
 

»فجرسلیمانی«ازحرممنوررضویمیدمد
آســتانرئیس اداره تبلیغات اسالمی و درسالروزوفاتحضرتامالبنین)س(ودرآستانهچهلمینروزشهادتسرداردلها

مناسبت های ویژه آســتان قدس رضوی از 
برگــزاری ویژه برنامه » فجر ســلیمانی« در 
حرم مطهر امام رضا)ع( همزمان با ســالروز 

وفات حضرت ام البنین)س( همسرحضرت 
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالــب)ع( و مادر 
بزرگوار علمدار دشت کربال حضرت اباالفضل 

 ............ صفحه 3العباس)ع( خبر داد...
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فدراسیون توضیح دهد چطور از کی روش و ویلموتس 

به اسکوچیچ رسیدند؟

دکتر سعید طاووسی مسرور در گفت وگو با قدس: اظهارات »داریوش ارجمند« در جشنواره فجر 

مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت
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شوک منفی به تیم ملی
باید به نقش اثرگذار مادر 

در تربیت انقالبی فرزندان پرداخت آقای خاص سینما

 ............ صفحه 12

 سردار حاجی زاده می گوید بزودی ناگفته های ماجرای موشک باران پایگاه های آمریکایی فاش می شود 

مرگ خفیف آمریکایی ها در عین  االسد!

نگاهیبهسهفیلم
جشنوارهفجر

سالم سیمرغ ها 
به سوژه های 

انقالب اسالمی

سیاستسردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه رونمایی از 
قطعات جدید کشف  شده از پهپاد MQ -4 آمریکایی که به تازگی توسط نیروی دریایی سپاه 
از اعماق آب های جنوب کشور کشف شده است با بیان اینکه این پهپاد بزرگ ترین هواپیمای 
جاسوســی بدون سرنشین جهان است، گفت: پهپاد MQ -4 هواپیمای فوق العاده باارزشی 
است، اما دیگر یک خط قرمز باید روی آن کشید؛ چراکه دیگر برای ایران کارایی ندارد و به 
تمام فرکانس ها، کدها و رمزهای آن آشنایی پیدا کردیم. نه اینکه از فاصله ۵۰، 1۰۰ یا 1۵۰ 
کیلومتر، بلکه از همین تهران می توانیم تا چند هزار کیلومتر این هواپیما را ناکارآمد کنیم.  وی 

 ............ صفحه 2با بیان اینکه یک عملیات کوچک جنگ الکترونیک در حمله...

اینکه  از  خوشحالم  بسیار   سینما و سیما 
حال  در  سرانجام  جمهوری اسالمی  سینمای 
خوشامدگویی به سوژه های انقالب اسالمی است. 
خوشحالم که سرانجام نقشه گنج پیدا شده و 
بچه ها در حال نقشه خوانی هستند. خوشحالم که 
روزبه روز به گنج نزدیکتر می شویم. لباس شخصی 
هم با درونمایه نفوذ و دستمایه قرار دادن پرونده 

جذاب حزب توده، یک الماس...

ویروساقتصادیبهکدام
بازارهایمالیسرککشید

وتأثیرگذاشت؟

کنترلکرونا
وبازگشتامید

بهاقتصاد

رئیسپلیسفتا
خراسانرضوی

درگفتوگوباقدس:

مراقبکالهبرداری
نیجریهای

باشید!
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 6

درسهعملیاتمقاومتی
فلسطینیها17نظامی

صهیونیستزخمیشدند

خیزشعلیه
»معاملهقرن«

 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

ما در آســتانه دو اتفاق مهم هســتیم. بعید می دانم کسی از دولتمردان و بزرگان 
نظام در حساسیت ویژه راهپیمایی امسال سالگرد انقالب اسالمی و انتخابات 1۰ 
روز پس از آن کمترین تردیدی داشته باشد. در تمام چهار دهه گذشته )درست یا 
غلط( مسئوالن تالششان بر آن بود که در آستانه چنین اتفاقات مهمی که نیازمند 

گسترش یکدلی و همزبانی توده های مردم با یکدیگر...

نانچهکسانی
درناامیدیمردماست؟
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آگهی مزایده فروش  30 راس 
جوانه پروار هلشتاین 

سازمان موقوفات ملک
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مزایده 
فروش تلیسه، گاو حذفی ،جوانه پرواری، 

تلیسه آبستن و گوساله نر سبک وزن 
شرح در صفحه  8
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ش�رکت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنس��بت به 
خریدیک دستگاه دوربین آلتراسونیک )پرداخت بصورت نقدی (  ، بشرح جدول ذیل ازطریق مناقصه 

عمومی دو مرحله ای  اقدام نماید. 
داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 98/11/19 به سایتهای 
http://www.tavanir.org.irی��اhttp://iets.mporg.ir ی��اhttp://www.skedc.ir مراجع��ه و  قیم��ت 
پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراس��ناد مناقصه حداکثر تا س��اعت 13 روزسه شنبه  مورخ 
98/11/29 ب��ه دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم_س��ایت اداری_ش��رکت توزیع 

نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

ردیف
شماره 
مناقصه

شرح
مبلغ تضمین    )ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و 
ساعت  افتتاح 

پاکات الف و ب  
محل افتتاح پاکات

231/د/198

خرید یک دستگاه دوربین 
آلتراسونیک )مطابق با 
مشخصات فنی پیوست 

اسناد مناقصه(

414/000/000

 98/11/30
چهارشنبه

ساعت 8:00

خراسان جنوبی،بیرجند، 

بلوار پیامبراعظم، سایت 

اداری،شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان جنوبی، سالن جلسات

 روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
 مجتمع رفاهی گهرباران 

شهرستان ساری 
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حاج قاسم درنگاه 
ام البنین های روزگارما
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سالروزوفاتحضرتامالبنینhرابهعموممسلمانانتسلیتمیگوییم

سالگردوفاتمادرحضرتابوالفضل)ع(
بهانهایبرایتکریممادرانوهمسرانشهداست
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روزنامـه صبـح ایـران

هشدار رئیسی به آمریکایی ها از پایگاه هوایی بوشهر  تسنیم: آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفت: حضور مقتدرانه نیرو های مسلح اجازه نخواهد داد که آمریکایی ها در منطقه هرگز خواب راحت 
داشته باشند و آمریکایی ها اگر بخواهند در این کشور و در خلیج فارس دست به اعمالی بزنند که نشان از تهدید، حمله و اقدامات ناامن کننده برای منطقه داشته باشد، به دست توانای نیرو های مسلح ما یا جای آن ها 

در قعر آب های خلیج فارس خواهد بود یا دست بر سر و سر به زیر افکنده تسلیم نیرو های ما خواهند شد.

 تسنیم   آیــت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه مشــهد در جوار 
بارگاه منور رضوی با اشــاره بــه اینکه ابزار 
و عامــل اجرایی پیروزی انقــاب چه بود؟ 
افزود: پیروزی انقاب حاصل مشــیت الهی 
و رهنمودهای پیامبرگونه امام قهرمان ســاز 
ما بــود اما عامل اجرایی این پیروزی انقاب 
چه بود؟ حکومتی تا دندان  مسلح و مردمی 
با دست  خالی را شاهد بودیم. 
تنها عامل اجرایــی پیروزی 
انقــاب، خود مــردم بودند؛ 
همافرانــی کــه روز نوزدهم 
بهمن با امــام بیعت کردند، 
دستشان از اسلحه خالی بود و 
تنها یک ابزار داشتند و آن هم 
غیرت و حمیت و دین و عشق 
بــه امام و انقــاب بود. عضو 
مجلس خبرگان رهبری عنوان 
کرد: راهپیمایی مردم و تظاهرات مردم در آن 
ایام به نحوی بود که یک  طرف صف گاردی ها 
بود و صف دیگر مردمی بودند که با دســت  
خالی مرگ بر شاه گفتند و پیش می رفتند و 
این حرکت مردمی و وجود مردم بدون ساح 
و با دست  خالی، انقاب را به پیروزی رساند 
و ثابت کرد که انقاب اسامی به تعبیر امام 

راحل، پیروزی خون بر شمشیر است.
علم الهدی با اشاره به اینکه در انقاب اسامی 
گوشت و پوســت  و استخوان بر گلوله پیروز 

شــد، تأکید کرد: اگر این انقــاب دوام نیز 
آورده باز هم عامل اصلی اش حضور مردم در 
صحنه بود، آنکه دشمن در قدرت نظام تحلیل 
می کند، میزان حضور مردم در صحنه است؛ 
دشــمنی آمریکا با مردم ما به خاطر حضور 
مــردم ما در صحنه انقــاب و در حمایت از 
امام و رهبری انقاب است. این حضور را باید 
حفظ کنیم زیرا ابزار انقاب است و انقاب ما 
را به پیروزی رساند و 41 سال نیز ادامه داد و 
پس از این نیز عامل اجرایی تداوم انقاب ما 
حضور در صحنه است و مانورگاه این حضور 
راهپیمایی 22بهمن و دیگری شــرکت در 
انتخابات است؛ راهپیمایی 22 بهمن امتیازش 
این است که چهلم سردار رشید سپهبد شهید 

ســلیمانی نیز با آن مقارن شده است. با این 
امتیاز بایستی شرکت شما مردم در راهپیمایی 
22بهمن به  مراتب قوی تر و نیرومندتر از همه  
سال ها باشد؛ هر ســال دهه فجر را از 12 تا 
22 بهمن می گیریم اما امسال دو دهه فجر 
داریم اما دهه فجر دوم با راهپیمایی 22 بهمن 
آغاز و روز دهم این دهه با انتخابات به پایان 
می رسد. علم الهدی بیان کرد: مشارکت مردم 
در انتخابات باید کپــی دومی از راهپیمایی 
22بهمن و با همان شور و هیجان باشد؛ تمام 
دشمنی دشمن به دلیل همین حضور است 
و درصدد است کاری کند که یکی از ایام اهلل 
یعنی مشــارکت در انتخابات و یا راهپیمایی 
22بهمن را خنثی کند و از حاال شروع کرده و 

به مسئله شورای نگهبان و رد صاحیت برخی 
کاندیداها ورود کرده و می گوید این انتخابات 
نیست و انتصابات و گزینشی است و می خواهد 
این را تبلیغ و ترویج کند. رد صاحیت از بین 
بردن رقابت هاست؟ عده ای رد و عده ای تأیید 
شدند؛ مشهد ما در مجلس پنج کرسی بیشتر 
ندارد؛ هر کرسی در مجلس برای مشهد، 52 
کاندیدا دارد یعنی برای یک کرســی 52 نفر 
رقابت می کنند. این ردصاحیت رقابت را از 
بین برد؟ ابتدا برای هر کرسی 100 نفر داشت 
و امروز به 52 نفر رسیده است. در کجای دنیا 

یک کرسی پارلمان، 52 کاندیدا دارد.

 دفاع از شورای نگهبان
امام جمعه مشــهد مقــدس تأکید کرد: 
دشمن می خواهد مسئله مشارکت مردم 
در انتخابــات را از بین ببــرد؛ آنچه مایه 
تأسف است این است که یک عده از داخل 
مملکت با دشــمن همصدا شوند و حرفی 
که دشــمن می خواهد را بزنند و بگویند 
انتخابات تشــریفات اســت. مقام معظم 
رهبری در سخنرانی گذشته خود به آیه ای 
از قرآن مجید اشاره فرمودند. اینکه بگویند 
در شورای نگهبان جناح گرا هستند و افراد 
را رد صاحیت می کنند این نوع حرف زدن 
به 6 مجتهد عادل صحیح است؟ 6 مجتهد 
عادل آیا این گونه عمل می کنند که دین 

خود را بفروشند و جناح گرا باشند؟

آیت اهلل علم الهدی در نماز جمعه مشهد:

دشمن به دنبال خنثی کردن ایام اهلل 22 بهمن و انتخابات است

 روحانی! هر کس مردم را دلسرد کند از خط امام)ره( فاصله گرفته است. تو و دولتت 
که مردم را فریز کردید. نوبخت که خودش به تنهایی مملکت را تبدیل به یخ کرده از 
کدام خط فاصله گرفته. از حق نگذریم ماشااهلل ماشاهلل هر کدام از وزرا و وکا و تلفیقی ها 
خودشان به تنهایی یک سیبری اند و قطب شمالند. ولی ادعایشان می گوید هنوز از خط 

خارج نشدند . 09150002831
  من یک فرهنگی بازنشسته هستم، یارانه معیشتی به بنده تعلق نگرفته اعتراض کردم 
در جواب آمده که شما گردش مالی حسابتان باال است و دو عدد ماشین که یکی 405 
و دیگری تیبا است را دارا هستید و بعد اگر اعتراضتان مورد قبول قرار نگیرد یارانه تان 
حذف می شــود و مدرک هم جهت دفاع از خود نمی خواهند؛ درست است که گردش 
مالی حسابم باال است؛ چون به علت فوت همسرم ازدواج مجدد کردم و وام ازدواج گرفتم 
که یکی از آن ها را به یکی از فرزندان و دیگری را هم به فرزند دیگرم داده ام، تمام پول 
وام ها را به حساب من واریز کرده اند. من کل حقوق بازنشستگی ام 3 میلیون تومان است، 

از دولت تدبیر و امید تقاضا دارم لطفاً رسیدگی فرماید با تشکر. 05130006648 
 مایه تأسف است که در بازگشایی سفارت انگلیس در تهران برای سفیر این کشور فرش 
قرمز پهن شد، اما اینک سفیر گستاخ انگلیس وقیحانه جاسوسی کند، متولیان وزارت 
امور خارجه کشورمان باید سفیر جاسوس دولت خبیث انگلیس را از کشورمان اخراج 

نمایند و سطح روابط سیاسی را به حداقل برسانند. 09150000609
 در اواخر دولت ســابق قیمت یک عدد شــامپوی داروگر کوزه ای حدود هزار تومان 
بود و اکنون 6هزارو320 تومان اســت؛ آقایــان می خواهند با افزایش تدریجی اجناس 
بهداشــتی، توان خرید ملت را به حداقل برسانند! در عین حال ادعای کاهش تورم را 

دارند! 09150006290
 طرف گندم وارد می کند پس از چند ماه انبار با درصدی خاک مخلوط کرده سر فصل 
تحویل سیلو می دهد، هم آمار تولید باال می رود هم می شود معاف از مالیات. شناسنامه 

اقتصادی چند؟ وقتی 70 میلیون یارانه بگیرند. 09150009278

 درس های انتخابات انگلستان 
برای کاندیداهای مجلس ایران

چند وقت پیش با اعام نتایج انتخابات سراســری بریتانیا، یکی از تکان دهنده ترین 
شکســت های انتخاباتی 100 سال اخیر رقم خورد و حزب کارگر به رهبری جرمی 
کوربین، تنها 203 کرســی از 650 کرسی مجلس عوام بریتانیا را بدست آورد و در 
مقابل، حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری بوریس جانسون توانست 365 کرسی را 
بدســت آورد و در نتیجه با ائتاف کمرنگی با یکی دو حزب کوچک، دولت آینده 
بریتانیا را شــکل خواهد داد. این شکست به اندازه ای برای حزب کارگر، تأثربرانگیز 
بوده اســت که کوربیِن 70 ســاله اعام کرده به زودی از رهبری حزب کنار خواهد 
رفت. صرف نظر از اختاف های اساسِی نظام های انتخاباتی در ایران و بریتانیا، نتایج 
شــگفت آور انتخابات بریتانیا که به »قمار برگزیت« معروف شد، می تواند تأمات و 

ماحظاتی برای انتخابات پیش رو در ایران داشته باشد. 
1. قاطع باشید: نخستین موضوع این است که مردم به شدت از شعار و کلی گویی 
خسته شده اند و متأسفانه موضوعاتی مانند ساده زیستی یا ایمان و حتی پاک دستی 
کمتر برایشــان مطرح است. تزلزل ها و تردیدهایی که کوربین در مقابل موضوعاتی 
مانند برگزیت داشــت، سبب شــد او با وجود همه احترام و اعتباری که در گروه ها 
و اقشــار مختلــف بریتانیایی دارد، نتوانــد رأی و نظر آنان را برای تصدی پســت 
نخست وزیری جلب کند. در مقابل، جانسون وعده داد در صورت پیروزی، برگزیت 
یعنی خروج از اتحادیه اروپا را عملی خواهد کرد. درســت اســت که حزب کارگر 
بــا این طرح مخالف بود، اما ابهام گویی کوربین بــه اعتبار کلی حزب کارگر لطمه 
زد. رأی دهندگان بریتانیایی به دنبال این بودند که موضوع مهم و اساســی برگزیت 
در نهایت به شــکلی مشخص و روشن، تعیین تکلیف شــود. این موضوع در مورد 
مسائل مهم و اساسی سیاســی و اقتصادی ایران مانند برجام، اف ای تی اف و برخی 
کنوانســیون های بین المللی و حتی وضع مدیریتی کارخانجات و شرکت ها نیز به 

گونه ای مشابه مطرح است.
2. اخبار جعلی و گمراه کننده را جدی بگیرید: بر اساس برآورد بنیاد غیردولتی 
»فول فکت«، 88درصد تبلیغات فیس بوکی محافظه کاران در انتخابات اخیر، حاوی 
اطاعات گمراه کننده بوده اســت. از جمله وعده حزب محافظه کار برای ساخت 40 
بیمارستان تا سال 2030، در حالی که دولت تنها قادر است 6 بیمارستان را تا سال 
2025 بســازد. یا ادعاهای حزب محافظه کار در مورد هزینه تبلیغاتی رقیب یعنی 
حزب کارگر که به شکل انبوهی در پیام ها و پست های فیس بوکی منتشر شده بود. 
با توجه به نرخ باالی استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران و به ویژه در سه پلتفرم 
تلگرام، اینســتاگرام و واتس آپ، به نظر می رسد با حجم باالیی از پیام های مخرب و 
ویرانگر اعتماد عمومی روبه رو خواهیم بود که با هدف کسب نظر و جلب رأی گروه ها 

و اقشار خاکستری طراحی شده است.
3. به سن و جنسیت رأی دهندگان توجه کنید: نظرسنجی های انتخاباتی تا یک 
هفته پیش از انتخابات نشــان می داد 67درصد جمعیت 18 تا 24 سال و 50درصد 
جمعیت 25 تا 34 ســال طرفدار حزب کارگرند و به  این حزب رأی خواهند داد تا 
شعار حزب یعنی »تغییر واقعی« محقق شود. اکنون در عمل اگرچه مشارکت افراد به 
تفکیک سن و جنسیت منتشر نشده، اما حزب کارگر شکست دردناکی را تجربه کرد 
که در 70 سال گذشته بی سابقه بوده است. در ایران امروز هم مرتباً از تغییر فرهنگی 
و اجتماعی گفته می شــود و حتی از چیزی صحبت به میان می آید به نام »شکاف 
نسلی«. پرسش اساسی این است که در هر حوزه انتخابیه چند درصد جمعیت مصداق 

این تغییرند یا اساساً چند درصد آنان در انتخابات مشارکت می کنند.
4. به فکر پیروزی در انتخابات باشــید نه تغییر جهان: مانیفست انتخاباتی 
حزب کارگر در مورد کاهش شــهریه دانشگاه ها، رسیدگی به سالمندان، گسترش 
حمل و نقل عمومی و موارد پرشمار دیگری برنامه و راهکار داده بود. اما تحقق همه 
این ها حداقل 10 ســال زمان نیاز دارد و برخی موارد نیز برای مردم، کاماً مبهم و 
غیرعملیاتی به نظر می رسد. چالشی که الیزابت وارن، کاندیدای محبوب دموکرات ها 
در انتخابات 2020 ریاســت جمهوری آمریکا نیز با آن مواجه است. وارن به دنبال 
احیای طبقه متوسط است و مرتباً ابراز می کند از غول های فناوری مانند فیس بوک و 
آمازون باید مالیاتی متناسب با سود هنگفت مالی آنان گرفت و قوانین کنونی دریافت 
مالیات به هیچ عنوان پرکننده شــکاف های طبقاتی و برطرف کننده فقر و فســاد 
اقتصادی نیست. اما پیمایش ها نشان می دهد اوالً مردم آمریکا دیدگاه بدبینانه ای که 
وارن بدان تکیه کرده، ندارند و ثانیاً در عملیاتی شــدن طرح و ایده او تردید جدی 
دارند. به تعبیر ســاده، وارن تنهاست و مسلماً نمی تواند موج عمومی اوباما در سال 
2009 را راه بیندازد. در ایران امروز دو چالش اساســی پیش روی کاندیداها وجود 
دارد: اول اینکه تردید و ابهام در مورد کارکرد و جایگاه مجلس در سیاســت گذاری 
و راهبری کشور زیاد شده و اساساً مردم از جایگاه مجلس در حل مشکات روزمره 
خود می پرسند و دوم اینکه کاندیداها در تبدیل شعارها و دیدگاه هایشان به برنامه های 
عینی و عملیاتی که نظر مردم را جلب کند، چالش دارند. با حرف های خوب و حتی 
چالشی نمی توان انتخابات را برنده شد، مثل آقای کوربین و هم حزبی های بازنده اش!

 نان چه کسانی 
در نا امیدی مردم است؟

ما در آستانه دو اتفاق مهم هستیم. بعید می دانم 
کسی از دولتمردان و بزرگان نظام در حساسیت 
ویژه راهپیمایی امســال سالگرد انقاب اسامی 
و انتخابــات 10 روز پس از آن کمترین تردیدی 
داشته باشد. در تمام چهار دهه گذشته )درست یا 
غلط( مسئوالن تاششان بر آن بود که در آستانه 
چنین اتفاقات مهمی که نیازمند گسترش یکدلی 
و همزبانی توده های مردم با یکدیگر و نیز وحدت 
جناح های سیاسی اســت، با اتخاذ تصمیم های 
حساب شده، صدای مردم را بشنوند و دست کم 
در این ایام بیش از همیشه از رفتارهای شاد و بروز 
حوادثی که ملت را نگران و دلسرد می کند، پرهیز 
نمایند. بخشی از این وظیفه بر دوش رسانه ملی 
نهاده می شــد که با تأسف هر چه پیش رفت به 
برنامه هایی تکراری تر و تهی از خاقیت منجر شد 
و بخشی هم رفتار عمل گرایانه و سختکوشی های 
مســئوالن و مراکزی بود که در ارتباط مستقیم 
با مردم بودنــد. از نهادهای نظارتی تا اداراتی که 
بیشــترین ارباب رجوع را داشــتند همه تاش 
می کردند رفتارهایشان را در این برهه های زمانی 

بهبود بخشند.
در کمال حیرت امسال با آنکه این سرزمین در 
حساس ترین روزهای تاریخ معاصر خویش قرار 
دارد، تو گویی دســت هایی به عمد در تاشند 
تا اتفاقاتی را رقم بزنند که بر نگرانی های مردم 
افزوده و مایه دلســردی آن ها را فراهم کند. از 
یکســو مســئوالن به جای حل مناقشه ها و 
اختاف آرای خویش در جلســات دو یا چند 
جانبه، آن ها را به پشت تریبون ها آورده و رسماً 
دعواهای درونی خویــش را عامدانه به عرصه 
رسانه ها آورده اند. از سوی دیگر برخی برخوردها 
اعم از احضارها و هشدارها و صدور احکام و غیره 
که اگر به دو هفته بعد موکول شود، قطعاً آسمان 
به زمین نمی آید، به ناگاه در همین بازه زمانی 
صورت گرفته و به تیتر رســانه های مخالف در 
داخل و خارج کشور بدل می شود. از تمام این ها 
بگذرید. گرانی دارد کمر مردم را می شکند، اما 
همین مردم با تمام آنچه آمد، آن قیامت را در 
تشییع پیکر سردار سلیمانی رقم زدند و نشان 
دادند اگر کسی دلسوز، هواخواه و با آن ها همدل 
باشد، حتی اگر اختاف های عمیق سیاسی با 
دولت و نظام داشــته باشند، انقاب اسامی و 
سرزمینشان را فدای این اختاف نظرها نکرده و 

به میدان خواهند آمد.
در این برهه حداقل انتظار این است که با وجود 
تذکــر چندین باره رهبری نظام، مراجع تقلید و 
دیگر دلســوزان، دولت و دیگر نهادهای نظارتی 
خارج و داخل آن برای کنترل گرانی کاری بکنند. 
کاری که مردم تأثیــرش را ببینند. اما در کمال 
حیرت مقایســه قیمت مثاً خودروهای داخلی 
از 10 روز پیش تا زمان انتشــار این سطور، هر 
مخاطبی را وحشت زده می کند. این ها را که دیگر 
داعش و آمریکایی ها تولید نمی کنند که بگوییم 
برای ضربه زدن به نظــام روزانه قیمت ها را باال 
می برند! حیرتا که از رئیس جمهور تا وزیر مربوطه 
و یا حتی مدیران این صنعت کمترین واکنشی به 
ناله ها و اعتراض های مردم نشان نمی دهند. حتی 
گویی علناً قصد عصبانــی کردن ملت را دارند و 
مدعی می شوند مردم باید از ما متشکر باشند که 
خودرو ارزان دستشان می دهیم. یا قصه شیرهای 
ســمی، یا همین اتفاق مشــکوک حمله به دو 
بازیکن استقال در جریان دربی پایتخت، تیمی 
با میلیون ها طرفدار و... این رفتارهای مشکوک در 
این روزهــای خاص و مهم که آرامش برای ما از 
نان شب واجب تر است یا حاصل نادانی است و یا 
نفوذ. مردم بی شک باز هم میدان را خالی نخواهند 
گذاشت، اما در این برهه ها باید آن هایی را که باید، 

از راه عملکردشان به خوبی شناخت.

دبیرکل »عصائب الحق« عراق:
طبق اسناد حاج قاسم، یکی از 

رؤسای عراق جذب سیا شده است
فارس: دبیــرکل »عصائب الحق« عراق در برنامه 
»لقاء خاص« فاش کرد، اسنادی که سردار »قاسم 
ســلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه برای وی 
فرستاده ثابت می کند یکی از »رؤسای سه گانه« 
و رئیس یک دستگاه مهم امنیتی در عراق جذب 
آژانس اطاعات مرکزی آمریکا )ســیا( شده اند. 
خزعلــی ضمن اعــام اینکه بخشــی از پروژه 
آمریکایی-اسرائیلی به دست افراد محلی در عراق 
انجام می شود، ادامه داد: یکی از رؤسای سه گانه 
بیش از یک نقش در این زمینه دارد، وی سازمان و 
گروه رسانه  ای فعال در اختیار دارد و مأموریت تک 
تیراندازان برای هدف گرفتن تظاهرات کنندگان 
را تسهیل کرده است. وی افزود: نخستین پروژه 
آمریکایی-اسرائیلی در عراق که قصد اجرای آن را 
داشــت پروژه ترور مقتدی صدر بود تا پس از آن 
عصائب را متهم به این کار کنند و کشتار داخلی 
راه بیندازند. این اطاعات به صدر و ایران رســید 
به همین دلیل وضعیت ســر و سامان داده شد 

والحمدهلل این طرح شکست خورد.
وی تصریح کرد: منبع این اسناد خود حاج قاسم 
است، او منبعی قابل اعتماد است به همین دلیل 
من مطمئن هستم که این شخص، مسئول است، 
این شــخص ثابت کرده که به عنوان یک عراقی 
وطن پرســت کار نمی کند بلکه تنها بر اســاس 

دستورکارهای آمریکایی کار می کند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

حضور مردم را باید 
حفظ کنیم زیرا 
ابزار انقالب است 
و انقالب ما را به 
پیروزی رساند و 41 
سال نیز ادامه داد
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یادداشت روز

 محمد رستم پور

 سیاست/ مینا افرازه  مجلس یازدهم باید مجلسی پرانرژی، 
کارآمد، معتقد به چارچوب های اساسی نظام، سالم و بدون زد و 
بندهای سیاسی و جناحی، فعال در زمینه منافع و مصالح ملی 
و نه حوزه انتخاباتی باشد و نمایندگان راه  یافته به مجلس نیز 
بتوانند در سطح ملی تصمیم گیری کنند نه در سطح حوزه های 
انتخاباتی خودشان. اما چگونه چنین مجلسی محقق می شود، 
لیستی رأی دادن یا انتخاب اصلح؛ در گفت وگو با ناصر ایمانی، 

تحلیلگر مسائل سیاسی این موضوع را بررسی کردیم.
وی در پاسخ به این پرســش که »مردم چطور می توانند برای 
انتخابات مجلس یازدهم از بین کاندیداهای مختلف فرد اصلح 
را بــرای نمایندگی برگزینند؟« می گوید: همه مردم در زندگی 
عادی روزانه خودشــان در حال انتخاب اصلح هستند، مسلماً 
قاعده انتخاب اصلح یک قاعده عقانی اســت و به دلیل اینکه 
قاعده عقانی اســت قاعده شرعی هم محسوب می شود. ما در 
تمام امور خود در حال انتخاب اصلح هستیم. افراد همواره سعی 
می کنند بهترین گزینه را عاوه بر کارآمدی و به  نوعی بیشترین 
نفع و کمترین هزینه را در بردارد، انتخاب کنند. برای انتخابات 
مجلس هــم باید یک انتخاب اصلح داشــت و این یک قاعده 
عقانی است که شما باید نماینده خود را انتخاب کنید. انتخاب 
شایسته وظیفه عقانی هر یک از مردم است و به تبع آن وظیفه 
شرعی هم دارند تا بهترین کاندیدایی را که برای داشتن مجلس 

قوی و کارآمد نیاز است، انتخاب کنند.
این تحلیلگر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه »بسیاری از احزاب 

و گروه ها کاندیدای خود را در قالب یک لیست مشخص به مردم 
معرفی می کنند، نظرتان درباره لیستی رأی دادن و محاسن و 
معایب آن چیست؟ آیا لیستی رأی دادن منجر به انتخاب و روی 
کار آمدن فرد اصلح می شود؟« توضیح می دهد: معتقدم لیست 
ارائه دادن از سوی گروه ها و احزاب سیاسی هیچ حجت شرعی 
برای مردم و رأی دهندگان پدید نمی آورد، آن موضوعی که برای 
مردم حجت شــرعی می آورد مراجعه به عقل و مشــورت های 
خودشــان است. ممکن است مردم به یک فرد یا گروه و حزبی 
اعتماد عقانی داشته باشند و از طریق معرفی و ارائه لیست از 
ســوی آن فرد یا گروه دست به انتخاب بهترین کاندیدا بزنند، 
بنابراین به همین دلیل بهتر است به لیست رأی بدهند که البته 
این موضوع اشکالی ندارد و نوعی مشورت گرفتن غیرمستقیم 
برای انتخاب اصلح است؛ اما این مسئله که فان گروه یا حزب 

و جناح یک لیستی از کاندیداهای مطلوب خودش را ارائه داده 
است و ما باید حتماً به آن لیست رأی بدهیم، هیچ الزامی برای 
آن نیســت زیرا پیش از هر چیز ما باید بتوانیم از رأی خودمان 
دفاع عقانی داشــته باشیم ولو اینکه حتی در همین خصوص 
معتقد باشیم که برخی از افراد این لیست صاحیت کافی ندارند 
و نمی توان به دلیل اینکه کاندیداها در فان لیست قرار دارند به 

آن لیست رأی بدهیم.

 چه زمانی لیستی رأی دادن اشکالی ندارد؟
ایمانی ادامه می دهد: مردم باید سعی کنند به آن کاندیداهایی 
که خودشــان درباره آنان به  یقین می رسند رأی بدهند، حتی 
اگر اســامی همه این افراد در یک لیست نباشد. در واقع وقتی 
مردم به عقل و خدای خودشان پاسخگو باشند که چرا به این 
کاندیدا رأی دادند و البته پاسخگوی رأی خودشان هم باشند، 
در ایــن صورت باید به آن کاندیــدا رأی بدهند. این کاندیداها 
ممکن است که در یک لیست یا در دو لیست قرار داشته باشند 
و یا حتی نام آن ها در هیچ فهرستی نباشد. گاهی اوقات افراد به 
یک فرد یا گروهی اعتماد می کنند که این ها اشخاص صالحی 
هستند و بهترین افراد را معرفی و انتخاب می کنند و از آنجایی 
 که شناخت من نسبت به افراد کم است و همچنین به این گروه 
ارائه دهنده لیست اعتماد دارم بنابراین می توانم به کاندیداهایی 
که آن ها معرفی کرده اند رأی بدهم، بنابراین از این منظر رأی 

دادن لیستی اشکال ندارد.

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

بدون تیتر

سیاست خارجی

شرایط انتخاب اصلح در گفت وگو با ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی

باید بتوانیم از رأی خودمان دفاع عقالنی داشته باشیم

 سیاست/ سیدمرتضی حسینی  ساعت 10 صبح نوزدهم 
بهمن ماه 1357 جمعی از همافران به مدرسه علوی رفتند و به 

صورت رژه نظامی با امام خمینی)ره( بیعت کردند.
این خبر تیتر نخســت روزنامه کیهان در عصر همان روز شد و 
مورد توجه قرار گرفت. دیداری که دولت بختیار آن را تکذیب 
کرد امــا امام خمینی)ره( خبر حضور کارکنان نیروی هوایی و 

همافران را تأیید کرد.
همافــران، افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم  بودند که  از ســال 
1347 بــرای ایجاد یک  کادر فنی  پیشــرفته در  نیروی  هوایی 
ارتش، استخدام شــده بودند. هرچند آن ها  از حقوق و مزایای  
مکفی  و خوبی برخوردار بودند اما طبق شــرایط اســتخدامی 

نمی توانستند به درجه  افسری  برسند.
همافران در ابتدای اســتخدام، دوره های  آموزشی  را در ایران  و 
نیز آمریکا می گذراندند. بســیاری از آنان پس از کسب مهارت 
و سپری شدن تعهدات خود، دیگر تمایلی به  خدمت  در نیروی  
هوایی  نداشــتند چون با کســب مهارت و تخصص در بخش  

خصوصی  شرایط کاری و درآمدی باالتری داشتند.
اما مســئله اغلب همافران، تبعیضی بود کــه میان همافران با 
نظامیان وجود داشت و همافران نمی توانستند به درجه افسری 
نائل شوند. همین نیز موجب اعتراض آنان به این نابرابری بود. 
نیروی  هوایی  ارتش نیز به خواسته آنان تن نمی داد چون تأمین 
این مطالبــات را موجب اختال در مدیریت اداره امور فنی که 
همافران مسئول آن بودند می دانستند. همچنین نیروی  هوایی  

ظرفیت کافی برای جذب افسر نداشت.

این نارضایتی ناشــی از تبعیض در کنار ناکارآمدی در ساختار 
ارتش آنــان را همراه انقاب کرد تا درصــدد بیعت با امام)ره( 
برآیند. به گفته یکی از همافران، پس از آنکه از آیت اهلل طالقانی 
برای چگونگی همراهی با انقاب ســؤال کــرده بودند آیت اهلل 
طالقانی خطاب به افسران گفته بودند اگر قصد انجام کاری دارید 
باید اقدامی کنید »که یک ســر و گردن از پیرزنی که عصازنان 
به خیابان آمده، باالتر باشد« و بدین  صورت جرقه دیدار با امام 

خمینی)ره( در ذهن همافران زده شد.
امام در این دیدار رو به همافران گفتند: »تا حاال در اطاعت طاغوت 
بودید، حاال به قرآن پیوستید. قرآن حافظ شماست. امیدوارم با 
کمک شما بتوانیم در اینجا حکومت عدل اسامی برقرار کنیم«. 
اما آنان نگران ســوگند وفاداری به شاه و حکومت شاهنشاهی 
ایران بودند که امام به صورت شــفاهی و بعد به صورت مکتوب 
اعام کردند: »َقَســمی که موردش خاف شرع و خاف مصالح 

مردم باشد، اعتباری ندارد و پایبندی بدان الزم نیست«.
سخنان امام انگیزه الزم را در آنان برای همراهی بیشتر با انقاب 
فراهم کــرد و به دیگر نیروهای حکومتی نیز انگیزه همراهی با 
مردم و گسســت از رژیم را بخشــید. پس از این دیدار بود که 

همافران به میان مردم رفتند و به تظاهرات علیه شاه پیوستند.
اهمیت دیدار همافران با امام خمینی به معنای بیعت بخشــی 
از نیروهای ارتش شاهنشــاهی با رهبر انقاب بود. به هر حال 
همافران به عنوان بخشی از نیروی هوایی و جزئی از ارکان ارتش 
بــا امام خمینی، رهبر انقاب علیه حکومت پهلوی دیدار کرده 
بودند آن هم نه در خفا که در روز روشــن. این ضربه سنگینی 
بر اعتبار و وجهه حکومت پهلوی بود و می توانســت نشانی از 

فروپاشی حکومت باشد.
این دیدار در زمانی صورت گرفته بود که بختیار هنوز نخست وزیر 
محسوب می شد و درصدد بود تا به هر شیوه  ای در مقابل انقاب 
بایستد. در نتیجه شکست اقدامات رژیم را نیز نمایان ساخت و از 

انگیزه نیروهای وفادار به شاه برای بقای حکومت کاست.
همافران نیروهای همان ارتشی بودند که شاه با حمایت آمریکا 
آن را گسترش داده بود. هزینه های بسیاری برای ارتش صورت 
گرفته بود تا عاوه بر حفاظت از سلطنت، نگهبان منافع آمریکا 
در منطقه هم باشــد. با چنین اوصافی حضور نیروهای هوایی 
ارتــش و همافران در بیعت با امام ضربه ســختی به حکومت 
پهلــوی وارد کرد. این دیدار همان  قدر کــه از اعتبار و ثبات 
حکومت کاســت بر اعتبار انقاب و انقابیون افزود و پیروزی 

آن را نزدیک ساخت.

تاریخ انقالب اسالمی

 شنبه 19 بهمن  1398 13 جمادی الثانی 1441 8 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9180 

در 19 بهمن 57 چه اتفاق تاریخی رخ داد؟

بیعتی که پایه های لرزان حکومت پهلوی را شکست

امنیتی دفاعی

سردار حاجی زاده می گوید بزودی ناگفته های ماجرای 
موشک باران پایگاه های آمریکایی فاش می شود

مرگ خفیف آمریکایی ها 
در عین  االسد!

فارس: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه در حاشــیه رونمایی از قطعات 
جدید کشف  شــده از پهپاد MQ -4 آمریکایی 
که به تازگی توسط نیروی دریایی سپاه از اعماق 
آب های جنوب کشــور کشف شده است با بیان 
اینکه این پهپاد بزرگ ترین هواپیمای جاسوسی 
MQ -4 بدون سرنشین جهان است، گفت: پهپاد

هواپیمای فوق العاده باارزشی است، اما دیگر یک 
خط قرمز باید روی آن کشید؛ چراکه دیگر برای 

ایران کارایی ندارد و بــه تمام فرکانس ها، کدها 
و رمزهای آن آشــنایی پیدا کردیــم. نه اینکه از 
فاصله 50، 100 یا 150 کیلومتر، بلکه از همین 
تهران می توانیم تا چند هزار کیلومتر این هواپیما 
را ناکارآمد کنیم.  وی با بیان اینکه یک عملیات 
کوچک جنگ الکترونیک در حمله به عین االسد 
انجام دادیم، گفت: آمریکایی ها یک سیلی کوچک 
جنگ الکترونیک از ایــران خوردند، این هواپیما 
هم دیگر برای ایران کارایی ندارد. هر کدام از این 

قطعات هواپیما یک گنج است که اطاعات زیادی 
از آن به دســت ما خواهد آمد. وی همچنین در 
خصوص اخبار جدید از حمله موشــکی سپاه به 
پایگاه آمریکایی عین االسد نیز گفت: ناگفته ها و 
مطالب درباره این عملیات زیاد است و یک جلسه 
مســتقل می خواهد تا مردم عزیزمان درباره این 
عملیات بیشتر بدانند؛ البته احتمال دارد که مدتی 
دیگر بگویند که چند تن از نظامی های آمریکایی 

دچار مرگ خفیف شده اند!

  آیت اهلل امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران گفت: مردم باید به کاندیداهای مؤمن 
به خدا رأی دهند که تاششان فقرزدایی، فسادزدایی و رفع بی قانونی باشد، ضمن اینکه 

پرکار، دلسوز و چابک باشند.

  خبرگزاری فارس نوشت: به دنبال خروج جبهه پایداری و پافشاری این حزب برای ارائه 
لیست جداگانه از سایر گروه ها و احزاب نیروهای جبهه انقاب، برخی احزاب و چهره های 
دیگر نیز در اعتراض به این موضوع خواستار لیست جداگانه شدند. در همین ارتباط برخی 
افراد با فشــار روی محمدباقر قالیباف، خواستار ارائه لیست جداگانه توسط وی شدند. با 
این حال قالیباف معتقد است عدم وحدت نیروهای انقاب منجر به شکست این جبهه در 

انتخابات مجلس خواهد شد.

 بر اساس اعام وزارت خارجه آمریکا، پمپئو در دیدار »اِدی راما« در واشنگتن، از آلبانی 
به دلیل آنچه »عقب راندن فعالیت  مخرب ایران« خوانده، قدردانی کرد. این کشور اروپایی 

میزبان گروهک تروریستی منافقین است.

  »رابرت مک ایر« سفیر انگلیس در ایران گفت: من به تازگی از لندن به تهران برگشتم؛ 
این سفر مهمی بود که از قبل برنامه ریزی شده بود. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تعهد 

ما نسبت به برجام و اینستکس را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

  ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حضور کارچاق کن ها در مجلس را یکی از 
مشکات بزرگ خواند و گفت: کارچاق کن ها افرادی هستند که پیشتر در دولت یا مجلس 

مسئولیتی داشته اند و واسطه گری می کنند.

خبر



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

 مزار شهدای حرم مطهر رضوی غبارروبی شد آستان: مزار شهدای مدفون در حرم مطهر رضوی با حضور خدمه، خادمیاران، کارکنان و بسیجیان آستان قدس رضوی غبارروبی و عطرافشانی شد. در این 
مراسم که به همت حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی و با هدف تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهدا برگزار شد، شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در صحن قدس، انقالب و آزادی مزار شهدای 

مدفون در حرم مطهر رضوی را غبارروبی کردند. همزمان با این مراسم گلزار شهدای آرامگاه خواجه ربیع در مشهد نیز غبارروبی و عطرافشانی شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی 

در دیدار اعضای مجمع خیرین سالمت خراسان رضوی تأکید کرد 
 خیرین سالمت با نوعدوستی 

و انفاق خود انسانیت را در جامعه ترویج می  دهند

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی ضمــن ارج نهادن به تالش های مؤثر خیرین 
سالمت، گفت: خیرین سالمت انسان هایی وارسته هستند که با عمل خیر، نوعدوستی، 

ایثار و انفاق خود، مفاهیم واالی انسانی را در جامعه ترویج می دهند.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در دیدار اعضای مجمع خیرین سالمت 
خراســان رضوی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گام برداشتن خیرین سالمت 
در گره گشایی از مشکالت بیماران نیازمند را توفیقی الهی دانست که خداوند به اهالی 

سخاوت و معنویت عنایت می کند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت مقوله سالمت عمومی برای تحقق پیشرفت های مادی و 
معنوی جامعه تصریح کرد: اگر انسان بخواهد در همه حوزه های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی حتی عبادت خدا درست ظاهر شود، شرط آن سالمت و تندرستی است. 
حجت االسالم والمسلمین مروی خطاب به جامعه خیران استان گفت: این توفیقی 
برای شماســت که در حل بخشی از مشــکالت حیاتی جامعه فعالیت می کنید. با 
برگرداندن سالمتی به یک فرد، انسانی را احیا و به جامعه بازمی گردانید بر اساس آیه 
شریفه قرآن »اگر به یک انسان حیات دهید، گویی به همه بشریت حیات بخشیده اید«.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به اهمیت مرتفع ساختن دردها و مشکالت مردم 
از منظر آیات و روایات اشاره و با بیان اینکه در آیات و روایات دلیل خلقت انسان محبت 
بیان شده است، ادامه داد: دلیل خلقت انسان محبت حضرت حق بود؛ اگر محبت نبود، 
آدم خلق نمی شد. البته دوست داشتن خدا با انسان بسیار متفاوت است ولی انسان هم 
باید محبت را محور همه امورات زندگی خود قرار دهد؛ چرا که محبت، تجلی صفات 
خداوند در عالم اســت.وی با تشریح اهمیت تسری محبت در عالم، افزود: اگر انسان 
نشانه تجلی این صفت خدا در زمین باشد، دنیا گلستان می شود؛ همه جنایات، ظلم ها 
و ستم ها نشانه کمرنگ شدن این صفت الهی است و همه خوبی ها و نیکی ها نشانگر 
تجلی این صفت خدا در زمین است. حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: در 
اسالم هر کجا سخن از رابطه انسان با خداوند مطرح شده، رابطه انسان با دیگر انسان ها 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. نماز تجلی رابطه مخلوق با خالق است و هر کجا در 
قرآن کریم از آن یاد شده، در کنارش رابطه انسان با خلق از مسیر پرداختن به زکات، 

امر به معروف و دیگر نیکی ها نیز توصیه و تأکید شده است.

انتشار 75 کتاب با موضوع انقالب اسالمی در به نشر
آستان: به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 75 عنوان کتاب را با موضوع انقالب 
اسالمی در دو حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال منتشر کرده است. مدیرعامل به نشر 
گفت: گفتمان انقالب اسالمی و اشاعه و بیان ارزش های آن یکی از سرفصل های اصلی 

تولید کتاب در به نشر است که این انتشارات به صورت جدی آن را دنبال می کند.
حســین سعیدی افزود: به نشر در سال های اخیر، 75 عنوان کتاب را در زمینه تاریخ 
انقالب، ارزش های انقالب اســالمی و دســتاوردهای آن ویژه نوجوانــان و جوانان، 
دانشــجویان و بزرگساالن در قالب روایت، رمان، داستان کوتاه، شعر و... منتشر کرده 
است.وی تصریح کرد: مجموعه ۲۲ جلدی »یک روایت معتبر«، »بیداری«، »رؤیای 
آق تاریم«، »دشت یاغی ها«، »آدم های غلط«، »خلوت مدیر«، »تیغ و تاج«، »رانت، 
فرهنگ سیاســی تبعی و اقتدارگرایی در ایران )۱۳5۶- ۱۳۳۲(« و »آژان برازنده« از 

آثار انقالبی به نشر در بخش عمومی و بزرگسال است.

مــروج  محمدحســین  قــدس/   
کاشــانی  رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
برگــزاری  از  رضــوی  قــدس   آســتان 
ویژه برنامه » فجر سلیمانی« در حرم مطهر 
امام رضا)ع( همزمان با سالروز وفات حضرت 
ام البنین)س( همسرحضرت امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب)ع( و مادر بزرگوار علمدار 
دشــت کربال حضرت اباالفضل العباس)ع( 

خبر داد.
محمدرضا احمــدی زاده به خبرنگار قدس 
گفت: این مراســم از ســاعت 9و نیم صبح 
لغایــت اذان ظهر امروز شــنبه ۱9 بهمن 
ماه ســال جاری، هشــتمین روز از ایام اهلل 
دهــه مبارک فجــر و مطابق با ســیزدهم 
 ماه جمادی الثانی، ســالروز وفات حضرت 
ام البنین)س(،»همسر آفتاب و مادر ماه« که 
روز تکریم مادران وهمسران شهدا، نام گذاری 
شده است و درآستانه ۲۲بهمن ماه، مطابق 
با چهلمین روز شــهادت ســید شــهدای 
مقاومت، ســردار دل ها، سپهبد شهیدحاج 
قاسم ســلیمانی، در رواق مبارکه حضرت 
فاطمه زهرا)س( حرم ملکوتی حضرت ثامن 
االئمه )ع( برگزار می شــود.وی افزود: دراین 
مراسم که ویژه خواهران است، بانوان خدمه 

و خواهران خادمیار رضوی حرم مطهر امام 
هشــتم)ع( وهمچنین مــادران، خواهران، 
دختران و همســران شهدای مدافع حرم از 

شهر مقدس مشهد، حضور خواهند داشت.
رئیس ایــن اداره دربیان هــدف از اجرای 
ایــن برنامه تصریح کرد: با عنایت به ســه 
مناسبت مذهبی وملی، یعنی تقارن سالروز 
وفات حضرت ام البنین)س( همسر گرامی 
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( و 
مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس)ع( با 

ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اســالمی و 
درآستانه ۲۲ بهمن ماه، مطابق با چهلمین 
روز شهادت سردار دل ها، سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی و پاسداشت یاد و خاطره، 
دالوری ها، ایثار و جانفشانی های این شهید 
واال مقام و تکریم و بزرگداشت خانواده معظم 
شهدای مدافع حرم، این برنامه در روزشنبه 
 ۱9 بهمــن ماه ســال جاری در حرم مطهر 

امام رضا)ع( برگزار می شود.
احمدی زاده یادآور شــد: در این مراســم 

برنامه های متنوعــی از جمله تالوت قرآن 
کریــم، قرائت صلــوات خاصــه حضرت 
امام رضا)ع(، ســخنرانی حجت االســالم 
والمسلمین علیرضا پناهیان، مرثیه سرایی 

بیت عصمت  اهــل  ذاکران 
وطهارت)ع(، همخوانی گروه 
تواشیح، دکلمه خوانی توسط 
خانم زینــب محرابی فرزند 
از  محرابی  حســین  شهید 
شهدای مدافع حرم مشهد، 
قرائت میثاق نامه با شــهدا، 
نماهنگ،  و  کلیــپ  پخش 
اقامــه نمــاز جماعت ظهر 
و عصــر و قرائــت ادعیه و... 

پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: این برنامه 

با همکاری بخش های فعال در قسمت بانوان 
حــوزه معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین 
آستان قدس رضوی، بخش بانوان بسیجی 
مســتقردر گیت هــای ورودی حرم مطهر 
رضوی و...، همچنین قســمت های مختلف 
مرتبط با فعالیت های بانوان در حوزه معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی برگزار 

می شود.

  ویژه برنامه 
» فجر سلیمانی« 

امروزدر حرم مطهر 
همزمان با سالروز 

 وفات حضرت 
ام البنین)س( 

برگزار می شود

بــــــــرش

در سالروز وفات حضرت ام البنین h و در آستانه چهلمین روز شهادت سردار دل ها

»فجرسلیمانی«ازحرممنوررضویمیدمد
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»خطط مقریزی« برگزیده جشنواره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
قدس: مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
با اشاره به برگزیده شدن کتاب »المواعظ و االعتبار فی ذکر الخطط 
و اآلثار« )پند ها و عبرت ها از بنا ها و آثار تاریخی مصر( در ســی و 
هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و بیست 
و هفتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
گفت: این کتاب از بهترین کتاب های تاریخی و جغرافیایی ســده 
هشتم هجری به شمار می رود که توسط احمد بن علی مقریزی 

نگاشته شده است.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود مرویان حسینی افزود: این 
اثر افزون بر آنکه اطالعاتی جغرافیایی و تاریخی درباره ســرزمین 
کهن مصر به دســت می دهد زوایایی تاریک از گذشــته اسالم و 
تمدن اسالمی را نیز روشن می سازد. این اثر توسط گاستون ویت؛ 

محقق مشهور فرانسوی در حدود 80 سال پیش بر اساس بیش از 
۲0 نسخه خطی تهیه و تدوین شده است.وی خاطرنشان کرد: این 
محقق فرانسوی نزدیک به نیمی یا بیشتر از این اثر را با مراجعه به 
بیش از ۲0 نسخه بدل تصحیح کرده و مرحوم پرویز اتابکی متن 
تصحیح شده را که در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است 
در چهار جلد ترجمه کرده است. مرویان حسینی خاطرنشان کرد: 
این ترجمه در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی با 
دقت مطالعه شد و نسخه گاستون ویت مورد بررسی قرار گرفت؛ 
سپس ویراستاران بنیاد با شــماره گذاری فصل های کتاب بنا به 
آنچه مد نظر مصحح اثر بود اثری ارزشــمند آنچنان که شایسته 
نام مقریزی و گاســتون ویت بود، ارائــه کردند.کتاب »المواعظ و 
االعتبار فی ذکر الخطط و اآلثار« )پند ها و عبرت ها از بنا ها و آثار 

تاریخی مصر( تألیــف تقی الدین احمد بن علی بن عبدالقادر بن 
محمد مقریزی، ترجمه پرویز اتابکی، ترجمه مجلد دوم با همکاری 
محمدرضا عطایی، چهارشــنبه ۱۶ بهمن ماه در بخش تاریخ به 

عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

خـــبر
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س�ازمان موقوفات ملک وابس��ته به آس��تان قدس رضوی در نظر دارد 
تعداد 30)سی( راس  جوانه پروار هلشتاین خود را با میانگین وزن حدود 

550 کیلو گرم از طریق مزایده به فروش برساند .
متقاضیان می توانند با مراجعه به گاوداری این س��ازمان واقع در کیلومتر 
30 جاده مش��هد- فریمان، سنگ بس��ت واحد پروار بندی موقوفات ملک و 
روی��ت جوانه های فوق ضمن دریافت  فرم ش��رکت در مزایده،  پیش��نهاد 
خود را تا پایان س��اعت 9 صبح روز دوش��نبه مورخ 98/11/28 به دبیرخانه 
س��ازمان واق��ع در بل��وار بعث��ت احمدآباد  بین رض��ا و طالقان��ی پالک 50 

تلفن  38421523 تحویل و رسید دریافت دارند .  
ضمن��ا س��پرده ش��رکت در مزای��ده مبل��غ 50.000.000 ری��ال میباش��د که                         
م��ی بایس��ت به صورت چک رم��زدار بانکی و یا واریز به حس��اب س��ازمان  
موقوفات ملک که در اس��ناد مزایده ذکر ش��ده است و یا اخذ ضمانت نامه 

بانکی به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد.
 به پیشنهادات مبهم -  مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  س��ازمان موقوف��ات ملک در رد یا قب��ول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار 
است .

آگهی مزایده فروش  30 راس جوانه پروار هلشتاین 

  سازمان موقوفات ملک 
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ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت یک 
فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع : 

1-  خرید 5 دس��تگاه تابلو سافت اس��تارت KW 110  جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر 
فوشنجان )نیشابور( فقط از تولیدکنندگان

به ش��ماره فراخوان 2098001446000077 را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک دولت 
برگ��زار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری فراخ��وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد 
اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران 
در ص��ورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه 
98/11/19 می باش��د. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی موضوع فوق الذکر پس از برگزاری 
فرایند ارزیابی کیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق س��امانه س��تاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/11/26

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1398/12/10
اطالعات تماس دس�تگاه مناقص�ه گزار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بولوار وکی��ل آباد -                  

ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

)ق�در آب را بیشتر ب�دانیم(
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 

عمومی خرید کاال « نوبت اول
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ش�هرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش��ورای اس��المی ش��هر  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش��رایط                 
واگذار نماید. 

رتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

20٪تهاتری
20/000/000/0001/000/000/000خرید تجهیزات چراغ های راهنمایی و رانندگی1

ارائه اساسنامه ورزومه مرتبط با موضوع پروژه 
)قراردادباشهرداری ها(

1-  س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حس��اب 700786948623 بانك ش��هر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- ش��هرداری کرج در رد یا قبول هر یك از پیش��نهادها مختار اس��ت. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اس��ناد به حس��اب 700785313795 نزد بانك ش��هر شهرداری 
واریز و رس��ید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل 
ش��هرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه مالك فروش اس��ناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر 
از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خریداسناد ارائه اساسنامه 
مرتبط ،معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای ش��رکت، کد اقتصادی الزامی میباش��د.9- ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��ت 
کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواس��ت ش��هرداری را تکمیل و به همراه س��ایر اس��ناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-س��ایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج 
است.11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان وقت اداری روز  چهار شنبه 
مورخ98/11/30  به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه ش��هرداری کرج تحویل داده ش��ود. 12-پیش��نهادات رس��یده در مورخ  98/12/1 در کمیسیون عالی معامالت 

شهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .     در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.  
 * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

 اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج  

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان درنظردارد1870 اصله انواع پایه بتنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از فروشندگان و تولید کنندگان و واجد شرایط اسناد مناقصه 
خریداری  نماید . لذا ازکلیه فروش��ندگان واجدین  ش��رایط  براس��اس اس��ناد و شرایط مناقصه دعوت بعمل مي آید از تاریخ انتشار آگهي به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزي به  مبلغ 400000 ریال به 
حس��اب  س��پهر 0101847694000 نزد بانك صادرات مهدیه بنام ش��رکت توزیع برق استان همدان جهت خرید اس��ناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند و پیشنهاد 

مالی خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

شماره اصلهشرحردیف
مناقصه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ ضمانت نامه تاریخ جلسه بازگشائی پاکات
توضیحاتبانکی )ریال (

جالف و ب

19/400  H  1600پایه بتنی

98/4398/12/08
ساعت 12

98/12/10
ساعت 10

98/12/14
723،250،000ساعت 10
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212/400  H 130پایه بتنی
312/800 H  110پایه بتنی
415/800 H  30پایه بتنی
1870جمع کل5

به پیش��نهادات فاقد امضاء مش��روط ،مخدوش وپیش��نهاداتی که بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل ش��ود مطلقا"ترتیب اثر داده نخواهدش��د. به پیش��نهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت نامه مخدوش 
،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . اسناد درسایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرمایید. 

سایت سامانه تدارکات و الکترونیک www.setadiran.ir توضیحات : مناقصه گرها الزم است درصورت عدم عضویت فعلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در 
   روابط عمومي شرکت توزیع نیروی  برق استان همدانمناقصه را محقق سازند.
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آگهي فراخوان مناقصه های  عمومي دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده  شماره 98/43 نوبت اول  

کارت مل��ي ب��ه ش��ماره 0٤92111٤80 
به ن��ام  عب��اس محرمي فرزن��د ناصر 
مفقود گردید و از درج اعتبار س��اقط 

می باشد.
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برگ س��بز و  س��ند مالکی��ت  موتور س��یکلت همتاز    
جوان��ان م��دل 1389 رن��گ قرم��ز   ش��ماره موت��ور 
1000353 و ش��ماره تن��ه 8901256 ب��ه ش��ماره 
عبدالمحس��ن  762بن��ام  ای��ران   71498 انتظام��ی 
حی��دری ناظری  مفق��ود گردیده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی 206 م��دل 1382 رن��گ نقره 
ای آبی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 535ب52 ایران 84 
ش��ماره موتور 10FSM84599871 و ش��ماره شاسی 
82653687 ب��ه مالکی��ت عدن��ان انص��اری مفق��ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ند کمپان��ی  خ��ودرو س��واری ام وی ام 110  مدل 
موت��ور  ش��ماره  متالی��ک    ای  نق��ره  رن��گ   1387
شاس��ی  ش��ماره  و   MVM372FG7007468
IR87211007855 به ش��ماره انتظامی 483 ن 94 
ای��ران 74 مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شرکت توزیع نیروی برق
 استان همدان

 تشکر می کنم از سامانه اینترنتی رضوان. 
من آرزو داشــتم میهمان حضرت رضا)ع( 

بشوم و امروز به این آرزو رسیدم.
09330005648

 لطفاً در ســرویس های بهداشتی حرم 
مطهر در قســمت وضو، تعدادی جالباسی 

برای آویز کردن لباس نصب کنید.
09150005537

 سالم لطفاً سوژه از شما پیگیری از ما را 
در صفحه آستان فعال کنید.

09120006984

به همت کانون بانوان رضوی
دوره »مهارت افزایی مقابله 

با جنگ نرم« در استان 
اصفهان برگزار می شود

آستان: دوره »مهارت افزایــی مقابله با جنگ 
نرم« به همت کانــون بانوان دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی اســتان اصفهان برگزار 
می  شــود.به گزارش خبرنگار آســتان نیوز از 
اصفهان، کانون بانوان دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی استان اصفهان با هدف روشنگری 
و قوی سازی خانواده ها در مواجهه با جنگ نرم 
دوره مهارت افزایــی مقابله بــا جنگ نرم را با 
موضوعاتی همچون »انواع رسانه«، »رسانه بُعد 
چهارم تربیت فرزندان« و »جنگ نرم« برگزار 
می کند.این دوره با مشارکت مؤسسه فرهنگی 
دخترانه شهید بهشتی برای بیش از ۱00 نفر از 
بانوان خادمیار رضوی برگزار می شود و محمد 
شمس؛ کارشناس و متخصص جنگ نرم در 
مدت پنج هفته مباحث و موضوعاتی در این 

ارتباط را مطرح می کند.

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. 

سامانهپیامکیصفحهآستان

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد



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

روزنامـه صبـح ایـران

مرتضی فرهادی شرط رستگاری را در دانایی جمعی می داند اندیشه :در شب مرتضی فرهادی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی و با حضور فرشاد مؤمنی، مهدی محسنیان راد، محمد درویش، علی دهباشی و 
جمعی از عالقه مندان برگزار شد، محمد درویش، فعال محیط زیست گفت: مرتضی فرهادی شرط رستگاری را در دانایی می داند، آن هم نه دانایی فردی که دانایی جمعی. او می گوید: »بزرگ ترین دروغ تاریخ آن است که گمان 
بریم به تنهایی می توان وارد بهشت شد. اگر خواهان منزلی با روشنایی پایدار هستیم، باید در اندیشه چراغانی کوچه باشیم«. او صدای بی صدای همه دلسوزان سلحشوری است که همواره نزدیک به ثروت خاموش شده است. 

اندیشمند روسی:
 ابن سینا ارسطو را فقط تشریح نکرده 

بلکه آن را اصالح کرده است
نویسنده  کالبارزیک،  الکســاندر  ایبنا: 
کتــاب »حمل و هستی شناســی« در 
نشســت تخصصــی تحلیلی بــر ابعاد 
و  ســینوی  خوانش هــای  گوناگــون 
پساســینوی از مقوالت ارســطو که در 
پژوهشکده حکمت و فلسفه برگزار شد، 
به بیان مباحثی درباره تاریخ تفکر بشر و 
مخلوق یا نامخلوق بودن عالم هستی پرداخت و گفت: فیلسوفان پیش از ارسطو، 
هر یک به نوعی قائل به ازلی و غیر مخلوق بودن عالم هستی بوده اند. ارسطو با 
قائل شــدن به ازلیت مقوله های حرکت، زمان و مــاده را مؤلفه های اصلی عالم 
هستی دانسته است و حکم به ازلی و غیر مخلوق بودن جهان هستی می دهد. از 
این حیث است که خدای ارسطو در مقام علت فاعلی عالم هستی، فقط محرک 

عالم است و هستی بخش آن قلمداد نمی شود.
وی اظهار کرد: در ادیان ابراهیمی، از جمله اسالم، خالقیت خداوند امری مسلم و 
بدیهی تلقی می شود. از این رو، ابن سینا در مسئله آفرینش عالم از ارسطو فاصله 
می گیرد. در واقع، تصویر ســینوی از عالم هستی و خداوند و رابطه این دو با هم 

متفاوت با تصویری می شود که ارسطو ارائه می دهد.
نویسنده کتاب »حمل و هستی شناسی« عنوان کرد: ابن سینا با تقسیم حدوث به 
ذاتی و زمانی مدعی می شود ازلی بودن عالم ازحیث زمانی مستلزم آن نیست که 
عالم هستی مخلوق خداوند نباشد.وی افزود: ابن سینا ارسطو را فقط تشریح نکرده 
بلکه به اصالح و تغییر نظریات این فیلســوف پرداخته؛ آن هم به مفهوم بزرگ 
فلسفی و سؤاالت مهمی را مطرح می کند. کالبارزیک گفت: در بخشی از کتاب 
»حمل و هستی  شناسی« به ارتباط منطق، عقل و الهیات پرداخته شده است و 
این کتاب رویکردی فلســفی به آموزه های الهیاتی دارد و می کوشد با استفاده از 

روش، مبانی و ادبیات فلسفی، تبیینی عقالنی از آموزه های الهیاتی ارائه دهد.
وی با اشــاره به بخش های این کتاب اظهار کرد: بســیاری از مطالب این کتاب 
ســال های سال مورد بحث فلســفه دانان و فلســفه خوانان در طول تاریخ بوده  
است، عمده بخش های این کتاب به موضوعات هستی شناسی و معرفت شناسی 
اختصاص دارد. آنچه در این پژوهش برای من جذابیت داشــت این بود که بدانم 
ابن سینا چه نظری در باره فلسفه ارسطو دارد و چطور آن را تغییر شکل می دهد.

 تنها هستی شناسی اسالمی
تبیین گر یوم اهلل تشییع سردار سلیمانی است

مهر: محمدرضا تقوی، اســتاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه تنها هستی شناسی 
اسالمی تبیین گر یوم اهلل تشییع سردار سرافراز سپاه اسالم حاج قاسم سلیمانی 
است، گفت: یوم اهلل یعنی آدرس برای کسانی که دنبال فالح هستند، یوم اهلل یعنی 
روزی که اتفاقی افتاده که خدا نه تنها راضی است، بلکه می خواهد مردم متذکر 
آن روزها شوند، چون این گونه هدف از خلقت بندگانش محقق می شود. یوم اهلل 
یعنی روز خدا، یعنی روزی که حزب اهلل بر حزب شیطان غلبه آشکار کرده است. 
پس هر روزی که یوم اهلل نباشد یعنی جریان حق آشکارا به پیش نرفته است، اگر 

قرار است حق بر باطل پیروز شود، باید یوم اهلل ها زیاد شوند.
وی در ادامه سخنانش با طرح این پرسش که هستی شناسی اسالمی یعنی چه، 
گفت: کدام نوِع هستی شناسی از حاج قاسم، فرمانده و سردارِ سرافراز سپاه اسالم 
می ســازد؟تقوی در مورد داللت ضمنی بحث برای )تعریف( شــخصیت گفت: 
شخصیت مجموعه ای از گزاره ها نیست. ساختن شخصیتی مثل شخصیت حاج 
قاسم نیازمند شناسایی کالن متغیرهای مرتبط است که باید منتهی به ساخت 
یک نظامواره منسجم شخصیتی شود. هر جا شخصیت انسان دچار ضعفی شد 
شــیطان از همان طریق ضربه را خواهد زد. باید کوشــید این کالن متغیرهای 
شخصیتی را در حاج قاسم به خوبی شناخت. این کالن متغیرها می توانند افکار، 

هیجان ها، رفتار، نیات و غایات باشند.

 اندیشه  رسول رسولی پور، رئیس دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی دانشگاه خوارزمی و 
پسادکترای فلسفه دین از دانشگاه نوتردام 
آمریکا در مصاحبــه ای درباره امکان تولید 
علم دینی، به بیان استدالل های خود در این 
زمینه پرداخته است که برخی از آن ها محل 
تأمل اســت و در این گزارش به تبیین آن 

می پردازیم.
رســولی پور در مصاحبه خود با خبرگزاری 
ایکنــا می گویــد: اگر منظور مــا از »علم« 
معرفت و آگاهی و دانســتن اســت، یعنی 
معادل کلمه Knowledge باشد، به این 
معنا هر کســی که مسلمان یا متدین است 
آگاهی های  کنــد  باید تالش 
مذهبی خــود را افزایش دهد؛ 
یعنــی دانایی دینــی خود را 
افزون کند. این دانش و آگاهی 
دینی امر ممکنی است و کسب 
آن برای هر کسی که خودش 
را مسلمان می داند الزم است؛ 
پس باید دانش اسالمی مان و 
آگاهی مان را از اسالم بیشتر 
کنیم، اما اگر تعریف ما از علم 
Science باشد، یعنی آنچه 
تعریف مشخص و معینی در 
مجامع علمــی دارد، در آن 
صــورت برای اینکــه داوری 
امکان  علمــی  چنین  کنیم 
اسالمی سازی دارد یا خیر باید 

قدری احتیاط کنیم.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم 
انســانی دانشــگاه خوارزمی 
ادامه می دهد: دانش یا ساینس همان رشته 
معرفتی انسان است که نتیجه تالش همه 
ابنای بشــر برای شناخت طبیعت و جهان 
است. هم موضوع و هم شیوه هایش مشخص 
است و شــیوه های تجربی و آزمایشگاهی و 
حسی دارد که روشن هم هست. در ساینس 
دنبال شــناخت پدیده ها بــرای پیش بینی 
دقیق تر هستیم. حاال اگر منظور ما از اسالمی 

کردن ساینس این است که یک جهت الهی 
به تحقیقمان بدهیم؛ یعنی جهتی را به آن 
تحمیل کنیم، به نظر من این امر با ذات علم 
سازگار نیست، اما اگر منظورمان این است که 
یک عالم مسلمان تربیت کنیم که در عین 
اینکه دانشمند است و در رشته های علمی 
تبحر دارد، مسلمان هم باشد و به شرایع و 
احکام دینی عمل کند، باز این معنا مشکلی 
ندارد، اما اینکه بخواهیم یک ساینس اسالمی 
درســت کنیم، امری بعید است و دست کم 
مــن آن را نمی فهمــم و نیاز بــه توضیح 
بیشــتر درباره دو مفهوم اسالم و علم دارد.

 »علم« تعریف واحدی ندارد 
وی در جمع بندی سخنان خود می گوید: با 
تجربه و شناخت اندکی که دارم، علم دینی 
اگر به منزله دانــش دینی و معرفت دینی 
اســت، هم ممکن و هم الزم است، اما اگر 
علم دینی به معنای یک شیوه علمی است 
که دین به ما تکلیف می کند یا به ما نشان 
می دهد و ما باید به عنوان مســلمان به آن 
شــیوه عمل کنیم، پذیرش ایــن امر برایم 

خیلی سخت و مبهم است.
نخستین مســئله ای که در این مصاحبه به 
چشــم می خورد تلقی محــدود و واحدی از 
مفهوم »علم« اســت. این در حالی اســت 
کــه تعریف واحدی از علم وجــود ندارد. آیا 

ما تعریف واحدی از علــم  داریم؟ در همین 
والمسلمین دکتر  خصوص حجت االســالم 
حمید پارسانیا، استاد دانشگاه تهران می گوید: 
»ســاینس از نیمه قرن نوزدهم تا نیمه دوم 
قرن بیســتم تقریبــاً هیمنه ای داشــت اما 
پس ازآن تعاریف عوض شــد. با این تعاریف 
متنوعــی که در یک قرن و نیم گذشــته به 
وجود آمده اســت نســبت علم و دین فرق 
خواهد کرد. پارســانیا در ادامه می گوید: ما 
می توانیم تعریفی از علم ارائه دهیم اما اینکه 
بخواهیم تعریف واحــدی از علم ارائه دهیم 
این طور نیست. جامعه علمی هم امروز دیگر 
این گونه بحث نمی کند. مباحث جدی فلسفه 
علمی معنا را به حوزه فرهنگ بازمی گرداند و 
اساساً برساخته اجتماعی می داند و علم با این 
تعریف پدیده ای تاریخی است؛ بنابراین ممکن 
است چند سال دیگر این تعریف از علم نباشد، 
پیش از آن هم این تعریف نبوده است. اساساً 
پرسش از علم محض خود نیز تاریخی است. 

 اساسا علم خنثی وجود ندارد
دکتر  والمسلمین  حجت  االسالم  همچنین 
رضا غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم 
انســانی اسالمی صدرا درباره آزاد بودن علم 
امروز تأکید می کند: آنچه امروز از بعضی افراد 
می شنویم این است که کانّه علم مدرن یک 
علم آزاد مطلق است و صحبت کردن از علم 

دینی، این آزادی را به اسارت تبدیل می کند، 
این در حالی است که فایرابند معتقد است 
تمدن غربی، هم با زور- نه برپایه استدالالتی 
که صدق ذاتی اش را نشان می دهد- تحمیل 
شــد، هم به دلیل تولید سالح های بهتر و 
پیشرفته پذیرفته شــد و در عین حال که 
چیزهای خوبی به همراه داشت، خطرهای 
بی شماری نیز در پی داشت. فایرابند در جای 
دیگر می گوید: اگر تاریــخ علم را با دقت و 
تأمل بررســی کنیم، درمی یابیم تاریخ علم 
مجموعه ای از واقعیت های خام نیست بلکه 
روندی است بسیار پیچیده، آشفته و مملو 
از اشــتباه ها. او می گوید: گرچه تجویزهای 
معرفت شناختی ممکن است با شکوه به نظر 
برسند، اما چه کسی می تواند تضمین کند 
آن ها بهترین روش کشــف واقعیات را به ما 
می دهند؟ غالمی ادامه می دهد: مطلب دیگر 
این است که علم در معرفت شناسی اسالمی 
یعنی مطابقت با واقع. اما مسئله این است که 
آیا فقط حس و تجربه حسی قادر است این 
مطابقت را محقق کند یا خیر، این مطابقت 
فراتر از تجارب حسی می تواند با بهره گیری 
از عقل کلــی، برهانی و ریاضی و مبتنی بر 
این عقل، بر اساس علم وحیانی نیز صورت 

بگیرد؟ 
وی در پایان اشاره می کند: اساساً علم خنثی 
وجــود ندارد، اما بر فرض که علم متصف به 
جهت گیری های خود می شود، دین با ایجاد 
دگرگونی در هســته سخت و سپس مسیر 
و مقصد علم، یک دستگاه جدیدی را برای 
فهم و حل مسائل انسانی و اجتماعی خلق 
می کند کــه با دســتگاه های دیگر متمایز 
 اســت. آن هایی کــه از علم یــک تصویر 
بی طرف و خنثی ارائه می دهند، به واقعیت 
علم کم توجهند و عمالً به رویکرد ابزارانگارانه 
به علم تن داده اند؛ این در حالی اســت که 
حتی اگر به عمق مبناگرایی، ساختارگرایی 
یا نهادگرایی هم بی اعتنا باشند، واقعیت علم، 
خنثی بودن خود را تأیید نمی کند؛ بنابراین 
مجــدد تأکید می کنم علم خنثی حتی اگر 

مطلوب باشد، وجود خارجی ندارد.

نگاهی به آرای رسول رسولی پور درباره امکان تولید علم دینی

تاریخ علم، مجموعه ای آشفته و مملو از اشتباهات است  کتاب »گام تمدن ساز« 
منتشر شد

اندیشه: کتاب »گام تمدن ساز« حاصل تالش 
و پژوهش نزدیک به ۷۰ نفر از نخبگان حوزوی 
و دانشگاهی با مطالعه اسناد معتبر تاریخی و 
بین المللی  معتبر  گزارش های ســازمان های 
اســت.این کتاب در چهار فصل )سرگذشت 
انقالب، بــرکات بزرگ انقــالب، چالش ها و 
ظرفیت ها، توصیه ها( به تبیین بیانیه گام دوم 
پرداخته است.در »گام تمدن ساز« سعی شده 
با تکیه بر اسناد معتبر تاریخی و گزارش های 
ســازمان های بین المللی، در ابتدا مستندات 
گزاره های بیانیه ارائه و در قدم بعد با استفاده 
از داده های اطالعاتی منابع یاد شده بر اساس 
منطق تبیینی مقام معظم رهبری بخش هایی 
از بیانیه از حالت اجمال درآمده و تفصیلی تر 
بحــث شــود.رهبر معظم انقالب بــا نگاهی 
آسیب شناسانه، عالمانه و حکیمانه نسبت به 
4۰ سال گذشته و جریان تحوالت منطقه ای 
و بین المللــی، بیانیــه راهبــردی گام دوم را 
صادر فرمودند. بیانیه گام دوم نســخه جهانی 
شدن انقالب اسالمی اســت که افق آینده را 
در 4۰ ســال و 8۰ سال بعدی روشن می کند 
و هرآنچه ایــن انقالب در عرصه های مختلف 
حیات اجتماعی نیاز دارد، الگوی عملیاتی آن 

در بیانیه گام دوم موجود است.
برای تحقق این بیانیه نیازمند نقشه راه هستیم. 
برای تعیین نقشه راه، سه روند نظریه پردازی، 
گفتمان سازی و مطالبه گری باید طی شود. این 
بیانیه مانند پازلی است که بعضی از خانه های آن 
پُر شده و برخی از مسائل و مباحثی که رهبری 
در این بیانیه عنوان فرموده اند، مسائل بدیعی 

اســت که نیاز به نظریه پردازی و 
مفهومی  تبییــن 
گام  دارد.کتــاب 
تمدن ساز، تألیف 
سیدمحمدحسین 
 ۳۲4 در  راجــی 
صفحــه به همت 
معارف  نشر  دفتر 
به بهای ۲۲5 هزار 
ریال منتشر شده 

است.

آن هایی که از 
علم یک تصویر 
بی طرف و خنثی 
ارائه می دهند، 
به واقعیت علم 
کم توجهند و 
عمالً به رویکرد 
ابزارانگارانه به علم 
تن داده اند

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 19 بهمن  1398 13 جمادی الثانی 1441 8 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9180 

معرفی کتاب

گزارش

 آگهی تغییرات شرکت اطلس افروز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20463 و شناسه ملی 10380359711    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کاظم حاجی پور 
به شماره ملی 0652936946 و امیر مرصعی به شماره ملی 0062697331 و علی ابریشمی به شماره ملی 0937779229 
و س��عید خوش آهنگ به ش��ماره ملی 0934481512 و علیرضا عبیری به ش��ماره ملی 1062740270 به سمت اعضا هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1398,11,15 انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی 

های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )762175(

,ع
98
14
25
5

 آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 340 و 

شناسه ملی 10380053774 
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
مورخ 1397,12,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د 
: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به 
شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس 
اصل��ی و آق��ای حم��زه محم��ودی ب��ه کدملی 
0849395569 ب��ه عنوان بازرس علی البدل 
برای م��دت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند . 
صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 1397,09,30 به 
تصویب رسید .روزنامه کثیر االنتشار قدس 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)762177(

,ع
98
14
25
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 آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش 
آستان قدس رضوی شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 2502 و شناسه ملی 
14003648299

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1398,07,20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آس��تان قدس رضوی به 
شناس��ه ملی 14004342173 موسسه سازمان 
اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694 
ش��رکت کش��اورزی رض��وی ب��ه شناس��ه مل��ی 
10380127747 ب��رای م��دت دوس��ال انتخ��اب 

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

)762182(

,ع
98
14
25
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 آگهی تغییرات شرکت پیمان آب ژیوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22589 و شناسه ملی 10380380658    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای سعید مسعودیان به شماره 
ملی 0933874235 به س��مت رئیس هیئت مدیره � آقای علیرضا رس��تمی به ش��ماره ملی 0055194915به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره � آقای مس��عود مجیدی به ش��مارملی 0942756029 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 

عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )762191(

9ع
81
42
59

آگهی تغییرات شرکت گردشگری سیاحتی باغ شقایق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21457 و شناسه ملی 10380369490    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,06,10 و نامه ش��ماره 982,128,9828 م��ورخ 1398,07,08 اداره کل میراث 
فرهنگی گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم الهام ابراهیم زاده با ش��ماره 
مل��ی 0943371831 به س��مت رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل خانم انوش��ه ابراهیم زاده با ش��ماره ملی 0941843408 به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و افش��ین صراف با ش��ماره ملی 0939745011 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخ��اب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضاء مدیرعامل )اله��ام ابراهیم زاده( همراه با 

مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )762195(

9ع
81
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آگهی اصالحی شرکت تولیدی تیغه اره 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

12127 و شناسه ملی 10100993896
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره 
م��ورخ 1398,10,10 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ 
ب��ه ش��ماره  پی��رو آگه��ی ص��ادره   : ش��د 
139830406185023233مورخ  مکانی��زه 
1398,10,09 در س��طر شش��م آگه��ی ف��وق 
موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مدیری��ت 
ارق��ام پویا از آگهی حذف که بدینوس��یله 

اصالح میگردد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)762205(

,ع
98
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آگهی تغییرات شرکت پیروز بام شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8625 و شناسه ملی 10380243899     
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,09,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای پیمان حجازی ش��ماره ملی 
0923487761 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حجازی شماره ملی 5229033517 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و خانم زهرا حجازی ش��ماره ملی 5229770740 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی نگهبان 
شماره ملی 5229740434 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق 
عادی ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی ش��رکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )762212( 

9ع
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آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2502 و شناسه ملی 14003648299    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای غالمرضا باغیشنی به ش��ماره ملی : 5748998033 به 
نمایندگی س��ازمان اقتصادی رضوی به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر غیوری مطلق به ش��ماره ملی : 0940592029 به نمایندگی از 
ش��رکت کش��اورزی رضوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مقداد صفاریان به شماره ملی : 0933346360 به نمایندگی از آستان 
قدس رضوی به س��مت عضو هیئت مدیره آقای حس��ین نعیم آبادی به شماره ملی 0938070339 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب 
شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل شرکت 

آقای حسین نعیم آبادی و امضاء متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )762217(

9ع
81
42
63

آگهی تغییرات شرکت خدمات کامپیوتری 
مشهد ارقام شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 4186 و شناسه ملی 10380200771

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397,06,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین شد. 2- آقای رسول محمدی 
به شماره ملی 0937708038 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم ترانه نعمت ش��اهی به شماره ملی 
0934334781 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 3 - صورتهای مالی 96 به تصویب رسید. 

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

)762224(

,ع
98
14
26
4

آگهی تغییرات شرکت پیروز بام شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8625 و شناسه 

ملی 10380243899
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,09,22 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د 
: تع��داد اعضا هیئت مدی��ره از 3 نفر به 4 نفر 
افزای��ش پیدا ک��رد در نتیجه م��اده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید . محل شرکت از آدرس 
قب��ل به نش��انی مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر 
مش��هد، محله آبکوه ، خیابان ابوسعیدابوالخیر 
همک��ف  طبق��ه   ،  2.001 پ��الک   ، ارم  خیاب��ان   ،
ب��ه کدپس��تی 9183973833 تغیی��ر یاف��ت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح 

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

)762225(

,ع
98
14
26
5

آگهی تغییرات شرکت هنر صنعت یکتا ویژه 
ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 62312 و شناسه ملی 14007004501

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی م��ورخ 1398,10,07 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : خانم زینب س��ادات تقی زاده 
بشماره ملی 0889042586 - خانم نسرین 
جعفری بش��ماره ملی 0889083681- خانم 
ق��ره چش��مه بش��ماره  مین��و حس��ن زاده 
مل��ی0829398848 بس��مت اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای م��دت نامحدود انتخاب 

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

)762514(

,ع
98
14
26
6

آگهی تغییرات شرکت آروین رافع پارس سرخس شرکت تعاونی به شماره ثبت 603 و شناسه ملی 14000069510    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,15 ونامه شماره4413مورخ97,11,27 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
سرخس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 38 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی 
گردید. -2 محل ش��رکت از نش��انی قبلی به آدرس جدید: اس��تان خراسان رضوی – شهرستان س��رخس – بخش مرکزی – دهستان 
خانگی��ران – روس��تا گنبدلی – کوچه علیمیرزایی – پالک 22 – طبقه همکف کد پس��تی 9388168842 تغیی��ر یافت -3 تعداد اعضاء 

هیئت مدیره به3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل افزایش یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )762517(

9ع
81
42
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 آگهی تغییرات شرکت آروین رافع پارس سرخس شرکت تعاونی به شماره ثبت 603 و شناسه ملی 14000069510    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,15ونامه ش��ماره4412مورخ97,11,27 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سرخس 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مصطفی حسن زاده0810004811 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حقدادی0819892440 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محس��ن اس��دزاده 0810246104 به سمت منش��ی هیئت مدیره انتخاب شدند 2- آقای 
حس��ن حقدادی 0819892440 به س��مت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب ش��د 3- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور 
بانکی از قبیل چک، س��فته، برات و اوراق بهادار با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره: آقای مصطفی حس��ن زاده )س��مت:رئیس 

هیأت مدیره( و امضای ثابت آقای حسن حقدادی )مدیر عامل( بهمراه مهرشرکت دارای اعتبار است 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )762518(

9ع
81
42
70



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

روزنامـه صبـح ایـران

مسابقه ای برای حفظ سوره »فجر« در حرم مطهر رضوی   آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری مسابقه حفظ سوره »فجر« در ایام دهه فجر در حرم مطهر رضوی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع گفت: برای شرکت در مسابقه حفظ سوره فجر شرایط سنی وجود ندارد و متقاضیان می توانند تا پایان دهه فجر همه روزه با مراجعه حضوری به اتاق شماره 17 دارالقرآن الکریم 

)واحد ختم تالوت نور( واقع در صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر رضوی برای شرکت در این مسابقه نام نویسی کنند.

 اگر دیگر مکاتب را نشناسیم 
چگونه می توانیم پیام قرآن را جهانی کنیم؟

اسراء: آیــت اهلل جوادی آملی در دیدار 
با جمعی از مســئوالن دانشگاه ادیان و 
مذاهب گفت: اگر به قرآن کریم مراجعه 
کنیم، می بینیم از همان طلیعه ظهور، 
پیــش از آنکه از عرب و عجم و امثالهم 
سخن بگوید از »بشر« و »حقوق بشر« 
ســخن به میان آمده اســت؛ در سوره 

مبارکه »مدثر« که از سوره های َمکی است که در آغاز بعثت بر پیامبر)ص( نازل 
شده ، سه بار کلمه »بشر« تکرار شده است که دو بار آن اشاره به این موضوع دارد 
که قرآن کریم مربوط به کل انسان هاست؛ »ِذْکری  لِلَْبَشِر« و »نَذیراً لِلَْبَشر«. وی 
ابراز کرد: خداوند قرآن را نازل نکرد که برای یک ملت و مملکت خاص باشــد، 
این کتاب برای همه بشــر و کتابی جهانی است. اینکه خداوند فرمود »لِیْظِهَرُه 
یِن ُکلِِّه« وظیفه همه ما را مشخص می کند؛ نمی توانیم بین المللی حرف  َعلَی الِدّ
یِن ُکلِِّه« یعنی این کتاب  بزنیم و محلی و منطقه ای فکر کنیم؛ »لِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ
آن قدر توانمند هســت که بر همه مکاتب دیگر جهان پیروز شــود و این کار به 

دست شماست.
آیت اهلل جوادی آملی تصریح کرد: اگر دیگر مکاتب جهان را نشــناخته باشیم و 
یِن  سخن اندیشمندان جهان را نفهمیده باشیم، چگونه می توانیم »لِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ
ُکلِِّه« را محقق کنیم؟ ما اگر در حوزه، فلسفه غنی و قوی نداشته باشیم چگونه 
می توانیم حرف فالسفه دیگر را رد کنیم؟ اگر کالم و تفسیر متقن و عمیق نداشته 
باشیم چگونه می خواهیم نحله ها و فرقه های مختلف را نقد کنیم؟ اینکه رسول 
گرامی اســالم)ص( فرمود »االسالُم یعلو وال یعلی َعلَیِه« این جمله خبریه است 
که به داعی انشا القا شده؛ یعنی بر همه شما الزم و واجب است بکوشید جهانی 

بیندیشید و جهانی حرف بزنید.

 آنچه جامعه را حفظ می کند عقاید صحیح مردم است
آیت اهلل جوادی آملی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: مدیریت 
حوزه های علمیه باید به گونه ای باشــد که مانع نهال فروشــی حوزه شــود؛ 
بارها به عرض دوســتان رسید اگر االن خدایی نکرده خروجی نجف را از ما 
بگیرند، تمام حوزه های علمیه سراســر جهان تشــیع تعطیل می شوند؛ چرا 
که مهم ترین کتاب های درســی حوزه های علمیه در نجف تولید شده است، 
اما خروجی نجف مدیون مدیریت و عقالنیت »ســید مرتضی« است. وقتی 
وی زعیم حوزه علمیه نجف شــد، ابتدا وقف کردن را به مردم یاد داد؛ وقف 
می تواند برای تربیت شاگردان و تأمین کتاب و لوازم التحریر طالب هم باشد؛ 
یعنــی وقف را احیا کرد و در گام بعدی با شناســایی طالب نخبه و حمایت 
ویژه از آن ها موفق شد شیخ طوســی ها را تربیت کند. وی اذعان کرد: یک 
طلبه فاضل و با استعداد، مسئولیت دارد در حوزه بماند و خأل مرجع و استاد 
را در آینده پر کند؛ وظیفه ما نیز این اســت که این طلبه فاضل را شناسایی 
و او را حمایت کنیم تا وارد کارهای اجرایی نشــود و به درس و بحث خود 

ادامه دهد.
آیت اهلل جوادی آملی در ادامه خاطرنشان کرد: مرحوم بحرالعلوم در شرح کیفیت 
تدریس خواجه می گوید: »وقتی ایشان نام سید مرتضی را در جلسه درس ذکر 
می کرد، عبارت صلوات اهلل علیه را در وصف ایشــان به کار می برد«؛ شاگردان از 
ایشان سؤال کردند چرا بر سید مرتضی صلوات می فرستید؟ ایشان فرمود »وقتی 
خدا در سوره احزاب بر علما صلوات فرستاده، چرا ما بر آن ها صلوات نفرستیم؟« 
یعنی انسان می تواند به جایی برسد که مصداق صلوات الهی باشد که بحمداهلل این 
زمینه امروز در حوزه ها بیش از گذشته فراهم است. وی در بخش پایانی سخنان 
خود بیان کرد: مردم عقیده می خواهند، آنچه جامعه و مردم را حفظ می کند عقاید 
آن هاست؛ اما نکته مهم این است که اگر نیاز مردم به عقیده از راه صحیح تأمین 
نشود عقاید به سمت بت پرستی و گاوپرستی و امثال آن منحرف می شود؛ از سوی 
دیگر انسان اگر با حرف حق مواجه شود آن را می پذیرد؛ چرا که خداوند انسان را 

بدون سرمایه خلق نکرده است.

 معارف / مریم احمدی شــیروان  
سالروز  جمادی الثانی،  ســیزدهم  امروز 
وفات جانســوز حضــرت ام البنین)س( 
است؛ شــیرزنی که در کنار تمام فضائل 
و افتخاراتــش، مــادر چهار شــهید از 
بی شک  بود.  العباس)ع(  اباالفضل  جمله 
این گونه فداکار  برای تربیت فرزندانــی 
و بی نظیــر، مادر جایگاه ویــژه ای دارد 
و به همین دلیــل روز وفات این بانوی 
بزرگوار »روز تکریم مادران و همســران 
شــهدا« نام گذاری شده اســت؛ مادران 
و همســرانی که در دوران مبارزه علیه 
رژیم ستمشــاهی، هشــت ســال دفاع 
مقدس و امــروز در جریان دفاع از حرم 
اهل بیــت)ع(، یــاد بانوان بــزرگ صدر 

اسالم را زنده کردند. 
این  بیشــتر شــخصیت  تبیین  بــرای 
بانوی بزرگوار با دکتر ســعید طاووسی 
مسرور، پژوهشــگر تاریخ تشیع و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
بــه گفت وگــو پرداختیم کــه در ادامه 

می خوانید.

 ام البنین)س( مادر چهار شهید کربال
بیــان  در  مســرور  طاووســی  دکتــر 
ام البنیــن)س(  ویژگی هــای حضــرت 
می گوید: فاطمــه از قبیله بنی کالب از 
بود.  امیرالمؤمنین)ع(  بزرگوار  همسران 
کنیه او به خاطر چهار پســر رشــیدی 
اســت که برای امام)ع( به دنیا آورد که 
به ترتیب عباس، عبداهلل، عثمان و جعفر 
نام دارند و هر چهار نفر در روز عاشــورا 
و در ســنین 34، 25، 21 و 19 سالگی 
به شــهادت رســیدند. بــرادر علی)ع( 
نسب شناســی  علم  بــه  که  -عقیــل- 
آشنایی داشــت، این بانو را برای ازدواج 
بــا امیرالمؤمنین)ع( معرفــی کرد؛ زیرا 
خاندان او در شــجاعت بی مانند بودند 
و از ایــن ازدواج فرزندانی دالور به دنیا 

می آمد.
او اضافــه می کند: در مورد شــخصیت 
حضــرت  ام البنیــن)س( گزارش هــای 

زیادی به ما نرســیده است و گزارش ها 
و روایــات محدودی در این حوزه وجود 
دارد. بــه طور کلــی در طــول تاریخ، 
مورخــان و محدثان اخبــار مربوط به 
بانــوان را کمتــر انعــکاس داده اند، اما 
گزارش هایــی کــه از طریــق مورخان، 
رجال و اهل علم به ما رســیده از شرف، 
وفــاداری خانم  و  بزرگــواری  فضیلت، 

 ام البنین)س( حکایت دارند.
این پژوهشــگر تاریخ بــه روایتی از آن 
حضرت اشــاره کرده و تشریح می کند: 
پــس از واقعه کربال بشــیر بــه فرمان 
امام ســجاد)ع( وارد مدینه شد تا خبر 
بازگشت اســرای آل اهلل را بدهد. در راه  
ام البنین)س( به بشیر برخورد و پرسید: 
 ای بشــیر از امام حســین)ع( چه خبر 
داری؟ بشــیر گفــت:  ای  ام البنین)س( 
خدا تو را صبر دهد که عباســت کشته 
شــد؛  ام البنین)س( گفت: از حسین)ع( 

به من خبر بده.
به این صورت بشــیر خبر شهادت یک 
یک فرزندانــش را داد. اما  ام البنین)س( 
پیاپی از امام حسین)ع( خبر می گرفت 
و می گفــت: فرزنــدان مــن و آنچه در 
زیر آسمان اســت فدای حسین)ع(. او 
شــخصی بود که شــهادت پسرانش در 
برابر شهادت و مصیبت امام حسین)ع( 

برای او موضوعیت نداشت.

 تربیت فرزندانی 
که فدایی والیت بودند

طاووسی مسرور با اشاره به عزاداری های 
منحصر به فــرد ام البنیــن)س( اضافه 
می کند: این عزاداری ها همه برای زنده 
نگه داشــتن یاد واقعه عاشــورا در بین 
مردم و جلوگیری از کمرنگ شــدن آن 
بــود؛ همان طور که امام ســجاد)ع( نیز 
پس از واقعه عاشــورا و در سراسر عمر 
خود هیچ وقت گریه و عزاداری را ترک 
شــرافتمند  بانویی  ام البنین)س(  نکرد. 
بود که سعی می کرد از فاطمه زهرا)س( 
تبعیــت کــرده و الگو بگیــرد و خود و 

فرزندانش را فدایی والیت قرار دهد. 
او با تأکید بر نقش حضرت ام البنین)س( 
در الگودهی به زنــان و جامعه می گوید: 
اهمیت این نقش به این دلیل اســت که 
برخی صاحبنظــران روش الگوپردازی را 
سریع ترین، طبیعی ترین و مؤثرترین روش 
تربیتی می دانند و بی شک نمونه عینی آن 
نقش نهادینه ای در تربیت دارد؛ مسیری 
کــه  ام البنین)س( پیمود بایــد چراغ راه 
تمامی بانوان جامعه ما شود؛ او قدر نعمتی 

که خدا به او داد را می دانست.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی تأکید می کند: چهار پســر او 
که در کربال به شهادت رسیدند حاصل 
تربیت مادر بودند؛ شــاید برخی بگویند 

این روحیه در پســران مربوط به تربیت 
امیرالمؤمنین)ع( اســت که به طور قطع 
همین طور هم بوده، اما باید بدانیم برخی 
از فرزنــدان امیرالمؤمنین)ع( در کربال 
شــرکت نکرده و نه تنها امام حسین)ع( 
را همراهی نکردند حتی مخالف حضور 
امام حســین)ع( در کربال بودند؛ به طور 
مثــال عمر بن علی بــن ابیطالب که از 
مادر دیگری اســت، حضرت را همراهی 

نکرد و برادرش را تنها گذاشت.

 ام  البنین)س( الگوی 
تمام زنان انقالبی

ایــن پژوهشــگر می افزاید: 
که  ام البنین)س(  پسر  چهار 
همگــی در دوره درخشــان 
زندگی خود بودنــد در اوج 

جوانی خــود را فدای امام 
حسین)ع( و والیت کردند؛ 
رفتاری که ســبب شد در 
خط مســتقیم و با ثبات 
قدم بردارند حاصل تربیت 

مادری واالمقام است.
مسرور  طاووســی  دکتر 
در پایــان بــا اشــاره به 
نام  به  روز  این  نام گذاری 
تکریم مادران و همسران 
شــهدا نیز می گوید: باید 
به نقش مهــم و اثرگذار 
فرزندانی  تربیت  در  مادر 
انقالبی و والیتمدار بیشتر 

پرداخته شــود. در تحقیقی 
که به تازگی انجام شده، بیان شده است 
افراد والیتمدار، حق طلب و حق مدار در 
مدینه و نیز دشمنان و مخالفان حضرت 
علــی)ع( همه از مادرشــان الگو گرفته 
بودند؛ بایــد تالش شــود در الگوها بر 
ماهیت بشــری، ویژگی های قابل تعمیم 
و نیــز معاصرســازی الگو تکیه شــود؛ 
همچنان که مادران و همسران شهدا از 
ویژگی های وفا، ادب و جانفشانی در راه 

والیت ام البنین)س( درس گرفتند.

دکتر سعید طاووسی مسرور در گفت وگو با قدس:

باید به نقش اثرگذار مادر در تربیت انقالبی فرزندان پرداخت

در تحقیقی که 
به تازگی انجام 

شده، بیان شده 
افراد والیتمدار، 

حق طلب و 
حق مدار در مدینه 

و نیز دشمنان و 
مخالفان حضرت 
علی)ع( همه از 

مادرشان الگو 
گرفته بودند

بــــــرش

الزمه تمدن نوین اسالمی، 
حرکت به سمت اسالمی 

کردن جامعه است
ایکنا: نظام جمهوری اسالمی و شکل گیری 
انقالب موجب شد اسالم یک بار دیگر تجدید 
حیات پیدا کند و به عرصه های سیاســی و 
اجتماعــی بازگــردد؛ به عبارتــی، انقالب 
اسالمی توانست اسالم را در ریل اصلی خود 
به حرکت بیندازد. در این جریان دشمنان 
اسالم وقتی نتوانستند مانع به حرکت افتادن 
و ریل گذاری اسالم در جامعه انقالبی باشند، 
به شیوه های مختلف از جمله تدارک جنگ 
تحمیلی، تالش کردند انقــالب را با وقفه 
مواجه و اسالمی شدن را از جامعه دور کنند؛ 
به همین دلیل بر آن شدند با به وجود آوردن 
جریان های منحط تکفیری مانند داعش در 
میان اهل سنت، چهره  خشونت بار و زشتی 
از اســالم ارائه دهند و میان شیعه و سنی 

شکاف و اختالف بیندازند.
دشــمن همچنین در برابــر حرکت اصیل 
شــیعه که با انقالب اسالمی جان تازه ای را 
در منطقه پیدا کرده بود، شیعه انگلیسی را 
پدید آورد؛ شــیعه انگلیسی تالش کرد آن 
اصل اساســی یعنی ایجاد تمدن اسالم در 
سایه حاکمیت والیت در جمهوری اسالمی 
محقق نشود؛ در این شــرایط مهم ترین و 
هوشمندانه ترین اقدام برای مقابله با عملکرد 
دشمن این است که به سخنان رهبر معظم 
انقــالب تکیه کنیــم. اگر بتوانیــم الگوی 
پیشــرفت مدنظر رهبر انقالب را در جامعه 
به طور دقیق پیاده کنیم، می توانیم تمدن 
نوین اسالمی را برپا کنیم و بر اندیشه های 
تفرقه جویانه دشمن نیز پیروز شویم. در این 
مسیر الزمه پیاده شدن و حرکت برمبنای 
تمدن نوین اســالمی، حرکت به ســمت 
اسالمی کردن جامعه است؛ بنابراین جامعه 
باید سبک زندگی اش تغییر کرده و به سمت 

سبک زندگی اسالمی - ایرانی برود.
متأســفانه هنوز بقایایی از ســبک زندگی 
رژیم گذشته و غرب زدگی در جامعه وجود 
دارد و این نشــان می دهد هنوز بخشی از 
زندگی ما غربی است؛ ضمن اینکه بخشی از 
مصرف زدگی امروز جامعه ما به همان سبک 

زندگی غربی برمی گردد. 
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 دکتر محمدحسن رجبی دوانی

گفتار

دیدگاه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
میاندرود-بهمن ماه 1398

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی میاندرود
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰,۹,۲۰ 
،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی میاندرود مورد رس��یدگی و 
تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

امالک متقاضیان واقع در پلنگ آزاد پالک اصلی ۲۲ بخش ۴
محمد چوپانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۲۰۲.۶۵ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از اسداله چوپانی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در شهریارکنده پالک اصلی ۲۹ بخش ۴

۱۳ فرعی عباس��علی عمادی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۶.۴۸ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از پرویز افشار مالک دستدارمی.

۸۷ فرعی زهرا برزگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۰.۵۶ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از غالم محمد خمر مالک دستدارمی.

۱۰۸ فرعی مریم دولت یار نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۱۷.۶۵ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از فرشته نورزائی مالک دستدارمی.

۱۱۵ فرعی حس��نعلی جاونژاد نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۰.۰۴ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از صغرا باستان مالک دستدارمی.

باقیمانده ۸۱ فرعی رجبعلی علیزائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶.۵۲ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از غالمرضا علیزائی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در اسرم پالک اصلی ۳۴ بخش ۴
۱۳۶۳ فرعی عیسی امینی اسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۸۵.۱۷ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از حسینجان امینی اسرمی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در اللیم پالک اصلی ۳۶ بخش ۴

اکبر شکری اللیمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۷۳.۷۵ متر مربع خریداری بدون 
واسطه از اصغر شکری اللیمی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در بادله پالک اصلی ۴۸ بخش ۴
۲ فرعی مجتبی کش��میری نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹۷.۳۰ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از راحله مفیدی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در سورک پالک اصلی ۵۴ بخش ۴

آرمان آقاجانی نس��بت به سه سهم از شش س��هم پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام سه 
دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مساحت ۶۰۱.۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از طاهره رجبی سنگتراشانی 

مالک دستدارمی.
اسداله عباسی صاحبی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۲۱۳۲.۱۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از محسن عباسی صاحبی مالک دستدارمی.
اعظم فالح زاده کیاپی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۱۸۶.۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از حامد معنویان سورکی مالک دستدارمی.
حسن گردشی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر سهم 

وقف به مساحت ۸۱۴.۶۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از مریم قادی سورکی مالک دستدارمی.
حمزه قلی پور سورکی نسبت به سه سهم از شش سهم پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 

س��ه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مس��احت ۱۷۸.۵۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از سیده مائده کریمی 
مالک دستدارمی.

دادگستری میاندورود نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 
سهم وقف به مساحت ۱۳۴.۵۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقایان کرامتی و محمودی مالک دستدارمی.

زهرا حیدرزاده س��ورکی نس��بت به س��ه سهم از شش س��هم پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مشاع عرصه 
بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مساحت ۶۰۱.۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از طاهره رجبی 

سنگتراشانی مالک دستدارمی.
سیدعلی افضلی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر سهم 

وقف به مساحت ۵۳۱.۷۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از سیده سکینه ابوالقاسمی مالک دستدارمی.
س��یده مائده کریمی نس��بت به سه سهم از شش سهم پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 
سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مساحت ۱۷۸.۵۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از حمزه قلی پور سورکی 

مالک دستدارمی.
علی دباغی سورکی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۳۲۸.۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم دباغی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در دارابکال پالک اصلی ۵۶ بخش ۴

حسین رمضانی دارابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۷.۳۰ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از صفر رمضانی دارابی مالک دستدارمی.

علی دارابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۰.۷۷ متر مربع خریداری بدون واسطه 
از حسن چلوئی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ماکران پالک اصلی ۶ بخش ۹
خدیجه عباسی نیتی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۲.۱۷ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از فرضعلی آتشکار ولوجایی مالک دستدارمی.
معصومه پورخلیلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۲.۱۷ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از فرضعلی آتشکار ولوجایی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در حلمسر و عباس آباد پالک اصلی ۸ بخش ۹

سیدعلی حسینی نودهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶۴.۰۰ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از سیدقاسم حسنی نودهی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ولوجا پالک اصلی ۱۲ بخش ۹
زهرا آزرده ولوجائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶۷.۲۸ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از علی آزرده مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در طبقده پالک اصلی ۱۳ بخش ۹

جانعلی اسپوچین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۷۰۶.۴۳ متر مربع خریداری بدون 
واسطه از هادی اسپوچین مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در چمازتپه پالک اصلی ۱۴ بخش ۹
۲ فرعی حمید صالحی کاویجانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱۲.۵۰ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از قاسم خالقی افراپلی مالک دستدارمی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. م.الف: ۹۸/۴۰/۱۱۷۹۵  آ-۹۸۱۳۶۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸,۱۱,۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸,۱۱,۱۹

علی اکبر نوریان اسرمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

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 ۲۳۷۵-۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۷ هیات به شماره کالسه ۱۱۰-۹۷ 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 ابوالفضل رحمانی فرزند حس��ن بشماره شناسنامه ۵ صادره از بجنورد در یک باب 
منزل به مساحت ۱۶۸,۹۵ متر مربع از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی آقای 
موسی باغچقی فرزند عزیز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۴۳۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۹                  /۱۱                  /۹۸           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۴                  /۱۲                  /۹۸

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 ۹۸/۲۴۶۵ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ هیات به شماره کالسه ۲۰۰-۹۸ 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 گالبتون نقویان فرزند بابا بش��ماره شناسنامه ۱۳۴ صادره از بجنورد در یک قطعه 
زمی��ن مزروعی به مس��احت ۱۴۵۱۰ متر مربع از پالک ۱۳۸ فرع��ی از ۳۱ اصلی واقع در اراضی کالته نقی از محل 
مالکیت رسمی  شخص متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می ش��ود 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-۹۸۱۴۳۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۹                  /۱۱                  /۹۸          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۴                  /۱۲                  /۹۸

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

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

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسمی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ بجنورد مورد رسیدکی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۵۵-اصلی اراضی کهنه کند

۱- شش��دانگ یکباب انباری از پالک ۱۵۵ اصلی فوق به مس��احت ۲۰۲ متر مربع ابتیاعی خانم اوغل بایرام بهمن 
از محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حسین برابر رای ش��ماره ۲۴۶۷-۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ کالسه 

۲۵۳-۹۸ هیات
۲- شش��دانگ یکباب انباری از پالک ۱۵۵ اصلی فوق به مس��احت ۲۰۲ متر مربع ابتیاعی خانم آی صنم بهمن از 
محل مالکیت ثبتی غالمحس��ین علی آبادی فرزند حس��ین برابر رای ش��ماره ۲۴۶۶-۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ کالسه 

۲۵۴-۹۸ هیات
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود .     آ-۹۸۱۴۳۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه ۱۹                    /۱۱                    /۹۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه ۰۴                    /۱۲                    /۹۸
رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد- احمد اصغری شیروان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۹۳۲۸مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محسن یوسف پور رشتی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۸۲ صادره از رشت در قریه خفنچه در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۵۸۵/۵۱ متر مربع پالک فرعی ۱۹ از 
اصلی ۷۰ مفروز مجزی از پالک ۲ از اصلی ۷۰ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل 

یوسفی نیای نهزمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 ۴۸۸۲ آ-۹۸۱۴۳۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
حسین اسالمی کجیدی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

/ع
98
14
32
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دهیاری روستای دوست آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر 
روس�تا را از طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 
صالحیت پیمانکاری در رش�ته راه و ترابری و با رعایت ظرفیت کاری واگذار نماید.  
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1398/12/03 
به آدرس مش�هد ، بلوار توس ، بین توس 131 و 133 ، دهیاری دوس�ت آباد مراجعه 
نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به 
حس�اب جاری ش�ماره  0107689429001 نزد بانک ملی بنام دهیاری دوس�ت آباد 
ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری دوست آباد

آگهی تغییرات شرکت هنر صنعت یکتا ویژه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 62312 و شناسه ملی 14007004501    
 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زینب سادات تقی زاده بشماره 
ملی 0889042586 بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره -خانم مینو حسن زاده قره چشمه بشماره ملی0829398848 
بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره- خانم نس��رین جعفری بش��ماره ملی 0889083681 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره - 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ورس��می و بانکی با امضا ی منفرد مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد 

بود
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )762515(

9ع
81
42
67

آگهی تغییرات شرکت آروین رافع پارس سرخس شرکت تعاونی به شماره ثبت 603 و شناسه ملی 14000069510    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,15 ونامه ش��ماره4412مورخ97,11,27 اداره 
تع��اون کار و رف��اه اجتماع��ی س��رخس تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 حس��ن حقدادی 0819892440 - محس��ن اس��دزاده 
0810246104- مصطف��ی حس��ن زاده 0810004811ب��ه س��مت اعضاء اصلی هیأت مدیره و محمد حس��ن زاده رس��ول خانی 
0819417424 و زهرا بائی 0819808083 به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 
-2سمیه حسن زاده 0810037815 به سمت بازرس اصلی و محمد حسن زاده 0819953369 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرخس )762516(

9ع
81
42
68

 آگهی تجدید مزایده 
»نوبت دوم«

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار در نظر 
دارد نسبت به واگذاری غرفه شماره 8 بازار 
زائ��ر از طریق تجدیدمزایده کتبی و با قیمت 
کارشناس��ی بصورت رهن و اجاره برای مدت 
دو س��ال اقدام نماید.متقاضیان واجدشرایط 
م��ی توانن��د ب��رای کس��ب اط��اع بیش��تربه 
ساختمان اداری س��ازمان به نشانی خراسان 
رضوی-س��بزوار-میدان کارگر-ضلع شرقی 
پ��ارک جانب��ازان مراجعه و یا با ش��ماره تلفن 
ه��ای 44291311-44291141 تم��اس حاص��ل 
نمایند.آخری��ن مهلت تحویل پیش��نهادها به 
دبیرخانه س��ازمان تا پای��ان وقت اداری روز 
باشد.پیشنهادات  سه شنبه1398/11/29می 
چهارش��نبه1398/11/30رأس  روز  واصل��ه 

ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  /ع

98
13
93
5

پیرو چ��اپ آگه��ی دعوت مجم��ع ش��رکت تعاونی 
تولیدی کارکنان پیش��گام الکتریک خودرو شرق 
به شماره ثبت 57322 که در تاریخ 1398/11/12 
چاپ شده  در بند 4 تصویب بودجه برای سال مالی 

98 صحیح می باشد.                        هیئت مدیره
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98
14
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
اجباری شدن رمز پویا در ۱۸بانک تا یکشنبه آینده

اقتصــاد: بانک مرکــزی بــا صدور 
اطالعیه ای از قطع رمز دوم ایستا در ۱۸ 
بانک و مؤسسه اعتباری تا روز یکشنبه 
خبر داد.بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای 
قطع رمز دوم ایستا در چند بانک دیگر را 
اعالم کرد.براساس این اطالعیه که پیرو 
اقدامات انجام  شده در مورد قطع رمز دوم 
ایســتا )رمز دوم فعلی کارت بانکی( صادر شده است، رمز دوم ایستا در بانک های 
صنعت و معدن، اقتصاد نوین، ایران زمین و سرمایه در روز هفدهم بهمن  ماه سال 
جاری، در بانک های ســپه، انصار، گردشگری، شــهر، آینده و توسعه صادرات در 
روز نوزدهم بهمن  ماه و در بانک های ملی، تجارت، پارسیان، کارآفرین، خاورمیانه، 
حکمت ایرانیان، مؤسسه اعتباری توسعه و مؤسسه اعتباری کوثر در روز بیستم 
بهمن  ماه ســرویس رمز دوم ایستا قطع خواهد شد و مشتریان این بانک ها پس 
از تاریخ های اعالم شــده قادر به اســتفاده از رمز دوم ایســتا خود نبوده و باید از 
سامانه های دریافت رمز دوم پویا استفاده کنند.این اطالعیه می افزاید: زمان قطع 
سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک ها نیز متعاقباً اعالم می شود.همچنین با توجه 
به ســهولت دریافت رمز دوم پویا از طریق »پیامک« مشتریان بانکی می توانند با 

مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک خود، این سرویس را فعال کنند.

مذاکرات تجاری ایران و پاکستان
فارس: ایران و پاکســتان مذاکراتی را در راســتای انجام مبادالت کاال به کاال و 
افزایش همکاری های دوجانبه در حوزه کشاورزی، گمرک، صنعت و تجارت انجام 
دادند.علیا حمزه مالک، معاون اموربازرگانی مجلس پاکستان اعالم کرد: مقامات 
پاکستانی و ایرانی یک کمیته مشترک تجاری به سرپرستی وزرای بازرگانی دو 
کشــور ایجاد کرده اند.مالک گفت: هشتمین نشست کمیته مشترک تجاری دو 
کشــور در ماه جوالی سال 20۱9 در اســالم آباد برگزار شد.وی گفت: دو طرف 
مذاکراتــی را در راســتای ایجاد مکانیزم مبادله کاال بــه کاال، افزایش همکاری 

گمرکی، کشاورزی و صنعتی انجام داده اند.
به گفته این مقام پارلمان پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور در جریان بازنگری 
در تفاهم نامه بین ایران و پاکســتان قرار داشته است.این تفاهم نامه به گسترش 
همکاری های تجاری بین دو کشور همسایه از طریق استفاده از ابزارهایی نظیر 
برگزاری ســمینارهای تجاری و نمایشــگاه ها منجر خواهد شد.وزارت بازرگانی 
پاکستان همچنین مذاکراتی را در راستای امضای توافق تجارت آزاد با ایران انجام 
داده و به همین منظور یک کمیته مذاکرات فنی در این زمینه ایجاد شده است.

ترخیص کاغذ به روال عادی بازگشته است
مهر: میر اشــرفی رئیــس کل گمرک 
ایــران گفــت: در برهــه ای از زمان به 
دلیل ناهماهنگی های ایجاد شــده بین 
بعضــی از ســازمان ها به ویژه ســازمان 
ملی اســتاندارد، وضعیت ترخیص کاغذ 
با مشــکل مواجه شــده بود، به گونه ای 
که شاهد دپو شــدن محموله های کاغذ 
بــه میزان حدود 2۳هزار تن در گمــرک بودیم.رئیس کل گمرک ایران افزود: پس 
از حل مباحث پیش آمده طی ماه پیش، دیگر مشــکلی در ترخیص کاغذ نیست 
و فرایند ترخیص این کاال به روال عادی بازگشــته اســت.وی درباره میزان واردات 
کاغذ در ســال جاری، گفت: در ۱0 ماه ســال جاری ۸۸۷ هــزار و ۵2۱ تن کاغذ 
به ارزش یک میلیارد و ۵۷ میلیون و ۳0۴ هزار دالر به کشــور وارد شــده اســت.

فائو: قیمت جهانی موادغذایی افزایش یافت
فارس: ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد)فائو( در گزارش جدید خود از 
افزایش دوباره قیمت جهانی موادغذایی خبر داد. طبق اعالم فائو، شاخص قیمت 
جهانی موادغذایی در ماه ژانویه با افزایش 0/۷درصدی نســبت به ماه پیش از آن 
)دسامبر( به ۱۸2/۵ واحد رسید. این رقم ۱۱/۳درصد باالتر از رکورد ثبت شده در 
ماه مشابه در سال گذشته میالدی است.به گزارش فائو، در این دوره قیمت جهانی 
روغن های نباتی، شکر و گندم شاهد بیشترین میزان رشد بوده است.بر این اساس، 
شاخص قیمت جهانی روغن های نباتی فائو در ماه ژانویه سال 2020نسبت به ماه 
پیش از آن 0/۷درصد افزایش یافت و به باالترین میزان خود در سه سال گذشته 
رسید. آمارهای فائو نشان می دهند قیمت جهانی روغن پالم، سویا، آفتابگردان و 
کلزا همگی افزایش داشته اند.شاخص قیمت جهانی شکر فائو نیز در اولین ماه سال 
جاری میالدی رشدی ۵/۵درصدی داشت که ناشی از کاهش پیش بینی ها نسبت 
به میزان تولید شکر در بسیاری از کشورهای عمده تولیدکننده این محصول بود.
شاخص قیمت جهانی غالت فائو در ماه ژانویه نسبت به ماه پیش از آن 2/9درصد 
افزایش یافت که ناشی از رشد قیمت گندم، ذرت و برنج بود.همچنین قیمت جهانی 
موادلبنی در ماه ژانویه رشدی 0/9درصدی داشت که تا حد زیادی ناشی از افزایش 
تقاضا برای واردات کره، پنیر و شیرخشک بود.اما در مقابل شاخص قیمت جهانی 

گوشت فائو پس از ۱۱ماه افزایش متناوب، کاهشی 0/۴ درصدی را تجربه کرد. 
مسئله ای که ناشی از کاهش میزان خرید گوشت از سوی چین و دیگر کشورهای 
شرق آسیا و همچنین افزایش صادرات محصوالت گوشی از سوی تولید کنندگان 
جهانی بود.فائو در جدیدترین گزارش خود برآورد کرد میزان تولید جهانی غالت در 
سال 20۱9 میالدی به رکورد 2میلیارد و ۷۱۵ میلیون تن رسیده باشد که افزایشی 
2/۳درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.فائو همچنین پیش بینی خود از میزان 
مصرف غالت در ســال زراعی 2020-20۱9 را تا رقم 2میلیارد و ۷۱۴میلیون تن 
افزایش داد که نسبت به سال گذشته افزایشی ۱/2درصدی داشته است.همچنین 
انتظار می رود میزان ذخیره جهانی غالت در پایان فصل زراعی سال جاری میالدی 
به ۸6۳/۳ میلیون تن برســد که اندکی پایین تر از ابتدای سال زراعی خواهد بود. 
بر این اساس نسبت میزان ذخایر جهانی غالت به میزان مصرف جهانی غالت در 
سطح ۳0/9درصد اســت که با توجه به سوابق تاریخی، نسبت قابل قبولی است.

همچنین پیش بینی می شود میزان تجارت جهانی غالت در سال جاری میالدی 
با افزایشــی 2/۳درصدی به ۴20 میلیون تن برسد که دومین رکورد ثبت شده از 
ابتدای ثبت آمارها در این زمینه اســت. این افزایش تجارت تا حد زیادی ناشی از 

افزایش صادرات گندم از کشورهای اروپایی و اوکراین به کشورهای آسیایی است.

ویروس اقتصادی به کدام بازارهای مالی سرک کشید و تأثیر گذاشت؟

کنترل کرونا و بازگشت امید به اقتصاد
 اقتصاد/ زهرا طوسی  این روزها احتمال 
شــیوع یا درمان ویروس چینی نبض بازار 
جهانی را به دست گرفته، به طوری که بیم 
از گسترش کرونا یا امید به یافتن واکسن 
ایــن ویروس، نقش مهمی را در تشــدید 

نوسان در بازارها بازی کرده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اتفاقات اخیر 
تأثیر بســزایی بر کاهش رشــد اقتصادی 
جهانی خواهد داشت. چین، دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا و کلید موتور رشد اقتصاد جهان 
است. هر تأثیر منفی در این کشور به طور 
مسلم در سراسر دنیا اثر 

خواهد گذاشت.
بانک مرکزی چین قصد 
دارد نقدینگی بیشتری 
اقتصاد  تقویــت  برای 
این کشور تزریق کند و 
اوایل هفته جاری وعده 
داد از ابزارهای سیاست 
پولــی مختلفــی برای 
کمک بــه زدودن تأثیر 
استفاده  ویروس  شیوع 
دولت  کــرد.  خواهــد 
اول  مرحله  در  چیــن 
۱۷۴میلیــارد دالر نقد 
بازار کرده و اعالم  وارد 
کرده اســت اگــر این 
نرخ  ثبات  نتواند  مقدار 
بهره و رشــد اقتصادی 
را حفــظ کند، آمادگی 
بیشــتر  تزریق  بــرای 
دارد. همچنیــن دولت 
در اقدامی دیگر نرخ سود بانکی کوتاه مدت 
را کاهش داده و هدف رشد اقتصادی خود 
برای سال 2020 را تا 6درصد پایین آورده 
است. در بازار ارز، ارزش هر دالر آمریکا به 
بیش از ۷ یوآن رســید که از تضعیف پول 

ملی چین حکایت دارد.
 با این حال شیوع این ویروس به نفع سهام 
داروســازی به خصــوص در چین بود، اما 
گردشگری و بخش های مرتبط با سفر مثل 
هتل ها، خطوط هوایی و کاالهای لوکس و 

مصرفی آسیب دیدند.

  افزایش قیمت نفت با حمایت 
متحدان اوپک 

ویــروس کرونا همچنیــن موجب توقف 
۱۸پاالیشگاه چین و کاهش 
20درصدی تقاضای نفت در 
این کشور شــده که روزانه 
۳میلیون بشــکه از تقاضا را 
کم کرده است. پاالیشگاه های 
چین در حال ذخیره کردن 
فروخته  نفتــی  محصوالت 
نشــده خود مثــل بنزین و 
سوخت جت هســتند. ولی 
ذخایر آن هــا رو به افزایش 
اســت و ظرفیــت برخی از 
این پاالیشگاه ها به زودی پر 

می شود. 
از طرفی چیــن بزرگ ترین 
واردکننده نفت خام دنیاست، 
تغییری  گونــه  هر  بنابراین 
در میزان مصــرف آن تأثیر 
قابل توجهی بــر بازار جهانی 
انرژی خواهد گذاشــت. این 
کشــور حــدود ۱۴ میلیون 
بشکه نفت در روز مصرف می کند که برابر 
با مجموع تقاضای فرانســه، آلمان، ایتالیا، 
اسپانیا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی است. 
با کاهش تقاضا از ســوی چین، هم اکنون 

بسیاری از کشورهای عرضه کننده نفت به 
دنبال چارتر کردن ابرنفتکش ها به منظور 
نگهداری نفت به فروش نرفته خود هستند. 
عرضــه نفت برای تحویل فوری در آســیا 
فراوان است و معامله گران را با گزینه های 
معدودی برای نگهداری محموله هایشــان 

روبه رو کرده است. 
تأثیر شیوع کرونا بر تقاضای جهانی نفت، 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
را وادار کرده است کاهش ۵00هزار بشکه 
در روز را مدنظــر قرار بدهــد که در این 
صورت مجمــوع کاهش عرضــه نفت به 
2میلیون و 200هزار بشکه در روز خواهد 
رســید. قیمت های نفت که پس از ریزش 
سنگین آن ها را به پایین ترین رکوردشان 
در چهار ماه گذشــته رسانده بود، با اقدام 
ســرمایه گذاران در ارزیابی خسارات شیوع 
ویروس کرونای جدید به رشــد اقتصادی 
، تقاضا برای نفــت در روزهای اخیر کم و 
بیش ثابت مانده بــود و در معامالت  روز 
جمعه نیز هر بشــکه نفــت برنت دریای 
شــمال ۸سنت گران شــد و ۵۵/0۱ دالر 
در هر بشــکه بــه فروش رســید. قیمت 
نفت آمریکا نیز 2ســنت افزایش داشت و 
۵0/9۷دالر در هر بشــکه به فروش رسید.

 حمایت روسیه
 از کاهش عرضه نفت

به اعتقاد کارشناســان دلیل روند افزایشی 
قیمــت نفت با وجــود باال رفتن شــمار 
کشته های ویروس کرونا در چین، حمایت 
روسیه از کاهش بیشتر عرضه نفت به بازار 
جهانی توسط گروه موسوم به اوپک پالس 
شــامل اعضای اوپک و متحدان نفتی این 
گروه است. منابع آگاه روسی اظهار کرده اند: 
مسکو می خواهد بازار را درباره جلو افتادن 
زمان نشســت مطمئن کند تــا از ریزش 

بیشتر قیمت ها جلوگیری کند.
کاهش تقاضای جهانــی نفت که احتماالً 
بزرگ ترین شــوک تقاضا بــرای بازارهای 
نفــت از زمان بحران مالی 200۸ و 2009 
و ناگهانی ترین ضربــه از زمان حمله های 
یازدهم ســپتامبر بوده، سبب شد اعضای 
اوپک و متحدانش نشستی اضطراری برای 
کاهش تولید و ممانعت از کاهش بیش از 

حد قیمت نفت برگزار کنند. 
البته اثــر این ویروس بر ایــران از طریق 
کاهش قیمت نفت نیســت، چرا که مقدار 
فروش نفت ما به دلیــل تحریم ها آن قدر 
پایین اســت که کاهش قیمــت بر آن اثر 
جدی ندارد. اینکه خرید نفت چین کاهش 

می یابد هم اثری بر ما ندارد. چین امســال 
باید بیش از ۱۵میلیارد دالر نفت جدید از 
آمریکا بخرد که بیش از نفتی اســت که از 

ایران می خرید.

 بورس های جهان
 در مخمصه کرونا

تاکنون بازارهای بــورس جهانی 2/۷هزار 
میلیارد دالر به دلیل ویروس کرونا از دست 
داده اند.  سرمایه گذاران دوشنبه هفته ای که 
گذشت ۴20میلیارد دالر از پول هایشان را 
از بازار ســرمایه چین بیرون آوردند. آن ها 
از ترس شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب 
اقتصادی آن، یوآن فروختند و بازار کاالها 
را رهــا کردنــد، اما ریزش شــاخص های 
بورســی در پایان هفته اخیر به دلیل امید 
به سیاســت های اقتصــادی دولت چین 
متوقف شد. سهام های چینی ۱/66درصد 
وضعشان نسبت به روز قبل بهبود پیدا کرد. 
شاخص گسترده MSCI نیز که وضعیت 
بورسی 9۴ کشور جهان را نشان می دهد، 
0/6درصد رشد کرد.سهام های استرالیایی 
0/۴۵درصد و شــاخص نیکــی ژاپن نیز 

۱/۴2درصد رشد کرد.
وضعیت سهام شرکت های هواپیمایی نیز 
که دچار افت جدی شــده بود، از سقوط 
ایستاد. ســهام ایرالین کاتای پاسیفی در 
کره جنوبی که در ســال جاری ۱۱درصد 
کاهــش یافته بود ۳/۳ درصد رشــد کرد. 
ایــن ایرالین اعــالم کرده بــود به تدریج 
90 درصــد از پروازهایش به چین را قطع 
می کند.  وضعیت سهام ایرالین های بزرگ 
چینی نیز بهبود پیدا کرد. سهام شانگهای 
ایر ۴/۴درصد رشد کرد. سهام قنتاز ایرویز، 
ایرالین بزرگ استرالیا نیز 0/۸درصد رشد 

کرد.

 بازار های آسیا در حال بازگشت
 به رشد  قرار گرفته اند

حاال ودریگو کاتریل، استراتژیســت ارشد 
تبادالت در بانک ملی استرالیا گفته است: 
بازارهای سهام آســیا در روند بازگشت به 
رشد قرار گرفته اند. عامل اصلی این جریان 
تالش های چین در ارائه مشوق هایی برای 
تقویت اقتصاد و کم کردن نگرانی از شیوع 

ویروس کرونا، ارزیابی شده است.
البته اثر اصلی شیوع کرونا در اقتصاد ایران 
از طریق همین بازارمالی اســت و بورس 
را مجبور به اســتراحتی جــدی خواهد 
کرد. با گســترش اثر شیوع ویروس کرونا 
ســهام کاالیی در بورس تهران با فشــار 

فروش مواجه شدند و نتوانستند همگام با 
دیگر نمادهای بازار مســیر صعودی را در 
پیــش بگیرند. در نتیجه در فضای کنونی 
اخبار از بهبــود حال بازار جهانی می تواند 
به یاری ســهام کاالیی بورس تهران آید. 
ســرمایه گذاران باید درست انتخاب کنند 
تــا از دارایــی خود محافظــت کنند، اما 
سیاســت گذاران نیز باید بترسند. بخش 
عمده کاالهای اساســی ما از طریق چین 
تأمین می شود که این اتفاقات آن را متأثر 
کرده و در بازارهای مختلف مشکل)شاید 

موقتی( ایجاد می کند.

 طال حریم امن سرمایه ها
اما  قیمت طال تحت تأثیر نگرانی از شیوع 
ویــروس کرونا بــر اقتصاد جهان رشــد 
کرده اســت. اس پی انگل، تحلیلگر ارشد 
اعالم کرده اســت: هجوم به طرف خرید 
طال و همچنیــن اوراق قرضــه به دلیل 
نگرانی از شیوع ویروس کرونا موجب باال 
رفتن قیمت شده است. ســرمایه گذاران 
نگران هســتند تضعیف اقتصــاد جهانی 
ســرمایه های آن ها را به خطــر بیندازد. 
بنابراین آن ها سرمایه هایشان را به سمت 
فلز گرانبهــای طال می برند تا حریم امنی 

برای سرمایه هایشان ایجاد شود. 
با این وجــود باید گفت امروز دولت چین 
مدیریت خود را در برطرف کردن بحران ها 

ثابت کرده است. 
در تعطیالت ســال نوی چینی میلیاردها 
ســفر اتفاق می افتد که متوقف یا محدود 
کردن آن ها کار بســیار پیچیده ای است. 
پکن میلیون ها نفر را قرنطینه و تعطیالت 
ســال نو را طوالنی تر کرده است. پروازها 
لغو شده اند و مقامات سراسر جهان سعی 
می کنند جلو گســترش ایــن ویروس را 
بگیرند. بانک مرکزی چین ســعی می کند 
مانــع کاهش قیمت ها پس از باز شــدن 
دوباره بازار شــود و اقداماتی برای افزایش 
نقدینگی در پیــش گرفته که همه آن ها 
می توانــد اقتصاد جهانی را به مدار رشــد 
رئیس  جورجیوا،  کریســتالینا  بازگرداند. 
صندوق بین المللی پول می گوید: احتمال 
دارد شــیوع ویروس کرونا دست کم برای 
مدت کوتاه آهنگ رشد اقتصادی جهان را 
آهسته تر کند، ولی هشدار داد هنوز خیلی 
زود اســت و برای آینده دورتر پیش بینی 
کرد: ما باید ســرعت اقداماتی را که برای 
جلوگیری از گســترش ویروس کرونا به 
عمل می آید و اینکه تا چه حد این اقدامات 

مؤثر است را ارزیابی کنیم.

بسیاری از 
کشورهای 
عرضه کننده نفت 
به دنبال چارتر 
کردن ابرنفتکش ها 
به منظور نگهداری 
نفت به فروش 
نرفته خود هستند. 
عرضه نفت برای 
تحویل فوری در 
آسیا فراوان است 
و معامله گران را با 
گزینه های معدودی 
برای نگهداری 
محموله هایشان 
روبه رو کرده است

بــــــــرش

 با گسترش اثر 
شیوع ویروس 
کرونا سهام کاالیی 
در بورس تهران با 
فشار فروش مواجه 
شدند و نتوانستند 
همگام با دیگر 
نمادهای بازار مسیر 
صعودی را در پیش 
بگیرند. در نتیجه 
در فضای کنونی 
اخبار از بهبود 
حال بازار جهانی 
می تواند به یاری 
سهام کاالیی بورس 
تهران آید

بــــــــرش

از درآمدهای عجیب و غریب شرکت های خصولتی مالیات بگیرید   ایسنا/ حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفت: اخذ مالیات از بنگاه های خصولتی باید در دستور کار قرار بگیرد، زیرا در سال 
گذشته معادل ۲۰شرکت خصولتی به میزان ۷۶هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته اند که در شرایط اضطرار اقتصادی کشور، می توان از آن ها با رقم های باالیی مالیات گرفت. الیحه بودجه ۹۹ منابع و 

مصارف غیرقابل تحققی همچون پرداخت دیون دولت و اوراق مشارکت دولتی را در خود دارد. از نظر من نه استقراض و نه منابعی که برای بازپرداخت درنظر گرفته، محقق نخواهد شد.
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فراخوان تجدید 
مناقصه نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�انجام�امور�خدمات�پایش�سالمت�

کارکن��ان�خ��ود�را�از�طری��ق�انج��ام�مناقص��ه�عمومی�به�
بخش�غیردولت��ی�واگذار�نماید.�کلی��ه�مراحل�برگزاری�
مناقص��ه�به�ش��ماره�فراخ��وان���2098000060000277از�
دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه�گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مناقصه�گران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�360,000,000ریال�
ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهل��ت�مقرر�به�امور�
مال��ی�معاونت�پژوهش��ی�دانش��گاه�به�نش��انی:�مش��هد�
خیابان�دانش��گاه�س��اختمان�قرشی�طبقه�س��وم�تحویل�

گردد.
*�تاریخ�انتشار�مناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/17

*�مهلت�دریافت�اسناد�مناقصه�از�سامانه:�پایان�روز�98/11/24
*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/4
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/7

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
محوط��ه� دی��وار� اح��داث� نظ��ردارد�

مجتمع�رفاهی�گهرباران�شهرس��تان�س��اری��را�از�طریق�
مناقص��ه�عمومی�ب��ه�بخ��ش�غیردولتی�واگ��ذار�نماید�.�
کلی��ه�مراح��ل�برگ��زاری�مناقصه�ب��ه�ش��ماره�فراخوان�
2098000060000279،�از�دریاف��ت�اس��ناد�مناقص��ه�ت��ا�
ارائه�پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�
طریق�درگاه�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)ستاد(�
به�نش��انی:��www.setadiran.irانجام�خواهد�شد�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:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبل��غ��360.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حسابداری�مدیریت�پش��تیبانی�و�امور�رفاهی�دانشگاه��
به�نش��انی�:�مش��هد�-رو�ب��ه�روی�فکوری�94-�ش��هرک�
دانش�و�سالمت�-طبقه�اول�ستاد�مرکزی�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/17

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/24

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/4
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/7

*�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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

یارانه 72هزار تومانی نقض 
عدالت یارانه ای است

یارانه معیشــتی دومین یارانه ناشی از گران 
شــدن نرخ حامل های انرژی بــود که دولت 
پس از اعتراض های آبان ماه با اعالم شناسایی 
60میلیون واجد شرایط دریافت یارانه معیشتی 
مبلغ دیگری بر یارانه هدفمندی پیشین افزود. 
در حالی که دولت آقــای روحانی تا پیش از 
اضافه کردن یارانه دیگــری به یارانه قبلی از 
سختی های تأمین بودجه یارانه می گفت، اما 
مدعی پرداخــت یارانه بنزینی به 60 میلیون 

ایرانی شده است. 
دولت باید جوابگوی این پرســش مهم باشد 
که آیا ایــران 60میلیون نیازمند مســتحق 
دریافت یارانه دارد؟ 60 میلیون نیازمند با چه 
سازوکارهایی شناســایی شده اند و چرا دولت 
مصمم است یارانه ناشــی از هدفمندی های 
ســال ۸9 را با یارانه بنزینی ادغام کند و فقیر 
و غنی مبلغ مشترکی به عنوان یارانه دریافت 

کنند؟
اگر یارانه معیشــتی ناشــی از طرح افزایش 
نرخ بنزین مشــمول خانواده های کم درآمد و 
آسیب پذیر جامعه می شــود، چرا سایر افراد 
جامعه که مشمول این طرح نشده اند، همچنان 
یارانه قبلی ۴۵ هــزارو ۵00تومانی را دریافت 

می کنند؟
 اگــر دولت بر این عقیده اســت که دریافت 
یارانه حق هر ایرانی است، باید همه را مشمول 
دریافت یارانه کند و به نام های مختلف حذف 
و پرداخــت یارانه به گروه های مختلف جامعه 
نشان دهنده تناقض دالیل مطرح شده از سوی 

دولت است.
هدف اصلی پرداخت  یارانه در تمام دنیا حمایت 
از خانواده های کم درآمد و آسیب پذیری است 
که بــه دالیل مختلف قادر به کســب درآمد 
نیســتند. پرداخت یارانه به همه مردم حتی 
ثروتمندان جامعه به اسم برقراری عدالت عین 
بی عدالتی است و کاستن از یارانه خانواده های 
محرومی که دو یارانه هدفمندی پیشــین و 
یارانه معیشــتی فعلی را دریافت می کنند به 
اسم تجمیع پرداخت یارانه ای عماًل به نفع قشر 
برخورداری است که عدم نیاز آن ها به دریافت 

یارانه معیشتی برای دولت اثبات شده است. 
تغییر رویکرد دولــت در این موضوع به ضرر 
خانواده هــای کم برخوردار و نفع رســاندن به 
اقشــاری اســت که عماًل نیازی بــه دریافت 
۷2هزار تومان یارانه ندارند. دولت با این طرح 
تفاوتی بین فقیر و غنی نگذاشــته و اقشــار 
آســیب پذیر جامعه همان مبلغی را می گیرند 

که برخورداران جامعه از آن منتفع می شوند!
 موضوعی کــه هیچ معیار قابــل دفاع از آن 
نیســت و نشان می دهد دولت همچنان مایل 
به شناســایی خانواده های نیازمند و حمایت 
یارانه ای از آن ها نیســت، چرا که همه اقشار 
در این طــرح هماننــد نیازمنــدان جامعه 
یارانــه دریافت می کنند.شناســایی بیکاران، 
مســتأجران با درآمدهای کم و اجاره های باال، 
حاشیه نشــینان، معلوالن و زنان سرپرســت 
خانواده، موضوع فوری در پرداخت یارانه است. 
بــه هیچ وجه نمی تــوان پذیرفت 60میلیون 
ایرانی نیازمند دریافت یارانه باشــند، بنابراین 
دولت برای رفع ابهاماتی که ناشــی از تناقض 
گفتار وعملکرد یارانه ای خود است، باید رویکرد 
دوباره و ویژه ای به شناسایی نیازمندان دریافت 
یارانه و  حذف گروه های متوســط و برخوردار 
جامعه از دریافت یارانه ۷2هزار تومانی صورت 
دهــد، در غیر این صورت دولت یک بار دیگر 
در موضوع مهمی چون حمایت های یارانه ای، 

عدالت اقتصادی را نقض کرده است.
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سالگرد وفات مادر حضرت ابوالفضل)ع( بهانه ای برای تکریم مادران و همسران شهداست

حاج قاسم درنگاه 
ام البنین های  روزگارما

فرزانه میرزایی: توی خونشان است دخترها. از همان 
بودن  مادر  سال های شروع کودکی تمرین می کنند 
را. دلواپس شــدن را. از همان روزهای کودکی یاد 
می گیرند غذای مورد عالقه عروسکشان را بشناسند 
و عروسکشان را گرســنه نخوابانند. اصاًل همین که 
دختر متولد شوی کافی اســت تا رؤیای در آغوش 
گرفتن فرزند داشــته باشی. اما هستند مادرانی که 
جنس نگاهشان فرق می کند. دلواپسی هایشان فرق 
می کند. هســتند مادرانی که چشم بر آرزوهایشان 
بســته اند و دل خوش کرده اند به عکسی که برسد. 
به پیکری که ســر نداشته باشــد. به فرزندی که 

لباس دامادی به تن نکرده باشــد و دلخوش اند به 
آرمان هایشــان، به شــفاعت صاحب حرمی که به 
شوق دفاع از آن، فرزندان و شوهران داده اند. ایران 
پر است از همسران و فرزندانی که به شوق دفاع از 
انقالب و آرمان هایــش، طعم تلخ تنهایی را تا پایان 
عمر به دوش خواهند کشید و چشم انتظار عزیزانی 
هســتند که برای دفاع از حرمین شــریفین به پا 
خاسته اند. به مناسبت روز تکریم مادران و همسران 
شهدا، دیداری با چند تن از این عزیزان داشته ام و 
برای چند دقیقه پای صحبتشان درباره شهید سردار 

قاسم سلیمانی نشستم.

اعظم خدادادپور، همسر شهید محمدعلی خادمی که ۱۵ سال با یکدیگر زندگی کردند و ثمره این زندگی 
دو فرزند به نام های محمدجواد و نگار است. شهید خادمی در سال ۶۰ متولد شد و در شهریور ۹۴ در 

حلب به شهادت رسید. خانم خدادادپور مصمم می گوید: ما راه سردار سلیمانی را ادامه خواهیم داد.

خانم میررضایی، مادر شــهید میرزا محمد تقی پور، متولد سال ۶۱ که در آبان ۹۶ در دیرالزور به 
شهادت رســید. خانم میررضایی می گوید: من مطمئن هستم شهید سلیمانی بیشتر از سردار 
سلیمانی برای ملت ایران کار خواهد کرد و از قطره قطره خون ایشان، هزاران سردار سلیمانی بلند 

خواهد شد و ادامه دهنده راه ایشان هستند.

سیده خدیجه کاظمی، همسر سردار شهید محمدرضا حسینی مقدم، ۳۲ سال با یکدیگر زندگی کردند و 
ثمره این زندگی چهار فرزند است. شهید حسینی مقدم بهمن ۹۶ در شهر سامرا به شهادت رسید. خانم 
کاظمی می گوید: سردار سلیمانی مزد ۴۰ سال مبارزه را این گونه گرفت که به دست دولتی جنایتکار و در 
کشوری که از حرمین شریفین آن دفاع می کرد به شهادت رسید. ایشان مزدش را به زیبایی تمام گرفت.

 مریم طربی، مادر شهید حسن قاسمی دانا متولد سال ۶۳ که در اردیبهشت ۹۳ در حلب به شهادت 
رسید. به گفته او سردار سلیمانی فرمانده تمام بسیجی ها و رزمندگان مقاومت بود. شهادت ایشان 
رستاخیز به پا کرد. یک قطره خون شهید که به زمین می ریزد، هزاران قطره می شود و جوشش دارد. 

فاطمه دانشمند، مادر شهید جواد محمدی مفرد متولد سال ۵۶ که در بهمن ۹۴ در خان طومان به 
شهادت رسید، می گوید: سردار سلیمانی در جنگ به ما خیلی کمک می کرد و محافظ ما بود و ما 

اینجا راحت بودیم. سردار سلیمانی جانش را برایمان گذاشت و ما به ایشان افتخار می کنیم.

 بی بی ساره بخشی، همسر شهید سید محمد حسین زاده که ۱۶ سال با هم زندگی کردند.  شهید 
 حسین زاده متولد سال ۵۵ در مهر سال ۹۳ در دمشق به شهادت رسید. خانم بخشی می گوید: 

ان شاءاهلل مادر خوبی باشم و بتوانم فرزندانم را سردار سلیمانی وار تحویل جامعه دهم.

 خدیجه شــاد، مادر شهیدان مصطفی و مجتبی بختی به ترتیب متولد ۶۱و ۶۷ که در تیر ۹۴ در 
منطقه تدمر همزمان به شهادت رسیدند، می گوید: سردار سلیمانی فقط برای ایران سردار سلیمانی 

نبود برای همه کشورها بود و همه از ایشان الگو گرفتند. ما همه سردار سلیمانی هستیم.

 زهرا سزاوار، مادر شهید محمد جاودانی، متولد سال ۶۷ که در مهر ۹۶ در تدمر به شهادت رسید. 
به گفته ایشان سردار سلیمانی سردار دل ها بود، ان شاءاهلل که نفس قدسی سردار سلیمانی موجب 

شود جوانان ایشان را انتخاب کنند، به حق خودش و اراده و اعتقادی که داشته است. 

کلثوم غالمی محمدی، مادر شهید محمود ساالری متولد سال ۶۰ که در مهر سال ۹۵ در حلب به شهادت 
رســید. خانم غالمی می گوید:  با شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانی، یاد فرزندم افتادم که مانند امام 
حسین)ع( سرش را از پیکرش جدا کردند. سردار سلیمانی هم مثل حضرت ابوالفضل)ع( به شهادت رسید.

کبری عودی، مادر شــهید امیر قبادی، متولد سال ۷۰ که در آذر ۹۳ در کوبانی به شهادت رسید. 
خانم عودی می گوید: ما راه سردار عزیز، سردار دل ها را ادامه خواهیم داد و پشتیبان کامل نیروهای 

مقاومت هستیم.

معصومه صبری، مادر شهید جواد جهانی متولد سال ۶۰ که در آبان ۹۵ در حلب به شهادت رسید. 
به گفته خانم صبری سردار سلیمانی مرد خوب و وفاداری بود که همیشه در جنگ حضور داشت و 

برای ایران زحمت بسیار کشید. ایشان با شهادت همه دل ها را زنده کرد و همه بیدار شدند.

خانم کبری محمدی، مادر شهید محمود قلندری، متولد سال ۵۵ که در آبان 
سال ۹۴ در حلب به شهادت رسید، می گوید: شهادت سردار سلیمانی برای 
ما غم بزرگی بود، او مردی ارزشمند و بزرگ بود که لیاقت ایشان را نداشتیم.

خانم زهرا نائمی، مادر شهید حسین هریری، متولد سال ۶۸ که در آبان ۹۵ 
در حلب به شهادت رسید، می گوید: سردار سلیمانی ناجوانمردانه به شهادت 

رسید. این خبر را باور نمی کردم، انگار پسرم را دوباره از دست دادم.

 طاهره عارفی، مادر شــهید مصطفی عارفی، متولد ســال ۵۹ که در 
اردیبهشت ســال ۹۵ در منطقه تدمر به شهادت رسید. به گفته خانم 

عارفی سردار سلیمانی سردار دل ها و خود یک مکتب بود.

خانم صدیقه مسرور، مادر شهید سید هادی سلطان زاده متولد سال ۵۷ 
که در مرداد سال ۹۳ در منطقه حلب به شهادت رسید، می گوید: سردار 

سلیمانی یک پشتوانه برای مردم ایران و رزمندگان و مدافعان حرم بود.
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

در سه عملیات مقاومتی فلسطینی ها 17 نظامی صهیونیست زخمی شدند

خیزش علیه »معامله قرن«
  جهان/ مهــدی خالدی   از دیرباز گفته اند کســی که خربزه 
می خورد پای لرزش هم می ایستد؛ این تفسیر شرح کوتاهی از حال 
و هوای ضد صهیونیستی این روزهای موجود در فلسطین اشغالی و 
افزایش عملیات های مقاومتی علیه اشغالگران به ویژه پس از مطرح 
شــدن توطئه آمریکایی »معامله قرن« اســت. هنوز دو هفته ای از 
رونمایی ترامپ از دسیســه جدیدش در مورد فلسطین موسوم به 
معامله قرن نمی گذرد که آتش خشــم مردم فلسطین در مورد این 
طرح اشغالگرانه در مناطق مختلف کرانه باختری زبانه کشیده و با 
انجام چند عملیات مقاومتی، گریبان صهیونیست ها را گرفت. هشتم 
بهمــن بود که آمریکا از طرح صلح خود موســوم به »معامله قرن« 
رونمایی کرد و فلسطینی ها اعالم کردند در مقابل آن خواهند ایستاد. 
اما در این میان واکنش »جرد کوشــنر« مشاور ارشد رئیس جمهور 
آمریکا به افزایش عملیات های ضدصهیونیســتی در اراضی اشغالی 
جالب بود. داماد یهودی ترامپ با تبرئه خود، دوباره توپ را در زمین 
تشکیالت خودگردان فلسطین انداخته و مدعی شد »محمود عباس« 

مسئول خشونت های اخیر در سرزمین های اشغالی است.

 عملیات مقاومتی در قدس و مسجداالقصی
فلسطینی ها روز پنجشــنبه در اعتراض به معامله قرن آمریکا، دو 
عملیات استشهادی علیه نظامیان صهیونیست انجام دادند. نخستین 
پاسخ فلسطینیان به این تجاوزها از سوی یک جوان فلسطینی صورت 
گرفت که هنوز هویت وی مشخص نیست. این جوان شجاع، شماری 
از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را با تنها سالحی که در اختیار 

داشــت یعنی خودرو زیر گرفت که در آن 15 نظامی صهیونیست 
زخمی شدند. حال دو نفر از آن ها وخیم گزارش شده است. روزنامه 
»یدیعوت آحارونوت« اعالم کرد این عملیات، نظامیان تیپ »گوالنی« 
که در حال بازگشــت از یک مراســم بوده اند را هدف گرفته است. 
تیپ گوالنی معروف به تیپ شماره یک رژیم صهیونیستی است و 
از آن ها در مأموریت های مهم استفاده می شود. در دومین عملیات 
نیز یک جوان فلسطینی در منطقه »باب االسباط« مسجداالقصی با 
استفاده از سالح سرد عملیاتی علیه نظامیان صهیونیست انجام داد 
و بر اثر آن، یک مأمور صهیونیســت زخمی شد و خود جوان که از 
اراضی اشغالی 1۹۴۸ بود به شهادت رسید. ارتش رژیم صهیونیستی 
همچنین از زخمی شدن یک نظامی خود طی تیراندازی در نزدیکی 
شهر »رأس کرکر« واقع در غرب رام اهلل خبر داد. بر اساس این گزارش، 
تیراندازی از داخل یک خودرو صورت گرفته و این خودرو به سرعت 
مکان را ترک کرده است. شبکه »الجزیره« اعالم کرد، وضعیت نظامی 
صهیونیستی که در این تیراندازی زخمی شده، خطرناک است. این 

فرد با استفاده از یک بالگرد نظامی به بیمارستان منتقل شد.
این در حالی اســت که تعداد شهدایی که مردم فلسطین در دو روز 
گذشته در راستای مقابله با تجاوزهای صهیونیست ها تقدیم کرده اند 
)با احتساب به شهادت رسیدن عامل حمله به نظامی صهیونیست در 
عملیات مسجداالقصی( به چهار تن افزایش یافت. در این راستا پس از 
آنکه نظامیان رژیم اشغالگر برای تخریب خانه اسیر »احمد جمال القبع« 
به جنین در کرانه باختری یورش بردند، درگیری های شدیدی میان 
آن ها و جوانان فلسطینی آغاز شد. نظامیان صهیونیست برای متفرق 

کردن فلسطینی ها از گلوله جنگی استفاده کردند که در اثر آن »یزن 
منذر ابوطبیخ« )1۹ ساله( به شهادت رسید و هفت نفر دیگر زخمی 
شدند. همچنین یک پلیس تشکیالت خودگردان به نام »طارق بدوان« 
که در درگیری های بامداد جنین زخمی شده بود، ساعاتی بعد بر اثر 
شدت جراحت ها به شهادت رسید. عصر روز چهارشنبه نیز »محمد 
سلمان طعمه الحداد« نوجوان 1۷ ساله فلسطینی بر اثر اصابت گلوله 
به قلبش در منطقه »باب الزاویه« شهر الخلیل به شهادت رسیده بود. 

  انقالب مستمر تا آزادسازی فلسطین
همراستا با این تحوالت، گروه های مقاومت فلسطین، تشدید اقدامات 
ضد صهیونیستی را بیانگر مخالفت مردم فلسطین با طرح معامله قرن 
ترامپ و حمایت آن ها از مقدسات قلمداد کرده  اند. جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین)حماس( خروش ضدصهیونیستی جوانان فلسطینی 
در کرانه باختری را انقالب مســتمر و پاسخ عملی ملت فلسطین تا 
آزادسازی آن از چنگ اشغالگران توصیف کرد. جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین نیز در بیانیه ای تصریح کرد، عملیات انجام شده در قدس که 
منجر به زخمی شدن 15 نظامی اشغالگر شده، آغاز رویارویی جدید 
با عنوان مقابله با طرح معامله قرن ترامپ و حمایت از مقدسات است.

 مجلس سنای آمریکا ترامپ
 را از هر دو اتهام تبرئه کرد

 فرار»دونالد« از مهلکه محکمه

مهر: مجلس ســنای آمریکا در رأی گیری 
درباره اســتیضاح رئیس جمهور این کشور، 
دونالــد ترامــپ را از هــر دو بنــد اتهامی 
تبرئه کرد. بر اســاس این گزارش، ســنای 
آمریــکا بــا 5۲ رأی در مقابــل ۴۸ رأی، 
ترامــپ را از اتهــام سوءاســتفاده از قدرت 
در پرونــده اوکرایــن گیــت تبرئــه کرد. 
نمایندگان ســنای آمریــکا همچنین با 5۳ 
رأی در مقابــل ۴۷ رأی در خصوص دومین 
بند اتهامی ترامپ درباره جلوگیری از اجرای 
عدالت هم رأی به »بی گناهی« وی دادند. روند 
رأی گیری در خصوص بندهای استیضاح کاماًل 
به صورت حزبی دنبال شد. »میت رامنی« تنها 
سناتور جمهوری خواه بود که در خصوص بند 
اول استیضاح، رأی به گناهکار بودن ترامپ داد.

   پُز پیروزی ترامپ
رئیس جمهور آمریکا دقایقی پس از تبرئه خود 
از بندهای اتهامی استیضاح در مجلس سنای 
این کشور توییتی را منتشر کرد. ترامپ در این 
توییت فیلمی ۳۰ ثانیه ای را منتشر کرد که 
شــعارهای »ترامپ ۲۰۲۴«، »ترامپ ۲۰۲۸«، 
»ترامــپ ۲۰۳۲«، »ترامــپ ۲۰۳۶«، »ترامپ 
۲۰۴۰« … و »ترامپ تا ابد« در آن مشــاهده 

می شود.
 وی همچنین در ســخنانی به مناسبت رأی 
تبرئه او در سنا، تیتر روزنامه »واشنگتن پست« 
با عنوان »ترامپ تبرئه شــد« را به دوربین ها 
نشان داد و حامیان برکناری اش را »دروغگو« 
خواند و گفت: اگر تبرئه نمی شدم، بازار بورس 
آمریکا فرومی ریخت. مجلس نمایندگان آمریکا 
روز ۲۸ دی ترامپ را در پرونده ای موسوم به 

اوکراین گیت متهم  شناخته بود.

ادامه تحرکات مشکوک برای ایجاد جنگ داخلی در عراق
رهبر جریان »سرایا السالم« ترور شد

جهان: در ادامه تحرکات مشکوک در قالب توطئه غربی- عربی - عبری برای ایجاد 
هرج و مرج و آشفتگی بیشتر در عراق، یک منبع آگاه این کشور روز پنجشنبه از 
ترور »حازم الحلفی« از رهبران سرایاالســالم که وابسته به جریان صدر به رهبری 
مقتدی صدر است، به دست عناصر مسلح ناشناس در غرب شهر بصره خبر داد. 
استان میسان عراق نیز روز چهارشنبه شاهد عملیات ترور مشابهی بود که در پی 
آن »ابومقتدی االزیرجاوی« - یکی از رهبران جریان صدر- به دست افراد ناشناس 
ترور شــد.ترور این رهبران وابسته به جریان صدر عراق در حالی رخ می دهد که 
شیخ »اکرم الکعبی« دبیرکل »عصائب اهل الحق« این کشور شامگاه پنجشنبه در 
سخنانی در مورد توطئه آمریکا برای ترور افراد نزدیک به این جریان به ویژه مقتدی 

صدر با هدف ایجاد جنگ داخلی هشدار داده بود.
این در حالی است که در ادامه حوادث مشکوک در شهرهای عراق، شب چهارشنبه 
شهر نجف اشرف شاهد درگیری میان معترضان با عناصر مسلح ناشناس بود که 
با جان باختن ۲۲ نفر و زخمی شــدن 1۷۹ نفر همراه بود. در این حادثه گروهی 
ناشناس با پوشاندن صورت های خود و با در دست داشتن سالح در خیابان های نجف 
حضور پیدا کرده و برخی از این افراد که سوار بر موتورسیکلت بودند به میدان های 
تحصن و تظاهرات حمله کردند. ســفارت آمریکا در بغداد در پی این اتفاقات در 
بیانیه ای مداخله آمیز از دولت عراق خواســت جلوی آنچه »ســرکوب معترضان« 
خوانده را بگیرد. عبدالمهدی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق دستور تشکیل 
کمیتــه تحقیق درباره این حوادث را صادر کرده اســت. عبداالمیر تعیبان، عضو 
فراکسیون صادقون در پارلمان عراق که بخشی از ائتالف »الفتح« به رهبری »هادی 
العامری« را تشکیل می دهد اما اعتراضات خشونت بار چند شب گذشته در شهر 
نجف اشرف را نقشه آمریکا و عربســتان برای غافل کردن ملت عراق از موضوع 
اخراج نیروهای بیگانه از خاک کشورشان و برای جبران شکست نقشه های قبلی 
آن ها توصیف کرد. وی ادامه داد: »واشــنگتن و ریاض خیال می کنند استان های 
مرکــزی و جنوبی عراق آماده اند تا آن ها در آنجا آتش جنگ را شــعله ور کنند؛ 
خیالی که با هوشیاری مردم و راهنمایی مرجعیت هیچ گاه محقق نخواهد شد«. 

  موضع گیری آیت اهلل سیستانی درباره تحوالت عراق
اما مرجعیت عالی دینی عراق در بیانیه ای که توسط احمد الصافی، نماینده ایشان 
در کربالی معلی قرائت شد، به تحوالت جاری عراق واکنش نشان داد. در بخش 
ابتدایی این بیانیه آمده است: »باوجود خواسته های مکرر مرجعیت دینی در خصوص 
دوری از خشــونت و ضرورت اعتراضات مسالمت آمیز و لزوم پاک سازی جنبش 
مردمی از اقداماتی که به منافع مــردم صدمه می زند؛ اما این موضوع مانع وقوع 
حوادث تأسف  برانگیز و دردناک نشد«. در ادامه این بیانیه تأکید شده است: نیروهای 
امنیتی رسمی مسئول ممانعت از وقوع آشوب و اخالل در نظم عمومی هستند.در 
بخش دوم این بیانیه به موضوع تشکیل دولت اشاره شده و آمده است: »مرجعیت 
دینی در خطبه پیشین نظر خود را در خصوص عبور از بحران سیاسی حال حاضر 
بیان کرد و توضیح داد دولت جدید باید اعتماد مردم را جلب کرده و بتواند ضمن 
آرام کردن اوضاع انتخابات زودهنگام را در جوی مطمئن و به دور از تأثیرات جانبی 
برگزار کند«. مرجعیت عراق در پایان تأکید کرد: »مرجعیت دینی بار دیگر تأکید 
می کند هیچ دخالتی در این روند نمی کند یا به اظهارنظر در این باره نمی پردازد«.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶1۰۰۸۷ -۳۷۶۸۴۰۰۴  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 ۳۷۶1۸۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶51۸۸۸   )۰51(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲5۸۷   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶1۰۰۸۶   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰51(
)۰51(   ۳۷۶۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷۶1۰۰۸5  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹1۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶۸5۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶1۸۲   و   ۶۶۹۳۷۹1۹ )۰۲1(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸۰1۳  )۰۲1(
 پیامک:                                            30004567

فرا خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 19 بهمن  1398 13 جمادی الثانی 1441 8 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9180 

      صفحه 8

       شرکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد اصالح فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو استان خراسان را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(، به شرکت حائز شرایط ذیل واگذار نماید.

شماره فراخوان در 
مبلغ تضمین شرکت در مدت اجراموضوع مناقصهسامانه ستاد

محل اعتبارفرایند ارجاع کار) ریال(

اصالح فونداسیون خطوط انتقال 2098001123000040
منابع داخلی181،745،000،000 ماهو فوق توزیع نیرو استان خراسان

)غیرعمرانی(

پیش��نهاددهندگان باید دارای الف( گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 نیرو، زیررش��ته پستها، توزیع و انتقال نیرو، 
و حداقل رتبه 5 ابنیه؛ و ب( گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند  پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت و واریز الکترونیکی مبلغ 1,000,000  ریال به حس��اب مندرج در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران 

)مشاور( فایل اسناد کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند. 
*تاریخ دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/11/17  تا ساعت 19 روز دوشنبه 

مورخ 98/11/21
 *تاریخ بارگذاری اس�ناد کیفی و اس�ناد مناقصه و محل تحویل اسناد: از پیشنهاد دهندگان تقاضا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه 
مس��تندات و مدارک کیفی و پاکات الف ،ب و ج را درس��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 8 صبح روز شنبه  به 
تاریخ 98/12/10 بارگذاری نمایند. همچنین اصل پاکت الف با ش��رایط درج ش��ده دراس��ناد مناقصه درپاکت الک و مهرش��ده تا 
ساعت 9 صبح روز شنبه به تاریخ  98/12/10 پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق به آدرس: مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد - 
نرس��یده به دو راهی ش��اندیز – طرقبه – سمت راست - شرکت برق منطقه ای خراسان –  به امور تدارکات و قراردادها با شماره                    

تلفن 36103620-051 و فکس 36103629-051 تحویل نمایند.
*تاریخ و محل گش�ایش پاکات: س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 98/12/10 در محل امور تدارکات و قراردادهای ش��رکت برق 

منطقه ای خراسان.
* متقاضیان باید جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 

منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.
* در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیش��تر، متقاضیان می توانند با مش��اور )ش��رکت منیران( به ش��ماره 38717200 - 051 
)آقای اس��ماعیلیان(یا با امور تدارکات و قراردادهای ش��رکت برق منطقه ای خراسان به شماره 36103620-051 )خانم کاشف( و 

فکس 36103629-051 تماس حاصل نمایند.
* به پیشنهادها و مستندات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
* مناقصه گران موظف به ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشند. به پیشنهادهای 

فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* سایر اطالعات و جزئیات دراسناد درج شده است.

ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاههای اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

http://tender.tavanir.org.ir پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر                                                                                     

http:/iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات                                                                                                     

www.krec.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان                                                                          

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد«                                                                                            

   روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان
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)) مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم. ((
آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شماره ف/98/29

 آگهی تغییرات شرکت بهنانه خراسان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8892 و شناسه 

ملی 10380246492
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1398,08,28 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موسس��ه 
حسابرس��ی ت��الش ارق��ام به ش��ماره ثبت 
15128 و شناس��ه مل��ی 10100560383 ب��ه 
س��مت بازرس اصلی و آقای پیمان قاسمی 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0941076474 به س��مت 
ب��ازرس علی الب��دل برای مدت یک س��ال 

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

)762183(
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آگهی مناقصه عمومی مناقصه شماره : 22-98-  نوبت اول
1-دستگاه برگزار کننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل ونقل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی در سال 99
3-حداقل صالحیت مناقصه گران: تایید صالحیت امور حمل ونقل از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

4- برآورد اولیه :حدود11.5 میلیارد  ریال
5- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار:567 میلیون ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر
 www.setadiran.ir 6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی

7- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز ش��نبه مورخ 98/11/19 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  
  98/11/23

8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد
9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز یک شنبه مورخ 98/12/4      

10-محل وزمان گش��ایش پیش��نهادها: ساعت 9صبح روز یک ش��نبه مورخ 98/12/4 شرکت آب منطقه ای 
 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خراسان شمالی
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 140190م98  )نوبت دوم(
ش�رکت چند وجهی فوالد لجس�تیک در نظر دارد عملیات حق الهمکاری حمل جاده ای حدود 1/000/000 تن مواد معدنی 
)کنس�انتره س�نگ آهن- گندله( از مبدا معادن و ش�رکت های واقع در منطقه س�نگان خراس�ان به مقصد ش�رکت های فوالد 
خوزس�تان واقع در اهواز و صنعت فوالد ش�ادگان را برای مدت یک س�ال به ش�رح ذیل از طریق مناقصه به شرکت هایی که 

دارای امکانات کافی، منابع انسانی مناسب، سوابق و تجارب اجرایی مرتبط، کد اقتصادی و گواهی صالحیت معتبر می باشند، واگذار نماید.
لذا از کلیه داوطلبانی که دارای پروانه فعالیت معتبر می باش�ند، دعوت می ش�ود با رعایت موارد ذیل در س�اعات اداری جهت اقدام مقتضی به 

آدرس: اهواز- کیانپارس، خیابان 1۲ غربی پالک 19/1تلفن:33919170-061  با ارائه معرفی نامه معتبر مراجعه نمایند.
1( ضمن کسب اطالعات الزم و آمادگی، می بایست اعالم آمادگی و مدارک ثبتی و رزومه شرکت خود را تا تاریخ 19/ 11/ 9۸ ارائه نمایند.

۲( دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه )پس از تایید ارزیابی فنی پیمانکاران( در تاریخ ۲6/ 11/ 9۸ در قبال ارائه اصل رس�ید واری�ز مبلغ 000/000/ 1ریال                 
)غیر قابل استرداد( در وجه شرکت چند وجهی فوالد لجستیک

3( تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 9۸/1۲/5                       4( تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مورخ 9۸/1۲/6
5( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6/400/000/000ریال.

6( نوع تضمین: الف( 50./. ضمانت نامه معتبر بانکی با چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت چند وجهی فوالد لجستیک. ب(50./. چک 
شرکتی و یا سفته

7( شماره حساب واریز وجه: 010۸5۸۸۸5۲004 بانک ملی شعبه فوالد خوزستان. /ع
98
14
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7

شرکت چند وجهی فوالد لجستیک  

شناسه آگهی 761253  م الف : 8832

س
/ 9
81
43
21

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت  تلیس�ه، گاو حذفی ،جوانه پرواری، تلیس�ه آبس�تن و 
گوس�اله نر س�بک وزن واحدهای مشهد100،000،000 ریال و شهرس�تانها مبلغ 50،000،000 
ریال،  بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حساب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام 

موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباش�د. 
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.

 تلفن: 12-38492710-051     داخلی 125- 119      هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباش�د.

آگهی  مزایده فروش تلیسه، گاو حذفی ،جوانه پرواری، تلیسه آبستن و گوساله نر سبک وزن
)) تاریخ مزایده مورخ 1398/11/23 ساعت 14:00 ((

گزارش 

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/4612/18

23/0323/36 5/015/33

17/0417/38

6/266/58

17/2317/57

رژیم صهیونیستی از هواپیمای مسافربری به عنوان پوشش در برابر پدافند هوایی سوریه استفاده کرد

حقه کثیف صهیونیست ها
 جهان  رژیم صهیونیستی که سیاهه کاملی از جنایت ها را در 
پرونده تجاوزات و جنگ افروزی های خود دارد، بار دیگر با به کار 
بردن حربه ای غیرانسانی، از هواپیمای مسافربری به عنوان پوششی 

برای حمله به سوریه استفاده کرد. 
حمله  دلیل  به  می گوید  روسیه  دفاع  وزارت  راستا  این  در 
جنگنده های رژیم صهیونیستی به اهدافی در دمشق، هواپیمای 
مسافربری پرواز تهران-دمشق مجبور به فرود اضطراری در پایگاه 
هوایی روسیه در الذقیه شد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه ذکر شده 
هواپیمای »ایرباس۳۲۰« با 1۷۲ سرنشین، بامداد پنجشنبه قصد 
فرود در فرودگاه دمشق را داشت که همزمان جنگنده های رژیم 

صهیونیستی نیز به اهدافی در این شهر حمله کردند.کناشنکوف 
با بیان اینکه چهار فروند جنگنده »اف1۶« رژیم صهیونیستی در 
ساعت ۲ بامداد پنجشنبه )به وقت محلی( بدون وارد شدن به 
حریم هوایی سوریه، موشک هایی را به حومه دمشق شلیک کردند، 
گفت: پدافند هوایی سوریه نیز برای مقابله با این حمالت فعال شد. 
وی اظهار کرد: به لطف هدایت عملیاتی فرودگاه دمشق و عملکرد 
هواپیمای  این  توانستند  که  بود  روسیه  هوایی  کنترل  سیستم 
ایرباس را از منطقه تبادل آتش خارج کرده و در پایگاه حمیمیم 

فرود بیاورند. 
سخنگوی وزارت دفاع روسیه افزود: بنابراین، عملیات جنگی هوایی 

ارتش رژیم صهیونیستی که در آن ها از هواپیماهای غیرنظامی 
مسافربری برای پوشاندن یا مسدود کردن اقدامات تالفی جویانه 
نیروهای پدافند هوایی سوریه استفاده می شود، دارد به یک ویژگی 

بارز این رژیم تبدیل می شود.
 این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی از روشی غیرانسانی 

برای حمله به سوریه استفاده کرده است.
 این رژیم 1۸ بهمن نیز با استفاده پوششی از یک هواپیمای روسی 
حمالتی علیه سوریه انجام داد. در آن واقعه به علت واکنش طبیعی 
پدافند هوایی سوریه هواپیمای »Il۲۰« روسیه سرنگون شده و 15 

نظامی روس کشته شدند.
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