
 

مسئوالن برای نجات شیخ زکزاکی بیشترتالش کنند
 سیاســت   آیت اهلل حسین نوری همدانی در پی وخامت حال و درخواست آیت اهلل نوری همدانی

شرایط بحرانی آیت اهلل شیخ زکزاکی پیامی صادر کرد. در این پیام 
آمده است: باکمال تأسف خبرهای ناگواری از وضعیت عالم مجاهد 

 ............ صفحه 2جناب آقای شیخ زکزاکی به گوش می رسد...

دوبنده ریاست 
بر تن دبیر

نقش آرمانی مهدویت 
در ساخت تمدن نوین اسالمی

از ساخت فیلم بومی 
لذت می برم
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 :aحضرت محمد
بهترين كارها 
در پيش خدا 

نگهداري زبان است 
نهج الفصاحه 
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 ............ صفحه 4

 التماس آمریکا برای مذاکره یکجانبه ادامه دارد 

ذوق زدگی ترامپ  از یک ترجمه اشتباه

افزایش حقوق ها نتوانسته 
فاصله بین تورم و سفره 

مردم را پر کند

سیاست های 
حمایتی عالج 

ورم تورم نیست

 سیاســت  رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا که بارها نشان داده اند اطالعاتشان را از 
رســانه ها دریافت می کنند، از برداشت نادرست یک رسانه از اظهارات وزیر امور خارجه ایران 
درباره برنامه موشکی به وجد آمدند و آن را دستاورد خوبی برای خود برشمردند. این درحالی 
است که پیش از این »علیرضا میریوسفی« سخنگوی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل فضاسازی های رسانه های غربی درباره آمادگی ایران برای گفت وگو در خصوص 
برنامه موشــکی را تکذیب و تأکید کرد: برنامه موشکی ایران »تحت هیچ شرایطی و با هیچ 
کشوری« قابل مذاکره نیست. پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای 

با »شبکه ان بی سی نیوز« گفته بود: اگر آمریکا می خواهد درباره موشک...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی مطهرنیا

اروپای متحد به عنوان اتحادیه ای نوپا با چالش های درونی بســیار در ارتباط با 
همگرایی نهادینه شده، روبه رو است. اگرچه اروپا افزون بر نیم قرن سابقه تالش 
در راستای تأسیس و تحکیم اتحاد را داراست، اما هنوز نتوانسته مرحله تثبیت از 
منظر یک جامعه واحد را در میان شهروندانش نهادینه کند. امروز اگر اتحادیه اروپا 

از 28 کشور تشکیل یافته...

اروپای بی هویت و دنباله رو 
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 اقتصاد  آخرین گزارش مرکز آمار، تورم حدود 
40 درصدی را برای 12 ماهه منتهی به خرداد 
امسال به ثبت رسانده و این در شرایطی است که 
مردم و کارشناسان، رقم واقعی تورم را بسیار فراتر 
از این  و جامعه حقوق بگیران هم میزان افزایش 

حقوق را ناعادالنه...

طرح شبکه ملی اطالعات 
14 ساله شد

روزی 
روزگاری

 اینترنت ملی

درباره قانونی 14 ساله  که 
همچنان دارد خاک می خورد

بخت »قانون 
تسهیل ازدواج « 

باز می شود؟!
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 9

تولیت آستان قدس رضوی: 

اختالف افکنی 
رمز سلطه  استکبار 

بر کشورهای 
اسالمی است

 ............ صفحه 3

فراخوان مناقصه 
خدمات تخصصى واحدهاى تابعه 

دانشگاه علوم پزشكى مشهد
۶ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
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« ﹐︀﹋ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ »
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︗️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲ــ﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

︀ دو  ﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹨ــ︀ی  ١٢ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ و ٩ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡︣︡ دو د︨ــ︐﹍︀ه ︑︀﹡﹉ ︲︣︋﹥ ﹎﹫︣︋  ﹝︣﹙ــ﹥ ای︠ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣٧  را از   ︫﹤  ︋(( ︤︡﹡︀  ︫︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹢ر  ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
﹥ آدرس                                                          ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠ 
و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٢۶/١٣٩٨/٠۴ 
    ﹤ ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ و ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠١/١٣٩٨/٠۵
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵/١٣٩٨/٠۵

ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د -ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑ 

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨
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آگهى تجديد مناقصه عمومى (همراه با ارزيابى) نوبت اول
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ از  ﹏دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ ︣ اداره كل راه و  شهرسازى استان مازندران در ﹡︷
︀ از  ﹨ ️ ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ارا ︀ ️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑ ﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣  ︋️ دو﹜
﹢رت ︻︡م  ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︡ و ﹐زم ا︨  ︫︡ ﹢ا﹨ ﹥ آدرس www.setadiran.ir   ا﹡︖︀م︠  ︐︀د )︋   ︨) ️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 

︀ز﹡︡.  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️ ﹋︣  ︫️ ︗  ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️ ﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️ ︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ، ﹩﹚︊﹇ ️ ﹢︱︻

﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر در راه و ︑︣ا︋︣ی (﹞﹏ و ﹡﹆﹏) ا﹜︤ا﹝﹩   ︨️︀︻ر ︀ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و﹡︷︀رت را﹨︊︣دی ر﹫︦ ︗﹞﹢ر︋  ﹢دن  ر︑︊﹥ ۵  از ﹝︺︀و﹡️︋  دارا︋ 
ا︨️.

٩٨/٠۴/٢۶ ︀ر︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️ :                   ︨︀︻١۴/٠٠️                       ﹝﹢ر︠﹥   ٣١/٩٨/٠۴
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د :                                                 ︨︀︻١۴/٠٠️                       ﹝﹢ر︠﹥   ١٠/٩٨/٠۵

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ :                                                      ︨︀︻️ ٠٨/٠٠                      ﹝﹢ر︠﹥   ١٣/٩٨/٠۵
︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿  ︎﹤ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹢︭ ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

 آدرس ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ︗︀م ︗﹛ -اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟   ٣٣٣۶٣٩٠۴  -٠١١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س :   ۴١٩٣۴-٠٢١ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م :   ٨٨٩۶٩٧٣٧ و٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١
ا﹟ آ﹎﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن در iets.mporg.ir️︀︨ ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️ 

ف
دي

مبلغ ضمانت نامه مبلغ برآورد (به ريال)پروژهر
(به ريال)

شماره فراخوان ستاد ايران

بهسازى و آسفالت 1
راه فرعى 

خطيركوه سوادكوه
37,526,156,4641,877,000,0002098003377000141

سیاست: ایرج مســجدی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در عراق تأکید کرد که بحران کنونی بین تهران 
و ایاالت متحده آمریکا جدید نیست. وی در گفت وگو 
با برنامه تلویزیونی »لقاء الیوم« که از شــبکه الجزیره 
قطر پخش شــد، اظهار داشت که جمهوری اسالمی 
ایران، از هر زمان دیگری قدرتمندتر شده است. وی 
با بیان اینکه ایران خواستار استفاده از ابزارهای غیر 
مسالمت آمیز نیست، تصریح کرد: در شرایط تحریم 
و محاصــره، ایران هیچ گاه با آمریکا مذاکره نخواهد 
کرد. این مســئول ایرانی اظهار داشت که اگر تهران 
خواســتار جنگ نیست، آمریکایی ها نیز خواهان آن 
نیستند؛ زیرا جنگ برایشان نابود کننده است. وی با 
بیان اینکه ایران از منافع خود عقب نخواهد نشست و 
در برابر زورگویی تسلیم نخواهد شد، نسبت به تالش 
برخی از کشــورهای منطقه برای سوق دادن آمریکا 
به ســمت جنگ با ایران هشدار داد. سفیر تهران در 
بغــداد اعالم کرد که در صــورت وقوع جنگ، خطر 
آن، گریبان همه این کشورها را خواهد گرفت و این 
مسئله محدود به ایران نخواهد بود. مسجدی با اشاره 
به اینکه پیش بینی تهران این اســت که جنگی رخ 

نخواهــد داد، در عین حال تأکید کرد که اگر جنگی 
رخ دهــد، آمریکا، آغازگر آن خواهــد بود، ولی اراده 
ایران، نتیجه را رقم خواهد زد و شکســت تاریخی و 
بزرگی به آمریکا و کسانی وارد خواهد کرد که مشوق 

این کشور برای جنگ با تهران هستند.
مسجدی با بیان اینکه مهلت ایران به اروپایی ها پیامی 
برای همه بود کــه تهران دیگر صبــر نخواهد کرد و 
تعهداتش را کاهش خواهد داد، درباره موضع عراق در 
خصوص این بحران، اظهار داشت، عراق و ایران همسایه 
هســتند و ایران نمی خواهد که عراق را وارد مشکالت 
خود با آمریکا کند، ولی از تالش های بغداد برای کاهش 

این تنش، استقبال می کند.

سیاست: آیت اهلل رئیســی در بیست و چهارمین 
گردهمایی ائمه جمعه سراســر کشور با تأکید بر 
اصالح زمینه های فسادزا توسط دولت گفت: برای 
نمونه موضوعاتــی از قبیل نحــوه واگذاری ها در 
خصوصی ســازی و یا افزایش نقدینگی در کشــور 
می تواند زمینه های فســاد را ایجــاد کند. راه حل 
این معضالت، تدبیر از ناحیه دولت هاســت. برای 
مثال نقدینگی موجود در کشــور باید به ســمت 
تولید هدایت شود؛ در غیراین صورت به طرف امور 
داللی می رود و این امر خود عامل فساد است و به 
مثابه یک ســیل بنیان کن است. آیت اهلل رئیسی با 
اشاره به مســئولیت های قوه قضائیه در امر مقابله 
با فســاد گفت: ما در قــوه قضائیه مصمم به اتخاذ 
برخورد عبرت آموز با مفســدان اقتصادی هستیم. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهتمام قوه قضائیه در 
جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
گفت: ما به همکاران خود در دستگاه قضایی تأکید 
کرده ایم که گزارشگران فســاد باید مورد تشویق 
قرار گیرند و از فردی که اقدام به افشــای منکری 
در یــک اداره یا بخــش می کند، بایــد قدردانی 

صــورت گیــرد و آن فرد باید به عنــوان یک فرد 
مسئولیت شناس به جامعه معرفی شود. وی تصریح 
کــرد: ما در قوه قضائیه بنا داریم که گزارشــگران 
فســاد را مورد تشویق قرار دهیم؛ بنابراین این امر 
مورد نظر ائمه جمعه در سراســر کشــور نیز قرار 
گیرد. وی با اشــاره به اهمیت امیدآفرینی در بین 
مردم گفت: ما تأکید داریم که دستگاه قضایی باید 
جایگاهــی مردمی، انقالبی، کارآمد و ضد فســاد 
داشته باشد و در این رابطه اقدام های زیادی را در 
دستور کار قرار داده ایم. همچنین هدایت شما علما 
و ائمه جمعه نیز می تواند کمک حال ما در اجرای 

این امر خطیر باشد.

سیاست: »حســین امیر عبداللهیان« دستیار ویژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز در بیروت با »نبیه 
بری« رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفت وگو کرد. به 
نوشته پایگاه خبری العهد، امیر عبداللهیان پس از این 
دیدار به خبرنــگاران گفت که گفت و گوهای »خوب« 
و »ســازنده ای« را با رئیس پارلمان لبنان داشته و در 
نشست با وی تأکید کرده است که ایران با تمام توان از 
مردم لبنان، ارتش، مقاومت و دولت این کشور حمایت 
می کند. او افــزود: جمهوری اســالمی ایران تأکید 
می کند که لبنان باید به دور از بحران های منطقه ای 
باشد و ما عقیده داریم که امنیت لبنان همان امنیت 
منطقه و ایران است و برخی تهدیدها و تحرکاتی که 
رژیم صهیونیستی دست بدان می زند، به نفع امنیت 
منطقه نیست. دستیار ویژه رئیس مجلس با بیان اینکه 
اقدام های بنیامین نتانیاهو  دارای مصرف داخلی است، 
گفت: با صدای بلند می گوییم که ایران و همپیمانانش 
هرگز به رژیم صهیونیستی و آمریکا اجازه نمی دهند 

که با امنیت منطقه بازی کنند.
امیر عبداللهیان روز سه شنبه  نیز وارد دمشق شد و 
با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. او در این 

دیدار گفته بود داعش و سایر اشکال تروریسم تکفیری، 
محصول طراحی خبیث آمریکایی - صهیونیستی برای 
تغییر نقشه منطقه بود که که با قدرت با آن مقابله شد. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه با اشاره به دیدار اخیر 
خــود از تهران افزود: از مواضع قاطع و حکیمانه امام 
خامنه ای در مقابله با اقدام های دشمنان امنیت و ثبات 
منطقه و سوریه صمیمانه قدردانی می کنیم. رئیس 
جمهور سوریه ضمن انتقاد جدی از اعمال تحریم های 
آمریکا علیه ایران گفت: سوریه با همه توان و امکانات 
خود بــه حمایت از تهران در مقابله با تحریم ها علیه 
ایران خواهد پرداخــت و روابط ممتاز و راهبردی دو 

کشور را تعمیق خواهد بخشید.

امیر عبداللهیان خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی:رئیس قوه قضائیه در جمع ائمه جمعه:سفیر ایران در بغداد: 

اجازه نمی دهیم با امنیت منطقه بازی کنیدگزارشگران فساد باید تشویق شونددر صورت جنگ، شکستی تاریخی در انتظار آمریکاست

الحاق پهپاد مهاجر۶ به نزاجا

ارتش برای دفاع از مرزها  تهاجمی ترشد
 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ايـران

با حكم رهبرى حجت االسالم عبادى زاده، نماينده ولى فقيه در هرمزگان شد   سياست: حضرت آيت اهللا خامنه اى با صدور حكمى نماينده ولى فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس را 
منصوب كردند. در حكم ايشان آمده است: «منطقه  بسيار مهم هرمزگان و مردم مؤمن و انقالبى و كارآزموده در آن استان، شايسته  اهتمامى ويژه از جهت نشر و تعميق معارف انقالبى و اسالمى هستند. امروز 
بزرگداشت اين برجستگى ها و تقويت آن ها از جمله  وظايف اصلى علماى دين و بويژه امامان جمعه است. تقويت جريان انقالبى و جوانان مؤمن و روى گشاده و دست مهربان با عموم طبقات، توصيه  مؤكد اينجانب است».

 سياست  رئيس جمهورى و وزير خارجه 
آمريكا كه بارها نشان داده اند اطالعاتشان را از 
رسانه ها دريافت مى كنند، از برداشت نادرست 
يك رسانه از اظهارات وزير امور خارجه ايران 
درباره برنامه موشكى به وجد آمدند و آن را 

دستاورد خوبى براى خود برشمردند.
اين درحالى است كه پيش از اين «عليرضا 
ميريوسفى» سخنگوى نمايندگى جمهورى 
اســالمى ايران در ســازمان 
ملل فضاسازى هاى رسانه هاى 
ايران  آمادگى  دربــاره  غربى 
براى گفت وگــو در خصوص 
برنامه موشــكى را تكذيب و 
تأكيد كرد: برنامه موشــكى 
ايران «تحت هيچ شرايطى و 
با هيچ كشورى» قابل مذاكره 
نيســت. پيش از اين محمد 
جواد ظريف، وزير خارجه ايران 
در مصاحبه اى با «شبكه ان بى سى نيوز» گفته 
بود: اگر آمريكا مى خواهد درباره موشك [هاى 
ايران] گفت وگو كند بايد فروش ســالح از 
جمله موشك به دولت هاى منطقه را متوقف 
اظهارات  كند. خبرگزارى آسوشــيتدپرس 
ظريف را اين طور پوشش داد: «وزير خارجه 
ايران مى  گويد گفت وگو بر سر برنامه موشكى 
با آمريكا امكان پذير است.» مايك پمپئو، وزير 
خارجه آمريكا هم ديروز در ادعايى مضحك 

مدعى شد كه ايرانى ها براى نخستين بار براى 
گفت وگو درباره برنامه موشكى خودشان ابراز 

آمادگى كرده اند.

 توان موشكى تحت هر شرايطى قابل 
مذاكره نيست

عليرضا ميريوســفى در توييتر اين تفاسير 
از ســخنان وزير خارجه ايــران را رد كرده 
است. او نوشت: تفسيرى كه آسوشيتدپرس 
از مصاحبه دكتر ظريف با ان بى ســى نيوز 
درباره آمادگى مذاكره درباره برنامه موشكى 
ايران نموده، به طور كامل اشتباه است. اين 
جملــه كه « اگر ايــاالت متحده مى خواهد 
درباره موشك صحبت كند، بايد فروش انواع 
سالح به كشــورهاى منطقه شامل فروش 

موشــك را متوقف كند»، به هيچ عنوان به 
اين معنى نيست كه ايران مايل است درباره 
برخى جنبه هاى توان موشكى خود مذاكره 
كند. توان موشــكى ايــران به طور مطلق و 
تحت هرشرايطى قابل مذاكره با هيچ شخص 

يا كشورى نيست.
وى ادامه داد: مطمئن هستيم كه خبرنگاران 
آسوشــيتدپرس به انــدازه كافى بــا زبان 
محاوره اى انگليســى در اين مصاحبه آشنا 
هستند و مى دانند كه چگونه منظور گوينده 
را در يك مصاحبه چالشــى به طور صحيح 
از متن استخراج كنند. استخراج يك تفسير 
نادرســت از يــك متن و قــرار دادن آن در 
يك ســرخط خبرى يقيناً موضوعى است 
كه از ارزش و اعتماد يك رســانه معتبر نزد 

افكار عمومى مى كاهد. هرچند ترامپ با اين 
گونه واكنش هاى عجوالنه نشان داده در چه 
سطحى از هوش و منطق سياسى است، اما 
دولتمردانش با احتياط و واقع بينى بيشترى 

در اين مورد سخن مى گويند.

 نااميدى  آمريكايى ها از بازگشت 
يكجانبه ايران به مذاكرات

روز گذشته «مورگان اورتگاس» سخنگوى 
وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد كه كشورش 
هيچ پيامى مبنى بر تمايل به مذاكره از جانب 
ايران دريافت نكرده است. اورتگاس در پاسخ 
به شــبكه «اسكاى نيوز عربى» كه از امارات 
پخش مى شود، گفت: واشنگتن هيچ پيامى 
درباره قصد ايرانى ها براى مذاكره درباره برنامه 

هسته اى دريافت نكرده است.
به ادعاى اين سخنگوى وزارت خارجه آمريكا 
«هيچ گزينه اى مقابل ايران نيست جز مذاكره 
وگرنه آن ها تحت تحريم هاى اعمال شــده، 

باقى خواهند ماند».
برايان هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران 
نيز در پاسخ به بخش فارسى صداى آمريكا 
در خصوص تمايل واشنگتن براى مذاكره با 
تهران مدعى شد: ما همه اقدام ها براى حل 
اختالفاتمان با ايران را از طريق ديپلماتيك 
اتخاذ كرده ايم، اما ايران اقدام هاى ديپلماتيك 

ما را به دفعات رد كرده است.

التماس آمريكا براى مذاكره يكجانبه ادامه دارد

ذوق زدگى ترامپ از يك ترجمه اشتباه

 خداروشكر، با پخش سريال گاندو،مردم تا حدودى به اليه هاى نفوذ و بى دقتى 
مسئوالن پى بردند و يا چطور غرامتى كه آمريكا بابت تبادل جاسوسش به ايران داد، 
آن را از ثمرات برجام به خورد ملت دادند، ولى بايد افرادى كه شعور مردم را ناديده 
مى گيرند ، مطمئن باشند هنوز افراد انقالبى در همه جاها صادقانه و به صورت فعال 

كار مى كنند و دير يا زود رسوا و گرفتار عدالت خواهندشد. 09200001750
 حاالكه بودجه؛ ساالنه هست، هرسال چند بار اصالحيه به بودجه مى زنند اگر دو 
ساالنه بشود بودجه؛ اين روند قطعاً بيشتر است، مگر اينكه مديريت ها سالم بشوند. 

09190008895
 در زمان جنگ آمار تلفات دشمن را روزانه مجالت ثبت مى كردند حاال داستان 
شده مصرف آب براى كفش و جوراب  كه اگه كسى محاسبه كند از كل آب ها كرات 

هم بيشتر مى شود. 09150009278
 حرف مرد يكى اســت، حتى اگر اشتباه بودنش ده ها بار اثبات شده باشه (آقاى 
ظريف دستت درد نكنه) گفتى كه اگر به چهار سال قبل برگرديم  باز هم برجام را 
امضا مى كنم، چنين طرز تفكرى اصالً تعجب نداره، چون به سفره امثالهم، كه اثر 
نداره(مردم هم كه وللش) بازم دستت درد نكنه، اين گفته ات در روزنامه قدس25تير 
چاپ شده و همان جا، عزيزى از قول روحانى گفته دو نفر از سران دنيا به (ايشان) 
گفتن شــما در مسئله برجام پيروز اخالقى هستيد! و آقاى صدرنيا اضافه مى كند، 
من جدا فكرمى كنم ســران دنيا هر دفعه با هم قرار ميذارن اين بار كه روحانى رو 
ديديم چه جورى دستش بندازيم و بخنديم؛ بنابراين بزرگواران (اعتماد به نفستون 
منو كشته) لطفاً واقع بين باشيد، مردم مشكل حاد دارن. (شما مشغوليد به افاضات) 

09390002323
 رزمنده عرصه دفاع مقدس و جبهه مقاومت نادر برومند مى گويد اوج درگيرى هاى 
سوريه در منطقه حلب بود. به ايشان عرض مى كنم اى دالور اين رشادت هاى شما 
و امثال شــما بود كه حلب را آزاد كرد، حلب آزاد شد به دليل خون دادن مردانى 
با لباس هاى خاكى و با پيكرهاى خونيــن و با بوى دود و باروت پيام آزادى حلب 
اين است كه رمز بقاى يك ملت كه مى خواهد مستقل باشد و باج به غرب و سران 

مرتجع منطقه ندهد فقط مقاومت است . 09150000609
 امانوئل مكرون طرح مضحك توقــف در برابر توقف را ارائه مى دهد، به اين فرد 
بايــد گفت اين طرح با تغييراتى كه به موجب آن دولت مكرون و جليقه زردها دو 
طرف ماجرا باشــند ظرفيت اجرا دارد كه به موجب آن دولت و پليس فرانسه از به 
خاك و خون كشيدن مردم خوددارى و در مقابل جليقه زردها به اعتراضات خاتمه 
دهند، سپس مكرون استعفا و زمينه انتخابات زودرس رياست جمهورى فراهم شود 

تا منتخب واقعى مردم انتخاب گردد. 09150000609
 خيلى جالب است رئيس اتحاديه تهران عنوان كرده اند ميوه تا10روز ديگر 10درصد 

پايين وتا يك ماه ديگر 50 درصد! خواب ديديد خير باشد!  09350002256
 اعضاى نظام مهندسى ساختمان تهران در نشست  شهردارى 87 درصد نامه ها 
را پاسخ  نداده خودشان هم به خبرنگاران پاسخگو نبوده و خلف وعده  كردند. مثل 

درآمدشان از صدور پروانه  فنى ساختمان.09360005568

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

 توان موشكى 
ايران به طور مطلق 
و تحت هرشرايطى 
قابل مذاكره با هيچ 
شخص يا كشورى 
نيست

بــــــــرش

درباره برجام دوباره مذاكره نمى كنيمانتخابات شورايارى ها اقدامى حزبى است
مينا افــرازه: احمد عليرضابيگى،   
نماينده مــردم تبريز در مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار ما درباره نامه رئيس سازمان 
بازرسى كل كشور در خصوص غيرقانونى بودن 
انتخابات شورايارى ها و واكنش شهردار تهران به 
ايــن نامه و اصــرار وى بر برگــزارى انتخابات 
غيرقانونى، اظهار داشــت: شورايارى ها محمل 
قانونى ندارد و بر اساس آيين نامه دولت برگزارى 
انتخابات شــورايارى ها وجاهت قانونى ندارد و 
هزينه برگزارى انتخابات بايد در چارچوب بودجه 
ابالغى باشــد. همچنين مجلس در خصوص 
شــورايارى ها و برگــزارى انتخابــات آن هيچ 
مصوبه اى ندارد و اگر بناست وجود شورايارى ها 
ادامه داشــته باشد، بايد در شهرهاى ديگر هم 
بتوانيم شــورايارى را ايجاد كنيــم. برگزارى 
انتخابات شورايارى ها اقدامى حزبى است كه با 
انگيزه پيگيرى مقاصد حزبى در سطح مناطق و 
محــالت در حال وقوع اســت. انتظــار داريم 
كميسيون شوراها در اين باره صريحاً اعالم نظر 
كند و مجلس نيز براى برخورد با اين اقدام هاى 
غيرقانونــى تصميــم قاطعــى بگيــرد. البته 
استفســاريه اى هم كه شــوراى عالى استان ها 

دراين باره به مجلس آورده بود و به كميسيون 
شــوراها ارجاع شــد، رأى نيــاورد و در واقع 
كميسيون شوراها با آن مخالفت كرد. زمانى كه 
دستگاه قضايى به اين مسئله ورود پيدا كرده، 
بنابراين هرگونــه صرف هزينــه در برگزارى 
غيرقانونى انتخابات شورايارى ها در واقع دخل و 
تصرف در اموال عمومى محســوب شــده و از 
مصاديق جرم است و قطعاً با آن برخورد خواهد 
شد. با وجود ارسال نامه قاضى سراج به سران سه 
قوه و اعــالم غيرقانونى بودن ايــن انتخابات، 
شــهردار تهران همچنان اصرار بــر برگزارى 
انتخابات دارد؛ بنابراين بايد آماده باشد كه مورد 
بازخواست قرار بگيرد و در حال حاضر ايشان در 

حال ارتكاب جرم است.

سياســت: محمد جــواد ظريــف، وزير 
امــور خارجه ايران در گفت وگو با شــبكه 
انگليسى «بى بى سى»  درباره موضوعات 
مختلفى از جمله برنامه هســته اى ايران، 
امكان مذاكره مجدد با آمريكا، اينستكس، 
تعهد اروپايى ها به برجام و چندين مسئله 
ديگر صحبت كرد. وى دربــاره مذاكره با 
آمريكا گفت: چرا ما بايد با آمريكا مذاكره 
كنيم. ما ميــز مذاكره را تــرك نكرديم. 
اين آمريــكا بود كه ميــز مذاكره را ترك 
كرد. آن ها بايد به ميــز مذاكره بازگردند. 
ما درباره برجام مذاكــره مجدد نخواهيم 
كرد. اين توافق حاصل 12 ســال مذاكره 
بود كه  در دو سال آن مذاكرات فشرده اى  
انجام شــد كه من صرف آن كردم و روزها 
و ماه ها روى آن مذاكــره كرديم. ما زمان 
زيــادى را با آمريكا گذرانديم و درباره اين 
توافق مذاكــره كرديم. اگر شــما به يك 
قلدر اجازه دهيد كه شــما را با قلدرى به 
پذيرفتن چيزى مجبور كند، شــما وى را 
تشويق مى كنيد كه با قلدرى شما را براى 

پذيرفتن چيزهاى ديگر مجبور كند.

ظريف در پاســخ به پرســش ديگرى درباره 
اتهامــات وزير خارجه آمريــكا در خصوص 
حمايت ايران از تروريســم در منطقه گفت: 
آيا ما از صدام حســين حمايــت كرديم. آيا 
ايــران از داعش حمايت كــرد. خود ترامپ 
گفته كه ايران با داعش مبارزه كرد. آيا ما در 
حال بمباران يمن هســتيم. آيا ايران بود كه 
نخست وزير لبنان را دستگير كرد و وى را در 
بازداشت قرار داد. بنابراين اگر آمريكا به دنبال 
كشورهايى در منطقه است كه رفتار شيطانى 

دارند، بايد به متحدان خود بنگرد.
وى افزود: دولت آمريكا در حال ارعاب مردم 
ايران با هدف دســتيابى به هدفى سياسى 

است. اين تعريف كالسيك تروريسم است.

 سياســت  جنگ اقتصادى و روانى آمريكا بــا همراهى برخى 
كشــورهاى اروپايى همانند انگليس و حمايت كشورهاى منطقه 
سبب شده كوچك ترين تحول در منطقه حاشيه ساز شود. پس از 
توقيف غيرقانونى نفتكش حامل نفت ايران توسط انگليس و با توجه 
به هشدار صريح مقامات لشكرى و كشورى مان و در رأس آن هشدار 
رهبر معظم انقالب درباره اينكه جمهورى اسالمى، پاسخ خباثت 
انگليس در دزدى دريايى را خواهد داد، انگليس و همپيمانان متحجر 
منطقه اى اش هرلحظه نگران پاسخ ايران هستند. به طور نمونه روز 
سه شنبه يك نفتكش در تنگه هرمز دچار نقص فنى مى شود و در 
سكوت راديويى به سمت ايران حركت مى كند، اما تا شامگاه اين 
روز مقامات آمريكايى و اماراتى مدعى مى شــوند كه احتماالً ايران 
اين نفتكش را توقيف كرده است تا اينكه در صبحگاه روز چهارشنبه 
سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به اخبار ضدونقيض درباره 
توقف كشــتى اماراتى در خليج فارس (آب هاى ايران) گفت: يك 
نفتكش خارجى در آب هاى ايران به علت نقص فنى دچار مشكل 
شد كه بر اساس مقررات بين المللى، نيروهاى ايرانى پس از دريافت 
درخواست كمك به ســوى آن رفتند و توسط يدك كش آن را به 
سمت آب هاى ايران منتقل كردند تا تعميرات الزم روى آن انجام 
شود.از سوى ديگر انگليس نيز رفت وآمد ناوهايش در خليج فارس را 

بيشتر كرده است، اما از ترس تحريك ايران روز گذشته اعالم كرد 
كه اين موضوع ربطى به تنش هاى منطقه ندارد. سفارت بريتانيا در 
تهران نيز با اشــاره به يادداشت منتشرشده وزارت دفاع اين كشور 
درباره كشتى هايى كه عازم خليج فارس هستند، در صفحه توييترش 
نوشت: «اين يادداشت منتشرشده توسط وزارت دفاع بريتانيا نشان 
مى دهد كشتى هايى كه عازم خليج فارس هستند، مطابق يك رويه 
چرخشى مشخص جايگزين كشتى هاى ديگر مى شوند؛ بنابراين، 
سطح كلى نيروهاى ما در منطقه - برخالف آنچه برخى رسانه ها 
القــا كرده اند- افزايش نمى يابد.» همچنين ســخنگوى ترزا مى، 
نخست وزير انگليس در واكنش به تحوالت اخير در منطقه، گفت: 
«تشديد تنش ها بين كشورهاى غربى و ايران به نفع كسى نيست».
واكنش برخى همپيمانان انگليس و آمريكا در منطقه نيز نشــان 
مى دهد كه لبخند و عكس يــادگارى تنش زدايى نمى كند، بلكه 

مقاومت فعال است كه دشمن را وادار به دادن امتياز خواهد كرد.

 سقوط پهپاد، اماراتى ها را وادار به عقب نشينى كرد
مسعود اســداللهى، كارشناس مســائل منطقه شامگاه سه شنبه 
در برنامه جهان آراى شــبكه افق اعــالم كرد: پس از جريان پهپاد 
آمريكايى و ضربه ســنگين ايران بــه آمريكايى ها و عدم واكنش 

آمريكايى ها، كشور امارات به ايران پيام فرستاد كه ما اشتباه كرديم و 
مى خواهيم رفتارمان در قبال ايران را تصحيح كنيم كه در نخستين 
مورد از يمن خارج شدند؛ اين جريان سقوط پهپاد بزرگ ترين پيامى 
كه داشت اين بود كه آمريكا حتى به خاطر خودش حاضر نيست با 
ايران درگير شود، بعد، بخواهد به خاطر امارات و عربستان با ايران 
درگير شود؟ اماراتى ها نااُميد شدند و پيغام وپسغام فرستادند كه ما 

اشتباه كرديم و شما كوتاه بياييد و ما حاضريم جبران كنيم.
اشاره اين كارشــناس به هشدار ايران به كشورهاى منطقه درباره 
همكارى با دشــمنان ايران است. مقامات ايرانى اعالم كرده بودند 
كه با توجه به اينكه پهپاد آمريكايى ساقط شده در 29 خرداد 98 
توسط ايران از خاك امارات برخاسته بود، ايران در اين مورد، رسماً 
به امارات هشــدار مى دهد. حال به نظر مى رسد در زمان مناسب 
انگلســتان نيز با توجه به اهمال در آزادى نفتكش توقيف شده در 

جبل الطارق، پاسخ قاطعى از ايران خواهد گرفت. 

خبر

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

شبكه اجتماعى

قطع رابطه با آمريكا، مانع پيشرفت نيست
مهدى فضائلى، تحليلگر مسائل سياسى نوشت: كشورهاى غير 
غربى داراى روابط خوب با آمريكا را مى توان به سه گروه تقسيم 
كرد. كشــورهاى پيشرفته شرق آسيا، كشورهاى حاشيه خليج 
فارس، گروه ســوم هم كشورهاى فقير مانند مصر و افغانستان 
هستند. اگر به داليل موفقيت و شكست هريك نگاهى بكنيم، 
متوجه خواهيم شد نه رابطه سياسى عميق و حتى سرسپردگى 
به آمريكا مايه پيشرفت كشورها مى شود و نه قطع رابطه با آمريكا 

و حفظ استقالل كامل سياسى مانع پيشرفت.

خبرى از پذيرش مذاكره بر سر برنامه موشكى نيست
رضا نصرى، كارشــناس روابط بين الملل و حامى دولت نوشت: 
معنِى قرار دادن برنامه موشكى ايران در مقابل فروش اسلحه به 
منطقه (كه ســنگ بناى سياست خارجه آمريكاست)، يا معنِى 
قرار دادن برنامه موشــكى ايران در مقابل سالح هاى هسته اى 
رژيم صهيونيستى (كه تابوى بزرگ و خط قرمز آمريكا و اسرائيل 
است)، با هيچ منطقى «پذيرش مذاكره بر سر برنامه موشكى» 
نيست. هدف اين است كه برنامه موشكى ايران را در بستر حقايق 
منطقه بنشانيم، مشــروعيت و منطق آن را براى افكار عمومى 
جهان احراز كنيم، نامربوطى و تباهى تقاضاى «خلع سالح» ايران 

را نشان دهيم.

عزل بى سروصداى يك مدير عدالت خواه
وحيد اشترى، فعال عدالت خواه مدعى شد: آقاى حسين معصوم، 
نماينده تام االختيار وزيــر راه در مبارزه با زمين خوارى و حفظ 
بيت المال كه تاكنون پنج وزير را تجربه كرده بود و نقش بسزايى 
در پيگيرى تخلفات لواسان، پديده شانديز، زمين خوارى  برخى 
نهادهاى حكومتى و برخى نمايندگان مجلس داشت، امروز بدون 

سر و صدا عزل شد.

سياست خارجى

احتياط انگليس و همپيمانان منطقه اى اش ا ز ترس واكنش ايران افزايش يافت

مقاومت فعال، پاسخ به تهديدهاى دشمنان

سياست خارجىسياست داخلى
ظريف در نيويورك:عضو كميسيون امور داخلى و شوراهاى مجلس در گفت وگو با «قدس آنالين»:

دولت
 واعظى اعالم كرد

براى معاون بازنشسته ام
 اذن رهبرى گرفته ام

دفاعى-امنيتى
الحاق پهپاد مهاجر 6 به نزاجا

ارتش براى دفاع از مرزها 
تهاجمى تر  شد

مرجعيت
درخواست آيت اهللا نورى همدانى

مسئوالن براى نجات شيخ 
زكزاكى بيشتر تالش كنند

مجلس
دفاع الريجانى از برجام و ظريف
ترامپ آمد و همه چيز را 

خراب كرد!
محمود واعظى پس از جلسه هيئت   
دولت در پاســخ به پرسشى درباره 
صحت ادعاى پذيرش ايران براى مذاكره در 
خصوص توان موشكى خود، اظهار كرد: بنيه 
دفاعى مــا خط قرمز ماســت و بارها اعالم 
كرده ايم كه دربــاره آن مذاكره نمى كنيم. 
واعظى در پاســخ به پرسش خبرنگار قدس 
آناليــن درباره انتصاب فريدون وردى نژاد به 
سمت معاون سياسى دفتر رئيس جمهور در 
حالى كه وى بازنشسته و به كارگيرى او داراى 
منع قانونى است، گفت: دولت كار غير قانونى 
و خالف انجــام نمى دهد، به همين دليل از 
رهبرى براى به كارگيرى ايشان اذن گرفتيم.

ايســنا: فرمانده گروه پهپــاد حضرت ولى 
عصر(عج) نيروى زمينى ارتش در آيين الحاق 
پهپاد تهاجمى مهاجر 6 به ناوگان پهپادى اين 
نيرو گفت: سه فروند پهپاد تهاجمى مهاجر 6 
به ناوگان پهپادى اين نيرو ملحق شد و با ورود 
اين پرنده ها آرايش جديد عمليات پهپادى در 
نيرو را شــاهد خواهيم بود. وى تأكيد كرد: با 
الحاق و توانمندسازى اين نوع پرنده ها، هرگونه 
تهديــدى در مرزهاى جمهورى اســالمى و 
در آن ســوى مرزها، پيش از شــكل گيرى، 
شناســايى، رهگيرى و منهدم خواهد شــد. 
انهدام هدف هاى از پيش تعيين شده از جمله 

مأموريت هاى پهپاد مهاجر 6 است.

ميزان: آيت اهللا حســين نورى همدانى در پى 
وخامت حال و شــرايط بحرانى آيت اهللا شيخ 
زكزاكــى پيامى صادر كــرد. در اين پيام آمده 
است: باكمال تأسف خبرهاى ناگوارى از وضعيت 
عالم مجاهد جناب آقاى شيخ زكزاكى به گوش 
مى رسد. سازمان هاى بين المللى نيز با سكوت در 
مقابل اين جنايت هويت خود را ازدست داده اند. 
بر همه آزادى خواهان و مســلمانان الزم است 
حمايت خود را از اين انســان هاى آزادى خواه 
بويژه شــيخ زكزاكى اعالم كرده و اين جنايت 
را محكوم نمايند. مسئوالن محترم جمهورى 
اســالمى نيز تالش خود را بــراى نجات اين 

انسان هاى مظلوم بيش ازپيش به كار گيرند.

خانه ملت: رئيس مجلس مطرح كرد: كارى 
به خوب يا بد بودن برجام نداريم؛ ترامپ آمد 
و همه چيز را خــراب كرد، اما وقتى آمريكا 
نامه داد و گفت مى خواهيم در مورد موضوع 
هســته اى مذاكره كنيم، در را نبستيم. اگر 
منافع ملى كشور دنبال مى شود، بايد بدانيم 
امروز زمانى نيست كه در مقابل فشار دشمن 
مقاومت را كنار بگذاريم. اگر آن ها بفهمند كه 
موفق نيســتند، فشارها كنار مى رود. صحنه 
دعوا را بايد عوض كرد و نبايد به ديپلماسى 
كشــور فشــار آورد. آن طور تصور نشود كه 
نمى خواهيم از ظرفيت ديپلماســى استفاده 

كنيم.

آيت اهللا جنتى دبير شوراى نگهبان ماند
سياست: انتخابات هيئت رئيسه شوراى نگهبان ديروز با حضور فقها و حقوقدانان اين 
شورا برگزار شد. در جريان اين انتخابات آيت اهللا احمد جنتى با رأى اكثريت اعضا براى 
يك سال ديگر به عنوان دبير شوراى نگهبان ابقا شد. همچنين در اين جلسه، انتخابات 
قائم مقام دبير شوراى نگهبان نيز برگزار و طى آن عباسعلى كدخدايى به مدت يك سال 
ديگر به عنوان قائم مقام دبير از سوى اعضاى شوراى نگهبان انتخاب شد. در جلسه ديروز 
همچنين كدخدايى با رأى اعضاى شوراى نگهبان براى دوره يكساله پيش رو، به عنوان 
سخنگو ابقا شد. براساس آيين نامه داخلى شوراى نگهبان، انتخابات هيئت رئيسه اين 
شورا هر ساله برگزار و در آن هيئت رئيسه جديد براى فعاليت يكساله انتخاب مى شوند.

امام جمعه لواسان:
لواسان سرريز فساد تهران است

تسنيم:  حجت االسالم لواسانى، امــام جمعه لواســان در ديدار با دانشجويان بسيجى 
دانشــگاه صنعتى اميركبير گفت: مســئله  ويــالى خانم نعمت زاده يــا ويالى آقاى 
ميرمحمدعلى مسئله اصلى ما نيست، بلكه مسئله  اصلى جلوگيرى از قانون شكنى و 
شكستن اين مقاومت و قلدرى در برابر اجراى قانون است. ويالى خانم نعمت زاده حدود 
900 متر تخلف داشته است و تا اول ارديبهشت هم بايد تخريب انجام مى شده است، اما 
شاهد تعلل در اجراى قانون هستيم و گويا دستگاه هاى مسئول اجراى عدالت را شوخى 
گرفته اند. به گونه اى كه هربار مهلت جديدى براى تخريب مشخص كردند كه آخرين 
مهلت آن اول تير بوده اســت، اما 26 روز از شروع تير ماه مى گذرد، ولى تخريب كامل 
صورت نگرفته است. لواسان سرريز فساد تهران است و ريشه هاى اصلى فساد را بايد در 
پايتخت جست و جو كرد و به جاى جنگيدن با معلول ها بايد با علت ها جنگيد. تخلفات 

لواسان معلول فسادهاى صورت گرفته در تهران است.

عضو فقهاى شوراى نگهبان:
اعتماد متخصصان

درباره انتخابات الكترونيك جلب نشد
فارس: آيت اهللا محمد يزدى، عضو فقهاى شــوراى نگهبان با بيان اينكه در دوره هاى 
مختلف انتخابات از اينكه انتخابات به صورت رايانه اى برگزار شود، طرفدارى كرده ام، اظهار 
داشت: در بيشتر كشورها رايانه اى شدن انتخابات اتفاق افتاده است و در چند ساعت پس 
از اتمام انتخابات، نتيجه انتخابات به سرعت اعالم مى شود، اما با توجه به اينكه راه هايى 
براى دخالت در سيستم هاى ماشينى وجود دارد، نظر اعضاى شوراى نگهبان اين است 
كه فعالً مى توان به سيستم دستى اطمينان و اعتماد بيشترى داشت. اگر دستگاه هاى 
ماشــينى با نظر متخصصان متعهد شوراى نگهبان قابل اعتماد شد و راه هاى ورودى و 
دخالت در اين سيستم هاى ماشينى 100 درصد بسته شد، طبيعى است كه انتخابات 
الكترونيكى بهتر از انتخابات دستى است، اما تا وقتى كه اعتماد كامل متخصصان جلب 
نشود، سيستم دستى قابل اعتماد تر است؛ هرچند نتايج، ديرتر مشخص مى شود، اما باز 

هم قابل اطمينان تر است.

عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس 
در گفت وگو با قدس آنالين :

كاركرد اينستكس بايد متناسب 
با موارد قيد شده در برجام باشد

محمدحسين فرهنگى، نماينده مردم   
تبريز در مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو بــا خبرنگار «قدس آناليــن»،  درباره 
تصميمات برجامى جمهورى اســالمى ايران و 
عملكرد اروپايى ها در عمل به تعهداتشان در قبال 
كشــورمان، اظهار داشت: مســير گام به گام و 
منطقى كه جمهورى اسالمى ايران در قبال برجام 
چه درخصوص صبر يكســاله چــه فرصت 60 
روزه اى كه درپيش گرفت، به نوعى اروپايى ها را 
وادار كرده براى اينكه دستاوردهايشان در توافق 
برجــام از بين نرود، تدابير عملى و جدى درنظر 
بگيرند. اينكه اروپايى ها تــا چه حد در عمل به 
تعهداتشان موفق باشند، محل تأمل جدى است و 
مــا اميدواريم كه اقدام هاى آنان به نتيجه مثبت 
برسد، اما با توجه به عملكردى كه در اين مدت از 
اروپايى ها شاهد بوديم، چندان خوشبين نيستيم.

محمدحســين فرهنگى درباره عملياتى شدن 
اينستكس نيز تصريح كرد: اجراى اينستكس بسته 
به اين است كه اروپايى ها چه تلقى از تعريف آن 
داشته باشند. اگر تلقى آن ها همانى باشد كه در 
ابتدا درباره اين سازوكار مالى اعالم كردند، مسلم 
اســت كه اينستكس به درد ما نمى خورد و مانع 
جّدى را از تحريم هاى ســخت برنخواهد داشت. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس افزود: 
ايران بايد در جريان تبــادالت مالى خود امكان 
فروش نفت، جابه جايى ارز و ســرمايه را داشته 
باشد. در حال حاضر مبالغ هنگفتى در برخى از 
كشورها متمركز شده كه اگر آن مبالغ به داخل 
كشور بيايد، تحوالت بزرگى در ارتباط با شرايط 
ارزى و نوســان هاى ارزى بــه نفع عامه مردم به 
وجود مى آورد. اين سازوكار مالى بايد كاركردى 
متناســب با آنچه در برجام آمده داشته باشد، نه 
آنكه اروپايى ها اموال خودمان را با تشــخيص و 
صالحديدشان به صورت كاال برگردانند؛ كاالهايى 

كه چه بسا نياز كنونى كشور نباشد.

وزير امور خارجه روسيه:
اينستكس پاسخگوى منافع 

اقتصادى ايران نيست
سياست: ســرگئى الوروف، وزيــر امور خارجه 
روسيه ديروز در كنفرانس مطبوعاتى مشتركى 
پس از مذاكره با وزير خارجه كشــور ساحل عاج 
در مســكو اعالم كرد كه پرداخت هاى چندين 
ميليون دالرى انجام شده از طريق مكانيسم مالى 
«اينستكس» بين اتحاديه اروپا و ايران مبلغ قابل 
توجهى نبوده و نيازهاى اقتصادى تهران را تأمين 
نمى كند. وى گفت: فعالً مكانيسم مالى اينستكس 
مى تواند تنها ارســال كاالهاى انســانى، شامل 
محصوالت غذايى و پزشــكى كه از سوى آمريكا 
هم ممنوع نشده اند را پوشش بدهد. من چند روز 
پيش با نمايندگان ديپلماتيك كشورهاى اتحاديه 
اروپا در روسيه ديدار داشتم و اين مسئله را متذكر 
شدم كه فعالً از طريق اين كانال مالى تقريباً چند 
ميليون دالر مبادله شده است. مسلماً اين مبلغ 
در مقايســه با تعهداتى كه شركاى ايرانى ما در 
چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بر 
عهده گرفته اند و حجم مبادالت مالى ناشــى از 
فروش نفت ايران و موانعى كه بر سر پرداخت براى 

تحويل آن وجود دارد، مبلغ قابل توجهى نيست.

واكنش حناچى به نامه سراج 
درباره شورايارى ها

به سازمان بازرسى ربطى ندارد 
  پيروز حناچى، شهردار تهران ديروز در 
حاشيه جلسه دولت به نامه ناصر سراج 
به ســران ســه قوه در مورد غير قانونى بودن و 
ضرورت توقف برگزارى انتخابات شــورايارى ها 
واكنش نشــان داد و گفت: سازمان بازرسى كل 
كشــور مرجع تشخيص غير قانونى بودن و عدم 
برگزارى انتخابات شــورايارى ها نيســت. رئيس 
سازمان بازرسى كل كشور روز دوشنبه در نامه اى 
به ســران قواى سه گانه و همچنين وزير كشور 
برگزارى انتخابات شــورايارى ها را تا زمان وضع 
مبانى قانونى براى برگزارى آن، غيرقانونى دانسته 
و خواســتار جلوگيــرى از برگزارى ايــن اقدام 
غيرقانونى شده بود. در بخشى از اين نامه، وضع 
مصوبه توســط شوراى اسالمى شــهر تهران و 
همچنين اقدام به برگزارى انتخابات شورايارى، 
برخــالف اصل 100 قانون اساســى و نيز قانون 
تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى 
كشــور و انتخاب شــهرداران عنوان شده است. 
حناچى در جمع خبرنگاران در واكنش به اين نامه 
و در پاسخ به اينكه شهردارى تهران چه اقدامى 
انجام خواهد داد، با تأكيــد بر اينكه درباره عدم 
برگزارى انتخابات شورايارى ها هنوز مراجع قانونى 
اعالم نظر نكرده اند، خاطر نشان كرد: در برگزارى 
انتخابات شــورايارى ها، مرجع قانونى در دولت 
معاونت حقوقى رياست جمهورى و در قوه مقننه 
رئيس مجلس است. شهردار تهران تأكيد كرد:تا 
زمانى كه به ما نگفتند جلوى برگزارى انتخابات را 

نگيريد، ما آن را برگزار مى كنيم.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

گروهی از سیل زدگان آق قال به حرم منور رضوی مشرف شدند   تسنیم: گروهی از شهروندان شهرستان سیل زده آق قال به بارگاه منور رضوی مشرف شدند که بسیاری از آن ها زیارت اولی بودند.
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است هر 10 روز یک بار کاروان هایی از شهرستان سیل زده آق قال به حرم و بارگاه منور رضوی مشرف شوند.تاکنون حدود 1000 نفر از شهروندان شهرستان سیل زده 

آق قال برای تشرف به بارگاه منور رضوی نام نویسی کرده اند که قرار است در یک بازه زمانی مشخص و با همکاری آستان قدس رضوی به حرم منور رضوی مشرف شوند.

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

اختالف افکنی رمز سلطه  استکبار بر کشورهای 
اسالمی است

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، رمز 
سلطه ظالمانه خود بر کشورهای اسالمی 

را ایجاد اختالف می داند.
 حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار قاضی فائق زیدان، رئیس شورای 
عالی قضایی عراق که در تاالر والیت حرم 

مطهر رضوی انجام شد، با تأکید بر اینکه امنیت، رفاه و آبادانی عراق را امنیت، رفاه و 
آبادی کشور خود می دانیم، اظهار کرد: برای پیروزی بر فتنه داعش، خون رزمندگان 
ایرانی در کنار رزمندگان عراقی به زمین ریخته شد.وی با اشاره به خدمات آستان 
قدس رضوی به زائران عرب زبان، ابراز کرد: ســاالنه ده ها هزار زائر عرب زبان به این 
حرم شریف مشرف می شوند که بخش عمده آن ها برادران و خواهران محترم عراقی 
هستند.تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه برای ارائه خدمات هر چه بهتر به 
زائران عرب زبان، یک رواق و صحن حرم مطهر رضوی را به زائران عرب زبان حضرت 
رضا)ع( اختصاص داده ایم، تصریح کرد: بنای ما بر این است به همان میزان که برای 
رفاه زائران ایرانی تســهیالت، امکانات و خدمات ارائه می دهیم، به همان میزان به 
زائران عراقی نیز خدمات ارائه کنیم.وی گفت: ما به عنوان خادمان حضرت رضا)ع( 
شرمنده زائران ایرانی و غیرایرانی این بارگاه شریف هستیم، چون شأن و منزلت زائران 
حضرت ثامن الحجج)ع( را بسیار بیشتر از میزان خدمات ارائه شده خود می دانیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: امیدواریم به برکت وجود اعتاب مقدسه 
در ایران و عراق و مراسم بزرگ اربعین که نماد وحدت، اتحاد و شکوه جهان تشیع 
است، رابطه دوستی و برادری این دو ملت بزرگ شیعه روز به روز مستحکم تر شود.

وی افزود: دشــمنان از اتحاد، همدلی و هماهنگی دو ملت ایران و عراق خرســند 
نیستند و همان گونه که سعی می کنند در یک کشور بین اقوام و مذاهب مختلف 
تفرقه بیندازند، تالش می کنند بین کشورهای اسالمی نیز اختالف ایجاد کنند.تولیت 
آستان قدس رضوی با بیان اینکه استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، رمز سلطه 
ظالمانه خود بر کشورهای اسالمی را ایجاد اختالف می داند، عنوان کرد: امیدواریم با 
رهنمودهای رهبری معظم انقالب اسالمی و مرجعیت شیعه عراق به گونه ای عمل 

کنیم که اتحاد و همدلی این دو ملت بزرگ شیعه روز به روز بیشتر شود.

 بازدید مسئوالن آستان قدس رضوی
 از مناطق زلزله زده مسجد سلیمان

آستان:سرپرســت معاونت محرومیت 
زدایی و معــاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی آستان قدس رضوی از مناطق 

زلزله زده مسجدسلیمان بازدید کردند.
در این بازدید حامد صادقی؛ سرپرست 
معاونــت محرومیت زدایــی و مرتضی 
فیروزآبادی؛ معاون برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی آستان قدس رضوی ضمن بررسی نقاط آسیب دیده، به مناسبت میالد 
پربرکت علی بن موســی الرضا)ع( از مردم این مناطق با توزیع هدایای متبرک 
دلجویی کردند.بررسی میزان خسارات و برآورد نیازهای منطقه برای برنامه ریزی 
هر چه بهتر برای تأمین نیازهای مردم از دیگر مأموریت های سفر مسئوالن آستان 
قدس رضوی به این شهرســتان بود.شایان ذکر است، دوشنبه 17 تیرماه حدود 
ســاعت 11 و 30 دقیقه صبح زلزله ای با قدرت 5/7 ریشــتر، مسجدسلیمان و 

بخش های اطراف آن را لرزاند.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی:
واقعه گوهرشاد از هویت ملی ، صیانت کرد

ایکنا: رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی گفت: واقعه گوهرشاد یک 
صیانت در برابــر هویت ملی و معرفی 
غیرت مردمان دینی است.حجت االسالم 
والمســلمین حجــت گنابادی نژاد به 
مناســبت بزرگداشــت واقعه مسجد 
گوهرشاد و گرامیداشــت روز عفاف و 

حجاب در هفدهمین برنامه از سه شــنبه های فرهنگی که در موزه قرآن آستان 
قدس رضوی با حضور جانبازان و خانواده شهدای قیام گوهرشاد برگزار شد، اظهار 
کرد: واقعه گوهرشــاد همواره یکی از اسنادی است که بی لیاقتی رضاخان را در 
مقابل جان های مردم عادی که غیر از نماز، دعا و زیارت قصد دیگری نداشتند و 
آرمانشان تنها دفاع از دین بود؛ نشان می دهد. از این رو تمام دستگاه ها باید توجه 
کننــد این واقعه یک صیانت در برابر هویت ملی و معرفی غیرت مردمان دینی 
است. وی افزود: در نتیجه، این دفاع ها منجر به خاک و خون کشیده شدن مردم 
توســط این رژیم شد. از این رو است که ما باید نسبت به این امر بیش از پیش 
اهتمام بیشتری داشته باشیم.رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی عنوان 
کرد: همواره واقعه گوهرشاد دارای پیشینه تاریخی است که به گفته رهبر معظم 
انقالب 30 ســال دیر به فکر آن افتادیم و 30 ســال دیر در این راستا اقداماتی 
صورت گرفت. این واقعه به نوعی فاجعه ای اســت که در دوره خود در مســجد 
گوهرشاد روی داد که از این نظر قابل تأمل بوده و هم به لحاظ موضوعات مختلف 
دیگری که پیرامون این واقعه وجود داشته قابل توجه است و باید در جامعه امروز 
به آن ها توجه الزم شود. حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد با بیان اینکه در 
این راســتا اقدامات ارزشمندی هم انجام شده اســت، اضافه کرد: از جمله این 
فعالیت ها می توان به نمایش نامه »باغ خونی« که توسط هنرمندان این شهر تولید 
و اجرا شد اشاره کرد که در سال گذشته و در سال جاری به نمایش درآمد. این 
نمایش نامه به نوبه خود توانست به اثری فاخر در عرصه استانی و ملی تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته توجه به این واقعه تنها با این نمایش نامه به اتمام نرسیده 
و همچنین نباید ماجرایی باشد که در تریبون های انقالبی، اجتماعی و نهادهای 
مختلف به آن کم توجهی شود. این در حالی است که در آینده توجه گسترده تری 

به این موضوع خواهیم کرد. 

  فناوری فرهنگی یکی از خألهای حوزه فرهنگ 
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی عنوان کرد: ما ذخایر، منابع، فرصت ها 
و امکانات قابل توجهی در عرصه فرهنگی داریم البته در این میان باید گفت که در 
فرهنگ، خألهایی احساس می شود و می توان به حوزه فناوری و فراورده فرهنگی 

اشاره کرد که متأسفانه نسبت به این دو امر هیچ گونه توجهی نشده است.
گنابادی نژاد افزود: این در حالی اســت که ما بر این باور هستیم که می توانیم با 
استفاده از سرمایه های غنی دستاوردهای خوبی داشته باشیم اما این باور غلطی 
است و اگر مدیری نتواند به فناوری ها و فراورده های فرهنگی توجه داشته باشد 
نمی تواند آن تأثیرگذاری که باید را داشــته باشد. وی خاطرنشان کرد: موضوع 
فنــاوری در فرهنگ را همان گونه که رهبر معظم انقالب به آن اشــاره کردند؛ 
راهیان نور می تواند یکی از فناوری های فرهنگی محسوب شود. از این رو سازمان 
کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با سه  شنبه های فرهنگی به نوعی 
توانســته است به فناوری و فراوری فرهنگی کمک کند.رئیس سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی اظهار کرد: در واقع این اســناد همیشــه در این گنجینه 
بوده اســت و ما در گذشته می توانســتیم از آن ها استفاده کنیم اما متأسفانه با 
وجود ارزشــمندی این اســناد از آن ها آن گونه که باید استفاده نکردیم. با این 
وجود امیدواریم در آینده ای نه چندان دور با اســتفاده از این گونه ذخایر آستان 
قدس رضوی به یکی از الگوهای مؤثر در عرصه ملی و بین المللی تبدیل شویم.

گنابادی نژاد عنوان کرد: همواره عفاف و حجاب یک میراث ارزشمندی برای ما به 
شمار می رود که در وجود مردان و زنان ما عجین شده است و افراد زیادی برای 
برچیده شدن آن از میان زنان و مردان ما اقدام های زیادی انجام دادند و در این 

مسیر هزینه های زیادی را نیز صرف کردند. 
وی خاطرنشــان کرد: افرادی پای حجاب ایستادند که شاید کمترین بهره ای به 
لحاظ کالســیک و آکادمیک از تحصیالت حوزه علم نداشتند و اجازه نمی دادند 
زنانشــان بدون حجاب بیــرون روند و در مقابــل، محرومیت های اجتماعی که 
رضاخان برای آن ها به وجود آورده بود به جان خریدند.رئیس ســازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی تصریح کرد: امروزه حجاب به یک دستاورد فرهنگی رسیده 
چراکه اخبار زیادی از سراســر دنیا در خصوص محجبه شدن افرادی که دارای 
مذاهب مختلفی هستند به گوش می رسد. بنابراین سازمان کتابخانه ها با دارا بودن 

گنجینه غنی خود، می تواند مجال خوبی برای انتقال این پیام ها باشد.

 قدس/ مروج کاشانی   مدیرعامــل به نشر
)انتشارات آستان قدس رضوی( ورود به حوزه 
ادبیات دینی را مأموریت جدی و جدید »به 

نشر« می داند. 
حســین ســعیدی معتقــد اســت کمتر 
مجموعه ای در کشور می توان سراغ گرفت که 
به مقوله ادبیات دینی با شرایط و خصوصیات 
خاص آن ورود کرده باشــد و انتساب به نشر 
به تشکیالت آســتان قدس رضوی یکی از 
مهم ترین دالیل پرداختن به عرصه ادبیات 
دینی به عنوان مأموریت اصلی این مجموعه 

است. 
وی می افزایــد: در این زمینه باید به تعریف 
دقیقی از ادبیــات دینی و اینکه چه اثر و یا 
تولیدی می تواند در حوزه ادبیات دینی مورد 
اســتفاده قرار گیرد توجه شود. ما معتقدیم 
آنچــه به عنوان یک اثــر ادبی دینی مطرح 
می شود در درجه نخست باید گوهر ادبی و 
هنری باال و فاخری )از نظر ادبیاتی( داشته 
باشد و سپس به لحاظ محتوایی هم مطابق 
با آموزه های اصیل دینی و معارف و اســناد 

صحیح شیعی باشد.
سعیدی ادامه می دهد: عالوه بر این موضوع، 
باید به تأثیری که ادبیات دینی بر هنرهای 
نمایشی مانند تئاتر و سینما می تواند داشته 
باشــد، توجه کنیم. زیرا آثار ســینمایی و 
نمایشــی بخصوص آثار دینی زمانی مورد 
توجه و اقبال مخاطب قرار می گیرد که حتماً 
یک اثر ادبی فاخر، خــوب و غنی از محتوا 
باشــد و در بین آثار سینمایی و نمایشی و 
ســریال های تولیدی در کشور، آن هایی که 
از یک محتوای غنی دینی برخوردار بوده اند، 
بیشتر مورد اقبال و پذیرش عمومی در جامعه 

قرار گرفته اند. 

 ادبیات دینی؛ مشکالت و کمبودها
سعیدی با اذعان به اینکه حوزه ادبیات دینی 
با وجــود ادعاهای فراوان، کمتر از ســوی 
مجموعه ها، مراکز و تشکیالت انتشاراتی در 
کشور مورد توجه قرار گرفته است، به پاره ای 
از مشــکالت و به تعبیر دیگر، کمبودها در 
حــوزه ادبیات دینی که منجر به این نتیجه 

شده هم اشاره می کند.
ســعیدی می گوید: یکی از این مشــکالت 
اصلی نبود اطالعات ریز و جزئی اســت که 
نیاز اولیه داستان نویسی است. وقتی اطالعات 
ریز و دقیقی وجود نداشته باشد این موضوع 
موجب روی آوردن نویسنده به سمت تخیل 
برای پوشــش خألهای اطالعاتی می شود. 
نویســندگان اگر اطالعات دقیقی از منابع 
موجود در مورد یک موضوع دینی داشــته 
باشــند، راحت تر می توانند داستان یا رمان 
دینی بنویسند، اما اگر این اطالعات دقیق و 
جزئی وجود نداشته باشد، ناگزیر می شوند به 

سمت تخیل روی آورند.
مدیرعامل به نشــر وجود روایت های متنوع 
و بعضاً متعارض در منابع شیعی و اسالمی 
که در مواردی هم هیچ یک بر دیگری ارجح 
نیست را یکی دیگر از مشکالت عرصه ادبیات 
دینی می داند و می گوید: مثالً در موضوعاتی 
مانند زندگــی حضرت رقیــه خاتون)س( 
روایت هــای متفاوتی وجــود دارد، یا درباره 
برخی از اتفاقات تاریخی، زندگانی حضرات 
ائمه اطهــار)ع( و...  معصومین)ع(، یــاران 
روایت های متنوع و گاهی هم متعارض وجود 
دارد که این موضوع یک مشکل اساسی است 
برای اینکه نویســنده ای کــه می خواهد در 
عرصه ادبیات دینی ورود پیدا کند به ناچار 
باید در نهایت فقــط یکی از این روایت ها را 
انتخاب کند که در بعضی موارد ممکن است 
از سوی کسانی که با این روایت انتخاب شده 
مخالف هستند، مورد اشکال و ایراد واقع شود.

وی معتقد اســت: یکی دیگر از مشــکالت 

این عرصه دشــواری متون دینی و اسالمی 
از جمله آثار کالســیک و متون شیعه برای 
استفاده نویسندگان جوان است که بعضاً این 
متون دارای دشوارنویسی و به زبان عربی هم 
بوده و یک نویسنده جوان که می خواهد به 
یک منبع اصیل دینی و شیعی مراجعه کند، 
ممکن است دچار اشکال شود و این امر منجر 
به روی آوردن این نویسندگان به منابع دست 
چندم می شــود و این در حالی است که اگر 
نویسندگان بتوانند به منابع اصیل و دسته 
اول شیعی دسترسی داشته باشند و از نظر 
فهمیدن و متوجه شدن صحیح متون بتوانند 
با این منابع ارتباط درستی برقرار کنند، آن 
گاه این موضوع در افزایش اعتبار و سندیت 
نوشته یا داستان تولید شده و... توسط آنان 

حتماً مؤثر خواهد بود. 

  اشباع بازار ادبیات دینی از آثار 
ضعیف

اشــباع بازار از آثار ضعیف یا متوســط که 
بیشتر بازنویسی های ســاده هم هستند و 
عدم شــناخت خانواده ها از کارهای خوب و 
اصیل ادبیات دینی که در نهایت رقابت برای 
آثار قوی و ســالم را هم تنگ کرده از دیگر 
مواردی اســت که مدیرعامل به نشر به آن 

اشاره می کند.
وی به مشــکل دیگری در این عرصه یعنی 
تصویرگری کتاب های مذهبی ویژه کودکان 
هم اشــاره و خاطرنشــان می کند: مسائل 
متعدد مرتبــط با تصویرگــری کتاب های 
مذهبی کودکان که گاه حساسیت های علما 
و مراجع عظام تقلید را هم برمی انگیزد مانند 
پرداختن به چهــره حضرات معصومین)ع( 
و... و ترفندهایــی هم که تاکنون از ســوی 
طراحان اندیشیده شده، گاه به گاه ابهاماتی 
را برای کودکان ایجاد کرده و روان شناســان 
کودک و کســانی که در زمینه کودکان کار 
تخصصی کرده اند نیز نسبت به این مسئله 

دغدغه دارند.
ســعیدی در بخش دیگری از ســخنانش 
از ســختگیری های بیشتر نســبت به این 
گونــه آثار)آثاردینی( در جامعــه به عنوان 
یکی دیگر از مشــکالت موجــود درعرصه 
ادبیــات دینی یــاد می کنــد و می افزاید:

انــواع ممیزی های دقیق تر توســط خود 
ناشــران یا نهادهای نظارتی مانند وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی روی این گونه 
آثــار موجب دوباره کاری هــا و طوالنی تر 
شــدن روند تولید و تأییــد این گونه آثار 
شــده و در نتیجــه رغبت نویســندگان 
را بــرای نــگارش آثــار ادبــی دینــی 
کاهــش می دهد و این موضــوع از دیگر 
مشــکالت موجود در این حوزه اســت.
وی متذکرمی شــود: وجود این مشکالت 
در مجموع سبب شــده است که ناشران، 
نویسندگان، مؤلفان، مجموعه های انتشاراتی 
و... کمتر رغبت و تمایل داشــته باشند تا 
در عرصه ادبیات دینــی ورود پیدا کنند.

 تشکیل شورای علمی
 راهکاری برای رونق ادبیات دینی 

این مقام مســئول به راهکارهــای اجرایی 
به نشر)انتشارات آســتان قدس رضوی( در 
این حوزه هم اشاره می کند. تشکیل شورای 
علمی ادبیات دینی، برگزاری نشســت های 
علمی- تحلیلــی، ورود به عرصه تولید آثار 
علمی- تحلیلی و حمایــت از پژوهش های 
بنیادین در عرصه ادبیات دینی، اجرای طرح 
بازنویسی متون کالسیک شیعه، پرورش نیرو 
برای آینده ادبیات دینی کشــور، حمایت از 
تولیدات خالق ادبیات دینی، تشکیل جلسات 
هم اندیشی ناشران دینی، پایه گذاری فصلنامه 
ادبیــات دینی کودک، تأســیس رســانه و 
طراحی نخستین جشنواره ملی ادبیات دینی 

کودک بخشی از این راهکارهاست. 
سعیدی می گوید: در شورای علمی ادبیات 
دینــی و به منظــور طراحــی اصلی ترین 
نیازها و نظارت بر حرکت عمومی به نشــر 
در راســتای ادبیــات دینــی؛ اســتادان و 
صاحبنظران حوزه و دانشگاه و کسانی که به 
حوزه ادبیات آشنا بوده و کارشناسان دینی 
که ســال های متمادی در ایــن حوزه قلم 
زده اند و یا ناشــر بوده اند و یا در حوزه هایی 
مانند کــودک و نوجوان کار کارشناســی 
انجــام داده اند حضــور دارند)افرادی مانند: 
آقایان عبداهلل حســن  زاده آملی، سیدجواد 
بهشتی، کاشفی خوانساری، میرکیانی و...(.

وی در مورد برگزاری نشســت های علمی- 
تحلیلی بــه منظور بحــث و گفت وگو در 
خصــوص اصلی ترین چالش هایــی که در 
مســیر تولید و تألیف آثار ادبی دینی برای 
نویســندگان پیــش می آید، بــه برخی از 
جلساتی که در این زمینه برگزار شده اشاره 
می کند و متذکر می شود: چندین جلسه از 
این جلسات در سال98 برگزار شده و مابقی 
جلسات هم تا پایان سال جاری در مشهد، 

تهران و... برگزار خواهد شد. 
وی همچنین به بیان طرح بازنویسی متون 
کالســیک شــیعه به منظور در دسترس 
بودن آثاری روان و آســان برای اســتفاده 
نویسندگان ادبیات دینی می پردازد و اضافه 
می کند: این اقدام برای رفع مشکل دشواری 
متون دینی و شیعی برای استفاده و مراجعه 
مؤلفان و نویسندگان جوان و پدیدآورندگان 
آثار ادبی دینی است تا از این طریق به آثار 
روان و ســاده که سهل االستفاده برای آنان 

باشد، دسترسی یابند.

 پرورش نیروی انسانی
 برای آینده ادبیات دینی 

بــه هر حال ما باید بتوانیــم برای موفقیت 
در پرداختن بــه حوزه ادبیات دینی، نیروی 
انســانی ماهر برای آینده فعالیــت در این 
حوزه را در بین نســل جوان تربیت کنیم. 
این را مدیرعامل به نشر می گوید و می افزاید: 
شاید مهم ترین اقدام در زمینه ادبیات دینی، 
پرورش و تربیت نیروی انســانی ماهر برای 

فعالیت هــای آینده در این حوزه باشــد به 
همین جهت سه اقدام اساسی در این ارتباط 
شروع کردیم. نخستین اقدام که از دو سال 
گذشته در مشهد شروع شده، برگزاری 63 
جلسه با عنوان عصرانه داستان نویسی رضوی 
به دبیری استاد سعید تشکری است که این 
جلسات در مشــهد همچنان ادامه خواهد 
داشت. خروجی و نتیجه این جلسات تألیف 
و انتشار کتاب »به صرف عصرانه« در پایان 
سال97 بوده که در سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتــاب تهران در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری هم این کتاب برای عموم 
منتشــر و عرضه شــد و به احتمال زیاد در 
ســال98 دومین کتاب با همین موضوع و 
عنوان)به صرف عصرانه( نیز منتشر خواهد 
شد.سعیدی دومین نتیجه برگزاری جلسات 

عصرانه داستان نویسی رضوی 
را انتشار آثاری از نویسندگان 
جوان حاضر در این جلســات 
که به صورت مستقل منتشر 
شد عنوان می کند و می افزاید: 
در همین مورد نخستین کتاب 

با نام »دل اندر وا« نوشــته 
اســت  ماهر  ام البنین  خانم 
که تیرماه منتشــر شد.این 
مقام مســئول دومین اقدام 
در جهــت پــرورش نیروی 
انســانی برای آینــده حوزه 
ادبیات دینی را برگزاری 52 
دینی  داستان نویسی  جلسه 
برای کــودکان در تهران به 
دبیری آقای ناصر نادری )از 
کشور  برجسته  نویسندگان 
درعرصــه کــودکان( اعالم 
به نشــر  می کند.مدیرعامل 
برگزاری  می دهــد:  ادامــه 
نشست داستان نویسی دینی 
برای مخاطبان بزرگسال در 
تهران به دبیری خانم وجیهه 
ســامانی )از نویســنده های 

برجسته و ارزشی کشور که در جشنواره های 
مختلف در حــوزه ادبیات دینی هم صاحب 
عنوان و مسئولیت بوده است( سومین اقدام 

در این زمینه به شمار می آید.

 راه اندازی رسانه
 در حوزه ادبیات دینی

سعیدی در بیان دیگر اقدامات انجام شده 
توسط به نشــر برای ورود به عرصه ادبیات 
دینی تصریح می کند: تشــکیل جلسات 
هم اندیشی ناشران دینی در مشهد، تهران 
و... به منظور هم افزایی و استحکام بیشتر 
پایه های ادبیات دینی در کشور از مواردی 
است که توسط به نشــر در حال پیگیری 
بوده و در این زمینه از مجموعه هایی مانند: 
کتابستان رضوی، سوره مهر، نشر جمال در 

قم و... دعوت به عمل خواهد آمد.
پایه گذاری برای انتشار فصلنامه ادبیات دینی 
کودک از دیگر مواردی است که مدیرعامل 
به نشر به آن اشاره کرده و می گوید: به منظور 
تبادل آرا و به روزرسانی جدیدترین نظریه ها 
و دستاوردها در این عرصه بخصوص برای 
نویســندگان ادبیات دینی کودک، مربیان 
و خانواده هــا تالش داریم ایــن فصلنامه 
)به تعداد چهار شــماره در ســال( چاپ و 
منتشر شود و نخســتین شماره آن نیز در 
پایان تابستان1398 منتشر خواهد شد.این 
مقام مسئول در زمینه راه اندازی و تأسیس 
رسانه در حوزه ادبیات دینی نیز می گوید: 
به منظور اطالع رسانی گسترده به خانواده ها 
و عالقه مندان اخبار ادبیات دینی کشــور 
در تالش هســتیم تا یک وب سایت ادبیات 
دینی کودک در این زمینه راه اندازی شود.

در گفت وگوی قدس با مدیرعامل» به نشر« بیان شد   

ادبیات دینی؛ مأموریت جدی انتشارات آستان قدس رضوی
 با تشکر از خدمات آستان قدس رضوی؛ 
در مورد تبدیل باغ امام رضا)ع( به اردوگاه، 
آیا بهتر نبود به جای استفاده از باغ مثمر 
از دیگر زمین های آســتان برای این مهم 
استفاده می شــد. این خود موجب تغییر 

کاربری می شود.
09150009448

 یکی از اشکاالت کتابخانه آستان قدس 
رضــوی بویژه برای کســانی که عالقه به 
خواندن کتاب های خاطرات سیاســیون و 
مقامات و شــخصیت های معروف معاصر 
ایران و جهان دارند، این اســت که یافتن 
این کتاب ها در بین هزاران کتاب موجود 
در کتابخانه ســخت است. شایسته است 
کتاب هــای خاطرات هم بــه تفکیک در 

قفسه های مجزا و مشخص قرار گیرد.
09150000934

 تولیــت محترم آســتان قــدس! لطفاً 
محبتــی در حق زائران و مجــاوران امام 
رضــا)ع( نمــوده؛ یا خود آســتان قدس 
مستقاًل یا با کمک شهرداری در دو نقطه 
یکی جلو بازار سرشــور و دیگری در فلکه 
آب اول خیابان امام رضا)ع( زیرگذر پیاده 
احــداث نمایند. شــهرداری که وقت این 

کارها را ندارد.
09150002378

 با تشکر از خدام مخلص آستان قدس؛ 
متأسفانه در قسمت ویلچر امانتی، ویلچر 
کم اســت و در ایام شلوغی پیدا نمی شود. 
مســؤل مربوط می گوید منتظر باشــید 
تا برگرداننــد. بماند کــه فضای کوچک 
نگهداری ویلچر در شــأن آستان مقدس 

نیست.
09150001136

آغاز به کار دوازدهمین 
جشنواره بین المللی کتاب 

سال رضوی در مشهد 
مهر: دوازدهمین جشنواره بین المللی کتاب 
ســال رضوی امروز در بنیــاد پژوهش های 
اســالمی آســتان قدس رضوی با حضور 
اســتادان حوزه و دانشگاه کشور در مشهد 

آغاز به کار می کند.
دبیــر جشــنواره  بین المللی کتاب ســال 
رضوی گفت: در ایــام مبارک دهه  کرامت 
همچــون 11 دوره گذشــته، امســال به 
صورت خاص افتتاحیه این جشنواره برگزار 
شد.حجت االسالم سیدجالل حسینی افزود: 
این جشنواره با تبیین گفتمان تمدن نوین 
اســالمی و فرهنگ رضوی و بخش ویژه در 
حوزه بین الملل کار خــود را دنبال خواهد 
کــرد.وی گفت: تــالش بر آن اســت که 
جشنواره، تولیدات علمِی فاخر را به سمت 
نیازهای دنیای اسالم در سطح ملی و فراملی 
در جهت تحقــق بیانیــه گام دوم انقالب 

اسالمی و مرجعیت علمی سوق دهد.
دبیر جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی 
افــزود: در این جشــنواره پنل های علمی، 
نشســت های علمی و نقد و بررسی کتاب 

صورت خواهد پذیرفت.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

خبر

خـــبر

 رمز طلبیده شدن؛
 دلی شکسته و دیگر هیچ

 علی محمدزاده   هوا گرم است و خلوتی جاده هم تنهایی زن جوان را سنگین تر 
کرده اما وقتی مقصد مشهد باشد فقط کیلومترهای باقیمانده را می شماری.

باد با انداختن شال سفید زن روی شانه اش، البه الی موهای او می چرخد و او غرق 
دیروز و فرداهایی است که حسرت سنگین و ای کاش های زیادی همراه دارد.

ترس ناخودآگاه او فراموش شدن و رها شدنش در دنیایی است که تصور می کند از 
سرزمین کرامت و مهرورزی فرسنگ ها دور است. آرزوی نجواگونه اش یافتن بهانه ای 
برای چنگ زدن به دامن مهربانی های امامی است که به شوقش راهی مشهد شده... .

کمی جلوتر پیرمردی با لباســی ســیاه و بلند کنار جاده دست بلند می کند؛ زن 
نمی داند چرا پاهایش بی اراده روی پدال ترمز می رود و متوقف می شــود. پیرمرد با 
سالمی گرم تر از هوای تیرماه دستش را به سوی زن دراز می کند و کاغذ کوچکی را 

به او می دهد و چند کلمه می گوید... زن جز گریه پاسخی ندارد.
این تکه کاغذ کوچک گویی مجوز خروج او از دنیای تنگ و ترس آلود فراموش شدن 
بود؛ اشک ها امان نفس کشیدنش را هم بریده، گویی رؤیا دیده و به یکباره بدنش 

می لرزد و گرمای طاقت فرسای محیط را احساس نمی کند.
شــالش زیباتر از همیشه موهایش را پوشانده و بغضش این بار پر از گریه شادمانه 
اســت؛ آخر او به یک وعده غذا بر ســر سفره امام مهربانی ها دعوت شده و باورش 
نمی شود که آرزوی محال گونه اش که صدها کیلومتر دورتر از مشهد هنگام خروج 
از خانه تنها در دلش تکرار کرده بود، پیش از رسیدن به حرم این امام برآورده شود.

زن در حالی که اشک هایش هنگام گفتن این چند کلمه به اطراف پراکنده می شوند، 
می گوید: موقع حرکت به سمت مشهد فقط گفتم یا امام رضا)ع( این بار می خوام 

میهمان خودت باشم... .

عکس ها : وحید بیات/قدسقاب رضوی

 آنچه به عنوان 
یک اثر ادبی دینی 
مطرح می شود در 
درجه نخست باید 

گوهر ادبی و هنری 
باال و فاخری )از 

نظر ادبیاتی( داشته 
باشد و سپس به 
لحاظ محتوایی 

مطابق با آموزه های 
اصیل دینی و 

معارف و اسناد 
صحیح شیعی باشد
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
با سقوط دالر به کانال 11 هزار 

قیمت خودرو در سراشیبی افتاد 

 اقتصاد/زهرا طوسی  با سقوط دالر به کانال  ۱۱هزار، پایش بازار خودرو نیز حاکی 
از تداوم روند کاهشی نرخ هاست به طوری که همه سرمایه گذاران در این بازار فروشنده 
شده اند. در جریان کاهش پیوســته قیمت ها در بازار ارز و اصابت ترکش های آن به 
بازار های سکه، طال و مسکن، انتظار کاهش تورم در تمامی بازار ها از جمله خودرو در 
میان افکار عمومی شکل گرفته است. همتی، رئیس کل بانک مرکزی افتادن کاالهای 
سرمایه ای در سراشیبی قیمت را پیامد تخلیه شدن شوک ارزی می داند که به گفته 

وی سبب اصالح شاخص های اقتصادی  نیز می شود.

 فعاًل خرید نکنید  
در کنار خبر تأثیر کاهش قیمت ارز بر بازار خودرو کشــور، تحویل خودروهای کف 
کارخانه های خودروساز به مشتریان نیز مطرح است که ریزش ساعتی نرخ ها را در این 
بازار نوید می دهد. بازاری که خریدارانش به امید ارزان تر شدن دست از خرید کشیده اند 

و سرمایه گذارانش با هر بار افت قیمت ها با نگرانی بر پشت دست می کوبند. 
سرکوب قیمت ها که در دو روز اخیر شدت گرفته است، دیروز در هر ساعت بین 3 تا 
5 میلیون تومان از قیمت بعضی از خودروهای وارداتی کاست تا همه نمایشگاه داران به 

مردم توصیه کنند فعالً خرید نکنند. 

 کاهش میلیونی نرخ خودروهای وارداتی 
نگاهی به بازار خودروهای وارداتی نشــان می دهد قیمت هر دســتگاه النترا از 5۲۰ 
میلیون تومان به 5۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سانتافه که تا یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیــون تومان نیز باال رفته بود حاال در بازار به ۸۲۰ میلیون تومان 
رسیده است. در مورد چانگان نیز باید به کاهش قیمت ۱۰ میلیون تومانی این خودرو 
اشاره کرد که هم اکنون با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان معامله می شود. بررسی قیمت 
خودروهای مونتاژی نیز نشان می دهد قیمت سراتو سایپا با افت ۱۰ میلیون تومانی به 
۲۹۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۰۸ نیز با افت ۱5 میلیون تومانی به 3۱5 میلیون 
تومان رسیده است. فعاالن بازار خودرو پیش بینی می کنند این کاهش قیمت ها بویژه 

در مورد خودروهای وارداتی همچنان ادامه داشته باشد.
کاهــش قیمت دالر بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیرگذار بوده به طوری که در 
روزهای اخیر قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش 3.5 میلیون تومانی به ۷۹.5 
میلیون تومان رســیده و همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ 5 با کاهش 3 میلیون 

تومانی ۹۴ میلیون تومان در بازار معامله می شود.
هر دستگاه سمند نیز با افت قیمت ۲.5 میلیون تومانی، ۷۹ میلیون تومان به مشتریان 
عرضه می شــود. در مورد پژو ۴۰5 نیز باید به کاهــش قیمت ۱.5 میلیون تومانی 
این خودرو اشــاره کنیم که حاال ۷۷ میلیون تومان معامله می شود. قیمت پژو ۲۰۶ 

صندوق دار نیز با افت ۶ میلیون تومانی به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در عین حال در مورد محصوالت سایپا باید بگوییم که فاکتور شدن خودروهای این 
گروه خودروسازی سبب شده تا قیمت محصوالت این شرکت در بازار تقریباً ثابت باقی 
بماند به طوری که ســایپا ۱۱۱ با قیمت 5۰ میلیون تومان در بازار معامله می شود. 
قیمت سایپا ۱3۱ نیز در بازار ۴5 میلیون تومان و قیمت هر دستگاه تیبا 5۲ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان است.

 ریزش  بیشتر قیمت ها در هفته آینده 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل معتقد است که این قیمت دالر است که بازار 
خودرو بویژه خودروهای وارداتی را تحت تأثیر قرار داده است و تأکید دارد که این اثر 
را در یک هفته آینده با نمود بیشتری در بازار مشاهده خواهیم کرد. وی ادامه می دهد: 
در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد و همه منتظرند تا قیمت ها باز هم کاهش 
یابد. به گفته وی، افرادی که خودرو را با قصد سرمایه گذاری و به قیمت باال خریداری 

کرده بودند حاال با مشکل فروش در بازار روبه رو هستند.

 عرضه خودرو کف پارکینگ ها 
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر کاهش قیمت خودروها را پیش بینی 
و اعالم کرده بود که تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و تصمیماتی مانند 
ترخیــص خودرو های مانده در گمرک  و تزریق ۱۰۰ هزار خودرو کف پارکینگ های 

خودروسازان به بازار، قیمت ها را کاهشی خواهد کرد.
هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز کاهش قیمت خودرو را رسانه ای و اعالم 
کرده بود که بزودی دســت دالالن از این بازار کوتاه خواهد شد. به گفته وی، تولید 
خودرو در شرکت های داخلی رونق گرفته و با روندی که پیش رو است خودروسازان 
بزودی خودروهای معوق را در موعد معین تحویل خواهند داد و تا چند ماه آینده  با 
رفع نواقص خودروها و توزیع آن ها در بازار شاهد افت قیمت ها خواهیم بود، به طوری 

که بساط دالالن از این بازار جمع شود.

 مدیریت تقاضای کاذب در بازار
وحید منایی، معاون سازمان حمایت اما مدیریت بر تقاضای کاذب موجود در بازار با 
روش های اتخاذ شده از جمله محدودیت در خرید یک خودرو برای یک شماره ملی، 
جو روانی ناشی از کاهش نرخ ارز و کاهش سرعت جابه جایی نقدینگی های سرگردان 
را  سبب کاهش شکاف عرضه و تقاضای خودرو و در نتیجه کاهش قیمت ها ذکر کرده 
است. کارشناسان خودرو تأکید دارند که در روزهای آینده در کنار کاهش نرخ ارز، ادامه 
عرضه خودروهای ناقص کف کارخانه به تخلیه بیشتر حباب در این حوزه منجر  شده و 

سرمایه گذاران غیرمصرفی را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

افزایش حقوق ها نتوانسته فاصله بین تورم و سفره مردم را پر کند

سیاست های حمایتی عالج ورم تورم نیست

گزارش  آخرین  غالمی   اقتصاد/فرزانه   
مرکز آمار، تورم حدود ۴۰ درصدی را برای 
به ثبت  امسال  به خرداد  ۱۲ ماهه منتهی 
رسانده و این در شرایطی است که مردم و 
کارشناسان، رقم واقعی تورم را بسیار فراتر از 
این  و جامعه حقوق بگیران هم میزان افزایش 
حقوق را ناعادالنه و نامتناسب با بار سنگین 

هزینه های معیشتی می دانند. 
تقریباً چهار ماه از ســال گذشته و اختالفات 
مجلس و دولت در خصــوص نحوه افزایش 
حقوق کارمندان ادامه دارد. در میان اختالف 
عقیده دو قوه مقننــه و مجریه در خصوص 
نحوه اجرای این مصوبه قانونی بودجه ســال 
جاری، افزایش ۱۸ درصدی حقوق از ســوی 
دولت، با حــذف برخی ردیف هــا و مزایای 
کارمنــدان از قبیــل کارانه، 
اضافه کار و... همراه شــده به 
گونه ای که اعتراضات گسترده 
حقوق بگیران را در پی داشته 
و آن ها معتقدند حقوقشان در 
مقایسه با سال گذشته یا ثابت 
مانده و یا در ازای افزایش ۴۰۰ 
هزار تومانی بــا کاهش ۸۰۰ 
هزار تومانی حقوق نسبت به 

سال گذشته مواجه شده اند!
مجلس در قانون بودجه سال 
جاری مصوب کرده بود، حقوق 
تمام کارمندان و بازنشستگان 
۴۰۰ هزار تومــان به اضافه تا 
۱۰ درصــد افزایش یابد تا در 
نهایت دریافتی حداقلی بگیــران ۴۲ درصد 
و حداکثربگیــران ۱۱ درصد افزایش یابد اما 
دولت با فرمولی ترکیبی و مشــورت هیئت 
تطبیق مصوبات، حقوق تمام کارمندان را به 
جز مقامات، ۱۸ درصد افزایش داده و بر این 
اساس نمایندگان معتقدند، حقوق پردرآمدها 
بیش از کم درآمدها  افزایش یافته و دولت را 

مکلف به اجرای مصوبه قانونی می دانند. 

  نیمی از خانوارها 
زیر خط فقر هستند

به باور صاحبنظران، افزایش روز افزون قیمت 
مایحتاج عمومی مردم بویژه از یک سال پیش 
تاکنون و ناتوانی اقشــار متوسط و ضعیف از 
جمله حداقلی بگیران در همخوان کردن دخل 
و خرج، خط فقر را به 3 میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان افزایش داده است تا حدود 55 درصد 
خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کنند.

آنان معتقدند، گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی 
قیمــت مســکن و در مــواردی بیــش از 
۱۰۰درصدی خدمات و اقالم اساسی از قبیل 
نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، میوه و ... 
رمقی برای حقوق بگیران باقی نگذاشته، چه 
رســد به صاحبان حقوق های یک میلیون و 
5۰۰ هزار تومانی )حداقلی بگیران( و طبقات 

آسیب پذیر. 
در حالی که دولت نحــوه افزایش حقوق را 
قانونی و متناسب با منابع خود عنوان می کند 
و توزیع ســبد حمایتی غذایی و همچنین 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را البته با اعمال 
محدودیت هایی، برای ترمیم توان اقتصادی 
اقشــار ضعیف در پیش گرفته، کارشناسان 
بر ایــن باورند که اقدامــات حمایتی دولت، 
تنها ژست تبلیغاتی آن ها برای جلوگیری از 

ناامیدی مردم است.

 مردم خواهان کنترل تورم هستند 
نه افزایش حقوق

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس به نرخ 
حــدود ۴۰ درصدی تورم اعالمی از ســوی 
مرکــز آمار با تردید می نگرد و به خبرنگار ما 
می گوید: تورم برخی مایحتاج مردم، نزدیک 
به ۴۰۰ درصد بوده اســت امــا مرکز آمار، با 
میانگین گیری از قیمت 35۰ قلم کاال، رقم 
۴۰ درصد را اعالم کرده که این رقم، اسمی و 

غیرواقعی است.
ناصر موسوی الرگانی 
ادامــه می دهد: حتی 
مجلس  مصوبــه  اگر 
مبنــی برافزایش۴۰۰ 

هزار تومانــی به عالوه تــا ۱۰ درصد حقوق 
هم وجود نداشــت، دولت موظف بود حقوق 
را معادل تورم یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش 
دهد که این امر البته تورم زاست و بدون شک 
شــخصی که دریافتی حداقلــی دارد، حتی 
نمی تواند اقالم غذایی متناســب با نیاز خانوار 
را تأمین کند و امکان تأمین اجاره خانه قطعاً 

منتفی خواهد شد!
وی با بیان اینکه برخی از اقشــار آسیب پذیر 
تنها با یارانه نقــدی ۴5 هزار تومانی زندگی 
می کنند، خاطرنشان می ســازد: ارزش این 
یارانه امــروز به ۱۰ هزار تومان کاهش یافته 

است. از مجموع این ۴5 هزار تومان، 5۰۰۰ 
تومان یارانه نان است که با تورم فعلی، تنها 

می توان 3 عدد سنگک تهیه کرد! 
موسوی الرگانی اضافه می کند: میزان افزایش 
حقوق و حذف مزایای کارمندان، غیرقانونی 
است اما مهم ترین خواســته مردم، افزایش 
حقوق نیست بلکه کنترل تورم است. شخص 
رهبری هــم بصراحت اعالم کردند ریشــه 
۸۰درصد این مشکالت، داخلی است. بر این 
اساس باید ۶ برابر شدن نرخ ارز و فشار شدید 
به معیشــت مردم را ناشــی از سوء مدیریت 

دانست نه تحریم های خارجی.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس ادامه 
می دهد: نوسان های شدید ارز و درآمد حاصل 
از تسعیر نرخ، منبع خوبی برای رفع بدهی های 
دولت است. دولت باید پاسخ دهد مابه التفاوت 
نرخ ارز در بودجه ۹۷ که 3۷5۰ تومان بود با 
نرخ جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی و نرخ های دیگر 
امروز کجاســت و به جیب چه کسانی رفته 
اســت؟ آیا غیر از این است که صرف واردات 
لوازم آرایشــی و موبایل هایی شده که به نرخ 
آزاد فروخته شده و سهم اقشار آسیب پذیر از 

این حمایت های ارزی امروز کجاست؟ 

 دریافت مالیات از غیرمولدها؛ 
راهکاری ضدتورمی

یک اقتصــاددان هم به خبرنگار ما می گوید: 
سیاســت تثبیت مزد و حقوق در مقایسه با 
نرخ تورم، از حدود 3۰ ســال پیش اجرا شد. 
در ســال ۷۴ و با تورم 5۰ درصدی، تثبیت 
حقوق به معنای کاهــش 5۰ درصدی توان 
خرید مردم بود. امروز هم وقتی افزایش حقوق 
متناسب با تورم نباشد، یعنی مدافع تضعیف 

قدرت خرید مردم هستیم. 
ابراهیــم رزاقی ادامه می دهد: در یک ســال 
گذشــته کاالها و خدمات مورد نیاز مردم در 
مواردی باالی ۱۰۰ درصد رشد کرده و حقوق 
و دستمزد بشدت از تورم عقب مانده و این در 
شرایطی است که عرضه کنندگان خدمات، به 
طور خودسرانه نرخ را باال برده اند. برای مثال 
امروز حداقل حقوق یک میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان اســت اما درآمد یک پزشک حداقل 

ماهی 3۰ برابر این رقم است.
به باور این اقتصاددان، گرانی شدید مایحتاج 
مردم بویژه مســکن، موجی ســهمگین از 
ناامیدی در جامعه ایجاد کرده و با این تفاسیر 

طبقات آســیب پذیر، توان خانه دار شــدن 
نخواهند داشت.

رزاقی به واردات ۱5۰۰ 
کشور  دالری  میلیارد 
در 3۰ ســال گذشته 
اشاره و اضافه می کند: 
یازدهم  دولت های  در 

و دوازدهم 3۰۰ میلیارد دالر واردات صورت 
گرفته اســت. بر اساس ضوابط بین المللی با 
واردات 3۰ سال گذشته کشور می توان ۷5 
تا ۱5۰ میلیون شــغل ایجاد کــرد اما تنها 
۱۲ میلیون شــغل ایجاد شده  و دولت های 
یازدهــم و دوازدهم هم کــه باید ۱5 تا 3۰ 
میلیون شــغل ایجاد می کردند در بهترین 
حالت، یک میلیون شــغل ایجاد کرده اند و 
به عبارتی در کنار مشاغل ایجاد شده، شاهد 
تعطیلی بنگاه ها و افت آمار شاغالن بوده ایم. 
بر همین اساس اقداماتی مانند یارانه ارزی به 
کاالهای اساســی و یا اعطای سبد حمایتی، 
فاقد حداقل ارزش ترمیمی در معیشت خانوار 
و با روح قانون اساســی کــه حفظ کرامت 
مردم را تکلیفی بر دوش دولت  می داند، در 
تضاد اســت. وی تورم زا بودن افزایش حقوق 
و دستمزد را دروغی بزرگ می داند و معتقد 
اســت آن چه امروز بر قــدرت خرید مردم، 
حادث شده ناشی از نداشتن هنر مدیریت و 
دفاع از ســرمایه داران دالل و نه تولیدکننده 
اســت که مالیات نمی پردازند اما ارز دولتی 
را به جیب می زنند، کاال را به قیمت آزاد به 
مردم می فروشند و دولت هم تمام بار گناه را 

بردوش تحریم ها می اندازد.
 به عقیــده این اقتصاددان، دولت باید مانند 
کشــورهای صنعتی با وضع مالیات بر تمام 
فعالیت های غیرتولیدی که سودی باالتر از 
سود ۲۰ درصدی تولید دارند، مانع افزایش 
شــدید قیمت ها و رفتارهــای رانت خوارانه 
ســوداگرانی شــود که تمام بازارها و نبض 
قیمت ها را در اختیار دارند تا اختالف طبقاتی 

بیش از این طبقات ضعیف را نیازارد.
رزاقــی می گوید: اگر دولت مالیات بر چنین 
فعالیت هایــی وضع نکنــد، وضعیت نرمال 
ذخیــره کاالیی و یا خزانه پر کشــور، مایه 
دلگرمی نیست چرا که صاحبان فعالیت های 
غیرتولیدی قادرند همه بازی ها را به نفع خود 
تمام کننــد، آن وقت هر چه حقوق افزایش 

یابد باز هم چاه عمیق تورم پر نخواهد شد.

 اتصال کارت بانکی
 به کارت سوخت منتفی شد

تسنیم: اتصــال کارت بانکی به کارت سوخت 
منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن ضرورت 
ســوخت گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ 
مرداد سال جاری، احتماالً برای همه کسانی که 
متقاضی ثبت نام کارت سوخت المثنی بوده اند، 

کارت سوخت جدید صادر می شود. 

پیش بینی افت قیمت کاالها در 
پی کاهش نرخ ارز از هفته آینده 
پورابراهیمی،  محمدرضــا  ملت:  خبرگزاری 
عضو کمیســیون اقتصادی با اشاره به کاهش 
قیمت کاالهایی نظیر خودرو، در پی اســتمرار 
افت قیمت ارز گفت: پیش بینی می کنیم هفته 
آینده شاهد کاهش قیمت کاالهایی باشیم که 
با کندی کمتری نســبت به نوسان های نرخ ارز 

تأثیر می پذیرند. 

تخفیف ویژه وزارت کشتیرانی 
هند برای حمل کاال به چابهار 

فارس: محمد راســتاد، معاون وزیــر راه و 
شهرسازی از آمادگی سازمان بنادر برای ایجاد 
دسترســی چابهار از پسکرانه ها به جاده خبر 
داد و گفت: وزارت کشــتیرانی هند تخفیف 
۴۰درصــدی به حقــوق و عــوارض بندری 
کاالهایی که مقصد آن ها از طریق بندر چابهار 

باشد، در نظر گرفته است. 

تشکیل دادسرای ویژه مالیات 
ضروری است

ایسنا: امیدعلــی پارسا، رئیس ســازمان امور 
مالیاتی بر ضرورت ایجاد دادسرای ویژه مالیاتی 
در استان تهران تأکید کرد و گفت: در استان ها 
نیز به شــعبه ویژه ای برای رسیدگی به جرایم 

مالیاتی و بحث هایی از این دست نیاز داریم.

قیمت دالر در صرافی های بانکی 
به ۱۱ هزار تومان رسید

مهر: قیمــت دالر دیــروز در صرافی های 
بانکــی به ۱۱هــزار و ۱۰۰ تومــان برای 
خرید و ۱۱هزار و ۲۰۰ تومان برای فروش 
رســید. قیمت هر یورو نیز در صرافی های 
بانکــی برای خرید ۱3هــزار تومان و برای 
فروش ۱3هزار و ۱۰۰ تومان اســت. روند 
کاهشــی نرخ دالر در روزهای گذشته آغاز 
شده و اکنون نرخ در آستانه ورود به کانال 

۱۰هزارتومان قرار دارد.

تورم برخی 
مایحتاج مردم، 
نزدیک به 400 
درصد بوده است 
اما مرکز آمار، با 
میانگین گیری از 
قیمت 350 قلم 
کاال، رقم 40 درصد 
را اعالم کرده که 
غیرواقعی است

بــــــــرش

دولت به تولیدکنندگان مسکن استیجاری زمین رایگان می دهد    ایرنا: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت برای انبوه سازان و سرمایه گذارانی که قصد تولید مسکن استیجاری دارند، 
شرایط ساده تری را فراهم می کند که از جمله آن ها واگذاری زمین رایگان است. درباره برنامه تسهیالت برای اجاره بها از وزیر اقتصاد سؤال کنید. وزیر اقتصاد باید اعالم کند که منابع مالی مربوط به تسهیالت 

بازار اجاره را از کدام منابع بانکی تأمین خواهد کرد، زیرا اعطای تسهیالت به مستأجران طرح وزارت راه و شهرسازی نیست.
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خبر

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︑﹢ام ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  ︫﹞︀ره ٢١٣/ع/٩٨ ﹜︽︀️ ٢١۵/ع/٩٨  
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ (﹡﹢︋️ دوم)

شـركت توزيـع نيروى برق خراسـان جنوبى در ﹡︷ــ︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ( ا︨ــ﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩)  ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ︋︣ق ︎︣وژه ﹨︀ ︋﹥ ︫ــ︣ح ︗ــ︡ول ذ﹏ و از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ــ﹉  ﹝︣﹙﹥ ای 
ــ︐︀︀ی http://www.setadiran.ir  و                                                    ︨﹤︋٩٨/۴/٢۴ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ️﹁︀︣ای در ︀︫ــ﹠︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹥ دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫ــ︐﹥ ﹡﹫︣و از︨  ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀ــ︡. داو︵﹙︊ــ︀ن︫ 
www.iets.mporg.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︀ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣﹝﹢رخ ٩٨/۵/٠٨ ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ا︨﹠︀د 

︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ارز ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/۵ ︋︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد . 
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟: ٣٢۴٠٠۵٧٠- ٠۵۶  اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

مبلغ تضمين ضمانتنامه شركت در فرايند مبلغ بر آوردى ( ريال )شرحشماره مناقصهرديف
ارجاع كار  يا واريز نقدى (ريال)

تاريخ و ساعت افتتاح 
محل افتتاح پاكاتپاكات الف  ب  و ج

تهيه و تامين كليه كاالها،لوازم،ابزار آالت و مصالح مورد نياز و نصب تير  شبكه فشار متوسط 213/ع/198
6/500/974/845325/000/000هوايى به منظور تامين برق زير ساخت هاى مرز ماهيرود شهرستان سربيشه( فاز 6 )

مورخ
98/05/09

ساعت 14

خراسان جنوبى بيرجند 
سايت ادارى

شركت توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى_

سالن جلسات

تهيه و تامين كليه كاالها،لوازم،ابزار آالت و مصالح مورد نياز و نصب تير  شبكه فشار متوسط 214/ع/298
8/204/427/274411/000/000هوايى به منظور تامين برق زير ساخت هاى مرز ماهيرود شهرستان سربيشه( فاز 7 )

تهيه و تامين كليه كاالها،لوازم،ابزار آالت و مصالح مورد نياز و نصب تير  شبكه فشار متوسط 215/ع/398
8/075/638/667404/000/000هوايى به منظور تامين برق زير ساخت هاى مرز ماهيرود شهرستان سربيشه( فاز 8 )

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

/ع
۹۸
۰۴
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۸
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

فقط ۵۵ درصد داوطلبان از انتخاب رشته ارشد استقبال کردند     ایرنا: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش گفت: در فرایند انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی، فقط ۵۵.۴۰ درصد داوطلبان مجاز شرکت کردند. حسین توکلی گفت: از بین ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ داوطلب، ۲۵۳ هزار و ۷۳ نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش 

در خصوص دلیل کاهش استقبال داوطلبان گفت: مؤسسه های غیردولتی، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه های شهریه پرداز مقصد اصلی این داوطلبان هستند.

ازدواج، انتخابی راهبردی
انسان ها در جریان زندگی مدام در حال تصمیم گیری اند که از میان آن ها، سه تصمیم 
تحصیل، شغل و ازدواج از اهمیت بیشتری برخوردار است. از بین این سه نیز، انتخاب 
همسر یک تصمیم راهبردی به شمار می آید. همسر خوب بهترین و همسر بد بدترین 
اتفاق زندگی اســت. ازدواج نقطه عطفی در زندگی ماست که می تواند شرایط ما را 
از »بد« به خوب یا از »عالی« به »بد« تغییر دهد. ازدواج چه به شــکل سنتی و چه به 
شــکلی که در حال حاضر جریان دارد، مســیر منطقی ای را طی نمی کند. در ادامه 
فرایندی معرفی می شــود و امیدوارم که انجام آن توسط داوطلبان ازدواج بتواند به 

انتخاب مناسب تر کمک کند.
 

 مرحله آشنایی
نخستین مرحله در امر ازدواج آشنایی است که می تواند به اشکال مختلفی مانند 
آشنایی در دانشگاه، معرفی از طرف یکی از اقوام و سایر اشکال اتفاق بیفتد. در این 
فرایند، سنتی یا غیرسنتی بودن آشنایی چندان اهمیتی ندارد بلکه مهم فرایندی 
اســت که پس از آشنایی - یعنی بررسی جنبه های عمومی و بررسی جنبه های 

پنهان- باید طی شود.
 

 بررسی جنبه های عمومی
پس از آشــنایی، الزم است جنبه های آشکار داوطلبان توسط یکدیگر بررسی شود. 
جنبه های آشــکار، بررسی اموری در طرف مقابل است که اوالً نیاز به تخصص ندارد 
و ثانیاً ذوقی و سلیقه ای است. مسائلی مانند درآمد، شغل، وضعیت خدمت سربازی، 
مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی، تعداد اعضای خانواده، ویژگی های ظاهری مانند 

قد، هیکل و زیبایی و کم و کیف روابط قبلی فرد.
 بدیهی اســت که مسئولیت بررســی این جنبه ها و قبول یا رد آن به عهده دختر و 
پســر و خانواده آن هاست. این دختر و پسر هســتند که ضمن مشورت با والدین و 
داشتن یک خودآگاهی مناسب، باید به بررسی جنبه های آشکار طرف مقابل پرداخته 

و تصمیم گیری نمایند. 
پس از بررســی این جنبه ها، دختر و پســر به دو پاســخ می رسند، خیر، که در این 
صورت موضوع منتفی است؛ یا بله، که در این صورت، بویژه اگر پسر از موقعیت خوبی 
برخوردار باشد، دختر و خانواده او عالقه به جاری شدن عقد محرمیت دارند و این خود 
می تواند خطای بزرگی در تصمیم گیری برای ازدواج باشد زیرا هنوز جنبه های پنهان 
شخصیت داوطلبان بررسی نشده است. بخشی از طالق های صورت گرفته در ایران 

ریشه در مسائل شخصیتی زوجین دارد نه در شرایط آشکار و عمومی آن ها.

 بررسی جنبه های پنهان
یکی از مهم ترین متغیر های پیش بینی کننده موفقیت یک ازدواج، شخصیت همسران 
است. چه بسا مردان و زنانی که شرایط عمومی مناسبی دارند اما به دلیل مشکالت 
شــخصیتی از زندگی باکیفیتی برخوردار نیستند. بنابراین شایسته است که پس از 
مثبت بودن نتایج بخش اول، داوطلبان با مراجعه به یک پزشک و روان شناس خبره و 
متعهد، به بررسی شخصیت بپردازند که در این مرحله نیز باید سالمت جنسی، بررسی 
ســالمت شخصیت داوطلبان، تناسب شخصیت و مسائل شخصیتی طرفین طی و 

مهارت های زندگی آموزش دیده شود.

 سالمت جنسی
 ارضای نیاز های جنسی و فرزندآوری یکی از مهم ترین انگیزه های تشکیل خانواده است 

و این مهم مستلزم دو چیز است، نخست سالمت جنسی و آگاهی جنسی. 
متخصصان حوزه روان شناسی و پزشکی در این زمینه باید داوطلبان را در این دو زمینه 

کمک کرده و آگاهی دهند.

 بررسی سالمت شخصیت داوطلبان
بررسی سالمت شخصیت داوطلبان از آن رو حائز اهمیت است که رفتار سالم همسران، 

ریشه در شخصیت سالم آن ها دارد. 
بنابراین شایسته است روان شناسی متبحر، آن ها را نسبت به سالمت شخصیت طرف 
مقابل آگاه کند. افسردگی، وسواس فکری و عملی، پارانوئید و نظایر آن اموری هستند 

که می تواند زندگی خانوادگی را به طالق منتهی کند.
 

 تناسب شخصیت
چه بسا دختران و پسرانی که از سالمت جنسی و روانی برخوردارند اما نمی توانند پس 
از ازدواج، زندگی باکیفیتی را تجربه کنند زیرا به لحاظ شخصیتی با یکدیگر »تناسب« 
ندارند. به قول قدیمی ها » در و تخته جور نیســتند«. به عنوان نمونه دختران خیلی 
برون گرا، نمی توانند زندگی باکیفیتی را با پسران خیلی درون گرا تجربه کنند زیرا این 
دو تیپ شخصیتی در ابراز احساسات، معاشرت، مدیریت زمان و نظایر آن با یکدیگر 
تضاد دارند نه تفاوت. این تضاد ها بشدت موجب کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. 

 مسائل شخصیتی
اختالالت شخصیتی مانع ازدواج اند اما هیچ شخصی نیست که »مسئله شخصیتی« 
نداشته باشد. اما ضروری است که داوطلبان نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشند. 
سطح هیجان پذیری، میزان اعتماد به نفس و عادات رفتاری خاص نمونه هایی از این 
مسائل هستند. در این مرحله کار روان شناس شبیه به فروشنده ای است که هنگام 
فروش، مشخصات جنس، نحوه استفاده از آن و ویژگی های اختصاصی این محصول را 

در اختیار خریدار قرار می دهد.
 

 مهارت های زندگی
زندگی باکیفیت نیازمند آگاهی و تسلط داوطلبان به مهارت های زندگی است. براساس 
مطالعات صورت گرفته، بسیاری از زوج های ایرانی به این مهارت ها آشنایی ندارند و 
این خود زمینه های دلگیری، تعارض، پرخاشگری و در نهایت طالق را فراهم می کند. 
بنابراین ضرورت دارد تا روان شناســان در این مرحله، داوطلبان را با این مهارت ها و 
ضرورت آن برای بهزیســتی آشــنا کرده و منابعی را برای مطالعه و تمرین به آن ها 

معرفی کنند.

ازدواج   جامعه/ اعظم طیرانی  قانون تسهیل 
اقتصادی، فرهنگی،  با رویکرد رفع موانع  جوانان 
معیشتی آذرماه 84 در قالب 13 ماده و 4 تبصره 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی تصویب شد 
و دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید 
و در بودجه سال 85 نیز 320 میلیارد تومان به 
صندوق تعریف شده در این قانون تخصیص داده 
شد.اما با گذشت 14 سال از تصویب این قانون هنوز 
اجرایی نشده و کارشناسان معتقدند اکنون وقت آن 
رسیده که در قانون تسهیل ازدواج بازنگری شود 
چرا که براساس شرایط روز جامعه، قابلیت اجرایی 
ندارد. همچنین نداشتن متولی اصلی برای اجرا و 
جزیره ای عمل کردن نهادها و سازمان های مختلف 
به عنوان متولی ازدواج را دلیل اصلی مغفول ماندن 

آن عنوان می کنند. 

دولت توان اجرای برخی قوانین را ندارد!
سیده فاطمه ذوالقدر، عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی معتقد است، 
این قانون به لحاظ ساختاری 
مشــکلی ندارد چرا که در 

بسیاری از مواقع مجلس قوانین خوبی نظیر قانون 
برنامه توسعه پنجم و ششم را تصویب می کند اما 
به دلیل اینکه دولت بودجه کافی برای اجرای این 
قوانین را ندارد تاکنون تنهــا 30 درصد از »قانون 

برنامه توسعه پنجم« اجرایی شده است. 
دکتــر ذوالقدر می افزاید: »قانون تســهیل ازدواج« 
از جمله قوانین بســیارخوبی است که در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رســیده و به مواردی 
نظیر مسکن برای جوانان، وام صندوق، اشتغال برای 
جوانان و... اشاره دارد و آیین نامه هایی برای پیگیری 
این قانون تدوین شده و ضمانت اجرایی دارد اما به 
دلیل مشکالت اقتصادی، دولت توان اجرای آن را 
ندارد و تنها کاری که توانسته انجام دهد افزایش وام 

ازدواج بوده است.
 

تصویب طرحی برای اجرای مفاد قانون 
تسهیل ازدواج 

وی ادامه می دهد: در ســال جاری »طرح جمعیت 
و تعالی خانواده«،  با هدف تسهیل ازدواج جوانان، 
پوشش هزینه های درمان نازایی، افزایش جمعیت 
و... در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 

به تصویب رسیده و آماده ارائه به صحن علنی است.  
بخش هایی از قانون تســهیل ازدواج در این طرح 
آورده شــده که دولت را مکلف می سازد به مدت 
هفت سال بودجه ســنواتی برای اجرای این طرح 

در نظر گیرد تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود.
به گفته این نماینده مجلس قوانین باید به گونه ای 
تصویب شود که با تفاهم و تعامل دولت باشد و به 
گونه ای نباشد که دولت توان اجرای آن را نداشته 
باشد. با این حال باید گفت، اکنون 14 سال است 
که از تصویب »قانون تسهیل ازدواج« می گذرد اما 
متأسفانه در این سال ها هیچ یک از دولت ها گامی 

جدی برای اجرای این قانون برنداشته اند.

ضرورت همکاری همه دستگاه های دولتی 
اعظــم کریمــی، مدیرکل 
توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر 
وزارت  جوانــان  اجتماعی 
ورزش و جوانان نیز در این 
خصوص می گویــد: قانون 

تســهیل ازدواج جوانان از جمله قوانینی است که 
می تواند راهگشــای مشــکالت پیش روی ازدواج 
جوانان باشد اما باید اصالحاتی در آن صورت بگیرد 
که نیازمند همکاری همه دستگاه های دولتی است 
و اجــرای همه بندهای قانون در کنار هم می تواند 

پاسخگوی نیازهای ازدواج جوانان باشد. زیرا با توجه 
به مــواد مندرج در قانون تســهیل ازدواج، وزارت 

امور اقتصــادی و دارایی، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت کشور، وزارت علوم 
، وزارت بهداشــت و درمان ، وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، 
شــهرداری، اوقــاف و امور خیریه به 
طــور اخص و همچنیــن در ماده 4 
قانون همه دستگاه های دولتی مکلف 

شده اند.
دکتر کریمی با اشــاره به تأخیر 14 
ســاله در اجرای این قانون می افزاید: 
آنچــه در رابطه با اجرا نشــدن این 
قانون مشخص است اینکه صندوق 

مهــر امام رضا)ع( در دولت نهم دقیقاً پنج ماه پس 
از تصویب قانون تســهیل ازدواج جوانان با مصوبه 
شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم ترین اقدام 
آن ارائه تسهیالت ازدواج، اشتغال و مسکن بوده که 
با پذیرفته نشدن از سوی مجلس مواجه شده است، 
حال آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان 
صندوق اندوخته ازدواج جوانان - وفق ماده 1 قانون 
تسهیل ازدواج- تشکیل می شد، مشکل آیین نامه 
اجرایی این قانون نیز وجود نداشــت و امروز این 
قانون به اجرا درآمده بود. وی ادامه می دهد: البته در 

این چندین سالی که از تصویب قانون گذشته است 
اقدامات متعددی در خصوص بندهای فرهنگی 
و آموزشی از سوی دستگاه های 
مختلف انجام شده که بسیاری 
از آن ها در مواد قانون تسهیل 
ازدواج جوانان نیز آمده است 
و البته هر یک از این اقدامات 
مصوبه های مستقلی دارند. در 
حالی که اگر آیین نامه قانون 
نهایی  ازدواج جوانان  تسهیل 
می شد، نیازی به این مصوبه ها 
که وقت و هزینه های گزافی را 

دربرمی گیرند، نبود.

خروجی »قانون تسهیل ازدواج جوانان« 
قابل قبول است

وی با اشاره به اجرای بند هایی از »قانون تسهیل 
ازدواج جوانان« می گوید: بندهای مرتبط فرهنگی 
و آموزشــی قانون هم اکنون در حال اجراست و 
خروجی مثبتی داشته و وزارت ورزش و جوانان 
اقدامــات خوبــی در این خصوص انجــام داده 
اســت. به عنوان نمونه »براساس ماده 5 قانون «، 
برنامه های متنوعی در راستای گرامیداشت روز 
اول ذی الحجه )روز ازدواج جوانان( به مدت یک 

هفته در سراسر کشور در راستای فرهنگ سازی 
و ترویج امــر ازدواج جوانان همه ســاله برگزار 
می شود. »طبق ماده 6 قانون« با توجه به تشکیل 
ستادهای ملی و استانی ساماندهی امور جوانان 
که بــه موضوع جوانان می پردازند و ســتادهای 
استانی به ریاست اســتانداران و همچنین ستاد 
ســاماندهی شهرستانی نیز تشکیل شده است و 
کمیته تخصصی ازدواج و تعالی خانواده نیز یکی 
از محوری ترین مسائل مورد بررسی در آن است 
و »براساس ماده 8 قانون« نیز مبنی بر طرح جامع 
آموزش و مشــاوره پیش و پس از ازدواج، صدور 
مجوز مراکز مشــاوره تخصصی ازدواج و تحکیم 
خانواده - برای نخســتین بار در کشور- از سوی 

وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است و... .
 

 ضرورت تشکیل صندوق اندوخته جوانان 
وی در خصوص بازنگری »قانون تســهیل ازدواج 
جوانان« نیز ادامه می دهد: در متن قانون هیچ گونه 
تکلیفی برای سازمان ملی جوانان )سابق( و وزارت 
ورزش و جوانان تعیین نشده بود اما در آذرماه سال 
88 ســازمان ملی جوانــان از طرف هیئت دولت 
موظف به تدوین آیین نامه اجرایی گردید که مقرر 
شد قانون تســهیل ازدواج زمانی اجرایی شود که 
»ماده یک« آن اجرایی شود و در این ماده تصریح 
شده است، باید اساسنامه صندوق اندوخته جوانان 
شــامل ماهیت، ارکان و منابع صندوق به مجلس 
ارائه شــود که تاکنون این صندوق تشکیل نشده 
اســت. همچنین مطابق مــواد )1( و )2( قانون 
تسهیل ازدواج جوانان، دولت به معنی عام متولی 
امر بوده و در هیچ جای آن، وزارت ورزش و جوانان 
به عنوان مسئول اجرای قانون مذکور تعیین نشده 
است. با این حال در ســال 97 دوباره کارگروهی 
متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد ملی 
ساماندهی به منظور اصالح بندهای قانون تشکیل و 
پس از اعمال نظر دستگاه ها، مقرر شد اصالحات در 
جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان طرح شود. 
به گفته دکتر کریمی، معاونت جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با تشــکیل کارگروهی از دســتگاه های 
متشــکل در ماده های قانونی نســبت به بازبینی 
قانون اقدام کرده و مقرر است در جلسه ستاد ملی 
ســاماندهی امور جوانان که با حضور دستگاه های 
اجرایی برگزار خواهد شد، بندهای قانون بار دیگر 

مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند.

درباره قانونی 14 ساله  که همچنان دارد خاک می خورد

بخت »قانون تسهیل ازدواج « باز می شود؟!

 اکنون 14 سال 
است که از تصویب 

»قانون تسهیل 
ازدواج« می گذرد 

اما هیچ یک از 
دولت ها گامی جدی 

برای اجرای این 
قانون برنداشته اند

بــــــرش
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هنوز نفوذی ها در وزارت علوم حضور دارند
فارس: عبدالحمید نقره کار، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت 
می گوید: مقام معظم رهبری مدت ها پیش اعالم کردند که باید در 
دانشگاه ها سرفصل و محتوای دروس علوم انسانی اصالح شود و من 
مدتی مسئول کارگروه هنر و معماری و شهرسازی بودم و همین جا 
اعتراف می کنم که در کارگروه ما عوامل نفوذی وجود داشــتند که 

اجازه نمی دادند سرفصل ها را اصالح کنیم.

شهرداری فرصت ندارد فکر کند 
برنا: حمید بادامی نجات، رئیس کمیســیون فراکسیون شفافیت 
شورای عالی استان ها گفت: شهرداری فرصت ندارد فکر کند شهر را 
چگونه هوشمند کند چرا که در گیر و دار مسائل مالی است و این 
امر سبب شده تا از به روز شدن شهرها غفلت شود. وی در خصوص 
بدهی های شهرداری شهرهای ایران گفت: هیچ شهری را نداریم که 

بدهی نداشته باشد. هر کسی به اندازه جمعیتش بدهی دارد. 

بازنشسته ای که 29 میلیون تومان حقوق می گیرد!
تسنیم: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس می گوید: حکم یکی از معاونان اکنون آموزش وپرورش 
را بــه من دادنــد که ماهانــه 20 میلیون و 80 هــزار تومان 
دریافتی دارد و 175 ســاعت هم اضافه کار می گیرد. همچنین 
بازنشســته ای داریم که 29 میلیون تومان حقوق می گیرد و 5 

میلیون تومان هم به حقوقش اضافه شده است.

برای آب و برق وجهی از مدارس نمی گیریم
خانه ملت: رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره دلیل رایگان نشدن آب 
و برق برخی مدارس و دریافت هزینه قبوض از آن ها گفت: مجلس 
اجازه داده تا مصرف آب و برق مدارس به میزانی که در الگوی مصرف 

تعریف شده، رایگان در نظر گرفته شود.
هزینه آب و برق از مدارسی که استفاده  آن ها بیشتر از الگوی مصرف 

نیست، دریافت نمی شود. 

ضرورتی ندارد وزیر بهداشت حتمًا پزشک باشد
فارس: دکتر محمودرضا حاجی قاســم، معاون پژوهشــی مرکز 
تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی می گوید: دلیل هدفمند نبودن 
پژوهش  در حیطه ســالمت این است که با تغییر مسئوالن وزارت 
بهداشت و تغییر دیدگاه های وزیر، سیاست ها تغییر می کند؛ ضرورتی 
ندارد که وزیر بهداشت حتماً پزشک باشد، وزیر بهداشت باید مدیر 

باشد تا بتواند منابع را مدیریت و فعالیت ها را هدفمند کند. 

امیدوارم معاون و رئیس دانشگاه خانم داشته باشیم 
برنا: معصومه ابتکار ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
می گوید: می دانم عضو هیئت های ممیزی شدن خانم ها در دانشگاه ها 
اتفاق بسیار مهمی است چون یکی از گلوگاه ها همین هیئت های 
ممیزی هستند و امیدوارم بزودی در دانشگاه ها شاهد معاون و رئیس 
زن باشــیم زیرا شایستگی زن ایرانی، شایسته مردم ایران است که 

شاهد این تحوالت مثبت باشیم.

اگر تأمین اجتماعی ورشکست شود...
ایلنا: »محمدعلی همتی«، عضو هیئت مدیره تأمین اجتماعی در 
پاسخ به این پرسش که اگر تأمین اجتماعی به خاطر بحران مالی در 
سراشیبی ورشکستگی بیفتد، دولت به کمک آن می آید، گفت: بله، 
مهم پشتیبانی دولت است. بحراِن صندوق های بازنشستگی یونان را 
یادتان هست؟ دولت آمد کمک کرد و پرداخت کرد. اگر بحران بیشتر 
شود بدون شک دولت تعهدات تأمین اجتماعی را تضمین می کند. 

محیط زیست ؛ پرچمدار تخریب محیط زیست!
ایســنا: محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسســه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع می گوید: تهران در حال حاضر با پدیده فرونشست 
زمین روبه روســت که 90 برابر شرایط بحرانی است و برای سازمان 
محیط زیست متأســفم که پرچمدار تخریب محیط زیست شده 
است. همه مردم بخصوص فعاالن محیط زیست باید سریع تر در برابر 

چنین سازمانی متحد شوند.

عدد و رقم ها از دستمان در رفته است
خبرگزاری صدا و ســیما: فرامرز اختراعی، رئیس ســندیکای 
تولیدکنندگان مواد دارویی گفت: وقتی وزیر می گوید یک میلیارد 
و 600 میلیون دالر داروی مشابه داخلی وارد شده، عده ای می گویند 
که این عدد بسیار ناچیز است و نباید به دلیل آن مردم را نگران کنیم 
در صورتی که این عدد به اندازه بودجه برخی کشورهاست و ما عدد و 

رقم ها از دستمان در رفته است.

آموزش

سرپرست وزارت آموزش  و پرورش:
دانشجو معلمان مشمول 

دریافت حداقل حقوق می شوند 
 ایسنا   سرپرست وزارت آموزش  و پرورش گفت: 
دانشجو معلمان مشمول دریافت حداقل حقوق 
می شــوند. سیدجواد حســینی با اشاره به اینکه 
دانشجو معلمان از بدو پذیرفته شدن در دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه شــهیدرجایی به استخدام 
رسمی آزمایشــی درآمده اند و کارمند محسوب 
می شــوند، افزود: به همین دلیل این دانشجویان 
باید از تمامی شــرایط مندرج در مصوبه افزایش 
حقوق بهره مند شــوند، بنابراین وزارت آموزش  و 
پرورش تســری این شرایط را مورد پیگیری قرار 
داد. وی گفــت: در یــک مرحله، پــس از اعمال 
18درصــد افزایش ســاالنه و متناســب با ماده 
)6( قانون متعهدین خدمت بــه وزارت آموزش 
 و پرورش، مابه التفاوت افزایش حقوق تا ســقف 
440هزار تومان در احکام حقوق دانشجومعلمان 
اعمال شــد و پس  از آن با پیگیری های به عمل 
 آمده، زمینه تسری اعمال حداقل حقوق نیز برای 

این عزیزان فراهم  شده است. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس پلیس راهور تهران:
 نباید بگویند سایپا 

مطمئن است
 فارس   ســردار محمدرضــا مهماندار، رئیس 
پلیس راهور تهــران در خصوص اینکه خودرو 
پراید بیشــترین تصادفات تهــران را به خود 
اختصاص داده، در پاسخ به این پرسش که چرا 
پلیس راهور نظر مشــورتی خود را در خصوص 
ناایمن بودن خودرو پراید به سازمان های ذیربط 
ارائه نمی دهد، گفت: وقتی چنین خودرویی با 
این امکانات و در این ســطح ایمنی وجود دارد 
باید خودروســازان واقعیت را به مردم بگویند و 
نباید بگویند سایپا مطمئن است. برای خودرویی 
مثل بنز نیز مطرح می شود که مطمئن است اما 

نمی شود که پراید مثل بنز برود.
سردار محمدرضا مهماندار خاطرنشان کرد:هر 
وقــت که من در مــورد پراید صحبت می کنم 
دوستان می گویند که آن خودرو پراید نیست، 
مثالً تیباست با اینکه هیچ فرقی نکرده و فقط 
چراغش گرد و مستطیل شده است. همه این ها 

پراید است و باید رانندگان حواسشان باشد.

محیط زیست

معاون پژوهشکده هواشناسی: 
 هواشناسی 

در موضوع سیل مقصر نیست
 ایســنا  ابراهیم فتاحی، معاون پژوهشکده 
هواشناسی گفت: در سال های اخیر سیل های 
زیادی در کشور رخ داده و نخستین جایی که 
بازخواست شده، سازمان هواشناسی بوده است. 
اما به این مســئله توجه کنید که بارش ها در 
شیراز 25 میلیمتر بوده، آیا باید با 25 میلیمتر 
بارش اتفاق خاصی رخ دهد؟ نباید رخ دهد. اما 
وقتی آمده اند دره را پر کرده اند و به جایش یک 
لوله گذاشته اند، اینجا مقصر هواشناسی نیست 

بلکه این یک دخالت انسان ساز است.
وی افزود: در 50 ســال گذشــته، ساالنه یک 
میلیمتر از میانگین بارش ها در کشورمان کم 
شده اســت. سال هاست میزان بارش در کشور 
افزایش پیدا نکرده اما شــدت بارش ها بیشتر 
شده است. در کجای دنیا وقتی چهار ماه آبی از 
سال باقی مانده، سد را پر می کنند؟ اما دیدیم 
که در گلســتان 90 درصد سد گلستان را پر 

کرده بودند. 

بهداشت و درمان

یک مسئول در این بیمه:
 حال بیمه سالمت

 از  دیگر بیمه ها بهتر است
 میزان  عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه 
سالمت، گفت: بدهی به مراکز درمانی و تشخیصی 

تا پایان اردیبهشت 98 پرداخت شد.
محمد دریجانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
شرایط بیمه سالمت به نسبت سایر بیمه ها بهتر 
است، افزود: این سازمان از منابع دولتی و براساس 
تکلیف قانونی، بسیاری از افراد از جمله روستاییان 

را به صورت رایگان تحت پوشش دارد.
دریجانی با بیان اینکه بودجه کافی در اختیار این 
ســازمان قرار ندارد، افزود: در حال حاضر سازمان 
بیمه ســالمت بدهی خود به مراکــز درمانی و 
تشخیصی و همچنین داروخانه های طرف قرارداد 
را تا پایان اردیبهشت ماه ســال جاری پرداخت 
کرده است. عضو کمیته بیمه سالمت سازمان بیمه 
سالمت یادآور شــد: پرداخت بدهی ماه گذشته 
و ماه جاری بیمارســتان های دولتی، خصوصی، 
داروخانه ها، آزمایشگاه ها و ... نیز در اسرع وقت در 

صورت تأمین بودجه پرداخت خواهد شد.

خانه و خانواده

یک مدیر وزارت بهداشت:
 ۸ استان کشور 

دارای ناامنی غذایی هستند
 ایرنا   مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت گفت: براساس برنامه های بهبود تغذیه، 
هشت استان کشــور که ناامنی غذایی دارند در 

اولویت برنامه ریزی عملیاتی بهبود تغذیه هستند.
دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه مصرف شکر 
و غذاهــای پرچرب به عنــوان دو الگوی غذایی 
نامناســب در ایران رواج بیشــتری دارد، افزود:  
برخی از الگوهای نامناسب غذایی مردم، مهم ترین 
عامــل خطر ابتال به بیماری هایــی نظیر دیابت، 
فشارخون،  قلبی-عروقی،سرطان ها،  بیماری های 
قندخون و چاقی و اضافه وزن است. وی ادامه داد: 
تا 30 درصد انرژی مورد نیــاز روزانه بدن باید از 
چربی ها تأمین شود و دریافت بیش از این مقدار 
چربی، منجر به اضافه وزن، چاقی و حرکت کردن 
به سمت بیماری ها و ریسک فاکتورهای بیماری زا 
خواهد شــد. وی تأکیــد کرد: در حــال حاضر 
بیماری های غیرواگیر مهم ترین عامل مرگ و میر 

در کشور است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر احمد ایزدی طامه، دانشیار روان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه

سازمان ملل اعالم کرد
کاهش یک  سومی مرگ و میر مبتالیان به ایدز

ایسنا: سازمان ملل اعالم کرد: تعداد مرگ 
و میرهای ناشــی از بیماری ایدز از سال 
2010 میالدی حدود یک ســوم کاهش 

داشته  است.
بنابر اعالم سازمان ملل، مرگ و میر ناشی 
از بیماری ایدز سال گذشته کاهش داشته 
و به حدود 770 هزار نفر رســیده  است و 

نسبت به آمارهای ثبت شده در سال 2010 کاهش 33 درصدی داشته  است.
سازمان ملل هشدار داده  با وجود کاهش مرگ و میر در میان مبتالیان به ایدز، اقدامات 
جهانی برای ریشه کن کردن این بیماری به کندی پیش می رود زیرا بودجه اختصاص 

یافته به آن در حال کاهش یافتن است.
برآوردها نشان می دهد اکنون حدود 37.9 میلیون نفر در جهان به بیماری ایدز مبتال 

هستند و تعداد 23.3 میلیون نفر از آنان به درمان ضد رتروویروسی دسترسی دارند.
در این گزارش با تأکید بر اینکه از اواســط دهه 1990 و افزایش شیوع بیماری ایدز، 
پیشرفت های خوبی در این رابطه حاصل شده، آمده  است تعداد افرادی که بر اثر این 
بیماری جان خود را از دســت داده اند از 800 هزار نفر در ســال 2017 به 770 هزار 
نفر در سال گذشته کاهش پیدا کرده  است. این رقم از سال 2010 بیش از یک سوم 
کاهش داشــته  است. درحالی که مرگ و میرهای ناشی از بیماری ایدز در آفریقا در 
این دهه کاهش داشته در کشورهای شرق اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب 
افزایش 5 و 9 درصدی داشــته است. به گزارش مدیکال اکسپرس، در چندین دهه 
تحقیقات و بررسی ها، درمان قطعی یا واکسنی مؤثر برای مقابله با ویروس HIV که از 
اوایل دهه 1980 حدود 80 میلیون نفر به آن آلوده شده و بیش از 35 میلیون کشته 

برجا گذاشته، تولید نشده  است.
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روزنامـه صبـح ایـران

فطرت، اصل هماهنگي درونی انسان با چارچوب الهی  معارف: در مقايسه تمدني شما با امر به معروف، نهي از منكر و تولید ايمان تعامل مي كنید، فرق است میان اينكه وقتي شما مي رويد از رقیب خود، از 
مكتب ديگر و دين ديگري ارتباط برقرار مي كنید، بدانید كه در درون آن فطرتي وجود دارد كه با دعوت شما هماهنگ است، با اينكه بدانید چنین چیزي نیست؛ اگر بدانید كه نه، بشر به دين چه كار دارد؟ يك يأس در شما 

ايجاد مي شود كه چطور ايجاد كنید؟ در حالي كه وقتي خداي تعالي يا كساني كه نظريه فطرت را صورت بندي مي كنند، مي گويند كه تمام انسان ها بر همین فطرت آفريده شده اند، شما بايد همین منسی فطرت را آشكار كنید.

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

 معارف  حجت االسالم والمسلمین سعید بهمنی، 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
در ادامه سلسله نشست های »خوانش تمدنی قرآن؛ 
ضرورت ها دعوت به ســوی خــدا؛ جانمایه تمدن 
اسالمی و الزامات« با تجلیل از روش تفسیر موضوعی 
شهید صدر عنوان داشت: شما چه سراغ تمدن بروید 
و چه ســراغ هر مقوله بشري بزرگ دیگر، نیازمند 
تفسیر موضوعي هســتید و تبیین كننده تفسیر 

موضوعي در میان ما، شهید صدر است.
وی با اشاره به انتقاد عده ای از شیوه تفسیر موضوعی 
شــهید صدر با بیان اینکه در ایــن موضوع حق با 
شــهید صدر اســت، گفت: یك وقت شــما پیش 
پزشــك مي روید براي شما نســخه مي نویسد، به 
داروخانه مي روید و هماني كه دواي درد شماست را 
برمي دارید. اما یك وقت كیف پر از دوا را برمی دارید 
و به پیش اهل خانه می روید، این ها دواي درد شما 
نیست و بسا سم باشد. اگر شما بخواهید همه آنچه 
در قرآن است را از ابتدا تا انتها بررسی كنید، شاید 
كار جذابي كرده باشــید، اما دواي دردتان را الزاماً 
بدســت نمي آورید، آن هم دواي درد بشري، چون 

همه چیزها خطاب جمعي است.
وی افزود: شما چه سراغ تمدن بروید و چه سراغ هر 
مقوله بشري بزرگ دیگر، نیازمند تفسیر موضوعي 
هستید و تبیین كننده تفسیر موضوعي در میان ما، 
شهید صدر است. ایشان مؤسس این تبیین است، 

البته اهل ســنت دارند، اما تبیین 
شهید صدر ممتاز است. یك تبیین 
خیلي خاص است، منحصر به فرد 
است؛ تعریفش چیســت؟ بردن 
مسائل بشري به ســاحت قرآن، 
از قرآن، استخراج نظریه  پرسش 

درباره حقایق بزرگ.
وی اضافه كــرد: به عبارت دیگر، 
دســتیابي به نظریه قرآني درباره 
موضوعات اعتقــادي، اجتماعي و 
طبیعي كه ما مسئله مان تمدني 
اســت، بنده نــام این تفســیر را 

روش مسئله محور جامع اجتهادي منتج به نظریه یا 
نظریه پردازي قرآن نامیده ام. این روش شهید صدر 
و مؤلفه منحصر به فرد اوســت كه هیچ كس به آن 
نپرداخته است و حتي پس از شهادتش كساني كه 

كوشیده اند روش شهید صدر را توضیح دهند به این 
موضوع اشاره نکردند. كتاب هاي روش هاي تفسیري 
را ببینیــد، در آن ها توضیــح مي دهند یکي روش 
موضوعي است و به شهید صدر هم نسبت مي دهند 
اما به آن عنصر و مؤلفه منحصر به فرد شهید صدر 
اشاره نمي كنند. ایشان دو هدف بیان مي كند، یکي 

دستیابي به نظریه قرآني و دوم تعیین رسالت ها.
حجت االســالم والمســلمین بهمنی ادامــه داد: 
رسالت هایي كه شــهید صدر مي فرمایند، امروز ما 
از آن به راهبردهاي اساســي تعبیر مي كنیم؛ یعني 
اگر شــما با نظریات قرآني رســیدید به چیستي 
تمدن، عوامل بنیادین تمدن را اگر از قرآن بدست 
آوردید، بعد مي گوید كه شما چطور تمدن را ایجاد 
كنید؟ وقتي به این مي رسید كه چگونه ایجاد كنید، 
راهبردهاي اساسي شما مشخص مي شود كه تعبیر 

شهید صدر، رسالت هاست.

 کارکردهای نظریه های شهید صدر 
در تولید تمدن اسالمی

وی با اشــاره به نظریه شهید صدر درباره اصالت با 
تغییر دروني  عنوان داشت: در حركت تاریخ و تغییر 
تاریخي و خود تغییر دروني هم متأثر از یك عنصر 
دیگر است كه آن آرمان ها هستند؛ آرمان ها هستند 
كه نفوس را تغییر مي دهند؛ و حب اهلل و حب الدنیا 
یك وجه تربیتي تغییر است كه این هم یك نظریه 
از شهید صدر است. این ها دقیقاً همین طور چیده 
شده اند، بر همدیگر مبتني هستند 
و ارتباط دارند، مثالً آن كسي كه 
حب اهلل دارد، جوري تمدن را رقم 
مي زند، آنکه حب الدنیا دارد، جور 
دیگري تمدن را رقم مي زند؛ این ها 
قرار  تمدن  پیش فرض هاي  تماماً 

مي گیرند.
حجت االسالم والمسلمین بهمنی 
بــا تأكید بــر كاركردهای نظریه 
شهید صدر گفت: وقتي ما تفسیر 
موضوعــي مي كنیم و یك نظریه 
نظریه ها  این  مي كنیم،  استخراج 
چــه چیزي تولیــد مي كنند؟ شــما وقتي نظریه 
سنت هاي تاریخي را معتقد باشید، قائل مي شوید كه 
تمدن ها قانون دارند و خود به خود پدید نمي آیند، 
اگر شما بتوانید این قوانین را كشف كنید و عوامل 

این ها را تغییر بدهید، روي عوامل تأثیرگذاري كنید، 
نتایج آن را خواهید دید؛ بر خالف جبري مسلك ها، 
بر خالف الهیان مسیحیت الهي، آن ها معتقد به جبر 

یا ناشناخته بودن قوانین هستند.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: در مقایسه تمدني شما 
با امر به معروف، نهي از منکر و تولید ایمان تعامل 
مي كنید، فرق است میان اینکه وقتي شما مي روید 
از رقیب خود، از مکتب دیگر و دین دیگري ارتباط 
برقرار مي كنید، بدانید كه در درون آن فطرتي وجود 
دارد كه با دعوت شما هماهنگ است، با اینکه بدانید 
چنین چیزي نیست؛ اگر بدانید كه نه، بشر به دین 
چه كار دارد؟ یك یأس در شــما ایجاد مي شود كه 
چه طور ایجاد كنید؟ در حالي كه وقتي خداي تعالي 
یا كساني كه نظریه فطرت را صورت بندي مي كنند، 
مي گویند كه تمام انسان ها بر همین فطرت آفریده 
شده اند، شــما باید همین منسی فطرت را آشکار 
كنید. اگر شما این نظریه را قائل باشید در محیط، 
این ها خیلــي دگرگون كننده اســت، در محیط 
حــوزوي وقتــي روحاني را تربیــت مي كنید به 
او یاد مي دهید، دانــش الزم براي اینکه فطرت 

دیگري را بیدار كند به او مي دهید، آیا ما چنین 
چیزي داریم؟ اصاًل فکــر و كار كرده ایم؟ چطور 
فطرت انســان ها بیدار مي شــود و چطور این با 
دین هماهنگ مي شــود؟ نه دانش و نه مهارتش 
را ســراغ ندارم، اگر سراغ دارید بفرمایید؛ اگر ما 
نظریه ها را صورت بنــدي مي كنیم، بعد از این ها 
رسالت هاست، رفتارهاي اجتماعي و تمدني ما را 

تغییر مي دهد.

 برای اثرگذاری بر دیگران 
باید درون افراد را هدف گرفت

حجت االســالم والمسلمین بهمنی در ادامه گفت: 
طبق نظریه ایشــان اگر شما مي خواهید اثرگذاري 
بر دیگري داشته باشید، اول درونش را هدف بگیر، 
برخي دیگر، مثالً مرحوم آقا شیخ علي صفائي كتابي 
نوشته است كه البته شاگردش به نام خودش چاپ 
كرد، به اسم »حجاب میوه شناخت«، شناخت یك 
امر دروني است، آن دقیقاً با همین نظریه هماهنگ 
است، كه البته آن هم محل كالم است، حجاب الزاماً 
میوه شناخت نیست، چنان كه بي حجابي هم میوه 

شناخت نیســت، مي تواند میوه شناخت باشد، اگر 
باشد بهتر است. 

عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اسالمی افزود: رضاشاه با زور مردم را به بي حجابي 
عادت داد، كجا میوه شناخت بود؟ خیلي ها حجاب 
دارند اما از دین و ایمان خبري ندارند، شــناختي 
ندارند، عادت كرده اســت كه این طور باشد؛ حاال 
ما كه عمامه داریم، شما یك سانت عمامه ات را كج 
بگذار تعادلت به هم مي خورد، عادت است، كسي كه 
به حجاب عادت كرده است، اگر بخواهید حجابش 
را دستکاري كنید، بگویید كه چادر نداشته باشد، با 
اینکه شناخت ندارد باز هم نمی پذیرد چون عادت 
كرده اســت؛ مي خواهم بگویم كه منشأ چیز الزاماً 

دروني نیست.
حجت االسالم والمسلمین بهمنی خاطر نشان كرد: 
اگر بخواهي بر قــوم دیگري اثرگذاري كني یا قوم 
خودت را اصالح گري كني، راهبرد شــما این است 
كه آرمان ها را تغییر بدهید؛ سراغ چیز دیگر نروید، 
چون اصل آن است، وقتي اصل بود چرا سراغ فرع 

بروي، این هم مروري بر كاركرد نظریه ها.

حجت االسالم والمسلمین بهمنی تبیین کرد

تفسیر موضوعی شهید صدر، پلی به سوی خوانش تمدنی قرآن

ایمان؛ عنصر برتری تمدنی ما
تــك تك آیات قرآن را باید به عنوان داده هــای تمدني نگاه كرد. آیاتی كه با 
بررســی آن ها هم می توان به عناصر و ملزومات تحقق تمدن اسالمی و هم به 
هدف گذاری های قرآن و شــروط رســیدن به آن  رسید. یکی از هدف گذاري 
تمدني قرآن، آیه »ُهَو الَّذي أَرَسَل َرسولَُه بِالُهدیَودیِن الَحِقّ لُِیظِهَرُه َعلَی الّدیِن 
ُكلِِّه« و اشاره به پیروزي بر همه ادیان به عنوان یك پیروزي تمدني است. پس 
هدف تمدني رســالت پیامبر)ص( دستیابی به این پیروزی است كه مسلمانان 
در قامت كنشــگران تمدن دینی ، قرار است آن را محقق كنند.  برای  تحقق 
یك پیروزی تمدنی مؤلفه های زیادی باید به فعلیت برسد كه مهم ترین آن ها 

شکل گیری كنشگري و تعامل تمدني بین مسلمانان است.
 از دیگــر آیات قرآن كریم كه در آن یك مقایســه تمدنی نیز وجود دارد آیه 
ٍة أُْخِرَجْت لِلَنّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َوتُْؤِمُنوَن  »ُكْنُتْم َخْیَر أَُمّ
بِاهللِ« است كه ادامه این آیه نشان می دهد كه مقصود از امر به معروف و نهی از 
منکر در آن رویکرد گسترده تمدنی آن است. امر و نهی در اینجا برای هدایت 
ســایر ادیان به سمت هدایت است كه خداوند برچســب اهل كتاب به آن ها 
می زند و آن ها را با این عنوان خطاب می كند. مواجهه مسلمانان در این تقابل 
تمدنی تکلیفی است كه منجر به تولید ایمان می شود. با توجه به ادبیات جمله 
این گونه برداشت می شود كه تولید ایمان، یك كنش مستمر است كه با توجه 
به ظرفیت خیر و بهترین بودن مسلمانان، باید همواره بازتولید شود. عامل خیر 
امت طبق این آیه مبتنی بر سه شاخصه امر به معروف مستمر ، نهي از منکر 

بدون توقف و  تولید بی وقفه ایمان است.
نکته مهم در این مواجهه میان تمدن ها، توجه به عناصر برتری است. طبق آیه 
»َوال تَِهنوا َوال تَحَزنوا َوأَنُتــمُ األَعلَوَن إِن ُكنُتم ُمؤِمنیَن« برتري و عنصر برتري 
تمدني ما ایمان است و شرط ایمان براي برتري الزم است. البته تقویت ایمان 
ظریف تر از تولید آن است. ما درباره ایمان سه مطلب داریم؛ یکي ایجاد ایمان، 
مانند اینکه شما ایمان بیاورید و یا دیگري را مؤمن كنید، دیگری تثبیت ایمان 
و نکته آخر ازدیاد ایمان اســت. تأكید روی تولید ایمان در تعامل با سایر اقوام 

و تثبیت و ازدیاد آن در مورد خودمان است.
مســئله دعوت و تولید ایمان برای تحقق تمدن نوین اســالمی در گام دوم از 
این جهت مهم اســت كه باید برای مراحل بعد از آن به تکنیك، سطح دانش 
و مهارتي برسیم كه بتوانیم انقالب ها را مدیریت كنیم و قوانیني بنویسیم كه 
براي مدیریت انقالب ها در جهان باشــد. چرا در آیه »ُقْل هِذِه َسِبیلِي أَْدُعو إِلَی 
ٍة«، مي گوییم ادعوا؟ چون جانمایه تمدن ما و تأمل با تمدن هاي  اهللِ َعلَیبَِصیــرَ
دیگر دعوت به خداســت؛ ادعوا الي اهلل است؛ و  ایمان در این نگاه، هم وسیله 

و هم هدف ما باید باشد.
اشــاره به دعوت با بصیرت در آیه كه اشــاره شــد ما را متوجه اهمیت عنصر 
بصیرت می كند كه اساساً بصارت درباره چیزي به كار می رود كه لطافت دارد، 
خفي است و ممکن است كه مردم عادي نبینند. در حقیقت بصیرت، مهارتي 
باالتر از دانش است و موجب می شود تا دانش هر چند از ملزومات دعوت باشد 
ولی شــرط كافی نباشد. براي تمدن ســازي كه از التقاط به دور باشد باید با 
بصیرت عمل كنیم و دعوت ما به سوی این تمدن با این رویکرد صورت بگیرد.

یکی از ضرباتی كه اوایــل انقالب خوردیم التقاط هاي اوایل انقالب، بخصوص 
التقاط با ماركسیسم بود. اكنون نیز التقاط هاي موجود ما، التقاط با لیبرالیسم 
است. آن زمان ماركسیست هاي اسالمي داشتیم، حاال لیبرالیست هاي اسالمي 
داریم. این ها التقاط میان دو مکتب و تمدن اســت كه به ما هشــدار می دهد 
اگر با بصیرت حركت نکنیم و در جریان دعوت به ایمان آن را در نظر نگیریم 
به وادی التقاط خواهیم افتاد و زحمات  ما در تولید ایمان به بیراهه كشــیده 

خواهد شد.
ســخن آخر اینکه ما اگر بخواهیم در پرتو دین به تمدن برســیم باید به قرآن 
مراجعه كنیم. تمدن امری اســت كه نیاز به مبانی نظری و راهبردهای عملی 
دارد كه برای تحقق تمدن اســالمی، تنها دین صالحیت تعیین شاخصه های 
آن را دارد. دین اســت كه كنشگري هاي ما را مشخص مي كند. همه داده های 
تمدنی قرآن برای تمدن ســازی براي آغاز كنشگري دین مدار و تولید ایمان بر 

مبنای بصیرت است.

تمدن ها قانون 
دارند و خود 
به خود پدید 
نمي آیند، اگر شما 
بتوانید این قوانین 
را کشف کنید، 
 نتایج آن را 
خواهید دید

بــــــــرش

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 حجت االسالم سعید بهمنی
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨﹥ ﹨︤ار و ︫︪︭︡و ︋﹫︧️ و ︀ر ﹝︣︡️ ︮︀درات و واردات آر︀ آر﹝︀ن ︨︀ز ︾︣ب
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۵٩۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٠٠٠٨٣۶٩١

 ﹩︐︊︔ ︡در وا ️﹋︫︣ ﹏﹞ - ︀ذ ︫︡ : ١︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
ا﹑م ︋﹥ آدرس ︗︡︡ : ا﹑م ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫︣ ا﹑م، ︫︀د آ︋︀د ، ︠﹫︀︋︀ن ︻︀︫﹢را ، ︠﹫︀︋︀ن ا️ ا     ً ﹫︡ری ، ︎﹑ک ٠ ، ︵︊﹆﹥ 
﹨﹞﹊︿ ، وا︡ ٨ ︋︀ ﹋︡︎︧ــ︐﹩  ︣﹫﹫︽︑ ۶٩٣١٩۴۵۶۵٠︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د︡. رو﹡﹢︫ــ️ : 

اداره ﹋︀ر ︑︺︀ون ور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹡︀﹝﹥ ١٨٧٧ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠٨ ︗️ ا︵﹑ع
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م (۵٣۵٢٣٣)

س
,۹
۸۰
۵۰
۳۴

﹫ ﹤︣︀رده ﹝︺︭﹢م ع آذر︀︋︖︀﹡﹩ ﹨︀ی ﹝﹆﹫﹛ ﹝︪︡ ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ در﹝︀﹡﹍︀ه︠ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٠٣٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٨٣٠١٣۶

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩۶,١٠,١١ و ︋︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ١٩١۴,٢,۵١۶,١,۵۶٠﹝﹢رخ ١٣٩۶,١٠,٣٠︎﹙﹫︦ ا︵﹑︻︀ت و ا﹝﹠﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︀ ا︨︐︀ن 
 ﹤ ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢. ﹝﹞﹢د ﹡︷︣ی︋   ︨﹤  ︋١٣٨٠۶۵١۵٠۶ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹀︣ی︋  ــ︡ : ١. ︡﹝﹞︧﹟ ︗﹞︪ــ﹫︡ی︮  ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨۴٩۶۶٨۴٨۴ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣. ︗﹢اد ﹝︊﹩ ﹋﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ١٣٧٧١٢٣۵۶١ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡﹝﹞ .۴ ﹏﹞︀︻︧︣︡﹫﹟ ﹝︷︀﹨︣ی 
ــ﹞️ ﹝﹠︪﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۶. ︻﹙﹩   ︨﹤  ︋١۵۵١٧۴١٩٢١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ــ﹞️ ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︡︣︻︀﹝﹏  .۵︧ــ﹫﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩︋   ︨﹤  ︋۴٧٢٣۵٣۵٨٨٨ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩︊﹫︊
﹡﹢ا﹫︀ن ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٢٢٧٩۶١۴۴۵۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︠︤ا﹡﹥ دار ٧. ︨ــ﹫︡ر︲︀ ︵︀﹨︣ی ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٣٣۶١۵۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ و 

﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︋︀ ا﹝︱︀ء دو ﹡﹀︣ از ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︠︤ا﹡﹥ دار و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︋︀ ﹝︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡
(۵٣۴٠٧٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران
 ︣﹨ ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫از ﹋﹙﹫﹥ ا ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹎﹢﹡﹥ اد︻︀﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ 
و   ٣٩٨٢  ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋  ( ︠︀ص   ﹩﹞︀︨  ) رخ   ﹟﹫︀︎
                ﹤﹫﹀︭︑ ︀ل  در   ﹤﹋  ١٠٣٨٠١٩٨٧٨٨  ﹩﹚﹞  ﹤︨︀﹠︫
 ﹩︐﹝︧﹇ ﹩﹑︮ا ﹤﹐ ︀ده ٢٢٥﹞ در ا︗︣ای ︫︡︀︋ ﹩﹞
از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ارا﹥ ا︮﹏ ا︨﹠︀د 
و ﹝︡ارک ، ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٦ ﹝︀ه از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر 
او﹜﹫﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، ﹝︪︡ ، ︠﹫︀︋︀ن 
                                                                                                      .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ح ، ︎﹑ک٢︐﹁ ﹤﹢﹋ ، ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ١٦
 ﹩︀︻اد  ﹤﹡﹢﹎  ︣﹨  ﹏︋︀﹆﹞ در   ️﹋︫︣ ا︨️   ﹩︡︋
﹎︣دد    ︦﹊︺﹠﹞  ️﹋︫︣  ﹤︋ ﹁﹢ق   ️﹚﹞ از  ︠︀رج   ﹤﹋

﹝﹡ ﹩︐﹫﹛﹢︧﹢ا﹨︡ دا︫️. 
️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞

﹝︖︐﹞︹ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ︀︎﹫﹟ رخ
﹩﹡︀︊︺︫ ﹩﹚︻ ︡﹝﹞

/ع
۹۸
۰۵
۰۷
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر               
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︫︣﹋️  ژ﹐︑﹫﹟ آر︨  ︀︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋︪﹞︀ره ︔︊️ ١٨۵۶۵و ︋﹥
١٠٣٨٠٣۴٢٠٧٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ 

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️  
﹁ــ﹢ق د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︨ــ︀︻٩️ 
︨ــ︀ز﹝︀ن  ﹝ــ﹏  در   ١٣٩٨/٠۵/١٢ ﹝ــ﹢رخ 
﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ 
 ︡﹫ار ︎﹫︣وزی ، ﹝﹫︡ان ︫ــ﹢﹚︋ ، ︡در ﹝︪ــ

.︡﹡︀︨︣︋ ﹜︋ ر﹢︱  ︡وی – د﹐وران ٧﹞
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه 
︨︀ل ١٣٩۶

٣- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ ارد در﹢﹞ ︣︀۴- ︨ــ

︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︀︣ه ︫︣﹋️ ژ﹐︑﹫﹟ آر︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۵
۰۸
۸

/ع
۹۸
۰۵
۰۸
۵

آگهى مزايده عمومى
︪ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜ــ️ و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ آن ا﹝﹑ک  ــ︣ورش ﹡︀﹫﹥ ۶ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد ︵︊﹅ ﹝︀ده ۴٣ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  اداره آ﹝ــ﹢زش و︎ 
 .︡︀﹝﹡ ا︗ــ︀ره وا﹎︢ار ﹤ ︣﹎︤اری ﹝︤اــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹆ــ︣رات ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋   ︋﹅︣︵ از ﹏︭︀ت ﹝﹠︡رج در ︗ــ︡ول ذ︪ــ﹞ ︀ ــ﹢د را︋  ﹝ــ︀زاد︠ 
 ﹤  ︋١٣٩٨/٠۴/٢٩ ــ︡ه از ︑︀را︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ﹏﹢︑ و ﹏﹫﹝﹊︑ ،️﹁︀در ،︳ــ︣ا ︀زد︡ و ا︵﹑ع از︫  ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗ــ️︋  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن︫ 
﹥ آدرس ﹝︪︡ - ﹡︊︩ دا﹡︪︖﹢ ١٠ - ︵︊﹆﹥  ﹥ ︾﹫︣ از ا︀م ︑︺︴﹫﹏︋  ــ︀︻️ ١٣)︋  ﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ︑︀︨  ︀︽﹛ ︊️ ١۴ ( روز﹨︀ی︎  ــ︀︻️ ٧:٣٠︮  ﹝︡ت ١١ روز از︨ 
﹨﹞﹊︿ - ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ در ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/١٠ ︨︀︻️ ١٢ در ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت اداره ﹁﹢ق ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ 

️﹁︣︢︎

١- ︋︣﹡︡﹎︀ن اول و دوم ﹝︤ا︡ه ﹨︣﹎︀ه ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده آ﹡︀ن ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
٢- ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹇﹫﹞️  ﹜︊﹞ ︀ ﹤︀︎︀ ﹝︪︣وط ﹝︣دود ا︨️

︿︡هردآدرس ﹝﹙﹉﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا(︹︋︣﹞︣︐﹞ ) ️︀︧﹞  ﹩︨︀﹠︫︀ر﹋ ﹤︀︎ ️﹝﹫﹇
ا︗︀ره ︋︀ی ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥

 ( ر︀ل)

︫︣ا︳ ︠︀ص ︫︣﹋️ 
﹋﹠﹠︡﹎︀ن

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه 
( ﹝︺︀دل ٥٪ ︗﹞︹ ﹋﹏ ﹝︡ت 

(﹤︀︎ ️﹝﹫﹇ ︀ظ﹛ ︀︋ ا︗︀ره ︻︣︮﹥ا︻﹫︀ن

١ ﹤﹡︀︋︀ب ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢زش را ﹉
٤ روز در ﹨﹀︐﹥ از ︨︀︻️ ١٨ 
﹜︽︀️ ٢٠ ﹉ دوره ︨﹥ ﹝︀﹨﹥ 
︗️ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن و 

﹁︣ز﹡︡ا﹡︪︀ن

﹨﹠︨︣︐︀ن ︋︀﹇︣زاده 
وا﹇︹ در و﹋﹫﹏ آ︋︀د ٣٤ 

-  ︡﹫︫︣ا︾︙﹩ ٩
 ٦٠
︣︐﹞

﹝﹢︨︧﹫﹟ و ١١،١٠٠،٠٠٠
دار﹡︡﹎︀ن ﹝︖﹢ز 

ر︨﹞﹩ آ﹝﹢ز︫︀ی 
را︀﹡﹥ ای

١،٦٦٥،٠٠٠

﹝﹢︵﹥ ﹨﹠︨︣︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ از ٢
٢٤ ️︀︽﹛ ١٥ ️︻︀︨

١٦١٦٥١١٥،٠٠٠،٠٠٠ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹨﹠︨︣︐︀ن
دار﹡︡﹎︀ن ﹝︖﹢ز 

︎︀ر﹋﹫﹠﹌ از ﹝︣ا︗︹ 
ذ︭﹑ح

٩،٠٠٠،٠٠٠

ع ۹
۸۰
۵۰
۸۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
 ﹩︭︭︑ دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر ︠︡﹝ــ︀ت
﹢د را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م  وا︡﹨︀ی ︑︀︋︺﹥︠ 

 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩ ــ﹥︋  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا ︀︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︎︀﹋︐︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م 
︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹍︣ان در ︮﹢رت ︻︡م 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
ــ︣﹋️   ︫️︗ ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹁︀در

︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٩٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ﹤ ︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋  ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡ -︠﹫︀︋︀ن  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋  ︧︀︋︡اری︋ 

︣︻︀﹝﹙﹩ - ︗﹠︉ ﹡﹆﹙﹫﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۴/٢٧ ︀ر︑ :﹤﹡︀﹞︀ * ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

︀︀ن روز   ︎:﹤﹡︀﹞︀ * ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 
٩٨/۴/٣١

︀︀ن روز ١٠/۵/٩٨ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︎   ︎﹤ارا ️﹚﹞ *
︀﹋︐︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۴/۵/٩٨  ︎﹩︀︪﹎︀ز * ز﹝︀ن︋ 

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

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

︋ــ︀ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره  ﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ را﹡﹠ــ︡ه 
٢۵١٩٠٩٣ ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ﹝﹞ــ︡ واــ︡ی و︮ــ︀ل  
﹝﹙ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ا﹜ــ﹥  ﹡︭ــ︣ت  ﹁︣ز﹡ــ︡ 
۴٠۵٠۴٢٠٠۵٨ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از درج 

︀︫ــ︡. ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋  ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۵
۰۶
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و۴٠۵ ︗﹩ ال 
ا﹊︦ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢ ا︣ان ٣١١ص ۵۵ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر :١٢۴٩٠٣٠٨۵٣٧ و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ : 
NAAM01CA3CE379495 ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د 
︋﹫ــ︡ل  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳              

︀︫ــ︡ .   ︋﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۰۴
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و ۴٠۵ ︗ــ﹩ ال ا﹊ــ︦ 
آی٨/١︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١٢۴٨٣١٨٣١١۴ و︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ ١۴٢٠١١۵٨ و︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ٣٢_۵٨٢ه۴٧ 
﹝︡ل٨٣︋ــ﹥ ﹡︀م ﹝﹛︀︮ ﹩﹚︺︊ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢دوازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۵
۰۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋﹞ــ︀ل  ا﹠︖︀﹡ــ︉  ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩  ﹝ــ︡رک 
 ۶٨٢۶۵ ش  ش  ︧ــ﹫﹟  ﹁︣ز﹡ــ︡  راد  ︨ــ︣وش 
︮︀دره از ﹝︪ــ︡ در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ 
ــ︀دره از وا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩  ﹝︣︡ــ️ دو﹜︐ــ﹩︮ 
﹝︪ــ︡ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ٠٩/٢١/۶/٣٧۵٢١ ﹝﹀﹆ــ﹢د 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ا︻︐︊ــ︀ر  ﹁︀﹇ــ︡  و  ا︨ــ️  ﹎︣دــ︡ه 
از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮﹏ ﹝ــ︡رک را ︋﹥ 
︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:   ︡دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪ــ
︨ــ︀ز﹝︀ن  ا﹝︀﹝﹫ــ﹥۴٢  ا﹝︀﹝﹫ــ﹥،  ︋﹙ــ﹢ار   ︪︡ــ﹞
﹝︣﹋ــ︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪ــ︡ اداره 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رغ  ا﹝ــ﹢ر 
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︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)   (﹡﹢︋️ دوم)
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای  (︫﹞︀ره ١٩- ١- ١- ٩٨)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠- ٣٢٣١٩۵٧۴- ٠٧١
 ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩- ٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︡︣︠︣اغ ﹐ک ︎︪︐﹩ ٧٠ وات ︋︀ر ︨︡﹛ و ︣اغ ١٢٠ وات LED از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر٢۶ /۴/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۴/٣١ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧- ٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ︎﹫︪ــ﹠︀د: ︫ــ﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت- 

٣٢٣١٨۶١٧ ﹟﹀﹚︑
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/۵/٩٨

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 
٩- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/۵/٩٨ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ 

ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٨٣۵/٠٠٠/٠٠٠ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه 
 ︀ ︀د ︫︡ه ︼﹚︊﹞ از ︣︐﹝﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ً︀ ︑﹢︨ــ︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.    ١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵٣٣١٧٢ ﹩﹎︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                           م.ا﹜︿ ۵۴۴٩     ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -١۴
شركت توزيع نيروى برق استان فارس
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︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس

معارف | انقالب اسالمی



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

 در جنگ نرم، دعوا بر سر اسالم ناب است    مهر: حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در افتتاحیه دوره »اسالم ناب« گفت: جنگ نرم ویرانگر و تباه کننده است؛ ما این جنگ را خیلی باور 
نکردیم؛ به همین دلیل وقتی رهبری می فرمایند چرا آرایش جنگی نگرفتید؟ این ادبیات برای ما شعاری به نظر می رسد؛ می گوییم بی کفایتی مسئوالن کار را به اینجا رسانده است؛ البته جریان دانشجویی باید پوست آن 
مسئول بی کفایت را ِبَکند؛ اما این نافی جنگی نیست که در جریان است. هر کسی را در این جنگ نورانی و الهی راه نمی دهند. اصل دعوا هم سر اسالم ناب است؛ اساس راهبرد این جنگ تبیین معارف اسالم ناب است.

حجت االسالم  دکتر محسن مهاجرنیا:
 بیانیه گام دوم انقالب

الگویی از ساختار تفکر سیاسی اسالمی ایرانی است
رســا: بیانیه گام دوم انقالب موجز و غیرتمندانه 
از زوایــای مختلــف فقهــی، کالمی، فلســفی و 
جامعه شــناختی بیانگر عمق اندیشه سیاسی رهبر 
انقالب اســالمی است. اگر کسی می خواهد اندیشه 
سیاســی رهبر معظم انقالب را مطالعه کند، بیانیه 
گام دوم را بخواند. بیانیه گام دوم اوج اندیشه سیاسی 
رهبری است. شاید شما متنی به جامعیت و کاملیت 
این بیانیه برای توضیح اندیشه سیاسی ایشان پیدا 
نکنید؛ یعنی اگر کســی می خواهد اندیشه سیاسی 
رهبر معظم انقالب را مطالعه کند، باید این بیانیه را 
بخواند. چون این بیانیه به گونه ای است که همه ابعاد 

اندیشه در درونش وجود دارد؛ یعنی هم بنیادهای نظری دارد و هم به غایات و اهداف، 
آرمان ها، ساختارها، راهبردها و راهبری های عملیاتی عنایت دارد. بیانیه گام دوم هم 
اندیشــه سیاسی است و هم الگویی از ساختار تفکر سیاسی اسالمی ایرانی است که 
از منظرهای معرفتی فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کالم سیاسی، جامعه شناسی ایران 
قابل مطالعه است. چهار نوع می توان به اندیشه سیاسی دینی نگاه کرد؛ نوع اول اندیشه 
سیاسی آن است که مستقیماً پیام دین است؛ خواه به صورت اعتقادی و کالم سیاسی 
باشــد و خواه به صورت عملی و فقه سیاسی باشد و گونه دوم از اندیشه سیاسی آن 
است که مستقیم از منشأ الهی اخذ نشده است بلکه تجربه عرفی و عقالیی بشر بوده 
است و ما به دلیل ضرورت نیاز آن را بومی سازی کرده ایم و یا به قصد اسالمی سازی 
آن را در اختیار گرفته ایم. آن بخش دینی اصیل اندیشه سیاسی اسالم در جامعه امروز 
ما، خودش به سه نوع گرایش دسته بندی می شود؛ یک گرایش، اندیشه سیاسی دینی 
ظاهرگرایی اســت. به  تعبیر امروزی ها، متحجر و مقدس مآب که به ظواهر شریعت 
تمســک می کند. گروه دوم عمالً دنبال باطن شــریعت رفته اند و در وادی کشف و 
شهودهای عرفانی وارد شده اند. بخشی از این ها، همان چیزی است که امروزه تحت 
عنوان عرفان های نوظهور در جامعه خیلی برجسته شده است. این ها تأویل گرا هستند؛ 
یعنی هر آیه و روایتی و هر مسئله و گزاره دینی دستشان بیاید، یک جورهایی تأویلش 
می کنند و یک برداشت های باطنی از آن دارند. در مقابل، گروه سوم حقایق گرا هستند؛ 
یعنی نه صرفاً باطن گرا هستند و نه دنباله رو ظواهر نصوص دینی هستند؛ بلکه دنبال 
حقایق سیاست و واقعیت های زندگی سیاسی هستند؛ بیانیه گام دوم را می توانیم از 

سنخ این نوع اندیشه حقایق گرا معرفی کنیم.

ویژگیهایاندیشهحقیقتگرا
این اندیشه حقایق گرا 6 ویژگی دارد؛ یکی اینکه این گونه از اندیشه سیاسی اسالمی 
ارزش مدار اســت؛ یعنی پیش فرض دارد. ببینید وقتی رهبر معظم انقالب در گام 
دوم انقالب اسالمی می گویند چه کارهایی می خواهیم بکنیم، آن دست قدرتمند 
خدا را کنار خودشان دارند حس می کنند؛ دارند می گویند نصرت الهی پشت سر 
این انقالب است. دومین ویژگی واقع گرا بودن آن است؛ یعنی اندیشه دینی تخیلی 
نیست؛ موهومی نیست؛ بلکه دقیقاً به گونه ای دارد طراحی می کند که با واقعیت های 
خارجی کامالً مماس است. ویژگی سومش این است که در عین آنکه واقع گراست، 
آرمان گرا نیز هست؛ از افتخارات تفکر دینی است که ضمن اینکه آرمان های متعالی 
دارد، دنبال حیات طیبه و سعادت و کمال است، در همان حال به مبارزه، مقاومت، 
فرصت ها و تهدیدها هم توجه دارد. رهبر انقالب در این بیانیه از هشت شعار انقالبی 
اسم آورده اند؛ آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عزت، عقالنیت، برادری. که 
مجموعه این ها شعارهای اصلی انقالب  اسالمی است. شعارهایی هستند که ریشه 
در فطرت دارند و انقالب با این ها پیروز شده و با این ها باید ادامه پیدا کند. در متن 
بیانیه، گویا این احساس قابل فهم است که ما در مقابل دشمنان یک نقطه  ضعف 
داریم و آن هم در بخش واقعیت زندگی اقتصادی اســت؛ بنابراین راهبرد اقتصاد 
مقاومتی هم در گام اول و هم در گام دوم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برخالف 
رویکرد اقتصادی و کاستی هایی مانند فساد و تبعیض های موردی در آن، بیانیه در 
رویکرد اندیشه دفاعی و راهبرد مقاومت با افتخار به بیان برند مقاومت و ایستادگی 

ملت ایران اشاره می کند.

 معارف/ آمنه مستقیمی  برای درک ظهور 
و رسیدن به جامعه آرمانی که به دست امام 
مهدی)عج( و در سایه حکومت جهانی ایشان 
محقق می شــود، بی تردید ملزوماتی تمدنی 
مورد نیاز است، ملزوماتی که به  واسطه آن ها 
مســیر حرکت به ســوی ظهور طی شده و 
خورشید والیت عظما درک می شود؛ از این 
رو در بررســی مؤلفه های تمدنی اثرگذار در 
رسیدن به این مرحله با حجت االسالم دکتر 
عبدالحسین خســروپناه، استاد و پژوهشگر 
فلسفه دین گفت وگویی داشته ایم که در ادامه 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

در منظومه تمدن نوین اســالمی، 
از نظــر افق گشــایی و  مهدویــت 

جهت بخشی چه جایگاهی دارد؟
مهدویت در واقع مرحله تکامل یافته تمدن 
نوین اسالمی است؛ چراکه ما در دوره تمدن 
اســالمی و نیز تمدن نوین اســالمی هرگز 
نمی توانیم آن ســطح و کیفیت از عدالت و 
رفاهی را که همه مردم در عصر ظهور بدست 
می آورند، محقــق و تأمین کنیم. اگرچه در 
دوره تمدنی، مباحث مربوط به پیشــرفت، 
رفاه و عدالت مطرح شــده و تا حدودی هم 
تحقق می یابد اما این طور نیست که شرایط 
و وضعیت آرمانِی توصیف شــده در روایات 
محقق شــود، به گونه ای که گرگ و میش 
در کنــار یکدیگر بنشــینند و گرگ، میش 
را نــَدرد یا آنکه فقیــِر نیازمندی از محضر 

امــام)ع( درخواســت کمک 
کنــد و حضرت)عــج( نیاز او 
را برطــرف کنند، اما آن فقیر 
بازگشــته و از اظهار نیاز خود 
عذرخواهی کند و آن کمک را 
پــس دهد! این معنا از عدالت 
در هیچ دوره تمدنی پیش از 

ظهور امام عصر)عج( شکل نمی گیرد؛ چراکه 
تمدن امری بشری است، اما مهدویت امری 
بشری و فرابشری به طور توأمان است، یعنی 
اگرچه عوامل انســانی در آن دخالت دارند 
اما سهم عوامل ماورایی در آن بسیار بیشتر 
است. بنابراین وقتی از تمدن اسالمی سخن 
می گوییم بدان معنا نیســت که با پیشرفت 
فناوری هــا و امثــال آن دیگــر حاجتی به 
مهدویت نیست، بلکه مهدویت تکامل یافته 

اصل تمدنی و اساساً فراتمدنی است.

این اصل آرمانی در حرکت به ســوی 
گمشده تمدنی بشر ایفاگر چه نقشی است؟

مهدویــت آرمانــی اســت کــه در دوره 
جامعه ســازی، پیشــرفت و تمدن به دست 
بشر تکامل نمی یابد اما وقتی به عنوان آرمان 
تثبیت شود، شــرایطی را فراهم می کند که 
مؤلفه های مادی و معنوی تمدن شکل بگیرد. 
آرمان در هر انسانی سبب تحریک و تحرک او 
می شود تا مسیر تکامل را طی کند، به تعبیر 
فالســفه، مهدویت نقش آرمانی در ساخت 

تمدن نوین اسالمی دارد.

خورشــید  درک  
کــه  عظمــا   والیــت 
رهبر معظم انقالب در بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی 
از  کردند،  اشــاره  آن  به 
ممکن  چگونه  مسیر  این 

می شود؟
بیانیــه گام دوم انقــالب، تکمیل نظریه 
نظام انقالبی اســت و رهبر معظم انقالب 
در آن توضیح می دهند که نظام اســالمی 
مؤلفه هــای خودســازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی دارد که این ها به دست بشر با 
روند عادی تحقق پذیر است. البته این مهم 
حکومت قوی، مردمی و بااراده می خواهد 
که گرفتار تنبلی و سســتی نباشد، موضع 
و مســائل جامعه را ببینــد و درک کند، 
اینچنیــن بتدریج جامعه ســازی و در پی 
آن تمدن ســازی رخ می دهد. رهبر معظم 
انقالب در این بیانیه هفت توصیه به جوانان 
در حوزه هــای علم و پژوهــش، اخالق و 
معنویت، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
آزادی و اســتقالل، عزت ملی و سیاســت 
خارجی و سبک زندگی داشته اند. همه این 
توصیه های هفت گانه در گام دوم تحقق پذیر 
اســت حتی اگر ظهور هم رخ ندهد، حتی 
بیش از این ها نیز تحقق پذیر اســت. باید 
توجه داشت مهدویت یک ساحت فرابشری 
و نیز ساحتی بشــری دارد؛ ساحت بشری 
بیشتر به مقدماتی مربوط می شود که زمینه  

ظهور را فراهم می کند و این بیانیه به یک 
معنی می تواند زمینه ساز ظهور باشد.

خودسازی ناشــی از آراستگی به 
اخالق و معنویــت و نیز اتخاذ و عملی 
کردن ســبک زندگی اسالمی در این 

مسیر چه نقشی دارد؟
همان طور که بیان شد نظریه نظام انقالبی 
ســه مؤلفــه خودســازی، جامعه پــردازی 

و تمـــدن ســـــازی دارد؛ 
خودسازی ناظر بر فرد است، 
جامعه پردازی ناظر بر جامعه 
و تمدن سازی ناظر بر تاریخ، 
همان طور که تاریخ متوقف 
بر جامعه اســت جامعه هم 
متوقف بر فرد است. اگر انسان 
به اخالق و معنویت آراســته 
نباشــد نمی توان از او انتظار 
زمینه ســازی بــرای تحول 
اجتماعی و تحــول تاریخی 
را داشــت. منتظر واقعی در 
گام نخست حرکت به سوی 
ظهور باید هدفمند و مدیریت 
شده در حوزه تهذیب نفس 
و آراســتگی بــه اخــالق و 
معنویت حرکت کند تا بتواند 

در دوره های تکمیلــی وارد و موجب تحول 
اجتماعی و تاریخی و ساخت تمدن منتهی 

به ظهور شود.

حجت االسالم دکتر خسروپناه در گفت وگو با قدس تبیین کرد   

 رحیم پور ازغدی در نشست تبیین بیانیهنقشآرمانیمهدویتدرساختتمدننویناسالمی
گام دوم با حضور فرهیختگان اهل  سنت :

 ایمان و توحید، رمز مقاومت 
در برابر استکبار است

ایکنا: یکــی از بزرگ ترین موانع تمدن ســازی 
جدید که بــا آن مواجه ایم، بحث تعامل مذاهب 
اســالمی است که نقطه عطف تاریخی محسوب 
می شود. هدف دشــمنان این است که مسلمان 
را باید مســلمان بکشد. در برابر مذاهب اسالمی، 
یک جریان شــیعه قالبی پیدا شد که تنها هدف 
آن جنگ با اهل ســنت است؛ از این رو این افراد 
می گویند همین که اســمت شیعه باشد کافی 
اســت و اهل بهشــت خواهی بود ولو هر گونه 
فســادی انجام بدهی. شــیعه لندنی یعنی این؛ 
یعنی وظایف شــرعی خودتان را انجام ندهید و 
 هر گناهی می خواهید مرتکب شــوید فقط برای
امام حسین)ع( گریه کنید تا به بهشت بروید. البته 
در اینکه اشک بر امام حســین)ع( طبق روایت 
شیعه و اهل ســنت نجات بخش است تردیدی 
وجــود ندارد، اما اینکه همه دین را تعطیل کنیم 
و فقط به همین بسنده کنیم درست نیست. در 
مقابل شیعه لندنی، سنی تکفیری درست کردند. 
شــیعه لندنی می گوید که همه مردم جهنمی 
هستند به جز ما! سنی تکفیری هم مدعی است 
همه مسلمین حتی اهل سنت جهنمی هستند 

مگر اینکه پیرو ما باشند! 
امروز دولت های ســتمدیده به اســالم تمایل و 
زورگویان و مستکبران به اسالم کینه پیدا کردند. 
حکومت اســالمی در کمتــر دوره ای این میزان 
دوست و دشمن داشته است. امام خمینی)ره( به 
صراحــت می گفت که با ادیان دیگر دعوا نداریم، 
با مذاهب اســالمی کاری نداریم؛ بلکه دعوای ما 
دعوای اسالم با کفر و استکبار جهانی است. امام 
خمینی)ره( می فرمودند که هر کس از استکبار 
می ترسد برای این است که تهذیب نفس نکرده 
اســت واال نمی ترسد. مگر می شود کسی به خدا 
معتقد باشد و از چیزی بترسد. امام خمینی)ره( 
می گفت کــه از خودتان بترســید. اگر خودتان 
فاسد شوید شکست می خورید. اگر خودتان فاسد 
نباشید هیچ کس نمی تواند شما را شکست دهد. 
چطور پیامبر)ص( در حاشــیه دو تمدن بزرگ، 
ظرف نیم قرن بزرگ ترین تمدن جهانی را ایجاد 
کرد؟ فقط ایمان و توحید است که جلو این  همه 

خباثت، دشمنی و توطئه را گرفته است.

مهدویت آرمانی 
است که در دوره 

جامعه سازی، 
پیشرفت و تمدن 

به دست بشر 
تکامل نمی یابد 

اما وقتی به عنوان 
آرمان تثبیت 

شود، شرایطی را 
فراهم می کند که 
مؤلفه های مادی و 

معنوی تمدن شکل 
بگیرند

بــــــــرش
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شماره آگهى: 139803908285000009          شماره پرونده: 139504008283000022
آگهى مزايده نوبت دوم اموال غير منقول (اسناد رهنى)

ــدانگ يك باب منزل مسكونى به شماره پالك  ــناد رسمى شش ــتند به مواد 121 و 122-آئين نامه اجراى مفاد اس مس
ــان جنوبى به  ــتان خراس ــى و پنج فرعى از دوازده اصلى مذكور واقع در بخش دوازده نيمبلوك اس ثبتي دو هزار و س
ــعدى پالك نود و سه  ــيمتر مربع به نشاني شهر نيمبلوك خيابان س ــى و پنج  دس ــه متر و س ــاحت چهارصد و س مس
ــماره چهار هزار و سيصد و  ــت و هفتاد و هفت دفتر امالك ذيل ش ــدانگ عرصه و اعيان آن ذيل صفحه دويس كه شش
هشتاد و نه ثبت و سند مالكيت به نام: يار محمد پهلوانى اسدآباد فرزند: ياسين به شماره شناسنامه 36 و شماره ملى: 
0889349541 صادر شده است. و محدود به حدود اربعه به شرح پرونده ثبتى شماالً: ديوار بديوار بطول دوازده متر و 
ــي و هشت تفكيكي شرقاً: ديواريست بطول سي يك متر و هشتاد و  ــانتيمتر مربع  به قطعه يكصد و س پنجاه و چهار س
يك سانتيمتر  به قطعه يكصد و چهل و يك تفكيكي جنوباً: درب و ديوار بطول دوازده متر و هفتاد وشش سانتيمتر به 
خيابان غرباً: ديواريست مشترك بطول سي و يك متر شصت و دو سانتيمتر به قطعه يكصد و سي پنج تفكيكي حقوق 
ــماره هفده هزار و چهارصد و نود و دو مورخ شانزدهم تيرماه سال يك  ــند رهنى ش ارتفاقى ملك: ندارد.كه به موجب س
ــناد رسمي شماره پانزده شهر قاين استان خراسان جنوبى در قبال مبلغ سيصد  ــيصد و نود و دو دفترخانه اس هزار و س
ميليون ريال به عنوان اصل طلب به انضمام خسارت تاخير تاديه و روزانه موضوع بدهى آقاى: يار محمد پهلوانى اسدآباد 
كه براي مدت چهل و هشت ماه در رهن بانك ملت شعبه قاين قرار گرفته است. چون متعهدين ظرف مدت مندرج در 
ــت ، بانك مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم  ــند به تعهدات خويش عمل ننموده اس س
كننده سند راجع به وصول مبلغ (سيصد و بيست و سه ميليون و نهصد و دو هزار و چهارصد و شانزده ريال) به شرح 
ــه ميليون و نهصد و دو هزار و چهارصد و شانزده ريال  ــت و س ــيصد ميليون ريال  به عنوان اصل طلب و مبلغ بيس (س
ــى ام فروردين ماه سال يك هزار و سيصد و نود و پنج به انضمام جريمه دير  ــارت تاخير تاديه تا تاريخ س به عنوان خس
كرد تا روز وصول ) تقاضاى صدور اجرائيه بر عليه متعهد (وام گيرنده و راهن): يارمحمد پهلوانى اسدآباد با مشخصات 
ــناد و امالك بخش  ــه 9500003 در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره ثبت اس فوق را نموده و پرونده اى تحت كالس
ــد كه پس از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر قانونى به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش را  ــكيل ش نيمبلوك تش
پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند به درخواست بانك بستانكار نسبت به ارزيابى مورد رهن اقدام و بر طبق 
ــناس رسمى دادگسترى وارده بشماره 139705008285000120 مورخ يكم خرداد ماه سال يك هزار و  نظريه كارش
سيصد و نود و هفت ملك فوق با عرصه اى به مساحت چهارصد و سه متر و سى و پنج سانتيمتر مربع و اعيان حدوداً 
يكصد و چهل متر مربع مى باشد. ملك مورد نظر ساختمانى است در دو طبقه (زير زمين و همكف) و با مصالح بنائى 
و سقف طاق ضربى و بدون كالف(افقى -عمودى) اجرا گرديده است.ساختمان داراي كاربري مسكوني بوده و همچنين 
داراي انشعابات آب،برق،گاز و تلفن ميباشد.لذا با در نظر گرفتن موقعيت و مصالح، ساختمان به مبلغ هفتصد و هفتاد 
ميليون ريال ارزيابى و بدليل عدم وصول اعتراض قطعيت يافته و به درخواست مرتهن پالك فوق بصورت ششدانگ از 
ــنبه مورخ پانزدهم مرداد سال يك هزار و سيصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد  ــه ش ــاعت 9 الى 12 صبح روز س س
ــاني بلوار امام رضا(ع) از طريق مزايده حضورى به  ــت بياض به نش ــهر خضرى دش وامالك بخش نيمبلوك واقع در ش
فروش مى رسد.مزايده حضوري و نقدي از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته ميشود 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
ــد به عهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ،حقوق  ــده باش ــده يا نش قطعى آن معلوم ش
دولتى به شرح ماده 40 آئين نامه اجرا نقداً وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانكار با موافقت بانك بستانكار جايز 
مى باشد.ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين تكليف بدهى خويش 

نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد.9805052
تاريخ انتشار: پنجشنبه بيست و هفتم تيرماه سال يك هزار و سيصد و نود و هشت                     

حميد رضا توسلي فرشه رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك

شماره پرونده: 139804006092000760/1
شماره بايگانى پرونده: 9801111

شماره ابالغيه: 139805106092006203
تاريخ صدور: 1398/4/24

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101- اموال منقول پرونده شماره 9801111
آقاى محسن رومنجانى بدينوسيله اعالم مى گردد:

ــه مورخ 1398/4/18 مأمور اجرا خودروى سوارى  ــه فوق، برابر صورتجلس درخصوص پرونده اجرايى كالس
سپند پى كى به شماره انتظامى 929ج89ايران 36 شما بازداشت و طبق نظريه كارشناس رسمى به مبلغ 
ــيد، اعتراض كتبى  70/000/000 ريال ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باش
خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 
به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 

بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9805018    م.الف308

شماره مزايده: 139804306093000014        تاريخ ثبت: 1398/4/4
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9602678

ــماره  ــتناد چك ش ــى 10860043537 به اس ــه مل ــه شناس ــكا ب ــزد پولي ــى ي ــدى صنعت ــركت تولي ش
ــك:  ــماره چ ــك: 1567/755705/32- 1395/1/5، ش ــماره چ 1567/755713/26- 1395/3/25، ش
ــك:  ــماره چ ــك 1567/755738/41-1395/3/25،- ش ــماره چ 1567/755735/32- 1394/12/1، ش
ــماره چك:  ــك: 1567/755703/60- 1394/12/15، ش ــماره چ 1567/755702/23- 1394/12/5، ش
ــك:  ــماره چ ــك: 1567/755710/17- 1395/2/25، ش ــماره چ 1567/755707/55- 1395/1/25، ش
ــماره  ش  ،1394/11/25  -1567/755701/37 ــك:  چ ــماره  ش  ،1394/12/25-1567/755704/46
ــماره  ــك: 1567/755709/27- 1395/2/15، ش ــماره چ ــك: 1567/755712/40- 1395/3/15، ش چ
ــماره  ش  ،1395/4/25-1567/755739/27 ــك:  چ ــماره  ش  ،1395/5/25-1567/755719/44 ــك:  چ
ــماره چك:  ــك: 1567/755714/12- 1395/4/5، ش ــماره چ چك: 1567/755720/34-1395/6/5، ش
ــك:  چ ــماره  ش  ،1395/3/5-1567/755711/54 ــك:  چ ــماره  ش  ،1395/2/25  -1567/755737/55
ــك:  ــماره چ ــك: 1567/755706/18- 1395/1/15، ش ــماره چ 1567/755736/18-1394/12/20، ش
ــعبه  ــك: 1567/755716/35-1395/4/25، بانك ملت ش ــماره چ 1567/755708/41 -1395/2/5، ش
ــهد اجرائيه اى تحت كالسه 9602678 به مبلغ 11/995/000/000 ريال عليه رضا خوشنويس  دانش مش
انصارى صادر و به مديون ابالغ گرديده كه برحسب درخواست بستانكار پالك ثبتى 1034 و 1035 فرعى 
از 227- اصلى بخش 9 مشهد ملكى مديون و متصرفى در قبال مبلغ اصل طلب و نيم عشر دولتى بازداشت 
ــهم ششدانگ پالك ثبتى مذكور به بستانكار  ــهم از 270 س و طى مزايده مورخ 1397/3/22 مقدار 132 س
ــب درخواست بستانكار وارده به شماره 1397/8/2-9616  138  ــپس حس پرونده انتقال اجرايى گرديد. س
ــهم باقيمانده و متعلق به مديون در قبال مبلغ 1/665/744/653 ريال بابت اخذ مفاصاحساب مالياتى و  س

جهت تنظيم سند بانضمام حقوق دولتى بازداشت گرديد.

كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى
ــتندات ارائه گرديده محل تعرفه شده به پالك  ــى تصاوير و مدارك و مس با عنايت به بازديد محلى و بررس
ــصد و پنجاه و يك فرعى از دويست و بيست و هفت اصلى مفروز و مجزى  ــماره هشت هزار و شش ثبتى ش
ــابقه پالك در راستاى استاندارد سازى پالك 1034و  ــت و شانزده فرعى از اصلى مذكور (س ــده از دويس ش
ــتان  ــهد ناحيه يك اس ــى به پالك 8651 فرعى تبديل گرديده) بخش نه حوزه ثبت ملك مش 1035 فرع
خراسان رضوى به مساحت (443) چهارصد و چهل و سه مترمربع با موقعيت جنوبى و داراى كد نوسازى 
11-2-4-7 و اعيان ملك مشاعى مساحت 280 مترمربع زيرزمين، همكف بمساحت 268 مترمربع شامل 
دو باب مغازه تجارى به مساحت 54/67 مترمربع و الباقى همكف مسكونى بمساحت حدود 200 مترمربع 
ــد. با  ــتفاده و بهره بردارى مى باش ــازه تجارى و انبارى تجارى (در همكف و زيرزمين) مورد اس ــورت مغ بص
ــرمايش كولر آبى به نشانى  ــاز، فاقد آسانسور، داراى گرمايش بخارى و س ــخصات ساختمان قديمى س مش
ــگاه نيوپايپ پلى پروپيلن كه ملك منطبق با وضعيت  ــهد- خيابان شيرودى- نبش شيرودى 3- فروش مش
موجود بوده و در اختيار مالك مى باشد. على ايحال با توجه به مراتب اخيرالذكر و با درنظر گرفتن موقعيت 
ــواهد و قرائن و مشخصات ظاهرى ملك و ساير  ــاس ش ــى، نوع كاربرى و براس محلى و مكانى، ممر دسترس
ــخاص  عوامل مؤثر در ارزيابى بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهى هاى احتمالى به كليه مراجع ذيصالح و اش
ــدانگ محل مذكور به مبلغ  حقيقى و حقوقى و همچنين در صورت امكان نقل و انتقال قانونى، ارزش شش

38/500/000/000 ريال (سى و هشت ميليارد و پانصد ميليون) ريال برآورد و ارزيابى مى گردد.
ــماره 2982-1398/3/2 در زمان بازديد ملك در تصرف  ــهد وارده به ش برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش

آقاى رضا خوشنويس انصارى بود.
ــناد و امالك منطقه يك مشهد  ــماره 49819- 1396/7/29 اداره ثبت اس حدود اجمالى ملك برابر نامه ش

براساس پرونده ثبتى بدين شرح مى باشد:
ــتراكى با  ــرقا به طول 33/70 متر به ديوار اش ــماال به طول 13/70 متر محل درب و ديوار به خيابان، ش ش
پالك 197 فرعى، جنوباً به طول 13/10 متر درب و ديوار به كوچه، غربا به طول 32/90 متر پى مشترك 
با پالك 1036 فرعى كه با توجه به مطالبات بستانكار و هزينه ها مقدار 13 سهم مشاع از 138 سهم مشاع 
ــدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 1/853/703/702 ريال (يك ميليارد و هشتصد و  ــهم شش از 270 س
پنجاه و سه ميليون و هفتصد و سه هزار و هفتصد و دو ريال) مزايده خواهد شد ضمناً مبلغ 66/629/782 
ريال (شصت و شش ميليون و ششصد و بيست و نه هزار و هفتصد و هشتاد و دو ريال) حق مزايده و نيم 
ــتاد و سه ميليون و دويست و هشتاد و هفت هزار و دويست و بيست  ــر بمبلغ 83/287/228 ريال (هش عش
ــد و مزايده  ــد كه طبق تبصره ماده 121 آيين نامه اجرا بعهده برنده مزايده مى باش ــت ريال) مى باش و هش
بمقدار فوق از مبلغ 1/853/703/702 ريال (يك ميليارد و هشتصد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و سه 
ــنبه مورخه 1398/5/15 در محل  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز سه ش هزار و هفتصد و دو ريال) از س
ــد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باش ــوم اجرا ش ــعبه س ش
بدهى هاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
ــده طبق تبصره 6 ماده  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش ش
121 بعهده برنده مزايده مى باشد و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنين در صورت 
ــاعت تعيين شده برگزار مى گردد مزايده در آدرس  ــمى در س تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه سوم اجراى ثبت برگزار مى گردد. 

آ-9805019      م.الف309

شماره پرونده: 139804006093000408/1
شماره بايگانى پرونده: 9802621

شماره ابالغيه: 139805106093001813
تاريخ صدور: 1398/4/24

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9802621
ــماره ملى:  ــد: 1342/1/7 ش ــم تاريخ تول ــام پدر: كاظ ــوى ن ــنى موس ــيله به آقاى مجتبى محس بدينوس
ــما برابر  ــر كه آدرس ش ــه فوق الذك ــده كالس ــكار پرون ــنامه: 52273 بده ــماره شناس 0931399076 ش
ــتناد شماره چك:  ــناخته نگرديد، ابالغ مى گردد كه به اس ــت در مورخه 1398/4/19 ش گزارش مأمور پس
ــه 9802621 به مبلغ  ــخ چك: 1397/7/18 به عهده بانك صادرات اجرائيه اى تحت كالس 096570، تاري
ــماره  ــين تاريخ تولد: 1356/3/28 ش 1/000/000/000 ريال به آقاى عليرضا تاج دينى نام پدر: محمدحس
ملى: 0072791934 شماره شناسنامه: 2666 بدهكار مى باشيد كه براثر عدم پرداخت، بستانكار درخواست 
صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد. 
ــمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــناد رس لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد، ظرف  ــود كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و درج منتش ــوب مى ش تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى عمليات  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش مدت ده روز نس

اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9805021  م.الف310
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001513/1        شماره بايگانى پرونده: 9802273
شماره ابالغيه: 139805106092006209         تاريخ صدور: 1398/4/24

دفترخانه ازدواج شماره 27 و طالق شماره 15 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى مسعود سجادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1370/7/24 شماره ملى: 0921576862 
ــادات موسوى جهت وصول 14 عدد  ــنامه: 0921576862 ابالغ مى شود كه خانم سعيده س ــماره شناس ش
ــكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 2567-1389/12/18 دفتر 27 عليه شما  س
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802373 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/4/9 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. آ-9805022   م.الف311

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 8577 مورخ  ــيرجانى اصالتاً و برابر وكالتنامه ش ــات و راضيه گلزار س ــه اينكه خانم ها زهرا بي ــر ب نظ
ــهد بوكالت از  ــهد و وكالتنامه 15269 مورخ 1398/3/7 دفترخانه 223 مش 1393/9/6 دفترخانه 223 مش
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند  ــتناد 2 برگ فرم استش ــين بيات باس طرف ورثه مرحوم حس
ــدانگ اعيان يك  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت دوم به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــد به  ــهد كه متعلق به نامبرده مى باش ــماره پالك يك فرعى از 3592 اصلى بخش 4 مش قطعه زمين به ش
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره  ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررس علت س

ــند المثنى نوبت اول به شماره چاپى  ــين بيات ثبت و س ثبت 9188 دفتر 73 صفحه 531 به نام آقاى حس
930983 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.

ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت  ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ-9805024  م.الف312
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــورخ 1393/2/16 و 83989  ــماره 69488 م ــنجرانى برابر وكالتنامه ش ــر به اينكه آقاى محمدعلى س نظ
ــورخ 1397/12/18 و 83990 مورخ 1397/12/18 دفترخانه 270 تهران و 142459 مورخ 1388/1/8  م
ــه 42 تهران بوكالت از طرف ورثه مرحوم غالمرضا حقانى معصوم  ــورخ 1382/11/8 دفترخان و 138256 م
پور بجز زهرا باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ اعيان يك باب منزل به شماره پالك 
ــهل انگارى مفقود  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده مى باش 5483 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 22719 دفتر 146  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم ش گرديده اس
ــت سپس  ــماره چاپى 585529 صادر گرديده اس ــند به ش ــن امينى فرد ثبت و س صفحه 185 به نام حس
ــطه برابر سند قطعى 43182 مورخ 1347/12/12 دفترخانه 7 مشهد به نام آقاى غالمرضا حقانى  مع الواس

معصوم پور منتقل شده است.
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.

ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت  ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ-9805025  م.الف313
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092001486/1
شماره بايگانى پرونده: 9802340

شماره ابالغيه: 139805106092006230
تاريخ صدور: 1398/4/24

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى
ــماره ملى:  ــد: 1375/3/8 ش ــمعيل تاريخ تول ــام پدر: اس ــانى فرد ن ــين رخش ــيله به آقاى حس بدين وس
ــهيد باهنر، حر84  ــهد- شهرك ش ــانى: مش ــنامه: 0923832173 به نش ــماره شناس 0923832173 ش
ــغ 400/000/000 ريال مقوم به  ــرد جهت وصول مبل ــتوم ف ــود كه خانم حانيه دس پالك 52 ابالغ مى ش
ــماره 23670 دفتر 81 مشهد عليه شما  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س 627/350/240 ريال به اس
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802340 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/4/7 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
ــود  ــار محلى آگهى مى ش 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9805023    م.الف314
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 9715 مورخ 1398/4/11 دفترخانه 339 مشهد  ــا صيرفى برابر وكالتنامه ش نظر به اينكه خانم مهس
بوكالت از طرف آقاى رسول صيرفى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند 
ــند مالكيت 696/24 سهم مشاع از  ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــماره پالك 365 فرعى از 287 فرعى از 226 اصلى بخش 9  ــهم ششدانگ يك قطعه زمين به ش 1170 س
مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم 
شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 426466 دفتر 2710 صفحه 385 بنام آقاى رسول صيرفى نسبت 
به 696/24 سهم مشاع از 1170 سهم ششدانگ عرصه ثبت و سند به شماره چاپى 729347 ه 91 صادر 

گرديده است و داراى چند فقره بازداشت نيز مى باشد. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت  ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ-9805027   م.الف315
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006092005048/1
شماره بايگانى پرونده: 9708293

شماره ابالغيه: 139805106092006238
تاريخ صدور: 1398/4/24

اخطاريه
بدينوسيله به: مرضيه نورالدين نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1354/4/24 شماره ملى: 0932213618 شماره 
شناسنامه 58073 ابالغ مى گردد در خصوص رسيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى وارده به شماره 
ــرح بين الهاللين  ــه 9708293 نظريه رئيس ثبت به ش 15682-1398/4/3 موضوع پرونده اجرايى كالس
ــت در صورتى كه به نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز  ــما ابالغ مى گردد. مقتضى اس به ش
ــعبه/اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد مقرر  ــار اخطاريه كتباً به ش از تاريخ انتش
ــتعالم صورت گرفته از پليس راهور  ــد. (با توجه به مفاد گزارش و اس واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد ش
ــد و از طرفى مديون نيز اظهار نموده خودروى توقيفى وسيله امرارمعاش  و نيز نوع خودرو كه وانت مى باش
ــتثنيات دين مى باشد و مى بايستى  ــتناد بند 5 ماده 61 بنظر اتومبيل توقيفى جزء مس ــد لذا به اس مى باش

ــد؛ وفق ماده 169 آ.ا پيگيرى  ــتحضار و صدور اوامر مقتضى اعالم ش ــت گردد. مراتب جهت اس رفع بازداش
شود. آ-9805029   م.الف316

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــورخ 1394/5/13 دفترخانه 110  ــماره 20336 م ــه اينكه آقاى رمضانعلى زينلى برابر وكالتنامه ش ــر ب نظ
مشهد بوكالت از طرف آقاى محمد زينلى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت 
ــدانگ اعيان  ــند مالكيت شش ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــهد كه متعلق  ــماره پالك 40101 فرعى از 15635 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش يكباب آپارتمان به ش
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت  ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررس ــد به علت س به نامبرده مى باش
ــند به شماره  ــماره ثبت 364225 دفتر 2242 صفحه 370 بنام محمد زينلى ثبت و س نامبرده در ذيل ش

چاپى 878227الف89 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت  ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد.  آ-9805030  م.الف317
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092000756/1
شماره بايگانى پرونده: 9801107

شماره ابالغيه: 139805106092006204
تاريخ صدور: 1398/4/24

آگهى اخطار ماده 87 پرونده اجرايى كالسه 9701107
ــماره ملى: 0939405199  ــم تاريخ تولد: 1336/1/9 ش ــود آذرلى نام پدر: كري ــيله به 1- محم بدين وس
شماره شناسنامه: 497 2- رحيم آذرلى نام پدر: كريم تاريخ تولد: 1320/9/1 شماره ملى: 0931873711 
ــماره ملى:  ــد: 1338/3/15 ش ــم تاريخ تول ــى نام پدر: كري ــهيال آذرل ــنامه: 23611 3- س ــماره شناس ش
ــخ تولد: 1368/8/28  ــد آذرلى نام پدر: خليل تاري ــنامه: 33841  4-محم ــماره شناس 0931975311 ش
شماره ملى: 0920460097 شماره شناسنامه: 0920460097 5- ريحانه آذرلى نام پدر خليل تاريخ تولد: 
1365/5/8 شماره ملى: 0946348553 شماره شناسنامه: 9233 6- جواد آذرلى نام پدر: خليل تاريخ تولد: 
ــماره ملى: 0942534761 شماره شناسنامه: 2102 ابالغ مى شود كه سهام مورث شما به  1361/6/12 ش
ــهم از 3780 سهم نزد شركت تعاونى- اتوبوسرانى در قبال طلب خانم بتول منتظمى بازداشت  ميزان 1 س
گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجرا، مراتب به شما اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل و انتقال از طرف 

شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ-9805015   م.الف305

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــده منضم به تقاضاى كتبى  ــهاديه گواهى ش ــتناد 2 برگ استش نظر به اينكه آقاى غالمعلى معنوى به اس
ــند سند مالكيت  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى مى باش جهت دريافت س
ــهد كه متعلق  ــماره پالك 19 فرعى از 2 فرعى از 91 اصلى بخش 9 مش ــدانگ يك قطعه زمين به ش شش
ــد به علت جابه جايى مفقود گرديده. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ ذيل شماره  به وى مى باش
ثبت 123960 صفحه 466 دفتر 622 به نام محمدتقى رسائى ثبت و سند 052841 صادر گرديده است و 
ــپس مع الواسطه برابر سند قطعى 13308- 1387/5/23 دفتر 26 مشهد به متقاضى منتقل شده است  س
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در  ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى اس ــند معامله رس مالكيت يا س
مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805016  م.الف306
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- حميدرضا افشار

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــند مالكيت  ــهاديه جهت دريافت س ــتناد اوراق استش ــكندرى به اس نظر به اينكه آقاى عبداله ابراهيمى اس
ــند مالكيت ششدانگ يكباب خانه به شماره  ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر  ــهد، به علت س پالك 340 فرعى از 67- اصلى بخش نه مش
ــند  ــماره ثبت 169259 ثبت و س ــد مالكيت نامبرده در ذيل دفتر 846 صفحه 519 ش امالك، معلوم ش
ــليم  ــماره الكترونيك 1395020306003013529 صادر و تس ــماره 055311 ب93 و ش ــت به ش مالكي
گرديده است و اين بخشنامه به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد ضمناً ملك مورد 
ثبت برابر نامه 33/23778/3 مورخ 1395/9/24 شعبه اجراى احكام ناظر بر زندان به مبلغ يك ميليارد و 

نود ميليون ريال بازداشت مى باشد. آ-9805017     م.الف307
ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- حميدرضا افشار

 
شماره نامه: 1398025001147521

شماره پرونده: 9509985122201317
شماره بايگانى پرونده: 971104 تاريخ تنظيم: 1398/4/25

شعبه 14 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده

نظر به محكوميت آقاى على اكبر قنبريان در پرونده كالسه 357، پالك ثبتى شماره يك فرعى از 6211 اصلى بخش 
2 مشهد به نشانى ميدان بيت المقدس- شيخ طوسى3- انتهاى كوچه دوم- سمت چپ داراى عرصه به مساحت حدود 
71 مترمربع و اعيان به مساحت حدود 234 مترمربع شامل 6 طبقه (زيرزمين- همكف- چهارطبقه روى همكف توقيف 
گرديده و به مبلغ 17/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 98/5/12 ساعت 10 صبح در محل شعبه 
ــانى وكيل آباد8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط.1 (دفتركل)  ــهد واقع در نش مزايده اجراى احكام كيفرى مش

مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد.
قيمت پايه 17/000/000/000 ريال مى باشد. آ-9804980    

داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین

   پنجشـنــبــه   27 تیر 1398 15 ذی القعده 1440 18 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9016 

 مسرور بارزانی، نخست وزیر جدید اقلیم کردستان عراق در 
جریان دیدار با عادل عبدالمهدی بر ضرورت حل مشــکالت 

میان اربیل و بغداد تأکید کرد.

مارک اسپر، گزینه رئیس جمهور آمریکا برای تصدی وزارت 
دفاع گفت: به منظور مقابلــه با تهدیدهای چین در منطقه 
»ایندو-پاســیفیک« ایاالت متحده نیازمند ایجاد پایگاه های 

نظامی جدید است.

»ضیف اهلل الشامی« وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن 
ضمن اشاره به وجود اختالف ها میان عربستان و امارات تأکید 
کرد: امارات به این دلیل از یمن عقب نشــینی می کند که از 

حمالت ارتش و کمیته های مردمی در امان بماند.

اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس پیامی به »میشل 
عون« رئیس جمهور، »ســعد الحریری« نخست وزیر و »نبیه 
بری« رئیس پارلمان لبنان فرستاد و از مواضع دولت این کشور 

در حمایت از مسئله فلسطین و حقوق ملت آن قدردانی کرد.

دونالد ترامپ، رئیــس جمهور آمریکا پــس از تنش های 
اخیر ایجاد شــده میان واشنگتن و آنکارا بر سر خرید سامانه 
دفاع هوایی اس400 روســیه اعالم کرد: اینکه ایاالت متحده 
نتواند میلیون ها دالر جنگنده به ترکیه بفروشد، برای آنکارا و 
واشنگتن ناعادالنه اســت و هردو کشور را در موقعیت بسیار 

دشواری قرار داده است.

پس از ماه ها کشمکش بارقه های امید در خارطوم سوسو می زند

توافق بر سر تقسیم قدرت درسودان
  جهان  پس از ماه ها کشمکش به نظر می  رسد توافق های 
ابتدایی بین شــورای نظامی ســودان و رهبران جنبش 
مدنی در این کشور حاصل شده اســت. این دو گروه روز 
گذشــته، توافق نامه ای را برای تقسیم قوا در دوران انتقال 
قدرت به امضا رساندند. این توافق در پی چند روز مذاکره و 

گفت وگوی فشرده میان طرفین بدست آمده  است.
گفته می شــود که این توافق نخستین گام برای تشکیل 
یک دولت غیر نظامی در سودان است؛ امری که خواست 
اصلی معترضان در طول هفت ماه تظاهرات در این کشور 
اســت. تظاهراتی که در نهایت، سه ماه پیش به سرنگونی 
عمر البشیر انجامید.بر اساس این توافق که پس از اعمال 
قدرت اتحادیه آفریقا حاصل شد، شورای حاکم با ترکیبی از 
نیروهای نظامی و غیرنظامی به مدت سه سال قدرت را در 
سودان در دست خواهد گرفت. شورای حاکمیتی متشکل 
از یازده عضو )پنج نظامی و پنج غیرنظامی( به اضافه یک 
فرد غیرنظامی توافقی، خواهد بود. ریاست شورای حاکمیتی 
در دوره انتقالی سه ساله، به صورت دوره ای انتخاب می شود.

توافق نامه جدید تأکید دارد که ابتدا شخصیت های نظامی 
بر شورای حاکمیتی به مدت ۲۱ ماه ریاست داشته و پس 
از آن ریاست این شورا به مدت ۱۸ ماه به غیرنظامیان اعطا 
شود.در خصوص شورای وزیران نیز ائتالف احزاب آزادی و 

تغییر، نخست وزیر را انتخاب می کند و شخص نخست وزیر 
نیز تعدادی از وزیران را انتخــاب می کند و وزرای دفاع و 
کشور نیز توســط نظامیان در شورای حاکمیتی انتخاب 
خواهند شــد.در این بیانیه سیاســی اختیارات شــورای 
حاکمیتی و هیئت وزیران تعیین نشده، اما آمده است که 
متمم قانون اساسی که قرار است روز جمعه امضا شود، این 
اختیارات را تعیین می کند.محمد حمدان دقلو، مرد شماره۲ 
شورای نظامی انتقالی پس از اتمام مذاکرات و حصول توافق 
کلی که در یکی از هتل های لوکس شهر خارطوم، پایتخت 
سودان صورت گرفت، از امضای سند نهایی به عنوان یک 

»لحظه تاریخی« نام برد.
ابراهیم االمنی، یکــی از رهبران جنبش مدنی هم گفته 
است: مذاکرات برای نهایی کردن سند قانونی از روز جمعه 
از سر گرفته خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش ها هنوز 
اختالف هایی در چند بند دیگر از توافق پنجم ژوئیه میان 
دو طرف وجود دارد که قرار اســت در روزهای آینده مورد 

مذاکره و گفت وگو قرار گیرد. 
یکــی از مهم ترین این موارد مســائل »مصونیت کامل« 
نظامیان از هرگونه محاکمه قضایی به دلیل خشــونت و 
بدرفتاری با معترضان است؛ مسئله ای که به نظر می رسد 

گذشتن از آن چندان ساده نخواهد بود.

در  ترکیه  کنســولگری  معــاون  النهرین: 
کردســتان عراق به همــراه دو دیپلمات این 
کشور در تیراندازی افراد ناشناس در شهر اربیل 
کشته شــدند. برخی احتمال دست داشتن 
گروهــک پ.ک.ک را در این ترور می دهند.

فارس: گزارش جدید مؤسســه تحقیقاتی 
بین المللی »پیو« نشان می دهد خشونت هایی 
که یهودیان ارتودکس در فلســطین اشغالی 
علیه اقدامات مغایر با آموزه های یهودیت انجام 
می دهند، در رتبه ای باالتر از خشــونت های 

داعش در سوریه و عراق قرار می گیرد.
فرانسه،  آمریکا،  الیوم: کشــورهای  روسیا 
انگلیس، ایتالیــا، مصر و امــارات که نقش 
مهمی در شعله ور شدن آشوب و بحران لیبی 
داشــته اند، با صدور بیانیه مشترکی خواهان 
توقف درگیری ها در اطراف طرابلس پایتخت 

این کشور شدند.
دبکا: منابع آگاه در ســرزمین های اشغالی 
فلسطین مدعی شدند که رژیم صهیونیستی 
موافقت کرده برای جلوگیری از فروپاشــی 
تشــکیالت خودگردان، از این تشــکیالت 

حمایت مالی کند.
ان بی سی: به دنبال انتخاب »اورزوال فن در 
الین« وزیر دفاع آلمان به عنوان رئیس جدید 
کمیســیون اروپا گمانه زنی ها برای تعیین 
جانشین وی در فضای سیاسی آلمان شدت 
گرفته و برخی از »کرامپ کارن بوئر« رئیس 
حزب دموکرات مسیحی به عنوان وزیر دفاع 

جدید آلمان نام برده اند. 

هریتیج بررسی کرد
آمریکا وتاریخچه جمالت 

نژادپرستانه
نیک پندار: کی کلوز جیمز، تحلیلگر رنگین 
پوست هریتیج در یادداشتی به اظهارات اخیر 
ترامپ درباره نمایندگان زن رنگین پوســت 
کنگره پرداخته و گفته است: بسیاری از مردم 
وقتی جمله »به کشورت برگرد« را می شنوند، 
درباره ســابقه تاریخی آن در جامعه آمریکا 
چیزی نمی دانند. اما واقعیت آن است که این 
عبارت از دیرباز علیه اقلیت استفاده می شده و 
من به عنوان یک سیاهپوست با شنیدن این 
جمله خاطرات خیلی بدی را به یاد می آورم؛ 
زمانی سفیدپوست ها که اکثریت بودند به من 
که سیاهپوســت بودم، می گفتند: برگرد به 
خانه ات. این جمله قلب بسیاری از مردم و نه 

تنها نمایندگان کنگره را جریحه دار می کند.
این تحلیلگر در ادامه توصیه کرده آمریکایی ها 
با اســتفاده از این فرصت به گفت وگو روی 
بیاورنــد و گفته اســت: من فکــر نمی کنم 
رئیس جمهور ترامپ خواسته باشد این روحیه 
تاریخــی در آمریکا را دوباره زنده کند، اما در 
شرایط فعلی سیاستمداران ما باید بهتر از این 
عمل کنند. سیاســتمداران هر دو طرف باید 
به گفت وگــو روی بیاورند؛ چرا که ما تجربه 
خوبی داریم در گفت وگو و به چالش کشیدن 
یکدیگر و ما مســئولیت داریم به بقیه جهان 
نشــان دهیم پلورالیزم چگونه عمل می کند 
و باید به فرزندانمان کــه این جامعه را از ما 
به ارث می برنــد، آموزش های خــوب ارائه 
دهیم و این مســتلزم صبر و بردباری بیشتر 

سیاستمداران است. 

خانم فن درالین به عنوان 
رئیس یورو انتخاب شد

جهــان: اورزوال فندرالین آلمانی، گزینه 
پیشنهادی سران اتحادیه اروپا برای تصدی 
جایــگاه بازوی اجرایی ایــن اتحادیه رأی 
اعتماد پارلمان یورو را دشت کرد. فن درالین 
مادر هفت فرزند و پزشک زنان است. او به 
انگلیسی و فرانسوی مثل زبان آلمانی تسلط 
دارد و استاد سوارکاری است. به موسیقی 
کالسیک تسلط داشته و استاد پیانو است و 
در خانواده ای سیاستمدار بزرگ شده است. 
باوجود این او در فهرســت نامحبوب های 
آلمان جایــگاه دوم را داراســت و پرونده 
فســاد مالی او در دوران تصــدی وزارت 
دفاع همچنان در مجلس آلمان باز است.

اروپای بی هویت و دنباله رو 
اروپای متحد به عنوان اتحادیه ای نوپا با چالش های درونی بســیار در ارتباط با 
همگرایی نهادینه شــده، روبه رو است. اگرچه اروپا افزون بر نیم قرن سابقه تالش 
در راستای تأسیس و تحکیم اتحاد را داراست، اما هنوز نتوانسته مرحله تثبیت از 
منظر یک جامعه واحد را در میان شــهروندانش نهادینه کند. امروز اگر اتحادیه 
اروپا از ۲۸ کشور تشکیل یافته، ایاالت متحده به عنوان دولتی فدرال از 50 کشور 
)ایالت( به هم چســبیده تشکیل شده که هویت واحدی به نام آمریکا را تشکیل 
می دهند. هم اکنون وقتی از دولتی تحت عنوان آمریکا نام برده می شود، در ذهن 
همه ما هویت کشوری مستقل نقش می بندد اما وقتی از اتحادیه اروپا نام می بریم، 
مجموعه ای از کشورها در یک جغرافیای واحد را متصور می شویم. بنابراین اروپای 
واحد در مسیر همگرایی برای مقابله با بحران های پیش رویش در مرحله نخست 
باید چالش های درونی خود را به مسئله تبدیل و با حل آن از این چالش فرصت 
بسازد. حال در چنین بافت موقعیتی که اروپا دچار آن است با ابرقدرت سرکشی 
به نام آمریکا روبه رو است که نه تنها خود را تثبیت کرده، بلکه به دنبال تحمیل 

هژمونی اش در پهنه جهانی است. 
در شــرایطی که گسترش اندیشه های ناسیونالیستی و دست راستی و همچنین 
خروج انگلیس از اتحادیه )برگزیت( وحدت اروپایی را هدف گرفته، رویکرد منفی 
و حمــالت گاه و بی گاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ناتو؛ پیمان نظامی 
مشترک مهم میان دو سوی آتالنتیک و همچنین اقدامات وی در هدف قرار دادن 
وحدت اروپایی مهم ترین چالش هایی است که  اورزوال فن در الین رئیس جدید 

کمیسیون اروپا باید با آن دست و پنجه نرم کند. 
در این هنگام اتحادیه به واســطه چالش های بســیار که با آن دست به گریبان 
اســت، مجبور است در مقابل سیاست های مقابله جویانه ترامپ مدارا کرده و در 
ضمن مدارا کردن تالش های خود را برای ایجاد جامعه ای مستقل به هم پیوسته 
که از چیرگی ایاالت متحده به دور باشــد دنبال کند. این مسئله البته از سال ها 
پیش مورد توجه نخبگان سیاسی اروپایی قرار داشته ولی تاکنون نتوانسته اند راه 
حلی برای آن پیدا کنند. نمونه آن مطرح شــدن ایده پول مشترک اروپا برای به 
چالش کشیدن ارز آمریکایی در صحنه مناسبات اقتصادی جهانی بود، اما با وجود 
تالش هــای صورت گرفته هنوز 60 درصد مناســبات تجاری دنیا با دالر صورت 
گرفته و یورو را در حاشیه قرار داده است. در مقوله امنیتی نیز با وجود آنکه میان 
آمریکا و فرانســه بر سر مدیریت شــاخه جنوبی ناتو اصطکاک وجود داشته و از 
سوی دیگر تشکیل ارتش واحد در چند سال اخیر مورد توجه اروپا قرار گرفته، اما 
وابستگی نظامی اروپا به آمریکا همچنان حفظ و پا برجا باقی مانده است. بنابراین 
با وجود تغییرات صورت گرفته در رأس هرم مدیریتی اروپا، به نظر می رســد به 
واســطه وابستگی عمیق اتحادیه به آمریکا در شرایط حاضر اروپا تنها قادر است 
ادبیات انتقادی خود از واشنگتن را غلیظ تر یا رقیق تر نماید، اما در نهایت همچنان 

مجبور خواهد بود با ایاالت متحده مدارا کند.
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عکس نوشت

»درخت« جایگزین »گنبد آهنین«!
ارتش رژیم صهیونیستی برای گرفتن دید عامالن شلیک راکت از نوار غزه، 
در اطراف شهرک های مجاور این منطقه درخت می کارد. رژیم صهیونیستی 
معتقد اســت این طرح جلوی دید عامالن شــلیک راکت هــا در نوار غزه 
را می گیــرد و به این ترتیــب در کاهش تلفات مفید خواهــد بود. روزنامه 
صهیونیســتی یدیعوت آحارونوت هفته جاری اذعان کرد: با گذشــت پنج 
ســال از جنگ 5۱ روزه، شهرک نشین های مجاور غزه هنوز احساس امنیت 
نمی کنند. این شــاهکار برای مقابله با راکت های مقاومت درحالی است که 
رژیم صهیونیستی سامانه پدافند موشکی »گنبد آهنین« را در اختیار دارد؛ 

سامانه ای که به ادعای صهیونیست ها بسیار پیشرفته است! 

 گاف تکراری ناتوخرابکاری به نام بشریت  سیاست روی پاشنه های بلند شکاف عمیق  بین شرق و غرب 
الوروف: روابط روسیه و آمریکا 

حاال حاالها خوب نمی شود
ترامپ 40 میلیون دالر برای 

مخالفان مادورو می پردازد
نام کشورهای اروپایی میزبان 
کالهک های اتمی آمریکا لو رفت

راشاتودی: ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه گفته است که اگرچه دست از 
تالش برای نزدیک شدن واشنگتن و مسکو 
برنمی داریم، اما روابط بین آمریکا و روسیه 
شکرآب تر از آن است که حاال حاالها بهبود 
پیدا کند. وی در توضیــح این نظریه اش 
اعالم کرده است: بسیاری از سیاستمداران 
آمریکایی در کمپین های انتخاباتی ۲0۲0 
تالش دارند با استفاده از روسیه هراسی بر 
یکدیگر غلبه کنند و این نشــان می دهد 
با نزدیک شدن به موعد انتخابات، آمریکا 
از روســیه بیشــتر فاصله خواهد گرفت، 
تا اینکه امیــدی به بهبود رابطه باشــد.

رویترز: در ادامه تالش های واشنگتن برای 
خلع مادورو از قدرت، ســندی فاش شده 
است که نشان می دهد دولت ترامپ قصد 
دارد بیش از 40 میلیون دالر تحت عنوان 
کمک های انسان دوســتانه برای آمریکای 
مرکــزی و حمایت از مخالفان ونزوئال که 
در تالش برای ســرنگونی دولت منتخب 
»نیکالس مادورو« هستند، تخصیص دهد. 
این بودجه 4۱/9 میلیون دالری قرار بود 
برای کمک به »گواتماال« و »هندوراس« 
ارسال شود، ولی ذکر شده که باید صرف 
مخالفان ونزوئال شود؛ زیرا چنین اقدامی تا 

حد زیادی در راستای منافع آمریکاست!

 فارس: یکی از ســازمان های وابســته به 
»ناتو«، در یک گزارش عمومی به صورت 
اتفاقی محل های استقرار کالهک های اتمی 
آمریــکا در اروپا را لو داده اســت. در این 
گزارش که ساعاتی بعد از انتشار عمومی، 
از دسترس خارج شــد، عنوان شده است 
که آمریکا در بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و 
ترکیه در مجموع ۱50 کالهک اتمی مستقر 
کرده است. این گزارش نخستین بار در ماه 
آوریل )فروردین-اردیبهشت( منتشر شده و 
پس از آن حذف شده بود. این گزارش فقط 
یک پیش نویس بوده و این اطالعات نباید 
به صورت عمومی منتشــر می شده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین الملل

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

 جهان   راهپیمایی مسالمت آمیز حامیان 
به  اعتراض   NV زکزاکی  ابراهیم  شیخ 
»جنبش  رهبر  غیرقانونی  حبس  ادامه 
گلوله  آتش  با  دیگر  بار  نیجریه«  اسالمی 
که  شد  مواجه  کشور  این  ارتش  نیروهای 
تن  چندین  و  شهید  تن  یک  آن  نتیجه  در 
دیگر بشدت زخمی شدند. معترضان ضمن 
بازداشت  ادامه  به  دست نوشته هایی،  حمل 
آزادی  خواستار  و  کرده  اعتراض  غیرقانونی 
فوری زکزاکی  شده بودند. شهر شیعه نشین 
کادونا در شمال نیجریه روز سه شنبه هفته 
گذشته نیز برای چندمین بار متوالی، شاهد 
و  بی توجهی  به  معترض  هزاران  تظاهرات 
در  کشور  این  دولت  سران  بی مسئولیتی 
بود. زکزاکی  شیخ  جسمانی  وضعیت  قبال 

ارتش  راهپیمایی  این  بودن  آرام  وجود  با 

نیجریه مردم را به گلوله بست که در نتیجه 
آن دو تن از جمله یک نوجوان ۱3 ساله به 

شهادت رسیدند. 

 وعده  مقامات نیجریه
 برای آزادی زکزاکی

همزمان با این تحوالت تنها پســر باقیمانده 
از شــیخ »ابراهیم زکزاکــی« در گفت وگو با 
خبرگزاری اهل بیــت )ابنا( گزارش جدیدی 
از تالش های اخیر برای آزادی پدرش منتشر 
و تأکید کرد: در انتظار مقامات هســتیم تا به 
وعده هایی که داده اند؛ ازجمله صدور گذرنامه 
بین المللی برای شیخ زکزاکی سریع تر عمل 
کنند. محمد ابراهیــم زکزاکی با بیان اینکه 
متأسفانه پدرم برای بار دوم سکته کرده است، 
ادامه داد: این واقعیت که دو مصیبت پزشکی 

پشت ســر هم )باال رفتن سرب در بدن وی 
در هفته گذشته و حاال هم سکته دوم( و آن 
هــم در مدت زمان کوتاه، برای من قابل فهم 
نیست! فرزند زکزاکی پیشتر در گزارشی دیگر 
درباره احوال شــیخ زکزاکی، هشدار داده بود 
که »تقریباً همه گزینه هــا برای نجات جان 
پدرش از دســت رفته اســت«. گفتنی است 
تیم وکالی شــیخ زکزاکی به دلیل وخامت 
حــال او و آســیب های وارده بــه وی، بارها 

خواســتار آزادی و معالجه او شده اند، اما این 
درخواســت ها به جایی نرســیده است. رهبر 
جنبش اسالمی نیجریه آذرماه ۱394 به دنبال 
یورش نیروهای ارتش و پلیس به اقامتگاه وی 
در کادونا در شــمال نیجریه به زندان افتاده 
اســت. هر چند دادگاه عالی نیجریه ســال 
۲0۱6 حکم  آزادی فــوری زکزاکی را صادر 
کرد، اما دولت این کشور تحت نفوذ سعودی 
از پذیرش این مســئله ســر باز زده اســت.

گلوله؛ پاسخ حامیان شیخ زکزاکی
یک شهید و چندین زخمی در حمله ارتش نیجریه به راهپیمایی مسالمت آمیز

گزارش خبری
      صفحه 8

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋ــ︣گ ︨ــ︊︤) ﹡ــ﹢ع ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹋︪ــ︀ورزی 
︨﹫︧ــ︐﹛ ITM ︑﹫ــ︌ ٢٨۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝ــ︤ 
﹝︺﹞﹢﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر LFW8242L  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
A٠۵٨٠٠  ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٢٩٨ ک ١٣ اــ︣ان ٨۵ ︋﹠︀م 
﹡ــ﹢اب ا︻︷﹞﹩ ﹁︣ز﹡︡ ︻﹞︣ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡  /ع
۹۸
۰۵
۰۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۰۷
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠﹢دروی ﹡﹫︧︀ن ﹝︡ل ١٣٧٨ ر﹡﹌ 
 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00130875 و︫  آ︋﹩ رو︾﹠﹩︫ 
00C30873 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢١ ج ۶٧  ا︣ان ۴٢ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︾﹑﹝︣︲︀ ︫﹞︧︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ﹨﹫﹢﹡︡ای 
︑﹫ــ︌ ︨ــ﹢﹡︀︑︀ ٢۴٠٠A ︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای - ﹝︐︀﹜﹫﹉ 
﹝︡ل ٢٠١٠  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  G4KEAA327107 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨﹩  KMHEU41DBAA779937 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︎ــ﹑ک ۵۴ – ٢١۵ س ۴۵ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه وازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد /ع
۹۸
۰۵
۰۸
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)

 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫د︨ــ︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︀ده ١٩ آ ︹︀﹠︮ ،﹩﹍﹠﹨︣﹁ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث
ا︗︣اــ﹩ ﹡﹢ه ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ﹨ــ︀ی دو﹜︐﹩ و ﹁ــ︣وش ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ﹨︀ی زا︡ ﹝﹢︲﹢ع ﹐ــ﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︭﹢ب 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹢د را، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه در︨  ﹢درو دو﹜︐﹩︠  ١٣۵٨/٠۶/٢٧، در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد ﹨﹀️ د︨︐﹍︀ه︠ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︣︖﹞ ﹤︋ www.setadiran.ir︀ن دارای ﹝︖﹢ز ︵︣ح ︠︣وج و ︋︀ز︀﹁️ ︠﹢درو﹨︀ی ﹁︨︣ــ﹢ده و دارای ﹋︡ 
 ﹤︨︀﹠  ︫️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹑ً︊﹇ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡ه ﹎︣ان︣وش ر︨︀﹡︡. ﹝︤ا﹁ ﹤ ﹝︣﹋︤ ا︨﹆︀ط وا﹎︢ار ﹡﹞﹢ده و︋ 
﹋︀ر︋︣ی، ر﹝︤ ︻︊﹢ر و ︑﹢﹋﹟ (ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ در︀﹁️ ا︨﹠︀د، ︎︦ از ︋︀زد︡ از 

.︡﹠︀﹝﹡ ︀د ا︻﹑م︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︀دی ︠﹢د را در ا︨﹠︀د و﹠︪﹫︎ ️﹝﹫﹇ ،︡ه︤ا﹞ ا︨﹠︀د ︳︫︣ا ﹅︋︀︴﹞ ︀﹨درو﹢︠
- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر درج او﹜﹫﹟ آ﹎︀︎ ️︀︽﹛ ﹩︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۴/١۵) روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٩/١٣٩٨/٠۴.

-﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︴﹢ع و ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹇﹫︡ ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه.
 ︡︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، وا ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋،︡ا︨ــ﹠︀د: ﹝︪ــ ️﹁︀در ﹏﹞ -

ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀، ︋﹥ ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٧٢۶٩۵٠١- ٠۵١
- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان: ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه، ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︴﹢ع ا︻﹑م ︫︡ه در اوراق ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹤  ︋A 4 ️﹋︀ ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٠٨ در︎  ︀︀ن و﹇️ اداری (︨ــ︀︻️ ١۴/١۵) روز︨   ︎︀︑ :︀﹨ ️ ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞  ︎﹏﹢︑ ️ــ﹚﹞ -
﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︊ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٠٩ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︣︡️ و  ــ︀︻️ ٠٩/٠٠︮  ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋ــ︀ر︑ -
︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

- ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت در اوراق ﹝︤ا︡ه.                                                                                                                  شناسه آگهى : 533158
︿ر﹡﹌︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝︡ل︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩﹡﹢ع ︠﹢درورد

﹡︀ر﹡︖﹩ رو︾﹠﹩٢۶٢١٣۶٣١٠٠٨۶٣٣١۵۵٠٣٩٨۶۴ ا﹜︿ ٢٢- ا︣ان ١٢﹋︀﹝﹫﹢ن ︋︀ری (︠︀ور)١
﹁﹫﹙﹩ رو︾﹠﹩٨۶۵١٣۵۵١٠٠١۶٠٣٢١۴٢٠٩٢۶۴ ا﹜︿ ١۶- ا︣ان ١٢﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋﹞︍︨︣﹩٢
︨﹀﹫︡ ︨︣﹝﹥ ای۶۵٨١٣۶٨٣٣۴٩١١١٠١٠۶٩۴٧٣٧٩٣٩١١۶٠٠٣١٢٧ ا﹜︿ ٢١- ا︣ان ١٢﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س٣
︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩٢٢٠٠١١١٣ ٢۴٨٧١٢٧۴ XPCBGLUD ٩٩۶١٣٨٠KA ا﹜︿ ١٢- ا︣ان ١٢وا﹡️ ︎﹫﹊︀پ۴
︨︊︤ ٠٠٠٨۴﹩﹝︪ D ١۵١١٣٧٨٣٣٩۶٢١٧٨٢٠ ا﹜︿ ١۵- ا︣ان ١٢وا﹡️ ﹝︤دا۵
︨︊︤ ︪﹞﹩٧٠٠۴۴٩ ٣۵ Z ZPNVH ٢۴٠۵٠٩٣٢ ٩٢۴١٣٧٧Z ا﹜︿ ١٢- ا︣ان ١٢︎︀︑︣ول ︨﹢اری۶
︪﹞﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉٩٢۵١٣٧٩٢٢۵٢٧٩٠۵۶٧٩٠٠٧٩٣٠٧٢٩۶ ا﹜︿ ١١- ا︣ان ١٢︎︥و ٧۴٠۵

/ع
۹۸
۰۴
۹۸
۴

اذان ظهر

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

12/38 13/11

 23/4600/20 3/454/21

19/4820/19

5/286/02

20/0920/40
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