
 

حرم مطهر رضوی محل فعالیت های انتخاباتی نیست
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه حرم مطهر نباید به محل تولیت آستان قدس رضوی:

فعالیت های سیاسی و انتخاباتی تبدیل شود، گفت: همه مسئوالن وظیفه دارند 
نسبت به بیان شاخصه ها به ویژه معیارهای رهبری در انتخاب نماینده اصلح و 
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 دایی: صالحیتم
 برای تیم ملی رد شد!

 مشکالت ما 
به دست خارجی ها حل نمی شود

 مدعیان مهندسی انتخابات
زودتراز همه کاندیدا شدند

 سیاست  آیین رونمایی از موشک رعد۵۰۰ با موتور کامپوزیتی »زهیر« و موتور کامپوزیتی 
فضایی »سلمان« با نازل متحرک به عنوان نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها با 
حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی؛ فرمانده کل سپاه و سردار حاجی زاده؛ فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه برگزار شد. سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده کل نیروی هوافضای سپاه 
در این رونمایی گفت: ما در نیروی هوافضای سپاه توافقی با دانشمندان و متخصصان داریم که 

دفاعمان باید اقتصادی باشد و اقدام امروز عالوه بر توانمندی های...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

یکی از کسالت بارترین کارهای روزنامه نگاری مناسبت نویسی است. برخالف آنچه 
شاید عموم مخاطبان مطبوعات تصور می کنند، کاری است به غایت سهل و ممتنع. 
سهل است زیرا جمع کثیری از نویسندگان رسانه های ما کاری جز این بلد نیستند. 
اینکه یک مشت شعار تکراری را که مردم بیش از چهار دهه، هزاران بار از رسانه ملی 

گرفته تا رسانه های مکتوب و مجازی و غیره ...
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می گوید

 انقالب اسالمی 
 و رویش 

قدرت علمی

قدس شرایط سرمایه گذاری 
خرد  در بازار این فلز گرانبها 

را بررسی کرد 

قیمت طال  
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در بهار آزادی جای شهدا خالی

 سردار سالمی از جهش ایران 
در فناوری های نوین خبر داد 

 رونمایی از نسل جدید
پیشران های موشکی

چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
 و چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی همزمان شد
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تاریخ مزایده چهارشنبه مورخ 98/۱۱/3۰ ساعت ۱۰  
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده با تلفن ۰5۱3842۱523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد، بین رضا و 
طالقانی پالک 5۰ مراجعه فرمایید . سپرده شرکت در مزایده مبلغ پنجاه میلیون)5۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال می باشد که می بایست به صورت چک رمزدار 
بانکی و یا واریز به حساب در وجه حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی حداکثر تا ساعت         

9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/۱۱/3۰ به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد .به پیشنهادات مبهم- مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملکسازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری 
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 خانواده محترم واعظی و عمه عزیزم 
با نهایت تاسف در گذشت پدر گرامیتان 

را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال 
برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای 

شما طول عمر مسئلت مینماییم.
مالکی-نوحه خوان

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 
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روزنامـه صبـح ایـران

آلمان با فشارهای آمریکا پیروزی انقالب ایران را تبریک نمی گوید   فارس: بر پایه گزارش برخی رسانه های آلمانی و صهیونیستی »فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهور آلمان به فشارهای آمریکا 
درباره عدم حضور در مراسم به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی ایران و تأسیس جمهوری اسالمی تن داد. به نوشته روزنامه »جروزالم پُست«، پس از انتقادهای سفیر آمریکا در آلمان رئیس جمهور این کشور اروپایی 

در اقدامی که خالف عرف دیپلماتیک رایج در دولت فدرال آلمان محسوب می شود، به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی ایران، به مقام های جمهوری اسالمی پیام تبریک صادر نمی کند.

 سیاست/مینا افرازه  جریان های وابسته به 
جناح سیاسی چپ و راست سعی دارند با ارائه 
برنامه و راهبردهای اصولی خود زمینه جذب 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات یازدهم 
مجلس و افزایش شانس راهیابی افراد وابسته 
به طیــف فکری خود به مجلــس را فراهم 
کنند. در آستانه انتخابات، توجه به عدالت و 
عدالت خواهی و ضرورت حضور جوانان برای 
داشتن مجلسی کارآمد و حافظ منافع مردم 
از ســوی تمامی جریان های سیاسی مورد 

تأکید قرار گرفته است. 
در همین ارتباط با حسن غفوری فرد، عضو 
شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی و فعال 
سیاســی اصول گرا به گفت وگو نشستیم و 
دیدگاه وی را درباره اثرات و میزان شــانس 
راهیابــی جوانان عدالت خــواه به مجلس و 

تحلیل آرایش سیاسی انتخابات جویا شدیم.

 فضای جامعه را بــرای دور یازدهم 
می بینید؟  مجلــس چگونه  انتخابات 
آیا ایــن ادعا را که مردم نســبت به 
به  کمتری  اقبــال  قبلی  دوره هــای 
گروه های اصالح طلب و اصول گرا دارند، 

می پذیرید؟
چنین صحبت هایی پیش از انتخابات کم  و 
بیش مطرح می شــود و عده ای از کاندیداها 
که صالحیــت آن ها تأیید نشــده مردم را 
از حضــور و مشــارکت فعــال در انتخابات 
دلسرد می کنند و ســپس مدعی می شوند 
که انتخابات مهندسی شــده 
اســت. این موضوعات بیشتر 
بهانه های برخی افراد اســت 
اما جالب آنجاســت که اغلب 
همین افراد نیــز زودتر برای 
انتخابات کاندیدا می شــوند. 
تعــداد کرســی های مجلس 
حدود 290  نمایندگان  برای 
صندلی است اما در این دوره 
از انتخابات حدود 16 هزار نفر 
نام نویسی کرده اند، یعنی برای 
هر کرسی به  طور متوسط 50 
نفر نام نویسی کردند گرچه در 
تهران شاید این موضوع به تعداد 80 نفر هم 
برسد. این موضوع حاکی از عالقه مندی مردم 
برای مشــارکت در امور سیاســی خودشان 
اســت. معتقدم قطعاً میزان مشارکت مردم 
در انتخابــات دوره یازدهم مجلس کمتر از 

دوره های قبلی نخواهد بود.

نظرتان درباره اینکه برخی مدعی اند 
برای  چندانی  کاندیدای  اصالح طلبان 
انتخابات و راهیابی به مجلس ندارد و 
مجلس بعدی دست اصول گرایان خواهد 

افتاد، چیست؟
مشخص اســت که مردم از مجلس دهم به 

 شدت ناراضی هستند و شاید مجلس دهم 
ضعیف ترین مجلس در طول 10 دوره حیات 
خودش باشد. بنا بر همین شرایط و اتفاقات 
به نظر می رسد در دوره بعدی مجلس نقش 
اصول گرایان پررنگ تر خواهد بود و به  احتمال  
قــوی این ادعا که مجلس آینده در دســت 
اصول گرایان قرار بگیرد، درست است. البته 
ممکن است یک برنامه از پیش طراحی شده 
توسط برخی افراد و جریان ها در حال پیگیری 
باشد و بخواهند این فضاسازی را داشته باشند 
که مجلس در دســت اصول گرایان خواهد 
بود تا بر این اســاس اصول گرایان از وحدت 
و ائتالف حداکثری غفلت کنند و مشارکت 
فعالی برای انتخابات نداشــته باشند و بدین 
ترتیب حداکثر منافع خود را از گسستگی و 
چنددستگی بین اصول گرایان ببرند. البته از 
سوی دیگر به دلیل خصومت برخی افراد با 
جمهوری اسالمی ایران، چنین مباحثی را در 
خصوص عدم حضور کاندیداهای یک جناح یا 
هجمه به برخی نهادهای انتخاباتی در راستای 
دلسرد کردن مردم برای حضور و اثرگذاری 

در عرصه سیاسی مطرح می کنند.

این موضوع را تا چــه حد محتمل 
اصالح طلبان  کــه  حالی  در  می دانید 
عنوان کرده اند لیستی را ارائه نخواهند 
داد اما ایــن کار را در دقیقه 90 انجام 
دهند و با این اقدام به  نوعی بر جدایی 
و چالش درون گروهی بین اصول گرایان 

دامن بزنند؟
بــا توجه به اینکــه اصالح طلبان یک طیف 
طوالنی و وسیعی هســتند، باید گفت این 
 گونه نیســت که همه افراد وابســته به این 
جناح گفته باشند لیست ارائه نخواهند داد. 
به  طور مثال، گرچه اصالح طلبان برای حوزه 
انتخابیه شهر تهران مدعی شده اند که هیچ 
فهرستی را با عنوان جبهه اصالح طلبان ارائه 
نخواهند داد اما احزابشــان می توانند لیست 
ارائه دهند؛ بنابراین بسیار محتمل است که 
آن ها در روزهای آینده لیست ارائه کنند، حال 
اینکه آیــا این موضوع را در دقیقه 90 انجام 

می دهند یا نه، مشخص نیست. اصالح طلبان 
تنها مختص به یک گروه نیســتند و برخی 
افرادش ممکن است به دالیل مختلفی این 
موضع گیری را درباره عدم معرفی لیســت 
داشته باشــند اما در حال حاضر این ها تنها 
ادعاســت و باید صبر کرد و دید در روزهای 

آینده چه اتفاقی می افتد.

در این دوره از انتخابات مجلس یک 
عدالت خواه  جریان  به  موسوم  جریان 
قرار اســت به عرصه رقابت انتخاباتی 
وارد شود که در بین آن ها افراد جوان 
و متخصص بســیاری دیده می شود و 
حضورشان پررنگ تر است، به نظرتان 
حضور چنین جریانــی می تواند برای 

مجلس یازدهم مفید باشد؟
همواره عدالت شعار اصلی انقالب اسالمی 
بوده، بنابراین تمامی گروه ها و تشکل های 
سیاســی از حضــور جوانــان در صحنه 
انتخابــات و هر فردی که به معنای واقعی 
عدالت طلب است، استقبال می کنند. بدون 
تردید مجلس در شــرایط کنونی نیازمند 
حضــور متخصصان و کارشناســان جوان 
است حتی اگر این افراد متعلق به جریان 
وابسته ما نباشــند. راهیابی متخصصان و 
جوانان به مجلس، قطعــاً موجب تغییر و 
تحوالت کارســاز می شــود و کاندیداهای 
جوان تحرک و نشاط بیشتری به انتخابات 
خواهند داد. از منظر آماری گفته می شود 
هرچه میزان مشــارکت مردم در انتخابات 
بیشــتر باشــد احتمال خطا کمتر است و 
رونــد انتخاب اصلح بهتر انجام می شــود، 
بنابراین تمامــی احزاب باید برنامه هایی را 
در راستای افزایش مشارکت سیاسی مردم 
چه بــا ثبت نام آنان برای کاندیداتوری چه 

فرایند رأی دادن انجام دهند.

از آنجایی که بسیاری از کاندیداهای 
جوان حاضر در انتخابات تازه به عرصه 
سیاسی وارد می شوند و بسیاری از آنان 
آیا شانسی  به نظرتان  گمنام هستند، 

برای راهیابی به مجلس خواهند داشت؟
قطعاً ترکیب مجلس یازدهم نسبت به مجلس 
دهم جوان تر خواهد بود، چنان که رهبری هم 
در این  باره تأکید داشتند و جوانان خودشان 
نیز بــا امید به تغییــر و افزایش تحرک در 
مجلس حضور خواهند داشت. یقین دارم که 
سن متوسط مجلس یازدهم از مجلس دهم 
کمتر خواهد بود و عــالوه بر آن، بانوان نیز 
نقش پررنگ تری در مجلس ایفا خواهند کرد.

با توجه به عملکــرد و حجم باالی 
دهم  به مجلس  نسبت  که  انتقادهایی 
وجود دارد، مجلس یازدهم باید روی چه 
موضوعاتی تأکید داشته باشد تا بتواند از 

میزان معضالت و مسائل کشور بکاهد؟
مجلس و اصوالً نظام جمهوری اســالمی 
با دو مســئله اساســی در بعد خارجی و 
داخلی مواجه است؛ مســئله خارجی در 
واقع همان جبهه مقاومت اســت که البته 
روز به  روز در حال فعال تر شــدن است و 
در عراق، یمن، سوریه، لبنان، فلسطین و 
دیگر نقاط فعال  شده و رهبری هم در این  
باره تأکید کردنــد که ما وظیفه خودمان 
می دانیم از جریان مقاومت هر کسی را که 
با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، حمایت 
کنیم؛ بنابراین وظیفه مجلس این اســت 
که قوانینی را در راســتای تقویت جبهه 
مقاومت و مبــارزه برای حقــوق تمامی 
مظلومــان جهان به تصویب برســاند. در 
بعد داخلی، مســئله اقتصادی اســت که 
بایــد موضوعاتی چون معیشــت مردم، 
راه انــدازی صنایع، ایجاد اشــتغال برای 
جوانان، کاهش گرانی، تورم و رکود مورد 
توجه قرار گیــرد. اگر برنامه ریزی صحیح 
و تصویب قوانین کارآمدی صورت بگیرد 
قطعاً چنین مشــکالتی برطرف و زندگی 
مناسبی برای مردم در شأن مقام و جایگاه 
آنان فراهم می شود. همه قسمت های مهم 
پازل اقتصادی را داریم و تنها نیازمند یک 
فرد شجاع و تشکیالت هدفمند، منسجم 
و قوی هســتیم که قسمت های مهم این 
پازل اقتصــادی را کنار هــم بچیند و از 
ظرفیت های انســانی و مــادی برای حل 

مشکالت مردم بهره ببرد.

به نظرتان این فرد کارآمدی که بتواند 
به  عنوان رئیس مجلس چنین قوانینی را 
تصویب و بر آن نظارت کند، کدام یک از 

کاندیداهای شاخص می تواند باشد؟
در شــورای ائتالف دو کاندیدا بیش از بقیه 
مطرح هســتند. آقای محمدباقر قالیباف و 
آقای سیدمصطفی میرسلیم، هر دو از مدیران 
قوی و متعهد کشور هستند و به نظرم هر یک 
از این افراد رئیس مجلس شود مجلسی قوی 

خواهیم داشت.

حسن غفوری فرد در گفت وگو با قدس:

مدعیان مهندسی انتخابات، زودتراز همه کاندیدا شدند

بعضی هــا برای انقالب کار کردند اآلن حرفی می زنند قدمی برمی دارند که مورد 
تأیید دشــمن قرار می گیرد فقط ادعای انقالبی دارند عکس آن بعضی با توجه به 

سنشان کاری نکردند اآلن انقالبی اند مالک حال فعلی افراد است. 9150001136
 اینترنت یکماهه همراه اول به صورت خودکار ماه به ماه فعال می شــود و اعالم 
می کند از طریق کد دستوری زیر غیرفعال کنید، هر چی می زنیم نامعتبر است. ولی 

بخواهیم اینترنت فعال کنیم کد دستوری معتبر است. 09150007855
پس از شهادت سردار که رسانه ها نیز باید خودشان را مالمت کنند مسئوالن ارشد 

باید سخنگو داشته باشند تا حوادث تلخ تکرار نشود! 09390003589
اجتناب  از حضور در اماکن  شــلوغ  و روبوسی  و شستن  مکرر دست ها با صابون ، 
راه  جلوگیری  از ویروس  کروناســت  اما چرا  رســانه ها در سطح  وسیع  اطالع  رسانی 
 نمی کنند آن وقت  اگر ترامپ  عطسه  کند با خط  درشت می نویسند آیا جان  ایرانی ها 

برایشان  ارزش  ندارد؟ 0915002986
هنوز ســال نو نشــده اســت، افزایش قیمت تمامی کاالها رو شاهد هستیم و 
تازه ترینــش هم جناب وزیر نیرو فرمودند که فقط ۷ درصد افزایش قیمت داریم.... 
ســالی که با افزایش قیمت و فالکت شروع بشــود، به خدا قسم ما نمی خواهیم. 

09150000565
راهپیمایی 22 بهمن امســال با چهلمین روز شــهادت ســردار دالور ایران اسالمی 
حاج قاسم سلیمانی همزمان است و حاوی این امر مهم به دولت جنایتکار و تروریستی 
آمریکاست که ملت ایران نفرتش نسبت به دولتمردان تروریست آمریکا این جرثومه های 
فســاد و پلیدی را با فریاد مرگ بر آمریکا رساتر و کوبنده تر از پیش فریاد می زند. ملت 
والیی و بابصیرت ایران در راهپیمایی  یوم اهلل 22بهمن ماه به جهان نشان خواهد داد که 
گفتمان مقاومت به تأسی از خط امام)ره( و اطاعت از فرامین مقام عظمای والیت توفنده 
و پرتوان به پیش می رود همان گفتمانی که هزاران ســرباز و سردار سال ها با پیروی و 
اطاعت از امر رهبر الهی خود شوکت شیطانی قدرت های استکباری و در رأس هرم آن 

دولت جنایتکار و تروریستی آمریکا را فرو ریختند. 09150000609
 شورای نگهبان نمایندگان فعلی را در انتخابات قبلی تأیید کرد. حال 90 نفر را 
رد صالحیت کرده اســت! یعنی تأیید صالحیتش در دوره قبلی برای این 90 نفر 
100 درصد غلط بوده است! از کجا معلوم که چهار سال بعد باز تأیید شده ها توزرد 
و فاسد درنیایند! مالک تشخیص شورای نگهبان چیست؟ اینکه چهار سال دیگر 
ســخنگوی شورای نگهبان، آمار 90 فاسد دیگر از تأیید شده هایش را بدهد به چه 

کار آید؟! 09150009625
آقای الریجانی و مجلسی ها شما اگر به جوانان ایران که تمام امورات آینده ایران به 
دست این ها خواهد بود عمیقاً توجه نکنید یک نسل را ضایع کرده اید. در خصوص 
ازدواجشــان همان طوری که آیات عظام هم به آن اشاره و تأکید کرده اند مهریه ها 
را قانون عنداالســتطاعه کنید چرا مســامحه می کنید؟ چرا این موضوع را به رأی 

نمی گذارید؟ 09350007054
ما از دولت و مجلس انتظار داریم به جای پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه ای 
در آستانه سال نو به معیشت مردم بپردازند. به موقع به نیازمندان جامعه نرسیدن 

فاجعه بار می شود عده ای فدای بی توجهی مسئوالن می شوند. 09350007054
 بر اساس آمار هزینه یک ساعت جلسه علنی مجلس یک میلیارد و 300 میلیون 
تومان اســت! یعنی با بودجه یک روز مجلس می توان یک طرح عمرانی در کشور 

اجرا کرد. 09390008757  
 آقای رئیســی عزیز شما را به خدا، جلو این نابسامانی بازار خودرو را بگیرید 
خداوکیلی هر کاری که دلشــان می خواهد می کنند و قیمت ها را همین طور 
دارند کیلویــی باال می برند. ســازمان حمایت از مصرف کننــده و تعزیرات و 
تنظیــم بازار هم که دکوری هســتند و هیچ نقش و خاصیتــی ندارند، آقای 
وزیــر صمــت هم که گویا یــا خواب نازند یا خودشــان را به خــواب زدند و 
 هیچ نقــش و کارایی در ایــن وزارتخانه و مملکت ندارنــد و فقط پول مفت 

می گیرند. 09150008893

هراس آمریکا از سردار قاآنی
حاج قاســم سلیمانی به شهادت رسید اما این ترور نه  تنها راه و مکتب وی را قطع 
نکرد بلکه با روشن کردن ابعاد شخصیتی و مکتب بیداری ملت ها که در پس سال ها 

مجاهدت وی بود حاج قاسم های بسیاری در امت اسالم به وجود آورد.
اگر بخواهیم در خصوص این سردار شهید سخن بگوییم نخست باید به شخصیت 
ســاده، پاک و بی آالیش وی اشــاره کنیم؛ حاج قاسم از طبقه پایین دست جامعه 
و شــخصیتی کامالً والیی و تراز مکتب و کامالً سرسپرده والیت بود، شخصیتی 
متواضع و خدوم و مبارز، بی توقع و عاشق شهادت، باهوش، خالق و مبتکر، طراح 
و مجــری بود و خود فرمانده ای عملیاتی بــود یعنی این  طور نبود که طرح و کار 
عملیاتی را دســت فرماندهان و رزمندگان میدانی بسپارد و خود پشت سر بگوید 
بروید! همچنان که خود این شخصیت بزرگوار و مجاهد  فی سبیل اهلل در یکی از 
سخنرانی هایش می گوید بر اســاس منطق امامت عمل و اطاعت می کنیم و امام 
می گوید بیایید نه اینکه بروید لذا خود جلودار میدان می شود، تصاویری که از این 
سردار شــهید در صحنه های مختلف خط مقدم و مبارزه مانده خود گویای همه  

چیز است. 
سردار سلیمانی در تمام جلوه های حق علیه باطل چه در هشت سال دفاع مقدس 
چه در میدان های مواجهه با تروریسم بین الملل و داعش، تکفیری، جبهه النصره 
و القاعده همیشه پیشتاز و جلودار بود، من هنوز یک عکس پشت میزی از سردار 
ســلیمانی ندیده ام که منتشر شود. حاج قاسم سلیمانی مدام دنبال شهادت بود و 
دنبالش می دوید اما شهادت از ایشان گریزان بود یعنی از مرز شهادت عبور کرده 
بود و همواره روحش با روح شهدا و خاطرات آن ها پرواز می کرد و روحش با شهدا 

عجین بود. 
ما در تاریخ تأسیس سپاه و هشت سال دفاع مقدس و پس از آن مباحث و تحوالتی 
که در داخل کشور و منطقه رخ می داد در عراق، در سوریه، در لبنان و در مناطق 
مختلف ســرداران زیادی را تقدیم اسالم، انقالب و محور مقاومت کردیم اما امتیاز 
شخصیت سردار ســلیمانی بی نظیری، بی بدیلی و منحصر به  فردی اش بود. این 
دانایی، شجاعت و قدرت طراحی و افق دید وسیع و گسترده ای که بر منطقه و حتی 
جهان داشت سبب شده بود تا حضور ایشان با تفسیرها و نگاه راهبردی ویژه اش به 

منطقه خیلی کمک کند.
حاج قاسم شخصیتی اثرگذار هم در داخل و هم در سطح منطقه و بین الملل داشت؛ 
در این میان گام بلندی که مردم عراق با تظاهرات میلیونی برداشتند و شعارها و 
موضع گیری هایشان در خصوص آل سعود، رژیم صهیونیستی و آمریکا و مهلتی که 
به دولت عراق برای اخراج آمریکایی ها دادند هم متأثر از مکتب ســلیمانی و حتی 

ابومهدی المهندس بود.
باید اذعان داشت مسئله تأسیس محور مقاومت، پشتیبانی و حمایت های معنوی 
و آموزشــی از آن به خصوص مســئله فلســطین در رأس اهتمامات، توجهات و 
اولویت های حاج قاسم ســلیمانی بود و می فرمود باید این حلقه های پیرامونی که 
حکم سپر و سنگرهای رژیم صهیونیستی را دارند مانند تکفیری ها که حامی این 
رژیم در ســوریه، عراق، یمن و لبنان هستند شکسته شود تا به آن نقطه مرکزی 

اصلی که مبارزه با رژیم صهیونیستی است، برسیم.
تاکنون نشنیده بودم مقام معظم رهبری در خصوص هیچ  کدام از سرداران این واژه 
را بیان کنند که »سلیمانی یک فرد نبود یک مکتب بود«؛ یعنی ایشان یک مکتب 
مبارزاتی قابل  ارائه در آکادمی های نظامی و در تدریس روش های مقاومت و نبرد در 

بین صفوف مبارزان و مجاهدان در محور مقاومت بود. 
دشــمن فکر می کرد که با حذف و ترور شــهید ســلیمانی می تواند راه و رسم، 
تاکتیک ها، آموزش ها و شــیوه های نوین و در کل مکتب سردار سلیمانی را از بین 
ببرد اما این خیالی خام بود. حاج قاسم هم می دانست روزی شهید می شود و قطعاً 
باید کســانی پس از ایشــان این راه را ادامه دهند چنان که مقام معظم رهبری 
بالفاصله پس از شهادت سردار سلیمانی شخصیت واالمقام و مجاهد فی سبیل اهلل 
دیگری به نام سردار قاآنی را جانشین سردار سلیمانی کردند. سردار قاآنی هم واقعاً 
جایگاه شایسته اش همین بود؛ چراکه حدود 25 سال در کنار سردار سلیمانی بود 
و حتی حاج قاسم هم در خصوص سردار قاآنی گفته بود که ما یک روح در دو بدن 
هستیم یعنی روحمان یکی است تفکراتمان یکی است منتها آن در قالب قاآنی و 
من سلیمانی و این نشان می دهد که چقدر تفکراتشان، دیدگاه هایشان، اشرافشان 
در مقابله و مواجهه و نبرد با حضور آمریکا در منطقه، رژیم صهیونیستی و دولت های 

مرتجع منطقه جدی است.
خوشبختانه می بینیم که ســردار قاآنی و وعده هایی که از نهراسیدن از الف های 
تهدیدآمیز ترامپ، پمپئو و برایان هوک مبنی بر اینکه قاآنی را هم ترور می کنیم، 
به ما داده بود نشــان می دهد که آن ها هم می دانند قاآنی کیست و همان  طور که 
سردار سلیمانی هم اشاره  کرده بود قاآنی هم سلیمانی دیگری است و می داند قرار 
است با چه دژخیمان و گرگ صفتانی مبارزه کند و این ها یعنی راه و مکتب سردار 

سلیمانی ادامه می یابد.

 چشم دنیا
فردا به خیابان های ماست

یکی از کسالت بارترین کارهای روزنامه نگاری 
مناسبت نویسی است. برخالف آنچه شاید عموم 
مخاطبان مطبوعات تصور می کنند، کاری است 
به غایت سهل و ممتنع. سهل است زیرا جمع 
کثیری از نویســندگان رســانه های ما کاری 
جز این بلد نیســتند. اینکه یک مشت شعار 
تکراری را که مردم بیش از چهار دهه، هزاران 
بار از رســانه ملی گرفته تا رسانه های مکتوب 
و مجازی و غیره شــنیده اند دوباره پشت هم 
ردیف کنند و پیشاپیش هم یقین داشته باشند 
مسئوالن از خواندن آن کیف می کنند و آن را 
ادای وظیفه می نامند. اما مردم چطور؟ مردم 
اما در این بزنگاه ها نخوانده و ندیده و نشنیده 
از چنین مطالبی عبور می کنند. آن ها به دنبال 
پاســخ هزاران پرسش بی پاسخ خویش اند. به 
دنبال حرفی تازه تا حالشــان را عوض کند و 
عزمشان را راسخ تر. این را همان روزنامه نگاران 
و برنامه سازان مناسبتی هم خوب می دانند ولی 
دریغ از اندکی خالقیت، جســارت و احساس 
وظیفه راستین. عناصری که با تمام کمبودها 
و محدودیت هــای فنی و غیره در ســال های 
نخســت انقالب در همه ارکان نظام، از حوزه 
رسانه تا دیگر بخش ها آشکار بود و موج می زد 
و اما سال هاست دچار قحطی این نعمت هاییم.

بگذریم، هدفم از این مقدمه مطول کســانی 
نیســتند که با تمام مشقت ها و دردمندی ها، 
باز هــم در این نقاط عطف، صفــوف اول را 
تشــکیل می دهند و بدون فراخوان حاضرند. 
مخاطبم بیشتر در این نوشته آن هایی هستند 
که شاید در عمرشان پایشان به کمتر تظاهرات 
مناســبتی یا حتی انتخابات و رأی گیری های 
حســاس کشــور باز شده است. بســیاری از 
این ها دردها و اعتراض هایی دارند که شــاید 
عمده اش نیز بحق باشد. البته حساب آن ها که 
به هر دلیل از این انقالب کینه دارند و از همان 
بهمن 5۷ راهشان را از این حرکت مردمی جدا 
کردند، با این عده که از ایشان یاد کردم سوا و 
متفاوت است. می خواهم چند جمله با آن ها که 
از ســر دلخوری و دیدن برخی نابسامانی ها و 
اشرافیت طلبی گروهی از مسئوالن و رفتارهای 
نادرست ایشان با مردم، پایشان نمی کشد تا از 

خانه بیرون بیایند، حرف بزنم.
برادران و خواهرانــم، تا به میان این عده از 
هموطنانتــان در چنیــن جمع هایی نروید 
و حــرف دل آن ها را که کمتر در رســانه ها 
منعکس می شــود نشنوید، نمی توانید دلیل 
این فداکاریشــان را بفهمید- بســیاری از 
همان هــا که در انبوه چنین مناســبت های 
انقالبی می بینیــد، کارگرانی هســتند که 
شــاید ماه هاست به سبب ناالیقی یک مدیر 
حقوق عادیشــان را هم نگرفته اند. بسیاری 
خانواده های شــهدایی هســتند که شــاید 
به ســبب عدم رســیدگی دچار هزار و یک 
مشکل اند. جانبازانی که وقتی مدیران امروز 
حاکم بــر آن ها کودک بودند یــا به دنبال 
پیشرفت شــغلی بودند، آن ها در جبهه های 
جنوب و غرب جانشــان را کف دستشــان 
گذاشــتند و از امنیت و رفاه همین جماعت 
با بذل دار و ندارشــان دفاع کردند. بسیاری 
شــاید از تظاهرات به خانه که برمی گردند 
برای معاش چند روز بعدشــان شــرمنده 
خانواده هایشان باشــند. بسیاری کسانی اند 
که با انبوه لیاقت نتوانسته اند به خاطر رانت 
و ریاکاری عده ای دیگر پیشــرفت شــغلی 
دلخواهشان را داشــته باشند و صدها مورد 
مشابه دیگر. اما همه این ها به یک چیز باور 
دارند و آن این است که امروز این سرزمین 
از 6 جهت مورد هجوم دشمنان قسم خورده 
است که جز نابودی آن فکر دیگری ندارند. 
می داننــد امنیت ایــن مردم از نان شــب 
برایشان واجب تر اســت و می دانند واکسن 
تمام این ها و حفظ ایــن موجودیت، تداوم 
همیــن حضورها و حفــظ همین وحدت با 
وجود تمام دلخوری هاست. باید وجود داشته 
باشــیم تا بتوانیم اصالح و تغییری را درون 
آن و در میان خانــواده بزرگ ایران صورت 
دهیم. دنیا و دشمنان ما فردا چشمشان به 

خیابان های ماست.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مشخص است که 
مردم از مجلس 
دهم به  شدت 
ناراضی هستند و 
شاید مجلس دهم 
ضعیف ترین مجلس 
در طول 10 دوره 
حیات خودش باشد

بــــــــرش

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

چله حاج قاسم

 هادی سیدافقهی/ کارشناس بین الملل

تصمیم FATF  نمی تواند تأثیری بر شرایط ارزی داشته باشدرونمایی از نسل جدیدپیشران های موشکی
سیاست: آیین رونمایی از موشک رعد500 با 
موتور کامپوزیتی »زهیر« و موتور کامپوزیتی 
فضایی »ســلمان« با نــازل متحرک به عنوان 
نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها 
با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی؛ 
فرمانده کل سپاه و سردار حاجی زاده؛ فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه برگزار شد. سردار امیرعلی 
حاجی زاده، فرمانده کل نیروی هوافضای سپاه 
در این رونمایی گفــت: ما در نیروی هوافضای 
سپاه توافقی با دانشمندان و متخصصان داریم 
که دفاعمان باید اقتصادی باشــد و اقدام امروز 
عالوه بر توانمندی های حوزه تکنیکی و نظامی، 
کار را اقتصادی و ارزان سازی کرده است. وی با 
تأکید بر اینکه هزینه نیروهای مسلح ما بسیار 
کمتر از نیروهای مسلح سایر کشورهاست، به 
قابلیت های بدنه کامپوزیتی اشاره و تصریح کرد: 
بیشترین شتاب جانبی که می بایست موشک ها 
تحمل کنند، مربوط به موشک های پدافندی 
است و این بدنه کامپوزیتی به گونه ای طراحی 

شــده که عالوه بر موشک های زمین به زمین، 
در موشــک های پدافندی نیز اســتفاده شود. 
با برخورداری از فنــاوری نازل متحرک امکان 
کنترل موشــک های سوخت جامد در خارج از 
جو، در فضاپیماها، ماهواره برها و موشــک های 
ضدسپر فراهم شد. سردار سالمی، فرمانده کل 
ســپاه نیز با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از 
وقوع جنگ، راهی جز قوی شدن نداریم، گفت: 
نیروی هوافضای ســپاه با ورود به تولید بدنه ها 
و موتور های کامپوزیت؛ عالوه بر کاهش جرم، 
افزایش سرعت و آسان سازی تولید، جهشی در 

فناوری نوین موشکی بدست آورد.

فارس: عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی در صفحه اینســتاگرامی خود نسبت 
به برخی ادعاها واکنش نشــان داد. وی نوشت: 
این روزها، ســفته بازان و رانت جویــان بازار ارز 
نتیجه جلســه آینده FATF را بدون اطالع از 
پیچیدگی هــای روند آن، عــدم تمدید تعلیق 
قلمــداد کرده و در خصوص تأثیــر آن بر نرخ 
ارز، تبلیغات زیادی در کانال های تبلیغاتی خود 
راه انداخته اند. همتی ادامه داد: نظرم را پیشتر 
در مورد اهمیت این موضوع گفته ام، لیکن در 
شــرایط فعلی که اغلب بانک های خارجی به 
دلیل تشدید تحریم های آمریکا، همکاری الزم 
با بانک های ایران را ندارند و تبادالت ارزی ما از 
طریق مکانیسم های بانکی جایگزین و غیرقابل 
 FATF تحریم انجام می شــود، تصمیم آینده
)اعم از تمدیــد یا عدم تمدید( نمی تواند تأثیر 
قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته 
باشد و عمده خبرســازی ها در این خصوص با 
انگیزه ســودجویی و نوســان گیری در بازار ارز 

انجام می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید 
کرد: دســتاویز قرار دادن موضوع FATF برای 
اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای 
مجــازی با واقعیت های بازار، روند تأمین ارز در 
تجارت خارجی کشــور و چشم انداز گشایش 
کانال های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه، 
بانک مرکزی نظارت بر جریــان پول و مبارزه 
با پولشــویی را نیز در کنار مدیریت ارز با قوت 
ادامه خواهد داد. مردم مراقبت کنند که با شگرد 
جدید ســودجویان، این  بار تحت عنوان تأثیر 
FATF، دارایی های آن ها در بازار ارز در معرض 

ریسک قرار نگیرد.

سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا  باشگاه خبرنگاران جوان: 
یزدی، فرمانده ســپاه تهران بزرگ و رئیس ســتاد بزرگداشت 
اربعین سردار سپهبد شهید سلیمانی در نشست خبری درباره 
برنامه های پیش بینی شــده برای مراســم اربعین این شــهید 
بزرگوار اظهار کرد: مراسم چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی 
پنجشنبه 2۴ بهمن پس از نماز مغرب و عشا در مصالی تهران 
برگزار می شود که در این مراسم میهمانانی از کشورهای مختلف 

حضور خواهند داشت. 
رئیس ستاد بزرگداشت اربعین سردار سپهبد شهید سلیمانی 
با بیان اینکه مردم آزادی خواه جهان به دنبال این هستند که 
چگونه می توان مکتب این شهید سپاه اسالم را تبیین کرد، 
گفت: شــهید سلیمانی متعلق به یک بخش و کشور نیست، 

بلکه متعلق به تمام مردم آزادی خواه جهان است.

وی ادامه داد: در این مراسم وصیت نامه شهید توسط سردار قاآنی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه قرائت می شــود و عالوه بر این سردار 

سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز به ایراد سخن می پردازد. 
فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: برای برگزاری بهتر مراسم 
عالوه بر لحاظ کردن تمهیدات امنیتی، تســهیالت الزم نیز برای 
تردد بهتر مردم پیش بینی شــده که بر این اســاس با راهور ناجا 
هماهنگ شده تا مسیرهای اطراف مصال مسدود نشود و هیچ گونه 
محدودیتی اعمال نشــود. یزدی با اشاره به اینکه مراسم از ساعت 
18:30 الــی 20:30 خواهد بود، عنوان کرد: در این مراســم تمبر 
یادبود شهید سلیمانی نیز رونمایی خواهد شد؛ از سوی دیگر چون 
وصیت نامه شــهید سلیمانی طوالنی است و برای هر یک از اقشار 
جامعه وصیتی نوشــتند، در مراسم مورد اشاره گزیده هایی از این 

وصیت قرائت خواهد شد.

رئیس ستاد بزرگداشت اربعین سردار سپهبد شهید سلیمانی افزود: 
در راهپیمایی 22بهمن نیز غرفه هایی خواهیم داشت که این غرفه ها 
مطالبی را در راســتای معرفی بیشتر خدمات و تالش های سردار 
سلیمانی ارائه می کنند. او درباره میهمانان خارجی مراسم نیز عنوان 
کرد: میهمانان خارجی این مراسم از کشورهایی مانند عراق، سوریه، 
لبنان، یمن، افغانســتان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و 

آفریقایی هستند.

بدون تیتر

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

سیاست داخلی

چه کسی وصیت نامه سردار شهید سلیمانی را قرائت خواهد کرد؟

حاج قاسم برای هر یک از اقشار جامعه وصیتی نوشتند 

سیاست خارجیدفاعی - امنیتی
رئیس کل بانک مرکزی:سردار سالمی از جهش ایران در فناوری های نوین خبر داد
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 امیر نصیرزاده، فرمانــده نیروی هوایی 
ارتش گفــت: به دنبــال رادارگریز کردن 
جنگنده های فعلی هستیم. وی افزود: این 
موضوع که ناوگان ما فرسوده است صحت 
نــدارد و ناوگانی که در حال حاضر داریم، 
در بسیاری از کشورهای جهان نیز استفاده 
می شود. برتری ما نسبت به دیگر نیروهای 
هوایی جهان این اســت کــه به خودمان 
متکی هستیم. فرض کنیم که کوثر مانند 
اف-5 است، ما به این توانمندی رسیدیم 

که اف-5 را بسازیم.

معاون سیاسی وزیر کشور از ابالغ قانون 
شفافیت هزینه های انتخاباتی به ستادهای 
انتخابات استان ها خبر داد و گفت: نامزدها 
باید پس از افتتاح حســاب نــزد یکی از 
بانک هــای دارای مجــوز از بانک مرکزی، 
مشــخصات آن را بــه فرمانــداران مراکز 

حوزه های انتخابیه اعالم کنند.



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

 نام گذاری یک تاالر در حرم مطهر رضوی به نام سپهبد شهید سلیمانی   آستان: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر و در آستانه چهلمین روز شهادت سردار دل ها، سپهبد شهید سلیمانی و گرامیداشت 
جانفشانی های سید شهدای مقاومت، تاالر شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی نام گذاری شد. ورودی این تاالر که جزئی از تاالر والیت حرم مطهر رضوی است، روبه روی کفشداری 10 در راهروی مابین 

مسجد گوهرشاد و رواق امام خمینی)ره( قرار دارد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r منجم، واقف، سیاستمدار 
شرح حالی از سید جالل الدین تهرانی

در مــورد »تهرانی« شــرح حال های 
گوناگون و اخبــار متعددی در منابع 
تاریخ معاصر ایران موجود اســت. ما 
در اینجا بر اساس اسناد شخصی وی 
موجود در آرشیو مدیریت امور اسناد 
و مطبوعات که بیش از 10هزار برگ 
را شامل می شود و یادداشت های وی 

در ابتدای نسخه های خطی وقف شده توسط ایشان، مروری داریم مستند به 
زندگی و احوال وی. الزم به ذکر است، ارزش اسناد مجموعه تهرانی، منحصر 
به معرفی شــخصیت و مشاغل وی نیســت، بلکه گوشه هایی از تاریخ آستان  
قدس و مشــهد در طول دو دوره پرتالطم تاریخ معاصر ایران در ســال هایی 
اســت که وی نایب التولیه آستان  قدس و اســتاندار خراسان بوده که از اسناد 

مشخص می شود. 
محمد الحسینی، سید جالل الدین تهرانی )طهرانی( فرزند میرسیدعلی مرندی 
شیخ االســالم مرند و فرنگیس خانم دختر محمدابراهیم خان فراشباشی سال 
1277 شمسی در تهران متولد شــد. او عالوه بر آنکه از واقفان عمده آستان  
قدس است، دو دوره به سمت نایب التولیه آستان قدس و استانداری خراسان 
نیز منصوب شــد؛ دوره اول خرداد 1330 تا بهمن 1332 و دوره دوم از دی 
مــاه 1340 تا فروردین 1342. این دوره ها همزمان بود با دولت ملی مصدق، 

اجرای قانون اصالحات ارضی و اعتراضات روحانیون و مردم.

 دوران کودکی و تحصیالت تهرانی
سرپرســتی او عمدتاً برعهده پدربزرگ مادری و بعدها دایی اش میرزاعلی آقا 
کامبیز بود؛ با این حال، بر اســاس اسناد مشخص است شیخ االسالم مرندی 

در مقام پدر، تربیت و هدایت عالیق علمی فرزندش را به عهده داشته است.
تهرانی تا سال 1326ق در مدرسه ادب میرزا یحیی دولت آبادی تحصیل کرد 
و بین سال های 1327- 1326ق وارد مدرسه توفیق شد و نزد شمس الکتاب، 
میرسیدحسین الریجانی خوشنویسی آموخت. سیدجالل به سال 1324ق در 
هشت سالگی بنا به توصیه پدرش نزد آصف السلطنه در دوشان تپه با مواجب 
ماهی 20 تومان مشغول به کار شد، سندی که به این موضوع گواهی می دهد 

سمت تهرانی را مشخص نکرده.
در ســال های 1332 تا 1334ق به مدرســه دارالفنون رفت. در اوایل ســال 
1334ق نزد آقاشیخ سعید خوئی اصول رمل را آموخت و در 19سالگی برای 
تحصیل علم نجوم به مشــهد، نزد مالمهدی منجم باشی رفت و مورد اعتماد 
منجم باشی قرار گرفت و در کار استخراج و انتشار تقویم به استاد کمک کرد. 
در مشهد نزد ادیب نیشابوری اول هم به عنوان شاگرد خصوصی، آثار مالهادی 

سبزواری را فرا گرفت. 
تهرانی پس از دو سال به تهران بازگشت و با فوت پدرش لقب شیخ االسالم را 
برای خود گرفت. پس از فوت مالمهدی منجم باشــی، تهرانی به طور مستقل 
از ســال 1299 کار انتشــار تقویم را به نام خود آغاز کرد. این تقویم از سال 
1308ش به عنوان گاه نامه منتشر شد و تا سال 1316 ادامه یافت. در این دوره 

او به سیدجالل منجم مشهور شد.
تهرانی به شــهید آیت اهلل مدرس هم به صورت خصوصی نجوم می آموخت و 
شــبی که مأموران رضاشاه برای دســتگیری مدرس به خانه او حمله کردند، 
تهرانی در منزل او به آموزش نجوم مشغول بود که او هم دستگیر شد و چند 
روزی در زندان بود. یادداشت های وی در زندان، در مجموعه اسناد وجود دارد.

سیدجالل ضمن نشر تقویم به انتشار متون تاریخی و ریاضی که خود تصحیح 
کرده بود پرداخت که فهرست بلندباالیی دارد. 

 مهاجرت به اروپا 
با سخت شدن شرایط در دوره پهلوی برای علما و روحانیون، تهرانی هم به فکر 
تحقق بخشــیدن به رؤیای تحقیق و تحصیل در اروپا افتاد و با بورسیه وزارت 
معارف، در آذر 1313 برای دو ســال عازم اروپا شد. یادداشت های سفر او به 

اروپا در مجموعه اسناد موجود است.
در فرانســه در کتابخانه سلطنتی فرانسه عضو شــده و به مطالعه پرداخت و 
کتاب هایی تألیف کرد. مدتی بعد به بلژیک رفته در اســتاند بروکســل اقامت 

گزید. 
با عزل رضاشــاه از ســلطنت، همراه با آغاز جنگ جهانــی دوم، طبعاً تهرانی 
می توانست با آسودگی خاطر به ایران برگردد، اما به همین علت جنگ جهانی، 
او ترجیح داد همراه خانواده همســرش در فرانسه اقامت کند. پس از جنگ، 
برای برگشــتن به ایران و بدست آوردن مناصب دولتی برنامه ریزی کرد و در 
نهایت دی ماه 1325 به ایران بازگشت و در 12آبان 1326، با کمک دوستانش 
در دســتگاه سیاســت، در کابینه قوام به عنوان وزیر مشاور و معاون پارلمانی 
انتخاب شــد. در 23 آبان 1328 وزیر مشــاور دولت محمد ســاعد و در 14 

فروردین 1329 وزیر پست و تلگراف در کابینه منصور شد.
در خرداد 1330 به ســمت نیابت تولیت آستان قدس و استانداری خراسان 
منصوب و به مشهد آمد. این زمان دولت ملی مصدق و هنگام کشمکش های 
احزاب و گروه های اجتماعی بود. تهرانی در صف مخالفان مصدق قرار داشت. 
یادداشــت های او در این مورد صراحت دارد. او به تهران رفت و تا اواخر پاییز 
در تهران بود و آستان قدس و استانداری را از طریق معاونانش اداره می کرد با 

این حال او در این دوره اقدام های شایان توجهی انجام داد.
اخراج بهایی هایی که در زمره کارکنان آستان قدس قرار داشتند؛ خودش این 
نکته را جزو افتخاراتش دانسته و نوشته خودنویسی را که با آن دستور اخراج 

ایشان را صادر کرده، به موزه آستان قدس اهدا کرده است.
از جمله اقدام های دیگر وی عبارت  است از: تعدیل نیروی انسانی بیمارستان 
شاه رضا ســابق و امام رضا)ع( فعلی/ انجام اصالحات اداری و مالی در آستان 
قدس/ تعمیرات رواق دارالسیاده؛ تعمیرات آینه کاری و کف رواق دارالحفاظ در 
ســال 1330/ ساخت و نصب در نقره بزرگی که ورودی دارالحفاظ به مسجد 
گوهرشــاد )اشعار روی آن را تهرانی ســروده(/ افزایش حقوق نقدی خدمه و 
تبدیل آن به گندم/ ســاختن آرامگاهی برای مدرس/ ساختن سنگ قبر برای 

آرامگاه ادیب نیشابوری و... .
تهرانی در سال 1332 به عنوان سفیر کبیر ایران در بلژیک منصوب و تا سال 

1336 این سمت را عهده دار بود.

 بازگشت به آستان قدس رضوی 
دوره دوم نیابت تولیت آســتان قدس و اســتانداری خراسان 29 دی 1340 
شروع شد و تا اسفند 1341 ادامه یافت. در میان اسناد تهرانی، برنامه او برای 
اقدام های الزم در آســتان قدس و مشهد به دستخط خودش وجود دارد که 
مهم ترین موارد آن عبارت  اســت از: تعیین سه مدرس آستان قدس/ انتخاب 
طالب متدین و باسواد برای نماز در دهات و خطابه در تعلیمات دینی و قرآن/ 
کمک به یک مدرسه روحانی از طریق مسابقه علمی که آستانه موفق به تربیت 
ساالنه 10 نفر مرد عالی شود/ کالس مبارزه با بی سوادی برای اکابر شبانه در 
شهر مشهد دارای 500 شاگرد به نام مدرسه اکابر آستان قدس و اکابر روزانه/ 

تأسیس دوباره کمیسیون امالک و... .
از اقدام های قابل ذکر تهرانی بر اســاس اســناد می توان به اجرای قانون منع 
فروش مشروبات الکلی در مشهد اشاره کرد. قاطعیت تهرانی در مقابل اعمال 

نفوذ درباریان در آستان قدس رضوی هم قابل توجه بود. 
تهرانی در این دوره با مشــکالت عمده ای در اداره امور اســتان نیز مواجه بود 
مانند برگزاری انتخابات بهمن 41 و اعتراضات دانشــجویان و دانشــگاهیان، 
اجــرای قانون اصالحات ارضــی و مخالفت جدی تهرانی بــا آن برای حفظ 

موقوفات آستان قدس رضوی. 
پس از پایان این دوره، تهرانی به ســمت های دیگری در دولت وقت منصوب 
شد. عضویت در هیئت نظارت بانک ملی سمت دیگر وی بود و همچنین چند 

دوره به عضویت مجلس سنا درآمد.
در این ســال ها یعنی از ســال 1346 تا 1355 تهرانی بــه ادامه فعالیت های 
علمی خود پرداخت و از ســال 55 به دعوت دانشگاه بروکسل به آنجا رفت و 
تا اواسط سال 57 به ایران بازنگشت. آخرین سمت دولتی تهرانی عضویت در 

شورای سلطنت بود. 
این شورا در24 دی 57 تشکیل شد و شاه مخلوع 26 دی ایران را ترک کرد. 
28 دی هم تهرانی از طرف شــورای سلطنت برای مذاکره با امام خمینی)ره( 
 عــازم پاریس شــد و در آنجا به فرموده رهبر کبیر انقالب اســالمی حضرت 

امام خمینی)ره( از سمت خود استعفا داد. 

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی با 
اشاره به اینکه حرم مطهر نباید به محل 
تبدیل  انتخاباتی  و  سیاسی  فعالیت های 
دارند  شود، گفت: همه مسئوالن وظیفه 
نسبت به بیان شاخصه ها به ویژه معیارهای 
رهبری در انتخاب نماینده اصلح و برگزاری 
انتخابات پرشور تالش کنند و ما نیز این را 
وظیفه خود می دانیم و در این مسیر گام 

برخواهیم داشت.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار سرکشــیکان خدام حرم مطهر 
رضــوی که در تاالر والیــت بارگاه منور 
امــام علی بن موســی الرضــا)ع( انجام 
شد، ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی 
اســالمی، خادمی آستان قدس  انقالب 
رضوی را توفیق و نعمتی بزرگ دانست و 
ابراز کرد: خدمت رسانی شایسته به زائران 
و میهمانان بارگاه منور حضرت رضا)ع( 
دغدغه اصلی آســتان قدس است و این 
آستان مقدس در بهبود خدمت رسانی به 
زائران و رفع مشکالت، کمبودها و نواقص  
از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد 
و همه تــالش خود را در ارتقای کیفیت 
امر خدمت رسانی به زائران به کار خواهد 

بست.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه 
با اشــاره بــه پروژه های در دســت اقدام 
آســتان قدس در حوزه اماکــن متبرکه 
رضــوی اظهار کــرد: تعویــض تابلوهای 
راهنمــای زائر در حرم مطهــر به منظور 
راهنمایی بهتر زائران و متناسب با فضای 

معماری حرم مطهر، ایجاد فضای مناسب 
برای استراحت چندساعته زائران، رایزنی 
با مســئوالن شهری و اســتانی به منظور 
توسعه پارکینگ های اطراف حرم مطهر و 
جایگزینی مواد قابل بازیافت برای کمک به 
حفظ محیط زیست، بخشی از پروژه های 
در دســت اقدام در حــوزه اماکن متبرکه 

رضوی است.
تولیت آســتان قدس رضــوی در بخش 
دیگری از ســخنان خود بــا بیان اینکه 
در میان خــدام بارگاه منور رضوی افراد 

زیادی وجــود دارند که باید از تخصص، 
نظرات و تجارب ارزشــمند ایــن افراد 
اســتفاده شــود، تصریح کرد: ســرمایه 
خادمان، سرمایه ای بســیار عظیم برای 
آســتان قدس رضوی اســت، در میان 
برجســته،  توانمند،  اشــخاص  خادمان 
دانشمند، فرهیخته و صاحبنظر بسیاری 
وجود دارند که باید از تخصص و نظرات 
این افــراد برای خدمت رســانی بهتر به 

زائران استفاده شود.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 

فراز پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه 
حرم مطهر رضوی محل دسته بندی های 
جناحی، سیاســی و تبلیغــات انتخاباتی 
نیســت، اظهــار کــرد: صحن و ســرای 
حرم مطهــر رضوی نباید بســتری برای 
فعالیت های سیاســی و انتخاباتی برخی 
کاندیداها شود، هر داوطلبی که صالحیت 
آن توسط شورای نگهبان تأیید شده باشد 
برای ما محترم است، اما نباید حرم مطهر 
به محل فعالیت های سیاسی و انتخاباتی 

تبدیل شود.

تولیت آستان قدس رضوی:

حرم مطهر رضوی محل فعالیت های انتخاباتی نیست
وی

ض
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ی 
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 لطفــاً در مورد پوشــش آقایانی که به 
حرم مشرف می شــوند، دقت زیادی شود. 
شما دختر 10 ســاله بدون چادر و جوراب 
را برمی گردانید اما مردها با زیرشــلواری و 
تی شرت چسب و کشی توی حرم هستند. 

09150003070

 آستان قدس رضوی با همکاری نهادهای 
مختلف مذهبی و دینی باید در راســتای 
برخورد با بعضی از افکار و عقاید خرافاتی که 
هیچ گونه مستندات شرعی، عقلی و قانونی 
ندارد و متأسفانه در بین برخی از زائران رواج 

پیدا می کند، اقدام نماید.
09150003484

قدس: یکی از مباحث پرتکرار در حلقه های 
معرفت، شبهه ها و عقاید خرافی به ویژه در 

مبحث زیارت است.

 مسئوالن آستان قدس رضوی و خدمه 
افتخاری حرم مطهر بایــد همان گونه که 
از ورود آقایان بــه رواق ها و محل های ویژه 
بانوان جلوگیری می کنند از ورود بانوان به 
رواق های ویژه آقایان نیز با قاطعیت و جدیت 
جلوگیری کنند و نباید تبعیضی در این مورد 

وجود داشته باشد.
09350009378

دیدار خادمیاران رضوی 
استان اصفهان با خانواده 

شهدای مدافع حرم
آستان: همزمان با ایام اهلل دهه فجر جمعی 
از خادمیاران کانون خانواده شهدای آستان 
قدس رضوی در اســتان اصفهان با خانواده 
شهدای مدافع حرم دیدار کردند. همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر، جمعــی از خادمیاران 
کانون خانواده شــهدای دفتــر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان اصفهان به 
دیدار خانواده شهیدان »محمدنادر اخالقی« 
و »سیدمصطفی حسینی« از شهدای مدافع 

حرم تیپ فاطمیون رفتند.
طلبه شــهید محمدنادر اخالقی در ســال 
94 و در ســن 19 سالگی در منطقه حلب 
سوریه به دست تکفیری های داعش و شهید 
سیدمصطفی حسینی نیز در سن 26 سالگی 

در سوریه به شهادت رسیدند.
در ایــن دو دیــدار همچنیــن عــالوه بر 
گفت وگــو با خانواده این دو شــهید و ذکر 
صفات و ویژگی های اخالقی این دو شهید 
 واالمقــام، پرچم متبرک آســتان حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( برای تبرک و تیمن 
توســط خادمیاران این کانون به منزل این 

شهدای عزیز حمل شد.

نام نویسی یک هزار خادمیار 
برای خدمت رسانی در شهرکرد

آستان: مدیر کانون خادمیاران شهرکرد از 
نام نویســی یک هزار نفر به عنوان خادمیار 
در شهرستان شهرکرد خبر داد و گفت: این 
خادمیاران کمک به محرومان را ســرلوحه 
فعالیت های خود قرار داده و در عرصه های 
مختلــف فرهنگــی، عمرانــی و جهادی 

خدمت رسانی می کنند.
حمید رئیســی گفت: هــدف اصلی ما از 
عضویت افــراد در کانون های خادمیاری، 
اساس  بر  فرهنگ خدمت رســانی  ترویج 
آموزه های قرآنی و ســیره نبوی و علوی 

است.
وی افزود: تأمیــن جهیزیه برای حدود 50 
زوج نیازمند، توزیع بســته های غذایی بین 
خانواده های مســتمند، اعطای کارت های 
هدیه به بیماران ســخت درمان و ســادات 
نیازمند زیر 18 ســال و تأمین نوشت افزار 
دانش آموزان نیازمند، بخشی از فعالیت های 
کانــون خادمیاران رضوی در شهرســتان 

شهرکرد است.
وی گفت: همکاری با کمیته امداد حضرت 
امام)ره( و بهزیستی برای کمک به ساخت و 
تکمیل خانه محرومان، راه اندازی اکیپ های 
پزشــکی با همکاری هالل احمر و سازمان 
انتقال خون برای معاینــه رایگان بیماران 
نیازمند، عقیقه گوســفند و توزیع گوشت 
بین مســتمندان، از دیگــر خدمات کانون 
خادمیاران رضوی در شهرســتان شهرکرد 

است.
رئیسی همچنین ارائه مشاوره های حقوقی 
و تحصیلی، برپایی ایســتگاه های صلواتی 
در مناســبت های مختلف، خدمت رسانی 
به زائــران اربعیــن حســینی و برپایی 
کرسی تالوت قرآن کریم را در شهرستان 
شهرکرد از جمله فعالیت های ارزشمندی 
عنوان کرد که با کمک های خیران محقق 

می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: همزمان با ایام اهلل دهه فجر و به همت 
معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
روز گذشــته فرایند توزیع 26 هزار رأس دام 
سبک در قالب طرح  اشتغال زایی محرومان در 

شهرستان سیل زده آق قال آغاز شد.
هفته گذشــته در مراسمی با تحویل 145 
رأس گوســفند به پنج خانواده روســتای 
»ِچن ســولی« فراینــد تحویــل 26 هزار 
رأس دام ســبک به خانواده های محروم و 
سیل زده آق قال آغاز شد.در این مراسم که 
با حضور حامد صادقی؛ سرپرست معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قــدس رضوی و 
مسئوالن استان گلستان از جمله فرماندار، 
امام جمعه اهل سنت، رئیس کمیته امداد 
استان و همچنین مردم روستای چن سولی 
برگزار شــد، عالوه بر آغاز توزیع دام سبک 

از 70 جایگاه دام ســاخته شــده توســط 
آستان قدس رضوی نیز رونمایی شد.شایان 
ذکر اســت، در پی جاری شــدن سیل در 
شهرســتان آق قال در بهار امســال، آستان 
قدس رضوی به کمک مردم سیل زده این 
استان شتافت و عالوه بر کمک های فوری 
به بررسی نیازهای اساسی مردم حادثه دیده 
پرداخت و معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضوی طرح اشتغال زایی دام سبک 

را در شهرستان آق قال اجرا کرد.
در این طرح به خانواده های محروم که امکان 
دامداری دارند 19 میش مولد و 10 رأس بره 
یک تا سه ماهه تحویل داده می شود، ضمن 
اینکه به کمک نیروهای جهادی 900 جایگاه 
دام استاندارد نیز برای این خانواده ها در حال 

ساخت است.

رونق تولید

 تحویل 26 هزار رأس دام سبک 
توسط آستان قدس رضوی به سیل زدگان استان گلستان

همزمان با ایام اهلل دهه فجر آغاز شد

آستان: بــه همت مؤسســه جوانان آستان 
قدس رضوی در آستانه سالگرد صدور بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی توسط رهبر معظم 
انقالب، کتاب »از انقالب اســالمی تا تمدن 
اسالمی« رهیافتی به بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی چاپ و منتشر شد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی مؤسســه جوانان آستان قدس 
رضوی، ایــن کتاب به شــاخه ای از درخت 
معارف بنیادین می پردازد؛ موضوعات اصلی 
این کتاب؛ ریشه ها، دستاوردها و آسیب های 
انقالب اســالمی، چیســتی تمدن اسالمی، 
چیستی علم دینی و علوم انسانی اسالمی و 
ضرورت تحول در آن، معرفی و بررسی تمدن 
غرب و مقایسه آن با تمدن اسالمی و وظایف 
جوان مؤمن انقالبی در راستای تمدن سازی 
است که توســط حجت االسالم والمسلمین 

شیخ حسن وکیلی به رشته تحریر درآمده و 
توسط مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی به 
چاپ رسیده است.این کتاب مقدمه ای است 
بر آشنایی با انقالب اسالمی و تمدن اسالمی 
که می تواند انگیزه نسل جوان نخبه را برای 
قدم نهادن در راســتای تمدن سازی تقویت 
کند.مهم ترین هدف این کتاب ارائه راهکاری 
برای جوانان اســت که جوان امروزی نگاهی 
تمدنی به آینده داشــته باشد و جایگاه خود 
را در ساخت تمدن اسالمی به خوبی ترسیم 

نماید.
الزم به یادآوری اســت، این کتاب در دیدار 
مدیران مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و 
رهبر معظم انقالب اسالمی که در شهریورماه 
امســال برگزار شــد مورد تفقد مقام معظم 

رهبری نیز قرار گرفته است.

خبر

 کتاب »از انقالب اسالمی 
تا تمدن اسالمی« منتشر شد

در آستانه سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

آســتان: به همت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی و با همکاری »به نشر« پنجمین جلسه از سلسله جلسات 
»زندگی به سبک رضوی« همراه با رونمایی از کتاب »تا ابد با تو 

می مانم« و با حضور راویان دفاع مقدس برگزار شد.
پنجمین جلسه از سلسله جلســات زندگی به سبک رضوی 
تحت عنوان »ساده زیســتی، گذشــت و صبر« با حضور 350 
نفر از نومزدوجین ســال های 96، 97 و 98 از سوی مرکز امور 
بانوان و خانواده آســتان قدس و به نشر در سالن همایش ها و 

نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شد.
سردار محمود باقرزاده؛ جانباز 70درصد مشهدی در این جلسه 
به روایتگری پرداخت و اظهار کرد: اگر زندگی جوانان بر مبنای 
زندگی به سبک رضوی بنا شــود آرامش و نشاط در آن خانه 

نهادینه خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ایمان و مجاهدت مبنای زندگی شهدا و 
جانبازان اســت، گفت: انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل 
آینده یک امر مهم و ضروری اســت که بایســتی با روش های 

جذاب و متنوع در این راستا تالش کنیم.
این جانباز 70درصد مشــهدی با بیــان اینکه زوج های جوان 

 بایســتی در زندگی مشــترک با عشــقی برگرفته از فرهنگ 
اهل بیت)ع( رفتار کنند، گفت: زندگی به سبک رضوی برترین 

روش برای موفقیت در عرصه های مختلف زندگی است.
در ادامه این برنامه نیز سردار جانباز اکبر نجاتی از فرماندهان 
دوران دفــاع مقدس خاطراتی را از جنگ تحمیلی بیان کرد و 
گفت: مادران و همسران رزمندگان بانی همه رشادت ها بودند؛ 
چرا که با همراهی و همدلی شان روحیه جهادی مردان را تقویت 
می کردند.وی با تأکید بر این مطلب که نقش مادران و همسران 
در هشت سال دفاع مقدس بسیار مؤثر بود، تصریح کرد: امروز 
جوانان ما باید با الگوگیری از سیره شهدا و رزمندگان سختی ها 
را پشت سر بگذارند.در این جلسه همچنین از کتاب »تا ابد با 
تو می مانم« رونمایی شد. این کتاب برگرفته از خاطرات مریم 
مقدس؛ همسر سردار نجاتی است که به قلم »مریم عرفانیان« با 
موضوع دفاع مقدس گردآوری شده و از سوی به نشر )انتشارات 

آستان قدس رضوی( به چاپ رسیده است.
در ادامه برنامه نیز از ســردار جانباز اکبر نجاتی، مریم مقدس؛ 
راوی اثر و مریم عرفانیان؛ نویسنده این کتاب و سردار محمود 
باقرزاده با اهدای لوح تقدیر از سوی مرکز امور بانوان و خانواده 

آستان قدس رضوی تجلیل شد.
یادآوری می شــود؛ طرح آموزشــی زندگی به سبک رضوی با 
هدف افزایش صیانت و اعتــالی کارکرد خانواده و بهره گیری 
از ظرفیت های آستان قدس رضوی و تشکل های مردمی برای 
 زوج های جوانی که زندگی خــود را با حضور در کنار مضجع 
امام رضا)ع( شروع می کنند، توسط مرکز امور بانوان و خانواده 

به مرحله اجرا گذاشته شده است.

رونمایی از کتاب »تا ابد با تو می مانم« در جمع زوج های جوان
به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و با همکاری »به نشر« انجام شد

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

یادداشت
 دکتر زهرا طالیی
مسئول امور تعامالت فرهنگی و بین الملل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
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اردوی جهادی بنیاد سالمت آستان قدس رضوی در روستاهای سرخس
آستان: جانشین رئیــس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی از 
ارائه خدمات متنوع و رایگان پزشکی به بیماران محروم در روز 
نخســت اردوی جهادی این بنیاد در دهه فجر در روستاهای 

سرخس خبر داد.
دکتر محمود ابراهیمی در گفت وگو با آســتان نیوز با اشاره به 
اینکه اردوی جهادی بنیاد ســالمت آستان قدس رضوی ویژه 
دهه مبارک فجر در روســتاهای بزنگان و گنبدلی شهرستان 
ســرخس آغاز شــد، بیان کرد: به همت خادمیاران این بنیاد 
خدمات متنوع بهداشتی، آموزشــی و درمانی به بیماران این 

مناطق ارائه شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه خادمیاران ســالمت رضوی، بیماران 

این منطقه روســتایی را با جمعیت نزدیک به 20 هزار نفر 
غربالگری و معاینه کردند، گفت: خدماتی مانند ویزیت پزشک 
متخصص و عمومی، جراحی سرپایی، بینایی سنجی، مامایی، 
کنترل فشــار خون و آموزش های بهداشتی، روان شناسی و 
تغذیه ای به بیماران ارائه شد.جانشــین رئیس بنیاد سالمت 
آســتان قدس رضوی ادامه داد: روز دوم این اردوی جهادی 
در روستاهای پس کمر، شیرتپه و سنگر شهرستان سرخس 
با برخورداری از حدود 15 هزار نفر جمعیت آغاز می شــود و 

تا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.
ابراهیمی ابراز کرد: حدود 90 نفر در قالب 15 تیم  مختلف مانند 
دندان پزشــکی، جراحی، آموزش، زنان، طب اورژانس، دارویی، 

پایش سالمت و... در این اردوی جهادی حضور دارند.
وی به حضور نزدیک به 20 پزشک متخصص در اردوی دوروزه 
در روستاهای شهرستان سرخس اشاره کرد و افزود: متخصصانی 
در رشته هایی مانند چشم پزشکی، قلب، اطفال، مغز و اعصاب، 
زنــان، جراحی، داخلــی، ارتوپدی و طــب اورژانس به صورت 

افتخاری با بنیاد سالمت آستان قدس رضوی همکاری دارند.
جانشــین رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی گفت: این 
گروه جهادی با برخورداری از دارو و تجهیزات پزشــکی مانند 
تجهیزات چشم پزشکی و تجویز نمره عینک با همکاری نهادهای 
نظامی و دولتی شهرستان سرخس به بیماران کم برخوردار این 

منطقه خدمات رسانی می کند.

خبر
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روزنامـه صبـح ایـران

مکتب شهید سلیمانی نقطه کانونی جریان رقیب را هدف قرار می دهد  مهر: حجت االسالم مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم)ع( در همایش »قهرمان بدون مرز« گفت: از نظر مکتب غرب فرهنگ، 
متفاوت و نسبی است و نباید انتظار داشت که دو جامعه یکسان باشند و مبتنی بر آن قانون واحد جهانی درنظر گرفت. این نکته را در مجامع علمی و دیگر مراکز، تئوریزه و نهادینه کردند. اما مکتب سلیمانی، در حقیقت 
به نوعی به این فرهنگ متصلب موجود دهن کجی می کند. نه تنها در جوامع اسالمی مثل لبنان، عراق و… بلکه در کشورهای آفریقایی هم این ارزش کم کم دارد به مثابه محوری ثابت در بستر فرهنگ تبدیل می شود. 

 دومین نشست »مدرسه  ادبیات، انسان، شهر«
برگزار می شود 

اندیشه: »مدرسه  ادبیات، انسان، شهر« 
که سال گذشــته با حضور شــاعران، 
فالسفه و ادیبانی چون شهرام پازوکی، 
امیرعبــاس  میرشــکاک،  یوســفعلی 
علی زمانی، محمدتقی چاوشی، مرتضی 
امیری اسفندقه، سیدحسین شهرستانی 
و... برگزار شد، امسال نیز در پنج روز به 
بازخوانی سنت ادبی کشور برای بهره گیری در ساخت شهر می پردازد.در دوره ای 
که بازسازی سنت بســیار اهمیت پیدا کرده است، برگزاری چنین برنامه هایی 
می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. در برنامه افتتاحیه این رویداد که چهارشنبه ۷ 
اسفند و با حضور استادان فلسفه کشور برگزار می شود، کارشناسان با سلیقه های 
مختلف به ارائــه  دیدگاه های خود می پردازنــد. به این ترتیب مصطفی ملکیان؛ 
روشنفکر معنویت گرا، غالمحسین ابراهیمی دینانی؛ فیلسوف متمایل به سنت، 
رضا داوری اردکانی؛ فیلسوف برجسته کشور و رئیس فرهنگستان علوم در این 
برنامه حضور پیدا می کنند. به عالوه سید حسین نصر، فیلسوف سنت گرا و استاد 
دانشگاه جرج واشنگتن هم به صورت زنده از آمریکا به ایراد سخنرانی می پردازد.

در روزهای بعد، این برنامه به طور مســتقل، در هر روز به بررسی یک شاعر و آرا 
و اندیشــه های او می پردازد. بدین ترتیب در چهار روز به بررسی آرای فردوسی، 
سعدی، حافظ و مولوی پرداخته می شود و در هر روز چهار تا پنج ارائه از سوی 
استادان مدعو ارائه خواهد شد. ایده  این مدرسه این است که برای ساخت شهر و 
انسان متعالی می توان از سنت ادبی حکمی خودمان استفاده کرد و به بازخوانی 
عناصر و مفاهیم بومی آن پرداخت که می تواند دوای درد انسان و جامعه  روزگار 
معاصر باشــد. ثبت نام این مدرسه در اواسط بهمن ماه آغاز شده و هفتم اسفند 

نخستین نشست خود را برگزار می کند.

حجت االسالم ذوعلم:
انقالب اسالمی، انقالبی عقالنی است

مهر: حجت االســالم علی ذوعلم، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی در نشســت »انقالب اسالمی و 
حکمرانی ولی فقیه« که در پژوهشــگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
شــد، بیان کــرد: برخــالف تلقی های 
جامعه شناســی سیاســی که انقالب را 
محصول هیجان و شورش کور می داند، انقالب اسالمی انقالبی عقالنی است و این 
عقالنیت، عقالنیت »وبری« و مدرن نیست، بلکه یک عقالنیت فطری است. این 
پژوهشگر در ادامه افزود: والیت فقیه هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، مدافع 
مردم ساالری دینی در جامعه است و بدون حضور مردم و رأی آن ها، مشروعیت 
نظام سیاسی و والیی تحقق پیدا نمی کند و این بحث، بحثی بسیار چالشی است 
که از دو منظر و خاستگاه با این دیدگاه مقابله می شود؛ یکی از آن ها، خاستگاه 
کســانی است که به خیال از توحید تشــریعی دفاع می کنند و می گویند فقط 
خداوند قانون گذار اســت و رأی مردم نمی تواند نقشی در مشروعیت نظام دینی 

داشته باشد. 
وی تصریح کرد: خاســتگاه دیگر، برای کســانی است که با اصل حضور دین در 
جامعه مشکل دارند و می گویند اگر قرار است در یک جامه مردم ساالری باشد، 
رأی مردم نمی تواند به عنوان شریعت اسالمی و به صفاتی در ولی فقیه محدود 
شــود؛ طرفداران این دیدگاه می گویند یا باید دیندار باشــید یا به یک جامعه 
مردم ساالر وفادار باشید و وفاداری به مردم ساالری با پایبندی به دین تعارض دارد. 
ذوعلم در ادامه افزود: بنابراین، این دو خاستگاه متفاوت هستند و یکی دفاع از دین 
و دیگری مقابله با دین را در دستور کار قرار می دهد. هر دو گروه، این مسئله را 
به چالش می کشند که آیا رأی مردم در مشروعیت نظام نقش دارد یا خیر؟ پاسخ 

هر دو گروه منفی است؛ البته این مسئله نیازمند نظریه پردازی و تبیین است.

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

خبر

 اندیشه  اتفاق تلِخ از دست دادن حاج قاسم، آزمایشی 
بود که در آن برای ما درس ها و عبرت های فراوانی 
وجود دارد. در چهلمین روز شهادت سردار سرافراز 
اسالم، شهید سپهبد قاسم سلیمانی، حجت االسالم 
نظافت، مدیر حوزه های علمیه حضرت مهدی)عج( 
به بررســی ویژگی های اخالقی، رفتاری و خدمات 
این شهید بزرگوار با نگاه تربیتی و دینی پرداختند 
که بخشــی از این ســخنان را در ادامه می خوانید. 

 پایبندی به عهد تا شهادت
او از مؤمنانی بود که بر سر پیمانشان با خدا ماندند 
»ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجــاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعلَْیِه«. 
اگرچه در هنگام جنگ به شهادت نرسید اما منتظر 
شــهادت ماند »َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن 
یَْنَتِظُر«. انتظار او نشســتن و بی عملی نبود، بلکه 
انتظــار او در عرصه های مبارزه بود. او انقالبی بود و 
انقالبی ماند؛ پیمانش را نشکست و دشمن را همیشه 
دشمن داشت تا سرانجام مصداق »َمْن َقَضی نَْحَبه« 

گشت و به شهادت نائل آمد.

 محبوبیت
همه او را صمیمانه دوست داشتند؛ از کودک گرفته 
تا پیر، همه در غم شهادت او بی اختیار اشک ریختند. 
او »َمْحُبوبًَة فِي أَْرِضَک َوَسمائَِک« شد، با آنکه برای 
محبوبیت تالش و تبلیغی نکرد. راز این محبوبیت در 
ایمان و عمل صالح است؛ همان طور که قرآن کریم 
الَِحاِت َسَیْجَعُل  می فرماید: »إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ

ا«. ْحَمُن ُوًدّ لَُهُم الَرّ

 عاشق شهادت
روح او بزرگ شــده بود و جایــش در این دنیا نبود. 
بــه هراندازه که دنیا برایمان جذابیــت دارد و مایه 
دلخوشــی ماســت به همان اندازه کافریم، چرا که 
نیا ِســْجُن الُْمْؤِمــِن و َ َجنَُّة الْکافِــِر«. در دعا  »الدُّ
می خوانیم: »اللهم ارزقنی الَتَّجافِي َعنْ  َدارِ الُْغُرور«  تا 
زمانی که دلمان برای بهشت تنگ نشده و دوستدار 
ماندن در این دنیاییم، وضعمان خوب نیست، او به 

این درجه »ُمْشَتاَقًة إِلَی َفْرَحِة لَِقائَِک« رسیده بود.
او مثل میوه رسیده ای شده بود که دیگر جایش در 
این دنیا نبود، دنیا برایش کوچک شده بود؛ او عاشق 

شهادت بود و به این فیض نائل آمد: »ان اهللَ اشَتری 
ِمَن الُمؤِمنیَن أَنُفَسُهم َوأَموالَُهم بِأََنّ لَُهُم الَجَنَّة«.

 استقامت و آرامش
حاج قاســم از مؤمنانی بود که سر حرفش ایستاد، 
همان طور که قــرآن می فرماید »اَنّ الَّذیَن قالوا َربَُّنا 
اهلَلُ ثَُمّ اسَتقاموا«. او با تمام خطرات و حساسیت ها 
ًة  آرامش داشت، دعای »اللُّهَمّ َفاْجَعْل نَْفِسي ُمْطَمِئَنّ

بَِقَدرَِک« در حقش مستجاب شده بود، هیچ ترسی 
نداشت. انسان باید خود را به خدا بسپارد و وظیفه اش 

را انجام دهد، نه اینکه تنبلی و کوتاهی کند .

 یاد مرگ
حاج قاســم پیوســته به یاد مرگ بود. یاد مرگ به 
انسان نشاط معنوی می دهد، موجب سرعت گرفتن 
آدمی می شــود و او را خســتگی ناپذیر می ســازد. 

آدمی هرچقدر هــم که مؤمن 
باشــد در وجودش ناخالصی ها 
دارد،  وجــود  شــرک هایی  و 
همان طور کــه قرآن می فرماید: 
»َوَما یُْؤِمُن أَْکَثُرُهْم بِاهللِ إاَِلّ َوُهْم 
ُمْشــِرُکوَن« شــرک و ایمان به 
هم آمیخته است و هر چه انسان 
بیشتر با مرگ گالویز شود و در 
معرض سختی ها و مبارزات قرار 
گیرد ناخالصی ها و شرک ها کم 
می شود تا جایی که »یُخِرُجُهم 

ُلماِت إِلَی الّنورِ«. ِمَن الُظّ

 اخالص
هر کس اخالص داشــته باشد، 

عملش او را به قرب خداوند می رســاند. وقتی انسان 
به طور ویژه به یاد ســفر ابدی باشد و بداند دنیا جای 
ماندن نیست به مراتب اخالص می رسد؛ همان طور که 
قرآن کریم می فرماید: »إِنَّا أَْخلَْصناُهْم بِخالَِصٍة ِذْکَری 
ارِ«. امیرالمؤمنین فرمود: »َفإَِنّ الِْجَهاَد بَاٌب ِمْن أَبَْواِب  الَدّ
ِة أَوْلَِیائِِه«. حاج قاسم در جنگ  ِة َفَتَحُه اهللُ لَِخاَصّ الَْجَنّ
در معرض سختی ها قرار گرفت، تحمل نمود و خالص 

شد.

 بذل خون، رمز ماندگاری دین
خون مؤمن و مرگ او اثر دارد، در طول تاریخ، شیعه 
کارش با خون پیش رفته اســت. مؤمن واقعی همه 
لحظات عمرش مفید اســت، کســانی که زندگی 
مفیدی دارند، مرگ مفیدی هــم دارند. در روایت 
اســت مؤمن می میرد زمین بر او گریه می کند. هر 
چه سعه وجودی انسان بیشتر شده باشد، مرگ او 
عالم را بیشتر تکان می دهد. خون سردار سلیمانی 

نیز دارای آثار فراوانی است.

 شناخت دشمن  
با ریختن خون حاج قاســم، نفرت از دشمن در دل 
جوانان و آحاد ملت بیشتر شــد، آبروی طرح های 
ناپخته ای که ناشی از خوشبینی به دشمن بود، رفت. 
آبروی کسانی که به دشمن اعتماد داشتند و دلداده 

آمریکا بودند رفت. 

 جذب حداکثری 
خون ســردار ســبب ایجاد وحدت، 
هم آوایی و انســجام ملی در کشــور 
شــد. در روایتــی امیرالمؤمنین)ع( 
فرمود: با مردم چنان معاشرت کنید 
که اگر بمیرید بر شــما بگریند و اگر 
زنده باشید مشتاق دیدن شما باشند. 
در غم شهادت او دیدیم همه در هر 

لباسی و با هر ظاهری عزادار بودند. 
حاج قاسم در عین تعصب به ارزش ها 
ســعه صــدر داشــت، او می گفت: 
»این قدر نگویید این کم حجاب او با 
حجاب است، این چپ است او راست 
است...« این نگاه به خاطر کالن نگری 
او بود. اصوالً کسانی که با جبهه کفر 
به طورمستقیم در تقابل هستند کالن نگر می شوند. 
وقتی با جبهه کفر مســتقیماً درگیر نیستیم وقت 
خالی پیدا می کنیم، با اختالفات درگیر می شویم و 

مشترکات را فراموش می کنیم.

 انتقام وظیفه کیست؟
قرآن می گوید: »إِنَّا ِمَن الُْمْجِرِمیَن ُمْنَتِقُموَن« خدا 
منتقم خون این شــهید خواهد بود. همه مدیون او 
هستیم، امنیت همه مدیون او است؛ بنابراین انتقام 
وظیفه همه است نه تنها وظیفه نیروهای مقاومت. 
انتقام منحصر به عملیات نظامی نیست، باید با تقویت 
نگاه تربیتی، سردار سلیمانی ها پرورش دهیم و این 
مستلزم این است که خودســازی کنیم و فرصت 

سوزی نکنیم. 
جوانان با تشــکیل خانواده و فرزندآوری باید نسل 
حاج قاسم ها را گسترش دهیم. بانوان نباید از نقش 
مهم خود یعنی مادری غافل شــوند. به عبارت دیگر 
انتقام بانوان باید این باشــد که در دامن خود قاسم 
سلیمانی ها تربیت کنند. انتقام به این است که خود 
را در قبال جوانانمان مســئول بدانیم، باید دلسوز 
نسل جوان باشیم و در مشکالت اخالقی و اعتقادی 
که برخــی از آن ها دارند خودمان را مقصر بدانیم و 
ســرزنش کنیم. خون حاج قاسم به کمک ما آمده 
است تا دست به دست هم دهیم و با تکیه بر محکمات 

و مشترکات اختالف ها را حل کنیم.

گفتاری از حجت االسالم نظافت به بهانه چهلمین روز شهادت حاج قاسم  

باید با نگاه تربیتی، قاسم سلیمانی   پرورش دهیم

خون سردار سبب 
وحدت و انسجام 
ملی شد و در غم 
شهادت او دیدیم 
همه با هر ظاهری 

عزادار بودند

بــــــــرش

برگ س��بز خودروی پرای��د مدل 87 رن��گ نقره ای 
به ش��ماره انتظامی 952د62 ایران 12 شماره موتور 
2312751 و ش��ماره شاس��ی S1412287708106 به 
مالکیت حس��ین محمدی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه و کارت پالک  خودرو پراید سواری جی تی 
ایکس آی به رنگ س��فید –روغن��ی مدل 1389    به 
ش��ماره پالک 574ص17-ایران95 به شماره موتور 
  S1412289447785 3408305 به شماره شاس��ی
بنام یوسف نصرتی فرزند چهارشنبه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
98
14
41
4
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قو

مف
ی 

گه
آ
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ب��رگ س��بز ، کارت ماش��ین ، کارت س��وخت خودرو 
س��واری پراید صبا GTX  مدل 1389   شماره موتور 
3642279 و ش��ماره شاس��ی A1412289535680 به 
ش��ماره انتظام��ی 487 ی 83 ای��ران 12 ب��ه مالکیت 
بهن��از زارعی��ان مفقود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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98
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42
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد ام��ور خدمات عمومی ش��بکه 

بهداش��ت و درمان شهرستان فریمان را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000280، 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.ir انجام 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 ف��وق مبلغ 1.200.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان فریمان 

- خیابان امام رضا)ع( غربی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/20

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/27

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/7
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/10

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امور خدمات نگهبانی ش��بکه 

بهداش��ت و درمان شهرستان فریمان را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000281، 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.ir انجام 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 مبلغ 1.830.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان فریمان 

- خیابان امام رضا)ع( غربی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/20

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/27

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/7
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/10

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

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

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده 
و عادی بطور فوق العاده  شرکت 
خدمات کامپیوتری مشهد ارقام 

 ) سهامی خاص( به شماره ثبت 4186 
فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت 
فوق العاده شرکت که در مورخه 98/12/3 در 
ساعت 17 در محل قانونی شرکت واقع در مشهد 
خواهد  برگزار   3 واحد   64 پالک   54 سناباد   -

گردید حضور بهم رسانند .
دستور جلسه تغییر آدرس

همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
در  تاریخ  همان  در  مکان  همان  در  نیز  شرکت 

ساعت 18 برگزار خواهد گردید.
دستور جلسه :

1- تعیین اعضای هیئت مدیره 
2- تعیین بازرسین اصلی و علی البدل 

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
4- تصویب صورتهای مالی 

هیئت مدیره شرکت 
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 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استناد ردیف 390101 بودجه 
س��ال 98 در نظر دارد اجرای فاز اول سوله استخر 
بانوان را به مبلغ10/400/000/000ریال به پیمانکار 
واجد ش��رایط واگذار نمای��د. متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مربوطه به امورقراردادهای 
ش��هرداری مراجع��ه نمایندجه��ت کس��ب اطالعات 
بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایند یا به س��ایت شهرداری سبزوار به آدرس 
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ س��پرده 
معادل520/000/000ری��ال  درمناقص��ه  ش��رکت 
به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار 
اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان عمران 
پایان وقت اداری ساعت 13/10 روزپنجشنبه مورخ 
98/12/8 می باش��د. مناقصه رأس س��اعت10صبح 
روز ش��نبه مورخ98/12/10در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
مجید استیری رئیس سازمان 

آگهی تجدیدمناقصه 
نوبت اول
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برگ س��بز و س��ند محضری خودروی پ��ژو405 مدل 
1393 رن��گ نق��ره ای به ش��ماره انتظام��ی 515ه 91 
ایران 12 ش��ماره موت��ور 124K0477953 و ش��ماره 
شاس��ی NAAM01CA1EK647691 به مالکیت علی 
اکبر آرزه گر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
98
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دارای  حس��ینی  داوود  محم��د  س��ید  آق��ای   
شناسنامه ش��ماره 92235400709120 صادره از 
افغانس��تان متولد 54/04/15 فرزند ش��بانعلی 
اظه��ار م��ی دارد که دانش��نامه پای��ان تحصیالت 
مقطع کارشناس��ی ارشد ایش��ان مفقود گردیده 
اس��ت . لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور 
باطل میگ��ردد .از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک 
فوق از طریق پس��ت به نش��انی مشهد - پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی - مدیریت آموزشی-  اتاق 
202 ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند.
 مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد
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ی 
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برگ س��بز خ��ودروی وانت پیکان م��دل 1382 رنگ 
سفید به شماره انتظامی 592 ه 72 ایران 36 شماره 
موتور 11538203312 و شماره شاسی 82903427 به 
مالکیت عباس��علی رحیمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ب��رگ س��بز خ��ودروی س��مندبنزینی،گازCNG مدل 
1396 رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 934
 ق 32 ای��ران 65 ش��ماره موت��ور 147H0272353 و 
شماره شاسی NAACJ1JE0HF272155 به مالکیت 
ج��واد چاه نصیری مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
98
14
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ب��رگ س��بز خ��ودروی جک م��دل 1396 رنگ س��فید 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 229ص69 ای��ران 12 ش��ماره 
موتور HFC4GA31DH0005560 و ش��ماره شاس��ی

 NAKSH732XHB138857 به مالکیت سید غالمرضا 
س��عادتجو مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
98
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 ش�هرداری شاهرود در نظر دارد نس��بت به واگذاری انجام امور تولید آسفالت و شن و ماسه 
به پیمانکار )با اس��تفاده از کارگاه و کارخانه های متعلق به شهرداری شاهرود( از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان  می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای 
ش��هرداری شاهرود مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر از موضوع آگهی همه روزه به جزء ایام 
تعطیل در وقت اداری با تلفن 32280937 -023 واحد تاسیسات شهرداری شاهرود تماس حاصل فرمایند. 
ضمنا متن آگهی در س��ایت شهرداری ش��اهرود به آدرسwww.shahrood.ir جهت مشاهده متقاضیان قابل 
روی��ت و بهره برداری می باش��د. مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه تا پای��ان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

محسن احمدی- شهردار شاهرود 98/12/1 می باشد. /ع
98
14
03
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آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاهرود )نوبت دوم(

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.
 آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد پروژه های با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 
نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757

عنوان و مشخصات كلی پروژه:
شماره 
تضمین شركت در فرآیند رشته و پایه مورد نیازمحل تامین اعتباربرآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژهمناقصه

ارجاع كار)ریال(

98-29
نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، منابع تولید ، شبکه 

توزیع ، انشعابات و استانداردسازی انشعابات آب ، قرائت و 
پخش قبوض و وصول مطالبات آب شرب شهرستان ماهنشان

منابع داخلی7/516/469/600
حداقل رتبه 5 بهره برداری از شبکه ، انشعابات ، مخازن و خط 

انتقال از شركت مهندسی آب و فاضالب كشور یا حداقل رتبه 5 آب 
یا حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه 

291/100/000

98-32
نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، منابع تولید ، شبکه 

توزیع ، انشعابات و استانداردسازی انشعابات آب ، قرائت و 
پخش قبوض و وصول مطالبات آب شرب شهرستان طارم

منابع داخلی6/593/263/041
حداقل رتبه 5 بهره برداری از شبکه ، انشعابات ، مخازن و خط 

انتقال از شركت مهندسی آب و فاضالب كشور یا حداقل رتبه 5 آب 
یا حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه 

263/400/000

تاری�خ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه : اس��ناد هر دو مناقصه فوق از مورخ��ه 98/11/20  لغای��ت 98/11/25 درس��ایتهای http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود اس��ت و مناقصه گر                     
می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .   نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.          مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
سایتهای ثبت آگهی : http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir ,       مهلت تحویل پاكات مناقصه : مهلت تحویل اسناد هردو مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 15:45 مورخه 98/12/06          

مکان تحویل پاكات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر     كد پستی:4514978757 
زمان گشایش پاكات : پاکت های مناقصه شماره 29-98 در ساعت 11 مورخه 98/12/07 و مناقصه شماره 32-98 درساعت 11:30  مورخه 98/12/07 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورتی که مناقصه گران قصد شرکت در هر دو مناقصه فوق را داشته باشند می بایست نسبت به ارائه پاکت جداگانه برای هر مناقصه اقدام نمایند.
هزینه کلیه آگهی ها به تناسب بر عهده برندگان هر مناقصه خواهد بود.

ع 9
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دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

برگ س��بز خ��ودروی 131SL مدل 1390 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 783و87 ایران 42 شماره 
 S3412290365026 موتور 4378344 و شماره شاسی
به مالکیت س��ید مسعود عباسی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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روزنامـه صبـح ایـران

مقصود و حقیقت ذکر، وجود مقدس پیامبراکرم)ص( است   رسا: آیت اهلل سیدمهدی میرباقری در حسینیه آیت اهلل حق شناس)ره( تهران گفت: همه تالش شیطان آن است که انسان از این ذکر 
غفلت کند؛ لذائذ و مواهب دنیایی نباید انسان را از ذکر غافل کند بلکه آدمی از همه داشته هایش باید در مسیر حق بهره ببرد. مقصود و حقیقت ذکر، وجود مقدس پیامبراکرم)ص( است و مهم ترین رسالت حضرت 

رساندن انسان ها به ملکوت است. انسان اگر از ذکر جدا شود، وارد وادی غفلت و شبهه می شود و نابودی او قطعی است. متذکر شدن به اسمای الهی تنها به واسطه پیامبراکرم)ص( و اولیای الهی میسر است.

دینداری با طاغوت ستیزی معنا پیدا می کند
آســتان نیوز: حجت االســام علیرضا 
پناهیان در ویژه برنامه  شام وفات حضرت 
ام البنیــن)س( در حــرم مطهر رضوی، 
طاغوت ســتیزی را یک اصــل مهم در 
دینداری معرفی و اظهار کرد: متأســفانه 
برخی می خواهند مفهوم طاغوت ستیزی 
را از کتاب های درســی و آموزشی حذف 

کنند، در حالی که دینداری توأم با طاغوت ستیزی معنا پیدا می کند. وی ادامه داد: 
برخی دیندار هستند اما دینداری شــان فقط از روی ترس است و به طاغوت زمان 
کاری ندارند، به عبارت دیگر از طاغوتیان می ترســند؛ بنابراین اگر در جامعه ظلمی 

شود نه به ظالم کار دارند و نه به مظلوم.
خطیب حرم مطهر رضوی با اشــاره به اینکه دیندار واقعی فقط از خدا می ترســد، 
عنوان کرد: دیندار واقعی چون حضرت عباس)س( که در دامن ام البنین)س( بزرگ 
شــد، در برابر ظلم می ایستد؛ حتی اگر برایش امان نامه بیاورند باز هم دست از امام 
زمانش برنمی دارد و مردانه می جنگد. وی با تأکید بر اینکه در پرتو طاغوت ستیزی، 
توحیدباوری واقعی مؤمنان مشــخص می شود، اظهار کرد: ایمانی موجب عاقبت به 

خیری می شود که به وسیله آن بتوانیم در برابر طاغوت بایستیم.
پناهیان با بیان اینکه شــهدای مدافع حرم و شــهدای هشت سال جنگ تحمیلی 
بر اســاس اعتقادی که به طاغوت ستیزی داشتند به مقام شهادت رسیدند، تصریح 
کرد: مؤسســات آموزشی و پرورشی، مساجد و پایگاه های فرهنگی  زمانی در تربیت 
انســان کامل موفقند که روحیه طاغوت ستیزی را در کنار مسائل دینی بیان کنند، 
دوری از طاغوت ســتیزی قدرت و شجاعت را از نوجوان و جوان می گیرد. وی افزود: 
هر مقدار روحیه طاغوت ســتیزی در بین مؤمنان بیشتر باشد، از امتحانات الهی نیز 
سربلندتر بیرون می آیند. تولیت مدرسه دارالحکمه خطاب به مادران تأکید کرد: هرگز 
درددل های خود را برای فرزندانتان بازگو نکنید، چون با این اشــتباه، فرزندان خود 
را ترســو بار می آورید و هر آینه روحیه طاغوت ستیزی و مقاومت آن ها کم می شود. 
وی ادامه داد: در طول تاریخ هر کجا که مردم در برابر طاغوت ضعف نشــان دادند، 
از دشمن شکست خوردند؛ اتفاقاً هرگاه مسئولی هم دربرابر مستکبران غربی ضعف 

نشان داد دشمن هم برای تحریم و ترور ملت ایران جسارت بیشتری پیدا کرد.

رفتارمؤدبانه،زمینهرشدشخصیترافراهممیسازد
حجت االسام پناهیان همچنین در ویژه برنامه »فجر سلیمانی« که با حضور خادمان 
و خانواده شهدای مدافع حرم و به منظور بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد، به تبیین اهمیت تربیت فرزندان با 
محوریت ادب پرداخت و اظهار کرد: مؤدب تربیت کردن فرزندان مهم ترین اقدامی 
است که یک مادر باید برای فرزند انجام دهد. وی با اشاره به اینکه رعایت ادب روش 
اولیای الهی است، افزود: وجه مشترک بسیاری از شهدا ادبشان است؛ بنابراین می توان 

گفت در دنیا هیچ گوهر گرانبهایی به ارزش و بهای ادب نمی رسد.
این استاد حوزه و دانشــگاه با بیان اینکه امروز دشمنان دین با تهاجم فرهنگی به 
دنبال بی ادب کردن جوانان هستند، خاطرنشان کرد: دور بودن از ادب، از ویژگی های 
فرهنگ غرب است که در قالب های مختلف بین جوانان ترویج پیدا می کند. وی با 
اشاره به اینکه روان شناسان غربی وقتی می خواهند مخاطب خود را از برخی بحران ها 
و مسائل خاص کنند، می گویند بی ادب باش، آداب را رعایت نکن و بر اساس دلت 

رفتار کن، گفت: ایمان و محبت را نمی توانیم به زور و اجبار در دل بچه ها بیندازیم.
سخنران حرم مطهر رضوی افزود: وقتی مسلمان بر اساس فطرت رفتار می کند، یعنی 
طبق دلش رفتار نمی کند و این، قلب انسان را صفا می دهد؛ همین امر که هر وقت و 
هر جور خواستیم، رفتار نکنیم و مؤدبانه عمل کنیم زمینه رشد شخصیتمان را فراهم 
می سازد. وی با بیان اینکه مادران شهدا پیش از اینکه بچه هایشان را مؤمن و عاشق 
بار بیاورند آنان را با ادب بار آوردند، گفت: رعایت ادب برجســته ترین صفت اخاقی 
شهید سلیمانی بود و همین امر موجب سعادت و رستگاری این شهید بزرگوار و شهدا 
شده است.پناهیان در پایان گفت: ادب و محبت با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند؛ 
فردی که نسبت به خداوند متعال ادب داشته باشد، در قلب خود به جز تقوا و ایمان 
راه نمی دهد و در واقع کسی که عاشق باشد، خواه یا ناخواه به ادب می رسد و نسبت 

به معشوق خود یک رفتار خاص و مؤدبانه ای خواهد داشت.

 معارف / ســاحل عباســی  اگر چه 
تحلیلگران انقاب ها و پژوهشــگران علوم 
سیاسی، از نظرگاه های مختلف به انقاب 
مردم ایران در ســال 1357 نگریسته اند 
و علــل و عوامــل مختلفی را بــرای آن 
برشمرده اند اما بی شــک عامل اصلی در 
شکل گیری حرکت مردم ایران، دینداری 
و کرامت خواهی آنان بوده اســت و پسوند 
این انقاب همان گونه که رهبر کبیر نهضت 
برای نظــام برآمده از دل آن تأکید کردند 
»اسامی« اســت؛ نه یک کلمه بیشتر و 
نه یک کلمه کمتر؛ اســامی که به انسان 
ارزش و اختیــار داده و او را در انتخــاب 
حرکت به ســمت آزادی و کرامت انسانی 
یا ذلیل و ظلم پذیر بودن آزاد گذاشته است. 
در آستانه چهل و یکمین سالروز پیروزی 
انقاب اسامی، آیت اهلل سیداحمد حسینی 
خراسانی، نماینده مردم خراسان رضوی در 
مجلس خبرگان رهبری، در گفت و گو با ما 
مهم ترین دالیل قیام مردم ایران به رهبری 
امام خمینی)ره( را که برگرفته از آموزه های 
اسامی است، مورد بررسی قرار داده است.

 امام خمینــی)ره( با تکیه بر چه 
مبنایی، نهضت خود را آغاز کرد؟

پیاده ســازی احکام و آموزه های اسامی 
مهم ترین آرمانی بود که امام خمینی)ره( 
با تکیه بر آن حرکــت خود را دنبال کرد. 
ایشــان پس از قرن ها تنها فردی بود که 
توفیق عملیاتی ســاختن آرزوی تشکیل 
نظام اســامی را در میان همه دلسوزان 
اسام و علمای دین یافت؛ بنابراین با توجه 
به اصول آسمانی اسام، انگیزه های پیروزی 
انقاب اسامی را در راستای تحقق احکام 
الهی با مردم در میان گذاشتند تا به مرحله 
اجرا و عمل رسید. تحقق عدالت اجتماعی 
و برچیدن بساط ظلم، تبعیض و بی عدالتی 
از مهم تریــن مبانی مورد نظــر امام در به 
سرانجام رســاندن نهضت پیروزی انقاب 
اسامی بود. امام به چشم خود شاهد نقض 
حکم خداوند در جامعه مسلمان ایران بود؛ 

مسلمانانی که به دلیل حاکمیت طاغوت 
زیر یوغ ســتمگران لگدمال می شــدند و 
حقوق آن ها ضایع می شــد با مبانی مورد 
نظر امام همراه شدند تا با رهبری ایشان، 
موفق به اجرای عدالت و نهادینه ســازی 
امر به معروف و نهی از منکر شــوند. اقامه 
نماز در جامعه، ارتقای پیشــرفت علمی، 
فرهنگی، صنعتی، اقتصــادی و عمران و 
آبادی کشور مهم ترین مبانی مورد نظر امام 
در به پیروزی رساندن انقاب اسامی بود؛ 
چرا که براساس نص صریح قرآن و تعالیم 
دینی، جامعه اسامی آگاه، پیشرفته، مترقی 
و مستقل از کفار اســت. ورق زدن تاریخ 
ایران در دوران ســلطنت پهلوی، تصرف 
و تاخت وتاز بیگانگان و دشــمنان ملت و 
دشــمنان خدا بر ایران و منابع ملت ایران 
را به خوبی نشان می دهد. انقاب اسامی 
به رهبری امام خمینی)ره( ناظر به رهنمود 
قرآنی به پیروزی رســید که به مسلمانان 
از اینکه کفار بر آن ها مسلط شوند نهی و 
هشدار داده است. وضعیت به قدری وخیم 
بود که شــاه به عنوان شخص اول کشور 
قادر به تصمیم گیــری و اعام نظر درباره 
ارتباطات سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی با سایر کشورها و دولت ها نبود. 
ارتش کشور که زیر نظر مستشاران غربی 
قرار داشت، حتی در امور نظامی وابسته به 
آموزش هایی بود که به عنوان فنون نظامی 
به ما می دادند؛ کاپیتوالســیون که سند 
ننگی بر پیشانی سلطنت بود به مستشاران 
خارجی مصونیتی همه جانبه بخشیده بود 
و دستگاه قضایی کشور حق رسیدگی به 
جرایم مستشاران آمریکایی و محاکمه آن ها 
را نداشت، بنابراین دست آمریکایی ها برای 
هرگونه تعرض به شهروندان ایرانی باز بود؛ 
در حالی که خداوند متعال هرگز به کفار 
و اجانب اجازه سلطه بر جامعه اسامی را 
نداده و مسلمانان نیز نباید سلطه کفار را 

بپذیرند.

 بنابراین یکی از مهم ترین موضوعات 
کرامت  بازگرداندن  امــام،  نظر  مورد 

انسانی به ملت ایران بوده است؟
از منظر امام خمینی)ره( ملت مســلمان 
ایــران که دارای باور راســخ و شــرافت و 
عزت اسامی بودند هیچ گاه نباید منکوب 
دشــمن باشــند و به ذلت تــن دهند؛ با 
قاطعیت می تــوان گفت یکی از مهم ترین 

مبانی مــورد توجه امام عزیز 
در پیروزی انقاب اســامی، 
و  انســانی  کرامت  احیــای 
بازگرداندن شخصیت و هویت 
ایرانی اسامی به جامعه وقت 
بود و خوشبختانه انقاب در 

این هدف خود موفق شد؛ 
به نحوی که از همان ابتدای 
اســامی  انقاب  پیروزی 
و  اجانب  دســت  توانست 
زورگویان را از ایران و منابع 
و ثروت ملی آن کوتاه کند. 
بر این اســاس، مهم ترین 
انقاب  می توان  که  دلیلی 
مردم ایــران را اســامی 
این  الهام گیری  دانســت، 
انقاب از دستورات اسام، 
آیات قرآن و سیره پیامبر و 
ائمه اطهار)ع( است. انقاب 

اسامی الگو گرفته از نهضت 
امام حسین)ع( بود تا یک بار دیگر مبارزه با 
ظلم، احیای امر به معروف و نهی از منکر و 
تحقق عدالت اجتماعی و خدمت به جامعه 

را به منصه ظهور برساند.

گفت وگو با آیت اهلل حسینی خراسانی، عضو مجلس خبرگان رهبری

انقالبامامeاحیایکرامتانسانیوهویتاسالمی

یکی از مهم ترین 
مبانی مورد توجه 

امام عزیز در 
پیروزی انقالب 
اسالمی احیای 
کرامت انسانی 
و بازگرداندن 

شخصیت و هویت 
ایرانی اسالمی به 

جامعه بود

بــــــرش

اگر جامعه انسانی خواهان 
کمال است، مردم باید قیام 

به قسط کنند
وسائل: مــا در اسام نظام سیاسی داریم 
و فقه نظام سیاســی را باید بشناسیم؛ یا 
اینکه بگوییم باید از نگاه علوم سیاســی 
یــا نظام سیاســی یا جامعه شناســانه به 
نظام سیاسی اسام نگاه کنیم؛ حتی آثار 
روان شناسانه این موضوع در تکامل انسان 
را بررســی کنیم. در حقیقــت از زوایای 
مختلف می توانیم به یک واقعه نگاه کنیم 
و بایــد به این موضوع برســیم که از چه 
زاویه و با چه رویکردی به مســئله نظام 

سیاسی اسام نگاه کنیم.
به تعبیــر قرآن کریم دین باید بر زندگی 
انسان قیومیت داشته باشد؛ یعنی زندگی 
انسان را مدیریت کند. بشریت برای اینکه 
خوب مدیریت شــود نیازمند دین است؛ 
انسان باید با اراده و تاش خود در مسیر 
هدایــت و تکامل قرار بگیــرد، پس اگر 
جامعه انسانی خواهان کمال است مردم 

باید قیام به قسط کنند. 
مردم خاســتگاه قســط و عدل هستند؛ 
پس مردم در تحقق نظام نقش اساســی 
دارنــد و باید خودشــان عادل باشــند 
تا بتواننــد جهانی را بــه عدالت دعوت 
کننــد؛ به همیــن خاطر وقتــی اهداف 
حکومت جهانی حضرت ولی عصر)عج( را 
می خوانیم، می بینیم صالحان قرار اســت 
به وراثت برسند و تا کسی صالح نباشد به 

وراثت نخواهد رسید.
نظام آفرینــش قانونمند اســت و حرکت 
انســان هم باید قانونمند باشد؛ شرک، کفر 
و نفاق حاصل بی قانونی و عدم پایبندی به 
قوانین نظام آفرینش است؛ کفار، مشرکان و 
منافقین مانند علف هرز هستند و هدفی در 
زندگی ندارند و اهدافی که انتخاب می کنند 
آن قدر پســت و بی ارزش اســت که دارای 
اهمیت نیســت. قوانین الهــی حدود الهی 
هستند؛ کل فقه را باید قوانین الهی دانست 
و باید زندگی انسان بر مبنای این حدود بنا 
شود، حدود الهی محدوده زندگی انسان را 

مشخص خواهد کرد.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9182 دوشنبه 21 بهمن  1398 15 جمادی الثانی 1441 10 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره

 استاد سیدمنذر حکیم

گفتار

یادداشت شفاهی

اگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9607684و9707030
بانک سامان به استناد سند رهنی شماره 233953-93/12/10و227894-1391/12/12 دفتر خانه 72 مشهد علیه 
آقا /خانم محمد عزیز نژاد نام پدر:رمضان تاریخ تولد 1335/06/20 ش��ماره ملی 0491088388 شماره شناسنامه 
709 و محمد حسین عزیزنزاد نام پدر:محمد تاریخ تولد :1367/01/27 شماره ملی 0493276262 شماره شناسنامه 
11986 اجرائیه ای تحت کالسه 9707030و9607684 در قبال مبلغ 668.630.719 ریال در پرونده 9707030 
و مبلغ 122.389.437 ریال در پرونده 9607684 صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 97/10/5 در پایان 
مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ 
پالک ثبتی 2)دو(فرعی  از 2380)دوهزار و سیصد و هشتاد( اصلی بخش 1)یک(مشهد به ادرس اخوند خراسانی 10 
بن بست دست راست سپس دست چپ انتهای میالن به مبلغ 3.080.000.000 ریال )سه میلیارد و هشتاد میلیون 

ریال (ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شش��دانگ یک واحد اپارتمان مس��کونی واقع در طبقه اول مرکزی به پالک ثبتی 2 فرعی از 2380 اصلی بخش 1 
مش��هد به مس��احت53 متر مربع که 2.10 متر مربع آن تراس مس��قف می باشد و با حق استفاده های اشتراکی از 

مشاعات و حق استفاده از قانون تملک آپارتمان ها.
شماال:اول دیواریست مشترک با اپارتمان مجاور .دوم درب و دیواریست  به راه پله اشتراکی  دوم دیواریست مشترک 
به اپارتمان مجاور شرقا:در سه قسمت دیواریست مشترک با اپارتمان مجاور ،جنوبا :در6 قسمت دیوار و تراس و پنجره 
ایست به فضای حیاط .غربا :در سه قسمت دیواریست مشترک حقوق ارتفاقی رعایت قانون تملک اپارتمان ها برای 

سایر طبقات الزامی است.
حدود و مشخصات و توصیفات اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

پیرو ارجاع کارشناسی پرونده طی نامه شماره 139805206091000326 به تاریخ 1398/03/07 و شماره پرونده 
1/139704006091001067 به ش��ماره بایگانی پرونده 9707030 در رابطه با ارزیابی شش��دانگ واحد اپارتمان 
پالک ثبتی 2 فرعی از 2380 اصلی بخش 1 مشهد ملکی اقای محمد عزیز نزاد فرزند رمضان به ادرس مشهد ، اخوند 
خراس��انی10، بن بست دست راست ،سپس دس��ت چپ انتهای میالن به همراه نماینده محترم بانک سامان خانم 

یاسینی و نماینده محترم مالک اقای جاللیان از محل ملک بازدید به عمل امد که بدینوسیله گزارش میگردد.:
1-ارزیابی ملک با فرض عدم بدهی مالک به کلیه مراجع ذی صالح تهیه شده است.

2-ارزیابی ملک با فرض عدم بازداشت و نیز ازاد بودن ملک داده شده است.
3-این کارشناسی بر اساس تصاویر غیر مصدق مدارک ارایه شده تهیه گردیده است.

4-این کارشناسی صرفا جهت قیمت گذاری و ارزش گذاری برای فروش ملک از طرف اداره محترم ثبت اسناد مشهد 
تهیه شده است و قابلیت استفاده به هر عنوان برای وثیقه ها و سپرده گذاری ها و تضمین ها یا  موارد مشابه ندارد.

5-مطابق کپی پاسخ استعالم شهرداری منطقه8 که توسط نماینده محترم بانک سامان در اختیار اینجانب قرار گرفت 
به شماره 8.1057 مورخ 86/01/28 اپارتمان مورد کارشناسی واقع در طبقه اول به مساحت 53 متر مربع می باشد.

تاریخ پایان کار ملک برابر شماره 8.1029 مورخ 84/1/31 می باشد.
6- تصویرس��ند  پایانکار که توس��ط نماینده محترم بانک سامان در اختیار اینجانب قرار گرفت آپارتمان دارای سند 
مالکیت ثبت در صفحه 50دفتر108 واقع در طبقه اول مرکزی به مساحت 53 متر مربع قرار دارد که2.10 متر مربع 

ان تراس مسقف می باشد. حق استفاده از پیلوت بصورت مشاعی می باشد.
7-در حین بازدیدمنزل فاقد سکنه بوود ولی به گفته نماینده مالک ملک تحت اختیار مالک است. 

8-اپارتمان مورد کارشناسی در طبقه اول مرکزی یک مجتمع11 واحدی )چهار طبقه روی پیلوت ( قرار گرفته است 
دارای اسانسور وسط چشم پله می باشد.

بدنه ها گچ و رنگ می باشد.دارای یک خواب و اشپزخانه و حمام و توالت و هال می باشد کف موکت و کابینت 
فلزی و اپن س��نگ و گرمایش بخاری و س��رمایش کولر ابی و پنجره فلزی می باش��د.کف اش��پزخانه سرامیک 
می باش��د دارای نمای اجر 3 س��انتی و دارای انش��عابات اب و برق و گاز و تلفن می باشد در حال حاضر ارزش 
شش��دانگ اپارتم��ان مورد نظر واقع در طبقه اول مرکزی با مش��خصات فوق با توجه به کلیه س��وابق ،جوانب 
امر،موقعیت مکانی ،قدمت س��اختمان ،حدود اربعه ،شکل هندسی ،ممر دسترسی و مصالح بکار رفته ،مساحت 
عرصه و اعیانی تراکم و کاربری و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری و بررسی های میدانی با امتیازات انشعابات 
منصوب در وضع موجود سه میلیارد  هشتاد میلیون ریال معادل سیصد و هشت میلیون تومان ارزیابی وقطعیت 
یافته اس��ت و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری در روز ارزیابی خالی از  سکنه بوده است 
ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139885606003014311-1398/11/16 دفتر امالک بازداشتی دارای یک 
مورد بازداشتی دایم مازاد بر رهن دارد مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 3.080.000.000 ریال 
در روز چهارش��نبه مورخه 7 اس��فند 1398از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای اسناد رسمی 
مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش  پاسداران3/1 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه رهنی (شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد.ضمنا مبلغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نا معلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده میباش��د و جنانچه 

روز مزایده با تعطیلی مواجهه گردد روز بعد مزایده برگذار خواهد شد. آ-9814417
رییس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

محمد رضا اجتهادی عرب  

آگهی اخطاریه رأی ماده 169 آیین نامه اجرا
بدین وسیله به شرکت منحله پویان پدیده ارکان ایرانیان به شماره ثبت 52580 با مدیر تصفیه آقای مجتبی کفایتی 
زمان آباد اخطار می گردد، در خصوص رس��یدگی به نامه واصله به شماره 1398025002733159- 98/09/12 از 
ش��عبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد موضوع پرونده اجرایی کالس��ه 9504125 له بانک رفاه کارگران و علیه 
شادمهر کفایتی زمان آباد و شرکت مذکور مطروحه در شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد نظریه رئیس ثبت به 
شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 
روز از تاریخ ابالغ کتباً به شعبه اول اجرا اعالم نمائید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد ش��د. ))با مطالعه آراء صادره از س��وی شعبه 35 که قطعیت آن تأیید گردیده است که خواسته های 
متعددی ذکر و رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند و ابطال عملیات 
اجرایی و... بوده است که توسط شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال عملیات اجرایی و بطالن سند رهنی 
و تنظیم س��ند قرار عدم اس��تماع دعوی صادر گردیده است لذا با توجه به مراتب فوق و حکم صادره مبنی بر اثبات 
وقوع عقد بیع در خصوص طبقات س��وم و چهارم روی پیلوت در پالک ثبتی مورد وثیقه قبل از وقوع عقد رهن به 
استناد بند 4 ماده 96 آیین نامه اجرا میبایست نسبت به فک رهن به میزان قید شده در حکم دادگاه اقدام و عملیات 
نس��بت به مابقی مورد وثیقه ادامه یابد مراتب در اجرای ماده 169 آیین نامه اجرا به طرفین پرونده و ش��خص ثالث 

ابالغ گردد.(( آ- 9814284
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

))آگهی فقدان سند مالکیت((
نظر به اینکه صیداحمد نورپرس��ت پور که به اس��تناد دو برگه استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به 
تقاض��ای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به ای��ن اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت سند مالکیت 6 دانگ دارای پالک 33 فرعی از 91- اصلی بخش 15 مشهد که متعلق به وی 
می باش��د؛ به علت س��هل انگاری مفقود شده اس��ت و برابر ثبت دفتر امالک تمامت سهم مورد نظر 
ذیل صفحه 394 دفتر 50 به ش��ماره 6822 به نام وی ثبت و س��ند مالکیت به ش��ماره 755254 
س��ری الف 91 صادر و تس��لیم گردیده اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد. هر کس نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد؛ باید ظرف مدت ده 
روز از انتش��ار آگهی؛ اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند یا سند معامله سند رسمی به این 
اداره تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. آ9814350
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد- علی حیدری دشت بیاض

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139860326007001132مورخه 98/10/25 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ی ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید احمد موس��وی جم فرزند س��ید بهاءالدین بشماره 
شناس��نامه 605صادره از بهار در 36ش��عیر مشاع از 72شعیر مشاع از 96شعیر ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مس��احت 44778/8متر مربع پالک 225 فرعی از 160 اصلی واقع در اراضی 
روس��تای خوش��اب علیا حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی 
آقای صحبت اله قبادی نس��ب محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .)م الف 469( آ-9814396
تاریخ انتشار نوبت اول :98/11/21
 تاریخ انتشار نوبت دوم :12/6/ 98

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  بهار- هادی یونسی عطوف 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ی ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 139860326007001127مورخه 1398/10/25 هیئ��ت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر روحی فرزند جعفر قلی بش��ماره شناسنامه 
ی 1199صادره از بهار در 53ش��عیر مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به مساحت 
43771/2متر مربع پالک 307فرعی از 148اصلی واقع در اراضی روستای گنج تپه حوزه ثبتی بهار 
بخش چهار همدان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای عظیم جعفری محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
ب��ه م��دت دو ماه اعتراض خود را به این به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د 

.)م الف 465( آ-9814397
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/21
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/6

 رییس ثبت اسناد و امالک بهار -هادی یونسی  عطوف 

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

براب��ر رای ش��ماره 139760306015009154 – 1397/10/30 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالغفار گل دادی پش��ته ئی به شناس��نامه شماره 
1530 کد ملی 0748506160 صادره تایباد فرزند احمد در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
157.65 مترمربع پالک ش��ماره 251 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت 
ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت عبدالعزیز و رمضانعلی جهانی وراث رجب جهانی و قسمتی 
از پالک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9814394
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/06

غالمرضا آقازاده  - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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 383-97 مورخ 97/1/29 و رای اصالحی شماره 2464/98 مورخ 98/1/16 هیئت به شماره کالسه 
576-96 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 داود عادلی فر فرزند عیس��ی بش��ماره 
شناس��نامه 28358 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مس��احت 99.60 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در 
اراضی کهنه کند بخش دو  بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین ترکانلو فرزند حسن محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814391
تاریخ انتشار نوبت اول:  21                  /11                  /98

تاریخ انتشار نوبت دوم: 6                  /12                  /98
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظری��ه اینک��ه آق��ای نظرش��یردل فرزندقرب��ان نظربراب��ر س��ندوکالت وتفوی��ض وکال��ت بش��مارات 75391-
1393/02/03و103690-98/11/12دفتراسنادرسمی شماره38شیروان به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38 شیروان منضم به تقاضای کتبی   جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بشماره  پالک 217فرعی 
از5 اصلی  واقع در قطعه سه شیروان بخش 5قوچان به آدرس اراضی میرزابیگ بعدازکارخانه آسفالت که متعلق به 
موکل ایش��ان میباشد بعلت  نامعلومی    مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 741875 ذیل  صفحه 253دفتر230وشماره ثبت 49543  بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است که 
برای نامه شماره9300270-93/11/27شعبه اجراثبت شیروان بازداشت میباشد لذا به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9814393
تاریخ انتشار:98/11/21

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد ش��عبانی ارزنه دارای شناس��نامه ش��ماره 0749665300 به ش��رح دادخواست به کالسه 
98.414 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شعبانی ارزنه ئی 
به شناسنامه 0740386506 در تاریخ 98.3.19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1.آقای احمد ش��عبانی ارزنه ئی فرزند غالم حسن به ش شناسنامه 4 متولد 1340.7.4 با 
کد ملی 0749665300 2. خانم سارا غیور فرزند گل محمد به ش شناسنامه 1632 متولد 1343.4.12 با کد ملی 
0748861191 اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.آ-9814390
از طرف شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

مهربان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603008747مورخ 1398/09/10 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای سید فاضل حسینی کیژدهی فرزند سید حمزه به شماره شناسنامه 929 صادره از رشت  در قریه 
کیژده در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 264/15 متر مربع پالک فرعی 3815از اصلی 
78 مفروز مجزی از پالک 6 و 12 از اصلی 78 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای سید حمزه 

حسینی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 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 4869 آ-9813611
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/21 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای شماره 139860301060003924هیئت اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم گل نساء تقی 
پورفرزند قربان محمد بشماره شناسنامه 637صادره از.درششدانگ یک باب خانه به مساحت53/16مترمربع پالک 

شماره962فرعی از100اصلی واقع درقریه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ..خریداری ازمالکیت محمد 
ش��یرکوند فرزند س��یف اله محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 696ث/م الف آ-9813674
تاریخ انتشارنوبت اول:98/11/6 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/21
ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004039 و 139860308001004040 مورخ 1398/10/30 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای محمد علی تبریزی فرزند میرزا عبدالعلی 
بش��ماره شناس��نامه 660  صادره از درمیان  و خانم رقیه زمانی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 7   نسبت 
به شش��دانگ قس��متی از یکباب منزل به مساحت 103/96 مترمربع قس��متی از باقیمانده پالک 57 فرعی از 
یک اصلی بخش دو بیرجند بالس��ویه و بالمناصفه از محل امیر علم خزیمه محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813648
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/21

علی فضلی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
آقاي محمد کبوداني س��ردابي به شناسنامه شماره 211 کدملي 0748468153 صادره تایباد فرزند عبدالکریم در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 200 مترمربع پالک شماره 553 فرعي از 276 اصلي واقع در خراسان رضوي 
بخش 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی غالم رسول گلمحمدو نساء شهرت 
همگی دری کاریزی از محل قس��متی از مالکیت رس��می ومشاعی مرحوم حسین دری کاریزی و قسمتی از پالک 

کالسه 91-2046
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9813654
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/21

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
خانم مریم گل بچه به شناس��نامه ش��ماره 26 کدملي 0732305527 صادره تایباد فرزندخان محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 110 مترمربع پالک شماره3146 فرعي مجزاشده از 765و1038 فرعی از 251 اصلي واقع 
در خراس��ان رضوي بخش 14مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از 

پالک کالسه 97-640
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مادو 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم ورسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9813655
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/21
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
در نشست خبری رئیس کل بیمه مرکزی مطرح شد 

افشای فیش های حقوقی مدیران در سایت ها کار 
خوبی نیست

اقتصاد/ فرزانه غالمی: رئیس کل بیمه 
مرکزی از پرداخت خسارت 201میلیارد 
تومانی به مناطق سیل زده تاکنون خبر 

داد.
غالمرضا سلیمانی در نشست خبری روز 
گذشته خود با خبرنگاران، این رقم را در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما اعالم و اضافه 
کرد: در روزهای پایانی ســال گذشته و روزهای آغازین سال جاری شاهد وقوع 
سیل در استان های گلستان، خوزستان و لرستان بودیم و از آنجایی که پوشش 
بیمه ای واحدهای مســکونی این اســتان ها باال بود 200میلیارد تومان خسارت 
پرداخت شد، اما متأسفانه در چابهار با اینکه  یک هزار و 300روستا درگیر سیل 
بودند و 25درصد واحدهای مســکونی آسیب دیدند، به دلیل پایین بودن سطح 

پوشش بیمه ای 1/6میلیارد تومان خسارت پرداخت شد.
وی در پاســخ به پرسش خبرنگاری در خصوص دلیل عدم انتشار فیش حقوقی 
مدیران بیمه ای کشور اظهار کرد: در شرکت های دولتی پرداخت حقوق و مزایای 
مدیران عامل و اعضــای هیئت مدیره تابع قوانین خــاص مانند قانون مدیریت 
خدمات کشــوری است، اما در بیمه های خصوصی، توافق سهامداران و مدیران، 
میزان حقوق و مزایای مدیران را مشخص می کند و بیمه مرکزی دخالتی در این 
امر ندارد و نمی تواند اجباری در این خصوص اعمال کند، ضمن اینکه بورس هم 
اجباری در این زمینه ندارد.سلیمانی افزود: افشای فیش های حقوقی مدیران در 
سایت ها کار خوبی نیست و اگر موضوعی قانونی بود باید آن را نشر داد، در غیر 
این صــورت ما و نهادهای نظارتی به موارد غیرقانونی ورود می کنیم. در خصوص 
عزل مدیرعامل بیمه ملت شــخصاً از وزیر اقتصاد سؤال کردم و علت عزل وی، 
حقوق نجومی نبوده است. وی تأکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم که مدیری در 
صنعت بیمه اقدامی به ضرر این صنعت و سهامداران انجام می دهد، مستقیماً وارد 

می شویم و او را عزل می کنیم.
خبرنــگاری از رئیس کل بیمه مرکزی در مورد میزان خســارت پرداختی برای 
اغتشاشات آبان ماه سؤال کرد. سلیمانی گفت: تمام واحدهای تحت پوشش که 
آســیب دیده اند را شناسایی کردیم و بانک ها هم در حال جمع بندی هستند و 

تاکنون 20میلیارد تومان خسارت به واحدهای آسیب دیده پرداخت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص خسارت هواپیمای اوکراینی هم اظهار کرد: 
بیمه های داخلی در این زمینه ورود نمی کنند، اما بیمه مرکزی برای ارائه مشاوره 

اعالم آمادگی کرده است.
 به گفته وی هنوز طرفین ایرانی و اوکراینی در این خصوص به نتیجه نرسیده اند. 
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنانش از معافیت بخش های درمان، 
عمر و زندگی از مالیات برارزش افزوده خبر داد و افزود: از آنجایی که دولت  تالش 
دارد درآمد مالیاتی را افزایش دهد، بخش شخص ثالث کماکان از مالیات معاف 

نیست.
به گفته سلیمانی در دوران تحریم، هیچ بیمه نامه ای در کشور روی زمین نمانده 
و مکانیســمی اندیشیده شده تا کنسرسیوم بیمه های کشور، پوشش بیمه ای را 
متقبل شوند.وی همچنین از تأثیرپذیری نرخ دیه از تورم، یاد کرد و گفت: سعی 
می کنیم حق بیمه به اندازه تورم رشد نکند چنان که امسال هم، افزایش نرخ حق 

بیمه کمتر از تورم بود.

اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس
فارس: بررســی جزئیــات پیش نویس 
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
نشــان می دهد مالیات شرکت ها از 25 
بــه 10 درصد کاهــش خواهد یافت و 
از خانه هــای باالی 5میلیــارد تومان و 
خودروهای بــاالی 500میلیون تومان 

مالیات اخذ می شود.
پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم اوایل بهمن ماه سال جاری از 

سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سه محور عمده تقدیم دولت شد.

 محور اول ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی است
 پیش بینی می شود در راستای حمایت از بخش های تولیدی، سرمایه گذاری در 
نهایت منجر به محدودشدن فرار مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص 

داخلی شود.
 محور دوم اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

در حال حاضر طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 
به صورت منبع محور و پایه های جدا تعریف شــده که با توجه به ویژگی های آن 
سیســتمی پیچیده، ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است و هزینه وصول 
مالیات را                                             باال برده و با توجه به آنکه اطالعات مؤدیان به نحوی کارآمد گردآوری 
نمی شود زمینه فرار و اجتناب مالیاتی را                                             فراهم می کرد. در پیش نویس مطابق با 
الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات ستانی از روش منبع محور به شخص محور 

ارتقا پیدا کرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار و بهبود توزیع درآمدی شود.

 محور سوم برقراری مالیات بر دارایی )شامل مالیات بر عایدی 
امالک، مالیات ساالنه امالک و مالیات ساالنه خودرو(

یکــی از چالش های نظام مالیاتــی فعلی ناکارآمدی در مقابلــه با فعالیت های 
سوداگرانه مخرب در بازار دارایی ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه 
اســت که می تواند بازار دارایی های سرمایه ای نظیر امالک را                                             با تقاضای کاذب و 
شوک قیمت روبه رو کند. از این رو وضع مالیات بر عایدی امالک به عنوان یکی از 

پایه های مالیاتی جدید مورد توجه است.
همچنین با هدف توزیع ثروت وضع مالیات ساالنه امالک مسکونی )گران قیمت( 
و مالیات ســاالنه خودرو )لوکس( در پیش نویس مذکور پیشــنهاد شده است. 
شــامل مالکان امالکی می شود که مجموع ارزش امالک متعلق به آن ها بیش از 
50میلیارد ریال باشد.در الیحه پیشنهادی مالکان خودروهای شخصی که مجموع 
ارزش خودروهای آنان بیش از 5میلیارد ریال است با نرخ های تصاعدی مشمول 
مالیات شده اند.عالوه بر محورهای سه گانه در راستای بهبود فضای کسب و کار 
مالیات حق تمبر لغو و با توجه به تغییرات مذکور به ویژه در راستای اجرای مالیات 
بر درآمد اشخاص نرخ مالیات به شرکت ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش و در 

مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه وضع شده است.

تأسیس ۹۷۰ شرکت ایرانی در ترکیه در سال ۲۰۱۹
ایسنا: مدیر مرکز مطالعات و پژوهش 
ایران و ترکیه می گوید: ســرمایه گذاران 
ایرانی در سال 201۹ حدود ۹۷0 شرکت 
جدید در ترکیه ثبت کردند. سید جالل 
ابراهیمی اظهار کرد: براســاس آمارهای 
ثبت شــده، ایرانی ها جــزو اصلی ترین 
سرمایه گذاران وارد شده به ترکیه در سال 
201۹ هستند. در این سال حدوداً 12 هزار و 600 شرکت جدید خارجی در ترکیه 
به ثبت رسیده که حدود یک دوازدهم آن مربوط به ایرانی ها می شود. به گفته وی، در 
طول این مدت سرمایه گذارانی از سوریه، عربستان سعودی و عراق نیز دیگر کشورهای 
منطقه بودند که حضور خود را در ترکیه افزایش داده اند، اما از حیث سرمایه گذاری، 
آلمانی ها اصلی ترین ســرمایه گذاران ترکیه در سال 201۹ را تشکیل می دهند.

5هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی شرکت های 
دارویی و پزشکی پرداخت شد

تسنیم: 5هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به تأمین اجتماعی برای تسویه بدهی 
به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمه ها پرداخت شد. با ابالغ محمدباقر 
نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 5هزار میلیارد 
تومان از بدهی های دولت به تأمین اجتماعی برای پرداخت به دانشگاه های علوم پزشکی 
برای تسویه بدهی به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمه ها پرداخت شد.

قدس شرایط سرمایه گذاری خرد  در بازار این فلز گرانبها را بررسی کرد 

قیمت طال  ویروسی است
اقتصاد: طــال در روزهای اخیــر با قیمت 
باالتــری از ارزش ذاتی آن معامله می شــود. 
برخی تحلیلگران می گویند تا زمانی که درباره 
شیوع ویروس کرونا ابهام وجود داشته باشد، 

بازار طالی زرد، سکه خواهد بود.
طال دیروز در معامالت وزن بیشــتری گرفت 
و باز هم افزایش نرخ را تجربه کرد به طوری 
کــه هر گرم طالی 1۸ عیــار که روز قبل تا 
513 هزار تومان باال رفته بود، یکشنبه با رشد 

0/25درصدی به 515 هزارتومان رسید.
به گفته کارولین بین، اقتصاددان ارشــد کاال 
در شــرکت »کپیتال اکونومیکــس«، اخبار 
ویروس کرونا همچنان بازار طال را تحت تأثیر 
خود نگه خواهد داشــت. هر خبــری که از 
ویروس منتشــر شود، مســیر قیمت طال را 
تعیین خواهد کرد. در چند روز گذشته شمار 
موارد ابتال کاهش پیدا کرده و احتماالً شیوع 
این ویــروس می تواند ســریعاً تحت کنترل 
قــرار گیرد. اگر چنین باشــد طال با کاهش 
قیمت روبه رو خواهد شــد. موضوع دیگری 
کــه مورد توجه ســرمایه گذاران خواهد بود، 
اقدامات بانک های مرکزی در سراســر جهان 
در واکنش به شــیوع این اپیدمی و احتمال 
تشدید سیاســت های تسهیل پولی است که 
روند افزایش قیمت طال در بلندمدت را تقویت 
می کند. با این حال آیا در چنین شــرایطی 
سرمایه گذاری در بازار طال به نفع مردم است؟

احمد جانجان، تحلیلگر 
در  ســرمایه  بــازار 
گفت وگو با خبرنگار ما 
به این پرســش پاسخ 
می دهد. این کارشناس 
اقتصادی می گوید: سرمایه گذاری در بازار طال 
در شرایط فعلی که قیمت ها ناشی از عوامل 

مختلف باال رفته است، منطقی نیست.
وی می افزاید: در حال حاضر سرمایه گذاری در 
بازار طال  با این نرخ ها اصالً منصفانه نیست. 
با توجه به اینکه ویروس کرونا به طور موقتی 
بــر افزایش نرخ طالی جهانی تأثیرگذار بوده 
اســت، مطمئناً با کنترل این بیماری، ریزش 
قیمت آغاز شده و به کاهش نرخ اونس جهانی 
منجر خواهد شــد و در نهایت شاهد تثبیت 
قیمت طال در نرخ های پایین تر خواهیم بود.

به گفته وی، اخبار مثبت تجاری بین آمریکا و 
چین و سایر کشورها می تواند تأثیرات خوبی 
روی شــاخص های سهام گذاشــته و به تبع 
موجب ریزش بیشــتر قیمت طالی جهانی 

شود.

 برای خرید منتظر ریزش 
20درصدی طال باشید

جانجان تأکید می کند: قیمت طال در کشور ما 
متأثر از نرخ اونس جهانی و ارز است. در حال 
حاضر یکی از این موارد تحت تأثیر گسترش 

کرونــا و دیگری سیاســت های نادرســت و 
دالل بازی با نرخ واقعی  خود معامله نمی شوند 
و ارزش ذاتی آن ها پایین تر از محدوده فعلی 

است.
 اکیــداً توصیه می کنم مردم  به هیچ وجه در 
وضعیت فعلی برای ســرمایه گذاری وارد بازار 
طال نشوند و اگر کســانی قصد ورود به این 
بــازار را دارند باید برای 5 تا 10ســال آینده 
برنامه ریزی کنند و سیاستشان این باشد که 
هر وقت طــال با ریزش 15 تــا 20درصدی 
روبه رو شد آن موقع برای خرید اقدام کنند و 
اگر این سیاست را در پیش بگیرند در مسیر 
درســت هستند. پیشتر همه کسانی که طال 
گرمی 520تومانی خریدند، ضررهای هنگفتی 
کردند در صورتی که اگر پولشــان را در بانک 

گذاشته بودند سود کرده بودند.
وی در عین حال از دغدغه برخی مردم درباره 
رفتن در لیست سیاه فتف  و باال رفتن قیمت ها 
می گوید و یادآور می شود: واقعیت آن است که 
به لحاظ حجمی تنها 5 درصد تراکنش مالی 
در کشور ما از طریق بانک هاست و  ۹5درصد 
درآمدهای ارزی و صــادرات غیرنفتی  ما از 
طریق صرافی ها به داخل کشــور برمی گردد. 
با توجه به شــرایط تحریمی که کشور ما در 
آن  قرار گرفته، افزوده شــدن به لیست فتف 
تغییری در وضعیت فعلی ما نخواهد داشت، 
اما ترسی که دولت از  تبعات نپیوستن به آن 
در دل مردم کاشته، موجب شده  بازار دست 

به پیش خوری بزند. 
با این تفاسیر باید به مردم بگویم که از دیدگاه 
کارشناسی سرمایه گذاری در بازار طال با توجه 
به مواردی که گفته شد یک اشتباه محاسباتی 
اســت که وقتی موج روانی حاصــل از این 
موضوع گذشت، برای عموم نیز محرز خواهد 
شد و آن هایی که سرمایه شان را در این مسیر 

قمار کنند، بدجور داغ خواهند شد.

 حرفه ای ها موقع ارزانی خرید 
می کنند

وی تأکید می کند: شهروندان می توانند حتی 
با خرده ســرمایه های خود، وارد بازار ســهام 
شــوند. هم اکنون شــرکت هایی هستند که 
بازدهی قابل قبولی دارند به خصوص عرضه 
اولی ها که باالی ۹5درصدشان سود باالیی به 

سهامدار خود می دهند.
 به مردم توصیه می کنم همان طور که وقتی 
می خواهید لباس بخرید با یک نفر که سلیقه 
خوبی دارد همراه می شوید تا خرید مناسبی 
داشته و به واســطه آن خرید ارزش افزوده ای 
نصیبتان شود، در  هنگام سرمایه گذاری نیز 
با افراد خبره مشورت کنید و فراموش نکنید 
که یک حرفه ای وقتی چیزی گران شده، آن 
را نمی خرد بلکه وقتی صحبت از ارزانی یک 

کاالست آن را خریداری می کند.

 منتظر کاهش قیمت ها بودیم
کشــتی آرای،  محمد 
کمیســیون  رئیــس 
تخصصی طــال نیز در 
گفت و گو با خبرنگار ما 
مســائل  می گویــد: 
سیاسی بازارهای مختلف ایران را متأثر از خود 
کرده اند. رونــد رو به افزایش قیمت خودرو و 
بازار سکه و طال که ناشی از تحوالت سیاسی 
اثــر گذار بر نرخ ارز اســت، منجر به افزایش 
قیمت در این حوزه ها شــده اســت. با آنکه 
تعطیلی شنبه و یکشنبه بازارهای غربی منجر 
به کاهش 1۷ دالری قیمت اونس جهانی طال 
و سکه شد، انتظار می رفت شاهد روند کاهشی 
قیمت طال و سکه در بازارهای ایران باشیم که 

در عمل چنین موضوعی محقق نشد.
وی با اشاره به اینکه شاخص ارز که براساس 
نرخ دالر تعیین می شود موضوع مهمی است 
که اثرات افزایشی آن در بازار سکه وطال دیده 
می شود، می افزاید: افزایش قیمت طال و سکه 
در روزهای گذشــته روند صعــودی به خود 
گرفت به نحوی که ســکه با ۹5هزار تومان و 
هر گرم طالی 1۸عیــار ۹هزار و 500تومان 

افزایش داشتند.
وی تأکید می کند: بازار ســکه و طال به دلیل 
تأثیرگذاری مســائل سیاسی  به هیچ عنوان 
قابل پیش بینی نیست. تحلیل بازارها موضوع 
عادی است، اما زمانی بازار را می توان تحلیل 
کرد که شرایط کنونی و چشم اندازهای آینده 

سیاسی یا اقتصادی روشن باشد.
شــاخص های  روند  می گوید:  کشــتی آرای 
اقتصادی کشــور مثبت است، اما شاخص ها 
تحت تأثیر تنش ها و التهابات روز باال و پایین 
می روند، هــر چند موضوع کلــی تحریم ها 
اثرات خود را در بــازار خالی کرده و موضوع 
اف ای تی اف به دلیل اینکه ماه ها در بازارهای 
ایران مطرح بوده تا زمان تصمیم گیری نهایی 
تأثیرچندانــی بر روند قیمتی بــازار به جای 

نمی گذارد. 
گفتنی است، قیمت ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید )یکشنبه( با رشد حدود 50 هزار 
تومانی نســبت به روز معامالتی گذشته به 
بهای 5میلیون و 50 هزار تومان فروخته شد 
و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

5میلیون و 30 هزار تومان به فروش رسید.
نیم ســکه نیز 2میلیون و 5۸0 هزار تومان، 
ربع سکه یک میلیون و 5۷0 هزار تومان و هر 
قطعه سکه گرمی ۹30 هزار تومان داد و ستد 
شــد.هر گرم طالی خام 1۸عیار 515 هزار 
تومــان و هر مثقال طال نیز 2میلیون و 231 

هزار تومان به فروش رسید.
قیمت اونــس نیز دیروز بــه دلیل تعطیلی 
بازارهای جهانی به قیمت روز قبل یعنی شنبه 

یک هزار و 5۷0 دالر معامله شد.

آغاز طرح سراسری برخورد با لوازم خانگی قاچاق    مهر: یاسر سوادکوهی با اشاره به تصمیم قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و هماهنگی های انجام شده میان دستگاه های ذی ربط اظهار کرد: 
تیم های عملیاتی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به عنوان دستگاه کاشف به همراه نیروی انتظامی و نماینده کمیته شناسایی به واحدهای عرضه کننده مراجعه و در صورت مشاهده کاالی لوازم 
خانگی فاقد شناسه اقدام به جمع آوری و تشکیل پرونده می کنند. وی آمار لوازم خانگی قاچاق را افزون بر 2/2 میلیارد دالر اعالم و برخورد با این پدیده را یکی از تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط عنوان کرد.

نشست خبری

خـــبر

دوشنبه 21 بهمن  1398 15 جمادی الثانی 1441 10 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9182

حاشیه

نظارت بانک مرکزی در بازار ارز مانع افزایش قیمت طالست

خرید طالی ساخته شده افزایش و طالی آب شده کاهش یافته است

نادر بذرافشان، دبیر  پارسینه: 
اتحادیه طالی تهران می گوید: 
قیمت هر اونــس جهانی طال 
دیروز بین 6 تــا ۸دالر کاهش 
یافت و به قیمت یک هزار و 5۷0 
دالر رســید. یعنی قیمت اونس جهانــی طال دیروز 
یک درصد نسبت به اول هفته گذشته ارزان شد.دبیر 
اتحادیه طالی تهران در پاســخ به این پرسش که آیا 
قیمت طال تا پایان هفته روند صعودی خواهد داشت، 
گفــت: قیمت اونس جهانی طال دیروز بین 6 تا ۸دالر 
کاهش یافت و به قیمت یک هزار و 5۷0 دالر رســید. 
یعنی قیمت اونس جهانی طال امروز یک درصد نسبت 
به اول هفته گذشته ارزان شد؛ این در حالی است که در 
بازار داخل به دلیل افزایش قیمت دالر، قیمت طال در 
بازار حدود 3 تا 4هزار تومان گران شــد. به دنبال آن 
قیمت سکه هم بین 20 تا 30هزار تومان افزایش یافت.

وی در ادامه اظهار کرد: قیمت دالر دیروز به 13هزار و 

۹60 تومان رسید. با افزایش قیمت دالر قیمت طال در 
بازار های داخلی تا حدودی گران شد. چنانچه نظارت 
بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یابد، قیمت طال و سکه 
گران نخواهد شد.این فعال واحد صنفی درباره وضعیت 
بازار طال افزود: در حال حاضر تقاضای چندانی در بازار 
دیده نمی شود. در سال های گذشته تقاضای مردم در 
شــب عید بیشتر از امسال بود، این در حالی است که 
امســال خبری از خریداران طالی خانگــی در بازار 
مشاهده نمی شود. امیدواریم امسال هر چه به شب عید 
نزدیک تر می شویم تقاضای مردم برای خرید مصنوعات 
طال و سکه افزایش پیدا کند.وی با اشاره به قیمت طال 
در هفته پیش رو اظهار کرد: در اولین معامالت روز شنبه 
هر گرم طالی 1۸عیار با 3 هزار تومان افزایش به قیمت 
511هزار تومان رسید. قیمت سکه هم دیروز 5میلیون 
و 20هزار تومان معامله شد. نیم سکه به قیمت 2میلیون 
و 560 هزار تومان و ربع سکه به قیمت یک میلیون و 
540 هــزار تومــان خریــد و فروش شــده اســت.

و  طال  اتحادیه  رئیــس  ایرنا: 
جواهر تهران درباره چشم انداز 
بــازار طال در روزهــای پایانی 
امســال )40 روز باقی مانده تا 
نوروز( گفت: تجربه ســال های 
گذشته نشــان داده وضعیت بازار بهتر شده و رونق 
می گیرد.محمد ولی با بیان اینکه بازار طال در ماه های 
گذشته دچار رکود شده بود، اضافه کرد: نوسان های 
شدید قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت ها از دالیل 
رکود بازار طالســت.وی اضافه کرد: انتظار می رود در 
روزهای باقی مانده تا پایان سال، شاهد نوسان های بازار 
ارز نباشیم تا بازار طال به ثبات و تعادل رسیده و دچار 

هیجان نشود.
وی گفت: پیش بینی می شــود تا پایان امسال، بازار 
طــال  ثبات و تعادل خــود را حفظ کرده و قیمت ها 
اندکی رشد کند و بعید است افزایش شدید قیمت ها 
را مشاهده کنیم.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با 
اشاره به تحوالت قیمت ها در بازار طال گفت:  قیمت 
سکه و طال در معامالت ابتدای این هفته، تحت تأثیر 

رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی، روندی افزایشی 
داشته است.

وی درباره حباب سکه نیز گفت: با توجه به قیمت های 
جهانی و نرخ دالر، میزان حباب ســکه به 30 تا 40 
هزار تومان رسیده که طبیعی است.رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران درباره وضعیت تقاضا در بازار طال گفت: 
اکنون میزان خرید طالی ساخته شده )مصنوعات( 
توســط مردم افزایش یافته و خرید طالی آب شده 
کاهش یافته اســت.محمد ولی افزود: سال  گذشته 
مردم بیشتر به سراغ طالی آب شده رفتند که بیشتر 
آن هــا اطالعات و دانش کافی درباره طال نداشــتند. 
نداشتن اطالعات کافی برخی از خریداران، مشکالتی 
را برای آن ها ایجاد کرد و تخلفاتی رخ داد که موجب 

شد استقبال مردم از طالی آب شده کاهش یابد.
محمد ولی به خریداران طال توصیه کرد: تجربه سال های 
طوالنی فعالیت در بازار طال نشان می دهد خریداران 
طالی ساخته شده در درازمدت، سود خوبی را کسب 
می کنند به همین دلیل بهتر اســت  مردم به جای 
طالی آب شده، اقدام به خرید مصنوعات طال کنند.

تحقق  برای  اراده ای  دولت  عباسی   ساحل  اقتصاد/   
پایه های مالیاتی واجب ندارد.بخشی از بودجه سال ۹۹ ناظر به 
فروش نفت است در حالی که تحریم های نفتی میزان فروش 
و درآمدهای نفتی ما را غیرشفاف کرده است. عدم فروش نفت 
و کاهش درآمدهای نفتی دولت را به سمت دریافت مالیات 
سوق داده، اما فشار بار مالیاتی بر عهده چه گروه هایی گذاشته 
شده و چرا دولت همچنان از پایه های مالیاتی واجب، مالیات 
نمی خواهد؟ در گفت وگوی قدس با بیژن عبدی، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 مالیــات گرفتن در ایران تبدیــل به هفت خوان 
رستم شده است، روال عادی دریافت مالیات در سایر 

کشورهای دنیا به چه روشی دنبال می شود؟
تمامی دولت ها در سراسر دنیا هزینه های جاری یا هزینه های 
سیاســت های حمایتی از تولید و رسیدگی به آسیب پذیران 

جامعه را از طریق اخذ مالیات پوشش می دهند.
 در حالــی که این موضوع همچنان در ایران عجیب و با اما و 
اگرهای متعددی رو به رواســت، چرا که دولت حامی اصلی 
اخذ مالیات از پایه های مختلف مالیاتی نیست. نگاهی به روال 
اقتصادهای دنیا نشان می دهد کمتر کشوری اقتصاد خود را 
با فــروش ثروت هایی چون نفت و گاز اداره می کند در حالی 
که ردیف بودجه ما حتی در شــرایط تحریمی گوشه چشمی 
به درآمدهای نفتی دارد. اداره اقتصاد کشــورهای دنیا نشان 
می دهد پایه های مالیاتی قابل توجهی را می توان تعریف کرد، 
پایه هایی که بدون فشار بر گروه های کم درآمد و آسیب پذیر 
جامعه چون کارمندان و کارگران با درآمدهای پایین، می تواند 
تأمین کننده بخش بزرگی از بودجه کشور باشد. بخش اعظمی 
از 200هزار میلیارد تومان مالیاتی که دولت برای سال آینده 
به آن امیدوار است به سمت اقشاری هدایت می شود که اتفاقاً 
حساب و کتاب آن ها مشخص اســت. این افراد یا کارمند یا 
کارگر هســتند یا واحدهای تولیدی که درآمدهایشان ثبت 
می شود، در حالی که اصل اخذ مالیات باید به سمت فراریان 

مالیاتی هدایت شود و تمرکز دولت بر این مهم قرار گیرد. 

 فراریان مالیاتی به چند دســته تقسیم می شوند و 
روش کار آن ها در فرار از پرداخت مالیات چگونه است؟

فراریان مالیاتی را می توان ذیل دو گروه تعریف کرد. دسته اول 
دالل ها و سفته بازانی هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد 
تحت تأثیرگذاری آن ها در فعالیت های داللی واســطه گری 

اســت که متأســفانه تعداد این افراد هم روز به روز بیشتر 
می شود. مسئوالن معتقدند نزدیک به60درصد فعالیت های 
کشــور مربوط به بخش خدمات اســت، بخشی که حساب 
شفافی برای رسیدگی به آن وجود ندارد، بنابراین شناسایی 

این گروه برای اخذ مالیات بسیار مهم است.
اگر میزان  ورود و خروج درآمدها قابل پیگیری نباشد دولت 
نمی تواند مالیاتی از آن ها بگیرد، مسئله این است که دولت 
اراده ای بــرای چنین کار مهمی نــدارد. گزینه دوم دریافت 
مالیات از شرکت های دولتی است. نزدیک به  دو سوم بودجه 
کشور به شــرکت های دولتی اختصاص داده می شود یعنی 
نزدیک به یک هزار و 500هزار میلیارد تومان شــرکت های 
دولتی در سال آینده بودجه می گیرند در حالی که هیچ کس 

به دنبال تعیین و ایجاد شفافیت در سقف و 
حجم مالیات شرکت های دولتی نیست!

 اگر شرکت های دولتی که اتفاقاً بیشترین 
بهــره را از درآمدهــای ارزی و یارانه هــای 
پنهان دارند و  با تعریفی که از یارانه  پنهان  
می شــود بیشــترین منفعت را از دالرهای 
ارزان قیمت می برند، مالیات خود را بجا و به 
تناسب پرداخت می کردند، کشور با کمبود 

مالیات مواجه نمی شد. 
بررسی های کارشناسی براین موضوع تأکید 
دارند اگر ظرفیت های مالیاتی موجود فعال 
می شد و شرکت های دولتی و سایر پایه های 
مالیاتی به صورت صحیــح مالیات خود را 
پرداخــت می کردند نزدیک بــه ۷50هزار 
میلیــارد تومان ظرفیت مالیات در کشــور 
وجــود دارد که دیگر نیازی به فشــار وارد 

کردن بر هزینه و معیشــت مردم ضعیف کشور نیست. کل 
بودجه دولت500هزار میلیارد تومان اســت یعنی 250هزار 
میلیارد تومان ظرفیت مازاد بودجه ایجاد می شــد، اگر دولت 
مایل به جمع آوری مالیات های قانونی بود. منتها دولت تمایلی 
به اخذ مالیات از شرکت های دولتی تحت کنترل خود ندارد، 
بنابراین مســئله مهم اول راضی کــردن دولت برای دریافت 

مالیات حقه  از شرکت های تحت نظر خود است.

 مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود دور شــده اند. آیا 
معافیت مالیاتی آن ها همچنان توجیه پذیر است؟

بخش عمده مالیات ها نیز بــه معافیت های مالیاتی مناطق 

آزاد برمی گردد که متأسفانه هیچ کس دقیقاً 
نمی داند تا چه میزان کاال از مناطق آزاد وارد 
می شود، در حالی که مناطق آزاد باید کارکرد 
دیگری غیر از کارکرد کنونی می داشــتند. 
تولیــد، اشــتغال و رونق صــادرات اهداف 
اصلی معافیت های مناطق آزاد بود ،بنابراین 
هنگامی که این مهم به منصه ظهور نرسیده 
و مناطق آزاد بستری برای ضربه زدن به تولید 
و اشتغال شده الزم است دولت حذف مالیاتی 

مناطق آزاد را لغو کند. 
معافیت مناطق آزاد از مالیات منجر به تولید 
حجم عظیمی از ثروت ها توسط  شبکه های 
داخلی شده که  به نوعی به قدرت شرکت های 
داخلی وصل هستند. این شرکت ها کاالهای 
خــود را از مناطق آزاد بدون پرداختن ریالی 
مالیات وارد می کنند در حالی که دولت اصل 
فشــار مالیاتی خود را روی  حقوق و دستمزد اقشار ضعیف و 

کاالهای اساسی و مصرفی مردم قرار داده است. 

 دولت توجهی به دریافت مالیات از ثروت ندارد، اما 
عمده تمرکز خود را بر فــروش اموال دولتی یا اموال 

مردمی قرار داده، تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
دولــت باید همانند روش و شــیوه ســایر دولت ها با اخذ 
مالیات از ثروت هــا، خانه های خالی، درآمدهای باال مانند 
درآمدهای ســلبریتی ها بخش عمــده ای از مالیات را از 
این راه ها کســب کند. فردی که در یک ســال گذشــته 
100میلیارد بر ثروتش افزوده شــده چــرا نباید مالیات 

پرداخت کنــد؟ چرا دولت بــه جای گرفتــن مالیات از 
ثروتمنــدان روش چوب حــراج زدن به امــوال عمومی 
را دنبال می کند، روشــی که مشــخص نیست به  درآمد  

60هزار میلیاردی از فروش اموال عمومی برسد. 
روشــی که هنوز شــفافیت در آن وجود ندارد و بعضاً اموال 
عمومی با یک بیســتم قیمت به وابســتگان قدرت فروخته 
می شوند و ملت یک بار دیگر در این زنجیره مورد ظلم واقع 
می شوند. متأسفانه در سال های گذشته شاهد واگذاری هایی از 
این دست بوده ایم که بی توجهی دولت را به خصوصی سازی 

نشان داده است. 
دولت تمایلی به اخذ مالیات واقعی از اصناف ندارد. بســیاری 
از مشاغل واســطه ای وخدماتی که در شبکه های توزیع کاال 
فعال هستند کمتراز مالیات یک کارمند در طول سال مالیات 
می پردازند در حالی که قطعاً درآمد مثالً یک طال فروش بسیار 
بیشتر از یک کارمند است، بنابراین مالیات به تناسب درآمد 
و ثروت گرفته نمی شــود و دولت دنبال اتخاذ راهکاری برای 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیست.
 اتاق بازرگانی که  مدعی پرداخت مالیات است و مرکز اصلی 
واردات کاالســت، اگر تاکنون مالیات حقه خود را به درستی 
پرداخته بود، بخشــی از مســئله بودجه کشور حل می شد. 
متأسفانه باز هم تکرار می کنم ایراد از دولت است که تمایلی 

به بازنگری در قانون و اخذ مالیات از صاحبان ثروت ندارد.

 آیا تعارض منافع وابســتگان به قدرت در مسئله 
دریافت مالیات تأثیرگذار است؟ 

مالیات به دلیل تعارض منافع کسانی دریافت نمی شود که به 
مراکز اقتصادی و قدرت وصل هستند. افرادی که در شبکه های 
قدرت در قانون گذاری مالیاتی و اقتصادی کشور نفوذ دارند، با 
اراده عمومــی و حتی اراده دولت هم مقابله می کنند، چرا که 
اصالً آن ها برای عدم پرداخت مالیات و استفاده از رهاوردهای 
اقتصادی به قدرت وصل شده اند. وصل شدن به مراکز قدرت 
به خودی خود ارزشــی ایجاد نمی کند بلکه دریافت وام های 
چندصد میلیاردی است که نشان می دهد نفوذ قدرت تا چه 
حد حتی در مســائل اقتصادی و بانکی هم تأثیرگذار اســت 
که بدون ســفته به شــخصی میلیاردها تومان وام می دهند. 
بنابراین تا وقتی مافیای قدرت بر حقیقت سرنوشت اقتصادی 
کشور حاکم باشــد و دولت اراده ای برای عبور از این مشکل 
با تمام سختی های پیش رو نداشــته باشد، فشارها بر دوش 
گروه های بدون حامــی و مردم های بدون البی قرار می گیرد.

750هزار میلیارد تومان ظرفیت واقعی مالیات کشور است 
گفت وگو

دولت تمایلی 
به اخذ مالیات 
از شرکت های 
دولتی تحت 
کنترل خود ندارد، 
بنابراین مسئله 
مهم اول راضی 
کردن دولت برای 
دریافت مالیات 
حقه  از شرکت های 
تحت نظر خود 
است

بــــــــرش



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

 کاهش تدریجی انواع مدارس در کشور  فارس: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درباره کاهش انواع مدارس گفت: سیاست آموزش و پرورش کاستن از انواع مدارس است و در حال حاضر 
هم دو نوع مدرسه داریم که دولتی و غیردولتی است. وی افزود: 8 درصد مدارس کشور غیردولتی و 89 درصد نیز دولتی هستند اما به اقتضای شرایط، مدارس خاصی شکل گرفته که باید به تدریج برای کاستن 

این نوع مدارس اقدام شود. نمی توان با یک حکم کلی همه مدارس را                                             کاهش داد و باید با یک آهنگ مناسب به تدریج به هدفمان که کاستن انواع مدارس است، برسیم.

 یک مادر و 6 فرزندنش 
در »می سی سی پی« سوختند!

در  فرزندش  و 6  مــادر  یک  فارس: 
آتش ســوزی کــه خانه آن هــا را در 
مرکز ایالت می سی سی پی ویران کرد، 

کشته شدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، پدر خانواده 
که در این آتش ســوزی مجروح شده، 
تنها نجات یافته این حادثه است.وی 

پس از وقوع آتش ســوزی تالش کرد اعضای خانواده خود را نجات دهد اما به 
دلیل استنشاق دود، ســوختگی،  بریدگی و کبودی نتوانست کاری به پیش 
ببرد.کودکانی که در این حادثه کشته شدند از یک تا ۱۵ سال سن داشته و 

مادر خانواده نیز ۳۳ سال داشته است.
این خانه به طور کامل در آتش سوزی سوخت و پلیس در حال بررسی دالیلی 

است که مانع از فرار اعضای خانواده هنگام وقوع آتش سوزی شده است.

 رسانه های اجتماعی 
سلیقه غذا خوردن را تغییر می دهند

فارس: نتایج یک بررسی تازه حاکی 
از  آن است رسانه های اجتماعی سبب 
می شــوند افراد مانند دوســتان خود 
غذا بخورند و سلیقه رژیم غذایی شان 

تغییر کند.
بــه گــزارش دیلی میــل، نتایج یک 
بررســی جدیــد حاکی از  آن اســت 

رسانه های اجتماعی سبب می شوند افراد مانند دوستان خود غذا بخورند.
این پژوهش که شــمار زیادی از نوجوانان و جوانان را تحت بررسی قرار داده 
بود، دریافت تأثیر تصاویر غذاهایی که در فضای رســانه های اجتماعی مانند 
اینســتاگرام منتشر می شــود به میزان قابل توجهی زیاد است و می تواند بر 
انتخاب افراد مؤثر باشد.براساس داده های بدست آمده، اگر نوجوانان و جوانان 
تصور کنند دوستانشان از میوه و سبزیجات بیشتری استفاده می کنند، آن ها 
نیز به سوی مصرف غذاهای ســالم گرایش پیدا می کنند.کارشناسان علمی 
باور دارند، پســت های خاص در رســانه های اجتماعی بر باور عمومی درباره 
رژیم غذایی و انتخاب افراد تأثیر می گذارد و می تواند راه ســالمتی یا بیماری 

را به آن ها نشان دهد.
محققان دانشگاه اســتون بیرمنگام گفتند: این یافته ها می تواند برای مقابله 
با عادات غذایی بد در کودکانی که از رســانه های اجتماعی استفاده می کنند 

مفید باشد.
لیلی هاوکینز، سرپرست ارشد این مطالعه گفت: شواهد بدست آمده به خوبی 
نشــان می دهد ما بیشتر از آنچه متوجه می شویم در هنگام انتخاب غذاهای 

خاص، تحت تأثیر همساالن اجتماعی خود هستیم.
به طور کلی رفتار افراد در رســانه های اجتماعی بر سبک زندگی بسیاری از 

افراد تأثیر می گذارد و غذا خوردن هم از این قاعده مستثنا نیست.

گویا کسی گوشش بدهکار نیست!
 زنگ خطر »سالمندی جمعیت ایران« 

به صدا در آمده است
تسنیم: حــدود ۱0 ســالی است که 
موضوع سالمندی در ایران جدی شده  
و هرم جمعیتی، مســئوالن را نگران 
کرده  است. آن ها از خانواده های جوان 
انتظار فرزندآوری دارند اما جوان های 
امروز از بحران های اقتصادی می گویند 
که دست و پای آن ها را بسته و جسارت 

آن ها را در تشــکیل خانواده و البته فرزند آوری کم کرده  است؛ حاال بماند که 
در بین بیشــتر جوان ها حتی اگر وضعیت اقتصادی خوبی هم داشته باشند، 
خانواده های بی فرزند یا با تعداد کم فرزندان به یک فرهنگ تبدیل شده است. 
انگار هیچ کس گوشش بدهکار نیست که زنگ سالمندی در ایران به صدا در 
آمده و تا ۳0 سال دیگر، از هر سه نفر، یک نفر در کشور سالمند خواهد بود.

در برهه ای از زمان، ایران یکی از جوان ترین کشــورهای دنیا محسوب می شد 
اما با توجه به افزایش سن ازدواج و به دنبال آن روالی که زوج های جوان برای 
فرزندآوری در پیش گرفتند، خانواده ها روز به روز کوچک تر می شــوند؛ اعداد 
نشــان می دهد بعید نیست پیش بینی ها درست باشد و در آینده با یک ایران 
کهنسال روبه رو باشیم؛ حاال گفته می شود اگر روند کاهش جمعیت ادامه یابد 

در ۳0  سال آینده ایران جزو پنج کشور سالمند جهان خواهد بود.
پایین آمدن نسبت جمعیت روستایی در 60  سال گذشته نشان از تغییر سبک 
زندگی مردم دارد؛ خانواده های روستایی به شهرها مهاجرت می کنند و به طبع 
سبک زندگی شــهری را پیش می گیرند؛ کم فرزندی یا تشکیل خانواده های 
کوچک برخالف سبک زندگی روستایی است اما روستاییان شهر نشین از آن 
تبعیت کرده اند؛ میانگین ســن ازدواج نشان می دهد ازدواج به مرز ۳0 سالگی 
نزدیک شــده است و به دنبال آن ســن فرزندآوری باالتر رفته است، به عالوه 

خانواده ها به یک یا دو بچه قانع شده اند.
وقتی صحبت از کهنســالی جامعه در آینده می شود تمام نگاه ها به جوان های 
امروز معطوف می شــود؛ ایــن جوان ها هســتند که با ازدواج هــای به موقع 
و فرزنــدآوری می توانند این مشــکل را حل کنند. امیرمحمــود حریرچی، 
جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی در این زمینه به صبح نو 
می گوید: در حال حاضر 8  تا 9  درصد جامعه، باالی 60  ســال هستند که این 
آمار تا ۳0 سال آینده به 20  درصد می رسد. نخستین مشکل کهنسالی جامعه 
این اســت که نیروی کار کم می شود، چرا  که میانگین سنی نیروی کار بین 
۱۵  تا 6۵  سال است و هر چقدر نیروی کار کمتر شود توسعه اقتصادی نیز با 

مشکل مواجه می شود.
حریرچــی دلیل باال رفتن ســن ازدواج را رؤیای زندگــی الکچری می داند و 
می گوید: متوســط سن ازدواج در قشر متوســط و مرفه جامعه میان خانم ها 
به 28  ســال و در آقایان به ۳2  ســال رسیده  است؛ این در حالی است که در 
قشر فقیر جامعه هنوز پدیده ازدواج در سنین پایین را داریم؛ در قشر متوسط 
جامعه رؤیــای زندگی الکچری اجازه نمی دهد جوان هــا ازدواج کنند، آن ها 
از همدیگر و خانواده هایشــان توقع های زیادی دارند که با محقق نشدنشــان 
تصمیم می گیرند از ازدواج صرف نظر کنند. متأسفانه امروز شاهد این هستیم 
که جوان ها می خواهند رؤیاهایشان را با فرزندانشان محقق کنند و برای آن ها 

یک زندگی اشرافی بسازند که این هم خودش معضل بزرگی است.
حریرچی با اشاره به هزینه هایی که درگذشته نبود اما امروز تبدیل به یک مد 
شده اســت، ادامه می دهد: فرزندآوری در گذشته یک فرایند عجیب و غریب 
و پرخرج نبود؛ نخســت اینکه خانواده ها از فرزندانشــان حمایت می کردند؛ 
مادربزرگ ها نقش بسیار مهمی در بزرگ  کردن بچه ها داشتند، کمتر بچه ای 
با واژه مهد کودک آشنایی داشت؛ اما حاال سزارین مد شده است که خودش 
هزینه زیادی روی دســت خانــواده می گذارد، به عــالوه وقتی بچه به دنیا 
می آیــد از یک ســالگی اتاق مجزا با امکاناتی بیشــتر از نیاز یک کودک در 
اختیار او می گذارند؛ مدرســه های غیرانتفاعی هم مد دیگری است که بین 
پدر و مادرها مرســوم شده اســت؛ مجموع این هزینه ها و سخت گیری ها، 
فرزندآوری را به موضوعی بســیار سخت تبدیل کرده است، در حالی که در 

گذشته این طور نبود.
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در اشاره به اینکه حمایت و تشویق های 
دولتــی تمایل به فرزند آوری را افزایش می دهد، می گوید: قشــر متوســط 
به شدت ســعی دارد سبک زندگی اش را شبیه به قشــر مرفه جامعه نشان 
دهد و همین نمایش ها بچه ها را پرتوقع می کند که نیازهایشــان از ســبد 
خانوار بیشتر است. با این احوال مشــوق های دولتی، مرخصی های طوالنی 
زایمــان، حقی که ماه به ماه به مادر پرداخت شــود، آموزش رایگان و تعادل 
بین معاش و درآمد می تواند خانواده ها را ترغیب به فرزندآوری کند؛ البته در 
سیاســت گذاری های کارآمد و صحیح جمعیتی، این مشوق های دولتی باید 

تبدیل به حق و حقوق شهروندان شود.

 جامعه- ســاحل عباسی  پژوهشــگاه رویان 
هشــتم خــرداد ۱۳70 به عنوان مرکــز جراحی 
محدود با هدف ارائــه خدمات درمانی به زوج  های 
نابــارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری 
و ناباروری توســط زنده یاد دکتر ســعید کاظمي 
آشتیاني و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در 
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد. 
این پژوهشــگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز 
بین المللی، پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری 
در علوم زیســتی با مرجعیت در علوم سلول های 
بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و 
مؤثر در ارتقای سالمت جامعه است که نماد خوبی 
از دستاوردهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
زمینه علمی و پزشکی است که همتراز کشورهای 
محدودی در دنیا به جامعه خدمات رسانی می کند. 
دســتاوردهایی که کام دشــمنان انقالب را تلخ و 

دوستداران ملت مسلمان ایران را شیرین می کند. 
پروانه افشاریان، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه 
رویان در آستانه سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی، 
دستاوردهای علمی این پژوهشگاه را با ما در میان 

گذاشته است.

 هدف از تأسیس پژوهشگاه رویان چه بود؟
پژوهشــگاه رویان اوایل دهه 70 به همت مرحوم 
زنده یاد سعید کاظمی آشتیانی و سایر همکاران در 
راستای خدمات دهی هر چه بیشتر به مردم ایران 
شکل گرفت. پس از تشکیل سمپوزیوم ناباروری در 
جهاد علوم پزشــکی ایران، پزشکان و پژوهشگران 
متوجه شــدند پس از بیماری هــای قلبی، درمان 
ناباروری دومین عامل خروج ارز از کشــور اســت. 
نیاز طبیعی به فرزندآوری و اهمیت تشکیل خانواده 
با برخــورداری از فرزند عامل مهمی در تشــکیل 
تیمی برای خدمات رســانی ملی در این حوزه بود. 
آموزش های اولیه در خارج از کشور توسط پزشک و 
پروفسور مسلمان عراقی که در آلمان سکونت داشت 
به تیم ایرانی داده شد به نحوی که در فاصله کوتاه 
چند ماه پس از تشکیل مرکز درمان های پیشرفته 
ناباروری، مرکز رویان در تهران افتتاح شــد. آقای 
دکتر کاظمی آشتیانی بر این موضوع تأکید داشتند 
که نباید خود را محــدود به مرکز درمان ناباروری 
معمولی کنیم، پیشــرفت روزافزون در این حوزه و 
سایر بخش های ســلولی و درمانی نیازمند توسعه 
بخش های تحقیقاتی و پژوهشــی در کنار بخش 
درمانی است. این تفکر موجب راه اندازی گروه های 
پژوهشی ژنتیک، جنین شناســی، ناباروری زنان و 
مردان، تصویربرداری ناباروی و اخالق پزشکی شد. 

 دستاوردهای پژوهشگاه چقدر قابل رقابت 
با دستاوردهای علمی سایر کشورهاست؟

در این عرصــه اهدای تخمک و اهدای جنین علم 

جدیدی بــا چالش های خاص 
خود است که هنوز دنیا قوانین 
مشخصی برای آن اعالم نکرده، 
اما پژوهشگاه رویان به حدی از 
این تبحر رســیده است که در 
پاره ای از مباحث که پرونده هایی 
از مراکــز دعاوی برای حکمیت 
به برخی قضات سپرده می شود 
اخالقی  ســازمان  کمیتــه  به 
پژوهشگاه رویان ارجاع می شود 
تا متخصصــان آگاه این حوزه 
دراین موارد نظر نهایی را اعالم 
کنند. پژوهشگاه رویان در کنار 
درمــان نابــاروری و با توجه به 
اینکه درمــان ناباروری نیازمند 
آزمایشــگاهی برای فرایند لقاح 
و تشــکیل جنین اســت روی 
کار  جنینی  بنیادی  سلول های 
کرد و برای نخستین بار در سال 
84 موفق به ساخت سلول های 

بنیادی جنینی شد. موضوعی که 
تا آن زمان تنها پنج کشور موفق به ساخت آن شده 
بودند. بی نظیر بودن این علم و محدود بودن آن به 
چند کشور به این شائبه دامن زد که ایران سازنده 
سلول های بنیادی نبوده و از خارج وارد کرده است، 
در حالی که ساخت سلول های بنیادی در ایران تماماً 
دانشی بود که توسط محققان، بومی سازی شده بود. 
تالش و کوشش شبانه روزی محققان منجر به تولید 
سلول های بنیادی شد که قادر به تولید سلول های 
قلبی بودند، این سلول های حیاتی در آزمایشگاه از 
سلول جنین هایی که به دالیل مختلف قادر به ادامه 
حیات نبودند گرفته شد. گرفتن سلول های بنیادی 
از مغز اســتخوان، چربی که از پوســت بدن خارج 
می شــود یا از مایه مغز اســتخوان که پس از چند 
روز بالفاصله جایگزین می شود دستاوردهایی است 

که پژوهشــگاه رویان به آن دست 
یافته است. 

به  گوسفندی  شبیه سازی   
نام رویان نیز مدتی بحث برانگیز 
بود؛ هدف اصلی از شبیه سازی 

ارائه چه خدمتی به جامعه بود؟
در کنار پژوهشگاه رویان در اصفهان 
مجموعه ای شکل گرفت، همکاری 
محققان این مجموعه با همکاران ما 
در گروه جنین شناسی تهران منجر 
به دست یافتن به علم همانندسازی 
و شبیه سازی شــد. حمایت رهبر 
معظم انقالب از تالش های صورت 
گرفتــه نشــان داد آنچــه درباره 
دستاوردی  چنین  بودن  غیرواقعی 
توســط برخی عنوان شــد کذب 
محض است، هر چند هدف ورود به 
بحث همانندسازی را دنبال نکردیم 
اما به لطف خداوند متعال و همکاری 
محققانی که به صورت شبانه روزی 
در پژوهشــگاه فعالیت دارند به این فناوری دست 
یافتیــم. تالش دانشــمندان و محققان جوانی که 
در ســال 84 سعی و همت خود را بر موضوع مهم 
تولید مثل در دام سبک قرار دادند منجر به به دنیا 
آمدن رویان یا جنین گوسفند شبیه سازی شده ای 
بود که پس از جنین ســقط شده پیشین به دنیا 
آمد. دستیابی به این فناوری و انباشت علم موجب 
شد همکاران ما در اصفهان بتوانند تولید دام هایی 
را با ظرفیت های ژنتیکی خاص مثالً شیردهی باال 
که از نمونه های خارجی گرفته شده بود با استفاده 
از یک قطعه پوســت گوش گوسفند مثالً در حد 
نیم ســانت در نیم سانت تکثیر کنند، این موضوع 
با آنکه نیازمند استفاده از فناوری و امکانات بسیار 
پیچیده ای است اما توسط پژوهشگران ما روی میز 

آزمایشگاه انجام می شود. 

 اولویت هایتــان در تحقیق و پژوهش در 
موضوعات مختلف چیست؟ 

مسائل اقتصادی و کاهش ارزبری و حفظ سالمت 
جامعــه مهم ترین اولویت ما در تحقیقات اســت؛ 
مثالً آنچــه موجب اهمیت  برخــی حوزه ها چون 
تولید گوســفندان می شــود، اهمیــت اقتصادی 
این موضوع برای کشــور اســت؛ چرا که این بزها 
می توانند عالوه بر تأمین گوشــت کشور ارزبری را 
در مباحث وارداتی گوشــت نیز به شــدت کاهش 
دهند. هر سه پژوهشکده زیست فناوری اصفهان، 
پژوهشکده علوم تولید مثل و پژوهشگاه رویان در 
راستای کمک به جامعه و پاسخ دادن به مشکالت 
مهمی است که بخشــی از دغدغه مردم به شمار 
می رود. درمان ناباروری و دستاوردهای سلول های 
بنیادی که ناظر به شناســایی، تکوین ســلول ها، 
جنین انسانی و زیست شناسی تکوین و تشخیص 
برای کمک به روش های درمانی بر اســاس سلول 
درمانی بیماری های صعب العالج مثل پارکینسون و 
سرطان است همه و همه در راستای خدمات هر چه 
بیشتر به جامعه دنبال می شود. تصویری که ما در 
این پژوهشگاه برای پژوهش تعریف کرده ایم تبدیل 
تولید علم از صفر به صد یا کاربردی کردن علم است. 
این مسیر برای تحقق دستاوردهای مطلوب انسانی 
باید طی شود و تولید علم در جهت انباشت علمی 
دنبال شــود. خوشبختانه در برخی علوم به مرحله 
کاربردی آن رســیده ایم؛ به عنوان مثال در انجمن 
تخمک، جنین و اسپرم تحقیقاتی صورت گرفت که 
بومی ســازی آن منجر شد به دستاوردهایی چون 
انجمــاد بافت تخمدان برای بانوانی برســیم که یا 
ازدواج نکرده اند یا پیش از فرزندآوری دچار سرطان 
تخمدان شــده اند؛ با این روش آن ها پس از درمان 
ســرطان می توانند با پیوند تخمدان، مادر شدن را 
تجربــه کنند. این موفقیت که نــام ایران بر تارک 
آن می درخشــد، فناوری نوینی در جهان است که 
کشورهای بســیار محدودی به آن دست یافته اند. 
این موفقیت نتیجه ۱0 سال فعالیت تحقیقاتی است 
که پنج ســال از کاربردی کردن و خدمات دهی آن 
گذشته است. در مورد سلول درمانی نیز در برخی 
موضوعات سال هاست به کاربرد درمانی رسیده ایم 
کــه از آن میان می توان به درمان برص یا لکه های 
سفید پوستی اشــاره کرد. درخصوص سایر موارد 
مهــم و مورد نیاز کشــور چون آرتــروز، دیابت و 
زخم های پا از زخم پوش هایی با پوشش سلول های 
پرده جنینی استفاده شده که خدمات آن به مردم 
ارائه خواهد شد. از سال 84 شرکت دانش فناوری 
بن یاخته های رویان نیز با کاربردی کردن استفاده 
از بند ناف نوزاد به خانواده هایی که مایل به نگهداری 
بند ناف فرزندشان هستند خدمات می دهد.  دارویی 

از طریق زیست فناوری جایگزین آنتی بیوتیک برای 
دام هایی که اسهال می شوند شده است که به شکل 
کامالً تجاری عرضه می شــود. شرکت سلول های 
بنیادی بالغین در ســال گذشته با همکاری بنیاد 
دارویی برکت تأسیس شد به گونه ای که سال هاست 
سه ســلول در خط تولید قرار دارد و مجوز تحویل 
آن دریافت شده و به صورت کاربردی برای درمان 
بیماری های مربوطه درآمده است. دو مرکز درمان 
ناباروری ســال 70 در ایران تأســیس شــدند که 
تا پیش از این هرگز چنیــن مراکزی برای درمان 
ناباروری در ایران وجود نداشــت و بخش اعظمی 
از درمان هــای ناباروری در خارج از کشــور انجام 
می شد. درمان ناباروری در داخل یکی از مهم ترین 

دستاوردهای پس از پیروزی انقالب اسالمی است.

 همه می دانیم که در مسیر دستاوردهای 
ایجاد  محدودیت هایی  و  بداخالقی ها  علمی 
می شود اما به برکت پیروزی انقالب اسالمی 
می خواهیم از شــما این بار از حمایت هایی 
بپرسیم که موجب نائل شــدن به این همه 
دستاورد شده است؛ در این باره چه توضیحی 

دارید؟
با آنکه از ابتدای تأســیس رویان سنگ اندازی های 
زیادی انجام شده اما حمایت های دوستداران علم 
و ســالمت مردم، خیران و در کنار آن حمایت های 
معنوی مقام معظم رهبری مهم ترین دلخوشی ما 
برای تالش بیشــتر و خسته نشــدن از کار است. 
رونمایی از چهار جلد مجموعه ۱6 جلدی مجموعه 
سلول های بنیادی در آستانه چهل و یکمین سال 
پیروزی انقالب اســالمی که بــا کمک حامیان ما 
در معاونت علمی جهاد دانشــگاهی صورت گرفته 
است پشتیبانی دلگرم کننده ای است. حمایت های 
شــرکت دانش بنیان سلول و دانش بنیان بند ناف 
صندوق حمایــت از پژوهشــگران و حمایت های 
معاونت علمی ریاســت جمهوری در ســتادهای 
مختلف و حمایت های متعدد معاونت پژوهشــی 
وزارت بهداشــت بــرای طرح های پژوهشــی در 
کنار حمایت های دانشــگاه علم و فرهنگ و ستاد 
فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیــان نیز از جمله 
پشتیبانی هایی است که ما را در ادامه مسیر خدمت 
به سالمت جامعه پابرجا تر می کند. بی تردید ترویج 
فرهنگ خیران پژوهش که با حمایت های خیران 
سالمت دنبال می شود یکی از موضوعاتی است که 
نهادینه شدن آن در جامعه عالوه بر توسعه تحقیق 
و پژوهش، به تولید علــم و کاربردی کردن آن در 
جامعه و افزایش ســالمت جامعه منتهی می شود. 
بهتر است این فرهنگ در جامعه رواج پیدا کند که 
بهترین نوع کمک، حمایت از تولید علمی است که 
به پیشبرد اهداف متعالی انسانی و گسترش سالمت 

در جامعه کمک می کند.

معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان در گفت و گو با قدس از دستاوردهای این مجموعه می گوید

انقالب اسالمی و رویش قدرت علمی

بهترین نوع کمک 
به پژوهشگران، 
حمایت از تولید 

علمی است که به 
پیشبرد اهداف 

متعالی انسانی و 
گسترش سالمت 
در جامعه کمک 

می کند

بــــــرش
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واکنش وزارت بهداشت به یک رأی دیوان عدالت اداری 
ایسنا: دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص 
رأی دیــوان عدالت اداری مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی 
گفت: ورود دیــوان به موضوعی که از حــوزه اختیارات وزارت 
بهداشت است، از نظر ما پذیرفتنی نیست و دیوان نمی تواند وارد 
محتوای این موضوع شود، اما با توجه به جایگاه آن به آرای دیوان 

تمکین می کنیم.

تنها دانشگاهی که دانشجویانش آرماتوربندی می کنند
فارس: جبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: از 
قدیم دانش آموختگان علم و صنعت را می گویند مهندسان آچار 
به دست. شــاید تنها دانشگاهی که دانشجویانش آرماتوربندی 
می کنند دانشگاه علم و صنعت است. این دانشگاه کارگاهی دارد 
که دانشــجو باید برود و با دست خودش این آرماتور را خم کند 

و با سیم ببندد.

چرا انتگرال از دوره پیش از دانشگاه حذف شد
ایسنا: دکتر زهرا گویا،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
در خصوص حذف انتگرال از دوره پیش از دانشگاه گفت: حذف 
انتگرال، موجب باز شــدن سِر ُدَملی شده است که بیش از یک 
دهه است مشغول از جاکندن رگ و ریشه ریاضی مدرسه ای و به 

تبع آن، ریاضی دانشگاهی در ایران شده است. 

سردفترانی که در دفترخانه حضور ندارند
فارس: علی مظفــری، رئیس کانون ســردفتران طالق و 
ازدواج می گویــد: متأســفانه حوزه دفاتــر ازدواج و طالق 
به قدری برای مســئوالن بی اهمیت بــوده که در برخی از 
دفاتر اصاًل سردفتر در دفترخانه حضور ندارد و این افراد به 
کارهای دیگری مشغول می شوند تا کسب درآمد کنند؛ در 
حالی که اگر دفتردار حضور داشته باشد 80 درصد مفسده 

از بین می رود.

چند درصد مردم ایران محیط زیست را خوب می شناسند؟
مهر: کیومرث کالنتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیســت می گوید: در تحقیقاتی که انجام شده 
خوشبختانه 97.۵ درصد مردم ایران محیط زیست را به خوبی 
می شناختند که نشــان از این است که افکار عمومی به سمت 
آگاه ســازی و تنویر افکار و اشاعه فرهنگ محیط زیستی خوب 

پیش رفته است.

»برج طغرل« کج نشده است
تسنیم: حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران در خصوص 
اخبار کج شدن برج طغرل گفت: این مسئله را نمی توان با چشم 
عنوان کرد و باید کارشناسان میراث فرهنگی در این زمینه اعالم 
نظر کنند؛ اما به طور کلی کج شــدن برج طغرل را رد می کنم. 
یک ســال پیش هم میراث فرهنگی هرگونه کج شدن این برج 

را رد کرد.

آموزش

انتقاد یک مسئول آموزش
انتقاد از به روز نشدن سامانه 
شناسنامه فضاهای آموزشی

ایلنا: محمد چگینی، مدیرکل دفتر نظارت 
و هماهنگــی اجــرای طرح ها در ســازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور 
با بیان اینکــه در حال حاضــر آمار دقیقی 
از مدارس پرریســک نــدارد، از اختالف ۱۵ 
تا 20 درصدی بین آمار موجود در ســامانه 
شناسنامه فضاهای آموزشی با وضعیت فعلی 
خبــر داد و گفت: این آمار حدود ۱۳ ســال 

است که به روز نشده است.
این مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا برای 
بــه روز کردن این آمار تا کنون اقدام نکرده اید، 
گفت: به روز کردن آمارها نیازمند اعتبار باالیی 
است، زیرا باید یک تیم را به مناطق، استان ها 
 و اقلیم های سراســر کشــور اعــزام کنیم که 
تک تک مدارس را بررســی کنند. کاری که ما 
سعی کردیم انجام دهیم این بوده که مدیریت 
پروژه بررسی مدارس را احیا کنیم، البته برای 

این پروژه درخواست اعتبار کرده ایم.

محیط زیست

یک مقام مسئول سازمان حفظ نباتات:
 ملخ ها دوباره اسفند 

به کشور حمله می کنند
مهر: رئیس گروه برنامه ریزی و مبارزه با آفات 
عمومی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه 
سرمای جنوب ریزش شدید ملخ ها را به تأخیر 
انداخته اســت، گفت: از اوایل اســفندماه این 

ریزش ها آغاز می شود.
علی بابعلی گفت: پیش بینــی ما این بود که 
ریزش ملخ ها به کشــور از بهمن و اسفند آغاز 
شود اما به دلیل بارش های پاییز و پوشش سبز 
مناطق جنوبی کشور در آبان ماه شاهد این امر 
بودیم؛ ضمن اینکه دوره شدید ریزش ها هنوز 

آغاز نشده است.
وی افزود: دلیل تأخیر در ریزش های شــدید، 
ســرمای هوای شبانه در مناطق جنوبی کشور 
است. ملخ های صحرایی دمای 20 تا 2۵ درجه 
سانتیگراد را می پســندند در حالی که دمای 
هوای شبانه در مناطق جنوبی پایین و هوا سرد 
است؛ بنابراین انتظار داریم ریزش های شدید با 

دو هفته تأخیر از اوایل اسفندماه آغاز شود.

گردشگری

یک پرسش از معاون گردشگری 
 چه خبر از اختصاص
 سهمیه بنزین سفر؟

ایسنا: درحالی که وزیر نفت، منکر طرح پیشنهاد 
یا درخواســتی با موضوع »بنزین سفر« در دولت 
شده است، ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
می گوید: درخواست اختصاص سهمیه ویژه بنزین 
ســفر به دولت و وزارت نفت داده شده است تا به 
توسعه گردشگری و سفرهای داخلی کمکی شود.او 
درباره اینکه درخواست اختصاص بنزین ویژه سفر 
چه زمانی به دولت و وزارت نفت داده شده است، 
اظهار می کند:  همان اوایل جریان ســهمیه  بندی 
بنزین، طرحی با عنوان اختصاص ســهمیه ویژه 
»بنزین سفر« در حد ۱20 لیتر، به قیمت مصوب 
لیتری هزار و ۵00 تومان، با هدف توسعه سفرهای 
نوروزی و گردشگری داخلی و تشویق مردم به سفر، 
به دولت و وزارت نفت داده شــد و در جلسه های 
مختلف با سایر دســتگاه های اقتصادی در قالب 
»بســته حمایتی ســفر« مطرح و پیگیری شده 
است. ما همچنان همان طرح را پیگیری می کنیم.

زیارت

پس از چهار ماه وقفه
 راه زمینی

به عتبات باز شد
فارس: ســفر زمینی به عتبــات که پس از 
اربعین حســینی بــه دلیــل وضعیت عراق 
متوقف شده بود، با باز شدن مرزهای زمینی 

آغاز شد.
براســاس برنامه  انجام شــده از سوی سازمان 
حج و زیارت، زائران پس از چهار ماه انتظار در 
بازه های زمانی 26 بهمن تا 2۱ اسفند می توانند 
در کاروان های پیش بینی شده به صورت زمینی 

به عتبات سفر کنند.
هزینه این ســفر از حدود یک میلیون و 800 
هزار تومان تا 2 میلیون و ۱00 هزار تومان در 
نظر گرفته شده اســت که تمامی کاروان های 
مجاز سازمان حج و زیارت به مدت هفت شب 
و هشت روز در عتبات حضور دارند؛ به طوری 
که سه شب در کربال، سه شب در نجف اشرف 
و یک شــب در کاظمین اسکان داده می شوند 
و زیارت دوره سامرا نیز برای کاروان ها در نظر 

گرفته شده است.

بهداشت و درمان

یک مسئول خبر داد
 برخورد قضایی 

با گرانفروشان ماسک
ایسنا: سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: با متخلفان در 
فروش ماسک های تقلبی و فاقد اصالت و هرگونه 
گران فروشــی ماسک برخورد قاطع انجام شده و 
متخلفان بــه مراجع قضایی معرفی می شــوند.

مهندس مودت همایی همچنین با بیان اینکه ۱۵ 
تا ۱6 تولیدکننده ماسک در کشور داریم، افزود: به 
صورت مستمر بازرسی هایمان را انجام می دهیم؛ 
به طوری که یکسری گروه های بازرسی تخصصی 
ایجاد کرده ایم که هم گران فروشی این ماسک ها را 
کنترل و هم از داروخانه ها و مراکز عرضه ماسک ها 
بازرســی می کنند.وی در ادامه تأکید کرد: مردم 
ماسک های فاقد نام و نشان و فاقد برند معتبر را 
خریداری نکنند. حتماً ماســک هایی را که مورد 
تأیید هســتند، بخرند؛ زیرا ماسک های بی نام و 
نشــان احتمال آلودگی شان زیاد است. متأسفانه 
گاهی در داروخانه ها هم این ماســک های فاقد 

اصالت را مشاهده کرده ایم.

برداشت آزاد

فراسو
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

نظامیان آمریکایی در ننگرهار افغانستان هدف قرار گرفتند

8 کشته و زخمی روی دست ترامپ
  جهان  ارتش آمریکا با صدور بیانیه ای اخبار منتشــر شده درباره 
کشته و زخمی شدن هشت نظامی تروریست این کشور در افغانستان 
را تأیید کرد. این حمله مرگبار در استان ننگرهار در شرق افغانستان 
روی داد؛ جایی که سربازان آمریکایی یک عملیات امنیتی را انجام 
می دادند. در این اتفاق دو سرباز آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی 
شدند. استان ننگرهار زمانی پایگاه اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده 
بود. گزارش های اولیه نشــان می دهد فردی بــا یونیفرم نظامیان 
افغانستانی، نیروهای آمریکایی و افغان را با مسلسل به رگبار بسته 
است. یک مقام وزارت دفاع افغانستان، با شرح جزئیاتی در این زمینه 
به آسوشــیتدپرس گفت: »تیرانداز یک سرباز افغان بود که پیش از 
گشودن آتش روی نیروهای آمریکایی، مشاجره راه انداخته بود، اما او 
نفوذی طالبان نبود«. با وجود این، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به 
نقل از دو مقام افغان گزارش داد شمار کشته های نیروهای آمریکایی 
۵ یا 6 ســرباز بوده اســت و فرماندهی آمریکا از اعالم تعداد تلفات 
خودداری می کند. طالبان تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما 
اگر دست داشتن این گروه در حادثه آشکار شود این موضوع می تواند 
مذاکرات بین طالبان و آمریکا را پیچیده تر کند. حمله به نیروهای 
آمریکایی به صورت پراکنده اما مستمر در افغانستان صورت می گیرد. 
هفتم بهمن طالبان اعالم کرد این گروه هواپیمایی که حامل افسران 
بلندپایه ســازمان جاسوسی آمریکا بوده را در استان غزنی در شرق 

افغانستان ساقط کرده است. 

  پیشینه موارد حمله به نظامیان اشغالگر در افغانستان
در جریان ۱۸ سال حضور نظامی آمریکا در همسایه شرقی، تا کنون 
حمالت زیادی به دست سربازان اردوی ملی افغانستان به متحدان 
نظامی این کشور انجام شده است. حمالت به نیروهای غربی به ویژه از 
سال ۲۰۱۲ در میان نظامیان افغانستانی افزایش یافته است. این نوع 
حمالت به »سبز علیه آبی« معروف است، چرا که نفوذی های طالبان 
از پوشش نیروهای افغان استفاده می کنند )رنگ سبز به کاله سبز 
سربازان ارتش افغانستان و آبی به کاله آبی نیروهای بین المللی اشاره 
دارد(.از آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی تا کنون 6 عضو ارتش ایاالت متحده 
در افغانستان کشته شده اند. در ماه ژوئیه گذشته دو عضو خدماتی 
ارتش ایاالت متحده توسط یک ســرباز افغان در والیت قندهار در 
جنوب افغانستان کشته شدند. در آن رویداد، فرد مهاجم زخمی و 
دستگیر شد. در سپتامبر نیز سه نفر از اعضای ارتش آمریکا در جریان 
حمله دیگری به دست یکی از اعضای اردوی ملی افغانستان زخمی 
شدند. در مجموع سال گذشته میالدی، ۲۲ نفر از نیروهای خدماتی 
آمریکا در افغانستان کشته شــدند. آخرین مورد از موارد حمله به 
خودی در افغانســتان در حالی رخ داد که واشنگتن به دنبال یافتن 
راه حلی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان است. گفته می شود 
حدود ۱4هزار سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. باوجود 
مذاکرات دو ســاله بین آمریکا و طالبان برای پایان دادن به جنگ، 

خشونت در این کشور فروکش نکرده است. 

 آمریکا رکورد شکست!
همراستا با این تحوالت، خبرگزاری فرانسه با انتشار آماری به نقل از 
داده های نیروی هوایی آمریکا گزارش داد: میزان بمب های استفاده 
شده ایاالت متحده در حمالت هوایی در سال گذشته میالدی ۸۰ 

درصد بیشتر از بمب های استفاده شده در سال ۲۰۰۹ بوده است.
 بر اســاس این گزارش، نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۹ تعداد ۷ 
هزار و 4۲۳ بمب و مهمات دیگر در افغانستان ریختند. خبرگزاری 
فرانسه با انتشار این آمار می نویسد، این میزان مهمات جنگی استفاده 
شــده در افغانستان در ۱۰ سال اخیر یک رکورد به حساب می آید. 
این میزان هفت برابر مهماتی است که آمریکا در سال ۲۰۱۵ بر سر 
افغانستان ریخته است. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد در 
اکتبر ۲۰۱۹ منتشر کرد، تنها در ۹ ماه نخست آن سال در حمالت 
هوایی ارتش آمریکا و اردوی ملی در افغانستان دست کم ۵۷۹ نفر از 

شهروندان غیرنظامی کشته شدند.

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق: 
گزینه پاسخ نظامی به آمریکا 

همچنان پابرجاست

مهر: قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب 
اهــل الحق عــراق در ســخنانی گفت ترور 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس زیانی 
راهبردی برای آمریکا بود. قیس الخزعلی در 
گفت وگویی تلویزیونی افــزود: این ترور آغاز 
پایــان حضور نظامی آمریکا در عراق اســت 
که با تصمیم پارلمــان در این خصوص آغاز 
شده است.الخزعلی گفت: من اعتقاد داشتم 
پس از تــرور فرماندهان شــهید، عراق باید 
واکنشی سریع و قوی نشــان دهد. قرار بود 
واکنش نظامی علیه نیروهای آمریکا در 4۸ 
ساعت توسط تمام گروه های مقاومت انجام 
شود اما ایران خواست پاسخ عراق به جنایت 
ترور فرماندهــان تا زمان واکنش نظامی این 
کشــور به تعویق بیفتد.دبیرکل عصائب اهل 
الحق در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد 
با حضور آمریکا در عراق در صورت مخالفت 
واشــنگتن با خروج از این کشور نیز تصریح 
کــرد: در صورت مخالفت رســمی و قطعی 
آمریکا برای خروج نیروهایش از عراق گزینه 
مقاومت مطرح خواهد شد و مقاومت نظامی 
علیه حضور آمریکا تنها به گروه های شــیعه 
محدود نخواهد شد بلکه در استان های سنی 
همچــون صالح الدین، االنبــار و موصل نیز 
شــاهد مقاومت خواهیم بود.وی در خصوص 
هدف قرار دادن منطقه سبز بغداد و سفارت 
آمریکا هم تأکید کرد: هدف قرار دادن سفارت 
با موشک های کاتیوشا مشکوک است. همه 
گروه های مقاومت از حمالت به سفارت آمریکا 
مبرا هستند؛ چرا که این حمالت دولت را در 
تنگنا قرار می دهد و به آمریکا برای ماندن در 

عراق بهانه می دهد.

اندیشکده آمریکایی »کارنگی« نوشت
ارتش مزدوران 
شیخ نشین ها !

قدس آنالین: اندیشکده آمریکایی »کارنگی« 
در گزارشی به حضور گسترده مزدوران در 
ارتش  کشورهای عربی جنوب خلیج فارس 
پرداخت. قطر )۸۵ درصد(، امارات )۷۰ درصد( 
و بحرین )64 درصد( در صدر جذب نیروهای 
خارجی قرار دارند. توان مالی باال و جمعیت 
اندک افــرادی که میل به خدمت در ارتش 
دارند، موجب شده این کشورها و عربستان 
به این شیوه متوسل شــوند. همچنین به 
کارگیری نیروهای خارجی، این امکان را به 
این کشــورها داده تا در صورت بروز آشوب 
داخلــی، از همین مــزدوران خارجی برای 

سرکوب اعتراضات استفاده کنند. 

اعترافات یک اپراتور پهپادی به جنایات ارتش آمریکا
از نازی ها هم بدتر هستیم

فارس: یک هدایتگر پهپادی نیروی هوایی آمریکا پس از استعفا از سمت خود، به 
افشاگری هایی درباره جنایات ارتش آمریکا در چنین عملیات هایی پرداخته و برگ 
دیگری از جنایات انجام شده توسط آمریکایی ها در افغانستان را رو کرد. »براندون 
بریانت« در توصیف کارهایی که به گفته او مجبور بوده در ارتش آمریکا انجام دهد، 
گفت نظامیان آمریکایی »از نازی ها بدتر هستند«.این سرباز آمریکایی به مدت 6 
سال )۲۰۰6 تا ۲۰۱۱( در نیروی دریایی مشغول به کار بوده و در طول این دوره 

هدایت پهپادهای شکارچی را از پایگاهی در »الس وگاس« بر عهده داشت. 
بریانــت درباره علت بیرون آمدنــش از ارتش آمریکا گفت، زمانــی که قرار بود 
ساختمانی را در افغانستان با موشک مورد هدف قرار دهد، متوجه می شود کودکی 

در حال خروج از آن است. 
بــا این حال هنگامی که این موضوع را به مافوقش گزارش کرده، دســتور ادامه 
عملیات را دریافت کرده اســت. بریانت گفــت: مافوقش به او گفته: »آن ]چیزی 
که دیدی[ فقط یک سگ لعنتی بود. ]بمب[ را بینداز«.پس از این اتفاق، بریانت 
از ارتش آمریکا اســتعفا کرد و به روشنگری  درباره برنامه های پهپادی پنتاگون 
پرداخت. این سرباز آمریکایی می گوید در طول خدمتش در نیروی هوایی آمریکا 
در کشته شدن دستکم ۱۳ نفر به طور مستقیم نقش داشته و جوخه او در مجموع 
هزار و 6۲6 هدف را منهدم کردند که در این میان زنان و کودکان نیز به چشــم 
می خورنــد. وی افزود  می خواهد جامعه آمریکا تأثیرات غیرانســانی برنامه های 

پهپادی بر هدایتگرها و هدف های آن ها را درک کنند.

مردم سودان برای اصالح مسیر انقالب به خیابان می آیند
فراخوان تظاهرات میلیونی 

باشگاه خبرنگاران: پس از دیدار جنجالی عبدالفتاح برهان، رئیس شورای انتقالی 
سودان با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین نارضایتی 
از تداوم وضعیت معیشتی نامناسب، خارطوم پایتخت سودان روز گذشته شاهد 
تظاهرات ضد دولتی مردم بود. از ســوی دیگر کمیته های مقاومت خارطوم برای 
برپایی تظاهرات میلیونی در روز سه شنبه فراخوان داده اند و هدف از آن را تکمیل 
روند انقالب عنوان کردند. این در حالی است که دیدار اخیر البرهان با نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی موج شدید انتقادها در داخل سودان را به همراه داشته و مردم، 

آن را مغایر با سند قانون اساسی مصوب در دوره انتقالی توصیف کردند.

فرزند معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان به قتل رسید
اســپوتنیک: یکی از فرزندان »محمد محقق« معاون دوم رئیس اجرایی دولت 
افغانســتان در خانه شخصی در کابل به قتل رسید. در همین زمینه گفته شده 
»باقر محقق« پســر محمد محقق توســط یکی از برادرانش به قتل رسیده است. 
فرزند محقق دارای مشکالت روحی و روانی بوده و با اسلحه موجود در خانه برادر 
دیگرش را به قتل رسانده است. »باقرمحقق« کارشناسی ارشد حقوق خوانده و سال 
گذشته نیز از حوزه کابل نامزد انتخابات پارلمانی افغانستان شده بود، هرچند موفق 

به کسب آرای کافی برای ورود به پارلمان کشورش نشد.
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  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷6۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   66۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

  افغانستان متحد استدر نهمین سالروز انقالب صورت گرفتخانه تکانی ترامپ ادامه دارد
 زلزله در شورای 

امنیت ملی آمریکا
 فراخوان نافرمانی مدنی 

در بحرین 
واکنش کابل به اظهارات 

گستاخانه مقام آمریکایی 
ایرنا: در حالی که رئیس جمهور آمریکا روز 
جمعه دو مقام دولتی را به واسطه همکاری 
با دموکرات ها برکنار کرده بود، ظاهراً خشم 
»ترامپ« در خصــوص همراهی برخی با 
دموکرات ها در جریان پرونده اســتیضاح 
همچنان ادامــه دارد؛ به طوری که هفته 
آینده تعداد دیگــری از کارمندان اخراج 
می شــوند. شبکه سی ان ان نوشت: پیش 
از آنکه حکم دادگاه استیضاح ترامپ صادر 
شــود، انتظار می رفت دست کم ۱۲ مقام 
شــورای امنیت سازمان ملی اخراج شوند. 
بهانه اصلی اخراج  کوچک تر کردن شورای 

امنیت سازمان ملی آمریکا عنوان شده.

ابنا: گروه هــای معارض بحرین با نزدیک 
شــدن به انقالب ۱4 فوریــه در بیانیه ای 
خواستار اجرای نافرمانی مدنی شدند. در 
این بیانیه آمده است این نافرمانی مدنی از 
چهارشنبه شب ۱۲ فوریه )۲۳ بهمن( آغاز 
و تا جمعه شب ۱4 فوریه )۲۵ بهمن( ادامه 
خواهد داشت. همزمان با آغاز انقالب های 
عربی در ســال ۲۰۱۱، انقالب بحرین نیز 
۱4 فوریه همان سال آغاز شد و مردم این 
کشور علیه رژیم آل خلیفه به پاخاستند؛ 
این رژیم نیز به ســرکوب انقالب مردمی 
روی آورد و بــرای ایــن کار از نیروهای 

سعودی و »سپر جزیره« کمک گرفت.

ایسنا: »وحید عمر« مشاور راهبردی اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان در واکنش 
به اظهارات گستاخانه معاون رئیس جمهور 
ســابق آمریکا خطاب به جو بایدن گفت: 
»ما نیاز به ملت ســازی شما نداشته ایم! ما 
از قرن ها به این طرف یک ملت بوده و در 
حال حاضر یک کشور متحد هستیم«. جو 
بایدن، در یک مناظره  انتخاباتی  بار دیگر 
تأکید کرد، امکان ندارد افغانستان متحد 
شود. وی پیش از این نیز در یک مناظره 
انتخاباتی تلویحاً حاکمیت ارضی افغانستان 
را زیر ســؤال برده و راه حل فدرالیسم را 

برای این کشور پیشنهاد کرده بود. 

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

دوشنبه 21 بهمن  1398 15 جمادی الثانی 1441 10 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9182

اخبار

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
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23/0323/36 4/595/31

17/0717/40
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17/2617/59
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سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
 در نظ�ر دارد تهیه و تحویل 70 دس�تگاه پرژکتور ال ای دی 
ب�ا قابلیت تغییر رنگ RGB توان تا س�قف 150 وات و 20 دس�تگاه پرژکتور                          
ال ای دی با توان 150 وات 25 عدد چراغ وال واشر خطی حداکثر 40 وات 
جهت حرم مطهر حضرت رضا )ع(  را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید 
، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/11/26 
http://sem.aqr-harimeharam.org ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی

)تلفن:31305243 -051(نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه

/ع
98
14
28
3

مجموعه فرهنگی، ورزش�ی و تفریحی کارگران خراس�ان رضوی در نظر دارد حق بهره برداری 
از سالن های ورزشی در شهرستانها و زمین های چمن مجموعه شماره دو کارگران واقع در بلوار 
فالحی 83 مقابل خیابان مروارید 6 را بصورت اجاره س�الیانه به افراد واجد ش�رایط به باالترین 
و مناس�بت ترین قیمت پیش�نهادی واگذار نماید. متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و اخذ 
اس�ناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 1398/11/30 روز 
چهارش�نبه به چ�اپ و تکثیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس�تان واقع در مش�هد میدان 
 http://iets.mporg.ir فردوس�ی ابتدای بلوار ش�هید صادقی و یا پایگاه مل�ی مناقصات به نش�انی

مراجعه نمایند.
حداکث�ر مهل�ت تحویل اس�نادو م�دارک ش�رکت در مزای�ده پایان وق�ت اداری روز یکش�نبه 
1398/12/11 س�اعت 14 می باشد و زمان بازگش�ایی پاکت ها روز دوشنبه 1398/12/12 ساعت 

10 صبح اتاق معاونت امور اجتماعی می باشد.
- مجموعه ورزشی شهرستان نیشابور

- سالن الحاقی مجموعه ورزشی شهرستان نیشابور )سالن تنیس روی میز(
- مجموعه ورزشی شهرستان سبزوار

- مجموعه ورزشی شهرستان تربت حیدریه
- مجموعه ورزشی شهرستان چناران

- دو قطعه زمین چمن واقع در بلوار فالحی 83 مقابل خیابان مروارید 6

آگهی مزایده عمومی

مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی

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 

/ع
98
14
27
6

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره  231/د/98- نوبت دوم     

ع
9
8
1
4
3
7
2

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد ام��ور خدمات عمومی بیمارس��تان قائم )عج(را از 
طریق انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000276 از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم 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 شرکت در مناقصه فوق مبلغ000/ 2/720/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی: مشهد ابتدای 

خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/19

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/11/26
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/6
* 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 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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