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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

یک استراتژیســت بزرگ، مردان بزرگی هم در اختیار دارد. بیشتر آن ها هم قد و 
اندازه خود او توانایند؛ از آن رو است که گروهش قادر است استراتژی های بزرگ را 
به ویژه در صحنه های جنگی خاص پیش ببرد. شاید بسیاری این را تا امروز از خود 
پرسیده باشند که چرا در تمام این سال ها، نیروی قدس با آنکه دیرتر متولد شد، از 

تمام وزارتخانه ها و مراکز پس از انقالب...

 از حاج قاسم تا حاج اسماعیل

مطالبه جدی مردم برای مقابله با کارشکنی » بازی در کشور ثالث«

تحریم لیگ قهرمانان آسیا از سوی ایران

 اقتصاد  رهبر معظم انقالب اسالمی 
کــه بارهــا در قالــب سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی تأکید کــرده بودند 
که »درون زایــی اقتصادی یعنی تولید 
ثروت به  وســیله فعالیت درونی کشور 
انجام بگیرد؛ چشــم به بیرون نباشد، 
نگاه مــان به بیرون نباشــد« دیروز نیز 
در سخنرانی خود بر این مطلب صحه 
گذاشــتند و همت ملی بــرای قوی تر 

شــدن ایران را تنها راه ادامه مســیر 
عــزت ایرانیان خواندند و تأکید کردند 
که این ملت عزیز و این کشــور عزیز 
به فضــل الهی قوی تر نیز می شــوند، 
نــه تنها در بعد نظامــی بلکه در ابعاد 
اقتصــادی و جهش علمــی و فناوری 
که پشــتوانه تحقق این هدف، حضور 
و صبر و اســتقامت ملــت در صحنه و 
تالش و کوشــش بی وقفه مســئوالن 

و مردم اســت. کارشناســان اقتصادی 
اقتصادی را  توسعه روابط سیاســی و 
به  نفــع اقتصاد ایــران  می دانند و در 
راهکارهای  سال هاســت  حــال  عین 
زیــادی را برای پرفــروغ کردن چراغ 
اقتصاد کشور ارائه و به دولت یادآوری 
می کنند که دولت برای اعتالی کشور 
باید نگاهش به داخل باشــد. در ادامه، 
و  پیشرفت  برای  کارشناســان  نظرات 

توســعه اقتصادی و از میان برداشتن 
موانع در این مسیر را می خوانید.صادق 
نفت: حدود 2هزار  کارشناس  کریمی، 
هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان 
بخش خصوصی در کشــور که تورم و 
رکود اقتصادی را به دنبال داشــته به 
سمت سرمایه گذاری در پتروپاالیش ها 
و توسعه آن ها سوق داده تجربه نشان 

داده است...
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روند استیضاح ترامپ  

را رسماً آغاز کرد
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دشمن شناسی و بصیرت، ویژگی  مهم شهدا
 آســتان  تولیت آســتان قــدس رضــوی گفت: تولیت آستان قدس رضوی در یادواره سردار شهید علی اصغر حسینی محراب تأکید کرد

دشمن شناســی و بصیرت از ویژگی های مهم شــهدا 
بود. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی با تأکید بر 

 ............ صفحه 3اهمیت دشمن شناسی...

 ............ صفحه 6

9 12 2
حمله به شهاب حسینی در فضای مجازی از کجا آب می خورد؟ آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه: گفت وگو با  میالد عرفان پور
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به راستی جهاد، دری 

از درهای بهشت 
است که خداوند آن 

را به روی دوستان 
خاص خود گشوده 
است؛ جهاد لباس 
تقوا، زره محکم و 

سپر مطمئن خداست.
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دردسرهای 
همرنگ جماعت نشدن

خون شهید 
درخت شعر مقاومت را آبیاری کرد

قدس خراسان/ دوقطبی »مقاومت یا امنیت« 
ترویج اندیشه دشمن است

      صفحه 1

آگهی مزایده
فروش انواع آهن آالت اسقاط به وزن 

تقریبی 143 تن توسط شركت قند چناران
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»آگهی مناقصه عمومی « 
ش�رکت صبا طوس ش�رق در نظر دارد طراحی، ت�أمین و س�اخت پروژه مس�کونی اقامت�ی و تجاری زیتون

با متراژ 16531 متر مربع واقع در مشهد مقدس از طریق مشارکت، سرمایه گذاری و مجری از طریق مناقصه اقدام 
نماید.

لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه:
 از روز یکش�نبه مورخ98/10/29 لغایت روز یکش�نبه مورخ 98/11/06به نشانی تهران ، خیابان ولیعصر)عج( ، 
باالت�ر از تقاطع نیایش ، کوچه رحیمی پالک 85 ، طبقه دوم واحد 3 با ش�ماره های 22059558-021 داخلی 

107 مراجعه نمایند.
ضمنا جهت خرید اسناد واریز مبلغ 3 میلیون ریال به شماره حساب 1-219999-810-1001 نزد بانک پاسارگاد شعبه 

بلوار سجاد مشهد به نام شرکت صبا طوس شرق و ارائه فیش واریزی در زمان تحویل اسناد الزامی میباشد.
نشانی محل پروژه: 

 استان خراسان رضوی- مشهدمقدس-میدان هفده شهریور-خیابان حج-نبش خیابان حج 3 

شركت صبا طوس شرق 
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مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول( مناقصه شماره :98-21
1-دستگاه برگزاركننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-موضوع مناقصه: عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه های آبیاری در حال بهره برداری استان
3- برآورد اولیه :6.432.178.308 ریال

4- مبلغ تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار:322.000.000ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر
 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی

6- مهلت دریافت اسناد مناقصه:ازروز شنبه مورخ 98/10/28 تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  98/11/2  
7- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد        8- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز دوشنبه مورخ 98/11/14      

9-محل وزمان گشایش پاكات: ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 98/11/14 شركت آب منطقه ای خراسان شمالی.
 شركت آب منطقه ای خراسان شمالی
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آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران    ) نوبت اول(
1-دستگاه برگزاركننده مناقصه:شركت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-حداقل صالحیت مناقصه گران:پایه 5 رشته آب 
3-مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی كیفی:ازروز  شنبه مورخ 98/10/28 

تا پایان وقت اداری سه شنبه98/11/1
4- مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی: پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/11/15

5- محل دریافت وتحویل اس��ناد ارزیابی كیفی: س��امانه تداركات الکترونیک دولت 
www.setadiran.irستاد(به نشانی(

برآورد اولیه )میلیارد ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

198-17
انجام عملیات ساماندهی رودخانه 

مرزی سومبار محدوده روستای 
سنگسار 

30

298-18
انجام عملیات ساماندهی رودخانه 

مرزی سومبار درمحدوده 
روستاهای قره قانلو و قوری دره

30

 شركت آب منطقه ای خراسان شمالی 

مزایده فروش
 الشه های سرزده، حذف 
زنده اضطراری، تلیسه و 
گاو حذفی، جوانه پرواری 

و گوساله های نر سبک وزن
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مقام معظم رهبــری در خطبه های نمــاز جمعه روز 
گذشته با اشاره به مطالب مهمی، بخشی از دسیسه های 
دشمن و توطئه های صورت گرفته در هفته های اخیر را 
مورد بازنگری و دقت نظر قرار دادند؛ سخنانی که یکایک 
آن را از ابعاد مختلف می توان مورد بررسی قرار داد. مقام 
معظم رهبری با بیان موضوع مهم مقاومت و مبارزه با 
اســتکبار به گام بزرگی که ملت در هفته های گذشته 
برداشت اشاره کردند؛ موضوع مهمی چون همبستگی 
ایرانیان که نه تنها در بخش های سیاسی و نظامی؛ بلکه 
در عرصه های اقتصادی نیز به نفع کشور و ملت است را 

مورد اشاره قرار دادند. 
بخشی از همبستگی مردم در کشور از شهادت سردار 
سلیمانی و حمله به پایگاه های آمریکایی در عراق مورد 
اشــاره رهبر معظم انقالب بود که بــا هدف قرار دادن 
مواضع آمریکا عظمت ملت ایران یک بار دیگر در مبارزه 
با آمریکا و دشمنان مقاومت در مقابل دید جهانیان قرار 

گرفت. ایشان بر این نکته اشاره کردند هر چند مبارزات 
ایران و مردم منطقه با آمریکا به صورت غیرمستقیم بود 
اما عمالً ملت ایران به دنیا نشان داد که دارای توان باالی 
نظامی، سیاسی و دیپلماسی عمومی است و می تواند 
با بزرگ ترین قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی جهان 
مبارزه کنــد و مقام معظم رهبری بر این قضیه تأکید 
داشــتند و به مردم و دولتمردان خطاب داشــتند که 
یکایک ما باید قدردان این موضوع باشیم؛ این مسئله به 
قدری مهم است که رهبر انقالب از آن به عنوان یوم اهلل 
و نقطه عطفی برای تقویت مواضع سیاســی، نظامی و 

اقتصادی استفاده کردند.
اما رهبر معظم انقالب در بحبوحه مســائل سیاسی و 
نظامی هفته های اخیر از مسائل اقتصادی غفلت نکردند؛ 
چراکه ایشــان به این موضوع مهم واقف هســتند که 
طبیعتاً پشــتوانه مسائل سیاسی، موضوعات اقتصادی 
اســت؛ بنابراین تالش هر چه بیشتر برای تقویت خود 

و درونی سازی اقتصادی به نفع کشور است و با توسل 
به این نقطه پیشرفت است که می توانیم در حوزه های 
نظامی و سیاسی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
بی تردیــد رونق اقتصادی و عبور از تحریم های نفتی و 
تحریم های آمریکا در گرو تالش و کوشش همگانی ملت 
و مسئوالن اســت؛ تمامی ارگان های اقتصادی و حتی 
غیراقتصادی در شرایط اخیر باید در مقوله اقتصاد وارد 
شوند و به این موضوع توجه کنند که در حال حاضر که 
به شرایط خوبی در حوزه سیاسی و نظامی رسیدیم و 
ایران به عنوان قدرت منطقه ای مهم و تأثیرگذار خود 
را نشــان داده شایسته اســت که در حوزه اقتصادی 
نیــز توان اقتصادی خود را به رخ دنیا بکشــیم؛ به رخ 
کشــیدن توان اقتصادی ایران در گرو بازبینی مسائل 
اداری و قوی سازی اقتصاد کشور در ابعاد مختلف است 
که می تواند پشــتوانه عظیمی برای رشد و شکوفایی و 
عظمت جمهوری اسالمی در منطقه و دنیا به شمار رود. 

سیاست: روزنامه »واشنگتن پست« چهارشنبه به نقل از 
چند مقام اروپایی مطلع در این زمینه نوشت که دونالد 
ترامــپ به طور محرمانه به آلمان، انگلیس و فرانســه 
پیام ارســال و آن ها را تهدید کــرده بود که در صورت 
خــودداری از فعال کردن ســازوکار حل اختالفات در 
برجام، تعرفه 2۵ درصدی بر خودروهای اروپایی وضع 
خواهد کرد. »جرمی شاپیرو« تحلیلگر اندیشکده شورای 
روابط خارجی اروپا در این باره گفت که تهدید به اعمال 
تعرفه از ســوی آمریکا یک تاکتیک مافیایی است. او 
گفت: »تهدید به اعمال تعرفه، تاکتیکی مافیاگونه است 
و روابط میان کشــورهای متحد نباید این طور باشد«. 
یک مقام ارشــد دولت آلمان روز پنجشنبه تأیید کرد 
که کاخ سفید کشــورهای اروپایی را تحت فشار قرار 

داده است تا با فعال کردن سازوکار محل اختالف توافق 
هسته ای، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد 
علیه ایران را احیا کنند. به نوشــته خبرگزاری فرانسه، 
»آنه گرت کرامپ-کارن باوئــر« وزیر دفاع آلمان که در 
یک نشست خبری در لندن پایتخت انگلیس صحبت 

می کرد، گزارش اخیر روزنامه »واشنگتن پست« در مورد 
فشار واشنگتن به اروپایی ها را تأیید کرد. وی گفت: »این 

اعالم موضع یا تهدید... وجود دارد«.
ظریف نیز در صفحه توییتر خود نوشت: »تسلیم  شدن 
]اروپا مقابل آمریکا[ تأیید شــد. تروییــکای اروپایی 
باقیمانده های برجام را، برای اجتناب از تعرفه های جدید 
ترامپ، فروخت. دوستان من، این فایده ای ندارد. شما 
فقط اشتهای او را تحریک کردید. قلدر دبیرستان خود 
را به یاد دارید؟« رئیس دستگاه دیپلماسی ایران سپس 
با انتقاد از ناتوانی اروپا در گرفتن تصمیم های مستقل در 
خصوص برجام، تصریح کرد: »اگر می خواهید شــرافت 
خود را بفروشید، بفرمایید. اما ظاهری اخالقی/قانونی به 

خود نگیرید. شما آن را ندارید«.

سیاست: ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
گفــت: اوضاع پیرامــون برجام قابل قبول نیســت و 
اروپایی ها با به جریان انداختن مکانیســم حل و فصل 
اختالفات تالش می کنند ایران را مقصر شــرایط فعلی 
نشان دهند. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، الوروف 
روز جمعه در نشست خبری ساالنه خود گفت: »جهان 
در مقابل خواســته های آمریکا سر خم کرده و با ایران 
تبادل تجــاری انجام نمی دهد. این اوضاع که وارد پیچ 

خطرناکی شده بسیار نگران کننده است«. 
وزیر امور خارجه روســیه افــزود: »زمانی که ایران 

می گوید عمل به تعهــدات داوطلبانه خود را تعلیق 
می کند، البته که روســیه باور دارد ]چنین کاری[ 

کمکی نخواهــد کرد و به آمریــکا بهانه می دهد تا 
اوضاع را بدتر کند. 

با این حال ما دالیل اینکه چرا ایران مجبور به انجام 
این اقدامات شــده اســت درک می کنیم«. الوروف 
درباره بروز ســانحه هوایی برای یکی از هواپیماهای 
خطوط هوایــی اوکراین در ایــران گفت: اطالعاتی 
داریم که نشان می دهد دســت کم 6 جنگنده اف-

3۵ آمریکایی درســت در نزدیکی مرزهای ایران در 
پرواز بودنــد اما این اطالعات باید مورد تأیید نهایی 

قرار گیرند.

به رخ کشیدن توان اقتصادی در گرو بازبینی مسائل اداری

اروپا بازیچه ترامپ

دست کم 6 جنگنده آمریکایی نزدیک ایران بودند

یادداشتی از رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه

سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه را تحت فشار آمریکا عملیاتی کردند

اشاره روسیه به ریشه های سقوط هواپیمای اوکراینی 

خطبه  عزت 
برای ملت مقاومت

رهبر معظم انقالب
 حوادث اخیر را یوم اهلل انقالب دانستند 
که نباید هیچ گاه فراموش شود

 ............ صفحه 2

۲۴ اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور:  با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی اقتصاد را نجات دهید



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

روزنامـه صبـح ایـران

پیام رهبر معظم انقالب به آیت اهلل سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان    سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی صبح دیروز در پیامی که در پی عارضه  جسمانی حضرت آیت اهلل 
سیستانی صادر شد، برای ایشان از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل کردند. متن پیام به شرح زیر است: »حضرت آیت اهلل آقای سیستانی دامت برکاته. سالم علیکم. خبر عارضه جسمانی آن وجود شریف، موجب 

نگرانی شد. شفای عاجل آن جناب را از خداوند کریم مسألت می کنم«.

 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبــر معظم انقــاب اســامی در نماز 
جمعه پرشــکوه و به یاد ماندنی تهران، دو 
هفته  گذشــته را دو هفته ای استثنایی و 
پر از ماجراهای تلخ و شیرین و درس آموز 
برای ملت ایران خواندند و با تطبیق مفهوم 
ایام اهلل به خیزش بی نظیر در ایران و عراق 
در تکریم و تعظیم مجاهدان شهید، گفتند: 
یوم اهلل یعنی روز مشــاهده دست قدرت 
خداوند در حوادث. بنابراین آن هنگامی که 
ده ها میلیون در ایران و صدها هزار نفر در 
عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون 
فرمانده ســپاه قدس به خیابان ها آمدند و 
بزرگ ترین بدرقه جهان را شــکل دادند، 
مصداق ایام اهلل است؛ چرا که این عظمت 

هیچ عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
ایشان روز درهم کوبیدن پایگاه آمریکایی 
با اصابت موشــک های ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی را نیز یکی دیگر از ایام اهلل 
برشمردند و افزودند: اینکه ملتی با چنین 
قدرت و توان روحی به یک قدرت متکبر 
و زورگوی عالم ســیلی بزند، نشان دهنده 
دســت قدرت الهی اســت، پس این روز 

بزرگ نیز جزو ایام اهلل است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر شناخت 
ابعاد مادی و معنوی پدیده تشییع شهید 
سلیمانی، این سؤال را مطرح کردند که ۴۱ 
سال پس از پیروزی انقاب، کدام عامل و 
دست قدرتی جز دست قدرت الهی قادر به 
خلق این معجزه و به میدان آوردن عاشقانه 
چنین جمعیت بی نظیری اســت؟ ایشان 
افراد متکی به تحلیل های مادی را ناتوان 
از مشاهده دست قدرت خداوند در حوادث 
خواندند و گفتند: این تشییع عظیم و این 
حرکت الهِی ملت، نشــان دهنده باطن و 
معنویات تحسین برانگیز مردم و نشانه این 
واقعیت است که اراده الهی بر پیروزی ملت 

ایران تعلق گرفته است.

  پیام تشییع میلیونی شهید سلیمانی
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیام دیگر حضور 
ده ها میلیونی مردم در تشــییع و تکریم 
شهید سلیمانی را بیعت با خط امام بزرگوار 
و زنده بودن امام عظیم الشأن در میان ملت 
دانســتند و گفتند: در این 
خبری  امپراتــوری  حادثه، 
صهیونیســم و مســئوالن 
آمریکا  رژیــم  تروریســت 
همه تاششان را کردند که 
ســردار عزیز و بزرگ ما را 
به تروریسم متهم کنند، اما 
خداوند متعال چنان صحنه 
را تغییــر داد که نه تنها در 
ایــران بلکه در کشــورهای 
مختلف بــه روح آن بزرگوار 
درود فرســتادند و پرچــم 

آمریکا و صهیونیست ها را آتش زدند.

 حمله موشکی سپاه، حمله به حیثیت 
آمریکا بود

رهبر انقاب اسامی با اشاره به یکی دیگر 
از یوم اهلل های هفته های اخیر یعنی پاسخ 
قدرتمندانه سپاه پاسداران به آمریکایی ها 
تأکید کردند: این واکنش قوی، یک ضربه 

مؤثر نظامی بود، امــا مهم تر از این ضربه 
نظامی، ضربــه حیثیتی بود که به هیبت 

ابرقدرتی آمریکا وارد شد.
ایشان ضربه سپاه به ابهت آمریکا را موجب 
بی آبرویی آمریکایی ها خواندند و افزودند: 
این ضربه مستحکم حیثیتی با هیچ چیزی 
جبران نمی شــود و افزایش تحریم ها که 
این روزها آمریکایی ها از آن حرف می زنند، 
آبروی از دست رفته آن ها را بر نمی گرداند.

 پاسخ رهبری به انحراف »نه غزه نه 
لبنان، جانم فدای ایران«

ایشــان در بخش دیگری از سخنانشــان 
به رشــادت های شهید قاســم سلیمانی 
و نیروهای مســلح به ویژه ســپاه قدس و 
کسانی که یک روز شعار »نه غزه نه لبنان« 
سردادند، اشــاره کردند و گفتند: این افراد 
هرگز جانشان را فدای ایران نکرده اند و حتی 
از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت 
کشور نگذشتند، بلکه این سردار سلیمانی 
و یارانش بودند که جانشــان را کف دست 

گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند. 

 مردم طرفدار انقالب و حاکمیت 
اسالم هستند

رهبر انقاب با اشــاره بــه حضور پرمعنا، 
پرشور و پرســوز و گداز میلیون ها نفر در 
تشییع سردار پرافتخار ایرانیان در تهران، 
کرمــان و چند شــهر دیگر، عــزاداری و 
اجتماعات انبوه مردم در شــهرهای دیگر 
و سوگواری کســانی که از دور در هجران 
حاج قاسم اشــک ریختند، گفتند: ده ها 
میلیون ایرانی، باطن و معنویات خود را در 
این حادثه عظیم نشان دادند و ثابت کردند 
ملت از هر حزب، جناح و مجموعه و از هر 
قوم و منطقه جغرافیایی، با وحدتی مثال 
زدنی، طرفدار »انقاب، حاکمیت اسامی، 
ایستادگی در مقابل ظلم و نه گفتن به همه 
مطامع دولت های اســتکباری« هستند. 
ایشــان افزودند: ملت ایران بــار دیگر در 
ابعادی بی نظیر نشان داد شجاعانه از خط 
مجاهدت دفاع می کند، اهل تسلیم نیست 
و به نمادهای مقاومت عشــق می ورزد و 
کسانی که سعی می کنند تصویر دیگری 
از این ملــت در داخل و خــارج تبلیغ و 
ترسیم کنند، با صدق و صفا با ملت رفتار 

نمی کنند.

 دلقک  های آمریکایی
رهبر انقاب با اشاره به دلقک های آمریکایی 

که این روزها در کمال رذالت ادعا می کنند 
در کنار مردم ایران هســتند، افزودند: آیا 
آن تعدادی که به عکس ســردار مهربان و 
پرافتخار ملت اهانت کردند، مردم ایرانند؛ 
اما این جمعیت بی شــمار و عظیم که در 
خیابان ها به تعظیم و ارادت حاج قاســم 
پرداختند، مردم ایران نیستند؟ آمریکایی ها 
هرگز کنار ملت ایران نبوده اند و به صراحت 
دروغ می گویند، اما اگر باشند هم، برای فرو 
کردن خنجر زهرآلود خود به سینه ملت 
است، البته تا به حال نتوانسته اند و بعد از 

این هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

 تالش دشمن برای فراموشی دو 
واقعه هفته های اخیر

ایشان حضور عظیم ملت در مراسم تشییع 
را نشــان دهنده زیربنــای فکری و جلوه 
احساســات صادقانه ملت دانســتند و در 
نکته ای ظریف افزودنــد: این فریاد انتقام 
که در سراســر ایران به گوش می رسد، در 
واقع سوخت حقیقی موشک هایی بود که 
پایگاه آمریکا را زیر و رو کرد. رهبر انقاب با 
اشاره به اظهارات برخی که سعی می کنند 
ایــام اهلل تعیین کننده هفته های اخیر را 
به دست فراموشی بسپارند و مسائل دیگر را 
مطرح کنند، افزودند: هیچ مسئله ای نباید 
آن روزهای به یادماندنی را تحت الشــعاع 

قرار دهد.

 از سقوط هواپیما ما غصه خوردیم، 
اما دشمن شادی کرد

رهبر انقاب با ابراز تأسف عمیق از حادثه 
سقوط هواپیما گفتند: این حادثه بسیار تلخ 
دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند و 
به درد آورد، اما عده ای به تبع رســانه های 
آمریکایی و انگلیســی سعی می کنند این 
حادثه غم بار را زمینه ســاز فراموشی آن 
تشییع پرشــکوه و آن پاسخ کوبنده سپاه 
قرار دهند، البته عده ای جوان و احساساتی 
هستند، اما کسان دیگری هم هستند که 
حاضر نیستند منافع ملی را درک کنند و 

پای آن بایستند.
ایشــان افزودند: به همان اندازه ای که ما 
و ملــت از این حادثه غم و غصه خوردیم، 
دشمنان شاد شدند؛ چرا که مستمسکی 
به دست آوردند تا سپاه، نیروهای مسلح و 
نظام را زیر سؤال ببرند، اما این مکر آن ها 
در مقابل دســت قدرت خدا تأثیری ندارد 
و یوم اهلل تشییع و یوم اهللِ در هم کوبیده 
شدن پایگاه آمریکایی ها از یاد نمی رود و به 

فضل الهی روز به روز زنده تر می شود.

 قدردانی رهبری از هوشیاری 
خانواده های جانباختگان سقوط هواپیما

رهبر انقاب با تســلیت و ابراز همدردی 
صمیمانــه با خانواده هــای این مصیبت 
افزودند: از صاحبان عزا و پدران و مادرانی 
که با قلب های پردرد در مقابل وسوســه و 
توطئه دشمنان ایستادند و بر خاف میل 
آن ها حرف زدند، تشکر و در مقابل آن ها 
تعظیم و تکریم می کنیم. رهبر انقاب با 
توجه به ابهاماتی که در این حادثه وجود 
دارد و با تشکر از سخنان فرماندهان سپاه 
در ایــن زمینه، بر پیگیــری جدی برای 
پیشگیری کامل از بروز این گونه حوادث 
تأکید کردند و افزودند: پیشگیری مهم تر 
از پیگیری است تا حوادث مشابه رخ ندهد.

 اقدام سه دولت خبیث اروپایی برای 
تحت شعاع قرار دادن حوادث اخیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از تاش ها 
بــرای تحت شــعاع قــرار دادن ایام اهلل 
هفته های اخیر را اقدام سه دولت خبیث 
اروپایی در تهدید ایران برای بردن مسئله 
هسته ای به شورای امنیت خواندند. ایشان 
فرمودند: البته مســئوالن کشــور جواب 
محکمی بــه آن ها دادند و ملت هم به یاد 
دارد که این ســه کشور چگونه در هشت 
ســال جنگ تحمیلی در خدمت صدام و 
جنایت های او بودند. ایشان افزودند: از اول 
هم بنده گفتم که اعتمادی به حرف های 
اروپایی ها بعد از برجام نداریم و آن ها کاری 
نمی کنند و در خدمت آمریکا هستند، االن 
هم معلوم شد که این ها به معنای حقیقی 
کلمه حقیر و پادوی آمریکا هســتند و در 
خیال به زانو درآوردن ملت ایران به ســر 
می برنــد که البته اربــاب و بزرگ تِر آن ها 
یعنی آمریــکا هم قادر به این کار نشــد، 
چه برســد به این ها! رهبر انقاب مذاکره 
اروپایی ها را نیز آمیخته به دغل و فریبکاری 
دانســتند و گفتند: آن جنتلمن هایی که 
پشــت میز مذاکره هســتند، در حقیقت 
تروریســت های فرودگاه بغداد هستند که 

لباس عوض کرده اند.

 قوی تر شدن تنها راه ادامه مسیر 
عزت ایرانیان

رهبر انقاب در جمع بنــدی خطبه اول، 
همت ملــی بــرای قوی تر شــدن ایران 
را تنهــا راه ادامه مســیر عــزت ایرانیان 
خواندند و افزودند: ما از مذاکره البته بجز 
با آمریکایی ها ابایــی نداریم، اما از موضع 

قدرت و قوت.
رهبر انقاب اسامی بخش اصلی خطبه 
دوم را به زبان عربی بیان کردند، اما پیش 
از آن با اشــاره به اهمیت حضور ملت در 
انتخابــات گفتند: انتخابــات از مهم ترین 
عوامل اقتدار کشور است و کشور را بیمه 
و دشــمن را مأیوس خواهد کرد. ایشان با 
اشاره به تاش دشــمنان برای بی انگیزه 
کردن مردم از حضور در انتخابات گفتند: 
باید همه مراقب باشیم که مبادا دشمن این 
خواسته را محقق و انتخابات را کمرنگ و 

بی رونق کند.

رهبر معظم انقالب حوادث اخیر را یوم اهلل انقالب دانستند که نباید هیچ گاه فراموش شود

خطبه  عزت برای ملت مقاومت

 از مدیریت محترم شــرکت قطارهای فدک )مشهد کرج( از تمیزی و زیبایی و 
خدمات خوب و با اســتاندارد و از همه پرسنل محترمش و مهمان داران مهربان و 
متینش کمال تشکر را دارم،  قطعاً وجود قطارهایی با خدمات خوب و مورد پسند 
توریست های داخلی و خارجی مانند قطار فدک موجب افتخار ما ایرانیان و صنعت 

حمل و  نقل ریلی و جذب گردشگران است. 09360002851
 به آن هموطن گرامی که راجع به معلمان مملکت پیام فرستاده، عرض می کنم 
که خود بنده و سایر هموطنان عزیز همین مقدار سوادی را هم که داریم، مرهون 
خون دل های آنان هستیم. بهتر است ایشان و همه به مسائل کان کشور بیندیشیم 
و اجازه ندهیم مسئوالن سر ما را به این مسائل حاشیه ای گرم و مشغول نگه دارند! 

09150008863
 ما مردم انقابی از مسئوالن اطاعات سپاه و رئیس قوه قضائیه تقاضا می کنیم 
که دســت این نفوذی های داخلی و خارجی که تمام اطاعات دقیق از بلند شدن 
تــا خرابی تا فیلم برداری از این هواپیمای مســافربری را داشــتند، بر ما کنند. 

 09110006820
 خسته نباشید تاشــگران روزنامه قدس. تجربیات و مشاهدات ۴0 ساله نشان 
می دهــد بعضی مواقع که موفقیت های نظامی داشــته ایم، بعد از آن در غمی هم 
فرو رفته ایم؛ چه خوب اســت پس از موفقیت ها چنانچه شادی هایی خودجوش بر 
پا می داریم، الهام بخش آن ها را خداوند قرار دهیم وآیه  قرآن را مد نظر قرار دهیم 
و بگوییــم، خداونــد بود که تیر انداخت، خداوند بود که ایــن علم را به جوانان ما 
آموخت که تیر و موشــک هایمان به کمین گاه دشــمن اسام اصابت کند و نابود 

نماید. 09350006659
 330 هزار شهید، هر شهید 5 لیترخون=650/۱ هزار لیتر تقسیم بر 80 میلیون 
ایرانی؟ یعنی برای عزت و امنیت هر ایرانی بیش از 20 ســی ســی خوِن بهترین 

انسان ها ریخته شده؛ امانتدار باشیم… 09370008044
 اگر اســتفاده از لوله های آکاردئونی به واسطه استاندارد نبودن و خطرساز بودن 
مشکل دارد، چه شخص و اشخاصی اجازه ثبت وتولید این لوله ها را گسترش دادند، 
مگر جان مردم بازیچه است؛ جلو تولیدش را بگیرید. لطفاً به این امر رسیدگی کنید 

جناب آقای رئیسی. 09360006282
 محاکمه به نوبت؛ اول محاکمه مســببان ســقوط هواپیمای شهید بابایی، بعد 
محاکمه عامان سقوط هواپیمای اوکراینی. این عدالت، خواسته و حق مردم است. 

09150009890
 فرق بین شــرکت گاز با شرکت های آب و برق و تلفن در چیست؛ شرکت های 
فوق به مردم توضیح دهند برای نمونه از شرکت گاز یاد بگیرید ۱.اشتراک 2.سریال 
کنتور 3. از تاریخ تا تاریــخ ۴. مقدار مصرف 5.مبلغ مصرف 6.مهلت پرداخت 7.و 
از همه مهم تر به محض وصول پیامک وصول را برای پرداخت کننده بفرســتند و 
نمونه آن شرکت برق؛ با تشکر و در ضمن پیام شرکت گاز با قبض برابری می کند. 

09350004292

آینده ای مملو از سلیمانی های جدید
دو هفته  پرماجرا و اســتثنایی بر ما گذشــت. حاج قاسم را کشــتند. نه در یک مصاف 
جوانمردانه، بلکه در یک عملیات بزدالنه. اما بیشتر از آنکه خشمگین باشیم، غمگینیم. 
انتقام گرفتیم. نه یک انتقام ساده؛ چشِم شیرشان را کور کردیم. اما پیش از آنکه دل هایمان 
خنک شود، یخ زده و افسرده اند و میلیونی در خیابان های تهران و بغداد و کشمیر و دمشق 
و بیروت و... فریاد همدلی ســردادیم. اما بیشتر نگرانیم تا دلگرم. ماجراهای گران شدن 
بنزین، فوت هموطنان عزیزمان در تشییع جنازه و سقوط هواپیما، کوچک کردن حمله 
موشکی به عین االسد، سیل سیستان، ناهماهنگی نظامیان با رسانه  انقاب و اعام اشتباه 
ســپاه توسط همان سرداری که دو روز قبل، خبر انتقام را داده بود. در نهایت هم ماهی 
گرفتن از آب گل آلوده  فضای مجازی توسط عده ای از کاسبان هنر و جوانانی از همه جا 

بی خبر. شاید موارد دیگری هم باشد که روحمان را لگدمال کرده باشد.
هیچ واقعه ای در طول تاریخ، حالمان را وصف نمی کند. ترکیبی شــده ایم از آیات جنگ 
تبوک، نامه  حضرت علی)ع( به مالک اشتر، مستندهای روایت فتح، سریال زیر تیغ، رمان 
بینایی، فیلم به نام پدر، انیمیشن پت و مت و ترانه   نبسته ام به کس دل. همه  ما مریض 
شده ایم. می خواهیم گریه کنیم، فریاد بزنیم و التماس کنیم از خدای بزرگ که همه  این ها 

خواب باشد، اما نیست.
شاید قبولش سخت باشد، اما همه  این حوادث در فاصله چند روز یک نهیب بزرگ به ملت 
ایران است؛ ملتی که به واسطه انتخاب خود و پدرانش، طایه دار دوران جدید شده  است. 
چه بخواهید و چه نخواهید این اتفاقات، شروع یک عصر جدید است. دورانی که نخواهد 
آمد؛ بلکه ما آن را به وجود خواهیم آورد. همه چیز به من و شما بستگی دارد. همه چیز.

حاج قاسم مظهر معدود افرادی در طول تاریخ بود که آن گونه که دوست داشت، زیست 
و آن گونه که آرزو می کرد، ُمرد و دنیا را همان گونه که می پسندید تغییر داد. جهان را به 

سوی بهشتی که می دید، چرخ داد و هیچ خط و حد و مرزی جلو او را نتوانست بگیرد.
او هم بلد نبود بدون نگاه به دنیا زندگی خودش را شکل دهد. دلش برای دختران ایزدی 
و نوباوگان کرد نگران بود. عاشق جوانان عرب بود و تعدی دشمن به مرزهای کشور، خط 
قرمزش بود. از فلسطین تا کشمیر، از آفریقای شمالی تا آمریکای جنوبی، همه در دنیای 
او جا داشتند. حتی فراتر از این، همه غمدیدگان تاریخ از فرزندان شهدای دفاع مقدس 
و جنگ و انقاب و... و طفان مسلم تا بردگان سیاه پوست و مردگان سرخ پوست. بله او 
هم بدون دنیا نمی توانست کشور را اداره کند. اما چه دنیایی؟ او از دنیا تنها تعدادی دلقِک 
جنتلمن را که با زر و زور و تزویر بر گرده مردمان سوار و با دست های چدنی به چپاول 

ملت های جهان مشغولند، نمی دید.
شــهادت حاج قاســم، جهان ما را عوض خواهد کرد. دنیا منتظر عظمت ماست. آینده 
پرشــوکت سلیمانی ها، آینده کودکان ما را رقم خواهد زد، تنها اگر سلیمانی درونمان را 
دریابیم. اگر نتوانیم این غم را به خشم تبدیل کنیم، اگر نتوانیم این هوای جدیدی که به 
فضای کشور تزریق شده را تنفس کنیم  و اگر اراده ای برای ادامه  مبارزه با پلیدی ها در 

خودمان ایجاد نکنیم، آینده آنچنان هم روشن نیست. 
سلیمانی رفت تا صدها هزار سلیمانی از خواب برخیزند. باید خشم انقابی را در قلب های 
خود پرورش دهیم و با چشمان باز منتظر روزی باشیم که انتقام او و همه برادرانمان را از 

جنایتکاران جهان بازستانیم.
از این به بعد اگر رفتگریم، محکم تر جارو خواهیم زد؛ اگر دانش آموز و دانشجوییم، بیشتر 
درس خواهیم خواند. و ســرانجام اگر کارمند و کارگر و مدیر و بنا و نقاش و... هســتیم، 
به اوامر ســلیمانی درونمان بیشتر گوش خواهیم سپرد. در این راه باید تا حد جان مایه 
گذاشت. چه اینکه حاج قاسم شــهید، آمریکا را بیشتر عصبانی کرد. این را از جسارت 

بی شرمانه  ترامپ به او می شود فهمید که البته کی شود دریا به پوز سگ نجس.
واقعیت این است. ما باید اراده  محکم خود را برای ساختن آینده ای روشن استوار گردانیم 
و در این راه نباید بگذاریم خرمگس های غیرواقعی روی شــیرینی و حاوت این خشم 
بنشینند. نباید بگذاریم افرادی که هیچ فهمی از منافع ملی ندارند و تنها به دنبال ویزای 
شنگن و گرین کارت خود هستند و ابایی ندارند از اینکه به تولد فرزندشان در خارج از 
کشور افتخار کنند و حتی اخم بچه هایشان را با همه مردم ایران عوض نمی کنند، در اراده 
ما تزلزلی ایجاد کنند. چه اینکه در سرتاسر جهان هنرمندان در این شرایط به پا می خیزند 
و اگر ذره ای نسبت به مردم خود احساس دین می کنند، آن ها را بیدار و حرکت ملی را به 

سوی آینده ای مملو از قهرمانان جدید سوق می دهند.

 از حاج قاسم تا حاج اسماعیل
یک استراتژیســت بزرگ، مردان بزرگی هم 
در اختیار دارد. بیشــتر آن ها هم قد و اندازه 
خود او توانایند؛ از آن رو اســت که گروهش 
قادر است استراتژی های بزرگ را به ویژه در 
صحنه های جنگی خاص پیش ببرد. شــاید 
بسیاری این را تا امروز از خود پرسیده باشند 
که چرا در تمام این ســال ها، نیروی قدس با 
آنکه دیرتر متولد شد، از تمام وزارتخانه ها و 
مراکز پس از انقاب، موفق تر بود. بی شــک 
این پرسش پاســخ های گوناگونی دارد، اما 
مهم ترین آن، یک دســت بودن نیروهای آن 
اســت. آن ها همه به دنبال هدفی مشترک 
بودنــد و تحت فرماندهی واحــد. آن ها این 

فرماندهی و توانایی هایش را باور داشتند.
در این ســال ها خاصه در یــک دهه اخیر، 
انــواع پرونده هــای ریز و درشــت از مراکز 
مختلف به بیــرون درز کرده؛ برخی متواری 
شــده اند، برخی حرص مال و منال کورشان 
کرده و برخی حوزه مسئولیت خود را تا حد 
یک جمع خانوادگی تنــزل داده اند. آلودگی 
بســیاری، مجموعه هایی کارآمد را ناکارآمد 
ســاخت و از رده خارج کــرد. اما در نیروی 
قدس هر روز شاهد پیشــرفت بودیم. حاال 
شاهد شهادت رأس این هرم هستیم. مردی 
که این عظمــت را کنار هم چید و جهان را 
به تعجب واداشت. بسیاری اکنون می پرسند؛ 
حاال چه خواهد شد؟ آیا این مجموعه خارق 
العاده قادر اســت چون گذشــته کار کند و 
همان نیروی پیشــران ســابق و معصومیت 

پیشین را یکجا داشته باشد؟
ســردار »حاج اســماعیل قاآنی« تا یکی دو 
هفته پیش یک خراسانی گمنام بود. حاال هم 
هست. پس از آنکه نام او به عنوان جانشین 
سردار ســلیمانی بزرگ به سرتیتر خبرهای 
جهانی تبدیل شد، بســیاری از خبرنگاران 
و مراکز خبــری به زحمت افتادند تا بتوانند 
از وی اندک خبر و اطاعاتی بدســت آورند. 
بخش اندکی از این گمنامی به شــغل وی 
برگشته و معمول بود، اما بخش عمده آن به 
شوق او برای دیده نشدن بود. حاج اسماعیل 
یــک نظامی محجوب و البته در کار خویش 
خبره اســت. ما سرداری بی نظیر را از دست 
دادیم، اما او ارثیه اش را به مردی بخشــیده 
اســت که بی گمــان آن را چون جان حفظ 
خواهد کرد و بهتر از پیش تاش خواهد کرد 

این حوزه را سامان دهد و پیش ببرد.
در چنیــن روزهایی که هنــوز گرد غم از 
چهره ها زدوده نشــده و چشــمه اشک ها 
نخشــکیده، نمی توان چندان لب به انتقاد 
گشــود. از ســویی کار حاج قاسم حرف 
نداشــت و جایی برای انتقاد نمی گذاشت. 
امــا بــه عنــوان یــک روزنامه نــگار اگر 
بخواهم توصیه ای به بــرادر بزرگترم حاج 
اسماعیل عزیز داشــته باشم؛ می گویم در 
کنار زحمات تا امروز کــه خیره کننده و 
اعجــاب انگیز بوده، پس از این، در نیروی 
قدس نقش رسانه را بیشتر دریابند. امروز 
جهان به سمتی می رود که خبرگزاری ها و 
تلویزیون ها و شــیوه عمل آن ها در نبردها 
بیش از برخوردهای میدانی و نوع ساح ها 
مؤثرنــد. جای جــادوی رســانه نباید در 
نبردهای ما خالی باشــد و نیروهای مورد 
نیاز آن باید به بهترین نحو تربیت شــده 
و شــیوه روز جنــگ رســانه ای در جهان 
مدرن را بدانند. اگــر نه گاه تمام زحمات 
ســال های ما و چه بســیار خون ها با یک 
نقشــه رســانه ای بر باد می رود و با تأسف 

بسیار شاهد آن بوده ایم.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

آمریکایی ها هرگز 
کنار ملت ایران 
نبوده اند و به صراحت 
دروغ می گویند، اما 
اگر باشند هم، برای 
فرو کردن خنجر 
زهرآلود خود به سینه 
ملت است

بــــــــرش

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

چله حاج قاسم )10(

 مصطفی فارویی

 سیاست  رهبر انقاب اسامی در بخشی از خطبه دوم نماز 
جمعه دیروز تهران با توجه به این برهه حساس از تاریخ منطقه، 
ســخنان مهمی را به زبان عربی خطاب به برادران عرب بیان 
کردنــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به جنایت بزدالنه 
آمریکایی ها در ترور یک ســردار بزرگ و شــجاع ایرانی و یک 
مجاهد فداکار و بــا اخاص عراقی به دســتور رئیس جمهور 
تروریســت آمریکا، گفتند: سردار شهید ســلیمانی با حضور 
شجاعانه در صفوف مقدم و خطرناک یکی از مؤثرترین عوامل 
در شکست عناصر تروریستی مانند داعش و امثال آن در سوریه 
و عراق بود، اما آمریکایی ها بدون اینکه جرئت کنند با او در نبرد 
روبه رو شوند، بزدالنه به او که به دعوت دولت عراق در فرودگاه 
عراق بود، حمله کردند و خون مطهر او و همراهانش را بر زمین 
ریختند تا برای چندمین بار خون فرزندان ایران و عراق در راه 
خدا بر زمین ریخته و با یکدیگر مخلوط شــود. ایشــان تأکید 

کردند: تنبیه اصلی آمریکا اخراج از منطقه است.

  متهم کردن ایران به جنگ های نیابتی، دروغ بزرگ است
حضرت آیت اهلل خامنه ای قدرت اســامِی ملت های منطقه را 
عامل فائق آمدن بر قدرت های فاســد مادی خواندند و با اشاره 
به تسلط غربی ها بر کشورهای منطقه با پشتوانه علم و فناوری، 
ساح نظامی، تبلیغات دروغین و سیاست های مکارانه، افزودند: 
آن ها هر گاه به واســطه نهضت های مردمــی ناچار به خروج از 
کشــوری شدند، تا حد توان دســت از توطئه و نفوذ اطاعاتی 
و ســلطه سیاسی و اقتصادی برنداشــتند و غده بدخیم رژیم 
صهیونیســتی را به عنوان تهدیدی دائم برای کشورهای غرب 

آسیا در قلب این منطقه جاسازی کردند.
ایشــان پیروزی انقاب اسامی را موجب وارد آمدن ضربه های 
سیاسی و نظامی سخت بر رژیم غاصب صهیونیستی و به دنبال 
آن زنجیره شکست های استکبار و در رأس آن آمریکا از عراق، 
سوریه تا غزه و لبنان و از یمن تا افغانستان دانستند و افزودند: 

رسانه های دشمن، ایران را به جنگ های نیابتی متهم می کنند، 
در حالی که این دروغی بزرگ اســت و ملت های منطقه بیدار 

شده اند.
رهبر انقاب اســامی توانایی ایــران در مقاومت بلندمدت در 
برابر خباثت های آمریــکا را در فضای منطقه و روحیه ملت ها 
مؤثر خواندند و تأکید کردند: سرنوشت روشن منطقه نجات از 
سلطه استکباری آمریکا و رهایی فلسطین از حاکمیت بیگانگان 
صهیونیست است که با همت ملت ها باید زمان رسیدن به این 

هدف نزدیک تر شود.

  پیشنهادهایی برای رفع تفرقه بین مسلمانان
حضرت آیت اهلل خامنــه ای کنار زدن عوامل تفرقه از جهان 
اسام را الزم دانستند و بر مواردی از جمله: »وحدت علمای 
دین برای کشف راه حل های اسامی در سبک زندگی نوین 
اسامی«، »همکاری دانشگاه های اسامی برای ارتقای علم 
و فناوری و ســاخت زیربناهای تمدن جدید«، »هماهنگی 
رســانه های اسامی برای اصاح ریشه ای فرهنگ عمومی«، 
»ارتباط نیروهای مسلح اســامی برای دور کردن جنگ و 
تجــاوز از منطقه«، »ارتباط بازارهای اســامی برای خارج 
کردن اقتصاد این کشــورها از سلطه کمپانی های غارتگر«، 
»رفت وآمد وسفرهای مردم برای افزایش همزبانی، همدلی، 
وحدت و دوســتی« به عنــوان راهکارهای افزایش وحدت و 

دور شدن از تفرقه تأکید کردند.
ایشــان با تأکید بر اینکه دشمنان ایران و اسام می خواهند 
اقتصاد خود را با منابع کشــورهای ما، عزتشــان را با ذلت 
ملت های ما و صدرنشــینی خــود را با تفرقه ما تأمین، و ما 
و شــما را به دســت خودمان نابود کنند، افزودند: آمریکا، 
»فلســطین را بی دفاع در برابر صهیونیست های جنایتکار«، 
»ســوریه و لبنان را در تصرف دولت های وابســته و مزدور 
خــود«، »عراق و ثروت نفتــی آن را کامًا متعلق به خود« 

می خواهد و برای این هدف شــوم، به بزرگ ترین ظلم ها و 
شرارت ها مانند آزمون ســخت چند ساله  سوریه، فتنه های 
پی در پــی در لبنان و تحریکات و خرابکاری مســتمر در 

عراق دست زده  است.

  ایجاد فتنه، جنگ داخلی و تجزیه عراق هدف آمریکاست
رهبر انقاب اســامی ترور آشکار شهید ابومهدی، فرمانده 
شجاع حشدالشعبی و سردار بزرگ سپاه شهید سلیمانی را 
نمونه کم نظیــر دیگری از فتنه انگیزی آمریکایی ها در عراق 
خواندنــد و گفتند: آن ها برای تأمین هــدف پلید خود در 
عراق به دنبال ایجاد فتنه، جنگ داخلی و ســرانجام تجزیه 
 عراق و حذف نیروهای مؤمن، مبارز، مجاهد و میهن دوست 

هستند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای اظهارات وقیحانه آمریکایی ها در 
مقابــل حکم پارلمان عراق به اخــراج آنان را نمونه دیگری 
از ایــن فتنه انگیزی ها خواندنــد و افزودند: آن ها که خود را 
حامی دموکراسی وانمود می کردند، تعارف را کنار گذاشته و 
می گویند ما برای ماندن در عراق آمده ایم و بیرون نمی رویم.

رهبر انقاب اسامی در پایان سخنانشان در خطبه دوم نماز 
پر شــکوه جمعه خطاب به همه ملت های مسلمان منطقه 
تأکید کردند: دنیای اســام باید صفحه جدیدی بگشاید و 
وجدان های بیــدار و دل های مؤمن، اعتمــاد به نفس را در 
ملت هــا بیدار کنند و همه بدانند که تنها راه نجات ملت ها، 

تدبیر و استقامت و نترسیدن از دشمن است.

بدون تیتر
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 آیــت اهلل جنتی، رئیــس مجلس خبرگان 
گفت: حضور سفیر انگلیس در تجمع مقابل 
دانشگاه امیرکبیر گستاخانه بود. معلوم نیست 
چــرا وزارت امــور خارجــه در مقابل چنین 
تحرکاتــی، منفعانه عمل می کند. ســفیر 
انگلیس باید به عنوان عنصر نامطلوب شناخته 

شده و از ایران اخراج شود.

 پژمانفر، ســخنگوی فراکسیون روحانیت 
مجلــس گفت: رئیس جمهور بــه جای ارائه 
گزارش به مردم از عملکرد دستگاه اجرایی به 
دنبال ایجاد تشکیک در مسائل مختلف است 
تا با این روش موجبات انحراف افکار عمومی از 

مسائل جاری کشور را فراهم کند.

 سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در گفت وگوی تلفنی با وزیر دفاع ترکیه 
گفت: ایران عاقه ای به افزایش تنش ها ندارد، 
ولی بــه هر اقدام غیرعقانی و تجاوزکارانه ای 
به شدت پاســخ می دهد. ایران ثابت کرد اگر 
شــرارت های آمریکایی ها ادامه یابد، آمریکا 

پاسخ های سنگین تری دریافت خواهد کرد.

 پایگاه خبری نورث ورست آرکانزاس نوشت: 
وزرای خارجه کانادا، انگلیس، افغانستان، سوئد 
و اوکراین در بیانیه  ای مشترک پس از دیدار در 
انگلیس اعام کردند که از ایران می خواهند به 
خانواده قربانیان این حادثه غرامت پرداخت کند. 
از ســوی دیگر وزیر حمل ونقل کانادا اعام کرد 
بازرســان این کشــور وارد ایران شده و از محل 
سقوط هواپیمای اوکراینی بازدید کرده اند و به 

زودی تکه های هواپیما را نیز بررسی می کنند.

آمریکا ناکام از مذاکره، باقیمانده اقتصاد ایران را هم تحریم کرد!
ژست تحریمی دلقک

فارس: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
با صدور دســتور اجرایی جدید، زیرساخت 
حقوقی تحریــم باقیمانده اقتصــاد ایران را 
فراهم کرد. این دستور اجرایی بدین معناست 
که تمامی اقتصاد ایران شــامل تحریم است 
و هرکس هر نوع فعالیتــی به هر نحوی در 
اقتصاد ایران داشته باشد، باید به طور کامل 
خود را از نظام مالی آمریکا، سفر به آمریکا و نظام پرداخت دالر جدا کند. هرچند ترامپ 
با صدور این دستور اجرایی، برای نخستین بار در طول تاریخ، زیرساخت حقوقی تحریم 
تمامی بخش های اقتصاد یک کشور را فراهم کرده است، ولی پیش از این و با قرار گرفتن 
نظام بانکی و بانک مرکزی در لیست تحریم آمریکا در عمل اقتصاد ایران به طور کامل 
تحریم شده بود، اما با صدور این دستور اجرایی از نظر حقوقی نیز باقیمانده اقتصاد ایران 
شامل تحریم می شــود. البته با توجه به اینکه تحریم جدید عماً بی معناست، به نظر 
می رسد ترامپ که موفق نشده است ایران را وادار به مذاکره کند، می خواهد نشان دهد که 
همچنان ابزار فشار دارد و در مذاکرات احتمالی، رفع این تحریم ها که در عمل اثری ندارند 

را به عنوان امتیاز قلمداد کند.
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6 روش برای کمک به سیل زدگان از طریق سامانه های آستان قدس رضوی  آستان: امکان کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان از طریق آستان قدس به 6 روش فراهم شده است. این روش ها عبارتند 
از: شماره گیری *8# )ستاره هشت مربع( با تلفن همراه، مراجعه به اپلیکیشن رضوان و انتخاب گزینه خیرات و نذورات و سپس گزینه سیل زدگان، مراجعه به سایت: nazr.razavi.ir و انتخاب گزینه سیل زدگان، واریز نقدی 
کمک ها به شماره حساب 4872727280 بانک ملت و یا شماره کارت 6104337525433205 بانک ملت، مراجعه به دفاتر نمایندگی های آستان قدس در استان ها و مراجعه حضوری به دفاتر نذورات حرم مطهر رضوی.
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با دبیر کل شورای 

همبستگی اسالمی پاکستان:
یادآوری اهمیت اتحاد ملل اسالمی، از برکات خون 

شهید سلیمانی بود 
آستان  تولیت  مقام  قائم  آستان    
قدس رضوی با تأکید بر اهمیت توجه 
و تمسک به وحدت میان ملل اسالمی 
در برابر دشمنان گفت: توجه به اتحاد و 
همبستگی امت اسالم، از برکات شهادت 
سردار سلیمانی برای مردم ایران و جهان 

اسالم بود.
مصطفی خاکسار قهرودی پنجشنبه در دیدار دبیرکل و اعضای شورای همبستگی 
اسالمی کشور پاکســتان که به منظور ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت 
ایران در به شهادت رسیدن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به کشورمان سفر 
کرده اند، ضمن خوشامدگویی به هیئت پاکستانی گفت: از اظهار همدردی شما از 

واقعه غمبار شهادت شهید سلیمانی و همرزمان ایشان بسیار سپاسگزاریم.
خاکســار قهرودی تأکید کرد: دشمن با ترور سردار سلیمانی تالش کرد از ترس 
و وحشتی که نسبت به وی دارد، نجات یابد، اما آنچه مسلم است این ترس پس 
از به شهادت رسیدن این سردار بزرگ بیشتر می شود و دنیا نسبت به این توطئه 
بی تفاوت نخواهد نشست و دشمن از این حرکت اشتباه ضربات بسیاری خواهد 

خورد.

 همبستگی؛ راه ناامیدی و شکست دشمنان
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به عنوان شورای همبستگی اسالمی 
پاکســتان تصریح کرد: آن عاملی که بیش از هر زمانی به آن نیاز داریم و توجه 
و تمســک به آن حربه ای ناامیدکننده در برابر دشمن است، همبستگی است. از 
برکاتی که شــهادت حاج قاسم سلیمانی برای مردم ما و جهان اسالم به ارمغان 

آورد، توجه به اتحاد و همبستگی بود.  
وی، هدف دشــمن از شهادت سردار سلیمانی را از بین بردن اتحاد ملل اسالمی 
دانست و گفت: شهید سلیمانی تالش می کرد، صف مقاومت تقویت شود. ما بر 
اســاس باورهای اســالمی خود معتقدیم این اتحاد هر چه تقویت شود، دشمن 
ناامیدتر می شــود و راه ضربه خوردن و شکســت نهایی دشــمنان نیز همین 
همبستگی و اتحاد است. در صورتی که در کنار اتحاد، بیداری هم وجود داشته 

باشد، زمینه ساز ظهور ولی امر امام زمان)عج( خواهد شد.
به گفته خاکسار قهرودی، در مجموعه آستان قدس رضوی اهم وظیفه ما خدمت 
به زائران حضرت رضا)ع( است. کیفیت این خدمت رسانی نسبت به زائران داخلی 

و خارجی تفاوتی ندارد.
وی تأکید کرد: در بین زائران، زائران پاکستانی به واسطه نزدیکی جغرافیایی 
و اشــتراکات فرهنگی جایگاه ویژه ای برای ما دارند. امیدواریم این خدمات، 

مورد رضایت زائران و قبول خداوند متعال قرار گیرد. 

 الهام بخشی مردم ایران برای ملل اسالمی
در جریان این دیدار موالنا محمودحسن، دبیرکل شورای همبستگی اسالمی 
کشــور پاکستان، ضمن ابراز تألم و تســلیت عمیق از شهادت سردار شهید 
سلیمانی، او را سردار نامدار جهان اسالم خواند و گفت: پس از پیروزی انقالب 
اســالمی به رهبری امام خمینی)ره(، استکبار جهانی به انحای مختلف علیه 
این نظام اسالمی توطئه چینی و مشکل تراشی می کنند، ولی همواره ملت در 
صحنه ایران اســالمی مقابل آن ها به سردمداری آمریکا ایستادگی می کند و 
 به کمک خداوند متعال پیروز شــدید، که باید ملت پاکستان از شما روحیه

بگیرد.
وی افزود: ما معتقدیم شــهید زنده اســت و به ملت خود حیات می بخشد و 
اهدافش تداوم می یابد. ایران یک قاسم سلیمانی از دست داده ولی صدها هزار 
سلیمانی  دیگر تربیت کرده است. همان طور که در آغاز انقالب با ترور شهید 

بهشتی ها، مردم ایران همچنان اتحاد خود را حفظ کردند.
دبیر جمعیت علمای اسالمی پاکســتان همچنین با ابراز خرسندی از نحوه 
پذیرایی و خدمات ارائه شــده توسط آستان قدس رضوی به زائران پاکستانی 
در حرم مطهر رضوی و ایام اربعین، گفت: ملل اســالمی منطقه تنها از نظر 
مرزی با هــم نزدیکی ندارند، بلکه در امور فرهنگــی و مذهبی هم توافق و 

همبستگی دارند که باید بر تقویت این اشتراکات تمرکز کنیم.

با حضور جامعه قرآنی مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی برگزار شد
محفل انس با قرآن کریم به یاد حاج قاسم سلیمانی 

آســتان: محفل انس با قــرآن کریم 
یادبود ســردار رشید اسالم شهید حاج 
قاسم سلیمانی، شهدای جبهه مقاومت، 
شهدای ســانحه هوایی و جانباختگان 
حادثه کرمان در حــرم مطهر رضوی 

برگزار شد.
ایــن محفل نورانی در ادامه سلســله 

محافل انس با قرآن کریم به یادبود شــهید حاج قاســم ســلیمانی، شهدای 
جبهه مقاومت، شهدای سانحه هوایی و جانباختگان حادثه کرمان پنجشنبه 
 شــب پس از نماز مغرب و عشا در محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی 

برگزار شد.
در این محفل قرآنی که با حضور پرشــور جامعه قرآنی مشهد همراه بود، در 
ابتدا حجت االســالم تقی حسین زاده؛ کارشناس قرآنی حرم مطهر رضوی به 
تبیین جایگاه شــهید از منظر قرآن پرداخت، در ادامه نیز سینا فتحی؛ قاری 
نوجوان و خوش الحان آســتان قدس رضوی آیاتی از ســوره مبارکه حج را با 
صوتی زیبا و دلنشــین تالوت کرد و سپس مراســم با تالوت آیاتی از سوره 
مبارکه نســاء توسط حاج حمید شــاکرنژاد؛ قاری بین المللی و ممتاز آستان 

قدس رضوی ادامه پیدا کرد.
پخش کلیپی با موضوع رشادت های حاج قاسم سلیمانی، اجرای برنامه عزاداری 
و سوگواری با مداحی و مدیحه سرایی حسین خانی؛ مداح و ذاکر اهل بیت)ع( و 
اجرای تواشیح توسط گروه همخوانی»سیرت النبی« از دیگر برنامه های این محفل 

قرآنی بود.
در این مراســم شــرکت کنندگان با قرائت فاتحه و تالوت آیات نورانی وحی یاد 
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی، شهدای مقاومت، شهدای سانحه هوایی و 
جانباختگان حادثه کرمان را گرامی داشتند و از درگاه ایزد منان برای آن ها غفران 

و علو درجات را خواستار شدند.

در مؤسسه تربیت بدنی این آستان انجام می شود 
 ترویج فرهنگ ورزش 

در مسابقات کارکنان و خادمان آستان قدس رضوی 
فعاالن  ورزشــی  مســابقات  آستان: 
بخش هــای مختلف خدمتی آســتان 
قدس رضوی از دوم دی  ماه با استقبال 
کارکنان و خادمان در مؤسســه تربیت 
بدنی آســتان قدس رضــوی در حال 

پیگیری است. 
به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی 

آســتان قدس رضوی، رقابت های کارکنان، خدام و خادمیاران آستان قدس 
رضوی در رشــته های فوتســال، والیبال و تنیس روی میــز از دوم دی  ماه 
در ســالن های ورزشی تربیت بدنی آســتان قدس رضوی آغاز شده و تا اول 

بهمن ماه ادامه می یابد.
این دســته رقابت های ورزشــی در این مجموعه با هدف ترویج فرهنگ ورزش، 
نشــاط و سالمتی ویژه آقایان فعال در بخش های مختلف خدمتی آستان قدس 

رضوی برنامه ریزی شده و در حال برگزاری است.  
در رشــته  فوتسال 13 تیم ورزشی به تعداد 156 نفر و در رشته والیبال 10 تیم 
با 120 شرکت کننده در هر رشته حضور پیدا کردند. در مسابقات انفرادی تنیس 
روی میز هم در دو رده سنی زیر و باالی 15 سال، 50 نفر از خادمان و کارکنان 

و فرزندان آن ها شرکت کردند.
آیین اختتامیه دوره نخست رقابت ها دوم بهمن ماه در سالن همایش های مؤسسه 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
دشمن شناسی و بصیرت از ویژگی های مهم 

شهدا بود. 
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی با 
تأکید بر اهمیت دشمن شناســی، تصریح 
کرد: باید مراقب باشــیم دشــمنانمان را 
بشناســیم و باید بدانیم که آمریکا و اروپا 

دشمن اسالم و مسلمانان هستند.
تولیت آستان قدس رضوی شامگاه جمعه 
27 دی ماه در یادواره سردار شهید علی اصغر 
حسینی محراب و بزرگداشت شهید حاج 
قاسم سلیمانی که در مسجد جامع رضوی 
مشهد برگزار شــد، با اشاره به تعبیر رهبر 
معظم انقالب در خطاب یوم اهلل به روز تشییع 
پیکر حاج قاسم سلیمانی، ابراز کرد: رهبر 
معظم انقالب حضور میلیونی و شگفت آور 
مردم در مراسم تشییع پیکر سردار شهید 
ســلیمانی را به یوم اهلل تعبیر کردند، بر این 
اساس برگزاری مراسم و محافل گرامیداشت 
شهدا می تواند از مصادیق یوم اهلل باشد.وی با 
بیان اینکه برگزاری باشکوه مراسم یادواره 
شهدا از مصادیق تعظیم شعائر الهی است، 
ابراز کرد: یادواره شــهدا نباید یک مجلس 
معمولی و عادی تلقی شــود، در این قبیل 
مراسم مســئله یک شخص مطرح نیست، 
موضوع تجلیل و تکریم از یک فکر و جریان 
حق مطرح است و گرامیداشت افرادی که 

در این راه حق خونشان را نثار کردند.
تولیت آســتان قــدس رضوی راه شــهدا 
را مســیر مبارزه با مســتکبران و دفاع از 
محرومان و مستضعفان خواند و ابراز کرد: 
بر این اســاس شهدای ما امتداد نسل انبیا، 
اولیا و شــهدای راه حــق در طول تاریخ و 
ادامه دهنــدگان راه مبارزه با کفار، ظالمان، 

فرعون ها و ابوجهل ها هستند.

 حاج قاسم سلیمانی، مصداق بارز 
انجام وظیفه در راه حق

وی حاج قاسم سلیمانی را مصداق بارز انجام 
وظیفــه در راه حق معرفی و ابراز کرد: این 
مرد بــزرگ در راه مبارزه با ظالمان و دفاع 
از مظلومان لحظه ای آرام نداشــت، در سن 
62 سالگی مانند یک جوان در عرصه مبارزه 
حضور داشت و چه آثار و برکات ماندگاری 

از خود بر جای گذاشت.
حجت االســالم والمســلمین مروی افزود: 
سردار سلیمانی در برابر جریان پلید، وحشی 

و خونخوار داعش که توســط آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و ارتجاع منطقه به وجود آمده 
بود تا بالی جان جبهه مقاومت باشد، ایستاد 
و با آن فکر و اندیشــه بلند و قدرت و قوت 
برنامه ریزی نظامی خود، داعش را نابود کرد.

وی افزود: حاج قاسم سلیمانی با اینکه خیلی 
اهل حضور در تلویزیون نبود، اما در صفحه 
دل مردم نقش بسته بود و این اتفاق به دلیل 
اخالص این مرد بزرگ بود، او صرفاً یک فرد 
نظامی نبود، بلکه یک دیپلمات بسیار قوی 
و برجسته نیز بود که با دیپلماسی و منطق 
قوی خود توانست مقامات روسیه، عراق و 

سوریه را برای مبارزه با داعش همراه کند.
وی ضمن اشاره به حمله آمریکا به عراق و 
طرح این پرسش که آیا آمریکا برای نجات 
مردم عراق، صدام را سرنگون کرد؟ توضیح 
داد: آمریکا به خاطر مــردم عراق صدام را 
ســرنگون نکرد، بلکه این نفت و ذخایر این 
منطقه بود که انســان های ظالم را بی تاب 
حضور در این منطقه کــرده بود، صدام را 
برداشتند تا بتوانند عراق را به راحتی ببلعند، 
اما آن کســی که در برابر آمریکا ایستاد و 
اجازه این کار را نداد، حاج قاســم سلیمانی 

بود.
وی با بیان اینکه ســردار سلیمانی مطیع 
والیت و مجری تدابیر رهبری بود، گفت: با 
عنایت الهی، تدابیر رهبری معظم و تالش ها 
و فداکاری های حاج قاســم؛ نقشه و فتنه 
عظیم داعش در منطقه از بین رفت، لذا ما 

باید محافل شهدا را باشکوه برگزار کنیم زیرا 
مدیون آن ها هستیم.

 عزت و استقالل 
در ادامه دادن راه شهداست 

وی بــا بیان اینکه اگر می خواهیم راه عزت 
و استقالل ادامه پیدا کند باید ادامه دهنده 
راه شهدا باشیم، ابراز کرد: شهید به جامعه 
حیــات می دهد و جامعه غفلت زده را بیدار 
می کنــد، خون پاک شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی تزریق دوباره حیــات به کالبد 
جامعــه ما بود و تحولی عظیم را در جامعه 
ما ایجاد کرد، دشــمنان این را فهمیدند و 
ســعی کردند این عظمت، شکوه و بیداری 

را به حاشیه برانند.
وی با اشــاره به ســانحه سقوط هواپیمای 
اوکراینی، ابراز کرد: همــان طور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند، همه از سقوط این 
هواپیما متأثر و ناراحت شــدیم، اما دشمن 
آن قدر این موضوع را برجسته کرد تا جریان 
تشییع سردار سلیمانی و شهدا را تحت تأثیر 
قرار دهد.وی با اشــاره به فضاســازی های 
گسترده رسانه های غربی در خصوص این 
سانحه هوایی به رفتار دوگانه این رسانه ها 
اشــاره و ابــراز کــرد: آن روزی که گروه 
تروریستی داعش یک هزار و 700 دانشجو 
را در یک دانشکده عراق قتل عام کرد، این 
رسانه ها ســکوت کردند و چیزی ننوشتند 
زیرا داعش را خودشان تربیت کرده بودند، 

امروز نیز آن ها دلشان برای شهدای عزیز این 
سانحه دردناک هوایی نسوخته است.

وی افزود: همین فرانسه با توطئه پلیدش و 
ایجاد جنگ داخلی حدود 2میلیون انسان را 
در آفریقا کشت، این ها دلشان برای انسان 
و بشریت نمی سوزد؛ فلسطینیان را قتل عام 
می کنند، هواپیماهای آمریکایی در عراق و 
افغانستان مسجد، خانه، مراسم عروسی و 

غیــره را بمباران می کند، آیا 
آن ها انسان نیستند؟

وی بــا تأکیــد بــر اهمیت 
دشمن شناسی، تصریح کرد: 
باید مراقب باشیم دشمنانمان 
را بشناسیم و باید بدانیم که 
آمریکا و اروپا دشــمن اسالم 
و مســلمانان هستند و یکی 
از ویژگی های شهدا این بود 
و  بودند  که دشمن شــناس 
افزود:  بصیرت داشــتند.وی 
آن هایی که به امیرالمؤمنین 
علی)ع( ضربه زدند از ســپاه 
بودنــد،  امیرالمؤمنیــن)ع( 

خوارج که حضرت علی)ع( را به شــهادت 
رساندند، جزو لشکر و سپاه امیرالمؤمنین)ع( 
بودند اما به ســبب عدم بصیرت، حضرت 
علی)ع( را شــهید کردنــد و موجب ادامه 
حکومت اموی شدند، اگر بصیرت داشتند 
شهادت امام حسین)ع( و واقعه کربال اتفاق 

نمی افتاد.

همه از سقوط این 
هواپیما متأثر و 

ناراحت شدیم، اما 
دشمن آن قدر این 
موضوع را برجسته 

کرد تا جریان تشییع 
سردار سلیمانی و 

شهدا را تحت تأثیر 
قرار دهد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در یادواره سردار شهید علی اصغر حسینی محراب تأکید کرد

دشمن شناسی و بصیرت، ویژگی  مهم شهدا 
وی
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 در جواب مخاطبی کــه گفته بود چرا 
نمی گذارید در حرم بخوابیم باید گفت اگر 
خوابیدن در حرم مجاز باشد که به آن حرم 
نمی گویند بلکه خوابگاه است. ضمناً نباید 
فضای ملکوتی و معنوی حرم را با خوابیدن 

از بین برد.
09380005630

 تعداد صندلی نماز بــرای افراد ناتوان و 
کهنســال در رواق ها خیلی کم است. لطفاً 
تدابیری  اندیشه شود تا صندلی ها بیشتر باشد.

09150005264

 بسیاری از آیات شریفه قرآن و احادیث 
اهل بیــت)ع( در آینه کاری هــا و تزئینات 
ســقف ها و دیوارهای رواق های حرم مطهر 
رضوی به کار رفته است، اما برای زائران به 
راحتی قابل خواندن نیست. این مشکل را 

می شود با یک تابلو راهنما حل کرد.
09130004201

 زائرسراهای ارزان قیمت نیاز امروز زائران 
در مشهد اســت نباید تنها از آستان قدس 
انتظار ساختن این زائرسراها را داشته باشیم، 

همه باید کمک و یاری کنند.
09170006847

 ازدحام و شلوغی اطراف ضریح مطهر امام 
رضا)ع( نیازمند کار فرهنگی و مذهبی است.

09030003038

 چرا ســاخت و ســازها در اطراف حرم 
مطهر رضوی از سوی آستان قدس رضوي، 
استانداری خراسان رضوي، شهرداری مشهد 
و سایر نهادها و ارگان های مربوط مدیریت و 
نظارت نمی شود، زیرا جلوه زیبای گنبد منور 
حرم مطهر امام رضا)ع( دیگر از خیابان های 
اطــراف و ورودی های حــرم مطهر مانند 

سال های گذشته نمایان نیست.
09350008691

دلجویی خادمان آستان قدس 
رضوی از بازماندگان سانحه 

هوایی اوکراین در استان البرز
آستان: خادمان آســتان قدس رضوی در 
اســتان البرز با خانواده هــای جانباختگان 
سانحه هواپیمای اوکراینی دیدار و از آن ها 

دلجویی کردند.
با تأکید تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر 
دلجویی از خانواده های جانباختگان حادثه 
هواپیمــای اوکراین، چهار نفــر از خادمان 
آستان قدس رضوی به البرز سفر کرده و از 

خانواده این شهیدان دلجویی کردند.
این خادمان به همراه مدیر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در البرز با در دست 
داشــتن پرچــم متبرک حــرم رضوی در 
منزل شــهید پارسا حسن نژاد، امیرحسین 
سعیدی نیا، ســیاوش غفوری زاده، سحرناز 

حق جو و السا جدیدی حضور یافتند.
گفتنی است؛ در این دیدار خادمان آستان 
قــدس رضوی از خانواده های شــهدا برای 
حضور در مراســم غبارروبی مضجع شریف 

رضوی دعوت کردند.

امدادرسانی خادمیاران رضوی 
ایرانشهر به سیل زدگان 

استان سیستان و بلوچستان
آســتان: در پی بارش های اخیر و جاری 
شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان، 
خادمیاران رضوی شهرستان ایرانشهر اقدام 
به جمــع آوری اقالم مورد نیاز برای مناطق 

سیل زده کردند.
مســئول کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
شهرستان ایرانشهر با اعالم این خبر گفت: 
نخســتین محموله کمک های جمع آوری 
شده مردمی شــامل 700 قرص نان، 250 
کنســرو لوبیا چیتی و 400 دســت لباس 
گرم به منطقه ســیل زده جلگه چاه هاشم 

شهرستان دلگان اعزام شد.
محمدامین ســپاهی افزود: همچنین مبلغ 
50 میلیون ریال برای خرید آب معدنی از 
طریق اجرای پویش »نذر آب« جمع آوری 
شــده اســت که پس از خرید بین مناطق 

سیل زده توزیع خواهد شد.
وی اضافــه کرد: ایــن اقالم بــا همکاری 
خادمیاران رضوی و حوزه مقاومت بســیج 
خیبر جلگه چاه هاشم بین روستاها و مناطق 

آسیب دیده در حال توزیع است.
هموطنان ساکن در 13 شهرستان ایرانشهر، 
چابهــار، خاش، دلــگان، زاهدان، ســرباز، 
ســراوان، سیب و ســوران، فنوج، کنارک، 
میرجاوه، نیکشــهر و هیرمند دچار سیل و 

آبگرفتگی شده اند. 

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

شیوخ و سران قبایل عراقی در حرم رضوی یاد شهید سلیمانی را گرامی داشتند
آستان: جمعــی از شیوخ و ســران قبایل و 
عشایر عراقی با حضور در حرم مطهر رضوی، 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان 
شهیدش به ویژه ابومهدی المهندس را گرامی 

داشتند.
این هیئت که مشــتمل بر 120 نفر از شیوخ، 
سران قبایل و عشایر کشور عراق بود، پنجشنبه 
26 دی  ماه با حضور در رواق دارالمرحمه حرم 
مطهر ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا)ع( 
ضمن گرامیداشت یاد شهدای جبهه مقاومت به 
ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و ابراز همدردی 
با ملت ایران، بر مقاومت اســالمی و اتحاد امت 

اسالم تأکید کردند.
در حاشیه این مراسم مدیر امور زائران غیرایرانی 
آستان قدس رضوی در گفت وگو با خبرنگاران، 
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج 
قاسم ســلیمانی و همرزمانش را موجب اتحاد 

بیشتر ملت ایران و عراق دانست و گفت: جمعی 
از شیوخ عشایر کشور عراق به همراه عده ای از 
خادمان حرم مطهر امام حسین)ع( برای عرض 

تسلیت به ایران اسالمی آمده اند.
سیدمحمدجواد هاشــمی نژاد تصریح کرد: این 

افراد با حضور در شهرهای مذهبی قم و مشهد 
به زیــارت حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( 
مشرف شدند و با حضور در حرم مطهر رضوی 
در مراســم بزرگداشت این شــهیدان واالمقام 

شرکت کردند.

هاشمی نژاد افزود: بی شــک اقدام جنایتکارانه 
آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و 
همرزمانش بیش از پیش دل های مردم ایران و 
عراق را به هم نزدیک کرد و موجب اتحاد بیشتر 

آن ها شد.
مدیر امور زائــران غیرایرانی آســتان قدس 
رضــوی با بیان اینکه توطئه هــای آمریکا در 
منطقه با شکســت مواجه خواهد شــد، ابراز 
کرد: حضور شــکوهمند مــردم ایران و عراق 
در تشــییع پیکر مطهر شــهیدان حاج قاسم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس، ارج نهادن 
به رشادت های ســربازان خودشان و نویدی 
برای جمع کردن بساط استکبار از کشورهای 

اسالمی بود.   
گفتنی اســت؛ قرائت زیارت پرفیض عاشورا و 
زمزمه دعای روحبخش کمیل از دیگر برنامه های 

این مراسم معنوی بود.

خبر

پخت غذای گرم برای سیل زدگان 

قاب رضوی 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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گزارش تصویری فعالیت موکب امام رضا)ع( در سیستان و بلوچستان

با اســتقرار موکب امام رضا)ع(، به همت آســتان قدس رضوی 
روزانه 15هزار پرس غذای گرم پخت و بین سیل زدگان سیستان 

و بلوچستان توزیع می شود. 



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

روزنامـه صبـح ایـران

سردار سلیمانی اندیشه های رادیکال در منطقه را مدیریت کرد  اندیشه: سید جالل دهقانی فیروزآبادی در نشست هم اندیشی با موضوع »دوگانه اسالم و استکبار« پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی گفت: شخصیت سردار سلیمانی به گونه ای بود که حتی اندیشه های رادیکال در منطقه را هم مدیریت می کرد. مقاومت مهم ترین جزء گفتمانی شهادت سردار سلیمانی بود که از دیگر پیامدهای گفتمانی می توان 

به تثبیت نظام چند قطبی در روابط بین الملل، ترویج گفتمان و نظریه مقاومت و تثبیت دوقطبی انقالب اسالمی با لیبرال دموکراسی غرب اشاره کرد.

تروریسم رسانه ای از تروریسم نظامی مؤثرتر است
مفتاح: آیــت اهلل احمد عابدی، اســتاد 
برجســته حوزه علمیه قم در درس خارج 
فقــه »جهاد« به بررســی مکتب دفاعی 
اســام پرداخت و بــا اشــاره به جنگ 
رسانه ای، مطبوعاتی و شبکه های اجتماعی 
عنوان کرد: مقصودمان از جنگ رسانه ای 
شــامل روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، 
 اینترنت، شــبکه های اجتماعی، خبرگزاری و...می شود، ولی نخست باید دید اصل 
اطاق جنگ بر  این مســائل صحیح اســت یا خیر؟ تفاوت میان جنگ رسانه ای با 
تروریسم رسانه ای چیست؟ احکام شرع که درباره جهاد و جنگ است، قابل انطباق 

به این موارد است یا خیر؟
آیت اهلل عابدی در ادامه سخنان خود به تشریح کلمه »ترور« و »جنگ« پرداخت و 
تصریح کرد: درباره جنگ و ترور شاید بتوانیم بگوییم »خشونت و برخورد تندی که 
قانونمند بوده و دارای ضوابط باشد، جنگ و حرب است« و »اگر برخوردی خشن و 
بدون قانون با قصد و هدف  ایجاد رعب و وحشــت به منظور  ایجاد تغییر در رفتار یا 
اندیشه طرف مقابل باشد ترور و تروریسم گفته  می شود«. جنگ دارای قانون است؛ 

هر چند به آن عمل نمی شود.
این استاد حوزه گفت: اگر فردی برای پیروزی، خودش را بکشد، استشهاد می شود 
ولی اگر برای رهایی از غم و ســختی خود را بکشد، انتحار می شود. اگر فردی خود 
یا دیگران را برای تغییر در رفتار بکشــد، ترور می شــود. ترور همراه با  ایجاد رعب و 
َد الَْفْتک«. وی ادامه داد: در فقه  وحشت است؛ روایت نیز می فرماید: »إَِنّ اْلِْسَاَم َقَیّ
درباره محارب گفته می شود »کسی که شمشیر خود را از غاف خارج کرده و مردم 
را بترساند«؛ اکنون همه قبول دارند داعش یک گروه تروریستی است. چرا؟ چون هر 

کاری که می کند برای ایجاد رعب و وحشت است.
آیت اهلل عابدی درباره جنگ رســانه ای و تروریســم رسانه ای تأکید کرد:  اینکه افراد 
به ســوی این نوع جنگ می روند چند دلیل دارد؛ نخست، بر خاف جنگ نظامی، 
جنگ بسیار آسانی است؛ دوم، بسیار سریع است؛ سوم، گسترش و مخاطب زیادی 
دارد و چهارم، بخشی از هر جنگ تبلیغات است، چون برای انجام عملیات، نیازمند 
افکار عمومی است. شخص نبی اکرم)ص( نیز برای انجام عملیات در جنگ ها، افکار 
عمومی را جلب کرده و تبلیغات انجام می دادند. وی یادآور شد: البته در دنیای امروز، 
تبلیغات جنگی به دو روش صورت می گیرد؛ یکی با رســانه افراد را برای شرکت در 
جنگ نظامی تشویق می کنند و دیگری به وسیله رسانه ها همانند روزنامه، خبرگزاری 
و... جنگ می کنند.اســتاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: نخستین رکن 
تروریسم که ایجاد رعب و وحشت باشد در رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، فضای 
مجازی و... اســت؛ یکی دیگر از مقوالت تروریسم ایجاد تغییر رفتار در افراد است؛ 
رســانه ها نیز به دنبال ایجاد تغییر رفتار هستند. سومین رکن تروریسم بی قانونی، 
خشونت و نداشتن ضابطه است که در رسانه نیز همین گونه هستند، چون در رسانه 
سخنان متضاد فراوان دیده می شود و  این یعنی بی قانونی و بی نظمی. وی ادامه داد: 
گاهی تروریسم با هدف تغییر دین، گاهی با هدف تغییر رفتار انقابی و گاهی با هدف 
تغییر رفتار اخاقی صورت می گیرد. مثاً مســائل جنسی، شهوی و ضد اخاقی را 
گســترش می دهند. تبلیغ علیه دین نوعی ترور دین است و علت حکم اعدام برای 

مرتد این است که می خواهد دین را تضعیف کند.
آیت اهلل عابدی با اشاره به اینکه کلمات ترور فرهنگی و رسانه ای را در جاهای مختلف 
دنیا اســتفاده می کنند، گفت: انقاب های مخملی همه به نوعی تروریسم رسانه ای 
هستند؛ چون نوعی خشونت، عامت و رنگ خاص،  ایجاد تغییر در رفتار و اندیشه 
سیاســی یک حکومت را دنبال می کنند. وی افزود: تروریســم رسانه ای قوی تر از 
تروریسم معمولی )نظامی( است؛ از سوی دیگر هزینه آن کمتر است؛ تأثیر تروریسم 
نظامی کم ولی تأثیر تروریسم رسانه ای زیاد است. شناسایی تروریسم نظامی آسان 
است ولی شناسایی تروریسم رسانه ای بسیار سخت است و... . وی در پایان گفت: با 
توجه به این مسائل می توان گفت اصطاح ترور رسانه ای )یعنی با رسانه فکر مردم و 
حکومت را تغییر داد( صحیح است؛ شاید بتوان گفت تعابیری همانند جنگ اقتصادی 
و فرهنگی صحیح بوده و احکامی که در شرع درباره جهاد به کار گرفته می شود، در 

تمام موارد قابل تعدی است.

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد روشنفکران و 
مواجهه آن ها با انقاب اســامی از مسائلی است 
که رهبر انقاب از همان ســال های ابتدایی پس 
از پیروزی انقاب، عدم همراهی آن ها را به واسطه 
تولد بیمارگونه روشــنفکری در دوران مشروطه 
می دانند. به تعبیر ایشان روشــنفکری در ایران 
»بیمار«، »وابســته« و »بی ایمان« متولد شــد. 
اســتفاده از این واژگان که روشنفکری از اول در 
ایــران حرکتی »انحرافی«، »وابســته« و »نه در 
خــط ترقی و تعالی ایران« بوده، گزاره ای اســت 
که شــهید ســیدمرتضی آوینی نیز بر آن تأکید 
داشت که »خاستگاه جنبش روشنفکری در ایران 
نسبتی با انقاب اســامی نداشت«. مسائلی که 
با شهادت ســردار قاسم سلیمانی به وجود آمد و 
انفعال و واکنش های ضد و نقیض آن ســبب شد 
حول مسئله روشــنفکران به سراغ دکتر مجید 
سلیمانی ساسانی، پژوهشگر و مدرس فرهنگ و 
ارتباطات برویم و با ایشان گفت و گو کنیم. دکتر 
سلیمانی اعتقاد دارد در درجه اول باید تعریفمان از 
روشنفکری مشخص باشد تا بتوان در ادامه گذشته 
تاریخی روشنفکران با جمهوری اسامی را مورد 
واکاوی قرار داد. مجید سلیمانی ضمن تأیید گزاره 
شهید آوینی در مورد مواجهه روشنفکران با انقاب 
می گوید: اگر روشنفکری در قالب کنشگری مطرح 
شــود، یک گفتمان است و از این وجه گفتمانی، 
روشنفکران با انقاب اسامی رابطه برقرار نکردند.

 روشنفکران فعلی جهان
 منتقدان برجسته نظام جهانی اند

در گفتمان رهبر انقاب تولد روشنفکری و مسئله 
»انتلکتوئل« در فرانســه به  واسطه طرد مذهب 
کلیسایی ســیاه خشن و خرافی مسیحیت قرون 
وســطا بود. مذهبی که دانشــمند را می کشت و 
مخترع را محاکمه می کرد، ولی زایش کورکورانه 
روشــنفکری در ایران مبارزه با اســام را به تبع 
مبــارزه با دیــن خرافی مســیحیت دنبال کرد. 
دکتر سید مجید ســلیمانی تفاوت روشنفکری 
حــال حاضر ایرانی با جهانی را نیز به تبع همین 
نگاه این گونه تفســیر می کند: روشنفکران فعلی 
جهان، منتقدان برجسته نظام جهانی هستند ولی 

در ایران دقیقاً برعکس اســت. روی کلمه طبقه 
دقت کنید، »طبقه« ای که با عنوان روشنفکری 
در ایران شکل گرفته عماً حامی نظام جهانی به 
رهبری آمریکاست. وضعیت فعلی روشنفکران و 
اینکه در برابر حوادث نه براســاس دالیل منطقی 
بلکــه بر اســاس عایق سیاســی زودگذر خود 
تصمیم گیری می کنند به همین دلیل اســت که 
جریان روشنفکری در ایران از عالم نیز جدا افتاده 
اســت. ما انتظار نداریم جریان روشنفکری رابطه 
دوســتانه ای با حکومت ها داشته باشد، اما باید از 
یک آزادگی برخوردار باشد که این آزادگی حداقلی 
نیز در این ها دیده  نمی شود. تأکید دکتر سلیمانی 
بــه همراهی این جریان با نظام ســرمایه داری را 
شاید به تعبیر رهبر انقاب بتوان در عدم مبارزه 
حقیقی روشنفکران در قضیه 28 مرداد نیز دید. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بدتریــن کار ممکن 
در مجموعه روشــنفکری ایرانیان را کناره گیری 
آن ها در دوره 15 ســاله نهضت اســامی پس از 
15 خرداد خونین معرفی می کنند. دکتر مجید 
سلیمانی ساســانی موضع گیری نظام اسامی را 
با نظام سرمایه داری در موضع گیری روشنفکران 
دخیل می داند: علت اصلی این است که خاستگاه 
انقاب اسامی علیه نظام سرمایه داری قرار دارد 
و روشنفکر اگر بخواهد خودش را تعریف کند باید 
در موضع انتقاد قرار گیرد و به همین دلیل عمًا 

حرف او شنیده نخواهد شد، چرا که در این قضیه 
باید با حکومت همصدایی کند. این بحران اصلی 
روشنفکران در ایران است که در کشوری به اسم 
ایران قرار دارند که رهبری حلقه تضعیف کننده 
نظام جهانی را دنبال می کند و او نسبت خودش با 
نظام سرمایه داری را مشخص نکرده است. بحران 
دوم روشــنفکران این است که نمی توانند برخی 
نسبت های خودشان را با حکومت دینی فهم کنند.

 حرف های روشنفکران 
از دهان سلبریتی ها شنیده می شود

مواجهه روشنفکران با مســائل اخیر در دیدگاه 
دکتر ســلیمانی متأثر از شــبکه های اجتماعی 
است که سازه گفتمانی روشنفکران تحت تأثیر 
این شــبکه سبب افول آن ها شــده که اتفاقات 
این روزها مصداق کامل آن اســت. دکتر مجید 
ســلیمانی این قضیه را این گونه تشریح می کند: 
قاعدتاً گفتار روشــنفکری نمی تواند یک گفتار 
عرفی شده مثل سلبریتی ها قرار گیرد ولی عمًا 
حرف هایشــان جز از دهان سلبریتی ها شنیده 
نمی شــود. سعید حجاریان چند سال قبل گفته 
بود ما باید حرف هایمان را از دهان ســلبریتی ها 
بزنیم. این یک عقب گرد برای یک جریان سیاسی 
و روشنفکری اســت. ضمن اینکه نباید فراموش 
کرد سلبریتی گری یکسری عواید اقتصادی دارد؛ 

شاید مهم ترین آن ها این است 
که بایــد روابط متقابلی با نظام 
سرمایه داری وجود داشته باشد، 
چرا که ایــن دو بدون همدیگر 
نمی توانند حیاتی داشته باشند. 
اینجــا اساســاً با اهــداف یک 
کنشــگر که به عنوان روشنفکر 
خــودش را مطــرح می کند در 
روشــنفکر  قرار می گیرد.  تضاد 
در حقیقت باید ســویه انتقادی 
داشته باشــد ولی در این چرخه 
عماً حرف هایــش رنگ و بویی 
از همین نظام می گیرد و در آن 

ساختار ادغام می شود.
بیمارگونــه  بــروز  و  ظهــور 
پیچیدگی های  و  روشــنفکری 
برون رفــت آن از وضعیت فعلی 
به واســطه ســرعت ارتباطات و 
تحوالت مسئله ای نیست که به 
این راحتی ها میسر باشد. دکتر 
سلیمانی تقریباً آن را غیرممکن 
می داند که تنها با سیاست گذاری 
در عرصه رسانه ای می توان کمی 

آن را سامان داد. این پژوهشگر و مدرس فرهنگ 
و رســانه در این بــاره می گوید: مــا وارد عرصه 
رسانه های اجتماعی شــده ایم که بخشی از آن 
همین سلبریتی گری است. البته به نظرم امکان 
سیاست گذاری فرهنگ و رسانه وجود دارد. ما باید 
به این امکان فکر کنیم. البته شیوه سیاست گذاری 
نیز عوض شده اســت. اینکه ما چگونه از طریق 
یک گفتمان به اسم گفتمان سیاسی این کار را 
انجام دهیم نیازمند زمان است. در این چند سال 
اخیر موجی علیه سلبریتی گری به وجود آمده ولی 
به رغم شواهد فریب های سلبریتی ها و تناقضات 
آن ها باز هم نمی توان به سادگی از تأثیرات آن ها 

کم کنیم. 
توجــه به تناقضات در کنش هــا و موضع گیری ها 
مســئله دیگری است که دکتر ســلیمانی اعتقاد 
دارد با اصاح آن ها شــاید بتــوان عقب افتادگی 
گفتمان هــای ایدئولوژیک را در ســرعت تحوالت 

ارتباطاتــی حل و فصــل کرد. او 
در این بــاره ادامه می دهد: عصر 
رســانه های اجتماعی بسیاری از 
نظریه های قبلی را کنار گذاشته 
یا دچار تطور کرده است. این قدر 
ســرعت تحوالت در جهان زیاد 
شــده که هر گفتــار و گفتمانی 
که سویه های ایدئولوژیک داشته 
عقب افتاده اســت. اگر ما حرف 
شنیدنی داشته باشیم به شرطی 
که جهان امروز را بشناسیم، این 
حرف ما فرصت شــنیده شدن 
خواهد داشــت. حرف ما در این 
چنــد روز اخیر -که کشــور ما 
می تواند روی پای خودش بایستد 
و از استقال خودش- دفاع کند- 
با شهادت حاج قاسم شنیده شد. 
گستره عظیمی از توافق بین آحاد 
ملت از این گفتمان با شــهادت 
حاج قاســم به وجود آمد و توافق 
جمعی بین ملت و شواهد آماری 
کان داده ها و نظرسنجی ها نشان 
داد چطور مردم به صحنه آمدند.

 مواضع روشنفکران 
سویه های الهیاتی نیز دارد

در گفتمان رهبر انقاب عدم انجذاب روشنفکران 
بــه جمهوری اســامی به واســطه نقــص ایده و 
فکر و اندیشــه انقــاب نبود بلکه می تــوان آن را 
حتی در حالت روشــنفکران مثل تأکید اسام بر 
مسئولیت های اجتماعی و حتی تکالیف فردی نیز 
دنبال کرد. به تعبیر رهبری عده ای می خواستند هم 
با مردم باشند و هم »بدمستی« کنند، هم با مردم 
باشــند و در عین حال دیده شوند و شهرت طلبی 
کنند که اسام و انقاب ظرفی برای این کارها نبود. 
دکتر سلیمانی توجه به بحران های روشنفکری در 
ایران را نیز در ادامه همین دیدگاه این گونه تفسیر 
می کند: می توان به سویه های الهیاتی عدم انجذاب 
روشــنفکران نیز فکر کرد چرا که شاید با تفسیر 
اجتماعی  و فرهنگی همه مسائل قابل هضم نباشد. 

دکتر مجید سلیمانی از دالیل مواضع ضد و نقیض و منفعالنه روشنفکران نسبت به حوادث اخیر می گوید

افول روشنفکری، از غرب زدگی تا سلبریتی زدگی

روشنفکران فعلی 
جهان، منتقدان 
برجسته نظام جهانی 
هستند ولی در 
ایران دقیقاً برعکس 
است. روی کلمه 
طبقه دقت کنید، 
»طبقه« ای که با 
عنوان روشنفکری 
در ایران شکل 
گرفته عمالً حامی 
نظام جهانی به 
رهبری آمریکاست

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 28 دی  1398 22 جمادی االول 1441 18 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9163  

گفتار

محض��ری  س��ند  و  کمپان��ی  س��ند  س��بز،  ب��رگ 
نق��ره ای  پ��ژو 405 م��دل 1388 رن��گ  خ��ودروی 
متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی 873ج15 ای��ران 95 
شاس��ی ش��ماره  و   12488055244 موت��ور  ش��ماره 

NAAM01CA39E102001 به مالکیت رس��ول بخش 
بامری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
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س��ند کمپان��ی و برگ س��بز خودروی پ��ژو405 مدل 
1396 رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 371 د 
44 ایران 74 شماره موتور 124K1136271 و شماره 
شاس��ی NAAM01CE6HK128590 به مالکیت سارا 
نظیفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد، 

نوبت اول
ب��ه اطالع می رس��اند مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 116 مشهد 
در تاریخ 98/11/10 س��اعت 11 در ت��االر عدل واقع 
در می��دان ام��ام خمین��ی برگ��زار خواهد ش��د. از 
اعضای محترم دعوت می ش��ود با در دست داشتن 
کارت ملی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

دستورجلسه حضور یابند.
دستورجلس��ه: اخ��راج 2 نف��ر از اعض��ا- افزایش 

تسهیالت بانکی
در صورتی که حضور عضوی در جلسه میسر نباشد 
می توان��د ح��ق رأی خود را به موج��ب وکالتنامه به 
عضو دیگر ی��ا نماینده تام االختیار واگذار کند. هر 
عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو 
فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد. عضو 
متقاض��ی اعطای نمایندگی تا یک هفته پس از این 
آگهی می تواند به دفتر شرکت به نشانی قاسم آباد 
ش��ریعتی 44 پ 10 طبق��ه 2 از س��اعت 9 ال��ی 12 با 

همراه داشتن کارت ملی مراجعه کند.
مسکن مهر 116 مشهد

9ع
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32
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آگهی مزایده 
شركت قند چناران در نظر دارد:فروش آهن آالت اسقاط بشرح زیر:

1-آهن آالت اسقاط به وزن تقریبی 100 تن
2- چدن به وزن تقریبی 40 تن

3-استیل به وزن تقریبی 3 تن
را از طری��ق مزایده به متقاضی یا متقاضیان واجد ش��رایط واگ��ذار نماید.کلّیه متقاضیان 
محت��رم میتوانن��د از روز یکش��نبه م��وّرخ 1398,10,29 ب��ا مراجعه به ش��رکت قند چناران 
ضم��ن بازدی��د م��ورد مزایده،فرمهای مربوط ب��ه مزای��ده را از واحد بازرگان��ی دریافت و 
پ��س از بررس��ی، پیش��نهادات کتبی خ��ود را در پاکات دربس��ته ت��ا روز یکش��نبه موّرخ 
1398,11,06 به آدرس پس��تی خراس��ان رضوی-شهرس��تان چناران –ش��رکت قندچناران-
کدپستی:13169-93617 ارسال نمایند.همچنین فرمهای مزایده از طریق آدرس اینترنتی                                                             

www.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد.
هر متقاضی می بایست مبلغ 100,000,000 ریال به حساب شمارۀ 170190000000210914021009 

بانك صادرات بنام شرکت قند چناران جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.
کلیۀ پاکتها در س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه موّرخ 1398,11,07در سالن کنفرانس شرکت 
گش��وده و برن��ده یا برن��دگان مزایده معرف��ی خواهند ش��د. در صورت ض��رورت و بنا به 

تشخیص کمیسیون معامالت شرکت ، مزایده بصورت حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

/ع شرکت قند چناران
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دانشنامه آقای علی اکبر دادور به ش ش 28 صادره 
از اسفراین  61/1/1  فرزند  احمد  فارغ  التحصیل

1/ 83/10 مفقود گردیده وفاقداعتبارمی باشد.لطفا 
یابنده آن را به آدرس مش��هد دانش��گاه فردوسی 

مدیریت آموزشی اتاق 202 ارسال نمایند.

/ع
98
07
89
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
13
22
9

آگهی تجدید مناقصه )نوبت اول(
اداره كل راه و  شهرس�ازی اس�تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس ir .www.setadiran   انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/24

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                     ساعت14/00                         مورخه   98/11/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                                 ساعت14/00                        مورخه   98/11/15
زمان بازگشایی پاکت ها :                                                      ساعت 08/00                        مورخه   98/11/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و85193768-021         این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است 

ف
دی

مبلغ برآورد )به ریال(پروژهر
مبلغ ضمانت نامه     

  )به ریال(
شماره فراخوان ستاد ایران

1
بهسازی و آسفالت و نصب عالئم ایمنی سه 

راهی میاركال
13,503,805,830767,000,0002098003377000275

2
احداث پل رودخانه ای كاسگركال واقع بر 

رودخانه سیاهرود
10,895,421,906545,000,0002098003377000276

3
تکمیل پل جیسا-دانیال و راه دسترسی 

عباس آباد
7,932,133,047398,000,0002098003377000277

7,912,181,222396,000,0002098003377000278احداث پل روستای قادیکال بزرگ قائمشهر4

5
بهسازی راه روستایی كوتنا به شهرک یثرب 

شهرستان قائمشهر       
3,248,133,225163,000,0002098003377000279

15,960,758,620799,000,0002098003377000280احداث پل روستای بلیران شهرستان آمل6
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آگهی مناقصه
گروه صنعتی ش�هید درخش�ان در نظر دارد طراحی،س��اخت و نصب کانال های تهویه سالن فرماسیون  
)وان های شارژ( مورد نیاز خود را به شرح مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی به انجام رساند . 

شرایط متقاضی : داشتن شخصیت حقوقی و کد اقتصادی - داشتن تجارب و حسن سابقه - داشتن توان 
مالی در ارائه ضمانت نامه های الزم 

مهلت و محل توزیع اس��ناد : واجدین ش��رایط می توانند جهت خرید اسناد با در دست داشتن فیش نقدی به مبلغ 400.000 
ریال)واریز ش��ده به حس��اب ش��ماره 001-04002512-043-4616 نزد بانك انصار شعبه شهید بخش��نده کد 4616( 10روز 
پس از چاپ آگهی نوبت دوم به آدرس : کیلومتر 18 اتوبان تهران س��اوه – خروجی صباش��هر– گروه صنعتی شهید درخشان                

)باتری نور(– بازرگانی مراجعه نمایند .
)الزم به یادآوری اس��ت جهت تس��هیل در واریز تضمین شرکت در مناقصه توسط دس��تگاه POS بانک مذکور نزد مدیریت 

مالی این گروه ، امکان واریز میسر می باشد(
مدت زمان اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه پس از تحویل اسناد می باشد  .

هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد  .
تلفن تماس : 56574900-021                 فکس : 021-56574908                             

شناسه آگهی734254/ م الف 3558
مدیریت بازرگانی گروه صنعتی شهید درخشان

شرکت توسعه منابع انرژی توان 
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»آگهی تجدیدمناقصه« نوبت دوم
س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردی��ف 390101 
بودجه سال 98 در نظر دارد اجرای فاز اول سوله 
اس��تخر بانوان را به مبلغ10/400/000/000ریال 
نمای��د.  واگ��ذار  ش��رایط  واج��د  پیمان��کار  ب��ه 
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امورقراردادهای ش��هرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د 
ی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس

 www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
ش��رکت درمناقص��ه معادل520/000/000ری��ال 
به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه 
و تحوی��ل پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 14/10 
روزس��ه شنبه مورخ 98/11/8 می باشد. مناقصه 
رأس ساعت10صبح روز شنبه مورخ98/11/12در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان



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

روزنامـه صبـح ایـران

 همایش تخصصی الگوی هیئت های مذهبی برگزار می شود مهر: همایش تخصصی »الگوی هیئت های مذهبی در ارتقای معنویت، اخالق و سبک زندگی اسالمی ایرانی« فردادر تهران برگزار می شود. در این همایش 
استادانی چون محمدحسین رجبی دوانی، محمدرضا سنگری، سیدمحمدحسین هاشمیان، حسین محمدی فام، سعید طاووسی، اسماعیل شفیعی سروستانی، حسام سیروس و قاسم رضایی حضور دارند و سخنرانی می کنند. این 
همایش روز یکشنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن همایش سازمان دارالقرآن کریم سازمان  تبلیغات  اسالمی به نشانی »تهران، خیابان حافظ، پایین تر از خیابان آیت اهلل طالقانی، خیابان رشت، پالک ۳۹« برگزار خواهد شد.

 مساجد باید محور ترویج 
و تبلیغ حقوق بشر اسالمی باشند

شبستان: دکتر علی باقری کنی، معاون 
امور بین الملل قــوه قضائیه در همایش 
»مدیریت مســجد« که روز پنجشــنبه 
در تاالر شــیخ صدوق آســتان حضرت 
عبدالعظیم)ع( برگزار شد، خطاب به ائمه 
جماعات گفت: مساجد باید محور ترویج و 
تبلیغ حقوق بشر اسالمی و حقیقی باشند 

و اجازه ورود مفاهیم جدید و به دور از موضوعات دینی در حوزه حقوق بشر را ندهند.
وی بر ضرورت ترویج مردم ساالری اسالمی تأکید و تصریح کرد: مساجد در راستای 
تحکیم الگوها، محورها و عناصر مردم ســاالری اسالمی مطابق با فطرت انسانی و 
اســالمی نقش محوری و کلیدی دارنــد، از طرفی جلوگیری از آلودگی و مخدوش 
شــدن مطالبات با موضوعات خالف دین و اخالق اسالمی از وظایف مؤثر و محوری 

مساجد به شمار می رود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه نهادهای دینی و روحانیت باید به 
دنبال تحقق موازین دینی باشند، گفت: موازین دینی مطابق با فطرت های دینی است 
و در این عرصه ائمه جماعات و مســاجد باید نقش آفرینی و از آلودگی و مخدوش 

شدن مطالبات با موارد دینی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه دشــمن هدفمند در حال برنامه ریزی اســت تا از اتفاقات کوچک 
نهایت استفاده را ببرد، خاطرنشان کرد: چیزی را که امروز در جهان سکوالر غرب به 
عنوان حقوق بشر مطرح است ما به آن صورت در دین نداریم، به همین جهت برخی 

معیارهای حقوق بشر آن ها با اصول و مبانی دینی ما قابل پذیرش نیست.

دین مهم ترین عامل فرهنگ سازی در جوامع است
معارف: دکتر غالمرضا جاللی، مدیر گروه 
سادات و مفاخر اسالمی بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی، در نشست 
علمی »نقش عالمان دین در تمدن نوین 
اســالمی« که با حضور جمعی از اعضای 
شــورای همبســتگی احزاب اســالمی 
پاکستان در این بنیاد برگزار شد، عنوان 

کرد: تمدن بیشــتر بر محور نهضت ها ساخته شده و شــهرهای اسالمی در اطراف 
اماکن مذهبی پدید آمده اند. وی ابراز کرد: روح تمدن، فرهنگ و جسم آن صنعت، 
ساختمان و  شهرسازی است؛ پنج عامل فرهنگ را می سازد که مهم ترین آن ها را دین 
تشــکیل می دهد و پس  از آن عرفان، حکمت، علوم و دانش  و درنهایت هنر است، 
این عوامل باهم فرهنگ یک جامعه را می سازند و این بستگی به ما دارد که از دین 
چه تفسیری داشته باشیم؛ ممکن است تفسیر ما سبب ایجاد تمدن نوین اسالمی 
شود.جاللی بابیان اینکه در ایران، دین  محور تمام فعالیت های فرهنگی است و علما 
مفســر دین هستند، گفت: دین باید به فلســفه ها و علوم جهت دهد و اگر دین در 
محور تمام این تمایالت قرار گیرد، یک گوهر تلقی می شود؛ کار حوزه های علمی در 
ایران تفسیر دین است. وی رابطه دین و علم را مهم دانست و افزود: علم به ویژه علوم 
انسانی در گذشته بر اساس تفسیر غربی ها مدیریت می شد و علوم انسانی در ایران 
با دین ناسازگار بود؛ فرزندان ما علوم را در دانشگاه ها فرامی گرفتند، اما در جامعه با 
دین سر ناسازگاری داشتند. پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی ادامه داد: ایران برای 
تمدن  سازی خود از برخی مکتب ها همچون مکتب مالصدرا و شیخ اشراق سهروردی 
بهره برده و می برد؛ یکی از اتفاقاتی که در ایران رخ داده، این اســت که ایران به جای 
رفتن به سوی ماهیت به سمت هستی رفته است. وی گفت: در مکتب امام خمینی 
)ره( ما به ســمت ذات احدیت نزدیک تر می شویم و ارجاعات سیاسی و فکری ما به 

قدرت الهی برمی گردد، ما  با پیروی از این مکتب به اقتدار می رسیم.
جاللی افزود: در محور تمدن نوین اســالمی، دو مقوله عدالت و احســان از اهمیت 
برخوردار است؛ رابطه انسان با خدا بر اساس عشق و محبت بوده و محبت نمونه ای از 
احسان است، هر چه دایره محبت وسیع تر باشد، ما به خدا نزدیک تر می شویم؛ مکتب 

ما مکتب عشق است و چیزی جز عشق در انسان نباید باشد.

 معارف  آیین تکریم عالمه ســیدجعفر 
مرتضی عاملی چهارشــنبه گذشــته به 
میزبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
در قم برگزار شــد. در ابتدای این نشست 
آیت اهلل محمدهادی یوسفی غروی به بیان 
خاطراتی از عالمه جعفر مرتضی پرداخت 
و در ادامه، حجت االسالم دکتر محمدعلی 
مهدوی راد، اســتاد دانشگاه تهران، با بیان 
اینکه عالمه جعفر مرتضی فردی انقالبی و 
متواضع بود و روح رقیق و بزرگی داشــت، 
تصریح کرد: او به تاریخ به صورت جریانی 
نگاه می کــرد و نه جزیره ای؛ میان حوادث 
تاریخی پیوند برقرار کرده و دســت های 
آلوده را کشــف و چگونگــی عملکرد این 
دســت های آلوده را در تاریخ هم نشــان 
مــی داد. وی افــزود: مهم ترین نکته مورد 
توجه عالمه جعفر مرتضی در مطالعه تاریخ، 
بازی جریان اموی با تاریخ اسالم بود؛ او به 
جد به این مســئله پرداخت و دست آلوده 

بنی امیه را افشا کرد.
این اســتاد حوزه و دانشگاه توضیح داد: 
بنی امیه نقل های زیــادی را وارد تاریخ 
کردنــد، ولی عالمــه جعفرمرتضی این 
نقل ها را کنار زد و پشت پرده ساخته های 
تاریخــی را بر مال کرد. وی با بیان اینکه 
پیداکردن این ناپیداهای تاریخی، در کار 
عالمه جعفرمرتضی خیلی مهم اســت، 
تصریح کرد: عالمه جعفرمرتضی از قرآن 
به عنوان یکــی از ابزارهای مهم در نقد 
تاریــخ بهره برده اســت؛ جعفر مرتضی 
فقیه و متکلم برجســته  و در تفسیر هم 
زبردســت و کارش قابل توجه بود و به 
بچه های حزب اللهی تفسیر درس می داد 
که تفسیر ســوره های انسان و ضحی از 

وی بسیار معروف است.
مهــدوی راد در پایان تأکید کرد: عالمه 
جعفر مرتضی شخصیت بی نظیری است؛ 
تتبع و حدس ایشان بسیار حیرت آور بود 
و حتی تا اواخر هم از کامپیوتر استفاده 
نکرد و مســتقیماً به منابع رجوع داشت 
و موفقیتش ناشــی از عشــق او به اهل 

بیت)ع( بود.

 جعفر مرتضی در چارچوب فرهنگ 
شیعه به سؤاالت زمانه پاسخ داد

در ادامه این نشست، حجت االسالم دکتر 
رسول جعفریان، استاد و پژوهشگر تاریخ 
اسالم، گفت: تاریخ اندیشه به عنوان سنت 
علمی بــه خوبی در حوزه علمیه شــکل 
نگرفته است؛ بنابراین ما بیشتر عالقه داریم 
حق و باطل را در تاریخ کشف کنیم. وی با 
بیان اینکه ما بیشتر در حال ساختن افکاری 
هستیم که خودمان به آن معتقدیم و این با 
تاریخ اندیشه تفاوت دارد، اظهار کرد: حتی 
حس این مسئله در بین ما وجود ندارد که 
به دور از باورهای کالمی دنبال تاریخ برویم؛ 
چرا که این عرصه مخاطراتی دارد و گاهی 
مجبوریم دیدگاه های معارض و مخالف را 
تبیین کنیم و ممکن است عقاید مردم هم 
تحت تأثیر یافته های جدید تاریخی ما قرار 

بگیرد.
این پژوهشگر تاریخ با تأکید بر اینکه باید 
رجال صاحب اندیشــه را که عالمه جعفر 
مرتضی هم یکی از آنان اســت، در بستر 
تاریخی و زمانی خودشــان بررسی و برای 
آنان زندگی نامه تشکیل دهیم، اضافه کرد: 
رجال صاحب اندیشه در دوره زمانی خود 
در مواجهه با مشکالت و برای حل مسائل 
اجتماعی دارای ســاختار فکری بوده اند؛ 
عالمه مرتضی هــم در چارچوب فرهنگ 
شیعه به سؤاالت زمانه پاسخ داده و فردی 

دارای زایش فکری بوده است. وی با بیان 
اینکه خیلی صحبت می شــود که عالمه 
از کالم شــیعه دفاع کرده اســت، تصریح 
کرد: ما همه در حوزه متکلم هســتیم؛ نه 
فیلســوف داریم و نه تاریخ اندیشه خوان 
درجــه یک؛ ما همه از دین دفاع می کنیم 
و به اشکاالتی که به دین و مذهب کرده اند، 

جواب می دهیم.
جعفریان در پایان سخنانش با بیان اینکه 
پــس از انقالب، افکار ســیدجعفر خیلی 
انقالبی تر شد و برای حل مشکالت نظام به 
تحقیق پرداخت، اظهار کرد: عالمه قدرت 
حدس عجیبی داشت و متکلم زبردستی 

بود که از تاریخ خیلی خوب استفاده کرد.

 تقدم باور بر سند امری عقلی است
دیگر سخنران این نشست، حجت االسالم 
دکتر محســن الویری، اســتاد دانشــگاه 
باقرالعلــوم)ع( بود که بــه رابطه کالم و 
تاریخ پرداخــت و گفت: بحث رابطه کالم 
و تاریخ نــگاری از مشــکالت جــدی در 
کشور ماســت و حوزه متهم به این است 
که کالم زدگــی در نگاه بــه تاریخ دارد و 
در پیگیری گزاره هــای تاریخی به دنبال 
اعمال نظریات کالمی خود اســت. وی با 
بیان اینکه در این تردیدی نیست که هم 
دانش کالم بــه تاریخ و هم تاریخ به کالم 
نیاز دارد، اضافه کرد: گاهی تاریخ به منزله 

یک دانش مورد بررسی است، یعنی ما برای 
بررسی فرضیه های علمی کالمی، تفسیری، 
روان شناسی و... از تاریخ بهره می بریم که 
در این عرصه هم مشکلی نداریم و این نوع 

استفاده تاریخی هم مورد اتفاق است.
استاد دانشــگاه باقرالعلوم)ع( اضافه کرد: 
حالت دیگر آن اســت که مــا کالم را به 
عنوان باورهــای کالمی بدانیم و بخواهیم 
به ارزش گــذاری گزاره های تاریخی با این 
پیش فرض ها بپردازیم؛ عالمه جعفر مرتضی 
در این رویکرد، ضرورت ســازگاری سند 
تاریخی بــا پیش فرض های قطعی را مورد 
توجــه قرار داده اســت. وی با بیان اینکه 
عالمه معتقد اســت پژوهشگر تاریخ باید 
پیش فرض هــای کالمی خود را روشــن 
کند، اضافــه کرد: کدام مورخی را در عالم 

هستی می توانیم پیدا کنیم 
را  پیش فرض ها  ایــن  که 
نداشته باشد و بخواهد به 
علم خدمت کنــد؛ ناگزیر 
هستیم و نمی توانیم از این 

پیش فرض ها فرار کنیم.
رد  با  الویــری در خاتمه 
سخنان برخی افراد مانند 
رســول  حجت االســالم 

جعفریــان مبنی بــر اینکه 
باید بدون پیشداوری اعتقادی و کالمی 
ســراغ متــون تاریخی برویــم، تصریح 
کرد: اصل کار یعنی داشــتن پیش فرض 
اجتناب ناپذیر اســت؛ بنابراین اصل این 
است که بر مبنای یک پیش فرض عمل 
کنیم نه اینکه در جایی با یک پیش فرض 
و در جای دیگر با پیش فرض دیگر سراغ 
تاریخ برویم؛ با این نظر، وقتی کالم پژوه 
ســراغ ســند تاریخی مــی رود، الجرم 
مجموعه پیش فرض هایی را دارد که اگر 
از قطعیت برخوردار باشند، مقدم بر سند 
تاریخی هستند؛ این پیش فرض ها از هر 
جنس و خاســتگاه، معیار ارزیابی سند 
هســتند و این تقدم باور بر ســند امری 
عقلی است که همه تاریخ پژوهان هم به 

شکلی به آن پایبند هستند.

در آیین تکریم عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی مطرح شد

پژوهشگر تاریخ باید پیش فرض های کالمی خود را روشن کند

عالمه جعفرمرتضی 
از قرآن به عنوان 
یکی از ابزارهای 

مهم در نقد تاریخ 
بهره برده است

بــــــرش

سیره حضرت زهرا)س( 
رهگشای حقیقت جویان است

آســتان: دکتر حشــمت اهلل قنبری، روز 
پنجشنبه در کارگاه آموزشی »معاصرسازی 
سبک زندگی فاطمی« )ویژه مبلغان خواهر( 
که با میزبانی مرکز امور بانــوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی برگزار شد، ابراز کرد: 
مبلغان باید سبک زندگی فاطمی را در پرتو 
صبر در جامعه تبیین کنند. وی افزود: پس 
از رحلت رســول اکــرم)ص( اهل بیت آن 
حضرت جامع ترین الگوهایی هستند که در 
تمام ابعاد زندگی اعم از اعتقادی، اخالقی، 
رفتــاری، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و 
خانوادگی، راهنما و هدایتگر جامعه هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات 
ادامه داد: ســیره اهل بیــت)ع( یک الگوی 
همیشــه زنده و جاوید اســت که در طول 
تاریخ به  عنوان یک اسوه حسنه  و سرمشق 
ماندگار، فراتر از محدودیت های زمان و مکان 
می درخشد. وی با بیان اینکه الگوی فاطمی 
معیار زن اسالمی اســت، خاطرنشان کرد: 
زندگانی بی بی دو عالم حضرت فاطمه)س( 
منحصر به زمان خاصــی نبوده، بلکه یک 
حقیقت ماندگار اســت که برای هر نسلی 
مطابق با واقعیــات زندگی آن ها تبلور پیدا 

می کند.
این پژوهشگر تاریخ اســالم الگوپذیری از 
خاندان رسول خدا)ص( را به دستور خدا و 
پیامبر)ص( واجب دانست و تأکید کرد: راه 
رسیدن به کمال و سعادت ابدی منحصر به 
محبت و پیروی از ایشان است. وی با بیان 
اینکه رفتارهای ظاهری انســان چیزی جز 
بازتاب افکار درونی او نیســت، گفت: سیره 
و رفتار حضرت زهرا)س( در تمام شــئون 
زندگی فردی و اجتماعی رهگشای راهیان 

حق و حقیقت است.
قنبری با اشــاره به اینکه ســبک زندگی 
اسالمی سالم ترین و زیباترین شیوه تمدن 
اسالمی است که در سیره اهل بیت )ع( بیان 
شده است، افزود: انقالب اسالمی که با تکیه 
بر فرهنگ اهل بیت)ع( به پیروزی رســید 
و به حیات خویش ادامه می دهد، پایه گذار 
تمدنی جدید در عالم اســالم و گشــایش 

درهای جدید برای بشریت است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9163 شنبه 28 دی  1398 22 جمادی االول 1441 18 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 

خبر

دیدگاه

آگهی فقدان سند مالکیت
هما خانی بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استش��هادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکتا139802153790000732وش��ماره ترتیب21597 مورخ98/10/12دفتراسناد رسمی 
شماره6پیشوا و طی درخواست وارده 1398856010460006446مورخ 98/10/12تقاضای صدورالمثنی 
س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی 
میگ��ردد 1. نام ونام خانوادگی : هما خانی رودبارک2. میزان مالکیت : شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی3. ش��ماره پالک : 736فرعی از5* اصلی مفروزازپ��الک5 وعرصه ازپالک یک فرعی4. محل وقوع: 
واق��ع دربخ��ش بهنام پازوک��ی5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجای��ی 6. خالصه وضعیت 
مالکیت : شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت439/59مترمربع قطعه 477تفکیکی ذیل 
ثبت74558دفتر132صفحه220بنام هما خانی رودبارک ثبت وسند بشماره چاپی281890صادر گردیده 
اس��ت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن 
مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روزپس از انتش��اراین آگهی به اداره 
ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم 
نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 
کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 

246م/ الف
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره139860301046000667 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم ام البنین بوربورحبیب آباد فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 7 صادره ازپیشوا درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت68/60مترمربع از پالک245فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری 
ازمالک رس��می آقای علی رحیمی جعفری محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد242ث/م الف  

تاریخ انتشارنوبت اول : 98/10/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/13 
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 139860301046000744 مورخ1398/10/8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای علیمحمد نجفی راد فرزند حس��ن بش��ماره شناسنامه6 صادره ازورامین 
دریک قطعه زمین مزروعی بابنای احداثی به مس��احت11517/90مترمربع پالک فرعی از141 اصلی واقع 
درحوزه ثبت ملک پیشوا که متقاضی خودمالکیت مشاعی دارد محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد 244ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/28  تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13  
 ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000660 مورخ1398/9/12هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسین عرب شهرابی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه26صادره 
ازورامین دریک باب خانه به مساحت98/20 مترمربع پالک فرعی ازاصلی مفروزو مجزی شده ازپالک103 
فرعی از158 اصلی قطعه واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رس��می آقای حس��ن انصاری 
دماوندی محرزگردیده اس��ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین 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 است در صورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 240ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/10/28  تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13 
 رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 1398603010460007450هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای اصغر جاهدی سیسی فرزند جواد بشماره شناسنامه 15658 صادره ازتهران دریک قطعه زمین 

وبنای احداثی به مساحت1405/27 مترمربع پالک 125/1108 فرعی از162 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک 
پیشوا که متقاضی خودمالکیت مشاعی دارد محرزگردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی 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 تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 241ث/م 

الف  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/28 
 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13  

  رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000663 مورخ1398/9/12هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم ایران شوری فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه2 صادره ازایوانکی 
دریک باب خانه به مساحت 107/22 مترمربع پالک 20فرعی از114 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا 
خریداری ازمالک رسمی آقای عباس مقنی جعفری محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض 
داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد 243ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/28
 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13  

 ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000743 مورخ1398/10/8هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای فضل ا... گلس��تانی فرزند غالمعلی بش��ماره شناسنامه2 صادره 
ازورامی��ن دریک باب دامداری به مس��احت1304/00 مترمربع پالک45فرع��ی از157 اصلی واقع درحوزه 
ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای عباس اردستانی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد 245ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/28 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13
  رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابررای شماره139860301046000665هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای مسعود تاجیک درباال فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 5027 صادره ازورامین 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت221/55 مترمربع پالک2792فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت 
ملک پیشوا و ازمالکیت رسمی خود متقاضی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد247ث/م 

الف  تاریخ انتشارنوبت اول : 98/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/13 

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالس��ه :139804001083000475/1 - 9800548بدینوسیله به خانم زهرا دهاقین نام پدر: قلی تاریخ 
تولد : 1331/1/10شماره ملی : 1229580451شماره شناسنامه : 4 * احدی ازوراث مرحوم بهزاد دهاقین 
فرزند حسن به نشانی:ورامین. قرچک روستای محمد آباد کوچه مخابرات بن بست سوم پ40 بدهکارپرونده 
کالس��ه 139804001083000475/1که برابر گزارش مامورابالغ صحیح اجراییه به ش��ما صورت نگرفته 
اس��ت وبستانکارنیزنتوانسته نش��انی صحیح ش��مارامعرفی نماید وبرای این اداره نیز محرزنمی باشد ابالغ 
میگردد که برابرسند ازدواج 20396مورخ1393/3/23 تنظیم شده بین مورث شما وخانم زهرا جعفرهفته 
چش��مه تعداد یکصد وپنجاه س��که بهارآزادی معادل 7155000000 ریال بدهکارمی باشید که براثرعدم 
پرداخت وجه بستانکاردرخواس��ت صدوراجراییه نموده پس ازتشریفات قانونی اجراییه صادروبکالسه فوق 
دراین اجرا مطرح می باشد لذا به درخواست بستانکاروطبق ماده 19/18آیین نامه اجرائی مفاداسنادرسمی 
بشما ابالغ میگرددازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است وفقط یک نوبت درروزنامه 
کثیراالنتش��ارمحل درج ومنتشر میگردد ظرف مدت ده روزطبق آیین نامه اجرای اسناد رسمی نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیر اینصورت بدون انتش��ارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهدشد.687ث/م الف
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای حسن خداپرست به پرداخت مبلغ 420/000/000 ریال در پرونده کالسه 642 مزایده پالک 
ثبتی شماره 7634 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی سناباد غربی- جنب اداره بهداشت کوچه بن بست 1 
متری انتهای کوچه پالک 695 دارای عرصه به مساحت حدود 74/3 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 92 مترمربع 
شامل یک واحد در طبقه همکف و اول و با قدمت 20 سال و با اسکلت نیمه فلزی در انتهای تقریبی 33 متری کوچه 
1 متری و عرصه ملک متعلق به اداره اوقاف میباشد و نمای ساختمان سنگ و سیمان و طبقه همکف در حال حاضر 
بصورت انباری و طبقه اول مسکونی میباشد توقیف گردیده و به مبلغ 1/450/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 
که در تاریخ 98/11/23 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 
8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت 

پایه 1/450/000/000 ریال می باشد. آ- 9813198
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

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

برابر رای شماره 98-2199 مورخ 98/10/18 هیات به شماره کالسه 381-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی عامری فرزند مراد علی بش��ماره شناس��نامه 1652 در یک باب ساختمان به 
مس��احت 171.50 متر مربع از  پالک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی شهرداری بجنورد 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 نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9813192
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /10                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 2189-98 مورخ 98/10/18 هیات به شماره کالسه 109-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حدیثه عنایتی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 0670426113 در یک باب خانه به 
مساحت 235 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بخش خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمعلی رحمانی حصاری فرزند رمضانعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813193
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /10                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 1895-98 مورخ 98/9/18 هیات به شماره کالسه 185-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم نیستانی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از بجنورد در یک باب 
س��اختمان به مس��احت 170.80 متر مربع از پالک 20 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای اسمعیل ملکشی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813194
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /10                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 2196-98 مورخ 98/10/18 هیات به شماره کالسه 387-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احیا نیس��تانی فرزند دولو بشماره شناس��نامه 1677 در یک باب خانه به مساحت 
294.10 متر مربع از پالک 18 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی 
آقای اسماعیل چشمه کوهی 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 نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813195
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /10                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 1884-98 مورخ 98/9/18 هیات به شماره کالسه 332-97 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف حصاری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 198 در 
یک باب مغازه به مساحت 23 متر مربع از پالک 512 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش بخش 
دو بجنورد خریداری از مالک رسمی خانم مریم حیدر زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813196
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /10                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 2186-98 مورخ 98/10/18 هیات 91-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا سعیدی فرزند شیراهلل بشماره شناسنامه 5919185740 در یک باب 
ساختمان به مساحت 243.50 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی علی آبادی فرزند ابراهیم محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813197
تاریخ انتشار نوبت اول:  28                  /10                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

آگهی مزایده
اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

بموجب پرونده اجرایی 9800003 شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 1076 مترمربع 
به پالک یکهزار و دویست و پنجاه و یک فرعی از دوازده اصلی بخش نه ثبت میاندورود به نام آقای نقی 
عرب خزائلی سابقه ثبت داشته و برابر نامه 139804910377000009 مورخ 1398/01/22 واحد اجرای 
اسناد رسمی میاندورود در قبال تعداد یکصدو چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی حقوق دولتی بازداشت 
گردید محدود به : شماالً فنسی است به طول 18/40 متر به نهر آب شرقاً در سه قسمت که قسمت دوم 
آن شمالی است . اول فنس به طول 17/50 متر به کوچه دوم فنس به طول 16/20 به کوچه سوم درب 
و سیم خارداریست به طول 11/90 متر به کوچه جنوباً به دیوار به طول 40 متر به قطعه سیصدو هفتاد و 
شش تفکیکی غرباً در سه قسمت اول فنسی است به طول 9/50 متر به نهر آب دوم فنسی است به طول 
10 متر به نهر آب سوم فنسی است به طول 8/58 متر به نهر آب . که ملک مورد مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 1/963/000/000  ) یک میلیارد و نهصدو شصت و سه میلیون ریال (ارزیابی 
گردید. اوصاف اجمالی ملک: یک واحد دامداری با اعیانی های واقع در آن می باشد که کلیه اعیانی ها با 
استفاده از بلوک سیمانی و ستون هایی از جنس قوطی با ابعاد متفاوت و بخش اعظمی با سرسازی تیر 
های اصلی از قوطی و تیر های فرعی از چوب و بخشی نیز با سرسازی از چوب و پوشش نهایی ایرانیت 
احداث شده است. بخشی از ابنیه به مساحت تقریبی 75 دارای ارتفاع در حدود 4 متر و مابقی ابنیه به 
مس��احت 240 متر با ارتفاع تقریبی 2/5 متر می باشد که همگی برای نگهداری دام از نوع گوسفند می 
باشد. در ورودی این زمین بخشی با استفاده از بلوک سیمانیو سرسازی قوطی و و همچنین دیوار هایی 
با روکش گچ و خاک قرار دارد که به عنوان سرایداری مورد استفاده قرار گرفته است. این قسمت دارای 
مس��احتی در حدود 40 متر مربع بعالوه سرویس بهداشتی و حمام در گوشه دیگری از حیاط می باشد 
. بنای موجود برای س��رایداری در حد یک فضای سرپوش��یده و فاقد هرگونه نماسازی و نرمه کشی رویه 
و در حد س��یمان کاری دیوارها می باش��د. درب ورودی زمین فلزی و دور تا دور زمین با دیوارهایی از 
جنس بلوک س��یمانی محصور شده است که در بیشتر طول محصور شده این دیوار ها به عنوان یکی از 
اضالع فضای سرپوشیده دام مورد استفاده قرار گرفته و تیرها و الپه ها بر روی آن قرار گرفته است. تقریباً 
کلیه ابینه احداث شده برای نگهداری دام فاقد ارزش سازه ای بوده و در حد ایستایی احداث شده اند. بنا 
دارای امتیازات آب و برق و گاز می باش��د. ملک در میاندورود روستای ولوجا کد پستی 4818875567 
قرار دارد. پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روزیکش��نبه مورخ 1398/11/20 در اداره ثبت اسناد و امالک 
میان��دورود - واحد اجرا واق��ع در میاندرود خیابان مخابرات روبه روی اداره گاز از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 1/963/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و مورد مزاید بیمه نمی باشد. م الف: 

98/40/11630  آ-9813191
تاریخ چاپ: 98/10/28

علی اکبر نوریان اسرمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود
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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 :نامه ۲۴ اقتصاددان کشور به رئیس جمهور
 با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی

 اقتصاد ایران  را نجات دهید
اقتصاد: شایان به ذکر است رهبر 
انقالب  دیروز در خطبه های نماز 
جمعه تهران بر ضرورت قوی شدن 
در تمــام عرصه ها  بــرای اقتدار 
کشور تاکید کردند.  24 اقتصاددان 
کشور در نامه ای به رئیس جمهور 
را بدون کمک  راهکارهای ده گانه 
خارجی بــرای نجات اقتصاد ایران 

پیشنهاد کردند.
این اقتصاددان ها با اشــاره به اظهارات روحانی که گفته بود بلد نیستم با تکیه 
بر داخل و بدون کمک خارجی مشــکالت اقتصاد ایران را حل کنم، خطاب به 

وی نوشتند:
یادآوری می کنیم عده زیادی از کارآفرینان و کارشناســان کشور تأکید دارند 
مشکالت اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و تحریم داخلی است 
نه خارجی. اینجانبان جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگران 
اقتصاد ایران، در پاسخ به فراخوان ضمنی شما، با حسن نیت و حسب وظیفه 
ملــی، 10 راهکار کم هزینه و مؤثر در کوتاه مــدت را که بدون تکیه بر خارج، 

می تواند اقتصاد ایران را از بن بست فعلی نجات دهد، تقدیم می کنیم:
 1- صدور مجوزهای کســب و کار را ســهل و انحصار دسترســی به شغل را 

حذف کنید. 
2- همه سفارتخانه های ایران را مأمور کنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان 

کاالها و خدمات ایرانی بشتابند.
 3- بانک ها را از خرید و نگهداری امالک و رقابت با یکدیگر برای باال بردن نرخ 

سود سپرده منع کنید.
 4-بازار ســرمایه را مأمور کنید با اســتفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل 

انتشار اوراق، نقدینگی موجود را به سوی تولید هدایت کند. 
5- به ســازمان »تأمین اجتماعی« دســتور دهید به جای فشار غیرقانونی بر 
واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه های زایدش را مهار کند و جلو 

هدر رفتن منابعش را بگیرد. 
6- به بانک مرکزی دســتور دهید با روش های نوین جایگزین سوئیفت نظیر 
رمزارزهــا، پیمان های پولی دوجانبه با شــرکای اصلی تجاری و... تحریم های 

بانکی کشور را کم اثر کند.
 7- وزارت کشور را مأمور کنید با اجرای ماده16 قانون بهبود محیط کسب و 

کار برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. 
8- در تصمیم سه ماه پیشتان درباره بنزین بازنگری و دستور فرمایید سهمیه 
بنزین به جای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از 

سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه ها به دست آید. 
9- با شناسنامه دار کردن همه تراکنش های بانکی و تلفیق بانک های اطالعاتی 
موجود، از حدود 100هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و 
کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که هفت سال پیش به شما تلقین 
کرد نباید در حساب های شهروندان سرک بکشید، برای همیشه از خود برانید.

 10- با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را 
از بازارهای خودرو، مسکن، طال و ارز بیرون کنید تا سرمایه های مردم به جای 

سوداگری های ضدتولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.
خواهش می کنیم به دستگاه های اجرایی دستور فرمایید بدون فوت وقت این 
سیاست ها را اجرا کنند تا با رونق ایجاد شده در اثر آن، هم فشار اقتصادی بر 
اقشــار کم درآمد کاهش پیدا کند و هم برای کثیری از جویندگان کار، شغل 

مناسب ایجاد شود.
بدیهی است توسعه روابط سیاســی با همه دولت هایی که به طور متقابل به 
کشــور ما احترام می گذارند هم، به نفع اقتصاد ایران است و باید همچنان در 

دستور کار دولت محترم باشد.

 صادق کریمی، کارشناس نفت
حدود 2هزار هزار میلیارد تومان 
نقدینگــی ســرگردان بخــش 
خصوصی در کشــور که تورم و 
رکود اقتصادی را به دنبال داشته 
به سمت سرمایه گذاری در پتروپاالیش ها و توسعه 
آن ها ســوق داده تجربه نشــان داده است جذب 
سرمایه ها از طریق خرید سهام با استقبال مردمی 

مواجه خواهد شد.

 محمد طاهری نژاد، پژوهشگر توسعه 
منطقه ای

 کشورهای اسالمی راه برون رفتی 
ندارنــد، مگر اینکه به ســمت 
وحدت یــا ائتالف هــای جدی 
منطقه ای حرکــت کنند که در 
قالب های مختلفی می تواند صورت بگیرد، از جمله 
اینکه برای همه پروتکل های اقتصادی و حکمرانی 
بین المللی مابه ازای منطقه ای و اســالمی تعریف 
کنیــم که کارکردهای واقعی داشــته باشــد. این 
کشورها با سازوکارهای ساده می توانند ارز منطقه ای 
اســالمی ایجاد کنند و برای این کار باید به سمت 
همکاری هــای منطقــه ای رفته و بین خودشــان 

نظام نامه ایجاد کنند.

 روح اهلل ایزدخواه، کارشناس اقتصاد
 باید به ســمت توانمندسازی و 
اقتصادی  زنجیره های  توســعه 
مزیت دار منطقــه ای برویم. اگر 
شرکت های بزرگ مثل پتروشیمی 
داریم به جای خام فروشــی، در کنار این شرکت ها 

انبوهــی از زنجیره های مزیــت دار صنایع کوچک 
پلیمری را ایجاد کنیم، این برای کشور ایجاد مزیت 
کرده و ما را در مقابل تحریم، خام فروشی، سوداگری 

و بیکاری توانمند می کند.

 مؤمنی، کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل
در شــرایط فعلی، تقویت حضور 
رایزنــان متخصــص، بزرگ ترین 
کمک به اقتصاد کشور است. باید بر 
اساس عملکرد ســفارتخانه ها در 
رشد اقتصادی ساالنه به سفرا رتبه داد. به هر حال بر 
ضرورت بازنگری جدی در معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه و نحوه انتخاب رایزنان اقتصادی به منظور 
بهره گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت های موجود 

اقتصادی در صادرات غیرنفتی باید تأکید شود. 

 بالسینی، کارشناس اقتصادی
براســاس برخــی تخمین ها با 
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
می توان حدود 50 هزار میلیارد 
تومان درآمد جدید بدون فشار بر 

بخش های تولیدی کسب کرد. 

  رضاتنهایی مقدم ، کارشناس اقتصاد 
مقاومتی

 سه کشــور عراق، افغانستان و 
پاکســتان به دلیل اشــتراکات 
فرهنگــی و اجتماعــی که با ما 
دارند، عقبه راهبردی ما محسوب 
می شوند، ما می توانیم بنگاه های اقتصادی مشترک 
با این کشــورها در مرزهای دو کشور ایجاد کنیم، 

مثالً خوزستان ما با خوزستان عراق، یا کردهای ما با 
کردهای عراق، بلوچ های ما با بلوچ های پاکســتان، 
مردم خراسان با افغانستان و... این ها  ظرفیت هایی 

است که می توان مورد توجه قرار گیرد.

 بها الدین  هاشمی، کارشناس حوزه اقتصاد
حمایــت از خرید مــواد اولیه یا 
تأمین آن در داخل کشور و تأمین 
مالی واحدهای تولیدی در تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز کاالی ایرانی 
نیز موضوعی اســت که بنا بــر ظرفیت واحدهای 

تولیدی باید در دستور کار بانکی قرار گیرد.

 حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه امالک
 60 تا 90 درصد قیمت مسکن را 
قیمت زمین تشــکیل می دهد. 
دولت باید ستاد مدیریت زمین 
تشکیل دهد که زمین را در اختیار 
انبوه ســازان و تولیدکنندگان مسکن قرار دهد تا با 
حذف قیمت زمین، ســاخت مسکن به شکل قابل 

توجهی قیمت ها را کاهش دهد. 

 مهدی غالمی، کارشناس بازار مسکن
 دولــت با اســتفاده از اقســاط 
بازگشتی مســکن مهر می تواند 
نرخ تسهیالت را پایین بیاورد، تا 
مردم بتوانند از پس اقســاط آن 
بربیایند. بانک مسکن و دولت می توانند از محل این 
منابع اســتفاده کنند و نرخ تسهیالتی که در طرح 
مسکن ملی می دهند را کاهش بدهند، در عین حال 
اگر دولت به دنبال حمایت از متقاضیان بازار مسکن 

برای صاحبخانه شــدن و تشویق سرمایه گذاران به 
تولید مســکن است، باید سیاســت های خود را به 
سمت حمایت از تولید، کاهش هزینه های ساخت و 

مقابله با سوداگران ببرد.

 ولی اهلل صالحی
 نماینده کارگران در شورای عالی کار

 اقالمی که برای تعیین ســبد 
کارگری محاسبه می شود معموالً 
اقالمی هستند که با تورم شدید 
مواجه هستند، اعتقاد دارم باید 
قیمت این 33 قلم کاالی اساســی توسط دولت 
تثبیت شــود، با این کار اقتصــاد آرام می گیرد و 
افزایش مزد هم منجر به ایجاد قدرت خرید برای 

خانواده ها خواهد شد.

 مهدی عقدایی
 معاون سابق سازمان خصوصی سازی

راه هــای  بهتریــن  از  یکــی 
خصوصی سازی و مردمی کردن 
اقتصاد واگذاری به بخش تعاون 
اســت. اقدامــات نظارتــی در 
تعاونی هــا بســیار قوی تر اســت، حسابرســی 
شرکت  های تعاونی و رسیدگی به شکایات در حوزه 
تعاونی  ها با دقت عمیق تری صورت می گیرد و در 
عین حال عوارض خصوصی  سازی را نیز ندارد کما 
اینکه در تعاونی ســود به صورت پراکنده است و 

منافع عام   تری را پوشش می دهد.

 فرهاد بیضایی ،کارشناس بازار مسکن
مسئله واگذاری زمین در قانون 
مصــوب ســال 78 در بحــث 
حمایت از تولید و عرضه مسکن 
و حساب 100 امام )ره( نیز هست 
که دولت وظیفه دارد آن را انجام بدهد، اگر دولت 
به تکالیف خودش عمل کند و فقط در حوزه زمین 
برنامه ریزی مدونی داشته باشد مسکن از یک کاالی 
سرمایه ای غیر قابل دسترس به یک کاالی مصرفی 

قابل دسترس تبدیل خواهد شد.

 آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن
بر اساس قانون دولت باید پیش 
از اینکه تصمیمــی را بگیرد با 
بخش خصوصی مشورت کند و 
بعد با مهلت کافی این سیاست 
اتخاذ شــده را اعالم کند ولی ایــن روزها انگار 

سیاســت گذاران مــا با تصمیم گیری هایشــان 
می خواهند یک عده را غافلگیر کنند، تصمیمات 
حالت مچ گیرانــه و غافل گیرانه دارد. گنگ بودن 
بخش نامه ها و تفسیرپذیر بودن آیین نامه ها یکی از 
مشکالت دردسرسازی است که باید مورد توجه 

قانون گذاران قرار گیرد.

 مسلم خانی، کارشناس کسب و کار
 در الگوی شرکت مادر تخصصی 
 کــه ترجیحــاً تعاونی اســت،

شــرکت های مادر تخصصی به 
خانگی  مشاغل  پشتیبان  عنوان 
عمل می کنند، شناسایی خانه های کار، آموزش به 
اعضای خود، تأمین مواد اولیه با قیمت مناســب، 
تدوین اســتانداردهای الزم تهیــه محصوالت و 
خدمات، نظارت بر کیفیت تولیدات و از همه مهم تر 
برندینگ محصــوالت از جمله کارکردها و مزایای 
اصلی این مجموعه هاســت. اگر مشاغل خانگی از 
الگوی مســتقل به ســمت الگوی شــرکت های 
مادرتخصصی پیش برود می توان در مدت سه سال 

مشاغل خانگی در ایران را توسعه داد.

  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان
 در یک اقتصــاد دفاعی بهره 
بــردن از سیاســت کاالبرگی 
اســت، به شــکلی که دولت 
خودش در صدر امور باشــد و 
کاالهای وارداتی را با قیمت متناســب با درآمد 
افراد و ثابت به شکل کاالبرگ بین مردم توزیع 
کند، نه اینکه این کار را به بخش خصوصی که 
دنبال حداکثر سود است بدهد، تا یارانه ارزی را 
بگیــرد و وقتی کاال وارد کرد، آن را به نرخ آزاد 

بفروشد یا صادرات مجدد داشته باشد.
 همچنین باید برخورد با فســاد جدی شود و 
قوه قضائیه در ایــن زمینه هیچ گونه اغماضی 

نداشته باشد.

 محمد کهندل، اقتصاددان
 برای توسعه متوازن اقتصاد و 
شهرستان های  اشــتغال زایی 
محروم و مرزی ضروری است تا 
منابــع حاصــل از واگــذاری 
شــرکت های دولتی صرف ســرمایه گذاری در 
مناطق محروم شــود ولی همواره اســتان های 
برخوردار، سرمایه ها را می بلعند تا توسعه زیربناها 

در مناطق کم برخوردار با تأخیر مواجه باشد.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق اسالمی، عملیات بازار باز را انجام می دهد   ایرنا : عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از عملیات بازار باز، نوشت: بانک مرکزی 
از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسالمی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست گذاری پولی را به کار خواهد گرفت.  عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق 

قرضه با بدهی دولت و به ویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک ها و مؤسسه های اعتباری است.

خـــبر

 شنبه 28 دی  1398 22 جمادی االول 1441 18 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9163 

اقتصاد/ زهرا طوســی: رهبر معظم انقالب اســالمی که بارها در قالب 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده بودند که »درون زایی اقتصادی یعنی 
تولید ثروت به  وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، 
نگاه مان به بیرون نباشــد« دیروز نیز در سخنرانی خود بر این مطلب صحه 
گذاشــتند و همت ملی برای قوی تر شدن ایران را تنها راه ادامه مسیر عزت 
ایرانیان خواندند و تأکید کردند که این ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل 
الهی قوی تر نیز می شوند، نه تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش 

علمی و فناوری که پشتوانه تحقق این هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در 
صحنه و تالش و کوشش بی وقفه مسئوالن و مردم است. کارشناسان اقتصادی 
توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را به  نفع اقتصاد ایران  می دانند و در عین 
حال سال هاست راهکارهای زیادی را برای پرفروغ کردن چراغ اقتصاد کشور 
ارائه و به دولت یادآوری می کنند که دولت برای اعتالی کشورش باید نگاهش 
به داخل باشد. در ادامه، نظرات کارشناسان برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و 

از میان برداشتن موانع در این مسیر را می خوانید.

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9704809
بموج��ب پرون��ده اجرایی کالس��ه 9704809 خانم اعظم بوس��تانی نام پدر: محمدعل��ی تاریخ تولد: 
1359/06/22 ش��ماره ملی: 1062824652 شماره شناسنامه: 1614 جهت وصول دویست و سیزده 
عدد س��که به��ار آزادی علیه: مهدی صفائی نام پ��در: عباس تاریخ تولد: 1352/03/26 ش��ماره ملی: 
0938726511 ش��ماره شناسنامه: 205 به استناد سند ازدواج شماره 9848- 1381/09/19 و سند 
طالق ش��ماره 7502 تاریخ 1397/01/29 دفترخانه ازدواج شماره 115 و طالق شماره 8 شهر مشهد 
اس��تان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره اجرای شعبه 
دوم اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد تش��کیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیون به درخواست وکیل 
بستانکار طی وارده 30640- 1397/08/09 سهم االرث مدیون از ششدانگ اعیان پالک ثبتی 5102 
فرعی از 235 اصلی بخش نه مش��هد )پالک ثبتی پنج هزار و یکصد و دو فرعی از دویس��ت و س��ی و 
پنج اصلی بخش نه مش��هد( به نش��انی: مشهد بلوار شهید رضوی بین رضوی 3 و 5- روبه روی مسجد 
ام��ام مهدی پ 49 به مالکیت مرحوم عباس صفائی مغول کش در قبال 200 عدد س��که بهار آزادی 
بازداش��ت که برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری وارده به ش��ماره 43293- 1398/08/14 و 

:1398/08/26 -45551
با توجه به بازدید انجام ش��ده از ملک معرفی ش��ده و تصویر مدارک ابرازی، عرصه آن اس��تیجاری به 
مس��احت پانصد و هفت مترمربع و اعیان آن س��اختمانی دو طبقه )همکف و زیرزمین( به مس��احت 
دویست و شصت و هشت مترمربع است که طبقه همکف شامل هال ورودی و اتاق های پیرامونی است. 
سیس��تم گرمایشی، بخاری گازی و سیستم سرمایشی، کولر آبی است. ساختمان دارای انشعاب گاز و 
آب و برق می باشد. نمای اصلی ساختمان سنگ است. بر اساس مساحت عرصه و تراکم آن )متوسط(- 
تناس��ب ابعادی- موقعیت ملک و عرض معابر دسترس��ی- قدمت اعیان )باالی 35 سال(- مشخصات 
رویت ش��ده ملک- ارزش روز امالک مش��ابه و س��ایر عوامل مؤثر، ارزش پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
ملک، مبلغ پنجاه و پنج میلیارد و شش��صد و بیس��ت و پنج میلیون ریال )معادل 5/562/5000/000 

تومان( برآورد و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 42328- 1398/08/11 ملک در تصرف ورثه مرحوم عباس 

صفائی مغول کش می باشد.
حدود اربعه ملک طبق اعالم مس��ئول بایگانی حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه س��ه وارده به ش��ماره 

53772- 1398/10/02 بدین شرح می باشد:
ش��ماالً بطول چهارده متر و نود س��انتیمتر )14/90( دیوار بدیوار اعیان آقای رس��تگار شرقاً بطول سی و 
چهار متر )34( دیوار بدیوار اعیان آقای بجستانی جنوباً بطول چهارده متر و نود سانتیمتر )14/90( درب 
و دیواریست به خیابان غرباً بطول سی و چهار متر )34( دیوار بدیوار اعیان حسن عزتی و برابر اعالم واحد 

ثبتی وارده بشماره 53495- 1398/10/01 پالک ثبتی مذکور بازداشتی دیگری ندارد.
ضمن��اً با توجه به نامه ش��ماره 1397025002555993- 1397/11/13 ش��عبه 2 اجرای احکام مدنی 
دادگستری مشهد عملیات اجرایی نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق متوقف گردیده 
و با توجه به نامه 1398025002111323- 1398/07/21 و 1398025002212707- 1398/07/30 

شعبه مذکور ادامه عملیات در خصوص پنج دانگ دیگر بالمانع اعالم گردیده است.
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار چهارده س��هم مش��اع از یکصد و بیست سهم مشاع از 
یکصد و چهل و چهار س��هم ششدانگ پالک ثبتی در قبال قس��متی از طلب به مبلغ 6/489/583/332 
ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 259/583/333 ریال حق مزایده و نیمعشر به مبلغ 324/479/167 
ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق 
از مبلغ 6/489/583/332 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه ش��نبه مورخه 1398/12/6 در 
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است 
و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 
تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت 

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. آ- 9813206 م.الف 472

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9802607
بموج��ب پرونده اجرایی کالس��ه 9802607 خانم اعظم موس��وی نام پدر: س��یدمرتضی تاریخ تولد: 
1356/01/14 ش��ماره ملی: 0937924873 ش��ماره شناس��نامه: 481 جهت وصول 400 عدد سکه 
به��ار آزادی علیه: ورثه مرحوم مهدی خزاعی وفا بدین ش��رح: 1- عرف��ان خزاعی وفا نام پدر: مهدی 
تاری��خ تول��د: 1382/03/08 ش��ماره ملی: 0926582542 ش��ماره شناس��نامه: 0926582542 2- 
اش��کان خزاعی وفا نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1388/06/13 ش��ماره ملی: 0970056583 ش��ماره 
شناس��نامه: 0970056583 با قیومیت آقای سیدهاش��م موسوی 3- شایس��ته هوشیار صادقیان نام 
پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1328/03/04 ش��ماره ملی: 0700166696 ش��ماره شناس��نامه: 16776 
و 4- ش��ایان خزاع��ی وفا نام پ��در: مهدی تاریخ تولد: 1388/06/13 ش��ماره مل��ی: 0970056575 
ش��ماره شناس��نامه: 0970056575 با قیومیت آقای سیدهاشم موسوی به استناد سند ازدواج شماره 
536 تاریخ 1377/05/05 دفترخانه ازدواج ش��ماره 12 شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در اداره اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رس��می 
مش��هد تش��کیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیونین به درخواست وکیل بستانکار طی وارده 18652- 
1398/04/18 و 48137- 1398/09/06 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 41983 فرعی از 
182 اصلی بخش ده مش��هد )چهل و یک هزار و نهصد و هش��تاد و سه فرعی از یکصد و هشتاد و دو 
اصلی بخش ده مشهد( به نشانی مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار دندانپزشکان- دندانپزشکان 13- پالک 
14- طبقه سوم به مالکیت مرحوم مهدی خزاعی وفا در قبال 120 عدد سکه بهار آزادی بازداشت که 
برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 41635- 1398/08/04: ملک مورد ارزیابی 
به استناد مدارک ارائه شده، دارای سند مالکیت به شماره 679553الف 93 به میزان سه دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعیان بنام آقای مهدی خزاعی وفا می باشد. مجتمع بصورت شش سقف مشتمل 
بر همکف پارکینگ و انباری و فضای مشاعی و طبقات اول تا پنجم هر طبقه یک واحد مسکونی جمعاً 
5 واحدی است و آپارتمان مورد ارزیابی در طبقه سوم واقع گردیده است. آپارتمان به مساحت اعیانی 
161/48 مترمربع که 4/72 مترمربع آن تراس مس��قف اس��ت، دارای پذیرایی با پوشش ترکیبی دیوار 
رنگ و کاغذ دیواری و کف سرامیک، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و کف سرامیک دارای سه اتاق 
خواب با کف س��رامیک و کمد دیواری، یک اتاق خواب حمام مس��تر، سرویس بهداشتی مجزا و دارای 

امتیازات آب و برق و گاز و انباری و پارکینگ اختصاصی، سیس��تم سرمایش و گرمایش هواساز است. 
نمای مجتمع از دو طرف س��نگ، پنجره ها یوپی وی س��ی با شیشه دوجداره، دارای آسانسور و قدمت 
حدود 6 سال می باشد. حدود اجمالی ملک با سند مطابقت مینماید و متعدله در ملک سکونت دارد.

نظریه کارشناسی:
ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور با توجه به کلیه سوابق، جوانب امر، موقعیت مکانی، قدمت ساختمان، 
حدود اربعه، ش��کل هندس��ی، ممر دسترس��ی و مصالح بکار رفته، مس��احت عرصه و اعیانی، فارغ از 
هرگونه دیونی که ممکن اس��ت به اش��خاص حقیقی و حقوقی وجود داش��ته باشد و سایر عوامل مؤثر 
در قیمت گذاری و بررس��ی های میدانی 10/600/000/000 ریال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ 

ملک مذکور 5/300/000/000 ریال معادل پانصد و سی میلیون تومان برآورد و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 40699- 1398/07/29 ملک در تصرف بستانکار و فرزندان 

ایشان می باشد.
حدود اربعه ملک طبق اعالم مس��ئول بایگانی حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه ش��ش وارده به ش��ماره 

31811- 1398/06/17 بدین شرح می باشد:
ش��ماالً در چهار قس��مت که قس��مت سوم آن ش��رقی، اس��ت. بطول های )2/95( دو متر و نود و پنج 
س��انتیمتر، )3/09( س��ه متر و نه س��انتیمتر، )0/10( ده س��انتیمتر، )4/45( چهار متر و چهل و پنج 
س��انتیمتر، اول نیم دیوار جلوی بالکن، دوم دیوار و پنجره اس��ت، س��وم دیواریس��ت، چهارم دیوار و 
پنجره اس��ت، اول تا چهارم به فضای معبر ش��رقاً: در هشت قسمت، که قسمت های ششم و هفتم آن 
شمالی، قسمتهای دوم و سوم آن جنوبی است بطول های )7/07( هفت متر و هفت سانتیمتر، )2/88( 
دو متر و هش��تاد و هش��ت سانتیمتر، )1/87( یک متر و هشتاد و هفت س��انتیمتر، )2/46( دو متر و 
چهل و ش��ش س��انتیمتر، )1/72( یک متر و هفتاد و دو سانتیمتر، )1/87( یک متر و هشتاد و هفت 
س��انتیمتر، )2/88( دو متر و هش��تاد و هش��ت س��انتیمتر، )5/55( پنج متر و پنجاه و پنج سانتیمتر، 
اول دیواریس��ت به درز انقطاع مورد تفکیک، دوم و س��وم دیواریست، چهارم درب و دیوار است. پنجم 
تا هفتم دیواریس��ت، هش��تم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک، اول به فضای ملک مجاور دوم به 
راه پله مش��اعی س��وم و چهارم به ورودی پنجم و ششم به آسانسور هفتم به راه پله مشاعی هشتم به 
فضای ملک مجاور جنوباً در پنج قس��مت که قس��مت دوم آن ش��رقی، قسمت چهارم آن غربی، است. 
بطول های )2/35 دو متر و س��ی و پنج س��انتیمتر )0/80( هشتاد س��انتیمتر، )5/90( پنج متر و نود 
سانتیمتر، )0/90( نود سانتیمتر، )2/24( دو متر و بیست و چهار سانتیمتر، اول دیوار و پنجره است، 
دوم دیواریس��ت، سوم دیوار و پنجره است، چهارم دیواریست، پنجم دیوار و پنجره است، اول تا پنجم 
به فضای حیاط مشاعی غرباً بطول )16/80( شانزده متر و هشتاد سانتیمتر، دیواریست به درز انقطاع 

مورد تفکیک، به فضای ملک مجاور.
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ به مس��احت 12/5 )دوازده متر و پنجاه س��انتیمتر( به حدود اربعه: شماالً بطول )2/50( دو 
متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضی است به محوطه مشاعی شرقاً بطول )5( پنج متر خط فرضی است 
محوطه مش��اعی جنوباً بطول )2/5( دو متر و پنجاه س��انتیمتر خط فرضی است به حیاط مشاعی غرباً 

بطول )5( پنج متر خط فرضی است به محوطه مشاعی
انباری به مس��احت )3/12( سه متر و دوازده س��انتیمتر به حدود اربعه شماالً بطول )2/40( دو متر و 
چهل سانتیمتر دیواریست مشترک به انباری قطعه یک شرقاً بطول )1/30( یک متر و سی سانتیمتر 
دیواریست به ملک مجاور جنوباً بطول )2/40( دو متر و چهل سانتیمتر دیواریست مشترک به انباری 

قطعه سه غرباً بطول )1/30( یک متر و سی سانتیمتر درب و دیواریست به محوطه مشاعی.
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی در قبال 
قسمتی از طلب به مبلغ 5/300/000/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 312/000/000 ریال 
حق مزایده و نیمعشر به مبلغ 265/000/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا 
بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 5/300/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1398/12/12 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داش��ته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق 
انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات 
وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیل روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین 
ش��ده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می 
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9802607
بموج��ب پرونده اجرایی کالس��ه 9802607 خانم اعظم موس��وی نام پدر: س��یدمرتضی تاریخ تولد: 
1356/01/14 ش��ماره ملی: 0937924873 ش��ماره شناس��نامه: 481 جهت وصول 400 عدد سکه 
به��ار آزادی علیه: ورثه مرحوم مهدی خزاعی وفا بدین ش��رح: 1- عرف��ان خزاعی وفا نام پدر: مهدی 
تاری��خ تول��د: 1382/03/08 ش��ماره ملی: 0926582542 ش��ماره شناس��نامه: 0926582542 2- 
اش��کان خزاعی وفا نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1388/06/13 ش��ماره ملی: 0970056583 ش��ماره 
شناس��نامه: 0970056583 با قیمومیت آقای سیدهاشم موس��وی 3- شایسته هوشیار صادقیان نام 
پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1328/03/04 ش��ماره ملی: 0700166696 ش��ماره شناس��نامه: 16776 
و 4- ش��ایان خزاع��ی وفا نام پ��در: مهدی تاریخ تولد: 1388/06/13 ش��ماره مل��ی: 0970056575 
شماره شناسنامه: 0970056575 با قیمومیت آقای سیدهاشم موسوی به استناد سند ازدواج شماره 
536 تاریخ 1377/05/05 دفترخانه ازدواج ش��ماره 12 شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در اداره اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رس��می 
مش��هد تش��کیل و پس از ابالغ احرائیه به مدیونین به درخواست وکیل بستانکار طی وارده 18652- 
1398/04/18 و 24142- 1398/05/13 و 48137- 1398/09/06 شش��دانگ پالک ثبتی 20521 
فرعی از 175 اصلی بخش ده مش��هد )ببیس��ت هزار و پانصد و بیس��ت و یک فرعی از یکصد و هفتاد 
و پنج اصلی بخش ده مش��هد( به نش��انی مشهد- قاسم آباد- استاد یوسفی 35/3 پالک 39 به مالکیت 
مرحوم مهدی خزاعی وفا در قبال 207 عدد س��که بهار آزادی بازداش��ت که برابر گزارش کارش��ناس 
رس��می دادگستری وارده به ش��ماره 41632- 1398/08/04: ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 
ثبتی فوق به ش��ماره ثبت 68387 دفتر 353 صفحه 482 میباش��د. منزل با عرصه موقعیت ش��مالی 
به مس��احت 198 مترمرب��ع دارای اعیان قدیمی حدود 120 مترمربع بص��ورت یک طبقه در همکف 
می باشد، دارای هال و پذیرایی، دو اتاق خواب با کف موکت، آشپزخانه اپن با کابینت فلزی، سرویس 

حمام می باشد، توالت در حیاط خلوت است، سیستم سرمایش کولر آبی در پذیرایی و گرمایش بخاری 
گازی، نمای ملک آجر سه سانتی، پنجره فلزی پروفیلی و دارای قدمت حدود 25 سال می باشد. ملک 
بازس��ازی نشده اس��ت و دارای انشعابات آب و برق و گاز مستقل می باشد. حدود اجمالی ملک با سند 

مطابقت می نماید و در انتفاع مستأجر می باشد.
ارزش شش��دانگ ملک مذکور با توجه به کلیه س��وابق، جوانب امر، موقعیت مکانی، قدمت ساختمان، 
حدود اربعه، ش��کل هندس��ی، ممر دسترس��ی و مصالح بکار رفته، مس��احت عرصه و اعیانی، فارغ از 
هرگونه دیونی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد و سایر عوامل مؤثر در 
قیمت گذاری و بررسی های میدانی با امتیازات و انشعابات منصوب جمعاً مبلغ 9/200/000/000 ریال 

معادل نهصد و بیست میلیون تومان برآورد و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره 40697- 1398/07/29 ملک در تصرف خانم ساهره زورقی 
بعن��وان مس��تأجر به مبلغ 15 میلیون تومان رهن و ماهیانه ی��ک میلیون و یکصد هزار تومان اجراه و 

تاریخ انقضاء قولنامه 1398/11/01 می باشد.
حدود اربعه ملک طبق اعالم مس��ئول بایگانی حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه چهار وارده به ش��ماره 

41735- 1398/08/04 بدین شرح می باشد:
ش��ماالً بطول 9 )نه( متر پی به پی پالک 20479 فرعی ش��رقاً: بطول 22 )بیست و دو( متر پی به پی 
پالک 20520 فرعی جنوباً بطول 9 )نه( متر محل درب و پی به کوچه غرباً بطول 22 )بیس��ت و دو( 

متر پی به پی پالک 20522 فرعی
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار شش��دانگ پالک ثبتی در قبال قس��متی از طلب 
ب��ه مبلغ 9/200/000/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبل��غ 368/000/000 ریال حق مزایده و 
نیمعش��ر به مبلغ 460/000/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده 
مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 9/200/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر 
در روز دوش��نبه مورخه 1398/12/12 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره ت��ا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول 
خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد 
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9807489
بدین وسیله به مهدی باقری نام پدر: رمضانعلی تاریخ تولد: 1361/04/02 شماره ملی: 5010849518 
ش��ماره شناس��نامه: 36 که خانم ندا بیات نام پدر: آدینه قلی تاریخ تولد: 1361/06/10 ش��ماره ملی: 
0065845250 شماره شناسنامه: 6037 جهت وصول مهریه به مبلغ 80/000/000 ریال مقوم شده 
به مبلغ 1/838/823/905 ریال بانضمام تعداد 14 عدد س��که تمام بهار آزادی به استناد سند ازدواج: 
ش��ماره سند: 20101، تاریخ س��ند: 1377/11/29 دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر 
مش��هد استان خراسان رضوی علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9807489 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/10/7 مأمور پست محل اقامت مدیون به شرح 
متن س��ند شناسایی نش��د، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9813212 م.الف 475
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9803224
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9803224 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم س��عیده 
صادقی بهابادی نام پدر: اس��ماعیل تاریخ تولد: 1364/06/01 ش��ماره ملی: 0919894364 ش��ماره 
شناس��نامه: 591 باس��تناد سند ازدواج ش��ماره 14830- 1389/12/01 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 
94 ش��هر مشهد جهت وصول تعداد 614 عدد سکه تمام بهار آزادی که تعداد 500 عدد سکه بر ذمه 
زوج و تع��داد 114 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی بر ذمه ضامن می باش��د علیه )ضامن(: خدیجه 
رحیم��ی گوجگی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1326/06/25 ش��ماره ملی: 0936846283 ش��ماره 
شناسنامه: 597 و )زوج(: محمد رسول پادارلو نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1363/01/20 شماره ملی: 
0944454593 شماره شناسنامه: 1 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 
1398/5/17 حس��ب درخواست بستانکار وارده به ش��ماره 25941- 1398/05/22 سهم االرث خانم 
خدیجه رحیمی گوجگی از ش��ش دانگ باقیمانده پالک ثبتی 19 فرعی از 8- اصلی بخش 09 مشهد 
ملکی ابراهیم پادارلو در قبال تعداد 114 عدد س��که تمام بهار آزادی بازداش��ت که برابر گزارش مورخ 
1398/09/28 کارشناس رسمی دادگستری آقای علی اکبر حسن زاده به شرح ذیل ارزیابی گردید: در 
اجرای دستور شماره 15262- 1398/09/13 به آدرس خیابان کاشانی 11 کوچه کامیاب 10/13 بن 

بست اول سمت راست پالک 36 می باشد.
گزارش وضعیت:

ملک مورد کارشناس��ی عبارت اس��ت از یک باب منزل مس��کونی که عرصه آن دارای پالک ثبتی به 
ش��ماره 19B فرعی از 8 اصلی بخش 9 مش��هد به مس��احت حدود 168 مترمربع با کاربری مسکونی 
تراکم 120 درصد و س��طح اشغال 60 درصد در هر طبقه با موقعیت جغرافیایی شمالی که ورودی به 
حیاط از ضلع غربی به کوچه بن بس��ت اس��ت و امکان دسترسی به پایان کار بهره برداری و یا گواهی 
عدم خالف میس��ر نگردید. بخش��ی از ضلع غربی ملک مذکور به طول حدود 3/5 متر مجاور به کوچه 
بن بستی به عرض حدود 3/5 متر و باقیمانده ضلع غربی به ملک مسکونی همجوار است و سایر حدود 
اَنت س��مت شرق جنوب و ش��مال به امالک اطرف خود همجوار می باش��د و اعان ملک مذکور دارای 
دارای قدمتی حدود 35 س��ال در س��ه طبقه شامل زیرزمین همکف و طبقه اول با دیوار باربر و سقف 
طاق ضربی و نمای س��نگ و پنجره آلومینیوم و امکان بازدید از طبقات زیرزمین و همکف و پش��ت 
بام میس��ر نگردید و فقط از طبقه اول بازدید بعمل آمد و طبقه مذکور مس��کونی دارای کف موکت و 
آش��پزخانه دارای کابینت ام دی اف با سیس��تم س��رمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی 
بوده و ملک با حدود اجمالی مطابقت دارد و دارای انش��عابات گاز و آب مش��ترک و سه انشعاب برق و 

فاقد پارکینگ مسقف است.

نتیجه کارشناسی:
ب��ا توجه به موقعی��ت مکانی، نوع مالکی��ت، کاربری ملک، تراکم، نوع دسترس��ی، امتی��ازات، قدمت 
بن��ا، مصال��ح مصرفی و عوامل مؤث��ر در ارزیابی و ش��رایط روز بازار امالک ارزش مل��ک مذکور مبلغ 
7/700/000/000 ری��ال )هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد و برابر با نامه 

شماره وارده 57810 مورخه 1398/10/19 فاقد بازداشتی می باشد
حدود اجمالی ملک به شرح ذیل می باشد:

ش��ماالً دیواریس��ت بزمین به شماره 20 حسنی و غیره شرقاً دیوار به ش��ماره 44 حاجیه آقا جنوباً به 
دیوار منزل 125 مجزی ش��ده و درب و دیوار یک متری مجزی ش��ده از مورد ثبت غرباً به دیوار 126 

قسمت مجزی شده از مورد ثبت.
براب��ر گ��زارش مأمور محترم اجرا وارده به ش��ماره 52250 در مورخ��ه 1398/09/25 به محل پالک 
ثبتی فوق مراجعه در زمان بازدید درب توس��ط مدیون باز گردید و وارد ملک ش��دیم و ملک فوق در 
س��ه واحد زیرزمین، اول و دوم که به اظهار مدیون طبقه زیرزمین و اول در تصرف مس��تأجر و طبقه 
دوم در تصرف مدیون می باش��د. و برابر با گزارش مأمور اجرا آقای رمضانی وارده به ش��ماره 56866- 
1398/10/16 میزان س��هم بستانکار 20 سهم مش��اع از 160 سهم ششدانگ پالک ثبتی توقیفی در 

قبال مبلغ 962/500/000 ریال ارزیابی گردید.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار ششدانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 962/500/000 
ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 38/500/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 48/125/000 
ری��ال میباش��د که طبق تبصره م��اده 121 آئین نام��ه اجرا بعهده برن��دده مزایده میباش��د و مزایده 
بمقدار فوق از مبلغ 962/500/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز چهارش��نبه مورخه 
1398/11/30 در محل ش��عبه دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باشد فروخته 
خواهد ش��د. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اشتراک و 
نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره ت��ا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم 
ش��ده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. 
مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای 
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»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه خانم ملیحه نوه حاج حس��ینی برابر وکالتنامه ش��ماره 188859 مورخ 1398/10/07 
دفترخانه 36 مش��هد بوکالت از طرف آقای ماش��االه نوه حاج حسینی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه 
منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب خانه به شماره پالک 5004 فرعی از 232 اصلی بخش 9 
مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر الکترونیک 139620306003001488 بنام ماشااله 
نوه حاج حس��ینی ثبت و سند به ش��ماره چاپی 111843 د 94 صادر گردیده است سپس برابر سند 
رهنی 18210 مورخ 1396/02/12 دفتر 217 مشهد در رهن بانک ملت قرار گرفته 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 سند 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- 9813214 م.الف 477
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید حسین پورحس��ینی گلستانی احدی از ورثه سیدمحمود پورحسینی گلستانی برابر گواهی 
حص��ر وراثت ش��ماره 9509972764501426 مورخه 1395/12/4 با ارائه استش��هاد محلی گواهی 
امضاء شده طی درخواست 98/19044 مورخ 1398/9/17 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان 
پانصد و یازده س��هم و پنجاه و پنج صدم س��هم مش��اع از دو هزار و هفتصد و شصت و هشت سهم و 
س��ی و سه صدم س��هم دو دانگ و ثلث دانگ مشاع از ششدانگ پالک 11 فرعی از 2- اصلی واقع در 
بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 43 دفتر 15 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر امور اداری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9813216 م.الف 478
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای صالح خیری طرقبه با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/18939 مورخ 
1398/9/16 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 2247 فرعی از 1518 فرعی 
از 10- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 82 دفتر 222 ثبت گردیده و حسب 
اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر امور اداری مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالح��ی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا 
وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس 
از اتم��ام م��دت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثن��ی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9813218 م.الف 479
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

۱6 کارشناس در گفت وگو با قدس از لزوم قوی شدن اقتصاد کشور می گویند

راهکارهای  اقتدار در اقتصاد



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

مشکالت دهه های گذشته آموزش و پرورش همچنان روی میز است  ایلنا: وزیرآموزش وپرورش گفت: توسعه پایدار در هیچ جامعه ای رخ نخواهد داد مگر آنکه یادگیری جامعه را سازماندهی کنیم. 
محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید مبتنی بر نیازهای جامعه باشد، گفت: بررسی ها نشان می دهد چالش ها و مشکالت آموزش و پرورش در سالیان و دهه های گذشته همچنان روی میز است و 

این مشکالت هنوز باقی مانده؛ چرا که آموزش و پرورش قصد داشته خودش به تنهایی این مشکالت را حل کند. رفع این چالش ها و تحقق اهداف بدون پیوند با جامعه رقم نخواهد خورد.

کاهش نرخ زاد و ولد در چین باوجود تأکید بر فرزندآوری
ایســنا: آمارها نشــان می دهد نرخ زاد و ولد در چین باوجود تأکید بر فرزندآوری به 

پایین ترین سطح خود رسیده است.
نرخ زاد و ولد در چین در سال ۲۰۱۹ به پایین ترین سطح خود رسیده که نشان می دهد 

اقدامات صورت گرفته برای رفع بحران جمعیتی موفقیت آمیز نبوده است.
اداره ملی آمار چین اعالم کرد: نرخ زاد و ولد در این کشــور به ازای هر هزار نفر ۱۰.۴۸ 

بوده که از ۱۹۴۹ پایین ترین رقم را به خود اختصاص داده است.
افزایش جمعیت میانسال در چین سیاســتمداران این کشور را بر آن داشت تا پس از 
چندین دهه اعمال سیاست های کنترل جمعیت و سیاست تک فرزندی، اقداماتی را در 

راستای افزایش جمعیت در این کشور در نظر گیرند.
چین در سال ۲۰۱۵ سیاست های جمعیتی خود را تغییر داد و تمامی زوج ها اجازه پیدا 
کردند تا دو فرزند داشته باشند؛ هرچند بسیاری از خانواده ها به دلیل هزینه های باالی 

تحصیل، تهیه مسکن و خدمات درمانی از داشتن فرزند بیشتر خودداری می کنند.
به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسان بر این باورند تغییر عادات رفتاری که در جامعه 
و بر اساس خانواده های تک فرزندی جا افتاده، سخت خواهد بود و احتمال کاهش نرخ 

زاد و ولد وجود دارد.

زورگویی و کتک کاری، علت اصلی خودکشی جوانان
تســنیم: پایگاه خبری ایندیپندنت در 
گزارشی نوشت: دانشمندان انگلیس، چین 
و آمریکا در مطالعه ای بین المللی داده های 
۲۲۰ هزار بزرگسال ۱۲ تا ۱۵ ساله را از ۸3 

کشور دنیا بررسی کردند.
با انجام این مطالعه مشخص شد زورگویی و 
خشونت، علت اصلی خودکشی بیش از هر 

یک نفر از هر هشت جوان خودکشی کرده در سراسر دنیاست.
هر سال در سراسر جهان حدود ۸۰۰ هزار نفر به خاطر خودکشی جان خود را از دست 
می دهند و خودکشی دومین علت اصلی مرگ جوانان ۱۰ تا ۲۴ ساله است؛ خودکشی 
۲۲۰ هزار کودک به علت حقارت از خشونت نیز از نمونه مرگ هایی است که هر سال 
رخ می دهد. دانشمندان دانشگاه وولورهمپتون و دانشگاه علوم پزشکی گوانجوی چین 
مسئولیت این مطالعه را به عهده داشتنه و گفته اند الزم بود سیاست ها و اقدامات برای 

کاهش خشونت و قلدری تقویت شوند تا بتوان خودکشی در میان جوانان را مهار کرد. 
 )EClinicalMedicine( در این پژوهش که در نشریه لَنست، طب بالینی الکترونیکی
منتشر شده، آمده است ارتباط خشونت و کتک کاری با رفتارهایی مانند برنامه ریزی برای 

خودکشی و اقدام به این کار، بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت است.
بیشترین ارتباط میان کتک کاری و افکار متمایل به خودکشی در جنوب شرقی آسیا دیده 
شده است؛ همچنین بیشترین رابطه  کتک کاری با برنامه  ریزی برای خودکشی و اقدام به 

آن نیز در کشورهای غرب اقیانوس آرام دیده شده است.
از میان این ۸3 کشــور مورد تحقیق قرار گرفته شده، بیشترین خطر وقوع خودکشی 
در ملت های آفریقایی وجود دارد؛ در مجموع بیش از یک ســوم بزرگساالن در معرض 

خشونت و زورگویی قرار گرفته اند.

اعتراضات معلمان به رتبه بندی
تسنیم: رتبه بندی معلمان پس از مدت ها 
رفت وآمد به دولت، ســرانجام شــامگاه 
یکشــنبه ســوم آذر در هیئت دولت به 
تصویب نهایی رسید؛ معلمان که سال ها در 
انتظار به ثمر نشستن رتبه بندی بودند، با 
ابالغ مصوبه جدید دولت، متعجب هستند 

و انتقادهای مختلفی را مطرح می کنند.
انتقادها نیز از جهات مختلف است، برخی می گویند سال ها منتظر اجرای رتبه   بندی 

بودند اما آنچه از دولت بیرون آمد »ترمیم حقوق« است تا رتبه بندی!
پیش از این مســئوالن آموزش وپرورش در مصاحبه های مختلف خبر داده بودند با 
اجــرای رتبه بندی، حقوق معلمان ۲۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که 
میانگین این افزایش ۴۲۰ هزار تومان است، اما حاال با تدوین احکام رتبه بندی معلمان 
مشخص شــد این پیش بینی ها چندان دقیق از آب در نیامد و برخی معلمان که با 
حســاب حرف مســئوالن منتظر افزایش حقوقی از ۲۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان بودند، 
نه تنها این رقم برایشــان محقق نشده اســت بلکه رتبه آن ها یک درجه هم تنزل 
یافته اســت. بحث رتبه بندی کارکنان اداری و گذاشتن آن ها در دو راهی بازگشت 
به مدرســه و استفاده از مزایای طرح رتبه  بندی یا ماندن در ادارات و چشم بستن بر 
مزایای رتبه بندی از سایر مشکالت مصوبه جدید دولت است که برخی کارشناسان و 

نمایندگان معتقدند این روند می تواند موجب رفتن نیروهای باتجربه از ادارات شود.
حاال ابهامات مصوبه جدید رتبه  بندی به حدی زیاد شده است که معلمان سردرگم 
هستند و بارها این پرسش را مطرح می کنند این چه سبک از رتبه  بندی بود که آن ها 
هم تنزل رتبه پیدا کردند و از افزایش حقوق هم خبری نیست! البته هنوز پاسخ روشن 
و دقیقی از سوی مسئوالن وزارت آموزش وپرورش درباره این ابهامات ارائه نشده است.

 حذف ضریب تعجیل مناطق محروم، مهم ترین مشکل معلمان
معلمان در اعتراضــات خود چند موضوع را مطرح می کنند که مهم ترین آن حذف 
ضریب تعجیل در مناطق محروم است و حاال هشتگ ها و پویش های آن ها در فضای 
مجازی با عنوان »نه به حذف ضریب تعجیل« خبرســاز شده است، موارد دیگر هم 
عبارتند از حذف رتبه های افرادی که از ۲ مهر ۹۸ به بعد رتبه خود را دریافت کرده اند 

و مشمول نشدن رتبه بندی برای خدمتگزاران.

 با رتبه بندی جدید متضرر شده ام 
معلم یکی از مدارس اســتان خوزستان گفت:  ۱6 مهر امسال موفق به کسب رتبه 
عالی شدم و براین اساس حدود ۵۰۰ هزار تومان به حقوقم اضافه شد و حکم آن را 
هم گرفتم، اما هم اکنون که رتبه بندی جدید عملیاتی شده است، حکم قبلی من را 
ملغی کردند و به جای رتبه عالی، یک درجه تنزل رتبه پیدا کردم و هم اکنون رتبه 
خبره را برای من در نظر گرفته اند؛ به این ترتیب در مجموع ۴۵ هزار تومان به حقوقم 
اضافه شد! رتبه عالی و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوقم منتفی شده است و در عمل با 
رتبه بندی جدید متضرر شده ام، این چه نوع رتبه  بندی است؟ مدت ها بود که مسئوالن 
آموزش وپرورش در صدا و سیما و رسانه ها اعالم می  کردند با اجرای رتبه بندی ۲۰۰ 
تا 7۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شــد، پس چرا برای من و برخی 

همکارانم این موضوع عملیاتی نشد و تازه متضرر هم شدیم!

 اجحاف در حق معلمان
مدیر یکی از مدارس با ۲۴ ســال سابقه کار نیز گفت:  تعدادی از همکاران براساس 
قانون قبلی به رتبه های حرفه ای از مقدماتی تا عالی می رسیدند، اما با اجرای رتبه بندی 
جدید، رتبه ها برایشان لغو شد؛ البته گفته بودند معادل ریالی رتبه های قبلی لحاظ 

خواهد شد اما عمالً این اتفاق نیفتاد.
بنده براساس رتبه بندی قبلی باید از اول دی ماه رتبه عالی را کسب می کردم که در 
وضعیت معیشتی ام تغییر قابل توجهی ایجاد می کرد، اما با اعمال رتبه بندی جدید این 
کار ملغی شد و بنده در همان رتبه خبره که پیش از این داشتم، باقی ماندم و حاال 
باید چهار سال دیگر منتظر بمانم تا دوباره به رتبه عالی برسم و این یعنی اجحاف در 

حق معلمان!
البته عده دیگری از معلمان هم هستند که از اعمال رتبه بندی رضایت دارند و حقوق 

آن ها حدود ۴۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
یکی از ایرادات دیگر نیز این اســت که رتبه بندی را به حقوق فعلی معلمان متصل 
کرده  اند؛ اگر قرار بود معلمان رتبه بندی شوند باید براساس نظام سنجش صالحیت ها 
بررسی می شدند و ماهیت رتبه بندی هم باید مستقل باشد که در مصوبه دولت رعایت 
نشده است؛ به عنوان مثال افراد در دوره های قبل در حکمشان افزایش حقوقی داشتند 
یعنی براساس حق شغل، حق شاغل و سایر مؤلفه هایی که لحاظ شده، تفاوت هایی 
در ارقام دریافتی شان ایجاد شده است. این در حالی است که شاید معلم در مدرسه 
براساس عملکرد، شایستگی و نگاه رقابتی، سرآمد شود اما اگر این مسئله را به ارقام 
حکم فعلی معلم مرتبط کنند ممکن است او از فردی که قبالً به دالیل مختلف در 
بحث حق شغل و شاغل جلو افتاده است، باز هم عقب تر بماند و این نوع اعطای ارقام 

رتبه بندی منطقی نبوده و از عدالت به دور است.
به نظر می رسد در شرایطی که برخی معلمان می گویند با رتبه بندی جدید متضرر 
شده اند و چرایی حذف ضریب تعجیل به یک پرسش جدی برای آن ها تبدیل شده 
اســت، سکوت مسئوالن آموزش وپرورش نمی  تواند چاره ساز باشد. اکنون معلمان به 

توضیحات آن ها درباره ابهاماتی که برایشان مطرح است چشم دوخته اند.

»بودجه  طرح  مصدق    جامعه/محمود  گروه   
عملکردی« یا همان »بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
بیمارستان های ملکی« سازمان تأمین اجتماعی با 
مواجه  کارگری  فعاالن  و  تشکل ها  منفی  واکنش 

شده است. 
بر اســاس این طرح که اجــرای آن از اوایل همین 
ماه کلید خورده است، اختیار اداره بیمارستان ها یا 
به عبارت بهتر مدیریت مالی و درمانی این مراکز از 
سوی سازمان تأمین اجتماعی به مدیریت و هیئت 
مدیره بیمارستان ها واگذار می شود. تفویض اختیاری 
که البته از ســوی منتقدان به نوعی خودگردانی و 
حتی برون سپاری بیمارســتان ها تلقی شده است. 
تلقی که شاید خیلی هم اشــتباه نباشد، چون در 
آیین نامه  طرح خودگردانی یا هیئت امنایی شــدن 
بیمارســتان های دولتی که بارها از ســوی وزارت 
بهداشــت اجرایی شــده، آمده است بیمارستان ها 
زیرنظر دانشــگاه ها هستند، ولی یک هیئت مدیره 
و مدیرعامل آن ها را اداره می کند که توسط رئیس 
دانشــگاه انتخاب می شوند و تمام اختیارات مالی و 

پرسنلی در اختیار آن ها قرار می گیرند.
بنابراین دور از انتظار نیست که هرچه زمان می گذرد 
شاهد مخالفت بیشــتر فعاالن کارگری با طرح یاد 
شده باشــیم. چرایی آن هم روشن است، چون به 
باور آن ها اجرای طرح خودگردانی در بیمارستان های 
هیئت امنایــی- دولتی- تا کنون دســتاوردی جز 
افزایــش خدمات القایــی حوزه درمــان، افزایش 
هزینه های درمانی مردم و مهم تر از همه، توزیع رانت 
در قالب برون سپاری مدیریت بیمارستان ها به  دنبال 

نداشته است. 

 اجرای این طرح فاجعه بار است 
قائم مقام  حســن صادقی، 
دبیر کل خانه کارگر درباره 
بودجــه عملکردی و  طرح 
تشکل های  مخالفت  دالیل 
کارگــری با آن بــه قدس 

می گوید: هرچند مدیران سازمان تأمین اجتماعی 
ادعا می کنند بــا این طرح به دنبــال رصد بودجه 
عملیاتی درمان و افزایش بازدهی بیمارســتان های 
ملکی هســتند و می خواهند با افزایش نظارت جلو 
پرت حدود ۴۰ درصدی بودجه را در بخش درمان 
این سازمان بگیرند، اما به نظر ما این طرح به نوعی 
همان خودگردانی و یا برون سپاری بیمارستان هاست 
که می خواهد به بهانــه کاهش هزینه های درمانی 

عملیاتی شود.
وی با اشــاره به اینکــه یقیناً بودجــه عملکردی 
بیمارســتان ها و پرداخت به میزان ارائه خدمات در 
ساختار راهنمای بالینی یکی از خواسته های جامعه 
کارگری بوده است، تصریح می کند: اما اجرای این 
موضوع مهم که به کارایی و اثربخشی درمان منجر 
خواهد شد نباید موجب آزادی عمل در نحوه اداره 

بیمارســتان ها و مدیریت آن ها شود، چراکه آزادی 
عمل در مدیریت سبب دستاویز شدن مراکز ملکی 

درمانی به منافع بخشی و گروهی خواهد شد.
رئیس کمیته بیمه و درمان خانه های کارگر کشور 
ادامه می دهد: حدود اختیارات مدیران بیمارستانی به 
شکل ساختاری که در طرح مذکور ارائه شد، نشان از 
نگرانی جدی در خصوص دخل و تصرف در خریدها، 
قراردادها و برون ســپاری هایی است که سلیقه های 
فــردی را ممکن و این شــائبه را ایجاد می کند که 
سرنوشت چنین مدیریت هایی به سرنوشت تلخ و 
فاجعه آمیز برون سپاری مراکز درمانی دانشگاه های 

علوم پزشکی دچار شود.
صادقی با اشاره به اینکه طرح »بودجه عملکردی« با 
قانون الزام و آیین نامه اجرایی آن کامالً منافات دارد، 
می گوید: این یک قانون مادر در حوزه درمان ماست. 
این قانون به صراحت و روشنی بسیار تکلیف کرده 
که مدیریت امور مالی و هزینه کردها در مراکز درمانی 
تأمین اجتماعی باید تحت نظارت مستقیِم سازمان 
باشد و سازمان باید مسئول امور مالی بیمارستان ها 
را راساً و مستقیم تعیین کرده و به وزارت بهداشت 
پیشنهاد کند. وی در همین زمینه می افزاید: طبق 
بند 7 آیین نامه اجرایی قانون الزام، اتخاذ تصمیم در 
وظایفی که شورای عالی یا هیئت امنا در خصوص 
قانون و آیین نامه مربوطه اعم از تشکیالت، بودجه و 
اعتبارات مراکز درمانی و دفاتر اسناد پزشکی دارند، 
به ستاد نظارت بر درمان محول شده است. این بدین 
معنی اســت که اگر هیئت امنای سازمان احساس 
کــرد اختیاراتی را می تواند واگذار کند این ســتاد 
نظارت بر درمان اســت که باید وظایف را به عهده 
بگیرد نه معاون اجرایی دســتگاه تأمین اجتماعی؛ 
چون در ســتاد نظارت بر درمان ســه معاون وزیر 

عضویت دارند و این ها می توانند 
موضوعات را با توجه به قدرتی 

که دارند حل و فصل کنند.

 چرا آیین نامه را به خوبی 
اجرا نکرده اند؟

وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۸ 
قانون الزام، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل ســازمان تأمین 
اجتماعی مسئولیت اجرای مفاد 
آیین نامه و مصوبــات را دارند، 
می افزایــد: این ها باید پاســخ 

دهند که چرا آیین نامــه را به خوبی اجرا نکرده اند 
که اگر رعایت می کردند دیگر نیازی به برون سپاری 
نداشــتند. همین ماده ۸ اجازه می دهد یک حوزه 
معاونت درمان تشــکیل شود و شــما هم چنین 
کردید. این یعنی سازمان تأمین اجتماعی معاونت 
درمان را بر اســاس همین ماده مشــروعیت داده 
است. حاال پرســش این است که چرا چیزی را که 
از آن مشروعیت گرفتید، به دیوار چسباندید و رفتید 
روی تئوری ای کار می کنید که با قانون باالدســتی 
همخوانی ندارد؟ در واقع سازمان آیین نامه اجرایی را 
که از قانون الزام استخراج شده است اجرا نمی کند 
اما به دنبال رفتاری در حوزه تأمین اجتماعی می رود 
که منطبق با آیین نامه نیست. این یعنی می خواهند 

قانون را دور بزنند. 
وی با طرح این پرســش که چرا ســازمان تأمین 
اجتماعی ســتاد نظارت بر درمان را به درستی در 
اســتان ها تشــکیل نمی دهد، می گوید: این یک 
موضوع قانونی اســت و اگر این گونه شود سازمان 
به راحتی می توانــد از صفر تا صد بودجه عملیاتی 

حوزه درمان را نظارت کند. 
وی با بیان اینکه ســازمان در این 
زمینه اختیاراتی در چارچوب قانون 
دارد و می تواند از آن ها اســتفاده 
کند، تأکید می کند: اما مدیران آن 
نمی توانند به بهانه داشتن بودجه 
عملیاتی و افزایش نظارت بر هزینه 
کنند، چون  برون سپاری  درمانی 
قانون به خوبی اختیارات آن ها را 

تعریف کرده است.
وی طــرح بودجــه عملکــردی 
خودگردانــی،  از  نســخه ای  را 
برون ســپاری و حتی خصوصی ســازی می داند و 
می گوید: این طرح فقط صنفی گری اســت و برای 
منافع شخصی، خانوادگی و باندی تعریف شده است 
و با اجرای آن همه آن هایی که باید بر اساس آزمون و 
شایسته ساالری در چنین مراکز درمانی جذب شوند 

قربانی فامیل ساالری می شوند. 
وی با تأکید بر اینکه کمیته بیمه و درمان خانه های 
کارگر سراسر کشور با هرگونه برون سپاری مخالف 
است، می گوید: اما اگر برون سپاری را از داخل طرح 
بردارند با بقیه آن هیچ مشــکلی نداریم. چه کسی 
گفته است نباید بودجه عملیاتی را نظارت کنیم یا 
به موضوعاتی وارد شویم که کیفیت درمان و ارتقای 
بهره وری و سطح رضایتمندی بیمه شدگان را افزایش 
می دهد؟ مشکل ما با موضوع برون سپاری طرح مورد 
نظر است، چون تا کنون از برون سپاری های صورت 
گرفته خیری ندیده ایم. در واقع برون سپاری نوعی 
از خصوصی سازی است و چون خصوصی سازی در 
ایران فقط رانت ایجاد کرده است با این موضوع واقعاً 

مشکل داریم. 

صادقی اجرای طرح یاد شده را فاجعه بار می خواند 
و می گوید: طــرح »بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
بیمارستان های ملکی« خدمات القایی را به صورت 
وحشتناکی افزایش می دهد، به همین دلیل چیزی 

جز شکست به دنبال نخواهد داشت.
 

 افزایش خدمات القایی با هدف سودآفرینی
فعال  حیــدری،  علیرضــا 
روابط  و کارشناس  کارگری 
کار و تأمین اجتماعی نیز در 
خصوص طرح یادشده به ایلنا 
گفته است: افزایش خدمات 

القایی با هدف سودآفرینی بیشتر و افزایش درآمد، 
در حوزه ســالمت مخاطره آفرین اســت؛ مثالً یک 
آنژیو قلب اضافی و القایی، بیمار را بیهوده در معرض 
اشــعه های مضر قرار می دهد و سالمت بیمار دچار 
مخاطره می شــود؛ بنابراین افزایش خدمات القایی، 

شاخص های سالمت را دچار افول می کند.
بدیهی  اســت اگر درمان رایگان بیمه شــدگان در 
بیمارســتان های ملکی تأمین اجتماعی را با هدف 
کاســتن از هزینه های درمانی و ایجــاد تعادل در 
منابع و مصارف سازمان به دست پزشکان بسپارند 
و مدیریــِت آن را برون ســپاری کنند، کاســتن از 
ســطح کیفی خدمات، تبعیــض در ارائه خدمات 
درمانی، نارضایتی کادر درمان و نیروهای خدماتی 
بیمارستان ها و در نهایت، احتمال افزایش خدمات 

القایی، دور از انتظار نخواهد بود.

 به خودگردانی بیمارستان ها اعتقاد نداریم
مصطفی ساالری، مدیرعامل 
ســازمان تأمیــن اجتماعی 
در جلسه شــورای راهبردی 
شرکای اجتماعی در خصوص 
شــائبه طــرح خودگردانی 

بیمارستان ها، گفته است: به خودگردانی بیمارستان ها 
اعتقاد نداریم و به دنبال درآمدزایی در بیمارستان ها 
نیســتیم. به دنبال افزایش کمــی و کیفی خدمات 
درمانی در بیمارستان ها هســتیم و هدف ما بهبود 
عملکرد بیمارســتان ها و مدیریت بهینه منابع مالی 
اســت. وی اختصاص بودجه ثابت و تعیین شده به 
بیمارســتان ها را موجب کاهش انگیزه و اختیارات 
مدیران و کارکنان بخش درمان برای ارتقای خدمات 
ارزیابــی می کند و می گوید: در طــرح بودجه ریزی 
مبتنــی بر عملکــرد و ارتقای بهره وری، براســاس 
مطالعات و بررسی های دقیقی که صورت گرفته است، 
دستورعمل های مشــخصی برای تشویق کارکنان، 
خرید تجهیزات، جذب کادر درمانی و ارتقای هتلینگ 
بیمارستان های تأمین اجتماعی طراحی شده است و 
همه تالش ما این است که با اجرای این طرح از منابع 
اختصاص یافته به حوزه درمان حداکثر استفاده برای 

خدمت شایسته به بیمه شدگان صورت گیرد.

این طرح نسخه ای 
از خودگردانی، 

برون سپاری و حتی 
خصوصی سازی 

است و برای منافع 
شخصی، خانوادگی 

و باندی تعریف 
شده است

بــــــرش
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دستچین

دانش  آموزانی که توانایی خواندن متن را ندارند
تسنیم:علی زرافشان،، معاون اســبق وزارت آموزش وپرورش 
می گوید: هم اکنــون 36 درصد دانش  آمــوزان ایرانی در پایان 
دوره ابتدایــی توانایی خواندن متن را ندارند و یک درصد بیرون 
از مدرسه هستند. وی  ادامه داد: فقر یادگیری دانش آموزان ایرانی 
۲7.6 درصد بیشــتر از متوسط خاورمیانه است و اگر خواندن را 

یاد نگیرند بقیه اهداف هم محقق نمی شود. 

آمارهای متناقض تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
تسنیم: مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی بیان کرد: می گویند 
یک درصد دانش آموزان از مدرسه بازمانده اند. مرکز پژوهش های 
مجلس می گوید این تعداد 6۹6 هزار نفر و ترک تحصیل کنندگان 
۲37 هزار اســت که این حدود هفت یا هشت برابر آمار آموزش 
و پرورش است. حتی آمارهایی در حد ۲ یا 3 میلیون بازمانده از 

تحصیل از سوی وزارت کار شنیده می شود.

عمل غیرقانونی دفاتر ازدواج و طالق
خانه ملت: حســن نوروزی، سخنگوی کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس گفت: بســیاری از دفاتر ازدواج و طالق از ثبت 
حق طالق برای زن امتناع می کنند و تعدادی هم برای ثبت از 
زوجیــن تقاضای هزینه های زیادی می کنند؛ این عمل مصداق 
تحصیل مال به باطل اســت؛ حتی اگر از طرف محضردار باشد 

شاکی می تواند از محضردار شکایت کند.

بی سوادانی که دالل پرونده های حقوقی شدند
باشگاه خبرنگاران: مهدی حجتی، عضو هیئت رئیسه کانون 
وکالی دادگستری می گوید: از سال ۹۱ با دستورعمل اداری ثبت 
شرکت ها، موجباتی فراهم شد که حتی افراد فاقد سواد خواندن 
و نوشــتن هم امکان ثبت مؤسســه حقوقی را پیدا کردند. این 
مؤسسات به دالالن و واسطه های پرونده های حقوقی و قضایی 

بین مردم و وکالی جویای کار تبدیل شدند.

پاسخگویی واحد برای آلودگی های زیست محیطی نداریم
ایسنا: ابوالفضــل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس شــورای اسالمی گفت: متأسفانه از آنجا که مسئولی 
واحد برای ایفای نقش در زمینه مقابله با آلودگی های زیست 
محیطی در نظر گرفته نشــده است به دنبال آن پاسخگویی 
واحد نیز وجود ندارد. ما باید به ســمت اصالح نظام اداری و 

مدیریتی کشور برویم.

مصرف آنتی بیوتیک در ایران معادل جمعیت چین است
خانه ملت: بشیر خالقی، عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس 
نســبت به مصرف باالی آنتی بیوتیک در کشور هشدار داد 
و بــا اعالم اینکه میزان مصرف آنتی بیوتیک در کشــورمان 
چندین برابر اســتاندارد جهانی است، افزود: مردم ما تقریباً 
 معــادل جمعیت ۱.۵ میلیاردی کشــور چیــن از این دارو 

استفاده می کنند.

علم و فناوری

یک مسئول عنوان کرد
رشد 8 درصدی تولید مقاالت 

علمی ایران در سال گذشته
 فــارس   مســئول شــاخص های ارزیابی 
راهبــردی ســتاد فنــاوری نانو از رشــد ۸ 
درصدی تولید مقاالت علمی ایران در ســال 

گذشته خبر داد.
ســعید امیری با بیان اینکــه تعداد مقاالت 
ISI در ســال ۲۰۱۸ به ۵۵ هــزار و ۵7۰ 
مقاله رسیده است، گفت: سهم مقاالت ایران 
به نســبت مقاالت دنیا کم نشــده و به طور 
مثال اگر ایران در ســال ۲۰۱۸، ۲.۵ درصد 
از مقاالت کل دنیا را دربرگرفته بود ولی در 
ســال ۲۰۱۹، ۲.۵۱ درصد اســت که شاهد 

یک رشد کمی از نظر سهمی هستیم. 
به گفته امیــری، در مقاالت نانــو می توان 
گفت در سال ۲۰۱۸، ۱۰ هزار و ۲۴۰ مقاله 
داشتیم و امســال چیزی حدود ۱۰ هزار و 
۸۵۰ مقالــه داریم که پیش بینی می شــود 
تعداد این مقاله ها در دو سه ماه آینده به ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ مورد برسد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

قائم مقام این سازمان:
چیزی به اسم ورشکستگی 

تأمین اجتماعی نداریم
 ایسنا   محمدحســن زدا، قائم مقام سازمان 
تأمین اجتماعی در صفحه مجازی خود اظهار 
کرد: لفظ ورشکستگی برای سازمان های تأمین 
اجتماعــی در دنیا مفهوم نــدارد. در ماده ۲۸ 
قانون تأمین اجتماعی یک ســهم 3 درصدی 
برای دولت تعیین شده که باید بابت حق بیمه 

برای هرفرد به این سازمان بپردازد.
زدا افزود: این حق بیمــه 3 درصدی فقط برای 
کمک مالی نیست بلکه نوعی تضمین است تا اگر 
صندوق به هر علتی دچار مشکل شد، دولت نقش 
ضمانتی اش را ایفا کند و نگذارد مردم دچار مشکل 
شوند. مردم نباید نگران باشند، زیرا چیزی به اسم 
ورشکستگی نداریم و نقش دولت در صندوق های 

بیمه اجتماعی موجب رفع مشکل می شود.
وی اظهــار کرد: اتفاق جدید این اســت که ما 
در حوزه بیمه شدگان اجباری افزایش آنچنانی 
نداریم ولی شاهد رشد در بخش بیمه اختیاری،  

قراردادی و توافقی هستیم.

خانه و خانواده

معاون کمیته امداد خبر داد
افزایش 11 درصدی دریافت 

صدقات نقدی
 ایلنا   علیرضا عســگریان، معاون توســعه 
مشــارکت های مردمی و معاون اداری و مالی 
کمیته امداد گفت: در ســال جــاری دریافت 
صدقات نقدی ۱۱ درصــد افزایش پیدا کرده 
اســت که بخشــی از این صدقــات مربوط به 
صندوق های خانگی و صندوق های اماکن است.

وی ادامــه داد: ما در حال حاضــر 6 میلیون 
صندوق صدقات خانگی داریم. برخی از مراکز 
نیکوکاری در ارتباط با ما دارای صندوق صدقات 
هستند و ما سعی می کنیم جمع آوری صدقات 

خانگی را به این مراکز نیکوکاری واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری در 3 هزار و 
۲۰۰ منطقه کشور فعال هستند، گفت: مراکز 
نیکوکاری به تناســب وسعت و ظرفیت شهر 
تهران زیاد نیست، البته رشد آن در تهران قابل 

قبول است. 
عسگریان افزود: تالش می کنیم تعداد این مراکز 

را به ۸ هزار برسانیم.

 بهداشت و درمان

یک مدیر وزارت بهداشت بیان کرد
کاهش ۳۰ درصدی مرگ بر اثر 

بیماری های غیرواگیر تا 1۴۰۴
 ایرنا  مدیرکل دفتر مدیریــت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: بر اساس ســند ملی کنترل و 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، ایران باید تا 
سال ۱۴۰۴ تا میزان 3۰ درصد از احتمال مرگ 

زودرس بر اثر این بیماری ها را کاهش دهد.
افشین استوار افزود: برای این موضوع باید کاهش 
3۰ درصدی مصرف نمک، کاهش 3۰ درصدی 
مصــرف دخانیــات، کاهــش ۲۰ درصدی کم 
تحرکی، کاهش ۲۰ درصدی بیماری های روانی 
اتفاق بیفتد و مصرف اسیدهای چرب ترانس نیز 
باید به صفر برســد. همچنین باید دسترسی به 
پزشک ۹۰ درصد و دسترسی به دارو به 7۰ درصد 
برســد. از طرفی باید شــیوع چاقی و دیابت هم 
متوقف شود. استوار افزود: برای رسیدن به اهداف 
این سند تاکنون مجموعه ای از اقدامات انجام شده 
است و در راستای بیماری های غیرواگیر، به عنوان 

یک کشور پیش رو در جهان شناخته شدیم.

آموزش

براساس تازه ترین اطالعات اعالم شد
۳ دانشگاه در صدر قراردادهای 

صنعتی 
 مهــر   تازه ترین آمارهــا در خصوص میزان 
قراردادهای دانشــگاه ها با بخش صنعت نشان 
می دهد دانشــگاه تهران، صنعتی شــریف و 
صنعتی اصفهان دارای بیشــترین قراردادهای 

خاتمه یافته هستند.
این گزارش که توســط معاونــت پژوهش و 
فناوری وزارت علوم تهیه شــده اســت نشان 
می دهد در مقایسه بین ۲۰ دانشگاه با یکدیگر، 
دانشــگاه های تهران با هــزار و ۲73، صنعتی 
شریف با ۸۹۲ و دانشگاه شیراز با ۸۵۵ قرارداد 
در شاخص تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت 
و جامعه در صدر جدول قرار دارند و رتبه های 

نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین تعداد قراردادهــای خاتمه یافته در 
سال ۹7 دانشگاه ها هزار و ۴۱۸ مورد است که 
دانشگاه های صنعتی اصفهان با ۲3۲، صنعتی 
شریف با ۲۰۰ و دانشگاه تهران با ۱3۴ قرارداد 

بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

فراسو

برداشت آزاد
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واکنش منفی تشکل ها و فعاالن کارگری به اجرای یک طرح جنجالی

برون سپاری مدیریت بیمارستان های دولتی و خطر توزیع رانت 
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یا رب العالمین

مجلس سنای آمریکا روند استیضاح ترامپ  را  رسماً  آغاز کرد

مضحکه  در محکمه
  جهان  مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه پرونده 
استیضاح رئیس جمهور این کشور را به مجلس سنا تحویل 
داد. با این اقدام، روند محاکمه دونالد ترامپ در سنا به طور 
رسمی آغاز شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بامداد 
پنجشنبه قطعنامه حاوی بندهای استیضاح رئیس جمهور 
این کشور را امضا و آن را تقدیم مجلس سنا کرد. نانسی 
پلوسی در حین امضای این قطعنامه گفت: »هیچ کس باالتر 
از قانون قرار ندارد«. پلوسی روز چهارشنبه هم با شرکت 
در کنفرانســی خبری اعالم کرد: هفت نفر مدیریت تیم 
محاکمه ترامپ در کنگره را عهده دار خواهند بود. وی در 
این باره اعالم کرد: آدام شــیف، رئیس کمیته اطالعات و 
جری نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان نقش 
محوری تیم محاکمه ترامپ در مجلس ســنا را برعهده 

خواهند داشت. 
آدام شیف دموکرات که رهبری تیمی هفت نفره از اعضای 
مجلس نمایندگان را به عنوان دادستان پرونده استیضاح 
بر عهده دارد، پنجشــنبه با حضور در صحن اصلی سنا، 
بندهای اتهامی ترامپ را قرائت کرده و پرونده استیضاح را 
به سنا تحویل داد. پس از قرائت بندهای استیضاح ترامپ، 
»جان رابرتس« رئیس دادگاه عالی فدرال ایاالت متحده 
آمریکا نیز برای ریاســت جلسه محاکمه استیضاح دونالد 
ترامپ ســوگند یاد می کند. عالوه بر قاضی، سناتورها نیز 
هر یک سوگند یاد می کنند که کامالً بی طرفانه در مورد 
اســتیضاح تصمیم گیری کنند. با وجود این سوگند، در 
گذشته آرای استیضاح در آمریکا عمدتاً بر اساس خطوط 
حزبی بوده و سناتورها اغلب بر اساس سیاست حزب رأی 
داده اند. در همین حال ســناتور »میچ مک کانل« رهبر 
اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا آمریکا گفت، جلسه 
استیضاح ترامپ عمالً سه شنبه 22 ژانویه )1 بهمن( برگزار 
خواهد شد. میچ مک کانل، اما هنوز نحوه برخورد مجلس 
با این محاکمه را مشخص نکرده، ولی اعالم کرده با احضار 
شهود و یا ارائه شواهد بیشتر در این دادرسی مخالف است.
رئیس جمهور آمریکا به دلیل فشار به دولت اوکراین برای 

پیشبرد تحقیقات قضایی در مورد فرزند »جو بایدن« نامزد 
پیشــتاز دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری، با دو 
اتهام »سوءاســتفاده از اختیارات« و »ممانعت از پیشبرد 

تحقیقات« روبه رو شده است. 
اکنون در مجلس سنا چیزی شبیه یک دادگاه شکل خواهد 
گرفت که ریاست آن با رئیس دیوان عالی است و سناتورها 
در آن نقــش اعضای هیئت منصفــه را دارند. برای خلع 
ترامپ از قدرت، دو سوم سناتورها )۶۷ نفر( باید به عزل او 
رای دهند؛ امری که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان 
در مجلس سنا در شرایط عادی غیرممکن به نظر می رسد. 
با این حال در جریان استیضاح، دموکرات ها فرصت آن را 
خواهند داشت تا با نقد جدی عملکرد ترامپ، رأی او را در 

انتخابات 2۰2۰ بشکنند.

 واکنش ترامپ به وقایع استیضاح
ترامپ به شدت با استیضاح مخالف است و اتهامات مجلس 
نماینــدگان علیه خود را قاطعانه رد کرده اســت. وی در 
آخرین موضع گیری در مورد پرونده استیضاحش در پیامی 
توییتری نوشت: »من فقط به خاطر یک تماس تلفنی عالی، 
استیضاح شدم!« ترامپ پیشتر هم هرگونه ارتکاب به تخلف 
و قانون شــکنی را انکار کرده و فرایند استیضاح را جعلی 
می خواند.این در حالی است که هیئت نظارت کنگره نیز 
اعالم کرده مقامات کاخ سفید به دلیل خودداری از اعطای 
کمک امنیتی و مصوب کنگره به کشور اوکراین مرتکب 

تخلف از قانون شده اند. 
در واقع اعالم این ارزیابی از سوی دیوان محاسبات آمریکا 
یک شکست برای ترامپ محسوب می شود.دونالد ترامپ، 
چهل و پنجمیــن رئیس جمهور آمریــکا، در حال حاضر 
ســومین رئیس جمهوری است که در تاریخ ایاالت متحده 
توسط مجلس نمایندگان استیضاح می شود؛ در تاریخ آمریکا 
فقــط دو رئیس جمهور- اندرو جانســون و بیل کلینتون- 
استیضاح شده اند. ولی در ادامه دادرسی استیضاح، مجلس 

سنا هیچ یک از آن ها را از کار برکنار نکرد.

نیویورک تایمز: این رســانه گــزارش داد 
اطالعات ارائه شده از سوی وزارت خزانه داری 
آمریکا نشان می دهد کسری بودجه این کشور 
برای ســال 2۰19 از مرز یک تریلیون دالر 
عبور کرده است. کسری بودجه آمریکا نسبت 

به سال گذشته 1۷ درصد رشد داشته است.
خبرگزاری فرانسه: نخســت وزیر اوکراین 
نامه اســتعفای خود را به رئیس جمهور این 
کشور تقدیم کرد. دلیل استعفای »اولسکی 
هونچاروک« درز محتوای تماس تلفنی او بود 
که در آن زلنسکی را به دلیل »درک بدوی« از 

اقتصاد، »احمق« خطاب کرده بود. 
لبنان در  معاون دبیرکل حــزب اهلل  العالم: 
گفت وگو با العهد بر ادامه راه ســردار سپهبد 
»قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه 
ایران تأکید کرد. »شــیخ نعیم قاسم« اعالم 
کرد هزاران قاســم سلیمانی انتقام خون وی 

را خواهند گرفت.

سخنگوی  فرمانده کل نیروهای مسلح عراق: 
 ترورسردارسلیمانی عزم ما

در اخراج اشغالگران را جزم کرد
مهر: »عبدالکریم خلف« 
کل  فرمانده  سخنگوی 
نیروهای مســلح عراق 
سازوکار خروج نیروهای 
بیگانه از خاک عراق را 

توضیح داد و گفت، این تصمیم به طور مستقل 
گرفته شده و شــامل منطقه کردستان عراق 
هم می شود. سرلشکر خلف، با تأکید بر اینکه 
عراق شریک ائتالف بین المللی است، گفت: »هر 
گونه تحرک نیروی هوایی ائتالف در آســمان 
عراق فقط با موافقت عراق انجام می شــود، اما 
در مقطع اخیر با حملــه هوایی هواپیماهای 
آمریکایی به فرودگاه بغداد غافلگیر شدیم«. وی 
افزود: »این حمله در فاصله کمتر از 2۰۰ متری 
با باند فرودگاه و در قلب بغداد انجام شــد. این 
عملیات خودسرانه، نایب رئیس حشدالشعبی و 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران را هدف 
گرفت و این دو رخداد، خواسته ها برای اخراج 
نظامیان آمریکایی را جلو انداخت، آن هم پس 
از اینکه از آمریکایی ها درباره دلیل استفاده از 

آسمان ما برای انجام حمالتشان پرسیدیم«.
خلف شراکت با ناتو را هم در چارچوب آموزش 
درازمدت نیروها و تجهیز عراق خواند و گفت: 
»از سال 2۰۰5 عراق با ناتو شراکت دارد و ما به 
آن ها پیام دادیم در چه چارچوبی فعالیت کنند. 
آن ها حقی برای ســاختن پایگاه های نظامی 
ندارند و این را در ســازوکار جدیدی که دولت 
عــراق فراهم کرده به آن ها ارائه خواهیم داد«. 
خلف با بیان اینکه آمریکا هنوز جدول زمانی 
برای خــروج نیروهایش از عراق تعیین نکرده 
اســت، گفت: تصمیم اخراج نیروهای بیگانه 
تصمیمی حاکمیتی و مســتقل است و همه 
خاک عراق از جمله منطقه کردستان عراق را 
شامل می شود، زیر آنجا هم بخشی از عراق است 
و این منطقه هم با این قضیه مشــکلی ندارد.

سرنوشت عین االسد در انتظار اردن، قطر و بحرین
جهان:سعداهلل زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا با حضور در برنامه تلویزیونی 
»رو در رو« با اشاره به شکست هیمنه آمریکایی ها در منطقه و عرصه بین الملل پس 
از حمالت موشــکی ایران اظهار کرد: »نفس پاسخ ایران در عملیات سردار قاسم 
ســلیمانی علیه پایگاه عین االسد اهمیت دارد؛ اگر این حادثه برای چین، روسیه، 
هند یا فرانسه پیش آمده بود، آن ها قطعاً پاسخی نظامی به آمریکایی ها نمی دادند، 
ولی جواب دادن ایران، خود نوعی پدیده است؛ چون پیش از این معنایی نداشت 

در دنیا کسی جواب اقدام نظامی آمریکا را بدهد«.
وی با اشاره به نقش کشورهای منطقه در جسارت ایاالت متحده برای ترور سردار 
سلیمانی و اشتباه نابخشودنی این کشورهای منطقه ای که پایگاه نظامی در اختیار 
آمریکا قرار دادند، تصریح کرد: »این کشورها دو دسته هستند؛ گروهی سرنخ هایی 
می دهند که پایگاه نظامی آمریکا در خاکشان در این ترور نقش نداشته و سرنخ های 
دیگر نیز نشان می دهد دولت برخی از این کشورها از مسئله خبر داشتند؛ نظیر 

اردن، کویت، امارات، رژیم صهیونیستی و قطر که اسناد آن در اختیار ماست«.
زارعی با اعالم اینکه ایران اسناد محرزی از دست داشتن سران کشورهای منطقه 
در ترور سردار سلیمانی در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: »این کشورها امروز صورت 
بدهی نزد ایران دارند و کشــورهایی نیز که این بدهی را ندارند در جنگ ظالمانه 
آمریکا علیه ایران باید پاسخگو باشند، چون پشتوانه ای برای آمریکایی ها بوده اند«.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت: »همان طور که پایگاه عین االسد در عراق به 
محور مناقشه منطقه ای تبدیل شــده و روابط عراق و آمریکا را در بعد امنیتی و 
سیاسی قطع می کند، این وضعیت به شکلی ممکن است در اردن، بحرین، قطر 

یا عمان تکرار شود«.
زارعی با بیان اینکه آرامش این کشــورها در منطقه استمرار نخواهد یافت، افزود: 
»ماجرای عین االسد نشان داد آمریکا نمی تواند از خود دفاع کند؛ البته موشک های 
شلیک شده تماِم ظرفیت ایران نیست و سیدحسن نیز اعالم کرد ما موشک های 
متوســط خود را به عین االسد شــلیک کردیم. ایران هنوز ظرفیت باالیی برای 

کارهای سنگین تر دارد«.
وی خاطرنشان کرد: »عده ای در وزارت خارجه تحلیل می کنند و می گویند منطقه 
برای آمریکا کم اهمیت اســت، ولی این مسئله واقعیت ندارد؛ صحنه عین االسد 
نشان داد آمریکا بیشترین نیرو را در غرب آسیا گمارده و بیشترین هزینه نظامی 
را صرف کرده و بنا دارد در منطقه بماند؛ بنابراین ما باید در سیاست مستمر و نه 

لحظه ای، کوچ دادن آمریکا را از بعد سیاسی و نظامی دنبال کنیم«.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
کاهش حمالت ائتالف سعودی صحت ندارد

تســنیم: ســخنگوی نیروهای مسلح 
یمن تشــدید حمالت ائتالف سعودی و 
مزدورانش علیه یمن را با سخنان نماینده 
سازمان ملل در امور یمن در تضاد خواند 
و گفت: »دشــمن با یورش های زمینی 
روزانه و تالش هایش برای نفوذ در خاک 
یمن به تشدید درگیری ها دامن می زند«. 
یحیی سریع با اشاره به ادامه حمالت هوایی جنگنده های ائتالف سعودی در روز 
پنجشنبه گفت: »شهر کتاف استان صعده در روز پنجشنبه سه بار بمباران شد«.

نماینده سازمان ملل در امور یمن طی گزارشی به شورای امنیت از کاهش شدت 
عملیات نظامی ائتالف سعودی در یمن و کم شدن 8۰ درصدی حمالت هوایی 
ائتالف سعودی در ماه نوامبر گفت و افزود: »9 روز نخست ماه ژانویه هم یمن شاهد 

حمالت هوایی نبود«.
 مارتین گریفیتس، روز پنجشــنبه از احتمال وقوع صلح در یمن در سال جاری 
میالدی خبر داده اســت. گریفیتس با بیان اینکه عملیات های نظامی در یمن به 
نحو قابل توجهی کاهش یافته اند، گفت: »احتمال می رود صلح در ســال جاری 

محقق شود«.
نماینده سازمان ملل بار دیگر بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن 
تأکید کرد و مدعی شد »توافق ریاض« نقش مهمی در بهبود وضعیت امنیتی در 
یمن داشته است. ائتالفی به رهبری عربستان سعودی از فروردین  1۳9۴ کشور 
فقیر یمن را برای بازگردانــدن قدرت به »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور 

مستعفی یمن هدف حمالت سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶1۰۰8۷ -۳۷۶8۴۰۰۴  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 ۳۷۶18۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶51888   )۰51(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶258۷   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶1۰۰8۶   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰51(
)۰51(   ۳۷۶282۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷۶1۰۰85  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷۶85۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶182   و   ۶۶9۳۷919 )۰21(
 نمابر:                                     ۶۶9۳8۰1۳  )۰21(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

 عمل جراحی آیت اهلل سیستانی
 با موفقیت به پایان رسید

منابع بیمارستانی عراق اعالم کردند عمل جراحی آیت اهلل سیستانی مرجع 
عالی قدر شیعیان این کشور با موفقیت به پایان رسیده است. دفتر آیت اهلل 
سیستانی پیش از این اعالم کرده بود به علت پیچ خوردگی، ران پای چپ 
ایشان شکسته و آیت اهلل سیستانی روز پنجشنبه به دست پزشکان عراقی 
تحت عمل جراحی قرار گرفته اســت. خبرگزاری رســمی عراق هم روز 
گذشــته گزارش داد آیت اهلل العظمی سیستانی پس از انجام موفقیت آمیز 
عمل جراحی، از بیمارســتان الکفیل کربــالی معلی مرخص و وارد نجف 
اشرف شد. به ایشان پیشنهاد عمل در خارج از عراق داده شده که ایشان با 
قاطعیــت رد کرده و بر انجام این عمل در داخل عراق تأکید کردند.پس از 
اعالم این خبر کاربران عراقی به طور گسترده از هشتگ #الشفاء_العاجل در 
شبکه های اجتماعی استفاده کردند. مقامات عراقی هم به این خبر واکنش 
نشان داده اند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق در 
پیامی به آیت اهلل سیستانی ضمن جویا شدن حال ایشان، از آمادگی دولت 
عراق برای تأمین خدمات الزم پزشکی خبر داد. محمد الحبوسی، رئیس 
پارلمان عراق وابســته به اقلیت اهل ســنت در پی عمل جراحی آیت اهلل 
سیستانی، مرجع عالی قدر اکثریت ملت این کشور را ضامن وحدت عراق 
توصیف کرد. سازمان حشدالشعبی عراق ضمن ابراز نگرانی در خصوص خبر 
شکستن پای آیت اهلل سیستانی، بار دیگر بر فرمانبرداری خود از این مرجع 

تقلید شیعیان تأکید کرد.

 جهان  خزانه داری انگلیس با انتشار بیانیه ای 
مدعی شده اســت گروه »مقاومت حزب اهلل 
لبنــان« را به عنوان یک گروه تروریســتی 
می شناسد. انگلیس در این زمینه اعالم کرده 
پس از این با اعضا و وابستگان گروه حزب اهلل 
لبنان، بر اساس قوانین تأمین مالی تروریسم 
برخــورد خواهد کرد و دارایی های این حزب 
را بلوکــه می کند. در حالی که تا کنون تنها 
شــاخه نظامی گروه »حــزب اهلل لبنان« در 
فهرست تروریســتی لندن قرار داشته است، 
حــال خزانه داری انگلیس اعالم کرده پس از 
این شاخه های سیاسی و نظامی حزب اهلل به 
صورت همزمان تحــت قانون »اقدام توقیف 
اموال تروریســتی« مصوب سال 2۰1۰ قرار 

خواهند گرفت.
آمریکا پیش از این برای قرار دادن نام حزب 
اهلل لبنان در فهرست گروه تروریستی فشار به 
کشورهای اروپایی وارد کرده بود. حال به نظر 

می رسد لندن که سابقه طوالنی در تبعیت 
کورکورانه از واشــنگتن را در پرونده دارد در 
این مقوله هم بدون در نظر گرفتن مالحظات 
موجود جا پای دولت ترامپ گذاشــته است. 
واشــنگتن پیشــتر حزب اهلل را در فهرست 
گروه های تروریستی خود قرار داده است. این 
در حالی است که حزب اهلل در لبنان به عنوان 
یک حزب سیاسی مشروع و قانونی در حال 
فعالیت اســت و برخی نمایندگان پارلمان و 
همچنین اعضای دولت لبنان از اعضای این 

حزب به شمار می روند.

انگلیس

دنباله روی ملکه از ارباب
انگلیس »حزب اهلل لبنان« را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد

 فــارس    یک مقام پنتاگــون اعالم کرد، 
عربستان سعودی بابت تأمین هزینه  نیروهای 
آمریکایی حاضر در خاک این کشور نزدیک 
به 5۰۰ میلیون دالر به واشــنگتن پرداخت 
کرده است. وبگاه شبکه خبری »سی ان ان« 
با گزارش این خبر نوشــته: این نخستین بار 
نیست که ســعودی ها به تأمین هزینه های 
نظامــی آمریکا کمک می کنند. عربســتان 
سعودی، کویت و ســایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای تأمین جنگ خلیج فارس 
در سال های 199۰ و 1991، ۳۶ میلیارد دالر 

به آمریکا پرداخت کردند.
کل  دالر  میلیــون  ایــن 5۰۰  پرداخــت 
هزینه هایی که ریاض باید بپردازد را شــامل 
نمی شــود و مذاکراتی میان دو طرف بر سر 
اینکه ریاض چه مبلغ دیگری به واشــنگتن 
بدهکار است در جریان است. به گفته »ربکا 
ریباریش« سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع 

آمریکا در راســتای عمل به رهنمود ترامپ 
مبنی بر افزایش ســهم مشارکت متحدان، 
سعودی را در هزینه استقرار نیروها ]در خاک 
خود[ شریک می سازد. گفتنی است، آمریکا 
به بهانــه افزایش تهدیدها از ســوی ایران، 
هزاران نیروی نظامی را به عربســتان اعزام 
کرده اســت. دونالد ترامپ با به راه انداختن 
پروژه ایران هراسی در منطقه تاکنون توانسته 
است تسلیحات بسیاری به شیخ نشین عربی 
ثروتمند حوزه جنوبی خلیج فارس فروخته و 

به قول خودش آن ها را بدوشد.

عربستان

اشغالگری با  دوشیدن سعودی!
باج 500 میلیون دالری آمریکا از عربستان بابت استقرار نیرو در منطقه

annotation@qudsonline.ir

تحلیل بدون تیتر

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 28 دی  1398 22 جمادی االول 1441 18 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9163 
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  GTXi برگ سبز و کلیه مدارک خودرو سواری پراید
مدل 1387 رنگ س��فید  ش��ماره موتور 2656931 و 
شماره شاسی S1412287554549 به شماره انتظامی 
391 ن 68 ای��ران 42 به مالکیت ربابه بیدل مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری س��اینا  رن��گ س��فید  
شاس��ی  ش��ماره  و   M158846304 موت��ور  ش��ماره 
NAS831100K5849856 ب��ه ش��ماره انتظامی 365 
ص 49 ای��ران 36 ب��ه مالکی��ت راضی��ه بهادرخوان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند مالکیت سواری سیس��تم پراید 
تیپ   GTX انژکتوری به رنگ س��فید - شیری مدل 
1383به   شماره موتور 00660598 و شماره شاسی

S1412283203342  به ش��ماره پ��اک 54 - 475 
ب12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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ی 
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مزایده فروش الشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، تلیسه و گاو حذفی، 
جوانه پرواری و گوساله های نر سبک وزن

))تاریخ مزایده  مورخ 1398/10/30 ساعت 14:00((
مبلغ تضمین ش��رکت در مزایده جهت فروش الشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، تلیسه 
و گاو حذفی، جوانه پرواری و گوس��اله های نر س��بک وزن واحدهای مش��هد100،000،000 ریال 
و شهرس��تانها مبل��غ 50،000،000 ریال، بصورت واریز وجه نقد بش��ماره حس��اب 83887459            
بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس��ب اطاعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید. 

تلفن: 12-38492710-051 داخلی 126- 118
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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»سال رونق تولید«
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم(

نام مناقصه گذار : شركت توزیع نیروی برق مازندران 
1-موضوع مناقصه : عبارت است از :

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(نام امور برقشرح مناقصهشماره مناقصه ردبف

1981010924
تأمین برق مسکن مهر میاركال )تملک 
دارایی از محل اسناد خزانه اسالمی 
)اخزا  810 با سررسید 1400/10/6((

4.528.000.000227.000.000شمال ساری

1- تضمین شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما  برابرآئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
2- اینشركت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمین شركت در مناقصه خودداری خواهد نمود .

3- مقادیر و مبالغ پایه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد.
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای 

مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
5- پیشنهادها می بایست فقطاز طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت بار گذاری و ارائه گردد. و به پیشنهادهای خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

2 – زمان فروش اسناد:  از روز یکشنبه مورخه 98/10/29  لغایت  روز پنجشنبه مورخه   98/11/03  
3 – محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه

4–مبل��غ ف��روش اس��ناد: مبلغ 300.000 ریال بحس��اب جام  ش��ماره ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲ بانك ملت ش��عبه امیر مازندرانی س��اری )فقط پرداخ��ت از طریق درگاه 
اینترنتی(

5- مهلت تحویل پیشنهاد پاکات : زمان تحویل اسناد تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 98/11/14   می باشد.
همچنین زمان بازگشایی پاکات:  ساعت 13 صبح روز دوشنبه مورخه 98/11/14  انجام می گیرد.

6- محل تحویل اسناد مناقصه : اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی ضمانتنامه، گواهی صاحیت پیمانکاری، گواهی ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گواهی امضاء صاحبان مجاز امضاء و فرم 
خوداظهاری می باشد به آدرس ساری بلوار امیر مازندرانی، روبه روی خیابان وصال شیرازی طبقه اول، دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع برق مازندران تحویل گردد.

6-1(  شرایط مناقصه گران :                                                                   
الف - داشتن شخصیت حقوقی                                                                ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر           

پ- ارائه تصویر گواهینامه تائید صاحیت )رتبه( نیرو                        ج – ارائه تصویر گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7-  محل بازگشایی اسناد مناقصه : ساری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران                                             

8 – نشانی کسب اطاعات بیشتر :    
        www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سایت معامات توانیر به آدرس   www.Iets.Mporg.ir الف- سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس 

  www.setadiran.ir د- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس    www.maztozi.ir ج- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس 
ه- شماره تلفن 33405121-011 امور تدارکات -  اداره مناقصات                                                     
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