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مجموعه تعهداتی ایران به ســه دســته تقســیم می شود؛ یک دســته اعمال 
محدودیت هایی است که در مورد تعداد سانتریفیوژها، مقدار ذخایر اورانیوم و درصد 
غنی سازی اورانیوم، ایران پذیرفته بود. حال دولت در گام پنجم این محدودیت ها را 
به طور کلی کنار گذاشته و عنوان کرده براساس صالحدید کشور، مصلحت نظام و 

نیازی که دارد چه در مورد درصد غنی سازی...

پاسخ ایران به بدعهدی اروپا 
چه باشد؟

گفت وگو با فؤاد ایزدی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپایی ها

بازی »پلیس بد« و »پلیس خوب« تمام شد

 سیاســت  انگلیس  بــه عنــوان پدر 
مداخله گــری در کشــورهای جهــان به 
بهانه های واهی ایران را تهدید به تحریم کرد. 
وزیر خارجه انگلستان به جای عذرخواهی از 
موش دوانی سفیرش در تهران و حضور در 
یک تجمع غیرقانونی، وعده داد با خروج از 
اتحادیه اروپا، نظام تحریمی جدید طراحی 
خواهد کرد تا ایران را نیز تحریم کند. چند 
روز پیش بود که ســفیر انگلیس در تهران 

به همراه یک نفر دیگر، مخفیانه، ناشــیانه 
و ناشناس به تجمعات غیرقانونی در مقابل 
دانشــگاه امیرکبیر رفتند. نیروی انتظامی 
هم بــه خاطر حضور مشــکوک این افراد 
غیرایرانی در تجمعی که به سمت اغتشاش 
و شعارهای تند علیه سران کشور رفته بود، 
راب مک ایر را  به مدت 15 دقیقه بازداشت 
کردند تا اینکه بــا تماس عباس عراقچی، 
ســفیر انگلیس آزاد شد.هرچند همراهان 

آقای سفیر به سفارت انگلیس گریختند، اما 
حضور در یک تجمع غیرقانونی و دستگیری 
15 دقیقــه ای، موجب اتهام پراکنی دولت 
انگلیس علیه کشورمان شد. وزارت خارجه 
ایران هم در بیانیه ای در واکنش به اقدامات 
و اظهارات نا بجای انگلیسی ها هشدار داد: 
هر خطای جدید انگلیس با واکنش شدید 
و متناسب مواجه و در صورت ادامه چنین 
رفتارهایی دیگر تنها به احضار سفیر بسنده 

نخواهد کــرد. دومینیک راب، وزیر خارجه 
انگلیس دوشــنبه شــب به وقــت ایران، 
کشورمان را به اعمال تحریم پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا تهدید کرد. راب که 
در پارلمان انگلیس صحبــت می کرد، در 
پاسخ به این پرســش که لندن در صورت 
خروج از اتحادیه اروپــا چه تدابیری برای 
مقابله با ایران در دستور کار قرار می دهد، 

گفت: »یکی از کارهایی...

 ............ صفحه 2

استفاده از وکال درپرونده ها 
نیازمند فرهنگ سازی

95 درصد 
پرونده ها 

وکیل ندارند!

در هفتمین شام شهادت سردار 
سلیمانی در حرم رضوی برگزار شد

دعای توسل به یاد 
جانباختگان 
سانحه هوایی

 آلمان، فرانسه و انگلیس با فعال کردن مکانیسم ماشه به سیاست فشار حداکثری ترامپ پیوستند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 3

 

امنیت منطقه مرهون تدابیر سردار سلیمانی است
 آستان   تولیــت آستان قدس رضوی گفت: امنیت منطقه تولیت آستان قدس رضوی:

مرهون تالش ها، فداکاری ها و تدبیرهای سردار سلیمانی است. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم گرامیداشت 

 ............ صفحه 3هفتمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی...
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نگاهی به خریدهای پرسپولیس در نیم فصل گفت وگو با ابراهیم  اکبری دیزگاه، نویسنده رمان »شاه کشی«

 :jامام کاظم
هرکس بخواهد 
)در هر جهتى( 
قوى تریِن مردم 
باشد باید توّکل 

در همه امور، بر 
خداوند سبحان 

نماید. 
بحاراألنوار ج. ۷۵، 

ص. ۳۲۷، ح. ۴.
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9 میلیارد آب خورد

ادبیات به »شاه«
نگاهی تاریخی داشته نه داستانی

آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم .
 ))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ((

ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعای��ت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب 
شهری و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  .
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مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین فرآیند 
ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1

انحام عملیات بهره 
برداری ، نگهداری شبکه 
و انشعابات آب شرب و 

عملیات پیشگیرانه شبکه و 
اصالح شبکه در محدوده 

خدماتی مدیریت آب 
و فاضالب منطقه 3 

)اتفاقات ناحیه 3 و 9( .

36229/463/033/4277/050/000/000 ماه

گواهی نامه صالحیت         
بهره برداری و 

نگهداری از تأسیسات 
آب شرب پایه 5 رسته 

شبکه ، انشعابات و 
مخازن صادره از 

شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور

1. واریز نقدی به حساب 
جاري شماره 100050005  
بانکی پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی

تاری��خ و محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیف��ی و مناقصه از تاریخ 1398/10/24 لغای��ت 1398/10/28 از محل 
دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت 

می باشد .
آخرین مهلت عودت پاکات اس��ناد ارزیابی و اس��ناد مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 98/11/12 
و به آدرس مش��هد، خیابان فلسطین، فلس��طین 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 تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای جهت خرید خدمات نرم افزاری شامل)تحلیل،طراحی 
وپیاده سازی( سامانه جامع سنجش خطر پذیری زمین مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

مرکزتحقیقات راه،مس��کن وشهرس��ازی درنظردارد نس��بت به برگزاری تجدیدمناقصه عمومی 
دومرحل��ه ای جه��ت خرید خدمات ن��رم افزاری ش��امل)تحلیل،طراحی وپیاده س��ازی( س��امانه 
جامع س��نجش خطر پذیری زمین،مطابق مش��خصات فنی ارائه ش��ده ازطریق س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت،تحت ش��ماره 2098003045000009اق��دام نماید. تاری��خ انتشاردرس��امانه 1398/10/23 
آخری��ن مهل��ت دریاف��ت اس��نادمناقصه ازس��ایت:مورخ 98/10/28- مهلت ارائ��ه پیش��نهاد:مورخ 98/11/10  
زم��ان بازگشایی:یکش��نبه س��اعت11:00مورخ1398/11/13 متقاضیان می توانندبرای کس��ب اطالعات بیش��تر و 
ش��رکت در مناقص��ه به س��امانه)www.setadiran.ir( مراجع��ه نمایند.ضمنا مبلغ وجه تضمی��ن 000/000/ 250 
)دویس��ت و پنجاه میلیون (ریال به صورت ضمانت نامه بانکی، جهت ش��رکت در مناقصه می باش��د وارائه اصل 

آن قبل ازبازگشایی پاکات، الزامی  می باشد.
آدرس: ته��ران- بزرگ��راه ش��یخ فضل ا... ن��وری، بین ش��هرک ق��دس وفرهنگی��ان، خیابان پ��اس فرهنگیان،                        

ورودی نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:88255942    اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی:  021-41934

شناسه آگهی 732452   م الف:3516مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی

سیاست: روزنامــه آمریکایی نیویورک تایمز در آخرین گزارش 
خود درباره ســقوط هواپیمای اوکراینی در ایران به دلیل اصابت 
موشک پدافندی به صورت لحظه به لحظه از زمان حمله بزرگ 
ایــران به پایگاه عین االســد آمریکا در عراق تا لحظه ســقوط 
هواپیما پرداخته اســت. این روزنامه ادعا کرده اســت: بررسی  
اطالعات پرواز، جزئیــات رهگیری هواپیمای مذکور و فیلم های 
موجود از اصابت موشک به هواپیما نشان می دهد که هواپیمای 
اوکراینی 20 تا 30 ثانیه قبل از اصابت موشک، مخابره سیگنال 
شناســایی را متوقــف کرده اســت. ایان پتچنیک، ســخنگوی 
مؤسسه رهگیری خطوط پروازی فالیت رادار 24، که به صورت 
شبانه روزی موقعیت مکانی و جزئیات پرواز هواپیماهای مسافری 
در سراســر جهان را به صــورت زنده ارائه می دهــد و از جمله 

معتبرترین مؤسسات در این زمینه است، می گوید: هواپیماهای 
تجاری و مســافربری خود را از طریق مخابره دائمی ســیگنال 
شناسایی به رادار های فرودگاهی و سامانه های پدافندی معرفی 
می کنند که این سیگنال از طریق یک دستگاه به نام ترانس پاندر 
که در هواپیما نصب شده است، به صورت دائم مخابره می شود. 
نیویــورک تایمز در گــزارش ویدئویی که از این حادثه منتشــر 
کرده نیز مجدداً ادعای خود را تکرار کرده و می گوید: هواپیمای 
اوکراینــی 20 تــا 30 ثانیه قبل از اصابت موشــک مخابره این 
سیگنال شناســایی را متوقف کرده است. جان کاکس،  خلبان و 
کارشناس سوانح هوایی و مدیرعامل مؤسسه سیفتی آپریتینگ 
سیستمز،  می گوید:  نرم افزار سامانه پدافندی تور از طریق رادار، 
تشــخیص عینی یک هواپیما و همچنین اســتفاده از سیگنال 

ترنس پاندر برای شناسایی هواپیماها، پرنده ها و اهداف احتمالی 
استفاده می کند. در صورتی که سیگنال شناسایی هواپیما اشتباه 

باشــد و یا اینکه برای یک پرنده هیچ ســیگنالی مخابره نشود، 
نرم افزار سیســتم تور اعالم خطر می کند. وی می گوید: از اینجا 
به بعد موشک از طریق رادار هدایت شده و زمانی که به نزدیک 
هدف می رسد منفجر می شــود و ترکش های زیادی را به هدف 
می زند. معموالً پس از شــلیک نخســتین موشک، یک موشک 
دیگر نیز توســط سامانه به سمت هدف و برای حصول اطمینان 

از اصابت راهی می شود.

 آشنایی با سامانه پدافندی تور یک
ســامانه پدافندی تور یک، سامانه موشکی متحرک است که به 
هشت موشــک مجهز است. این ســامانه می تواند بدون نیاز به 
اتصال به دیگر ســامانه های پدافند هوایی به صورت مجزا عمل 

کند. ســامانه تور هم رادار تشــخیص اهداف دارد و هم از یک 
سامانه شلیک موشــک برخوردار است. در دهه 1970 میالدی 
این ســامانه توسط شــوروی و برای دفاع در برابر اهداف هوایی 
در ارتفاع پایین و متوســط ساخته و توسعه داده شد. روسیه در 
ســال 2005 و در قالب یک قرارداد دفاعی یک میلیارد دالری 
سامانه تور را برخالف میل آمریکایی ها به ایران فروخت که البته 
روس ها این ســامانه را به چند کشــور دیگر نیز فروخته اند. به 
گزارش خبرگزاری فارس، پیش از بررســی های دقیق اطالعات 
جعبه  ســیاه هواپیما و دیگر اطالعات فنی مرتبط با آن، در کنار 
بررســی  دقیق اطالعات ثبت شده رادار ســامانه پدافند هوایی 
و موشــک، هر نوع اظهار نظر تنها یک ادعا محســوب شــده و 

نمی توان درباره آن به صورت قطعی قضاوت کرد.

ادعای نیویورک تایمز 

هواپیمای اوکراینی 30 ثانیه قبل از اصابت موشک ارسال سیگنال را متوقف کرده بود

خبر

 ............ صفحه 2

حمایت از مقاومت، همدردی با داغدیدگان
روز گذشته با راهپیمایی دشمن شکن مردم مشهد صورت گرفت

آیت اهلل علم الهدی: اخراج، باالترین محبت در حق سفیر انگلیس است
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

گفت و گو با حجت االسالم دکتر احمد رهدار

امروز بهترین زمان برای 
تدوین »فقه امنیت« است



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

روزنامـه صبـح ایـران

روحانی: صراحت لهجه نیروهای مسلح گام خوبی بود   ایرنا: رئیس جمهوری بیان کرد: اینکه نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خودشان را اعالم کردند و از مردم عذرخواهی کردند، گام اول خوبی 
بوده که در این راستا برداشته شده و همه گام های بعدی باید برداشته شود. من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم، این را می گویم که در این داستان نمی تواند فقط یک فرد مقصر باشد. 

نه اینکه یک نفر که دکمه را فشار داده مقصر بوده است. دیگرانی هم هستند و من می خواهم که این مسئله با صداقت برای مردم بیان شود.

 سیاســت  انگلیس  بــه عنــوان پدر 
مداخله گــری در کشــورهای جهــان به 
بهانه های واهی ایران را تهدید به تحریم کرد. 
وزیر خارجه انگلستان به جای عذرخواهی از 
موش دوانی سفیرش در تهران و حضور در 
یک تجمع غیرقانونی، وعده داد با خروج از 
اتحادیه اروپا، نظام تحریمی جدید طراحی 

خواهد کرد تا ایران را نیز تحریم کند.
چند روز پیش بود که ســفیر انگلیس در 
تهران به همراه یک نفــر دیگر، مخفیانه، 
ناشیانه و ناشناس به تجمعات غیرقانونی در 

مقابل دانشگاه امیرکبیر رفتند.
نیــروی انتظامی هــم به خاطــر حضور 
مشــکوک این افراد غیرایرانی در تجمعی 
که به سمت اغتشاش و شعارهای تند علیه 
سران کشــور رفته بود، راب مک ایر را  به 
مدت 15 دقیقه بازداشت کردند تا اینکه با 
تماس عباس عراقچی، سفیر انگلیس آزاد 
شد.هرچند همراهان آقای سفیر به سفارت 
انگلیس گریختند، اما حضور در یک تجمع 
غیرقانونی و دستگیری 15 دقیقه ای، موجب 
اتهام پراکنی دولت انگلیس علیه کشورمان 
شــد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه ای 
در واکنش بــه اقدامات و اظهارات نا بجای 
انگلیسی ها هشــدار داد: هر خطای جدید 
انگلیس با واکنش شدید و متناسب مواجه و 
در صورت ادامه چنین رفتارهایی دیگر تنها 

به احضار سفیر بسنده نخواهد شد.

 انگلیس به دنبال انزوای ایران
 در جهان

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس دوشنبه 
شب به وقت ایران، کشــورمان را به اعمال 
تحریم پــس از خروج انگلیــس از اتحادیه 
اروپا تهدید کرد. راب که در پارلمان انگلیس 
صحبت می کرد، در پاسخ به این پرسش که 
لندن در صورت خــروج از اتحادیه اروپا چه 
تدابیری بــرای مقابله با ایران 
در دســتور کار قرار می دهد، 
گفت: »یکــی از کارهایی که 
انجــام می دهیم و در  داریم 
مورد آن با شرکای بین المللی 
و  کرده ایم  هماهنگــی  خود 
بــا طرف های  من درباره اش 
آمریکایــی و کانادایی رایزنی 
کــرده ام، ایــن اســت که به 
زودی یــک نظــام تحریمی 
مشــابه مــدل ]تحریم های 
قانون[ »ماگنیتسکی« تدوین 
کنیــم«. وی گفــت هدف از ایــن کار این 
است که »اطمینان یابیم همزمان با خروج 
از اتحادیه اروپا یک نظام تحریمی مســتقل 
داشته باشیم که بتوانیم بر اساس آن مسدود 
کردن دارایی هــا و ممنوعیت صدور روادید 
را انجــام دهیــم«. راب در بخش دیگری از 

صحبت هایش گفت: لندن معتقد است که 
بایــد در موضوع ایران »اتحاد فرآتالنتیکی« 
را حفــظ کرد. وی گفــت هرچند که لندن 
به »دکترین فشــار حداکثری« علیه ایران 
نپیوسته، اما معتقد است که گام های ایران 
در جهت کاهش پایبنــدی به برجام، عماًل 
ایــن توافق را به یک »پوســته« بدل کرده 
اســت. او در اظهاراتش بار دیگر ایران را به 
ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرد و گفت: 
لندن امیدوار اســت که ایران همان طور که 
آمریکا می خواهد پای میز مذاکره بیاید. وی 
با بیان اینکه دریچه دیپلماسی اکنون اندکی 
باز است، گفت: تنها راه برای خروج ایران از 
»انزوا« این است که جمهوری اسالمی ایران 

مذاکرات تازه را بپذیرد.

 اعالم حمایت رژیم صهیونیستی
از پیر استعمارگر

پیش از ایــن »اســرائیل کاتص« وزیر 

خارجــه رژیم صهیونیســتی در نامه ای 
خطــاب بــه »دومینیــک راب« وزیر 
خارجه انگلیس نوشت: »به دنبال رفتار 
وحشتناک مقامات ایران در قبال سفیر 
شــما در تهران می خواهــم حمایت و 

همبستگی خود را اعالم کنم«.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در بخش 
دیگر این نامه نوشت: بازداشت »رابرت 
مک ایر« سفیر انگلیس در ایران بی شک 
نقض آشــکار کنوانسیون وین بود و این 
اقدام نه فقط حمله بــه انگلیس ، بلکه 
حمله به ســاختار بین المللی مبتنی بر 

قوانین بود. 
کاتص نوشــت: »این رفتــار رژیم ایران 
مســتحق محکومیــت بی حــد و حصر 
از ســوی همه اعضای مســئول جامعه 
بین المللــی اســت. لطفــاً بدانیــد که 
 اســرائیل شانه به شانه همراه با انگلیس

است«.

 درخواست مذاکره، پشت پرده همه 
فشارها و اتهامات

نخســت وزیر انگلیس هم روز گذشته که 
با شبکه بی بی ســی مصاحبه می کرد، از 
»جایگزینی توافق هســته ای فروپاشیده« 
با یک توافق جدیــد حمایت کرد و گفت 
جایگزینی این توافق بــا »توافق ترامپ« 

می تواند یک پیشرفت رو به جلو باشد.
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
در واکنش به سقوط هواپیمای اوکراینی با 
بیان اینکه ما نباید دیگر شاهد افزایش تنش 
در منطقه باشیم، گفت: ایران یک اشتباه 
وحشتناک مرتکب شد. اینکه عذرخواهی 
کرده اند نکته خوبی است، اما مهم تر از همه 

این است که تنش در منطقه کاهش یابد.

 درخواست ظریف از انگلیس؛ اول 
بدهی تان را بدهید!

وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات نا 
بجای دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس 
در پارلمان این کشور در توییتی عنوان کرد: 
»اشــتباه دیپلماتیک؟ انگلستان در حال 
تقلید رفتار ایاالت متحده است و کورکورانه 
با ماجراجویی تروریســتی او همدســتی 
می کند. آخرین بار که انگلســتان توسط 
ایاالت متحده به مسیر بدنامی کشیده شد، 
جنگ عراق بود. مسئله چگونه حل و فصل 
می شود؟ یک مسیر شرافتمندانه تغییر را در 
پیش بگیرید و طبق دستور دادگاه، بدهی 

خود به ایرانیان را بپردازید«.

 آیا سفیر انگلیس اخراج می شود؟
از همان روز دستگیری سفیر انگلیس در 
تهران، برخی از نمایندگان مجلس با اشاره 
به مداخالت و جنایات گذشته انگلیس علیه 
کشورمان خواستار برخورد جدی با اقدام 
تنش آمیز انگلیس بودند، روز گذشته نیز 
مصطفی کواکبیــان، از چهره های اصالح 
طلب مجلس خواستار اخراج سفیر انگلیس 
از ایران شــد. مصطفــی کواکبیان، عضو 
فراکســیون امید در جلســه علنی دیروز 
مجلــس در تذکری گفــت: وزیر خارجه 
انگلیس به دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی 
و در پیروی از دولت تروریستی آمریکا، ایران 
را به تحریم های جدید تهدید کرده است. 
بــه عنوان رئیس گروه دوســتی پارلمانی 
ایران و انگلیس بــه وزیر خارجه انگلیس 
اعالم می کنم که سفیر شما در تهران در 
اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک و در مقام 
عکاس در اجتماعی که شعار هنجارشکنانه 
سر می دادند، حاضر شده است. وزارت امور 
خارجه باید جدی برخورد کرده و بار دیگر 
او را احضار کند، همچنین اقدامات تنبیهی 
جدی داشته و اگر قانع نشدند او را به عنوان 

عنصر نامطلوب از کشور اخراج کنند.

انگلستان به جای عذرخواهی از موش دوانی سفیرش، ایران را تهدید به تحریم کرد

وقاحت  انگلیسی

حادثه هواپیمای مســافربری بســیار تلخ و ناگوار بود، ولیکن شجاعت ودالوری 
سردار حاجی زاده در قبول مسئولیت کمتر از شهادت نبود، ان شاءاهلل شاهد چنین 

اشتباهاتی نباشیم. 09150006121
درباره ســقوط هواپیمای اوکراینی باید عرض کنم اینکه آن زمان در شرایط 
جنگی بوده ایم و هر اتفاقی که بعد از ترور شــهید سلیمانی رخ داده، مستقیماً 
به آمریکای جنایتکار برمی گردد، چون آمریکا آغاز کننده التهاب ها بوده است. 

09150007109
خطای سهوی یک عنصر را به حساب مجموعه عظیم سپاه که از زمان تشکیل 

انقالب در میدان های مختلف جز افتخار نیافریده، نگذاریم. 09150001136
سفارت انگلیس که تبدیل شده به النه فتنه باید تعطیل شود. 09370006277

انگلیس  که  عامل  اصلی  اختالف  بین  دول  اســالمی  و دشمن  سربلندی  ایران  است، 
حاال شمشــیر را از رو بسته  و ســفیرش  به  خیابان  می آید. بهترین  پاسخ  این است که 
 ضمن  اخراج  او، چند خیابان  اصلی  در کالنشهرها به نام  قهرمانان  مبارزه  با انگلیس  شود. 

09150002986
اونایی که برای طرح هرمز از انگلیس و فرانسه دعوت می کنند، تحویل بگیرند . 

09390003589
جبهه منافقین سعی در تخریب سپاه و ضربه به حکومت دارد. جمع کنید بساط 
شــان را، توطئه گران با ســقوط هواپیما قصد منزوی کردن سپاه را دارند، اما کور 
خوانده اند و به زودی توســط ســربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی و معرفی 

می شوند. 09150007302

 خبرهای دستگاه قضا
 از رسیدگی به سقوط هواپیما تا تشکیل پرونده علیه ترامپ

آمریکا  و انگلیس خونخوارند نه خونخواه
قوه  سخنگوی  آرش خلیل خانه: 
قضائیه در نشست خبری در پاسخ 
به پرسشی در خصوص تجمعات غیرقانونی 
روزهای اخیر و حضور سفیر انگلیس در یکی 
از این تجمعات گفت: ابتدا باید یادآور شویم 
سیاســت قضایی ما که بارها اعالم شده، این 
اســت که بین معترضان و آشوبگران تفاوت 
قائل هستیم و  به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با افرادی که 
به هر شکل این امنیت را خدشه دار کنند، برخورد خواهیم کرد و هیچ تعارفی با هیچ کس 
نخواهیم داشــت ولو شخص مدعی مصونیت دیپلماتیک داشته باشد؛ البته به قوانین و 
کنوانسیون های بین المللی احترام می گذاریم، اما احترام به کنوانسیون ها یکطرفه نیست. به 
موجب کنوانســیون وین؛ همه افرادی که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هســتند، 

موظف اند قوانین دولت پذیرنده را محترم بشمارند.

 سفیر انگلیس از نظر ما عنصر نامطلوب است
وی افزود: اینکه دولت انگلیس در خارج از کشــور و سفیر انگلیس در تجمع غیرقانونی 
شرکت کرده و از این تجمع فیلم و عکس تهیه کند، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. 
همان گونه  که در نخســتین برخورد خود را به نیروها معرفی نکرده بود و به انگلیســی 
سخن می گفت و بعد که احساس خطر کرد، به فارسی سخن گفت. اگر کسی در کشور 
پذیرنده عنصر نامطلوب شناخته شد، هم مردم و هم دولت باید خواهان اخراج وی شوند. 
در کنوانسیون وین آمده: دولت پذیرنده می تواند بدون ذکر دلیل به کشور فرستنده اعالم 
کند که این فرد عنصر نامطلوب است و دولت فرستاده باید وی را فرابخواند. سخنگوی قوه 
قضائیه همچنین در خصوص وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: همان  گونه 
که مردم در جریان قرار گرفتند و جای قدردانی از ستاد کل نیروهای مسلح دارد؛ نتایج 
اولیه به اطالع مردم رسیده است. در این ارتباط ابتدا در ستاد کل کمیسیون های تخصصی 
تشکیل شده و ابعاد این موضوع بررسی و در مرحله اول نتایج گزارش را به مردم دادند 
که شــاید بهتر بود از همان اول به مردم اعالم شــود. با ابــالغ ویژه رئیس قوه قضائیه، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح مأمور شده تا این موضوع را در ابعاد مختلف بررسی کند. 
اسماعیلی یادآور شد: همچنین قرار است جعبه سیاه به فرانسه ارسال شود تا همه ابعاد 
موضوع مشــخص شود. تا امروز از تعداد زیادی از افراد تحقیقات مفصلی صورت گرفته 
است و همکاران ما تا حدود ساعت 11 شب در حال تحقیق و بازجویی هستند. ما چند 
نکته را مدنظر قرار دادیم که اول استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده 
آن هاست و ما پیگیر هستیم. همچنین محور کار ما کشف حقیقت است و ما باید همه 
ابعاد را بسنجیم و محور سوم اجرای عدالت است. وی افزود: ما در این موضوع همه ابعاد را 
بررسی خواهیم کرد و خواهیم گفت مسئولیت سبب و مشاور چقدر خواهد بود و خواهیم 
گفت مسئولیت آمریکا در جنگ افروزی به عنوان سبب چقدر است. افرادی در این رابطه 
بازداشت شده اند و البته در مراحل اولیه بررسی هستیم. وی تأکید کرد: داغدار این فاجعه 
ما هستیم و آمریکا و انگلیس نقش خونخواری دارند نه خونخواهی و می دانیم این افراد 
حامی ایران و ایرانی نیستند؛ چرا که در سیل فروردین حتی از ارسال کمک های مردمی به 
ملت ایران ممانعت کردند.اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری افزود: دادگاه های 
ایران و عراق و همچنین دیوان بین المللی کیفری صالحیت بررسی اقدام تروریستی آمریکا 
علیه سردار سلیمانی را دارند و ما می خواهیم در این محاکم قضایی علیه دولت و ارتش 
آمریکا و شــخص ترامپ تشــکیل پرونده دهیم. حتی اگر روند کار طوالنی شود دست 

برنمی داریم و چه بسا بتوانیم ترامپ را بعد ریاست جمهوری اش به ایران بیاوریم.

باد نکاریم و طوفان درو نکنیم
طی دو هفته اخیر نماد غرور و مقاومت ملی ایرانیان، سردار حاج قاسم سلیمانی با ترور 
ناجوانمردانه شــهید شد و 176 نفر انسان بی گناه دیگر نیز در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی جان باختند و به تعبیر ستاد کل نیروهای مسلح آن ها نیز به شهادت رسیدند، 
اما میلیون ها ایرانی در فضای مجازی و واقعی به واسطه جنگ روانی دشمنان خارجی و 
پادویی همدستان داخلی شان و بی تدبیری مسئوالن لشکری و کشوری روح یکدیگر را 
می کشند. اما چرا ایرانیان در پس هر واقعه  و حادثه ای این گونه چنگ بر صورت یکدیگر 
می کشند؟ شاید باید به ســال ها قبل برگردیم، نه صرفاً انتخابات های 88، 92 یا حتی 
96، نه دهه 60 یا سال 57، حتی می توان به پیش از وقوع انقالب اسالمی نیز برگشت و 
ریشه های رویدادهای امروز را بررسی کرد. روزهایی که فعاالن سیاسی با سوء استفاده از 

شکاف های اجتماعی به دنبال کسب قدرت و رسیدن به اهداف خود بودند.
هر که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد، در همه این سال ها سیاستمداران و جناح های 
سیاسی از هر آب گل آلودی ماهی خود را گرفتند و جامعه را نیز وادار کردند که تفاوت ها 

و اختالف نظرها را ندیده بگیرند؛ یا با من هستی یا علیه من!
این که در روزهای اخیر یک فرزند شــهید یا اســتاد دانشگاه در صداوسیما به مخالفان 
خودش می گوید که اگر با ما موافق نیستید، کشور را ترک کنید یا یک سلبریتی بر زخم 
فرزند شهید سلیمانی نمک می پاشد و به او زخم زبان می زند، حاصل کینه هایی است که 
سیاست بازان و قدرت طلبان کاشــته اند و امروز طوفان آن تبدیل به شکاف اجتماعی و 
دوقطبی هایی شده است که شهروندان یک کشور را مقابل هم قرار می دهد، درحالی که 
دشمن اصلی بیرون از کشور با رسانه های نیابتی اش این شکاف ها را گسترده تر می کند 

تا ایران از هم بپاشد.
وقتی دوقطبی شد، مارپیچ سکوتی بر فضای جامعه حاکم می شود که یا با من هستی یا 
علیه من! یا باید هر حرفی را تأیید کنی یا حداقل سکوت کنی که معنی آن تأیید است. 

در این دوقطبی، فقط تحلیل ها و خبرهایی را دنبال می کنیم که عقیده ما را تأیید کند.
راه حل این روزهای کشورمان گفت وگو و دیدن اختالف نظرهاست. همان طور که مردم 
بســیاری از پنهان کاری ها و بی تدبیری ها ناراحت، عصبانی و مطالبه گر شفافیت درباره 
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی هستند، مردم بسیار دیگری هم هستند که دلسوزانه 

می خواهند عزت و اقتدار نیروهای مسلح و از همه مهم تر انقالب اسالمی حفظ شود.
همان طور که عده ای خواهان ثبات اقتصادی و دوری از جنگ هستند، عده ای هم خواهان 
گرفتن انتقام خون شهید قاسم سلیمانی و هزاران شهید مدافع وطن هستند. حال معنی 
دفاع از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مسلح، بی ارزش بودن خون جانباختگان 
هواپیمای اوکراینی است؟ یا مطالبه شفافیت، پاسخگویی و مجازات خاطیان به معنای 
نادیده گرفتن خون حاج قاسم سلیمانی و دشمنی آمریکاست؟ می توان منتقد و معترض 
بود، اما نمی توان این نقد و اعتراض را تبدیل به کینه، خشم و نفرت کرد. حوادثی همانند 
سقوط هواپیمایی اوکراینی، پیچیدگی های فنی و سیاسی زیادی دارد که قضاوت را سخت 
می کند، اما این به معنای گفت وگو نکردن و نشــنیدن تحلیل ها نیست، گوشت هم را 
خواهیم خورد، اما استخوان یکدیگر را نگه داریم. ایران جمهوری اسالمی بر ایران براندازان 
و ویرانی طلبان داخلی و خارجی ارجحیت دارد و در آن می توان به اصالح امید داشــت، 
اما آنان که بر این شکاف ها می دمند، خواهان ویرانی ایران اند نه منتقم خون جانباختگان.

صدای مردم   
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یادداشت

 مهدی پناهی

خلیل خانه: فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل هسته ای در 
گفت وگو با قدس آنالین با اشاره به اقدام انگلیس، فرانسه 
و آلمان در فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: این اتفاق به معنای آن 
است که دیگر تقسیم کار بین تروئیکای اروپایی و آمریکا در قالب 
پلیس بد و پلیس خوب کنار گذاشــته شده و اروپایی ها به دالیل 
مختلفی تصمیم گرفته اند که در کنار ترامپ قرار گیرند و رل بازی 

کردن را کنار بگذارند.
عضو مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه های جهان افزود: 
پس از شهادت سردار سلیمانی آمریکایی ها متوجه شدند که دیگر 
ممکن نیست مذاکره ای صورت گیرد و آن گونه که در ذهن برخی ها 
بود، برجام های دو وســه داشته باشیم یا دیداری با ترامپ صورت 
بگیرد. با افزایش ســطح تخاصم بین ایــران و آمریکا برای همان 
معدود کســانی هم که هنوز امیدوار به مذاکره تهران و واشنگتن 
بودند، مشخص شد  که این ادبیات دیگر در ایران پذیرفتنی نیست؛ 
بنابراین آمریکایی ها و اروپایی ها وارد مرحله جدیدی از تقابل با ایران 

شدند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: کاری که امروز صورت 
گرفت یعنی  اعالم فعال شــدن مکانیســم ماشه از سوی هر سه 
کشور اروپایی در حقیقت به معنای توقف راهبرد و مکانیسم قبلی 
و یکدســت شــدن جناح اروپایی باقی مانده در برجام با سیاست 

آمریکاســت. به بیان دیگر از امروز اروپایی ها هم علنی وارد مرحله 
فشــار حداکثری بر ایران شــده و راهبرد یکدســتی را در پیش 

می گیرند.

  اروپایی ها به دنبال گرفتن امتیاز از ایران هستند
فؤاد ایزدی خاطرنشان کرد: البته اینکه مکانیسم ماشه فعال شده به 
معنای آن نیست که از این لحظه همه چیز قطعی است و تمام شده، 
این ماجرا فراز و فرود بسیاری دارد و ماه ها طول خواهد کشید. وی 
افزود: در واقع فعال شدن این مکانیسم و به پایان رسیدن آن که به 
معنای برهم خوردن و شکست کامل برجام است دو مقوله متفاوت 
هستند. ممکن است اروپایی ها بخواهند با این ابزار و تهدید ایران در 
میانه کار امتیازی بگیرند و به عقب بازگردند، اما ممکن هم هست 
که بخواهند تا آخر بروند. پاسخ این پرسش هنوز معلوم نیست. من 
معتقدم در این زمان و در گام اول اروپایی ها نمی خواهند به سمت 
نابودی برجام و پایان کار بروند و بیشتر به دنبال آن هستند تا ایران 
را تحت فشار قرار دهند و وادار به عقب نشینی و دادن امتیاز کنند.
استاد دانشگاه مطالعات جهان گفت: به خاطر داشته باشیم که وزیر 
خارجه فرانســه یک ماه پیش که از احتمال فعال شدن مکانیسم 
ماشه گفت، تأکید کرد این موضوع الزاماً به معنای ارجاع مسئله به 
شورای امنیت نخواهد بود؛ زیرا آن ها می دانند در شرایط موجود و 

با موضعی که ترامپ دارد، رفتن پرونده به شورای امنیت یعنی تمام 
شدن کار برجام.

فؤاد ایزدی در پاســخ به این پرسش که اروپایی ها با وجود آنکه در 
یک سال و نیم گذشته  به هیچ یک از تعهدات خود در مقابل ایران 
عمل نکرده اند، با این اقدام چه پیامی ارســال می کنند، گفت: این 
حرکت در حقیقت فرار به جلو و راهکاری برای شانه خالی کردن 
اروپایی ها از تعهداتشان است. آن ها امروز یک پیام مشخص برای 
تهران ارســال کردند؛ اینکه کامالً در کنار ترامپ و آمریکا هستند 
و این درسی باید باشد برای ما؛ چون در زمانی نه چندان دور عده 
ای در کشــور منتظر و لحظه شــمار برجام اروپایی بودند. اکنون 
مشخص شــده که آن ها واقعاً به ادبیات اولیه روابط بین الملل هم 

توجه نداشتند.
وی افزود: امیدواریم شفاف شدن اروپایی ها و کنار رفتن نقاب آن ها 
این ذهنیت را در برخی سیاســیون و مقامات که گمان می کردند 

می توانند با اروپا کار کنند و به نتیجه برسند را عوض کند.

بدون تیتر

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

گفت وگو

گفت وگو با فؤاد ایزدی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپایی ها

 بازی »پلیس بد « و »پلیس خوب« تمام شد

 آلمان، فرانسه و انگلیس با فعال کردن مکانیسم ماشه
 به سیاست فشار حداکثری ترامپ پیوستند

اروپا بدون نقاب
سیاست: خبرگزاری رویترز در خبری 
مدعی شد که آلمان، فرانسه و انگلیس 
تصمیــم گرفته اند بــرای حل و فصل 
اختالفات موجود در برجام، مکانیســم 
حل اختالف در توافق هسته ای را فعال 
کنند. رویترز به نقــل از دیپلمات های 
اروپایی مدعی شــده اســت که آلمان، 
فرانســه و انگلیس احتماال مکانیســم 
حل اختالف در برجام را فعال می کنند. 
ایــن مکانیســم روندی اســت که در 
صــورت طی کردن کامــل مراحل، به 
ملل  ســازمان  تحریم های  بازگرداندن 
علیه ایران منتهی خواهد شد. با این حال 
دیپلمات های اروپایی مدعی هستند که 
هدف این تصمیم حفظ توافق هسته ای 
از طریق بحث و رایزنــی با ایران برای 
بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، 

نه بازاعمال تحریم های سازمان ملل.

پیش از این »آنگال مرکل«، صدراعظم 
آلمان، »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانســه و »بوریس جانسون« نخست 
وزیر انگلیس روز یکشنبه 22 دی ماه در 
بیانیه ای خواستار پایبندی کامل ایران به 

توافق هسته ای شدند.
ساعتی پس از این ادعا آلمان، انگلیس 
و فرانسه با انتشار بیانیه ای در بروکسل، 
مکانیسم حل اختالف در برجام را فعال 

کردند. 
 خبرگزاری فرانســه نیز گزارش داد که 
»تروئیکای اروپایی پروسه حل اختالف 
در زمینه نقض توافق هسته ای از سوی 
ایران را آغاز کردند.« در بیانیه فرانســه 
آمده است، »با توجه به اقدامات ایران، 
هیچ انتخاب دیگری نداشتیم، برای ثبت 
نگرانیهایمان و اینکه ایران به تعهداتش 
در برجام پایبند نیســت به کمیسیون 

مشترک رجوع می کنیم.«

وقاحت وزیر امور خارجه آلمان
 نمی توانستیم تخطی های ایران را 

بی پاسخ بگذاریم
سیاست: هایکو مــاس، وزیر امور 
خارجــه آلمان مدعی شــد: دیگر 
نمی توانسته  اند آن چه تخطی های 
افزایش یابنــده توافق هســته ای از 
جانب ایران می خوانند را بی پاسخ 
بگذارند. وی گفت: بنابراین، گرد هم 

آمده و پس از رایزنی های زیاد، تصمیم گرفتیم که مکانیسم حل 
اختالف]مکانیسم ماشه[ را که برای توافق ارائه شده است، فعال 
کنیم. ماس افزود: هدف ما واضح است؛ می خواهیم توافق را 
نگه داریم و به راهکاری دیپلماتیک در توافق دست یابیم. ما 
با تمام شــرکایمان سعی خواهیم کرد که این را حل کنیم. 
از ایــران می خواهیم که فعاالنه در روند مذاکرات که از حاال 

شروع می شود، شرکت کند.

سخنگوی وزارت خارجه:  
به بدعهدی اروپا با جدیت و قاطعیت 

پاسخ می دهیم
ســخنگوی وزارت  سیاســت: 
خارجه آغــاز فرایند حل و فصل 
اختالفات در برجام از ســوی سه 
کشور اروپایی را انفعالی و از موضع 
ضعف برشمرد و گفت: جمهوری 
اســالمی ایران همانند گذشــته 

آمادگی کامل دارد با هرگونه حسن نیت و تالش سازنده برای 
حفظ این توافق مهم بین المللی با نهایت حسن نیت روبه رو 
شود و در این مسیر از هر ابتکار عمل سازنده ای حمایت به 
عمل آورد. در مقابل، بار دیگر برای همگان، به خصوص برای 
سه کشور اروپایی طرف برجام، روشن می سازد که به هرگونه 
بدعهدی، سوءنیت و اقدامات غیرسازنده با جدیت و قاطعیت 

به طور مناسب پاسخ خواهد داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
 جایگزینی

 برای برجام نیست
سیاست: مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپــا در واکنش به فعال 
شــدن مکانیســم حل اختالف در 
برجام توسط ســه کشور انگلیس، 
فرانســه و آلمان، گفت: جایگزینی 

برای این توافق وجود ندارد. 
 بورل گفت: »برجام یک دستاورد مهم در دیپلماسی چندجانبه 
پایدار است. با توجه به تنش های خطرناک فعلی در خاورمیانه، 
حفظ برجام از هر زمانی بیشــتر اهمیت دارد«. وی همچنین 
توضیح داد: »من به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، 
بر فرایند مکانیسم حل اختالف نظارت خواهم کرد. هدف این 
مکانیسم، حل مشــکالت مربوط به اجرای توافق در چارچوب 

کمیسیون مشترک است«.
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 حسن بهشتی پور
تحلیلگر بین الملل در حوزه هسته ای

پاسخ ایران به بدعهدی اروپا 
چه باشد؟

مجموعه تعهداتی ایران به ســه دسته تقسیم 
می شود؛ یک دســته اعمال محدودیت هایی 
اســت که در مورد تعداد سانتریفیوژها، مقدار 
ذخایر اورانیوم و درصد غنی ســازی اورانیوم، 
ایران پذیرفته بود. حــال دولت در گام پنجم 
این محدودیت ها را به طور کلی کنار گذاشته و 
عنوان کرده براساس صالحدید کشور، مصلحت 
نظام و نیازی که دارد چه در مورد درصد غنی 
سازی، چه در مورد تعداد سانتریفیوژها و چه 
نوع سانتریفیوژها و چه تحقیق و توسعه و چه 
در مورد درصد ذخایر غنی سازی محدودیت ها 
را بر می دارد و براساس مصلحت کشور عمل 

می کند.
این دســته محدودیت ها را ایران در گام پنجم 
کنار گذاشته است، اما دو دسته تعهدات ایران 
همچنان باقی است؛ یک دسته پذیرش کنترل 
آژانس بین المللی انرژی هســته ای اســت، اما 
دسته سوم هم نظارت آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای بر فعالیت های ایران است. به همین 
دلیل دولت اعالم کرده همچنان همکاری اش را 

با آژانس در چارچوب برجام ادامه خواهد داد!
همچنین تأکید کرده است که اگر طرف های 
مقابــل هم به توافق برگردند و تعهدات خود را 
انجام دهند، ایران هــم به همان تعهداتی که 

داشته بر می گردد.
بنابراین با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که 
ایران از برجام خارج نشده است، بلکه یک گام 
اساسی برداشــته که طرف مقابل را به تجدید 
نظر وادار کند، اما بعید است طرف های مقابل 
یعنی اروپا و آمریکا براساس گام پنجم ایران به 
تعهدات خود بازگردند و دیدیم که روز گذشته 

مکانیسم ماشه فعال شد.
اصوالً اروپا به جای فشــار روی ایران، باید روی 
آمریکا فشــار بیاورد و عمالً این هژمونی مالی 
آمریکا در یک سال گذشته نشان داده که اروپا 

توانایی مقابله با آمریکا را در این قضیه ندارد.
 بنابراین آمریکا هم تا زمانی که ببیند تحریم ها 
در ایران تأثیر گذار اســت، تجدید نظر نخواهد 
کرد، در نتیجــه بهترین راه این اســت ایران 
وضعیت خود را با انجــام اصالحات اقتصادی 
بهبود بخشد، تا از یک طرف فشار اقتصادی روی 
مردم کم شود و از طرفی آمریکایی ها ببینند که 

تحریم ها کم اثر یا بی اثر است.
در این شــرایط است که به نظر من اروپایی ها 
و آمریکایی ها تجدید نظر خواهند کرد؛ یعنی 
اقدامات هسته ای به تنهایی کافی نیست و ما 
به یکسری اصالحات اقتصادی در این زمینه نیاز 

داریم.
بارها هم این را عنوان کرده ایم که ما اصالحاتی 
اساســی در زمینه بانکداری، کشتیرانی، نظام 
مالیاتــی و نظام تولید و... نیاز داریم تا به لحاظ 
اقتصادی وضعیتمان را به شرایطی تبدیل کنیم 
که اروپایی ها و آمریکایی ها بفهمند که تحریم ها 
کم اثر یا بی اثر است، در این وضعیت است که 

این گام تأثیر خواهد داشت.
صنعت هسته ای ایران در حال پیشرفت است؛ 
چون توانسته در مدت چهار ماه سانتریفیوژهای 
IR6 را به کار بگیرد و IR8یا IR9 را در تحقیق 
و توسعه استفاده کند. این اقدامات گویای این 
است که صنعت هسته ای ایران به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
عالوه بــر این توان ایران بــرای بازطراحی 
و راه اندازی رآکتور اراک نشــان از افزوده 
شدن توان هســته ای ایران دارد، منتها این 
بــه تنهایی کافی نیســت و بایــد اقدامات 
مکمل به لحاظ اقتصادی انجام شــود و این 
هم فقط کار دولت نیســت، بلکه کل نظام 
جمهوری اسالمی یعنی هم قوه مقننه و هم 
مجریه و هم قوه قضائیه و هم نهادهای غیر 
دولتی همه دســت به دســت هم بدهند و 
این اصالحات اقتصــادی را انجام دهند، تا 
بتوانیم به نتیجه مطلوب مورد نظر دســت 

پیدا کنیم.

 برخی منابع مدعی اند »مایک پنس« معاون 
رئیس جمهور آمریکا جمعه شــب در سفری 
مخفیانه و غیرعلنی به عراق رفته تا از نزدیک 
در جریــان میزان خســارات وارده به پایگاه 
هوایی »عین االســد« در پی پاسخ موشکی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار بگیرد.

 »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
دیروزتصریــح کرد: اقدام ترور ســپهبد حاج 
»قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی تخطی از تمامی 

مرزهای قانونی و انسانی بود. 

 سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه اقدام 
آمریکا در ترور ســردار ســلیمانی را رفتاری 
تحریک آمیز از این کشور بدون در نظر گرفتن 
عواقب و پیامدهای آن در دراز مدت، توصیف 

کرد.

 نخســت وزیر کانادا با بیــان اینکه آمریکا، 
این کشور را در جریان عملیات ترور فرمانده 
نیروی قدس سپاه ایران قرار نداده بود، تنش 
آمریکا و ایران را علت اصلی سقوط هواپیمای 

اوکراینی در ایران دانست.



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

 آغاز به کار دو آشپزخانه آستان قدس رضوی در مناطق سیل زده   آستان: در پی جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی که در این 
استان حضور یافته، از راه اندازی دو آشپزخانه این آستان مقدس برای کمک به سیل زدگان خبر داد.حامد صادقی با بیان اینکه این معاونت به زودی 10 هزار تخته پتو در مناطق سیل زده توزیع خواهد کرد، گفت: 

برای تأمین غذای مردم آسیب دیده و همچنین نیروهای جهادی و خدمت رسان، دو آشپزخانه سیار به منطقه اعزام و به زودی نصب و راه اندازی خواهند شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در آئین هفتمین شام شهادت سردار سلیمانی در حرم رضوی برگزار شد
دعای توسل به یاد جانباختگان سانحه هوایی 

آســتان: زائران حــرم مطهر رضوی 
به نیابت از ســردار شــهید حاج قاسم 
مقاومت  جبهه  شــهدای  ســلیمانی، 
و جانباختــگان ســانحه هوایی اخیر 
کشــور، دعای توســل را در صحن و 
ســرای کبریایی حضرت ثامن الحجج 
امام علی بن موســی الرضــا)ع( زمزمه 

کردند.مراسم هفتمین شام شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت 
جانباختگان سانحه هوایی و حادثه کرمان سه شنبه شب پس از نماز مغرب و عشا 
با حضور مسئوالن و مدیران استانی، لشکری، علمای اعالم، خادمان بارگاه منور 
رضوی، زائران و مجاوران بارگاه حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( در رواق 
امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد.در این آیین ترحیم قاریان قرآن 
آیاتی از کالم اهلل مجید را تالوت کردند و مداحان اهل بیت)ع( ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره سردار سلیمانی و جانباختگان سانحه هوایی و حادثه کرمان به ذکر 

مصیبت پرداختند.
در ادامه این برنامه حجت االســالم والمسلمین حسین قرنی به ایراد سخنرانی و 
مهدی رسولی به مدیحه سرایی پرداخت.حجت االسالم قرنی در این مراسم با اشاره 
به اینکه حاج قاسم سلیمانی عاشق شهادت بود، عنوان کرد: حاج قاسم سلیمانی 
به مقام واالیی از عبودیت رسید، وی هر لحظه به دنبال شهادت می گشت و برای 

رسیدن به این مقام، زحمات و مشقت های زیادی را متحمل شده بود.
وی با اشاره به اینکه انسان های دنیاپرست پیوسته از مرگ هراس دارند و هیچ گاه 
به شــهادت در راه خدا فکر نمی کنند، عنوان کرد: شعار همه اولیای الهی و اهل 
بیت)ع( رضایت خداست، یعنی آنها به آنچه خدا راضی است راضی هستند، حال 
یک امام در راســتای رضایت الهی صلح می کند، یکی می جنگد، دیگری به دعا 

مشغول می شود و امام بعدی به تربیت شاگرد.
وی با اشاره به اینکه از دست دادن جوانان نخبه در سانحه هوایی برای همه ملت 
ایران ســنگین بود، تأکید کرد: یقیناً داغ فرزند بسیار سخت و سهمگین است، 
اکنون خانواده هایی که فرزندانشان را در سانحه هوایی از دست داده اند مصیبت 
بزرگی را تحمل می کنند، ایشــان اگر افزون به صبر بر مصیبت، راضی به رضای 
حق تعالی باشند در درگاه الهی اجر و قرب بیشتری خواهند داشت.خطیب حرم 
مطهر رضوی در پایان متذکر شد: توطئه ضدنظام میراث خواری از خون جوانان 
و نخبگان عزیز از ســانحه هوایی اخیر اســت، در حالی که ملت شریف ایران با 

هوشیاری و بصیرت خویش این میراث را حفظ می کند.
گفتنی است، در پایان این مراسم دعای توسل با نوای حاج مهدی رسولی هدیه 
به روح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای جبهه مقاومت و جانباختگان 

حادثه کرمان و سانحه هواپیمایی قرائت شد.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی
کارگاه آموزشی »معاصرسازی سبک زندگی فاطمی« 

برگزار می شود
آستان: همزمان با ایام سوگواری 
شــهادت صدیقــه کبــري)س( 
کارگاه آموزشــی »معاصرســازی 
ســبک زندگــی فاطمــی« ویژه 
مبلغــان خواهر بــه همت مرکز 
امــور بانــوان و خانواده آســتان 
قدس رضوی برگزار می شــود.به 

گزارش آستان نیوز، جامعه ایران درگیر جنگ فرهنگی است لذا ضرورت زندگی 
حماسی و جهادی و تبیین این مهم از ابعاد مختلف ضرورت زندگی خانواده ها 
به ویژه مادران اســت، با مرور زندگانی صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا)س( 
این نوع زندگی به خوبی قابل مشاهده است.در این راستا کارگاه آموزشی دوروزه 
»معاصرسازی ســبک زندگی فاطمی« 25 و 26 دی ماه از ساعت 8 الي 16:30 
با بهره گیری از تجربیات استادان برجسته حوزه و دانشگاه کشور همچون دکتر 
کیایی، محمدعلی مهرنژاد و حشمت اهلل قنبری برپا خواهد شد.صدور گواهی نامه 
تبلیغی، اولویت اعزام فاطمیه و اعطای محتوای تبلیغی از جمله امتیازاتی است 
که به مبلغان شرکت کننده در کارگاه آموزشی معاصرسازی سبک زندگی فاطمی 

ارائه خواهد شد.

 امدادرسانی خادمیاران رضوی به سیل زدگان
 جاسک و سیریک 

آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی هرمزگان از امدادرسانی 
خادمیاران رضوی به سیل زدگان شهرســتان های جاسک و سیریک در استان 
هرمزگان خبر داد.اسماعیل تذرو گفت: خادمیاران رضوی با حضور در شهرستان 
جاســک کار امدادرسانی به خانواده های سیل زده را آغاز و برخی اقالم مورد نیاز 
روستاییان نیز از قبیل آب معدنی، انواع کنسرو، نان و وسایل گرمایشی و اسکان 
موقت فراهم شــده است.وی با بیان اینکه هشت روستا در شهرستان جاسک به 
طور کامل تخلیه شــده است، افزود: در شهرستان سیریک، سیل خسارت مالی 
زیادی را در پی داشته است و خادمیاران رضوی اقالم مورد نیاز خانواده ها شامل 
آب معدنی، کنسرو، نان و وسایل گرمایشی برای مناطق سیل زده را فراهم کرده اند 

و اسکان موقت نیز در حال انجام است. 

برداشت 2هزار و 700 کیلوگرم طالی سرخ از مزارع 
کشت  و صنعت تربت حیدریه 

آســتان: مدیــر کشــت و صنعت 
شــرکت  زیرمجموعه  تربت حیدریــه 
کشاورزی رضوی گفت: 2 هزار و 700 
کیلوگرم طالی ســرخ از مــزارع این 
مجموعه برداشــت شد.محمدباقر قناد 
طوســی افزود: مساحت زیر کشت این 
محصول 5/8 هکتار بوده که با توجه به 

کشت زعفران در سه سال گذشته، تمامی آن بارده است.
وی ادامه داد: با توجه به استفاده از کودهای دامی در این مزارع و همچنین نوع 
بافت خاک، محصول تولیدی در اراضی کشــت و صنعت تربت حیدریه از لحاظ 
کیفی از جایگاه خوبی در منطقه برخوردار است و متقاضیان بسیاری برای خرید 
گل زعفران وجود دارد.مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه درباره چگونگی تغذیه 
این محصول تصریح کرد: تغذیه این زراعت در چندین مرحله همراه با آبیاری و 
با استفاده از کود ازته و پتاسه انجام شده است.وی اضافه کرد: همچنین در اواخر 
اسفند ماه همزمان با گرم شدن هوا در 3-2 نوبت از کودهای ریز مغذی به صورت 

محلول پاشی استفاده شده است.
قناد طوســی، مبارزه با علف های هرز، استفاده به موقع از کودهای ریز مغذی و 
کودهای دامی پوسیده، آبیاری مناسب و به موقع و... را از جمله اقدامات صورت 

گرفته به منظور افزایش راندمان تولید زعفران عنوان کرد.
وی ادامه داد: این محصول به دو صورت گل تازه و زعفران خشــک شده در بازار 
خرید و فروش می شود و با توجه به شرایط اقلیمی و بازار، معموالً گل تولیدی به 

صورت تر در بازار گل شهرستان تربت حیدریه عرضه می شود.
قناد طوســی با اشــاره به ضرورت توسعه ســامانه های نوین آبیاری در بخش 
کشــاورزی گفت: در این راستا اراضی مربوط به کشت زعفران در این مجموعه 
با استفاده از سامانه تحت فشار بارانی آبیاری شده است.وی درباره برنامه های در 
دستور کار این مجموعه در خصوص زعفران خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز آبی 
نســبتاً کم و ارزش اقتصادی زعفران، توسعه سطح زیر کشت این محصول جزو 
برنامه های کشت و صنعت تربت حیدریه قرار دارد.قناد طوسی ادامه داد: عالوه بر 
این، بهره مندی از الگوی مشارکت در کاشت محصوالت و استفاده از توان بخش 
خصوصی در این زمینه، یکی دیگر از برنامه های این مجموعه در خصوص زعفران 
به شمار می رود.مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه افزود: از طرفی با توجه به عدم 
استفاده از سموم شیمیایی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، دریافت گواهی 

محصول سالم در برنامه های آینده مجموعه گنجانده شده است.

گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
و  فداکاری ها  تالش ها،  مرهون  منطقه  امنیت 

تدبیرهای سردار سلیمانی است. 
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در 
مراســم گرامیداشــت هفتمین روز شــهادت 
حاج قاسم سلیمانی و شــهدای مقاومت که در 
مصالی امام علی)ع( شــهر کرمان برگزار شد، 
با بیان اینکه این اجتماع عظیم و باشکوه برای 
مردانی اســت که تجسم عینی آیه شریفه »ِمنَ  
الُْمْؤِمِنینَ  رَِجــالٌ  َصَدُقوا َما َعاَهــُدوا اهللَ  َعلَْیهِ  
َفِمْنُهــمْ  َمنْ  َقَضــی  نَْحَبهُ  َو ِمْنُهمْ  َمــنْ  یَْنَتِظُر 
لُوا تَْبِدیــاًل« بودند، اظهــار کرد: برای  َو َمــا بَدَّ
خانواده هــای بزرگواری که عزیزانشــان را در 
مراسم تشــییع حاج قاسم ســلیمانی از دست 
دادنــد، از خداوند تبارک و تعالی طلب رحمت 
و مغفرت می کنم و امیدوارم خداوند متعال روح 
بلند جانباختگان را با شــهدای کربال محشور 
نماید و برای خانواده های محترم و بازماندگان 

معزز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
وی با بیان اینکه ســردار سلیمانی ویژگی های 
معنوی و شخصیتی برجسته ای داشت که این 
گونه دل های مردم در فراق و شهادت او سوخت 
و اشکشــان جاری شــد، اظهار کرد: حاج قاسم 
قهرمان و شجاع بود، همه ما مدیون حاج قاسم 
هســتیم، امنیت ایران، عراق و سوریه مرهون 
تالش هــا، فداکاری ها و تدبیرهای حاج قاســم 
اســت، اما این ها به تنهایی نمی تواند بین یک 
قهرمان و فرمانده بزرگ و مردم ارتباط عاطفی 
و پیوند روحی و عمیق و ناگسستنی ایجاد کند 

پس حاج قاسم دارای چه خصوصیاتی بود؟ 
وی افزود: حاج قاســم امتداد نسلی بود که امام 
علی)ع( بــرای آنان پس از جنــگ صفین در 
مســجد کوفه اشک ریخت و فرمود: »آنچه را از 
قرآن در زندگی می دانستند به آن عمل کردند«؛ 
حاج قاســم امتداد نســل عمار، ذوالشهادتین و 
ابن تیهان است که امیرالمؤمنین)ع( برای فراق 

آن ها اشک می ریخت و افسوس می خورد.
تولیت آســتان قــدس رضوی تصریــح کرد: 
حاج قاســم اهل سداد و اســتحکام بود؛ مؤمن 
هم در عمل محکم و ســدید اســت و هم در 
فکر و اندیشــه دارای قوت و اســتحکام است، 
عمل سدید یعنی انســان عمل را خوب انجام 
دهد و پای آن بایستد و سختی ها، دشواری ها، 
کمبودها و خطرها را تحمل کند اما از آن عمل 

عقب نشینی نکند.
وی ابراز کرد: حاج قاســم مصداق ســخن امام 
علــی)ع( بود کــه می فرمایند: »عمــل را آغاز 
کنید، به سرانجام برسانید و ثابت قدم باشید«، 
فعل صحیــح، رأی صحیح و عمــل صحیح از 
خصوصیات حاج قاسم بود و همان طور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند حاج قاسم برای هر کارش 

استدالل داشت و دارای فکر سدید بود.
حجت االسالم والمســلمین مروی تصریح کرد: 
حاج قاســم هرگــز از روی هیجانــات تصمیم 
نمی گرفت و اهل استدالل و منطق بود، خطی را 
که ایشان از دوران نوجوانی و جوانی آغاز کرد تا 
روز آخر و لحظه شهادت آن خط نورانی و مبارک 
را بــدون کمترین تزلزل و تردیــدی ادامه داد.
وی گفت: خیلی هــا در دوران دفاع مقدس در 
کنار حاج قاسم و حاج قاســم ها بودند، اما بعد 
مسیرشان عوض شــد اما حاج قاسم در همان 
مســیر با قدرت و استحکام باقی ماند تا شهید 

شد.

 نگفت من کارم را انجام داده ام و حاال 
نوبت دیگران است

تولیت آستان قدس رضوی پایبندی به مسیر و 
راه حق را از دیگر خصوصیات ســردار سلیمانی 
برشمرد و ابراز کرد: ایشان در سخت ترین شرایط 
و امتحانات دچار تزلزل نشد، گاهی بر اثر فشارها 
و تنگناها در زندگی عده ای ایمانشــان متزلزل 
می شود و در مســیری که انتخاب کردند دچار 
شــک و تردید می شوند، اما حاج قاسم از کسانی 
بود که در ســختی ها، جنگ هــا و مبارزه ها در 
گستره بزرگ چند کشور نگفت »متی نصراهلل« و 
به راهش ادامه داد؛ خسته نشد، از پای ننشست و 
نگفت من کارم را انجام داده ام و حاال نوبت دیگران 
اســت، حاج قاسم همان نشاط، شادابی، احساس 
مسئولیت، استحکام، قدرت و ایمان راسخ که از 
روز اول داشت تا روز آخر و لحظه شهادت حفظ 
کرد؛ این ها هستند که جامعه را حفظ می کنند و 

نگهبان ایمان مردم هستند.
وی عنــوان کــرد: هرچه عده ای به حاج قاســم 
می گفتند ســوریه از دســت رفته است و دیگر 
برنمی گردد، آمریکا، اروپــا و قارون های منطقه 
دســت به دســت هم داده اند که سوریه و محور 
مقاومت را از بین ببرند، نه تنها در دل حاج قاسم 
رعب و وحشت ایجاد نکرد، بلکه ایمانش بیشتر 
شــد و دیدیم چگونه با توکل به خدا و توسل به 
ائمه اطهار)ع( سوریه و سپس عراق را از چنگال 

داعشیان وحشی و بی رحم بیرون کشید.
حجت االســالم والمســلمین مروی بیان کرد: 
جمعیت ده ها میلیونی در تشییع پیکر شهدا حتی 
در شــهرهایی که این پیکرهای مطهر را نبردند 

حاصل اخالص حاج قاســم بود، ایشان برای خدا 
کار می کرد، به دنبال انجام وظیفه بود و در این راه 
نورانی و بابرکت از هیچ کوشش و تالشی دست 
برنداشت و کمترین تزلزلی در اراده اش ایجاد نشد.

وی ابراز کرد: ما با هیچ تعریفی نمی توانیم این حضور 
چند میلیونی مردم از همه اقشار مختلف را تحلیل 
کنیم ولی قرآن کریم می فرماید: »کسانی که ایمان 
بیاورنــد و عمل صالح انجام دهند خداوند محبت 
و مودت آن ها را در دل های مردم ایجاد می کند«.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: حاج قاسم شر 
داعشی های وحشی و این مسلمانان ضداسالم را 
از ســر کشورهای اسالمی کوتاه و داعش را نابود 

کرد؛ چه عمل صالحی از این باالتر؟ 
رئیس جمهور قبلی آمریکا می گفت برای اینکه 
داعش را فقط زمینگیر کنیم نه نابود کنیم، 20 
سال طول می کشــد ولی حاج قاسم در کمتر از 
چند ماه ریشه داعش را خشک کرد و از بین برد، 

چه عمل صالحی از این باالتر؟
حجت االســالم والمســلمین مروی ابــراز کرد: 
حاج قاسم هم صاحبنظر و هم نظریه پرداز و هم 
اهــل عملیات بود و در جلســاتی که در محضر 
رهبر معظم انقالب تشکیل می شد به عنوان یک 
صاحب فکر و اندیشــه نظرش را مــی داد، اما در 
نهایت همه توجه اش این بود که جمع بندی رهبر 
معظم انقالب چه می شود و به آن عمل می کرد و 
هیچ گاه از خودش در مقابل رهبر انقالب »اجتهاد 

در مقابل نص« نمی کرد.
وی گفت: دشمن زبون جرئت نکرد و نمی توانست 
با حاج قاســم رودررو بجنگد، نقشــه کشیدند و 
طراحــی کردند که دزدانه در نیمه های شــب با 

هواپیمای بدون سرنشین حاج قاسم را به شهادت 
برســانند و نمی توانســتند در مقابلــش عرض 
اندام کنند که بحمداهلل نیروهای مســلح و سپاه 

پاسداران جواب خوبی به دشمن دادند.

 پس از جنگ جهانی هیچ کشوری جرئت 
نکرده یک گلوله به سمت آمریکا شلیک کند

تولیت آســتان قدس رضوی ابــراز کرد: پس از 
جنگ جهانی دوم هیچ کشــوری جرئت نکرده 
اســت حتی یک گلوله به سمت آمریکا شلیک 
کند اما نیروهای سپاه پاسداران با شجاعت تمام 
چندین موشک را به بزرگ ترین پایگاه آمریکا در 

عراق زدند و هیمنه آمریکا را فرو ریختند. 
پــس گنبد آهنی چه شــد؟ آمریکا کــه از این 
گاوهای شــیرده منطقه به تعبیر خودش پول و 
دالر می گرفت حتی نتوانست امنیت پایگاه نظامی 
خودش را حفظ کند و فقط با جنجال تبلیغاتی 
سعی کردند ضعف و زبونی خود را پنهان کنند و 

مسئله هواپیما را مطرح می کنند.
وی اظهار کرد: متأســفانه عــده ای از هموطنان 
عزیزمان جانشــان را در حادثه هواپیما از دست 
دادند کــه از خداوند بــرای آن ها رحمت طلب 
می کنیم و برای بازماندگانشان طلب صبر داریم 
اما آمریکا دارد این موضوع را برجســته می کند 
که ضعف خود را در موشــک باران سپاه مخفی 

نگه دارد.
حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد: خطای 
انسانی ممکن اســت رخ دهد، گرچه متأسفیم 
و جان یک نفر هم برای مــا ارزش دارد و حفظ 
جان حتی یک نفر هم وظیفه حکومت است اما 

در شــرایط جنگی این اتفاقات رخ می دهد، باید 
ببینیم منشــأ این خطا چه بوده است که هنوز 
مشخص نشــده و کارشناســان نظری نداده اند، 
آیا لشکر سایبری آمریکا سببش بود؟ آیا جنگ 
الکترونیکی که آمریکا سردمدار آن است و رژیم 
صهیونیستی از همین جنگ سایبری استفاده کرد 
که موجب شد ارتش سوریه هواپیمای روسیه را 
مورد حمله قرار دهد، وجود داشــته است؟ منشأ 
این خطا چه بود هنوز روشن نشده چرا این خطا 
صورت گرفت و هنوز کارشناسان اعالم نکردند آیا 
لشکر سایبری آمریکا اینجا نبود؟ آیا دست پلید 

آمریکا در اینجاست این احتمال وجود دارد.
وی بیان کــرد: عده ای در ایران حادثه هواپیما را 
بهانه کردند و در کشور راه افتادند، از تشییع چند 
میلیونی حاج قاسم خجالت نکشیدند، با حرکات 
حقیرانه خودشان می خواستند خفت آمریکا در 
موشک باران پایگاهش در عراق و حضور میلیونی 

و وفاداری مردم را تحت  تأثیر قرار دهند.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: همه باید 
هوشــیار باشیم، ما در شــرایط جنگی با آمریکا 
هستیم و این جنگ هم تنها نظامی نیست، آمریکا 

سیلی و ضربه خورده است و ساکت نمی نشیند.
وی خاطرنشــان کــرد: خیلــی کج فهمــی و 
خوش خیالی اســت که فکر کنیم آمریکا دست 
برمی دارد اما اگر مــردم ما همچنان که تاکنون 
حضور داشــتند در صحنه حضور داشته باشند و 
این حضور مؤمنانه را به رخ دنیا بکشــند آمریکا 

مطمئناً هیچ غلطی نمی تواند بکند.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: از سرداران 
عزیز سپاه، سردار سالمی و سردار حاجی زاده که 
مایه افتخار این ملت هســتند، تشکر می کنیم، 
آن ها مصداق آیه شــریفه »اشــداء علی الکفار و 
رحما بینهم« هســتند؛ در برابر آمریکا با صالبت 
و شجاعت ولی در مقابل مردم گفتند گردن ما از 
مو باریک تر است و کاش ما هم جزو جانباختگان 

هواپیما بودیم.
وی تصریح کرد: ما صالبت ســپاه پاسداران که 
پایگاه شــیطان را زدند تحسین می کنیم و این 
خضــوع و ادب و تســلیم در برابر مــردم را هم 
می ســتاییم البته از سرداران سپاه اسالم جز این 
توقعی نیســت.آیین هفتمین روز تدفین سردار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی و شهید پورجعفری 
عصر دیروز با حضور خانواده های معظم این شهدا 
در مصالی بزرگ امام علی)ع( کرمان برگزار شد.

حجت االســالم والمســلمین حســن علیدادی 
ســلیمانی؛ نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان، 
حجت االسالم سیدمحمود علوی؛ وزیر اطالعات، 
محمدجواد فدائی؛ استاندار کرمان، حجت االسالم 
والمسلمین مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی، 
امیر  رزم حسینی؛ اســتاندار خراســان رضوی، 
معمارباشــی؛ فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب 
شــرق ارتش جمهوری اســالمی ایران، سردار 
ناظــری؛ فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان و 
تعــداد زیادی از فرماندهــان نظامی و انتظامی، 
حجت االســالم علیمرادی؛ نماینده مردم استان 
کرمان در مجلس خبــرگان رهبری، نمایندگان 
مردم استان کرمان در مجلس شورای اسالمی و... 

در این مراسم حضور داشتند.
در این مراسم هیئتی متشکل از بیش از 200 نفر 
از سادات عراق، عشــائر عراقی و خادمان آستان 
مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( نیز حضور 
داشتند و با خانواده سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی همدردی و دیدار و گفت و گو کردند.

تولیت آستان قدس رضوی:   

امنیت منطقه مرهون تدابیر سردار سلیمانی است

خـــبر

رونق تولید
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 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی شهادت را زمینه ساز ماندگاری منش حاج 

قاسم سلیمانی به عنوان الگو در تاریخ دانست.
مصطفی خاکسار قهرودی با حضور در چهل و یکمین برنامه 
سه شنبه های فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی که با رونمایی از آثار اهدایی سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی به مقام معظم رهبری همراه بود، 
برگزاری این جلسه فرهنگی با نام و یاد این سردار شهید اسالم 

را سبب ماندگاری این شهید خواند.
چهل و یکمین برنامه سه شــنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضوی همزمان با شــهادت ســرداران جبهه مقاومت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، برگزار 
شــد. در این برنامه نســخه های خطی نفیس اهدایی سردار 
ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی به رهبر معظم انقالب 

اسالمی موجود در گنجینه رضوی رونمایی شد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه داغ این 
شهادت عظما برای همیشه در دل ها تازه خواهد ماند، گفت: 
آنچه در این شــرایط می توان التیام بخش باشد این است که 
امید داشته باشیم این حادثه مقدمه ای برای ظهور منجی عالم 
بشریت باشــد و پذیرش جامعه را برای ظهور نور الهی آماده 
و فراهم کند.خاکســار قهرودی همچنین با اشاره به تشییع 
میلیونی این شهید و تحت تأثیر قرار گرفتن جامعه بین الملل 
از این واقعه، این همراهی را ناشی از شخصیت بزرگ و اخالص 

وی در خدمت به مردم عنوان کرد.
وی ابعاد مختلف شخصیت سپهبد قاسم سلیمانی را نیازمند 
تبیین، تشــریح و توضیح دانست و افزود: شهید سلیمانی در 
میان همرزمانش شخصیت کم نظیری بود و کمتر جمعی از 

چنین شخصیتی بهره مند بود.قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی همچنین به حضور این ســردار شهید در حرم مطهر 
رضوی اشــاره داشت و گفت: حاج قاسم ســلیمانی در اوج 
اقتدار، توانمندی و محبوبیــت، در نهایت عجز و بندگی در 
مقابل خداوند و ائمه معصوم)ع( قرار می گرفت و با همه وجود 
متقاضی لطف و عنایت امام رضا)ع( بود و قطعاً چیزی غیر از 

شهادت از خداوند مطالبه نمی کرد.
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی هم در این مراســم پیشــنهاد کرد کنگره بین المللی 
سردار حاج قاسم سلیمانی در سال آینده توسط آستان قدس 

رضوی برگزار شود.
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی گفت: سردار 
سلیمانی یک شخص نبود، یک مکتب بود و همچنان که امام 
خمینی)ره( درباره شــهید مظلوم دکتر بهشتی)ره( او را یک 
امت نامیدند، در عصر حاضر شــهید سردار سلیمانی هم به 
واقــع یک امت و یک مکتب بود.وی ادامه داد: تجلیل از مقام 
شامخ سردار شهید سلیمانی الزم است به همین دلیل پایگاه 
موضوعی این شــهید بزرگوار را در کتابخانه دیجیتال آستان 

قدس رضوی راه اندازی کرده ایم.
این مقام مسئول تصریح کرد: البته مقام و معنویت این سردار 
شهید اسالم واال و باالست که سالیان سال باید در دانشگاه ها 
و مجامع علمی و تحقیقاتی درباره شــناخت ابعاد شخصیت 
فردی، جهادی و معنوی او، محققان و سخنرانان به تحقیق و 
بررسی بپردازند.حجت االسالم والمسلمین حسینی اشاره کرد: 
برگزاری کنگره بین المللی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
بهانه ای است برای بررسی همه مقاالت، پژوهش ها، تحقیقات 
و... که برای معرفی این چهره ارزشــمند جهان اسالم و مبارز 

نســتوه و انقالبی به نسل آینده و بیان برکات وجودی ایشان 
برای اسالم، انقالب اسالمی و جبهه مقاومت در دنیا می تواند 
ثمربخش باشد.در ادامه این مراسم از سه نسخه خطی اهدایی 
ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مقام معظم رهبری و 
اهدا شده از سوی معظم له به گنجینه رضوی رونمایی شد. در 
این مراسم همچنین از پایگاه موضوعی با عنوان »سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی« که در سامانه کتابخانه دیجیتال ایجاد شده 
است، با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی رونمایی 
شــد. این پایگاه مشتمل بر 9 کتاب و 39 مقاله در خصوص 
رشادت های این سردار سرافراز است و همچنین مشتمل بر 
منابعی چون عکس، فیلم و... بوده که در حال فراداده نویسی 

و تکمیل مطالب و موضوعات است.

شهادت، منش سردار سلیمانی را به عنوان 
الگو در تاریخ ماندگار کرد

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در چهل و یکمین برنامه سه شنبه های فرهنگی:

گزارش خبری

حاشیه

معرفی نسخه های خطی رونمایی شده
 قرآن نفیس خطی

آغاز: ســوره حمد/ پایان: سوره ناس/ 
خط: نســخ جلی 13 سطری/ کاتب: 
متی بن نورمحمد/ تاریخ کتابت: اول 
ماه رجب 1287 قمری/ تعداد اوراق: 
460 برگ/ جلد: تیماج قهوه ای تیره 
سر طبل دار با عطف مقوا/ تاریخ اهدا 

به مقام معظم رهبری: مرداد ماه 98

 نسخه خطی کنزاللغات
ایــن نســخه خطی اثــر محمدبن 
عبدالخاق، مشــهور بــه ابن معروف/ 
این کتاب در اصــل، فرهنگ عربی 
به فارسی است. مؤلف در سال 870 
قمری آن را به رشته نگارش درآورده 
است/ خط: نســتعلیق 23 سطری/ 
تاریخ کتابت: 920 قمری/ جلد: دورو

 نسخه خطی ارشاد العقل السلیم
این کتاب از تألیفات محمدبن معروف 
به ابوالسعود است؛ شامل روایاتی درباره 
فضایل ســوره ها و نکات بالغی/ خط: 
نسخ 35 سطری/ کاتب، جمال الدین 
بن محمــد/ تاریخ کتــاب: قرن 11 
قمری/ تعداد اوراق: 373 برگ/ تاریخ 

اهدا به مقام معظم رهبری: مرداد 98

خبر
دوشنبه شب در کرمان انجام شد 

 دیدار تولیت آستان قدس رضوی
 با خانواده سپهبد شهید سلیمانی

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با حضور در منزل خانواده شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی در کرمان با خانواده این سردار شهید دیدار و گفت وگو 
کرد.حجت االسالم والمســلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی 
که شامگاه دوشنبه به منظور شرکت در مراسم گرامیداشت هفتمین روز 
شهادت شهدای مقاومت به اســتان کرمان سفر کرده بود، در بدو ورود به 
این استان با خانواده معزز شهید حاج قاسم سلیمانی دیدار و گفت وگو کرد.
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روزنامـه صبـح ایـران

بدون گفتمان فلسفی، اسالمی کردن علوم بی مبناست   اندیشه: اسماعیل منصوری الریجانی، پژوهشگر عرفان اسالمی در گفت وگو با ایکنا درباره اهمیت مبنای فلسفه در اسالمی سازی علوم گفت: یکی 
از مباحث چالشی اسالمی سازی علوم است که هیچ مبنای علمی و فلسفی ندارد. پیش از ورود به این بحث ها باید از چرایی و چگونگی آن بحث کرد. متأسفانه ما این فضا را هم فراهم نکردیم. وقتی مقام معظم رهبری 
می گویند که فلسفه علم اکبر است، دلیلش این است که برای ایجاد گفتمان به تفکر فلسفی نیاز داریم. این نگاه بسیار حکیمانه است و تا فضای گفتمان فلسفی ایجاد نشود، هر نوع بحث از اسالمی سازی علوم بی مبناست. 

شهید سلیمانی در کمینه و بیشینه» صلح جهانی« 
ایکنا: محمد منصورنژاد، پژوهشگر حوزه 
دیــن بیان کرد: در ابتــدا از منظر مفهوم 
صلح، راجع به شــهید سلیمانی نکته ای 
را بیــان می کنــم و آن اینکه، صلح خط 
کمینه ای دارد، به این معنا که اگر در جایی 
جنگ وجود نداشته باشد، می گوییم صلح 
وجــود دارد. مثالً وقتی که قطعنامه ۵۹۸ 
پذیرفته شد، صلح اتفاق افتاد، اما به این نوع صلح، صلح منفی می گوییم که حداقل 
و کمینه صلح است. بنابراین مراد از حداقل صلح این است که در جایی جنگ نباشد. 
اما حد دیگری از صلح نیز داریم که صلح مثبت بوده و البته نسبی است و شامل همه 
فضائل می شــود و همه خوبی ها را در ابعاد مختلف پوشش می دهد. این پژوهشگر و 
نویسنده با اشاره به نقش سردار سلیمانی در واقع شدن کمینه صلح یا همان حد منفی 
صلح، افزود: در حقیقت اگر ایشان نبود داعش از بین نمی رفت و چنین صلحی حاصل 
نمی شد. منصورنژاد با اشاره به صلح مثبت بیان کرد: در مورد سطح مثبت صلح هم 
که جنگی در کار نباشد و فضائل بتواند گسترش پیدا کند، باید نقش ویژه ای را برای 

سردار سلیمانی قائل شویم. 

 تعالی صلح درونی
وی افزود: یکی از مسائل در حوزه صلح، مسئله صلح با خود، خدا، دیگران و طبیعت 
است که ابعاد مختلفی دارد. در مورد صلح با خود باید اشاره کنم که آدم ها الزاماً با خود 
سر جنگ ندارند، اما جایی که نفاق، ریا و تکبر مطرح است، در اینجا این آدم با خودش 
درگیر اســت و صلحی هم با خودش ندارد، اما در مورد شهید سلیمانی و رابطه اش 
با صلح با خود همین بس که اگر کســی فقط چهره ایشان را به یک متخصص امور 
تربیتی و روان کاو نشان دهد، به شما خواهد گفت که این چهره، چهره صلح، مهربانی و 
مداراست. این دین پژوه تصریح کرد: در کالم شهید سلیمانی آرامش خاصی را مشاهده 
می کنیم که در بسیاری از آدم ها این را شاهد نیستیم که وقتی سخن می گویند، گویی 
همراه با کالمشــان، آتش بیرون می زند و از نگاهشان نیز شر می بارد. اما نگاه و کالم 
شهید سلیمانی به خوبی نشان می دهد که با خودش به صلح رسیده بود. در مورد صلح 
با خدا نیز مسئله به همین شکل است و افرادی که مانند شهید سلیمانی با خدا کنار 
آمده باشــند و فقط برای رضای خدا کار کنند و نفس را در کنترل خویش درآورده 

باشند، دوست داشتنی خواهند بود و متفاوت از دیگران می شوند.

 ثمرات انقالب اسالمی
وی افزود: چند شب پیش از دکتر ظریف می شنیدم که می گفت زمانی که با ایشان 
جلسه داشتیم، هر زمان که ایشان صحبت نمی کرد و فرصتی دست می داد، مشغول 
به ذکر گفتن بود که جمله بسیار معناداری است. در حقیقت این افراد فرزندان امام 
و انقالب هستند و کسانی که می گویند انقالب اسالمی چه کرده است، باید همین 
نمونه ها را به آن ها نشان داد.  منصورنژاد با بیان اینکه این شخصیت ها در تاریخ خواهند 
ماند، گفت: علت اینکه نام آرش و فریدون ماند، نیز همین بود و فردوســی می گوید: 
»فریدون فرخ فرشــته نبود، ز مشــک و ز عنبر سرشته نبود؛ بداد و دهش یافت آن 
نیکوئــی، تو داد و دهش کن فریدون تویــی«. داد و دهش، عدل خواهی و در مقابل 
دشــمن ایستادن است که آدم را به این جایگاه می رساند. شهید سلیمانی در تاریخ 
می ماند، برای اینکه در دفاع از حقوق این مردم در زمان دفاع مقدس و در زمان ظهور 

داعش همه کار انجام داد و فداکاری کرد.

 فداکاری ها؛ زمینه  توسعه و تربیت
این دین پژوه تصریح کرد: زمانی که این فداکاری ها انجام شد،  تازه زمینه برای توسعه 
و تربیت و برنامه ریزی باز می شود. شخصیت شهید سلیمانی مظهر صلح و امنیت بود 
و هیچ کس از وجودش اظهار خطر نمی کرد و کارهای خوبی نیز در داخل انجام داد. 
برای نمونه یک فیلم کوتاه از ایشان منتشر شد که در مورد حجاب اظهار نظر می کند 
که بســیار معنادار اســت، چرا معنادار؟ به این دلیل که ما پس از انقالب کم شکاف 
جنسیتی ایجاد نکرده ایم. اما اگر الگوی ما در این برخوردها نیز شهید سلیمانی باشد، 
یقیناً با افرادی که پرسش  و ابهام دارند، صحبت می کنیم و به نتیجه هم خواهیم رسید.

 اندیشــه/ نقوی-فاطمی نژاد   اتفاقات 
اخیر حــول مواجهه نظامی ایران و آمریکا و 
مطرح شــدن پرسش هایی فقهی نسبت به 
مسائلی چون بازدارندگی و انتقام سبب شد 
تا دوباره بحث »فقه امنیت« و پرسشــی که 
فقهای اسالمی در این منازعات علمی دارند 

شدت یابد. 
به همیــن بهانه بــا حجت االســالم دکتر 
احمــد رهدار، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
باقرالعلوم)ع( و رئیس مؤسسه فتوح اندیشه 
گفت و گو کردیم که در ادامه آن را می خوانید.

 جناب رهدار! اگر بخواهیم فقه امنیت 
را به طور ساده تبیین کنیم، چه میراثی 
در گنجینه فقه شیعه برای توضیح آن 

وجود دارد؟
نکته نخســت این اســت که 
فقه امنیت با همین عنوان به 
عنوان یک باب مستقل در تراث 
فقهی ما وجــود ندارد. البته به 
فقهی  پراکنده بحث های  طور 
امنیت مطرح شده که صحبت 
در خصوص مرزداران یا بحث 
تالیف قلوب در فقه بین الملل 

از این دست است. 
با  یعنی اگر کســی بخواهد 
همان ســنت فقهی ما بحث 
کند، این طور نیســت که در 
تراث فقهــی ما بحث امنیت 

نباشد.
اما واقع قضیه این اســت که 
در سال های اخیر به خصوص 
پس از انقالب، بحث فقه امنیت جدی تر مورد 

پرسش واقع شد. 
چراکه حکومتی در اختیار داریم که از طرفی 
ایجاباً دغدغه تأمین امنیت آن را داشــت و 
از طرفی دشمنان ما آن قدر مسائل امنیتی 
برای ما به وجود آوردند که اگر دغدغه ایجابی 
این موضوع را هم نداشــتیم، از طریق فشار 
دشمنان سراغ این ظرفیت فقهی می رفتیم. 

 به صورت مصداقی چه کارهایی در 
این زمینه انجام شده است؟

کارهای خوبــی در این زمینه انجام گرفت، 
مثــالً وزارت اطالعات چندیــن همایش با 
عنوان فقه اطالعــات و امنیت برگزار کرده 
که خروجی هر کــدام از آن ها چندین جلد 
کتاب شده اســت. هر چند مطالب مطرح 
شده خیلی پخته نیست ولی نشان می دهد 
که امنیت به عنوان یکی از مسائل فرعی فقه 
سیاسی گذشته اهمیت پیدا کرده و مستقاًل 
مورد تفقه قرار می گیرد. عالوه بر این مجموعه 
کتاب، استاد آیت اهلل احمد عابدی چند صد 
جلسه در دانشکده عالی دفاع ملی با عنوان 
»فقه االمن« تدریــس کرده اند که محتوای 
آن بیرون نیامده اســت. حضــرت آیت اهلل 
کعبی نیــز در ذیل بحث های »فقه الجهاد« 
همین بحث فقه امنیت را دنبال کرده  است. 
در طیف دانشگاهی نیز دکتر نجف لک زایی 
کالن پروژه »امنیت متعالیه« دنبال می کند و 
ذیل آن به بحث فقه امنیت پرداخته است. 
این مواردی که ذکر شد سرمایه در دسترس 
ما در وضعیت فعلی است. در میان اهل سنت 
نیز چندین پایان نامه دکترا و کتاب در حوزه 
فقه االمن مانند کتاب »نظریه االمن فی فقه 
االسالمی« تألیف شده که از این سرمایه نیز 

می توان استفاده کرد.

حــوزه  در  می تــوان  چگونــه   
سیاســت گذاری از این منابع استفاده 

کرد؟ 
تا جایی که من اطالع دارم تا زمانی که دکتر 
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
بود در این شورا گروهی به نام شورای فقهی 
عالی امنیت تأسیس شده بود. این نکته را هم 
بگویم برخالف شورای فقهی ادارات که بعضاً 
اصالً شورا نیست، مثل شورای فقهی وزارت 
نفت که یک نفر مســئول آن است و یا اگر 
شوراســت، همه فقیه نیستند، مثل شورای 
فقهی بانک مرکزی که فقط دو فقیه و دو نفر 
روحانی دارای دکترای اقتصاد در آن هستند 
و بقیه همه از طیف دانشگاهی هستند، خوبی 
این شورای عالی فقه امنیت این بود که همه 

اعضای آن شورا فقیه هستند. 

 به صورت کلی چقدر در بکارگیری 
ظرفیت فقهی خودمان موفق بوده ایم؟

البته این پرســش شــما فراتر از بحث فقه 
امنیت و ناظر بر همه شــاخه های فقه است. 
جواب اینکــه آیا ما توانســته ایم فقه را در 
تمام سیستم های اجرایی و اداری به صورت 
حداکثری پس از انقالب ادامه بدهیم، قطعاً 
منفی است. اکنون مثالً وزیر محترم اطالعات 
کتابی به عنوان »مبانی فقهی امنیت« دارد 

که من نمی دانم این مبانــی در دوره وزارت 
ایشــان به حوزه کنش و عمــل کارگزاران 

رسیده است یا خیر؟ 

 رویکرد فقه درباره مســائلی مانند 
آیا  کشتار جمعی چیست؟  سالح های 
پاسخ این گونه پرسش ها را می توان با 
توسل به فقه امنیت داد یا در این موارد 

باید کالن تر نگاه کرد؟
این جزو مســائل مســتحدث فقهی است. 
مسئله فقه امنیت در دوران جدید به همین 
واسطه پررنگ تر شده است. چند سال پیش 
توسط حوزه علمیه قم در تهران همایش فقه 
هســته ای برگزار و درباره سالح های کشتار 
جمعی بحث شــد و شخصیت هایی از دیگر 
ادیان نیز دعوت شده بودند. سیاست نظام و 
حاکمیت اسالمی در قبال سالح های کشتار 
جمعی به حسب فتاوای صریح مقام معظم 
رهبری از پیش تعیین شده است. ما به لحاظ 
فقهی این سالح ها را تولید و استفاده نخواهیم 
کرد هر چنــد برخی از فقهای ما علی المبنا 
و به واســطه تفاوت در مبانی، نظر دیگری 
دارند و مثالً گفته اند تولید و ســاخت سالح 
هسته ای و سالح کشتار جمعی اشکال ندارد 
بلکه اســتفاده از آن ها مشکل دارد و زمانی 
که از آن ها ســؤال می شــود دلیل این کار 
چیست، می گویند نقش بازدارندگی دارد. این 
اســتدالل دیگری است ولی هر دو طیف در 
عدم استفاده از سالح کشتار جمعی و بمب 

هسته ای اتفاق نظر دارند. 

 با توجه به فضای امنیتی و روانی شکل 
از حوزه های  باید  گرفته چه مطالبه ای 

علمیه بشود؟
بحث فقه امنیت از آن بحث هایی نیست که 
در مدت یکی دو ماه و به واسطه التهاب های 
امنیتی تمام شود. به نظر هم به واسطه وقایع 
اخیر و هم بــه لحاظ روانی پرداختن به این 
مطالبه یعنی فقه امنیت در حوزه های علمیه 

اکنون وجود دارد و می شود به آن پرداخت.

گفت و گو با حجت االسالم دکتر احمد رهدار

امروز بهترین زمان بر ای تدوین »فقه امنیت« است
چهار مواجهه تاریخی »فقه« 

با مقوله »امنیت«
در حوزه »فقه امنیــت« فقهای ما در طول 
تاریــخ چندین اقدام انجام داده اند. مثالً یک 
سری اقدام های فقهای ما در رساله جهادیه 

آن ها بروز داشته است. 
برای نمونه دشــمنی مثل شــوروی سابق 
می خواسته به مرز ما حمله کند، علمای ما 
آمده اند رســاله جهادیه نوشته اند یا فتاوای 

جهادیه داده اند. 
هم رسائل فقهی و هم فتوای آن ها معطوف 
به تأمین امنیت برای شهروندان بوده است به 
خصوص در رسائل فقهی کامالً آن ها فرایند 
استنباط را به شــیوه فقه استداللی که در 
حوزه کار می کنند نوشته اند. این اقدام بعدی 

بوده که انجام داده اند.
اقدام سومی نیز انجام داده اند که در واقع به 
جای اینکه فتوای فقهی باشد، کنش فقهی 

بوده است. 
مثالً نهضت هــای مقاومــت و نهضت های 
ضداستعماری و ضداستبدادی راه  انداخته اند. 
خود این نهضت ها معطوف به تفقه امنیت نیز 

شکل گرفته اند.
 به نظر من در دوره جمهوری اسالمی جدای 
از آن موارد تک نگاشــت یا تک فعالیت، در 
یکسری کالن پروژه ها سهیم شده اند که آن 
کالن پروژه ها می تواند در الیه های پنهانی تر 

جامعه تأثیر امنیت را بگذارد. 
اگر کســی قائــل باشــد که بســیاری از 
ناهنجاری هــای اجتماعی به واســطه ادامه 
و بســط غیرمنطقی علوم انسانی واردی در 
دانشگاه ها بوده است و آن را قبول کند و در 
گزاره دوم بگوید که فقهای ما در پروژه تحول 
علوم انسانی سریع ورود کردند، معنایش این 
می شود که فقهای ما پروژه امنیت را از پایگاه 
فقه در الیه های زیرین تر جامعه که ضرورتاً 
افراد و توده جامعه به آن توجه ندارند، انجام 

داده اند. 
ایــن هم یک اقدام چهــارم بود که فقها هر 
کدام به تشخیص خود در سال ها و دهه های 

گوناگون انجام داده اند.  

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

annotation@qudsonline.ir
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 چهارشنبه 25 دی  1398 19 جمادی االول 1441 15 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9161

م��درک تحصیلی اینجانب نوی��د مولوی فرزند 
 0942582063 کدمل��ی   1720 ش ش  ناص��ر 
صادره مشهد در مقطع تحصیلی کاردانی رشته 
معماری صادره از واحد دانش��گاهی مش��هد با 
ش��ماره 84488 و تاری��خ 90/7/30 مفق��ود 
گردی��ده و فاق��د اعتب��ار می باش��د. از یابنده 
تقاض��ا می ش��ود اصل م��درک را ب��ه آدرس: 
مشهد، دانش��گاه آزاد اس��امی- قاسم آباد- 
چهارراه اس��تاد یوس��فی- پردیس دانشگاه- 
نماین��د.  ارس��ال  آموخت��گان  دان��ش  اداره 
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مج��وز فعالیت دفتر مهندس��ی طراحی س��اختمان 
شماره 337 آقای  مهندس علی امینی به شماره 
ص��دور  تاری��خ  ب��ه    5-19-0025431-00337
83/12/12 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط می باشد.
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ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری ه��اچ ب��ک تیب��ا دو به 
رن��گ مش��کی متالیک مدل 1393  ش��ماره شاس��ی 
موت��ور8153719  ش��ماره   NAS821100E1009757
به ش��ماره پ��اک انتظام��ی 12-592ط 28 به مالکیت 
حمید جزیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. /ع
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برگ س��بز خ��ودروی وان��ت پیکان م��دل 1390 رنگ 
س��فید  ش��ماره موتور 11490090638 و ش��ماره 
شاس��ی NAAA46AA7CG320266 به ش��ماره 
انتظام��ی 234 س 39 ای��ران 12 ب��ه مالکی��ت جلیل 
صدی��ق مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)نوبت اول(

سازمان مدیریت پسماند ش�هرداری سبزوار به 
اس��تناد ردیف20511بودج��ه س��ال1398در نظردارد 
عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
مدت6ماه به اش��خاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
-بارگیری،انتقال و دفن روزان��ه حدود150تن زباله 
 D  8 آالت)لودر،بل��دوزر  ماش��ین  ب��ا  شهرس��بزوار 

وسیمی تریلر(
-مبل��غ پای��ه قرارداد2/700/000/000ریال به مدت 

شش ماه
-سپرده شرکت در مناقصه135/000/000ریال

-مبل��غ تضمین بص��ورت ضمانتنامه بانک��ی یا واریز 
وجه نقد به ش��ماره100816226590بانک ش��هر شعبه 

اسدآبادی سبزوار می باشد.
-مهلت مراجعه جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز 

چهار شنبه مورخ 98/11/16می باشد.
-نشانی دستکاه مناقصه گذار:

خیابان اسرارشمالی،ابتدای خیابان نواب جنب بانک ملت
-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

-س��ازمان در رد یا قبول  یک یا تمامی پیش��نهادات 
مختار خواهد بود.پیشنهادات واصله روز پنج شنبه 
تاری��خ 98/11/17س��اعت13 ظه��ر در مح��ل س��ازمان 
مدیری��ت س��ازمان پس��ماند بازگش��ایی م��ی ش��ود.

متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر با 
ش��ماره تلفن ه��ای 44269344و44223166 تماس 

حاصل نمایند.
 مجید معنوی زاده رئیس سازمان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
فوق العاده شرکت قالبکار توس در حال 

تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 2897
    بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت قالبکار 
توس در حال تصفیه )سهامی خاص( یا نمایندگان 
قانون��ی آنان دع��وت می گ��ردد در جلس��ه مجمع 
فوق الع��اده ش��رکت ک��ه رأس س��اعت 17 م��ورخ 
98/11/5 در محل مش��هد- بلوار ارشاد- ارشاد9 
نوربخ��ش 15- بل��وک 60- طبق��ه دوم- واح��د 4 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- فروش کارگاه مایملک شرکت
2- تعیین دستمزد مدیر تصفیه

3- تعیین اموال شرکت
مدیر تصفیه- حامد شاملو
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تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی گردشگری بادران درتاریخ 1398,09,18 به شماره ثبت 551271 به شناسه ملی 14008824507    
ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمی��ل گردیده که خاصه آن به ش��رح زیر جهت اط��اع عموم آگهی میگردد. موض��وع فعالیت :ایجادو تجهیز تاسیس��ات 
گردشگری براساس نوع تاسیسات، مدیریت و بهره برداری تاسیسات گردشگری براساس نوع تاسیسات مشاوره در زمینه برنامه ریزی و توسعه 
گردشگری ،مطالعه ، تحقیق و آموزش گردشگری،بازاریابی انواع گردشگری اعم از سامت،ورزش،طبیعی وفرهنگی و زیارتی و... اجرای آن مربوط 
به فضاهای مجازی و گردشگری الکترونیک،سرمایه گذاری در زمینه گردشگری مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ورد آورد ، خیابان لطیف جباری ، بزرگراه 65متری فتح)ج قدیم کرج( ، پاک 
625 ، طبقه همکف کدپس��تی 1389115581 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 1000000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000000 
ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2609200 مورخ 1398,07,07 نزد بانک ملت 
شعبه شهر قدس با کد 88369 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا پورفیضی هره دشت 
به ش��ماره ملی 0012139386و به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم شیدا قربانیان مشهدی به شماره ملی 0924134011و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 س��ال آقای فرش��ید قربانیان مشهدی به ش��ماره ملی 2280653117و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرنوش قربانیان مشهدی به شماره ملی 2281270947و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها 
و عق��ود اس��امی و همچنین کلیه نامه های ع��ادی و اداری با امضا نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود 
. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه بازرس��ان آقای سیدیاس��ر باقری به شماره ملی 0077724755 به س��مت بازرس علی البدل به مدت یک 
س��ال مالی آقای س��یدمیثم باقری به ش��ماره ملی 0078329027 به سمت بازرس اصلی به مدت یک س��ال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. بموجب مجوز ش��ماره 982303,29392 مورخ 1398,09,12 وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 

تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 982303,18792 مورخ 1398,06,12 وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی تاسیس گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )733774( 9ع
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آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8747 و شناسه ملی 10100372558    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند: آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 14004342173 موسسه سازمان اقتصادی 
رضوی به شناس��ه ملی 10380129694 ش��رکت مس��کن و عمران قدس رضوی به شناس��ه ملی 10380186188 شرکت کمباین سازی 
ایران به شناس��ه ملی 10100514779 ش��رکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناس��ه ملی 10861642000 به عنوان اعضاء 
اصلی و ش��رکت توس��عه نفت و گاز رضوی به شناسه ملی 10380455051 و ش��رکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه 

ملی 10100000711 به عنوان اعضاء علی البدل 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )733777(

9ع
81
31
24

آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8747 و شناسه ملی 10100372558    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اعضاء هیئت مدیره به ق��رار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای مهدی داداش��ی زین الدین با کد ملی 0934463565 نماینده موسس��ه آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 14004342173 به 
عن��وان رئی��س و عضو موظ��ف هیئت مدیره آقای فره��اد بوجار با کد ملی 0055083277 نماینده موسس��ه س��ازمان اقتصادی رضوی به 
شناس��ه ملی10380129694 بس��مت مدیرعامل وعضوموظف هیئت مدیره آقای محمد رس��تمی با کد ملی 0681839481 نماینده ش��رکت 
مس��کن و عمران قدس رضوی به شناس��ه ملی 10380186188 به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای حس��ین صالحی وزیری با کد 
ملی 5529906192 نماینده شرکت کمباین سازی ایران به شناسه ملی 10100514779 به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای مهدی 
نعمت��ی ب��ا کد ملی 0930811445 نماینده ش��رکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی به شناس��ه مل��ی 10861642000 به عنوان نائب 
رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسامی 
با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر 
عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 53 اساسنامه شرکت، به استثناء بندهای 3، 5 

،6 ، 8 ، 9، 15، 16 و 26 به مدیر عامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )733780(
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کارت و کلی��ه مدارک موتورس��یکلت جهان رو  مدل 
 0H5CB1015516 1390 رنگ مشکی  ش��ماره موتور
و شماره شاس��ی 125M9003479 به شماره انتظامی 
93193 ایران 764 به مالکیت مجید ره انجام مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن 

مهر62مشهد )تاریخ انتشار 98/10/25(
از کلیه اعضاء تعاونی دعوت میشود در مجمع عمومی 
ع��ادی بطور ف��وق العاده ک��ه در س��اعت 9 صبح روز 
یکشنبه  98/11/27 در محل حسینیه و مسجد زابلیها 
به آدرس مش��هد خیاب��ان حرعاملی8 )تعبدی( نبش 

تعبدی 5 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
اعضای��ی که امکان حضور ندارن��د میتوانند وکالت 
خود را به ف��رد دیگری واگذار نماید در اینصورت 
آراء وکالتی هر عض��و حداکثر3رأی و غیرعضو یک 
رأی خواهد بود وکیل و موکل میبایست حداکثر تا 
5 روز قبل از برگزاری مجمع با مدارک شناس��ایی 
ب��ه مح��ل دفتر واق��ع در بل��وار فردوس��ی خیابان 
ثمان��ه3 تع��اون3 پ��اک33 طبقه اول در س��اعت 

اداری 14-8 مراجعه نمایند.
ضمنًا داوطلبان تصدی س��مت بازرس��ی می بایست 
حداکث��ر ظرف م��دت 7 روز پس از انتش��ار آگهی 
دع��وت با م��دارک شناس��ایی جه��ت تکمی��ل فرم 

مربوطه به محل دفتر مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
1- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 95 الی 97
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

3- انتخ��اب بازرس اصلی و عل��ی البدل برای یک 
سال مالی 

4- تصمی��م گی��ری در خصوص اعض��ای فاقد واحد 
در تعاونی

هیئت مدیره تعاونی مهر62
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آگهی مزایده عمومی
مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی در نظر دارد حق بهره برداری از 
سالن های ورزشی در مشهد و شهرستان ها را بصورت اجاره سالیانه به افراد واجد شرایط به باالترین 
و مناسبت ترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر و اخذ اسناد و 
مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 1398/11/05 روز شنبه به چاپ 
و تکثیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان واقع در مش��هد میدان فردوس��ی ابتدای بلوار 

شهید صادقی و یا پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز سه شنبه 1398/11/15 
ساعت 14 می باشد و زمان بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه 1398/11/16 ساعت 10 صبح اتاق معاونت 

امور اجتماعی می باشد.
- مجموعه ورزشی شهرستان نیشابور       - سالن الحاقی مجموعه ورزشی شهرستان نیشابور )سالن تنیس 

روی میز(   - مجموعه ورزشی شهرستان سبزوار    - مجموعه ورزشی شهرستان قوچان
- مجموعه ورزشی شهرستان تربت حیدریه             - مجموعه ورزشی شهرستان چناران

- مجموعه ورزشی شهرستان گناباد                          - مجموعه آبی تعاون، کار )کارگران(
- سالن کشتی مجموعه شماره یک                            - سالن تنیس روی میز مجموعه شماره یک

- سالن رزمی شماره 1 و 2 مجموعه شماره یک     - فروشگاه کاالهای ورزشی مجموعه شماره یک
- سالن بدنسازی مجموعه شماره دو )واقع در بلوار فالحی 81 مقابل خیابان مروارید 6(

- سالن شهید کاوه مجموعه شماره دو )واقع در بلوار فالحی 81 مقابل خیابان مروارید 6(
/ع مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی 
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آگهی تجدید مناقصه 
عمومی نوبت )دوم(

ش��هرداری پیشوا بااستناد به مجوزشماره 
اس��امی  98/4/26ش��ورای   –  98/299
مناقص��ه  ب��ه  نس��بت  دارد  ش��هردرنظر 
عمومی جهت شناس��ایی وبررس��ی اس��ناد 
حس��ابداری بابت مالیات بر ارزش افزوده 
واس��ترداد  توس��ط ش��هرداری  پرداخت��ی 
آن/ شناس��ایی واق��دام درخص��وص مفاد 
ماده169مکررقانون مالیات های مس��تقیم 
اقدام نماید. لذا ازاشخاص حقوقی دعوت 
ب��ه عمل م��ی آی��د ب��ه م��دت ده روزپس 
ازانتش��ار ای��ن نوب��ت آگهی جهت کس��ب 
اطاع بیش��ترودریافت فرم ش��رایط شرکت 
درمناقصه وارائه قیمت ب��ه معاونت اداری 
ومالی وامورقراردادها ی شهرداری مراجعه 

نمایند  تلفن تماس :  36721802 - 021  
عباس طباطبائی - سرپرست شهرداری پیشوا  

برگ س��بز، س��ند کمپانی و س��ند محض��ری خودروی 
پرای��د م��دل 1376 رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 
941د16 ایران 74 ش��ماره موتور 00048741 و شماره 
شاس��ی s14142276539040 ب��ه مالکیت رضا کیانی 
شاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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روزنامـه صبـح ایـران

تفسیر رهبر انقالب از روایت »ِانِْتظاُر الَْفَرِج ِعباَده«   تسنیم: رهبر معظم انقالب اسالمی روز دوشنبه در ابتدای درس خارج فقه، در تفسیر روایت »ِانِْتظاُر الَْفَرِج ِعباَده« فرمودند: انتظار فرج فقط انتظار 
فرج به معنای ظهور حضرت ولیّ عصر )عج( نیست؛ مطلق فرج است. نفس اینکه انسان انتظار فرج داشته باشد، یعنی اگر در یک شّدتی قرار دارد، انتظار داشته باشد که آن شدت برطرف بشود؛   این یعنی چه؟ یعنی 

اینکه شما هرگز در هیچ شرایطی نباید ناامید بشوید؛ در هیچ شرایطی انسان نباید احساس بن بست بکند، بلکه بایستی همیشه انتظار فرج داشته باشید؛ در مورد این انتظار فرج می فرمایند عبادت است.

جنگ اصلی در باطن عالم در جریان است
تصوری که ما در مورد درگیری حق و باطل داریم، این اســت که خاستگاه 
و معرکه این درگیری در فضای دنیا تعریف می شود؛ در حالی که با نگاهی 
عمیق تــر، درگیری ای که به دنیا می کشــد، بروز و جلوه درگیری بســیار 

عمیق تر و پردامنه تر در عوالم باالست. 
این دعوا همان دعوای لطیف و عمیقی اســت که در آن حدیث معروف به 
عنوان نزاع عقل و جهل و جنود این دو مطرح اســت؛ خداوند از بدو خلقت 
این دو را در نزاع با یکدیگر قرار داده اســت و همین جدال اســت که در 
عرصــه ظاهری عالم، بــروز پیدا می کند و دعوای امام حســین)ع( و یزید 
شــکل می گیرد. سپاه امام حسین)ع( نمونه ســپاه عقل است و اگر کسی 
برای خودش روزنه عقالنیت نگه داشته باشد، در نهایت به این سپاه منتقل 

خواهد شد.
در باطن عالم دعوای اصلی سر عبودیت و استکبار است. خداوند نیز فرموده 
از لحظه خلقت آدم نزاع ها شــروع شد و دشــمن انسان، شیطان شد. عالم 
دنیا، عالم تزاحم و جدال اســت و همواره درگیری با شــیاطین جن و انس 
وجود خواهد داشــت. اصل دعوا در نفس ماســت و این دو در این جبهه با 
هم درگیر هستند. ابزار جبهه شیاطین غفلت و ادوات فرشتگان و اولیا، ذکر 

و توجه به خداست. 
در دل ما معرکه و جنگ اســت و به این دو ســالح می رســند. عده ای نیز 
که از آن ها به عنوان شــیاطین انس نام برده می شــود، کسانی هستند که 
ادوات شــیطان در باطن آن ها ثابت شــده و خودشان نیز در عرصه بیرونی 
وارد معرکه شــده اند.ویژگی ای که سبب می شود فردی وارد جبهه مؤمنین 
شود، درک فقر او نسبت به خداوند تبارک و تعالی است. امیرالمؤمنین)ع( 
بــه دنبال این افراد بود و پیدا نمی کرد. فقر او نســبت به ذات باری تعالی 
سبب می شد تا پس از هر جنگ و قتالی ناراحت باشد که چرا شهید نشده 
اســت. چنین فردی حتی به زور مســئولیت می پذیرد؛ چرا که مراقبت از 
نفــس و جنگ هــای باطنی او برای ماندن در ایــن منصب و اجرای حق و 

عدالت شدت می گیرد. 
توان مدیریت جنگ را کســانی دارا هستند که در جنگ درون موفق شده 
باشــند. از جنگ آمده بودند که پیغمبر)ص( فرمودند مرحبا به کسانی که 

جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اکبر را فراموش نکردند.
جهاد اکبــر همان منازعه درون دل و باطن ماســت. اینکه حضرت فرمود 
ضربه علی)ع( در روز خندق از عبادت جن و انس باالتر است به این خاطر 
اســت که ســالح درونی علی)ع( یعنی آه و فقر او نسبت به خداوند، آهن 
شمشــیر را صیقل می دهد و آن را برنده تر می کند؛ اینجاست که دیگر این 

ضربه را انگار خدا می زند. 
ما باید با این توجه در مقابل دشــمن بایســتیم که اگر تیری نیز شــلیک 
می کنیــم، خداوند آن را پرتاب و هدایــت می کند. به همین خاطر خداوند 
می فرمایــد: »َفلَْم تَْقُتُلوُهْم َولَِکَنّ الَلَ َقَتلَُهــْمۚ  َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَِکَنّ الَلَ 
«؛ خداوند آن ها را می کشد؛ یعنی مؤمن مهره خداوند می شود. حضرت  َرَمیٰ
امیر)ع( نیز به مالک همین توصیه را می کند که خدا باید کار شــما را کار 
خودش به حســاب آورد تا تبدیل به کار خدا شود. یکی از تهدیدهای خدا 

این است که »َوَکلَُه الَلُ إِلَی نَْفِسِه«؛ کار را به خودت واگذار می کند. 
این اســت که رزمندگان ما  با دست خالی خرمشهر را فتح می کنند و بعد 
امــام)ره( می فرمایند این کار را خدا انجــام داد. آن حال امام)ره( اگر نبود 

کارها پیش نمی رفت. 
رهبری نیز در جواب شهید خوش لفظ که در مورد آرامش و اطمینان خاطر 
پرســیده بود، فرمودند که من همه را به خدا ســپردم؛ امام کسی است که 

این فقر جلو چشم اوست. 
از امام هادی)ع( می پرســند که چطور شما متوجه امامت خود شدید؟ که 
ایشان پاســخ می دهند با شهادت پدرم حســی به من دست داد که انگار 
موجودی ضعیف تــر از من در عالم وجود ندارد؛ یعنــی خداوند همه عالم 
را می خواهد به دســت کســی بسپارد که دســتی جز خدا پیش روی خود 

نمی بیند. 

 معارف/مریم احمدی شــیروان  اگر 
چه امروزه عملیات روانی در عرصه جنگ، 
اهمیت و نمود بیشــتری پیدا کرده است، 
اما جنگ روانی و تبلیغاتی مسئله جدیدی 
نیســت و در طول تاریخ اسالم نمونه های 
بسیاری را می توان ذکر کرد که جبهه باطل 
علیه جبهه حق از روش هایی مانند تطمیع، 
تهدید، القای یأس و ناامیدی، جوسازی و 
ایراد اتهام، تمسخر، ایجاد رعب و وحشت، 
تحریک احساســات عمومی و... استفاده 
کرده است؛ شیوه هایی که در دوران معاصر 
نیز زورمداران در اشــکال و انواع جدید به 
آن ها تمســک می جویند. بــرای مطالعه 
سوابق جنگ نرم و عملیات روانی در تاریخ 
اسالم، با حجت االسالم مهدی طائب، استاد 
حوزه و دانشگاه و نویسنده کتاب »نگاهی 
به عملیات روانی در اســالم« به گفت وگو 

پرداختیم. 

مگرعلی)ع(همنمازمیخواند؟
حجت االســالم طائب در ابتــدا و با بیان 
اینکه ریشه های تاریخی مواجهه با جنگ 
روانی دشــمن و مقابله با کافران به اعصار 
پیشین و زمان انبیا)ع( بازمی گردد، تأکید 
می کند: جبهه باطل در طول دوران تاریخ 
و از زمــان پیامبر اکرم)ص( و ســایر انبیا 
و ائمه معصومیــن)ع( برای رســیدن به 
خواســته های خود و شکست نیروی حق 
دست به عملیات و جنگ های روانی می زد. 
بیشــتر این هجوم ها بر مبنای شــایعات، 
دروغ ســاختن ها و جوســازی ها بود؛ به 
طور نمونه درباره امام حسن مجتبی)ع( با 
جوسازی های بســیار مطرح شد که او در 
آغاز راه با معاویه کوتــاه آمد یا درباره امام 
حسین)ع( جوسازی کردند که او درصدد 
آشوب در جامعه است و موارد بسیار دیگری 

در زمان سایر ائمه)ع( نیز مطرح شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح می کند: 
راه مقابله با عملیات روانی چیزی جز توضیح 
حق برای مردم و کشف دروغ دشمن نیست. 
به همین جهت در طول تاریخ هر چه یاران 

اهل بیت)ع( برای بیان حقایق بیشتر بودند، 
بیشتر موفق می شدند تا این جو و فضا را از 
بین ببرند. در برخی مقاطع هم شرایطی بود 
که یاران اندک بودند و در آن صورت طرف 
مقابل موفق می شد؛ به طور مثال در تاریخ 
آمده و بارها شنیده ایم که در شام به حدی 
علیه امیرالمؤمنین)ع( جوسازی و فرافکنی 
کرده بودنــد که وقتی حضرت علی)ع( در 
محراب عبادت به شــهادت رسید، عده ای 

می گفتند مگر او نماز هم می خوانده؟

حقپایداراست
طائب تأکید می کند: باید دقت داشته باشیم 
که اگر اقدام مناسبی برای مقابله با عملیات 
روانی دشمن انجام شــود، خود تبدیل به 
فرصتی بــرای جبهه اهل حق می شــود. 
آن ها چون کارشــان بر دروغ استوار است، 
پس از کشف دروغ گرایش مردم به سمت 
حق بسیار قوی تر از زمان قبل از عملیات 
روانی آن ها می شــود. در تاریخ آمده است 
که وقتی اباعبدالل الحســین)ع( اقدام به 
حرکت کردند، با دروغ پراکنی دشــمنان 
بسیاری از همراهی او خودداری کردند، اما 
وقتی دروغ آن ها کشف شد، حرکت هایی 
با شعار »یا لَثاراِت الحسین« و خونخواهی 
امام حسین)ع( شکل گرفت که تا مدت ها 
دشــمنان را دچار مشکل می کرد. شعاری 
که موجب شــد قیام عاشورا و نهضت امام 

حسین)ع( توســعه وسیعی پیدا کند و به 
واسطه افشاگری و بیان حقایق و باز کردن 

دروغ دشمن تحقق پیدا کرد.
او درباره راه های مقابله و مواجهه با جنگ 
روانی دشــمن توضیح می دهــد: در برابر 
عملیات روانی، صبر و حوصله الزم اســت. 
یکی از تأثیرات عملیــات روانی، عصبانی 
کــردن جبهه اهــل حق اســت و اگر در 
عصبانیت تصمیم گیری شد، خرابی به بار 
می آورد. عملیات روانــی موجب ناامیدی 
شــده و جوی ایجاد می کنــد که دیگران 
ناامید می شوند، در حالی که در روایات داریم 
»لِلْباِطِل َجْولَــَه َو لِلَْحقِّ َدْولََه«؛ باطل تنها 
جوالن دارد و چهره نفاق و فریب او پس از 
مدتی آشکار می شود، اما دولت پایدار از آن 

حق است و حق جاودانه می ماند.

ائمه)ع(هیچگاهمأیوسنبودند
این استاد حوزه و دانشگاه می افزاید: توجه 
به این نکته ســبب می شــود جو یأس و 
ناتوانی از جریانی که باید با عملیات روانی 
مقابله کند، برطرف شود؛ بنابراین می بینیم 
ائمه)ع( در برابر عملیات روانی دشــمن با 
صبــر و حوصله باالیی مقابلــه می کردند. 
هیچ گاه ائمه)ع( در حال یأس نبودند و نه 
خود بیان یأسی داشــتند و نه به اصحاب 
خود اجازه می دادند که مأیوس باشند و به 
هر کدام که از ســختی های زمان و قدرت 

دشمن می گفتند، حضرات معصومین)ع( 
پاسخ می دادند.

او به آیه 83 ســوره قصص نیز اشاره کرده 
و بیان می کند: در قــرآن به صراحت آمده 
است که »العاقِبَه لِلُمتَِّقین« یعنی فرجام کار، 
متعلق به مؤمنان و پرهیزگاران است. پس 
این عملیات ها با شکست روبه رو خواهد شد و 
توکل بر خدا و از دست ندادن روحیه در برابر 
عملیات روانی و نیز داشتن صبر، بردباری و 

عصبانی نشدن به تحقق زودتر 
شکست دشمنان کمک می کند.

آمریکامفتضحخواهدشد
پایان  حجت االسالم طائب در 
یادآور می شــود: در شــرایط 
حســاس این روزها باید دقت 

بیشــتری بــه کار ببریم. 
حرکــت جامعه مــا برای 
خداســت. 40 سال است 
که به امر خــدای متعال 
جامعه اسالمی ما در برابر 
کرده  ایستادگی  دشمنان 
و شــعار نفی سلطه را سر 
نگذاشــته  و  اســت  داده 
دشمن بر کشــور مسلط 
شود. 40 سال هم دشمن 
در حــال انجــام عملیات 
روانی است، اما از آنجا که 
جامعه و مردم مــا در راه 

خدا حرکت می کنند، مصداق آیه 7 سوره 
محمد هستند که فرمود: »إِن تَنُصُروا الَلَ 
یَنُصرُکم َویَُثبِّت أَقداَمُکم«؛ اگر آیین خدا 
را یاری کنید، خدا شــما را یاری می کند 
و گام هایتان را استوار می دارد. در ماجرای 
سقوط هواپیمای مســافربری تعدادی از 
افراد مظلومانه و شهادت گونه از دنیا رفتند، 
اما در آینده ای نزدیک کشف خواهد شد 
که چگونه دشمن در این حادثه تلخ دخیل 
بوده است؛ بی شــک پس از روشن شدن 
قضایا برای مردم، آمریکا و دیگر دشمنان 

بیش از گذشته مفتضح خواهند شد.

گفت وگو با حجت االسالم طائب درباره سابقه تاریخی جنگ روانی جبهه باطل علیه جبهه حق

بابردباریمیتوانبرجنگروانیچیرهشد

توکل بر خدا و از 
دست ندادن روحیه 

در برابر عملیات 
روانی و نیز داشتن 

صبر، بردباری و 
عصبانی نشدن، 
به تحقق زودتر 

شکست دشمنان 
کمک می کند

بــــــرش

 صالح و فساد جامعه
در گرو مدیریت است

ســه دســته الزام وجود دارد؛ یک؛ الزام فقهی و 
حقوقی، دو؛ الزام اخالقی، ســه؛ الــزام عرفانی. 
حداقل مدیریت اســالمی، مدیریتی اســت که 
ترکیب فقه و اخالق باشــد. با این تقسیم بندی، 
مدیریت حــق مؤمنین بوده و مســلمین حق 
دخالت در آن را ندارند. مدیریت در سطح عرفان، 
باالتر از سطح اخالق اســت؛ به عنوان مثال در 
باب مدیریت نفس، نماز شــب بــرای مدیری 
همچون رهبر یک نظام که در سطح عرفان قرار 
دارد، واجب اســت نه مستحب! بر اساس همین 
استدالل، مکروهات عمومی گاهی حرام حکومتی 
و مستحبات عمومی، الزام حکومتی می شوند؛ زیرا 

اعتبار نظام اسالمی باید حفظ شود.
صالح و فســاد جامعه در گرو مدیریت اســت؛ 
»ِصْنَفاِن ِمْن اُُمَِّتی إَِذا َصلََحا َصلََحْت اُمَِّتی َو إَِذا 
َفَسَدا َفَسَدْت أُمَِّتی؛ قِیَل یَا َرُسوَل الَلِ َو َمْن ُهَما؟ 
َقاَل اَلُْفَقَهاُء َو اَْلَمَراُء«؛ دو صنف از امت من چون 
صالح باشــند، امت من صالحند و چون فاســد 
شوند، امت من فاسد می شــوند؛ سؤال شد: یا 
رسول الل کدامند؟ فرمود: فقها و امرا. مدیریت در 
نظام اسالمی، اولویت اول است و مدیر با سلوک 
مثبت، موجی سازنده و با سلوک منفی، موجی 
مخرب ایجاد می  کند. الزامات حکومتی، الزامات 
اهل ایمان بوده و ارزیابی عملکرد مدیران باید بر 
اساس فقه اإلداره باشد نه فقه عمومی؛ بنابراین 
پست های حکومتی، احکام غالظ و شداد خواهند 
داشــت و در این صورت، انسان ها برای رسیدن 
به مدیریت، با یکدیگر به مسابقه نمی پردازند و 
این پست ها به عنوان امانت های جامعه اسالمی 

حفاظت و به دست اهل آن سپرده می شود.
در والیت چهار مفهوم عشق، محبت، سرپرستی 
و جهت الهی وجود دارد؛ این مفاهیم، مؤلفه هایی 
هســتند که باید در همه مراتب رعایت شوند. 
یک سازمان زمانی اسالمی خواهد بود که مدیر 
نسبت به زیر مجموعه اش عشق و محبت داشته 
باشد؛ محبتی که منشأ آن، ایمان و تقوا است. 
وقتی به صــورت عمومی به جامعه نگاه کنیم، 
همه را در یک سطح خواهیم دید و در این حالت 
رابطه آن ها، رابطه برادری خواهد بود؛ همچنان 
که قرآن کریم می فرماید: »إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌه«؛ 
اما زمانی که مراتب انسان ها را در جامعه ببینیم، 

رابطه، رابطه پدر و فرزندی ایمانی می شود.

معارف
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      صفحه 5

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

آگهی میگردد: 
آقای محمد زحمت کش به شناسنامه شماره 2189 کد ملی 0748695168 صادره تایباد فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 557.50 متر مربع پالک شماره 136 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 

مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک کالسه 523-95 
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-9813166
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/25    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/10

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

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

آگهی میگردد: 
آقای حبیب اله مددی به شناس��نامه ش��ماره 4447 کد ملی 0748384170 صادره تایباد فرزند عیدی محمد در 
ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 35.03 متر مربع پالک شماره 183 فرعی از 250 اصلی از تمامت 

مالکیت مرحوم عیدی محمد مددی و قسمتی از پالک کالسه 96-130 
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-9813167
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/10

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد – مهدی حسین زاده 

آگهی فقدان سند مالكیت
آقای امین سرگزی کوشه  بموجب وکالتنامه 30149-95/08/22 دفترخانه 70 زاهدان بوکالت از طرف آقای غدیر 
مهر آمیز باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 10 زاهدان رسیده 
اس��ت مدعی است که س��ند مالکیت 963295 الف 90 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  پالک3013/1032 - اصلی  
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان میدان فلسطین کوچه آزادی   مورد ثبت 70336 صفحه 388 دفتر 393  
بعلت اسباب کشی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 
آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد 
تاریخ انتشار:1398/10/25 م الف: 863  آ-9813164

                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالكیت
خانم سکینه قاسمی بموجب وکالتنامه ش��ماره 68564- 1397/08/03 دفترخانه اسناد رسمی شماره 31 زاهدان 
از طرف مالک آقای مهدی عابدینی   باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا ش��هود و به گواهی دفتر اسناد 
رسمی شماره 31 زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 395978-ج 91  ششدانگ  آپارتمان مسکونی  
پالک22414/8334-اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان پاستور مورد ثبت 
108238 صفحه 202 دفتر 667  بعلت اسباب کشی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ضمنا 
مورد ثبت به موجب سند رهنی شماره 146505- 1393/06/06 دفترخانه 9 زاهدان نزد بانک قوامین شعبه مرکزی 
زاهدان در رهن قرار گرفته است  لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف: 849 آ-9813165
تاریخ انتشار:1398/10/25

                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002023353 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002000206 آقای/خانم  
علی سلیقه فرزند حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 141/16 مترمربع 

پالک ش��ماره 1702 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از احمد پیش��کش 
)موسوی اطهر((. )م الف 4874 (

2- رأی ش��ماره 139860330002024942 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000559 آقای/خانم  
مرضیه اعمیق فرزند محمدعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 164/50 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2161 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از زهرا فاطمی 

قمی ورثه سیدحسین فاطمی خریداری نموده است. )م الف 4873 (
3- رأی ش��ماره 139860330002025012 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001274 آقای/خانم  
ابوالقاس��م س��اعیان فرزند حسن در قسمتی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 54/94 
مترمربع پالک ش��ماره 2185 و 2186 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از 

فاطمه و قدسی بیگدلی آذری. )م الف 4872 (
4- رأی ش��ماره 139860330002024862 مربوط به پرونده کالس��ه 1396114430002001188 آقای/خانم  
اصغر س��طوتی امیر فرزند حس��ن در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 117 
مترمربع پالک شماره 2181 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث سید 

محمد رضویان. )م الف 4871 (
5- رأی ش��ماره 139860330002022854 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002000857 آقای/خانم  
مجید نادی فرزند براتعلی در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 135 مترمربع 
پالک شماره 2391 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث اسداله زرین 

اقبال. )م الف 4870 (
6- رأی شماره 139860330002024075 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002330 آقای/خانم  ولی 
یاوری انتظام فرزند قربانوردی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 160 مترمربع 
پالک ش��ماره 2184/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از عطاء اله مطیع 

ثبت دفتر 32 صفحه 97. )م الف 4869 (
7- رأی ش��ماره 139860330002024994 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000699 آقای/خانم  
عبداهلل واحدی نیا فرزند محمدعلی در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 144 
مترمربع پالک شماره 1953/455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت 

دفتر 138 صفحه 577. )م الف 4868 (
8- رأی ش��ماره 139860330002023371 مربوط به پرونده کالس��ه 1392114430002003814 آقای/خانم  
علی اله س��لطانی فرزند محمدحس��ین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 
مترمربع پالک شماره 1965 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ابوالحسن 

عالمه پور . )م الف 4867 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ) قدس( آ-9813163
تاریخ انتشار اول: 1398/10/25  تاریخ انتشار دوم: 1398/11/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000904- 98.10.17  - 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 آقا/ خانم حسینعلی رنجبر    فرزند  رجبعلی  به شماره شناسنامه 212 صادره تربت جام در یک 
باب منزل   به  مس��احت 356.70 متر مربع  پالک  فرعی از باقیمانده  767 -  اصلی اصلی   مفروز و مجزی ش��ده 
واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم مالکیت مشاعی  محرز گردیده  است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98.233 آ-9813161
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/25    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/10

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000812- 98.10.4 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای غالم رضا سر بلند  فرزند محمد علی     به شماره شناسنامه11296  صادره تربت جام  در  
یک  باب منزل باستثناء ثمن اعیان به  مساحت  204.70 متر مربع پالک  فرعی از 882 -  اصلی مفروز و مجزی شده 
واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم علی محمد دوربینیان جامی    متقاضی 
محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 98.202 آ-9812494
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/25

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000817- 98.10.4 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای احمد رجب زاده   فرزند علی     به ش��ماره شناس��نامه4320  صادره باخرز  در  یک  باب 
منزل به  مس��احت  123.3 متر مربع پالک 6558 فرعی از 166 -  اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم علیرضا مرقس��ی   متقاضی محرز گردیده  اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص 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 : 98.201 آ-9812495
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/25

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 139860306007000820- 98.10.4 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام 
تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی خانم پروین عزت احمدی  فرزند نظر    به ش��ماره شناس��نامه65  صادره 
تربت جام  در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک  باب س��اختمان به  مساحت  15.60 متر مربع پالک فرعی از 
770 - اصلی  اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می 
آق��ا/ خانم نظر عزت احمدی   متقاضی محرز گردیده  اس��ت. ل��ذا 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 
رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م 

الف : 98.200 آ-9812496
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/25

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 139860306007000823- 98.10.4 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت 
جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی خانم محبوبه عزت احمدی  فرزند نظر    به ش��ماره شناس��نامه486  
صادره تایباد  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک  باب ساختمان به  مساحت  15.60 متر مربع پالک فرعی از 
770 - اصلی  اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می 
آق��ا/ خانم نظر عزت احمدی   متقاضی محرز گردیده  اس��ت. ل��ذا 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 
رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م 

الف : 98.199 آ-9812497
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/25

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 139860306007000825- 98.10.4 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت 
جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی خانم مرضیه عزت احمدی  فرزند نظر    به ش��ماره شناس��نامه485  
صادره تربت جام  در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک  باب س��اختمان به  مساحت  15.60 متر مربع پالک  
فرعی از 770 - اصلی  اصلی مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک 
رس��می آقا/ خانم نظر عزت احمدی   متقاضی 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 رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف : 98.198 آ-9812498
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/25

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
 فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آیین نامه قان��ون تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می برابررای ش��ماره 139860301060003629هیئت 
اول/موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می 
مس��تقردرواحد ثبت��ی حوزه ثب��ت ملک ورامین تصرف��ات مالکانه بال مع��ارض متقاضی 
آق��ای احمد عالیی کاش��انی فرزند عباس بش��ماره شناس��نامه15136 ص��ادره ازتهران 
درشش��دانگ یک قطعه زمی��ن بابنای احداثی درآن به مس��احت50/50 متر مربع پالک 
ش��ماره473فرعی از111 اصلی واقع درشهرورامین تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
ازمالکیت صفرقاجاریه محرزگردیده اس��ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 648ث/م الف 
  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/10
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/10/25

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
 فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آیین نامه قان��ون تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می برابررای ش��ماره 139860301060003623هیئت 
اول/موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می 
مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
حس��ین اردستانی فرزند عباس بشماره شناسنامه2301 صادره از. درششدانگ یک قطعه 
زمی��ن بابنای احداثی درآن به اس��تثنای به��ای ثمنیه اعیانی به مس��احت123مترمربع 
پالک ش��ماره 8 اصلی واقع درقریه جعفرآباد اخوان تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
ازمالکیت مش��اعی حس��ین اردس��تانی درازای سهم مش��اعی مالکانه محرزگردیده است 
لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که 
اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد 649ث/م الف 
  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/10 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/10/25
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

اجراییه
مش��خصات محکوم له :علی فیض الهی نام پدر: عیس��ی ش��غل : نان فانتزی نشانی محل 
اقامت : پیش��وا خ توحید خ شهیدان بختیاری پالک 8 مشخصات محکوم علیه : سیروس 
اسماعیل پور شغل : آزاد نشانی محل اقامت : مجهول المکان // بموجب رای 225درتاریخ 
1397/7/28 ح��وزه ی��ک ش��ورای ح��ل اختالف شهرس��تان پیش��وا ودادنامه ش��ماره:
9809972926301763درتاریخ98/7/29ددگاه عمومی شهرس��تان پیش��وا که قطعیت 
یافته اس��ت.محکوم علیه محکوم اس��ت : بپرداخت مبل��غ50000000 ریال معادل)پنج 
میلی��ون تومان( بابت اصل خواس��ته وپرداخ��ت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس��ت 
مورخ88/5/14لغایت اجرای حکم وپرداخت مبلغ 160000 ریال معادل) یکصد وش��ش 
هزارتومان(باب��ت هزینه دادرس��ی درحق محکوم له// باس��تناد ماده19آیین نامه اجرائی 
ماده189قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی. اجتماعی.فرهنگی. محک��وم علیه مکلف 
اس��ت تاازابالغ این اخطاراجرایی ظرف ده روزمفادآنرااجرابگذارد ویاترتیبی برای پرداخت 
محکوم به ویاانجام تعهدمفاد رای رابدهد درغیر اینصورت پرونده جهت اقدام مدنی برای 

اجرای احکام دادگستری شهرستان پیشوا تحویل خواهد شد
130/م الف

رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به 
کالس��ه پرونده : 98/ 10ش/741 وقت رسیدگی : 98/12/1 ساعت 8/30 صبح  خواهان: 
لیال جعفری خوانده : قاس��م حیدری خواس��ته: طالق //  خواهان دادخواس��تی تس��لیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ..حقوقی ورامین ارجاع گردیده 
ووقت رس��یدگی تعیین ش��ده وبعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودس��توردادگاه وب��ه تجویزماده73قانون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت جهت 
اطالع وش��رکت درجلسه دادرسی دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود. تا خوانده از 
تاریخ نش��رآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نس��خه دوم دادخواس��ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررباال جهت رسیدگی 
حضوربهم رس��اند.چنانچه بعدا ابالغی به وس��یله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهدبود.413/م الف
مدیردفترشعبه 10شورای حل اختالف شهرستان ورامین
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r ایجاد اشتغال سال 99 بیش از 300 هزار شغل نیست
در دهه گذشته در بهترین شرایط اقتصادی دولت ها قادر به ایجاد اشتغال با رقم 
یک  میلیون شــغل در سال نبوده اند با آنکه دسترسی های بهتری به منابع مالی 
نفتی داشته اند و طرح و برنامه های جدی تری در کشور وجود داشت و کشور به 
لحاظ شرایط  اقتصادی در وضعیت طبیعی تری قرار داشت، اما دولت ها به صورت 
کامل قادر به تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال نبودند؛ بنابراین تأکید برایجاد 
اشتغال در سال آینده توسط دولت تأکید غیرواقعی و بیجایی است که با ایجاد 

مطالبه در مردم فشارهای بیشتری را به دولت تحمیل می کند.
در حالی که در ســال های گذشته کشور به لحاظ دسترسی به منابع الزم برای 
سرمایه گذاری در بخش اشتغال در آمادگی بهتری قرار داشت یک میلیون شغل 
ایجاد نشده و دولت چگونه برای سال آینده می تواند بر این موضوع مانور دهد در 
حالی که هیچ یک از شاخصه های اقتصادی به جای خود نیست و دولت با کسری 
بودجه شــدیدی مواجه است؟ اگر از حوزه فاینانس خارج شویم، سرمایه گذاری 
برای بخش کســب و کار وجود نــدارد، در حقیقت در حال حاضر با مشــکل 
سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه هستیم به دلیل اینکه ریسک سرمایه گذاری 
و مقدار سودی که در بازار حاصل می شود بسیار پایین است و  هزینه تمام شده 
و هزینه مواداولیه افزایش سرسام آوری داشته است؛ بنابراین دولت با طرح چنین 
موضوعاتی جنبه تبلیغاتی را دنبال می کند؛ طرحی که مبتنی بر کار کارشناسی 

نیست و منطق در آن لحاظ نشده است.
تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی اثبات این ادعاست. بسیاری از بنگاه های 
اقتصادی فعال در کشور یا دولتی هستند یا بنگاه های خصوصی از چنین ظرفیتی  
برای جذب نیروی انسانی و نیروی کار برخورداری الزم را ندارند؛ بنابراین ایجاد 
این میزان از شــغل در بخش خصوصی وجود ندارد.  در بخش دولتی هم دولت 
توان استخدام ندارد. در شرایط مطلوب اقتصادی گذشته دولت ساالنه موفق به 
اســتخدام کمتر از 35 هزار نیرو شده است؛ بنابراین محدودیت قوانین دولتی و 

اقتصادی کشور مانع از افزایش استخدام های دولتی است. 
اکثر اشتغال های موردنظر دولت مربوط به بخش خصوصی است که امروز بخش 
خصوصی با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند. با اینکه  ظرفیت های 
خوبی در بخش کشاورزی، دامپروری، پرورش آبزیان و بحث باغداری وجود دارد، 
اما به دالیل مختلفی امکان ایجاد اشــتغال نیست. هر چند خوشبختانه منابع 
آبی خوبی ایجاد شــده، اما عدم حمایت دولت از بخش های مبتنی بر دامداری، 
کشاورزی و باغداری می تواند ظرفیت نیروی کار و ایجاد اشتغال در این حوزه ها 
را نیز تحت الشــعاع قرار دهد؛ بنابراین به نظر می رسد میزان اشتغال در صورت 
خوشبینانه در سال آینده نزدیک به رقم 300 تا 350 هزار شغل باشد، اما ایجاد 

یک میلیون شغل به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

 مهلت نام نویسی در سامانه معیشتی
 تا 30 دی  ماه تمدید شد

خبر آنالین: سخنگوی ستاد شناسایی 
مشموالن بســته حمایت معیشتی از 
تمدید مهلت ثبت درخواست در سامانه 
معیشتی برای سرپرستان خانواری که در 
فهرست یارانه بگیران نقدی نیستند، اما 
متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند 

تا 30 دی ماه خبر داد.
حســین میرزایی اظهار کرد: عالوه بر این از روز گذشــته افرادی که در آذر ماه 
اعتراض خود را ثبت کرده بودند، می توانند وارد ســایت شــده و نتیجه اعتراض 
خود را مشاهده کنند. این افراد نیز تا30 دی ماه مهلت مشاهده نتیجه اعتراض و 
ثبت درخواست بازبینی مجدد دارند. همچنین آن دسته از افرادی که درخواست 
بازبینی داده بودند و قصد انصراف دارند، امکان لغو درخواست بازبینی تا آخر این 

ماه در سایت برایشان فراهم شده است.

با وجود پنج برابر شدن سقف خرید و فروش نقدی در بازار متشکل ارزی 
این بازار دیگر چه می خواهد؟

چالش جذابیت ارزی 
اقتصاد/ زهرا طوســی: در سال های 
اخیر بــازار ارز آزاد ایران تحت تأثیر بازار 
و نرخ کشــورهای منطقه قرار داشته و 
بانک مرکزی تالش کرده با ابزارهایی که 
در اختیار دارد پایتخت ارزی را به داخل 
مرزهای کشور بازگردانده و در عین حال 
با کوتاه کردن دست دالالن در نرخ گذاری 
ارز،  پشــت پرده این بازار را ساماندهی 
و  ســاز و کار کشــف نرخ واقعی ارز را 
پایه گذاری کند.بازار متشکل ارزی یکی 
از مهم ترین طرح های بانک مرکزی برای 
ساماندهی بازار ارز است و با اینکه هنوز 
ابهاماتی از نحوه کارکرد و ســاز و کار آن 
وجود دارد، اما طبق گفته های مسئوالن 
و هیئت مدیره آن، این بازار با مشــارکت 
بانک ها و صرافی  های مجاز و تحت نظارت 
و بازارگردانــی بانک مرکزی با تمرکز بر 
معامالت نقدی راه  اندازی شده و مکانیسم 
آن هم در تعیین قیمت همانند بورس و 

به صورت آنالین است.

 بازاری برای یکسان شدن نرخ 
معامالت عمده ارز 

راه اندازی این بازار موجب می شــود نرخ 
معامالت عمده ارز در کشور یکسان شود 
در عین حال باید توجه داشت نرخ های 
عمده  روی نــرخ ارز خرد نیز تأثیر گذار 
اســت. در این بازار تنها یک نرخ واحد از 
ارز اعالم نمی شود بلکه نرخ های مختلفی 
اعالم می شود که این قیمت ها می تواند 

میانگین وزنی، لحظه ای و... باشد.
بدین ترتیــب نرخ ارز براســاس عرضه 
و تقاضــا تعیین و در پایــان هر روز نیز 
براساس میانگین قیمت ارز در همان روز، 
نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می شود. 
بناســت به زودی نرخ های معامالتی در 
این بازار آنالین برای اطالع مردم نمایش 

داده شود.

نرخ گذاری در این بازار نیز به این صورت 
انجام می شود که سیستم پیشنهادهای 
عرضه از سوی فروشندگان را از پایین ترین 
قیمت به باالترین و پیشنهادهای خرید را 

از باالترین قیمت به پایین ترین 
مظنه ها  سپس  می چیند 
توسط سیستم به یکدیگر 
مرتبــط و با نخســتین 
معاملــه، قیمــت ابتدای 
شد.  خواهد  کشــف  روز 
این روند معامالتی دقیقاً 

مشابه ســایر معامالت 
بورســی انجام خواهد 

شد.

 سقف خرید و 
فروش نقدی ارز 

پنج برابر شد 
تســت گرم و شروع به 
کار آزمایشــی سامانه 
بازار متشــکل از اواخر 
تیرماه آغاز شده بود که 
در آن صرافان به طور 
واقعی و در حجم پایین 
اقدام به سفارش گذاری 
و خرید و فــروش ارز 

کردند.
در ابتــدا معامالت در 
تست گرم بازار متشکل 
زیر یک هــزار دالر بود 
و بــا وجود اینکه هنوز 

زمان مشــخصی برای راه انــدازی بازار 
متشکل تعیین نشده بود، اما از صرافی ها 
خواســته شــد تا روند آماده سازی خود 
را شــتاب دهند. حاال بانک مرکزی در 
راستای تسهیل تعامالت ارزی کارگزاران 
بازار متشــکل معامالت ارز اعالم کرده 
است که سقف خرید و فروش نقدی ارز 

در این بــازار از 10 هزار دالر به 50 هزار 
یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافته 

که پنج برابر بیشتر از سقف قبلی است.
به مــوازات تغییر ســقف در معامالت 
بازار متشکل ارزی، قیمت هر 
اسکناس دالر برای فروش 
نسبت به روز گذشته، ۲0 
تومان کاهش یافت. قیمت 
هر اســکناس دالر آمریکا، 
روز سه شــنبه برای خرید 
1۲ هــزار و 900تومان و 
فــروش 13 هزار  برای 
تومــان اعالم شــد. در 
این گزارش درباره علت 
معامالت  افزایش سقف 
در بازار متشــکل ارزی 
و تأثیر آن بر بــازار ارز  
سخن گفتیم که در زیر 

می خوانید.

 بازار اسکناس ارز 
مغفول بود

رهگشــا،  میرهــادی 
اقتصادی  کارشــناس  
از  یکــی  می گویــد: 
مغفول  نقاط  مهم ترین 
مدیریــت نــرخ ارز  در 
کشور ما در طول سالیان 
اخیــر این بــود که به 
بــازار اســکناس توجه 
یعنی  نمی شد،  ویژه ای 
صرافی ها و واســطه هایی که در تهران و 
سایر شــهرها در کار خرید و فروش ارز 
بودند، می توانستند تا حدی تعیین کننده 
قیمت باشــند. بانک مرکزی در دو سال 
اخیــر  تصمیــم گرفت در کنــار تمام 
کارهایی که برای مدیریت ارز در کشور 
می کند، بازار اسکناس را نیز ساماندهی 

کند و بازار متشــکل ارزی را پایه گذاری 
کرد تا خریداران اسکناس از این محل ارز 
مورد نیاز خودشان را تأمین کنند.  رهگشا 
معتقد است اگر این بازار راه بیفتد و بتواند 
ســایر بازارها را به حاشیه ببرد، یک ابزار 
خوب کنترل قیمت برای بانک مرکزی 
خواهد بود.به گفته وی، بانک مرکزی در 
سالیان گذشته اسکناس خودش را برای 
عرضه در بازار به صرافی ها ارائه می کرد و 
چون ساختار درستی برای عرضه نداشت، 
این کار نمی توانســت به کاهش قیمت 
اسکناس بینجامد حاال این بازار می تواند 
به عنوان یک ساختار متشکل و منسجم 
جای خالی سیاســت درست در عرضه 
اسکناس را پر کند، اما الزمه آن این است 

که این بازار جذابیت کافی داشته باشد.
رهگشا تصریح می کند: به نظر می رسد 
افزایش سقف معامالت در بازار متشکل 
ارزی می تواند در راستای افزایش جذابیت 
برای کارگزاران و خریداران عمده تبیین 
شــود که از ســوی بانک مرکزی برای 
تسهیل و ترغیب خرید و فروش در این 

بازار انجام شده است.
وی می افزایــد: ظاهــراً این بــازار هنوز 
به صورت رســمی آغاز بــه کار نکرده و 
همچنان در حال طی مراحل آزمایشی 
قانون گذاری اســت که با وضع قانون و 
گرفتن بازخوردها روند اصالحی خودش 
را طــی کند و در عین حــال با افزایش 

ســقف معامالت، رونــد کار صرافی ها و 
خریداران با حجمی متناسب در این بازار 

در حال انجام باشد.

 انتظار کاهش قیمت و ثبات در بازار
وی یــادآوری می کند: در بازار داخلی ما 
بازار متشکل و نظارت شده ای برای خرید 
و فروش اســکناس نداشتیم که بتوانیم 
ادعا کنیم که عمــده خرید و فروش ارز 
در این ساختار با چه قیمتی انجام شده 
است، از طرفی بازار اسکناس محلی برای 
فعالیت های سفته بازانه بوده و همیشه این 
سفته بازی منجر به افزایش قیمت در این 
بازار شده است، حال با رونق بازار متشکل 
ارزی، اگــر بانک مرکزی بتواند انگیزه ای 
که برای خرید و فروش اسکناس ارز در 
بازار  وجــود دارد را مدیریت کرده و به 
ســمت این بازار جهت دهی کند، ثبات 
قیمت ارز را به ارمغــان خواهد آورد که 
از این منظر برای فعاالن اقتصادی که کار 
مولد انجام می دهند بسیار حائز اهمیت و 

مفید خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین کار بانک 
مرکزی در  ماه های اخیر برای ساماندهی 
نــرخ ارز، کنترل جریان ریال بود، تأکید 
می کند: وقتی تقاضای ارز زیاد می شود، 
نرخ آن باال مــی رود، حال بانک مرکزی 
می گوید توانسته اســت تقاضای دالر را 
با کنترل ریال، مثل تعیین ســقف برای 

تراکنش ها مدیریت کند که کار خوب و 
الزمی بوده و این اقدام در کنار شفافیت 
تراکنش هــا، اخذ مالیات از  فعالیت های 
ســوداگری و بازار متشکل ارزی، سبدی 
از سیاست هاســت که می تواند در ثبات 
قیمت ارز  و به تبع آن سایر بازارها نقش 

تعیین  کننده ای داشته باشد.
علی اصغر سمیعی، رئیس هیئت مؤسس 
کانون صرافان می گوید: بازار متشــکل 
ارزی الزاماً موجب حذف صرافان و دالالن 
نمی شود، ولی موجب می شود سودجویان 
نتوانند به منافع مصرف کنندگان آسیب 
وارد کنند. این بازار البته اگر رعایت کامل 
نکات فنی را بنماید و به مبانی علم اقتصاد 
احترام بگذارد، در هر شرایطی می تواند 

توازن و تعادل را در بازار ارز حفظ کند. 
حســن ســبحانی، عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران اما معتقد اســت بازار 
متشکل ارزی نمی تواند التهابات قیمت 
نقدی دالر را کنترل کند، چرا که بیش 
از 90 درصد ارز در کشــور ما در اختیار 

دولت و واردکنندگان است.
 وی تأکیــد می کند: دولــت می تواند 
قیمت گذاری کند، قیمت گذاری هم باید 
طوری باشد که منجر به ایجاد واحدهای 

تولیدی شود. 
بانــک مرکــزی و دولت نباید بــه بازار 
جدید دل ببندند و برای ثبات ارزی باید 

برنامه های دیگری نیز داشته باشند.

 اگر این بازار راه 
بیفتد و بتواند سایر 
بازارها را به حاشیه 
ببرد، یک ابزار 
خوب کنترل قیمت 
برای بانک مرکزی 
خواهد بود. به نظر 
می رسد افزایش 
سقف معامالت در 
بازار متشکل ارزی 
می تواند در راستای 
افزایش جذابیت 
برای کارگزاران و 
خریداران عمده 
تبیین شود
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000815- 98,10,3 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  سعید ضیا جیز آبادی  فرزند علی اکبر     به شماره شناسنامه 1230  صادره تایباد  در  
یک  باب منزل  به  مساحت  102,35 متر مربع پالک 367 فرعی فرعی از   166 -  اصلی  اصلی مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم ماهی رشیدی  محرز گردیده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره 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 : 98,208 آ-9812499
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/25

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 139860308001003518 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد حس��ین اختری   فرزند محمد حسن بش��ماره شناسنامه 846 صادره از زاهدان  و 
شماره ملی 3620938131 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 3697 متر مربع بپالک 521 فرعی 
از 224   � اصل��ی بخ��ش 3 بیرجند  از محل مالکیت کربالئی محمد داروغه    محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9812488
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/10        تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/25

علی فضلی  /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 13986030801003514 � 1398/09/30 هیئ��ت اول/دوم موض��وع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ساره محمودی فرزند محمدعلی    بشماره شناسنامه 20 و شماره 
ملی 5239769834   نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اطاق به مساحت 170/22 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396  � اصلی بخش 2 بیرجند  از محل مالکیت عباس انوری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9812489
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/10                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :25 /1398/10

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 1398608001003520 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی ابراهیم یوس��فی   فرزند عبداهلل  بش��ماره شناسنامه و ش��ماره ملی 0651915473  نسبت به 
ششدانگ  مجتمع گردشگری مشتمل بر اراضی مزروعی و باغ و ساختمان به مساحت  5037 متر مربع قسمتی از 
پالک 721 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد حسین ملک ابادی و زاده  و غیره محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9812490
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/10                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/25

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 :

خانم ملیحه علیمرادی فرزمد غالمرضا ، شش��دانگ یکباب ساختمان مس��کونی ، به مساحت 182/91 متر مربع ، 
از ش��ماره پالک 686 فرعی از 3 � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مش��اعی خودشان � مکان وقوع ملک 

شهرستان فردوس � خیابان شهید آَشوری 1
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 منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 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 
دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل 
نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 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-9812486
تاریخ انتشار نوبت اول:   10/ 1398/10     تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/25

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

آگهی
در خصوص پرونده اجرائی کالسه 9801205 بدین وسیله به آقای شکراله لطفی خیبری نام پدر ابراهیم به کدملی 
0919462251 اعالم می گردد: بموجب این اخطاریه بابت بدهی به خانم فاطمه قاسم زاده در تاریخ 98/7/23 ممنوع 

الخروج از کشور گردیده اید. آ- 9813140 م.الف 462
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9802791
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9802791 خانم زهرا سادات حسینی نام پدر: سیدحسین تاریخ تولد: 1380/03/08 
ش��ماره ملی: 1050961307 شماره شناس��نامه: 1050961307 به استناد س��ند نکاحیه به شماره 4727 مورخ 
1394/11/27 اجرائیه جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: علی اصغر بهشتی 
بنده قرائی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1373/08/10 شماره ملی: 0890370617 شماره شناسنامه: 0890370617 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 47385 مورخه 1398/09/03 خودرو سواری 
پراید س��ایپا 132 مدل 1390 به ش��ماره انتظامی 374 ق 32 ایران 36 متعلق به مدیون در قبال 6 عدد سکه تمام 
بهار آزادی بازداشت که به موجب صورتجلسه کارشناسی وارده به شماره 1398/09/17- 50153 کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح ذیل اظهارنظر نمودند:
با مراجعه به آدرس پارکینگ پنج تن از یک دستگاه سواری پراید 132 به شماره پالک 374 ق 32 ایران 36 مدل 
1390 رنگ سفید به شماره موتور 3996942 و شماره شاسی S 1422290244305 بازدید بعمل آمد که از ناحیه 
س��قف و درب صندوق عقب، س��پر جلو و عقب، گلگیر جلو و عقب راست و گلگیر جلو چپ خوردگی دارد موتور با 
توجه به مدل سالم است گیربکی با مدل متناسب. الستیکها 50 درصد فرسوده می باشد علیهذا با عنایت به مراتب 
فوق میزان ارزش قیمت فوق با توجه به نقاط آس��یب دیده و عرف بازاد مبلغ دویس��ت و س��ی و پنج میلیون ریال 

235/000/000 ریال برآورد می گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد وارده بشماره 50762- 1398/5/19 خودرو 
مذکور در زمان بازدید در پارکینگ: پنج تن متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز شنبه مورخه 
1398/11/26 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد خیابان امام خمینی 
خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رسمی شعبه دوم از مبلغ پایه 235/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که 
خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 14/100/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 11/750/000 
ریال حق مزایده میباش��د و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد 
ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار میگردد. 

آ- 9813141 م.الف 463
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی مزایده کالسه پرونده: 9701789
بانک سینا به استناد سند رهنی 128398 مورخ 91/12/20 دفترخانه 64 مشهد، اجرائیه ای تحت کالسه 9701789 
در قبال مبلغ 394/209/538 ریال )سیصد و نود و چهار هزار و دویست و نه هزار و پانصد و سی و هشت ریال( تا 

تاریخ 1397/2/4 علیه و وراث مرحوم آقای محمود شاهید که عبارتند از:
1- ملیحه شاهید فرزند محمود شماره شناسنامه 4001 بشماره ملی 0933433591-
2- منیره شاهید فرزند محمود شماره شناسنامه 1041 بشماره ملی 0939041502- 
3- محبوبه شاهید فرزند محمود شماره شناسنامه 1629 بشماره ملی 0942971965-

4- مهدیه شاهید فرزند محمود شماره شناسنامه 0922869847 بشماره ملی 0922869847
5- محمدمهدی شاهید فرزند محمود شماره شناسنامه 0920721877 و شماره ملی 0920721877

همگی فرزندان مرحوم محمود ش��اهید( به نس��بت ش��ش دانگ صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 97/7/11 
روزنامه حمایت و در پایان مهلت های مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی 
بر ارزیابی و مزایده ششدانگ اعیان مسکونی یک واحد آپارتمان بشماره پالک ثبتی 1628 فرعی )یکهزار و ششصد 
و بیس��ت و هش��ت فرعی( از 78 اصلی )هفتاد و هش��ت اصلی( مفروز و مجزی از 291 فرعی )دویست و نود و یک 
فرعی( قطعه 5 بخش 9 مش��هد )بخش نه مش��هد( به مبلغ 3/300/000/000 ریال )سه میلیارد و سیصد میلیون 

ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود اربعه به شرح: شماالً: دیوار به فضای 292 فرعی. شرقاً: در هفت قسمت درب و دیوار و پنجره به نورگیر و راه 
پله و دیوار اشتراکی با واحد مجاور. جنوباً: جنوباً دیوار به دیوار پالک 290 فرعی. غرباً: در چهار قسمت درب و دیوار 

و پنجره و لبه تراس به فضای خیابان. حقوق ارتفاقی: رعایت قانون تملک آپارتمانها الزامیست.
ارزیابی پالک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل میباشد: ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان 
مسکونی در طبقه اول موضوع پالک ثبتی 1628 فرعی از 78 اصلی مفروز و مجزی از 291 فرعی )دویست و نود و 
یک فرعی( قطعه 5 بخش 9 مشهد )نه مشهد(- واقع در آدرس: مشهد بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب 58 پالک 53 
طبقه اول غربی بازدید بعمل آمد، آپارتمان موضوع سند مالکیت شماره 826223 سری الف دارای گواهی پایانکار به 

شماره 2/28004 که در مورخه 1380/12/15 اخذ شده است.
در تاریخ 97/08/10 و 97/09/10 به محل مراجعه نماینده بانک سینا به محل به نشانی فوق مراجعه گردید و پیگیری 
الزم جهت بازدید از ملک اقدام شد ولی به دلیل باز ننمودن درب و احتماالً خالی از سکنه بودن محل )بنا بر اعالم 
همسایگان( امکان بازدید از داخل ساختمان و ملک میسر نگردید لذا با توجه به اخطارهای صادره و عدم امکان بازدید 
از داخل و با توجه به حدود مش��خصات در مدارک ابرازی نمایند ه بانک سینا کارشناسی از بیرون ساختمان انجام 

پذیرفت س��اختمان بازدید ش��ده در یک مجموعه 7 واحدی با نمای آجر س��فال سه سانتی متری با پنجره های 
آلومینیومی بوده و در حاش��یه عبدالمطلب 58 قرار دارد مس��احت آپارتمانم 101 مترمربع اس��ت که در طبقه 
اول غربی قرار دارد و دارای 4 متر تراس مسقف می باشد مجموعه فاقد آسانسور بوده و آپارتمان دارای کابینت 
فلزی کف سنگ، دیوارها کاغذ دیواری است گرمایش آپارتمان با بخاری گازی و شومینه و سرمایش آن با کولر 
آبی تأمین می گردد. آپارتمان دارای انش��عابات مس��تقل برق و آب و گاز مشترک است. ملک با حدود اجمالی 

انطباق دارد و در حال حاضر خالی از سکنه است.
ب��ا عنایت به توضیحات فوق الذک��ر و در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در امر کارشناس��ی، ارزش روز آپارتمان 
تعرفه ش��ده 3/300/000/000 ریال )سه میلیارد و س��یصد میلیون ریال( برابر با سیصد و سی میلیون تومان 

برآورد و اعالم می گردد.
مل��ک موص��وف برابرنام��ه ش��ماره: 139885606271009694- 98/10/14 دفتر امالک بازداش��تی 6 مورد 
بازداش��ت دارد. مزایده بصورت شش��دانگ به مبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 3/300/000/000 ریال در 
روز: ش��نبه مورخه 12 بهمن 1398 از س��اعت صبح 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای اس��ناد رسمی 
مش��هد، واقع در خیابان پاس��داران نبش پاسداران 3/1 ش��عبه رهنی، ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار میگردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با روز تعطیل رس��می مصادف گردد. جلس��ه مزایده روز بعد در 
همان محل و در س��اعت مقرر برگزار خواهد ش��د و مبالغ نیم عش��ر اجرایی و حق مزایده مازاد بر مبلغ مزایده 
و س��ایر هزینه ه��ای قانونی اعم از معلوم و یا نامعل��وم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباش��د. 

آ- 9813142 م.الف 464
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9705789
بانک س��ینا به اس��تناد س��ند رهنی 119774 مورخ 1393/10/29 دفترخانه 16 مش��هد، اجرائیه ای تحت کالسه 
9705789 در قبال مبلغ 634/793/887 ریال )ششصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و نود و سه هزار و هشتصد 
و هشتاد و هفت ریال( تا ششم شهریور 1397 علیه آقای برات صوتی فرزند نوروزعلی به شماره ملی 0935134476 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 97/7/30 و در پایان مهلت های مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتس��ت از: شش��دانگ عرصه و اعیان خانه 
مسکونی پالک ثبتی 14369 فرعی از 3193 فرعی الی 3212 فرعی از 2972 فرعی از 2939 فرعی از 182 اصلی 
بخش 10 مشهد )پالک ثبتی چهارده هزار و سیصد و شصت و نه فرعی از سه هزار و یکصد و نود و سه فرعی الی 
س��ه هزار و دویس��ت و دوازده فرعی از دو هزار و نهصد و هفتاد و دو فرعی از دو هزار و نهصد و س��ی و نه فرعی از 
یکصد و هشتاد و دو اصلی بخش ده مشهد( واقع در: خیابان صدف- صدف 20 پالک 8، به مبلغ 18/300/000/000 
ریال )هیجده میلیارد و س��یصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته اس��ت مشخصات ملک طبق نظر کارشناس 

دادگستری به شرح ذیل میباشد:
مل��ک م��ورد وثیقه فوق به آدرس: خیابان صدف- صدف 20 پالک 8 متعلق به آقای برات صوتی بازدید و ملک 
تعرفه شده یک دستگاه ساختمان مسکونی سه طبقه است که به صورت دو طبقه روی طبقه همکف )پیلوت( 
واقع ش��ده است، س��اختمان در هر طبقه یک واحد و جمعاً دارای سه واحد و بالغ بر 20 سال قدمت می باشد، 
طبق��ه همک��ف یک خوابه و طبقات اول و دوم س��ه خوابه و دارای هال و پذیرایی، آش��پزخانه اپن، س��رویس 
بهداشتی حمام، روشویی و توالت )ایرانی و فرنگی( و پارکینگ است. مساحت طبقه همکف 75 مترمربع بعالوه 
52 مترمربع پارکینگ و 17 مترمربع سایر مشاعات و مساحت هر یک از طبقات اول و دوم 160/5 مترمربع و 
جمعاً 465 مترمربع زیربنا و دارای گواهی پایانکار از شهرداری به شماره 1226766 مورخ 1393/10/27 و در 
حال بهره برداری است. عرصه ملک مذکور به مساحت 243 مترمربع با موقعیت شمالی جنوبی و از شمال با بر 
10 به خیابان با عرض معبر 10 متر محدود می باشد. نمای ساختمان سنگ، مشخصات ساخت آن نیمه اسکلت 
با دیوارهای بارببر، نوع پوش��ش سقف تیرآهن و طاق ضربی، کف سرویس ها و آشپزخانه سرامیک، کف راه پله 
و پله ها س��نگ با نرده فلزی، کف اتاق های خواب، هال و پذیرایی س��نگ، پنجره ها آلومینیومی، درب اتاق ها و 
آپارتمانها چوبی، کابینت آشپزخانه ها ام دی اف، سیستم گرمایش بخاری گازی، سیستم سرمایش کولر آبی و 
آبگرم کن جهت تأمین آب گرم مصرفی است. دیوارها رنگ آمیزی و دارای امتیاز آب و گاز مشترک- برق طبقه 
همکف و اول مشترک و برق طبقه دوم و تلفن طبقات مستقل می باشد. ضمناً برابر اظهارنظر ساکنین ملک در 

تصرف مالک و حدود اجمالی آن با وضع موجود مطابقت دارد.
ارزیابی: نهایتاً با عنایت به موقعیت مکانی و جغرافیایی، چگونگی اس��تقرار، تناس��ب ابعاد، مساحت، مشخصات 
س��اخت، قدم��ت و متعلقات موجود و در نظ��ر گرفتن جمیع عوامل دخیل در ارزیاب��ی و جهات مؤثر در آن و 
مقایس��ه با امالک مسکونی مشابه در محل و شرایط روز معامالت، ارزش روز ششدانگ یک دستگاه ساختمان 
مس��کونی با مش��خصات فوق، مبلغ 18/300/000/000 ریال )معادل یک میلیارد و هش��تصد و س��ی میلیون 
توم��ان( تعیی��ن و پیش��نهاد می گردد. ای��ن ارزیابی بدون در نظر گرفت��ن دیون و تعه��دات احتمالی از جمله 
)شهرداری، دارایی و...( که ممکن است برای این ملک وجود داشته باشد و همچنین پرداخت هرگونه بدهی و 

حق و حقوقات متعلقه در این خصوص انجام شده است.
حدود اربعه ملک برابرنامه دفتر امالک:

شماالً: بطول 10 متر پی و محل درب و دیوار به خیابان شرقاً: بطول 24/30 متر پی به پی پالک 14367 جنوباً 
بطول 10 متر پی به پی پالک 14368 غرباً بطول 24/30 متر پی به پی پالک 14371

مل��ک موصوف برابر با نامه ش��ماره 139885606272008296- 98/10/8 دفتر امالک بازداش��تی یک مورد 
بازداش��تی دارد. مزایده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزیابی ش��ده در قبال مبلغ 18/300/000/000 ریال 
)هجده میلیارد و سیصد میلیون ریال( ریال در روز دوشنبه مورخه 14 بهمن 1398 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر در محل شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد، واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 اداره اجرای 
اس��ناد رسمی مشهد )شعبه رهنی(، شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده با روز تعطیل رس��می مصادف گردد. جلس��ه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار 
خواهد شد. و مبالغ نیم عشر اجرایی و حق مزایده مازاد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم 

و یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد. آ- 9813144 آ- م.الف 465
مسئول شعبه اول اجرای ثبت مشهد

تآگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9806607
بدینوس��یله به آقای حس��ین نظری فخرآب��اد نام پدر: محمدحس��ین تاریخ تولد: 1363/03/13 ش��ماره ملی: 
0940059568 شماره شناسنامه: 3596 بدهکار پرونده اجرائی کالسه 9806607 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
به آدرس متن س��ند ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 1387/12/13- 24033 
بین ش��ما و نرگس قریب دادی اغداش تعداد 214 عدد س��که تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 

این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9813145 م.الف 466
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9804593
بدین وسیله به آقای حسین امام دوست نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1360/06/30 شماره ملی: 5228712852 شماره 
شناسنامه: 5717 ابالغ می شود که خانم سکینه شریعت نام پدر: حاج محمد تاریخ تولد: 1363/05/01 شماره ملی: 
0934634823 ش��ماره شناسنامه: 23321 جهت وصول مهریه به تعداد دویست و پنجاه سکه تمام بهار آزادی به 
استناد سند ازدواج: شماره سند: 23747، تاریخ سند: 1382/05/20 دفترخانه ازدواج شماره 25 و طالق شماره 29 
شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9804593 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/24 مأمور پست محل اقامت مدیون به شرح متن سند شناسایی نشد، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813147 م.الف 467
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9500971
بدینوس��یله به ش��ما متعه��د )راهن(: عصیم��ه واعظی نام پ��در: محمد تاریخ تول��د: 1350/02/01 ش��ماره ملی: 
0933065728 ش��ماره شناس��نامه: 70098 با توجه به عدم شناس��ایی آدرس ش��ما و بنا به درخواست بستانکار 
ابالغ می گردد که شش��دانگ پالک ثبتی 1- فرعی: چهل و دو صد و دوازده از پالک اصلی دویس��ت و سی و دو در 
بخش: 9 مش��هد ناحیه: 1 مشهد واقع در: مش��هد خیابان دانش- بین دانش غربی 3 و بازارچه سرشور پالک 60 و 
62 مورد وثیقه سند رهنی شماره 5794 تعویض وثیقه و 5466 و 5721 و 5464 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
ش��ماره 216 شهر مشهد استان خراسان رضوی به مبلغ 45/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده. چنانچه به مبلغ 
فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی مهلت دارید 
اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ 14/880/000 ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه 
تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ- 9813149 م.الف 468
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9806821
بدین وس��یله به ابراهیم فراتی نام پدر: ابوطالب تاریخ تولد: 1350/07/25 ش��ماره ملی: 0934145458 ش��ماره 
شناسنامه: 8480 که خانم ملیحه صفاریان نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1355/01/01 شماره ملی: 0942790235 
شماره شناسنامه: 1218 جهت وصول مهریه به مبلغ 8/000/000 ریال مقوم شده به مبلغ 777/524/324 ریال به 
استناد سند ازدواج: شماره سند: 28102، تاریخ سند: 1371/7/8 دفترخانه ازدواج شماره 97 مشهد استان خراسان 
رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9806821 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/9/12 مأمور پس��ت محل اقامت مدیون به ش��رح متن سند شناسایی نشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813150 م.الف 469
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم ام البنین جالئی ش��یخ باس��تناد 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 سه سهم مشاع از 40 سهم ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه به شماره پالک 1091 اصلی بخش یک مشد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 17066 دفتر 130 صفحه 
379 بنام ام البنین جالئی ش��یخ ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 424709 الف 89 صادر گردیده است. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی 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 س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9813151 م.الف 470
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای رضا س��تاری از طرف خود و وکالتاً )برابر ش��ماره 248595 م��ورخ 1392/09/24 دفترخانه 10 
مشهد( از طرف نیما ستاری ورثه آقای رحیم ستاری به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر 
اسناد رسمی 10 مشهد نسبت به ششدانگ پالک ثبتی 63 فرعی از تجمیعی باقی مانده 614 و 615 و 616 و یک 
فرعی از 617 و 618 و 629 و باقی مانده 630 و 631 و یک فرعی از 630 و 631- اصلی بخش یک مشهد که بعلت 
سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای سند نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 
11961 شماره صفحه 251 دفتر 92 بنام آقای رحیم ستاری ثبت و سند مالکیت شماره 193801 صادر و تسلیم 
ش��ده اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 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- 9813152 م.الف 471
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علیرضا لعلی



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

پرداخت دو برابری مستمری دی و بهمن مددجویان سیل زده   مهر: رئیس کمیته امداد از پرداخت دو برابری مستمری دی و بهمن مددجویان در مناطق سیل زده کشور خبر داد. سیدمرتضی بختیاری با 
تشریح اقدامات این نهاد برای کمک به مردم در مناطق سیل زده جنوب و جنوب شرق کشور، گفت: مستمری مددجویان در مناطقی که با سیل و آبگرفتگی مواجه شده است، در دی و بهمن دو برابر پرداخت می شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای کمک همه دستگاه ها به مردم سیل زده کشور افزود: محموله کمک های کاالیی مردم نوعدوست جمع آوری شده و آماده ارسال به مناطق سیل زده است.

هزینه  زایمان در آمریکا دو برابر شده است
فارس: اخبار منتشر شده نشان می دهد 
اکنون زایمان بیــش از درآمد یک زن 
آمریکایــی در یک ماه هزینــه دارد و 
همین موضوع منجر به کاهش تمایل 

آن ها برای بارداری شده است.
فاکس نیوز هر ســال  بــه گــزارش 
۴میلیون زن برای عمــل زایمان به 

بیمارستان های آمریکا مراجعه می کنند و بیشتر زایمان ها به صورت طبیعی 
انجام می شوند.

یک مطالعه تازه نشــان داد هزینه زایمان برای بســیاری از مادران صرف نظر از 
وضعیت بیمه، بسیار زیاد شده است.

محققان دریافتند زنان باردار با بیمه درمانی تحت تأمین کارفرما به طور متوسط 
۴ هــزار و ۵۰۰دالر از جیب در ســال ۲۰۱۵ خرج کردند که تازه ترین داده های 

موجود است.
کارشناسان تأکید می کنند طی یک دوره کوتاه چندساله نرخ تورم در هزینه های 
زایمان بیش از دو برابر شده و همین موضوع کاهش تمایل زنان برای بارداری را 

در پی داشته است.
میشل مونیز، پزشک و استادیار دانشــگاه میشیگان و نویسنده این مطالعه 
گفت: بیماران زیادی هستند که توان پرداخت هزینه های سرسام آور زایمان 

را ندارند.
وی افزود: این هزینه ها در حالی صورت می گیرند که بیشــتر بیماران من به 
فکر هر چیز دیگری در فهرســت کودک خود هســتند؛یک گهواره، صندلی 

ماشین و هر چیز دیگری که برای ایمن نگه داشتن نوزاد الزم است.
مادران انتظار دارند الیحه ای به تصویب دولت برسد که به آن ها برای تأمین 
هزینه های بیمارستان کمک کند. این مطالعه که این هفته در امور بهداشت 

منتشر شد، شامل سوابق تولد بیش از ۶۵۰ هزار زن است.
کارشناســان تأکید می کنند برای کســانی که بدون بیمه هستند، هزینه ها 
شــگفت آور است. نمایشــگاه بهداشــت و درمان Fair Health نشان داد 
متوســط هزینه تولد طبیعی بــدون بیمه در آالباما، جایــی که هزینه های 

زایمان کمترین میزان آن است، ۵8۱۵/8۶ دالر است. 

هشدار ناسا: 
 دود جنگل سوزی استرالیا 

دامن همه جهان را خواهد گرفت
ایرنا:آژانــس فضایی آمریکا )ناســا( 
درگزارشــی جدید اعالم کرد: انتظار 
مــی رود ابرهای دودزایــی که در اثر 
و  جنگل ها  بی ســابقه  آتش ســوزی 
در  ایجاد شده،  استرالیا  بیشه زارهای 
اثر جریان های هوایی حداقل یک بار 
در سراســر جو کره زمین دور زده و 

سپس دوباره به آسمان این کشور بازگردد.
رسانه های آسیایی به نقل از متخصصان این آژانس نوشتند: ماهواره های این 
سازمان نشان می دهد ابرهای دودزای تشکیل شده ناشی از این آتش سوزی 
مهیب تا روز 8 ژانویه ســال جاری تقریباً نیمــی از فضای کره زمین را طی 
نمــوده و از جو آمریکای جنوبی عبور کرده و در تمامی این مناطق طلوع و 

غروب خورشید را مه آلود ساخته است.  
این ســازمان فضایی گــزارش داد: انتظــار می رود دودهای ناشــی از این 
آتش ســوزی دست کم یک بار چرخش کاملی در فضای اطراف زمین داشته 

باشد و دوباره به آسمان استرالیا بازگردد.  
طبق گزارش این ســازمان، بیش از ۱۱ میلیــون هکتار از جنگل ها و مزارع 
اســترالیا از ماه ســپتامبر۲۰۱۹  تاکنون در حال ســوختن هســتند. این 
آتش ســوزی چند ماه پیش از فصل آتش سوزی تابســتانی استرالیا  شروع 

شده است.

استفاده از وکیل به نفع مردم و دستگاه قضاست
وکیل دادگستری در قبال وجهی که از موکل خویش دریافت می کند موظف به 
ارائه خدمات حقوقی است و به طور حتم آنچه در مورد عدم مراجعه به وکیل به 
دلیل گرانی حق الزحمه عنوان می شود، در بخش عمده ای از این گونه قضاوت ها 

غیرعلمی است.
میزان حق الوکاله وکال متناسب با کاری است که موکل به آن ها ارجاع   می دهد. 
گاه بررســی برخی از پرونده های حقوقی ممکن است به چند سال پیگیری نیاز 
داشته باشد، به همین دلیل نمی توان انتظار داشت حق الوکاله وکال در حد ویزیت 

پزشکان تنظیم شود.
مراجعه به وکیل در خصوص موضوعــات مختلف حقوقی همچون معامالت و 
خریدوفروش ها، طالق، ازدواج، اجاره، رهن، کفالت و مضاربه، ضمانت، مهریه، نفقه 
و… نیازمند پیگیری های حقوقی منسجم و مستدلی است و صرفاً تأکید بر اینکه 
در پرونده ای حق با ماست برای جلب نظر دادگاه و قاضی کفایت نمی کند. بر همین 
اســاس در ۲۵ کانون وکالیی که در ۲۵ استان کشور فعالیت می کنند اداره ای با 
عنوان معاضدت قضایی دایر است که طبق قانون باید به تمام مراجعه کنندگان 
مشورت رایگان دهند و حتی در صورت نیاز وکیل رایگان به آن ها معرفی کنند، اما 
متأسفانه به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ دریافت مشورت حقوقی و گرفتن وکیل 
برای رسیدگی به پرونده های قضایی در جامعه و بی اطالعی مردم از مزایای این 
خدمت، غالب آن ها حتی برای دریافت مشاوره رایگان نیز به اداره معاضدت قضایی 

کانون های وکال نیز مراجعه نمی کنند. 
دالیل اصلی بی توجهی مردم نسبت به مشاوره و خدمات حقوقی را می توان در 

چند موضوع بررسی کرد.
نخستین دلیل اجباری نشدن استفاده از وکیل در پرونده های حقوقی است که اگر 
این مهم یعنی ضرورت حضور وکیل در تمامی دعاوی تحقق یابد، دعوا به لحاظ 
طرح و محتوا پخته تر خواهد بود و قوه قضائیه نیز انرژی و هزینه کمتری را صرف 
رسیدگی به پرونده ها می کند و طرفین دعوا زودتر به حقوق خود دست می یابند. 
این در حالی اســت که چندی است اجباری شدن وکالت منتفی شده و همین 
موضوع سبب شده عالوه بر بیکاری تعداد زیادی از وکال، رسیدگی به پرونده های 

حقوقی مردم نیز دچار مشکل شود.
از ســوی دیگر بی توجهی صنعت بیمه به دعاوی احتمالی اشخاص، یکی  دیگر 
از دالیل عدم اســتفاده مردم از خدمات حقوقی است. بدون تردید اگر دولت این 
صنعت را تقویت کند و مؤسســات و شرکت ها نیز مبلغی را به عنوان حق بیمه 
دعاوی بپردازند و در دعاوی احتمالی خود از وکیل استفاده کنند، افراد عادی  نیز 
می توانند در اموری همچون خریدوفروش، قراردادها و حتی دعاوی احتمالی خود 

از وکیل متخصص استفاده کنند. 
با وجود آنکه اهمیت فرهنگ ســازی در زمینه اســتفاده از خدمات حقوقی از 
ســوی وکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما متأسفانه در سال های اخیر 
در کشــور ما حوزه وکالت به عنوان تنها نهاد مدنی خصوصی تخریب شده و 
عالوه بر مشکالت سیستم قضایی، مشکالت دیگر نیز به این حوزه نسبت داده 
می شود به گونه ای که متأسفانه با تعرض عده ای به نهاد وکالت، اذهان عمومی 
نسبت به این حرفه بدگمان شــده و میزان مراجعه به متخصصان این حوزه 

کاهش یافته است.
امروزه تنها پاشنه آشیلی که مخالفان این حرفه بر آن تأکید می کنند، باال بودن 
حق الوکاله وکالســت.حال آنکه حق الوکاله درصدی است که ضمن توافق بین 

وکیل و موکل تعیین  می شود. 
از ســویی دیگر فراموش نکنیم دایر کردن دفتر وکالت نیز مستلزم هزینه هایی 
است که باید تأمین شود . بنابراین اگر مجموع هزینه ها و مدت زمانی را که صرف 
رسیدگی به پرونده موکل می شود از نظر بگذرانیم خواهیم پذیرفت حق الوکاله های 
وکال مبلغ زیادی نیســت و نمی توان این موضوع را دلیل عدم اســتفاده مردم از 
وکیل در پرونده های حقوقی خود دانســت، چرا که در بسیاری از مواقع به دلیل 
نداشتن وکیل ضرر و زیانی که متوجه افراد خواهد شد به مراتب بیش از پرداخت 
مبالغی است که وکال به عنوان حق الوکاله دریافت  می کنند، بنابراین قطعاً استفاده 
از وکیل برای رســیدگی به پرونده های حقوقی به نفع مردم، برای احقاق حقوق 

آن ها و همچنین کاهش مراجعات به دستگاه قضاست.   

بسیاری  گذشته  در  طیرانی   اعظم  جامعه/   
صورت  به  افراد  میان  چالش های  و  مشکالت  از 
پادرمیانی های  »با  اصطالح  به  و  کدخدامنشانه 
دالیل  به  امروز  اما  می  شد،  حل  ریش سفیدانه« 
مشکالت  به  دادن  پایان  برای  خیلی ها  مختلف 
به  مراجعه  جز  چاره ای  خود  حقوقی  دعواهای  و 

دادگاه ها و دادسراها نمی بینند. 
از ســویی دیگــر گاه پیچیدگــی پرونده های 
قضایی و ناآشــنایی مردم بــا چگونگی احقاق 
حقوق خــود، ضــرورت اســتفاده از وکال را 
اظهارات  براساس  است.  اجتناب ناپذیر ساخته 
کارشناســان، مدیران و دست اندرکاران حوزه 
حقوقی، ســاالنه میلیون ها پرونده در سیستم 
قضایی کشــور ثبت و بررسی می شود. عده ای 
این عدد را بیش از ۱۵ میلیون پرونده و برخی 
آن را کمتر می دانند. با این حال اگر فرض را بر 
این بگذاریم که هر سال فقط ۵ میلیون پرونده 
ثبت و بررسی می شــود، متوجه می شویم چه 
بار ســنگینی فقط به خاطر عدم تمایل مردم 
به اســتفاده از وکیل و مشاور حقوقی، متوجه 

سیستم قضایی می شود.

قانون42سالهایکهخاکمیخورد!
استاد  آبادی،  امیرحسین 
شهید  دانشگاه  بازنشسته 
به  اشــاره  بــا  بهشــتی 
از  استفاده نکردن  چرایی 
برای  مشاوره های حقوقی 

پرونده هــای قضایی می گوید: متأســفانه این 
موضوع یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است 
و مردم نمی داننــد مراجعه به وکیل چقدر در 
رســیدن آن ها به حقوق قانونی شان تأثیرگذار 
اســت به همین دلیل اغلب مــردم حتی در 
پرونده های بســیار مهم و سخت هم از وکیل 
کمک نمی گیرند و تصــور می کنند در دادگاه 

می توانند از حقشان دفاع کنند. 
رئیس ســابق کانون وکالی دادگستری مرکز 
بارهــا  و  بارهــا  می افزاید:کانون هــای  وکال 
طــرح اجباری بــودن وکیــل در دادگاه ها را 
بــه دولت های مختلف پیشــنهاد کرده اند، اما 

متأسفانه تاکنون به جایی نرسیده است.

وی ادامه می دهد: براســاس مــاده 3۲ قانون 
»اصالح پاره ای از قوانین دادگســتری« که در 
سال ۱3۵۶ به تصویب رســیده است، وزارت 
دادگستری در هر محل که الزم بداند می تواند 
وکالــت در دعاوی را اجباری کند و مردم باید 
وکیل داشــته باشند و در صورتی که شخصی 
امکان پرداخت حق الوکاله را نداشــته باشــد 
رســیدگی و پس از احراز، دولــت هزینه آن 
را پرداخــت می کند. اما تاکنــون هیچ یک از 
دولت ها به این وظیفه خود عمل نکرده است. 
با این حال کانون هــای وکال بنا به وظیفه ای 
که برای آن ها تعریف شــده بــه وظایف خود 
عمل کرده و به همه مراجعه کنندگان مشاوره 

حقوقی رایگان می دهند. 
وی با اشــاره به اینکه در کشور ما در خصوص 
ضــرورت دریافت مشــاوره و خدمات حقوقی 
فرهنگ ســازی نشــده، ادامه می دهــد: این 
موضوع وظیفه رســانه به ویژه رسانه ملی است 
که در این زمینه فرهنگ سازی کند تا افرادی 
که اطالعات حقوقی ندارند، پیش از انجام هر 
کاری که بار حقوقی دارد، با وکیل مشــورت 
کنند تا پس از آن گرفتار مشــکالت نشوند و 

حق آن ها از بین نرود. 

چهرهوکالرامخدوشکردهاند
محمدعلی ســهرابی مهر، 
وکیل پایه یک دادگستری 
معتقد  دانشگاه  مدرس  و 
در  مختلفی  عوامل  است 
وکالی  از  عدم اســتفاده 

دادگستری توسط مردم دخالت دارند. معموالً 
در رســانه های تصویری چهره وکیل را فردی 
که تنها به دنبــال منافع خود و پایمال کردن 
حقوق مظلوم است به نمایش درمی آورند. در 
برخی محاکــم رفتار قضات با وکال تحقیرآمیز 
اســت و وکیل را فردی می دانند که از روشن 
شدن حقیقت پیشگیری می کند و با توسل به 
دروغ ســعی در محق کردن موکلش دارد، در 
این فضا که در ذهن مردم تأثیر بسیار مخرب 
دارد، مردم تصور می کننــد اگر وکیل نگیرند 
قاضی دادگاه بیشتر توجه مثبت به آن ها دارد 
یا فقــط افراد مجرم وکیل می گیرند، در حالی 
که ســال ها تحصیــل دروس حقوقی و فقهی 
توسط وکال می تواند در تسریع حل مشکالت 
مردم در محاکم مؤثر باشــد و مشــاور خوبی 
برای موکالن خود در محاکم باشند و در ارائه 
پیشنهادهای سازشی به کمک قاضیان مسائل 

را به صلح ختم کنند. 
ســهرابی مهر ادامه می دهد: به طور حتم ارائه 
تصویر صحیح از وکیل دادگستری در رسانه ها 
و ضرورت اســتفاده از وکال در اماکنی که در 
آن بیشــترین قراردادها تنظیم می شود، مانند 
بنگاه های معامالت امــالک و خودرو می تواند 
بــه تنظیــم قراردادهای صحیــح کمک کند 
و مــردم از حضــور مؤثر آن هــا در کنار خود 
احســاس رضایت کنند، اما نشــانی نادرستی 
که همیشــه توســط افراد مغرض و ناآگاه به 
عنوان راحت ترین مســئله عدم مراجعه مردم 
بــه وکال عنوان می شــود، موضــوع باالبودن 
حق الوکاله وکالســت. همین دلیل غیرموجه 
موجب تصویب ماده ۱8٧ قانون توســعه سوم 
درســال ۱3٧۹شــد که مالحظه مقدمه ماده 
حکایت از دسترسی آســان مردم به خدمات 
قضایــی دارد و هزاران وکیــل به همین بهانه 
توســط قوه قضائیه جذب شــدند و اکنون در 
آستانه بیستمین ســالگرد تصویب این ماده، 
همــان افــراد و طرفداران آن نظریــه باز هم 
معتقدند حق الوکالــه باال موجب عدم مراجعه 
مردم می شود در حالی که مردم در امور دیگر 
هــم مانند روانشــناس به رغــم هزینه ناچیز 

روان شناســی باز هم برای مشــاوره مراجعه 
نمی کننــد که این مســئله نگــرش عمیقی 
را بیشــتر از حیث جامعه شناســی و بررسی 
فرهنگ عمومی جامعه می طلبد که باید توسط 

کارشناسان متخصص ریشه یابی شود.
 

تبلیغاتمنفی،عاملبیاعتمادیبهوکال
بهمن رنجبر، وکیل پایه یک 
دادگســتری کانون وکالی 
مرکز نیز با اشــاره به نبود 
از خدمات  فرهنگ استفاده 
حقوقــی وکال در جامعــه 

می گوید: متأسفانه عالوه بر نبود فرهنگ، برخی از 
مردم نســبت به حرفه وکالت دید مثبتی ندارند و 
برخی از تبلیغات منفی  که علیه وکال شده موجب 

بی اعتمادی به فعاالن این حرفه شده است. 
این وکیل پایه یک دادگســتری می افزاید: برخی از 
موکالن اعتقاد دارند وقتی به وکیل مراجعه می کنند 
باید وکیل بکوشد تا رأی قاضی را  به نفع آن ها بگیرد 
در حالی که این درخواســت آن ها ممکن نیست و 
در صورتی که مستندات موکل به گونه ای باشد که 
وکیل بتواند آن ها را اثبات کند، رأی دادگاه به نفع 

آن ها صادر خواهد شد. 
رنجبر با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای کمک 
گرفتن از وکیل و مشــاور حقوقــی می تواند آمار 
بسیار باالی پرونده های ورودی به سیستم قضایی 
کشــور را کاهش دهد، ادامــه می دهد: در برخی 
پرونده ها وقتی موکل محکوم می شود وکیل خود 
را به تبانی کردن با طرف مقابل و یا کم کاری کردن 
محکوم می کند و علیه او دست به تبلیغات منفی 
می زنــد، در حالی که در همه پرونده های حقوقی 
یکی از طرفین دعاوی محکوم خواهد شد و هیچ 
زد و بنــدی بین وکال و یا وکیــل با طرف مقابل 
دعــوا وجود ندارد و اینکه برخی از موکالن انتظار 
دارنــد که در ازای هزینه ای  کــه بابت حق الوکاله 
پرداخت می کنند بایــد نتیجه موردنظر را  حتی 
در صورتی که حق آن ها نباشــد به دست بیاورند، 
کاماًل غیرمنطقی است و مهم ترین دلیل این تفکر، 
ناآشــنایی با حرفه وکالت و فرهنگ اســتفاده از 
وکیل اســت که موجب شده ۹۵ درصد مردم در 
پرونده های حقوقی خود از وکیل استفاده نکنند. 

استفاده از وکال در پرونده ها؛ نیازمند فرهنگ سازی

95درصدپروندههایقضاییوکیلندارند!
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دستچین

700سالزمانبرایتولیدیکسانتیمترخاک!
میزان:هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک 
ســازمان جنگل ها می گوید: باید برای فرسایش خاک قدم های 
جــدی برداریم و خاک به عنوان یــک کاالی اقتصادی در نظر 
گرفته شــود. به خاطر وضعیت آب وهوایی گرم و خشک ایران 
تولید یک ســانتیمتر خاک ممکن است حدود ٧۰۰ سال زمان 

ببرد، ولی به راحتی آن را از دست می دهیم.

تجربهناموفقوزرایپیشینرارهاکنید
جامعه: محمدابراهیم محمدی، کارشناس آموزشی با طرح این 
پرسش که آیا رسانه ای کردن یک مسئله نخ نما مثل »رتبه بندی« 
عاقالنه اســت، در صفحه مجازی خود خطاب به وزیر آموزش و 
پرورش نوشت:تجربه ناموفق وزرای پیشین را رها کنید و بگذارید 
وقتی تالش های شــما ثمر داد و در احکام معلمان نشســت، 

خودشان از شما قدردانی خواهند کرد. 

ازدانشآموزاننمیپرسیمشغلوالدینشانچیست
میزان: سعید صالح، سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش وپرورش در خصوص آمار فرزندان مسئوالنی که در 
مدارس غیردولتی تحصیل می کنند، گفت: در مدارس غیردولتی 
از دانش آموزان تاکنون نپرسیده ایم که شغل والدینشان چیست، 
چون به این موضوع احساس نیازی نکرده ایم و برایمان اولویت 

نبوده است.

کارفرماییمؤسساتکنکوریدرمدارس
ایسنا: احمد احمدی، کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی می گوید: متأسفانه به نظر می آید کارفرماها در مدارس 
مؤسساتی هســتند که به صورت هفتگی و ماهانه آزمون هایی 
برگزار می کنند و معلم موظف می شود تا فالن تاریخ فالن درس 
را بدهد، چون قرار اســت آزمون تســتی از آن گرفته شود؛ این 

انحراف آموزشی بسیار جدی است.

ایرانیوافغانستانیبدونتبعیضومرزبندیدرکنارهم
میزان: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در فضای 
مجازی نوشــت: سرزده از مدرســه چنگیزپور در جنوب تهران 
بازدید کردم. دو ســوم دانش آموزان آن افغانستانی اند. ایرانی و 
افغانستانی صمیمانه در کنار هم تحصیل می کنند؛ بدون تبعیض 
و مرزبندی و همچون فرزندان ما عزیز دل ما هستند. ناب ترین 

جلوه های زندگی را می توان در مدرسه ها دید.

درایرانشغلپژوهشگرینداریم
ایسنا:محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه 
باید در کنار »مهندس-پژوهشگر«، »مهندس-فناور« و »مهندس- 
کارآفرین« هم تربیــت کنیم، گفت: در ایران شــغلی باعنوان 
»هیئت علمی« داریم، اما شغل پژوهشگری نداریم. این در حالی 
است که پسا دکترا در ایران هنوز با چالش های جدی مواجه است 

و شغل پژوهشگری در ایران جا نیفتاده است.

ایرانرتبهدوممصرفآنتیبیوتیکهارادردنیادارد
ایرنا: محمدرضا شانه ساز، رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: 
براســاس گزارش سازمان جهانی بهداشــت، ایران رتبه دوم 
مصــرف آنتی بیوتیک هــا را در دنیا دارد و آموکسی ســیلین 
جزو پنج قلم پرمصرف در کشــور است. به گفته وی اکنون 
۹۵ درصد تولید داخلــی این داروها خوراکی بوده و ۵درصد 

تزریقی است.

جریمهکارفرمایانیکهبهمشموالنغایبکارمیدهند
مهر:سردار رحمان علیدوست، جانشین رئیس سازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی گفت: از کارفرمایان کارخانه ها، کارگاه ها، 
شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و 
خصوصی که مشموالن غایب را به کارگیری کرده اند، برای بار اول 
پرداخت هزینه ســاالنه یک سرباز به مبلغ حدود ۱3۰ میلیون 
ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه سه سرباز اخذ می شود.

آیاکسر45درصدازحقوقدانشجومعلمانقانونیاست؟
تسنیم:حمیدرضا حاجــی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس در نامه ای به رئیس دیوان محاســبات پرسید »آیا کسر 
۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان قانونی است؟« ادامه  داد: در 
حال حاضر طبق گفته بیشتر دانشجو معلمان، بابت استفاده از غذا 
و خوابگاه دانشجویی ۴۵ درصد از حقوق آن ها کسر می شود که 

محمل قانونی ندارد.

علم و فناوری

به عنوان دومین کشور جهان
به دانش رادیوداروی تشخیص 

سرطان دست یافتیم
 ایسنا   محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
به دانــش فنی نوعی رادیودارو برای تشــخیص 

سرطان لنفوما دست یافتند.
خنجــری از محققان طرح گفــت: در مطالعات 
انجام شــده در این پژوهشــگاه موفق به تولید 
رادیوداروی تشــخیصی تکنسیوم ریتوکسیماب 
Tc-Rituximab شدیم که برای تشخیص انواع 

سرطان های لنفوما تجویز می شود.
وی افــزود: ایــن رادیــودارو یکــی از مهم ترین 
رادیوداروهــای تشــخیصی برای اســتفاده در 
تشــخیص بیماری هایی از قبیل لنفوما، آرتریت 
روماتوئید، ســرطان سینه و یا هر گونه تهاجم و 

التهاب لنفوسیتی است. 
وی دستیابی به فناوری تولید کیت سرد و گرم این 
رادیودارو، عالوه بر تأمین نیاز داخلی می تواند جزو 
اهداف صــدور آن قرار گیرد، گفت: این رادیودارو 
در آمریکا تولید می شــد و ایران دومین کشــور 

تولیدکننده این داروی تشخیصی است.

بهداشت و درمان

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:
هزینه های هتلینگ بیمارستان 
از دوش بیمار برداشته می  شود

 ایلنا   طاهر موهبتی، مدیرعامل ســازمان بیمه 
سالمت گفت: درخواست کرده ایم در شورای عالی 
بیمه  مراقبت از بیماران آی سی یو در منزل تصویب 
شود. وی افزود: در آی ســی یو بیمارانی را داریم 
که درمــان ندارند و به صورت مراقبتی نگهداری 
می شوند. بازگشــت آن ها به خانه کمک می کند 
هزینه های هتلینگ از دوش بیماران برداشته شود. 
همچنین پیشــنهاد دادیم بیماری های سرطان، 
سکته مغزی و سی اف در این طرح بررسی شوند. 
موهبتی گفت: جامعه نگران اســت بیمارش 
را از آی ســی یو به خانــه منتقل کنند و فکر 
می کنند بالیی ســرش می آید .حــال آنکه 
مراقبت بیمار آی سی یو در خانه حتی بهتر از 

بخش آی سی یو است. 
وی افزود: در آی سی یو آن قدر پشت نوبتی داریم 
که پزشک و تخت بیکار نمی ماند و یکی از دالیلی 
که  بیماران آی ســی یو را برای این طرح انتخاب 

کردیم، کمبود تخت در این بخش است. 

آموزش

معاون آموزشی دانشگاه تهران اعالم کرد
 جزئیات برخورد با 

»رکود علمی«  استادان
 مهر   معاون آموزشــی دانشــگاه تهران نحوه 
برخورد با اعضای هیئت های علمی را که دچار 

رکود علمی می شوند، تشریح کرد.
حسین حســینی گفت: پس از اطالع از رکود 
علمی عضو هیئت علمی، کمیسیونی با سه نفر از 
اعضای هیئت علمی صاحب صالحیت تشکیل 
می شود. چنانچه این کمیسیون رکود علمی وی 
را تأیید کند، مراتب به هیئت ممیزه دانشــگاه 
اعالم می شود. حســینی افزود: اگر این هیئت 
رکــود علمی را تأیید کــرد، چنانچه وی واجد 
شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود. 
اگر حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشد، 
با حداقل ۲۰ روز حقــوق و مزایا یا هماهنگی 
صندوق بازنشســتگی، بازنشسته می شود و یا 
با ســنوات قابل قبول او بــا پرداخت تا 3۰ روز 
حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به 
ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه 

مرخصی های ذخیره شده بازخرید می شود.

محیط زیست

رئیس مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی:
وقوع سیل کشنده در کشور 

شایعه است 
 ایرنــا   رئیس مرکــز پیش بینی ســازمان 
هواشناسی گفت: وقوع سیل کشنده و ویرانگر 

در کشور شایعه است .
متنی در فضای مجازی منتشــر شــده مبنی بر 
اینکه سازمان ناسا آمریکا در هشداری به مقام های 
ایران اعالم کرده مــردم ایران را برای رویارویی با 
شدیدترین و سهمگین ترین سیل تاریخ ایران آماده 
کنید. گفته می شود شدیدترین بارندگی های چند 
قرن اخیــر را در ایران به خصوص جنوب غرب و 

غرب کشور در پیش رو داریم.
صادق ضیاییان دیروز ضمن تکذیب این شــایعه 
گفت: پیش بینی ها نشان می دهد مقادیر بارش های 
ساعات آینده در هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب 

سیستان و بلوچستان معمول است.
وی در ادامه همچنین افزود: بیشترین بارندگی در 
جنوب کرمان حدود ۲3 میلیمتر پیش بینی شده 
که در حد معمول است، بنابراین سیل کشنده ای 

در کار نیست و این حرف ها شایعه است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک کارشناس:
از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۵ بمب 

اعتیاد در دنیا منفجر می شود
 ایسنا   مدیرعامــل مؤسســه دانش اعتیاد و 
روان شناسی ایرسا می گوید: طبق گزارش سال 
۲۰۱8 دفتر سازمان ملل متحد از سال ۲۰۲۰ 

تا ۲۰۲۵ بمب اعتیاد در دنیا منفجر می شود.
ســعید صفاتیان می گوید: طبــق این گزارش 
میزان رشد و شیوع اعتیاد در اروپا ۰/٧ درصد 
اســت؛ یعنی ســالی ۵ میلیون نفر به شــمار 
معتادان اروپا افزوده می شود که شاید این روند 
در کشــورهای دیگر نیز به همین میزان رشد 
باشد. این گزارش بیانگر آن است که برنامه های 

پیشگیری چندان مؤثر نبوده است.
وی همچنین درباره وضعیت اعتیاد در کشور 
نیز گفت: آمارها حاکی از آن اســت که تعداد 
معتادان کشــور ســال  ۹۱ و ۹۲ حدود یک 
میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر بوده، اما در ســال 
۹8 بــه ۲میلیون و 8۰۰ هزار نفر رســیده و 
این یعنی شاهد روند افزایشی نرخ اعتیاد در 

کشور هستیم.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علی نجفی توانا،رئیس پیشین کانون وکال
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

سازمان های برجسته حقوق بشری جلسات جامعه مدنی جهانی در عربستان را تحریم کردند

شاهزاده ؛ از همه جا رانده، از همه کس مانده !
  جهــان   با وجود تالش هــای ظاهری 
محمد بن سلمان، شــاهزاده جوان و جاه 
طلب سعودی برای رواج برخی آزادی های 
صوری در جامعه عربســتان در راســتای 
فریب افکار عمومی بین المللی و ســرپوش 
گذاشــتن به جنایات آل ســعود، دلزدگی 
جهانی از رژیم حاکم بر عربســتان هر روز 
بیشتر می شود. قتل فجیع جمال خاشقچی 
منتقــد دربار ســعودی در کنســولگری 
عربستان در استانبول را باید نقطه عطفی 
در موضع گیری جهانی علیه حکام آل سعود 
دانســت. در پی این جنایت حتی متحدان 
نزدیک ریاض هم با محکوم کردن سیاست 
ترور رهبران عربستان، محاکمه عامالن این 
جنایت و در رأس آن محمد بن ســلمان را 
خواستار شده و تجدید روابط با سعودی را 

مد نظر قرار دادند. 

 الپوشانی پرونده سیاه سعودی
در ادامــه این دلزدگی از حکام ســعودی 
سازمان های برجسته بین المللی حقوق بشر 
اعالم کردند جلسات جامعه مدنی جهانی را 
که امســال قرار است در چارچوب اجالس 
گروه ۲۰ به میزبانی عربستان برگزار شود، 
تحریم می کنند. بر این اســاس ســازمان 
عفو بین الملل، سازمان شفافیت بین المللی 
و ســازمان ســیویکوس )اتحادیه جهانی 
مشارکت شــهروندی( در بیانیه مشترک، 
تصمیم خود برای تحریم جلســات جامعه 
مدنی جهانی به میزبانی عربستان را اعالم 
کردند. این ســازمان ها در بیانیه مشترک 
خود عنوان کردند جلسات یاد شده »تالشی 
طنز آمیز توسط میزبان جدید گروه جی۲۰ 

برای پوشاندن پرونده ســیاه عربستان در 
زمینه حقوق بشر« اســت. کارگروه جامعه 
مدنی گروه جی۲۰ از روز دوشنبه نشست 
مقدماتی خود را برای آماده ســازی جهت 
جلســات آغاز کرد و به مدت سه روز ادامه 
می یابد. سازمان های یاد شده در بیانیه خود 
نشســت های ریاض را مســخره و دروغین 
ارزیابــی و اعالم کردند: مــا نمی توانیم در 
فرایندی شرکت کنیم که دولت آن کشور 
آزادی بیان را محدود و فعالیت برای حقوق 
زنان و اقلیت ها را جرم می شناسد و منتقدان 
را شکنجه و اعدام می کند.این سازمان های 
حقوق بشــری اضافــه کردند: عربســتان 
ســعودی مســئول قتل جمال خاشقچی 
خبرنگار، منتقد و دوســتدار صلح است و 
پس از گذشــت بیش از یک سال از قتل او 
در اکتبر سال ۲۰۱۸ تاکنون عدالت در این 
قضیه تحقق نیافته و هیچ کس پاسخگوی 

قتل وی نیست. این بیانیه اضافه کرد: فعاالن 
برجسته حقوق زنان در عربستان هنوز در 
زندان هستند و به دلیل دفاع از حقوق زنان 
بین المللی  محاکمه می شوند. سازمان های 
یاد شده افزودند: همچنین ده ها نفر از افراد 
دیگر از جمله مدافعان حقوق بشر به خاطر 
فعالیت های مسالمت آمیز خود در عربستان 
برای مدت های طوالنــی به زندان محکوم 
شده اند و یا به طور خودسرانه بدون توجیه 
اتهام یک سال تا 6 ماه با انجام شکنجه های 
منظم و سایر بدرفتاری ها در بازداشت به سر 

می برند. 
پیشــتر ســازمان عفو بین الملل از تالش 
عربســتان بــرای ســرمایه گــذاری در 
کمپین های بین المللی و کســب میزبانی 
مسابقات مهم ورزشــی برای تغییر چهره 
خــود در افکار عمومی جهــان خبر داد و 
تأکید کرد: وضعیت حقوق بشر در عربستان 

ســعودی همچنان بد اســت. عربســتان 
ســعودی به عنوان میزبان سران گروه ۲۰ 
در سال ۲۰۲۰ تعیین شده است. گروه ۲۰ 
با حضور کشورهای قدرتمند اقتصادی، ۸۵ 
درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد. این 
گروه شامل، آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا )فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا و …(، 
چین، ژاپن، روســیه، عربســتان سعودی، 
اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، 
کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و 

مکزیک است.

 اخراج ۲۱ دانشجوی نظامی 
عربستانی از آمریکا

تحریم سعودی از سوی سازمان های حقوق 
بشر بین المللی در حالی است که بدبیاری 
های ســعودی در رابطه با آمریکا به عنوان 
متحد نزدیک ریاض نیز همچنان ادامه دارد. 
در این راستا وزارت دادگستری آمریکا روز 
گذشــته تیراندازی ماه پیش توســط یک 
نظامی عربســتان در پایگاه نیروی دریایی 
در شهر »پنســاکوال« ایالت فلوریدا آمریکا 
را »اقدام تروریستی« خوانده و از اخراج ۲۱ 
دانشجوی نظامی سعودی خبر داد. گفتنی 
است یک نظامی عربســتانی که از طرف 
نیروی هوای کشورش برای شرکت در یک 
دوره آموزشی به پایگاه پنساکوال اعزام شده 
بود، ماه گذشــته سه نفر را با شلیک گلوله 
کشت و هشت نفر دیگر را زخمی کرد. در 
پی این حادثه، رســانه های آمریکا گزارش 
داده بودند دولت این کشور اخراج ده ها نفر 
از نظامیان عربســتان سعودی از آمریکا را 

بررسی می کنند.

 خط و نشان کشیدن های
 رئیس جمهور ترکیه ادامه دارد

تهدید دولت سوریه به اقدام 
نظامی از سوی اردوغان

ایســنا: رجب طیب 
رئیس جمهور  اردوغان،  
ترکیه روز گذشــته به 
بهانه حرکت موج بزرگی 
از آوارگان ســوری بــه 

سمت مرزهای کشــور خود، دولت سوریه را 
تهدید کرد در صورت متوقف نکردن عملیات 
در اســتان ادلب، اقدام نظامــی می کند. این 
سخنان تهدید آمیز یک روز پس از دیدار سران 
اطالعاتی ترکیه و ســوریه در روسیه، مطرح 
شد. به نوشــته خبرگزاری »آناتولی« اردوغان 
طی ســخنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی 
حزب عدالت و توسعه، گفت: »امیدوارم ]توافق[ 
آتش بس در ادلــب پایدار بمانــد. ما مصمم 
هستیم مانع هر حمله ای توسط رژیم ]بشار[ 
اسد ]رئیس جمهور ســوریه[ به ادلب شویم«.

ادلب تنها استان از استان های سوریه است که 
کنترل بخش اعظمی از آن در اختیار گروه های 
مسلح تروریستی و همچنین گروه های مسلح 
نزدیک به ترکیه اســت. ارتش سوریه تاکنون 
بخشــی از جنوب و شرق این اســتان را که 
مشمول توافق »کاهش تنش« است، از کنترل 
تروریست ها خارج کرده است.  اردوغان با تهدید 
به اقدام نظامی علیه دولت مشروع سوریه، ادامه 
داد: »4۰۰ هزار ســوری از ادلب آواره شده اند 
و باید به خانه هایشان بازگردند. اگر الزم باشد 
اقدامات رژیم برای نقش آتش بس را خودمان 
متوقف می کنیم«.وی اما مدعی شــد: »ما به 
دنبال ماجراجویی در سوریه، لیبی و مدیترانه 
نیستیم، ما به هیچ وجه جاه طلبی امپریالیستی 
نداریم، طمع نفت و پول نیز چشمان ما را کور 
نکرده است. تنها هدف ما حفظ حقوق و تأمین 

آینده خود و برادرانمان است«.
اردوغان در پاســخ به انتقاد برخی کشورها از 
تالش های ترکیه برای نفوذ در عرصه سیاسی 
لیبی، ادعا کرد: »کسانی که می پرسند دلیل 
حضور ترکیه در لیبی چیست، از سیاست و 
تاریخ غافل هستند. اگر ترکیه مداخله نکرده 
بود، حفتر تمام این کشــور را اشغال کرده و 

مردم را در چنگ پیگرد قرار می داد«.

تحلیلگر صهیونیست:
فرودگاه »بن گورین« در 

جنگ آتی بمباران می شود
تســنیم: »آمر اورن« تحلیلگــر نظامی 
صهیونیســت پیش بینی کرد که در سایه 
تهدیدات و خطــرات روزافزون پیش روی 
رژیم صهیونیستی، در جنگ آینده فرودگاه 
بین المللی بن  گوریــن در تل آویو بمباران 

می شود. 
بر اســاس این گزارش، اورن تأکید کرد که 
در جنگ آینده، ارتباط رژیم صهیونیستی 
با دنیای خارج به ســبب بمباران فرودگاه 
بن گورین بــه کلی قطع خواهد شــد.این 
تحلیلگر صهیونیست خاطرنشان کرد رژیم 
صهیونیســتی در ســال ۲۰۱4 نیز پس از 
حمله موشکی حماس به تل آویو و فرودگاه 
بن گوریــن چنین شــرایطی را تجربه کرده 
اســت. وی پیش بینی کرد در جنگ آینده، 
فرودگاه های اســرائیلی با موشــک زمین به 
زمین یا زمیــن به هوا، پهپادها و جنگنده ها 

مورد حمله قرار گیرند.

 بنا بر اعالم کمیسیون مستقل
 رسیدگی به شکایات

آرای ۵ هزار حوزه رأی دهی 
افغانستان بازشماری می شود

مهر: کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی افغانستان می گوید قرار است آرای 
بیش از ۵ هزار حوزه رأی دهی بازشــماری 

شود . 
زهره بیان شینواری، رئیس این کمیسیون در 
یک نشست خبری گفت: این حوزه ها در ۲۱ 
والیت افغانستان شناسایی شده اند. به گفته 
وی، بر اساس نتایج رسیدگی به شکایات ثبت 
شــده، آرای ۱۰۹ حوزه نیز باطل شده است. 
آرای باطل شــده به والیات کابل، بدخشان، 

غور و پکتیا مربوط است.
گفتنی است در روز انتخابات ریاست جمهوری 
افغانســتان، ۲6 هزار و ۵۸۰ حوزه باز بود که 
آرای شــماری از آن ها باطل اعالم شد و در 
نتیجه تنها آرای بیش از ۲4 هزار محل رأی 
دهی در نتایج ابتدایی محاسبه شد. کمیسیون 
مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمادگی 
کامل را برای همکاری با کمیسیون شکایات 

انتخاباتی برای بازشماری آرا دارد.

مذاکرات صلح و سرنوشت مبهم ارتش افغانستان 
حدود دو دهه پیش و درســت زمانی که اجالس بن و در پی آن تشــکیل دولت 
موقت چشم انداز روشنی را برای آینده سیاسی افغانستان نوید می داد، مقاله ای در 
نشریه فارین افیرزمنتشر شد )الگویی جدید برای ارتش افغانستان/جوالی و آگوست 
۲۰۰۲( که برخالف خوش بینی ها و جو مثبت افکار عمومی، رویکردی انتقادی را 
نسبت به این اجالس در پیش گرفت. محور اساسی این انتقاد نیز بر بی توجهی به 
مســئله برقراری امنیت پایدار و نقش نیروهای امنیتی و ارتش در آینده سیاسی 
افغانستان قرار داشت. آنجا مانوئل و پی. دبیلیو سینگر، تحلیلگران این نشریه تأکید 
داشتند که هر چند حضور نیروهای آمریکایی و متحدانشان ممکن است جنگ را 
متوقف کرده باشد،اما این موضوع صرفاً در حکم یک آتش بس موقت است و استفاده 
از این فرصت ارزنده برای تشکیل یک نیروی امنیتی قوی و ارتشی متحد،مهم ترین 
ضرورت شکل گیری یک صلح پایدار در این کشور محسوب می شود. شرایط سیاسی 
و امنیتی افغانستان و اوج گیری دوباره منازعات و تنش های داخلی در دو دهه اخیر 
نشان داد که این رویکرد انتقادی کامالً بجا و درست بوده است.اما اکنون این نگرانی 
وجود دارد که این درس تاریخی مهم بازهم نادیده گرفته شود.مذاکرات صلح میان 
آمریکا و طالبان در شــرایطی ادامه می یابد که تمرکز اصلی روی خروج نیروهای 
آمریکایی و آتش بس موقت احتمالی قرار دارد و هیچ چشم اندازی در زمینه آینده 
و حتی مذاکرات بین االفغانی ترسیم نشده است.به نظر می رسد این شرایط بیش 
از همه نگرانی ارتش افغانســتان را در پی داشته است.اظهارات اخیر اسداهلل خالد 
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد نقش ارتش در آینده سیاسی این کشور 
را در همین راســتا می توان ارزیابی کرد.او در جمع افســران ارتش تأکید می کند 
آن هــا نباید نگران خروج نیروهای آمریکایی باشــند؛ چرا که ارتش اجازه نخواهد 
داد توافقی حاصل شود که دستاوردهای دو دهه اخیر از جمله ارتش، حقوق زنان، 
آزادی سیاسی و حقوق بشر از مردم افغانستان سلب گردد. پیش از این و در زمان 
کشمکش های انتخاباتی نیز اظهارات مشابهی از سوی مقامات نظامی مطرح شده 

بود؛ چنان که برخی نیز این نیروها را به مداخله در انتخابات متهم کرده بودند. 
اما سؤال اساسی این است که آیا ارتش این توانایی را دارد که از نادیده گرفته شدن 
در مذاکرات صلح و یا در تصمیم گیری ها برای آینده سیاسی این کشور جلوگیری 
کند؟ در پاســخ به این پرســش باید گفت که هر چند در سال های اخیر ارتش به 
پیشرفت ها و دستاوردهای نسبتاً خوبی دست یافته، اما هنوز هم در برابر مخالفان 
بسیار آسیب پذیر و شکننده نشان می دهد.عالوه بر این،نباید این نکته را نیز نادیده 
گرفت که کمک های مالی و نظامی آمریکا و متحدانش نقش مهمی را در سر پا نگه 
داشتن ارتش افغانستان ایفا می کند. در چنین شرایطی هر گونه توافقی میان آمریکا 
و طالبان که متضمن قطع این کمک ها باشد،عمالً ارتش را نیز در آستانه فروپاشی 
قرار خواهد داد.در کنار همه این ها از مشکالت درون ساختاری ارتش و چالش هایی 
همچون ترکیب و تنوع قومیتی نیز نباید چشــم پوشی کرد.در هر حال با توجه به 
مباحث مطرح شده مشکل بتوان تصور کرد که ارتش در موقعیت و ماهیت کنونی 
خود، بتواند به تنهایی در مذاکرات صلح و یا در سرنوشــت سیاسی افغانستان تأثیر 
گذار باشد.همین امر نیز اهمیت دوباره توجه به موضوع امنیت پایدار و نقش نیروهای 
امنیتی در فرایند صلح و مذاکرات سیاســی برای آینده کشور را آشکار می سازد.در 
غیر این صورت دور از انتظار نخواهد بود که اشتباه نشست بن باز هم تکرار شود و 
یــک آتش بس  و امنیت موقت جایگزین تالش برای ایجاد یک صلح پایدار گردد.

در واکنش به توطئه جدید آمریکا 
الخزعلی: عراق غیر قابل تجزیه است

جهان: دبیرکل عصائب اهل الحق عراق 
بر تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. 
قیس الخزعلی گفت: خاک عراق و شهرها 
و ملت این کشور و استان های آن متحد 
و یکپارچه بوده و کشــور عراق غیر قابل 
تجزیه است. این سخنان الخزعلی پس 
از آن مطرح می شــود که گفته می شود 
تعدادی از رهبران سنی عراقی جلسه ای در دبی داشته اند و درباره تشکیل یک اقلیم 
سنی در عراق گفت وگو کرده اند.این توطئه آمریکایی – صهیونیستی که در راستای 
تقسیم عراق صورت می گیرد، اما به سرعت از سوی رهبران اهل سنت این کشور رد 
شده است. در همین راستا محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق پروژه اقلیم سنی را رد 
کرد. اثیل النجیفی از رهبران ائتالف القرار نیز مخالفت خود را با ایده تشکیل اقلیم های 
مذهبی در عراق اعالم کرده و آن ها را اقدامی عجوالنه که پایانی نامشخص دارد، توصیف 
کرد. وی در توییتی نوشت: ما مخالف تشکیل اقلیم های مذهبی در عراق بوده و هستیم. 

ما اقلیم های اداری را تأیید می کنیم تا اینکه سطح عملکردها در عراق بهبود یابد.

  تالش برای محاکمه آمریکا در دادگاه های بین المللی
همزمان با این تحوالت کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق از تحرک بغداد برای 
محاکمه دولت آمریکا در دادگاه های بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات کشــتار 
جمعی در عراق خبر داد. »احمد الکنانی« عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق، 
تصریح کرد: آمریکا از سال ۲۰۰۳ تاکنون، مرتکب وحشیانه ترین جنایات شده که 
جنگ عراق، ماجراهای زندان ابوغریب، میدان النسور و ورود داعش از جمله این 
جنایات است و آخرین تجاوز آن ها نیز هدف قرار دادن رهبران حشد الشعبی است 
که همگی در مجموعه جنایات کشتار جمعی می گنجد. این نماینده عراقی گفت: 
همه جنایاتی که آمریکا در حق ملت عراق مرتکب شــده است، مستند است و 
تحرکاتی آغاز شده است تا آمریکا برای این جنایاتی که در حق عراقی ها انجام داده، 
در دادگاه های بین المللی بازخواست شود. »سالم الشمری« نماینده ائتالف سائرون 
در پارلمان عراق نیز، دوشنبه گفت: آمریکا مسئول تمامی خرابی ها در عراق است 
و باید به این کشور غرامت دهد که افزون بر ۲۰ تریلیون دالر است. رئیس جمهور 
آمریکا در واکنش به مصوبه پارلمان عراق درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از 
خاک این کشــور گفت: در صورتی که عراق، نظامیان آمریکایی را وادار به خروج 
از این کشور کند، باید هزینه سرمایه گذاری هایی که ایاالت متحده در این کشور 

کرده است را بپردازد یا اینکه به واشنگتن اجازه دهد همچنان در عراق بماند.

  فراخوان صدر برای برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی
این در حالی است که »ویلیام ورده« سخنگوی دولت عراق در آخرین اظهار نظر در 
مورد مطالبه مردم عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از خاک کشورشان اعالم 
کرد: بغداد قصد نــدارد توافق جدیدی را با آمریکایی ها به منظور بقای نیروهای 
آمریکایی در عراق به امضا برســاند. وی تأکید کرد که بغداد همچنان به مصوبه 
پارلمان مبنی بر ضرورت خروج نیروهای بیگانه از خاک عراق پایبند است. مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز با انتشار پیامی مردم عراق را به برگزاری تظاهرات 

میلیونی در محکومیت حضور نظامیان آمریکایی فراخواند.

کره جنوبی: »کیم« هنوز درها را به روی گفت وگوی 
بیشترنبسته است

قدس آنالین: مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی، در کنفرانسی خبری در 
کاخ ریاست جمهوری این کشور گفت: هنوز خیلی زود است که درباره گفت وگوی 
متوقف شده عاری سازی هسته ای میان آمریکا و کره شمالی بدبین باشیم.  رئیس 
جمهــور کره جنوبی گفت: نامه اخیر دونالد ترامپ، به کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی نشانه خوبی اســت که بر تعهد وی به مذاکرات تأکید دارد. او افزود: »کره 
شمالی به روشــنی گفته باب گفت وگو هنوز بسته نشده است به این ترتیب که 
گفته اند فقط وقتی به گفت وگو باز می گردند که درخواست هایشان پذیرفته شود«. 
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جدیدترین اخبار از تشکیل دولت لبنان

آیا »دیاب« تنها شده است؟
 فارس تظاهرات در لبنان از ۱7 اکتبر )۲۵ مهر( با اعالم وضع 
تعرفه جدید بر پیام های صوتی اینترنتی و برخی موارد دیگر آغاز 
شد. در حالی که در دو هفته گذشته اعتراضات فروکش کرده بود، 
اما معترضان هفته جاری را »هفته خشم« نامیدند و در نودمین روز 
تظاهرات، بار دیگر در برخی خیابان های بیروت و دیگر استان های 
لبنان تجمع کردند و برخی مسیرها را بستند. سعد الحریری در 
هفتم آبان ماه یعنی ۱۳ رو پس از آغاز تظاهرات استعفا کرد و 
تالش ها برای بازگرداندن وی سودی نبخشید. پس از چند هفته 
رایزنی میان قوای سیاسی در لبنان در نهایت در ۲7 آبان ماه 
»حّسان ِدیاب« از استادان دانشگاه در لبنان مأمور به تشکیل 
دولت جدید لبنان شد.در روند رأی گیری برای مأمور شدن دیاب، 
جریان های وابسته به ۱4 مارس مانند »المستقبل« )الحریری(، 
»التقدمی االشتراکی« )جنبالط( و »القوات اللبنانیه« )جعجع( به 
وی رأی ندادند، اما جریان های وابسته به ۸ مارس مانند »التیار 
الوطنی الحر« )عون( به ریاست »جبران باسیل« و دو گانه شیعه 
»امل« )بّری( و »حزب اهلل« با رأی به دیاب اعالم کردند از او در روند 

تشکیل دولت حمایت خواهند کرد.

  نبیه بری: شروط دیاب کار را سخت کرده
حســان دیاب هم که در ابتدا از حمایتی خوب برخوردار بود، 

قول داد دولت جدید را در مدت 4 تا 6 هفته تشکیل دهد، اما 
اکنون چهار هفته از مهلت تعیین شده گذشته و کار به جایی 
نرسیده است. دیاب هفته جاری بیانیه ای صادر کرد که حاکی 
از اختالفات پشت پرده داشت؛ او گفت بر تشکیل دولت مورد 
نظر خود بر اساس شروط تعیین شده اصرار داد و تسلیم برخی 
فشارها نمی شــود.بر اساس گزارش هایی که پیشتر رسانه های 
لبنانی منتشر کردند، از جمله شروط دیاب برای تشکیل دولت، 
محدود بودن آن به ۱۸ وزیر، حضور بیشتر زنان، فن ساالر بودن 
وزرا، عدم حضور وزرای دولت پیشین، حذف پست وزیر مشاور 
در دولت، عدم استفاده از نمایندگان مجلس و ادغام وزارتخانه ها 
بود. در همین خصوص، »نبیــه بری« رئیس پارلمان لبنان در 
دیدار با روزنامه نگاران اعالم کرد: دیاب با این شروط شرایط را 
برای خود سخت کرده است. وی گفت: آماده رفتن به پارلمان 
و دادن رأی اعتماد به دولتی هســتم که می خواهند تشکیل 
دهند، اما من در آن شــرکت نخواهم کرد. من خواهان حسان 
دیاب هستم، اما نمی خواهم او من و خودش را مقید کند. اگر او 

نمی خواهد با من راه بیاید من با او راه می آیم.

 دیاب تنها شده است
همزمان با این خبرها، برخی رسانه های لبنانی اعالم کردند، از 

آنجایی که دیاب حاضر به تغییر برخی شــروط خود نشده، به 
نظر می رســد دیگر از آن حمایت اولیه در ابتدای مأمور شدن 
برخوردار نیســت و تنها شده است. نبیه بری و »التیار الوطنی 
الحر« )جریان ملی آزاد( خواستار تشکیل دولتی تکنوسیاسی 
هســتند و معتقدند فضای کنونی لبنان مناســب این نیست 
که یک دولت تکنوکرات صرف تشــکیل شود. همزمان برخی 
رســانه های دیگر لبنان مانند »لبنان ۲4« این فرضیه را مطرح 
کرده اند که ممکن اســت جریان های أمل و التیار الوطنی الحر 
دنبال بازگرداندن سعد الحریری به نخست وزیری هستند. وبگاه 
لبنانی »الکتائب« در تحلیل خود از وضعیت فعلی نوشت: حسان 
دیاب دو راه بیشتر ندارد؛ پذیرش تشکیل دولت تکنوسیاسی یا 
عذرخواهی از مسئولیت تشکیل دولت جدید. اما انتظار و باقی 
ماندن در دایره »عدم تشکیل دولت و عدم عذرخواهی از تشکیل 

آن« چیزی را عوض نمی کند.

گزارش 

 جهان جنــگ قدرت میان دموکرات هــا و جمهوری خواهان 
آمریکایی در حالــی کم کم به روزهای حســاس خود نزدیک 
می شــود که مجلس نمایندگان ایاالت متحده که کنترل آن در 
دســت دموکرات های مخالف رئیس جمهور است، پس از یک 
تأخیر طوالنی ســرانجام روزهای آینده پرونده استیضاح دونالد 
ترامپ را رسماً به مجلس ســنا تحویل می دهد. دموکرات های 
مجلس نمایندگان روز گذشته در مورد نحوه پیشبرد این موضوع 
تصمیم گیری کردند.اعضای مجلس نماینــدگان آمریکا بامداد 
پنجشــنبه ۲۸ آذرماه  با ۲۳۰ رأی موافــق در مقابل ۱۹7 رای 
مخالف بند اول قطعنامه اســتیضاح ترامپ مبنی بر اتهام »سوء 
استفاده از قدرت« و با ۲۲۹ رأی موافق در مقابل ۱۹۸ رأی مخالف 
بنــد دوم این قطعنامه مبنی بر اتهام »کارشــکنی در تحقیقات 
کنگره« را تصویب کردند. روند تحقیقات اســتیضاح ترامپ پس 
از رسانه ای شدن مکالمه او با »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهوری 
اوکراین در اوایل مهرماه آغاز شد. براساس متن این گفت وگوی 
تلفنی، ترامپ از زلنســکی خواسته بود تحقیقاتی درباره »هانتر 
بایدن« پسر جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش انجام دهد که 
زمانی عضو هیئت مدیره شرکت گاز »بوریسما« در اوکراین بود؛ 
ترامپ پرداخت 4۰۰ میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین را به 
این تحقیقات منوط کرد. در قوانین ایاالت متحده الیحه استیضاح 
به مانند »اعالم جرم« است. حال مابقی روند استیضاح که همچون 
روند یک دادگاه است، در مجلس ۱۰۰ نفره سنا آغاز خواهد شد. 
مقام های ارشــد حزب دموکرات در کنگره مطمئن هستند که 

محاکمه ترامپ از ماه جاری میالدی )ژانویه( آغاز می شود.

 »نانسی« مصمم در به چالش کشیدن »دونالد«
مجلس ســنای آمریکا در کنترل جمهوری خواهان قرار دارد و 
همین مسئله امکان تبرئه ترامپ از اتهامات مطرح شده را افزایش 
داده است. میچ مک کانل، رئیس جمهوری خواه مجلس سنا، پیش 

از ایــن اعالم کرده که به تبرئه رئیس جمهور کمک خواهد کرد 
و به همین دلیل نانســی پلوسی برای جلوگیری از ابطال سریع 
اســتیضاح و تبرئه ترامپ، از ارســال این پرونده به مجلس سنا 
خودداری کرده بود. به گفته پلوسی تأخیر یک ماهه در ارسال این 
پرونده به مجلس سنا توانست به آگاهی افکار عمومی از ضرورت 

احضار شاهدان مربوط به استیضاح کمک کند.
برای برکناری رئیس جمهوری آمریکا به دو سوم آرای سناتورها 
نیاز اســت و از آن جایی که جمهوری خواهان اکثریت سنا را در 
دســت دارند، انتظار می رود ترامپ تبرئه شود. میچ مک کانل، 
رئیس مجلس سنا هنوز نحوه برخورد مجلس با این محاکمه را 
مشخص نکرده اســت، ولی اعالم کرده با احضار شهود و یا ارائه 

شواهد بیشتر در این دادرسی مخالف است.
نانســی پلوسی اما روز دوشنبه در ســخنانی تأکید کرد دالیل 
کافی برای برکناری ترامپ وجود دارد. رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در این باره افزود: در حال حاضر توپ در زمین آن هاست 
)جمهوری خواهان( یا شــهود را فــرا می خوانند یا بهای دعوت 
نکردن از شهود را خواهند پرداخت. این در حالی است که در برابر 
اصرار نانسی پلوسی در این خصوص، دونالد ترامپ این تالش ها را 

سیاسی خوانده و خواستار مختومه کردن این پرونده شده است.

 سی ان ان: حذف شهود، استیضاح را نمایشی می کند
به اذعان رسانه های آمریکایی در این مرحله از استیضاح ترامپ، 
فراخوانــدن شــهود مهم ترین اقدام دموکرات هاســت و به نظر 
می رسد، حذف یا حضور نیافتن این شهود می تواند دادگاه رئیس 
جمهور را نمایشی کند. تارنمای خبری سی ان ان روز سه شنبه 
دراین باره نوشت: رئیس جمهوری آمریکا قرار است در دادگاهی 
محاکمه شود که توسط جمهوری خواهان هدایت می شود، این 
درحالی است که پلوســی تالش دارد تا تیم خود را برای ارسال 
مصوبه اســتیضاح به سنا آماده کند، تأخیری که در این شرایط، 

دادگاه را به طرف دیگری دیکته می کند.
ســی ان ان ادامه می دهد: این دادگاه قرار اســت تا رویکرد افکار 
عمومی آمریکا را نســبت بــه رســوایی های رئیس جمهوری 
آمریکا شــکل دهد، فردی که امیدوار اســت بــرای دومین بار 
وارد کاخ ســفید شود و سرنوشت ســنا در انتخابات ماه نوامبر 

۲۰۲۰میالدی)سیزدهم آبان۱۳۹۹( در گرو آن خواهد بود.
تارنمای خبری این رسانه تصویری آمریکایی نوشت: هیچ تردیدی 
در این واقعیت وجود ندارد که ترامپ در باشگاه  رؤسای جمهوری 
متخلف قرار گرفته است؛ باشگاهی که دو عضو آن رؤسای جمهوری 
»اندرو جانسون، ۱۸6۵-۱۸6۹« و »بیل کلینتون« هستند. سی ان ان 
در ادامه افزود: بحث ها بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر 
حضور شهود در جلسات استیضاح ترامپ برای این دو حزب بسیار 
حائز اهمیت اســت؛ چراکه دموکرات ها امیدوارند تا با فرخواندن 
شهودی که دراین تحقیقات همکاری کردند، بتوانند نشان دهند 
تا چه اندازه این رئیس جمهوری فاسد و فاقد مسئولیت  است تا 
رأی دهنــدگان مردد را به هراس و تفکر وا دارند. نکته مهم دیگر 
در این مسئله، تالش برای حذف برخی شهود است؛ طبق آنچه 
رسانه های آمریکا اعالم کردند، ترامپ درصورتی که جان بولتون 
مشاور پیشــین امنیت ملی اش به دنبال شهادت دادن در دادگاه 
سنا باشد، طبق اختیارات خاص خود، مانع حضورش خواهد شود.

همراستا با این تحوالت نظرسنجی جدیدی که در ایاالت متحده 
برگزار شده، حاکی از حمایت نیمی از آمریکایی ها از اقدام مجلس 

نمایندگان در استیضاح »دونالد ترامپ« است. 

ترامپ قدم به قدم به استیضاح نزدیک می شود
تداوم جنگ قدرت میان دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکایی
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