارایی های ســرمایه ای از جمله امالک و سهام به 
شدت افت کند، اقدامات حمایتی سازمان بورس، 
صندوق توســعه و صندوق تثبیت بازار و برخی 
حقوقی ها، از شدت ریزش بازار سرمایه جلوگیری 
کرد و کاهش دامنه نوســان نیز از افت قیمت ها 
تحت تأثیر فروش هــای هیجانی، جلوگیری کرد. 
هر چند با توجه به ادامه دامنه نوسان 2درصدی، 
حجم معامــالت در این بازار چنــدان باال نبود و 
بیشتر ســهم ها با حجم پایین مورد معامله قرار 
گرفتند، اما به عقیده کارشناســان روند معامالت 

مثبت در بازار ادامه خواهد یافت. 
بدین ترتیب بــا وجود اینکه در کوتاه مدت ممکن 
است شاهد استراحت شــاخص ها در بازار سهام  
باشیم، ولی عوامل بنیادی اقتصادی در بلندمدت 

به نفع بازار سرمایه رقم خواهد خورد.
برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند رشد 
مجدد و احتمالی تورم در ســال آینده با توجه به 
مفاد بودجه تنظیم شده توسط دولت، بازار سرمایه 
را از جملــه محل های اصلی بــرای حفظ ارزش 
دارایی ها تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر برخی 
نیز بر این اعتقاد هستند هر گونه تشدید ریسک 
سیاسی مجدد می تواند منجر به خروج سرمایه از 
این بازار و حضور در بازار های امن سنتی از جمله 
طال شــود.. حال این پرسش مطرح می شود بازار 
بورس با این همه نوســان و استرســی که دارد، 
آیا گزینه مناســبی برای سرمایه گذاری محسوب 

می شود؟

 رشد و سود بورس در سال آینده
علی حیدری، کارشناس بازار بورس در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: با احتمال حداقل 35 درصد 
تورم پایه در سال 99، بورس ما در بدترین حالت 
می تواند این تورم را پیشخور کند، یعنی مدیران 
شرکت ها که اکثر خصولتی هستند حتی اگر سال 

آینده هیچ عملکرد مثبتی نداشته باشند، به لطف 
تورم از رشــد و سود سهام شــرکت ها برخوردار 
خواهند بود و ســهامداران نیز می توانند با خیال 
راحت از این بازار سود خودشان را دریافت کنند.

حیدری می گوید: آنچه همواره یک ســرمایه گذار 
را درگیر خودش می کند، دو مقوله مهم تحوالت 
اقتصادی و سیاسی در حیطه بین الملل است که 
بر اقتصاد داخلی تأثیرگذار هســتند، مثل تروری 
که توســط ایاالت متحده انجام شد و ایجاد ترس 
و رعب در بین ســرمایه گذاران مبنی بر احتمال 
وقوع درگیری بیشتر بین ایاالت متحده و مقامات 
جمهوری اســالمی، این ترس موجب شد بازار با 
ریزش سنگین مواجه شود. پس از ترور شاید بشود 
به حافظه تاریخی برخی به ســال 68 که جنگ 
نفتکش ها شکل گرفت و خسارات زیادی به ایران 
وارد شــد، رجوع کرد و همان ترس و نگرانی بازار 

را با سنگینی ریزش مواجه کرد. 
اما پس از انتقام که آبی بر آتش 
بود، آنچه در بازار خودش را نشان 
داد این بود که احتماالً طرفین به 
توافق یا آتش بس اولیه رسیده اند 
به همیــن خاطر بــازار به یک 

آرامش نسبی دست پیدا کرد. 

 بورس ایران ؛ حراج سهام
حیدری معتقد است اگر تنش ها 
ادامه پیدا کنــد می تواند بر بازار 

ســایه بیندازد. اما آنچه می توان برای بازار سهام 
تحلیل کرد این است که بازار ایران همواره تابع دو 
شــرط است و با توجه به اینکه در حال حاضر هر 
دو شرط بر بازار سنگینی می کند، من پیش بینی 
می کنم بازار  کماکان در حالت انتظار و در برخی 
نمادهای صادرات محور بــا حجم باالیی از خرید 

مواجه شود.
وی  می گوید: بازار سهام ایران یک بازار تک بعدی 
اســت، بازار بورس به معنای واقعی آن نیست که 
متشــکل از بازارهای موازی هماهنگ با چارچوب 
مشخص باشد و بتواند یک سبد از انواع دارایی ها را 
درون خودش جمع کند، بازار سهام ایران تک بعدی 
است  و به خاطر ساختارهای قانونی و نرم افزارهایی 

که وجود دارد ، آن را بیشتر شبیه یک بازار حراجی 
کرده که هر کســی باالترین قیمت را داد، مالک 
ســهم خواهد بود. برای همین اگر  شخصی وارد 
آن شــد نیاز دارد در کنار آموختن مباحث علمی 
روش های تحلیــل فاندامنتال یا تکنیکال در بازار 
بورس، دسترسی  باالیی هم به منابع خبری داشته 
باشد. شاید این جمله گفتنش درست نباشد ولی 
داشتن رانت اطالعاتی در بازار سهام ایران می تواند 

برگ برنده برخی سهامداران تلقی شود.

 سرمایه دار استرسی است
وی تأکید می کند: از لحاظ علمی به سرمایه داران 
حق می دهم هیجانی برخــورد کنند و با ترس و 
نگرانــی از بازار خارج شــوند، در بازار بین المللی 
اصطالحی وجود دارد به نام کبوترســفید که به 
سرمایه گذار اطالق می شود، چرا که کبوترسفید 
حتی موقع تغذیه دائم اطراف را 
رصد می کنــد و با کوچک ترین 
اضطراب و استرسی از بازار خارج 
می شود. در بازارهای بین المللی 
نیــز دقیقاً همین طور اســت و 
بین المللی  سرمایه گذاران  عمده 
با کوچک ترین احســاس تنش 
و نه خــود تنش، ســهام خود 
را در بازارهــای ســهام بزرگ و 
کشــورهایی که اعتبــار اقتصاد 
باالیی دارند، سریع به دارایی هایی 

مثل اونس طال و ین ژاپن تبدیل می کنند. 
وی یادآور می شــود: بازار سهام ایران نه تنها امسال  
بلکه سال بعد با ریزش های موقت روبه روست ولی 
در مجموع روندی صعــودی را طی خواهد کرد و 
حتی با احتمال حداقل 35 درصد تورم پایه در سال 
99 ، مدیران شرکت ها به لطف تورم از رشد و سود 
سهام  شرکت ها برخوردار خواهند بود و سهامداران 
نیز می توانند با خیال راحت از این بازار بهره ببرند.

 ثبات بورس در گرو مشارکت بیشتر 
حمید اعرابی، کارشــناس بازار ســرمایه نیز در 
گفت وگــو با خبرنگار ما می گوید: اگر مشــارکت 
مردم در بازار بورس بیشتر شود و  بازارگردان های 

حرفه ای نیز از بورس حمایت کنند و نقدشوندگی 
در ایــن بازار به همین منوال فعلی ادامه داشــته 

باشد، بورس محل خوبی برای فعالیت است.
وی می گوید: در اغلب کشــورهای دنیا 85 درصد 

مردم سهامدار بازار بورس هستند. 
وقتی مردم در یک جامعه در بورس آن کشور فعال 
هستند، همیشه دنبال ثبات و آرامش هستند، چرا 

که بورس از تنش متنفر است 
و دوســت دارد حالت ثبات 

داشته باشد. 
از طرفی اگر مردم یک کشور 
در بورس و تولید کشورشان 
مشارکت داشــته باشند و از 
این محل کسب درآمد کنند، 
به طور قطــع از تأثیرگذاری 
خود بر اقتصــاد مطلع بوده 
و با این دیــدگاه اگر فعاالن 
بازار سرمایه در کشور کثرت 

داشته باشند، درگیر مسائل هیجانی نمی شوند. به 
عبارتی هزینه فایده بروز رفتارهای هیجانی خود را 
بر اقتصاد کشورشان می سنجند چون ممکن است 
روی سرمایه خودشان نیز  تأثیر منفی بگذارد، اما 
در کشور ما سهامداران اندک هستند و از تأثیر بروز 
تنش بر سرمایه واهمه ای ندارند و ممکن است با 
بروز رفتارهای هیجانی سبب ریزش و رویش مکرر 
در بازار شوند. در چنین شرایطی فعاالن بازار نیز 
نمی توانند  با دید بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری 

در این بازار کنند .

 نیاز به بازارگردان های حرفه ای
وی معتقد است ســقوط و صعود سهام جزئی 

از ذات بــازار بورس اســت،  چون پول ترســو 
اســت و با هر تنشــی می خواهد گوشه ای پناه 
بگیرد. یادمان باشد شــهادت سردار سلیمانی، 
جریان انتقام و حادثــه هواپیما به اندازه کافی 
رویدادهای بزرگی بودند که بتوانند شاخص های 
بورس را جابه جا کنند، ولی مهم تر از این ریزش 
که طبیعی بود، عملکرد صندوق توســعه بازار، 
صندوق تثبیت بازار و صندوق های 
سرمایه گذاری بود که بسیار عالی 
عمــل کردند به صورتــی که هر 
کسی می خواست سهمی بفروشد 
نقدشوندگی  این  و   می توانســت 
بــازار که مالک مهمی اســت در 
80 درصد سهام بازار، واقعاً محقق 
شــد و به نظر می رسد برای پاسخ 
هیجانی  رفتارهــای  به  مناســب 
طبیعی که در صورت بروز تنش ها 
روی می دهــد می تــوان از کمک 
بازارگردان هــا بهره گرفت. حال چه بازارگردان 
عمومی مثل صندوق توســعه بازار که پولش از 
محل بانک ها و شرکت های بزرگ باشد یا خود 
شرکت ها که می توانند یک صندوق بازارگردان 

برای روان  کردن سهم داشته باشند.
به گفته وی ما حدود 40 تا 50 بازارگردان داریم 
ولی با توجه به اینکه 700 شــرکت داریم، برای 
رسیدن به عدد مطلوب فاصله زیادی را باید طی 
کنیم. هم اکنون 20 تا 30 درصد از عدد مطلوب 
محقق شــده ولی  برای ایجــاد بازارگردان های 
حرفه ای متناســب با تعداد شرکت ها باید باز هم 
تالش کرد، در این صورت بورس محل جذاب تری 

برای سرمایه گذاری خواهد بود.
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 سقوط و صعود 
سهام جزئی از 
ذات بازار بورس 
است،  چون پول 
ترسوست و با هر 
تنشی می خواهد 
گوشه ای پناه بگیرد

بــــــــرش
 مهم تر از ریزش 
اخیرکه طبیعی بود، 
صندوق توسعه 
بازار، صندوق تثبیت 
بازار و صندوق های 
سرمایه گذاری بسیار 
عالی عمل کردند

بــــــــرش

عرضه هشت محصول جدید در سه  سال آینده

آگهی مزایده
نظر به ضمانت خانم معصومه اسماعیل نژاد عبس آباد به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال در پرونده کالسه 
573 مزایده، پالک ثبتی شماره 89813 فرعی از 4 اصلی و مجزی شده از 80797 قطعه 2 تفکیکی به نشانی 
بلوار امامت- امامت 40 پالک 45 دارای عرصه به مساحت حدود 163 مترمربع شامل یک واحد آپارتمان در طبقه 
دوم ساختمان 7 سقف )همکف و شش طبقه روی آن( و دارای 6 واحد و در موقعیت زمین شمالی بمساحت 
250 مترمربع دارای سه خواب و هال پذیرایی و آشپزخانه اپن کابینت هایگالس و کفپوش و سرویس بهداشتی 
مجزا و نمای ساختمان سنگ با قدمت بنای حدود 3 سال ساخت و دارای آسانسور 8 نفره و درب ورودی حیاط  
کنترلی و انش��عابات مجزای آب و برق و گاز برای هر واحد است توقیف گردیده و به مبلغ 16/300/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 98/11/19 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری 
مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروش خواهد شد. آ-9813027    
قیمت پایه 16/300/000/000 ریال می باشد.

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای محسن صفرپور فرزند یداهلل به پرداخت مبلغ 540/000/000 ریال در پرونده کالسه 
962225، پالک ثبتی شماره 150 اصلی مشهد به نشانی جاده سیمان شهید کشمیری42 انتهای میالن 
دارای عرص��ه به مس��احت حدود 125 مترمربع و اعیان به مس��احت حدود 100 مترمربع ش��امل منزل 
مس��کونی ویالیی یک خوابه توقیف گردیده و به مبلغ 1/050/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که 
در تاریخ 98/11/7 س��اعت 11 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مش��هد واقع در نشانی 
وکیل آب��اد8- مجتمع قضای��ی اجرای احکام کیف��ری ط دوم )واحد مزایده( مزای��ده و به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروش خواهد شد. آ-9813036
قیمت پایه 1/050/000/000 ریال می باشد.

دادیار شعبه 10 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9802104
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9802104 خانم مهدیه فصیحی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1377/4/1 
شماره ملی: 0924463090 به استناد سند نکاحیه به شماره 25461 مورخ 1397/6/18 اجرائیه فوق الذکر 
جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: امیر ده وداد نام پدر: مهدی 
تاریخ تولد: 1372/4/24 شماره ملی: 0922342911 شماره شناسنامه: 0922342911 صادر که پس از 
ابالغ اجرائیه حس��ب درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 16486 مورخه 1398/4/9 خودرو سواری 
پراید س��ایپا sl 131 مدل 1391 به ش��ماره انتظامی 421 و 27ایران36 متعلق به مدیون در قبال تعداد 
15 عدد س��که تمام بهار آزادی بازداشت که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی مورخ 1398/9/27 چنین اظهارنظر نمودند:
با هماهنگی مأمور اجرا و در معیت وکیل پرونده سرکار خانم ایشم به پارکینگ تیراژه 3 مراجعه و از یک 
دستگاه سواری پرایدsl131 رنگ سفید  مدل 1391 به شماره انتظامی 421 و 27ایران36 و شماره شاسی 

S 1412291135940 متوقف شده در پارکینگ بازدید و نتیجه به شرح ذیل اعالم می گردد:
وضعیت بدنه نامناسب به ویژه در پهلوی راست شامل دربهای جلو عقب و گلگیر جلو و عقب همان سمت 
نیاز به صافکاری و نقاشی دارد. تزئینات داخل و تودوزی نامناسب الستیک ها با کارکردی بیش از 50 درصد 
بعلت توقف طوالنی و در اختیار نبودن س��وئیچ معاینه فنی از نظر موتور و گیربکس مقدور نشد هیچگونه 
بیمه ای ارائه نگردید لذا با عنایت به وضعیت موجود اتومبیل در مقام مقایس��ه با اتومبیل های مشابه و هم 
مدل چنانچه منع قانونی جهت ارائه خدمات راهور و نقل و انتقال نداشته باشد قیمت روز آن در بازار مشهد 

دویست و پنجاه میلیون ریال 250/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادس��تان عمومی و انقالب مش��هد خودرو مذکور در زمان بازدید 
در پارکینگ: تیراژه3 ریاضی53 متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز شنبه مورخه 
1398/12/3 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد خیابان امام 
خمینی کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی شعبه دوم اجرا از مبلغ پایه 250/000/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 12/500/000 ریال نیم عشر 
دولتی و مبلغ 15/000/000 ریال حق مزایده می باش��د و طبق ماده 12 آیین نامه اجرا هزینه های قانونی 
طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل 

رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد.آ-9813045
م.الف457

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی
بدین وسیله به 

آقای مس��عود جمال زئی نام پدر: نورآمد  تاریخ تولد: 1369/4/1 ش��ماره ملی: 0923681140 ش��ماره 
شناس��نامه: 0923681140 ابالغ می شود که خانم سهیال جمال زئی نام پدر: نایم تاریخ تولد: 1376/7/9 
ش��ماره ملی: 4970235317 ش��ماره شناس��نامه: 4970235317 جهت وصول مهریه: 196/850/000 
ریال به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره سند: 145268، تاریخ سند: 1394/3/28، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 244 شهر آق قال استان گلستان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9806804 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/9/12 مأمور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایی جریان خواهد  یافت. 
آ-9813046    م.الف458

مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 اموال غیرمنقول کالسه های اجرایی بشماره های 9603087و 
9603088و 9603089

بدینوسیله به آقای محمود عزت خواه فرزند عابدین بش��ماره ملی 5228077499 مدیون کالسه های اجرایی 
بشماره های فوق له بانک ملی علیه آقایان محمود عزت خواه و محمد عزت خواه ابالغ می گردد: ششدانگ زمین 
به مساحت 323/65 مترمربع دارای پالک ثبتی شماره )8209( هشت هزار و دویست و نه فرعی از یک اصلی 
بخش ده مش��هد به مبلغ 21/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی 
دارید به استناد ماده 101- آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، اعتراض خود را کتباً 
به انضمام مبلغ نه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به شعبه اول اداره اجرای اسناد 
رسمی مشهد تحویل نمایید ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
آ-9813047     م.الف459

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم هانیه السادات اخالقی مصلح با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/11424 مورخ 
1398/9/19 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست و بیست و پنج سهم مشاع از سه میلیون و صد 
هزار سهم ششدانگ پالک 3783 فرعی از 1384 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در 
صفحه 175 دفتر 665 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده 
را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صورت سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9813048     م.الف460 
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدمجید سنگ سفیدی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب 
آپارتمان به شماره پالک 1156 فرعی از 1149 فرعی از 964 فرعی از 391 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مشهد که 
متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت 
نامبرده در ذیل شماره ثبت 125874 دفتر 733 صفحه 53 به نام کاظم میرزاپور کاری یزد ثبت و سند به شماره 
چاپی 513081 صادر گردیده است. سپس برابر سند قطعی 3264 مورخ 1391/1/7 دفترخانه 333 مشهد به 
نام آقای سیدمجید سنگ سفیدی منتقل شده است سپس برابر سند رهنی 3265 مورخ 1391/1/14 دفترخانه 

333 مشهد در رهن بانک سپه قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د، بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ-9813049   م.الف461
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی 

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

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

سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000771 
-98,9,28 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای محمد بلوچ قرائی   فرزند 
در محمد    به ش��ماره شناس��نامه 59  صادره از  تربت جام  در   یک باب  منزل  به  مس��احت  234 متر مربع 
پالک 9فرعی  از  15- اصلی    مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  
مالک رس��می آقای محمد رحیم میرکی قرائی    محرز گردیده اس��ت. 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 

: 98,188  آ-9812289
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/7                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/23

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

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

سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000778 
-98,9,30 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای فضل احمد انصاری حسن 
آبادی  فرزند نور احمد      به شماره شناسنامه 3456  صادره از  تربت جام  در   یک باب  منزل  به  مساحت  

153,10 متر مربع پالک فرعی  از  959- اصلی اصلی    مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 
13 مشهد خریداری از  مالک رسمی آقای یحیی اسماعیل احمدی ورثه کبری اسماعیل احمدی   محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که 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 شدآ-.9812290  م الف : 98,190
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/23
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 2181 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 139/50 متر مربع ابتیاعی 
آقای محمد اسماعیل شم آبادی از محل مالکیت رسمی غالمرضا شم آبادی برابر رای شماره 98/1919 مورخه 

1398/09/18- کالسه 97-504
لذا بدین وسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند بایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی 
که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 

بود. م الف1082 آ-9812359
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/08            تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/10/23

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 300 فرعی از 171 اصلی فوق به مساحت 111 متر مربع ابتیاعی خانم خدیجه 
مجرد از محل مالکیت رسمی محمدحسین اخوین برابر  رای شماره 1931-98 مورخه 1398/09/21 – کالسه 

97-0306
2-شش��دانگ یکباب خانه از پالک 736 فرعی از 171 اصلی فوق به مساحت 277/37 مترمربع ابتیاعی آقای 
ابوالقاس��م جاویدی ش��یرازی از محل مالکیت رسمی مش��اعی متقاضی برابر رای ش��ماره 1922-98 مورخه 

1398/09/18- کالسه 98-0084
لذا بدین وسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند بایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی 
که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 

بود. م الف1076  آ-9812361
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/08            تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/10/23

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیات 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 

شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقاي احمد اسداللهي به شناسنامه شماره 1286 کدملي 0749768525 صادره تایباد فرزند قربانعلي درششدانگ 
یکدربند مغازه به مساحت 51 مترمربع پالک شماره 958 فرعي از 257 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 
14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم احمد خیرخواه ریزه ئی و قسمتی از پالک 

کالسه 95-311 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل 

نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9812349

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/08             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/23
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد 
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیات 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 

شرح ذیل آگهی میگردد: 
خانم نازگل عثمانی سردابی به شناسنامه شماره 5395 کد ملی 0748393617 صادره فرزند عیدی محمد در 
ششدانگ یکباب منزل به استثناء ثمن اعیان به مساحت 462,85 متر مربع پالک شماره 257 فرعی از 276 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از مالکیت مرحوم محمد سلیمانی سردابی 

و قسمتی از پالک کالسه 97-620 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9812350
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/08            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/23

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 
 غالمرضا آقازاده 

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیات 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 

شرح ذیل آگهی میگردد: 
خانم فاطمه احسانی سردابی به شناسنامه شماره 1 کد ملی 0749547588 صادره تایباد فرزند عبدالوهاب در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 238,40 متر مربع پالک شماره 312 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم جهانشیر نصراللهی کاریزی و 

قسمتی از پالک کالسه 97-407 
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.9812351
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/08       

  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/23
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

 غالمرضا آقازاده 

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

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای غالمرضا خازنی  فرزند عزیز اله ،  ششدانگ یکباب ساختمان  مسکونی ، به مساحت 218/76 متر مربع از 
شماره پالک 4111 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از آقای محمد اسماعیل معین 

� مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � شهرک بسیجیان � خیابان زعفرانیه 5
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  
,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس 
تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی 
در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . آ-9812366
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1398/10   
  تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/23

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



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

آموزش و پرورش قابل واگذاری به کسی نیست  ایسنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: برخی از خرید خدمات آموزشی تعبیر به خصوصی سازی می کنند که بسیار غلط است. آموزش و پرورش یک موضوع 
حاکمیتی است و قابل واگذاری به کسی نیست. محسن حاجی میرزایی افزود: اگر مؤسسه ای تعدادی معلم را برای کار در اختیار ما قرار می دهد به معنی عدول ما از ضوابط و استانداردها نیست. استانداردهای 

آموزشی، صالحیت های معلم و سنجش های الزم باید انجام شود. ما صالحیت های قانونی خودمان را به کسی واگذار نمی کنیم. اگر این کار انجام شود در چارچوب صالحیت های قانونی است.

شگرد عجیب زن اوگاندایی برای قاچاق کاال
باشگاه خبرنگاران جوان: شگرد عجیب 
یک زن اوگاندایی برای وارد کردن مقداری 
کاالی قاچــاق به این کشــور به ســوژه 
رســانه ها تبدیل شــد. این زن با پنهان 
کردن این کاالهــا در زیر مانکن کودک 
در حالی کــه وانمود می کرد یک کودک 
واقعی بر پشت او سوار است قصد داشت 

این کاالها را وارد اوگاندا کند که توسط پلیس دستگیر شد. مسئوالن مرزی اوگاندا 
با انتشار تصاویر این مانکن در توییتر اعالم کردند این زن با یک اتوبوس از جمهوری 
دموکراتیک کنگو قصد داشــت وارد خاک اوگاندا شود. لَن رامانیکا، یک مأمور مرزی 
اوگاندا گفت: ما اطالعاتی را دریافت کرده بودیم که برخی زنان با کمک مانکن های 
کودک برخی از اجناس را به داخل کشور قاچاق می کنند. تصویری که ما در توییتر 
منتشر کردیم در ظاهر یک مادر را در حالی که کودکش را بر پشت خود سوار کرده 
نشان می دهد، اما این یک کودک واقعی نیست و یک مانکن است که این زن با این 

شگرد خاص قصد داشت تعدادی کاالی ممنوعه را وارد کشور کند.

کاهش دمای بدن انسان ها در دو قرن اخیر
دانشــگاه  محققان  تحقیقــات  فارس: 
استنفورد نشــان می دهد متوسط دمای 
بدن انسان ها در آمریکا طی دو قرن اخیر 

کاهش ملموسی یافته است.
به گزارش نیواطلس، کنترل تعداد زیادی 
از متغیرهای ســالمت نشــان می دهد 
متوسط دمای بدن مردم آمریکا در دو قرن 

اخیر کاهش یافته اســت. این رقم در مورد زنان در حدود 0.3 و در مورد مردان در 
حدود 0.6 درجه سانتیگراد است.

بر همین اســاس دیگر نمی توان دمای بدن انســان ها را به طور متوسط 37 درجه 
سانتیگراد دانســت. این نظریه ابتدا توسط یک پزشک آلمانی به نام کارل رینهولد 
اگوست واندرلیچ در سال ۱۸۵۱ مطرح شد. از آن زمان این نظریه به طور مداوم مورد 

پذیرش بوده و شاخصی برای سالمت یا بیماری دانسته شده است.
اما امروزه دمای بدن انســان ها کمتر شده و البته محققان هنوز علت این مسئله را 
به درســتی نمی دانند. برای جمع آوری اطالعات در این زمینه دمای بدن نظامیان، 
اطالعات ثبت شده در بیمارستان ها و مراکز پزشکی و غیره از سال ۱۸6۲ تا ۱۹30 
بررســی و با اطالعاتی مربوط به دهه 70 میالدی و نیز ســال های ۲007 تا ۲0۱7 

مقایسه شده است. 

جمع آوری دو داروی حاوی مواد سرطان زا در آمریکا
ایسنا: سازمان غذا و داروی ایاالت متحده 
از جمع آوری )ریکال( دو نوع داروی معده 
از داروخانه های این کشور به دلیل احتمال 

سرطان زا بودن آن ها خبر داد.
این سازمان از قرار گرفتن دو داروی معده 
دیگر در فهرست داروهایی خبر داد که به 
دلیل وجود میــزان ناچیزی از ترکیبات 

سرطان زا از بازار دارویی این کشور جمع آوری شده اند.
این ترکیب سرطان زا موسوم به N-Nitrosodimethylamine ماده سمی زیست 
محیطی اســت که در غذا و آب یافت می شــود و طبق بررسی های سازمان جهانی 
بهداشت )WHO( در فهرست مواد سرطان زا قرار دارد. وجود این ترکیب به میزان 
ناچیز در داروهای کاهش فشار خون از قبیل والزارتان، موجب ریکال شماری از این 
داروها از داروخانه ها شده است. همچنین ریکال جدید داروی معده روز پنجشنبه توسط 
سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم شد که شامل کپسول های رانیتیدین هیدروکلراید 
تولید شده توسط شرکت Appco Pharma در دوزهای ۱۵0 و 300 میلی گرم با 
تاریخ انقضای آوریل/مه ۲0۲۱ میالدی است. همچنین قرص های رانیتیدین تولیدی 

شرکت Northwind Pharmaceuticals شامل این جمع آوری می شود.

کاهش هزینه درمان از سالی ۲۰۰ میلیون به ۲۰ میلیون تومان
داروی بیماری استیون هاوکینگ در ایران رونمایی شد

در  ایلنا  خبرگــزاری  دیــروز  جامعه: 
گزارشی مفصل از بیماری ALS نوشته 
بود؛ یعنی همان بیماری که می تواند در 
یک بازه   کوتاه تا چند ساله، فرد را دچاِر 
فلج کامل اندام کند. با این حال در میاِن 
بیماری  های نادر، بیماری های خاص و 
معلولیت ها، ایــن بیماری  مهجور مانده 

است و در لیست هیچ کدام از سازمان های حمایتگر نیست. بنابراین خانواده این 
بیماران مجبورند تمام هزینه های سنگین درمان و جلوگیری از پیشروی را از جیب 

خود پرداخت کنند.
آن طور که می گویند حداقل هزینه  نگهداری یک بیمار ای ال اس ۲0 میلیون تومان 

در ماه است.
آذرگل فهیم، رئیس انجمن بیماران ای ال اس در این گزارش گفته بود: این بیماران 
فراموش شدگان جامعه هستند و به این دلیل که بیماری ALS در لیست بیماران 
خاص قرار نگرفته است، امکان فعالیت های خیریه ای وجود ندارد. حتی از بیماری  
ای ال اس اسمی برده نمی شود. ما نمی توانیم در خصوص یک بیماری  ناشناخته، 
ولــی واقعاً مهلک فعالیت قوی خیریه ای انجام دهیم. بیماری که حتی نمی تواند 
نیازهای خود را به زبان بیاورد و جز پلک و مغز او هیچ عضو دیگری کار نمی کند. 
ای ال اس واقعاً یک بیماری وحشتناک است ولی آگاهی از آن و حمایت از بیماران 

مبتال صفر است.
فهیم می گفت: بــازار داروهای بیماری  ای ال اس بیش از تأثیر درمانی بر بیماران، 
ماهیت تبلیغاتی و تجاری دارند. خانواده بیماران هم به هر راه حل ممکنی متوسل 
می شوند تا عزیزشــان رنج کمتری را متحمل شود، اما نتیجه غیر از آن چیزی 
است که تصور می شود. چند وقت پیش یک شرکت آمریکایی اعالم کرد »داروی 
اداراوون« را که تولید کرده، برای ای ال اس ثمربخش است و تأییدیه غذا و داروی 
آمریکا را دارد، در حالی که این دارو مخصوص سکته مغزی بود و تأثیرات مخربی 
بر کلیه و کبد بیماران می گذاشت. دارویی که حتی تنظیم های آنزیمی کلیه و کبد 

را به هم می زد و شرایط بیمار را بدتر می کرد. 
وی با اشاره به اینکه درمانی برای بیماری ای ال اس وجود ندارد، گفته بود: داروهایی 
هستند که اضمحالل سیستم عصبی اندام و فلج کامل بیمار را به تأخیر بیندازند. 
البته عمده داروهایی که موجود است کاربرد پژوهشی دارد و تنها دارویی که تأثیر 
تأخیری در فلج اندام دارد، ریلوتک است که البته دیگر به ایران وارد نمی شود. ۱0 
سال پیش با ۱0 هزار تومان می توانستیم یک عدد قرص را تهیه کنیم، اما االن هر 
بسته این قرص ۵ میلیون است. بیمار باید روزانه دو یا سه دانه قرص، بسته به ابعاد 
بیماری خود بخورد. وضعیت تهیه قرص هم به این منوال است که اگر کسی را در 
خارج از کشور داشته باشیم، برایمان چند بسته می آورد. متأسفانه داروهای داخلی 
که مواد اولیه اش از هند و چین وارد و در کشور بسته بندی می شوند نیز تأثیردرمانی 
ندارند. البته این قرص  نایاب است و عوارض گوارشی بسیار شدیدی هم دارد و شاید 
افرادی که از برخی بیمه های تکمیلی استفاده می کنند بتوانند در خرید این دارو 

هزینه کمتری را بپردازند.
اما دیروز، یکی دیگر از خبرگزاری ها نیز خبری را در خصوص این بیماران منتشر 
کرد. ایرنا از تولید یک داروی ایرانی برای این بیماران خبر داده بود و اینکه با تولید 
داروی »ویال تزریقی اداراوون« هزینه درمان این بیماران از ســالی ۲00 میلیون 

تومان به ۲0 میلیون تومان کاهش می یابد.
این داروی ایرانی با نام تجاری »آلساوا« مخصوص بیماران مبتال به ALS با هدف 

تأمین نیاز بیماران و ارزآوری به کشور تولید شده است. 
تعداد مبتالیان به این بیماری اندک اســت، امــا درد و رنج بیماری و هزینه 
باالی درمان ســبب شده است داروســازان ایرانی تالش خود را برای کاهش 

آالم آن ها به کار گیرند.
 در گذشته این دارو از ژاپن وارد کشور می شد و ۲ هزار بیماری که در ایران بودند 

باید از این طریق آن را تأمین می کردند.
تا پیش از تولید این دارو توســط داروســازان دو شرکت دانش بنیان  داخلی، 
بیماران به اجبار ســالیانه بیش از ۲00 میلیون تومــان برای خرید این دارو 

هزینه می کردند. 

 گروه جامعه/ محمود مصدق  تصور سوختن 
هم سخت و دردآور است؛ چه رسد به روزی که به 
خاطر یک بی احتیاطی ساده و ناآگاهی به آن گرفتار 
شویم. اواسط سال گذشته بود که دکتر محمد جواد 
فاطمی، رئیس جمعیت پیشگیری از سوختگی در 
گفت وگو با قدس آمار سوختگی در ایران را هشت 
برابر میانگین جهانی دانسته و با ابراز تأسف گفته 
بود: به خاطر ضعف فرهنگ پیشگیری، بی توجهی 
به مسائل ایمنی، هزینه نکردن برای ارتقای سطح 
لوازم  استانداردهای  سطح  بودن  پایین  ایمنی، 
گرمایشی، سرمایشی، واحدهای مسکونی تجاری، 
خودروها و... ساالنه حدود ۲30 هزار نفر از هموطنان 
دچار سوختگی می شوند که از این تعداد ۲00 هزار 
نفر سرپایی درمان و 30 هزار نفر نیز در بیمارستان ها 
بستری می شوند که ۱0 درصد آن ها یعنی حدود 3 
هزار نفر به دلیل باال بودن درصد سوختگی جانشان 
را از دست می دهند و تعداد قابل توجهی از آنان هم 

دچار معلولیت می شوند. 
اما آنچه این روزها بیش از گذشته به نگرانی ها دامن 
می زند احتمال افزایش بیشتر مرگ و میر ناشی از 
سوختگی به دلیل محدود بودن تخت های سوختگی 
و به ویژه کمبود شدید پانسمان های سوختگی است. 
در ایــن میان آنچه بیش از همــه اهمیت می یابد 
پیشــگیری و آموزش هــای الزم در این خصوص 
و ضرورت ســرمایه گذاری در این حــوزه به ویژه با 

مساعدت خیران کشور است. 

 عدم تخصیص اعتبار مناسب برای استاندارد 
کردن تخت های سوختگی 
دکتر مصطفــی ده مرده ای، 
رئیس بیمارستان تخصصی 
سوختگی شــهید مطهری 
قــدس می گوید:  به  تهران 
وضعیــت درمــان بیماران 

سوختگی نسبت به گذشته بدتر شده است، چون 
یکسری از پانسمان های سوختگی که برای درمان 
بیماران الزم است یا در بازار وجود ندارد یا اگر پیدا 
شود بسیار گران است؛ به همین دلیل کیفیت درمان 

سوختگی در کشور پایین آمده است.
وی از غیراســتاندارد بــودن ۸0 درصد تخت های 
سوختگی در کشــور خبر می دهد و می افزاید: در 

کشور بیمارستان های تخصصی سوختگی داریم که 
این موضوع یکی از مشــکالت ما در درمان بیماران 
سوختگی اســت، چون بیمارستان تک تخصصی 
استاندارد نیست. در واقع بیمارستان سوختگی باید 
در دل یک بیمارستان جنرال باشد؛ اما باوجود مصوبه 
مجلس مبنی بر اختصــاص ۱0 درصد تخت های 
بیمارســتان جنرال به بیماران سوختگی، عمالً به 
جز تعداد بسیار معدودی از این دست بیمارستان ها 
مثل بیمارستان رضوی مشهد که در آن تخت های 
سوختگی وجود دارد، بقیه بیمارستان های جنرال 

فاقد این امکان هستند. 
وی اضافه می کند: سوختگی یک اتاق و یک تخت 
می خواهد که کامالً ایزوله باشــد، اما االن اتاق های 
پنــج تخته هم برای این منظور داریم. ایجاد بخش 
سوختگی در بیمارستان های دولتی بسیار هزینه بردار 
است. مثالً در حال حاضر برای یک تخت و یک اتاق 
سوختگی حدود ۵ میلیارد تومان نیاز است درحالی 
که بیمار به هنگام ترخیص از بیمارســتان چیزی 
برای پرداخت هزینه های درمانی اش ندارد؛ چون هم 
خانه اش سوخته و هم خودش. به همین دلیل هیچ 
بیمارستان دولتی و حتی خصوصی جرئت نمی کند 

بخش سوختگی ایجاد کند. 

در  را  بهداشــت  وزارت  وی 
اجرایی نشــدن مناسب مصوبه 
مذکور چندان مقصر نمی داند و 
می گوید: ایــن وزارتخانه همین 
که هزینه هــای درمانی بیماران 
ســوختگی را پرداخت می کند 
شاهکار می کند. مشکل اصلی به 
تخصیص نیافتن اعتبار مناسب 
برای استاندارد کردن تخت های 

سوختگی برمی گردد. در واقع دولت آن قدر بودجه 
ندارد که این مصوبه را عملیاتی کند. یعنی اگر دولت 
بخواهد چنین بخشی در بیمارستان های جنرال دایر 
کند نیازمند اعتبارات کافی است؛ اما سرانه بهداشت 
و درمان در ایران به نسبت کشورهای دنیا پایین تا 
حد متوسط است درحالی که از لحاظ اقتصادی جزو 
کشورهای متوسط به باالی دنیا محسوب می شویم. 
وی در خصــوص میزان پوشــش بیمــه بیماران 
ســوختگی هم می گوید: بیمــه هزینه های درمان 
سوختگی را می پردازد، یعنی این بیماران تا وقتی که 
در بیمارستان بستری هستند مشمول بیمه می شوند؛ 
اما وقتی ترخیص می شوند آنان را پوشش نمی دهد. 
درحالی که این بیماران در این مرحله نیز نیازمند 

لباس های مخصوص سوختگی، 
پمادهای سوختگی فیزیوتراپی، 
کار درمانی لیزر هستند؛ اما بیمه 
پولــش را نمی دهــد، در نتیجه 
بسیاری از آن ها نمی توانند لباس 
و پماد سوختگی تهیه کنند و در 
نتیجه وضع زخم هایشان وخیم تر 
می شود و این گونه نیاز به درمان 
مجدد پیدا می کنند. ضمن اینکه 
ارائه خدمات مددکاری به بیماران سوختگی بسیار 
ضعیف است؛ یعنی کسی که می سوزد تا آخر عمرش 
باید تحت نظر مددکار و روان شناس باشد در حالی 

که چنین چیزی نیست. 
وی پیشــگیری از سوختگی را بهترین و مؤثرترین 
راهــکار برای جلوگیری و کاهش بروز ســوختگی 
در کشــور می داند و می گوید: برای این منظور باید 
مدارس و رســانه ها به مردم آمــوزش دهند تا این 
همه افراد دچار سوختگی نشــوند. مثالً به جرئت 
می گویم در سوختگی ناشی از برق ولتاژ قوی یکی 
از کشورهایی هســتیم که خیلی تلفات می دهیم؛ 
چون مثالً فرد می خواهد با میلگرد داخل محوطه 
ساخت وساز شــود اما به تیر چراغ برق می خورد و 

دچار ســوختگی می شــود. بارها گفته شده اجازه 
ساخت  وســاز در محدوده برق فشار قوی ندهید اما 
توجهی نمی شود؛ یا کارگران ساختمانی بدون هیچ 
ایمنی در کشور مشغول به کار هستند. در کنار این 
راهکار دولت نیز باید برای استاندارد کردن تخت های 
بیمارستانی هزینه بیشتری کند و سرانجام اینکه باید 
تالش شود خیران در بخش سوختگی بیشتر ورود 
کنند، چون آن ها با مشکالت این دست از بیماران 

آشنا نیستند. 

 بیمه حوادث سوختگی جدی گرفته شود
قربانی،  محمدحسین  دکتر 
عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلــس نیز اگرچه 
معتقد است با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت وضعیت 

تخت های ســوختگی تا حدی بهبود یافته اســت 
اما می گوید: البته مشــکل کمبود تخت سوختگی 

همچنان وجود دارد. 
وی با اشاره به اینکه ایجاد بیمارستان تخصصی یا 
فوق تخصصی سوانح و سوختگی نیازمند اعتبارات 
ســنگینی اســت، به همین دلیل نمی توان در هر 
استان چنین اقدامی کرد، می افزاید: بهترین راهکار 
حل مشــکل را مجلس پیش بینی کرده که همان 
اختصــاص ۱0 درصد تخت های بیمارســتان های 
جنرال به بیماران ســوختگی است و تا آنجایی که 
اطالع دارم این مصوبه در دســت اجراست. در واقع 
کارهای خوبی در چهار ســال اخیر شده اما کافی 

نیست و باید شرایط افزایش آن را فراهم کرد. 
وی در خصــوص بیمــه بیماران ســوختگی هم 
می گوید: پوشش بیمه همگانی و اجباری است. همه 
باید حداقل، پایه بیمه سالمت را داشته باشند، اما 
اینکه برخی دنبال بیمه سالمت نمی روند به ضعف 
خودشــان برمی گردد. اگر بیمه سالمت باشند به 
هنگام بستری در بیمارستان های دولتی کمک بسیار 
زیادی می شود یعنی فقط تا ۱0 درصد هزینه های 
انجام شده را می پردازند. ضمن اینکه باید مردم بیمه 
حوادث را جدی بگیرند. اینکه افراد منتظر شوند تا 
پس از سوختگی روی تخت بیمه شوند، کار درستی 
نیست؛ هرچند این کار روی تخت هم انجام می شود 

اما برای بیماران گران تر تمام می شود.

5 میلیارد تومان؛ هزینه تمام شده راه اندازی یک اتاق سوختگی در بیمارستان ها

سوختگی و درد هزینه های خانمان سوز

هیچ بیمارستان 
دولتی و حتی 

خصوصی جرئت 
نمی کند بخش 

سوختگی ایجاد 
کند
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دستچین

چرا قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی اجرا نمی شود؟
خانه ملت: جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس در نشست علنی دیروز مجلس از وزیر کشور به 
دلیل اجرا نشدن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی انتقاد و تصریح 
کرد: علت عدم اجرای قانون و موانع آن برای اجرا چیست؟ چرا 
با وجود گذشت چندین ماه این قانون هنوز اجرایی نشده است؟

واقعیت تلخ بیکاری تعداد زیادی وکیل
مهر:فردین آقایی هشتجین، بنیان گذار یک استارت آپ حقوقی 
می گوید: تعداد زیادی از وکال دارای شــرایط مناسب فعالیت و 
اشتغال نیستند و طبق آمار تقریباً ۹۵ درصد آن ها درآمد باالیی 
ندارند. این یک واقعیت تلخ است که تعداد زیادی از وکال بیکار 
هستند و یا در مشــاغلی که ارتباطی به تخصص و تحصیالت 

آن ها ندارد، هستند.

آموزش و پرورش کاری برای زبان انگلیسی نکرده است؟!
مهر:رضا خیرآبادی، عضو هیئت علمی ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی می گوید: این غلط اســت که آموزش 
و پرورش هیچ کاری در حوزه زبان انگلیســی نکرده اســت. 
در بســیاری از مناطق هیچ امکانی   به جز همین کتاب های 
درســی انگلیسی و معلمانشان نیســت. پیام این مدل حرف 
زدن یعنی  خانواده ها بچه هایشــان را بگذارند آموزشگاه های 

خصوصی.  

شفاف سازی چه ها که نمی کند؟
مهر: علی اکبر حق دوســت، معاون آموزشی وزیر بهداشت در 
خصوص شفاف ســازی در این معاونت می گوید: اگر شما بدانید 
فرزند من چرا به تهران آمده اســت و بتوانید نامش را در سایت 
ببینید تا متوجه حقایق شوید و اگر نماینده مجلس بداند وقتی 
ســفارش فردی را می کند، همه این موضوع را می فهمند، جلو 

بسیاری از آسیب ها گرفته می شود.

ازدواجی که با چانه زنی شروع شود آخرش طالق است
ایسنا: شــهال کاظمی پور،عضو هیئــت علمی دانشگاه تهران 
مادی گرایی و چشــم و همچشــمی را در کاهش ازدواج مؤثر 
می داند و می گوید: ازدواجی که بر اســاس چانه زنی شــروع 
شود آخرش طالق اســت. جهیزیه های مفصل، پدر و مادرها 
را زیرفشــار می گذارد، در نهایت هم معلوم نیســت به ازدواج 

موفق منجر شود یا نه.

مشکالت خونی بیماران نادر
ایلنا: پیمان عشــقی، رئیس سازمان انتقال خون گفت: یکی 
از بیماران ما که نیازمند خون نادر بود، توانســت خونش را از 
یک شــهروند اســپانیایی دریافت کند. برای این داد و ستد، 
خون دهنده اســپانیایی مجبور شد چند کشور را سفر کند تا 
به بیمار ما برسد. اگر او به این خون دسترسی پیدا نمی کرد، 

تاکنون فوت کرده بود.

انتقاد از ُمد شدن »آزمونک« در برخی مدارس
ایسنا: ایرج خوش خلق، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پــرورش می گوید: وقتی آزمــون مدادکاغذی جمع 
می شود باید مفاهیم کیفی به صورت عمیق مورد سنجش قرار 
گیرند. به تازگی چیزی به اســم »آزمونک« مد شده، باید پرسید 
آزمونکی با چهار پنج سؤال چگونه یادگیری را بر حسب سنجش 
تکوینی می سنجد؟ آزمونک همان آزمون مدادکاغذی است که 

کوچک شده است.

دستپخت فمینیست ها برای کاهش جمعیت
مهر: محمدولی علیئی، مدیر گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعاتی 
دانشگاه تهران می گوید: امروزه مسئله ای با مضمون استقالل جسمی 
یا آزادی بدنی میان فمینیست ها مطرح می شود. پروژه ای برای فلج 
کردن تعادل نظام اجتماعی که منجر به افزایش سن ازدواج و کاهش 

جمعیت شده است.

بی توجهی شهرسازها به پیوست های امنیتی و انتظامی
مهر: سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت می گوید: 
متأســفانه بحث هــای امنیتــی جامعــه و نظــم عمومی در 
شهرسازی های جدید لحاظ نمی شــود و می بینید که در یک 
منطقه ۱0 هزار خانه درســت می شود، بدون کالنتری. دو سال 
و نیم اســت به عنوان رئیس پلیس پایتخت از مسئوالن گالیه 

می کنم اما هر چه فریاد می زنیم صدایمان به جایی نمی رسد.

آموزش

یک مسئول این وزارتخانه خبر داد
 عزل هفت مدیر متخلف

آموزش و پرورش 
 میزان   سرپرســت اداره کل مدارس و مراکز 
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره میزان 
تخلفاتی که توســط مدارس غیردولتی صورت 
گرفته و به آن ها رســیدگی شــده است، گفت: 
از ابتدای ســال تحصیلی برای ۱6۱ مدرســه و 
آموزشــگاه غیردولتی متخلف حکم صادر شده 
اســت و هفت مدیر متخلف از سمت خود عزل 
شــدند. ســعید صالح افزود: برای ۱3 مدرســه 
غیردولتی و ۱۹ آموزشگاه کنکور و زبان انگلیسی 
حکم تعطیلی موقت صادر شده، مجوز فعالیت ۱۱ 
مدرســه غیردولتی و دو آموزشگاه کنکور و زبان 
انگلیسی لغو شده و ۵7 مدیر متخلف مدارس و 
مراکز آموزشــی غیردولتی، حکم توبیخ کتبی و 

درج در پرونده دریافت کرده اند.
سرپرســت اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی 
خاطرنشان کرد: مدارســی که برای آن ها حکم 
تخلف صادر شود، سال آینده حق افزایش مقطع 

تحصیلی و تعداد دانش آموزان را ندارند.

محیط زیست

رئیس سازمان جنگل ها عنوان کرد
به صفر رساندن قاچاق چوب 

تنها یک شعار است 
 مهر   خسرو شهبازی، رئیس جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری با اشــاره به اینکه برداشت غیرمجاز و 
قاچاق چوب به صفر نمی رسد، تصریح کرد: زندگی 
بخشــی از مردم به این حوزه وابسته است، برای 
همین به صفر رساندن قاچاق، تنها یک شعار است، 

اما باید آن را به حداقل  برسانیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر گشت های شبانه روزی 
برای صیانت از جنگل ها فعال هستند. هر هفته 
تقریباً حدود هزار پرونده تخلف قاچاق تشکیل داده 
می شود. حتی به تازگی قاچاقچیان 3۵0 شمشاد 

دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده اند.
شهبازی افزود: البته نیروی حفاظتی به اندازه کافی 
برای صیانت از جنگل ها وجود ندارد و متأســفانه 
در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی دولت، 
امکان افزایش تعدادی نیروهای یگان ســازمان 
جنگل ها نیست. رئیس سازمان جنگل ها همچنین 
گفت: ســطح آتش سوزی جنگل ها نسبت به ۱0 

سال پیش به یک هشتم رسیده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه خبر داد
افزودن ۱۰ ریال به هر پیامک برای 

اجرای قانون حمایت از معلوالن
 خانه ملت   عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۹۹، از تصمیم دیروز این کمیسیون برای حمایت 
از اجرایی شــدن قانون حمایت از معلوالن خبر 
داد. رضا شیران خراســانی با اشاره به دو مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت: 
بر اســاس این دو مصوبه با افــزودن ۱0 ریال به 
هر پیامک منابع حاصله به منظور اجرای بخشی 
از قانون حمایت از معلوالن در اختیار بهزیســتی 
قرار می گیرد و همچنین جرایم رانندگی ۲ درصد 
افزایــش و درآمد  ۲00 میلیــارد تومانی آن به 

معلوالن حوادث رانندگی پرداخت می شود.
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ افزود: 
ســاالنه تعداد زیادی در کشــور در حوادث 
رانندگی دچار معلولیت، ضایعه نخاعی و قطع 
عضو می شــوند. وی در عین حال خاطرنشان 
کرد: البته افزایش ۲ درصدی بازدارنده نیست 
و ما بر این باور بودیم که باید افزایش بیشتری 

صورت می گرفت.

بهداشت و درمان

رئیس سازمان نظام روان شناسی اعالم کرد
 تعرفه های پیشنهادی 
خدمات روان شناسی

 ایســنا    محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام 
روان شناســی و مشــاوره ای گفت: طبق قانون 
برنامه ششم توسعه، مردم باید با بیمه های پایه از 
خدمات روان شناسان و مشاوران استفاده کنند که 

امیدواریم با پیگیری ها این موضوع عملی شود.
محمد حاتمی اظهار کرد: این سازمان طبق قانون 
»تشکیل سازمان نظام روان شناسی مشاوره« باید 
تعرفه های روان شناسان و مشاوران را تعیین کند و 
به هیئت دولت پیشنهاد دهد تا با تصویب هیئت 

دولت اجرایی شود.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: ما در نخستین 
گام، تعرفه های روان شناســان و مشــاوران را به 
هیئت دولت پیشنهاد دادیم، به این شکل که برای 
کارشناسان ارشــد ۹0 هزار تومان و برای دکترا 
۱30 هزار تومان در نظر گرفته شــده و البته این 
برای ۴۵ دقیقه اســت و درصورت طول کشیدن 
مشاوره به یک ســاعت، درنهایت باید ۱60 هزار 

تومان آن هم برای دکترا گرفته شود.

حوادث

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
 کشف 7۱3 تُن مواد مخدر 

در 9 ماه
 فارس   اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با اشاره به مهم ترین دستاوردهای 
این ســتاد در ۹ ماهه سال جاری گفت: در این 
مدت، با رشــد ۵7 درصدی درگیری مسلحانه 
با قاچاقچیان و اشــرار و نیز رشــد ۵ درصدی 
انهدام باند و شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر و 

روان گردان ها مواجه بوده ایم.
وی با اشــاره به کشــف 7۱3 تُن مواد مخدر 
در ۹ ماهه ســال جاری افــزود: در این مدت، 
کشف بیش از ۵7۴ تُن تریاک با افزایش ۱7 
درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
همچنان بخش اعظم کشــفیات را تشــکیل 
می دهــد و پــس از آن حشــیش، مرفین، 
هروئین و شیشه به ترتیب در رتبه های بعدی 

کشفیات مواد مخدر قرار دارند.
در ۹ ماهه سال جاری، 7۵ درصد کشفیات در 
مناطق شرق و حاشیه شــرق و ۲۵ درصد در 

سایر مناطق بوده است.

فراسو

خبر خوب
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)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

سید حسن نصراهلل در مراسم هفتم سردار شهید سلیمانی:

شهادت حاج قاسم چهره حقیقی آمریکا را برمال کرد
فارس: دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسم یادبود 
هفتم سردار شهید »قاسم سلیمانی« و همرزمانش 
در ســخنانی اعالم کرد، مقاومت لبنان به برکت 
ایران و رهبر آن و فرماندهانی مانند سردار »قاسم 
ســلیمانی« به تهدیدی موجودیتــی برای رژیم 
صهیونیستی تبدیل شده است. سید حسن نصراهلل 
با اشاره به برگزاری مراسم  سوگواری در بزرگداشت 
شهید سلیمانی در کشورهای مختلفی مثل سوریه، 
فلسطین، عراق، یمن، افغانستان، بحرین، پاکستان، 
نیجریه و هند تأکید کرد حاج قاسم صرفاً نماینده 
خودش، خانواده اش یا حتی جمهوری اســالمی 
نبود؛ او بهترین پرچمدار ما در منطقه بود.نصراهلل 
ادامه داد: ما در لبنان و در حزب اهلل آشــنایی مان 
با حاج قاسم از ســال ۱۹۹۹ آغاز شد که ایشان 
فرمانده نیروی قدس شد. او همیشه در کنار ما بود 
و نیازهای ما را دنبال و فراهم می کرد. او شــریک 
آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ بود. وی در 
زمــان جنگ ۲۰۰۶ )جنگ ۳۳ روزه( هم کنار ما 
بود در حالی که می توانســت در تهران بماند و از 

آنجا به ما کمک رسانی کند. 

  ملت ایران در دنیا نظیر ندارد
وی در ادامــه تصریــح کرد: پس از شکســت 
تروریســت های داعش، قــدرت و امکاناتی که 
مقاومت در نیروی بازدارندگی و تجربه بدســت 
آورد، بــه یکــی از جدی تریــن تهدیدها برای 
اسرائیل تبدیل شد. صهیونیست ها پس از ۲۰۰۶ 
حزب اهلل را تهدید راهبــردی نامیدند و اکنون 
یــک درجه ما را باال بردند و می گویند تهدیدی 
موجودیتی؛ این بــه برکت امام خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب و مسئولیت پذیری و جانفشانی و 
فداکاری حاج قاسم سلیمانی حاصل شده است.

دبیرکل حزب اهلل افــزود: اگر فرماندهانی مانند 
شهید سلیمانی و المهندس نبودند کویت، اردن 
و کشورهای خلیج فارس که از داعش با ارسال 
پول و تسلیحات و تکفیری حمایت می کردند، 
ســقوط می کردند و چاه کن ها خودشان ته چاه 
می افتادند. همه مــردم منطقه و نه فقط مردم 
عــراق، باید قــدردان حاج قاســم و ابومهدی 

المهندس باشند. وی سپس تصریح کرد: ترامپ 
گفت که می خواهد با داعش مبارزه کند. منافق! 
تــو می خواهی بــا داعش مبارزه کنــی؟ تو دو 
فرمانده بزرگی را که با داعش مبارزه کردند، ترور 
کردی. او بهانه می آورد که سلیمانی داشت برای 
حمله به منافع آمریکا آماده می شد. معروف است 

که او دروغگوترین رئیس جمهور آمریکاست. 
نصراهلل ادامه داد: صحنه های تشــییع میلیونی 
پیکر شهدا در ایران در اهواز، مشهد، تهران، قم و 
کرمان را همه دیدند. مثل تشییع امام، بزرگ و 
بی نظیر بود. نه فقط این تشییع بی نظیر بود بلکه 
بگذارید بگویم چنین ملتی در دنیا نظیر ندارد. 

برخی گفتند این صحنه ها ترامپ را ترساند. 
وی عنوان کرد: از مهم ترین معانی شهادت حاج 
قاســم، این اســت که صورت واقعی و حقیقت 
آمریکا را دوباره به مردم و دولت های ما نشــان 
داد. بر خالف همه آنچه آمریکا در طول سالیان 
گذشته انجام داده بود که خود را ضامن ثبات و 
دوست همه نشان می داد، شهادت وی، حقیقت 
آمریکا را نشــان داد. نصراهلل ادامــه داد: تعداد 
جنگ ها و میلیون ها انسانی که کشته و آواره کرده 
نشان می دهد که جنایتکار درجه یک، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است. داعش هم ساخته دست 
آمریکاست. نباید در تشخیص دشمن حقیقی و 
واقعی اشتباه کنیم، هر کس این واقعیت را نادیده 

می گیرد یا نادان است یا ترسو و بزدل.

 بارزانی باید قدردان حاج قاسم باشد
دبیرکل حزب اهلل گفت: در یک جمله مشخص، 
پاســخ به جنایت آمریکا که منجر به شــهادت 
فرماندهــان مقاومت شــد یک عملیــات واحد 
نیســت، بلکه یک روند طوالنی است که باید به 
اخراج نظامیان آمریکا از منطقه بینجامد. آنچه در 
عین االسد رخ داد یک سیلی بود نه پاسخ به ترور 
حاج قاسم. این ابتدای روندی طوالنی است و این 
گام اول پاســخی زلزله وار خواهد بود که باید به 
پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه ما منجر شود.

نصراهلل با اشاره به حمله موشکی ایران به پایگاه 
آمریکایی ادامه داد: نخســت، این سیلی بزرگ 
نشانه شجاعت بی نظیر سران ایران است. هیبت 
آمریکا در چشم دوست و دشمن شکست و فرو 
ریخت. مســئله دوم این است که این سیلی از 

توان نظامی ایران پرده برداشت. 
موشــک ها ۱۰۰درصد ســاخت ایران است نه 
ساخت مشترک با آمریکا یا با پول دیگر کشورها. 
این مسئله پیامی برای کسانی است که با آمریکا 
متحد می شوند و پیامی برای رژیم صهیونیستی 
است که تهدید می کند برخی تأسیسات ایران 

را می زنند. 
وی در بخش پایانی سخنرانی خود تصریح کرد: 
چون عراق جایی اســت کــه این جنایت انجام 
شده اســت، پس از ایران، اولی ترین میدانی که 
شایسته پاســخ دادن است، عراق است؛ چرا که 

حاکمیت این کشور نقض شده. عالوه بر این یکی 
از مقامات عالی رتبه نیروهای مســلح و رسمی 
عراق را هدف قرار داده اند و سوم اینکه حاج قاسم 
و دیگر فرماندهانی را شهید کردند که در حال 
دفاع از عراق بودند. دبیــر کل حزب اهلل افزود: 
امیدواریم مسعود بارزانی ممنون حاج قاسم باشد. 
او زمانی که از دوســتانش )آمریکایی ها(کمک 
خواســت کمک نکردند و حاج قاسم نخستین 
کسی بود که به کمکش آمد و نشان به آن نشان 
که یکــی از برادران حزب اهلل هم همراهش بود 
و گفتند وقتی نزد تو آمدند، مســعود بارزانی از 
ترس به خود می لرزید. امیدوارم که تو و دیگران 
و مسئوالن عراقی در کنار مردم عراق بخشی از 
پاسخ باشید و از اخراج آمریکایی ها حمایت کنید.

نصراهلل ســپس تصریــح کرد: نخســت وزیر 
عــراق »عادل عبدالمهدی« با شــجاعت اجرای 
ایــن تصمیم پارلمــان را دنبــال می کند و از 
»پمپئو«خواســت که مکانیزم خــروج نظامیان 
آمریکایی را مشخص کند، امیدواریم که روزی 
بیاید که عراق از وجود اشغالگران پاک شود. حاج 

قاسم و ابومهدی چنین آرزویی داشتند.
سید حســن نصراهلل در ادامه به ضرورت پاسخ 
ادامــه دار محور مقاومت به جنایت اخیر آمریکا 
پس از عین االسد پرداخت و گفت: من معتقدم 
محور مقاومــت کار را آغــاز می کند. نیروهای 
مقاومــت در هدف بزرگی که اعــالم کرده اند، 
جدی و صادق و هدفمند هســتند. آمریکایی ها 
باید نیروها و پایگاه هایشان را ببرند. تنها راه جلو 
پای آمریکایی ها برای اینکه افقی بازنگردند، این 

است که خودشان عمودی بازگردند.
نصراهلل ادامــه داد: ما از مرحلــه و عصر جدید 
در منطقــه صحبت می کنیــم و روزهای آینده 
اخبــار آن را به گوش شــما خواهیم رســاند. 
دولــت آمریکا و قاتالنی که این جنایات را انجام 
داده اند، تاوان ســنگینی خواهنــد داد و متوجه 
خواهند شــد که محاسبه شــان اشــتباه بوده 
اســت. گذر ایام پس از شهادت سردار سلیمانی 
نشــان خواهــد داد کــه دنیا، دنیــای دیگری 
اســت. این،  آغــاز تاریخی جدیــد خواهد بود.

واشنگتن بغداد را به مسدود کردن 
حساب های نفتی تهدید کرد

گانگستربازی کاخ سفید
جهان: در ادامه تقالی ایاالت متحده برای 
حفظ نظامیان در خاک عراق، روزنامه وال 
اســتریت ژورنال گزارش داد واشنگتن به 
بغداد هشدار داده اســت در صورت اخراج 
نظامیان آمریکا، کاخ سفید این کشور را از 
دسترسی به حســاب های نفتی اش محروم 
خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا هشــدار 
داده است حســاب بانک مرکزی عراق نزد 
بانک فدرال رزرو آمریکا را مسدود می کند؛ 
امری که عماًل اقتصاد شــکننده عراق را از 
هم می پاشد.به نوشته وال استریت، تهدید 
به مســدود کردن حساب عراق، در تماسی 
تلفنی با عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر 
دولت پیشبرد امور عراق به وی منتقل شده 
اســت و در این تماس به شــراکت نظامی، 
سیاسی و مالی همه جانبه بین دو کشور نیز 

پرداخته شده است. 
این در حالی است که احمد الکنانی، نماینده 
پارلمان عراق در واکنــش به اظهارات اخیر 
رئیــس جمهور آمریکا گفــت: اینکه ترامپ 
خواستار پرداخت هزینه  از سوی عراق شده و 
تهدید به مصادره دارایی های عراق در آمریکا 
کرده؛ در واقع نوعی از تروریســم بوده و این 

مردود است.
 الکنانی تأکید کرد: باج خواهی و بهانه جویی 
ترامپ بی فایده است. عراقی ها درباره خروج 
نیروهای آمریکایی تصمیم گیرنده هســتند. 
گفتنی اســت، دونالد ترامپ، در واکنش به 
درخواســت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
عراق کــه خواهان خروج نیروهای آمریکایی 
از خاک این کشور شــده بود، که بغداد باید 
سرمایه گذاری های چند ساله اخیر آمریکا در 
عراق را عودت دهد وگرنــه نیروهای ارتش 
آمریکا در عراق می مانند. ترامپ در مورد نحوه 
دریافت وجوه سرمایه گذاری آمریکا از عراق 
گفت: ما هم اکنون مقدار زیادی از پول آن ها 
را در اختیار داریم. ما ۳۵ میلیارد دالر از پول 
آن ها را در حسابی در اختیار داریم و من فکر 

می کنم آن ها با پرداخت موافقت کنند. 

وزیر دفاع انگلیس: دیگر نمی توانیم به آمریکا اتکا کنیم
اذعان به افول شیطان بزرگ

 جهان  یک سال پیش بود که کمیسیون ویژه مستقل و فراحزبی کنگره آمریکا 
در گزارش تحقیقی۹۰ صفحه ای خود درباره »راهبرد دفاع ملی« این کشور هشدار 
داد برتری نظامی ایاالت متحده در جهان به طرز قابل توجهی کاهش یافته. این 
هشدار البته تازگی نداشت، چراکه مسئله افول آمریکا مدت هاست که نقل محافل 
سیاسی شده اســت. به اذعان تحلیلگران و با استناد به آمارهای موجود، ایاالت 
متحده نه تنها در حال از دست دادن برتری نظامی خود در جهان است بلکه در 
عرصه اقتصادی نیز نقش راهبردی اش را از دست داده و کشورهایی مانند ژاپن و 

آلمان در برخی فناوری های پیشرفته گوی سبقت را از آمریکا ربوده اند. 
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، ایاالت متحده تالش کرد سلطه 
خود را گســترش داده و خود را به عنوان پلیس جهان معرفی نماید. مداخله در 
امور سایر کشورها و حمله نظامی به عراق و افغانستان از جمله این تالش ها بود که 
البته نه تنها آمریکا را به هدف خود نرساند، بلکه موجبات زوال هر چه سریع تر این 
کشور را فراهم آورد. جان ایکنبری، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه 
پرینســتون آمریکا معتقد است عصر آمریکایی رو به پایان و نظم شرقی در حال 
جایگزینی است. نوام چامسکی هم آمریکا را امپراتوری در حال سقوط می نامد و 

فرید زکریا از جهان پساآمریکایی سخن می گوید. 

  ترامپ و تسریع فروپاشی آمریکا
بسیاری اعتقاد دارند ریاســت جمهوری ترامپ و اتخاذ سیاست های یکجانبه و 
قلدرمآبانه از ســوی وی روند فروپاشی آمریکا را تسریع کرده است. در این راستا 
دریاســاالر »مایک مولن« رئیس پیشین ستاد مشــترک نیروهای مسلح ایاالت 
متحده، ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به مثابه فاجعه ای برای آمریکا می داند. 
اعتقاد به پایان رؤیای آمریکایی امروز در حال فراگیر شــدن است. بر این اساس 
رقبای سنتی آمریکا از جمله روسیه و چین در تالش هستند با ایجاد اتحادهای 
محکم همانند ســازمان شانگهای، شکل دهی به دنیای پســاآمریکایی را دنبال 
کنند. متحدان اروپایی واشنگتن هم از این قافله عقب نمانده اند و به ویژه پس از 
لفاظی های ترامپ درباره ناتو و تضعیف این پیمان نظامی، اعتماد خود به واشنگتن 
را از دســت داده و در تالش هستند با پیگیری ایده تشکیل ارتش واحد اروپایی، 

استقالل خود را حفظ و از وابستگی نظامی به ایاالت متحده بکاهند. 
حال به نظر می رسد واقعیت زوال آمریکا در نزدیک ترین متحد ایاالت متحده هم 
اثر گذاشته و در این راستا انگلیس از اصالح روابط خود با واشنگتن سخن می گوید. 
پیرو همین مسئله، »رابرت واالس« وزیر دفاع انگلیس روز گذشته در اظهاراتی با بیان 
اینکه آمریکا »رهبری« جهان را از دست داده، از ضرورت بازنگری در سیاست های 
دفاعی انگلیس و استقالل بیشتر از آمریکا سخن گفت. اظهارات وزیر دفاع انگلیس 
در حالی بیان شد که رابطه ویژه با واشنگتن سنگ بنای سیاست خارجی این کشور 
را تشکیل می دهد. به نظر می رسد همان گونه که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی فرمودند: »آمریکا رو به افول است... این سنت الهی است،« 
دیدگاه مردم جهان درباره آمریکا در دهه های اخیر به شدت تغییر کرده و منفی شده 
است. پیرو همین مسئله است که اعتراض به جنگ طلبی واشنگتن از ژاپن و کره 
جنوبی در شرقی ترین نقطه جهان گرفته تا آمریکای التین را پر کرده و ملت های 

جهان خواستار احترام واشنگتن به حقوق دیگر ملت ها هستند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت عمران معصومیه)س( 

سهامی خاص به شماره ثبت 6332
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
عم��ران معصومی��ه و یا نماین��دگان قانونی 
آنه��ا دع��وت ب��ه عمل م��ی آی��د در مجمع 
عموم��ی عادی ب��ه طور فوق العاده ش��رکت 
عمران معصومیه در روز یکشنبه 98/11/6 
س��اعت 11 صبح در محل شرکت به نشانی : 
قم – خیابان معلم – ضلع جنوبی میدان روح 
اله – کوی ش��ماره 10- فرعی اول- پالک 17 

برگزار می شود حضور یابند.
 دستور جلسه:

1- تعیین حس��ابرس و بازرس قانون اصلی 
و علی البدل و حق الزحمه

2- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج 
آگهی های شرکت

3- تعیین اعضای جدید هیئت مدیره

9ع
81
30
91

آب نعمت بزرگی است ، آب را هدر ندهیم.
))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی((

 ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب 
شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نمایید  .

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

در  بتنی  حوضچه  17عدد  ساخت 
خروجی مخازن آب  
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1. واریز نقدی به حساب جاري 
نكی  1با 0 0 0 5 0 0 0 5 ه ر شما

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانكی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانكی

تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ 98/10/22 لغایت 98/10/25 از محل دفتر قراردادهای 
شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .

آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 98/11/6 و به آدرس 
مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد ، تلفن 37008124 .

مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آگهی مناقصه  عمومی
ش�هرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش��ورای اس��المی ش��هر انجام امور خدمات ش��هری منطقه 5 به ش��رح مندرج در جدول ذیل را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ سپرده به ریالمبلغ برآورد پایه سالیانه به ریالشرح عملیاتردیف

113/304/848/3305/666/000/000انجام امور خدمات شهری  منطقه  15

1-  س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد: 1-ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق و به مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی 
به حس��اب 700786948623 بانك ش��هر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.  3 - مدت اجرا 
یکسال شمسی میباشدو در صورت احراز شرایط الزم حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید میباشد.  4- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه  تصویر اساسنامه 
ش��رکت ب��ا موض��وع مرتبط با مناقصه –ارائه تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - معرف��ی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل- روزنامه آخرین آگهی 
تغییرات اعضای ش��رکت و کد اقتصادی الزامی می باش��د. 5-س��ایر اطالعات و جزئیات در اس��ناد مناقصه مندرج اس��ت. 6- مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به 
حس��اب 700785313795 نزد بانك ش��هر ش��هرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور 
قرارداده��ا و پیمانه��ا واق��ع در میدان توحید- بلوار بالل ش��هرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 8- ش��هرداری کرج در رد یا قبول هر یك از پیش��نهادات مختار اس��ت.

 9- توضیح اینکه به غیر از س��پرده ش��رکت در مناقصه کلیه اس��ناد و مدارك مربوط به پیمانکاران ش��رکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.10- در هر صورت مدارك 
مندرج در اسناد مناقصه امالك فروش اسناد و متعاقبًاعقد قرارداد خواهد بود. 11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده و  

پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان روز  شنبه مورخ 98/11/5  به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.
 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 98/11/6 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 

در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
  * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5- 32506501 -026 معاونت خدمات شهری  تماس و یا به سایت اینترنتی WWW. Karaj.ir مراجعه فرمائید .

 شهرداری کرج- اداره امور قراردادها و پیمانها 

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شماره ثبت 39093 و 
شناسه ملی 14005993565     

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1398,08,04 و مجوز شماره 98,235383 مورخه 
98,8,4 جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد علی اکبر با دریافت سهم الشرکه 
خود از مؤسس��ه به مبلغ 5200000 ریال از صندوق مؤسس��ه خارج گردیدند و در نتیجه س��رمایه 
مؤسس��ه ب��ه مبل��غ 46800000ریال کاهش یاف��ت . پس از تغیی��رات فوق ترکیب ش��رکاء و میزان 
سهم الش��رکه آنان بشرح ذیل میباش��د آقای داریوش فراهانی 0045482152 دارای 26520000 
ری��ال - آقای محمدرض��ا خلیلک 2001998414 دارای 20280000 ریال -تع��داد اعضاء هیئت مدیره 
از 3 نف��ر ب��ه 2 نفر تغیی��ر یافته و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اص��اح گردید . آقای 
داریوش فراهانی به س��مت مدیر عامل و آقای محمدرضا خلیلک بعنوان رئیس هیئت مدیره برای 
م��دت باقیمانده تعیین گردیدند . -کلیه اس��ناد و اواق به��ادار و تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوارق عادی و مکاتبات 

اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )729753(
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 آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم سهامی خاص به شماره ثبت 495739 و شناسه ملی 
    10530242441

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محس��ن حاتم 
ش م 2290948829 ب��ه نمایندگ��ی از آس��تان قدس رضوی به شناس��ه مل��ی 14004342173 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره آقای سید محمدصادق مهدوی به شماره ملی 2991362383 به نمایندگی ازسازمان 
اقتصادی رضوی به شناس��ه ملی 10380129694 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجید طبس��ی 
به ش��ماره ملی 0901580066 به نمایندگی ازداروس��ازی ثامن به شناس��ه ملی 10380192267 به عنوان 
عض��و هیئت مدیره آقای حس��ین ش��مالی ش م 0011600632 به نمایندگی از س��امان داروی هش��تم به 
عن��وان عضوهیئت مدیره محمده��ادی موقعی به کد ملی 2571624441 به عن��وان عضو هیئت مدیره و 
محمدحسن موقعی به شماره ملی 2570106291 به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب 
رئی��س هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با امض��ای رئیس و نایب رئیس هیئت 
مدی��ره همراه با مهر ش��رکت و س��ایر نامه های ع��ادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)729760(
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کارت دانش��جویی اینجانب مسعود اسماعیلی 
نژاد مقطع کارشناس��ی ارشد رشته مهندسی 
ورزش��ی دانشگاه صنعتی ش��اهرود به شماره 
دانشجویی 9200547 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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م��درک تحصیل��ی اینجان��ب س��ید احم��د م��وذن 
و   46008 ش  ش  آق��ا  حاج��ی  فرزن��د  عل��وی 
مش��هد  از  ص��ادره   0931336449 مل��ی  ک��د 
در مقط��ع دکت��ری تخصص��ی رش��ته الهیئ��ت و 
مع��ارف اس��المی ص��ادره از واح��د دانش��گاهی 
مش��هد به ش��ماره18452 و تاری��خ 1390/11/26 
مفق��ود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
از یابن��ده تقاض��ا می ش��ود اص��ل م��درک را  به 
نش��انی: مشهد ، دانش��گاه آزاد اس��المی مشهد 
قاس��م آباد، چه��ارراه اس��تاد یوس��فی  پردیس 
دانشگاه، اداره دانش آموختگان ارسال نمایید. 
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فراخوان مزایده
نوبت  اول 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
قاب��ل  خ��ودرو  دس��تگاه  نظ��ردارد12 

تبدی��ل به پ��الک را از طریق مزای��ده عمومی به فروش 
برس��اند. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده به ش��ماره 
فراخوان 1098000060000002، از دریافت اسناد مزایده 
تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده ف��وق مبل��غ 50.000.000 
ری��ال چک تضمین ش��ده برای ه��ر اتومبیل می باش��د 
ک��ه در مهلت مقرر به امور مالی مدیریت پش��تیبانی و 
رفاهی   دانش��گاه به نش��انی : مش��هد -روبروی شهید                   

فکوری 94 - طبقه اول تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/10/22

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/10/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/8
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/11/12

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

ب��رگ س��بز س��واری سیس��تم جیل��ی امگراندتی��پ
EC7 م��دل 2013 ش��ماره پالک 36ای��ران 628ط59  
ش��ماره موتور JL4G18C9ND03138 شماره شاسی 
L6T7844S0DN009270 ن��ام مالک محمدصفرزاده 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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