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شهادت حاج قاسم سلیمانی هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه و بین الملل 
دارای آثاری بود که در آینده بیشتر از شرایط فعلی خودش را نشان خواهد داد. آن 
چیزی که در داخل کشــور پس از شهادت این سردار بزرگوار رخ داد، به نوعی یک 
برانگیختگی عمومی و فراگیر در مردم ایران بود، مراسم ها چه در قالب تشییع در چند 

شهر و چه مراسم های بزرگداشت در سایر نقاط کشور...

 تبلور شجاعت مردم ایران 
با مطالبه انتقام سخت

کدخدایی درباره علت اعالم نشدن دلیل رد صالحیت  نامزدهای مجلس توضیح داد

هزینه نقص قانون همچنان بر دوش شورای نگهبان

 اقتصاد »وقتی چین عطسه می کند دنیا 
سرما می خورد« و اگر ویروس کرونا بیش 
از این گســترش یابد، عوارض آن بسیار 
شدیدتر خواهد بود و پیش بینی می شود 
با بروز مشکالت حاد ناشی از این ویروس 
در دومیــن اقتصاد بــزرگ دنیا، ممکن 
اســت یک رکود جهانی در پیش داشته 
باشیم.پیشتر تحلیلگران و اقتصاددان ها، 
جنگ هــای تجاری، نوســان های  ارزی، 

دســتکاری طوالنی مــدت نــرخ بهره و 
همچنین احتمــال برگزیت بدون توافق 
را عواملی برای شــروع یک رکود فراگیر 
برای ســال 2020 پیش بینی می کردند، 
گزارش های دیگــر نیز به جنگ تجاری 
چین و آمریکا به عنوان عامل اصلی رکود 
جهانی اشاره می کردند. برخی هم عقیده 
داشــتند اگر دولت چین سرمایه گذاری 
داخلی را افزایش ندهد، رشــد اقتصادی 

این کشور متوقف می شــود.حاال دولت 
چیــن درگیر ویروســی شــده که 56 
میلیون نفر را قرنطینــه کرده و موجب 
ایجاد شــرایط اضطراری در جهان شده 
و در حالی که نتوانســته سرمایه گذاری 
را در ســال جاری میالدی افزایش دهد، 
با اضافه کردن خطــر فراگیری جهانی 
کرونا، به گسترده شــدن رکود در سراسر 
دنیــا کمک کرده اســت. شــیوع کرونا 

پیامدهای مختلفی را در برداشته است؛ 
از لغو تورهای مسافرتی و پروازها به چین 
و بسته شدن مراکز اقامتی نظیر هتل ها 
و اماکن تفریحی در این کشور گرفته تا 
سقوط ارزش ســهام در بازارهای بورس. 
درآمد بعضی کشورهای دیگر هم از محل 
گردشگران چینی تحت تأثیر قرار گرفته 
اســت. به این مجموعه باید هزینه های 

درمانی و کنترل...

 ............ صفحه 2

انگلیس به طور رسمی 
از اتحادیه اروپا 

خارج شد

آغاز دوران 
جدایی

نگرانی ها درباره بافت های 
قدیمی و بناهای عمومی 

فرسوده همچنان وجود دارد

مقاوم سازی های 
ناایمن!

 احتمال دست داشتن آمریکا در شیوع بیماری کرونا در چین قوت گرفت 
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هفت مدل نوجوانانه برای تشریح گام دوم انقالب اسالمی
 آستان   رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی والدین و فرزندان میهمانان ویژه دارالقرآن حرم مطهر رضوی در دهه فجر هستند

از اجرای ویژه برنامه هایی با عنوان »کودک، نوجوان و 
گام دوم انقالب اسالمی« بر اساس آیات قرآن کریم و 

 ............ صفحه 3روایات اسالمی در ایام اهلل دهه...

 ............ صفحه های 6و9
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گفت وگو با امیرعباس ربیعی، نویسنده و کارگردان امیدها در آستانه توکیو 2020 زنده شد ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با قدس:
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سفر به دهه 60 
با »لباس شخصی«

پایان دوره نقاهت
حسن یزدانی

سمت و سوی مجلس یازدهم 
جوان گرایی است

فراخوان مزایده نوبت  دوم 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان 

خاتم االنبیاء )ص( تایباد 
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اداره کل آموزش و پرورش خراس�ان رضوی  در نظر دارد امور خدمات پش��تیبانی مراکز آموزش��ی ، 
رفاهی ، درمانی ، اردوگاه ها و اس��تخرهای خود را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت به ش��ماره 
2098005865000001 از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به ش��رکت های واجد صالحیت به شرح زیر واگذار 

نماید . 
کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد، ارایه پیش��نهاد مناقصه گران  و گشایش پاکت ها از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد ش��د . الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی در سامانه مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای 

فاقد امضاء مشروط مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  از ساعت 14  روز سه شنبه مورخ  1398/11/12  خواهد بود .

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/11/17  خواهد بود .
3- آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه در س��امانه :  تا س��اعت 12 روز یکش��نبه م��ورخ  1398/11/27   

خواهد بود .
4- آخرین مهلت تحویل پاکت ها  پیشنهاد : تا ساعت 12  روز یکشنبه مورخ  1398/11/27  خواهد بود .

5- تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت 8 صبح روز دوشنبه  1398/11/28 خواهد بود .
6- نشانی جهت ارسال پاکت های  الف ، ب ، ج مراجعه : مشهد ، خیابان امام خمینی)ره( ، ایستگاه سراب، 
اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی، س��اختمان ش��هید باهنر، اداره پشتیبانی ، امور قراردادها و 

تعهدات .
تذکر مهم : ارسال یک نسخه از پاکت های الف ، ب ،ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی می باشد .

7- مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه :  1/185/390/880  ریال  ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه و 
قابل تمدید تا شش ماه .

8-اطالع��ات تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراح��ل عضوی��ت در س��امانه : تلف��ن مرک��ز راهب��ری و 
پشتیبانی41934-021و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-21. می باشد.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی - اداره پشتیبانی - امور قراردادها و تعهدات

آگهی  مناقصه عمومی امورخدمات پش�تیبانی مراکز 
آموزش�ی ، رفاهی ، درمانی ، اردوگاه ها و اس�تخرها
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یاد امام  و شهدا
رهبر معظم انقالب در نخستین روز از دهه فجر مرقد امام خمینی)ره( 

و مزار شهیدان انقالب اسالمی را زیارت کردند

 ............ صفحه 2



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

روزنامـه صبـح ایـران

روحانی: راه امام)ره( را با هدایت رهبری ادامه خواهیم داد   سیاست: روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: با اینکه نظام مورد نظر مردم ایران جمهوری اسالمی بود، اما امام)ره( به این 
اتفاق نظر عمومی اکتفا نکرده و تأکید کردند که عنوان و ساختار سیاسی کشور به همه پرسی گذاشته شود. رئیس جمهور با گرامیداشت سالروز ورود حضرت امام خمینی)ره( به کشورمان، گفت: بی تردید راه و مسیر 

حضرت امام خمینی)ره( را با هدایت های مقام معظم رهبری ادامه خواهیم داد.

و  فجر  دهه  آغاز  با  همزمان  سیاست    
پیروزی  سالروز  چهل ویکمین  آستانه  در 
معظم  رهبر  اسالمی،  انقالب  شکوهمند 
انقالب اسالمی صبح دیروز در مرقد مطهر 
امام عظیم الشأِن ملت ایران حضور یافتند و 
با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده 
حضرت  داشتند.  گرامی  را 
همچنین  خامنه ای  آیت اهلل 
شهیدان  مزار  بر  حضور  با 
بهشتی،  آیت اهلل  عالی مقام 
رجایی، باهنر و شهدای حادثه 
هفتم تیر، علّو درجات آنان را از 
خداوند متعال مسئلت کردند. 
رهبر انقالب اسالمی سپس در 
گلزار شهیدان حضور یافتند و 
با درود و سالم به ارواح مطهر 
مجاهدان راه خدا و مدافعان 
برای استمرار  ایران اسالمی،  اقتدار  عزت و 

حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.

 برگزاری بزرگداشت دهه فجر 
در مرقد امام خمینی )ره(

از سوی دیگر مراسم چهل و یکمین سالروز 
ورود تاریخی امام)ره( در مرقد ایشان با حضور 

جمعی از مردم و مسئوالن لشکری و کشوری 
برگزار شد.

حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری، 
امام جمعه موقت تهران در این مراسم با بیان 
اینکه در تاریخ انقالب روزی مانند ۱۲بهمن 
از نظر شکوه وجود نداشته و یک نقطه عطف 
و یوم اهلل اســت، گفت:  امام)ره( شخصیتی 
بــود که ایمان و عمل صالح و اراده پوالدین، 
هوش، کیاست، شجاعت، رأفت و عطوفت را 
به زیبایی در خود جمع کرده بود و با تکیه بر 

اسالم ناب محمدی به سوی مردم خود آمد.
حاج علــی اکبری ادامه داد: مــردم ایران 
یک قوم پرافتخار، خردمند، باصفا، مقاوم، 
شجاع و ایثارگر هستند که آغوش خود را 
به روی رهبر عزیز و عالیقدرشان باز کردند 
و ۱۲بهمن روز مالقات حیات بخش امام و 
امت بــود. این امت وقتی با امام)ره( همراه 
شد، حاصل کار مشترکشان امروز در اختیار 
ماســت و آن یک نظام سربلند و در حال 

پیشرفت و مردم ساالر است.

 خط امام)ره( باید به عنوان یک 
شاخص دائم پیش روی ملت باشد

وی ضمن تأکید بر اینکــه خط امام)ره( 
باید به عنوان یک شاخص دائم پیش روی 
ملت باشــد و مردم ایران و جوانان آن را 
بشناسند، تصریح کرد: مقاومت هزینه دارد 
و مگر ســازش هزینه ندارد؟  امام جمعه 
موقت تهران با بیان اینکه تمام عرصه های 
ما باید با مکتب مقاومت برنامه ریزی شود و 
در عرصه های اقتصادی،سیاسی و نظامی 
فرهنگ مقاومت در دســتور کار باشــد، 
افزود: دشمن در این جریان بیکار نمی ماند 
و درصدد است با استفاده از عناصر منافق 
و بزدل و نفوذی ها خط مقاومت ملت ایران 

را بشکند .

 گرفتار دوقطبی ها نشویم
وی با اشــاره به اینکه ملت ایران در آستانه 
خلق حماســه دیگری اســت، گفت: مردم 
جهان بار دیگر در دوم اسفندماه این حضور 
حماسی را خواهند دید. نماد مردم ساالری 
دینی همین انتخابات است، باید مراقب باشیم 
گرفتار دوقطبی ها نشویم و هم نامزدها و هم 

مسئوالن و هم مردم نباید گرفتار آن شوند.

رهبر معظم انقالب در نخستین روز از دهه فجر مرقد امام خمینی)ره( و مزار شهیدان انقالب اسالمی را زیارت کردند

یاد امام وشهدا

 پیشنهادی به همه مسئوالن اصناف کشور؛ اگر شما مسئوالن هر صنف زیر مجموعه 
خود را مجبور به نوشتن شماره عضویتشان نمایید، مشتریان با آگاهی از صحت مطلب 
با آنان وارد معامله می شوند، مثال اتحادیه امالک، رستوران ها، زرگری ها، لطفاً رسیدگی 

کنید تا از حجم جرایم و پرونده های دادگستری کاسته شود. 09360006282
 دولت  محترم  چرا یکسره  با اعصاب مردم  بازی  می کند  آیا  ماجرای  بنزین  با این همه 
 هزینه  برای  کشور  کافی  نبود؟ به جای اینکه یارانه  مردم  زیادتر  بشود،   کمتر می شود؛  حاال 
قصد دارند  این  دو را با هم  جمع کنند   و کمتر به  مردم  پرداخت  کنند،   چه  دســت هایی 

 پشت  پرده  است؟ 09150001484
 متأســفانه دولت به خاطر اینکه به جمعیت کمتری کمک رسانی کند، کمک ها را 
اختصاص داده به جمعیت ۲، 3 میلیونی کمیته امداد و بهزیستی!! و حق بقیه نیازمندان 
را زیر پا گذاشته، این ترفند غلط تبعیض آشکار بین افراد جامعه است! چرا بین نیازمندان 
فرق می گذارند؟ چون می خواهند با اندک کمک ســر و تهش را به  هم بیاورند! ما اصاًل 
از رئیس جمهور و وزرایش راضی نیســتیم. هفت سال است که با ما این جوری رفتار 

می کنند! 09350007054
 نمایندگان در ازای رأیی که از مردم می گیرند، باید کاری چشمگیر و قابل مشاهده 
برای مردم انجام دهند. نه این که رأی ها را بگیرند و برکرسی مجلس بنشینند و فقط به 
فکر جمع آوری مال و ثروت و کسب امتیاز برای خودشان و فرزندانشان باشند و مشکالت 
معیشتی و حقوقی مردم را فراموش کنند. باید به دولت فشار بیاورند تا همسان سازی 
حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش را حتماً انجام دهند. چون ۱0 سال است به تأخیر 

افتاده. یارانه ها را نفری ۱50 هزار تومان کنند. 09350007004
 اینکه مســئوالن اجرایی اعم از دولت و غیــره به خصوص رئیس جمهور و دیگران 
که به هر نحوی مســئول تأمین امنیت و رفاه و رشد علمی ملت هستند! از کلمه باید 
بشود، اســتفاده می کنند، مردم را ســرگردان می نماید که چه کسی مسئول است!؟ 

09150006196

گروه های مدعی مبارزه با رژیم شاهی که سال 57 از مردم عقب ماندند
مجاهدین خلق و خط انحراف از انقالب

سید مرتضی حسینی: پس از قیام مردمی خرداد 4۲ بخشی از مخالفان رژیم پهلوی 
راهبرد مبارزه مسلحانه را به جای فعالیت های سیاسی در پیش گرفتند. یکی از این 
گروه ها »ســازمان مجاهدین خلق ایران« اســت که در شهریور ۱344 توسط محمد 
حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان تأسیس شد. سه دانشجوی سابق 
دانشگاه تهران که پیش  از این از هواداران جبهه ملی و نهضت آزادی بودند، با مشاهده 
نارســایی های نظری و عملی این دو گروه، سازمان مجاهدین خلق را برای براندازی 

رژیم بنیان نهادند.
بنیان گذاران ســازمان مجاهدین خلق در ابتدا وارد مرحله عملیاتی نشده و به دنبال 
تدویــن مبانی فکری و آموزش عقیدتی به کادرهای خود بودند. بااین حال، اطالعات 
آن ها از آموزه های اسالمی عمیق نبود و از اندیشه های چپ گرایانه بهره بردند. نتیجه 
هم آمیزه ای از ایده های مارکسیستی با پوسته ای از اسالم انقالبی و البته رگه هایی از 

ملی گرایی بود.
آن ها در قالب کمیته های شهری زمینه را برای تدارک مبارزه مسلحانه آماده کردند. از 
سوی دیگر با برقراری ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین، نسبت به اعزام اعضای 
سازمان به اردوگاه های نظامی الفتح برای کسب آموزش های نظامی اقدام شد که این 

روند تا سال ۱35۷ ادامه داشت.
 در تابســتان سال 50 تالش برای قطع شبکه انتقال برق سراسری به منظور اختالل 
در برگزاری جشن های ۲500 ساله بخشی از عملیات سازمان مجاهدین خلق بود که 
خبرساز شد. عملیات ایذایی این سازمان علیه رژیم در سال های 5۱ تا 54 اوج گرفت. 
در اردیبهشت 5۱ و یک هفته پس از اعدام نخستین گروه از مجاهدین، به یک پاسگاه 
پلیس در تهران حمله کردند. همچنین به مناسبت بازدید رئیس جمهور آمریکا از ایران، 

چند بمب در دفاتر اداری و اقتصادی آمریکایی ها در ایران منفجر کردند.
با اعدام بنیان گذاران و زندانی شدن کادرهای مذهبی اولیه، به تدریج اعضایی با گرایش 
مارکسیســتی به رده های باالی ســازمان نفوذ کردند. با اعالم »بیانیه تغییر مواضع 
ایدئولوژیک« در ســال ۱354 سازمان مجاهدین خلق رسماً مارکسیست شد و بین 
اعضای ســازمان اختالفات عمده ای پدید آمد. اکثریت مجاهدین به مارکسیسم رو 
آوردند و اقلیتی از آن ها تحت عنوان مجاهدین مســلمان به اصول مذهبی پافشاری 

کردند و راه جدایی در پیش گرفتند. این جریان به انشعاب سال 54 معروف شد.
مجاهدین مارکسیست برخی از اعضای برجسته سازمان که بر اصول اسالمی پافشاری 
داشتند را به خشن ترین شکل ممکن حذف کرده و به حاشیه راندند؛ مجید شریف واقفی 

را به شهادت رساندند و مرتضی صمدیه لباف را زخمی کرده و به دام پلیس انداختند.
ساواک نیز با سرکوب تعداد زیادی از نیروهای مارکسیست و مذهبی وابسته به سازمان 

سبب شد تا عمالً از اواسط سال ۱355 فعالیت های سازمان مجاهدین متوقف شود.
سازمان مجاهدین خلق مفاهیم اسالمی را با اصول مبارزه مسلحانه ترکیب کردند که 
نتیجه آن قرائت متفاوتی از اســالم انقالبی بود. امام خمینی)ره( حتی پیش از قضیه 
انشعاب، با وجود اصرار برخی مبارزان مذهبی و شاگردانشان هرگز فعالیت های آنان را 
تأیید نکردند. در سال های بعد هم شخصیت ها و گروه های مذهبی از آن ها فاصله گرفتند. 
با اعالم رسمی مارکسیست شدن سازمان مجاهدین، این ارتباط به طور کامل قطع شد.

در پاییز سال 5۷ و با آغاز آزادی زندانیان سیاسی بسیاری از چهره های شاخص این 
ســازمان بار دیگر برای برقراری ارتباط با بدنه هواداران خود به تکاپو افتادند. آن ها 
که شــاهد خیزش مردم با تکیه بر آموزه های دینی و به رهبری مرجعی همچون 
امــام خمینی بودند، با فراموش کردن رگه هــای التقاطی خود بار دیگر جنبه های 
مذهبی مبارزه را برجســته کردند و به نوعی در پی سهم خواهی از انقالب اسالمی 
بودند. رهبران این طیف از سازمان همچون مسعود رجوی و موسی خیابانی، از رهبر 
انقالب توقع داشتند که از ظرفیت هواداران و نیروهای سازمان استفاده شود. رهبر 
انقالب با آگاهی از انحراف آنان، اجازه ندادند تا انقالب اســالمی به نام آن ها یا هر 

گروه سیاسی دیگر گره بخورد.
این سهم خواهی و خروج از زیر چتر رهبری امام)ره( در سال های بعد به انحراف کلی 

این سازمان و تبدیل آن به گروهک تروریستی منافقین انجامید.

 پیش بینی ابراهیم فیاض از ریاست مجلس یازدهم
تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی گفت: نه اصول گرا و نه اصالح طلب در این دوره 
از انتخابات مرجعیت سیاسی و اجتماعی ندارند. کسانی به مجلس راه پیدا می کنند 
که تکنوکرات بومی هستند. ابراهیم فیاض در گفت وگو با نامه نیوز و در پاسخ به این 
پرسش که احتمال دارد نیکزاد بتواند آقاتهرانی، قالیباف و زاکانی را کنار بزند و رئیس 
مجلس شود؟ گفت: احتمالش خیلی زیاد است. معتقدم در مجلس آینده تکنوکراتی 

بومی مالک رأی نمایندگان خواهد بود، نه خط و خطوط و ایدئولوژی سیاسی.

 افزوده شدن 10 نفر به شورای مرکزی ائتالف اصول گرایان
اعضای هیئت انتخاب نامزدهای نهایی شورای ائتالف اصول گرایان در مجمع عمومی 
تهران انتخاب شدند؛ این افراد متشکل از اعضای شورای مرکزی ائتالف و ۱0 نفری 
که مجمع عمومی انتخاب کرده است، هستند. اسامی این ۱0 نفر به شرح زیر است: 
حجت االسالم حیدر مصلحی، حجت االسالم مسعود عالی، حجت االسالم قاسمیان، 
رضا روستا آزاد، حجت االسالم احسان بی آزار تهرانی، کامران دانشجو، یاسر جبراییلی، 

منوچهر متکی، معصومه آباد، نادر طالب زاده.

 انتقاد کرباسچی از روحانی
غالمحسین کرباسچی در روزنامه سازندگی نوشت: رئیس جمهور سخنان مهمی در 
رابطه با موضوع انتخابات و شــرایط امروز کشــور بیان کرد. اگرچه من با محتوای 
سخنان ایشان موافق هستم، اما مالحظاتی تکمیلی در این باره دارم. گمان می کنم 
این توقع از آقای روحانی نمی رود که فقط در آستانه انتخابات سخنرانی ای با چنین 
محتوایی داشته باشد. در ارتباط با شورای نگهبان و دستگاه های قضایی این تمهیدات 
باید انجام می شــد تا در شب انتخابات از آن برداشت به تقابل میان دولت و شورای 
نگهبان  نشــود. چه آنکه خود این امر زمینه ای برای دلسرد کردن مردم خواهد بود. 
اینکه مسائل اختالفی به این شکل عمومی شده و آن را بین مردم بکشانیم، اتفاقاً به 

دلسرد شدن بیشتر آن ها خواهد انجامید.

 پویش مجلس عدالت خواه
نامزدهای پویش مجلس عدالت خواه با انتشار یک فایل ویدئویی و یک متن تعهدنامه 
از همه نامزدهای جناح های مختلف دعوت کردند که به امضاکنندگان این مرام نامه 
بپیوندند. شفافیت حقوق دریافتی ماهانه از مجلس، ثروت نامزدها و خانواده هایشان، 
آرای در طول دوران نمایندگی، هزینه های انتخاباتی و... از جمله توصیه ها و وعده های 
این پویش اســت. اســتفاده نکردن از فرصت دریافت وام و عضویت در شرکت های 

دولتی یا خصوصی نیز از جمله موارد ممنوعی این پویش است.

 تبلور شجاعت مردم ایران 
با مطالبه انتقام سخت

شــهادت حاج قاسم ســلیمانی هم در داخل 
کشور و هم در سطح منطقه و بین الملل دارای 
آثاری بود که در آینده بیشتر از شرایط فعلی 
خودش را نشان خواهد داد. آن چیزی که در 
داخل کشور پس از شهادت این سردار بزرگوار 
رخ داد، بــه نوعی یک برانگیختگی عمومی و 
فراگیــر در مردم ایران بود، مراســم ها چه در 
قالب تشــییع در چند شهر و چه مراسم های 
بزرگداشت در ســایر نقاط کشور، جمعیتی 
افزون بر  ۲0 میلیون نفر را شــامل می شــد؛  
یعنی بیش از یک چهارم مردم ایران از خانه ها 
بیرون آمده و داخل فضای عمومی به عزاداری 
شهادت حاج قاسم پرداختند و تعداد بسیاری 
نیز در فضــای مجازی به این جنایت واکنش 

نشان دادند.
در این داستان مسئله مهم خواست و مطالبه 
مردم بود! مــردم برای بزرگداشــت قهرمان 
ملی شــان وارد میدان شــده بودند و بارها در 
قالب هــای مختلف در فضای مجازی و واقعی 
تکرار کردند که خواســته اصلی شان »انتقام 

سخت« است.
مردم ایران در حالی مطالبه انتقام ســخت را 
از حاکمیت کردند که کامالً می دانســتند که 
چه کســی و چه دولتی ســردار سلیمانی را 
ناجوانمردانه ترور کرد. مردم نسبت به جنایت 
آمریکا آگاه بودند و مطالبه انتقام ســخت، به 
معنای درخواست درگیر شدن نظام اسالمی 

به طور مستقیم با دولت آمریکا بود.
مردم ایران می دانســتند که درگیر شدن با  به 
ظاهر قدرتمندترین کشــور دنیــا را مطالبه 
می کنند؛ این مطالبه نشان دهنده تبلور شجاعتی 
در مــردم ایران بود که نه تنهــا در حال حاضر 

وجود دارد، بلکه مضاعف هم شده است.
مطالبــه و شــجاعت مردم موجب شــد که 
حاکمیت در انتقام گرفتن از ابرقدرت شماره 
یک دنیا مصمم شــود. رهبــر معظم انقالب 
هم به درســتی  و با دقت فرمودند که سوخت 
موشــک های اصابت کرده به پایگاه آمریکایی 
عین االســد از این فریادها و درخواست های 

مردم تأمین شده بود.
بنابراین به برکت شــهادت ناجوانمردانه حاج 
قاســم، مردم ایــران به یــک دوره اجتماعی 
جدید وارد شدند، مردمی که سال ها به واسطه 
جنگ روانی دشــمنان و مزدوران داخلی شان 
از تحریم ها و جنگ ترســانده شــده بودند، 
به طورجدی درخواســت برخــورد و مقابله با 
دولت آمریکا را مطرح کردند. این تغییر مرحله 
جدیــدی در تاریخ جامعه ایــران بود و نقطه 
عطفی بــرای آینده جمهوری اســالمی رقم 

خواهد زد.
مردم ایران با این مطالبه نشان دادند که با قوی 
شــدن و مقابله با استعمار و استکبار موافق و 
همراه هستند، پیش از این نیز چه در مذاکرات 
هسته ای و چه توافق برجام و موارد مشابه دیگر 
بی فایده و پرضرر بــودن تعامل و همراهی با 

آمریکا هم برای مردم اثبات  شده بود.
ما اکنون با جامعه ای مواجهیم که از یک  طرف 
شکســت و بی فایده بودن تعامل و مذاکره با 
آمریــکا را در حافظه تاریخی خــود دارد و از 
طرف دیگر شیرینی و شــجاعت در مواجهه 
با یک ابرقدرت جهانی را چشــیده است. این 
جامعه به طورقطع در آینده مســیر متفاوتی 
از گذشــته خود طی خواهد کرد تا تجربیات 

جدیدی را کسب کند.

صدای مردم   

برش هایی از تاریخ انقالب اسالمی )4( 
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مراسم چهل و 
یکمین سالروز 
ورود تاریخی 
امام)ره( در مرقد 
ایشان با حضور 
جمعی از مردم و 
مسئوالن لشکری و 
کشوری برگزار شد

بــــــــرش

 سیاست / مینا افرازه  یکی از تفاوت های این دوره انتخابات 
مجلس، قطعاً افزایش شعار جوان گرایی است و به نظر می رسد اقبال 
جوانان متخصص برای ورود به بهارستان افزایش قابل توجهی داشته، 
اما با توجه به مدل های مرسوم لیست بندی، آیا شانسی برای این 
نامزدهای جوان و متخصص وجود دارد؟ در گفت وگو با ناصر ایمانی، 

تحلیلگر مسائل سیاسی این موضوع را بررسی کرده ایم.

 با توجه به اینکه نوعی دلســردی و عدم اقبال از سوی 
مردم نســبت به جریان ها و گروه های سیاسی در جامعه 
وجود دارد، شــانس نامزدهای گمنام، جوان اما متخصص 
برای راه یابی به مجلس چقدر است؟ آیا برای مجلس یازدهم 

می توان بر روی ورود افراد غیر حزبی و لیستی تکیه کرد؟
شانس افراد گمنام و نه چندان مشهور در حوزه های انتخابیه کوچک 
بسیار باالست، بدین ترتیب این نامزدها می توانند امیدوار باشند که 
بــه مجلس راه می یابند؛ زیرا در حوزه های بزرگ تر معموالً افرادی 
امکان رأی آوری دارند که نامشــان در یک لیست یا لیست هایی 
قرار دارد. البته دقت مردم هم باید روی این نامزدهای گمنام بیشتر 
باشد؛ یعنی مردم در قبال افراد که در یک لیست قرار ندارند، باید 
حساسیت زیادی به خرج دهند. قرار گرفتن نام یک نامزد در یک 
لیست مشخص بیانگر این است که تعدادی افراد نسبت به کاندیدای 
موردنظر که می خواهند نام وی را در لیســت قرار دهند، شناخت 
کافی پیداکرده اند، اما از ســوی دیگر، اگر نامزدی به صورت کاماًل 
گمنام باشــد و در انتخابات حضور یابد، این خطر وجود دارد که 
همین کاندیدا توانسته باشد با یک سری تبلیغات و شعارهایی که 
پیــش از انتخابات مطرح کرده، مردم را متوجه خود کند تا به آن 

نامزد رأی بدهند، درحالی که ممکن است افراد شایسته ای نباشند.
درواقع باید گفت نامزدهایی که نام آن ها در لیســت ها قرار ندارد، 
اشکالی برای عدم قرار داشتن آن ها در لیست نیست، اما این موضوع 
از سوی دیگر، خطر این مسئله که این افراد گمنام توانسته باشند 
از طریق برخی روابط یا تبلیغات خاصی خودشــان را در آســتانه 
انتخابات مطرح کرده باشند و در روز انتخابات رأی بیاورند و بدین 

ترتیب موجب بروز مشکالتی در مجلس شوند را تشدید می کنند.

 به نظرتان مجلس یازدهم نســبت به مجلس دهم در 
موضوع جوان گرایی چه تغییراتی خواهد داشت؟

سمت وســوی مجلس یازدهم را از همین حاال می توان به سمت 
جوان شدن و جوان گرایی دانست و با توجه به نمایندگان جدیدی 
که روز دوم اسفند به صحنه انتخابات می آیند، به نظر می رسد که 
جوان گرایی بیشتری را در دوره یازدهم مجلس نسبت به مجلس 

فعلی شاهد باشیم.

 فضای مجلس پس از انتخابات مجلس دست کدام جناح 
می افتد و کدام چهره های شاخص شانس بیشتری را برای 

ریاست مجلس خواهند داشت؟
این موضوع کامالً نامعلوم است. برخالف برخی ها که معتقدند یک 
جناح مشخص شانس بیشتری برای تصاحب اکثریت کرسی های 
مجلس دارد، اما من فکر می کنم که این ها نوعی تبلیغات برای جناح 
خودشان است تا این گونه بگویند که حتماً آن ها به مجلس راه می یابند. 
هیچ تضمینی برای پیروزی گروه های مطرح وجود ندارد، بدین صورت 
که ممکن است مردم به آن جناحی که در حال حاضر مطرح است و 

امکان رأی آوری بیشتری دارد، اقبال چندانی نشان ندهند.

 عنوان می شــود با توجه به اینکــه اصول گراها تعداد 
کاندیدای بیشتری دارند، مجلس بعدی در اختیار اصول گراها 
و گروه های مربوط به آن است، این موضوع را تا چه میزان 

محتمل می دانید؟
من این حرف را قبول ندارم و آن را بیشــتر یک تبلیغات رسانه ای 
می دانم. اینکه تعداد اصول گرایان بیشتر است را چندان مستند به 
آمــار نمی دانم و فکر می کنم که جناح های دیگر نیز نامزد زیادی 
دارند و ممکن اســت مردم به خاطر عملکرد بد یک جناح به آن 
رأی ندهنــد؛ اما نمی توان به طور قطعی گفت که چون تعداد افراد 
یک گروه و حزب بیشــتر است مردم به آن ها رأی می دهند. مردم 
اگر ببینند یک جناحی عملکرد مناسبی نداشته، بدون شک به آن 
جناح رأی نخواهند داد، حال تعداد نامزدهای آن جناح زیاد باشد 
یا کم. مالک مردم برای تصمیم گیری، میزان نامزد این جناح یا آن 

جناح نیست. مالک مردم عملکرد گروه ها و احزاب سیاسی است.

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

 تا انتخابات مجلس یازدهم

گفت وگو

ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با قدس:

سمت و سوی مجلس یازدهم جوان گرایی است

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

چله حاج قاسم)24(

 مسعود براتی
 کارشناس روابط بین الملل
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  ســتادکل نیروهای مســلح در بیانیه ای 
اعالم کرد: دهه فجر آغازگر طلوعی خجسته 
در ایران اســالمی اســت کــه پایه های نظام 
اســتبدادی شاهنشــاهی با حضور مردم و به 
رهبــری بنیان گذار جمهوری اســالمی برای 

همیشه فرو ریخت.

  به گفته فارس در حالی  که رسیدگی به یکی 
از انبارهای بزرگ دارویی کشف شده از شبنم 
نعمت زاده در خلج آباد کرج با میلیاردها تومان 
داروی قاچاق در صالحیت دادگاه انقالب بوده 
اســت، تعزیرات کرج در اقدامی سؤال برانگیز 
رأســاً به آن ورود و بدون مجازات قابل توجه 

متخلف، پرونده را مختومه کرده است.

  سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
با محکومیت شدید رونمایی از طرح آمریکایی 
- صهیونیستی معامله قرن تأکید کرد: معامله 
قــرن فرجامی جــز شکســت و فرورفتن در 

زباله دان تاریخ نخواهد داشت.

  وبــگاه خبری »وایس« گزارش داد اوایل ماه 
ژانویه اداره مرزبانی و گمرکی آمریکا یک سرباز 
این کشــور را بازداشت می کنند و پس از چند 
ساعت آزاد می کنند اما تلفن همراه او را ضبط 
کرده تا مورد بررســی بیشــتر قرار بگیرد. این 
نظامی در حال انجام وظیفه بوده و بر اســاس 
دستور مســتقیم نظامی در حال عبور از یک 
فرودگاه بوده که توسط مأموران گمرکی متوقف 
می شود. این سرباز که شهروند آمریکا و متولد 
ایران اســت، گفته دلیل اینکه مورد سؤال قرار 
گرفته و تلفن همراهش ضبط شــده به خاطر 

اصالت ایرانی اش بوده است.

 سیاست/ افرازه  ســخنگوی شــورای نگهبــان دیروز در 
نشست خبری خود با خبرنگاران از تأیید بیش از 50 درصدی 
ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس یازدهم خبر داد. عباسعلی 
کدخدایی دراین باره تصریح کرد: »پس از نام نویسی نامزدهای 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی، بررسی صالحیت های این 
افراد توسط هیئت های اجرایی و سپس هیئت مرکزی و هیئت 
نظارت استانی انجام شــد که در این زمینه هم به حد کافی 

اطالع رسانی کردیم«.
کدخدایــی ادامه داد: »مرحله بعد کــه اصطالحاً به آن مرحله 
»شــورای نگهبان اول« می گویند تا روز گذشته ادامه یافت و از 
دیروز وارد مرحله »شورای نگهبان دوم« شده ایم و کسانی که در 
مرحله پیش صالحیتشان تأیید نشده است، می توانند شکایت 
خود را در مدت ســه روز اعالم کنند و ما در یک بازه زمانی ۱0 

روزه شکایت آنان را بررسی کرده و اعالم نظر می کنیم«.
وی بیان کرد: در ابتدا حدود ۱۶ هزار و 33 نفر در انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی نام نویســی کردند که تعدادی از 
آنان انصــراف داده و برخی از آنان در هیئت های اجرایی رد 
صالحیت شــدند و درنهایت ما صالحیت حدود 4هزارو500 
نفر را بررســی کردیم و خوشــبختانه مجمــوع افرادی که 
موردتأیید قــرار گرفتند، بیش از 50 درصد اســت و صرفاً 
حدود ۲0 و چند درصد رد صالحیت شــده اند که بررسی ها 
ادامه دارد و ممکن است تعداد تأیید صالحیت شده ها افزایش 
یابد. ســخنگوی شــورای نگهبان افزود: »خواهش بنده این 
است که دوستان و صاحبنظران سیاسی منتظر بمانند و در 

اظهارنظرهای خود خیلی عجله نکنند«.
البته با توجه به اینکه شورای نگهبان از دیروز وارد مرحله دوم 
بررســی صالحیت ها شــده، افرادی که رد صالحیت شده اند، 
می توانند دوباره اعتراضشان درباره نتیجه بررسی صالحیت ها را 
به شورا ارائه دهند، به همین خاطر به نظر می رسد با بررسی های 
بیشــتر توسط شــورای نگهبان تعداد دیگری از رد صالحیت 

شده ها بتوانند تأیید صالحیت خودشان از شورا را بگیرند.

 دعوت از معاون رئیس جمهور برای حضور در شورا
گرچه برخی عنوان می کنند که نامزدهای رد صالحیت شــده 
بیشتر از طیف اصالح طلبان هستند و به نوعی می خواهند علت 
رد صالحیت افراد را به نوع موضع گیری سیاســی و وابستگی 
حزبی آنان ربط دهند، اما بررسی اسامی رد صالحیت شده این 
ادعا را رد می کند؛ زیرا نام بسیاری از اصول گرایان مطرح نیز در 

میان رد صالحیت شده ها به چشم می خورد. البته از سوی دیگر، 
منتقدان این انتقاد را به شــورای نگهبان وارد می کنند که چرا 
دالیل رد صالحیت ها را به صورت شــفاف و صریح برای عموم 
مردم اطالع رسانی نمی کند. انتقادها نسبت به عملکرد شورا در 
خصوص رد صالحیت ها و تحمیل هزینه این مســئله به شورا، 
محور ســؤال خبرنگار قدس بود که سخنگوی شورای نگهبان 
در پاســخ به آن اظهار داشت: »ابتدا پیش از هر موضوعی باید 
قانون دراین باره اصالح شود. در همین دوره هم مالحظه کردید 
که ما تنها به صورت کلی و مختصر دالیل رد صالحیت ها را در 
چارچوب دالیل سه گانه ای اعالم کردیم و آن دالیلی که برخی 
افراد به موجب آن ها صالحیتشــان تأیید نشده است را توضیح 
دادیم، اما همه اعتراض کردند که چرا این دالیل را گفتید. علت 
رد صالحیت ها یا به دلیل سوء استفاده های اقتصادی و مالی است 
یا بخش بسیار اندکی از رد صالحیت ها که میزان آن هم گسترده 
نیست، امکان دارد به خاطر عدم رعایت مسائل شرعی باشد و یا 
این رد صالحیت ها در چارچوب مخالفت باکلیت نظام جمهوری 
اسالمی صورت بگیرد. غیرازاین سه دلیل، علت دیگری برای رد 
صالحیت ها نیست، اما برخی از آقایان ناراحت شدند و اعتراض 
کردند. حتی رسانه ها نیز وقتی درباره دالیل رد صالحیت برخی 
افراد از ما سؤال کردند که ما نه نام اشخاص را آوردیم نه فردی را 
متهم کردیم که خدای نکرده مشخصاً دارای مسئله خاصی بوده 
اســت، گرچه این ها دالیلی است که همگی شان در پرونده رد 

صالحیت شده موجود است«.
کدخدایی ادامــه داد: »قانون به ما اجازه نمی دهد که بخواهیم 
علت رد صالحیت های اشخاص را علنی بیان کنیم. البته معاون 
رئیس جمهــور که برای موضوع دیگری بــا من تماس گرفته 
بودند، در حاشیه صحبت از ایشــان خواهش کردم به شورای 
نگهبان بیایند و ما پرونده های ثبت نام کنندگان انتخابات را در 
اختیارشان قرار می دهیم و با توجه به اینکه ایشان هم حقوقدان 
هستند، هر نظری را درباره پرونده افراد ارائه دادند، ما هم همان 

را قبول می کنیم«.

 آماده شنیدن سخنان تمامی دلسوزان هستیم
انتقادها به عملکرد شورای نگهبان در خصوص رد صالحیت 
شــده ها در حالی است که در روزهای اخیر میزان رفت وآمد 
افــراد رد صالحیت شــده و برخــی چهره های شــاخص 
جریان های سیاســی به شــورا افزایش یافته است تا بتوانند 
از طریــق تبادل نظــر و رایزنی ها افراد بیشــتری را در زمره 

تأیید صالحیت شدگان قرار دهند، چنان که چند روز پیش 
کدخدایی در توییتی خبر داد: »هر روز تعدادی از نمایندگانی 
که صالحیت آنان تأیید نشــده با اعضای شــورای نگهبان 
مالقات می کنند. مدارک و دالیل برای آنان تبیین شــده و 
توضیحات آن ها استماع می شود. اگرچه دفاع رئیس مجلس 
از همکاران قابل درک است، ولی مناسب بود نمایندگان نیز 

مستندات را به رئیس مجلس ارائه می کردند«.
در ادامه نشست خبری، کدخدایی در پاسخ به همین پرسش 
خبرنگار ما درباره اینکه آیا رفت وآمد این روزهای نامزدهای 
اصالح طلب و رد صالحیت شــده به شورای نگهبان، تأثیری 
درنتیجه بررسی صالحیت ها و تأیید دوباره آنان دارد، گفت: 
»در طول یک یا دو ســال گذشــته درب شورای نگهبان بر 
روی همــه باز بــوده و ما همواره خواســتیم این موضوع را 
بگوییم که درب شــورا روی هیچ فردی بسته نیست، البته 
در گذشــته هم همین گونه بوده است. گرچه در دوره فعلی 
میزان رفت وآمدها به شــورا بیشتر است و دوستان تشریف 
می آورند و برای ما هیچ تفاوتی ندارد وابسته به کدام جناح یا 
گروه هستند. دو شب پیش رئیس یکی از احزاب اینجا حضور 
داشــتند و گفت وگویی را با ایشان داشتیم و روز قبلش نیز 
فعاالن برخی از احزاب در شورا حضور یافتند و صحبت هایی 

بین ما ردوبدل شد«.
وی افزود: »تمامی دوستان اصالح طلب، مستقلین، اصول گرا و 
هرکسی که دلسوز نظام است و حرفی برای گفتن دارد، ما آماده 
شنیدن حرف هایشان هستیم و استقبال می کنیم. خواهشمان 
این اســت وقتی که دالیل ما را دربــاره رد صالحیت نامزدها 
می شــنوند و می بینند، برگزاری چنین جلسات و اقدام های 
شــورا برای شفاف سازی در این زمینه را به بیرون ازاینجا هم 
منعکس کنند. برای ما وابستگی افراد به جریان های سیاسی 
هیچ فرقی ندارد، اما انتظار هم نداریم که بدون هیچ گونه طرح 
سؤال و درخواست توضیحاتی دراین باره اتهام هایی را به شورای 
نگهبان وارد کنند. اول بپرسند بعد اگر قانع نشدند می توانند 

واکنش انتقادی داشته باشند«.

هزینه نقص قانون همچنان بر دوش شورای نگهبان
کدخدایی درباره علت اعالم نشدن دلیل رد صالحیت  نامزدهای مجلس توضیح داد

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

هر گونه استفاده از عناوین خادم و خادمیاری رضوی در انتخابات ممنوع است   آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: هر گونه استفاده از عناوین خادم و خادمیاری آستان مقدس 
رضوی در تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی ممنوع است. مصطفی خاکسار قهرودی گفت: خادمان و خادمیاران حرم مطهر رضوی که در شهرستان های مختلف برای شرکت در فرایند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی نام نویسی کرده اند، مجاز به استفاده از عناوین خادمی و خادمیاری در تبلیغات انتخاباتی نیستند.وی تصریح کرد: این تصمیم برای پرهیز از هر گونه شائبه سیاسی گرفته شده و به دفاتر استانی نیز ابالغ شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی تشریح کرد

 چگونگی تشرف به دین مبین اسالم 
j در حرم ثامن الحجج

آســتان: مدیر امور زائران غیرایرانی 
آستان قدس رضوی با تشریح چگونگی 
تشــرف به دین مبین اســام در حرم 
ثامن الحجج)ع( از تشرف 20 نفر به دین 
مبین اســام در حرم مطهر رضوی در 

طول یک سال گذشته خبر داد.
محمدجواد هاشمی نژاد با اعام این خبر 

اظهار کرد: ســاالنه تعداد زیادی گردشگر خارجی و غیرمسلمان در حرم مطهر 
رضوی حضور می یابند که در بین این گردشگران افرادی با تحقیق و پژوهش در 
مورد اسام و قرآن به عنوان مکتب نجات بخش به درجه یقین رسیده و در بارگاه 

منور رضوی به دین مبین اسام و مذهب حقه تشیع مشرف می شوند.
وی ابراز کرد: این تشرف یافتگان پس از مدتی تدبر و مطالعه در آموزه های اسام 
این دین را به عنوان دینی رهایی بخش، عاقانه و عاشقانه پذیرفته اند و در محضر 

امام مهربانی ها شهادتین را ادا و به دین مبین اسام تشرف یافته اند.
هاشــمی نژاد ادامه داد: از میان 20 تشرف یافته در سال جاری، 13 مرد و 7 زن 
از کشــورهای سوئد، تایلند، کانادا، افغانستان، هندوستان، روسیه، ژاپن، رومانی، 
فرانســه، پرتغال، چین و... به ایران سفر کرده  و در حرم هشتمین امام شیعیان 

حضرت رضا)ع( با تحقیق و مطالعه دین مبین اسام را برای خود برگزیدند.
این مقام مســئول همچنین با بیان اینکه این تشرف یافتگان از ادیان بودا، یهود، 
مســیحیت و هندو هستند، گفت: بسیاری از این افراد، جامعیت احکام و عقاید 
در دین اســام، حقیقت روشن اســام، جو معنوی و خالصانه اجتماعات دینی 
مسلمانان و ممزوج بودن دین و سیاست در اسام را از جاذبه های این دین ذکر 
می کنند و وجود عشق و عاقه  زیاد بین خانواده های ایرانی، استحکام خانواده و 
احترام متقابلی که بین والدین و فرزندان وجود دارد را یکی دیگر از دالیل جذب 

خود به این دین آسمانی  می دانند.
وی اضافه کرد: کارشناسان مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، پس 
از برطرف کردن شــبهه ها و پاسخ به پرســش ها در زمینه دین مبین اسام، با 
توضیحاتی در خصوص اصول، اعتقادات و مبانی اولیه دین اســام، این گروه از 
زائران را هر چه بیشــتر با این دین آسمانی آشنا و زمینه تشرف آنان را به دین 

اسام فراهم می کنند.
هاشمی ن ژاد همچنین با اشاره به فعالیت های اداره زائران غیرایرانی آستان قدس 
رضوی ویژه این گروه از زائران، اظهار کرد: در پایان این مراسم هدایای ویژه ای از 
جمله قرآن مجید به زبان های مختلف، سنگ مضجع و کتاب های شناخت اسام 
از ســوی این اداره به آنان اهدا شــده و نام این تشرف یافتگان، به عنوان یکی از 
مشترکان تازه مسلمان در بخش ارتباطات ایمیلی برای ادامه ارتباط ثبت می شود.

آغاز مسابقه ملی »12 تا 12« در حرم رضوی 
آستان: در آستانه ورود به چهل و یکمین سالروز پیروزی انقاب اسامی مسابقه 
بــزرگ ملی »12 تا 12« )12 بهمن تــا 12 فروردین( با موضوع بیانیه گام دوم 
انقاب اسامی با همکاری معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی آغاز شد.

این مســابقه بزرگ در هفت محور متنوع نظیر خوانــش متن بیانیه، ارائه ایده، 
تولید فیلم و پادکســت، ارسال آثار هنری در قالب های مختلف از قبیل نقاشی، 
خوشنویسی، طراحی، شعر و داستان با همکاری اعتاب مقدسه و مراکز فرهنگی 

کشور و با محوریت بارگاه منور امام هشتم)ع( اجرا می شود.
مسابقه بزرگ ملی »12 تا 12« با رویکرد ارائه راهکارها برای نقش آفرینی اعتاب 
مقدسه و موضوع تحقق بیانیه گام دوم انقاب اسامی جمع بندی شده است و 
عاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت haram.razavi.ir و شرکت در این 

مسابقه یکی از برندگان این رقابت فرهنگی و ملی باشند.
این مســابقه شامل 88 + 888 جایزه ویژه از قبیل سفر به کربای معلی، نگین 
انگشتری متبرک حرم مطهر رضوی، اقامت و پذیرایی با خانواده در مشهد مقدس 
و قم، شرکت در مراسم غبارروبی و صدها هدیه متبرک و ارزشمند رضوی است.

همچنین هر فرد می توانــد در یک یا چند محور از محورهای هفت گانه در این 
مسابقه شرکت کند و شرکت در محورهای مختلف فرصت برنده شدن را افزایش 
می دهد.برگزاری مسابقات فرهنگی، تولیدات فرهنگی اعم از تولید و انتشار کتاب، 
لوح فشرده، انتشار پوستر و کارت پستال از جمله فعالیت های فرهنگی معاونت 
تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی است که در مناسبت های مختلف در حرم 

مطهر امام رضا)ع( انجام می شود.

 میزبانی رایگان موزه ملی ملک 
از گردشگران در دهه فجر انقالب اسالمی

آستان: کتابخانه و موزه ملی ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس 
رضوی در تهران در دهه فجر انقاب اســامی از عموم گردشگران به رایگان 
میزبانی می کند.دوســتداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اســامی می توانند به 
مناســبت ایام چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی، از 12 تا 22 
بهمن ســال جاری )همــه روزه به جز روزهای تعطیل( از ســاعت 8:30 تا  
16:15)پنجشنبه ها تا ساعت 15:15( از موزه ملی ملک نخستین موزه وقفی- 
خصوصی کشــور به رایگان بازدید کنند. کتابخانه و موزه ملی ملک در سال 
1316 خورشیدی بر حرم مطهر رضوی وقف شده و به نشانی تهران، میدان 
امام خمینی)ره( ، ســردر باغ ملی، خیابان ملل متحد)میدان مشق( پذیرای 

گردشگران است.

مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی بر خط مشی این شرکت تأکید کرد
 ترویج فرهنگ تغذیه سالم

 با تولید محصوالت سالمت محور
آستان: مدیرعامــل شرکت نان قدس 
رضوی گفت: این شرکت ترویج فرهنگ 
تغذیه سالم را از طریق تولید محصوالت 
ســامت محور در دستور کار خود قرار 

داده است.
محمدصادق مروارید گفت: واحد تحقیق 
و توسعه شــرکت نان قدس رضوی با 

رویکرد ترویج فرهنگ تغذیه سالم، بر مصرف مواد غذایی کم چرب، بدون شکر یا 
کم شکر، کم نمک و کم کالری در محصوالت خود تأکید دارد.

وی ادامه داد: در این راســتا شرکت نسبت به تولید محصوالت سامت محور از 
جمله دونات بدون شکر و بیسکویت کم شکر اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی افزود: واحد تحقیق و توسعه شرکت از جمله 
واحدهایی به شمار می رود که در ماه گذشته به عنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه 
استان خراسان رضوی از طرف انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و همچنین 

سازمان صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است.
وی درباره کیفیت محصوالت تولیدی این مجموعه تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
ویژگی های محصوالت نان رضوی کیفیت باالی آن اســت که این امر به دلیل 

استفاده از مواد اولیه مرغوب در فرموالسیون های قوی است.
مروارید ادامه داد: در کنار این موضوع، ماشــین آالت و تجهیزات در طول سال ها 
فعالیت این شــرکت، به روز شــده اند که به نوبه خود به حفظ و افزایش کیفیت 

محصوالت تولیدی کمک شایانی کرده است.
وی استفاده از کارکنان مجرب، متخصص و کارآزموده در سطوح مختلف تولید 
را یکی دیگر از دالیل حفظ و بهبود کیفیت محصوالت شرکت نان قدس رضوی 

عنوان کرد.
مروارید با اشــاره به ضرورت پایش محصول در فرایند تولید خاطرنشــان کرد: 
عاوه بر این واحد کنترل کیفیت شــرکت توسط کارکنان متخصص با استفاده 
از تجهیزات به روز و روش های آزمایشــگاهی اســتاندارد در طول فرایند تولید و 
بسته بندی، کنترل و پایش دقیق و مستمر محصوالت مختلف را به عهده دارند 

که این مهم حفظ کیفیت و استمرار آن را در محصوالت به دنبال داشته است.
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی ادامه داد: بدین منظور واحد تحقیق و توسعه 
شــرکت با بررسی مداوم محصوالت، نســبت به رفع ایرادهای احتمالی و بهبود 

کیفیت محصوالت اقدام می کند.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
 رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی 
از اجرای ویژه برنامه هایی با عنوان »کودک، 
نوجــوان و گام دوم انقاب اســامی« بر 
اســاس آیات قرآن کریم و روایات اسامی 
در ایــام اهلل دهه مبارک فجر ســال جاری 

خبر داد.
کارشناس مسئول آموزش قرآن و تفسیر 
در اداره علــوم قرآنی حــرم مطهر رضوی 
به خبرنگار قــدس گفت: به لطف خداوند 
متعال و عنایات حضرت اباالحسن الرضا)ع( 
به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر و 22 
بهمن ماه، سالروز پیروزی انقاب اسامی 
ایران تعداد 22 بازی مفهومی و تعاملی به 
صورت دستی با مواد چوبی، مقوای ماکت 
و فــوم در واحد کودک و نوجوان این اداره 

تولید شد.
والمسلمین محمد صادقی  حجت االسام 
درباره این بازی هــای تولیدی اظهار کرد: 
محتوای این بازی ها بر اســاس بیانیه گام 
دوم انقاب اســامی از فرمایشــات مقام 
معظم رهبری بــوده که ایــن اداره آن را 
بــا آیات قــرآن کریم و روایــات حضرات 
معصومین)ع( تطبیق داده و در قالب هفت 
مدل خاق شــامل: »بازی هــای کارتی«، 
»بازی های راهبردی«، »سرگرمی های ماز 
و چوب«، »مهارت های دســت ورزی سه 
بعــدی«، »کتاب صوتی«، »میــز بازی با 
ماکت و عناصر داســتان« و عروسک های 
متحرک با عنوان »راویان قصه های انقاب« 

تولید کرده است.
وی افــزود: این هفت مدل برای کودکان و 
نوجوانان )پســر و دختر( گروه سنی 6 تا 
16 سال طراحی شده و در اختیار خانواده 
کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به واحد 
کودک و نوجوان اداره علوم قرآنی واقع در 
دارالقرآن کریم صحن جمهوری اســامی 
حــرم مطهر امام رضا)ع( قــرار می گیرد و 
همزمان کارشناســان این واحد عاوه بر 
اجــرای برنامه برای کــودکان و نوجوانان، 
والدیــن آن ها را نیــز در جریان محتوای 
ارائه شــده در این برنامه قرار می دهند تا 

آن ها در فرصت های بعدی در صورت بیان 
پرسش هایی از سوی کودکان و نوجوانان، 
قادر به پاســخگویی به پرســش های آنان 
باشند.این مقام مسئول تصریح کرد: سیر 
آموزشی این برنامه و بازی ها بر سه مقطع 
زمانی »گذشته انقاب اسامی« )یعنی گام 
اول انقاب در 40 ســال گذشــته(، »گام 
دوم انقاب« )شــامل تثبیت انقاب و 40 
ســال آینده( و »پیوستن به عصر طایی 
ظهور« طراحی شده است.وی یادآور شد: 
برای تأثیر بیشتر آثار این هفت مدل بازی 
طراحی شده، یک جزوه آموزشی هم تهیه 
شــده که در اختیار خانواده های کودکان 
و نوجوانــان و همچنین مربیان و معلمان 
مدارس و مراکز آموزشی قرار داده می شود 
تا در خانه یا مکان آموزشی مربوط بتوانند 
نسبت به پیاده سازی بازی های طراحی شده 

در این جزوه، اقدام کنند.
والمسلمین صادقی متذکر  حجت االسام 
شــد: خانواده های زائران و مجاوران بارگاه 
مطهر حضرت امام هشتم)ع( برای آشنایی 
بیشــتر با محتوای این هفــت مدل بازی، 

می توانند همــه روزه )به جز جمعه ها( در 
ایام اهلل دهه مبارک فجر انقاب اسامی از 
ساعت 9 تا 12 صبح و 15 تا 18 بعدازظهر 
به اتاق شــماره 12 دارالقرآن کریم صحن 
جمهوری اســامی حرم مطهــر رضوی 

مراجعه کنند.
این مقام مســئول در بخــش دیگری از 
سخنانش به بیان دســتاوردهای انقاب 
اســامی بــرای کــودکان و نوجوانــان 
پرداخــت و اضافه کــرد: در گروه علمی 
کــودک و نوجوان ایــن اداره، همچنین 
محتوایی با عنوان »دستاوردهای انقاب 
اســامی ویژه کــودکان و نوجوانان« با 
زبان ســاده و قابل فهم برای کودکان و 
نوجوانان )پســر و دختر( گروه ســنی6 
تا 16 ســال و به صــورت تفکیکی و در 
قالب قصه، داســتان و بازی آماده و تهیه 
شــده که در آن به موضوعات مختلف در 
حوزه های گوناگــون اعتقادی، انقابی و 

سیاسی می پردازد.
حجت االسام والمسلمین صادقی درباره 
دیگر برنامه های پیش بینی شده در ایام اهلل 

دهه مبارک فجر سال جاری 
در دارالقــرآن کریــم حرم 
»سیره  گفت:  رضوی  مطهر 
رهبری در انقاب اسامی« 
عنوان یک سرگرمی کارتی 
بوده که ویژه نوجوانان )پسر 
و دختر( 12 تا 16 ســال 
است و در این برنامه سیره 
رهبری  معظم  مقام  عملی 
و تأثیر ایشــان در پیروزی 
به  ایران  اســامی  انقاب 
مخاطبــان آمــوزش داده 

می شود.
وی تصریــح کــرد: در این 
بازی، نوجوانــان با مبارزات 
رهبر معظم انقاب اسامی، 
مقام  حمایت  سخنرانی ها، 
معظم رهبــری از حضرت 

امام خمینــی)ره( و همراهی ایشــان در 
نهضت انقاب اســامی، دستگیری مقام 
معظم رهبری توسط ســاواک و... به زبان 

ساده و قابل فهم آشنا می شوند.

 در این برنامه
 سیره عملی مقام 

معظم رهبری و 
تأثیر ایشان در 
پیروزی انقالب 

اسالمی ایران به 
مخاطبان آموزش 

داده می شود

بــــــــرش

والدین و فرزندان میهمانان ویژه دارالقرآن حرم مطهر رضوی در دهه فجر هستند

هفت مدل نوجوانانه برای تشریح گام دوم انقالب اسالمی
وی
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 چگونه می توانم از سفره حضرت رضا)ع( 
بهره مند شوم؟ در مناسبت های مختلف به 
زیارت آقا آمده ام اما هنوز موفق نشده ام که 

میهمان حضرت باشم.
09150002744

قدس: همه زائران و مجــاوران می توانند با 
اســتفاده از ســامانه نعیم رضوان، دعوت نامه 
مهمانسرای حرم مطهر رضوی را دریافت کنند. 

 لذت چای نوشیدن در چایخانه حضرت، 
صفای حضــور در بارگاه قــدس حضرت 
رضــا)ع( را در این شــب های زمســتان، 

صدچندان کرده است. 
09150000166

ســپاس از زحمات تولیت آستان قدس 
رضوی. ان شــاءاهلل در سایه آستان مقدس 
امام رئوف هر قدمی که برمی دارید مزد آن 
شفاعت حضرت زهرا)س( در آن دنیا باشد. 

09150003004

امدادرسانی خادمیاران 
رضوی هرمزگانی به 
سیل زدگان بشاگرد

خادمیاران رضوی و گروه های  آســتان: 
جهادی، کمک های مردمی به روســتاهای 
سیل زده زاج، داربست و ده تنکول از توابع 
شهرستان بشــاگرد را جمع آوری و توزیع 

کردند. 
محمدرضا وجدان حقیقی، معــاون امداد 
مســتضعفان دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان هرمزگان گفت: خادمیاران 
رضــوی با همــکاری گروه هــای جهادی، 
کمک های مردمــی را در قالب پویش »به 
رنگ خدا« جمع آوری و بین مردم سیل زده 
توزیع کردند.وی ادامه داد: این اقام شامل 
140 بســته مواد غذایی از جمله برنج، آرد، 
روغن، قند، شــکر، بسته بهداشتی، کنسرو 
و آب معدنی اســت.وجدان حقیقی افزود: 
همچنیــن 40 کمپ اســکان موقت، نفت 
بخاری های نفت سوز و پنج منبع آب 1000 

لیتری برای مناطق سیل زده تأمین شد.
وی با بیان اینکه همزمان با ایام فاطمیه عاوه 
بر برگزاری مراسم عزاداری، 600 غذای نذری 
نیز بین مردم توزیع شد، اظهار کرد: همچنین 
با همــکاری امام جمعه روســتا برنامه های 

فرهنگی نیز در این مناطق اجرا شد.

توزیع 5 تن سمنوبا همکاری 
خادمیاران رضوی در قم

آســتان: هیئت ســمنوپزان راه شهدای 
خمینی شهر اصفهان، با همکاری خادمیاران 
رضوی خمینی شــهر، پس از پخت 5 تن 
سمنو، آن را میان عزاداران حضرت فاطمه 

زهرا)س( در قم توزیع کردند.
خادمیــاران رضوی و هیئت ســمنوپزان 
خمینی شهر، پس از استقرار در مجاورت 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 
ضمــن برپایی موکب خدمت رســانی، از 
عــزاداران حضــرت فاطمه زهــرا)س( و 
زائــران کریمه اهل بیــت حضرت فاطمه 
معصومه)س( با ســمنوی نذری پذیرایی 

کردند.
نذر پخت ســمنو در ایام شهادت حضرت 
صدیقه طاهره)س( از چند سال  گذشته آغاز 
شده و ناذران، توفیق این خدمت را در سال 
جــاری در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه 

معصومه)س( یافتند.
این هیئت، در شــب شهادت سرور زنان دو 
عالم، میزبان پرچم مطهر حرم نورانی امام 
رضا)ع( نیز بودند و توزیع نذری را در صبح 
روز شــهادت، پس از قرائت صلوات خاصه 

علی بن موسی الرضا)ع( آغاز کردند.

توزیع 4 هزار پرس غذای 
نذری در مناطق محروم 

شهرستان سلسله 
آستان: همزمــان با ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( و به همــت خادمیاران رضوی 
شهرســتان سلســله 4هزار پرس غذای 
نــذری در میــان مناطــق محــروم این 
شهرســتان توزیع شد. همزمان با سالروز 
شــهادت یگانه دخت نبی مکرم اســام 
حضرت زهرا)س( 4هزار پرس غذای گرم 
نذری بین روســتاییان و مناطق محروم 

شهرستان سلسله توزیع شد.
پخت غــذای نذری برای نخســتین بار به 
همــت خادمیــاران رضوی شهرســتان و 
همچنین کمک خادمــان موکب ثاراهلل در 
محل بقعه پیرمحمد شاه از اماکن متبرکه 

شهرستان سلسله انجام گرفت.

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 

انجمن عکاسان رضوی تشکیل  می شود
 آستان  رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از تشکیل 

انجمن عکاسان رضوی خبر داد.
حجت االسام  والمسلمین حجت گنابادی نژاد، رئیس سازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی صبح دیروز در نشست هم اندیشی 
با حضور اســتادان و هنرمندان عکاس مرتبط با آستان قدس 
رضوی در محل ســالن جلســات این ســازمان اظهــار کرد: 
عکاســی در حرم مطهر رضوی دارای سابقه ای تاریخی است 
و از ســال های دور هنرمندان بسیاری در این آستان خدمت و 
قلوب زائران را متوجه حضرت رضا)ع( کرده   اند. وی با اشاره به 
تأکیدات رهبر معظم انقاب به ظرفیت های هنری اســامی- 

ایرانی، عنوان کرد: تولیت آســتان قدس رضوی بر تولید آثار 
فاخر، ممتاز و درجه اول برای نشر معارف رضوی تأکید داشته 
و این جدیت در هنرمندان مرتبط با آستان مقدس رضوی هم 

وجود دارد.
حجت االسام  والمسلمین گنابادی نژاد به اهمیت تشکیل انجمن 
عکاســان رضوی اشــاره کرد و گفت: تشکیل انجمن عکاسان 
رضوی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت عکس رضوی یک 
نیاز جدی است و تشکیل آن زمینه ساز تعامات بین المللی به  

خصوص با جهان اسام خواهد بود.
وی در ادامه افزود: ارتباط با عکاسان مشهور حوزه دین و مذهب 

و حضورشــان در حرم مطهر رضوی مهم و ظرفیت جدیدی را 
پیش روی این انجمن قرار می  دهد.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ارتباط  گیری زائران 
و مجاوران به  وسیله عکس با حرم مطهر را شیرین  و خاطره انگیز 
دانست و گفت: هنرمندان در تمامی نقاط جغرافیایی می توانند 
هنرمند رضوی باشــند حتی اگر وابستگی ســازمانی و اداری 

نداشته باشند.
گفتنی است، در حاشیه این نشست، چاپ کتاب عکس رضوی 
در دستور کار مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

قرار گرفت.

خبر
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی خبر داد

قدس: نمایشــگاه »صبح پیروزی« با شعار »ایران: چهل و یک 
ســال عزت، اقتدار و پایداری و آمریکا: ظلم، جنایت و ترور« به 
مناسبت آغاز ایام اهلل دهه مبارک فجر، با حضور قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی صبح دیروز در سازمان مرکزی آستان قدس 

رضوی آغاز به کار کرد.

به تماشای صبح پیروزی
قاب رضوی  

به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی صورت گرفته است
تولید محصوالت فرهنگی ویژه دهه فجر در حرم رضوی

آستان: به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل 
دهه فجر محصوالت فرهنگی متنوعی 
با محوریت انقاب اســامی از ســوی 
معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس 
رضوی تولید و به زائران و مجاوران امام 

هشتم)ع( ارائه می شود.
به منظور گرامیداشــت ایام دهه فجر و 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقاب 
اســامی از ســوی معاونــت تبلیغات 
اسامی آستان قدس رضوی محصوالت 
فرهنگی در راســتای تبیین آرمان های 
انقاب اســامی و متناسب با ایام دهه 

فجر طراحی و تولید شده است.
کتاب های روایت یک ســفر، کبوتران 
حرم، مبانی قرآنی گام دوم انقاب، یک 
پنجره خورشید، سبک زندگی مدافعان 
حرم، تار و پود عاشقی، مشکات امامت 

و والیت، پیکسل و... از جمله محصوالت 
فرهنگــی ویژه دهه فجر اســت که از 
سوی اداره تولیدات فرهنگی با محوریت 
انقاب اســامی طراحی و تولید شده 

است.
همچنیــن طراحی فرم های مســابقه، 
بروشــور و راهنمایی چهــره به چهره 
زائران توسط راهنمایان زائر مستقر در 
کیوسک ها نیز از دیگر خدمات فرهنگی 
معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس 

رضوی در دهه فجر است.
همچنین برگزاری مســابقات فرهنگی 
و کتاب خوانی همچــون مدافع والیت، 
خط حزب اهلل، کتاب نویسی خانوادگی و 
گروهی، 12 تا 12 و... از دیگر برنامه های 
اجرایی اداره تولیدات فرهنگی آســتان 

قدس رضوی  در ایام دهه فجر است.

در سراسر کشور انجام می شود
اجرای سرودهای انقالبی آوای رضوان در دهه فجر

آستان: مدیر واحد آوای رضوان مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
از اجرای ســرودهای انقابی به ســبک 
آکاپا در پاتوق های سرود سراسر کشور 

همزمان با دهه فجر خبر داد.
ســیدمجتبی ذبیحــی در گفت وگــو با 
آســتان نیوز بیان کرد: هر شب در ایام اهلل 
دهه فجــر پیــروزی انقاب اســامی 
سرودهای انقابی تولیدی این مؤسسه در 
دو سال اخیر با حضور گروه های مشهدی 
آوای رضــوان در حرم مطهر رضوی اجرا 
می  شــود.وی گفت: این برنامه ها با هدف 
گرامیداشت دهه فجر، ایجاد شور انقابی 
در مردم و فضایی پرنشاط در معابر پرتردد 
شهری و مراسم  مناسبتی سراسر کشور با 
بهره گیری از سبک آکاپا )اجرای سرود 

بدون همراهی ساز( انجام می شود.

مدیر واحــد آوای رضــوان ادامــه داد: 
همچنیــن تولیــد دو ســرود جدید به 
مناسبت دهه فجر و چهلمین روز شهادت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط آوای 
رضوان در حال پیگیری اســت. یکی از 
این ســرودها به  صورت هماهنگ توسط 
بیش از 70 گروه ســرود در مراسم نماز 
جمعه 18 بهمن سال جاری در شهرهای 

مختلف ایران اسامی اجرا خواهد شد.
ذبیحی به برگزاری جشنواره های سراسری 
آکاپــای آوای رضوان ویژه بــرادران و 
خواهران در ســال جاری اشــاره و ابراز 
کرد: گروه های حاضر در لیگ سرود آوای 
رضوان برای شرکت در جشنواره آکاپای 
مشهد در ایام نوروز سال 99 فرصت دارند 
تا فیلم اجرای خــود را تا آخر بهمن ماه 

سال جاری ارسال کنند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

چارچوب بندی نظری امنیت در افق اسالمی با انتشار »امنیت متعالیه«  اندیشه: کتاب امنیت متعالیه تألیف حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، به همت 
این پژوهشگاه منتشر شد. بحث اصلی اثر حاضر تشریح ویژگی ها و توضیح مبانی نظری دیدگاه اسالمی امنیت در قالب نظریه امنیت متعالیه است. در این کتاب با رویکرد نظریه پردازی و روش استنباطی استنادی، 

مبانی مفهومی و نظری نظریه اسالمی امنیت به بحث گذاشته می شود. 

 مکتب شهید سلیمانی؛ 
قله دستاوردهای معنوی و انسانی انقالب اسالمی

شهید سلیمانی نمونه موفقی از جمع 
میان معنویت دینــی و جامعه گرایی 
ارائه کــرده، عرفان را با سیاســت و 
مبارزه گره زده و در مقام عمل آن را 
در حوزه نظامی نیز اعمال کرده است.
مــا در یک موقعیــت تاریخی خاصی 
قرار داریم که در آن انقالب اسالمی از 
گام اول به گام دوم گذر می کند و باید برای این گام دوم طراحی داشــته 
باشــیم. در برهه ای قرار داریم که موعد ارزش گذاری دستاوردهای انقالب 
اســالمی رسیده است. در چنین زمانی که دســتاوردهای انقالب اسالمی 
زیرسؤال می رود، شهادت معجزه گونه سردار قاسم سلیمانی واقعاً یک نقطه 
عطف است، چون برجسته ترین قله دستاوردهای انسانی و معنوی 40 سال 
اول انقالب اســالمی را نشان می دهد؛ انســانی که تا باالترین سطوح قابل 

تصور توانسته طی طریق کند.
از این رو الزم اســت در برنامه ریزی تربیتی برای گام دوم، به ســه مؤلفه 
مطرح شــده در بیانات حضرت آقا نســبت به این شهید عزیز تکیه کنیم. 
ایشان شهید سلیمانی را تربیت یافته  »اسالم« و »مکتب امام خمینی)ره(« 
معرفــی کردند، پس مالحظه آموزه های امــام در قالب یک مکتب تربیتی 
مهم است. بعد رهبری خود این شهید را فراتر از یک فرد بلکه یک مکتب 

معرفی کردند؛ پس باید دید »مکتب سلیمانی« چیست؟
اصوالً تعلیم و تربیت اسالمی دو حوزه »ارزش های شخصی« و »ارزش های 
اجتماعی« را در برمی گیرد و چه بســا دومین حوزه مهم تر باشــد. بر این 
اســاس باید به مؤلفه های اصلی مکتب امام)ره( که بر همین نگاه اســتوار 
اســت، بازگشــت؛ مکتبی که در آن عرفان، فقه، فلسفه و سیاست و حتی 
مبــارزه با ظلم و جهاد یک جا جمع می شــود. اســالم فقط به ارزش های 
اخــالق شــخصی و تجربه های معنوی فــرد تقلیل نمی یابــد، بلکه نظام 

ارزش های اجتماعی اش به جد مورد توجه و عنایت است.
شــهید ســلیمانی به عنوان شاگرد این مکتب توانســت جامع ارزش های 
اخالق فردی و اجتماعی باشــد و این امر اهمیت بسیار زیادی دارد، چون 
این وجه امتیاز »دینداری انقالبــی« از »دینداری عافیت طلبانه« و هم از 
»انقالبی گری ســکوالر« است. ایشــان نمونه موفقی از جمع بین معنویت 
دینی و جامعه گرایی ارائه کرده، عرفان را با سیاست و مبارزه گره زده است 

و در مقام عمل آن را در حوزه نظامی نیز اعمال می کند.
به این بیانات رهبری توجه کنید:ســردار شــهید عزیز ما را با چشــم یک 
مکتب، یک راه، یک مدرســه  درس آموز، با این چشــم نگاه کنیم آن وقت 
اهمیت این قضیه روشن خواهد شد. قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد 
شد. ســپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفاً نبینیم؛ 
بلکه به عنوان یک نهاد انســانی و دارای انگیزه   های بزرگ و روشن انسانی 

مشاهده  کنیم.
ســپاه قدس یک نیرویی است که با سعه  صدر به همه جا و همه کس نگاه 
می کند. رزمندگان بدون مرزند؛ رزمندگان بدون مرز. رزمندگانی که هر جا 
نیاز باشد، آن هادر آنجا حضور پیدا می کنند؛ کرامت مستضعفان را حفظ و 

خود را بالگردان مقدسات و حریم های مقدس می کنند.
همچنین حاج قاســم »سرباز بدون مرز« است؛ ایده  »جهان وطنی« که آن 
را می توان در اندیشــه امام خمینی و رهبری دید. شهادت شهید سلیمانی 
نشــان داد قلمرو اثر او از ایران و حتی جهان شــیعه و اســالم فراتر رفته 
اســت. به فرموده رهبری او و دیگر ســربازان انقالب اسالمی هر جایی که 
امر مقدســی در خطر اســت و یا ظلمی صورت می گیرد، وارد می شــوند. 
یعنی گســتره حضور ما هر جایی است که ارزش های کلیدی »قداست« و 

»عدالت« به خطر بیفتد.
این بیان رهبر معظم انقالب ما را دعوت می کند که در گستره جهانی فکر 
کنیم و طراحی ها و برنامه ریزی های تربیتی را به این ســو بکشانیم. زمانی 
ســقف فکر ما طرح بحث »اتحادیه بین االدیانی« بود؛ اما اکنون حتی فراتر 

از ادیان، به برنامه ریزی تربیتی برای جهان دعوت می شویم.
باید بدانیم شــهادت ســردار قاسم »ســوخت حرکت اجتماعی« ماست و 
باید نشــاط و تحرک را به دنبال داشــته باشد، نه افسردگی اجتماعی و نه 
سرخوشــی. اشک های سرازیر شده برای ایشــان نشان از دلبستگی مردم 
به او اســت که فرصتی را برای آغاز این حرکت با نشــاط فراهم می کند. 
این اشک ها و ســوختن ها، نه فقط سوخت حرکت موشک های ماست که 
ســوخت تحرک و نشــاط جامعه ما برای تحقق عدالــت و پرورش چنین 

کسانی است.
برنامه ریــزی تربیتی در گام دوم باید به دنبال شناســایی چگونگی محقق 
ساختن مکتب امام)ره(، با رویکرد سلیمانی یعنی »جهاد بدون مرز« باشد. 
حال ســؤال این است که برجســته کردن و تبیین و تبلیغ این مکتب بر 
عهده کیست و راه آن چگونه است؟ جهاد ما همین فهمیدن و فهماندن و 
کشف همین چگونگی هاست و این کار »پژوهشگران تربیتی« و »معلمان« 

است.
اینکــه ما بیاییم این حوادث را تقویم کنیم، قیمت گذاری کنیم، قدر آن ها 
را بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث چقدر اســت؛ در صورتی 
تحقق پیدا می کند که ما به حاج قاســم ســلیمانی - شــهید عزیز - و به 
ابومهدی - شــهید عزیز - به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به آن ها به چشم 

یک مکتب نگاه کنیم. 

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد   ناکارآمدی، 
عقــب ماندگی و گزینش هــای تمدنی جهان 
اسالم در عصر مدرن از تمدن غرب را می توان 
از مهم ترین دالیل گرایش به سکوالریســم در 
برخی کشورهای اسالمی دانست. دکتر منصور 
میراحمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید 
بهشتی معتقد است بدفهمی و سوءبرداشت از 
مسئله عقب ماندگی سبب شده چنین گرایشی 
در میان مســلمانان نضج گرفته و رشد کند. 
آنچه می خوانید گفت و گوی ما با ایشــان در 

همین زمینه است.

در  سکوالریسم  تفاوت  دکتر!  جناب   
غرب با سکوالریســم در جهان اسالم را 

چه می دانید؟
برای بیان تفاوت سکوالریســم در غرب و جهان 
اسالم باید به دو نکته توجه کرد. در جهان اسالم 
توسط برخی روشنفکران مسلمان، سکوالریسم 
از وجــه فلســفی به وجه سیاســی تقلیل پیدا 
کرده است و چندان از وجه فلسفی مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. در حالی که در غرب بیشتر 
اتفاقات ناظر به وجه فلســفی بوده اســت. وجه 
فلســفی سکوالریسم به این نکته توجه دارد که 
ما می توانیم جهان را با مراجعه به خود جهان و 
بدون هیچ منبع متعالی چون وحی بفهمیم، در 
حالی که اندیشــمندان سکوالر در جهان اسالم 
وقتی از سکوالریســم صحبــت می کنند وجه 
فلسفی آن را خیلی مورد توجه قرار نمی دهند و 
آن را به ساحت عرصه سیاسی می کشانند و آن را 

در وجه سیاسی مورد نظر قرار می دهند. 

 تبعات چنین تقسیم بندی و نادیده گرفتن 
وجه فلسفی سکوالریسم چه بوده است؟

نکتــه دوم این اســت که در وجه سیاســی 
اســالم، روشنفکران  سکوالریســم در جهان 
مسلمان وقتی از سکوالریسم صحبت می کنند 
به یک تفکیک در زندگی سیاسی می رسند و 
آن تفکیک بین عرصــه قانون گذاری و عرصه 
ارزش گذاری است. به عبارت دیگر می پذیرند 
در عرصه ارزش های زندگی سیاسی اجتماعی، 
دین مرجعیت دارد و می تــوان از دین انتظار 
داشــت ارزش هــای ناظر بر زندگی سیاســی 
اجتماعی را بیان کند و ما به عنوان مســلمان 
به این ارزش ها ملتزم هســتیم؛ ولی در عرصه 
قانون گذاری که قرار است الزاماتی در زندگی 
اجتماعی سیاسی ما ایجاد شود و نظم سیاسی 
در این حوزه برقرار کند، ما ملتزم به شــریعت 
و احکام و الزامات شــرعی نیستیم؛ به همین 
دلیــل قانون گــذاری یک امر عرفــی، نه یک 
امر شرعی اســت و به همین واسطه نهادهای 
دینی هیچ نقشــی در قانون گذاری که یک امر 
عرفی اســت ندارند. بنابراین سکوالریســم در 
جهان اســالم و در میان روشنفکران سکوالر 
همیشه خواهان ارجاع به دین فقط در عرصه 
ارزش گذاری زندگی سیاســی اجتماعی و نه 

الزامات زندگی سیاسی اجتماعی است.

 آیا روی آوردن روشــنفکران سکوالر 
جهان اسالم به چنین دیدگاهی را نمی توان 
جوامع  ماندگی  عقب  جبران  برای  تالشی 

قانون گذاری  عرصــه  در  اســالم  جهان 
دانست؟

دو نکته در پاســخ به این پرســش قابل طرح 
است. نخست اینکه باید منشأ عقب ماندگی را 
مورد بررســی قرار داد. اگر در جهان معاصر ما 
با یک عقب ماندگی مواجه هستیم باید دنبال 
ریشه یابی علل آن باشــیم. در درجه اول باید 
مشــخص کنیم این عقب ماندگــی آیا نتیجه 
تعالیــم دین و عمل کردن بــه دین و قوانین 
شرعی اســت؟ اگر این گونه باشد سکوالریسم 
را می تــوان یک راهــکار در نظــر گرفت. در 
حالی که تاریخ گواه این قضیه است که دلیل 
عقب ماندگی و منشــأ آن در جهان اســالم نه 
دین، بلکــه عملکــرد حاکمــان و رویه های 
حکومتی و در ســطح پایین تر رویکردی بوده 
که کشــورها نســبت به علم و دانش در طول 
تاریخ داشــته اند. بــه تعبیری این کشــورها 
رویکرد مناسبی نســبت به علوم جدید برای 
پرداخت زندگی سیاســی اجتماعی را چندان 
جدی نگرفتــه بودند. این ها علــل و عواملی 
بودند که هیچ ربطی به دین ندارند و بنابراین 
سکوالریســم نمی توانــد به عنــوان راهکاری 
بــرای جبران انحطــاط و عقب ماندگی مطرح 
شــود. نکته دوم با فرض پذیرش این مدعای 

روشــنفکران که علت عقب ماندگی، عمل به 
قوانین و الزامات شــرعی بوده اســت، آن گاه 
باید این پرســش را مطرح کرد که آیا با طرح 
سکوالریســم و جدا کــردن زندگی اجتماعی 
سیاسی از قوانین شرعی می توان به راهکاری 
در برابر این عقب ماندگی دست یافت؟ بر این 
اســاس به تجربه برخی کشورهای اسالمی در 
تفکیک این دو حوزه از یکدیگر مراجعه کنیم 
و ببینیم آیا توفیقی در این عرصه داشــته اند 
یا خیر. به نظر حتــی در چنین ارجاعاتی نیز 
باید تأمالت فراوانی کرد؛ چرا که به نظر طرح 
این بحث خودش ناشــی از یک ســوءفهم و 

سوءبرداشت از مسئله عقب ماندگی است. 

 روشنفکران می گویند روبه رو شدن با 
رویکرد دولت - ملت مدرن خودش دارای 
یک روح سکوالر بود. به همین دلیل اگر 
بخواهیم تشکیل دولت بدهیم و مدرنیته 
را بپذیریم باید سکوالریسم را نیز به تبع 

آن بپذیریم.
این مســئله به این نکتــه برمی گردد که باید 
ببینیم آیا تجدد یا مدرنیته یک امر غربی است 
و مــا در موضع پذیرش آن هســتیم یا اینکه 
در هر کشــوری با توجه به زمینه هایی خاصی 

که آن کشــور دارد می توانیم از تجدد بومی و 
نوگرایی در زمینه های اجتماعی سیاســی آن 
کشــورها صحبت کنیم. اگر تجدد امری کاماًل 
غربی باشــد و نوگرایی تنها در کانتکس غرب 
امکان تحقق داشته باشد، راهکار می تواند ارائه 
دولت های سکوالر باشــد اما با توجه به اینکه 
تجدد پیش از آنکه یک امرسیاســی باشد یک 
امــر فرهنگی اســت و در زمینه های فرهنگی 
خاصی شــکل می گیرد و با توجــه به تنوع و 
تعدد زمینه هــای فرهنگی کشــورها، قاعدتاً 
نمی تــوان از آن گونه تجددی در کشــورهای 
اســالمی صحبت کرد که در کشورهای غربی 
یافت می شــود. در کل، همه ایده هایی که در 
جوامع مختلف در مســیر توســعه و پیشرفت 
مطرح می شوند، ایده های زمینه محور هستند و 
طرح این ایده ها در کشورهای مختلف نیازمند 
توجه به زمینه های خاص آن کشورهاست. به 
عقیده من تجدد در کشــورهای اسالمی بدون 
توجه به زمینه های فکری، سیاسی و فرهنگی 
آن کشورها امکان پذیر نیست و به همین دلیل 
دولتی که می خواهد در این کشــورها تحقق 
یابد باید ناظر بر این زمینه ها باشــد که یکی 
از مهم ترین زمینه هــای فرهنگی آن، نقش و 
جایگاه دین و دینداری در این کشورهاســت. 

بنابراین در کشــورهای اســالمی نمی توان از 
دولتی سخن به میان آورد که ارتباطی با دین 

نداشته باشد.

 به لحاظ معرفتی روشنفکران مسلمان 
با چه رویکری به چنین نتیجه ای رسیدند؟ 
آشنایی شان  معرفت شناسی  لحاظ  به  آیا 
به علم هرمنوتیک موجب این قضیه شد 
یا تحوالت توسعه و تکنیک را که دیدند، 

آن ها را به این سمت سوق داده است؟
اقبالی که روشــنفکران به این مسئله داشتند 
برخاســته از دو عامل اساسی است. یک دسته 
از عوامــل، جامعه شــناختی هســتند که به 
زمینه های اجتماعی کشــورها و پیشینه عقب 
ماندگی که اشــاره شــد و نوع حکومت هایی 
که این کشــورها دنبال کردند کــه منجر به 
اســتبداد، خودکامگی و در نهایت ناکارآمدی 
شد، برمی گردد و دســته دوم عواملی هستند 
که جنبه معرفت شــناختی دارنــد. از جنبه 
معرفت شناســی، به نظر می رســد مهم ترین 
دلیل شــکل گیری ایده سکوالریسم در میان 
روشــنفکران مسلمان، آشــنایی این دسته از 
روشنفکران با نظریات و ادبیات معرفتی جدید 
در غرب است. این نظریات طیف گوناگونی را 
شــامل می شــوند. برخی از روش شناسی ها و 
نظریه های جدید در قالب مکتب اثبات گرایی 
جــای می گیرند که بحث هــای اثبات گرایی و 
هرمنوتیک به خصوص هرمنوتیک فلســفی از 
این دسته هستند. با توجه به این نظریه ها اگر 
ما به ســراغ دین برویم، برداشــتی از وحی و 
متون دینی عرضه خواهد شد که قطعاً فاصله 
معناداری با فهم و برداشت قاطبه مسلمانان از 

دین خواهد داشت.

 برای تبیین عبــور از این وضعیت و 
سکوالریسم چه باید کرد؟

فکر می کنم جای آن هست که نخبگان فکری 
مــا دو نکته را مورد نظر قرار دهند؛ نخســت 
اینکه در مطالعاتشــان نســبت به نظریه های 
جدید رویکــرد انتقادی را در پیــش گیرند. 
همه نظریه هایی که محصول فکر بشــر است 
قاعدتاً می تواند با خأل و نارسایی روبه رو باشد؛ 
بنابراین هیــچ نظریه ای نمی توانــد به عنوان 
یک نظریه کامل از ســوی اندیشمندان مطرح 
شده باشد. در این صورت ما در مواجهه با این 
نظریه ها به خصوص در عرصه سکوالریسم باید 
به این نکته و خألها و نقاط ضعف توجه داشته 
باشــیم. اگر با این رویکرد به مطالعه بپردازیم 
قاعدتــاً رویکرد تقلیدی و اقتباســی در پیش 
نخواهیم گرفت. نکته دیگر این است که وقتی 
با چنین باور انتقادی دســت به گزینش زدیم، 
در مرحله دوم باید به میزان مربوط بودگی این 
نظریه ها با زمینه های سیاسی فرهنگی جهان 
اسالم توجه داشته باشیم. به تعبیری نظریه ای 
موفق اســت که عالوه بر انســجام، از مربوط 
بودگی نیز برخوردار باشــد. ما اگر می خواهیم 
دغدغه پیشــرفت جامعه را داشته باشیم باید 
بــا رد تطبیق نظریه ها، به بحث زمینه ها توجه 
کنیــم و قرابت این نظریــات را با زمینه های 

خودمان مورد بررسی قرار دهیم.

دکتر منصور میراحمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی:

»سکوالریسم« راه جبران »عقب ماندگی« نیست

حاشیه

می توان به عصر »پساسکوالر« فکر کرد
عصر پساسکوالریسم نه فقط در جهان اسالم که در غرب نیز فرارسیده 
اســت. در خود غرب نیز شاهد گرایش هایی هســتیم که عصری را با 
عنــوان عصر پساسکوالریســم رقم زده اســت. به لحــاظ نظری این 
پیش فرض ها و مبانی که سکوالریسم به خصوص از وجه فلسفی داشته، 
مورد تردید جدی واقع شده است و در رد سکوالریسم ایده های بسیار 
قوی مطرح شــده اســت. اگر در مهد سکوالریسم، این سکوالریسم با 
پرسش های بنیاد برافکن مواجه شده است قاعدتاً در کشورهای اسالمی 
نیز که امور وارداتی اســت، این امر امکان پذیر است که ما می توانیم به 
عصرپساسکوالریسم در جهان اسالم بیندیشیم. نکته دیگر به عملکرد 
کشــورهایی برمی گردد که سعی کرده اند ارجاعات خودشان را به دین 
بیشتر کنند و زندگی سیاسی اجتماعی را با دین و قوانین دین تنظیم 

کنند. هر چقدر توفیقات این دســته از کشــورها که ایران ســردمدار 
آن هاست بیشتر باشد، عبور از عصر سکوالریسم سرعت بیشتری خواهد 
یافت. یکی از ویژگی هایی که در عصر پساسکوالریســم در غرب اتفاق 
افتاده این اســت که دین اگرچه به عرصه سیاسی کشانده نشده است 
ولی امتــداد دین را در عرصه اجتماعی می توان مشــاهده کرد. یعنی 
نســبتی میان دین و عرصه عمومی برقرار می شود. اگر این مشخصه را 
مدنظر قرار دهیم می توانیم حضور پررنگ تر دین را در عرصه مناسبات 
اجتماعی و عرصه عمومی شــاهد باشیم. اگر چه در جهان اسالم و در 
برخی کشورها این امر به معنای امتداد دین در زندگی سیاسی نباشد 
اما قطعــاً به معنای امتداد آن در عرصه عمومــی خواهد بود یعنی ما 

قدری داریم از ایده قوی سکوالریسم فاصله می گیریم.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 13بهمن  1398 7 جمادی الثانی 1441 2 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9175 

 جمیله علم الهدی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر تعلیم و تربیت اسالمی

گفتار

پالکت  شاسی خودرو  وانت  پیکان  دوگانه   سوز  مدل  
1386  ب��ه  ش��ماره پالک ای��ران  52 - 874  ب  72   و  
ش��ماره  موت��ور 11486057275 و  ش��ماره  شاس��ی 
31654296 ب��ه  ن��ام  مژگان  اس��حاقی   فرزند علی  

مفقود و  از درجه  اعتبار  ساقط  می  باشد.
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برگ سبز خودروی پراید مدل 1388 رنگ سفید به 
ش��ماره انتظامی 489ن49 ایران 32 ش��ماره موتور 
2920547 و ش��ماره شاس��ی S1442288207000 به 
مالکی��ت مه��دی فیوضی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خودروی 206 مدل 1388 رنگ خاکستری 
متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی 948 و 49 ای��ران 12 
شاس��ی  ش��ماره  و   14188015218 موت��ور  ش��ماره 
NAAP03ED79J054165 ب��ه مالکی��ت لیال تفقدی 
کری��م زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
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ب��رگ س��بز خ��ودروی پرای��د141 م��دل 1385 رنگ 
168و66  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  متالی��ک  ای  نق��ره 
ایران 22 ش��ماره موتور 1596720 و ش��ماره شاسی 
S1482285165200 ب��ه مالکیت الهه اخطاری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ند مالکیت و کارت موتورسیکلت پیشتاز به مدل 
1390 و به شماره انتظامی 791 ایران 67834 و شماره 
موت��ور  ش��ماره  و    NEG***125A9052460 شاس��ی 
NEG1112933  متعل��ق به آقای س��ید صادق ش��مس 
آبادی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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ت��ک  تراکت��ور285  خ��ودروی  کارت  س��بزو  ب��رگ 
دیفرانس��یل م��دل 1388 رن��گ قرم��ز ب��ه ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   15 ای��ران  765ک12  انتظام��ی 
LFW5983V و ش��ماره شاس��ی H03239 به مالکیت 
حمدا... فیروزان مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شهرداری پیشوا ب��ا استناد به مجوزش��ماره 98/381 – 98/7/9شورای اسالمی شهردرنظر 
دارد نسبت به تهیه واجرای کفپوش )پیاده روسازی( پیاده روهای سطح شهرازطریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید.لذا ازمتقاضیان واشخاص حقوقی)شرکت های واجدالشرایط( دعوت به 
عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتشار این نوبت آگهی جهت کسب اطالع بیشترودریافت 
فرم ش��رایط ش��رکت درمناقصه وارائ��ه قیمت به مع��اون اداری ومال��ی وامورقراردادها ی 

شهرداری مراجعه نمایند  تلفن تماس :  36721802 - 021 
غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا 

/ع
98
14
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3

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امور تهیه م��واد اولیه ، طبخ 

و توزیع غذای بیمارس��تان خاتم االنبیاء )ص( تایباد  را 
از طری��ق مناقص��ه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000271، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 900.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه مذکور به نش��انی : شهرستان تایباد 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/13

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سهند تازان سبز البرز 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 14891 و     

شناسه ملی 14007129588
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,10,29 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : آدرس محل شرکت از قزوین 
)نش��انی س��ابق( ب��ه آدرس جدید اس��تان 
قزوی��ن، شهرس��تان البرز، بخ��ش مرکزی، 
ش��هر الوند، محله ابن سینا، میدان کارگر، 
خیابان ابن سینا ش��مالی، پالک0 طبقه اول 
کدپس��تی 3431975198 انتق��ال یاف��ت و 

ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)755285(

/ع
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آگهی تغییرات شرکت اشکان لفاف توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

38742 و شناسه ملی 10380543811
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,09,25 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای مجتبی 
مرادی جزین به شماره ملی 0942576489 
بعنوان بازرس اصلی و آقای سپهر سپه دژ 
شماره ملی 0943203783 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)755065(
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آگهی تغییرات شرکت سالمت گستر گناباد 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 1398 

و شناسه ملی 14006394048
عموم��ی مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 

 ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,10,24 و براب��ر نامه 
ش��ماره 3488م��ورخ 1398,10,29اداره تع��اون 
،کارو رفاه اجتماعی شهرستان گناباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : مرکز اصلی فعالیت شرکت به 
آدرس: اس��تان جنوبی شهرستان قائنات بخش 
مرکزی شهر اس��فدن محله انقالب کوچه رجایی 
12 )مطه��ری 11( خیابان مطهری پ��الک 43 طبقه 
همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید  .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد 

)755080(
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آگهی تغییرات شرکت کاردانان شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 9713 و                 

شناسه ملی 10380254520
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,09,27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
آدرس ش��عبه ش��رکت از تهران – میدان ونک – 
خیابان مالصدرا- خیابان شیرازش��مالی –خیابان 
دانشورش��رقی– پ��الک 26 –برج دانش��ور طبقه 
هفتم واح��د دی 7 کد پس��تی 1991774875به 
ضل��ع  ش��مالی  بهای��ی  ش��یخ  –حاش��یه  ته��ران 
جنوب غرب��ی میدان پالک 152 طبق��ه 5 واحد 9                          
ک��د پس��تی 1993853670 ب��ه مدیری��ت آقای 

بهزاد بهبودی0943164524 تغییریافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)755121(
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آگهی تغییرات شرکت آران ماشین 
توس شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 1562 و شناسه ملی 
10380609395

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
م��ورخ 1398,10,22 تصمیم��ات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : 1 - اختی��ارات هیئت 
مدی��ره ب��ه مدی��ر عام��ل به ش��رح 

صورتجلسه تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری قوچان )755124(

/ع
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آگهی تغییرات شرکت کوه فن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 5448 و                              

شناسه ملی 14003121175 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
العاده م��ورخ 1397,12,18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحق یافت 
و م��اده مربوطه در اساس��انامه اص��الح گردید: 
کلی��ه امور مرب��وط به تولید و توزی��ع و خرید و 
فروش ص��ادرات و واردات کلی��ه کاالهای مجاز 
بازرگان��ی و انب��ار داری دس��تی و مکانیزه کلیه 
کااله��ای اداری و دفتری و بازرگانی پس از اخذ 
مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)755138(
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ملک��ی را در خیابان س��ناباد 

مشهد از طریق انجام مزایده عمومی به فروش برساند. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000002، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبلغ 3.740.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد -روبروی شهید 
فکوری 94 -ش��هرک دانش و سالمت، طبقه دوم تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/11/12

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/11/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/27
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/11/30

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

س��ند کمپانی خودروی پژو پرش��یا مدل 1379 رنگ 
عنابی متالیک به ش��ماره انتظامی 252ص94 ایران 
74 ش��ماره موتور 22827800027 و ش��ماره شاسی 
79800024 به مالکیت علی اصغر عامل درویش زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

انتشار هفدهمین شماره فصلنامه »جستارهای فقهی و اصولی« معالم: شماره هفدهم فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی )ویژه زمستان ۹۸( منتشر شد. عناوین مقاالت منتشر شده در این 
شماره عبارتند از: »قاعده اولی حجیت سیره های عقالیی جدید در غیر عبادات«، »امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیّت خبر«، »معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن«، »حکم فقهی پاسخ به سالم در 
ارتباطات کالمی غیرشفاهی سنتی و مدرن«، »بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری«، »بررسی دیدگاه نوین آیت اهلل خویی در ضمان نسبی خمس« و »امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهالک بر مواد افزودنی حرام«.

 در عصر اقتدار امامت الهی 
و زمینه سازی ظهور به سر می بریم

حوزه: آیت اهلل عباس کعبی در آستانه 
دهه فجر انقالب اسالمی در حرم مطهر 
گفت:  معصومــه)س(  فاطمه  حضرت 
تشــکیل جامعه توحیــدی مبتنی بر 
توحید، اعتقاد به ربوبیت الهی و نقش 
خداوند در زندگــی فردی و اجتماعی، 
اســاس و گوهر حرکت تمامی انبیای 

الهی اســت. وی خاطرنشان کرد: هدف از ارسال انبیا آشنایی بشریت با خداوند 
اســت و انسان اگر به خداوند نزدیک شود، سعادت خود را تضمین و اگر فاصله 
گیرد، دچار شــقاوت خواهد شد.عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: پس 
از توحید، انســان ها با معاد باید آشنا شــوند و به حیات برزخی، قبر و قیامت و 
حساب وکتاب اعتقاد داشته باشند و همچنین نبوت که ارائه نقشه جامع زندگی 
برای انسان هاست را قبول نمایند. او یادآور شد: پس از نبوت، نقش عدالت و امامت 
امری بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ چراکه دستگاه عدالت دستگاه اجرایی دین و 
سوق دادن انسان ها به حیات طیبه است و امامت نیز قوه مجریه دین اسالم بوده 

و قرآن به همراه انبیا نیز قوه مقننه دین اسالم هستند.
استاد حوزه علمیه اظهار داشت: قسط و عدالت ثمره تالش انبیای الهی و رهبران 
الهی اســت و شکل گیری جامعه توحیدی و حرکت  به سمت زندگی سرشار از 
سعادت در دنیا و نجات در آخرت است. وی در ادامه گفت: خط بنی امیه تالش 
می کند خداشناســی را به سمت جبر سوق بدهد و جامعه را از توحید و عدالت 
خالی نماید، اما مکتب تشــیع بر دو اصل امامت و عدالت معروف است؛ چراکه 

امامت متعلق به گذشته نیست، بلکه متعلق به حال و آینده است.
ســخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: جامعه اسالمی پس از رحلت نبی 
خدا، از نظام سیاســی و اجتماعی و والیی اسالمی به نظام خالفت منتقل شد، 
به گونه ای که فرصت طلبان و صاحبان قدرت مســلط بر اوضاع مسلمانان شده 
و زودهنگام این نظام خالفت تبدیل به نظام پادشــاهی مطلقه معاویه و یزید و 

بنی امیه و بنی عباس و... شد.

 دولت اسالمی باید خدمتگزار و عدالت خواه باشد
آیت اهلل کعبی افــزود: جامعه بدون امام معصوم و بــدون امامت، برپایه روایات 
نقل شــده از تشیع و اهل سنت، یک جامعه جاهلی است و اسالم بدون رهبری 
الهی و امام، یک جامعه عاری از روح است؛ چراکه پیشرفت، عزت، اقتدار، امنیت 
و... در سایه وجود رهبری الهی صورت می گیرد، اما انحراف از نظام والیی پس از 
رحلت رسول خدا سبب عقب ماندگی جامعه اسالمی شد. وی تأکید کرد: مراجع 
عظام تقلید بر اســاس روایت وارده، نائبان عام امام معصوم هستند و حوزه های 
علمیه سبب حفظ دین اسالم شده و مردم ایران به همراه روحانیون و دانشگاهیان 
با پیوندی که با امام خمینی)ره( داشتند، انقالب اسالمی را به پیروزی رسانده و 
مســیر منحرف شده نظام خالفتی را از بین بردند.عضو مجلس خبرگان رهبری 
اظهار داشــت: عنصر امامت که در صدر اسالم دچار انحراف شده بود، با پیروزی 
انقالب اسالمی مجدداً به مسیر اصلی خود بازگشت و در حال حاضر قطب نظام 

استکباری در مقابل قطب نظام اسالمی در جهان شکل گرفته است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در عصر اقتدار امامت الهی و در عصر 
زمینه ســازی ظهور به سر می بریم و امامت زنده و پیام غدیر جهانی شده است.

استاد حوزه علمیه در تبیین ویژگی های رهبران الهی گفت: رهبران الهی مردمی 
و از متن مردم و تافته جدا بافته نبودند و از مشــکالت مردم ناراحت و در تالش 
بودند رافع مشــکالت باشــند؛ به همین خاطر خدمتگزاران دین و دنیای مردم 
بودند. وی با اشــاره به صفات اخالقی امام خمینی)ره( گفت: حضرت امام)ره( از 
متن مردم و دلســوز امت اسالم بود و هیچ گاه در مقابل دشمن و ایادی استکبار 
کوتاه نیامد و استقامت را در حد اعال انجام و به وظیفه خود ایمان کامل داشت و 
از شرق و غرب نهراسید.آیت اهلل کعبی در پایان افزود: دولت اسالمی دولتی است 
که خدمتگزار و عدالت خواه باشــد و به فکر سود و مصلحت های جامعه اسالمی 
بوده و مصالح امت اســالم را در نظر بگیرد و مدار حکومت رهبران الهی بر پایه 

رأفت و رحمت الهی باشد.

 معارف / مریم احمدی شیروان  مالک 
و معیار ارزش گذاری و ارزیابی رفتار جامعه 
و حاکمیت در حکومت اســالمی، مفاهیم و 
ارزش های دینی اســت؛ نمی توان کارگزار 
حکومت دینی بود و برخالف مســیر دین 
حرکت کرد. در گفت وگو با حجت االســالم 
دکتر احمد غالمعلــی، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه قــرآن و حدیث بــه ویژگی های 
مسئوالن در حکومت اسالمی و نحوه برخورد 
با تخلفات و کجروی های آن ها با نگاهی به 
فرمایشات گرانقدر امیرمؤمنان)ع( پرداختیم 

که در ادامه می خوانید.

 بصیرت، شرط نخست مسئولیت 
در حکومت اسالمی

حجت االســالم غالمعلــی با بیــان اینکه 
ویژگی های مســئوالن در حکومت اسالمی 
را می تــوان از چند جهت مــورد بحث قرار 
داد، می گوید: بر اساس آنچه در نهج البالغه 
آمده است، مسئوالن در چنین حکومتی باید 
بصیرت داشته باشــند؛ »ااَل َو ال یَحِمُل هَذا 
بر« ؛ پرچم انسانیت،  الَعلََم ااِلّ اَهُل الَبَصِر َو الصَّ
اسالم و توحید را آن کسانی که دارای این دو 
خصوصیت هستند، مي توانند به دست گرفته 
و بلند نگه دارند؛ بصیرت و صبر؛ این صبر به 
معنای پایداری، مقاومت و ایستادگی کردن 
برای رسیدن به اهداف است. او اضافه می کند: 
مورد دیگر وجود و تجهیز به دانشی است که 
برای هر کاری الزم اســت؛ حضرت علی)ع( 
می فرماینــد: »اَل یَْنَبِغي أَْن یَُکــوَن الَْوالِی 
الَْجاِهُل َفُیِضلَُّهْم بَِجْهلِِه«؛ جایز نیست نادان 
زمامدار مســلمانان شود تا با نادانی خویش 
آنان را به گمراهی بــرد؛ البته این دانش به 
معنای دانش علوم اســالمی و قرآن نیست؛ 
مهم این است که به تخصص افراد و دانشی 
که برای آن کار الزم است اهمیت داده شود.
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه قــرآن و 
حدیــث، ویژگــی دیگر مســئوالن از زبان 
امیرالمؤمنین)ع( را داشــتن عدالت می داند 
و بیــان می کنــد: از حضرت علــی)ع( در 
کنزالعمال نقل شده که فرمودند: سه ویژگی 
است که در هر پیشوایی وجود داشته باشد، 

می توان پذیرفت که بــه امانت خود وفادار 
مانده اســت؛ زیرا علی)ع( حکومت را امانت 
می دانست. این سه ویژگی عبارتند از اینکه 
در حکــم خود عدالت روا دارد، از مردم خود 
را نپوشاند و راحت در دسترس مردم باشد و 
قوانین الهی را درباره اشخاص دور و نزدیک 

یکسان برپا دارد.

 هم نظارت عمومی 
هم نظارت خصوصی، هم خودکنترلی

دکتر غالمعلی یادآور می شــود: در خطبه 
173 نهج البالغه همچنیــن داریم که »إِنَّ 
أََحقَّ النَّاِس بَِهَذا اْلَْمِر أَْقَواُهْم َعلَْیِه َو أَْعلَُمُهْم 
بِأَْمِر اهلَلِ فِیِه«؛ سزاوارترین مردم به حکومت 
قوی ترین آن ها بــه آن و داناترین به فرمان 
خداوند اســت. بر این اساس، ویژگی دیگر 
مسئوالن توانمندی جسمی و روحی است؛ 
یک مســئول شــاید عالم باشــد، بصیرت 
هم داشته باشــد، اما به دلیل کهنسالی یا 
مشــکالت دیگر توانمند نباشــد. در برخی 
روایات از امام علی)ع( داریم »آله الّریاســه 
سعه الّصدر«؛ وسیله ریاست سعه صدر است. 
انسان توانمند ظرفیت و ســعه صدر دارد؛ 
اگر ظرفیت نداشــته باشد برای مسئولیت 
هم شایسته نیست. سالمت از آلودگی های 
نفسانی و خصلت های غیرانسانی دیگر ویژگی 
مهم فردی یک مسئول است. او باید فردی 
باشد که در جان و اموال مردم بخیل نباشد و 

سالمت اخالقی و مالی داشته باشد.

او بــه نحوه مواجهه با مدیــران متخلف در 
سیره امام علی)ع( نیز اشاره کرده و توضیح 
می دهد: در جامعه اسالمی باید پیشگیری 
وجود داشته باشد و این پیشگیری با نظارت 
اتفاق می افتد. حضرت علی)ع( نظارت های 
مختلفی داشتند؛ یکی از نظارت ها، نظارت 
عمومی بــود که مــردم پــای کار آمده و 
کاستی های مسئوالن را مطرح و امام نیز با 
آنان برخورد می کردند. حالت خودکنترلی نیز 
وجود داشت؛ علی)ع( به فرمانداران مختلف 
توصیــه به تقوا، یاد آخــرت بودن و در نظر 
داشتن روش پیشــینیان می کردند. ایشان 
نظارت های خصوصــی را از طریق »عیون« 
یا همان بازرس های مخفی انجام می دادند؛ 
حس نظارت و آن هم نظارت مؤثر توســط 
مدیر بســیار مهم است. با این پیشگیری ها 
اگر مسئوالن انحرافاتی داشتند، حضرت اهل 

تعارف با آن ها نبودند.

 اگر حمایت مردم کم شود
حکمران آسیب می بیند

او می افزایــد: از نظر حضرت علی)ع( ارزش 
حکومت اسالمی از افراد بسیار باالتر است؛ به 
همین دلیل می بینیم که حضرت با مسئوالن 
متخلف بســیار تند برخورد کرده، برخی از 
آن ها را عزل می کنند و بیت المال را از آن ها 
بازپس می گیرند. از قول ایشــان آمده است: 
ََّک ُخْنَت ِمْن َفْیءِ الُْمْسلِِمیَن  »لَِئْن بَلََغِنی أَن
ه  نَّ َعلَْیَک َشدَّ َشــْیئاً َصِغیراً أَْو َکِبیراً، الَُشدَّ

ْهِر َضِئیَل االْْمِر«؛  تََدُعَک َقلِیَل الَْوْفِر، ثَِقیَل الظَّ
به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که 
اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان و 
بیت المال به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، 
چنان بر تو ســخت گیرم که کم مایه مانی 
و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و 

پریشان فکر شوی.
این پژوهشــگر به حقوق متقابــل مردم و 
مسئوالن نیز اشاره کرده و تشریح می کند: 
امام علی)ع( این حقوق را دو طرفه می دانند؛ 

از طــرف دیگر حقوق خداوند 
نیز وجــود دارد. در این مورد 
باید بدانیم آن چیزی که باید 
رعایت شود، حق خداوند است 
و اگر به مردم هم رســیدگی 
می شود، به این دلیل است که 
خداوند فرموده است؛ بنابراین 

نگاه به مردم باید حق محور 
باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه 
قرآن و حدیــث می افزاید: 
می فرمایند:  علــی)ع(  امام 
یک سری حق من بر گردن 
شــما دارم و یک سری حق 
هم شما مردم بر گردن من 
دارید. حق مردم بر حکومت 
این است که حکومت ارتقای 
فرهنگ، دانش، تربیت مردم، 
ارتقای وضع رفاهی مردم را 
انجــام دهــد؛ از آن طرف 

هم باید عدالت در دســترس 
بوده و آرمانی و شــعاری نباشــد. حکومت 
هــم بر گردن مردم حــق دارد. مردم وقتی 
می بینند حکومت بــرای انجام حقی که بر 
گردن آن هاست تالش می کند، باید به اوامر 
حاکمان گردن نهنــد. برای همین علی)ع( 
می فرمایند: »آفه الُملِْک َضْعُف الِحمایه«؛ اگر 
حمایت مردم کم شود آسیبی برای حکمران 
اســت. مردم باید خیرخواه آن ها باشند. اگر 
مشــکل و ضعفی است با تمام خلوص نیت 
خود، باید به حکومت آن ضعف ها را گزارش 

دهند و برای حکومت خیرخواهی کنند.

گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر غالمعلی درباره حکمرانی در نهج البالغه 

ارزش حکومت اسالمی باالتر از افراد است

در سیره 
امیرالمؤمنین)ع( 
می بینیم که آن 

حضرت با مسئوالن 
متخلف بسیار تند 

برخورد کرده، برخی 
از آن ها را عزل 

می کنند و بیت المال 
را از آن ها بازپس 

می گیرند

بــــــرش

 »وحی« مالک باالدستی 
در علم ورزی است

مهر: در معیار ساخت عصر جدید ما دو الیه 
اصلِی تحول بنیادی و تحول راهبردی داریم؛ 
در تحول بنیادی اگر نگرش ارتباط انســان با 
خود و خدا و انسان با دیگر انسان ها و انسان 
با طبیعت و هستی متفاوت تعریف شد، تحول 
بنیادی در نگرش انســان ایجاد شده است و 
این یعنی آغاز عصر جدید! تغییر ارتباط انسان 
با خود و خدا را می توانیم تغییر در گرایش یا 
به تعبیر دیگر معنویت بگوییم. پس از گرایش، 
تحول در بینش انسان یعنی تحول در تعریف 
نسبت انسان با دیگران. سوم، تحول در دانش 

انسان است.
تحول بنیادی در ارتباط های ســه گانه انسان 
منجــر به تحول در الگوی توســعه و آن هم 
منجر به تحول در ســاختارهای سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی می شود و سرانجام تحول 
در ســاختارها منجر به تحول در محصوالت 
می شود؛ روند تحول محصوالت خیلی چشمگیر 
اســت و تأثیر شــگرفی بر نفوذ تمدنی دارد.

با این منطق، انقالب اســالمی ورود در عصر 
جدید است؛ البته ما در میانه راه هستیم، ولی 
مســیر جدید آغاز شده است و ما از هژمونی 
فرهنگ مســلط گذشته خارج شده ایم. پیام 
امام)ره( و انقــالب این بود که خدا می تواند 
وارد عرصه زندگی اجتماعی شــود؛ امام)ره( 
پیــش از انقالب مکرر کلید واژه ارتباط دین 
و سیاست را استفاده می کردند، درست مقابل 
سکوالریسم و این نگاه وقتی آمد، اومانیسم 
هم می رود. تکثرگرایی فرهنگی هم مشروط 
اســت؛ خدا و توحید محور اســت و مرگ 
فراروایت نداریم! در ارتباط با هســتی آن ها 
به این نتیجه رسیدند که انسان چون محور 
اســت، اجازه هر نوع تصرفی کــه لذت او را 
افزون کند دارد؛ اما با احیای فرهنگ اســالم 
این هم باز قید خورد؛ اوالً تجربه گرایی محکوم 
شد. تجربه تنها مالک علمیت نیست؛ وحی 
به عنوان یک مالک باالدستی در علم ورزی 
به رسمیت شناخته می شود؛ بنابراین جهت 
و ماهیت علم به ویژه در حوزه علوم انســانی 
عوض می شــود؛ بنابراین صحبــت از علوم 
انسانی اسالمی مطرح شد و اینکه غیر علوم 
انســانی هم باید در خدمت اهدافی که علوم 

انسانی- اسالمی تعریف می کند، قرار گیرد.
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گفتار

یادداشت شفاهی

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 هیئت به شماره کالسه 381-97 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 هادی عامری فرزند مراد علی بش��ماره شناس��نامه 1652 در یک باب ساختمان به 
مساحت 171.50 متر مربع از  پالک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رس��می شهرداری بجنورد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 هیئت به شماره کالسه 109-98 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 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 هیئت به شماره کالسه 185-97 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 رحیم نیستانی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از بجنورد در یک باب 
ساختمان به مساحت 170.80 متر مربع از پالک 20 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواسطه 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 هیئت به شماره کالسه 387-97 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 احیا نیس��تانی فرزند دولو بش��ماره شناسنامه 1677 در یک باب خانه به مساحت 
294.10 مت��ر مربع از پ��الک 18 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش بخ��ش 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 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-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 هیئت 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 هیئت 91-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر 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 ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد (
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
خانم گل افش��ان فروغی به شناس��نامه ش��ماره 7 کد ملی 0749527242 صادره فرزند گلزار در شش��دانگ 
یکباب منزل به مس��احت 244.80 متر مربع پالک ش��ماره 553 فرعی از 276 اصلی واقع در خراس��ان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت غالمرس��ول و گل محمد دری و قسمتی 

از پالک کالسه 35-91 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نام��ه مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در 
صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحوی��ل دهد که در این صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثب��ت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجع��ه متضرر به دادگاه 

نیست.آ-9813199
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/28     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/13

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

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

آگهی میگردد: 
آقای محمد هادی جعفری زاده به شناسنامه شماره 0 کد ملی 0740732862 صادره از تایباد فرزند مهدی توسط 
ولی شرعی و قانونی خود مهدی جعفرزاده در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 81.20 
متر مربع پالک شماره 656/27 فرعی از 256 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد 

از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی ابراهیم جعفرزاده و قسمتی از پالک کالسه 97-603 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9813200
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/13

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

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

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

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 168- اصلی اراضی امیریه

1-شش��دانگ یکباب خانه از پالک 168 اصلی فوق به مس��احت 183/70 مترمربع ابتیاعی آقای علی حیدری 
دول��و از مح��ل مالکیت رس��می محمد تق��ی صدقی براب��ر رای ش��ماره 2138-98 مورخ��ه 1398/10/17-

کالسه98-0036
لذا لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2م��اه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
ب��ه تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل 

دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکی��ت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود..آ-9813201
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/28

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/13
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

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

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای علی منصور زاده فرزند محمد علی ، ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1964 متیر مربع از شماره 
پالک 3128 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواس��طه از اقای محمد علی منصور زاده � مکان 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9813239
تاریخ انتشار نوبت اول:   28/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/13

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

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 2366-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 205-97 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 مجید یگانه راد فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 1188 صادره از بجنورد در یک 
باب مجتمع بوم گردی به مساحت 950.30 متر مربع از  پالک 233 فرعی از 177 اصلی واقع در اراضی ینگه قلعه 
خریداری از مالک رسمی آقای قربان ینگه قلعه) که بعدا طبق صفحه توضیحات شناسنامه به رستمی پور تغییر یافته 
است( فرزند رستم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9813971
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /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 2367-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 368-97 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 خانم مهسا ایمانی فرزند یحیی بشماره شناسنامه 3380178349 در یک باب منزل به 
مساحت 184 متر مربع از  پالک 3 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی ملکش خریداری از مالک رسمی آقای حاتم 
علی ملکشی فرزند مراد علی 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.9813972
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /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 2364-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 65-98 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 عماد جواد زاده فرزند یوسف بشماره شناسنامه 43 صادره از بجنورد در یک باب خانه 
به مس��احت 376.95 متر مربع از  پالک 169 فرعی از 164 اصلی اراضی حصار شیرعلی خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدالعلی جاللی بجنوردی فرزند برات 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.9813974
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /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 2373-98 مورخ 98/11/07 هیئت به شماره کالسه 124-97 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 ولی ا... رمضانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 245 صادره از جاجرم در یک باب 
خانه به مس��احت 112.05 متر مربع از  پالک 93 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی حصار ش��یر علی بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رضا قلی محبی حصاری فرزند حسین قلی 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 داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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.9813975
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /11                  /98

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139860326009000284 مورخه 1398/6/16 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان فامنین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین قراگوزلو فرزند علی شا بشماره شناسنامه 55 صادره ازفامنین به شماره ملی 
5029907564 صادره از فامنین  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت دویست متر مربع پالک 104 اصلی واقع 
دربهار بخش پنج  همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی  فرهنگیان 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 
ا اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین  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. )م الف 304 (آ-9813964
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/28   تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/13 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139760306007000619- 97.5.9  - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد وارشن  فرزند رحمت اله    به شماره شناسنامه 0 صادره از زابل در  یک باب 
منزل   به  مساحت 211.3 متر مربع  پالک  فرعی از 173-174-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم سبحان سلطانی رباط   محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98.256   آ-9813966
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/13        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اصالحیه
پیرو چاپ آگهی مزایده بانک رفاه مورخه 12 /1398/11 صفحه ی 12 بند 9 و 39 ، آدرس  خیابان  پیروزی 81.12 

صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد .آ-9813839
اداره اجرای ثبت مشهد

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

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 

شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای اکبر دهش��وری فرزند غالمرضا شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مس��احت 207/87 متر مربع ، 
از پالک 419 � اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان � مکان وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس � خیابان شهدا7
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9814014
تاریخ انتشار نوبت اول:   13/ 1398/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/28

حسن رضا ندائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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سّد بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی
اقتصاددان  فارس: مجیــد شــاکری، 
درباره مصوبه جدید بانک مرکزی گفت: 
این یک اتفاق بســیار مهمی است که 
هم اثــرات مهمی در حــوزه ارز و هم 
در حــوزه مالیاتی خواهد داشــت. در 
سمت ارز واقعیت این است که در همه 
کشورها حتی کشورهای همسایه برای 
انتقال هــای بزرگ پولی حتی انتقال هایی که در داخل بانک ها انجام می شــود، 
اسناد مثبته خواسته می شود. این چارچوب جدید موجب جلوگیری از پولشویی 
می شود. اگر از زاویه ارزی نگاه کنیم این یک  میلیارد تومان تقریباً حدود 80هزار 
دالر در بازار آزاد می شــد که دور زدن این مبلغ برای بستن سمت ریالی آن در 
بازار آزاد خیلی ســخت بود. بررسی ها نشان می دهد عدد 10 میلیارد ریال عدد 
درستی برای انجام چنین کاری است و سازوکار تعیین شده در جهت درستی قرار 
دارد.شاکری با بیان اینکه این اقدام از سمت مالیات هم از دور زدن پرداخت های 
مالیاتی جلوگیری می کند، گفت: ُحسن دیگر عدد یک میلیارد تومان این است که 
چون شــامل معامالت خاصی می شود، در عمل در ایران اسناد مثبته  و مکانیزم 
رهگیری خاصی برای این معامالت وجود دارد و به همین دلیل مشــکلی بابت 
شناسایی منشــأ آن و اخذ اسناد وجود ندارد.وی ادامه داد: بنابراین ما وارد دوره 
جدیدی از مبادالت پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و بخش مهمی از 
نگرانی های ارزی برطرف خواهد شد. این موضوع مستقل از اتفاقاتی است که در 
حوزه عرضه ارز اتفاق می افتد، چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادالت مالی 
است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی تقریباً از اواخر سال 97 
به صورت جدی با کنترل مبادالت ریالی توانســت نرخ ارز را کنترل کند، گفت: 
این غیراز کارهایی است که در سمت عرضه ارز انجام شده و اگر آن کارها انجام 

نمی شد، امکان و فرصتی برای مدیریت بخش ریالی وجود نداشت.

 کاهش پولشویی و شفافیت مالیاتی
 ثمرات مصوبه جدید بانک مرکزی 

مصوبه بانک مرکزی مبنی بر اخذ اســناد معتبر در نقل وانتقال های بیش از یک 
میلیارد تومان به شبکه و سیستم بانکی کشور، موضوع مهم و اتفاق نوینی در مبارزه 
با پولشــویی، فرار مالیاتی و ثبات بازار ارزی است. روال اخذ سند و مدرک معتبر 
مبنی بر چگونگی اخذ پول های بزرگ سال هاست در بانک های دنیا حتی کشورهای 
همسایه نیز انجام می شود، چرا که قدم مهمی در شناسایی فعالیت های پولشویی و 

جلوگیری از فعالیت های مبهم و غیرمولد اقتصادی به شمار می رود.
رصد تراکنش های باالی یک میلیارد تومان به عنوان تازه ترین مصوبه بانک مرکزی 
به دنبال شناســایی منابع پول های غیرشفاف اســت، بنابراین مبدأ و مقصد تمام 
تراکنش های باالی یک میلیارد تومان باید توأم با ارائه ســند و مدرک باشــد. اگر 
فردی ملکی خریده یا فروخته زمانی می تواند پول را در شبکه بانکی منتقل کند که 
سند معتبری به بانک ارائه دهد تا بانک ضمن انتقال آن به سیستم های نظارتی، در 

تکمیل فرایند قانونی مصوبه بانک مرکزی ایفای نقش کرده باشد.
ارائه سند و ثبت گواهی معتبر نه تنها در سیستم های بانکی دنیا بلکه در بورس نیز 
انجام می شود، بنابراین یکی از مهم ترین مقررات مبارزه با پولشویی، شناسایی مبدأ و 
مأخذ پول های بزرگی است که در بورس یا سایر فعالیت ها و نقل و انتقال ها جابه جا 
می شــود. یکی از موارد قابل توجه دیگری که بانک مرکزی در راســتای مبارزه با 
پولشویی در ماه های گذشته مصوب کرد، جابه جایی 100میلیون تومان پول در روز 
بود که این مبلغ در حال حاضر به یک میلیارد تومان با ارائه سند افزایش یافته است.

ثبات بازار ارز موضوع دیگری است که با مصوبه کنونی بانک مرکزی محقق خواهد 
شــد، چرا که نقل وانتقال پولی و مالی از سیستم بانکی انجام می شود و هر گونه 
چک یا حواله بانکی به صورت دقیق مورد رصد قرار می گیرد، بنابراین  شناســایی 
دســت های پیدا و پنهان بازار ارز و ایجاد شفافیت مالی در خرید و فروش هایی که 
رهگیری آن برای دولت سخت بود، در این مصوبه محتمل و امکان پذیرتر شده است.

اژدهای کرونا  بازارهای چین را  می بلعد؟

ویروس اقتصادی 
 اقتصاد/ زهرا طوســی  »وقتی چین عطسه 
می کند دنیا ســرما می خورد« و اگر ویروس کرونا 
بیش از این گسترش یابد، عوارض آن بسیار شدیدتر 
خواهد بود و پیش بینی می شــود با بروز مشکالت 
حاد ناشی از این ویروس در دومین اقتصاد بزرگ 
دنیا، ممکن است یک رکود جهانی در پیش داشته 
باشیم.پیشتر تحلیلگران و اقتصاددان ها، جنگ های 
تجاری، نوسان های  ارزی، دستکاری طوالنی مدت 
نرخ بهره و همچنین احتمال برگزیت بدون توافق 
را عواملی برای شروع یک رکود فراگیر برای سال 
2020 پیش بینی می کردنــد، گزارش های دیگر 
نیــز به جنگ تجــاری چین و آمریــکا به عنوان 
عامل اصلی رکود جهانی اشــاره می کردند. برخی 
هم عقیده داشتند اگر دولت چین سرمایه گذاری 
داخلی را افزایش ندهد، رشد اقتصادی این کشور 
متوقف می شــود.حاال دولت چین درگیر ویروسی 
شده که 56 میلیون نفر را قرنطینه کرده و موجب 
ایجاد شرایط اضطراری در جهان شده و در حالی 
که نتوانســته ســرمایه گذاری را در ســال جاری 
میالدی افزایش دهد، با اضافه کردن خطر فراگیری 
جهانی کرونا، به گسترده شدن رکود در سراسر دنیا 

دامن زده است.

 از کاهش گردشگری تا سقوط سهام ها
شیوع کرونا پیامدهای مختلفی را در برداشته است؛ 
از لغو تورهای مسافرتی و پروازها به چین و بسته 
شدن مراکز اقامتی نظیر هتل ها و اماکن تفریحی در 
این کشور گرفته تا سقوط ارزش سهام در بازارهای 
بورس. درآمد بعضی کشورهای دیگر هم از محل 
گردشگران چینی تحت تأثیر قرار گرفته است. به 
این مجموعه باید هزینه های درمانی و کنترل این 

ویروس را هم اضافه کرد.
آمار رسمی نشان می دهد این ویروس بر بازارها و 
صنعت گردشگری داخلی چین تأثیر گذاشته به 
طوری که سفرهای هوایی 41/6درصد، سفرهای 
ریلــی 45/5درصد و ســفر با خــودرو 25 درصد 
کاهش یافته است. بدین ترتیب کرونا برنامه های 
هزاران چینی را درست پیش از یکی از بزرگ ترین 

تعطیالت ملی این کشــور در سال نوی چینی یا 
فستیوال بهار مختل کرد که مسلماً شلوغ ترین فصل 
خرید نیز هست. شهروندان چینی سال گذشته در 
ایام تعطیالت ســال نو بیش از یک تریلیون یوآن 
چین که معادل 145 میلیارد دالر آمریکاســت را 
صرف خرید ســال نو، مسافرت، رستوران و تفریح 
کرده اند، اما امسال دیگر چنین هزینه ای را صرف 

تعطیالت سال نو خود نمی کنند.
ویــروس کرونا و اعمــال محدودیت بــرای ورود 
مسافران چینی، درآمد گردشگری بعضی کشورهای 
دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال 
ساالنه یک میلیون و 400 هزار شهروند چینی برای 
تفریح به اســترالیا می روند و درآمد استرالیا از این 
محــل حدود 12 میلیارد دالر تخمین زده شــده 
اســت. بیش از 50 پرواز بین المللی از 20 کشــور 
مختلف به طور هفتگی مسافران را به شهر ووهان 
چین می بردند که حاال این پروازها لغو شده است. 
جمعیت باالی چین و توقــف یا محدودیت های 

تورهای مسافرتی از مبدأ چین موجب 
شده هتل ها و مراکز اقامتی کشورهایی 
نظیر تایلند هم از خسارات این ویروس 

بی نصیب نمانند. 
شــرکت های بزرگی همچون تنسنت 
اینترنتی  بــزرگ  چهارمین شــرکت 
جهان، هــوآوی و علی بابا نیز به دلیل 
تعطیل کردن تمامی دفاتر مرکزی شان 
تحت تأثیر شــیوع ویــروس کرونا قرار 

گرفته اند.
با این حال تعداد مســافران ورودی از 
چین به ایران و تأثیر احتمالی شــیوع 

کرونا بر سفر به ایران مشخص نیست، ولی خوب 
اســت بدانید که از سال پیش دولت برای افزایش 
جذب گردشــگر به طور یکطرفه برای شهروندان 
چینی ویزای سفر به ایران برای بازه های 21 روزه 

را لغو کرده است.
این نگرانی البته به گردشگری خالصه نمی شود. 
خســارت های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این 
ویروس نه فقط برای چین بلکه برای کشــورهای 

دیگر و در کل اقتصاد جهانی بســیار بیشتر از این 
موارد است. شــیوع ویروس در زمانی اتفاق افتاده 
که سرمایه گذاران هنوز هم تحت تأثیر جنگ های 
تجاری چین و آمریکا هســتند و موجب سقوط 
3/8درصدی بازار سهام آسیا شده است. این ارزش 
سهام های منطقه آسیا- اقیانوسیه نیز کاهشی شده 
است. کوسپی کره جنوبی با 
بدترین سقوط 3/09درصد 
از ارزش خود را از دســت 
نیکی ژاپــن  اســت.  داده 
0/55درصــد افــت کرده 
و ارزش ســهام بعضــی از 
هواپیمایی  شــرکت های 
و همچنیــن مؤسســات 
مسافرتی شاهد روند نزولی 

هستند.
در بــازار ارز، یــوآن چین 
0/47 درصد دیگر از ارزش 
خــود در برابــر دالر را از دســت داده و با افزایش 
تلفات انســانی، ارزش یوآن چین در برابر ارزهای 

عمده رو به کاهش است. 
گفتنی است، با وجود قرمزشدن بازارهای جهانی، 
روندهای جهانی از ســمت معامله گران در بورس 
ایران نادیده  گرفته شــده و بورس ایران همچنان 
به مسیر صعودی خودش در سایه ورود نقدینگی 

سنگین ادامه می دهد.

  پیش بینی کاهش نفت تا 3 دالر در هر بشکه
از طرفــی چین بزرگ تریــن واردکننده کاالهای 
صنعتی در جهان اســت و با افزایــش نگرانی ها 
درباره کاهش احتمالی تقاضا توسط چین، قیمت 
نفت و مس در بازارهای جهانی افت کرده اســت. 
قیمت نفت دو شاخص جهانی برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت هفته گذشــته کاهش داشــت. چین 
یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت خام اســت 
و تقاضای نفت در آن بسیار بیشتر از آمریکاست. 
شرکت خدمات مالی گلدمن ساکس هشدار داده 
این بیماری تقاضای نفت را 260 هزار بشکه در روز 
کاهش می دهد و قیمت آن را 3 دالر در هر بشکه 
پایین می آورد.تحلیلگران اقتصادی معتقدند اتفاقات 
اخیر تأثیر بسزایی بر کاهش رشد اقتصادی چین 
و همچنین رشــد اقتصادی جهان خواهد داشت، 
هر چند میزان آن بســتگی به ابعاد گسترش این 
ویروس خواهد داشت. صندوق بین المللی پول در 
پیش بینی اخیر خود رشد اقتصادی چین در سال 
2020 میالدی را کاهش داد و به 8/5 درصد رساند.

بعضی کشــورها محدودیت هایی را بــرای ورود 
کاالهای چینی مدنظر قرار داده اند؛ به عنوان مثال 
اندونــزی که یکی از بزرگ ترین شــرکای تجاری 
چین اســت، برای جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا چنین اقدامی را در دســت بررســی دارد. 
براســاس اعالم گمرک چین، ارزش کلی صادرات 
این کشور در ماه  دسامبر در سال 2019 میالدی 

باالی 238میلیارد دالر تخمین زده شده و کاهش 
و محدودیت صادرات تأثیرات قابل توجهی بر تولید 

ناخالص ملی این کشور بر جای خواهد گذاشت.

 ویروس مفید برای اقتصاد آمریکا
در تحلیل خسارات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، 
عده ای سناریوی چند سال پیش بیماری »سارس« 
را مورد اشــاره قرار می دهند که در ســال 2002 
میالدی از چین شــیوع پیدا و به کشورهای دیگر 
ســرایت کرد و رشــد اقتصادی چین را در سال 
2003 میالدی به میــزان 9 درصد کاهش داد .با 
مهار کامل این بیمــاری البته روند ترمیم اقتصاد 
چین به ســرعت پیش رفت و رشد اقتصادی در 
ســال 2003 به 10درصد رسید. هر چند انتظار 
می رود مقامات چین و سازمان بهداشت جهانی تا 
اوایل آوریل این ویروس را تحت کنترل درآورند، 
ولی تا آن زمان تحلیلگران اقتصادی معتقدند که 
تمام نشانه ها از نزدیک شدن یک رکود اقتصادی 
در دنیا خبر می دهــد، دنیایی که آمریکا خود را 
از آن مســتثنا می داند، چرا که ویلبرراس، وزیر 
بازرگانی دولت آمریکا اعالم کرده است: گسترش 
این ویروس در سطح جهان می تواند برای اقتصاد 
آمریکا مفید باشد، چون این امر می تواند به تسریع 
بازگشت شغل ها به آمریکای شمالی کمک کند 
.این اظهارات انتقادات زیادی از سوی اقتصاددانان 

و سیاستمداران را در پی داشت.. 

ویروس در زمانی 
اتفاق افتاده که 
سرمایه گذاران 
هنوز هم تحت تأثیر 
جنگ های تجاری 
چین و آمریکا هستند 
و موجب سقوط 
3/8درصدی بازار 
سهام آسیا شده است

بــــــــرش

عرضه هشت خودرو جدید در سه سال آینده   ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه هشت خودرو جدید گروه خودروسازی سایپا در سه سال آینده خبر داد.رضا رحمانی در زمینه توسعه 
محصول و عرضه هشت خودرو جدید در سه  سال آینده گفت: سایپا با اجرای این برنامه و عرضه خودروهای جدید در سه سال آینده، می تواند توان رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی را ارتقا دهد. پس از 

توقف تولید یک مدل خودرو پراید در امسال، در سال آینده تولید دو مدل دیگر نیز متوقف خواهد شد و ظرفیت تولید آن ها، به سه خودرو جدید با امکانات بیشتر و به روزتر اختصاص می یابد .

چهره خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 اهلل وردی رجایی سلماسی، کارشناس بانکی
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 اقتصاد  صاحبنظران معتقد هستند دلیل اصلی 
تک  رقمی شدن نسبت تعداد چک های برگشتی به 
کل چک های مبادله شده در کشور، اجرایی شدن 
قانون جدید چک است. با این حال اما این قانون هنوز 
به طور کامل اجرا نشده است. اجرای کامل این قانون 

نیازمند پیگیری بانک مرکزی و دستگاه قضایی است.
یکی از دغدغه های اصلی فعــاالن اقتصادی و حتی 
دستگاه های حاکمیتی مانند بانک مرکزی و قوه قضائیه 
در سال های گذشته میزان باالی چک برگشتی بوده 
است. موضوعی که مهم ترین آسیب های آن را شاید 
بتوان ایجاد بی اعتمادی و کمبود نقدینگی در فضای 
کسب و کار و نیز انباشت پرونده ها در دستگاه قضایی 

عنوان کرد. 
ایــن چالش ها نه به دلیل صرفاً وضعیت نامناســب 
اقتصــادی بلکه به اعتقــاد صاحبنظــران به دلیل 
مشکالت و خألهای موجود در سیستم قانونی و بانکی 
رخ می دادند. از همین رو مجلس شورای اســالمی در 
اصالحــات متعددی تالش کرد تا این مشــکالت را 
حل و فصل نماید، اما تا زمانی که مجلس دســت به 
اصالحات اساســی در قانون قدیمی چک که مصوب 

1355 بود نزد، این مشکالت حل نشدند.
در پاییز سال گذشته بود که مجلس شورای اسالمی با 
انجام اصالحاتی اساسی در قانون چک توانست قانون 
چــک را کارآمد کرده و مانع افزایش بی رویه چک های 
برگشتی در کشور شود. در همین راستا، بهمن طاهرخانی، 
عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: »در 
سال های مختلف چندین بار قانون چک تغییر کرده، 
اما در اصالحیه جدید آن تالش شــد تــا از بی اعتبار 
شــدن چک به عنوان یک ورقه شــبه پول جلوگیری 
شــود و دیگر شــاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم«.

 
 اجرای قانون جدید چک، تعداد چک های 

برگشتی را تک رقمی کرد
در حال حاضر قانون جدید چک با وجود اجرای ناقص 
توانسته اســت تعداد چک های برگشتی را ساالنه به 

کمتر از 10درصد کاهش دهد. براســاس نخستین 
گزارش بانک مرکــزی پس از اجرایی شــدن قانون 
جدید چک در بهمن ماه 97، نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله شده تک رقمی شده و 
به عدد 9/7درصد رسید. همچنین مطابق جدیدترین 
گزارش بانک مرکزی، نسبت تعداد چک های برگشتی 
به کل چک های مبادله شــده در آذرماه 98، به عدد 
8/3 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با کاهش روبه رو اســت. این کاهش در حالی رخ داده 
که تعداد چک های مبادله شده در آذر ماه 98، نسبت 
به آذرماه 97، قریب به 3میلیون فقره افزایش داشته 
است. نمودار باال روند کاهشی نسبت تعداد چک های 
برگشــتی به کل چک های مبادله شده در کشور را 

نشان می دهد.
همان طور کــه در نمــودار دیده می شــود از زمان 
اجرایی شــدن قانون جدید چــک در بهمن ماه 97، 
نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده 
کاهش یافته و همچنان پس از قریب به یک سال این 
نسبت تک رقمی مانده است. حال این پرسش پیش 
می آید قانون جدید چک با چه ابزارهایی توانسته است 
این میزان از تأثیرگذاری را داشــته باشد؟ در همین 
راستا محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی 

و قضایی مجلس شورای اســالمی معتقد است: »در 
اصالحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای 
کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. 
برای این کار الزم اســت حساب فرد در تمام بانک ها 

بررسی شود.
 دوم اینکه اگر چکی برگشــت خورد می توان از تمام 
حســاب های صادرکننده چک در تمام بانک ها این 
مبلغ توقیف شود«. این عضوکمیسیون حقوقی درباره 
میزان تأثیرگذاری این دو اهرم گنجانده شده در قانون 
جدید چک نیــز می گوید:»این دو اهــرم در کنترل 
مســئله چک در بازار کمک بزرگی بود و موجب شد 

چک  های برگشتی هم کمتر شود«.
قابل ذکر اســت، هنوز برخی از بندهای قانون جدید 
چک اجرایی نشــده که نیازمنــد پیگیری نهادهای 
مرتبط ماننــد بانک مرکزی و دســتگاه قضایی برای 
اجرایی شــدن است. صاحبنظران معتقد هستند در 
صورتی کــه این قانون به طور کامل اجرایی شــود، 
می تواند عالوه بر رونق فضای کســب وکار، از طریق 
بازگشت اعتماد و افزایش نقدینگی، پرونده های ورودی 
به دســتگاه قضایی را نیز به شدت کاهش دهد، زیرا 
پرونده های مربوط به چک برگشــتی، رتبه دوم را در 

بین پرونده های حقوقی قوه قضائیه دارند.

دلیل تک رقمی شدن تعداد چک های برگشتی چیست؟
گزارش خبری

زمان قطع رمز ایستا در ۱۲بانک
تسنیم:مشــتریان بانکــی در چنــد روز آینده نســبت به 
فعال ســازی »رمز دوم پویا« به ویژه از طریــق روش دریافت 
پیامک با مراجعه به وب ســایت بانک یا خودپرداز و یا شعبه 
اقدام الزم را انجام دهند.به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
پیرو اقدام های انجام شده در مورد قطع رمزدوم ایستا )رمز دوم 
فعلی کارت بانکی( از روز هشتم بهمن  ماه، به اطالع هموطنان 
می رساند ادامه روند قطع رمز دوم ایستا در بانک ها و مؤسسات 

اعتباری به شرح ذیل است:
بانک  کشاورزی در روز سیزدهم بهمن  ماه جاری

بانک های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن  ماه جاری

بانک های مسکن، ملت، دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن  ماه جاری
بانک های ســامان، توسعه تعاون، قرض الحســنه مهر ایران، 
پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل در روز شانزدهم بهمن  ماه 

جاری
قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها نیز متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
در پایان تأکید می شود: مشــتریان بانکی در چند روز آینده 
نســبت به فعال ســازی »رمز دوم پویا« به ویژه از طریق روش 
دریافت پیامک با مراجعه به وب سایت بانک یا خودپرداز و یا 

شعبه اقدام الزم را انجام دهند.

خبر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره139860301046000667 هیئت 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 پیش��وا خریداری ازمالک رسمی آقای علی رحیمی جعفری محرز گردیده است لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند 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 خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد242ث/م الف  تاریخ انتش��ارنوبت اول : 98/10/28 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 98/11/13 
رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000744 مورخ1398/10/8هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علیمحمد نجفی راد فرزند حسن بشماره شناسنامه6 
صادره ازورامین دریک قطعه زمین مزروعی بابنای احداثی به مس��احت11517/90مترمربع پالک فرعی 
از141 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا که متقاضی خودمالکیت مش��اعی دارد محرزگردیده است 
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین 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 س��ند مالکیت صادر خواهد شد 244ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/28  

تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13  
 ازطرف رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000660 مورخ1398/9/12هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ین عرب ش��هرابی فرزند صفرعلی بشماره 
شناس��نامه26صادره ازورامین دریک باب خانه به مس��احت98/20 مترمربع پالک فرعی ازاصلی مفروزو 
مجزی ش��ده ازپالک103 فرع��ی از158 اصلی قطعه واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک 
رس��می آقای حس��ن انصاری دماوندی 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 تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

240ث/م الف  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/10/28  تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/13 
 رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت 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 1398603010460007450هیئت 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 سیس��ی فرزند جواد بش��ماره شناسنامه 15658 صادره ازتهران 
دریک قطعه زمین وبنای احداثی به مس��احت1405/27 مترمربع پالک 125/1108 فرعی از162 اصلی 
واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا که متقاضی خودمالکیت مش��اعی دارد محرزگردیده اس��ت لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت 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  

  رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000663 مورخ1398/9/12هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 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 پیش��وا خریداری ازمالک رس��می آقای عباس مقنی جعفری 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 داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت 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 رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت 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 ش��ماره 139860301046000743 مورخ1398/10/8هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای فضل ا... گلس��تانی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه2 صادره 
ازورامین دریک باب دامداری به مس��احت1304/00 مترمربع پالک45فرعی از157 اصلی واقع درحوزه 
ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رس��می 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 داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت 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

  رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره139860301046000665هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای مس��عود تاجیک درباال فرزند محمد حس��ن بش��ماره شناسنامه 5027 صادره 
ازورامین درششدانگ یک باب خانه به مس��احت221/55 مترمربع پالک2792فرعی از158 اصلی واقع 
درحوزه ثبت ملک پیش��وا و ازمالکیت رسمی خود متقاضی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 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 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 

رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت 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 ش��ماره 139860301046000666 تاریخ1398/9/13هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد تیموری فرزند ابراهیم بش��ماره شناس��نامه 22صادره 
ازکاش��مردریک باب خانه به مس��احت137/72 مترمربع پالک یک فرع��ی از6 اصلی واقع درحوزه ثبت 
ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی آقای خسروش��یرکوند محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 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 خودرا به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد262ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول : 98/11/13            تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28 

رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می برابررای ش��ماره139860301046000662 مورخ1398/9/12هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم الهه هداوند فرزند محمد بشماره شناسنامه 5801 
ص��ادره ازمرکزی درشش��دانگ یک باب خانه به مس��احت131/80 مترمربع ازقطعه پنجم صورتمجلس 
تفکیکی438مورخ84/2/8پالک29فرعی از158 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک 
رس��می آقای ابراهیم اعالیی جعفری محرزگردیده اس��ت 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 
رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد261ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول : 98/11/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28 

رئییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

احتمال رتبه بندی معلمان بازنشسته شده در سال ۹۸  ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: برخی همکاران نیمه نخست سال ۹۸ بازنشسته شدند و موافقیم این ها را نیز از 
مزایای رتبه بندی برخوردار کنیم. به هیئت مربوطه مأموریت دادم با حداکثر مساعدت تالش کنند همکاران بازنشسته شده در سال جاری از رتبه بندی استفاده کنند که هنوز قطعی نشده ولی تالش می کنیم از آن 

بهره مند شوند. وی افزود: اعتبار رتبه بندی برای 6 ماه دوم امسال 2هزار میلیارد تومان بود و برای سال آینده 4هزار میلیارد تومان بودجه برای کل سال باید تخصیص یابد. 

پژوهشگران دانشگاه آلبرتا کانادا مطرح کردند
کشتن »کروناویروس« با ماسک های نمکی

ایسنا: پژوهشگران دانشگاه آلبرتا  کانادا 
موفق به توسعه ماسک های نمکی شده اند 
که به گفته آن ها می تواند کرونا ویروس را 

از بین ببرد.
به گــزارش گیزمگ، پروفســور چوی و 
همکارانش یک ماسک ویروس ُکش را که 
از دو نوع نمک یعنی کلرید سدیم و کلرید 

پتاسیم تشکیل شده، طراحی کردند.
پژوهشــگران اظهار کردند هنگامی که یک قطره در هر اندازه ای با این ماســک ها 
برخورد می کند نمک ها درون آن حل می شوند و از آنجا که این قطره متعاقباً تبخیر 
می شود، نمک های حل شده در درون آن متبلور می شوند و لبه های تیز کریستال ها به 

ویروس هایی که ممکن است وجود داشته باشد می رسند و آن ها را می کشند.
چوی در این باره گفت: ما سیستم خود را روی سه ویروس مختلف آنفلوانزا آزمایش 
کرده ایم و دریافتیم هنگامی که ویروس روی سطح ماسک قرار می گیرد در عرض پنج 
دقیقه غیرفعال و در 30 دقیقه کامالً از بین می رود. پژوهشگران این دانشگاه اکنون 
در حال تالش برای همکاری با شرکتی هستند که بتوانند در 12 تا 18 ماه آینده این 

ماسک ها را در حجم انبوه تولید کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

دومین ایالت آمریکا هم سیگار الکترونیکی را ممنوع کرد
دیلی میل،  گــزارش  بــه  فــارس: 
نیوجرســی دومین ایالت آمریکاست 
ســیگار  اســتعمال  ممنوعیت  کــه 

الکترونیکی را اعمال می کند.
فیل مورفی، فرماندار نیوجرسی ممنوعیت 
اســتعمال ســیگار الکترونیکــی را روز 

سه شنبه امضا کرد.
این ایالت دومین ایالت در آمریکاست که عالوه بر آنکه فروش تنباکوهای طعم دار را 

ممنوع کرده، سیگار الکترونیکی هم در دسته ممنوعیات آن جای گرفته است.
سان فرانسیسکو نیز حدود هفت ماه پیش در اقدامی بی سابقه در میان شهرهای آمریکا 
سیگارهای الکترونیکی را تا زمان روشن تر شدن تأثیر آن بر سالمتی ممنوع کرده است.

براســاس آمارهای موجود، حدود ۵ میلیون نوجوان در سراسر آمریکا از سیگارهای 
الکترونیکی استفاده می کنند و در طول روز این آمار افزون بر یک میلیون نفر است.

طبق قوانینی که توســط فیل مورفی، فرمانده نیوجرســی به امضا رســید، فروش 
محصوالت »vaping« طعم دار در نیوجرسی ممنوع است.

فعاالن مخالف سیگارهای الکترونیکی می گویند فروشندگان با ارائه محصوالت طعم دار 
عمداً افراد جوان را هدف می گیرند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
ویروس کرونا واکسن و دارو ندارد

ایرنا: رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت گفــت: ویروس 
کرونا تاکنون هیچ واکسن و دارویی ندارد، 
بنابراین مهم ترین اقدام در برابر این بیماری 
پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی است.

محمدمهدی گویا افزود: ویروس کرونا به 
هر کشور و هر جای دنیا می تواند برود و 

ایجاد بیماری و مرگ و میر کند و بالقوه هیچ کشــوری مصون از این بیماری نیســت 
و می تواند به کشور ما نیز ســرایت کند. وی افزود: ویروس کرونا یک ویروس جدید و 
ناشناخته است و هیچ کس نمی تواند آینده این بیمار را پیش بینی کند و هر کس در 
مورد آینده این بیماری حرفی بزند بی گدار به آب زده است. هنوز چیزی مشخص نیست 

اما سرعت انتشار ویروس کرونا در دنیا بسیار نگران کننده است. 
گویا افزود: با وجود این، مرگ ناشــی از ویروس کرونا تاکنون کمتر از 4 درصد بوده و 
بیشتر فوتی ها نیز سالمندان باالی ۶0 سال بوده اند. ضمن اینکه تعدادی از مبتالیان این 

ویروس نیز بهبود پیدا کرده و به زندگی عادی برگشته اند. 
وی گفت: مشکلی از نظر تأمین ماسک و امکانات پیشگیرانه برای پرسنل بهداشتی در 
مراکز بهداشتی و درمانی نداریم. ماسک برای مردم عادی نیست. برای کسی است که با 
بیمار سر و کار دارد و هر میزان اعتبار که برای کنترل این بیماری الزم باشد هر زمان 

درخواست کنیم حتماً در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.

مدیرکل زندان های استان تهران:
 هزار و 400 نفر از زندانیان استان تهران 

حافظ یک تا ۳0 جزء قرآن شدند
میزان: حیات الغیب، مدیرکل زندان های 
اســتان تهران با بیان اینکه هزار و 400 
نفر از زندانیان این اســتان حافظ یک تا 
30 جزء قرآن و پنج نفر حافظ کل قرآن 
شــده اند، تصریح کرد: یکی از افرادی که 
حافظ قرآن شــده حتی در بدو ورود به 
زندان سواد خواندن و نوشتن نداشت و در 

کمتر از ۹ ماه حافظ قرآن شده است. وی افزود: یکی از زنان زندانی حافظ دو جزء قرآن 
به زبان انگلیسی شده است. وی ادامه داد: در سال گذشته 12 نفر از کارکنان زندان حائز 

رتبه های برتر در مسابقات قرآنی قوه قضائیه شدند.

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد
ایجاد ۹0 هزار شغل جدید روستایی توسط بنیاد برکت

میزان: امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
گفت: با اجرای طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، 

۹0 هزار شغل جدید در ۵ هزار روستای محروم کشور ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: در 1۶ ماه گذشته تعداد طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت 
از مرز 30 هزار طرح گذشــته و ایجاد ۹0 هزار شــغل جدید را در روستا های محروم 
کشــور به دنبال داشته است. به گفته مدنی تا پایان سال جاری اجرای 40 هزار طرح 
اجتماع محور در مناطق محروم در دستور کار است که ایجاد 120 هزار شغل مستقیم و 

غیرمستقیم را به همراه خواهد داشت.

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
فرصت دوباره برای نام نویسی در آزمون کارشناسی ارشد

فارس: حســین توکلی، مشــاور عالی 
رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور 
گفت: به منظور همراهــی با داوطلبانی 
که موفق به نام نویسی در مرحله نخست 
ثبت نام شــرکت در آزمون کارشناســی 
ارشــد نشــده اند، مرحله دوم ثبت نام از 
روز دوشــنبه 14 بهمن ماه آغاز می شود 

و چهارشــنبه 1۶ بهمن پایان می یابد؛ بنابراین آن دسته از متقاضیان که هنوز موفق 
به ثبت نام نشده اند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این مهلت برای 

ثبت نام اقدام کنند.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی 

کشور 28 و 2۹ فروردین ماه برگزار می شود.

 HPV احتمال اجرای آزمایشی واکسیناسیون 
از تابستان۹۹

ایسنا: دکتــر علی قنبری مطلق، رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت در 
خصوص اضافه شدن واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری گفت: تالش های 
خوبی توسط دو شرکت در کشور برای ساخت و ارائه واکسن HPV صورت گرفته است 
که در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات بالینی تا پایان سال، در سه ماه اول سال بعد در 
صورت رضایت بخش بودن نتایج و اخذ تأییدیه سازمان غذا و دارو، از تابستان سال آینده 

واکسیناسیون HPV به شکل پایلوت در نقاطی از کشور اجرا می شود.

بازار  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
مرتبه  بلند  ساختمان  و  تبریز  سرپوشیده 
پالسکو به عنوان دو نماد از مراکز تجاری قدیم 
و مدرن ایران در چشم بر هم زدنی در آتش 
سوختند و به تلی از آوار گداخته تبدیل شدند. 
اتفاق تلخی که هر آن ممکن است برای دیگر 
مراکز تجاری و خدماتی مشابه، به ویژه بناهای 
ما  شهرهای  اقتصاد  و  تاریخ  قلب  که  قدیمی 
هستند، رخ دهد. چون بسیاری از این مراکز 
لحاظ  از  دارند  قرار  فرسوده  بافت های  در  که 
سازه ای و یا غیرسازه ای ایمنی الزم را ندارند. 
به عبارت دیگر فرسودگی این بناها و قدیمی 
بودن سیستم تأسیساتی این اماکن و... آن ها را 
در مقابل سیالب، طوفان، زلزله و آتش سوزی 
به شدت آسیب پذیر کرده است. این یعنی همه 
این گونه مراکز تقریباً دچار دردهای مشترکی 
هستند؛ به همین دلیل است که هر از گاهی 
اظهار نظرهایی در خصوص ناایمن بودن یکی 
از مراکز  تعدادی  یا  و  بازارهای مهم کشور  از 
تجاری و خدماتی مثل پاساژها، بیمارستان ها، 
می شود؛  منتشر  و...  مسافرخانه ها  مدارس، 
نایب  کلیا،  بت  یوناتن  پیش  چندی  چنانکه 
مجلس  شهری  مدیریت  فراکسیون  رئیس 
بافت های  وجود  به  نسبت  اسالمی  شورای 
در  زیاد  ناایمن  ساختمان های  و  فرسوده 
»وضعیت  بود:  گفته  و  داده  هشدار  پایتخت 
پالسکو  ساختمان  از  بدتر  تهران  بزرگ  بازار 
است. معابر این بازار بسیار کم عرض و باریک 
است و با توجه به اینکه اجتماع بزرگ انسانی 
با حجم زیادی از ثروت در آن وجود دارد، با 
فاجعه  بزرگ ترین  آتش سوزی،  یا  زلزله  وقوع 

انسانی رخ خواهد داد«.
حال با این شــرایط پرســش اینجاست که از 
ساختمان های موجود در کشور به ویژه آن هایی 
که محل مراجعه عموم مردم اســت چه تعداد 
فرسوده و ناایمن هستند و مهم تر اینکه دولت 
و دیگر دســتگاه ها و نهادهای مســئول برای 
بازسازی و ایمن ســازی این گونه ساختمان ها 
چه تدابیری اندیشــیده و چه اقدام خاصی در 

دو سه سال اخیر انجام داده اند؟ 

  توفیقی حاصل نشده است
عضــو  رجبــی،  فــرج اهلل 
کمیســیون عمران مجلس 
در پاســخ به این پرسش ما 
می گویــد: آمار بــه صورت 
بخشــی داریم، اما یک آمار 

کلی که مجموع ساختمان های فاقد ایمنی الزم را 
مشخص کند تا مبنای یک برنامه ریزی در این حوزه 

باشد، نداریم. 
وی هــر چند می گوید بــرای اجــرای طرح های 
بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و همچنین 
اجرای مرمت در بافت های تاریخی اقداماتی از سوی 
شــهرداری ها و وزارت میراث فرهنگی انجام شده 
اما معتقد اســت: این اقدامات نه کفایت کرده و نه 
نگرانی ها را برای حفاظت از افراد و سرمایه های ملی 
برطرف کرده اســت. یعنی تا کنون در هیچ یک از 
این بخش ها اتفاق خاصی رخ نداده و نگرانی ها هم 
ســرجای خود باقی است؛ چون ما در این ماجرا به 

صورت بخشی وارد شده ایم.
رئیس پیشین شــورای نظام مهندسی ساختمان 
کشور می افزاید: ما در بُعد بافت های فرسوده در قالب 
بازآفرینی شهری عمل می کنیم، اما در بافت تاریخی 
با رویکرد دیگری که حفظ میراث ارزشی و تاریخی 
اســت، وارد می شویم. اما نکته قابل تأمل این است 
که هــر دو این بافت ها در حوادث و بالیای طبیعی 
و غیرطبیعی احتمالی مثل زلزله و آتش سوزی و... 
آسیب پذیر هستند. بر این اساس برای مجموع این ها 
باید یک برنامه ریزی متفاوتی صورت گیرد و باید دو 
برنامه جدا اما همسو داشته باشیم. دولت در بخش 
ساخت و ســاز در بافت های فرسوده و مقاوم سازی و 
حفاظت از بافت های تاریخی حتماً باید یک نگاه ملی 
و راهبرد جدی داشته باشد تا بتواند هم حمایت و هم 

راهبری کند. حاال ممکن است در بخشی وزارت راه و 
شهرسازی و در بخشی دیگر وزارت میراث فرهنگی 

یا وزارت کشور متولی این موضوع باشد.

  آماری از ساختمان های ناایمن وجود ندارد 
طاهره نصر، عضو شــورای 
مرکــزی ســازمان نظــام 
کشور  ساختمان  مهندسی 
هم به قــدس می گوید: آمار 
ســاختمان های  از  خاصی 

ناایمن وجــود ندارد، چون خیلی از ســاختمان ها 
زمانی ســاخته شده اند که سیستم های اتوماسیون 
اداری ایجاد نشــده بود. اما نکته مغفولی که اینجا 
وجود دارد این اســت که متأســفانه تالشــی هم 
برای اســتخراج آمار مشخصی صورت نمی گیرد تا 
بتوانند کار آسیب شناسی را شروع کنند. البته برای 
ساختمان های تازه تأسیس شناسنامه فنی - ملکی 
صادر می شود اما این کار برای ساختمان های قدیمی 
صورت نمی گیرد، بنابراین ایجاد سامانه ای که آمار 
همه ساختمان عمومی و تاریخی و حتی مسکونی 
را از لحاظ فنی مشــخص کند بسیار ضرورت دارد، 
چون این گونه تالش ها برای رفع کمبودها جدی تر 

می شود.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن دستگاه های متولی در 
امر بازسازی، مرمت و ایمن سازی بافت های فرسوده، 
بافت هــای تاریخی و ســاختمان های عمومی باید 
درباره اقداماتشان در این حوزه به مردم اطالع دهند، 
می گویــد: بنده آماری ندارم که نشــان دهد اتفاق 

خاصی در راستای ایمن ســازی این فضاها صورت 
گرفته است یا خیر. البته اگر اقدامات خاصی صورت 

گرفته بود قطعاً در رسانه ها بازتاب پیدا می کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز در 
خصوص راهکارش برای بهبود روند استحکام بخشی 
فضاهای یاد شده، می گوید: پدافند غیرعامل به عنوان 
یکی از مباحث مقررات ملی ســاختمان همچنان 
مورد توجه دســتگاه های متولی نیست، در حالی 
که این موضوع یکی از نکاتی است که می تواند گام 
بلندی در مدیریت بازسازی و ایمن سازی این گونه 

بافت ها و اماکن باشد. 

  144 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
محمود محمود زاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی اما از وجود 144 
هزار هکتار بافت فرسوده در 
کشــور خبر می دهــد و به 

قدس می گوید: بناها و بازارهای تاریخی و همچنین 
تک بناها در حیطه وظایف شــهرداری ها و وزارت 
میراث فرهنگی هســتند که آن ها حتماً اطالعات 
آماری در این خصوص دارند، چون این کاری معمول 
و برنامه ریزی شــده در حوزه وزارت کشور و میراث 

فرهنگی است.
وی با بیان اینکه موضوع ایمن ســازی ساختمان ها 
جنبه های مختلفی دارد که اســتحکام ســازه ای 
یکی از آن هاســت، می افزاید: این بحث مشــمول 
ســاختمان هایی که پیش از اجــرای قانون نظام 

مهندسی و مقررات ملی ساختمان احداث شده اند، 
می شــود چون پس از اجــرای این مقــررات اگر 
ساختمانی تمام شرایط ایمنی را نداشته باشد پروانه 
و پایان کار برایش صادر نمی شود. بنابراین موضوع به 
بناهای قدیمی تر برمی گردد که مشمول مقررات ملی 

ساختمان نشده اند. 
وی با اشاره به تدوین و ابالغ آیین نامه مقررات ملی 
ساختمان می گوید: در این آیین نامه مشخص شده 
که یک ســاختمان باید چه شرایطی داشته باشد 
تا بتواند به فعالیتش ادامه دهد. ولی دســتگاه های 
مختلفــی در اجرای این قوانین نقــش دارند. مثاًل 
شهرداری باید ایمنی این گونه ساختمان ها را تأیید 
کند و اگر مشکلی دارند به مالکان آن ها اعالم شود 

تا آن ها را رفع کنند.
وی در پاســخ به این پرســش که وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان مســئول اصلی بافت های 
فرســوده چــه اقدام خاصــی برای نوســازی، 
بازسازی و مقاوم ســازی این فضاها انجام داده 
اســت، می گوید: وزارت راه و شهرسازی به همه 
از جمله سیاســت گذاری های کالن،  وظایفش 
ارائه تســهیالت بانکی و بسته های حمایتی و... 
عمل کرده اســت. مثاًل جدا از تدوین آیین نامه 
یاد شــده، شرکت بازآفرینی شــهری به عنوان 
زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی از 22 سال 
پیش به صورت تخصصی روی بافت های فرسوده 
و بافت های حاشــیه ای کار می کند که تا کنون 
اقدامات زیادی هم در این بخش صورت گرفته 
اســت. عالوه بر این دولت اعتباراتی به صورت 

مستقیم برای تکمیل زیرساخت های این بافت ها 
و همچنین یارانه هایی برای تســهیالت بانکی 
لحاظ کرده تا مردم و مالکان بتوانند نســبت به 
بازسازی و اصالح ساختمان های خود در داخل 

این بافت ها اقدام کنند.
وی روند استحکام بخشی و ایمن سازی های فضاهای 
یاد شده را نسبت به گذشته مثبت ارزیابی می کند 
و می گوید: در مقطعی با توجه به ارزان بودن مصالح 
ساختمانی نوسازی و بازسازی ساختمان ها صرفه 
اقتصادی داشــت اما حاال بیشــتر بحث تعمیر و 
استفاده مجدد مطرح است، اما به طور قطع راهی 

جز انجام اصالح و مقاوم سازی این فضاها نداریم. 
وی در پاســخ به این پرســش که غیــر از بناهای 
تاریخــی آیا بناهای عمومی در کشــور وجود دارد 
که به دلیل مقاوم نبودن ضرورت داشــته باشــد از 
فعالیتشان جلوگیری شــود، می گوید:این موضوع 
جزو مسئولیت های شهرداری هاست و باید ببینند 
چه تعداد ســاختمان عمومی شاخص های ایمنی 
را ندارد و باید مقاوم ســازی و یا تعطیل شود. ما به 
عنوان دولت باید پیش نیازهای این امور مثل ضوابط 
و مقررات ها را انجام بدهیم اما دولت در بخش اجرا 

مسئولیتی ندارد. 

  شناسایی300 ساختمان بدون ایمنی مناسب
زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت 
رئیسه شورای اسالمی شهر 
تهــران هم در ایــن زمینه 
می گویــد: پــس از حادثه 
پالسکو مردم و دستگاه های 

مدیریتی نسبت به ایمنی بافت های فرسوده و اماکن 
عمومی از جمله بازارهای تاریخی حساس شده اند 
که پایتخت کشور هم با توجه به اینکه هزینه زیادی 
در این بخش متحمل شده و تعدادی از آتش نشانان 
جانشان را از دست داده اند پیشگام این موضوع شده 
است؛ به طوری که بیشترین اقدامات را انجام داده و 

آیین نامه و دستورعمل هایی تعیین کرده است.
وی از تصویب طرح ایجاد سامانه پایش ایمنی 
ساختمان از سوی شورای شهر تهران در هفته 
گذشــته خبر می دهد و   می گوید: اولویت کار 
این ســامانه ایمنی ساختمان هایی است که در 
بازار های تاریخی و بافت های فرسوده قرار دارند.

وی همچنیــن از شناســایی 300 مکان عمومی 
-بیشتر پاساژ- بدون ایمنی الزم در تهران می گوید 
و ادامه می دهد: پس از تذکرات داده شده به مالکان 
آن ها 12 مورد از این اماکن مقاوم ســازی شــده، 
تعدادی هم در حال استحکام بخشی بناها هستند، 
اما پرونده 12 مورد که وضعیتشــان حاد بوده برای 
رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده و تعدادی از 

آن ها هم تعطیل شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه شــهرداری تهــران از تمام 
ظرفیت های حقوقی و قانونی اش برای مقاوم سازی 
بناها و بافت های فرســوده اســتفاده می کند، در 
خصوص ارتقای ایمنی بازارهای تهران هم می گوید: 
در این زمینه تالش هایی داشــتیم به طوری که با 
همکاری هیئت مدیره بازار بزرگ تهران ظرفیت های 
مناسبی برای ارائه خدمات در هنگام وقوع حوادث در 

بازار صورت گرفته است. 
وی بــا بیان اینکــه ایمنی ســاختمان ها نیاز به 
فرهنگ ســازی دارد، می گوید: مــردم باید بدانند 
اگرچه ایــن کار هزینه هایــی دارد اما جنس این 
هزینه ها از جنس ســرمایه گذاری است و مشکل 
اینجاست که بعضی از مالکان سازه های فرسوده این 
نگاه را ندارند و حاضر به مقاوم سازی نیستند. مشکل 
اصلی اینجاست که سرقفلی های این ساختمان ها 
واگذار شده و مالکان هیچ تعهدی برای مقاوم سازی 
احســاس نمی کنند. یعنی از لحاظ قانونی مالکان 
مسئولیت دارند اما از نظر بهره برداری کسانی که 
از این ساختمان ها بهره برداری می کنند مسئولیت 
دارند. در واقــع وجود تعارض منافع در مالکیت و 
بهره برداری موجب شده روند ایمن سازی این اماکن 
با کندی پیش برود؛ یعنی مالک پای کار نمی آید 
چون باید هزینه بدهد و از طرف دیگر سرقفلی را 

واگذار کرده و بهره بردار فرد دیگری است. 

نگرانی ها درباره بافت های قدیمی و بناهای عمومی فرسوده همچنان وجود دارد

مقاوم سازی  های ناایمن!

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

دستچین

»جگرکی« عامل آلودگی هوا!
باشــگاه خبرنگاران جوان:محمد تقــی زاده، معاون عمرانی 
اســتاندار تهران می گوید یکی از روز ها کــه آالینده های هوا در 
حد ۹0 بود، فرماندار پاکدشت با وی تماس گرفته و اعالم کرده 
شاخص آلودگی ناگهان به 1۹0 رسیده است. پس از بررسی حوزه 
محیط زیست معلوم می شود یک جگرکی سیار نزدیک ایستگاه 

مستقر شده و دودش مستقیم به ایستگاه سنجش وارد می شود.

افزایش شوهر آزاری 
برنا: به گفته امان اهلل قرایی مقدم، رفتارشناس اجتماعی آنچه در 
خصوص همسر آزاری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته 
است، مردانی هستند که توسط زنانشان مورد آسیب و خشونت 
قرار می گیرند. آمارها حکایت از افزایش شوهر آزاری دارند. مردها 
به دلیل مالحظات فرهنگی و ویژگی های شــخصیتی کمتر به 

فکر مراجعه به نهادهای مربوط برای پیگیری موضوع می شوند.

واکنش پلیس به اجرایی شدن طرح زیست شبانه
میزان: سردار محمدمســعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر کشور در واکنش به اجرایی شدن طرح زیست شبانه 
می گوید:ممکن است با اجرایی شــدن این طرح، تهدیدات در 
زمینه مواد مخدر افزایش یابد. هر کجا که جمعیت حضور داشته 
باشــد، امکان توزیع مواد مخدر وجود دارد.البته این مسئله در 

حوزه اختیاری پلیس مبارزه با مواد مخدر نیست.

عقدهای آریایی کجا انجام می شوند؟
مهر: علی مظفری، رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق در 
خصوص تخلف برخی دفاتر ازدواج در خصوص انجام عقدهای 
آریایی گفت: در بدو امر خود دفاتــر ازدواج و طالق به موضوع 

عقدهای آریای ورود کرده و تخلفاتی را شناسایی کردیم.
حلیت عقد در این نوع از عقود منتفی است، با این حال این گونه 

عقدها به ندرت در سالن های غیر مجاز انجام می شود.

تاکسی هایی که روزهای بارندگی غیب می شوند
فارس: مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری 
کشور گفت: با پیگیری شهروندان، با تاکسی هایی که در روزهای 
بارندگی و برف غیبت کنند، برخورد می شود. قاعدتاً تاکسی باید 
در همه زمان ها ســرویس خاص خــود را ارائه دهد. در روزهای 
برفی در شــهرهای مختلف کشور شــکایت هایی داشته ایم که 
ســازمان های تاکســیرانی تمهیدات جدی را در این خصوص 

اجرایی کرده اند.

تأخیر در اجرای یک قانون
خانه ملت: علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان 
اینکه مجلس دهم برای رفع مشــکل هویت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوبه ای تصویب و ابالغ کرد، 
خاطرنشــان می کند: اجرای این طرح به تأخیر افتاده که باید 

مجلس از بُعد نظارتی به این موضوع ورود کند.

وزارت بهداشت باید خانه تکانی فکری کند 
خانه ملت: همایون هاشمی، رئیس فراکســیون غذا و داروی 
مجلس معتقد اســت وزارت بهداشت باید در تفکر و راهبری و 
توجه بیشتر به بخش خصوصی خانه تکانی کند. وی می گوید: 
توجه به بخش خصوصی به معنی همراهی با گران فروشی نیست. 
دیدگاهی که بخش خصوصــی را رقیب بخش دولتی می داند، 

تفکری بیمار  است.

ماجرای ارسال مواد مخدر صنعتی از انگلیس
ایلنا:دکتر علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر 
می گوید: مقطعی سرویس اطالعاتی انگلستان به منابع سرویس 
اطالعاتی ما پیام داد حاال که شــما با شترهایتان برای ما مواد 
مخدر می فرستید! ما هم به زودی با هواپیما برای شما مواد مخدر 
صنعتی ارســال می کنیم. بین سال های 81 و 82 نشانه هایی از 

ورود مواد مخدر صنعتی دیده شد.

ماشه »ایرانت« دست دشمن نیست 
مهر: رســول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: 
اســتقالل ما در راه اندازی و جااندازی »ایرانت« در سطح ملی 
اســت. در ایرانت، دامنه دات ایران جای دات کام را می گیرد 
و ماشه آن دســت دشمن نیســت و دیگر اینکه زیرساخت 
ارتباطــی و اطالعاتی اســیر تصمیمات دشــمن آشــکار و 

تروریست ما قرار ندارد.

تشخیص هویت کودکان کار و خیابان از روی عنبیه چشم
ایرنا: محمود علیگو، رئیس امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور می گوید: نمی توانیم کودکان کار و خیابان را 
شناسایی کنیم چون هر روز با یک اسم می آیند و از سوی دیگر 
اثر انگشت ندارند، اما تالش می کنیم تشخیص هویت آن ها را از 

روی عنبیه چشم انجام دهیم.

رابطه افزایش آلودگی هوا با افزایش سوسک ها
ایسنا: دکتر محمد صــادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات 
آلودگی هوای پژوهشــکده محیط زیســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران گفت: یکی از اســتادان یکی از دانشگاه های 
تهران که حیطه کاری ایشان آلودگی هوا نیست، بیان کردند 
سوســک های قرمز در نتیجه  آلودگی هوا زیاد شــده اند. اما 
پژوهش های بین المللی ارتباطی بین افزایش این سوسک ها و 

افزایش آلودگی هوا نشان نمی دهد.

تأسیس مقطع کارشناسی داروسازی صحت ندارد
فارس: علی اکبر حق دوســت، معاون آموزشی وزارت بهداشت 
گفت: شــایعاتی در خصوص صدور مجوز پذیرش دانشجو برای 
تحصیل در مقطع کارشناسی داروسازی در جامعه مطرح و سبب 
نگرانی دانشجویان و جامعه پزشــکی و داروسازی کشور شده 
است، در حالی که این موضوع کامالً بی اساس بوده و هیچ گونه 

مصوبه ای در این زمینه صادر نشده است.

فراسو

خبر
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حاشیه متن
وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با »قدس«:

شهرداری ها متولی ایمن سازی ساختمان ها هستند
آرش خلیل خانه: وزیر راه و شهرســازی در 
گفت و گو با قدس در خصوص ضرورت ایمنی 
ســاختمان ها و نقش مالــکان و بهره برداران 
از آن هــا می گوید: بــه هنگام بهــره برداری 
ســاختمان ها، وظیفه بهره بردار این است که 
از ساختمان در چارچوب استطاعت و کاربری 
آن استفاده کند. قطعاً وقتی در یک ساختمان 
بارگذاری بصورت غیر عقالنی صورت می گیرد 
و نگهداری از آن ساختمان نیز بر اساس اصول 

متعارف انجام نمی شود طبیعی است که مالک 
و یا بهره بردار باید برای ایمن سازی و تعمیرات 

الزم آن اقدام کند.
محمد اســالمی در پاســخ به اینکــه متولی 
ایمن سازی ساختمان های ناایمن کدام دستگاه 
اجرایی است،  می گوید: ما شهرداری ها و به ویژه 
آتش نشانی را متولی این موضوع می دانیم. آن ها 
هستند که بازرسی های ایمنی را انجام می دهند 
و گزارش و اطالعیه صادر می کنند و از سویی 

مالکان و بهره بــرداران نیز وظیفه دارند به این 
گزارش ها توجه کنند.

وی متذکر می شود: ساختمان ها می توانند در 
یک زمان هم ایمن و هم ناایمن باشند؛ مهم این 
است که چگونه از آن ها بهره برداری کنید. هر 
ساختمان یک بار زنده مجاز و یک بار مرده مجاز 
دارد. وقتی شما به بار زنده و مرده مجاز تجاوز 
کرده و آن را افزایش   می دهید طبیعی است که 

ساختمان را دچار خستگی  می کنید.
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r
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ذکر روز
)صد مرتبه(  
 یا ذا الجالل 

واالکرام

انگلیس به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد

آغاز دوران جدایی 
  جهان  سرانجام پس از کش و قوس های 
فراوان داخلی بر ســر تصویب نهایی طرح 
انگلیس شامگاه جمعه  برگزیت، کشــور 
ســی و یکم ژانویه ۲۰۲۰ پس از ۴۷ سال 
عضویت در اتحادیه اروپا به طور رســمی 
از ایــن نهاد خارج شــد. بــه این ترتیب 
انگلیس به نخســتین کشوری تبدیل شد 
که اتحادیه اروپــا را ترک می کند. در پی 
ایــن اقدام، پرچم انگلیس در مقر اتحادیه 

اروپا پایین کشیده شد. 

 دوره پس از انتقال چه خواهد شد؟
اکنون لندن در رابطه بــا اتحادیه اروپا تا 
تاریخ 31 دسامبر ۲۰۲۰ )11 دی 1399( 
وارد دوره زمان بندی انتقالی خواهد شــد. 
در ایــن دوره انتقــال 11 
ماهه انگلیس همچنان عضو 
اتحادیــه اروپاســت )بدون 
آنکه حق رأی داشته باشد( 
و تنها به طور اســمی از این 
اتحادیه خارج شــده است. 
همچنیــن بیشــتر قوانین 
ماه  پایان  تــا  اروپا  اتحادیه 
دســامبر اجرایــی خواهند 
بــود. در ماه هــای آینــده 
هــم، انگلیس برای بودجــه اتحادیه اروپا 
همچنان پــول پرداخت می کند و موظف 
است از تغییرات قانون اتحادیه اروپا پیروی 
کند. شهروندان این کشور همچنان سفر 
رایگان در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
را خواهند داشــت، اما دیگر، شــهروندان 
اتحادیه اروپا به شمار نمی آیند. بریتانیا به 
عنوان یک عضو متحد در بازار مشــترک 
اروپا باقــی خواهد ماند، امــا نمایندگان 
انگلیس در اتحادیه اروپا به خانه برخواهند 
گشت و دیگر در فرایندهای تصمیم گیری 
در این اتحادیه نقشــی نخواهند داشــت. 
بنابراین، بریتانیا فوراً حاکمیت مستقل یا 

کنترل مرزی وعده  داده  شده به طرفداران 
برگزیت را بدســت نخواهــد آورد. با این 
حال، این کشور رسماً یک گام دیگر به این 
مرحله نزدیک تر خواهد شد. در این دوره 
انتقالی قرار اســت دو طرف برای رسیدن 
به یک پیمان تجــاری و چارچوب روابط 
تجاری شــان در آینده به توافق برســند؛ 
و تازه از اینجاســت که ســختی کار آغاز 

می شود.
مرحله دوم در نســبت با مرحله اول یک 
کابوس وحشــتناک خواهد بود. قرار است 
خروج انگلیــس از اتحادیــه اروپا تا 31 
دســامبر سال جاری پایان یابد. این بدین 
معنی  اســت که انگلیس بایــد در مورد 
روابطــش با اروپــا در آینــده، در همین 
11ماهی کــه باقی  مانده اســت مذاکره 
کند. عدم دستیابی به توافق در این مدت، 
تحقق برگزیت را بســیار سخت می کند و 
خسارت اقتصادی آن برای هر دو طرف و 

حتی برای جهان غیرقابل انکار است. 

 خرسندی آمریکا، نگرانی اروپا
مســیر پر پیچ و خم برگزیت برای لندن 
و بروکســل در حالی به مراحــل پایانی 
خود می رســد که این تحــوالت در میان 
نگرانی اروپا با اســتقبال واشنگتن مواجه 
شــده است. در همین راستا مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود 
نوشــت: »از اینکه انگلیس و اتحادیه اروپا 
بر ســر قرارداد برگزیت که به خواســت 
مردم بریتانیا احتــرام می گذارد، به توافق 
رسیدند، خوشــحالم. ما به توسعه روابط 
قوی، ســازنده و موفق بــا انگلیس، ادامه 
می دهیــم«. روابط انگلیــس و آمریکا به 
عنوان دو همپیمان اگرچه همواره روابطی 
نزدیک بوده اســت، امــا در دوره بوریس 
جانســون گرم تر شــده و دولــت کنونی 
انگلیــس، بیش از پیش زیر چتر حمایتی 

آمریکا قرار گرفته اســت. اما افتادن بیش 
از پیش انگلیس بــه دامن آمریکا نگرانی 
مقامات اروپا را به دنبال داشته و در همین 
راستا بســیاری از آن ها در مورد خطراتی 
کــه آینده این اتحادیه را تهدید می کند و 
ضرورت هر چه بیشــتر حفظ اتحاد میان 

اعضا تأکید کرده اند. 
بر همین اســاس »امانوئل مکرون« رئیس 
جمهوری فرانسه خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا را یک روز غــم انگیز خواند. مکرون 
افزود: خــروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
یک شوک تاریخی و زنگ هشداری برای 
کل اروپاســت که باید در هر کدام از این 
کشورها شنیده شود و ما را مجبور به تفکر 
کند و اتحادیه اروپا باید عمیقاً اصالح شود. 
او افــزود: ما بیش از هــر زمان دیگری به 
اتحادیه اروپا برای مواجهه با چین و آمریکا 

احتیاج داریم. 

 پیامدهای برگزیت
دولت بوریس جانسون ممکن است بگوید 
»کار برگزیت تمام شــد« ولی واقعیت این 
است که بیشــتر تصمیم های دشوار تازه 
شروع می شود. با فرا رسیدن نیمه شب در 
بروکسل، همه چیز عوض شده و هیچ چیز 
تغییر نکــرده. بریتانیا دیگر عضو اتحادیه 
اروپا نیست، ولی حاال در کمتر از یک سال 

باید تصمیم بگیرد که چیست.
با وجود شادمانی و کنسرت های خیابانی 
در نزدیکــی پارلمــان بریتانیــا در قلب 
لندن، در نقاط دیگری چون اســکاتلند و 
ایرلند شــمالی که اکثریت ساکنان آن به 

ماندن در اتحادیه اروپــا رأی داده بودند، 
بسیاری با شمع روشن کردن یاد و خاطره 
نیم قرن همبســتگی با اروپا را زنده نگه 
داشتند که همین مسئله زنگ هشدار در 
مورد جدایی طلبی از لندن را افزایش داده 
اســت. در همین حال نیکوال اســتارجن، 
وزیر اول اسکاتلند در توییتر و درست در 
لحظه وقوع برگزیت، پرچم اتحادیه اروپا را 
منتشر کرد و نوشت: »اسکاتلند به عنوان 
یک کشور مستقل به قلب اروپا باز خواهد 

گشت«. 
از ســوی دیگر خروج انگلیس بر اقتصاد 
انگلیس هم تأثیرات ســوء زیادی خواهد 
داشت. آینده اقتصادی و جایگاه انگلیس 
در جهان از زمان جنگ جهانی دوم تا این 
حد در وضعیت نامشــخص و سرگردانی 
نبوده اســت. اگرچه جانسون و طرفداران 
برگزیت به امضای قرارداد تجاری با آمریکا 
دل خوش کرده اند اما تجربه نشان داده که 
بستن هرگونه قرارداد با دولت ترامپ آسان 

نبوده و راه به جایی نخواهد برد. 
این ها تنهــا چند نمونه کوچک از معماها 
و تصمیم های دشــوار پیش روی بریتانیا 
در ماه ها و ســال های آینده است. سؤال 
کلیــدی که باید در 11 مــاه آینده به آن 
پاســخ داده شود این است که آیا انگلیس 
در کنار همســایگان اروپایــی خود باقی 
خواهد ماند و یا اینکه لندن با سیاســت 
خارجی آمریکا بــه طور فزاینده ای همراه 
خواهد شــد؟ این مســئله ای است که به 
اعتقاد خبرنگار سی ان ان پاسخ دادن به آن 

نیازمند کمی صبر و تأمل است.

 یحیی سریع در تشریح عملیات
 »البنیان المرصوص« عنوان کرد

 هالکت و زخمی شدن
 3هزار و 300 متجاوز سعودی 

ســخنگوی  مهــر: 
نیروهای مســلح یمن 
در نشســت خبری به 
تشریح عملیات البنیان 
المرصــوص پرداخت و 
سعودی  ائتالف  گفت: 

برای اینکــه از کوتاه ترین راه ممکن به صنعا 
پایتخت یمن برســد، از ماه هــا پیش خود را 
برای این حمله آماده کرده بود. سرتیپ یحیی 
سریع گفت: ائتالف سعودی برای اینکه در این 
حمله موفق شود، 1۷ لشکر و تعدادی گردان 
به همراه تجهیزات نظامی مختلف به منطقه 
گســیل کرده بود. سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن گفت: یگان پهپادی و موشکی ارتش یمن 
در داخل و خارج این کشور به ترتیب ۴1 و ۲1 
عملیات علیه اهداف ائتالف سعودی انجام داد.

سرتیپ سریع گفت: از نتایج پاتک ارتش یمن 
علیه ائتالف ســعودی، این بود که شمار زیادی 
از نظامیــان »مزدور« از صحنه نبــرد پا به فرار 
گذاشــته و امنیت منطقه نهم به صورت کامل 
تأمین شود. وی ادامه داد: »مساحت مناطقی که 
در استان های مأرب و الجوف به اضافه نهم آزاد 
کردیم، ۲هزار و 5۰۰ کلیومتر مربع است و هزار 
و 5۰۰ نفــر از متجاوزان کشــته و هزار و 8۰۰ 
تن دیگر زخمی شده اند. سرتیپ یحیی سریع 
گفت: در این عملیات بین 3۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه 
و نفربر از ائتالف عربستان سعودی و امارات به 
غنیمت گرفته شده است.گفتنی است، از حدود 
یک هفته پیش توافقی بین سعودی ها و حزب 
اخوانــی »االصالح« یمن برای شــعله ور کردن 
جبهه های یمن به ویژه دروازه غربی صنعا صورت 
گرفت تا در یک عملیات تهاجمی ضربه سختی 
به مقاومت یمن وارد کند. کمیته های مردمی و 
ارتش یمن با اطالع از این نقشه شوم، ضمن دفع 
تک دشمن، در عملیاتی با نام »بنیان مرصوص« 
در یک پاتک سنگین با استعداد دست کم 13 
هزار نیروی نظامی، تلفات و خسارات سنگینی 

به ائتالف متجاوز سعودی وارد کرد.

برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه عرب درباره معامله قرن 
  » محمود عباس«  از قطع همکاری های امنیتی 

با صهیونیست ها خبر داد
جهان: در ادامه واکنش ها به توطئه آمریکایی - صهیونیســتی موسوم به معامله 
قرن با موضوع فلسطین، اتحادیه عرب در پایان نشست فوق العاده روز گذشته که 
در سطح وزرای خارجه برگزار شد، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد این طرح ظالمانه 
را قبول ندارد. شبکه خبری »المیادین« گزارش داد در این بیانیه بر عدم همکاری 
با دولت آمریکا برای اجرای این طرح صلح تأکید شــده و آمده اســت: »به رژیم 
صهیونیستی نســبت به اجرای بندهای این طرح و نادیده گرفتن قطعنامه های 
بین المللی هشدار می دهیم«. محکومیت توطئه جدید آمریکا بر ضد فلسطین از 
سوی اتحادیه عرب در حالی است که این محکومیت در حد لفظ باقی مانده و در 
عرصه عمل برخی کشــورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات و بحرین 
پیش از این بر خالف جریان مردمی حامی فلســطین در منطقه، با توطئه دولت 

ترامپ همراهی کرده اند که این مسئله با انتقاد بسیاری روبه رو شده است.
نشست دیروز اتحادیه عرب به درخواست ریاست تشکیالت خودگردان و به ریاست 
وزیر خارجه عراق برگزار شــد. محمود عباس در این نشست تأکید کرد بنیامین 
نتانیاهو هیچ اعتقادی به صلح ندارد. رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین در 
ادامه از قطع تمامی روابط با آمریکا و رژیم صهیونیســتی، از جمله روابط امنیتی 
خبر داد. عباس تصریح کرد: آمریکا دوست ما نیست. ما دو نامه یکی به نتانیاهو 
و دیگری به آمریکا ارسال کرده و به آن ها گفته ایم با توجه به منکر شدن توافقات 
امضا شده و مشروع بین المللی، دیگر رابطه نخواهیم داشت از جمله رابطه امنیتی. 
محمدعلی الحکیم، وزیر خارجه عراق نیز در این نشست گفت: خواهان حمایت از 
حق ملت فلسطین با برپایی دولتی مستقل به پایتختی قدس هستیم. نبیه بری، 
رئیس پارلمان لبنان نیز با اشاره به اینکه معامله قرن دعوت آشکار به از بین بردن 
مسئله فلسطین است، تأکید کرد: مقاومت تنها گزینه برای آزاد کردن فلسطین و 

حفظ باقیمانده کرامت عربی است. 

 گمانه زنی منابع رسانه ای پس از ماه ها کشمکش
»محمد عالوی« مأمور تشکیل دولت جدید عراق شد

فارس: پس از ماه ها کشمکش سرانجام منابع خبری از مأمور شدن محمد توفیق 
العالوی برای تشکیل کابینه از سوی »برهم صالح« رئیس جمهور عراق خبر دادند. 
پایــگاه خبری »بغداد الیوم« گزارش داد عالوی با انتشــار یک فایل ویدئویی در 
فیس بوک خود اعالم کرده برهم صالح وی را مأمور تشکیل دولت جدید عراق کرده 
است.عالوی همچنین گفت: »در راستای تعیین زمان انتخابات آتی« تالش خواهد 
کرد. العالوی شــخصیت لیبرال و ملی گرا داشــته و ظاهراً از حمایت کردها هم 
برخوردار است. اسپوتنیک به نقل از منبع عراقی اعالم کرده بود: تفاهماتی میان 
هادی العامری رئیس ائتالف الفتح و ســائرون برای نامزدی محمد توفیق عالوی 
برای ریاست دولت آتی عراق حاصل شده است. اختالف ها بر سر تعیین نخست 
وزیر عراق در حالی است که پس از استعفای عادل عبدالمهدی در ماه نوامبر، این 
کشور نزدیک به دو ماه در وضعیت بالتکلیفی به سر می برد. رئیس جمهور عراق 
هفته گذشته به فراکسیون های پارلمانی این کشور تا روز شنبه )1۲ بهمن( فرصت 

داد تا بر سر نخست وزیر جدید به توافق برسند.
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ش�رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نس�بت به تامین نیروی انس�انی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای ۵۰ هزار ساعته واحد یک بخار نیروگاه 
شهید سلیمی نکا مطابق شرایط ذیل و همچنین شرایط عمومی و خصوصی پیوست اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان جهت خرید 
اسناد مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰1۰۵692716۰۰8 بنام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک 

ملی ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند
1- مدت زمان انجام کار : از تاریخ 98/12/۰1 لغایت 99/۰۳/19 بمدت 11۰ روز

2- زمان فروش اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 7 روز.
۳- پیش�نهاد دهندگان بایس�تی پیشنهاد خود را بر اس�اس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخه 1۳98/11/۳۰ به اداره تدارکات 
ش�رکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا - کیلومتر 2۵ جاده زاغمرز - نیروگاه ش�هید س�لیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات واصله رأس ساعت 
1۰ صبح همان روز با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون 

مناقصه آزاد می باشد. 
4- ارائه مستندات حداقل 1 فقره قرارداد مشابه از سال 9۵ و بعد از آن مربوط به انجام تعمیرات و نگهداری واحدهای بخاری به ارزش حداقل 1۰ میلیارد ریال 

و همچنین ارائه یک فقره گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
۵- تعهدنامه پرداخت یک ماه حقوق و مزایای کامل کارکنان موضوع مناقصه بدون پیش دریافت با ارائه تعهد نامه کتبی هیئت مدیره شرکت پیشنهاد دهنده 

مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و مزایای کارکنان و ارائه خدمات موضوع مناقصه بدون پیش دریافت.
6- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1/۵81/617/477 ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد 

مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-6- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا ۰1۰۵692716۰۰8 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

2-6- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما.
۳-6- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشد.

7- به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 1۰ ٪ مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

9- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1۰- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

جه�ت مش�اهده آگه�ی و خالصه اس�ناد به س�ایت ه�ایwww.npgm.ir , www.tcnder.tpph.ir  و پایگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و برای کس�ب موارد 
بازرگانی با شماره تلفن ۳4622۳۵9-۰11 آقای اسدپور و کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن ۰911۳۵۳۵۳69 آقای مهندس معافی تماس حاصل فرمایید.

»آگهی مناقصه عمومی شماره 98/29«- نوبت اول 

/عاداره روابط عمومی
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اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان در نظردارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار  نماید:

مبلغ تضمین شركت در مدت اجرارشته  و پایه مورد نیازبرآورد اولیهموضوع مناقصهردیف
فرآیند ارجاع كار ریال

1
آماده سازی زمین 2.5 

هکتاری مسکن آببر_ واقع 
در شمال غربی شهر آببر

8815،000،000 ماهراه- رتبه 5 و باالتر16،255،311،855

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir   انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت تهیه اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1398/11/14  تا روز پنجشنبه مورخ1398/11/17  

مهلت ارسال پیشنهادقیمت: از طریق سامانه ستاد و همچنین بصورت فیزیکی تا ساعت 11 ظهر روز دوشنبه 
مورخ 1398/11/28  

محل تحویل پاكت پیش�نهاد قیمت و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: زنجان- اراضی پایین کوه- نبش 
میالد 21- اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان- تلفن تماس: 33037248-  024  دورنگار : 33445230 

کدپستی: 45149 - 37183  
زمان بازگشایی پاكتها: ساعت 12 روزدوشنبه مورخ 1398/11/28 خواهد بود.

هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها و هزینه های سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه می باشد. 
شناسه آگهی 755879

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
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سازمان موقوفات یزد و كرمان )آستان قدس رضوی( 
جهت اجرای سیس�تم آبیاری  تحت فش�ار باغات مرکبات جهاد آباد عنبر آباد جیرفت به 

لوله پلی اتیلن به ش�رح ذیل نیاز دارد : 

ل�ذا از تولی�د کنندگان معتبر ک�ه محصوالت تولیدی آنها مورد تایید دفتر س�امانه های آبیاری تحت فش�ار جهاد 
کش�اورزی می باش�د در خواست می ش�ود  پیش�نهاد خود را حداکثر تا یک هفته بعد از درج آگهی   کتبا به  دفتر 

مرکزی این س�ازمان واقع در رفس�نجان – میدان قدس  سازمان  موقوفات آس�تان قدس رضوی تحویل  نمایند.
* هزینه درج آگهی  به عهده فروش�نده می باش�د .

*س�ازمان  در رد یا قبول یك یا كلیه پیش�نهادات آزاد  اس�ت.
*واریز مبلغ 200/000/000ریال بابت س�پرده ش�رکت در مناقصه به حساب 2217078000بانک تجارت طالقانی 

رفس�نجان الزامیس�ت.   تلفن تماس : 9-34281104                  دورنگار: 34281105

1-لوله پلی اتیلن   50میلیمترbar 6       2957متر                           2-لوله پلی اتیلن    63میلیمترbar 6     3915 متر

3-لوله پلی اتیلن    75  میلیمترbar 6    4822متر                           4-لوله پلی اتیلن   90میلیمترbar 6      1278 متر

5-لوله پلی اتیلن   110میلیمترbar 6    1411متر                           6-لوله پلی اتیلن    125 میلیمترbar 6    730 متر

7-لوله پلی اتیلن  160میلیمترbar 6     680متر                              8- لوله پلی اتیلن  200میلیمترbar 6    1407متر

9- لوله پلی اتیلن  16میلیمتر   bar 5      100/000متر      
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آگهی مزایده عمومی كاالهای مازاد بر نیاز و اسقاط 
آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد مقداری از کااله�ای مازاد بر نیاز و اس�قاط خ�ود را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برس�اند.
متقاضی�ان جه�ت بازدی�د و دریاف�ت ف�رم ش�رکت در مزای�ده و برگه پیش�نهاد قیم�ت می توانند از س�اعت 9 ال�ی 12 در                           
تاری�خ ه�ای 98/11/19 و 98/11/20و 98/11/21 به مدت س�ه روز به مجتمع انبارهای آس�تان ق�دس رضوی واقع در 
مش�هد -بلوار چمن- چمن 88  مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 مورخ 98/11/23 نس�بت به تکمیل و تحویل برگه پیش�نهاد قیمت در پاکت 

دربس�ته به دبیرخانه معاونت اداری و پش�تیبانی س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی اقدام نمایند. 
ضمنا به منظور دریافت و مش�اهده متن کامل آ گهی به س�ایت www.dev.razavi.ir یا به آدرس مش�هد، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 

دفت�ر اداره ت�دارکات خدم�ات و نقلی�ه  مراجع�ه نماین�د. 
ش�ایان ذكر اس�ت  هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 ش�ماره تماس 32516839-051 و 32001044-051 و 05132001148
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