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امام سجادj:  خشنـودى از پيشـامـدهـاى خـوشـاينـد، بلنـدتـريـن درجه يقين است. تحف العقول, ص 278.

بشارت امام  رئوفj به منتظران موعود
 معارف رضوی  در آســتانه ســالروز والدت بررسی مفهوم مهدویت در منظومه فکری ثامن الحججj در گفت وگو با حجت االسالم کفیل

امام علی  بن  موسی الرضا)ع( و به  منظور بررسی 
مهدویــت در منظومه فکــری آن حضرت، با 
حجت االســام محمدصادق کفیــل، معاون 

فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد حضرت مهدی 
موعود)عج( گفت وگویی داشته ایم که مشروح 
آن تقدیم حضورتان می شود. به عقیده وی، ما 

جامعه را...

قصه مادران و همسران شهدا را 
به سینما بیاوریم

آیین نامه نظام صنفی هنر 
در مرحله نهایی

توقیف کشتی ایرانی  
احمقانه بود

پروانه معصومی در گفت و گو با قدس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگو با قدس خبر داد روحانی اقدام انگلیس  را آغاز ناامنی در دریاها دانست

 ............ صفحه 6

 در رایزنی های مشاور رئیس جمهور فرانسه باروحانی، شمخانی و ظریف چه گذشت؟ 

زمان انجام اقدامات یکطرفه به پایان رسیده است
 پیام آیت اهلل نوری همدانی 

به مناسبت آغاز 
طرح »ردای خدمت«

به همت مرکز نمایشگاه ها 
و همایش های آستان قدس رضوی

 نمایشگاه»مهر رضوی« 
در جوارحرم مطهر برگزار شد

همزمان با دهه کرامت 
در حرم مطهر رضوی انجام شد

عرض ارادت جمعی از نیروهای 
jمسلح به محضر حضرت رضا

 ســالم  آیت اهلل نوری همدانی با ارســال پیامي به مناسبت 
آغــاز طرح »ردای خدمــت«، اجرای این طرح را در راســتای 
اخاق کریمانه حضرات معصومین در رســیدگي به محرومان 

و مستمندان دانست. متن کامل پیام آیت اهلل نوری همدانی...
 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 4
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ويژه نامه هفتگى 
كودك روزنامه قدس، دوره جديدكودك روزنامه قدس، دوره جديد

پنجشنبه 

شماره
43

آسمان پر از ستاره است
واقعاً پر از قشنگى است

دور صحن و  گنبد شما
ريسه  هاى رنگ رنگى است

دسته دسته زائر آمدند
باز از سراسر جهان

زائران خنده رو و شاد
شاخه شاخه گل به دستشان

جشن جالبى به پا شده
باز در زمين و آسمان

چون شب تولد شماست
اى امام خوب و مهربان

توى صحنتان نشسته اند
زير نور گنبد شما

توى اين شب قشنگ و شاد
ديدنى است مشهد شما

شاعر: ليال خيامى

تصويرگر: زينب پروانه

زير نور گنبد شما

      صفحه 1

                ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ﹩﹎آ
﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران

﹩﹢︖︪﹡︢ای دا︾ ︊︵ و ﹤﹫︑ و ،﹩اد او﹜﹫﹥ و ا﹇﹑م ︾︢ا﹢﹞ ︡︣︠
︣ا︨︀ن ﹀﹥ اول ﹇︡س︠  ︫︣ح در︮  /ع

۹۸
۰۴
۷۰
۸

                ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ﹩﹎آ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀(ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۴
۷۶
۹

    فراخوان
   تجديد مناقصه

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
٢ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۴
۷۶
۴

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت 

معاونت مالى و پشتيبانى

/ع
۹۸
۰۴
۷۶
۰

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد

︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د در ﹡︷︣ دارد ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د را ︋︣ ا︨︀س 
.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ و از ﹏ا︵﹑︻︀ت ذ

︿︀ره رد﹝︫
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︫﹞︀ره ︔︊️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د﹝﹠︀﹇︭﹥

︑︺﹢︰ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی د﹁﹠﹩ دا︠﹏ ︋︣ج ︠﹠﹉ ﹋﹟ ﹝﹢﹜︡ ︋︀ر S1 ﹡﹫︣و﹎︀ه ١٩٨٢٠٠/٠۴٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠٠٩
︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د

︑︺﹢︰ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ︨﹢︎︣﹨﹫︐︣ ﹝︣﹙﹥ اول و دوم ︋﹢﹙︣﹨︀ی ﹝﹢﹜︡ ٢٩٨٢٠٠/٠۵٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١٠
︋︀ر S1 ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د

ا﹡︖︀م ︑︺﹞﹫︣ات ا︨︀︨﹩ ﹝﹢﹜︡ ︋︀ر S1 ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د٣٩٨٢٠٠/٠۶٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١١

ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ﹜﹢﹜﹥ ﹋︪﹩ ﹎︀ز ﹝﹢﹜︡﹨︀ی آ﹜︧︐﹢م و ﹋︣ا﹁️ ﹡﹫︣و﹎︀ه ۴٩٨٢٠٠/٠٨٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١٢
︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د

﹝︡ود دو ﹝︣﹙﹥  ای﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭︀ت۵

از ︑︀ر ٢٢/١٣٩٨/٠۴ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۴/٣٠ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د۶

﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥٧

وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ︮﹢رت 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨﹠︀د را در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡. ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ﹤﹡︀﹞︀︨

﹫︪﹠︀د﹨٨︀  ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠١۴ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۴آ ️︻︀︨

﹫︪﹠︀د﹨٩︀  ︎︩︀︪﹎ ١۴:٣٠ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۴ز﹝︀ن ️︻︀︨

﹫︪﹠︀د﹨١٠︀  ︎﹜﹫﹚︧︑

 ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ا︨︐︺﹑م ارز﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
 ︡﹫︀︑  و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︕︀︐﹡ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م

 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ️﹫﹑︮
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️( ︨︐︀د )ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹡︪︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︢ار١١
︤د، ︋﹢﹜﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر                    
(﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩                   

٠٣۵-٣٨٢۵۴١٣-٨١٢

︑﹢︲﹫︀ت١٢
︀︨︣ ﹝︪︭︀ت در ا︨﹠︀د درج ︫︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ 

 ︡︺︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀د﹠︪﹫︎ ︡وش و﹞ ،﹜︊﹞ ،︀دات ﹝︪︣وط﹠︪﹫︎
از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

️ اول
︋﹢﹡

 سیاست   مشاور دیپلماتیک مکرون برای دومین بار در هفته های اخیر به تهران سفر 
و با دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد. سفر امانوئل بُن 
به تهران پس از گفت وگوی تلفنی یکشــنبه شب )16 تیر ماه( حسن روحانی و مکرون، 
رؤسای جمهور ایران و فرانسه و پس از ورود ایران به گام دوم توقف برخی تعهدات برجامی 
در 16 تیر ماه صورت گرفته است.به گزارش ایسنا علی شمخانی در این دیدار با انتقاد از بی 
عملی کشورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشان در برجام و نبود اراده کافی برای مقابله با 
اقدامات تخریبی آمریکا در این توافق نامه چندجانبه گفت: باتوجه به استفاده نکردن اروپا 

از فرصت یکساله اجرای تعهدات یکطرفه از سوی ایران...

annotation@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

بچه ها سام. عید میاد امام رضا )ع( پیشاپیش 
مبارکتون باشــه. اما خبر خــوش اینکه قراره از 
امروز هر پنج شــنبه دوباره »کفشدوزک« مهمون 
خونه های شــما بشــه. امیدواریم از این عیدی 
روزنامــه قدس در روزهای شــاد دهــه کرامت 

خوشتون بیاد.

تولد دوباره »کفشدوزک«

 ............ صفحه 2

عضو هیئت  مدیره انجمن 
علمی اقتصاد سالمت ایران 

از فعالیت غیرقانونی  
پزشکان دولتی در بخش 

خصوصی انتقاد کرد 

پزشکاِن 
خصولتی !

نشانه های بازگشت »حرکت 
مقاومت اسالمی فلسطین« 

به جریان اصیل ضد 
 صهیونیستی

حماس: نباید 
سوریه را ترک 

می کردیم
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

بانوان برگزیده جهان اسالم
صبح دیروز در تاالر قدس حرم مطهر رضوی 
منتخبان چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد شناخته شدند

س
قد

ت /
بیا

د 
حی

  و
س:

عک

 ............ صفحه 4



آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝︧﹊﹟ را﹡﹠︡﹎︀ن و ﹋﹞﹉ را﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︪︡ (در 

︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︋﹥ ﹋︡ ٢٠٠٣ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۵۶٨ 
﹡﹢︋️ اول 

از  ︑︖ــ︀رت  ﹇︀﹡ــ﹢ن  ﹝ــ︀ده ٢٢۵  ا︗ــ︣ای  در 
﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ 
را﹡﹠ــ︡﹎︀ن و ﹋﹞ــ﹉ را﹡﹠ــ︡﹎︀ن ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ︔︊️  ٧۵۶٨ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ︑︀ ︋︀ 
در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ︫﹠ ﹩︀︨︀︡ا﹋︓︣ 
 ﹤︋ ﹩﹎آ ﹟اول ا ︣ف ﹝︡ت ۶ ﹝︀ه از ︑︀ر︸
﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ ︑︭﹀﹫﹥ وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ︎﹫︣وزی 
︋﹙﹢ار ︠︀﹇︀﹡ــ﹩ ︋﹫﹟ ٨ و ١٠ ︎ــ﹑ک ٩١ ﹝︣ا︗︺﹥ 

﹡﹞︀﹠︡.  ︫﹞︀ره ︑﹞︀س٠٩١۵١١۵٠۵٢٩
 ﹩﹞︣ ︀︲︡ر﹝ا -﹩︣ان ︑︭﹀﹫﹥ :﹨︀دی ﹋︧︣ا︡﹞ 

﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞︡ی

/ع
۹۸
۰۴
۵۸
۸

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 
ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن (( ︨︀﹝﹩ ︻︀م ))  ︋︪﹞︀ره 

︔︊️ ١١٣٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧ ︔︊️ 
︫︣﹋︐︀ی ﹝︪︡ (( ﹡﹢︋️ دوم ))

︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول 
︫ــ︣﹋️ در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/٠۴/١٩ رأس 
ــ︣﹋️ –︠﹫︀︋︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩  ︊ در ﹝﹏ د﹁︐︫︣  ︨ــ︀︻٩️︮ 
︋﹫ــ﹟ ︨ــ﹙﹞︀ن ۴وــ︀رراه ﹋﹑﹨ــ︡وز ︎﹑ک٩٩︑︪ــ﹊﹫﹏ 
﹎︣د︡ , و﹜﹫﹊﹟ ︋﹥ ︻﹙ــ️ ︻︡م ︱﹢ر ︡ ﹡︭︀ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ﹡︨︣﹫︡ . ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ 
 ︹︀﹠︮ ︀ء﹫ق ا﹜︺︀ده ( ﹡﹢︋️ دوم ) ︫ــ︣﹋️ ا﹢﹁ ﹩﹞﹢﹝︻
︠︣ا︨ــ︀ن در روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٣١ ︨ــ︀︻️ 
 ︡﹫︋︤ر﹎ــ︣اه ︫ــ – ︡︋ــ﹥ آدرس: ﹝︪ــ  ١١/٣٠ ︮︊ــ
﹋﹑﹡︐︣ی – ︋﹫﹟ ﹝﹫︡ان ︑﹙﹢︤﹢ن و ﹝﹫︡ان ︗︀د–﹝︖︐﹞︹ 
﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ﹥ ﹨︀ -︨︀﹜﹟ ا﹡﹆﹑ب ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد .﹜︢ا 
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د  در 
 ️ر︨︀﹡﹠︡. د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ﹇︣ا ﹜ ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر︋ 
 ︩︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ﹝﹢رد ا﹁︤ا ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋ 
︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠۵/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ︋﹥ 

﹝︊﹙︼ ٢١١/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل از ﹝﹏ ︨﹢د ا﹡︊︀︫︐﹥.
٢- ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ و ا︮﹑ح 
﹝︀ده۵ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️. ٣- ︨ــ︀︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در 
 ﹜﹞ ︣﹋︢︑. ️ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ا︨ــ﹝︖﹞ ️﹫﹑︮
ــ︣﹋️ در ﹝︖﹞︹  ــ︣ای︫  ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م︋  : ﹋﹙﹫ــ﹥︨ 
︀ً ︀︋︧ــ︐﹩ ︋︀ در د︨️ دا︫ــ︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت ︨︀م  ا﹜︤ا﹝
و ﹋︀رت ﹝﹙ــ﹩ ︗ــ️ در︀﹁️ ﹋︀رت ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ از 
︑︀رــ ٢٧/٩٨/٠۴  ﹜︽︀ــ️ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری ﹝﹢رخ 
٩٨/٠۴/٢٩  ︋﹥ ا﹝﹢ر ︨ــ︀م ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ در ︠﹫︀︋︀ن 
︨ــ﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩ – ︋﹫ــ﹟ ︨ــ﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩ ۴و ︑﹆︀︵ــ︹ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡وز(﹋﹑﹨︡وز٩/١)   ︎﹑ك٩٩﹨﹑﹋
︡︋﹩ ا︨ــ️ ﹁﹆︳ ︨ــ︀﹝︡ارا﹡﹩ ﹅ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ را 

دار﹡︡﹋﹥ ﹋︀رت ورودی در︀﹁️ ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡.
  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن 

/ع
۹۸
۰۴
۶۷
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت  ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن (( ︨︀﹝﹩ ︻︀م))
︋︪﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٢١ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧︔︊️ ︫︣﹋︐︀ی ﹝︪︡  (( ﹡﹢︋️ دوم ))

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول ︫ــ︣﹋️ در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۴/١٩ رأس ︨︀︻٨️ 
︊︮ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ –︠﹫︀︋︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩ ︋﹫﹟ ︨﹙﹞︀ن ۴و︀رراه ﹋﹑﹨︡وز ︎﹑ک٩٩︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹎︣د︡ , و﹜﹫﹊﹟ ︋﹥ ︻﹙️ 
︻︡م ︱﹢ر ︡ ﹡︭︀ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ﹡︨︣﹫︡ . ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ( ﹡﹢︋️ دوم) 
 ︡﹫ ︤ر﹎︣اه︫   ︋– ︪︡﹞ :آدرس ﹤  ︋︊  ︮٨/٣٠ ️︻︀ ︣ا︨︀ن در روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/٩٨/٠۴   ︨   ︠︹︀﹠ ︫︣﹋️ ا﹫︀ء︮ 

﹋﹑﹡︐︣ی –︋﹫﹟ ﹝﹫︡ان ︑﹙﹢︤﹢ن و ﹝﹫︡ان ︗︀د–﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ﹥ ﹨︀ -︨︀﹜﹟ ا﹡﹆﹑ب ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد .
﹜︢ا ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد در ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .

︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧/١٢/٢٩        ︨﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢  ︮︉﹢︭︑ -︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩     ٢ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋ 
٣- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه      ۴- ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س و ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️     ۶- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ﹝﹫︤ان ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د 
٧- ︀︨︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ا︨️ 

︀م و ﹋︀رت  ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت︨   ︋﹩︐︧︀︋ ً︀ ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝︖﹞︹ ا﹜︤ا﹝  ︨﹤﹫﹚﹋ : ﹜﹞ ︣﹋︢︑
﹝﹙ــ﹩ ︗️ در︀﹁️ ﹋︀رت ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ از ︑︀رــ ٢٧/٩٨/٠۴  ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٩  ︋﹥ ا﹝﹢ر 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ن ﹁︀ر︨﹩– ︋﹫﹟ ︨﹙﹞︀ن ۴ و ︑﹆︀︵︹ ﹋﹑﹨︡وز  ︎﹑ك ٩٩﹝﹚︨ ︀︋︀ن﹫︠ : ︪︡﹞ ︀م ︫︣﹋️ وا﹇︹ در︨
︡︋﹩ ا︨️ ︱﹢ر ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م در ﹝︖﹞︹ ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ارا﹥ ﹋︀رت ورود ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن 

/ع
۹۸
۰۴
۷۳
۱

ع ۹
۸۰
۴۷
۶۷

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

دارد اــ︡اث ﹝︣﹋ــ︤ ﹋︪ــ︿ را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︎﹫︪ــ﹠︀د  اراــ﹥  ︑ــ︀   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۵۶ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری- 
رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴- ︫ــ︣ک دا﹡︩ و ︨﹑﹝️- 

︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۴/٢٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۴/٢۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٧/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۰۴
۷۴
۱

ا﹠︖︀﹡︉ ︨ــ﹫︡  ﹩﹝︫︀﹨ ﹩﹠︋ ﹟﹫︧︀ر ︑﹊︀︋﹩ ﹝︀﹜﹉ 
﹞︀ره  ︀︨﹩ 82239818 و︫  ﹞︀ره︫   ︫﹤ ︠﹢دروی ســـمند︋ 
﹝﹢︑﹢ر 32908240666 ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
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 ﹤﹫﹑︮ا
︎﹫ــ︣و ــ︀پ آ﹎ــ﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋ــ︹ ︵︊﹫︺﹩ 
آ﹎ــ﹩    ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹇︤وــ﹟  ا︨ــ︐︀ن  آ︋﹫ــ︤داری  و 
٩٨/۶۴٢۵/٩٢ -٩٨/۴/١٣  ، ﹡﹢︋ــ️ دوم  آ﹎ــ﹩ ﹁﹢ق در 
روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۴/١٩ درج ﹎︣د︡ه 
ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا︫︐︊︀ه در روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س در ﹝﹢رخ ١٨/۴/٩٨  

︀پ ︫︡ه ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ا︻﹑م و ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد.
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︗️ ﹝︪︀﹨︡ه آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹥ روز﹡︀﹝﹥ 

﹇︡س روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ٩٨/۴/١٨ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹎︣دد.
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ وآ︋﹫︤داری

﹟ا︨︐︀ن ﹇︤و 

/ع
۹۸
۰۴
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ر﹡ــ﹌  ︋ــ﹥   ١٣٩٨ ﹝ــ︡ل  ︑﹫︊ــ︀  ︠ــ﹢درو  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
︨ــ﹀﹫︡  ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک اــ︣ان ٧۴   ٩٢١ م ۶١  ︫ــ﹞︀ره 
 NAS ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩:  و     M15/8727989   ــ﹢ر︑﹢﹞
﹁︫︣ــ︐﹥  ا﹠︖︀﹡ــ︉  ﹡ــ︀م  ︋ــ﹥    811100K5840548

︋︀رو︑﹫︀ن ﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡.
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روزنامـه صبـح ایـران

 پاسخمان به تجاوزگری سخت و پشیمان کننده خواهد بود  سیاست: سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، گفت: ما هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را در 
داخل آب های سرزمین خود سرنگون کردیم بدون آنکه آمریکا بتواند اقدامی کند. ملت ایران ملتی صلح طلب است و دنبال امنیت منطقه و جهان است؛ ولی اگر دشمن  به ما حمله ای کند به آن ها پاسخی سخت 

و پشیمان کننده خواهیم داد و همه می دانند که جمهوری اسالمی ایران یک قدرت منطقه ای و آسیب ناپذیر است.

در  دیروز  روحانی  حسن  سیاست    
به  دشمن  گفت:  دولت،  هیئت  جلسه 
دنبال ایجاد ناامنی در منطقه است و از 
این رو به فضای کشورمان تجاوز کرد که 
البته با پاسخ قاطع مواجه شد و از سوی 
دیگر به طور نیابتی، کشتی نفتکش ایرانی 
را توقیف کردند که کار بسیار سخیف و 

غلطی انجام دادند.
روحانــی خاطرنشــان کرد: 
آب هــای  در  انگلیســی ها 
ناروا  به  اســپانیا  سرزمینی 
این کشتی را توقیف کردند، 
در حالی که خودشــان در 
ایــن ســرزمین و منطقــه 
جبل  الطارق اشغالگر هستند؛ 
چرا که این سرزمین متعلق به 
اسپانیاست و دولتی اشغالگر 
که به نــاروا در این منطقه 
حضــور دارد، این عمل ســخیف را انجام 
داده اســت و این در حالی است که مردم 
اسپانیا هم از کار انگلیس اعالم انزجار دارند.

رئیــس جمهــور با بیــان اینکــه اقدام 
انگلیســی ها کاری بسیار سخیف، غلط و 
اشــتباه بود و به زیان آن هاست، تصریح 
کرد: همه باید تالش کنیم که در ســطح 

جهان، خطوط کشتیرانی از امنیت کامل 
برخوردار باشــد و به انگلیسی ها گوشزد 
می کنم که شــما آغازگر ناامنی هستید 
و تبعات آن را بعــداً درک خواهید کرد. 
روحانی اظهارداشــت: البته ممکن است 
انگلیسی ها به دستور آمریکا و یا آنچه که 
گروه »ب« نامیده می شود این کار را کرده 
باشند که البته باز هم اقدام اشتباهی است.

 ضمــن اینکــه می دانیم کــه در داخل 
انگلســتان شرایط منســجم نیست و به 
هم ریخته اســت و دولــت و پارلمانی به 
طور منســجم وجود نــدارد. اما در عین 
این سراسیمگی و به هم ریختگی، توقیف 

کشتی نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خــود تحرکات اخیر آمریــکا را حکایتی 
جالب و خنده آور توصیــف کرد و گفت:  
آن ها درخواست جلســه فوق العاده برای 
شــورای حکام دادند که چرا ایران برخی 
از تعهدات برجامی را کنار گذاشته است 
و این داســتان خنده آوری است که امروز 
آمریکایی هــا آن را انجــام می دهند که 
کمتر می توان در تاریخ سیاســی جهان 
ســراغی از این گونه اقدامات گرفت. آن ها 
دلیلی برای عدم غنی ســازی ایران اعالم 
نمی کننــد و صرفاً می گوینــد کار بدی 

است و یا اینکه هدف ایرانی ها بد است، اما 
نمی توانند بگویند که اگر کار بدی است، 
چرا خودشان آن را انجام می دهند و تنها 
کشــوری که در دنیا غنی سازی بد انجام 
داده و از سالح اتمی استفاده کرده است، 
امروز نصیحتگر دیگران شــده و خود را 

مصلح معرفی می کند.

 اروپا نگران رفتارآمریکا باشد
 نه ایران

رئیس جمهور با بیان اینکه اروپایی ها هم 
از اینکه ایران برخی تعهدات خود را بر پایه 
برجام کنار گذاشته، اظهار نگرانی می کنند، 
خطــاب به آنان، گفت: شــما نمی خواهد 
نسبت به ایران نگران باشید، نگرانی شما 
باید از آمریکا باشد که کل این تعهد و برجام 
را زیر پا گذاشته و تمام تعهدات بین المللی 
را متزلزل کرده است. روحانی تأکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب برجام 
و توافق حرکت می کند و ساختارشــکن 
نیستیم و ساختار برجام را برهم نزدیم، ما 
14 ماه به شــما فرصت دادیم و باز هم با 
اقدام جدید خود دو ماه دیگر فرصت دادیم 
و اقدامات ایران کامالً صحیح، درست و در 

چارچوب قانون است.

روحانی با تهدید انگلیس ، اقدام این کشور را آغاز ناامنی در دریاها دانست

توقیف کشتی ایرانی  احمقانه بود

  لطفاً مرد    م را آگاه کنید     از وجود     محصوالت ســرطانزای تراریخته که 20 ساله 
توسط انسان نماها بر سر سفره ما گذاشته شد    ه. اگر ما از سوی آمریکا تحریم هستیم، 

چطور محصوالت تراریخته براحتی وارد     کشور ما می شود    ؟! 09360005878
  چرا د    ستگاه قضایی وارد    ات محصوالت تراریخته ]از جمله سویا، ذرت و... از سوی 
آمریکا[ توسط انسان هایی که فقط به فکر منافع شخصی خود     هستند     را نمی گیرد    ؟ 

مگر نه اینکه از جانب آمریکا تحریم هستیم؟!09110007316
  چقد    ر خوب است که همچون گذشته به جای اینکه عکس مسئوالن کشور د    ر 
سر د    ر مساجد     و یا د    ر اماکن متبرکه و... قرارد    اشته باشد    ، خود    شان د    ر کنار مرد    م و 
د    رد    ل مرد    م قرار گیرند    . ممکن اســت فرد    ا و فرد    اها بسی د    یر شد    ه باشد    . بسیاری از 
مرد    م مسئوالن را د    وست د    ارند     و د    شمن آن ها نیستند    . آیا این گونه کارها ایجاد     خط 

موازی با د    ولت محترم برخاسته از آرای ملت نیست؟09150008863
  تو را به خد    ا به د    اد     مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برسید    ، من ماهی 
یک میلیون و500 می گیرم ولی نه فرش می تونم بخرم نه یخچال د    ارم نه تلویزیون. 

09300006038
  خوشــبختانه با واکنش پرخاشگرانه ای که همه اصالح طلبان نسبت به سریال 
گاند    و نشــان د    اد    ند     عمق نگرانی و مزد    وری و وابستگیشان به غرب و آمریکا آشکار 

می شود    . 09350009020
  باید     تشکر کرد     از افراد    ی که با تالش های ایثارگرانه و شجاعانه و افشاگرانه شان، 
کشــور را د    ر مقابل جاسوسان خارجی و مزد    وران د    اخلی )حتی اگر د    ر د    ولت نفوذ 
کرد    ه باشند    (، بیمه می کنند     و همچنین از تهیه کنند    ه و کارگرد    ان و بازیگران سریال 
گاند    و، که با کار بسیار زیبایشان، مرد    م را نسبت به د    شمنان و مزد    وران د    اخلی، آگاه 

کرد    ند    . 09300009000
  ســه شنبه 1۸ تیر، ابوترابی عضو فراکسیون نمایند    گان والیی مجلس با اشاره 
به برخی فســاد    های موجود     د    ر مجلس، عنوان کرد    : برای استیضاح برخی وزرا د    ر 
مجلس ما شــاهد     فساد    هایی هستیم. د    ر استیضاح وزرا فهرستی د    ر مجلس د    اریم 
که آپارتمان هایی برای عد    م اســتیضاح آن وزیر به نمایند    گان د    اد    ه شد    ه، یعنی به 
نمایند    گانی آپارتمان د    اد    ه شد     که استیضاح از وزیر را منتفی کرد    ند     و این فهرست 
به شــورای نگهبان هم د    اد    ه شد    ه، پس می بینیم که فساد     اینچنینی هم هست )با 
خواند    ن این ســطور سرم سوت کشــید    ( معلومه که این )وطن فروشان به  کتاب 
آسمانی قسم د    روغ خورد    ند    ( بنابراین حضرات محترم مراجع تقلید     باید     )فتوا( د    هند     
که  حکم این خائنان چیست )آیا مهد    ورالد    مند    (؟ چرا که این قسم یک قسم معمولی 

نیست. 09390002323
  شــریعتمد    اری: حقوق وزیــر۸ میلیون و۸00هزار تومــان، ابوترابی: انصراف از 

استیضاح وزیر د    ر مقابل تحویل آپارتمان ؟! 09390003589

ایزدی در گفت و گو با قدس آنالین مطرح کرد
 تکرار فرصت دهی

 به غرب اشتباه است
ایزدی، کارشــناس سیاســت  فؤاد 
بین الملل در گفت و گو با قدس آنالین 
درباره گام دوم کاهش تعهدات هسته ای ایران 
گفت: متأسفانه شکوفایی اقتصاد و توسعه کشور 
از زمــان روی کار آمدن آقای روحانی معطل 
توافق هسته ای شــده است؛ مدت مدیدی در 
انتظار رســیدن به توافق برجام گذشت، مدت 
دیگری در انتظار به ثمر نشستن میوه های آن و 
پس از خروج آمریکا از برجام نیز دولت بیش از 
یک سال منتظر به بار نشستن میوه های برجام 
اروپایی اســت که جز حســرت،هیچ سودی 

نداشته است.
 وی دراین باره افــزود: مهلت دادن های 60 
روزه به طرف مقابل در عین آگاهی به اینکه 
اروپا همراه آمریکاســت ودرعمل در راستای 
تعهــد به مفــاد برجــام کوچک ترین گامی 
برنمی دارد نیز اشتباه فاحشی است که تکرار 
می شود؛ با آنکه انتظار می رفت دولت از عدم 
پایبندی و اهتمام اروپا به برجام تجربه بگیرد، 
اما مهلت دادن های کنونی نیز نوعی خسارت 
اســت که بیش از آنکه به نفع ایران باشد، به 

منفعت طرف غربی است.
این کارشناس سیاست خارجی اظهار داشت: 
رفتارها و رویکردهای اروپا را از دو منظر می توان 
مورد بررسی قرار داد؛ یا اروپایی ها نمی خواهند 
یا نمی توانند دررابطه بــا تعهدات ذیل برجام 
کاری انجام دهند؛ بنابراین وقت کشی و مهلت 
دهی های بی ثمر به نفع کشــور نیست، بلکه 
دقیقاً به نفع آمریکاست؛ به یقین آمریکایی ها 
نیازمند وقت کشی هستند تا تحریم ها اثر خود 

را بر اقتصاد ایران به جای بگذارند.
فــؤاد ایزدی در پایان گفت: به نظر می رســد 
دولت باید هر چه ســریع تر متوجه این مهم 
شود که سیاست خارجی کشور در سال های 
گذشته با چالش های بســیاری مواجه بوده؛ 
بنابراین اصالح آن با فوریت باید در دســتور 
کار قرار داده شــود تا در نهایت معطلی چند 
ساله کشور با ســرعت بیشتری جبران شود؛ 
بدیهی اســت آگاهی به این موضوع و بیداری 
و هوشــیاری دولت در کنار ملت قدم مثبتی 
است، هر چند کوچک و در حد انتظار نیست، 
اما می تواند آغازگر راهی به دور از نیاز به غرب 
و چشم انتظار مساعدت های آن ها باشد؛ الزم 
به ذکر است معطل اروپا ماندن منجر به جدی 
نگرفتن ما می شــود؛ بنابراین انتظار می رود با 
مهلت ندادن به اروپا جمهوری اسالمی ایران 
با تقویت ظرفیت هــای داخلی خود گام های 

بلندی را دراین راه بردارد.

در ادعایی مضحک
آمریکا: برنامه هسته ای ایران 

تالش برای اخاذی است!
سیاست: روز گذشــته اعضای شورای حکام 
درباره راســتی آزمایی و نظارت بر جمهوری 
اسالمی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای 
امنیت ســازمان ملل به درخواســت آمریکا 
پشت درب های بسته تشــکیل جلسه دادند. 
آمریکایی ها که به دنبال فشــار بــر ایران به 
بهانه کاهش تعهدات برجامی بودند، صرفاً به 

بیانیه خوانی اقدام کردند.
هیئت آمریکایی اقدامــات ایران برای کاهش 
تعهد به توافق هسته ای را »باج خواهی« توصیف 
کردند و در ژستی تکراری بازهم گفتند: ایاالت 
متحده همچنان آماده مذاکره بدون پیش شرط 
با ایران است و احتمال عادی سازی کامل روابط 

را پیش می نهد.

annotation@qudsonline.ir

گفت وگوی روز

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

به انگلیسی ها 
گوشزد می کنم که 
شما آغازگر ناامنی 
هستید و تبعات 
آن را بعداً درک 
خواهید کرد

بــــــــرش

در  بار  دومین  برای  مکرون  دیپلماتیک  مشاور  سیاست    
امنیت  عالی  با دبیر شورای  و  تهران سفر  به  اخیر  هفته های 
ملی و وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد. سفر امانوئل بُن 
به تهران پس از گفت وگوی تلفنی یکشنبه شب )16 تیر ماه( 
حسن روحانی و مکرون، رؤسای جمهور ایران و فرانسه و پس 
از ورود ایران به گام دوم توقف برخی تعهدات برجامی در 16 
تیر ماه صورت گرفته است.به گزارش ایسنا علی شمخانی در 
این دیدار با انتقاد از بی عملی کشورهای اروپایی برای اجرای 
تعهداتشان در برجام و نبود اراده کافی برای مقابله با اقدامات 
تخریبی آمریکا در این توافق نامه چندجانبه گفت: باتوجه به 
استفاده نکردن اروپا از فرصت یکساله اجرای تعهدات یکطرفه 
از سوی ایران، تصمیم قاطع کشور ما اجرای تعهدات، متناسب با 
اقدام متقابل طرف های دیگر است و زمان انجام اقدامات یکطرفه 
به پایان رسیده است.شمخانی، اجرای برنامه کاهش مرحله به 
مرحله تعهدات هسته ای را راهبرد غیرقابل تغییر ایران برشمرد 
و گفت: این مسیر در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام تا زمان 
تحقق کامل حقوق ایران ادامه خواهد یافت. وی سیاست فشار 
حداکثری آمریکا را راهبردی شکست خورده عنوان و خاطرنشان 
اقتصادی،  ابعاد  در  که  نموده  اثبات  عمل  در  ایران  ساخت: 

سیاسی و دفاعی توانمندی و ظرفیت مدیریت و مقابله با تنش ها 
این مشخصات  با  با کشوری  و  دارد  را  و چالش های مختلف 
امنیت  شورای عالی  دبیر  گفت.  سخن  زور  زبان  با  نمی توان 
ملی افزود: آمریکا امروز استقالل اروپا را نیز به گروگان گرفته 
و کشورهای اتحادیه اروپا باید برای دفاع از هویت و استقالل 
خود در برابر یکجانبه گرایی آمریکا بایستند. »امانوئل بن« مشاور 
دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه نیز در این دیدار گفت: من به 
عنوان میانجی به ایران نیامده ام و حامل هیچ گونه پیامی از سوی 
آمریکا برای تهران نیستم.وی با اشاره به آگاهی فرانسه از قدرت 
تاب آوری ایران در برابر فشارهای مختلف که در 40 سال گذشته 
و عبور از تحریم های مختلف به اثبات رسیده است، خاطرنشان 
کرد: برخالف میل، اراده و اقدامات آمریکا، قدرت، نفوذ و جایگاه 
ایران در 20 سال گذشته در معادالت منطقه ای و بین المللی 
رشد قابل توجهی داشته است.مشاور رئیس جمهور فرانسه گفت: 
امانوئل مکرون به دنبال دستیابی به ابتکارات مشترک برای ایجاد 
آتش بس در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بوده و معتقد 
است که این اقدام به کاهش تنش های رو به تزاید در منطقه 
منجر خواهد شد.وی در پایان افزود: با توجه به نقش و اثرگذاری 
تداوم  به  عالقه مند  پاریس  منطقه،  در  ایران  انکار  قابل  غیر 

گفت وگو و همکاری با ایران برای مدیریت بحران های جاری در 
سوریه، یمن، عراق و لبنان است.مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور 
فرانسه در دیدار با روحانی پیام کتبی رئیس جمهور فرانسه را 
تقدیم رئیس جمهور کشورمان کرد. روحانی نیز ضمن قدردانی 
و استقبال از فعالیت های آغاز شده توسط آقای »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهوری فرانسه و همچنین پیام ایشان، گفت: ایران کاماًل 
راه دیپلماسی و مذاکره را باز نگه  داشته است و امیدواریم طرفین 
برجام از این فرصت بخوبی استفاده کنند تا به نقطه مطلوب 
یعنی اجرای کامل برجام برسیم. رئیس جمهور تأکید کرد: هدف 
اصلی جمهوری اسالمی ایران این است که تعهدات قید شده 
در برجام از سوی طرفین آن به طور کامل اجرا شود و چنانچه 
طرفین به تعهدات خود عمل کنند، ایران هم گام های جدیدی 

در تکمیل تعهدات خود بر خواهد داشت.

خبر

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

شبکه اجتماعی

تغییر در بنیاد مستضعفین/حجت عبدالملکی، معاون کمیته 
امداد نوشــت: مهندس فتاح در حال تنظیم پیشنهادهای خود 
برای اصالح اساســنامه  بنیاد مستضعفین هستند و بخصوص 
بخــش »وظایف اقتصادی بنیاد« را دغدغه مندانه، با نگاهی ویژه 
و انقالبی بازنویســی کرده اند. در دوره جدید به فضل الهی بنیاد 
مستضعفین جدیدی ظهور خواهد کرد، نهادی برای مستضعفین 

و انقالب اسالمی.

دلیل ناکارآمدی مجلس، شورای نگهبان نیست/عباسعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت: برخی نمایندگان 
اصرار بر ناشایستگی خود وناکارآمدی مجلس دارند وعامل آن را 
نظارت قانونی شورای نگهبان می دانند. صرف نظر از اینکه چنین 
نمایندگی غصبی خواهد بود، دلیل مجلس ناکارآمد را نیز باید 
جایی دیگر جســت، چرا که نظارت شورا استفاده از ظرفیت و 

اختیارات نمایندگان را مانع نشده است.

تناقض ظریف و واعظی/ســید محمدمهدی توسلی، فعال 
رســانه ای با اشــاره به تناقض در دولت نوشت: ظریف دیروز در 
حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که توقیف نفتکش نقض تعهد 
برجامی اروپاســت، اما واعظی در حاشــیه جلسه همان هیئت 
دولت گفت که توقیف نفتکش ربطی به برجام ندارد! خوبه حاال 

از جلسه مشترک با هم اومدن بیرون این قدر متناقض هستند.

توطئه ترور پس از تبرئه/امین فرج اللهی، تاریخ پژوه با اشاره به 
فتنه 1۸ تیر در دهه 70 و فرمانده وقت نیروی انتظامی که مورد 
هجمه اصالح طلبان اســت، نوشت: آیا می دانستید پس از تبرئه  
فرهاد نظری در پرونده کوی دانشگاه، یک تیم ترور منافقین که 
برای ترور او وارد کشــور شده بودند، دستگیر می شوند ؟ اسم و 

پرونده شان هم در دستگاه قضایی موجود است.

نظر انگلیسی ها درباره ایران/عبداهلل گنجی، فعال سیاسی 
نوشت: جک استرو، وزیر خارجه پیشین انگلیس کتابی با عنوان »کار، 
کار انگلیسی هاست« نوشته و علل بی اعتمادی ایرانی ها به انگلیس 
را یادآورشده است. نکته جالب کتاب اینکه در میان دیپلمات های 
انگلیسی شوخی تند و تلخی وجود دارد که »ایران تنها کشورجهان 
اســت که هنوز بریتانیا را بــه عنوان یک ابرقدرت بــاور دارد«.

چرا نفتکش ها رسانه ای شدند؟/علی قلهکی، فعال رسانه ای 
نوشت: انتشــار خبر توقیف نفتکش حامل نفت ایران در مصر 
که ماه هاست از توقیف آن می گذرد، تنها یک دلیل دارد. سطح 
حساسیت مسئوالن ایرانی به توقیف نفتکش هایش را تست کند 
که خب خداروشکر دولت در زمینه  واکنش جدی، روزه  سکوت 
گرفته! این نفتکش پرچم کشــور اوکراین را داشته و تقریباً از 
آبان۹7 روی آب است! توقیف نفتکش های ایران، آخرین حلقه 
تحریم نفتی ا ســت، اگر با آن به صورت جدی مقابله شود )که 
ابزارش براحتی موجود اســت( دوران فنــا برجام براحتی طی 

می شود و اگر دولت بازهم تعلل کند، خدا داند.

سیاست خارجی

در رایزنی های مشاور رئیس جمهور فرانسه باروحانی، شمخانی و ظریف  چه گذشت؟

سیاست داخلی
رد ادعای بی بی سی از سوی واعظی:
تماس و مذاکره ای با احزاب 

کردستان نداشته ایم

سیاست خارجی
ظریف در پاسخ به قدس آنالین:

هنوز از طرح فریز چیزی 
نمی دا نیم

دولت
توصیه رئیس بانک مرکزی به بانک ها:

برای پرداخت وام ازدواج 
سختگیری  نکنید

مجلس
با نامه رئیس قوه قضائیه به مجلس
5 نامزد حقوقدان شورای 

نگهبان مشخص شدند
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ 
به پرسش خبرنگار ما درباره ادعای 
 بی بی ســی در مورد تماس ایران با شماری از 
احزاب کردستان گفت: دولت تماسی با این 
احزاب نداشــته اســت. واعظی در پاسخ به 
پرسش دیگری درباره روایت سریال گاندو از 
وقایع گفت: گاندو را ندیده ام، اما انعکاس هایی 
که به دفتر رئیس جمهور و ارتباطات مردمی ما 
شده، این است که مردم گالیه دارند که نباید 
سناریوسازی شــود. به این رفتارها در صدا و 
ســیما عادت کرده ایم و صدا و سیما با دولت 
می کنــد. جناحــی  و  حزبــی  برخــورد 

 وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما درباره طرح فریز اقدامات 
متقابل ایران در کاهش تعهدات هسته ای به ازای 
متوقف شــدن برخی تحریم ها و تمدید برخی 
معافیت های نفتی و بانکی شــرکای ایران که 
گفته شده نماینده مکرون به تهران آورده، گفت: 
من هنوز با فرستاده آقای مکرون دیدار نکرده ام، 
نه می دانیم این طرح چیست و نه از طرف مقابل 
چیزی شنیده ایم. وی تازه  وارد ایران شده و من 
امــروز )دیروز( با او دیــدار می کنم. موضع ما 
کاماًل مشخص اســت و جمهوری اسالمی بر 

اساس برجام عمل کرده است.

 همتی رئیس کل بانک مرکزی در 
پاســخ به پرسشی در مورد نظارت 
بانک مرکزی بر پرداخت وام های ازدواج گفت: 
از شبکه بانکی می خواهم برای پرداخت وام 
ازدواج سختگیری نکرده و قانون را اجرا کند. 
مــا حتماً نظارت کرده و اگر موردی باشــد، 
برخورد می کنیم. همتی با اشاره به اینکه در 
بازار ارز ثبات ایجاد شده و صادرکنندگان ارز 
خود را به سامانه نیما عرضه می کنند، گفت: 
نرخ تورم و بیکاری در فصل بهار کاهنده بوده 
و در مجموع ثبات نســبی در اقتصاد ایجاد 

شده که این روال باید ادامه یابد.

فارس: سیدامیرحســین قاضــی زاده، عضو 
هیئت رئیســه مجلس اعالم کــرد: محمد 
دهقان، علی غالمی، هــادی طحان نظیف، 
محمدحســن صادقی مقــدم و عبدالحمید 
مرتضوی به عنوان گزینه های پیشــنهادی 
برای عضویت در شــورای نگهبان قرار است 
به مجلس معرفی شوند. قاضی زاده هاشمی 
درباره زمان ارســال نامه بــه مجلس اظهار 
داشت: پیرو تماس حوزه پارلمانی قوه قضائیه 
نامه به خانه ملت ارســال شــده اســت که 
ان شاءاهلل پس از طی شدن مراحل اداری در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

زمان انجام اقدامات یکطرفه به پایان رسیده است



آستان: بازگشــایی دوربرگردان های خیابان های 
منتهی به حرم رضوی برای ساکنان مشهد و زائران 
حضرت رضا)ع( بسیار حائز اهمیت است، چراکه با 
زیارت و رفت و آمد آسوده آن ها رابطه ای مستقیم 

دارد.
حاال با توجه به این مهم برای تأمین بیش از پیش 
رضایت مردم چه ساز و کارهایی باید پیش بینی شود 
و در دســتور کار همه دستگاه ها اعم از شهرداری، 
دولت و... قرار بگیرد. آستان قدس رضوی به سهم 
خود رفاه و آســایش زائران و مجاوران حرم قدسی 
امام رئــوف)ع( را به عنوان دغدغــه در رأس همه 
تصمیم گیری هایش قــرار داده و پس از این نیز بر 
همیــن طریق ایفای نقش می کند.  تأمین امنیت، 
تسهیل امر زیارت، تزریق شادابی و نشاط به جامعه 
و توسعه مسیرهای رفت و آمد در قلب تپنده شهر 
مشــهد همه و همه باید به شکلی همه جانبه مورد 
توجه قرار گیرد که این خود مستلزم پای کار بودن 

همه ماست.
دوربرگردان های خیابان های منتهی به حرم مطهر از 
چند دهه پیش مسیر تردد زائران و مجاوران بوده 
اســت. فلکه حضرتی و حجره هایی که دور تا دور 
حرم وجود داشت در یاد بســیاری از قدیمی ترها 
مانده است؛ میدانی که تا پیش از ساخت  و سازهای 
دهه50 محدوده کوچک حرم قدیم را در برگرفته 
بود. اما حاال صحن و سرای رضوی آنچنان گسترش 
پیدا کرده که اگر بخواهی از ورودی ها تا نزدیکی های 
روضه منوره بیایی باید مسیر طوالنی را پیاده یا با 

زائربرها طی کنی تا به روضه منوره رضوی برسی.
حدود دو ســال پیش بود که به منظور تأمین امور 
امنیتــی اماکن متبرکه رضــوی دوربرگردان هاي 
منتهــی به حــرم مطهر از جمله شــیرازی، نواب 
صفوی و طبرسی مسدود شد و زائران برای آمدن 
به حرم مطهر یا در مسیر برگشت براي رسیدن به 
وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس و تاکسی باید 
مسافت ورودی ها تا ابتدای دوربرگردان ها را پیاده یا 
با زائربر طی می کردند. مسدود کردن دوربرگردان ها 
شــاید مقــداری از بار ترافیکــی  را روان و امنیت 
دوربرگردان هــا را تأمین کــرد ولی نارضایتی های 

بسیاری را برای زائران و مجاوران به  وجود آورده بود.

تسهيلخدمترساني
بهزائراندرحريمحرم

چندی پیش حجت االســام والمســلمین مروی، 
تولیت آســتان قدس رضــوی در بازدید از حریم 
حرم مطهر رضوی، ضمن بررسی مشکات ترافیک 
اطراف حرم، پارکینگ ها، مســیرهای رفت و آمد 
زائران و ایســتگاه های توقف اتوبوس و تاکسی، به 
منظور تسهیل خدمت رسانی به زائران و مجاوران 
بارگاه امام رضا)ع( و روان سازی ترافیک اطراف حرم 
مطهر دستور بازگشایی دوربرگردان های حرم مطهر 

رضوی را صادر کرد.در مرحله نخســت به منظور 
رفاه حال زائران و مجاوران در تشرف به بارگاه منور 
حضرت رضا)ع( دوربرگردان خیابان شیرازی حرم 
مطهر بازگشایی و نتایج رضایتبخش این اقدام سبب 
شد تا در دهه کرامت بازگشایی دو دوربرگردان دیگر 
اطراف حرم یعنی طبرســی و نواب صفوی هم در 

دستور کار قرار بگیرد.

توجهبهمسائلامنيتي
همراهباتأمينآسايشزائر

مصطفی خاکســار قهــرودی، قائم مقــام تولیت 
آستان قدس رضوي با اشــاره به دستور مستقیم 

حجت  االسام والمسلمین مروي مبنی بر بازگشایی 
مســیر منتهی به حرم مطهر مي گوید: تصمیم بر 
این شد تا ضمن توجه به نکات امنیتی، آسایش و 
آرامش زائر با بازگشایي مسیر دوربرگردان ها بیشتر 
تأمین شود و این مســائل به هیچ وجه به معنای 
نادیده گرفتن یا کوتاه آمدن از مسائل امنیتی نیست.

این مقام مسئول ادامه مي دهد: با رعایت دقیق تمام 
نکات امنیتی دوربرگردان هاي اطراف حرم به روی 

تاکسی ها و اتوبوس های شهری بازگشایی شد.
پس از این تصمیمات و اقدامات شنیدن نظر مردم 
بخصوص مشهدی ها که بارها به حرم مطهر مشرف 
می شوند و از خیابان های اطراف استفاده می کنند، 

ضروری است. پس به میان مردم می رویم. فاطمه 
محبی زائر 53 ســاله مشهدی اســت که به طور 
متوسط هفته ای دو مرتبه برای زیارت به حرم مطهر 
امام رضا)ع( مشرف می شود. او ضمن اعام رضایت 
از بازگشایی مســیر دوربرگردان شیرازی می گوید: 
»خدا خیر دهد کســانی  را که دســتور بازگشایی 
این مســیر را دادند. در این یکی دو سال اخیر که 
این مسیر مســدود شده بود، باید مسیر طوالنی را 
می آمدم تا به ورودی برســم، اگر هم مي خواستم 
ســوار زائربر شوم باید در یک صف طوالني منتظر 
مي شدم تا نوبتم شود«.او ادامه می دهد: »در گذشته 
که این مسیر مسدود نبود ماشین ها و اتوبوس های 
شرکت واحد جلو ورودی، زائران را پیاده می کردند. 
درست است که فاصله ابتداي دوربرگردان تا ورودي 
چند قدم بیشتر نیست ولی برای ما مسن ترها که 

سنی از ما گذشته، همین مقدار هم سخت بود«.

رفعمشکلفضابرايتوقفتاکسيها
عباس حسیني از تاکسي دارهاي مشهد است که به 
قــول خودش در خط حرم کار مي کند و مي گوید: 
»حدود 10 سالي است این توفیق را دارم که هر روز 
چند مرتبه که زائران را به حرم مي آورم به آقا سام 
دهم«.او که از مسدود شدن مسیر دوربرگردان هاي 
حرم براي تاکسي دارها گله مند بود، بیان  مي کند: 
»در گذشــته که تاکسي ها مي توانســتند تا جلو 
ورودي ها بیایند هم براي ما ســوار کردن مسافرها 
راحت تر بود و هم بــراي زائران. دیگر نیاز نبود که 
زائران بخواهند این مسافت را تا رسیدن به ابتداي 
دوربرگردان طي کنند، عاوه بر این بستن این مسیر 
مشکاتی مانند نبود فضای کافی را برای رانندگان 

تاکسی ایجاد کرده بود«.
او ضمن اعام رضایت از بازگشایي این مسیر بیان 
مي کند: »من و تمام همکارانم تمام تاشمان این 
اســت که بتوانیم در این صنــف به زائران حضرت 
رضا)ع( خدمت رساني مطلوبي داشته باشیم و خدا 
را شاکرم که میزبان زائران حضرت رضا)ع( هستم و 
برکت زندگي ام را مدیون همین دعاهایي مي دانم که 

زائران در حق من و خانواده ام مي کنند«.

در 3 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت

 تولید و انتشار
189 هزار نسخه کتاب در به نشر

به همت مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی

 نمایشگاه»مهر رضوی« 
در جوار حرم مطهر برگزار شد
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jمهدویت در منظومه فکری ثامن الحجج

 jبشارت امام  رئوف 
به منتظران موعود

 پیام آیت اهلل نوری همدانی 
به مناسبت آغاز طرح »ردای خدمت«

آیت اهلل نوری همدانی با ارسال پیامي 
به مناسبت آغاز طرح »ردای خدمت«، 
اجرای این طرح را در راســتای اخاق 
کریمانــه حضــرات معصومیــن در 
رســیدگي به محرومان و مستمندان 

دانست.
متن کامل پیام آیت اهلل نوری همدانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 باســام به آن مجمع محترم و تبریک والدت باسعادت ولي نعمتمان حضرت 

علي بن موسي الرضا )علیه السام(
دهه کرامت که به نام مقدسه کریمه اهل بیت )علیهم السام( آغاز مي گردد و به 
نام حضرت رضا )علیه السام( اختتام مي یابد، دهه  بسیار مبارکی است که این 
دهه  مبارک فرصتي گردید تا خدمت دیگري از جانب علماي محترم و فضاي 

گرانقدر صورت گیرد.
با ســیر مختصر در زندگي حضرات معصومین، خدمت رساني به عموم جامعه 
خاصه محرومان را از ویژگي هاي برجسته آن بزرگواران مي یابیم تا به جایي که 

بعد گذر قرن ها آثار و برکات آن موجود و مردم از آن بهره مند هستند.
آنچه خدمات اجتماعي آن بزرگواران را برجسته نمود، اخاق کریمانه بوده که 
عاوه بر رسیدگي به محرومان و مستمندان، حفظ عزت و کرامت انساني را نیز 
مي آموختند. علمای بزرگ و روحانیت اصیل نیز این سیره مبارک را حفظ نموده 
و پیوســته در کنار مردم و محرومان بودن از خوراک و مسکن گرفته تا تعالیم 
علمي و اخاقي را در نظر مي گرفتند و هیچ گاه خود را جدا از مردم نمي دانستند.

درب خانه به روي مردم باز بود و در مواقعي با شناسایی مناطق محروم به عمران 
و آبادي مي پرداختند. این سنت حسنه باید با تمام ویژگي حفظ شود و خصوصاً 
در این دوران که یک نظام اسامي به رهبري روحانیت شکل گرفت توقع بیش 
از گذشته است و روحانیت عزیز باید با همت بلند، این سیره علوي و رضوي را 
حفظ نموده و به یاري محرومان و مستضعفان بشتابند و مسئوالن محترم نیز با 

سعي و تاش خود به این جریان جهادي کمک کنند.
در پایان الزم مي دانم از همه برگزارکنندگان این حرکت مبارک تشکر نموده و 

توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت نمایم.
حسین نوري همداني 18 تیر1398

مشهدمقدس

همزمان با دهه کرامت
 نخستین پایگاه مقاومت بسیج خواهران

آستان قدس رضوی افتتاح می شود
آســتان: همزمان با دهــه کرامت، 
نخستین پایگاه مقاومت بسیج خواهران 

آستان قدس رضوی افتتاح می شود.
سیده معصومه حسینی، معاون حوزه 
مقاومت بسیج خواهران آستان قدس 
رضوی ضمن اعام این خبر گفت: آبان 

 ماه سال 97 معاونت حوزه بسیج خواهران در حرم مطهر رضوی ایجاد شد که 
دفترش در رواق مبارکه دارالحجه واقع شده است.

وی حفظ ارزش های انقاب اسامی و حراست از دستاوردهای انقاب را هدف 
تشکیل حوزه مقاومت بسیج خواهران عنوان کرد و افزود: عشق به والیت فقیه 
و تبعیت پذیری از رهبری، شــاخص ترین ویژگی بســیج بوده و کمرنگ شدن 
ارزش ها از مهم ترین آفات بســیج است؛ بنابراین باید بسیجی بودن در جامعه 

یک افتخار باشد.
معاون حوزه مقاومت بسیج خواهران آستان قدس رضوی تصریح کرد: نخستین 
پایگاه مقاومت بسیج خواهران آستان قدس رضوی 20 تیرماه همزمان با دهه 

کرامت در مؤسسه تأمین و پشتیبانی رضوی افتتاح خواهد شد.
حسینی ادامه داد: طی مذاکرات انجام شده با فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات 
آســتان قدس رضوی در آینده نیز افتتاح پایگاه مقاومت بسیج خواهران را در 

سازمان های مختلف آستان قدس رضوی خواهیم داشت.
وی در پایان به فعالیت های حوزه مقاومت بسیج خواهران آستان قدس رضوی 
در مدت هشت ماه از تشکیل آن اشاره و بیان کرد: این فعالیت ها شامل جذب 
نیرو، اعزام بســیجیان به اردوی راهیان نور جنوب، دیدار خانواده معظم شهدا، 
کمک به سیل زدگان، شرکت در راهپیمایی ها، غبارروبی مزار شهدای حرم مطهر 

رضوی و... می شود.

به همت مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی
 نمایشگاه »مهر رضوی« 

در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( دایر شد
آستان: نمایشــگاه »مهر رضوی« به 
مناســبت دهه کرامت به همت مرکز 
نمایشــگاه ها و همایش های آســتان 
قدس رضــوی در جوار بارگاه ملکوتی 

امام هشتم)ع( دایر شد.
نمایشــگاه مهر رضوی با نمایش 50 

تابلوی چاپی در سه محور تصویرهای معنوی حرم مطهر رضوی، معرفی موقوفات 
دهه کرامت آستان قدس رضوی و سبک زندگی رضوی تا پایان دهه کرامت در 
مرکز نمایشگاه ها و همایش های آســتان قدس رضوی در باب الجواد)ع( حرم 

مطهر رضوی میزبان عاقه مندان است.
تصویرهایی مانند چراغانی گنبد و گلدسته های حرم مطهر رضوی، کفشداری 
بانوان و حضور پرشور زائران در صفوف منظم نماز جماعت صحن انقاب اسامی 

در نمایشگاه حاضر به چشم می خورد.
همچنین تابلوهایی با عبارات و جماتی درباره ســبک زندگی رضوی برگرفته 
از منابعی مانند مسند االمام الرضا)ع(، وسائل الشیعه، المحجه البیضاء و عیون 

اخبار الرضا)ع(، در بخش دیگر نمایشگاه مهر رضوی قابل مشاهده است.
موقوفات نیک اندیشانی که اماک خود را بر آستان قدس رضوی در شهرهایی 
مانند یزد و کرمان وقف کردند تا عواید آن ها صرف برگزاری جشــن میاد امام 
هشتم)ع( و اطعام ارادتمندان این امام همام شود، نیز در این نمایشگاه معرفی 
شده است که می توان به موقوفات محمد خاموشی، صغری دهقان منشادی و 
قاسم نگارستانی اشــاره کرد.مراسم پرده خوانی و نمایش پویانمایی »در مسیر 
باران« نیز با همکاری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در ایام 
دهه کرامت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در حاشیه نمایشگاه مهر رضوی در 

مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی برگزار می شود.
زائران و مجاوران می توانند از طریق صحن جامع رضوی، ورودی پارکینگ شماره 
یک یا ورودی باب الجواد)ع( به مرکز همایش ها و نمایشــگاه های دائمی آستان 
قدس رضوی مراجعه کنند و در ایام دهه کرامت از برنامه های این مرکز بهره مند 

شوند.
گفتنی اســت، آثاری مشابه نمایشــگاه مهر رضوی در ایستگاه های مبادی 
ورودی شــهر مشهد در راه آهن، پایانه مســافربری و فرودگاه و همچنین در 
ایســتگاه مترو شهید بهشــتی مشــهد در معرض دید بازدیدکنندگان اهل 

معرفت گذاشته شده است.

پنجشـنــبــه
20تیر1398
8ذیالقعده1440
11جوالی2019
سالسیودوم
شماره9010
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پاسخ به یک پرسش مهم درباره جغرافیای پیرامونی حرم مطهر رضوی 

چرابازگشايیدوربرگردانهامهماست؟

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

قدردانی از خدمتگزاران پیشکسوت حرم مطهر رضوی در دهه کرامتترویج و تبیین آداب زیارت در پایگاه فرهنگی مستقر در حرم رضوی
آستان: معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی از ترویج 
و تبیین آداب زیارت برای عموم زائران در پایگاه های فرهنگی 
مستقر در حرم مطهر رضوی خبر داد.حجت االسام حسین 
شریعتی نژاد با اشاره به اینکه از ابتدای دهه کرامت پایگاه های 
آداب زیارت حرم رضوی از ساعت 17 تا 22:30 میزبان زائران و 
مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( هستند، عنوان کرد: 
پایگاه های فرهنگی آداب زیارت متشــکل از کارگاه های نماز، 
مهدویت، آداب زیارت، تدبر در قرآن، کبوترانه )ویژه کودکان(، 
مشاوره دینی و پاسخگویی به سؤاالت دینی و اعتقادی است 
که هر روز در راستای ترویج و تبیین آداب زیارت میزبان زائران 
اســت.معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی ادامه داد: 
این کارگاه ها در صحن های جامع رضوی، هدایت، کوثر و قدس 
ویژه عموم زائران برپا شــده که در طول دهه کرامت با حضور 

مســئوالن و کارشناســان مذهبی به زائران حضرت رضا)ع( 
خدمات رسانی فرهنگی می کنند. حجت االسام شریعتی نژاد 
تصریح کرد: افزون بر پایگاه آداب زیارت، نمایش خانه ای ویژه 
نوجوانان در باب الهادی)ع( تدارک دیده شده که در آن سیره 
زندگانی امام رضا)ع( به صورت فیلم اکران می شود و تاکنون 

مورد استقبال نوجوانان عزیز قرار گرفته است.

آستان: در روزهای باقی مانده از دهه کرامت و به همت 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی 
از خدام و خدمتگزاران پیشکســوت حرم مطهر رضوی 

قدردانی می شود.
معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی 
گفت: خدمت در آســتان مقــدس رضوی قدر و منزلت 
باالیی دارد و ما وظیفه خود می دانیم که از خادمانی که 
بهترین دوران عمر خود را به خدمتگزاری در بارگاه منور 

رضوی گذرانده اند، قدردانی کنیم.
سید خلیل منبتی با بیان اینکه هر تاش و خدمتی در 
این فضا به شوق و ذوق خدمت به زائران حضرت رضا)ع( 
انجام می شــود، افزود: یکی از برنامه هایی که امسال در 
دهه کرامت انجام می شــود، عیادت و قدردانی از خدمه 

و خدمتگزاران پیشکسوت، بیمار و دیدار با خانواده های 
خدام متوفی است.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس رضوی 
گفت: در این ایام از 127 خدمه سرکشی و بازدید به عمل 
می آید و در مراسمی هدایای متبرک به همراه دعوت نامه 

مهمانسرای حضرت رضا)ع( به این عزیزان اهدا می شود.
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 عرض ارادت 
 جمعی از نیروهای مسلح 
jبه محضر حضرت رضا



 عرض ارادت جمعی از نیروهای مسلح 
به محضر حضرت رضا)ع(
آستان: جمعــی از نیروهای نظامی 
در قالب کمیته نیروهای مســلح با 
حضور در حرم مطهر رضوی، ضمن 
عرض ارادت خدمت حضرت رضا)ع(؛ 
ایام والدت را خدمت این امام رئوف 

تبریک عرض کردند.
بیش  از 500 نفــر از نیروهای نظامی از جمله یگان های مرزبانی و ویژه نیروی 
انتظامی، نیرو های زمینی و هوایی ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی همزمان 
با ششــمین روز از دهه کرامت با حضور در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر 

رضوی با سالم نظامی خدمت حضرت رضا)ع( عرض ارادت کردند.
این مراســم پس  از اتمام سالم نظامی محضر حضرت رضا)ع( با مدیحه سرایی 
مداحــان اهل بیت)ع( در وصف حضرت فاطمه معصومه)س( و حضرت رضا)ع( 

همراه بود.

اجرای طرح »مدرسه رضوی« در شهرهای کشور
آستان: مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
از  اســالمی آســتان قدس رضوی 
تابســتانی  »مدرســه  طرح  اجرای 
رضوی« در دهه کرامت در کشــور 
خبر داد.حجت االســالم والمسلمین 
ســیدمحمود مرویان حســینی در 

گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی از برنامه های این مرکز علمی -پژوهشی 
در ایام دهه کرامت رضوی اجرای طرح »مدرسه تابستانی رضوی« در 6 استان 
اصفهــان، ارومیه، شــیراز، میاندوآب، یزد و مازندران اســت. وی ابراز کرد: این 
مدارس شــامل مدرسه »میراث تفسیری و حدیثی امام رضا)ع(« در میاندوآب 
و ارومیه، »ســبک زندگی رضوی با تأکید بر مســائل خانواده« در یزد، مدرسه 
»میراث تفسیری و حدیثی امام رضا)ع(« در مازندران و »سبک زندگی رضوی 
با تأکید بر مسائل زن و خانواده« در اصفهان و شیراز می شود.مدیر عامل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی از برگزاری کرسی ترویجی »رویکرد 
تمدنی به سیره امام رضا)ع(«، »ســیره پژوهی امام رضا)ع(- مبانی و قواعد« و 
نشست علمی »مدیریت در سیره امام رضا)ع(« و نشست علمی »کتاب رضوی 

در آیینه پژوهش« در این دهه توسط نمایندگی بنیاد در قم خبر داد.

 تشرف خادمان عتبه علوی و حسینی
به حرم مطهر رضوی

آســتان: 80 نفر از زیارت اولی های 
خدمــه عتبه علوی و حســینی در 
آستانه میالد حضرت رضا)ع( به حرم 

مطهر رضوی مشرف شدند.
این کاروان ها که در دو گروه جداگانه 
به حرم مطهر رضوی مشرف شدند، با 

اجتماع در رواق غدیر مورد استقبال مدیریت امور زائران غیر ایرانی آستان قدس 
رضوی قرار گرفتند.مسئول هیئت آستان مقدس حسینی در حاشیه این مراسم 
اظهار کرد: با هماهنگی آســتان قدس رضوی از چند ماه گذشته زمینه تشرف 
زائران اولی به حرم مطهر رضوی فراهم شده به طوری که از ابتدای دهه کرامت 
40 نفر از عتبه حسینی و 40 نفر از عتبه علوی که بیشتر از خانواده های شهدای 

حشدالشعبی هستند به مشهد مشرف شده اند.
مسعود صفاری افزود: این خدام به مدت سه روز در مشهد اقامت دارند و پس از 

آن به زیارت حضرت معصومه)س( در قم مشرف می شوند.

در 3 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت
تولید و انتشار 189 هزار نسخه کتاب در به نشر

آستان: مدیر عامل به نشر )انتشارات 
آستان قدس رضوی( از انتشار 189 
هزار و 600 نسخه کتاب در به نشر در 

سه ماه ابتدایی سال جاری خبر داد. 
حسین ســعیدی با بیان اینکه این 
مؤسســه توانسته در سه ماه نخست 

ســال جاری  114 عنوان کتاب را با موضوعات دین، فرهنگ اســالمی و متون 
دینی در 189 هزار و 600 نسخه منتشر کند، گفت: از این تعداد 94 هزار نسخه 

چاپ نخست و 95 هزار و 600 نسخه تجدید چاپ است. 
وی ادامه داد: در این مدت  42 عنوان کتاب در شمارگان 50 هزار و 500 نسخه 
در حوزه بزرگسال با موضوع دین و فرهنگ اسالمی منتشر شده که از این تعداد 

25 عنوان چاپ نخست و 17 عنوان تجدید چاپ است. 
مدیر عامل به نشــر تصریح کرد: همچنین 14 عنوان کتاب در 52 هزار و 500 
نسخه در حوزه متون دینی منتشر شده که از این تعداد 10 عنوان کتاب، چاپ 
نخست است. سعیدی در ادامه کتاب های »سنگر عالف ها«، »آبی ها«، »هم قسم«، 
»دعبل و زلفا«، مجموعه 10 جلدی »زندگی پر افتخار«، »به سفارش مادرم«، 
»شاهکارهای هنری آستان قدس رضوی« و »فضای مجازی و تحوالت آن« را از 

جمله پر تیراژترین آثار به نشر در حوزه بزرگسال عنوان کرد.
وی با اشــاره به اینکه در سه ماه ابتدایی سال جاری در گروه کودک و نوجوان 
به نشر، آثاری با مضامین مختلف و گسترده متناسب با گروه های سنی کودک 
و نوجوان چاپ شــده است، افزود: به نشر در این بازه زمانی، 58 عنوان کتاب را 
در شــمارگان 86 هزار و 600 نســخه در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرده 
که از این تعداد 18 عنوان چاپ نخســت و 40 عنوان تجدید چاپ اســت.وی 
تصریح کرد: کتاب های »حرم پر از آینه بود«، مجموعه »ترانه های نیایش«، »امام 
خمینی)ره( بنیان گذار انقالب اسالمی ایران«،  »تاج و کاله«، مجموعه »قصه های 
تخیلی با مفاهیم قرآنی«، مجموعه »قصه های شیرین از زندگی معصومین)ع(«، 
مجموعه »قصه های حنانه«، مجموعه »قصه های احکام برای کودکان«، مجموعه 
»داســتان های شــکر خدا«، مجموعه »قصه ما مثل شد«، مجموعه »بهترین 
داستان های دنیا برای کودکان«، مجموعه »ترانه های کی بود کی بود«، مجموعه 
»باش بهتر باش« و... بخشــی از کتاب های پروانه به نشــر است که در ابتدای 
ســال جاری جزو آثار پرتیراژ و پرفروش فروشگاه های این مؤسسه بوده است.

ویژه نامه ای برای جایزه جهانی گوهرشاد 
قدس: همزمان با اختتامیه این جایزه جهانی، ویژه نامه مجله حرم، با موضوع جایزه 
جهانی گوهرشاد منتشر شد. ویژه نامه چهارمین دوره جایزه جهانی گوهرشاد، روز 
گذشــته همزمان با اختتامیه این جایزه جهانی توزیع شد. معرفی برگزیدگان 
دوره های گذشــته، معرفی تعدادی از برگزیدگان این دوره، در کنار گفت وگو با 
دکتر علی ســروری مجد، دبیر جایزه جهانی گوهرشــاد و نیز گفت وگو با دکتر 
محمد مهدی نژاد نوری، معاون علمی آســتان قدس رضوی، بخشی از محتوای 
این ویژه نامه را تشــکیل می دهد که در 68 صفحه منتشر شده است.شماری از 
مطالب این مجله به دو زبان  انگلیسی و عربی هم ترجمه شده و انتشار یافته است. 

برگزیده جایزه جهانی گوهرشاد:
حجاب برایم احترام و آرامش به ارمغان می آورد

برگزیدگان جایزه  از  یکی  آستان: 
جهانی گوهرشــاد، حجاب را مایه 
افتخار خود دانست و گفت: حجاب 
برای من احترام و آرامش به ارمغان 

می آورد.
فاطمه حقیرالســادات در مراســم 
چهارمین جایزه جهانی گوهرشــاد که با حضور میهمانان داخلی و خارجی 
در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد، به تالش ها و 
موفقیت های خود اشاره کرد و گفت: 15 سال است زندگی مشترک خود را 

آغاز کرده ام و در کنار همسر و فرزندانم درس خود را ادامه دادم.
وی با بیان اینکه به دلیل مشــکالت و دوری از خانواده مجبور شــده است 
تحصیل در دانشــگاه صنعتی شریف را رها کرده و در دانشگاه پیام نور ادامه 
تحصیل دهد، ابراز کرد: ســال ها بعد موفق شدم فوق لیسانس خود را در دو 

رشته مختلف از دانشگاه شهید بهشتی کسب کنم.
حقیرالسادات با بیان اینکه جزو نخستین گروه دکترای رشته نانو بیوتکنولوژی 
اســت، گفت: تیمی از کشورهای آمریکا و هلند برای درمان سرطان فعالیت 
می کردند که من برای همکاری با آن ها انتخاب شــدم و تنها شــرطم برای 

حضور در خارج از کشور حفظ حجابم بود.
وی تصریــح کرد: به حجاب و چادرم افتخار می کنم چراکه وجود حجاب نه 
تنها موجب خجالت من نشــده بلکه همیشــه برای من احترام و آرامش به 

ارمغان آورده است.
این بانوی برگزیده جایزه جهانی گوهرشــاد خاطرنشان کرد: همسر، مادر و 
فرزندانم نقش مؤثر و پررنگی در موفقیت من داشتند و اگر امروز در جایگاهی 

قرار دارم، همه را مدیون حمایت های خانواده ام هستم.
وی افزود: دعوت نامه های زیادی از کشورهای خارجی برای کار و تحقیق به 
من پیشنهاد می شود، اما به همه آن ها جواب منفی می دهم. چراکه دوست 
دارم برای مردمم کار و فعالیت کنم و تمام تحقیق هایم به نام ایران اسالمی 

ثبت شود.
حقیرالسادات افزود: موجب افتخار است که امروز در جوار بارگاه منور علی بن 
موســی الرضا)ع( به عنوان یکی از بانوان برتر این همایش انتخاب شدم هر 
چنــد خودم را الیق این امر نمی بینم. امیــدوارم بتوانم این نام و این افتخار 

را حفظ کنم.

منتخب جایزه جهانی گوهرشاد:
انتخاب شدنم عنایت حضرت رضا)ع( بود

برگزیدگان جایزه  از  یکی  آستان: 
جهانی گوهرشاد گفت: انتخاب من 
به عنــوان بانوی نیکوکار از عنایات 

حضرت رضا)ع( بوده است.
یاسمین حسنات در چهارمین جایزه 
جهانی گوهرشاد که صبح دیروز با 
حضور میهمانان داخلی و خارجی در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آســتان 
قدس رضوی برگزار شــد، به جایگاه زن مســلمان اشاره کرد و گفت: امروز 
زن مســلمان در جهان اسالم با تأسی از اندیشــه های ناب محمدی و امام 
خمینی)ره( از بیداری، آگاهی دینی، سیاســی و اجتماعی خوبی برخوردار 

است.
وی با بیان اینکه زن مسلمان باید در مقابل فرهنگ غرب از ارزش های دینی 
خود حفظ و صیانت کند، افــزود: آنچه امروز جهان غرب در مقابل یک زن 
انجام می دهد شیوه ای کامالً حیوانی است. آن ها وجود زن را تنها برای بازار 

کار، تجارت و هوای نفسانی می خواهند.
این بانوی افغانســتانی با اشاره به اینکه سیاست های امام خمینی)ره( به زن 
مسلمان ارزش و اعتبار بخشــید، اظهار کرد: امروزه زنان مسلمان، مدافعان 
راســتین جامعه اسالمی هســتند و در زمینه های مختلف آموزشی، ایثار و 

شهادت دوشادوش مردان حرکت و فعالیت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه من امروز به نمایندگی از تمام مردم مظلوم افغانستان 
بویژه زنان صبور و قهرمان کشــورم در این همایش شرکت کردم، گفت: با 
دریافت این جایزه خود را خادم حضرت علی  بن موسی الرضا)ع( می دانم و این 

جایگاه، مسئولیت من را دشوارتر و حساس تر می کند.
حسنات بیان کرد: خود را شایسته دریافت این جایزه نمی دانستم. خوشحالم 
که امام هشــتم)ع( من را الیق دانست تا در جوار بارگاه منورشان این عنوان 
و هدیه را دریافت کنم. امیدوارم فعالیت های ناچیزی که تاکنون انجام داده ام 

مورد لطف خداوند و عنایت حضرت رضا)ع( قرار گرفته باشد.

شهناز عبادانی:
 جایزه جهانی گوهرشاد فرصتی

 برای هم اندیشی بانوان فرهیخته است
آســتان: برنــده جایــزه جهانی 
گوهرشاد گفت: این همایش فرصتی 
برای گردهمایی و هم اندیشی بانوان 

فرهیخته و خیر است.
شهناز عبادانی در حاشیه برگزاری 
اختتامیــه چهارمین جایزه جهانی 
گوهرشــاد که دیروز با حضور جمعی از میهمانان داخلی و خارجی در تاالر 
قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: در این همایش 
با بانوانی آشــنا شدم که هر کدام در زمینه های مختلف اجتماعی- فرهنگی 
فعالیت دارند و فضایی دوستانه و تعاملی بین ما به وجود آمده است که این 

آشنایی می تواند منشأ برکات بسیاری باشد.
وی با تأکید بر اینکه هم اندیشــی و تعامل بانوان فرهیخته می تواند در حل 
بسیاری از مشکالت ما را یاری کند، اظهار کرد: دختران جوان جوامع اسالمی 
نیاز به الگوهای رفتاری دارند و به جرئت می توان گفت این فضاها قادر خواهد 

بود الگوی مناسبی به آن ها معرفی کند.
این بانوی نیک اندیش اظهار کرد: جایزه جهانی گوهرشــاد در واقع موجب 
رشــد و بالندگی بانوان فرهیخته و فعال در عرصه های اجتماعی می شود و 
اقدام آستان قدس رضوی در برگزاری این همایش جهانی، در خور قدردانی 
است. امیدوارم در آینده ای نزدیک یک تشکل فرهنگی با محوریت این آستان 

مقدس و با حضور برندگان جایزه جهانی گوهرشاد تشکیل شود.
وی که مدیریت مؤسسه خیریه »محدث« )مؤسسه حمایت از دانش آموزان 
ثامن االئمه( در تهــران را به عهده دارد، افزود: این مؤسســه به نام مقدس 
امام رضا)ع( مزین اســت و در زمینه کمک بــه دانش آموزان بی بضاعت که 

بی سرپرست و یا بد سرپرست هستند، فعالیت می کند.
عبادانی ابراز کرد: نام مقدس امام رضا)ع( منشــأ برکات بســیاری برای این 
خیریه بوده و به اعتبار این نام، خیران بسیاری با این مؤسسه همکاری دارند، 
به طوری که از زمان تأســیس یعنی سال 80 بیش از 100 دانش آموز را زیر 
پوشش قرار داده ایم و تعداد زیادی از این دانش آموزان مدارج عالی تحصیلی 

را پیموده اند.
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آسمان عشقآستان جانان

نورپردازی گنبد منور رضوی، گلدسته ها و صحن های حرم مطهر امام رضا)ع( در دهه کرامت

میهمانی نور در خانه خورشید 

قاب رضوی

آستان: همزمــان با هفتمین روز از دهه کرامت 
و با حضور تولیت آســتان قدس رضوی، مراسم 
اختتامیــه چهارمین جایزه جهانی گوهرشــاد 
برگزار و برگزیدگان این رویداد معرفی شــدند. 
در مراســم اختتامیه چهارمین دوره این رویداد 
فرهنگی کــه صبح دیروز در تــاالر قدس حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، خانم ها »رباب زیدی« 
مدیر جامعه الزهرا)س( لکنهو کشور هندوستان، 
»یاسمین حسنات« بانوی مبارز و مقاوم از کشور 
افغانســتان، »زینب عیسی« همســر و مادر 6 
شــهید از نیجریه، »هال)رخسار( کی تی« بانوی 
تازه مسلمان و مترجم صحیفه سجادیه از میانمار 
به عنوان برگزیدگان خارجی و »شهناز عبادانی« 
واقــف و مدیــر عامل مؤسســه خیریه محدث، 
»سیده اعظم حسینی« نویســنده و پژوهشگر، 
»بی بی فاطمه حقیرالســادات« تولیدکننده دو 
محصول دانش بنیان و فعال در زمینه نانو و دکتر 
»نفیسه ثقفی« متخصص زنان و زایمان و فعال 
در حوزه عمرانی و پزشکی به عنوان برگزیدگان 

داخلی این جایزه معرفی شدند.

 معجزه اسالم حفظ کرامت زن در عین 
حضور فعال او در عرصه های اجتماعی است

تولیت آستان قدس رضوی معجزه بزرگ اسالم را 
حفظ هویت و کرامت زن در عین حضور فعال او 

در عرصه های مختلف دینی و اجتماعی دانست.
حجت االســالم والمســلمین احمــد مروی در 
اختتامیه چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد که در 
تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان 
اینکه امروز در حالی دنیای غرب شــعار »آزادی 
زن« را سر می دهد که بدترین نوع بندگی زن در 
غرب اتفاق می افتد، ابراز کرد: غرب تحت عنوان 
فریبکارانه و ظاهر فریبنده »آزادی و حقوق زن« 
جایگاهی مبتذل و کوچک برای زنان قائل است.

وی برای تبیین جایگاه زن در نگاه اسالم و قرآن 
به آیه نخســت سوره نساء اشــاره کرد و با بیان 
اینکه در این ســوره خداوند می فرماید »یا أَیَُّها 
َُّکُم الَِّذی َخلََقُکْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة  النَّاُس اتَُّقــوا َرب
َو َخلََق ِمْنها َزْوَجها« تصریح کرد: بهترین تعریف 
و تعبیــر از حقیقت ذات مرد و زن در قرآن آمده 

که این دو را از یک نفس واحده دانسته است.
تولیت آســتان قدس رضوی بــا تأکید بر اینکه 
معجزه بزرگ اسالم حفظ هویت و کرامت زن در 
عین حضور فعال او در عرصه های مختلف دینی 
و اجتماعی است، ابراز کرد: اسالم همان گونه که 
زنان را به رعایت حجاب و عفاف توصیه می کند، 
به همان انــدازه آن ها را به حضور در عرصه های 
بزرگ اجتماعی و دینی دعوت می کند؛ نمونه اش 
مراســم بزرگ فرهنگی، سیاســی و عبادی حج 

است.
وی افزود: در حرکت بزرگ فرهنگی، سیاســی و 
عبادی حج، اســالم بین مرد و زن تفکیک قائل 
نمی شــود و می گوید همان گونــه که باید مرد 
حضور داشته باشد، زن نیز باید حضور پیدا کند.

حجت االسالم والمســلمین مروی تصریح کرد: 
ایــراد خطبه فدکیه توســط حضــرت فاطمه 
زهرا)س(، ایراد خطبه های دشمن شکن حضرت 
زینــب کبری و به محاکمه کشــاندن و محکوم 
کردن ظالمان و مستکبران، نشان از نگاه عمیق و 
تأثیرگذار زن در صحنه های سیاسی و اجتماعی 

دارد.
وی با قدردانی از نام گذاری شایســته این جایزه 
بیــن المللی با عنوان »گوهرشــاد« ابــراز کرد: 
ابعاد مختلف زندگی این بانــوی بزرگ برای ما 
ناشــناخته است و فقط ایشــان را به عنوان یک 
شاهزاده و همسر شــاه که بخشی از ثروت خود 
را صرف بنا کردن مسجدی ماندگار کرده است، 

می شناسیم.
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه با اشــاره 
به اثرگــذاری مثبــت بانوگوهرشــاد در دوران 
تیموریان، عنوان کرد: پدر این بانو از ســرداران 
بزرگ چنگیز خان مغول بود و همسر او شاهرخ 
پسر تیمور است. تیمور فردی بود که به هرکجا 
ســپاهش وارد می شــد جز خرابی، قتل و غارت 
چیزی بر جای نمی ماند. شخصیت برجسته بانو 
گوهرشاد نشان از قدرت نفوذ و تأثیرگذار اسالم 
در طبقات و فرهنگ های مختلف دارد؛ نفوذی که 
باعث می شــود یک فرد در قلب خاندانی دژخیم 
و بسیار بی رحم این چنین فرهیخته، خیرخواه و 

متدین تربیت شود.
وی با بیان اینکه بانو گوهرشاد نماد قدرت نفوذ 
و معجزه اسالم اســت، اظهار کرد: این بانو فقط 
یک مسجد نساخت، بلکه این مسجد برآیند فکر، 
اعتقاد و عقیده بود. او نمی خواست تنها یک بنای 
ماندگار تأسیس کند، این مسجد محصول ایمان، 
بینش، توحید، پاکدامنــی و اعتقاد به امامت و 

والیت این بانو است.
حجت االســالم والمســلمین مروی افزود: دین 
اســالم و اندیشه اســالمی متعلق به یک قبیله 
و جامعــه خاص نیســت، اســالم دینی جهان 
شمول اســت که می تواند بر فرهنگ ها، طبقات 
و اندیشــه های مختلف نفوذ کند و انسان  ها را به 
کمال مطلوب و ایده آل برســاند و این ویژگی و 

خصوصیت تنها متعلق به اسالم است.
وی با اشــاره به مکاتب فلســفی و گرایش های 
فکری مختلف که تنها بخشی خاص از جامعه را 
هدف و مخاطب قرار می دهند، عنوان کرد: اسالم 
تمام مرز بندی فکری، اندیشــه ای و طبقاتی را 

در هم شکسته  است و از عمار و یاسر که از نظر 
طبقات اجتماعی پایین هســتند تا آسیه همسر 
فرعون و گوهرشاد همسر تیمور، همه را مخاطب 

قرار می دهد.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود: این قدرت 
آییــن توحیــدی اســت کــه در درون قلوب 
پایین ترین اقشــار اجتماعی جامعه تا باالترین 
قشــرها قدرت و نفــوذ دارد و مصداقش بانوی 

گوهرشاد است.
وی با اشــاره به تأثیرگذاری و تحولی که اســالم 
و مکتب اهل بیت)ع( بر بانو گوهرشــاد گذاشت، 

تصریح کــرد: بانو گوهرشــاد توانســت خاندان 
تیموریان را که ویرانگر تمدن ها بودند و قتل، غارت 
و کشتار شعار و عملشان بود، در یک مسیر صحیح 
انسانی قرار دهد و آن ها را به انسان هایی فرهنگ 

دوست تبدیل کند و این معجزه اسالم است.

 بانو گوهرشاد می تواند به الگویی برای 
زنان و دختران جامعه ما تبدیل شود

حجت االســالم والمســلمین مروی زندگی بانو 
گوهرشاد را به خواجه نصیرالدین طوسی تشبیه 
کرد و گفت: زمانی مغول ها به ایران حمله کردند، 

کسی که توانست به میزان زیادی جلوی ویرانی 
ایران و عراق را بگیرد و از بســیاری کشــتارها، 
غارت ها و آتش سوزی کتابخانه ها و منابع علمی 
جلوگیری کند، خواجه نصیرالدین طوسی بود که 
با نفوذ کالم توانست مغول های وحشی را کنترل 
کند، مشــابه این کار را نیز بانو گوهرشاد انجام 
داد که از بســیاری جنایات خانــدان تیموریان 

جلوگیری کرد.
وی بانــو گوهرشــاد را پــرورش یافتــه مکتب 
اهل بیت)ع( و قرآن دانســت و ابراز کرد: این بانو 
می تواند به یک الگو برای زنان و دختران جامعه 

ما تبدیل شــود، گوهرشــاد نه پدری همچون 
علی)ع( داشــت و نه در خاندانی صالح پرورش 
یافته بــود، اما به معجزه قــرآن و اهل بیت)ع( 

انسانی فرهیخته، متدین و تأثیرگذار شد.
تولیت آســتان قدس رضوی ابــراز کرد: زندگی 
بانو گوهرشــاد به ما می آموزد کــه می توان در 
هر شــرایط، موقعیت و طبقه اجتماعی با پیروی 
از مکتــب اهل بیت)ع( و قرآن بــه قله کمال و 
سعادت رســید و خداوند این بستر را برای تمام 

بندگان خود قرار داده است.
وی عنوان کرد: امروز دامان جســمانی پیغمبر، 

حضــرت علــی)ع( و فاطمه زهــرا)س( وجود 
ندارد، اما دامنه فکری و اندیشه ای این حضرات 
گســترده اســت و مــا می توانیم با تأســی به 
آموزه های این حضرات به سعادت دنیا و آخرت 

برسیم.
حجت االســالم والمســلمین مروی با اشاره به 
ساخته شدن مسجد گوهرشاد در کنار بارگاه امام 
رضا)ع( ابراز کرد: باید به چرایی ساخته شدن این 
مسجد در کنار این بارگاه شریف بیشتر پرداخته 
شود، باید گوهرشاد را تبدیل به جریانی الگو در 

کشور برای زنان و دختران کنیم.

فلسفه جایزه جهانی گوهرشاد
شناساندن زنان تحول آفرین و انقالبی است

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در مراسم 
اختتامیه چهارمین دوره جایزه جهانی گوهرشاد، 
گفت: فلسفه جایزه جهانی گوهرشاد نشان دادن 
زن تحول آفرین و انقالبی در تابلوی زن مسلمان 
و نمایش عظمت اسالم برای احیای حقوق زنان 

در جهان است.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی افزود: نام گوهرشاد 
به عنــوان بانویی فرهیخته در طول اســالم به 
عنوان انســانی خیر و نیکــوکار و در عین حال 

شخصیتی فرهیخته و فرهنگی شناخته می شود.
وی افــزود: آنچه موجب شــده جایــزه جهانی 
گوهرشــاد مورد توجه این آســتان مقدس قرار 
بگیرد، توجه به شخصیت فرهنگی بانو گوهرشاد 
است. این جایزه به شایستگی توانسته به تبیین 
چهره های برجسته فرهنگی از میان خیل عظیم 
بانــوان مؤمنه و خیر امروز برآیــد و زنانی را به 
جهان معرفی کند که همچون گوهرشــاد خانم 

موجب افتخار اسالم هستند.
امام جمعه مشــهد مقدس با بیــان اینکه آنچه 
امــروز بزرگ ترین افتخار برای زن مســلمان در 
برابر دنیای غرب و سایر مکاتب است، برخورداری 
از حقوق اســت، گفت: بانو گوهرشاد از تباری به 
وجود آمد که در زمره نســلی ســفاک و خونریز 
در کنــار چنگیز خان مغول معرفی می شــد که 
جنایت های زیادی در ســرزمین خراسان به راه 
انداختند و کشــتارهای بی رحمانه ای نسبت به 

شیعیان انجام دادند.
وی ادامه داد: از دل همین قوم، گوهرشــاد خانم 
برخاســت که تنهــا یکی از خدماتش ســاخت 
مسجد گوهرشاد اســت و به غیر از این خدمت 
گرانبها در جریان فرهنگی انقالبی، تحول ســاز و 

تحول آفرین نیز ایفای نقش کرد.
آیــت اهلل علم الهدی با بیان اینکــه آنچه امروز با 
نام بانو گوهرشــاد تناسب دارد، معرفی خواهرانی 
فرهیخته، با عظمت و نقش آفرین اســت، گفت: 
عظمتی مثال زدنی از شــخصیت هایی همچون 
زینب کبری)س( در تاریخ به ثبت رســیده و کم 
نیســت حرکت های انقالبی زنانی از این قبیل که 
در تاریخ شیعه ظاهر شدند و از این امتیاز برخوردار 

بودند.
وی تحول آفرینی و تحول ســازی را نقطه عطف 
جایــزه جهانی گوهرشــاد ذکر کــرد و گفت: 
شخصیت های فرهیخته ای که برگزیده این جایزه 
شــده اند افرادی هستند که صرف نظر از خدمات 

ارزشمندشان، شخصیت تحول سازی داشته اند.
آیــت اهلل علم الهدی افــزود: بانوانــی در عرصه 
مقاومت تابلویی بزرگ در برابر استکبار به نمایش 
گذاشتند و پرچم زن فرهیخته اسالمی را در برابر 
دشــمنان باال بردند و در عرصه های اجتماعی و 

سیاسی جریان ساز شدند.
وی تأکید کــرد: در دنیایی کــه زن را تابلویی 
بــرای عرضه امیال شــهوانی مــردان به جهان 
معرفــی می کند و اهمیت حقوق زن را در قالبی 
مسموم به نسل جوان ارائه می دهد، معرفی زنانی 
مقــاوم و فرهیخته در جایزه جهانی گوهرشــاد 
 اقدام شایســته ای  است، اقدامی که از تربت پاک 
عالم آل محمد)ع( برخاسته و امید است در آینده 

شاهد توسعه آن باشیم.

 استفاده از ظرفیت  آستان قدس رضوی 
در جریان سازی فرهنگی 

دبیر جایزه جهانی گوهرشــاد در این مراســم با 
تشــریح اقدامات دبیرخانه این جایزه اظهار کرد: 
این جایــزه با هدف تجلیــل از بانوان فرهیخته 
و نیکوکار سراســر جهان در ذیــل نام حضرت 
رضــا)ع( و به نام یکــی از خادمان این حضرت، 
به منظور اســتفاده از ظرفیت های عظیم آستان 
قدس رضوی در ترویج معــارف قرآنی و مکتب 
اهل بیت)ع( و جریان ســازی فرهنگی در زمینه 
نیکوکاری و مطالبه گری، هر ســال از هشــت 
بانوی فرهیختــه و نیکوکار داخلــی و خارجی 

تجلیل می کند.
علی ســروری افزود: بانو گوهرشــاد، شخصیتی 
خیر، نیکوکار، علم دوست، متدین، واقف، مدیر و 
مدبر بودند که عالوه بر موقوفات قابل توجهی که 
در کنار مضجع منور حضرت رضا)ع( بنا نهادند، 
اقدامات ارزشــمندی در عرصه هــای فرهنگی، 
اجتماعی و تمدن ساز از خود به یادگار گذاشتند.

وی بیان کرد: مســجد گوهرشاد به عنوان اثری 
تاریخی و تمدنی که در جوار بارگاه این امام همام 
پس از 600 ســال به جا مانده، مکانی است که 
شاهد تحوالت تاریخی بســیاری بوده و همواره 
شخصیت های بزرگ دینی در این مکان مقدس 
به تدریس و ترویج معــارف الهی پرداختند که 
همه این اقدامات مرهون اخالص و فداکاری این 

بانوی نیکوکار و محب اهل بیت)ع( است.
ســروری در ادامه با اشاره به اینکه گستره مورد 
نظر در جایزه جهانی گوهرشــاد تنها به موضوع 
وقف خالصه نمی شــود، بلکه تمامی عرصه های  
نیکوکاری را دربرمی گیرد، تصریح کرد: مالک های 
هشت گانه این جشنواره ایثار و شهادت، مقاومت 
و بیداری اسالمی، جریان سازی فرهنگی و هنری، 
وقف و امور خیریه، خدمات عمرانی و پزشــکی، 
امور علمی، آموزشی و پژوهشی و حوزه مدیریت 

و کارآفرینی است.
وی حضــور فعــال در فضای مجــازی، تعامل 
بــا نهادها و ســازمان های داخلــی و خارجی و 
برگزاری ســومین دوره شب شعر گوهرشاد را از 
اقدامات جنبی این دوره برشــمرد و گفت: یکی 
از برنامه هــای آینده جایزه جهانی گوهرشــاد، 
تشــکیل شــبکه جهانی بانوان نیکوکار و انجام 
فعالیت های تبلیغی و رســانه ای است که در این 
مسیر نیازمند توســعه و تکمیل بانک اطالعاتی 
هســتیم و امیدواریم با معرفی بانوان نیکوکار از 
طریق سایت بر غنای آن افزوده شود و با استفاده 
از ظرفیت های رسانه ای و اندیشمندان در مسیر 
تحقــق اهداف مورد تأکیــد رهبر معظم انقالب 

گام های مؤثری برداریم.

آنچه می خوانید

بانو گوهرشاد فقط یک مسجد 
نساخت، بلکه این مسجد 

برآیند فکر، اعتقاد و عقیده 
بود. او نمی خواست تنها یک 

بنای ماندگار تأسیس کند، این 
مسجد محصول ایمان، بینش، 
توحید، پاکدامنی و اعتقاد به 
امامت و والیت این بانو است

آنچه می خوانید

 جایزه جهانی گوهرشاد
 به شایستگی توانسته به تبیین 
چهره های برجسته فرهنگی از 
میان خیل عظیم بانوان مؤمنه 
و خیر امروز برآید و زنانی را به 
جهان معرفی کند که همچون 
گوهرشاد خانم موجب افتخار 

اسالم هستند

صبح دیروز در تاالر قدس حرم مطهر رضوی منتخبان چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد شناخته شدند

بانوان برگزیده جهان اسالم
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گپ و گفتخبر

آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس در استان گلستان از برگزاری جشن بزرگ زیر 
سایه خورشید همزمان با دهه کرامت در شهر گرگان خبر داد.

سیدحسین علوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن میالد امام 
رضا)ع(، جشن بزرگ زیر سایه خورشید در استان گلستان و با مرکزیت شهر گرگان 
برگزار می شود.وی افزود: این جشن با حضور کاروان خادمان رضوی و پرچم متبرک 
امام رضا)ع( انجام خواهد شد که در این برنامه توزیع بسته های متبرک حرم رضوی 

بین مردم برنامه ریزی شده است.
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان ابراز داشت: جشن بزرگ ازدواج زیر 
پرچم حرم امام رضا)ع(، برگزاری مســابقات شاد و فرهنگی، ارائه خدمات رایگان 
پزشکی، مشاوره، برپایی غرفه کودک و بخش های متنوع دیگر از جمله برنامه های 

این جشن در شهر گرگان است.
 علوی بیان داشت: این برنامه ساعت 21 پنجشنبه  شب در سالن ورزشی امام خمینی )ره(

برگزار می شود.

آستان: کاروان »زیر سایه خورشید« در میان استقبال گرم و پرشور مردم مسلمان 
شیعه و اهل سنت ساحل نشین دریای مکران، وارد شهرستان جاسک در شرقی ترین 
نقطه از استان هرمزگان شــد.مردم مؤمن و مسلمان شهر ساحلی جاسک اعم از 
برادران اهل ســنت و شیعه از ساعت ها قبل به استقبال خدام رضوی که در قالب 
کاروان زیر سایه خورشید به استان هرمزگان سفر کرده اند، آمده بودند و با دود کردن 
اســپند و گشــته از خادمان حرم مطهر اوالد رسول اکرم، حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( به گرمی استقبال کردند.استقبال کنندگان که فرماندار و امام جمعه نیز در 
بین آنان حضور داشتند، با نواختن سنج و دمام به پیشواز کاروان خدام امام رضا)ع( 
شتافتند و دانش آموزان حاضر در این مراسم با قرائت دکلمه ای در وصف امام رئوف 
به اعضای کاروان خوشــامد گفتند.حضور در گلزار شهدا، غبارروبی و عطرافشانی و 
ادای احترام به مقام واالی شهیدان، نخستین برنامه حضور کاروان زیر سایه خورشید 
در شهر جاسک بود و خادمان و حامالن پرچم متبرک بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( 

به دیدار امام جمعه این شهرستان رفتند.

آستان: خادمان حرم نورانی امام رضا)ع( با سفر به استان کردستان به شهدای این دیار 
ادای احترام کردند.همزمان با برگزاری جشن های دهه کرامت، جمعی از خادمان حرم 
نورانی حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به سرزمین مجاهدت های خاموش سفر کردند 
تا در دهه کرامت میهمان مردم این دیار شــوند.آیین استقبال از خادمان حرم نورانی 
امام رضا)ع( با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مسئوالن محلی 
در سنندج برگزار شد.پس از برگزاری آیین استقبال، خادمان آستان قدس رضوی در 
یادمان شهدای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان حضور یافتند 
و به شــهدای گرانقدر این دیار ادای احترام کرده و یادشــان را گرامی داشتند.کاروان 
»زیرسایه خورشــید« پس از دیدار با خانواده های شهدا، بازدید از بیمارستان شهید 
چمران و حضور در مراسم جشــن رضوی شهرستان سروآباد، در صبحگاه مشترک 
نیروهای مســلح مریوان حضور پیدا کرده و پس از آن از بیماران بیمارســتان بوعلی 
عیادت کرد. خادمان آستان قدس رضوی سپس به شهرستان های مختلف سقز، بانه، 

دهگالن، دیواندره و قروه عزیمت و بیرق متبرک امام رضا)ع( را حمل کردند. 

آستان: کاروان خدام حرم رضوی به مناسبت دهه کرامت وارد شهرستان بهاباد شدند 
و مورد اســتقبال با شکوه مردم والیتمدار و مســئوالن بهاباد از توابع استان یزد قرار 
گرفتند.خدام حرم رضوی در حالی که پرچم متبرک آســتان مقدس حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( را حمل می کردند در میدان امام حسین )ع( بهاباد مورد استقبال اقشار 
مختلف مردم و مسئوالن این شهرستان قرار گرفتند.مشتاقان و دلدادگان امامت و والیت 
با سر دادن نوای »رضا رضا« و دریافت گل از خادمان آن امام رئوف، عشق و ارادت خود 
را به اهل بیت)ع( بویژه حضرت امام رضا)ع( به منصه ظهور رســاندند.در ادامه، کاروان 
خدام رضوی با گرداندن پرچم ســبز گنبد امام رضا)ع(، مــردم را به زیارت معنوی و 
عاشقانه امام مهربانی ها دعوت و ارادتمندان اهل بیت)ع( به امام هشتم شیعیان جهان 
سالم کردند.برگزاری جشن زیر سایه خورشید در روستای به بنستان و شهرستان بهاباد، 
عیادت از بیماران بیمارستان حکیم بهابادی، دیدار با خانواده شهدا، سرکشی و دیدار با 
سالمندان، دیدار با امام جمعه و رئیس اداره تبلیغات اسالمی و... از جمله برنامه های سفر 

خدام کاروان زیر سایه خورشید به شهرستان بهاباد به شمار می رود.

قدس - حسین مروج: اعضای کاروان زیر سایه خورشید با حمل پرچم متبرک بارگاه 
منور رضوی و حضور در بیمارستان شهید بقایی اهواز، بزرگ ترین بیمارستان کشور ویژه 
بیماران خاص )سرطانی، تاالسمی و هموفیلی( ضمن دیدار با این بیماران، برای شفای 
عاجل آنان دعا کردند. همچنین با حضور اعضای کاروان زیر سایه خورشید، اعزامی به 
خوزســتان، نشان متبرک »یا امام رضا)ع(« بر سینه امیر فرماندهی و برخی مسئوالن 
تیپ 192 زرهی ارتش در اهواز نصب شــد. در این مراســم که در محل نمازخانه این 
تیپ و پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار شــد، پس از ادای احترام فرمانده، 
مســئوالن و کادر نظامی تیپ 192 به پرچم متبرک بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( امیر 
فرماندهی و برخی مسئوالن این تیپ مفتخر به دریافت این نشان متبرک شدند.عیادت از 
بیماران بیمارستان های گلستان و شهید منفرد نیاکی، حضور در مرکز فناوری اطالعات و 
ارتباطات معراج سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیدار با خانواده شهید سیدعمار موسوی 
که در حمله تروریستی رژیم اشغالگر قدس در منطقه حمص سوریه در بیستم فروردین 
97 به شهادت رسید و دیدار با بیماران سخت درمان و... از دیگر برنامه های این کاروان بود. 

قدس: هفت شهرستان خراسان شــمالی همزمان با دهه کرامت، میزبان کاروان زیر 
سایه خورشید هستند.همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت، جشن های مردمی زیر سایه 
خورشید با حضور خدام رضوی در شهرهای بجنورد، اسفراین، مانه و سملقان، شیروان، 
گرمه، جاجرم و راز و جرگالن برگزار می شــود.خادمان آقا علی بن موســی الرضا)ع( از 
هفدهم تا بیست و سوم تیر در این استان خواهند بود و پنج خادم حرم رضوی در این 
ایام با حضور در شهرستان های خراسان شمالی، جشن های مردمی زیرسایه خورشید را 
برگزار می کنند.نخستین برنامه کاروان خدام حرم رضوی در این استان، در شهرستان 
بجنورد و دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان بود.دیدار با خانواده شــهیدان »فرهاد 
فرهادی« و »کریم کریمی«، حضور در آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا 
و عشایر، حضور در جشن زوج های جوان و اهدای جهیزیه و حضور در صدا و سیمای 
مرکز اســتان، از جمله برنامه های خدام رضوی در شهرستان بجنورد به شمار می رود.

کاروان زیرسایه خورشید همچنین  روز نوزدهم در راز و جرگالن، بیستم در شیروان و 
بیست و یکم ماه جاری در شهرستان بجنورد حضور می یابند.

امشب؛ جشن بزرگ 
 »زیرسایه خورشید« 

در گلستان 

 کاروان 
 »زیر سایه خورشید« 

به جاسک رسید 

 عطر بیرق رضوی 
در دیار مجاهدت های 

خاموش پیچید

 استقبال از 
 »زیرسایه خورشید« 

در بهاباد 

 عیادت خادمان
 بارگاه منور رضوی 

از بیماران خاص

7 شهرستان خراسان 
شمالی میزبان کاروان 
»زیر سایه خورشید«
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معارف رضوی

   معارف / آمنه  مســتقیمی  در آستانه سالروز 
والدت امــام علی  بن  موســی الرضا)ع( و به  منظور 
بررســی مهدویت در منظومه فکری آن حضرت، با 
حجت االســام محمدصادق کفیل، معاون فرهنگ، 
آموزش و پژوهش بنیاد حضرت مهدی موعود)عج( 
گفت وگویی داشته ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان 
می شود. به عقیده وی، ما جامعه را از امام زمان)عج( 
ترســانده ایم و بعضــاً از دین زده شــان کرده ایم اما 
امام رضا)ع( قرن ها پیش در معرفی موعود به مردم، 
آن حضرت)عج( را مهربان تر از پدر و مادر و دلسوزتر 
از خود بر انســان معرفی کرده اند. ما نیز باید چنان 
تعریفی از وجود امام مهدی)عج( داشــته باشــیم تا 

تک تک افراد عاشق ایشان شوند.

 هجرت امام رضا)ع( بــه ایران در پی اجبار 
مأمون، چه نقشی در شکل گیری فضای ارتباط 

با امام)ع( و والیت داشته است؟
وجــود نورانی امام رضا)ع( 55 ســال در دنیا زندگی 
کرده اند و از این مدت حدوداً 52 ســال را در مدینه 
و نزدیک به ســه ســال را در ایــران بوده اند. جالب 
آنکه هجرت و ورود ایشــان به ایــران، به مثابه ورود 
والیت و تشــیع به ایران است؛ یعنی اگر هم پیش 
از آن، شــیعیانی در ایران وجود داشتند، اما فضای 
والیت مداری و پایه های والیت با حضور ایشــان در 
ایران ایجاد و تقویت شد. امام رضا)ع( با تدبیر خاندان 
امامت را بــا خود همراه کردنــد و از این رو حضور 
حضرت معصومه)س(، شاهچراغ و امامزادگان متعدد 
در ایران، ناشی از تدبیر و مدیریت رضوی است؛ ایشان 

در واقع افق آینده را ترسیم کردند.

 این حضور و اثرگذاری در باب والیت پذیری، 
از نظر طــرح مهدویت و ایجاد فضای پذیرش 
غیبت امام عصر)عج( چه تأثیری داشته است؟

امام رضا)ع( با هجرتشــان به ایــران برای مهدویت 
بسترســازی کردند؛ روایاتی که درباره زمینه سازی 
ظهور و اتفاقات آینده ایــران داریم، همه میراث آن 
دوران اســت؛ یا اگر در  مســئله انقاب  اسامی به 
پیروزی رســیدیم همه الهام از تدابیر رضوی است؛ 
به عبــارت بهتر، برخورداری از نــگاه دینی والیی را 
مدیون حضرت رضا)ع( هستیم. امام رضا)ع( در ادبیات 
و کامشان از والدت امام زمان)عج( تا دوران و دالیل 
غیبت، وظایــف منتظران، حکومت مهدوی، اوصاف 
حضرت حجت)عج(، جلوه های محبــت امام)عج(، 

راهکارهای پیوند با ایشان، حفظ دین در عصر غیبت 
و... سخن گفته اند؛ بنابراین اگر بخواهیم منتظر واقعی 
باشیم باید در آموزه های رضوی تأمل کنیم. باید توجه 
داشــت جمات و تعابیر ایشــان در این باره متعدد 

نیست بلکه کلیدی است.

 تعبیر امام رضا)ع( از فضای غیبت و مصایب 
آن چگونه است؟

یکی از نگرانی های امام رضا )ع(، دغدغه برای شیعیان 
در عصر غیبت اســت؛ یعنی ما هنوز به دنیا نیامده 
بودیم که ایشــان برای ما نگــران بوده اند؛ چنان که 
فرمودند: شیعیان دوران غیبت پیوسته دنبال امامشان 
می گردند و او را نمی یابند؛ این همان وضعیتی است 
که امروز شــیعه از آن رنج می برد. ایشــان سپس 
می فرمایند: باید در این حالت انســان مراقب دین 
خود باشــد و کاری کند که شــیطان به او راه نیابد 
که اگر چنین شد از مســیر ما بیرون می رود. البته 
ایشان مژده ای به شیعیان عصر غیبت می دهند که 
بسیار زیباست و باید با این بشارت زندگی کرد؛ وقتی 
فرمودند: کسی که در دوران غیبت او ثابت قدم بود و 

قلب او به دلیل طوالنی شدن غیبت از امام)ع( فاصله 
نگرفت، با من در جایگاه ماست در روز قیامت؛ یعنی 
ثواب شیعه منتظر اگر در والیت مداری ثابت قدم باشد 

هم درجه بودن با امام معصوم)ع( در روز قیامت است و 
این چه نیک بشارتی است برای آن ها که در مواجهه با 
مشکات، دینشان تضعیف می شود یا با دیدن اشتباه 
دیگران، از دین جدا می شوند. باید توجه داشت اشتباه 

کارگزاران در کشور اسامی تقصیر دین نیست.

 در آموزه های رضوی چه تعبیر و کیفیتی از 
وظایف منتظران وجود دارد؟

مهم ترین قنوت ایشــان، قنوت نماز جمعه است که 
در آن برای ظهور دعا کرده اند. برداشــت این است 
که هدف امام)ع( فقط دعا برای ظهور نبوده بلکه با 
دعا یک اعان عمومی برای شناخت جامعه نسبت 
به ظهور و به نوعی جریان ســازی کرده اند تا جامعه 
درگیر مهدویت و حرکت به سوی آن دولت آرمانی 
شــود: »اَللُّهمَّ اَْصلِْح َعْبَدَک َو َخلیَفَتَک بِما اَْصلَْحَت 
ُه بَِمائَِکِتَک َو اَیِّْدُه بُِروِح  بِِه اَنْبیائََک َو ُرُســلََک  َو ُحفَّ
الُْقُدِس ِمْن ِعْنِدَک َواَْسُلْکُه ِمْن بَْیَن یََدیِْه َو ِمْن َخلِْفِه 
َرَصداً یَْحَفُظونَُه ِمْن ُکلِّ ُســوءٍ َو اَبِْدلُْه ِمْن بَْعِد َخْوفِه 
اَْمناً یَْعُبُدَک ال یُْشِرُک بَِک َشیئاً  َوال تَْجَعْل الََحٍد ِمْن 
َخلِْقَک َعلی َولِیَِّک ُسلْطاناً َو اَذِّْن لَُه فی ِجهاِد َعُدوَِّک َو 

ََّک َعلی ُکلِّ َشیءٍ َقدیر«.  َعُدوِّهِ َواَجَعلنی ِمْن اَنْصارِهِ، اِن
اگر امام رضا)ع( مهم ترین تریبون یعنی نماز جمعه را 
به دعا برای ظهور اختصاص داده اند؛ یعنی امروز هم 
باید مهم ترین گفت وگوها و جلسات با رویکرد و گفتار 
مهدوی همراه باشد. در واقع ایشان یک اصل را بیان 
می کنند وگرنه می شد در قنوت نماز شب برای ظهور 
ْبَر َو  دعا کنند. امام رضا)ع( فرموده اند: »ما اَْحَسَن الَصّ
اِنِْتظــاَر الَْفَرِج«؛ و ایــن یعنی صبر بر انتظار و فرج تا 
اگر انســان دعا و ندبه ای خواند و فرج رخ نداد دلزده 

و پشیمان نشود.

 با این بیان، آیا امام رضا)ع( انتظار را صرفًا 
حالتــی عاطفی قلبی می دانند یــا برای آن 

رویکردی دیگر قائل هستند؟
ایشــان تأکید دارند انتظار در گوشه عزلت مطلوب 
نیست، منتظر باید موضوع مهدویت را در گفت وگوها و 
تریبون ها توسعه دهد؛ یونس بن  عبدالرحمن می گوید: 
امام رضا)ع( پیوسته به ما برای ظهور سفارش می کرد. 
همچنین در دعایی که در مفاتیح الجنان پس از دعای 
عهد آمده، امام رضا)ع( پیوسته به دعا برای فرج توصیه 
کرده اند. جالب آنکه امام رضا)ع( در دعایی می گویند: 

»اَللّـُهَمّ اْجَعلْنی ِمْن اَنْصارِهِ َو اَْعوانِِه«.

 در معرفــی امام زمان)عج( و جلب قلوب به 
ایشان، بیانات امام رضا)ع( چگونه بوده است؟

ما جامعه را از امام زمان)عج( ترســانده ایم و بعضاً از 
دین زده شــان کرده ایم اما امام رضا)ع( قرن ها پیش 
در معرفی ایشــان بــه مــردم، آن حضرت)عج( را 
مهربان تر از پدر و مادر و دلســوزتر از خود بر انسان 
معرفی کرده اند. ما منتظران نیز باید چنان تعریفی از 
وجود امام مهدی)عج( داشته باشیم که تک تک افراد 
عاشق ایشان شوند. بیان جلوه های محبت امام)عج( از 
آموزه های رضوی است اگر هر معلم صرفاً یک جلوه 
را برای دانش آموزان خود بازگو کند، آن گاه شــاهد 
تحوالتی شگرف در نگاه به مهدویت و ظهور خواهیم 
بود. بنا بر روایات وقتی از ایشــان درباره زمان ظهور 
ســؤال می شود، پاســخ می دهند: زمان آن را کسی 
نمی داند؛ اما در وصف مهــدی فرموده اند: حکومت 
زمین را از هر گونه ظلم و ستمی پاک می کند، عدل 
را توسعه می دهد طوری  که دیگر کسی به کسی ظلم 
نمی کند؛ این یعنی جامعه عصر ظهور انســان ها را 
به گونه ای تربیت می کند که کسی در حق کسی ظلم 

نمی کند و این ها هم بر پایه عدالت است.

برش
امام رضا)ع( فرموده اند: شیعیان 

دوران غیبت پیوسته دنبال 
امامشان می گردند و او را 

نمی یابند؛ باید در این حالت 
انسان مراقب دین خود باشد و 
کاری کند که شیطان به او راه 

نیابد که اگر چنین شد از مسیر 
ما بیرون می رود. کسی که در 
دوران غیبت ثابت قدم بود و 

قلب او به دلیل طوالنی شدن 
غیبت از امام)ع( فاصله نگرفت، 

با من است در روز قیامت

بررسی مفهوم مهدویت در منظومه فکری ثامن الحججj در گفت وگو با حجت االسالم کفیل

بشارت امام  رئوفj به منتظران موعود

آیت اهلل نجم الدین طبسی در ششمین نشست تخصصی طرح تقویت مبانی اعتقادی: 
شادی واقعی در سایه ارزش های دینی محقق می شود

ایکنا: طبق تقسیم بندی رایج، معارف دین سه دسته است: 
اعتقادات؛ اخاق؛ احکام فقهــی. اعتقادات به آنچه باید بدان 
اعتقاد داشته باشــیم، می پردازد. اخاق به صفات پسندیده 
و نکوهیــده درونی ما می پــردازد. احکام فقهی هم به احکام 
ظاهری می پردازد. تقسیم بندی دیگری هم وجود دارد؛ دین 
دو بخش دارد: هست ها و نیست های کلی؛ بایدها و نبایدهای 
کلی. پس ما یکســری گزاره های نظــری و توصیفی در دین 
داریم که مستقیماً با مقام عمل مربوط نیستند. ولی یکسری 
گزاره ها دستوری است و مستقیماً با مقام عمل ارتباط دارد. ما 
می خواهیم بگوییم برای اینکه معرفت دینی خودمان را عمق 
ببخشــیم و به زوایای پنهان این معارف دینی پی ببریم و در 
مقابل اشکاالت و شبهات از ساحت معارف دین دفاع بکنیم، 
باید یکســری مسائل را بیاموزیم که هم به فهم این ها کمک 
می کند و هم در برابر اندیشــه های معارض به کار ما می آید. 
امور فقهی گستره وسیعی دارد؛ برخی قسمت های مهم فقه 
عبارتند از حقوق و سیاســت. موضوع سیاست، حکمرانی و 
اداره امور جامعه اســت. هیچ جامعه ای بدون حکومت ممکن 
نیســت و سیاست ناظر به رابطه میان حاکمان و مردم است. 
اما حقوق ناظر به چیست؟ حقوق ناظر به روابط میان انسان ها 
و محیط زیســت اســت. پس در همه این ها بــا باید و نباید 
ســروکار داریم و همگی ناظر به مقام عمل و رفتار است. اگر 
در این علــوم و بایدها و نبایدها دقت کنیم، خواهیم دریافت 
که این ها مبتنی بر یکسری گزاره های پیشینی هستند که اگر 

این امور پیشینی تغییر کنند، این بایدها و نبایدها هم تغییر 
پیدا می کنند. چگونه؟ مثاً در علوم سیاسی، پیش از بررسی 
رابطه بین حکومت و مردم پرسش های متقدمی وجود دارد؛ آیا 
حکومت الزم است؟ حکومت حق چه کسی است؟ و... که بر 
کل دانش سیاست حاکم است. این پرسش ها در دانشی به نام 
فلسفه سیاست مورد بحث قرار می گیرند. ]چنین پرسش هایی 
در مورد حقوق و اخاق هم وجود دارد[. پس ما پیش از بررسی 
حقوق، سیاســت و اخاق باید به بررسی سه دانش با عنوان 
فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه اخاق بپردازیم. باید 
توجه داشت در اخاق، حقوق و سیاست ما از بایدها و نبایدهای 
عملی صحبت می کنیم و همه ناظر به انسان هستند. پس برای 
اینکه اخاق، حقوق و سیاســت انسان مشخص شود؛ ابتدا 
باید یک انسان شناسی داشــته باشیم. خود انسان شناسی 
متوقف اســت بر خداشناســی و پیش از آن باید به خود 

شناخت بپردازیم.

رسا: تذکر لســانی یکی از مهم ترین نیاز های امروز جامعه 
اســامی اســت؛ جامعه نیازمند موعظه و تذکر اســت؛ تا 
زمانی که تذکر در جامعه زنده باشد، انحراف در بین مردم 
جایگاهی ندارد. مرگ یکی از بهترین واعظ هاســت؛ وقتی 
انسان خط قرمز ها را پشت سر می گذارد و به معنای واقعی 
کلمه سرکش می شــود، تنها واعظی که می تواند او را سر 
جایش بنشاند، مرگ اســت. فقر نیز یکی دیگر از بهترین 
وعاظ جامعه اســت؛ برخی ها به واســطه مالــی که دارند 
آنچنان مغرور و سرکش می شــوند که انگار این مال برای 
آن ها دائمی اســت، در صورتی که اگر خدا بخواهد با یک 
زلزله و یا با وقوع یک ســیل ویرانگر تمــام مال خود را از 
دســت می دهند. متأســفانه برخی خوش بودن را در رواج 
فســق و فجور می بینند؛ در حالی که این خوشــی ها پوچ 
و توخالی است؛ باید مســئوالن به فکر تربیت نسل جوان 
ما باشــند و بدانند شــادی و خوش بودن واقعی در سایه 
ارزش های دینی محقق می شود. دین اسام به هیچ عنوان 
با نشاط و شادمانی جامعه مخالف نیست؛ متأسفانه برخی 
از مســئوالن تنها به فکر رواج امــور پوچ در جامعه اند و به 
بهانه های واهی به فکر انحراف نســل جوان هستند که این 
امر با اصل نظام اســامی در تضاد است. هیچ کجای دنیا 
آزادی مطلــق وجود ندارد؛ آزادی در قالب قانون معنا پیدا 
می کند؛ امر به معروف و نهی از منکر عین قانون اســت و 
اگر به فراموشــی سپرده شــود، ارزش به ضدارزش تبدیل 

می شود. متأســفانه در شرایط کنونی معروف جای خود را 
به منکر داده اســت و این بســیار خطرناک است؛ به لطف 
الهی بدنه نظام قوی است، اما نباید غافل باشیم؛ سکوت در 
برابر منکر جامعه را به ورطه نابودی می کشــاند. باید برای 
احیای امر به معروف و نهی از منکر از خانه و خانواده خود 
شروع کنیم؛ باید در مرحله نخست به فکر اصاح و تربیت 
درســت فرزندان خود باشــیم و بدانیم تنها در سایه دین 
و ارزش های اســامی است که می توانیم به رشد و پویایی 
برســیم. فضای مجازی هم یک فرصت اســت و هم یک 
تهدیــد؛ حضور جوانان و نوجوانان بدون نظارت خانواده در 
این فضا خطرآفرین است. بی کفایتی مسئوالن و کارمندان 
دولــت آبروی نظام را می برد؛ بســیاری از خیانت هایی که 
امروز در کشــور می شــود به خاطر آن است که خود را به 
بی خیالی زده ایم و دغدغه اصاح امور را نداریم؛ بدانیم تا ما 

نخواهیم جامعه اصاح نمی شود.

اخالقپژوهش

حجت االسالم دکتر مهدی عبداللهی در حوزه علمیه امام خمینیeتهران تبیین کرد
تأثیر معرفت شناسی در مطالعات اسالمی و علوم انسانی

و حجاب  عفاف  احمدی شیروان:  معارف/مریم 
را دو گوهــر گرانبهایی می دانیم که از طرف خداوند 
برای حفظ و صیانت از حریم شخصی انسان ها و نهاد 
خانواده قرار داده شــده است؛ دو عنصری که سبب 
می شود جامعه از هر گزندی در امان مانده و خانواده 
مهدوی پا بگیرد. نهمیــن روز از دهه کرامت که به 
مناســبت همزمانی با سالروز واقعه گوهرشاد در 21 
تیرماه 1314 و روز عفاف و حجاب، به عنوان »عفاف و 
حجاب، گوهر خانواده مهدوی« نام گذاری شده است؛ 
بهانه ای شــد تا با حجت االسام سیدمحمدمحسن 
دعایی، دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب کشور 
به گفت وگو نشسته و به دستاوردهای حجاب برای 

خانواده ها و چالش های موجود در این راه بپردازیم.

 حیا،  ملکه ای قدسی در روح انسان
حجت االســام دعایــی در ابتــدا و با بیــان اینکه 
بهره مندی انســان از گوهری به نــام عفاف و حیا را 
ادله عقلی و انســانی و تجارب بشری اثبات می کند، 
می گویــد: در ادلــه وحیانی بیشــتر از 600 روایت 
در متون دینی وارد شــده که تأکید می کند صفات 
نفسانی به نام حیا، عفت، غیرت و پوشش عفیفانه جزو 
برجسته ترین کماالت مورد تأکید شرع مقدس اسام 
اســت؛ به طور نمونه در روایات داریم: »رأس الدین 
الحیاء« یا »إن اهلل یحب الستر و الحیاء« یعنی خدا حیا 
را دوست  دارد. او اضافه می کند: حیا ملکه ای قدسی 
در روح انسان است که در فارسی از آن به شرم و آزرم 
تعبیر می کنیم. یعنی انسان از یک نیروی بازدارنده 
نسبت به پلشــتی ها بهره مند باشد. در تعبیری اگر 
کسی کار زشتی می کند می گوییم باحیا باش؛ یعنی 
از یک قدرت نفســانی که تو را از آلوده شدن به امور 
زشت باز بدارد بهره مند باش. عفت ملکه نفسانی است 
که خویشتنداری انسان را در آلوده شدن به گناهان 
تقویت کرده و ملکه ای عام هست. به بیان دیگر عفت 

چشــم را از مرتکب شدن به گناهان ناروا برای دیده 
شــدن بازمی دارد. عفت یک زبان عفیف اســت که 
هرگز از او تندی، فحش، حرف زشت و خشونت سر 
نمی زند. عفت دست، عفت شکم، عفت دامن، عفت 
قلب، عفت ذهــن و... همه در آموزه های دینی مورد 

توجه و تأکید قرار گرفته است.

 وظیفه دولت اسالمی
 توسعه پوشش عفیفانه در جامعه است

دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب کشور ادامه 
می دهد: پوشــش عفیفانه در چند آیه از آیات قرآن 
مورد تأکید قرار گرفته و به صراحت خداوند در قرآن 

پوشــش عفیفانه را دستور اکید داده است. در سوره 
احزاب آورده اســت: یَا أَیَُّها النَِّبيُّ ُقــْل ِلَْزَواِجَک َو 
 ، بََناتَِک َو نَِساءِ الُْمْؤِمِنیَن یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمْن َجاَبِیِبِهنَّ
پوشش های خودشان را کامل به انجام برسانند. ذلَِک 
أَْدنَی أَْن یُْعَرْفَن َفاَ یُْؤَذیَْن و بعد خداوند فلسفه این 
دستور را هم ذکر می کند و شخص اول عالم اسام 
را مأمور گفتمان ســازی، فرهنگ سازی و اجرای آن 
می کند. حجت االسام دعایی اضافه می کند: از این 
دســتور متوجه می شویم که دولت و مقامات اسام 
اجرایی اگر می خواهند در حکومت اسام مشروعیت 
داشــته باشــند باید پا جای پای پیامبر اسام)ص( 
گذاشــته و به وظایف قطعی که خدا به پیامبر)ص( 
طبق آیه یاد شده اباغ فرموده، گفتمان سازی کرده 
و به توسعه پوشش عفیفانه عمل کنند زیرا پوشش 
عفیفانه برای زن و مرد ایجاد امنیت می کند. بنابراین 

اهمیت مسئله در آموزه های وحیانی محرز است.

 بی حجابی تمدن نیست
ایــن کارشــناس دینــی در ادامه بیــان می کند: 
آموزه هــای دینی بخصوص ســبک زندگی رضوی 
در مورد بهره مندی عاقه مندان به ســاحت قدسی 
حضرت رضــا)ع( و در این دهه مبــارک کرامت بر 
این مســئله تأکید دارد که هر فرد عاقه مند به امام 
رضا)ع( به فرهنگ رضوی نیز عاقه دارد و مشــتاق 
اســت امامش از او راضی باشد. به همین دلیل باید 
به آنچه حضرت برای آن مبعوث شده و مأموریت و 
گفتمان سازی داشته، عمل کند. حجت االسام دعایی 

یادآور می شــود: زائران امام رضا)ع( باید به فرهنگی 
که حضرت رضا)ع(، اجداد مطهرشــان و بخصوص 
مادر گرامی شان حضرت فاطمه زهرا)س( پایه گذاری 
کردند مقید و پایبند باشند. ارزش حجاب و عفاف از 
نظر عقل هم محرز است زیرا مهم ترین ابزار موفقیت 
یک انسان مدیریت احساس است و پوشش عفیفانه 
با تقویت حیا و عفت در نهادینه شدن ملکه احساس 
نقش بســزایی دارد. عقل حکم می کند انسان برای 
تمایز با ســایر موجودات و حیوانات از حریم پوشش 
خود پاســداری کند زیرا اگر بی حجابی و بی حیایی 
نشــانه ای از تمدن بود جامعه حیوانات متمدن ترین 

جوامع در تاریخ شناخته می شدند.

 باید گفتمان مادری و همسرداری در 
خانواده تقویت شود

مدیرعامل مرکز مطالعــات راهبردی علوم و معارف 
اسام تشریح می کند: در جهان غرب معاصر نهضت 
عفت گرایی به شــکل توفنده ای در حال یارگیری و 
هویت سازی اجتماعی اســت. در غرب جریان های 
بســیار قوی سیاســی شــکل گرفته و بر این قائل 
هســتند که افراد تا ازدواج نکرده اند، انگشــت یک 
نامحرم نباید به بــدن آن ها اصابت کند. در غرب به 
خاطر حاکمیت فرهنگ لیبرالیستی و اومانیستی و 
آوردن زن در میدان اجتماعی و حاکمیت موج های 
سه گانه فمینیســم و پاشیده شدن نهاد خانواده و از 
بین رفتــن ارزش ها، بحران های زیــادی به معنای 
دقیــق کلمه وجود دارد و فرهیختگان آن جامعه به 
استناد تجارب بســیار به عفت گرایی و برگشت زن 
به خانه همت گمارده انــد. او عنوان می کند: به باور 
آن ها باید گفتمان های مادری، همسرداری، تربیت 
نسل و... درون نهاد خانواده تقویت شود؛ اما در کشور 
ما عناصری مانند نفــوذ، خودباختگی و بی هویتی 
پررنگ تر شده اند و غفلت و بی توجهی به آسیب های 
آن دامن می زند. دعایی در پایان تأکید می کند: جای 
آن است که در دهه کرامت عاقه مندان، مشتاقان و 
شیفتگان مکتب رضوی و امام مهربانی ها برای هر چه 
بیشتر تخلق به اخاق رضوی که تخلق به اخاق الهی 
و دستور خداســت خود و اطرافیانشان را به داشتن 
پوشش عفیفانه تشــویق و ترغیب کنند. منظور از 
پوشش عفیفانه تقید به چادر نیست بلکه پوششی 
اســت که زن را در معرض نامحــرم قرار ندهد. باید 
تاش کنیم در این دهه کرامت، رشد فضایل اخاقی 
که مــورد تأکید حضرت رضا)ع( اســت، در جامعه 
عاقه مندان ایشــان و همه جامعه اسامی انسانی 
ایرانی بویژه نسل جوان و فرهیخته که امیدهای آینده 

هستند تقویت شود.

گفت وگو با حجت االسالم دعایی در آستانه روز عفاف و حجاب و تقارن آن با دهه کرامت

خدا حیا را دوست  دارد
برش

در غرب 
به خاطر حاکمیت فرهنگ 

لیبرالیسم و اومانیسم، موج های 
سه گانه فمینیسم و پاشیده 

شدن نهاد خانواده و از بین رفتن 
ارزش ها، بحران های زیادی به 

معنای دقیق کلمه وجود دارد و 
فرهیختگان آن ها به استناد این 
تجارب، به عفت گرایی و برگشت 

زن به خانه همت گمارده اند

سپهر تابناک؛ مجموعه یادداشت اختصاصی
 آیت اهلل دکتر محمدهادی عبدخدایی )بخش چهارم( 
امام رضاj و پذیرش والیتعهدی

یکی از مقاطع حساس در زندگی امام 
هشتم)ع( دوران والیتعهدی آن حضرت 
بوده اســت. در این مورد تحلیل های 
گوناگونی شده است ولی هدف ما بیان 
نقش پراهمیت پذیرش والیتعهدی از 
ســوی آن امام بزرگوار است. اوالً باید 
توجه داشــت که حکومت و زمامداری 

اســامی حق ائمه اطهار)ع( است و اگر ســایر ائمه)ع( از این جهت در عزلت قرار 
داشــته و منزوی بوده اند به سبب ظلمی بوده که ظالمان انجام داده و غصبی بوده 
است که غاصبان خافت کرده اند؛ مثاً خافت حق امام صادق)ع( بوده است ولی 
بنی عباس و در صدر آن ها منصور دوانیقی چونان اختاپوس دست روی آن گذاشته 
و امام ششم و امت اسامی را از آن محروم نموده بودند؛ پذیرش حکومت هم هیچ 
گونه منافاتی با زهد و تقوا ندارد بلکه یک وظیفه است و حاکم واقعی اسامی هم 

باید عالم ترین و باتقواترین فرد جامعه اسامی باشد.
ثانیاً امام هشتم)ع( با پذیرش این والیتعهدی سبب شد که تشیع از انزوا بیرون آمده 
و بتواند تجدید حیات کند. اگر دوران پرخفقان هارون را ماحظه کنیم مشــخص 
می شود که شیعیان چگونه در اختفا به سر می بردند تا آنجا که جرئت نمی کردند نام 
امام خود را بر زبان برانند. کاماً معلوم است که عده ای چگونه در زندان ها در شکنجه 
و تحت فشار بودند و عده ای گرفتار اعدام و چوبه  دار می شدند؛ پذیرش والیتعهدی 
از ســوی امام)ع( سبب شد که دستگاه خافت به مرحله انفعالی برسد و خودش 
 عظمت امام و شخصیت ایشان را اعام کند تا آنجا که مأمون در عهدنامه خود بگوید

علی بن موسی الرضا را شایسته ترین فرد یافته و او را برای این تصدی برگزیده است؛ 
در نتیجه شیعه هم از آن بحران شدید نجات یافته و از آن انزوا بیرون بیاید.

پذیرش والیتعهدی سبب شد که مقام مقدس امامت همه جا مطرح شود و امام در 
صدر جلسات مباحثه و مناظره با صاحبان ادیان و فرق مختلف قرار گیرد و شخصیت 
علمی، عبادی و تقوایی او زبانزد عام و خاص شــود؛ پذیرش والیتعهدی سبب شد 
که شیعه جان تازه ای گیرد، نفس تازه ای بکشد، علمای شیعه بروز و ظهوری داشته 
باشند، چه در حجاز و چه در عراق و چه در ایران، بویژه در قم، حلقات درس تشکیل 
داده و پایه های خود را محکم سازند که همین امر نقش بسیاری در قرن های بعدی 
هم داشته است. عنوان والیتعهدی فرصت مهمی بود که تا آن روز در تاریخ تشیع به 
وجود نیامده بود و باید امام)ع( حداکثر بهره برداری از آن را می فرمود همان طوری 
که به صورت دیگری امام باقر)ع( و امام صادق)ع( از فرصت های خود برای احیای 
مکتب اســتفاده نمودند. در عین پذیرش والیتعهدی امام به صورت اعجازآمیزی 
اظهار داشتند که خافت به ایشان نمی رسد همچنان که فرمودند: »الجامعه و الجفر 
علی ضده«؛ جامعه و جفر )وســائل اطاعاتی و علم مخصوصی که از سوی خداوند 
در اختیار ائمه اطهار و خاندان عترت بوده( ضد این است؛ یعنی خافت برای ایشان 
تحقق نمی یابد. در برخی از عبارات دیگر هم به این موضوع اشاره فرمودند. پذیرش 
والیتعهدی ســبب شد که دستگاه خافت خودش اعتراف به ظلم نیاکان خویش 
بنماید و اینکه آنان مســیر خافی را پیمودند؛ این موضوع در سخنان امام)ع( به 
صراحت بیان شده است که چگونه در گذشته ظلم هایی به خاندان مقدس رسالت 
و والیت شــده است همان طور که می فرماید: »و وصل ارحاماً قطعت و اّمن نفوسا 

فضعت« )بحارالنوار، ج 49، ص152 و 153(. 

 سخنی چند از امام رضا)ع(
امام ابوالحسن الرضا)ع( کلمات و سخنان آموزنده ای در موضوعات گوناگون دارند که 

اینک تنها به چند روایت در مورد ایمان و اخاق بسنده می کنیم. 
تعریف ایمان: »االیمان قول مقول و عمل معمول و عرفان بالعقول«؛ ایمان عبارت از 
گفتاری است که با زبان گفته می شود و کرداری است که با عمل انجام می گیرد و 
معرفتی است که با عقل ها حاصل می شود. برخی سعادت و نجات را تنها در اعتقاد 
قلبی می دانند ولی قرآن کریم سعادت و نجات از خسران را در ایمان و عمل صالح 
معرفی می فرماید و امام هشتم)ع( هم در این روایات به ابعاد ایمان اشاره می فرماید.

ایمان و اخالق: »أحسن الناس إیماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله و أنا الطفکم 
بأهلی« )تفسیر مجمع البیان، ج1، ص72، دارالتقریب مصر؛ امام علی بن موسی الرضا 
منادی توحید، ص205(؛ کسی ایمانش بهتر از همگان است که اخاقش نیکوتر از 
همگان باشد و نسبت به خانواده خود هم مهربان تر و خوش رفتارتر باشد. سپس امام 
هشتم)ع( شیوه و سیره خودش را هم بیان نمود و فرمود: من هم نسبت به خانواده 

خود از همگان خوش رفتارتر هستم.
پرهیزگاری مؤمن و مسلم: امام رضا)ع( از پیامبر اکرم)ص( روایت می کند که 
فرمود: »من کان مسلماً فا یمکر و ال یخدع فإنی سمعت جبرئیل یقول: إن المکر 
و الخدیعة في النار؛ ثم قال لیس ِمنا َمن غش مسلماً و لیس منا َمن خان مسلماً«؛ 
کسی که مسلمان باشــد مکر و خدعه نمی کند؛ از جبرئیل شنیدم که می گفت: 
ســرانجام مکر و خدعه آتش جهنم اســت؛ سپس فرمود: از ما نیست کسی که با 
مســلمانی غش در معامله انجام دهد یا به او نیرنگ زند، از ما نیست کسی که بر 

مسلمانی خیانت روا دارد.
سه ویژگی اخالقی برای مؤمن: »الیکون المؤمن مؤمناً حتی تکون فیه ثاث 
خصال: سّنة من ربّه و سّنة من نبِیّه صلی اهلل علیه و آله و سّنة من ولیِّه علیه السام؛ 
؛ أمَّا السّنه من نبِیّه صلی اهلل علیه و آله فمداراة الناس؛  فأما السّنة من ربِّه فکتمان السِرّ
و اّما السّنه من ولِیّه علیه السام فالصبر في البأساء و الضراء« )تحف العقول، ص329(؛ 
مؤمن، مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد، سنتی از پروردگارش، سنتی 
از پیامبرش و سنتی از ولی امرش. سنت پروردگارش، حفظ اسرار است و اما سنت 

پیامبر مدارا کردن با مردم است و اما سنت از ولی امرش صبر در سختی ها است.
زدودن غم از دل مؤمن: »من فرج عن مؤمن فرج اهلل من قلبه یوم القیامة« )امام 
علی بن موســی الرضا منادی توحید، ص205 از کافــی، ج2، ص200(؛ هر کس 
اندوهی از دل مسلمانی بزداید و گرهی را از کار او بگشاید، خداوند متعال روز قیامت 

غم و غصه را از دلش برطرف فرماید.
بهترین سبک زندگی: علی بن شعیب می گوید: به خدمت امام هشتم)ع( رسیدم، 
به من فرمود: »من أحسن الناس معاشاً«؛ زندگی چه کسی بهتر از همه مردم است؟ 
گفتم شــما به آن آگاه تر هستید. امام فرمود: »من حسن معاش غیره في معاشه«؛ 
کسی که در خال زندگی او دیگری هم زندگی خوبی داشته باشد؛ یعنی زندگی 
انسان به نحوی باشد که دیگران هم از او بهره مند شوند. سپس امام فرمود: »من أسوء 
الناس معاشاً«؛ زندگی چه کسی بدتر از همه مردم است؟ باز گفتم شما بهتر می دانید. 
حضرت فرمود: »من لم یعش غیره في معاشه«؛ آن کسی که دیگری از زندگی او به 
نوایی نرسد. بدترین زندگی، زندگی فردی است که هیچ خیری از او به مردم نرسد 
تنها در فکر خودش باشــد؛ درآمد خودش، رفــاه خودش، لذت و تجمل خودش؛ 
معموالً چنین افرادی ضرر برای مردم هم دارند. بعد امام هشــتم فرمود: »یا علی! 
احسنوا جوار النعم فإنها و حشیهة«؛ هنگامی که نعمتی با شماست او را بخوبی به کار 
برید، زیرا به زودی از دست می رود. جوانی می رود، ریاست می رود، ثروت می رود و 
سرانجام عمر هم می رود؛ فقط چیزی می ماند که آدمی در راه خدا و بندگان خدا به 
کار برده باشد که فرمود: »ما عندکم ینفد و ما عنداهلل باٍق«. سپس امام فرمود: »إن 
شر الناس من منع رفده و أکل وحده« )مسندالرضا، ج2، ص315(؛ امام هشتم)ع( 
هنگامی که در کنار سفره می نشست دستور می داد ابتدا ظرفی بیاورند؛ سپس از هر 
نوع غذایی که در سفره بود و از بهترین آن ها مقداری برمی داشت و در آن ظرف قرار 
می داد و می فرمود که آن را به مسکینان و تهیدستان بدهند؛ پس از آن آیه مبارکه 
»َفَا اْقَتَحَم الَْعَقَبَة« )بلد:11(  تا پایان سوره را تاوت می نمود و می فرمود: چون برای 
هر کسی امکان ندارد که بنده ای آزاد کند خداوند متعال به وسیله اطعام طعام راهی 

برای بهشت گشوده است )بحارالنوار، ج42، ص97(.

سیره
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 توقف مهاجرت از روستاها به کالنشهرها     مهر: مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کالنشهرها خیلی کم بوده 
و می توان گفت در این چند سال اخیر مهاجرت متوقف شده است. رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین افزود: از حاال داریم تالش می کنیم مهاجرت معکوس داشته باشیم یعنی در شهرهای 

کوچک و روستاها اشتغال زایی کنیم تا افرادی که برای اشتغال به شهرهای بزرگ و کالنشهرها آمده بودند به شهرها و روستاهای خودشان برگردند.

نقش قوانین در مهاجرت پزشکان
بتازگی یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس از اینکه برخی پزشکان شاغل 
در بخش دولتی برخالف قانون همزمان در بخش خصوصی نیز فعالیت می کنند 
انتقاد کرده و دلیل بی توجهی به این موضوع را تعارض منافع رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشــکی عنوان کرده که برخی از آن ها در بخش خصوصی فعالیت دارند و 
نمی توانند مانع فعالیت سایر پزشکان در بخش خصوصی شوند. در حالی که چنین 
چیزی مطرح نیست و این قانون فقط در مورد پزشکان تمام وقت دانشگاه های علوم 
پزشکی - تا پیش از رسیدن به درجه علمی دانشیاری - مطرح است و پزشکان 
بخش دولتی پس از اتمام ساعت موظفی خود در این بیمارستان ها و مراکز درمانی 

دولتی،می توانند در صورت صالحدید در بخش خصوصی نیز ارائه خدمت کنند. 
اکنون بخش دولتی پرداخت های مناســب با نیازهای روزمره پزشــکان ندارد و 
معوقات برخی از پزشــکان در این بخش به 13 ماه رسیده به همین دلیل با این 
قانون جدید، تنها پزشکان قدیمی و باسابقه را از دست می دهیم. نکته جالب این 
است که نه تنها بخش دولتی پرداخت های مناسبی برای پزشکان ندارد بلکه حقوق 
فعلــی آن ها را نیز با چند ماه تأخیــر پرداخت می کند. در چنین فضایی بدیهی 
است که پزشــکان، بخش خصوصی را انتخاب می کنند. بنابراین زمانی مجلس 
می تواند فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی را ممنوع کند که مقدمات و 
زیرساخت های این موضوع را فراهم کرده باشد. به طور حتم اگر میزان پرداختی 
پزشکان در بخش دولتی کافی باشد نیاز به مصوبه و قانون نیست تا پزشکان در 

بخش دولتی حفظ شوند.
از سوی دیگر، برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی از این قانون 
مستثنا هستند چرا که درجه علمی دانشیاری را پشت سر گذاشته اند و اگر قرار 
باشد این قانون که در صورت فعالیت در بخش دولتی نمی توانند در بخش خصوصی 
کار کنند در مورد آن ها اجرا شود از دانشگاه ها می روند تا درآمد موردنیازشان را در 
بخش خصوصی تأمین کنند و با این مصوبه نه تنها مراکز درمانی دولتی بلکه حتی 

دانشگاه های پزشکی نیز با خأل استاد باتجربه و قدیمی مواجه می شوند.
وزارت بهداشت پیش از این نیز اجرای کامل این قانون را در زمان فعلی ناممکن 
خوانده و اعالم کرده بود: اجرای این قانون موجب کاهش تعداد پزشکان باتجربه در 
مراکز آموزشی و درمانی دولتی می شود، به همین دلیل این قانون را برای پزشکان 
جوان اجرایی کرده بود و نســبت به پزشکان باتجربه و قدیمی دانشگاه های علوم 

پزشکی و برای حفظ آن ها در بخش دولتی با اغماض رفتار می شد.
با این حال مشکل امروز ما فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی 
نیست چرا که اگر قانون گذاران کشور ما در مجلس شورای اسالمی به سالمت مردم 
اهمیت بدهند، خواستار اجرای چنین قوانینی که طی چندین دهه قبل تصویب 
شده، نمی شوند و اجازه می دهند مردم با انتخاب خود از علم و تجربه پزشکان کشور 
- اعم از بخش دولتی و خصوصی - بهره مند شوند و پزشکان انگیزه بیشتری برای 

ماندن در کشور و ارائه خدمات پزشکی به هموطنان خود داشته باشند. 
متأســفانه در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از پزشکان مهاجرت کرده اند، اما 
نمایندگان مجلس و دولت با بی توجهی به این مسئله و با سردادن کمبود پزشک 
در کشور، به جای ارائه راهکار های اصولی برای پیشگیری از مهاجرت پزشکان که 
جزو نخبگان این مرز و بوم کشور محسوب می شوند، هر روز با تصویب و یا حتی 
نبش قبر قوانینی که سال ها از تصویب آن ها می گذرد، عرصه را برای خدمت آن ها 
تنگ تر می کنند در حالی که می توان با پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پزشکان 
بخش دولتی و نزدیک کردن تعرفه های بخش دولتی و خصوصی، شرایطی را فراهم 

کرد تا چنین دغدغه هایی در نظام سالمت کشور مطرح نشود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  چندی پیش عضو 
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه برخی پزشکان شاغل بخش دولتی 
برخالف قانون، همزمان در بخش خصوصی 
آمارها  طبق  بود؛  گفته  می کنند،  فعالیت 
سرانه پزشک عمومی در ایران 11 پزشک به 
ازای هر 1۰هزار نفر بوده که حدود یک سوم 

استاندارد های جهانی است. 
به گفته جبار کوچکی نژاد، وزارت بهداشــت 
عملکرد خوبــی در زمینه تعــداد و توزیع 
مناسب پزشک در کشور نداشته و در زمینه 
سرانه پزشــک، به وظایف قانونی خود عمل 
نکرده است. کمبود پزشک در شهرستان های 
 مختلــف و صف هــای طوالنــی مطب ها 
نشان دهنده عملکرد ضعیف وزارت بهداشت 
اســت که عالوه بر مشکالت ناشی از کمبود 
پزشک، متأسفانه مشــاهده می شود برخی 
پزشــکان شــاغل در بخش دولتی برخالف 
قانون همزمان در بخش خصوصی نیز فعالیت 
می کنند. علت بی توجهی بــه این موضوع، 
تعارض منافع رؤســای دانشــگاه های علوم 
پزشکی است که برخی از آن ها نیز در بخش 
خصوصی فعالیت دارند و نمی توانند جلودار 

سایر پزشکان شوند.
وی اظهار امیدواری کرده بود تعیین ظرفیت 
پذیرش رشته های پزشــکی در اختیار یک 
سازمان نباشد؛ در این صورت دیگر پزشکان 
نمی توانند مانــع از افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجو در رشته های پزشکی شوند که البته 
پیشنهاد تغییراتی را در قوانین و آیین نامه های 
مربوط به پذیرش رشــته ها داده ایم. هدف، 
ایجاد یک سازمان مستقل بدون وابستگی به 
وزارت بهداشت و علوم است. این سازمان زیر 

نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد!
ایــن در حالی اســت کــه افزایش ظرفیت 
دانشــجویان پزشــکی به معنــای پذیرش 
داوطلبان با رتبه های پایین علمی است که 
با توجه به اینکه پزشکی حرفه ای است که با 
جان مردم سر و کار دارد، این افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجویان پزشکی به قیمت سالمت 
و زندگی مردم تمام می شــود. اما شــهرام 
توفیقی، عضو هیئت مدیــره انجمن علمی 
اقتصاد ســالمت ایران و دکترای تخصصی 

مدیریت خدمات بهداشــت و 
درمان، نظری متفاوت در این 

خصوص دارد.

 کمبود پزشک عمومی و 
پزشک خانواده

دکتر توفیقی می گوید: افزایش 
پذیرش دانشــجوی پزشکی موجب کاهش 
سطح علمی پزشکان نمی شود، همه افرادی 
که رتبه علمی خوبی در دانشــگاه ها کسب 
می کنند، الزاماً همه افراد باسواد و کارآمدی 
نخواهند شــد و ممکن است فردی که رتبه 
پایین تری کســب کرده باشد دانش آموخته 
بهتر و موفق تری باشــد چرا کــه عالوه بر 
سواد، ظرفیت های فردی و محیط آموزشی 
ویژگی هایــی نظیر دارا بــودن مهارت های 
تصمیم گیری، تشــخیص، انتخاب و هوش 
هیجانــی در مجموع موجب می شــود فرد 
متخصص توانمندی شود و بتواند حرفه ای را 
به نحو مناسب به انجام برساند. بنابراین اگر 
تعداد پذیرش دانشــجویان پزشکی افزایش 
یابد نه تنها مشــکلی برای حوزه ســالمت 
کشور ایجاد نخواهد شد بلکه مشکل کمبود 
پزشک عمومی و پزشک خانواده در کشور نیز 
برطرف خواهد شد. وی ادامه می دهد: ما در 
کشور تعداد زیادی پزشک متخصص داریم 
اما نسبت به جمعیت کشور با کمبود پزشک 
عمومی و پزشک خانواده  مواجه ایم، بنابراین 
باید عالوه بر افزایش ظرفیت دانشــجویان 

پزشــکی در مقطع عمومی، 
بــرای چنــد ســال ظرفیت 
پذیرش پزشک متخصص در 
کاهش  را  مختلف  رشته های 

دهیم.
 

 قانون 68 ساله 
دکتر توفیقی می گوید: اواخر دهه 133۰ بود 
که در مجلس شــورای ملی قانونی تصویب 
شد مبنی بر اینکه پزشــکان بخش دولتی 
فقط می توانند در مراکز دولتی فعالیت داشته 
باشــند و این قانون تاکنون نقض نشده و یا 
قانونــی خالف آن صادر نشــده چرا که کار 
کــردن در دو جای متفاوت به عنوان یکی از 
معضالت نظام سالمت در تمام دنیا شناخته 
شده، به عنوان نمونه در برخی کشورها مانند 
فرانســه قانون منع جدی کار پزشک در دو 
بخش دولتی و خصوصی صادر شده به طوری 
که پزشــکان اجازه تأسیس مطب شخصی 
را هم ندارند چه رســد به اینکه بخواهند در 

بیمارستان خصوصی کار کنند. 
وی می افزاید: پس از پیروزی انقالب نیز همه 
وزیران بهداشت بر این مهم تأکید داشته اند 
اما متأســفانه تاکنون ابزارهــای اجرایی و 
همچنین شــرایط تحقق آن به طور کامل 
فراهم نشده است. منظور از شرایط تحقق و 
اجرا این است که با توجه به تشکیل وزارت 
بهداشــت و ادغام آموزش و ارائه خدمت در 
یک وزارتخانه، همه فضاهایی که در اختیار 

دولت و آموزش هســتند، به نحوی دولتی 
تلقی می شــوند و با توجه به پذیرش تعداد 
زیادی دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی، 
تعداد قابل توجهــی عضو هیئت علمی هم 
داریم، بنابراین غیرممکن است که بخواهیم 
همه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم 
پزشــکی را تمام وقت کنیم چرا که ظرفیت 
بیمارســتان ها و درمانگاه های دولتی امکان 
این تصمیم گیری را نمی دهد. البته در یک 
دوره برای تحقق این مسئله به منظور افزایش 
ظرفیت فضای درمانــی، کلینیک های ویژه 
راه اندازی شد تا بتوانند مازاد ظرفیت پزشکان 
شاغل در دانشگاه ها را در کلینیک های ویژه 

ایجاد کردند که البته مؤثر واقع نشد.
 

  تعرفه غیرقانونی بخش خصوصی 
به گفته وی یکی دیگر از دالیلی که اجازه 
نمی دهد این قانون بخوبی اجرا شود این 
است که ما برخالف همه ضوابط علمی و 
حتی قانونی داخل کشورمان چیزی به نام 
تعرفه بخش خصوصی داریم. در حالی که 
بخش خصوصی و بخش دولتی به لحاظ 
حق الزحمه باید یکســان باشــند و تنها 
تفاوت قابل قبول و قابل توجیه، تفاوت در 

سرمایه گذاری  و  اصطکاک 
تعرفه  متأســفانه  اما  است 
روی  خصوصــی  بخــش 
دســتمزد هم اثر می گذارد 
و همیــن مســئله دلیــل 
جذابیــت بخش خصوصی 
برای فعالیت پزشکان شده 
اســت کــه موجب شــده 
برای  خصوصــی  بخــش 
خدمــت،  ارائه دهنــدگان 

پُرکارتــر و بخــش دولتی کــم درآمدتر 
شــود. دکتر توفیقی ضعف نظارت و لجام 
گسیختگی بخش خصوصی را یکی دیگر 
از جاذبه های فعالیت پزشــکان دولتی در 
بخش خصوصی عنــوان می کند و اظهار 
می دارد: در برخی موارد بخش خصوصی 
از درمان بی مهابــا و خارج از عرف درآمد 
کســب می کند و همین مســئله موجب 

جذابیت این بخش شده است. 

عضو هیئت  مدیره انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران از فعالیت غیرقانونی  پزشکان دولتی در بخش خصوصی انتقاد کرد 

پزشکاِن خصولتی !

تفاوت تعرفه درمان 
بخش خصوصی 
با بخش دولتی 
برخالف ضوابط 

علمی و مقررات 
کشور است

بــــــــرش

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

رنا
 ای

س :
عک

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علیرضا بهرامی، متخصص اعصاب و روان

خبر

3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمائید      

مشاور عالی سازمان سنجش:
بیش از 133 هزار داوطلب در 

کنکور ارشد غایب بودند

ایرنا: مشــاور عالی ســازمان سنجش آموزش 
کشور گفت: در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ 

تعداد 133 هزار و 3۴3 داوطلب غایب بودند.
حسین توکلی اظهار کرد: در کنکور کارشناسی 
ارشد سال ۹۸ تعداد ۶1۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب 
ثبت نام کردنــد و تعداد ۴۰ هــزار و ۷۶۴ نفر 
متقاضــی شــرکت در دو کد رشــته امتحانی 

رشته های شناور بودند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس: 
یک ضامن برای وام ازدواج 

کافی است

خانه ملت: حسینعلی حاجی دلیگانی،عضو 
کمیســیون بودجه مجلــس می گوید: طبق 
مصوبه بانک مرکزی تنها یــک ضامن برای 
دریافت وام ازدواج کافی است اما بانک ها عماًل 
تا سه ضامن از متقاضی درخواست می کنند و 
حتی دو ضامن باید دارای نامه کسر از حقوق 
باشند که این شرایط بسیار کار را سخت کرده 
است، البته شرایط دیگر وام ها به همین منوال 

سخت است.  
وی با تشــکر از وزیر اقتصاد بابت پیشــنهاد 
پرداخــت وام برای ودیعه مســکن به مردم، 
اضافه کــرد: با توجه به افزایــش اجاره بها و 
گرفتاری های ایجاد شــده بــرای مردم برای 
تأمین پیش  پرداخت اجاره خانه، این پیشنهاد 

در صورت اجرا اتفاق خوبی خواهد بود.

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــرح دادخواست به كالسه 980062  ــماره 0748382429 به ش ــنامه ش نظر به اينكه خانم طاهره بابائى داراى شناس
ــادروان غالم سرور بابائى به شناسنامه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفت ــخ 1398/1/31 در اقامت 0749218406 در تاري

منحصر است به : 
1-  نورجان حسن زاده با كد ملى 0749333235 فرزند گدا محمد صادره از تايباد همسر متوفى

2- احمد بابائى با كد ملى 0748395725 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
3- صمد بابائى با كد ملى 0748395733 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى

4- رحمت اله بابائى با كد ملى 0748431012 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
5- يوسف بابائى با كد ملى 0748431020 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
6- رمضان بابائى با كد ملى 0749410833 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
7- خديجه بابائى با كد ملى 0749384026 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
8- فاطمه بابائى با كد ملى 0749789387 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
9- طاهره بابائى با كد ملى 0748382429 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
10- طيبه بابائى با كد ملى 0748382437 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
11- مريم بابائى با كد ملى 0748431004 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
12- رقيه بابائى با كد ملى 0749779527 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى

13- حميده بابائى با كد ملى 0748395741 فرزند غالمسرور صادره از تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هر كس

و اال گواهى صادر خواهد شد. 9804725
تاريخ انتشار : 1398/04/20 

سيدسعيد هرمزى / قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان تايباد 
سال 1398 

ــند رسمى و به استناد تبصره ذيل ماده  ــاختمانهاى فاقد س پيرو آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
13 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون اخيرالذكر تحديد حدود

اراضى مهروس
ــتادى  ــهد به نام آقاى يارمحمد عليجانى اس 1- پالك 5547 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مش
فرزند در محمد نسبت به ششدانگ يكباب منزل طبق راى شماره 139760306015009002 مورخ 1397/10/13 

هئيت قانون تعيين تكليف
ــتادى  ــهد به نام آقاى يارمحمد عليجانى اس 2- پالك 5548 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مش
فرزند درمحمد نسبت به ششدانگ يكباب منزل به انضمام طبقه فوقانى طبق راى شماره 139760306015009536 

مورخ 1397/12/04 هئيت قانون تعيين تكليف
3- پالك 5549 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مشهد به نام آقاى غالم احمد نظرى حسينى نى 
فرزند سيد محمد نسبت به ششدانگ يكباب منزل طبق راى شماره 139760306015007006 مورخ 1397/7/23 

هئيت قانون تعيين تكليف
ــولى فرزند  ــهد به نام آقاى رحمن رس ــع در تايباد بخش چهارده مش ــى واق ــى از 251 - اصل ــالك 5550 فرع 4- پ
ــدانگ يكباب انبارى و محوطه وصل به آن طبق راى شماره 139760306015009471 مورخ  ــبت به شش برات نس

1397/11/28 هئيت قانون تعيين تكليف
در ساعت نه صبح روز چهار شنبه مورخ 1398/5/23 در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد.

ــود در وقت مقرر در محل وقوع ملك  ــى و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت مى ش ــذا از متقاض ل
ــت در صورت عدم حضور متقاضى و يا نماينده قانونى آنان طبق ماده 15 قانون ثبت  ــانند بديهى اس حضور به هم رس
ــد معترضين مى توانند به استناد ماده 20  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش ملك مورد تقاضا با حدود اظهار ش
قانون و مواد 74 و 86 آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت سى روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض 
ــى مبادرت به تقديم  ــليم اعتراض به واحد ثبت ــليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــا به اين اداره تس ــود را كتب خ
دادخواست به مرجع قضائى نمايند در غير اينصورت با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست توسط متقاضى و يا نماينده 

قانونى وى و بدون توجه به اعتراض واصله عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه مى يابد . 9804735
تاريخ انتشار: روز پنج شنبه مورخ 1398/4/20 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد
غالمرضا آقازاده 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــماره 0749350865 به شرح دادخواست به كالسه 980031 از  ــنامه ش نظر به اينكه خانم فتانه طيبين داراى شناس
ــادروان پوران دخت نادرى به شناسنامه  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفت ــخ 1398/1/15 در اقامت 0939109506 در تاري

منحصر است به : 
1-  محمدرضا طيبين با كد ملى 0939687216 فرزند محمود صادره از مشهد فرزند متوفى 

2- فرخنده طيبين با كد ملى 0749345330 فرزند محمود صادره از تايباد فرزند متوفى
3- فتانه طيبين با كد ملى 0749350865 فرزند محمود صادره از تايباد فرزند متوفى

4- فروزان طيبين با كد ملى 0748396519 فرزند محمود صادره از تايباد فرزند متوفى
5- فرانك طيبين با كد ملى 0748391401 فرزند محمود صادره از تايباد فرزند متوفى
6- فرحناز طيبين با كد ملى 0748382348 فرزند محمود صادره از تايباد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هر كس

و اال گواهى صادر خواهد شد. 9804736
تاريخ انتشار : 1398/04/20 

سيدسعيد هرمزى / قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

شماره پرونده: 139804006222000002/1   شماره بايگانى پرونده: 9800003
شماره آگهى ابالغيه: 139803806222000005   تاريخ صدور: 1398/04/16

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده به شماره بايگانى 9800003
ــيله به خانم عصمت طحان احدى از ورثه على حسن زاده كالتى فرزند حسن به شماره شناسنامه  بدينوس
4589 و شماره ملى 0918671051 احدى از ورثه على حسن زاده كالتى ابالغ مى گردد پالك هاى 1557 
ــده 553 فرعى از 2- اصلى متعلق به مرحوم على  ــى و 510 فرعى از 2- اصلى و باقيمان ــى از 2- اصل فرع

حسن زاده در قبال طلب خانم فائزه حجازى و نيمعشر اجرائى جمعاً بمبلغ 5529683250 ريال بازداشت 
گرديده است. لذا مراتب جهت اطالع به بشما اخطار ميشود. ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت 

به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود9804780
تاريخ انتشار: 98/4/20

رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد- محمدرضا اجتهادى عرب

شماره : 303/98/1647     تاريخ : 04/18/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس
ــمى و  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــناد و  ــتقر در اداره ثبت اس ــوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــن نامه قانون ف ــاده 13 آيي م
ــيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                        ــهر فردوس مورد رس امالك ش
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مساحت 552/28 متر مربع ، از  ــين ، شش خانم مهين رضا زاده قاينى فرزند حس
ــده مع الواسطه از آقاى محمد حسن عصرى  ــماره پالك 4111 فرعى از 1ـ  اصلى  بخش يك فردوس خريدارى ش ش

ـ مكان وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل 
ــند رسمى اين آگهى  نسبت  به  ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء  ــر مى ش امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش
صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم 
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين  ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس دادخواس
ــت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى  ــورت اقدامات ثب ص
واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9804739
تاريخ انتشار نوبت اول:   20/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/05

حسن رضا ندائى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى دعوت به افراز درخصوص 322 فرعى از 2 اصلى بخش 11 ثبت 
فريدونكنار

ــماره 2661/98 مورخ  ــت ش ــاعى طى درخواس ــه اينكه آقاى عليرضا عزيزيان مالكين مش ــا نظرب احترام
ــش 11 را نموده و ازاعالم  ــش از پالك 322 فرعى از 2 اصلى بخ ــهمى خوي ــاى افراز س 98,03,19 تقاض
اسامى مالكين مشاعى و آدرس آنها اظهار بى اطالعى نموده است؛ لذا به استناد ماده 17 آيين نامه اجرايى 
ــمى از كليه مالكين مشاعى دعوت مى گردد روز شنبه مورخ 98,04,29 ساعت 10 صبح  ــناد رس مفاد اس
ــه بردار اين اداره انجام مى گيرد درمحل وقوع  ــط نماينده و نقش وقت ادارى جهت عمليات افراز كه توس
ــاعى و صاحبان حق مانع از اجراى ادامه  ــت عدم حضورمالكين مش ــانيد. بديهى اس ملك حضوربه هم رس

عمليات افرازى نخواهد شد. 9804677  تاريخ انتشار : 98/04/20 م.الف: 98/130/8500
مرتضى خواجوى  / رييس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

اصالحيه
پيرو آگهى منتشره در روزنامه هاى قدس مورخه 98/04/11و98/04/17 دو مورد بدين شرح اصالح ميگردد

1-كالسه پرونده 057-98  شركت عمران ونوسازى حكيم شيروان پالك باقيمانده 546اصلى ويك فرعى 
از 546اصلى كه تحت پالك 23فرعى صحيح مى باشد

ــاعى  ــمى از ذيل تمامى مالكيت مش ــه پرونده 216-98آقاى جواد جاندانه خريدارى از مالك رس 2-كالس
متقاضى صحيح مى باشد 9804670

صمد ابراهيم زاده  رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139860306015002516 – 1398/3/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه شماره 494 كد ملى 0749870923 صادره تايباد فرزند عليرضا در  متقاضى آقاى غالم نبى امان الهى به شناس
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 778,55 متر مربع پالك شماره 260 فرعى از 276 اصلى واقع در خراسان رضوى 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت عليرضا امان الهى و قسمتى از پالك محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9803994
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/05             تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/20

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139860306015002510 – 1398/3/12 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه شماره 531 كد ملى 0731088565 صادره تايباد فرزند غالمعلى  متقاضى آقاى جمعه صباغ جوزقانى به شناس
در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 235,50 متر مربع پالك شماره 283 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى غالمرضا حقدادى و قسمتى از پالك محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803938
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/05        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/20
سغالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

,۹
۸۰
۴۶
۸۲

١٠۴۶٠٠۵۴٢٧۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٧٣ و︫   ︫﹤ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋  ︣﹋️ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ︑﹑ش ز﹡︖︀ن︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,١٣ و︋︀︨︐﹠︀د﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٨,۴١,٨٧٣٧ ﹝﹢رخ ٩٨,٠٣,١٨ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ز﹡︖︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
 ﹤﹚︮︀ ︢ا︎︦ از ︑︽﹫﹫︣ات﹛.︡﹡︪︡︀ن ﹎︣دا ﹟︤﹍︀︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ش ر︲︀︎﹢ر ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل﹢ا﹡﹩ آ﹇︀ی دار﹢﹫  ︨︡﹫ ﹫︡ ﹁︣﹨︀د︨  ﹥ ا︨ــ︐︺﹀︀ی آ﹇︀ی︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︫ــ︡ :︋ 
︑︣﹋﹫︉ ︗︡﹞ ️﹫﹨ ︡︡︣ه ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ﹝﹫︊︀︫︡: - آ﹇︀ی ﹝﹠︭﹢ر ﹋︊﹢دو﹡︡︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٧٨١۶٣٢٠۵٩ ︑︀ ︑︀ر ٢٢,١٣٩٨,٠۴ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡. 
﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ﹝﹠︭﹢ر ﹋︊﹢دو﹡︡︋﹥   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨٣۵٣۵۴۶١︋   ︫﹤ ﹫︀ت︋  ﹞️ ر﹫︦ وآ﹇︀ی ︻﹙﹩︋   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨۴۶۵۶٨٩٩︋  - آ﹇︀ی دار﹢ش ر︲︀︎﹢ر︋﹥︫ 
︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏  ︡﹡︡. - ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨﹠︀د ︑︺︡آور︋  ︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨,٠۴,٢٢ ا﹡︐︀ب︫  ︣ای ﹝︡ت︋  ﹞️ ﹝﹠︪﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٧٨١۶٣٢٠۵٩︋ 
﹉ ،︨﹀︐﹥، ︋︣ات و اوراق ︋︀دار︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ﹝﹠︭﹢ر ﹋︊﹢دو﹡︡( ﹝︡︣︻︀﹝﹏) و آ﹇︀ی دار﹢ش ر︲︀︎﹢ر ( ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ) و در ︾﹫︀ب وی ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︋﹫︀ت 

(﹡︀︉ ر﹫︦) و ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨️. و اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ﹝﹠︭﹢ر ﹋︊﹢دو﹡︡ ( ﹝︡︣︻︀﹝﹏) و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٢۶٠١۶)

س
,۹
۸۰
۴۶
۸۰

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود  ︋️﹋︣ ︀ز﹝﹠︡ ﹁︣︋︡ ا︣ا﹡﹫︀ن︫   ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴۶٠٠۶٣٣۴٢

﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٧٠۴٩٩۵٧۵   ︫﹤  ︋﹢﹍﹆ ﹤︐︫︣﹁ ︡ه﹫  ︨﹜﹡︀︠* : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ﹜ ︣دا︠️ ۵٠٠٠٠٠٠ر︀ل︨   ︎︀ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٧١٢١٧۶۴۶︋   ︫﹤  ︋﹩﹝︸︀﹋ ︡﹝آ﹇︀ی ا * .︡︀رج ﹎︣د  ︠️﹋︣ ﹢د از︫  ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥︠  ︣دا۵٠٠٠٠٠٠️︠ ر︀ل︨   ︎︀︋
ا﹜︪︣﹋﹥ ︠﹢د از ︫︣﹋️ ︠︀رج ﹎︣د︀﹞︨︣ * .︡﹥ ︫︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ٢٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ 
 ﹜ ﹢ر دارای ٩٩٠٠٠٠٠ر︀ل︨   ︎﹤﹁﹢﹊ ︣﹝︀﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از: ︻﹙﹩︫  ︺︡ از ﹋︀﹨︩︨  ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ آ﹡︀ن︋  ︣﹋︀ و ﹝﹫︤ان︨  ︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د︡. *ا︨︀﹝﹩︫   ︫﹤︋

﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹫﹞﹫﹟ ا﹝︀م ︗﹞︺﹥ دارای ١٠٠٠٠٠ر︀ل︨  ا﹜︪︣﹋﹥ ٢-︨ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٢۶٠١۴)

س
,۹
۸۰
۴۶
۷۹

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود  ︋️﹋︣ ︀ز﹝﹠︡ ﹁︣︋︡ ا︣ا﹡﹫︀ن︫   ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٩٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴۶٠٠۶٣٣۴٢

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︫﹊﹢﹁﹥ ︎﹢ر ︋﹥ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶۴٧٠٣٧١١   ︫﹤ ﹫﹞﹫﹟ ا﹝︀م ︗﹞︺﹥︋   ︨﹜﹡︀ ︧﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و︠  ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٩٧٩۵٠٢٩︋ 
 ، ﹉ ﹏﹫︊﹇ از ️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡آور︫  ــ︡﹡︡ . * ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ا﹡︐︀ب︫  ︋︧ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋ 
 ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︨ــ﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ و ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ر

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٢۶٠١٣)

س
,۹
۸۰
۴۶
۷۸

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود  ︋️﹋︣ ︣﹋️ ︗︩ ر︻︡ ﹨﹍﹞︐︀﹡﹥︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۵٨۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴١٧٢۶٧٠

 ﹤  ︋۶۴٧٩٧٠٣٢٩۴ ﹩﹚﹞︡﹋ ︀  ︋﹩﹇︀︐︪﹞ ︡﹝١- آ﹇︀ی ا : ︡ ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ︉︀﹡ ︣ه- ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ و︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝  ︨﹤  ︋۶۴٧٩٩٨۶٢٢٩ ﹩﹚﹞︡﹋ ︀ ︀﹡﹛ ا︻︷﹛ ﹁﹑ح︋  ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه- ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢-︠ 
 ، ﹉ ﹏﹫︊﹇ آور ︫︣﹋️ از ︡︺︑ ︀دار و︋ ︀ب ︫︡﹡︡. -﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︐﹡︡ود ا﹞︀﹡ ( ︠︀رج از ︫︣﹋️ ) ︋︣ای ﹝︡ت ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر
︨﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀، ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱︀ء ︠︀﹡﹛ ا︻︷﹛ ﹁﹑ح ︋︀ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ 

 .︫︡︀ ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︋   ︫︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٢۶٠١٢)

س
,۹
۸۰
۴۶
۷۵

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود  ︋️﹋︣ ︨︣︍﹢﹜﹫︦ ز﹡︖︀ن︫  ﹫﹞︀ی︎  ︣﹋️ ﹋﹊︪︀ن︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٨١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴۶٠١٢١٧٩٠

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١- آ﹇︀ی ﹁︣﹨︀د ︻﹙﹫︖︀﹡﹫︀ن ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴٢٨٠٨٣٧١٢٠ ︋﹥ 
︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه- ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢- ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ﹝︖﹫︡ی ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٢١۶٢۶٨١١٨٨ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه- ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ و 
︣ای ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود   ︋﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︣ه- ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ و︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝  ︨﹤  ︋۴٢٨٠٨۶٨٣۵٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ︀ ︤اد ︻﹙﹫︖︀﹡﹫︀ن︋  ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣- آ﹇︀ی︋ 
︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀، ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ــ﹀︐﹥ ،︋   ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. * ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋ 

︻︀دی و اداری ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ︋︤اد ︻﹙﹫︖︀﹡﹫︀ن ︋︀ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۵٢۶٠١١)
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ذکر روز
)صد مرتبه(  
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 اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان پس از پایان 
گفت وگوهای بین االفغانی در دوحه، اعالم کرد فرصت کنونی، برای 
دستیابی به صلح در کشورش در ۱۸ سال گذشته، بی سابقه است.

اورسوال فن در الین، رئیس جدید کمیسیون اروپا، قول داد 
فعالیت های این اتحادیه را بر روی مبارزه با تغییرات اقلیمی، ارتقای 
نقش قانون، هوشمندسازی و رقابت پذیری اقتصاد متمرکز کند.

بوریس جانسون، نامزد پیشتاز سمت نخست وزیری انگلستان 
خود را »عاشق« رژیم صهیونیستی و یک »صهیونیست پرشور« 
معرفی کرد و گفت حاضر است تحریم های ایران را افزایش دهد.

رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که 
کشورش اگر در معرض حمله ای قرار گیرد از سامانه موشکی 

اس۴۰۰ استفاده خواهد کرد.

 نشانه های بازگشت »حرکت مقاومت اسالمی فلسطین« به جریان اصیل ضد صهیونیستی

حماس:نبایدسوریهراترکمیکردیم
  جهان/ نیک پنــدار  اگرچه دلخوری ســوری ها از 
گروه حماس همچنان پابرجاســت، اما بار دیگر یک مقام 
رسمی این گروه فلسطینی از تمایل برای ارتباط گیری با 
دمشــق خبر داد. محمود الزهار روز گذشته با قدردانی از 
حمایت های سوریه و شخص بشار اسد از ملت فلسطین 
و مقاومت، از تالش ها برای ازسرگیری روابط میان حماس 

و دمشق خبر داد.
پیش از این نیز در خرداد سال جاری زمزمه های برقراری 
روابط دوباره میان حماس و سوریه باال گرفت که با تکذیب 
دو طرف مواجه شد. در 2۰خرداد خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا( به نقل از یک مقام سوری اعالم کرد: موضع سوریه 
درباره جنبش حماس موضعی اصولی و ثابت است. حماس 
یک جنبش علیه رژیم صهیونیستی است، اما بعداً زمانی 
که این جنبش از تروریســت ها در سوریه حمایت کرد و 
وارد همان طرحی شد که صهیونیست غاصب می خواست، 
مشخص شد که خون اخوانی در این جنبش غالب است.«

اشاره این مقام سوری به اقداماتی است که جنبش حماس 
در ابتدای بحران در سوریه در سال 2۰۱2 انجام داد. خالد 
مشعل، رئیس وقت دفتر سیاسی این جنبش در آن سال 

مقر اقامت خود را به پایتخت قطر منتقل کرد.

اما محمود الزهــار در گفت وگو با پایگاه خبری النهضه با 
تأکید بر ضرورت ســاماندهی روابط با هر کسی که کنار 
ملت فلسطین و حامی آن است، داشتن روابط بسیار خوب 
با تمام کشورهایی که با رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند 
و در رأس آن ها جمهوری اسالمی ایران، سوریه و لبنان را 

به نفع مقاومت دانست.
الزهار ادامه داد: رئیس جمهور بشــار اسد پیش از بحران، 
همه امکانات را در اختیار ما گذاشت و ما چنان در سوریه 
آزادانه فعالیت می کردیم، همان طور که در فلسطین این 
کار را می کردیم، ولی ناگهان روابط در پی بحران سوریه از 
هم فروپاشید و معتقدم که بهتر بود آنجا را ترک نمی کردیم 

و یا علیه یا به نفع روند بحران دخالت نمی کردیم.
وی اظهار داشت: ما باید با هر کشوری که روابط بدی با رژیم 
صهیونیستی دارد مانند سوریه و لبنان روابط حسنه داشته 
باشیم، در حالی که برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج 
)فارس(، رژیم صهیونیستی را حمایت می کنند.این اظهارات 
الزهار نشان می دهد، راهبرد اصلی حماس بار دیگر به راهبرد 
اصیل »دشمنی با صهیونیست ها« به جای تقویت گرایشات 
حزبی و جریانی تغییر کرده است؛ تغییری که ارتباطات اخیر 
این گروه با حزب اهلل لبنان نقش فراوانی در آن داشته است. 

المسیره: یحیی سریع سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن از کشته شدن ۴۵ تن از مزدوران 
سعودی در حمله موشکی نیروهای یمنی به 

نجران واقع در جنوب عربستان خبر داد.
رویترز: آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان برای 
سومین بار در هفته گذشته به حالت رعشه 

افتاد؛ این بار در دیدار نخست وزیر فنالند.
یورونیوز: ایاالت متحــده آمریکا در تالش 
است ائتالفی نظامی برای حفاظت از آب های 

راهبردی ایران و یمن تشکیل دهد.
بی بی سی: کیم داروش، ســفیر بریتانیا در 
واشــنگتن که روزهــای آخــر فعالیتش را 
می گذرانــد، به دنبال افشــای ایمیل هایش 
درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 

از سمت خود کناره گیری کرد.

شورای روابط خارجی آمریکا:
ایران تجربه گذشته 

راتکرارنمی کند
خالدی: شــورای روابط 
در  آمریــکا  خارجــی 
گزارشــی به عنوان »آیا 

امکان بازگشــتی خوب به توافق هســته ای 
با ایران وجود دارد؟« نوشــت: برجام در حال 
حاضر مرده است.آمریکا پس از خروج از برجام 
تحریم های ضد ایرانی خود را احیا کرده و از 
سوی دیگر تهران اعالم کرده است که در میان 
بد عهدی اروپا دیگر حاضر نیست به تنهایی 
به برجام پایبند بماند. در ادامه آمده است: هر 
دو طرف ایرانــی و آمریکایی به دنبال پرهیز 
از درگیری نظامی هســتند، اما این به معنی 
بازگشت به دیپلماسی نیست. واشنگتن هدف 
خود برای خروج از برجام را دستیابی به معامله 
هسته ای بهتر با تهران عنوان کرده است، اما 
اقدام یکجانبه ترامپ در خروج از برجام آمریکا 
را در تنگنا قرار داده اســت. در شرایطی که 
حتی متحدان اروپایی هیچ اعتمادی به آمریکا 
ندارند، ایران مسلماً حاضر نیست تجربه گذشته 
را تکرار کرده و با بازگشــت به میز مذاکرات 
تعدیل در برنامه هســته ای خود را بپذیرد.

رأی اعتماد کردها به مسرور بارزانی
 وزارت نفت اقلیم 

در دستان نخست وزیر
ایسنا: پارلمــان اقلیم کردستان عراق به 
کابینه این اقلیم به ریاست مسرور بارزانی 
رأی اعتماد داد. در نشست دیروز مسرور 
بارزانی بــه عنوان نخســت وزیر اقلیم با 
۸۸ رأی موافــق و قباد طالبانی به عنوان 
معاون نخســت وزیر با ۷۳ رأی موافق و 
بقیه اعضای کابینه اقلیم نیز به ترتیب از 
پارلمان اقلیم رأی اعتماد گرفتند. تکلیف 
وزارت امور منابع طبیعی )نفت( به دلیل 
مسائل حاشیه ای قراردادهای نفتی کابینه 
قبلی اقلیم هنوز مشــخص نشده است، 
اما مســرور بارزانی به صورت موقت این 

وزارتخانه را سرپرستی خواهد کرد.

پیام های سفر امیر قطر به آمریکا
در میان تنش های بی پایان خاورمیانه که مانند کالفی سر در گم شده و همه را کالفه 
کرده است، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر راهی واشنگتن شده تا ضمن دیدار با 
دونالد ترامپ در مورد تحوالت منطقه با رئیس جمهور آمریکا به گفت وگو بنشیند؛ 

اقدامی که در شرایط شکننده و بحرانی منطقه حاوی پیام هایی است.
شــیخ نشین ثروتمند قطر در حاشیه جنوبی خلیج فارس از ۵ ژوئن 2۰۱۷ از سوی 
عربستان، امارات، مصر، بحرین و چند کشور دیگر همپیمان آن ها در محاصره و انزوای 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی قرار دارد. این کشور کوچک از ابتدای بحران به دلیل 
عمق کم ژئوپلتیک خود بخوبی درک کرد که به تنهایی یارای درافتادن با کشورهای 
تحریم کننده را ندارد، بر این اساس روابط خود با ایران و ترکیه به عنوان دو کشور 
مهم و دارای وزن منطقه ای را بیش از پیش تقویت کرد. حال نیز به نظر می رســد 
قطر به عنوان دولت میزبان پایگاه نظامی العدید یکی از بزرگ ترین پایگاه های نظامی 
ایاالت متحده در خاورمیانه، درصدد است با این اقدام به تحریم کنندگان بفهماند که 
همچنان از حمایت آمریکا برخوردار اســت. پیام دیگر این دیدار در راستای اهداف 
رئیس جمهور منفعت طلب آمریکاست. ترامپ که بخوبی نبض کشور های عربی حوزه 
جنوبی خلیج فارس و اوضاع آشفته میان آن ها را در دست گرفته، از هر رخدادی برای 
تحقق منافع خود بهره می برد و از این رو از اختالف میان دوحه با چهار کشور عربی 
نیز به نفع خود بهره مند می شود. ترامپ پیش از این با ترویج ایران هراسی توانسته بود 
قراردادهای هنگفت تسلیحاتی با سعودی به امضا رسانده و به قول خودش ریاض را 
بدوشد، حال انگار نوبت به دوحه رسیده تا جیب رئیس جمهور کاسب مآب آمریکایی 
را پر کند. تا زمانی که وضعیت وابستگی امنیتی دولت های عربی به واشنگتن ادامه 
داشــته باشد، این شیخ نشین ها هر روز باید تحقیر ترامپ را به جان خریده و شاهد 

صدور فاکتورهایی از سوی وی برای پرداخت حق الزحمه به آمریکا باشند.
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عکس نوشت

سربازانروس
درحرم

hحضرتزینب

عکسی از سربازان روس در 
ســوریه منتشر شده است 
که آنــان را در حال انجام 
فریضه نماز و زیارت ضریح 
مطهر حضرت زینب )س( 
نشان می دهد. این سربازان 
مسلمان روس با یونیفورم 
نظامی در حــرم حضرت 
زینــب )س( حضور دارند. 
اگرچــه حضور ســربازان 
مســلمان در بین روس ها 
امــری جدید نیســت، اما 
انتشار این عکس از بازتاب 
شــبکه های  در  زیــادی 
اجتماعی برخوردار شــده 

است.

 دیدار مقاومت با مقاومت بیم شیطان از نفوذ حزب اهلل گاو شیرده عوض شده است؟
تفاهم نامه های اقتصادی 

سنگین بین امیر قطر و ترامپ
 آمریکا 2 نماینده

 پارلمان لبنان را تحریم کرد
 تأکید انصاراهلل و حزب اهلل
 بر وحدت ضد استکباری

جهان: تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر 
در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد. 
ترامپ در ایــن دیدار گفت: قطر حدود ۸ 
میلیارد دالر برای ساخت و توسعه پایگاه 
نظامی العدید هزینه کرده اســت. ترامپ 
همچنین از تمایل دوحه برای خرید تعداد 
زیادی هواپیماهای بوئینگ آمریکا خبر داد 
که به دنبال آن فرصت های شغلی زیادی 
در آمریکا ایجاد شده است. در مقابل امیر 
قطر نیز تأکید کرد: شــراکت اقتصادی ما 
با آمریکا فراتر از ۱۸۵ میلیارد دالر اســت 
و بــرای افزایش این میــزان برنامه ریزی 

می کنیم.

یورونیوز: آمریکا برای نخســتین بار دو 
نماینده حــزب اهلل در پارلمــان لبنان را 
تحریم کرد. امین شــری و محمد حسن 
رعد به بهره برداری از نظام سیاسی و مالی 
لبنان به نفع جنبش های شــیعه و ایران 
متهم شــده اند. پس از اعالم تحریم های 
جدید، نبیه بری رئیــس پارلمان لبنان، 
آن ها را »تجاوز علیه کل کشــور« و غیر 
منطقی و همچنین حمله به دموکراسی 
لبنان توصیف کرد. پمپئو در این باره گفت: 
تحریم هــای جدید بخشــی از اقدام های 
آمریکا برای مقابله با نفوذ فزاینده حزب اهلل 

در لبنان است.

 فارس: هیئتی از اعضای انصاراهلل یمن و 
حزب اهلل لبنان در دیــداری که در بیروت 
داشتند، نشســت بحرین را فرصتی برای 
آمریکایی-صهیونیستی-ســعودی  محور 
دانستند و بر وحدت موضع فلسطینی برای 
مقابله با این پروژه ها تأکید کردند. دو طرف 
در ادامه بر گزینه مقاومت و بســیج همه 
امکانات برای مقابله با »طرح شوم معامله 
قرن« تأکید کردنــد. »ماهر عوید« معاون 
دبیرکل انصاراهلل و »حسن حب اهلل« عضو 
شورای سیاسی حزب اهلل لبنان و »عطاءاهلل 
حمود« مسئول روابط فلسطینی )در جنبش 
حزب اهلل( از حاضران در این نشست بودند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمد اخباری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه
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نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت صدرا ماهان پارسیان )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 409941 و شناسه ملی 
10320604777

بدینوس��یله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق 
دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مورخ 98/4/30 س��اعت 18 )با رعایت 
ماده 16 اساس��نامه و ماده 100 قانون تجارت( در 
آدرس: خراس��ان رضوی- شهرس��تان بینالود- 
بخش ش��اندیز- روستا ش��هرک صنعتی توس- 
ش��هرک صنعتی ت��وس- خیابان دان��ش- کوچه 
دان��ش 8- پالک 13- طبق��ه همکف واحد 607- 
کدپستی 9185183844 تشکیل می شود حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به 97/12/29
2- تعیین بازرس اصلی و علی البدل

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
مجم��ع  صالحی��ت  در  ک��ه  م��واردی  س��ایر   -4

می باشد
هیئت مدیره
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اطالعیه
نظر به اینکه تعداد47 دس��تگاه موتورس��یکلت موجود در پارکینگ حمایت از زندانیان اردکان  به شرح ذیل، به دلیل عدم مراجعه 
مالکین در حال طی مراحل قانونی به منظور فروش می باش��د، از کلیه مالکین وس��ائط نقلیه مزبور درخواست می گردد حداکثر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ صدور آگهی، جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارک و مستندات مالکیت به پارکینگ مربوطه 

مراجعه نمایند. 
دادیار سرپرستی دادسراهای عمومی و انقالب شهرستان اردکان  

شاسی تنه ردیف شاسی تنه ردیف شاسی تنه ردیف

900123 915230 27 فاقد انجین 8185199 14 مخدوش 920661997 1
40892633 832354 28 فاقد انجین 392873 15 1911786 6702022 2
05100386 8400231 29 فاقد انجین 78603462 16 41100533 82928239 3
4305432 8108785 30 فاقد انجین 8132587 17 فاقد انجین 7401660 4
2943215 فاقد تنه 31 فاقد انجین 8936470 18 فاقد انجین 8810592 5

62230 فاقد تنه 32 فاقد انجین 9359400 19 فاقد انجین 8800195 6
6635863 فاقد تنه )پوسته موتور( 33 فاقد انجین 8531823 20 فاقد انجین 8841400 7
1026399 فاقد تنه )پوسته موتور( 34 فاقد انجین 9000952 21 فاقد انجین 057078 8

03015233 فاقد تنه )پوسته موتور( 35 فاقد انجین 8952355 22 فاقد انجین 8692706 9
85004876 فاقد تنه )پوسته موتور( 36 فاقد انجین 83780423 23 فاقد انجین 108890 10
انجین ناخوانا فاقد تنه 37 فاقد انجین 9367293 24 فاقد انجین 00350500 11
انجین ناخوانا فاقد تنه 38 110522 8210447 25 فاقد انجین 6024803 12

2M2028099 023099 26 فاقد انجین 9051047 13

9 عدد تنه موتورسیکلت ناخوانا

ع 9
80
47
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آگهی مناقصه
س��ازمان عمران و توس��عه حریم ح��رم حضرت رضا)ع( در نظ��ر دارد اجرای 
عملی��ات تخریب، حفاری و خاکبرداری دس��تی در مجموعه ح��رم مطهر را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط )اشخاص حقیقی و حقوقی( 
واگ��ذار نمای��د، حداقل ش��رایط عبارتس��ت از: ارائ��ه رزوم��ه فعالیت های 
اجرائ��ی مرتبط با موض��وع عملیات و می��زان توانمندی پیمان��کار به همراه 
تأییدیه رضای��ت کارفرمایان، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری 
روز سه ش��نبه م��ورخ 1398/04/25 ضم��ن مراجع��ه ب��ه آدرس اینترنتی

 http://sem.aqr-harimeharam.org )تلفن: 31305243- 32257085- 051( 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
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آگهی تغییرات شرکت ساوا صنعت زنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10514 و شناسه ملی 10460140142
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسن خجسته پور با کدملی 4284645803 به سمت 
عض��و هیئ��ت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره 2- آقای منصور والی با کدملی 4284294555 به س��مت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی- نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل 3- خانم سوده سادات میرقاسمی با کدملی 0385761074 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی 4- خانم پروانه قزلباش با کدملی 
4284240900 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مشترک آقای حسن خجسته پور با سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور والی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار می باش��د.و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای منصور والی با س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار می باش��د. 2.- آقای ابوالفضل جزیاری با کدملی 4284989014 به س��مت بازرس اصلی و آقای بهنام رس��ولی با 

کدملی 4280648263 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526028(

/ع
98
04
69
8

آگهی تغییرات شرکت پرهون فرآیند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2993 و شناسه ملی 10460063298
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,03,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای مصطفی معصومی قلعه با کدملی 
6149902382 ب��ه س��مت عض��و هیئت مدی��ره- عضو اصلی و رئیس هیئ��ت مدیره 2- آقای مرتض��ی معصومی قلعه با کدمل��ی 6149903087 به 
س��مت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای رس��ول احمدخانی با کدملی 4285835819 به س��مت عضو هیئت 
مدیره- عضو اصلی و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای مصطفی معصومی قلعه با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. - آقای محمدمهدی اسدی با کدملی 4284988344 به سمت بازرس اصلی و خانم الهه کیا احمدی با کدملی 

1757392653 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526021(
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               آگهی مناقصه عمومی   )نوبت دوم(
    شماره مجوز:1398.2124

       شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط
       ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

شرکت مجتمع گاز  پارس جنوبی

  ME-9740023-AN  شماره   تقاضای R5/97/018    مناقصه  شماره شماره تقاضا و مناقصه

PLATE HEAT EXCHANGER شرح  اقالم درخواستی

مبلغ براورد مناقصه 3/599/107/000ریال می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:129/955/350ریال 

مبلغ تضمین شرکت 
درفرایندارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمین شماره 123402/ت50659 ه�   مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

نوع تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار

1398/6/28 تاریخ گشایش پاکت های فنی  تاریخ تحویل اسناد به  1398/5/19
واجدین شرایط

1398/7/21 تاریخ گشایش پاکات مالی 1398/6/18 آخرین مهلت ارائه 
پیشنهادات

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی، -پاالیشگاه پنجم اداره کاال ؛ 

 تلفن: 43و3137242-077  ،  فکس : 077-37325606-19

آدرس و تلفن مناقصه گذار
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مناقص��ه گ��ران م��ی توانند جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت WWW.SPGC.IR مراجع��ه ویا با                                               
شماره تلفن  07731317242و07731317243 تماس حاصل فرمایند  .

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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