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خطبه های نماز جمعه دیروز مشهد در جوار بارگاه 
منور رضوی تأکید کرد: اینکه آدم بخواهد از انقالبی 
بودن کوتاه بیاید و رضایت افراد را بدســت آورد و از 

مواضع انقالبی تنزل کند، تنها به ضرر انقالب نیست، 
بلکه رهبری فرمودند این به ضرر ملت و کشــور و 
آینده ایران خواهد بود. مردم ما خواسته یا ناخواسته 
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 چالش ها و معضالت بهره برداری از توان داخل در ایران چیست؟ 

پنج سد در برابر رونق تولید ملی
سپاهپاسدارانانقالب

اسالمیاعالمکرد

 توقیف 
دو نفتکش 
 انگلیسی  

در تنگه هرمز

باال گرفتن تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان ســبب شده است تا بار دیگر  اقتصاد
-همانند سال های آغازین دهه 90 - شاهد اقبال نهادها و مؤسسات دولتی و شرکت های 
بزرگ به توان داخل باشیم؛ شرکت های بزرگ و کوچک دولتی و شبه دولتی که تا چندی 
پیــش برای تأمین تجهیــزات و خدمات خود، به خارج از مرزها امیــدوار بوده و گاهی 
اقــالم مورد نیاز خود را به چند برابر قیمت تهیــه می کردند، حاال حتی امکان خرید از 
دالالن و واســطه های بین المللی را پیش روی خود نمی بینند. همین امر نیز موجب شده 
تولید کنندگان داخلی را به یاری بطلبند و با برگزاری نمایشــگاه ها و فراخوان شرکت ها، 

برای تأمین کم و کاستی های روزمره خود چاره ای بیندیشند...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدرضا مرندی

چنانچه خبری که از ســوی شــبکه المیادین در مورد اهداف ســفر امانوئل 
مکرون به ایران منتشــر شده است، صحیح باشــد، قطعاً هدف این شخص، 
مصالحه و توافق با ایران نیست. پیشنهادهایی که مطرح کردند، شبیه به این 
اســت که به کودکی شکالت بدهیم و در مقابل دوچرخه کودک را بگیریم با 

این تفاوت که در این پیشنهادهای...

چراازهرمذاکرهایاستقبالمیکنند؟
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روابــط عمومی نیروی دریایی  سیاست
ســپاه در اطالعیه ای از توقیف یک فروند 
نفتکش انگلیســی در تنگه هرمز خبر داد. 
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
عصر جمعه یک فروند نفتکش  انگلیســی 
با نــام stena impero هنــگام عبور از 
تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و 
مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست 
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 
توسط یگان شــناوری منطقه یکم نیروی 

دریایی سپاه توقیف شد... 

کارشناسانازتجربهتولیدفیلم
بادیگرکشورهامیگویند

تولیدهایمشترک
برایماآوردهای

نداشتهاست

8ماهازتصویبیکقانون
میگذرداما...

قانونجدید
صدورچک

دراجرامیلنگد
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 12

سیاست:فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در 
آیین کلنگ زنی کارخانه های تهیه و تولید، فراوری و 
بسته بندی گیاهان دارویی در کرمان با بیان اینکه اگر 
به نحو مطلوب از امکانات موجود جامعه اســتفاده 
می شد ما مشــکل فرهنگی و اقتصادی نداشتیم، 
عنوان کرد: از اســاس مدیریت اقتصادی در کشور 
ما برداشــت غلطی شــده که ما پایه مدیریت را بر 
مبنای نفت قرار دهیم و به توان تولید نفت، بودجه 
اداره کشور را تنظیم کنیم که ادامه این روند ظلم 

به نسل های آینده و کشور است. 

  به فعلیت رساندن ظرفیت ها
وی اظهــار کرد: ما کشــورهای زیادی داریم که از 
نفت بهره ای نبرده اند امــا صادرکننده صدها ماده 
دیگر با تراز مالی هنگفت هستند و مدیریت کشور 
ما باید بر این اســاس باشــد که کسی بخش های 
زمین مانــده بالقوه را به فعلیت برســاند. ســردار 
ســلیمانی بیان کرد: تحریم هــا می تواند برای ما 
فرصت باشــد که بتوانیم به لطــف خداوند بودجه 
کشــور را از نفت رهایی و به عنوان پشتوانه اصلی 
برنامه ریزی های زیربنایی کشــور قرار دهیم، ما تا 
وقتی که ثروت های عظیمی که در این مرزوبوم به 

ودیعه گذاشته شده را نتوانیم احیا کنیم مشکالتی 
خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه باید روش های 
مدیریتی را عوض کنیم، گفت: به عنوان یک نمونه 
اگر ما بخواهیم زیرمجموعه یکی از گیاهان دارویی 
مثل شــیرین بیان که در این منطقه به وفور یافت 
می شود را فراهم کنیم به ایجاد بیش از 10 کارخانه 
فراوری نیاز خواهیم داشت که این در نهایت منطقه 

را غنی می کند. 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران بیان کرد: 
مــردم این منطقه نیازمند آموزش هســتند و باید 
به  نوعی مشارکت داده شوند که با همکاری مردم، 
امام جمعه و مسئوالن هر چه سریعتر این پروژه ها 
به بهره برداری برســد و زمینه اشتغال افراد جویای 

کار فراهم شود.

سیاست:ســردار علی فدوی، جانشــین فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در حاشیه 
چهارمین دوره آموزشــی اســالم نــاب در جمع 
دانشجویان و طلبه های ایرانی و خارجی در اردوگاه 
سیدالشهدا)ع( آبعلی به خاطره ای جالب اشاره کرد 
و گفت: چند سال پیش به ذهنمان رسید که اینجا 
خلیج فارس است و هر کس بخواهد به خلیج فارس 
وارد شود، باید فارسی صحبت کند. زبان بین المللی 
انگلیســی اســت، اما ما چنین تصمیمــی را برای 

محدودۀ خلیج فارس در نظر گرفتیم. 

  افزایش تصادفات دریایی آمریکا
در خلیج فارس

واکنش آمریکایی هــا و اروپایی ها چه بود؟ ظرف 
مدت بســیار کمی، هــر ناوی که با آن فارســی 
صحبت می کردیم، فارسی جواب می داد. وی ادامه 
داد: در برخورد با ما فشــار زیــادی به آن ها وارد 
می شود. میزان تصادفات دریایی آمریکایی بسیار 
زیاد شــده است و این ناشــی از فشار روانی روی 
آن هاســت. هر وقت وارد خلیج فارس می شــوند، 
بین خودشــان می گویند وارد جهنم شــدیم! هر 
وقت هم از خلیج فارس بیرون می روند، می گویند 

از جهنم بیرون رفتیم. در شــرایط سخت روحی 
و روانی به ســر می برنــد. جانشــین فرمانده کل 
سپاه در ادامه با اشــاره به روی کار آمدن ترامپ 
و وقایــع پس از آن گفت: در ســال های اخیر، از 
آنجــا که رئیس جمهور جدیــد آمریکا هم منطق 
هزینه - فایده را بهتر می فهمد و هم آن را به زبان 
می آورد، می گویند که برقراری امنیت خلیج فارس 

به ما ربطی ندارد! 
وی گفــت: تغییر راهبرد برای کشــوری که ادعای 
ابرقدرتی دارد، آســان نیســت و تا مجبور نباشند، 
به آن دست نمی زنند. آمریکا بزودی به این نتیجه 
خواهد رسید که اصاًل به نفعش نیست که در منطقه 
بماند. چراکه در این سال ها فهمیده که پیروزی در 

این دعوا نصیب او نمی شود.

ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان،  حســین  سیاست:
رئیس مجلس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای 
اســالمی در بیروت با سیدحسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان دیدار و گفت وگو کرد. سیدحســن  
نصــراهلل در این دیدار با قدردانــی از حمایت های 
قاطع و مؤثر مقام معظــم رهبری و دولت و ملت 
جمهوری اسالمی ایران در کمک به تثبیت صلح و 
امنیت منطقه بویژه در لبنان، اظهار داشت: همان 
گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند، آمریکا قادر 
به تحمیل جنگ نظامی علیه ایران نیست اما  کاخ 
ســفید می داند اگر جنگی علیــه ایران روی دهد 
همه منطقه درگیر می شود و بدون شک پایان آن 

را آمریکا رقم نخواهد زد. 

  مقاومت تنها گزینه در برابر صهیونیست ها
دبیرکل حزب اهلل لبنان در مورد فلســطین گفت: 
مقاومــت تنهاتریــن و قوی تریــن گزینــه برای 
مقابله بــا جنایــات، تجــاوزات و جاه طلبی های 
افزود:  ارتباط  صهیونیست هاســت. وی در همین 
طرح سیاســی و دموکراتیک جمهوری اســالمی 
ایران مبنــی بر برگــزاری همه پرســی در میان 
ســاکنان اصلــی و تاریخی فلســطین و با حضور 

همــه ادیان الهــی اعــم از مســلمان، یهودی و 
مســیحی، طرحی سیاســی، منطقی و واقع بینانه 
اســت که بر مبنای آن ســاکنان اصلی فلسطین 
در مورد سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت اما 
موجودات  بی منطق ترین  غاصب،  صهیونیست های 
روی زمین هســتند و فقط و فقط زبان مقاومت را 
می فهمند. سیدحســن نصراهلل با پوشالی خواندن 
طرح به اصطالح »معامله قــرن« آمریکا در مورد 
فلســطین اشــغالی افزود: ما با یهودیان مشکلی 
نداریم اما صهیونیســت ها ریشــه فســاد و ایجاد 
ناامنی در منطقه هســتند. البتــه یهودیان نباید 
گرفتار سیاست های اشغالگرانه صهیونیستی شوند. 
ما می گوییم یهودیان مهاجر به فلســطین اشغالی 

باید به اشغال فلسطین پایان دهند.

سیدحسننصراهللدردیداربادستیارویژهرئیسمجلس:سردارفدوی:سردارسلیمانی:

 کاخ سفید می داند جنگ با ایران همه منطقه را درگیر می کندآمریکایی ها در خلیج فارس تحت فشار شدید روانی هستندتحریم ها فرصتی برای رهایی بودجه کشور از نفت است
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قابل توجه بانك ها و موسسات مالى
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فراخوان تجديد مناقصه
شبكه بهداشت و درمان 
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آگهى مناقصه عمومى شماره 98/1622 
﹫︪ــ﹥ ﹁﹙︤ ︵︊﹅  ︀﹋︀﹜﹫︐﹩ و ︗﹢ش︫  ﹠︕ ﹇﹙﹛ ا﹡﹢اع ﹇︴︺︀ت︋   ︎︡︣  ︠﹤ ــ﹫︡ دوران در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋   ︫︹︀﹠︮
︣﹋️ ﹨︀ی دارای  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︐︊﹩ و ︻﹆︡ ﹇︣ارداد از︫   ︋﹅︣︵ ︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹢︗﹢د را از︪﹞ و ﹤︪﹆﹡
︑﹢ا﹡︀ــ﹩ ﹁﹠﹩ ﹐زم ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ . وا︀﹨︡﹩ ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︖ــ︀م ا﹝﹢ر ﹝︢﹋﹢ر را دار﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ ︑﹞︀س 
ــ︀︻︀ت اداری  ﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹨︀ و روز﹨︀ی ︑︺︴﹫﹏ در︨   ︎︤︖ ︋ــ︀ ︑﹙﹀﹠ــ︀ی ٣۵٧۶٨٣۴۵ و ٣۵٧۶٨٣۴١  ﹨﹞﹥ روزه︋ 
︋﹞﹠︷﹢ر در︀﹁️ ︋︣﹎﹥ ︫︣ا︳ و ﹝︪︭︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس ﹝︪︣وـ﹥ ذ﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︎﹫︪﹠︀د ︠﹢د را ︸︣ف 
﹫︀﹡︡از﹡︡؛   ︋︹︀﹠  ︮﹟ــ﹞︀ره ١٢٠ ا ﹠︡وق ﹝﹠︀﹇︭﹥︫  ︦ از ︑︀ر ﹡︪ـــ︣ آ﹎﹩ در دا︠﹏︮  ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ده روز︎ 
 ︀ ﹈ ل﹢︊﹇ ︀ ︀د﹨︀ی ر︨﹫︡ه در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹡︐﹫︖﹥ آن ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡؛ ︨︀ز﹝︀ن در رد﹠︪﹫︎
︑﹞︀﹝﹩ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ﹝﹫︊︀︫︡ و ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؛ ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ 
ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ و ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︨ــ﹞︐︀ (︫ــ﹫﹞﹩_﹝﹊︀﹡﹫﹉) ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩     

.︫︡︀  ︋﹩﹞
﹫︡ دوران       ﹠﹞ ︹︀︀م︫   ︮-﹟﹫︀ر ︀︋︀﹩ - ︗︀ده ا︠︐︭︀︮﹩︎   ︋︡﹫ ︤ر﹎︣اه︫  آدرس: ︑︣ان – ا﹡︐︀ی︋ 

 روا︋︳  ︻﹞﹢﹝﹩ ︮﹠﹞ ︹︀︀م ︫﹫︡ دوران 
                                                                                                                                              ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٣۵١٩١ م ا﹜︿ ١٣٩۵

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در را︨ــ︐︀ی ا︗︣ای ﹇︀﹡﹢ن ︗︀﹝︹ ︡﹡﹍︀ر و ︑︡︊﹏ وا︠︢  ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ در︨︣ا︨ــ︣ ﹋︪ــ﹢ر ، در 
﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧ــ︀ت دارای ︮﹑﹫️ در ا﹝﹢ر︔︊︐﹩ ︗️ ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹊﹫️ و ︡︊︑ ︀﹏ ︋﹥ ا︨ــ﹠︀د ︑﹉ ︋︣﹎﹩ 
ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︫ــ︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، ﹝︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات ︔︊︐﹩ و ︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ری ︠﹢د را ︵﹩ ﹝︡ت                     
دو ﹨﹀︐﹥ از ز﹝︀ن درج آ﹎︗ ﹩️ ︋︣ر︨ــ﹩ وارز︀︋﹩ در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︋﹥ آدرس ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝﹫︡ان ︋﹢︻﹙﹩، 

.︡﹠︀﹝﹡ ک و ارا︲﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ار︨︀ل﹑﹞د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ا
 ️﹫﹑︮ ︡﹫︃︑ ︀ی﹨ ️﹋︫︣ ﹟﹫ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر︋   ︋﹤︋ ️︊︧﹡ ،﹩︋︀︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ارز ️﹫﹑︮ ﹩از ︋︣ر︨ــ ︦  ︎ً︀ ﹠﹝︲

︫︡ه ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ︗️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ٣١۴٣٧۴٢٢-٠۵١

/ع
۹۸
۰۵
۱۶
۶

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹫﹥ و ا︗︣ای ︻︀﹅ ﹋︀ری ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ (٩٨٠۵١٢/ت)
﹝︺︀و﹡ــ️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︗️ ︎︣وژه  در د︨ــ️ اــ︡اث ︠﹢د ︻︀﹅ ﹨ــ︀ی ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ را ︋﹥ 
 ︳ــ︣ا ــ︣ا︳ ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥، از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹫﹥ و ا︗ــ︣ا ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡  ︫ــ︣ح︫ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠۵/٠٣ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ 
                                                        ️︀︨ ﹤︋ ︀ ، ﹩﹡︡ا، ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا︫ ︀رراه ،︡آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪ــ
︋ www.dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥، و ︀ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟  ٣٢٠٠١١٢۶ - ٠۵١︑﹞︀س  ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀︀پ 

آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
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۹۸
۰۵
۱۶
۸

 ............ صفحه 2

آمریکاسردرگمازتوقیفدوکشتیخارجی،بهادعاهایدروغینمتوسلشد

بلوف ترامپ برای جبران حیثیت از دست رفته



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 29 تير 1398 17 ذى القعده 1440 20 جوالى 2019  سال سى و دوم  شماره 9017 

روزنامـه صبـح ايـران

پيام تسليت رهبر انقالب در پى درگذشت حجت االسالم حائرى، رئيس مؤسسه دائره المعارف فقه   سياست: رهبر معظم انقالب درگذشت رئيس مؤسسه دائره المعارف فقه را تسليت گفتند. 
در بخشى از پيام ايشان آمده است: درگذشت تأسف انگيز عالم بزرگوار حجت االسالم والمسلمين آقاى حاج سيدعليرضا حائرى را به بازماندگان و خاندان مكرم و ارادتمندان و همكاران علمى ايشان در مؤسسه 

دائره المعارف فقه كه اخيراً به رياست آن منصوب شده بودند، تسليت عرض مى كنم. خدمات علمى و تبليغى اين عالم فرزانه ذخيره ماندگارى براى خود آن مرحوم و مايه رحمت و مغفرت الهى است ان شاءاهللا.

 تسنيم   آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در 
خطبه هاى نماز جمعه ديروز مشهد در جوار 
بــارگاه منور رضوى تأكيد كــرد: اينكه آدم 
بخواهد از انقالبى بودن كوتاه بيايد و رضايت 
افراد را بدست آورد و از مواضع انقالبى تنزل 
كند، تنها به ضرر انقالب نيست، بلكه رهبرى 
فرمودند اين به ضرر ملت و كشــور و آينده 
ايران خواهد بود. مردم ما خواسته يا ناخواسته 
در ريلى هستند و در قطارى 
قرار دارند كه در حركت است؛ 
از مواضع انقالبى نبايد در هيچ 
بعدى كوتاه بياييــم و نبايد 

عقبگرد كنيم.
وى با اشاره به اينكه اگر برادر و 
خواهرى مى خواهد مسئوليتى 
در مجلــس و دولــت قبول 
كند، اول بايد محاســبه كند 
آيا مى تواند اين مسئوليت را 
با حفظ موضع انقالبى صورت دهد، تصريح 
كرد: اگر نمى تواند از ابتدا وارد عرصه نشود، از 
مواضع انقالبى نمى شود كوتاه آمد. نخستين 
شــاخصه انقالبى بودن عبارت بود از اينكه 
وابستگى به مبانى انقالب و اعتقاد به مبانى 
انقالب و باورمندى به اصول انقالب باشــد، 
يعنى نمى تواند انسانى ادعا كند انقالبى است، 
اما اصول انقالب را زير پا بگذارد و يا نســبت 

به اصول انقالب مذاكره و معامله كند. اصول 
انقالب سه اصل است، پايبندى به اسالم ناب 
كه از نظر عملى، عقيده، تظاهر و ايستادگى 
در پاى دين بايد اين پايبندى وجود داشته 
باشــد؛ نبايد به خاطر خوشــايند برخى از 
حرام چشم بپوشد و يا قانون حجاب را اجرا 
نكند، چون عده اى ناراحت مى شوند. اين ها 
ضدانقالب بودن است، با چشم خود مظاهر 
غضب را ببينى و آرام بگيرى و حرف نزنى از 

مظاهر ضدانقالب بودن است.

 نمى توان حالل و حرام را زير پا 
گذاشت و گفت انقالبى هستيم

آيت اهللا علم الهدى بيان كرد: نمى توان حالل 

و حــرام را زير پا گذاشــت و گفت انقالبى 
هستيم، اصل دوم مردمى بودن انقالب است 
و هيچ كس حق نــدارد ادعا كند در انقالب 
اصالت دارد؛ انقالب مال مردم اســت و هنوز 
پاى آن ايســتاده اند، محور در انقالب مردم 
هستند؛ فكر معيشــت مردم نبودن و فكر 
سرنوشت نسل جوان نبودن با انقالبى بودن 
منافات دارد. اصل سوم استكبارستيزى است؛ 
انقالب كرديم سنگالخ در مسير حضرت را 

جمع كنيم.
وى خاطرنشــان كــرد: مردم قيــام كردند 
تا ســنگالخ در مســير امــام زمان(عج) را 
بردارند و اين سنگالخ آمريكا و صهيونيسم 
اســت و وظيفه ما استكبارســتيزى است؛ 

استكبارســتيزى تنها با مرگ بــر آمريكا 
گفتن صورت نمى گيرد؛ اين شــعار ماست، 
استكبارســتيزى به اين اســت كه غربزده 
نباشــيم و زندگى براســاس سبك زندگى 
مستكبران نباشد و مسلمان باشيم و سبك 
زندگى ما ســبك زندگى اســالمى-ايرانى 
باشد و اين ها شرايط استكبارستيزى است؛ 
استكبارستيزى اين است كه چشم به دروازه 

غرب نداشته باشيم.
امــام جمعه مشــهدمقدس گفت: رئيس 
جمهور فرانسه مشاور ارشدش را به ايران 
فرستاد و گفت تحريم اقتصادى با آمريكا 
را برطرف مى كنيم به شــرطى كه شــما 
كارى كنيد كه يمنى هايى كه زير بمباران 
هســتند، ديگر پهپاد و موشــك سمت 
سعودى و امارات نفرستند. به  شرطى كه 
حزب اهللا از سوريه بيرون بيايد، به شرطى 
كه شــما در مقابل رژيم صهيونيســتى 
مقاومت نكنيد و در عراق حشدالشــعبى 
و نيروهاى مذهبى و بصير و دالور عراقى 
آمريــكا را اذيت نكنند. امــروز آن ها باور 
اقرار دارنــد حاكم على االطالق  كردند و 
منطقه و مقتدر اول منطقه ايران اســت، 
بايد  نباشــيد؛  استكبارســتيز  مى گويند 
ســنگالخ ها جمع شود تا حكومت جهانى 

تشكيل شود.  

آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه:

استكبارستيزى تنها با شعارعملى نمى شود

44پروژه با 938ميليارد اعتبار براى خراسان شمالى در سفر رئيس جمهور تصويب 
شد، مشروح اين خبر در روزنامه قدس و (قدس خراسان) 24تيرماه مفصل به چاپ 
رسيده،  طبعاً مايه غرور هر ايرانى است و در همان روزنامه صفحه (قدس زندگى) 
به مناسبت سالروز امضاى برجام نمونه هايى از پيام مردم را با هم مى خوانيم تا (فرق 
مذاكره و مقاومت) را متوجه شــويم، قبــل از برجام قيمت دالر 3500 تومان بود، 
تورم10درصد، نرخ بيكارى 12درصد، ولى امروز كه چهار ســال از برجام گذشته 
ايران توان هســته اى خود را از بين برده تمام شــاخص هاى اقتصادى بدتر شده، 
آيا مى شــود از رئيس جمهور عاجزانه بخواهيم كه  از طالگشتن پشيمان شده ايم 
مرحمت فرموده ما را مس كنند، لطفاً به يمن (تكيه كالم) على بركت اهللا، اجابت 

فرماييد. 09390002323
حضرت آقا فرمودند، نمى شود در زندگى مادى مثل حيوان بچريم و بخواهيم مردم 
به ما به شكل يك اسوه نگاه كنند و اين فرمايشات حساب شده در جمع مسئوالن 
مطرح، يعنى، آى بريز و بپاش كن هاى مملكت حواستون باشه اما اكثريت، مخاطبان 
ايشــان/ كلو و شــربو را در گوش كردند و والتسرفو را فراموش. /تا جايى  كه امر به 
خودشان هم مشتبه شده، بيت المال را ملك خود و ميراث بچه هاشان مى دانند، طبعاً 
حق دارند توهم بزنند، كه ژن برترند. تازه بيشترين نق هم از جانب همين هاست كه 

انقالب براى ماچه كرده، ياللعجب. 09390002323
روباه  پير انگليس  خبيث، ام  الفساد بدبختى هاى  دنيا و ايجاد اختالف  و جنگ  بين 
 ،mi6 مسلمان هاست  از جمله  كودتاى 28 مرداد، حمله  به  عراق  به  بهانه  گزارش هاى 
ايجاد طالبان  و دزدى  كشتى . ضمناً هنوز انگليس  از نمادهاى  مبارز ضد انگليسى، 
يعنى  مصدق    و فاطمى ، كينه  به  دل  دارد، اما چرا بعضى  نمى گذارند در ســالگرد 

كودتا، چند خيابان  اصلى  به نام  اين  قهرمانان  شود؟ 09150002986
 از طريق شركت پلين كه مرتب كاالى ايرانى را در صدا و سيما تبليغ مى كنه، يك 
بسته آويز لباس سفارش داديم، ولى شركت فوق بسته خارجى برام فرستادن اين 

يعنى خيانت به رونق توليد. 09900004035
 خدا پدر آقاى رئيسى را بيامرزد كه لرزه بر خونخوارها انداخته، 500 واحد مسكن 
مهر كه 6 ساله تكميل ولى تحويل نمى شد، به سرعت و با خواهش در حال تحويل 

است. 09150009278
 لطفاً به موضوع عدم پرداخــت حق الزحمه معلمان حق التدريس و نوبت دوم 

معلمان نيز بپردازيد. 09150001255
 تا جايى كه من و تاريخ به ياد داريم تركيه بيش از20 سال است كه دنبال اروپايى 
شــدن است، به لطف كودتا و نتايج برجام از طال شدن پشيمان گشته و اس 400 

خريده اند. 09390003589
 مشــكل كشــورما آپارتمــان و اتومبيل گرفتــن و يا نگرفتــن نمايندگان 
مجلس نيســت. آموزش و پرورشى اســت كه روزبه روز هم معلمينش و هم 
دانش آموزانش انگيزه خويش را بيشــتر و بيشتر از دست مى دهند؛ زيرا هيچ 
كدام آينده روشــنى براى خويش نمى بيننــد و گويا همين روال ادامه خواهد 

داشت. 09150008863

چرا از هر مذاكره اى 
استقبال مى كنند؟

چنانچه خبرى كه از سوى شبكه الميادين 
در مــورد اهداف ســفر امانوئل مكرون به 
ايران منتشــر شده اســت، صحيح باشد، 
قطعاً هدف اين شــخص، مصالحه و توافق 
با ايران نيست. پيشــنهادهايى كه مطرح 
كردند، شــبيه به اين است كه به كودكى 
شــكالت بدهيــم و در مقابــل دوچرخه 
كودك را بگيريم با اين تفاوت كه در اين 
پيشنهادهاى طرح مكرون، همان شكالت 

هم وجود ندارد.
غربى هــا تاكنــون تعهــدات برجام يك 
را انجــام ندادند، اما برجــام 2 را مطرح 
مى كننــد و در طرح مكــرون وعده هايى 
دادند كه تجربــه بدعهدى آن ها در طول 
تاريخ نشــان از اين است كه اين تعهدات 
هم هرگز انجام نمى  شــود و نشان دهنده 
اين اســت كه دنبــال توافق نيســتند و 
بعيد به نظر مى رســد كــه غربى ها تا اين 
اندازه كودن و نادان باشــند و حتى دولت 
و دستگاه ديپلماســى كنونى هم به نظر 
نمى رسد كه پيشــنهادهاى آن ها را قبول 

كنند.
از طرفى با وجود سفر شينزو آبه، نخست 
وزير ژاپن به ايران و پاسخ واضح و روشن 
رهبر معظم انقالب مبنى بر عدم مذاكره با 
آمريكا، اصالح طلبان و دولتى ها همچنان 
اميد بســتند كه مذاكره مجدد با آمريكا 
انجام شــود و خوش بينانه فكر كردن در 
خصوص اين رفتار اين اســت كه اصالح 

طلبان دچار آلزايمر سياسى شدند.
اصالح طلبان كه در ســفر نخســت وزير 
ژاپن به ايران اميد داشــتند باب مذاكره 
آمريكا با ايران باز شــود و محقق نشــد، 
اينكه با حضور امانوئــل مكرون در ايران 
همچنــان چنيــن اميدى دارنــد، جاى 
بسى تعجب اســت كه چه قصدى از اين 
رفتار خود دارند؟! و ســؤال اين است كه 
چگونه ممكن اســت اين همه جهالت از 
يك جريان سياســى ظهور پيدا كند؟! به 
عبارتى بعيد اســت يك جريان سياســى 
اين همه ســهل انديشى داشته باشد و يا 
اصالح طلبان براى اينكه خودشان را مطرح 
كنند، هر پيشــنهادى از طرف غربى ها را 
دنبال مى كنند و خوش بينانه اين است كه 
بر خالف ادعاهاى خودشان، بسيار بسيار 
خودباخته و ســاده لوح هستند و بدبينانه  
اين مهم اين است كه با غرب تعهد بستند 
و همان اهداف آمريكا و انگليس و اروپا را 
دنبال مى كنند و به صورت واضح و آشكار 

در فكر خيانت به ملت ايران هستند.
البته اصالح طلبان با حمايت گسترده اى 
كه در انتخابات 96 از روحانى انجام دادند 
و با افتضاحاتى كــه روحانى در مديريت 
كشور به وجود آورد، در جامعه ما مرده اند 
و از همــه جا مانده اند و ايــن امكان هم 
وجود دارد كه بــا اين مواضع مى خواهند 

خودشان را زنده كنند.
اصالح طلبان كه سنگ برجام موجود را به 
سينه مى زدند كه قرار است چنين و چنان 
شود، به عنوان نمونه تجارت ما بسيار بهتر 
مى شود و اقتصاد ما به ثبات مى رسد، اما 
هيچ كدام از وعده هاى آن ها عملى نشــد، 
چگونــه دولت كنونــى مى تواند تعهدات 

فعلى برجام 2را قبول كند؟
مى توان گفــت رهبر معظــم انقالب كه 
مذاكــره بــا آمريــكا را نپذيرفته اســت، 
دولــت هم اين طــرح را نخواهد پذيرفت 
و خوشــبختانه دولت در يك الى دو ماه 
اخير مواضع نسبتاً بدى نسبت به كاهش 
تعهدات برجام نداشــته است و هم رئيس 
جمهور و هم وزير امور خارجه كشورمان 
نسبت به كاهش تعهدات برجام در مقابل 
بى تعهــدى آمريكا پابرجــا بودند و اميد 
داريم كه بر همين مواضع پابرجا باشــند 
و دولت نسبت به طرح مكرون نظر مثبتى 
نداشــته است؛ چرا كه چشم انداز روشنى 

در اين طرح ديده نمى شود.
قــرار بود در برجام اصلــى همه تهديدها 
برداشــته شــود، اما هيچ اقدامى در اين 
خصــوص انجام نشــد و اكنــون غربى ها 
بخواهند با پيشــنهادات نسيه، جمهورى 
اســالمى ايــران را قانــع كننــد، قطعاً 
نمى توانند و اگر جمهورى اســالمى ايران 
مى خواســت پيشنهادهاى طرح فرانسه را 

قبول كند، نشانه اوج بى سياستى است.
در واقــع مى تــوان گفت طرح فرانســه 
يــا طــرح امانوئل مكرون هــم از طرف 
غربى ها و هم از طرف اصالح طلبان يك 
شــانتاژ سياســى و يا يك حقه بازى و 
چرب زبانى و دروغگويى نهفته سياســى 

بود.
غربى ها از ارائه اين طرح اهداف چندجانبه 
دارند، در بعد بين الملل مى خواهند بگويند 
ما پيشــنهاد داديم اما ايــران نپذيرفت و 
خوشــبختانه در بعد داخلى هر نيتى كه 
داشــته باشــند، حناى آن ها براى مردم 
ايران رنگى ندارد؛ چــرا كه مردم در اين 
مدت چهار سال متوجه شدند كه نه تنها 
برجام هيچ ثمره اى براى آن ها نداشــت، 

بلكه مشكالت كشور چند برابر شد.
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محدوديت هسته اى ايران بايد صدساله باشدراهكارهاى چند ماهه براى توقف قابل قبول نيست
ايرنا: رؤســاى جمهورى ايران و فرانســه 
در مكالمــه اى تلفنــى دربــاره مهم ترين 
مســائل و موضوعات دوجانبه، منطقه اى و 
بين المللى با يكديگر گفت وگو و بر ضرورت 
استمرار تالش ها براى حفظ و ادامه توافق 
برجام تأكيد كردند. حســن روحانى عصر 
پنجشنبه در گفت وگوى تلفنى با «امانوئل 
مكرون» رئيس جمهورى فرانســه، اهتمام 
و تالش فرانســه براى حفظ برجام را حائز 
اهميت دانست و گفت: جمهورى اسالمى 
ايران مصمم به باز گذاشــتن همه مسيرها 
براى حفظ برجام اســت. روحانى تشديد 
تحريم ها عليه ايران از ســوى آمريكا را در 
بقاى برجام مشــكل آفرين دانست و افزود: 
افرادى در آمريكا هستند كه نمى خواهند 
تالش ها براى حفظ برجام موفق باشد كه 
نمونه آن تصميم اخيــر كنگره آمريكا در 
دزدى بيش از 1/5 ميليارد دالر پول ملت 

ايران است.

روحانى تبادل از طريق اينستكس همزمان با 
ورود پول فروش نفت را در راستاى استمرار 
تالش هــا براى حفظ برجام مهم دانســت و 
خاطرنشــان كرد: گذشــت زمان و از دست 
رفتن فرصت ها ايران را مجبور به اجراى گام 
سوم خود خواهد كرد. روحانى لغو تحريم هاى 
آمريكا را راهكارى ديگر براى استمرار تالش ها 
براى حفظ و ادامه برجام و بازگشت شرايط 
به گذشــته دانســت و گفت: به هيچ عنوان 
راهكارهاى چند ماهه براى توقف فعاليت هاى 

ايران قابل قبول نيست.

سياست: رئيس جمهــور آمريكا در واكنش 
به گزارش هاى منتشــر شده مبنى بر اينكه 
او «رند پال» سناتور جمهورى خواه را مأمور 
گفت وگو با ظريف، وزيــر امور خارجه ايران 
كرده، تكذيب كرد اما گفت به حرف هاى پال 
گوش مى دهد و براى او احترام قائل اســت. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا پال را براى 
مذاكره با ايران منصوب كرده است، گفت: «نه، 
چيزى در اين مورد نمى دانم جز اينكه من با 
سناتور پال صحبت كردم و سناتور پال كسى 
است كه من با او رابطه بسيار خوبى دارم و به 
او گوش مى دهم، اما نه، او را منصوب نكرده ام. 
او كسى است كه من به او گوش مى دهم، من 
براى سناتور پال احترام قائلم». رئيس جمهور 
آمريكا ســپس بار ديگر مدعى شد كه ايران 
در قيــاس با وضعيتى كــه در ابتداى دولت 
ترامپ داشــته، «بسيار متفاوت» شده است. 
وى افزود: «آن زمان آن ها داشــتند در يمن، 
سوريه و عراق مى جنگيدند و مشكل درست 

مى كردند. اكنون كامالً متفاوت هســتند و 
مى بينيد كه دارند عقب مى آيند». وى با بيان 
اينكه تحريم ها «آسيب زيادى» به ايران وارد 
كرده، گفت: اين وضعيت مى تواند به سرعت 
تغييــر كند و ايران بايد بــا آمريكا به توافق 
برســد. ترامپ گفت: «توافق رئيس جمهور 
[باراك] اوباما از جنبه هاى مختلف فاجعه بود، 
از همه مهم تر به اين دليل كه خيلى زود به 
پايان مى رسيد. نمى توانيد با يك كشور توافق 
كوتاه مدت داشته باشيد، بايد توافق صدساله 

باشد».

 سياست/مهدى پناهى   در ادامه تنش ها در خليج فارس و 
تنگه هرمز، توقيف يك كشتى خارجى حامل يك ميليون ليتر 
سوخت قاچاق توسط سپاه پاسداران با جنگ روانى آمريكايى ها 
و انگليسى ها روبه رو شد، جنگ روانى دستپاچه اى كه حاكى از 

نگرانى و وادادگى اين كشورهاست.
ظهر روز پنجشــنبه روابط عمومى منطقه يكم دريايى سپاه 
با اعالم خبر توقيف يك شــناور خارجى حامل يك ميليون 
ليتر سوخت قاچاق در جنوب جزيره الرك در جزاير خليج 
فارس، ادعاى رســانه هاى غربى مبنى بــر توقيف هر گونه 
شــناور ديگر توســط ايران را تكذيب كرد. هر چند برخى 
تحليلگــران خبر از انگليســى بودن اين كشــتى دادند اما 
ســخنگوى دولت انگليــس در اين مورد گفــت: «در حال 
حاضر ما از وجود هر گونه منافع انگليســى در اين كشتى، 

بى اطالع هستيم».
همزمان رئيس جمهور آمريكا  در واكنشى عجوالنه  و هيجانى 
بدون ارائه هيچ سندى از سرنگونى پهپاد ايرانى توسط يك ناو 
آبى خاكى آمريكا خبر داد، ادعايى كه با واكنش سپاه پاسداران و 

مقامات ايرانى بيشتر عرصه آبروريزى آمريكا نمايان شد.
تكذيب تعلق اين پهپاد به ايران توســط افراد و دســتگاه هاى 
ذى ربط و سپس تأكيد بر اين مسئله كه بزودى تصاوير ناوهاى 
آمريكايى را منتشــر مى كنيم،  نشــان از آن دارد كه مرزبانان 
كشورمان دستشان پر است و با تسلط كامل بر اوضاع در حال 

حفاظت از منافع كشورمان هستند. 

از ســوى ديگر اقدام ايران در تكذيب ســقوط پهپاد توســط 
ظريف، عراقچى و سردار شكارچى(سخنگوى نيروهاى مسلح 
كشورمان)، سرعت نشر خبر جعلى ترامپ را در فضاى رسانه ها 
گرفت و ناتوانى آمريكا در اثبات ادعاى رئيس جمهور آن كشور 
را به جهان نشــان داد. ترامپ در حالى ادعاى دروغين مطرح 
كرد و گفت كه اين پهپاد را از  ناو باكســر با موشك زده است 
كه ساعتى بعد پنتاگون، وزارت دفاع آمريكا در بيانيه اى كوتاه و 
بدون اسم آوردن از ايران مدعى شد كه يك پهپاد پس از ورود 
به «محدوده تهديدآميز» توسط ناو آمريكايى «يو اس اس باكسر» 
سرنگون شده است. اين سخنان ترامپ دقيقاً ناقض حرف هاى 
چند روز پيش او بود كه مدعى شده بود پس از حضورش در كاخ 
سفيد رفتار ايرانى ها تغيير كرده است! بر فرض هم اگر ادعاهاى 
آمريكايى ها را بپذيريم اما نزديك شدن يك پهپاد به ناو بزرگ 
آمريكايى آن هم به فاصله 900 مترى، يك شكست بزرگ براى 
ارتش آمريكاســت. آيا موشك هاى گران قيمت آمريكايى صرفاً 
براى يك پهپاد ايرانى خرج شــده است؟ همچنين اين مسئله 
نشان مى دهد كه پنتاگون نتوانسته يا نخواسته اطالعات دقيقى 

از شىء پرنده را در اختيار رئيس جمهور قرار دهد. 

 سپاه به وعده خود عمل كرد
مطابق اطالعيه روابط عمومى كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
تصاوير پهپادهاى ســپاه از ناوچه آمريكايى و سند دروغ بودن 
ادعاى آنان منتشــر شد كه اين مسئله رســوايى بزرگى براى 

هيمنه پوشالى آمريكا رقم زد.
بيانيه سپاه تأكيد كرده است: اين تصاوير نشان خواهد داد پهپاد 
نيروى هوافضاى ســپاه پيش از ورود ناوچه  آمريكايى به تنگه 
هرمــز در حال اجراى مأموريت جارى خود در منطقه بوده و از 
جمله تصاويــر مربوط به رصد و مراقبت از ناوچه مذكور را نيز 
پيش و حتى پس از زمان مورد ادعاى آمريكايى ها به ايستگاه 

خود ارسال و سالم به پايگاه خود بازگشته است.
روابط عمومى كل سپاه در پايان بيانيه خود تأكيد كرده است: 
يگان هاى دريايى و هوافضاى ســپاه بر اساس مأموريت هاى 
قانونى خود و در راســتاى برقــرارى امنيت آبراه تنگه هرمز 
و خليج فارس، تحركات بيگانگان بويژه نيروهاى تروريســت 
آمريكا و انگليســى ها در اين منطقه راهبردى را هوشمندانه 
و به طور مســتمر تحت نظارت و كنترل دقيق داشــته و با 
اشــراف اطالعاتى و آمادگى هاى مطمئــن موجود، هر گونه 
اقدام تجاوزكارانه و خالف قوانين و مقررات بين المللى آنان را 
با پاســخ متناسب، مواجه خواهند ساخت. ادعايى كه ديشب 
عملى شد و با انتشار تصاوير رصد ناو باكسر و ناو هاى همراه 

دروغ يانكى ها برمال شد.

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

شبكه اجتماعى

ميدان هاى دشوار براى آمريكا
مهدى محمدى، فعال سياســى نوشت: آسمان منطقه هميشه 
براى آمريكا يك فضاى «آسان» بوده. آمريكايى ها آزادانه در آن 
تردد مى كردند و هرگز الزم نمــى ديدند بابت اهداف خود به 
كسى توضيح بدهند. اما مدتى است هم آسمان و هم دريا براى 
آمريكا در منطقه به «ميدان هاى دشوار» تبديل شده. رويدادها 
از كنترل آمريكا خارج شده است و هر لحظه يك غافلگيرى يا 

تحقير جديد در راه است.

واكنش عراقچى به ادعاى آمريكا 
معاون سياســى وزارت خارجه در توييتى كه به زبان انگليسى 
منتشر كرده، گفت: ما هيچ پهپادى را نه در تنگه هرمز و نه هيچ 
جاى ديگر از دســت نداده ايم، نگرانم كه ناو يو اس اس باكســر 

اشتباهى يكى از پهپادهاى خودشان را هدف قرار داده باشد!

چرا اتهامات ديگر اثر ندارد؟
رضا نصرى، كارشناس بين الملل نوشت: در سال گذشته، آمريكا 
ايران را به نقض پيمان منع ســالح شيميايى، ارسال موشك به 
يمن، اقدام تروريستى در اروپا، نگهدارى اطالعات ساخت بمب 
اتم، تخريب نفتكش در بندر فجيره، حمله به كشتى در درياى 
عمان و ســرنگونى پهپاد «در آب هاى بين المللى»  متهم كرده 
است. اين حجم بى سابقه از اتهامات سنگين - كه هريك از آن ها 
مى توانســت يك اجماع  فراگير عليه ايران ايجاد كند - توسط 
دستگاه ديپلماسى ايران - و در رأس آن دفتر نمايندگى ايران در 
سازمان ملل و شخص دكتر ظريف - به مؤثرترين شكل خنثى 

شده است.

الف ترامپ براى الپوشانى كدام خبر بود؟
محمد ايمانى، فعال رسانه اى نوشت: هارت و هورت و الف دروغ 
ترامپ درباره ســرنگونى پهپاد ايرانى، احتماالً براى به حاشيه 
انداختــن يك خبر مهــم بوده؛ توقيف شــناور خارجى حامل 
يك ميليون ليتر ســوخت قاچاق در جنــوب جزيره الرك در 
خليج فارس. اين كشتى با اسكورت و پرچم انگليس در تنگه هرمز 
تردد مى كرد كه توســط سپاه پاسداران توقيف شد. انگليسى ها 
و آمريكايى ها مى خواستند مالكيت كشتى را اماراتى ها برعهده 
بگيرند. اما امارات به دليل اينكه خواســتار تنش جديد با ايران 

نبود، درخواست آنان را رد كرد.

كفگير ته ديگ
سيد حسين نقوى حســينى،  نماينده مجلس نوشت:  كفگير 
آمريكايى هــا در  تحريم به تِه ديگ خورده و چيزى براى عرضه 
ندارند؛ بنابراين حاال دنبال مفرى بــراى باز كردن باب  مذاكره 
هستند، اما مذاكره اى وجود ندارد. آن ها بايد به تعهداتشان عمل 

كنند.

سياست خارجى

آمريكا سردرگم از توقيف دو كشتى خارجى، به ادعاهاى دروغين متوسل شد

بلوف ترامپ براى جبران حيثيت از دست رفته

سياست خارجىدولت
آرزوى خام ترامپپاسخ منفى روحانى به طرح فرانسوى ها

دفاعى - امنيتى
سردار سالمى در جزاير سه گانه مطرح كرد

تغيير راهبرد دفاعى به 
تهاجمى با خطاى دشمنان

سياست خارجى
تصويب دائمى پروتكل الحاقى

ادعاى گاردين درباره 
پيشنهاد «قابل توجه» ظريف 

 سياست داخلى
روايت رهامى از ديدار اصالح طلبان با رهبرى

تالش كرديم، نامزدهايمان 
تأييد صالحيت بشوند

 احزاب و تشكل ها
آيت اهللا امامى كاشانى: 

دنيا حقانيت كاهش تعهدات 
برجامى ايران را قبول دارد

ســپاه نيوز: فرمانده كل ســپاه با تبيين 
ســطح و عمق ويرانگرى ناشى از ضربه اول 
دشــمنان در هنگام تهديد و تعرض عملى 
احتمالى، تأكيد كرد: بسيار طبيعى است كه 
ما در استراتژى، دفاعى عمل مى كنيم؛ يعنى 
آغازگر و شروع كننده هيچ جنگى نيستيم، 
اما در تاكتيــك وضعيت كامــًال معكوس 
است و در صورتى كه خطايى محاسباتى از 
سوى دشمنان سر زند، راهبرد دفاعى ما به 
راهبرد تهاجمى تغيير وضعيت داده و همه 

ظرفيت هاى ما سراسر تهاجمى مى شوند.

فارس: روزنامه «گاردين» مدعى شــد كه 
ظريف در جمع خبرنگاران در نيويورك گفته 
است كه ايران حاضر است در ازاى رفع دائمى 
تحريم هاى اياالت متحده، بازرسى هاى ارتقا 
يافتــه و دائمى از برنامه هســته اى خود را 
بپذيرد. بر اساس توافق هسته اى، قرار است 
ايران در ســال 2023 پروتكل الحاقى را در 
مجلــس به تصويب برســاند و همزمان هم 
كنگره آمريكا تحريم هاى ايران را لغو كند. بر 
اساس پيشنهاد ظريف، ايران آماده است اين 

اقدام متقابل حاال انجام شود.

خبرآنالين: يــك چهــره اصالح طلب در 
خصــوص تســهيل حضــور اصالح طلبان 
در انتخابــات  گفــت: فكــر مى كرديم بايد 
متخصص ترين نيروها را به مجلس بفرستيم 
ولى بخش اعظم كانديداهاى اينچنينى ما رد 
صالحيت شدند، ما در كميته ائتالف و رايزنى 
ليســتى از اين افراد تهيه كرده بوديم و نزد 
بعضى از اعضاى شوراى نگهبان و جهانگيرى 
برديم تا در فرصت باقيمانده، آقاى روحانى با 
رهبرى و شوراى نگهبان رايزنى كنند، بلكه 

بخشى از اين ها تأييد شوند.

ايسنا: خطيب نماز جمعه تهران با اشاره 
به انجام تعهدات ايــران در برجام خطاب 
به اروپا و آمريكا بيان كرد: عجيب اســت 
كه تعهدات ايران بر پايه تعهدات شما بود. 
اين سقف روى ديوار و ستونى بايد باشد كه 
آن ستون تعهدات شماســت، شما به آن ها 

عمل نكرديد. 
وى با اشاره به كاهش تعهدات برجامى ايران،  
خاطرنشــان كرد: جمهورى اســالمى يك 
حركت قانونى كرد و اين حركت چيزى است 

كه دنيا هم آن را قبول دارد.

سپاه پاسداران انقالب اسالمى اعالم كرد
توقيف دو نفتكش انگليسى  در تنگه هرمز 

سياست: روابط عمومى نيروى دريايى سپاه در اطالعيه اى از توقيف يك فروند 
نفتكش انگليســى در تنگه هرمز خبر داد. روابط عمومى نيروى دريايى سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى در اطالعيه اى اعالم كرد: عصر جمعه يك فروند 
نفتكش  انگليســى با نام stena impero هنگام عبور از تنگه هرمز به علت 
رعايت نكردن قوانين و مقررات بين المللى دريايى بنا به درخواســت سازمان 
بنادر و دريانوردى اســتان هرمزگان، توسط يگان شناورى منطقه يكم نيروى 
دريايى ســپاه توقيف شــد. نفتكش مذكور پس از توقيف به ساحل هدايت و 
براى سير مراحل قانونى و بررسى هاى الزم تحويل سازمان بنادر و دريانوردى 
شــد. همچنين در آخرين ســاعات جمعه يك نفتكش ديگر انگليسى به نام 

Mesdar به سمت ايران تغيير مسير داده و توقيف شد.

آيت اهللا يزدى: 
بين برخى وزرا و نمايندگان مجلس 

ساخت و پاخت وجود دارد
مهر: آيت اهللا محمد يزدى، عضو فقهاى شــوراى نگهبــان در گفت وگويى در 
مورد روابط وزرا و نمايندگان مجلس گفت: من بى پروا مى گويم؛ نمايندگان هم 
مى خواهند بشنوند ميان برخى از نمايندگان با وزرا ساخت و پاخت هايى وجود 
دارد به نحوى كه به عنوان نمونه فالن وزير را صدا مى زنند و از او مى خواهند كه 
«فالن معدن را به من يا به فرزند و داماد من بده» تا برود از آن استفاده كند. وى 
افزود: در اين گونه روابط فاسد، امتياز قراردادهاى خاص را از وزرا مطالبه و تهديد 
مى كنند كه اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار مى كنند يا 

براى پاسخ به پرسش و يا استيضاح، آنان را به مجلس فرامى خوانند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری دوره »سبک زندگی رضوی با تأکید بر مسائل زنان و خانواده« در یزد   آستان: مراسم اختتامیه این طرح 27 تیرماه در مراسمی همراه با برگزاری آزمون پایانی در مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان یزد برگزار شد.حجت االسالم محمد کارگر شورکی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، ضمن تشکر از دست اندرکاران و کارشناسان شرکت کننده دراین طرح گفت: این دوره آموزشی که از 2۳ تیر 

آغاز شده و تا 27 تیر ادامه داشت؛ در قالب 26 ساعت درسی با حضور طالب مقطع سطح ۳ و ۴، دانش آموختگان سطح 2 و مبلغان فعال و دارای سابقه تبلیغی مؤثر مدارس علمیه استان  برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r جانبازان آسایشگاه امام خمینی w از غذای متبرک 
حضرت رضاj متنعم شدند

آســتان : این مراســم به همت امور 
ایثارگران آســتان قــدس رضوی در 
آسایشــگاه جانبــازان قطــع نخاعی 
امــام خمینی)ره( مشــهد همــراه با 
اجرای گروه ســرود نوجوانــان و ذکر 
توسل به ســاحت مقدس امام علی بن  
موســی الرضا)ع( برگــزار شــد.معاون 

فرهنگی آسایشــگاه جانبازان امام خمینی)ره( در حاشــیه این مراسم اطعام و 
پذیرایی از جانبازان، گفت: در خراســان رضوی حدود 140 جانباز قطع نخاعی 

داریم که تحت پوشش خدمات این مرکز توانبخشی هستند.
حجت االســام کریم دوان افــزود: جانبازانی که اینجا می آینــد همه جانبازان 
70درصد به باال و ضایعه نخاعی هســتند که در ایام مختلف بر حسب نیازشان 
به مرکز توانبخشی امام خمینی)ره( مراجعه می کنند و از خدماتی نظیر ویزیت و 

فیزیوتراپی بهره مند می شوند و برخی فقط پانسمان سرپایی دارند.
وی به جانبازان تحت پوشــش این آسایشگاه که به درجه شهادت نائل آمده اند، 
اشــاره و بیان کرد: در مدت 32 سالی که این مرکز راه اندازی شده، 60 جانباز از 

اینجا به همرزمان شهیدشان پیوستند و آسمانی شدند.

: h دکتر کبری خزعلی در رواق حضرت زهرا
حجاب یک استدالل عقلی و فکری است

آستان : کبری خزعلی، نماینده شورای 
عالی انقاب فرهنگی در شورای زنان و 
خانواده در سلسله  جلسات »دین، نشاط 
و زندگی« که در رواق حضرت زهرا)س( 
برگزار شــد، موضوع عفاف و حجاب را 
در محورهای تعریف، حدود و روش های 
تحقق حجــاب و عفاف، تفاوت نقش و 
مســئولیت زنان و مــردان در عفاف و 

حجاب و راهکارهای عملی و سیاســت های مصوب عفاف و حجاب مورد بحث و 
بررسی قرار داد.نماینده شورای عالی انقاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده، 
از گوهرشــاد به عنوان یک بانوی مروج دین و هنردوســت نام برد و اظهار کرد: 
گوهرشــاد در دربار تیموریان و عروس تیمور بــود ولی دین و راهش را خودش 

انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه اگر زن ها رشد کنند تحول اساسی به وجود می آورند، تصریح 
کرد: بانو گوهرشــاد با فروش گردنبند الماس نشان خود، مسجد باعظمتی در 
جوارحرم امام رضا)ع( بنا کرد و نامش در تاریخ ماندگار شــد. دو پســرش را 
نیز اهل هنر و قرآن تربیت کرد که آثار فاخر آن ها در مســجد گوهرشــاد بر 
عظمت این بنای باشــکوه افزوده است.خزعلی به فلسفه حجاب اشاره و بیان 
کرد: حجاب برای این است که فضای اجتماعی سالم بماند و در آن فکر، علم 
و مهارت رشد کند. بانویی باعظمت مثل گوهرشاد در پوشش حجاب موقوفات 
بسیاری از خود بر جای گذاشت و نامش همچنان در زمره بانوان بزرگ واقف 

در تاریخ می درخشد.
نماینده شــورای عالی انقاب فرهنگی در شــورای زنــان و خانواده، حجاب را 
فطری دانســت و افزود: حضرت آدم)ع( و حضرت حوا)س( در بهشــت آفریده 
شــدند و فرمان هم رسید از آن میوه ممنوعه نخورید اما وقتی با حیله شیطان 
فریب خوردند و حجاب از آن ها برداشته شد، آن ها سعی کردند با برگ درختان 
خودشان را بپوشانند.وی با بیان اینکه حجاب یک استدالل عقلی و فکری است 
و دین اسام آن را کامل کرده، اظهار کرد: مسئله حجاب یک امر حقیقی و نیاز 
فطری و عقلی است که در مقابلش یکسری بایدها و نبایدهایی وجود دارد و این 

بایدها و نبایدها را هر کشوری با هر دین و مذهبی تعریف می کند.
خزعلی بیان کرد: دشــمنان وقتی می خواهند اسام را بکوبند نخست به سراغ 
حجاب خانم ها می آیند. معلوم اســت که خانم ها خیلی مهم بوده و در نابودی یا 
احیای دین خیلی اثرگذار هستند. یکی مثل گوهرشاد پایه گذار یک حرکت برای 

حفظ دین و دیگری مثل هند جگرخوار منفور تاریخ می شود.
نماینده شورای عالی انقاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده در پایان با اشاره 
به سوره احزاب، خاطرنشان کرد: آیات این سوره نشانگر آن است که زنان توفیق 
دارند با نوع رفتار و پوشش خود، کل جامعه را از فساد حفظ کرده و از هر گونه 

آزار و اذیت نیز جلوگیری کنند.

 نشست تخصصی
»کرامت انسانی در ادیان ابراهیمی« برگزار شد

آستان : نشســت تخصصی »کرامت انســانی در ادیان ابراهیمــی« با تأکید بر 
آموزه های رضوی در ســالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان فارس 
برگزار شد.در این نشست که با همکاری دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
استان و با حضور نماینده جامعه زرتشتیان، نماینده آشوریان و اعضای کمیته علمی 
همایش بین المللی امام رضا)ع( و گفت وگوی ادیان برگزار شد، نمایندگانی از ادیان 
مختلف حضور یافتند و در مورد هسته مرکزی ادیان توحیدی که همان اخاق و 
توحید در تمام ادیان است به بحث و تبادل نظر پرداختند.گفتنی است، همایش 
بین المللی امام رضا)ع( و گفت وگوی ادیان با اهدافی مانند معرفی و گســترش 
الگوی شخصیتی امام رضا)ع( به مجامع دینی جهان، ایجاد و تداوم گفتمان دینی 
با مجامع و نهادهای دینی غیرمسلمان به  منظور معرفی اندیشه های اسام ناب 
و مقابله با افراط  گرایی و خشونت های معرفی  شده به نام دین، رفع ذهنیت های 
منفی، ســوء تفاهمات و آثار ناشــی از بمباران تبلیغی و رسانه ای علیه اسام و 
تشیع و ارتقا و بسط اندیشه و آگاهی نسل جوان از طریق تجربه و بهره مندی از 
ظرفیت گفت وگوی ادیان با حمایت آستان قدس رضوی از سال گذشته فعالیت 
خود را آغاز کرده و نخســتین همایش را در مشــهد مقدس برگزار کرده است.

پایگاه تخصصی امام رضاj  در کتابخانه دیجیتال 
آستان قدس رضوی رونمایی شد

آســتان : علی ضرابی، مدیر کتابخانه 
دیجیتال رضــوی در خصوص کاربرد 
این پایگاه تخصصی گفت: رکن اساسی 
هر پژوهش دسترســی به منابع معتبر 
علمی اســت و این پایگاه در راســتای 
کمک به پژوهشــگران در دستیابی به 
منابع علمی مرتبط با حضرت رضا)ع( 

راه اندازی شده است.وی با اشاره به حجم منابعی که توسط این پایگاه تخصصی 
پشتیبانی می شود، گفت: این پایگاه مشتمل بر حدود ۸3۹0 منبع دیجیتال از 
قبیل نسخه های خطی، چاپ سنگی، اسناد، پایان نامه، عکس، کتاب های چاپی با 

محوریت امام رضا)ع( و حرم مطهر رضوی است.
وی تصریح کرد: عاوه بر ارائه اطاعات کتاب شناختی، این پایگاه امکان تورق تمام 
متن منبع مورد نظر را برای محقق و پژوهشگر فراهم آورده است که به مرور تعداد 
بیشتری از منابع را در بر خواهد گرفت.ضرابی افزود: پژوهشگران عاوه بر مطالعه 
دیجیتال در این پایگاه در ســایت www.digital.aqr.irمیتوانند از طریق 
سامانه خدمات تحویل منبع، نسخه دیجیتال مدنظر خود را درخواست و بر اساس 
قوانین کشوری دریافت کنند.گفتنی است، از تعداد ۸3۹0 منبع اطاعاتی موجود 
در این پایگاه تخصصی، 44۸۸ عکس، 2610 کتاب چاپی، 370 نســخه خطی، 

4۵7چاپ سنگی، 1۸4پایان نامه و 2۸1 منبع مختلف وجود دارد.

ملی  جشنواره  نخستین  آستان    
دکترا  رساله های  و  ارشد  »پایان نامه های 
دینی«  رویکرد  با  روان شناسی  و  مشاوره 
با حضور محمد مهدی نژاد نوری؛ معاون 
علمی آستان قدس رضوی، سید محسن 
مشاوره،  مرکز جامع  مدیر  نکاح؛  اصغری 
رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی 
محققان  و  پژوهشگران  استادان،  سایر  و 
فعال در عرصه روان شناسی دینی در تاالر 
طبرسی بنیاد پژوهش های اسامی آستان 

قدس رضوی برگزار شد.
معاون علمی آســتان قــدس رضوی در 
این جشنواره با اشاره به اینکه دین مبین 
اسام برای رفع مشکات و گرفتاری های 
مســلمانان مطالب ناب و ارزنــده ای را در 
عمــق خود جای داده اســت، اظهار کرد: 
نظام جمهوری اسامی ایران در 40 سال 
گذشــته جامعه را با رویکرد دینی توسط 
رهبر معظم انقاب، قانون، شــرع مقدس 
اسام، بحث عقانی و منطقی اداره کرده 
است.مهدی نژاد با بیان اینکه حاصل این 
رویکــرد دینی در جامعــه، اکنون تدوین 
بیانیه گام دوم انقاب با محوریت جوانان 
1۸ تا 40 سال است، گفت: شرایط جامعه 
در طول زمان به صورت متوالی دچار تغییر 
و تحوالت مختلف و پدیدار شدن ابزارهای 
جدید در کنار تفکرات جدید می شود و در 
این راستا باید برای روان شناسی و مشاوره، 
محتوای علمی بــا توجه به رویکرد دینی 

تولید شود.
وی فضای مجــازی را یکــی از ابزارهای 
جدید و تأثیرگذار بــر روش های قدیمی 
روان شناسی و مشاوره معرفی کرد و افزود: 
در فضــای مجازی مبحث ازدواج ســفید 
مطرح می شود و به دنبال ترویج آن و ایجاد 
رفتارهــای غیراخاقی در ســطح جامعه 
است؛ بنابراین برای درمان این معضل در 
حوزه روان شناسی و مشاوره نیاز به نوآوری 

است.
معاون علمی آستان قدس رضوی ادامه داد: 
مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی 
آســتان قدس رضوی زیــر مجموعه این 
معاونت قرار دارد و کار آن صرفاً مشــاوره 
نیســت، بلکه با انجام مشاوره های علمی 
فشــرده از دســتاوردهای این مشاوره ها 
افزود: مرکز  اســتفاده می کند.مهدی نژاد 
جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان 
قدس رضوی در راستای انجام مشاوره های 
علمی- تخصصی و فشــرده از خادمیاران 
علمی، نخبگان و سرباز محقق، پایان نامه ها 
و رساله های دانشگاهی_حوزوی بهره گیری 

می کند.

وی با بیان اینکه توصیه نخست بیانیه گام 
دوم انقاب توجه ویژه به علم و مرجعیت 
علمی است، خاطرنشان کرد: معاونت علمی 
آستان قدس رضوی در راستای بهره گیری 
صحیــح از علم و متناســب با نیاز جامعه 
از جنبــه موضوعی در حــال جهت دهی 
پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا است 
و در همین راستا از پایان نامه های ارشد و 
رساله های دکترا مشاوره و روان شناسی با 

رویکرد دینی حمایت می کند.
معاون علمی آستان قدس رضوی پیشنهاد 
کرد: استادان، دانشــجویان، پژوهشگران 
و محققــان می توانند بــا معاونت علمی 
آستان قدس رضوی تعامل داشته باشند، 
بــه گونه ای که از ســوی معاونت به آن ها 
سفارش داده می شود تا با تحقیقات مفصل 
و راهکار علمی آســیب های اجتماعی را 

کشف و رفع کنند.
مهدی نــژاد اضافه کرد: ایــن تعامل برای 
اســتادان، دانشــجویان، پژوهشــگران و 
محققان و معاونت علمی آســتان قدس 
رضوی از ســود برخوردار اســت؛ چرا که 
این افــراد در تحقیقات مفصل با برخی از 
مشکات جامعه آشنا می شوند تا از طریق 

علمی آن را رفع کنند.

 دو دهه خدمت رسانی به زائران
سید محســن اصغری نکاح نیز در مراسم 
اختتامیه نخستین جشنواره ملی رساله ها و 
پایان نامه های روان شناسی با رویکرد دینی 
گفت: در فضای آستان قدس رضوی بیش 
از دو دهه اســت که به زائران و مجاوران 

خدمات روان شناسی ارائه می شود. 
وی تصریح کرد: از آنجایی که حرم مطهر 
رضــوی ملجأ و پناهگاهی برای مســائل 
معنوی و روحی مردم اســت، افرادی که 
به این مکان مقدس پناه می آورند، گاهی 
نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای نیز دارند 

و همین امر بهانه ای برای تشکیل مراکزی 
برای مشــاوره و روان شناسی در این مکان 

مقدس شده است.  
اصغری نکاح در ادامه با اشاره به فعالیت های 
آستان قدس رضوی در حوزه روان شناسی 
و مشــاوره بیان کرد: در حال حاضر مرکز 
جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان 
قدس رضــوی سیاســت گذاری، نظارت، 
راهبری و مدیریت فعالیت های روان شناسی 
و مشــاوره ای در آستان قدس رضوی را بر 

عهده دارد. 
وی افزود: این مرکز دارای چهار کلینیک 
مشــاوره و روان شناســی در حرم مطهر 
رضوی و ســطح شهر مشــهد است که 
نخســتین کلینیک آن، کلینیک زائر در 
باب الهــادی)ع( صحن جامــع این بارگاه 

مطهر قرار دارد. 

 23 هزار ساعت مشاوره به صورت 
رایگان

مدیــر مرکــز جامع مشــاوره، رشــد و 
توانمندسازی آســتان قدس رضوی ابراز 
کرد: در این کلینیک سال گذشته بیش از 
23 هزار ساعت مشاوره به صورت رایگان 
در حوزه خانواده، کودک، اختاالت بالینی، 
ازدواج، بحران های زندگــی و ... به زائران 

حرم مطهر رضوی ارائه شده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: دومین کلینیک 
روان شناسی و مشاوره  مرکز جامع مشاوره، 
رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی 
در زائرشهر رضوی برپا شده است که در آن 
آموزش و مشاوره گروهی به صورت رایگان 

صورت می گیرد. 
وی ابراز کرد: ســومین کلینیک، کلینیک 
آســتان مهر رضوی در مرکز شهر مشهد 
مقدس ســه راه بعثت است که توسط آن 
خدمات مشاوره ای متعددی به مجاوران، 
پرســنل و خادمان آســتان قدس رضوی 

ارائه می شــود.اصغری نــکاح افزود: همه 
اقدام های مرکز جامع مشــاوره، رشــد و 
توانمندســازی آستان قدس رضوی تحت 
نظر شورای اندیشه ورز صورت می گیرد و 
این مرکز مدل های جدیدی از روان شناسی 
مبتنی بر آموزه هــای دینی ارائه کرده که 
شامل مشاوره پیش از ازدواج، اختاف های 
زناشــویی و انعطاف پذیری خانــواده و ... 

می شود. 

 سبک زندگی اسالمی و رضوی
 را به مردم آموزش دهیم

در این مراسم همچنین پروفسور مسعود 
جان بزرگی؛ عضو هیئت اندیشه ورز علمی 
مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی 

آســتان قدس رضــوی به 
ایراد ســخنرانی پرداخت و 
گفت: خدمات روان شناسی 
که در آستان قدس رضوی 
به زائران و مجــاوران ارائه 
می شــود، باید در شأن این 
آســتان مقدس باشد. وی 
ارائه شــده  افزود: خدمات 
باید حرفه ای باشد و رویکرد 
دینی داشته باشد؛ چرا که 
مشــاوره ای  کلینیک های 
آســتان قــدس رضــوی 
منتسب به نام مقدس امام 
رضا)ع( است و ارائه خدمات 
مشاوره ای در این مراکز باید 
بــر مبنای آیــات و روایات 

اسامی باشد. 
استاد دانشگاه علوم حدیث 
تهــران ابــراز کــرد: ما در 
شورای اندیشــه ورز به این 
نتیجه رسیدیم که باید یک 
الگوی مداخلــه فرهنگی-

مذهبی بر اساس مبانی و دستورات دینی 
و با توجه به انتظاری که از آســتان قدس 
رضوی مــی رود، تبیین کنیــم؛ چرا که 
چنین الگویــی در دنیا وجود ندارد. وی با 
بیان اینکه مشاوره در کلینیک های آستان 
قدس رضوی باید با رویکرد دینی باشــد، 
اظهار کرد: ما باید ســبک زندگی اسامی 
و رضوی را به مــردم آموزش دهیم و این 
سبک زندگی را به عنوان الگویی موفق به 

دنیا صادر کنیم. 
گفتنــی اســت؛ در پایان این مراســم از 
برگزیدگان نخستین جشنواره ملی پایان 
نامه های ارشد و رساله های دکترا  مشاوره 
و روان شناســی با رویکرد دینی با اهدای 

جوایزی ارزنده و نفیس قدردانی شد.

استادان، 
دانشجویان، 

پژوهشگران و 
محققان می توانند 

با معاونت علمی 
آستان قدس 
رضوی تعامل 
داشته باشند، 

به گونه ای که از 
سوی معاونت به 

آن ها سفارش 
داده می شود 
تا با تحقیقات 

مفصل و راهکار 
علمی آسیب های 

اجتماعی را کشف 
و رفع کنند

بــــــــرش

نخستین جشنواره ملی مشاوره و روان شناسی با رویکرد دینی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

 چرا آســتان قدس با وجود مکان کافی مهدی نژاد:معاونت علمی از پایان نامه ها حمایت می کند
برای احداث کفشــداری این همه کیســه 
پاســتیک هر روز مصرف می کند به خدا 

باید جوابگوی این حجم دورریز باشید؟!
09372000119

 هر وقت حرم می آیم از اینکه این تعداد 
پسر بچه و نوجوان درگیر جمع آوری یا پهن 
کردن فرش هستند و زحمات زیادی برای 
این کار می کشــند خجالت زده می شــوم 
آیــا این ها حقوق از آســتان قدس رضوی 

می گیرند؟
0915000171

 لطفاً ورود میت را به داخل رواق ها ممنوع 
کنید. تا همان صحن آزادی کافی است.

 09150009701

 با عرض سام. لطفاً در ضلع جنوبی فلکه 
آب یک گذر عابر پیاده احداث کنید. خیلی 

ترافیک سنگین است.
09150001602

 با سام. چند ساله که در حسرت فرزند 
می ســوزم. خواهش می کنم به حرمت آقا 
امام رضا)ع( برام دعا کنین. خیلی دلشکسته 

و غمگینم.
09150004438

 خدا قــوت به همه خادمان و مدیرانی از 
آســتان قدس که این برنامه زیارت ناتوانان 
را برنامه ریزی و اجــرا می کنند. واقعاً یکی 
از آن کارهــای عالی کــه راه افتاده همین 
زیارت این معلوالن و کهنساالنی است که 
تاکنون امکان زیارت از نزدیک ضریح مطهر 

را نداشته اند.
09370005060

 سام خدمت تولیت آستان قدس. لطفاً 
از شرکت های تابعه هم سرزده بازدید کنید. 

اجرتان با امام رضا)ع(.
09350004292

عطر و بوی رضوی در مؤسسه خیریه »محدث«

 آستان  امروز شهناز عبادانی نیست که به دریافت این جایزه 
افتخار می کند، بلکه تندیس جایزه جهانی گوهرشاد است که از 
قرار گرفتن در دست این بانوی نیکوکار به خود می بالد. شهناز 
عبادانی واقف و مدیر عامل مؤسســه خیریه »محدث« یکی از 
هشــت بانوی برگزیده چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد است. 
مشروح گفت وگوی اختصاصی ما با این بانوی نیکوکار را در ادامه 

می خوانید.

بانو عبادانی را برای ما معرفی کنید.
شهناز عبادانی متولد ســال 33 هستم و سال ها به عنوان یک 
فرهنگی و کارشناس بهداشت و تغذیه اداره کل آموزش و پرورش 
تهران خدمت کرده ام. ســال ۸0 خودم را با 24 ســال خدمت 
بازنشســت و پس از آن اقدام به تأســیس مؤسسه  خیریه ای با 

عنوان»محدث« کردم. 
 

 دلیل نام گذاری مؤسسه به نام»محدث« چه بود؟
از زمانی که در آموزش و پرورش بودم هم سعی می کردم بیشتر 
بودجه ها را صرف امور خیرخواهانه و رسیدگی به امور مستضعفان 
کنم و به خاطر ارادت قلبی که به ساحت مقدس حضرت رضا)ع( 
داشتم، مؤسســه خیریه را به نام »محدث« که مخفف عبارت 
»مؤسســه حمایت از دانش آموزان ثامن االئمه« است نام گذاری 
کردم تا این مؤسسه متبرک به نام مقدس حضرت رضا)ع( باشد.

  در مؤسســه خیریه »محدث« چه اقدام  هایی انجام 
می شود؟

از زمان حضور در آموزش و پرورش بیشــتر بودجه ها را صرف 
امور خیریه و کمک به دانش آموزانی بی سرپرست و بدسرپرست 
می کردم تــا بتوانند مانند بقیه بچه هــا درس بخوانند و ادامه 
تحصیل بدهند. با توجه به نیاز بچه ها و عاقه  شــخصی که به 
این کارها داشــتم با 24 سال خدمت خودم را بازنشست کردم 
و به طور گســترده تری کمک به دانش آمــوزان بی بضاعت را 

پیگیری کردم. برای ساماندهی و نظم بخشیدن به این اقدامات 
مؤسسه خیریه محدث را تأسیس کردم و تاکنون بیش از 1000 
دانش آموز بی بضاعت را شناســایی و تا مراحل دانشــگاهی به 
حمایت از آن ها پرداخته ام. البته ما در مؤسسه خود خانواده این 
دانش آموزان را هم تحت پوشش قرار می دهیم تا دانش آموز در 
محیطی آرام زندگی کند و درس بخواند. عاوه بر این ها اعطای 
مســتمری ماهیانه از 100 تا 300 هــزار تومان به مددجویان، 
اعطای اقام معیشتی، تأمین هزینه های درمانی مددجویان، اعزام 
خانواده های زیارت اولی به مشهد مقدس، اهدای جهیزیه و کمک 
هزینه جهیزیه، کمک به آزادی زندانیان غیر عمد، کمک به خرید 
مســکن برای مددجویان، کمک هزینه اجاره و ودیعه مسکن، 
اهدای سیسمونی، اعطای وام قرض الحسنه، اعزام دانش آموزان 
تحت پوشش به قم و مشهد از جمله اقدام های این خیریه است 
و در سال های اخیر نیز با پرداخت 1۵0 میلیون تومان به آستان 
قدس رضوی سه واحد ســوئیت در زائر شهر رضوی به صورت 
وقف مشــارکتی خریداری و برای استفاده زائران بی بضاعت در 
اختیار آستان قدس رضوی گذاشته شده است و همچنین دانش 
آموزانی که از طرف خیریه به مشهد مقدس اعزام می شوند در 

این سوئیت اسکان داده می شوند.

 مددجویانی که تحت پوشــش قرار می دهید چگونه 
گزینش می شوند؟

برای گزینش و شناسایی این مددجویان تحقیقات زیادی انجام 
می دهیم. وقتی فردی به مؤسســه مراجعه می کند و یا معرفی 
می شــود، تحقیقات را در خصوص شناسایی او شروع می کنیم 
و پس از اینکه محرز شد فرد واقعاً نیازمند است، برای او پرونده 
تشــکیل می دهیم تا بیوگرافی و شرح حالش را داشته باشیم. 
گاهــی این تحقیقات بیــش از 6 ماه طول می کشــد. پس از 
تشکیل پرونده آن دانش آموز و خانواده اش را تحت پوشش قرار 
می دهیم و تا زمان ورود به دانشگاه آن ها را حمایت می کنیم و 
وقتی دانشگاه رفت و مستقل شد یک پرونده دیگر را جایگزین 
او می کنیم. گاهی اوقات خود مدد جویان پس از اینکه مستقل 
شدند و سرکار رفتند به عنوان خیر از خیریه حمایت می کنند.   

 آیا در زمینه اشتغال آن ها هم اقدامی انجام می دهید؟
بعضی از مددجویــان را پس از اینکه دیپلم گرفتند ســر کار 
می فرستیم تا برای خود درآمد داشته باشند و تا حدودی خودکفا 
شوند، ولی در سال های اخیر و با وجود مشکل بیکاری کمتر این 
اتفاق می افتد. اگر مادران این دانش آموزان هم توانایی و مهارت 
خیاطی داشته باشند، چرخ خیاطی در اختیار آن ها می گذاریم تا 
عاوه بر مستمری که از خیریه دریافت می کنند، درآمد اندکی 

هم داشته باشند.

 آیا فعالیت های این خیریه تنها به شهر تهران خالصه 
می شود؟

در ابتدا فقط دانش آموزان تهرانی را تحت پوشش قرار می دادیم، 
ولی با گسترده شدن فعالیت ها کم کم به استان های دیگرهم ورود 
پیدا کرده ایم. در چند ســال اخیر مناطق محروم در استان های 
مختلف که مدرسه ندارند را شناسایی می کنیم. مانند روستایی 
در بروجرد که آن روســتا دبیرستان دخترانه نداشت و دختران 
بعد از ششــم ابتدایی به دلیل نداشــتن مدرسه ترک تحصیل 
می کردند و یا مجبور بودند به روستاهای اطراف بروند و گرفتار 
مشکاتی می شدند. یک زمین متروکه در آنجا بود که نصف آن را 
دبیرستان و نصف آن را خوابگاه ساختیم. حاال دختران آن روستا 
می توانند به دبیرستان بروند و ادامه تحصیل بدهند. در سیستان 
و بلوچستان نیز روستایی بود که مدرسه نداشت و دانش آموزان 
در مسجد و یا جاهای دیگر درس می خواندند. در آنجا هم مدرسه 
محدث را ساختیم. قرار است بزودی در منطقه سیل زده پلدختر 
هم برای دانش آموزان مدرســه ای بســازیم تا دانش آموزان این 

منطقه دغدغه کمتری برای درس خواندن داشته باشند.

 توجه به نام مقدس ثامن االئمــه)ع( چقدر در جذب 
همکاری های مردمی مؤثر بوده است؟

افرادی که با مؤسســه محدث همکاری دارند بدون اســتثنا به 
صورت افتخاری کار می کنند، چرا که این مؤسســه را قطعه ای 
از مشــهدالرضا)ع( می دانند و به عشق امام رضا)ع( هر خدمتی 
از دستشــان برآید، انجام می دهند. عــاوه بر کارکنان خیرانی 
هم هستند که به لطف امام رضا)ع( همکاری خوبی با ما دارند. 
مدتی پیش فرم هایی برای ثبت نام خادمیاری به دستم رسید، 
وقتی گزینه های آن را مطالعه کردم، دیدم این موارد شامل همه 

کارهایی است که ما انجام می دهیم. 
زیاد دنبال این نیستم که برای دریافت کارت دنبال خادمیاری 
باشــم و عقیده دارم هر کس در هر جایی به عشق امام رضا)ع( 
به مردم خدمت کند، خادم ایشان است. به نظر من همه افرادی 
که با مؤسسه محدث همکاری می کنند خادمیار هستند. برخی 
دختران جوان با ما همکاری دارند که خودشان نیازمند و درگیر 
مشکات اقتصادی هســتند. وقتی به آن ها می گویم بروند در 
مدارس غیر انتفاعی و یا جاهای دیگر کار کنند، جواب می دهند 
لذتی را که از کار در خیریه می برند در هیچ جای دیگر احساس 
نمی کنند. تمام خســتگی عوامل خیریه زمانــی که آخر ماه 
خانواده ها ســبد کاال را تحویل می گیرند، رفع می شود؛ چرا که 

همه خانواده ها را خوشحال می بینند.

گفت وگو
پای صحبت های بانوی برگزیده جایزه جهانی گوهرشاد

صدای مردم

خبر

خـــبر

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان  به همت 
قدس رضوی صورت گرفت

 دبیر اجرایی کنگره علمی 
»تازه های سندروم حاد کرونری«:

 هر 33 ثانیه یک مرگ
  به دلیل گرفتگی رگ های

 قلب اتفاق می افتد
آســتان: دکتر محمد وجدان پرســت در 
حاشــیه کنگره علمی »تازه های ســندروم 
حــاد کرونری« که با حضور برجســته ترین 
متخصصان و پزشــکان فوق تخصص قلب 
و عروق کشــورمان در بیمارســتان رضوی 
برگزار شد، عنوان کرد: در واقع، قلب را باید 
پرکارتریــن عضو بدن انســان بدانیم که در 
سراســر زندگی یک فرد به طور دائم خون 
را که غنی از اکســیژن و مواد غذایی است از 
طریق شبکه رگ ها به تمام قسمت های بدن 
پمپاژ می کند؛ بنابراین عضله قلب نیز به خون 
غنی از اکسیژن نیاز دارد که این خون توسط 
عروق کرونری تأمین می شــود و به همین 
خاطر، بیماری عروق کرونر شایع ترین علت 

حمله های قلبی است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸0 درصد از بیماران 
قلبی و عروقی در جهان به سندروم حاد کرونری 
مبتا هســتند، افزود: سندروم حاد کرونری 
 )Acute Coronary Syndrome(
یکی از مهم ترین علل شایع مراجعه بیماران 
به بخش اورژانس بیمارســتان ها بوده و بروز 
STEMI در اثر انسداد یکی از عروق اصلی 
کرونــر اتفــاق می افتد.وی افــزود: به دلیل 
اهمیت به روز بودن اطاعات پزشکان درباره 
این عارضــه، کنگره علمی یکروزه »تازه های 
سندروم حاد کرونری« با حضور بیش از 20 
اینترونشنال کاردیولوژیست برجسته کشور 
در بیمارســتان فوق تخصصی رضوی برگزار 

شده است.
وی افزود: بر پایه آخرین تحقیقات انجام شده، 
آمــار مبتایان به این نوع بیماری در ایران و 
جهان رو به افزایش اســت و در این کنگره 
علمی یکروزه آخرین روش های درمانی روز 
دنیــا جهت درمان این نوع بیماران به تبادل 
نظر گذاشــته شــد.این فلوشــیپ اقدامات 
مداخله ای قلب و عروق بزرگساالن ادامه داد: 
گرفتگــی عروق قلب به عنوان یکی از عوامل 
اصلی مرگ  و میر در دنیا شناخته شده و باید 
با اقدام به موقع ضمن پیشگیری از گسترش 
آن، درمان به موقع را برای حفظ سامت بیمار 

به کار بگیریم.
وی عنــوان کرد: در هــر 33 ثانیه یک نفر 
بــه علت این بیماری جان خود را از دســت 
می دهد که سریع ترین زمان مرگ را نسبت 
به ســایر بیماری ها دارد و اگــر از اقدامات 
پیشگیرانه، تجویزهای صحیح و درمان های 
به موقع بهره بگیریم، می توانیم گامی مؤثر در 

مسیر سامت این نوع بیماران برداریم.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمى توانيم واردات قطعات توليد لوازم خانگى
 را به صفر برسانيم

خبر آنالين: محمدرضا غزنوى، سخنگوى انجمن صنفى توليدكنندگان لوازم خانگى 
گفت: در حال حاضر در هر يك از انواع لوازم خانگى دو تا پنج قطعه وارداتى اســت و 
ساير قطعات در داخل كشور توليد مى شود. براى مثال درمجموع 300 قطعه در ساخت 
يك يخچال استفاده شده كه كمتر از پنج قطعه آن از طريق واردات تأمين مى شود. در 
صورت تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاى توليدى، اين امكان وجود دارد كه 

واردات قطعه در كمتر از يك سال به صفر برسد.

تالش انحصارگرايان براى خريد سهام خودروسازان
عضو  حســينى كيا،  جواد  تســنيم: 
كميســيون صنايــع مجلــس گفت: 
براساس شنيده ها برخى از قطعه سازان 
مانند كروز به دنبال خريد سهام دولت 
در ايران خودرو و ســايپا هستند؛ چرا 
كه اين شــركت ها در حــال حاضر در 
خودروسازى ها ســهام دارند و به اين 

صورت انحصار بيشتر در خودروسازى ها ايجاد مى شود.

مردم فعالً خانه نخرند تا حباب بازار بتركد
خبرگزارى صدا وسيما: محمد اسالمى، وزير راه و شهرسازى گفت: در شرايطى كه 
در بازار مسكن حباب بزرگى ايجاد شده، مردم اقدام به خريد خانه نكنند و اجازه دهند 
شرايط آرام شده و اين حباب به اصطالح بتركد. نكته مهم اين است؛ معامالت مسكن 
رو به كاهش بوده و همين كاهش و نبود خريدار در وضعيتى كه فروشنده زياد شده 

موجب افت قيمت ها خواهد شد.

ايجاد 40 تا 50 هزار شغل
 با بهره بردارى از طرح هاى معدنى 

ايرنا: عباس نعيمى، قائم مقام و مشــاور ارشد اجرايى ايميدرو گفت: نزديك به 3.5 
ميليارد دالر طرح را با دستور وزير پيگيرى كرديم كه تا پايان سال به بهره بردارى برسند. 

با بهره بردارى از اين طرح ها نزديك به 40 تا 50 هزار شغل ايجاد مى شود.

تفتيش انبارهاى توليدكنندگان در سال گذشته 
كمبود كاالها را بيشتر كرد

نود اقتصادى: حسين سالح ورزى، نايب رئيس اتاق بازرگانى گفت: در نيمه دوم سال 
97 ديديم كه برخى نهادهاى نظارتى با راهبرد سركوب قيمتى به انبارهاى واحدهاى 
توليدى رفته و البته با مجوزهاى قانونى اقدام به شناسايى محتكران كرده و توليدات انبار 
شده را به بازار عرضه مى كردند. نتيجه اين كار چه شد؟ بنگاه هاى توليدى كه توانايى 
متقاعد كردن دســتگاه هاى نظارتى را نداشتند، به مرور از ظرفيت هاى توليدى خود 

كاسته و بازار در شرايط كمبود بيشتر قرار گرفت.

واگذارى3 شركت بزرگ دولتى متوقف شد؛ مشترى نبود
مهــر: مشــاور رئيــس كل ســازمان 
خصوصى ســازى گفــت: بــراى واگذارى 
سه شــركت بيمه البرز، شــركت پااليش 
نفت شيراز و شــركت پااليش نفت الوان 
مشترى پيدا نكرديم از اين رو روند واگذارى 
نيمه كاره ماند. سيد جعفر سبحانى افزود: 
براى تصميم گيرى جديد در خصوص نحوه 
واگذارى، هيئت واگذارى بايد دوباره جلسه اى تشكيل دهد تا سياست گذارى ها در اين 

زمينه مشخص شود.

چالش ها و معضالت بهره بردارى از توان داخل در ايران چيست؟

پن سد در برابر رونق توليد ملى
 گروه پژوهشــى اقتصاد/ حمزه حسنى  
باال گرفتن تحريم هاى ظالمانه عليه كشــورمان 
سبب شده اســت تا بار ديگر -همانند سال هاى 
آغازين دهه 90 - شاهد اقبال نهادها و مؤسسات 
دولتى و شركت هاى بزرگ به توان داخل باشيم؛ 
شركت هاى بزرگ و كوچك دولتى و شبه دولتى 
كــه تا چندى پيــش براى تأميــن تجهيزات و 
خدمــات خود، به خارج از مرزهــا اميدوار بوده 
و گاهى اقــالم مورد نياز خــود را به چند برابر 
قيمت تهيــه مى كردند، حاال حتى امكان خريد 
از دالالن و واســطه هاى بين المللى را پيش روى 
خود نمى بيننــد. همين امر نيز موجب شــده 
توليد كننــدگان داخلى را به يــارى بطلبند و با 
برگزارى نمايشگاه ها و فراخوان شركت ها، براى 
تأمين كم و كاســتى هاى روزمره خود چاره اى 
بينديشند.اما بررســى تجارب گذشته حاكى از 
آن است كه اســتفاده از توان داخل با چالش ها 
و معضالت جدى روبه رو اســت. چالش هايى كه 
استفاده از اين فرصت را به تأخير انداخته است، 
به طورى كه چاره انديشى نكردن در اين زمينه 
مى توانــد توليد كنندگان ايرانى را با مشــكالت 
جديــدى روبه رو كرده و مانع بهره بردارى از اين 

فرصت شود.

مانع نخســت، دلبستگى برخى مسئوالن 
به تأمين از خارج و نگاه موســمى به توان 
داخل است؛ همين امر سبب شده مجموعه اى 
از همكارى هاى ناتمام و ناموفق با شــركت هاى 
خارجى - آن هم در صنايع دولتى و شبه دولتى 
چون نفت و خودرو - شــكل بگيــرد؛ از توتال 
گرفتــه تا پــژو، هــر يــك در دوره اى مديران 
ايرانــى عالقه مند به خود را رها كــرده و ناكام 
گذاشته اند، آنان نيز ناگزير در دوره اى به استفاده 
از توان توليد كننــدگان داخلى روى آورده اند. با 
اين حال، شــاهد بود ه ايم كــه همين مديران با 
شنيدن كمترين زمزمه ها از رفع تحريم،  دوباره 
دســت نياز به سوى شــركت هاى خارجى دراز 
كرده  و بدين شــكل، زمينه شكســت و انحالل 
توليد كننــدگان داخلى و يا تغيير ماهوى آن ها، 
از يك بنگاه توليدى به يك شــركت واردكننده 
را فراهــم آورده انــد؛ چرا كه اين شــركت ها با 
استفاده از فرصت تحريم و بازارسازى حاصل از 

آن به وجــود آمده بودند و عمًال امكان رقابت با 
شركت هاى خارجى در دوران زودگذر پساتحريم 
را نداشتند. تجربه عقد قراردادهاى كالن كشور 
با شركت هاى بزرگ خارجى و الزام آنان به ايفاى 
نقش حداقلى شــركت هاى داخلى - مانند آنچه 
در قراردادهاى بزرگ نفتى دنبال مى شــد- نيز 
ناكارآمــدى اين ايده را بيــش از پيش به اثبات 
رسانده اســت. بنابراين مى توان فهميد كه نگاه 
برخــى از مؤثرتريــن تصميم گيران كشــور به 
توان داخل، نــه يك نگاه راهبردى، بلكه نگاهى 
موســمى و گاه نمايشــى بــوده و منحصــر به 
اوج گيــرى تحريم هاســت. در نهايت بايد گفت 
بررســى تجربه چند دهه مديريــت در صنايع 
دولتى و شبه دولتى كشور حاكى از آن است كه 
تغيير نگرش برخى مديران امرى دشوار و حتى 
ناممكن بوده و شايد بهترين راه حل، ترميم بدنه 
مديريتى با به كارگيرى نيروهاى جوان، پرنشاط 

و اميدوار به توان داخل است. 

مانع دوم نهاد فرســوده اى بــه نام قانون 
مناقصات عمومى اســت؛ قانون كهنه اى كه 
ســال ها پيش براى تأمين كاال در بخش دولتى 
و عمومى تدوين شــده و ناكارآمدى آن بارها و 

بارها از ســوى مراكز پژوهشى و 
كاربران واقعى آن گوشــزد شده 
اســت. اين در حالى اســت كه 
تداركات عمومى هر كشور يكى 
از ســازوكارهاى اصلــى ارتقاى 
توان توليد داخلى به شمار رفته 
و بسيارى از دولت ها با آگاهى از 
اين مهم تــالش كرده اند از اين 
فرصت به نفع توســعه اقتصادى 
خود بهره بردارى كنند. اما فرصت 
ايران، در  تداركات عمومــى در 
باتالق ناكارآمدى قانون مناقصات 
عمومــى گرفتار شــده اســت؛ 
به طــورى كه حتــى اگر مدير 
شجاعى بخواهد از فرصت تحريم 
براى توسعه توان داخلى استفاده 

كند، بــا نظارت هاى موازى و بروكراســى هاى 
پيچيده مواجه شــده و عمًال خــود را در مظان 
اتهام نهادهاى پرتعداد نظارتى قرارداده اســت. 

واقعيت آن است كه اين قانون و ملحقات آن نه 
تنها با مقتضيات كشور در حال توسعه اى مانند 
ايران سازگار نيســت، بلكه هيچ راهكارى براى 
جنگ اقتصادى نداشته و راه را بر بومى سازى و 
ارتقاى توان داخل در اين شرايط مى بندد. تجربه 
بازنگرى هــاى پراكنده قانون مناقصات حاكى از 
آن است كه وصله زدن به اين قانون نيز مشكلى 
را دوا نخواهد كرد؛ بازنويسى اين قانون مستلزم 
خالقيــت، نوآورى در تدوين سياســت و درك 
جديد از اهميت تداركات عمومى كشور است. اما 
مشغله هاى متعدد دولت  و مجلس، اساساً امكان 
ظهور خالقيت و نوآورى در طراحى سازوكارهاى 
كليدى كشــور ازجمله قانون مناقصات را سلب 
كرده است. براى عبور از اين چالش بايد طراحى 
اين قانــون، نه در بدنه دولت و مجلس، بلكه در 
مؤسسات پژوهشــى و مراكز دانشگاهى كشور 
صورت پذيرد و ســپس، براى اصالح و تصويب 

در اختيار دولت و مجلس قرارگيرد. 

مانع ســوم عدم ايفاى نقــش مؤثر نهاد 
باوجود  متأســفانه  است؛  استاندارد  كليدى 
تنــوع توانمندى هــاى توليد، تســت و آزمون 
در كشــور، صدور بســيارى از تأييديه ها براى 
محصوالت ايرانى امكان پذير 
نيست. همين امر نيز سبب 
شــده توليدكنندگان ايرانى 
با مانعى اساســى براى ورود 
به بازار جديد روبه رو باشند. 
انجام آزمايش  تأمين هزينه 
و دريافــت تأييديه از خارج 
كشــور نيز براى بســيارى 
امكان پذيــر  شــركت ها  از 
نيست. از طرف ديگر، كمتر 
مديــرى را مى تــوان يافت 
كه مســئوليت اســتفاده از 
كيفيت  با  ايرانــى  محصول 
اما بدون استاندارد، به جاى 
داراى  خارجــى  محصوالت 
تأييديه را به جان بخرد. اين 
درحالى است كه امكان انجام بسيارى از تست ها 
در مجموعه هــاى خصوصى، دولتــى و نظامى 
كشــور وجود دارد. در اين شــرايط الزم است 

سازمان اســتاندارد ضمن بازتعريف و روزآورى 
مأموريت خود، نهضتى را با هدف شناســايى و 
ســاماندهى توانمندى هاى تست و آزمون كشور 

آغاز كند.

بد حسابى كارفرمايان دولتى  مانع چهارم 
و عمومى در مواجهه با توليدكننده داخلى 
اســت؛ كارفرمايانى كه بــراى تأخير پرداخت 
قراردادهــاى خارجى گاه به هــر جريمه اى تن 
مى دهنــد، با تأخيــر پرداخت به شــركت هاى 
ايرانــى، توليد كننده و كارآفريــن را به بدهكار 
بانكى تبديل مى كنند؛ آن هم در شــرايطى كه 
ارزش پول با سرعت تنزل مى يابد و تأمين مالى 
از سيســتم ناكارآمد بانكى نيز بسيار پرهزينه تر 
از ميانگين جهانى اســت. اين امر ســبب شده 
توليدكننده ايرانى نتوانــد پيش بينى دقيقى از 
گردش مالى كســب و كار خود داشــته باشد و 
اعتبار خود را نزد كاركنان، شــركا و پيمانكاران 
جــزء و بخصوص طرف هاى خارجى از دســت 
بدهد. راه حل اين مسئله نيز الزام دستگاه ها به 
انضباط مالى در تعامل با توليدكنندگان اســت. 
همچنين اســتفاده از شــيوه هاى نوين تأمين 
مالــى مانند تأمين مالى جمعى و يا مشــاركت 
توليد كنندگان در پروژه هاى كالن و پربازده نيز 

مى تواند در رفع اين چالش مؤثر باشد. 

مانع پنجم، عــدم هم افزايى در حمايت از 
است؛  جزيره اى  فعاليت هاى  و  داخل  توان 
واقعيت آن اســت كه توليد بسيارى از قطعات 
و تجهيزات در كشــور مستلزم تجميع تقاضاى 
صنايــع مختلف و معنى دار كــردن هزينه هاى 
تحقيق و توســعه و تجارى ســازى است. امرى 
كه جز با ايجــاد هماهنگــى و هم افزايى ميان 
دستگاه هاى مختلف شكل نمى گيرد و مستلزم 
شــبكه  اطالعاتى مشترك شناســايى و پايش 
تقاضا و توانمندى هــاى توليدكنندگان داخلى 
است. اگرچه اين مهم در بخش دولتى از طريق 
پوشش سراسرى سامانه  ستاد (سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت) امكان پذير اســت، اما هنوز 
بســيارى از دســتگاه ها و برخى وزارتخانه ها از 
به كارگيرى اين سامانه سر باز مى زنند. همچنين 
نهادهاى متولى بخصــوص وزارت صمت هنوز 
گام مؤثــرى براى شناســايى و تجميع تقاضاى 
داخلى و شناســايى نيازهاى اولويت دار صنايع 
خصوصى كشــور برنداشته اســت. بدون شك 
ايجاد سيســتم هاى اطالعاتى فراگير به منظور 
شناســايى و پايش تقاضا و عرضه  اطالعات آن 
به توليدكنندگان داخلــى، تدوين گزارش هاى 
تحليلى از واردات و تســهيل فرايند اســتفاده 
از مشــوق هاى قانونى حمايــت از توليد داخل 

مى تواند گام جدى براى رفع اين مانع باشد.

 كارفرمايانى كه 
براى تأخير پرداخت 
قراردادهاى خارجى 
گاه به هر جريمه اى 
تن مى دهند، با 
تأخير پرداخت 
به شركت هاى 
ايرانى، توليد كننده 
و كارآفرين را به 
بدهكار بانكى تبديل 
مى كنند

بــــــــرش

قيمت واقعى دالر كمتر از نرخ كنونى است    باشگاه خبرنگاران جوان: حسينى شاهرودى، سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه شخص رئيس جمهور اعالم كرد كه نرخ واقعى دالر زير 10 
هزار تومان، يعنى بين 7000 تا 8000 تومان است، افزود: چالش هاى اقتصادى، تصميم گيرى هاى خلق الساعه، بخشنامه هاى مكرر و بى ثباتى در وضعيت حوزه هاى اقتصادى دولت از جمله بانك مركزى سبب اين 

چالش ها در دو سال اخير شد. وى ادامه داد: حركاتى كه بانك مركزى در زمينه شناور كردن نرخ ارز و بازار متشكل ارزى صورت داد، توانسته ثبات ايجاد كند.
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      صفحه 4

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ آر﹊︀ ︨︀زه 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︑﹢س︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧۴٣٧ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٣٨٨٩۴
︻﹞﹢﹝ــ﹩                       ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ️﹫﹨ ــ︡ : ١ - ︑︺︡اد ا︻︱ــ︀ی ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ︫ 
﹝︡︣ه از ۴ ﹡﹀︣ ︋﹥ ٣ ﹡﹀︣ ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده 

︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤︵﹢︋︣﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٣۴٢١٨)

س
,۹
۸۰
۵۰
۹۳

((﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ))
 ﹤︀ت ﹝︪︣و﹫﹚﹝︻ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 

.  ︡﹫︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭را ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ذ ﹏ذ

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ و ︀ در︨  ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ١٣٩٨/۵/٢ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir

 ️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫   ︠،︪︡﹞ آدرس ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٩/۵/١٣٩٨︋  ︡ه :︎  ︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ و ︀ر︑
. ٣٧٠٠٨١۵٢ ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

 . ︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹩︀︪﹎︀ز  ︋︡﹠︀﹝﹡ ︢︠︀ز ﹐زم را ا﹫︐﹞︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ا﹠︪﹫  ︎، ﹩︋︀از ارز ︦ ︀ ﹨﹛ در︀﹁️ و︎  ︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن︋   ︎﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹫︲﹢︑ ﹤ ﹐زم︋ 
 . ︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 

﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ٩٨٠٣٧٨٢۴
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۵۱
۷۱

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين
شركت در فرآيند 
ارجاع كار به ريال

رتبه و رشته مورد نياز
نوع تضمين شركت در  فرآيند 

ارجاع كار

بهره بردارى, نگهدارى, رفع نواقص و 
اتفاقات، بازديد دوره اى (طبق برنامه)، 
سامانه  رسانى  روز  به  و  ارتقاء  اصالح, 
تله مترى تاسيسات آب و فاضالب مشهد 

2416/272/086/081814/000/000
گواهينامه صالحيت رتبه 5 
در رشته صنعت و معدن , 
تاسيسات و تجهيزات , نيرو

 1. واريز نقدى به حساب جارى 
بانكى  شماره100050005 

پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد
2 . ضمانتنامه بانكى
3 . اوراق مشاركت  

4 . چك تضمين شده بانك

ع ۹
۸۰
۵۱
۶۵

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 

 ﹩﹊︣︐﹊﹛︡اری و را﹨︊︣ی ︑︃︨﹫︧ــ︀ت ا﹍﹡ ،︣دارد ︑︺﹞﹫ــ
و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ︫︨︣︐︀ن ﹁︣﹞︀ن 
را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۵٨ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ــ︀ ارا︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀︎
دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ 
︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در  ۴٣٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
﹝﹙ــ️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 

︫︨︣︐︀ن ﹁︣﹞︀ن ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۴/٢۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ -

- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۴/٢٩

- ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٨/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٠/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز -

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

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

/ع
۹۸
۰۵
۱۸
۳

*آگهى مناقصه خريد كود  *
سازمان موقوفات يزد و كرمان آسـتان قدس رضوى در ﹡︷︣ دارد﹝﹫ــ︤ان ٨٠٫٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ﹋﹢د 
 ️﹋︣ ︣︡اری ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا ﹋﹙﹫﹥︫   ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏︡رج در ذ﹠﹞ ︳︣ا  ︫︀ ︫﹫﹞﹫︀﹩ ﹡﹫︐︣ات ﹋﹙︧﹫﹛︋ 
︀︀ن و﹇️  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹢د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ︑︀︎  ﹫︪ــ﹠︀دی︋  ﹨︀ و ﹁︣و︫ــ﹍︀﹨︀ی ﹝︖︀ز ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹇﹫﹞️︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ن﹞︀ز ﹥ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︨  اداری ﹝﹢رخ ٢/۵/٩٨︋ 
︫︣ا︳ و آ﹡︀﹜﹫︤ ﹋﹢د:

Ca>%26   N>%15    -   ل﹢﹚﹞ ﹑﹞︀﹋
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︫︳︫︣ا

١- وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٢٢١٧٠٧٨٠٠٠︋︀﹡﹈ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ر﹁︧﹠︖︀ن 
﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹢د و  ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︤د و ﹋︣﹝︀ن آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی و ارا﹥ ﹁﹫ــ︩ آن︋  ︋﹠︀م︨ 

﹫︪﹠︀دی.  ︎️﹝﹫﹇
٢-︨︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

.︡﹡﹢ ﹫︪﹠︀دات ﹡︀﹇︬ ﹞ ︀︡وش ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡︊﹢ده و ر︨﹫︡﹎﹩ ﹡﹞﹩︫   ︎-٣
.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨ -۴

آدرس: ر﹁︧﹠︖︀ن، ﹝﹫︡ان ﹇︡س، د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︤د و ﹋︣﹝︀ن آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
︫﹞︀ره ︑﹞︀س٩-٠٣۴٣۴٢٨١١٠٨     ︫﹞︀ره دور﹡﹍︀ر ٠٣۴٣۴٢٨١١٠۵

 

/ع
۹۸
۰۵
۱۷
۶

آگهى مناقصه
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد   ا︨︐︀﹡︡اری︠ 
︠︡﹝︀ت ﹡﹆﹙﹫﹥ ای  درون و ︋︣ون ︫︣ی 
︋︣﹎ــ︤اری  ︵︣ــ﹅  از  را  ︠ــ﹢د  ︨ــ︐︀د 
️ ﹨︀ی دارای  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫ــ︣﹋
︮﹑﹫️ ︵︊﹅ ︫ــ︣ح ︠︡﹝ــ︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
️ ﹨︀ی  ︫ــ︣﹋ ﹜ــ︢ا   . ﹡﹞︀ــ︡  وا﹎ــ︢ار 
                            ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀ر﹢︑ ﹩﹞ ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا
١٣٩٨ ﹜︽︀ــ️ ٢٩ /۴/١٣٩٨  /۴ / ٢۶
از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
   www.setadiran.ir دو﹜ــ️ ︋ــ﹥ آدرس
﹞︀ره  ﹥ دا﹡﹙﹢د ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︫   ︋️︊︧﹡
 ــ٢٠٩٨٠٠٠٢١۵٠٠٠٠٠٣ ا﹇ــ︡ام و ︑︀ر
١٣٩٨/۵/٩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل ا︨﹠︀د 
︣ا︋︣  ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︀ً از ︵︣ــ﹅︨  ︮︣﹁ــ
ــ︣ا︳ ﹝﹠ــ︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫︀︋

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨︊︤) ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︥و ۴٠۵ ︗﹩ 
ال ا﹊︦ ︋﹥ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉  ﹝︡ل ١٣٩۶ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 1170420k124 و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩     ︫ــ﹞︀ره  و︋ــ﹥   naamoicegak  -139616
اــ︣ان ٩۵-٨١۴ق۵۵ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ 

︪︣﹡︣اا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️/ا

/ع
۹۸
۰۵
۱۸
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶٩٩ی٣٩ اــ︣ان ١٢ 
︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره   14189023867 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAAP03ED3AJ127598 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ز﹠︉ ارد﹐﹡﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۵
۱۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ 
﹝ــ︡ل   آی   ١٨٠٠ ا﹊ــ︦  ال  ۴٠۵︗ــ﹩  ︑﹫ــ︌  ︎ــ︥و 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر   ︫﹤ ١٣٨۵︋ــ﹥ ر﹡﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای- ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
︋ــ﹥   ٢۴٢٠۵٢٩٧ ︫︀︨ــ﹩  ١٢۴٨۵٠٠٩۴٧٣و︫ــ﹞︀ره 
﹑ک ۵۴ – ١٣۴د٨٢  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥  ︫﹞︀ره︎ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.   /ع
۹۸
۰۵
۱۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣ا︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊ــ︦ آی ﹝︡ل 
١٣٨١ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
٢١٧ص٣۵ اــ︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 00297864 و 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ S1412281763169 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
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آگهى تجديد مناقصه عمومى (همراه با ارزيابى) نوبت دوم
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ از  ﹏دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ ︣ اداره كل راه و  شهرسازى استان مازندران در ﹡︷
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 بدحجابی در برخی بیمارستان ها و برنامه های تلویزیونی از خیابان بدتر است     فارس: سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی تنهاست، گفت: 
متأسفانه در برخی بیمارستان ها، بانک ها و حتی برنامه های تلویزیونی، بدحجابی ها به مراتب بدتر از افرادی است که پلیس در خیابان ها با آن ها برخورد می کند. وی گفت: نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های 

اجتماعی در عمل تنهاست. ممکن است عده ای با صدور برخی بیانیه ها، از پلیس حمایت کنند اما ناجا در عمل تنهاست.

من جای وزیر بودم»جشن نقد« برگزار می کردم
نقد نقشی بسزا در کمال و رشد جامعه دارد؛ بدون نقد نه هوای تازه در کالبد جامعه 

دمیده می شود و نه خونی جدید در رگ های آن به جریان می افتد.
نقد همان آب جاری است که ایستایی، مرگ و گندیدگی را از جامعه می گیرد. دور 
نباشــد اگر بگوییم تحوالت جامعه و حتی انقالب هایی کــه در طول تاریخ به وقوع 
پیوسته، بی ارتباط با نقد نبوده است.نقد ضد بی تفاوتی و محافظه کاری است. با نقد 
می توان نبض جامعه را گرفت و کارآمدی سیستم ها را سنجید. نقد افزون بر تقویت 

سیستم ها، در رشد مدیران نیز تأثیر بسزایی دارد.
مدیرانی که خود را در معرض نقد قرار می دهند بهتر به کاستی ها و ضعف های خود پی 
می برند و سریع تر رشد می کنند. برای یک مدیر زیرک وجود منتقد مؤثرتر از عناصر 

بی تفاوت، خنثی و بخصوص مداح و مجیزه گوی است.
ساحت مدیریت که حوزه دانش تجربی است؛ بی شباهت با ساحت دانش نیست. 

همان گونه که مستشکالن و پرسشگران، پله های ترقی استادان و معلمان خود هستند، 
منتقدان نیز بستر رشد و تعالی مدیریت می شوند.

به تجربه ثابت شده سهم دانشجویان و طالب پرسشگر و نقاد در رشد و آوازه علمی و 
نوآوری های استادان شگفتی ساز بوده است.

منتقدان فهیم و آگاه نیز کم ســهمی در رشد و شکوفایی ، تسلط و مهارت مدیران 
نداشته اند!

مدیری که روی خود را بر منتقدان می گشاید، از ایستایی، رخوت و خودشیفتگی و 
ده ها توهم دیگر می گریزد.

این دست مدیران نه تنها از منتقد نمی گریزند که برای دیدن و شنیدن آن دلتنگ 
می شــوند.این ها نه تنها فرو نمی افتند بلکه در بستر فهم و تحلیل واقع بینانه در اوج 
دانایی و مهارت می نشــینند و این منتقدان نه زحمت که رحمت سیستم خویش 
می شوند. در واقع منتقد مانند مدیربالقوه است که از موقعیت کار رسمی و تشریفاتی 
بازمانده و جدا از فوت و فن کوزه گری ها ، ظاهرسازی ها و زیرکی های اصحاب پست 
و صندلی و صدارت، در زوایای کارها اندیشه می کند و کژی های احتمالی را بی هراس 

فرادست ونان و نام باز می تاباند.
منتقد، که می توانست مدیر در معرض تیغ تیز نقد باشد، در قامت نقاد درآمده و به 
جای پاسخ دادن، مطالبه گر می شود و این نه وزن منتقد را پایین می آورد و نه از ارزش 
مدیر می کاهد. انتقاد که به قاعده باید اصولی و سازنده باشد باید ذهن مدیران را بخلد 
و ایشــان را نسبت به اهمیت مأموریت حساس سازد.توجه به نقد و تکریم منتقدان 
منصف همان قدر قابل تحسین است که نقد گریزی و تحقیر منتقدان سزاوار نکوهش!
پیامد رویگردانی از نقد و دوری از منتقدان جز خود شیفتگی و توهم دانایی و تقویت 

عناصر سست،ضعیف، مجیزه گوی فرصت طلب، حاصلی ندارد.
این فرهنگ البته غیرانقالبی افزون براینکه با آموزه های دینی ناسازگار است، زمینه ساز 
نوعی خودشــیفتگی در مدیریت و تولید هزینه های فراوان در سیستم و تشکیالت 
می شود. مدیران بهتر است برای کاستن از اشتباهات و تحمیل هزینه های ناخواسته و 
نیز زمینه سازی توسعه دانش تجربی مدیران، منتقدان را گرامی بدارند و دایره ارتباطی 
را فراتر ازحلقه محدود نزدیکان بگسترانند. اقدامی از این دست هرچند برای تمامی 
کسانی که درخیمه نظام موقعیت کوچک و بزرگی دارند الزم است اما برای مدیران 

ستادی و استانی و حتی مدارس دست اندرکار آموزش و پرورش یک ضرورت است.
چرا نباید مدیران آموزش و پرورش متفاوت باشند و بیش از دیگران آغوش خویش را 

برای نقد منتقدان بگشایند؟
چرا نباید فرصت را برای گفت وگوی صمیمانه و دوستانه با منتقدان نظام تربیتی و 

آموزشی فراهم بسازند؟
اداره این نهاد بزرگ و احاطه بر انبوه مســائل تربیتی مگر از یک یا چند فکر محدود 

ساخته شده است؟
آموزش و پرورش باید به استقبال نقد برود و به تأثیرسازنده نقد بیشتر باور پیدا کند.

در میان این همه جلســه ای که برگزار می شود چه می شود سهمی هم به جلسات 
نقد داده شود!

باور کنیم که برای اداره بهتر آموزش و پرورش راه های دیگری هم وجود دارد و راه آن 
توجه به نقد و تکریم منتقدان آموزش و پرورش است. من جای وزیر، معاونان وزیر و 
مدیران آموزش و پرورش بودم »جشن نقد« برگزار می کردم و به بهترین منتقدان هدیه 
شایسته می دادم. جشن نقد مشروط بر اینکه تشریفاتی و گزینشی نباشد و همراه با 

تحمل و تاب آوری باشد، آغاز تحول و رشد آموزش و پرورش مردمی می شود.
به امید روزی که مدیران به جای امیدبخشی، سیاه نمایی نکنند و به امید روزی که به 

نقد لبخند بزنند و نیش تلخ اما شفابخش نقد را نوش کنند.

 گروه جامعه/محمود مصدق  هرچند اجرای 
قانون جدید صدور چک آن هم در کمتر از یک 
سال آثار مثبتش را نشان داده اما این به معنای 

پیاده شدن بی کم و کاست این قانون نیست. 
در واقع با وجود گذشــت حــدود 8 ماه از ابالغ 
قانون جدید صدور چک، تاکنون از بین تمام مفاد 
قانون تنها اجرای صدور یکپارچه چک و پس از 
آن امکان اســتعالم وضعیت افراد، به طور نسبتاً 
کاملی انجام شده  که البته حسب آمارها کاهش 
صدور چک های بی محل را به دنبال داشته است. 
برای مثال نسبت تعداد چک های برگشتی به کل 
چک های صادر شده در اردیبهشت سال گذشته 
14.4 بوده که این رقم در اردیبهشت ماه امسال 
به 9.1 کاهش یافته است که این موضوع خود تا 
حدی نشان از ارتقای جایگاه چک در کشور دارد. 
با این وجود اما هنوز هیچ نشــانی از اجرای ماده 
مربوط به رویه یا شــیوه جدید پیگیری قضایی 

چک برگشتی نیست. 
 ماده ای که براســاس آن، دارنده چک برگشتی 
می تواند بدون طرح دعوا به اجرائیه برســد، در 
حالی که تا پیش از تصویب این قانون اگر چک 
کســی برگشــت می خورد باید فرایند دادرسی 
پرهزینه و دشــواری را طی می کرد که ســبب 
می شــد بیشــتر افراد از ادامه شکایت منصرف 
شــوند یا از راه های دیگری مانند شرخری حق 

خود را پس بگیرند.
به عبارت دیگــر در صورت اجــرای ماده یاد 
شده، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات 
دادگاه تشکیل نمی شود و قاضی تنها به صورت 
شکلی برگه چک را بررسی می کند و اگر چک 
منطبق بــا ضوابط اصالحی قانــون دارای کد 
رهگیری ثبت شــده در ســامانه بانک مرکزی 
باشد، اجرائیه را به طور مستقیم صادر می کند، 
یعنی با همکاری قــوه قضائیه و بانک مرکزی، 
دارنــده چک می تواند در کمتر از یک هفته به 
اجرائیه برســد. اما اکنون این گونه نیســت و 
خیلی از بانک ها اصاًل این کد را درج نمی کنند 
و آن هایی هم که آن را درج می کنند، این کار 
را به صورت دستی انجام می دهند و این همان 
نکته ای اســت که دست دســتگاه قضایی نیز 

برای صدور اجرائیه بسته است.

  بانکمرکزیچهمیکند؟
اســماعیلی،  غالمحسین 
ســخنگوی قوه قضائیه با 
اشــاره به اجــرای ناقص 
قانون جدید چک به قدس 
»پیش  می گویــد:  آنالین 

نیاز صدور اجرائیه توسط دستگاه قضا این است 
که مقدمات آن توسط بانک مرکزی و بانک های 
عامل عملیاتی و اجرایی شــود. ما برای اینکه 
بتوانیم اجرائیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید 
حتماً کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی 
را داشته باشــیم. در این بین برخی از بانک ها 
یک کد رهگیری فرعی ایجاد می کنند و یا حتی 
گاهی آن  را به صورت دستی می نویسند که این 
نمی تواند ما را به هدف قانون گذار برساند. البته 
برخی از مقدمات مثل سامانه صیاد که چک های 
کشــور همه ذیل آن صادر می شود فعال شده، 
عالوه بر آن پیش بینی شده سامانه ای یکپارچه 
در بانک مرکزی ایجاد شــود و کد رهگیری از 
این سامانه گرفته و اگر فرد صادر کننده چک، 
موجودی در ســایر مؤسســات و بانک ها دارد 
در وجه چک توقیف شــود ولی این الزامات به 

صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرا شده و 
همین مانع اقدام محاکم شــده است. برای رفع 
این مسئله ها شخصاً از رئیس کل بانک مرکزی 

خواسته ام که این سامانه تکمیل شود.

 دستگاهقضاییموضوعراپیگیریکند
دکتر فریــد ضیاء الملکی، 
کارشــناس امور بانکی نیز 
از اجرا نشدن کامل قانون 
یاد شــده از ســوی بانک 
مرکزی خبر می دهد و به 

قدس می گوید: هرچه استحکام چک بیشتر شود 
به نفع کشــور است. بر این اساس بانک مرکزی 
در اجرای قانون جدید صدور چک باید همت و 
انگیزه بیشتری داشته باشد. وی هر چند معتقد 
اســت بانک مرکزی هیچ نفعی در عدم تکمیل 
و راه اندازی ســامانه متمرکز صدور کد رهگیری 
چک های برگشتی ندارد اما می گوید: مشکل فقط 
به کم کاری این بانــک برمی گردد. یعنی بانک 
مرکزی در این قضیه دارد کم کاری می کند که 
البته این موضوع جدیدی هم نیست و در خیلی 
جاها کم کاری می کند. مثاًل اگر نظارت های بانک 

مرکزی بدرســتی انجام می شد آن وقت هر روز 
شاهد تصاویر محاکمه چند نفر در ارتباط با امور 
بانکی نبودیم. بنابراین مشــکل فقط مربوط به 
کم کاری بانک مرکزی می شود، از این رو دستگاه 

قضایی باید موضوع را پیگیری کند.

  ماازقافلهعقبماندهبودیم
یک  بغزیان،  آلبرت  دکتر 
امور  دیگــر  کارشــناس 
بانکــی هم با اشــاره به 
اینکه هدف اصلی اصالح 
قانون چک ایــن بود که 

اعتبــار صادرکنندگان چــک در جایی ثبت و 
مشخص شود و از طرف دیگر گیرنده چک هم 
مشخص شــود تا چک قابلیت گردش نداشته 
باشد و مثل پول عمل نکند، می گوید: در قانون 
جدید ما هیچ بدعتی نداشتیم. دنیا از چندین 
دهه پیش راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از 
صــدور چک را پیش بینی و اجرا کرده اما ما از 
قافله عقب مانده بودیــم. به هرحال اصالح و 
اجرای قانون صدور چک در سال 97 تأثیرات 
مثبتی داشته است. یعنی چک تازه به جایگاه 

واقعی خودش رسیده است. 
وی با تأکید بر اینکه نفع اجرای بی کم و کاست 
قانون یاد شده به بانک ها و بانک مرکزی و آحاد 
جامعه می رســد، می گویــد: در خصوص دلیل 
عدم اجرای ماده مربوط به رویه یا شــیوه جدید 
پیگیری قضایی چک برگشتی و همچنین تکمیل 
نشدن سامانه یکپارچه صدور کد رهگیری، باید 
مدیران بانک مرکزی پاسخ بدهند.  وی با اشاره 
به ضرورت اجرای کامل قانون جدید صدور چک 
در کشور، می افزاید: اگر ایجاد سامانه یاد شده در 
قانون پیش بینی شده اما از تکمیل و راه اندازی آن 
امتناع می شود، این موضوع نشان دهنده این است 
که در این قضیه منافعی وجود دارد که می ترسند 
از دست بدهند وگرنه راه اندازی چنین سامانه ای 
کار ســختی نیســت. بنابراین ضرورت دارد تا 
دستگاه متولی پیگیر موضوع شود چرا که اجرای 

کامل این قانون یک ضرورت است.  
همچنین بتازگی یکــی از نمایندگان مجلس 
پیشــنهاد کــرده بــود کــه قــوه قضائیه به 
کــم کاری بانک ها ورود کند و بــرای مدیران 
عامــل بانک هایی که قانون یاد شــده  را اجرا 
نمی کننــد، پرونده کیفری تشــکیل دهد که 
قضائیه  قوه  اسماعیلی، سخنگوی  غالمحسین 
در این باره به قدس آنالین می گوید: متأسفانه 
نمایندگان مجلس مشکلشــان این اســت که 
قانونی که خودشــان تصویــب می کنند بعضاً 
یادشــان می رود و بعد مشکل را به گردن قوه 
قضائیه می اندازند. ماده ۲4 قانون جدید صدور 
چک که به تصویب مجلس رســیده، می گوید: 
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در 
این قانون، برای بانک ها یا مؤسســات اعتباری 
اعــم از دولتی و غیردولتــی، کارمند خاطی و 
مســئول شعبه مربوط حســب مورد، با توجه 
به شــرایط و دفعات تخلف بــه مجازات های 
مقــرر در ماده 9 قانون رســیدگی به تخلفات 
اداری مصوب ســال 1۳7۲ محکوم می شوند 
که رســیدگی به این تخلفات و این صالحیت 
در اختیــار بانک مرکزی اســت. یعنی مصوبه 
مجلس این موضوع را بخشــی به هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری و بخشی را به بانک 

مرکزی ارجاع داده است نه دستگاه قضایی.

8 ماه از تصویب یک قانون می گذرد اما...

قانونجدیدصدورچکدراجرامیلنگد

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

چهره خبر

یکریالازبیتالمالراپایمالنخواهمکرد
تسنیم: ســعید نمکی، وزیر بهداشت می گوید: تا زمانی که در 
وزارت بهداشت مسئولیت داشــته باشم، یک ریال از بیت المال 
را پایمال نخواهم کرد. در دفترم هنوز نشــده ناهار بیت المال را 
بخورم و پول آن را پرداخت نکرده باشم.هر زمان از دفترم بیرون 
می روم، چراغ را خاموش می کنم و هر وقت با ماشــین اداری به 

سفر می روم، بهای بنزین آن را پرداخت می کنم. 

معلولیتدانشآموزانپوششیبرایخالفکاریها
ایلنا: مجید قدمی، رئیس سازمان استثنایی با اشاره به آسیب پذیر 
بودن دانش آمــوزان کم توان ذهنی می گویــد: دانش آموزان ناتوان 
یا کم توان ذهنی به دلیل اینکه هوشــمندی الزم و امکانات اولیه 
برای دفاع از خود را ندارند، در جامعه خیلی راحت مورد فریب قرار 
می گیرند. برخی افراد به دنبال این هستند که نوع معلولیت برخی 

دانش آموزان را، پوششی برای خالفکاری های خود قرار دهند.

معلوالنحتمًااموردفتریانجامدهند
ایلنا: ســهیل معینی، فعــال حمایت از حقــوق معلوالن و 
مدیرعامل انجمن بــاور می گوید: به کارگیری معلمان معلول 
در مدارس عادی با مانع رو به روســت. یعنی آموزش و پرورش 
اصرار دارد که افراد معلول یا به مدارس اســتثنایی فرستاده 
شوند یا امور دفتری انجام دهند که این اصاًل پذیرفتنی نیست 

و با هیچ اصل قانونی، اخالقی و انسانی تطابق ندارد. 

متولیدانشگاهفرهنگیانکیست؟
خانه ملت: فرهاد فالحتی، عضو کمیســیون آموزش در خصوص 
مشــکالت کالن حوزه آموزش و پرورش می گوید: مشخص نیست 
متولی دانشگاه فرهنگیان کیست، وزارت علوم یا آموزش و پرورش؛ 
اگر وزارت علوم است چرا دانشگاه فرهنگیان مانند سایر دانشگاه ها 
مــورد توجه نیســت و اگر آمــوزش و پرورش متولی اســت چرا 

دانشگاه های فرهنگیان فضای مناسبی در حد یک مدرسه ندارند.

پزشکمتخصصمحصولوارداتینیست
خانه ملت: محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس گفت: تربیت پزشــک متخصص زمانبر اســت و محصول 
وارداتی نیست که به فوریت بتوان آن را تأمین کرد. پزشک متخصص 
محصول وارداتی نیســت که به فوریت بتوان آن را تأمین کرد. باید 
نیروی متخصص را در بازه زمانی تربیت کرد.تربیت پزشک متخصص 

زمانبر است و باید با گذشت زمان مشکل کمبود پزشک حل شود.

معلمانازعملکردبیمهمعلمناراضیاند
خانه ملت: محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس 
اظهار داشت: فرهنگیان کشور از عملکرد بیمه معلم بسیار ناراضی 
هســتند و الزم است هرچه سریع تر این وضعیت مورد بررسی قرار 
گرفته و تجدیدنظر الزم صورت بگیرد. در همین راستا وی طی تذکر 
کتبی به وزیرآموزش و پرورش مبنی بر نارضایتی شدید فرهنگیان 

از عملکرد بیمه معلم، خواستار پیگیری و اقدامات الزم شده است.

اصاًلوزارتیعنیچه!
برنا: سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، در 
پاســخ به این پرسش که آیا گزینه وزارت خواهید بود، گفت: در 
حال حاضر به غیر از پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان، ثبت نام 
آسان و روان دانش آموزی و اینکه اول سال مدارس را باشکوه آغاز 
کنیم و رتبه بندی معلمان را به سرانجام برسانیم به هیچ چیزی 

فکر نمی کنم، اصالً وزارت یعنی چه!

کارسختروابطعمومیهادربرابرخشونت
فارس: حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
چهره خشــونت در جامعه ما تغییر کرده است. اکنون خشونت 
خدشه به سازمان ها و آبروی افراد از خشونت فیزیکی بدتر است. 
این خشونت کار روابط  عمومی ها را دشوار می کند. عالوه بر این، 
جریــان تخریب نهادهای علمی و مدیریتــی هم فعالیت روابط 

عمومی ها را با دشواری روبه رو می کند.

سمعادتبهروزمرگی
برنا: امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس معتقد است: مردم جامعه 
ما عادت بــه روزمرگی کرده اند و انتظار دارند طبق روال موجود 
کارهای خود را انجام دهند و پس از ۲5 تا ۳0 ســال بازنشسته 
شــوند، در نتیجه خود نیز هیچ سعی و کوششی برای تغییر در 
ساختار موجود نمی کنند و هیچ اتفاق خاصی در خصوص تغییر 

در ساختار مشاغل صورت نمی گیرد.

آموزش

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای:
برنامه های درسی آموزش عالی 

کهنه است
 میزان   ابراهیم صالحی عمران گفت: برنامه های 
درسی آموزش عالی کهنه و به دور از نوآوری های 
علمی و فناوری های جدید اســت. در حالی که 
یکی از ریشــه های اشتغال کشور برنامه درسی 

ارائه شده به دانشجویان است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار کرد: یکی 
از محوری ترین و اساســی ترین کار در سیستم 
آموزشی، برنامه های درسی است. این امر بسیار 
اساســی و مهم است چون هم روی مربی و هم 

روی دانشجو اثر می گذارد.
وی افزود: اگر دغدغه اشــتغال و کار داریم باید 
تغییــر و به روز رســانی برنامه های درســی در 
دانشــگاه ها اجرا شود و این تغییر سرفصل ها به 
دانشگاه ها تفویض شود. صالحی متذکر شد: ثابت 
کردن برنامه های درسی کار اشتباهی است چرا 
کــه مرز های علم هر روز در حال تغییر و تحول 
است و نیاز ها ثابت نیست، به همین دلیل باید 

برنامه های درسی هم متغیر باشد.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران:
برخی به جای دفاع از ناجا 

دنبال جمع کردن رأی هستند
 فارس   ســردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه 
حضرت محمد رســول اهلل)ص( تهران بزرگ در 
خصوص عملکرد نیروی انتظامی در بحث عفاف 
و حجاب اظهار داشت: نیروی انتظامی و بخصوص 
عزیزانمان در فرماندهی پلیس تهران از ســال ها 
پیش که قانون مصوب شد، وظیفه شان را در این 
خصوص در شــیوه های مختلف انجام می دادند 
اما متأســفانه از روزهای اول مورد بی مهری قرار 
گرفتند. وی تصریح کرد: آن کســانی که باید از 
نیروی انتظامی دفاع می کردند خودشان به نوعی 
برای جمع کردن رأی مقابل نیروی انتظامی قرار 
گرفتند؛ در صورتی که آن ها باید از نیروی انتظامی 

پشتیبانی می کردند. 
وی اعالم کرد: امروز هم نیروی انتظامی با همکاری 
بسیج در موضوع حجاب و عفاف و امر به معروف 
و نهی از منکر سعی بر این دارد که اصالح امور را 
بخصوص برای کسانی که هنجارشکنی می کنند به 

دنبال داشته باشد نه برخورد را. 

محیط زیست

فرمانده حفاظت محیط زیست خبر داد
تالش برای افزایش حقوق 

محیط بانان
 ایلنا  سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده 
یگان حفاظت محیط  زیست درباره ایرادات برخی 
محیط  بانان به الیحه حمایــت از محیط  بانان 
گفت: بیشترین ایراد محیط  بانان به عدم افزایش 
حقوق آن هاست. البته در دو سال اخیر نزدیک به 
۶0 درصد به حقوق محیط بانان اضافه شده است.

ما همچنان پیگیر این افزایش حقوق هســتیم. 
صحبت های اولیه ای نیز در این خصوص صورت 
گرفته و قرار اســت با ارســال نامه به ســازمان 
امور اســتخدامی، پرداختی حقوق محیط  بانان 
را با نیروهای مســلح تطبیق دهیــم. به گفته 
محبت خانی باید تا 10 سال آینده سالیانه ۳00 

نفر به جمع محیط  بانان کشور اضافه شوند.
وی افزود: حــدود 400 نفر از افــراد نیز دارای 
قرارداد کار معین هســتند و بــا توجه به اینکه 
حقوق این افراد نصف حقوق کارکنان ســازمان 
است، در تالش هستیم بتوانیم حقوق این افراد 

را افزایش دهیم.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
اطالعات پرونده الکترونیک 
سالمت کامالً محرمانه است

 میزان  رئیس مرکز مدیریت آمــار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشــت گفت: بــا رونمایی از 
اپلیکیشــن پرونده الکترونیک ســالمت، امکان 

ردیابی مسیر توزیع دارو فراهم می شود.
حمیدرضا صفی خانی با تأکید بر اینکه اطالعات 
در پرونــده الکترونیک ســالمت کامالً محرمانه 
اســت، افزود: اطالعات ســالمت مــردم تنها در 
اختیار پزشکان قرار می گیرد و برای سایرین قابل 

دسترس نیست.
وی با تأکید بر اینکه در نســخه های بعدی انواع 
کندینگ نسخه نویسی برای صندوق های بیمه گر، 
داروخانه ها و در نهایت مطب های خصوصی اجرا 
خواهد شــد، افزود: تمــام دارو ها با کد مورد نظر 
در ســامانه ثبت می شوند و ما می توانیم از میزان 
مصرف دارو و اینکه دارو برای چه کسی و به چه 

میزان تجویز شده، مطلع شویم.
صفی خانی اظهار کرد: اجرای طرح ردیابی و ارسال 

دارو از طریق سازمان غذا و دارو کنترل می شود.

خانه و خانواده

رئیس مرکز مدیریت پیوند مطرح کرد
میانگین زمان رضایت خانواده ها 
برای اهدای عضو ۶ تا ۹۰ ساعت 
 ایلنا   مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
پیونــد و درمان بیماری های وزارت بهداشــت 
می گوید: در بســیاری از کشورهای پیشرفته، 
میانگین زمان رضایت گیری از خانواده ها، 4 تا 
۶ دقیقه محاسبه شده اما در ایران برای اینکه 
خانــواده ای راضی به اهدای عضو شــود، زمان 
رضایت گیری، بین ۶ تا 90 ســاعت به طول 

می انجامد.
شــادنوش افزود: اگر چــه مرگ مغزی یک 
فرد تأسفبار اســت اما در بین این بیم ها و 
امیدها، شعار ما این اســت که می خواهیم 
یک شکست را برای یک خانواده به پیروزی 
تبدیل کنیم و عضوهایی که به خاک تبدیل 

می شوند، ماندگار شوند.
وی گفت: اگر بتوانیــم مددکار اجتماعی را به 
صورت تخصصی به تیم پیوند وارد کنیم یقیناً 
یک همکاری بسیار خوب و موفق صورت خواهد 

گرفت و تأثیرگذاری آن بیشتر خواهد شد.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمد ابراهیم محمدی

خطر استفاده از محصوالت پالستیکی برای زنان
زندگی  در  تولیدات  از  بسیاری  فارس: 
روزمره آغشته به موادی هستند که برای 
سالمتی زیان بار هستند و از جمله آن ها 

محصوالت پالستیکی هستند.
کارشناسان حوزه سالمت می گویند ظروف 
پالســتیکی می توانند بــر هورمون های 
زنانه بویژه در دوران بارداری تأثیر منفی 

بگذارند. متخصصان مؤسسه »هاینریش بل« و سازمان جهانی بهداشت دریافته اند زنان 
نه تنها بیشتر از مردان با محصوالت پالستیکی سرو کار دارند بلکه بیشتر از مردان نیز 
در معرض خطرات ناشی از تماس با مواد پالستیکی هستند و بدنشان نسبت به آن با 

حساسیت بیشتری واکنش نشان می دهد.
میزان چربی بدن زنان باالتر از مردان است و به همین دلیل نیز مواد شیمیایی حالل 
در چربی ساده تر وارد بافت های سلولی بدن  زنان می شود، بخصوص مواد شیمیایی که 
 Endocrine disruptors تأثیراتی مشابه بر هورمون ها دارند. این مواد تحت عنوان
یا ED وقتی وارد بدن زنان می شوند، می توانند سیستم هورمونی بدن آنان را تحت 

تاثیر قرار دهند و بویژه برای زنان باردار و جنین خطرناک  هستند. 
در صورت ورود این موادشیمیایی به سیستم اندوکرین بدن )دستگاه درون ریز بدن، 
شامل غدد یا بافت هایی که ترشحات تحریک کننده غدد یا بافت های دیگر را به خون 
وارد می کنند( بویژه به بدن زن باردار، این خطر وجود دارد که تمام هورمون هایی که 

در پروسه رشد جنین نقش ایفا می کنند، تحت تأثیر قرار گیرند. 
پیامد چنین تأثیری می تواند به ناقص شــدن اندام جنیــن یا بیماری های دیگری 
منجر شــود که بعدها بروز می کنند. این مواد شــیمیایی و ذرات ریز پالســتیک 
)میکروپالستیک ها( در بسیاری محصوالت دیگر هم هستند که عمدتاً مورد استفاده 

زنان قرار می گیرند.

پژوهشگران »دانشگاه ملی سنگاپور« ابداع کردند
پوست مصنوعی؛ 1۰۰۰ برابر سریع تر از پوست انسان 

ایسنا: پژوهشــگران »دانشگاه ملــی 
ســنگاپور«، نوعی پوســت مصنوعی 
ابداع کرده اند که می تواند سیگنال های 
عصبی را 1000 برابر سریع تر از پوست 

انسان ارسال کند.
به گزارش نیوساینتیست، پژوهشگران 
 ،)NUS(»دانشــگاه ملی ســنگاپور«

نوعی پوست مصنوعی ابداع کرده اند که می تواند دما و فشار را احساس کند و 
سیگنال ها را تا 1000 برابر سریع تر از سیستم عصبی انسان بفرستد. شاید این 
پوســت، روزی برای اعضای مصنوعی به کار برود و یا روبات ها را در احساس 
کردن محیط اطرافشــان یاری دهد. همه حسگرهای این دست مصنوعی، با 
کمک یک سیم به هم متصل شده اند، در نتیجه می توانند فشار یا دمای وارد 

شده به کل دست را به صورت همزمان احساس کنند.
»بنجامین تی«)Benjamin Tee(، سرپرســت این پژوهش گفت: بیشــتر 
سیستم های الکترونیکی طوری طراحی شــده اند که حسگرهای آن ها فشار 
و دما را یک به یک و به نوبت احســاس کنند. بررسی جداگانه هر حسگر، به 
زمان بسیاری نیاز دارد. اگر 1000 حسگر در اختیار داشته باشیم که بررسی 
هر کدام به یک میلی ثانیه زمان نیاز داشته باشد، کل فرایند بررسی فقط یک 
ثانیه زمان خواهد برد. این پوســت مصنوعی می تواند ارسال سیگنال ها را تا 

1000 برابر سریع تر از عصب های پوست انسان انجام دهد.
پژوهشــگران پوســت مصنوعی را روی انگشت شســت یک دست روباتیک 
آزمایش کردند و دریافتند این پوست می تواند به روبات کمک کند تا فنجان 
را بدون ریختن قهوه داخل آن بردارد زیرا با برداشــتن فنجان، بسرعت آن را 
احساس می کند. »تی« ادامه داد: این فناوری می تواند به روبات ها این امکان را 

بدهد تا مانند انسان ها، پوست داشته باشند.



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

روزنامـه صبـح ایـران

شکست امام جواد)ع( به منزله شکست تشیع بود    معارف: اگر امام جواد)ع( شکست می خورد، شیعه برای همیشه از بین می رفت. چند مسئله مهم در دوران امامت امام جواد)ع( مطرح می شود که ایشان 
همه را بخوبی پاسخ می دهند. اول مسئله نص و خالفت 12 خلیفه پس از پیامبر )ص( است. دوم مباحث علم امامت است که در تاریخ اشاره شده ایشان به 30 هزار پرسش در جلسات گوناگون پاسخ می دهند. سومین 
مسئله، عصمت ایشان بود که از ا ین جهت نیز هیچ اشکالی از ایشان دیده نشد. چهارمین مسئله، توان رهبری ایشان با وجود سن کم، ایشان توانستند بزرگ ترین مشکالت شیعه را در این خصوص حل و فصل نمایند.

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

 معارف/ فاطمی نژاد دومین ســری از سلســله 
نشست های گفتمانی »بینات« با موضوع امام جواد)ع( 
و با حضور حســن رحیم پور ازغدی در حســینیه 
آیت اهلل جواد خامنه ای برگزار شد. رحیم پور ازغدی 
که در این نشست درباره ویژگی های تاریخی عصر 
امام جواد)ع( صحبت می کرد، با اشاره به چالش های 
پیش  روی ایشان در دوران امامت در کودکی گفت: 
متقاعد کردن عوام و توده شــیعه برای رهبری امام 
جواد)ع( در ســنین کودکــی از پذیرش خواص و 
بزرگان شــیعه سخت تر بود. بســیار مهم است که 
امام چگونه توانست در کودکی و نوجوانی مدیریت 

کند که امامتشــان در کودکی نه 
فقط برای مردم هم عصرشان بلکه 
برای نســل های بعدی نیز ممکن 
تلقی شــده و موجب باور و ایمان 
مردم در این مورد شــود. در کنار 
ایــن موضوع باید بدانیم که امامت 
مهم ترین مسئله شیعه است. ضربه 
زدن به امامت موجب نابودی شیعه 
می شد. پیدا کردن یک نقطه ضعف 
در امام جواد)ع( می توانست ماهیت 
شیعه را از بین ببرد. مأمون سن امام 
جواد)ع( را بهتریــن فرصت برای 

ضربه زدن به شــیعه می دانست و به همین واسطه 
برنامه های علمی و مناظره شــکل مــی داد تا روی 
افکار عمومی در این مــورد کار کند. امام جواد)ع( 
کاری کرد که بزرگ ترین متفکرین آن ها به شکست 

اعتراف کردند.

 نه عدول از امامت
نه عدول از مناظرات علمی

رحیم پورازغدی ادامه داد: توجیه افکار عمومی در 
مورد سن و سال حضرت جواد)ع( و رهبری ایشان، 
مدت ها محل بحث میان شــیعیان بود. در همین 
زمینه علی بن حســان به نزد امام جواد)ع( آمده و 
همین مســئله را پرسید که چگونه مردم را توجیه 
کنیم بابت سن شما؟ شــیعه باید چه کند در این 
موقعیت؟ جواب به این پرسش از این جهت اهمیت 
داشت که گرایش های مختلفی نیز بابت این موضوع 
در شیعیان ایجاد شده بود. عده ای مثل خوارج فکر 
می کردند که ما فقط مبارزه می کنیم و با کسی در 
این مورد دیالــوگ نداریم. این ها همچون خوارج با 

همه درگیــر بودند و اهل بحث نبودند. نظر عده ای 
دیگر این بود که شــیعه یا بایــد تغییر ایدئولوژی 
می داد و از بحث امامت کوتاه می آمد یا با جریان های 
دیگر می ساخت و ادعای شیعه و مبارزه اش را کنار 
می گذاشت و کنار حکومت قرار می گرفت. جریانی 
نیز بود که می خواست به سمت باطنی شدن رفته، 
در ابهام فرو بروند و راه تصوف را پیش بگیرند. امام 
جواد)ع( هیچ کدام از این راه ها را نرفت و گفت که در 
صحنه عملی می مانیم، مردم و افکار عمومی را نباید 
واگذار کنیم و بحث های علمی را نیز کنار نمی گذاریم 
و از مسئله امامت ذره ای پا پس نمی کشیم، حتی اگر 

به قیمت جان ما تمام شود.
وی افزود: ســن و سال حضرت 
جواد)ع(، به امامت رسیدن ایشان 
در کودکی و رهبری بزرگ ترین 
جریــان ضدحکومتــی، از چند 
جهت بسیار مهم است. مهم ترین 
وجه این مسئله در میان شیعیان 
بود چرا کــه متقاعد کردن علما 
و همــراه کردن توده شــیعه به 
رهبری ایشــان در آن سنین کار 
راحتی نبود. اینکه امام جواد)ع( 
در سن هشت ســالگی بزرگان 
شــیعه را متقاعد می کند که من می توانم رهبری 
کنم کار بسیار بزرگی اســت چرا که شیعه در آن 
دوران بزرگ ترین قدرت اســت. برای درک قدرت 
شیعیان در دوران بنی عباس و شبکه ای که امامان 
معصوم)ع( با وجود خفقان و محدودیت توانســتند 
درســت کنند بیان این نکته کافی است که بدانیم 
امپراتوری بیزانس حاضر می شــود به مأمون امتیاز 
بدهد ولی همین مأمون با آن همه قدرت از شیعیان 

هراس دارد. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد: مأمون 
که شــعارش آزادی بیــان و گفت و گوی تمدن ها و 
بزرگ ترین قدرت در تاریخ پــس از هارون بود، به 
لحاظ عملی و فکری در برابر شــیعه کم آورد؛ اول 
در برابر امام رضا)ع( و پس از آن به لحاظ عملی در 
برابر حضرت جواد)ع(. به ازدواج درآوردن دخترش با 
حضرت نیز به واسطه همین احترام و قدرتی است 
کــه در امام جواد )ع( مشــاهده کرد. اگر بخواهیم 
عظمت کار امام جواد)ع( را درک کنیم باید ببینیم 
چه کســانی در مقابل ایشان ایستاده اند. یک طرف 

مأمون اســت که پدر امام جواد)ع( را شهید و سه 
روز عزای ملی اعالم کرده و حتی نقل شده که چند 
روز شخصاً به گریه و عزاداری پرداخته است. مأمون 
کسی اســت که مرکز علم جهان آن موقع را اداره 

می کند. 

 نهضت ترجمه ای که به التقاط انجامید
حسن رحیم پورازغدی با بیان اینکه انتقال پایتخت 
حکومت از خراســان به بغداد توسط مأمون با چند 
هدف دنبال شــد، وی عنوان داشت: مأمون پس از 
شهادت امام رضا)ع( درصدد استفاده از فرصت ایجاد 
شده است و به همین منظور پایتخت حکومت را از 
خراسان به بغداد می آورد. بغداد پس از این جریان 
چند تحول مهم را به خود می بیند که مهم ترین آن 
تبدیل شــدنش به مرکز علم در جهان است. بغداد 
یک شهر ایرانی اســت و از عنوان »خداداد« می آید. 
حتی شهرسازی آن مبتنی بر مهندسی ایران است 
و در دورانی مرکز شاهنشــاهی ایران بوده و بعدها 

تبدیل به مرکز خالفت مســلمین می شود. بغداد 
بیت الحکمه و مرکز علم جهان بود و مأمون به این 
منظور تیم هایی به سراسر جهان فرستاده بود تا همه 
کتاب های علمی در موضوعات مختلف را جمع آوری 
کنند. بعد از گردآوری این کتاب ها، نهضت ترجمه ای 
شــکل می گیرد کــه البته این حرکــت منجر به 

التقاط  هایی نیز در اندیشه اسالمی آن دوران شد.
وی افزود: مأمون خودش دانشــمند و روشنفکر 
بود و گرایش های معتزله داشت. در همین دوران 
اســت که بحث های حادث و قدیــم بودن قرآن 
شکل می گیرد. مأمون به واسطه همین بحث ها، 
احمد بن حنبل را دســتگیر و زندانی می کند که 
نشــان دهنده قدرت اجتماعــی و علمی مأمون 
و جریان معتزله اســت. از امام جواد)ع( ســؤال 
می کنند که اهل سنت دو گروه شده و همدیگر را 
در باب حادث یا قدیم بودن قرآن تکفیر می کنند 
که ایشان می فرمایند، این ها بازی است و مسئله 
اصلی اسالم نیست. جناح بندی ها به خاطر پرت 

کردن حواس مردم از مسائل اصلی و بازی با افکار 
عمومی است.

 اقدامات مأمون برای کنترل امام جواد)ع( 
وی با اشاره به برنامه های مأمون برای کنترل امام 
جواد )ع( خاطرنشــان کرد: مأمون چندین برنامه 
برای کنترل امام جواد)ع( طراحی می کند. اول از 
همه به ازدواج درآوردن دخترش با امام جواد)ع( 
که با چند هدف صورت گرفت؛ پوشــاندن نقش 
خودش در به شــهادت رســاندن امام رضا)ع( و 
دیگــر، کنترل و نظارت دقیق بر ایشــان. مأمون 
همچنین به دنبال این بــود تا با تولد فرزندی به 
واسطه این ازدواج مشکل عباسیان را برای همیشه 
با اهل بیــت)ع( حل کند. دومیــن برنامه، قطع 
رابطه حضرت جواد)ع( با شــیعیان و دوستداران 
اهل بیت)ع( با آوردن ایشــان به بغداد بود. پنهان 
کــردن بعد معنــوی امام و مخفی کــردن آن از 
مــردم، برنامه طرح ریزی شــده دیگر مأمون بود. 
مأمون با خــودش فکر می کرد با توجه به ســن 
و ســال کم حضرت جــواد)ع( می تواند در نقش 
یک پدرخوانده ظاهر شــده و به تربیت ایشــان 
بپردازد . البته او می دانســت کــه الزمه این کار 
وسوســه و گمراه کردن امام جــواد)ع( و درگیر 
کردن ایشــان به عیش و نوش اســت به همین 
دلیــل ســلبریتی ها و رقاصه هــای آن دوران را 
 می آورد و جشن هایی ترتیب می داد تا امام )ع( را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
رحیم پور در پایان با اشــاره به جریان شناســی 
امامزادگان در طول تاریخ عنوان کرد: نســل امام 
حســن )ع( عمدتاً راه مبارزه مســلحانه را در 
پیش گرفتند و در کنار شــاخه جهادی محمد 
بن حنفیه و شــاخه جهادی زید در این مسیر 
پا گذاشــتند. موج امامزاده ها در سراسر دنیا به 
خاطر موج مبارزات مسلحانه بود که همه ممالک 
اســالمی را فرا گرفت. به همین خاطر است که 
ما اکنون در هند، در جنوب اروپا و حتی شمال 
آفریقــا امامــزاده داریم. در مشــاهده وضعیت 
کنونی جهان می بینیم که سادات و به تعبیری 
امامزاده ها رهبران انقالب ها هســتند و آخرین 
امامزاده ای که وضــع دنیا را به هم ریخت، امام 
خمینی)ره( بود. ایشــان نه تنها وضعیت جهان 
اسالم بلکه وضعیت کل جهان را دگرگون کرد. 

حسن رحیم پور ازغدی در سلسله نشست های گفتمانی »بینات«:

 امامزاده ها رهبران انقالب های اسالمی هستند

چرا این همه امامزاده داریم؟
پرســش هایی  از  یکی   
که هر چند وقت یکبار 
فضــای مجــازی را پر 
می کند و بعضاً اســباب 
تشــکیک  و  تمســخر 
می شــود، این است که 
چطور این همه امامزاده 
در ایران وجود دارد. در 
مطرح  دوبحــث  اینجا 
می شــود؛ یکــی بحث 
تاریخی و بررســی صحت و سقم و ابعاد این مسئله و دیگری حافظه ایرانیان 
نســبت به این موضوع؛ به این معنا که الزم اســت زمینه های به وجود آمدن 

امامزادگان دروغین مورد بررسی قرار گیرند.
همان گونه که در کنار هر جریان اصیلی، شــخصیت ها و جریان های دروغین 
ســر برمی آورند، در مورد امامزاده ها نیز همان طور که امامزاده واقعی داریم، 
امامزاده غیرواقعی و دروغین هم شــکل گرفته اســت. بتازگــی در یکی از 
شــهرهای شمال یا شــمال غربی کشور شــنیدم یکی از مسئوالن روی قبر 
پدرش ضریح مانندی درســت کرده و طی زمــان کوتاهی در میان مردم به 
عنوان مکانی مقدس و حتی یک امامزاده تلقی شــده اســت. اگر وجه منفی 
این مســئله را کنار بگذاریم، این موضــوع اوج ارادت مردم به اهل بیت)ع( و 
امامزاده ها را می رســاند و نشان می دهد مردم چقدر امامزاده ها را باور کرده و 

چقدر به آن ها اعتقاد دارند.
 بعد از امام علی)ع( دو جریان و رویکرد در میان شــیعیان شــکل گرفت که 
یکــی از آن ها جریان مبارزات مســلحانه با محوریــت محمد بن حنفیه بود. 
مختار ثقفی نیز رهرو همین مســیر بود که البته ایــن جریان در ادامه و به 

واسطه کارهای مخفی و مبارزات مسلحانه از خط اصلی جدا شد.
باید بررســی کرد که امامزادگان از این جهت چه با ملت و پیشــینه ذهنی 
 مــا ایرانیــان کرده اند که مردم ایــن گونه آن هــا را باور کــرده و به آن ها 

گرایش دارند. 
از زمان امام ســجاد)ع( به بعد در نقاط مختلفی در جهان اســالم، فرزندان 
اهل بیــت)ع( قیام کرده و حتی حکومت های محلی تشــکیل داده اند. جالب 
اینجاست که بخش هایی از ایران بخصوص شمال، تحت تأثیر اخالق و منش 
فرزندان اهل بیت)ع( که به واســطه تحت تعقیب بودن توسط بنی عباس به 
این مناطق پناه آورده بودند، به اســالم گرایش پیدا کرده و بسیاری از آن ها 
مسلمان و شیعه زیدی شــدند. نمونه آن مناطق طبرستان و دیلمان بود که 
در برابر خلفا مقاومت کردند و به واسطه مبارزه مسلحانه و صعب العبور بودن 
این مناطق، حکومت عباسی موفق به فتح آنجا نشد اما فرزندان اهل بیت)ع( 
توانســتند قلوب آن ها را فتح کنند. این موضوع فقط یک طرفه و برای ایران 
نیست بلکه هم اکنون در یمن، شهدای طبری و ایرانی در آنجا داریم؛ شهدایی 
کــه برای قیام به آنجا رفته بودند. از آن طرف شــهدای زیدی یمن را نیز در 
شــمال ایران می بینیم که آستانه اشــرفیه طبق نقل معروف یکی از رهبران 

شیعی زیدی بود که از یمن به آن نقطه آمده و به شهادت رسید. 
تمام این حرکت ها رفته رفته زمینه ظهور صفویه را فراهم کرد. صفویه با زور 
شمشــیر مردم را شیعه نکرد چرا که پیش از آن بسیاری از مردم شیعه شده 
بودند و تعداد ســنی های اهل بیت نیز رو به افزایش بود. شیعه و اهل بیت)ع( 
آنچنان محبوبیتی در ایران پیدا کرده بودند که هنگام شهادت یحیی بن زید، 
در خراســان بزرگ آن دوران مردم اســم هر فرزند پسری که به دنیا می آمد 
را یحیی یا زید می گذاشــتند. اشتباه اســت اگر فکر کنیم انقالب 57 نتیجه 
سال های منتهی به انقالب و صرفاً مبارزات آن دوران است. خیلی ها برای این 

راه فداکاری و میلیون ها نفر در این راه سختی کشیدند.
هم اکنون رهبر معظم انقالب، سیدحسن نصراهلل، آیت اهلل سیستانی و جریان 
حوثی های یمن به عنوان فرزنــدان اهل بیت)ع( پرچمدار قیام و مبارزه علیه 

مستکبران هستند. 

 امام جواد)ع( در 
سن هشت سالگی 
بزرگان شیعه را 
متقاعد می کند 
که من می توانم 
 رهبری کنم،

 این کار بسیار 
بزرگی است
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی ژالتین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18656 و شناسه ملی 10380342077
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید رضا وفادارنصراله زاده به عنوان نماینده 
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی جایگزین آقای احمد یزدان پناه برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 
1399,5,25 گردیدن��د لذا ترکیب هیئت مدیره به ش��رح ذیل میباش��د : آقای حمید رضا وفادارنصراله زاده به عنوان نماینده س��ازمان 
همیاری ش��هرداریهای اس��تان خراسان رضوی به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غالمحسین پرخوئی به عنوان نماینده موسسه صنعتی 
گوشت مشهد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای محسن انصاری به عنوان نماینده شرکت خدمات بازرگانی ، حمل ونقل وتوسعه 

اقتصادی همیاران شمال شرق به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل می باشند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534338(
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 128 و شناسه ملی 10380023806
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,02 ونامه شماره2075مورخ97,5,13 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گناباد تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : آق��ای محمدرضا قدیمی0918972116 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا کاش��انی0919516645 به س��مت 
نائ��ب رئی��س هیئت مدیره و آقای حس��ین محمد پور0919314899 به س��مت منش��ی هیئت مدیره انتخاب ش��دند. - آق��ای علی اکرامی 
نوقابی0919566626 به سمت مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب شد - مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت 
مدیره با امضاء آقای علی اکرامی نوقابی )مدیر عامل( و آقای محمدرضا قدیمی ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر ش��رکت معتبر و در غیاب 

آقای محمدرضا قدیمی )رئیس هیئت مدیره (، آقای عبدالرضا کاشانی ) نائب رئیس هیئت مدیره ( حق امضاء خواهد داشت .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )534315(

س
,9
80
51
00

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاالی رباط سفید شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9354 و شناسه ملی 10380251055

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,11,15 و برابر نامه ش��ماره97,4579مورخ 97,11,21 انجمن صنفی شرکتها و موسسات و 
شرکتهای حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم زهرا نجار نیکو به کدملی 0936801621 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم مریم دشتبان به کدملی 0931523680 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ملیحه دشتبان به کدملی 0945349556 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی هژبر به کدملی 0778888231 به س��مت مدیرعامل) خارج ازترکیب هیئت مدیره ( - کلیه 
اوراق و اس��ناد رس��می و تعهدآور و بانکی با امضای مش��ترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد 

بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534308(
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آگهی تغییرات شرکت فوالد کاویان شرق آسیا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 38919 و شناسه ملی 10380546322

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : احمد سلیم پور به ش��ماره ملی 0383564727 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و علی رضا اکبر نیا به ش��ماره ملی 0942856619 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد صادق محمودی 
به شماره ملی 0048500992 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور ش��رکت اعم از س��فته – بروات و قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534294(
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آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالدشمش نگین مشهد شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 55662 و شناسه ملی 14005216100

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,12,02 ونامه ش��ماره 14243 م��ورخ 1398,02,11 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی سال 1396 شرکت شامل تراز نامه و صورتحساب سود و زیان مورد 
تصویب قرار گرفت 2- آقای حامد خیاط زاده ایرانی به شماره ملی 0941588270 به عنوان بازرس اصلی3- خانم گیتی نظری تبریزی به 
ش��ماره ملی 0064064360 به عنوان بازرس اصلی - آویژه ارقام امین به ش��ماره شناسه ملی 14004883592 به عنوان بازرس اصلی-                      

حمید پیشکاه پور به شماره ملی 4890009094 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534286(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رهپویان صنایع شرق شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 59809 و شناسه ملی 14006285530

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موضوع ش��رکت به شرح ذیل تغییر یافت 
و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: مش��اوره مدیریت در کلیه زمینه ها مش��اوره بازرگانی، ص��ادرات و واردات کاال، اخذ نمایندگی 
از ش��رکتهای داخلی و خارجی، ترخیص کاال از کلیه گمرکات، حق العمل کاری، مش��اوره بازاریابی بصورت غیر هرمی و غیر ش��بکه ای در داخل 
و خارج از کش��ور، اعطای نمایندگی به ش��رکتهای داخلی و خارجی، ) اخذ تس��هیالت، ضمانتنامه به صورت ریالی و ارزی ( صرفا جهت ش��رکت، 
مش��اوره مالی، مش��اوره و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات، کش��اورزی و معادن، مش��اوره و طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی در کلیه 
زمینه ها. افزایش میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اس��المی ایران ارائه خدمات پس از فروش کاالها یا خدمات ش��رکت خارجی مش��ارکت 
با ش��رکتهای فنی و مهندس��ی ایرانی برای انجام کارها در کش��ورهای ثالث ارائه خدمات فنی و مهندس��ی و انتقال دانش فنی و فناوری بین 
طرفین انجام عملیات اجرایی قراردادهای بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشاوره 
ش��غلی، ارائ��ه تس��هیالت به جویندگان کار، مش��اوره روابط کار و کارگ��ر • تولید و ارائه رایان��ه  ، تولید و ارائه دس��تگاه های جانبی، تولید و 
پش��تیبانی نرم افزارهای س��فارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بس��ته های نرم افزاری تولید داخل، خدمات شبکه های اطالع رسانی موضوعات 
مربوط به تجارت الکترونیک بصورت غیر هرمی و غیر ش��بکه ای مش��اوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه اجرا 
و پش��تیبانی( طراحی و توس��عه بازیهای رایانه ای وس��رگرمی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امورمطالعات فروش 
سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای 
نبات��ی واردات ب��ذر ، پی��از ، قلمه ، پیوند، ریش��ه و میوه ، نهال و تخم نباتات تولید محصوالت کش��اورزی ارائه خدم��ات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کش��اورزی تولید محصوالت دامی کش��اورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی 

درخصوص کشاورزی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534269(

س
,9
80
50
94

آگهی تغییرات شرکت آریکا سازه توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 47437 و شناسه ملی 10380638894

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردی��د: خانم نجات بیگم س��یادت به ش��ماره مل��ی 0932314155 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای یحیی س��عادت جو به ش��ماره 
مل��ی 0940499916 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره 3- آقای حمیدابوالحس��نی به ش��ماره ملی 0932100201 به س��مت مدیرعامل و 
عض��و هیئت مدیره کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با امض��اء مدیرعامل )آقای حمید ابوالحس��نی( و رئیس هیئت مدیره                                      

)نجات بیگم سیادت( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534246(
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 اسالم را بی  کم  و کاست به دنیا معرفی کنید  ابنا: آیت اهلل شیخ  عیسی قاسم  در دیدار جمعی از استادان دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: دین اسالم، به دلیل اینکه فطری و نورانی است، قادر به پیش 
رفتن در دنیای امروز است؛ مشروط به آنکه بدرستی، فهم و تبلیغ شود. باید اسالم را بی کم وکاست و به شیوه جدال احسن به دنیا معرفی کنید. برای پایه گذاری حکومت و تمدن اصیل، نیازمند این نوع مطالعات و 

ارتباطات هستیم. ایران هم  اینک ام القرای اسالم اصیل است. اگر ایران بتواند در بحث و عمل، اسالم واقعی را در برابر این  همه نسخه های جعلی معرفی کند، به مهم ترین دستاورد حکومت دینی دست یافته است.

 تبیین توصیه سلوکی امیرالمؤمنینj به عثمان بن ُحنَیف
در نامه ۴۵ نهج البالغه، به بهانه توصیه اخیر رهبر معظم انقالب

آفات نزدیکی ائمه جمعه به صاحبان ثروت و قدرت 
این  امیرالمؤمنین)ع(   :Khamenei.ir
نامــه را به یکی از کارگزاران و نمایندگان 
خــود در بصره به نام »عثمان بن ُحَنیف« 
نوشته اســت؛ حضرت در این نامه، ابتدا 
وی را به خاطر شــرکت در یک میهمانی 
اشرافی بشدت سرزنش می کنند؛ سپس 
به شرح زندگی ساده خود به عنوان الگویی 

برای مسئوالن و عالمان می پردازند؛ سپس به داستان فدک به عنوان تنها ثروت دنیایی 
)که آن هم غصب شده( اشاره می فرماید؛ سپس علت ساده زیستی خود را جایگاه خطیر 
و مسئولیت خود می دانند و بعد دنیا را مخاطب قرار داده، از آن اعالم بیزاری می کنند؛ 
در نهایت دوباره عثمان بن حنیف را مخاطب قرار داده و او را به تقوا و ساده زیستی توصیه 
می نمایند... عثمان بن حنیف، یک عالِم بصیر و یک کارگزار عادل بوده، از این رو مخاطب 

این نامه، هم عالمان و روحانیون و هم کارگزاران و مسئوالن هستند.
این نامه در حقیقت بیان ویژگی های »ســلوک اشــرافی« و نقد آن و ذکر ویژگی های 
»ســلوک مردمی« و توصیه به آن است. نخستین اشکالی که حضرت به رفتار عثمان 
بن حنیف می گیرند این است که شخص دعوت کننده، یکی از صاحبان قدرت و ثروت 
شهر بصره بوده... دومین اشکال این است که میهمان دعوت شده باید تشریفات خاص 
اشرافی گری را نیز رعایت می کرده... اما مهم ترین اشکال حضرت این است که مجلس 
مذکور، یک مجلس کامالً اشرافی بوده نه یک مجلس مردمی... دلیل این ناراحتی نیز 
صرف حضور در چنین مجلسی نیست؛ بلکه دلیل اصلی این است که اصحاب قدرت و 
ثروت توانسته اند در »نماینده و کارگزار امام« نفوذ کنند و او را به چنین مجلسی بکشانند. 
یک شخصیت علمی و سیاسی بزرگی مانند عثمان بن حنیف، بهترین هدف برای نفوذ 
و رانت خواری از حکومت است. این همان توصیه ای است که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
نیز در قامت رهبر جامعه اسالمی، بارها به کارگزاران و ائمه جمعه فرموده و از »سلوک 
اشــرافی« نهی کرده اند: »یکی از چیزهای مهم این است که سر سفره اصحاب ثروت و 
قدرت تا می توانیم حاضر نشویم. نامه حضرت به عثمان بن ُحِنیف را که یادتان هست! 
حاال ما توقع نداریم، ]چون[ نه عثمان بن  ُحِنیفی در بین ما هست، نه وضع ما با وضع 
امیرالمؤمنین)ع( قابل مقایسه است؛ اما این را می توانیم توصیه کنیم و می توانیم برای 
خودمان قرار بدهیم که به آن طبقات برگزیده و اَشــرافی زیاد نزدیک نشویم؛ نزدیک 

شدن به آن ها به طور طبیعی مایه دور شدن از توده مردم و عامه مردم است«. 
بر این اساس، در دوران کنونی، چهار آفت در »سلوک اشرافی« وجود دارد:

الف( دوری از مردم؛ نخســتین آفت نزدیک شدن به اصحاب ثروت، دوری از مردم 
اســت. این آفت، اصلی ترین دلیل توصیه  رهبر انقالب به روحانیون و مسئوالن است؛ 
زیرا معنای حقیقی »مردم ســاالری دینی«، »سلوک مردمی«، خدمت به آنان و »تالش  

برای  کسب  رضایت  مردم  و خودداری  از کسب  رضایت  صاحبان  قدرت  و ثروت« است.
ب( نفوذ صاحبان قدرت؛ یکی دیگر از آفات این کار، نفوذ دشمنان به نظام از طریق 
شخصیت های برجسته نظام است؛ از این رو اگر ائمه جمعه و کارگزاران از نظر عظمت 
علمی، سیاسی و معنوی در سطح عثمان بن حنیف هم باشند، نباید خود را از »نفوذ« 

دشمن مصون بدانند و همیشه مراقب رفتار خود و نزدیکان باشند.
ج( ایجاد حاشیه امن برای اصحاب قدرت؛ یکی از دالیل سرزنش امیرالمؤمنین 
نســبت به عثمان بن حنیف را می توان این دانست که حضرت امیر)ع( وقتی آنچنان 
عدالت کاملی را محور حکومت خود قرار داده اند، طبیعی اســت که زندگی اشــراف و 
صاحبان ثروت در خطر باشد...؛ بنابراین بهترین ابزار صاحبان ثروت برای ثروت اندوزی 

بیشتر و فرار از عدالت، ایجاد حاشیه امن در سایه شخصیت های نظام است.
د( دوری از زّی طلبگی؛ یکی دیگر از آفات نزدیک شدن به اشراف و اصحاب قدرت، 
دوری از زّی طلبگی است؛ اگر روحانیت خودش را از صاحبان قدرت و ثروت دور نکند، 

سقوط او قطعی است.
حضــرت امیر)ع( در فراز بعدی نامه خود چهار وظیفه مهــم را به عنوان ویژگی های 
یاری دهندگان حضرت بیان می فرمایند که هر چند نمی توانید مانند من باشید اما با 
این چهار کار به من کمک کنید تا در راستای نظام اسالمی گام بردارید: »َولَِکْن أَِعیُنونِی 

بَِوَرع َواْجِتَهاد، َوِعفَّة َوَسَداد«.

 معارف  نشست علمی »قوت ها و ضعف های 
فقه سیاسی در مواجهه با جهانی شدن« با ارائه 
حجت االسالم دکتر احمد رهدار، پنجشنبه 
گذشــته در دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم برگزار 
شد. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه 
باقرالعلوم)ع(، »ما از فقهی صحبت می کنیم که 
می خواهد در مقیاس جهانی نقش ایفا کند نه 
اینکه بخواهد فقط قم یا ایران را اداره کند«. 
وی معتقد است »یک اندیشه یا دیدگاه نظری 
اگر بخواهد کارآمد باشــد باید امر مستنبط 
خود را تحقق بخشــد واال اصل اســتنباط 
غلط است؛ بخشی از قدرت اسالم به امکان 
تحقق آن است؛ حجیت و کارآمدی در کنار 
یکدیگر تعریف می شوند. فهم اجتماعی هم 
بعدی از استنباط است و قابلیت اجرا بعدی از 
اجتهاد؛ یعنی مجتهد هم باید استنباط  کند 
و هم اجرا کند«. حجت االسالم رهدار، مشکل 
پارادایم حاکم بر دین پژوهی کنونی ما را ناشی 
از الگومحوری می داند؛ یعنی اینکه »پارادایم 
ما محدود به سیره است و ما به دنبال کشف 
قول یا فعل معصوم هســتیم تا آن را تکرار 
کنیم؛ در حالی که در پارادایم قاعده محور ما 
از سیره فراتر می رویم و در امتداد آن حرکت 
می کنیم، به این صورت کــه اگر امروز امام 
بود به چه صــورت عمل می کرد«. گزیده ای 
از مباحث مطرح شده توسط رئیس مؤسسه 

فتوح اندیشه را در ادامه می خوانید.

 فقه شیعه می تواند 
درباره همه مسائل حرف بزند

فرصت و تهدید دو مفهوم بیرون از یک پدیده 
اســت اما قوت و ضعف مربــوط به مکانیزم 
درون یــک پدیده اســت. در بحث قوت ها 
یک نکته کلیدی وجود دارد که هم می تواند 
زیربخش هایی داشته باشد و هم می توان به 
ارتکازات ذهنی اکتفــا کرد. مهم ترین قوت 
فقه برای جهانی شــدن در روش اجتهادی 
آن است که می تواند از زوایای مختلف مورد 
بحث قرار بگیرد. این روش، روشی است که 
نتایج آن احــکام و گزاره هایی دارد. به دلیل 
مجمــوع ویژگی هایی که فقه مــا دارد، به 
ضمیمه استحصال احکام، مواجه شدن ما با 

پدیده ها تقریباً بدون قید است؛ 
چراکه دایره مسائل مستحدثه 
مشــخص اســت و ما با تمام 
عمده  می شویم.  مواجه  آن ها 
دیدگاه ها این اســت که فقه 
قیدی برای مواجهه با مسائل 
مستحدثه ندارد. فقها در اول 

کار بحث می کنند که آیا فقه قرار است راجع 
به همه مسائل بشــر صحبت کند یا خیر؟ 
در فقه شیعه ما بر این باوریم که فقه بالقوه 
می تواند راجع به همه مســائل حرف بزند و 

صحبت داشته باشد. 

 تأویل ما را از زمان و مکان صدور 
روایت فراتر می برد

در روش اجتهــادی فقه ظرفیت هایی وجود 
دارد که به ما اجــازه می دهد ما از منابع یا 
به طــور دقیق تر از نصوص فقه فراتر برویم؛ 
مثل ظرفیت تأویــل در فقه. تأویل در فقه، 
کالم، تفســیر و غیره به کار می رود و فاصله 
عصر صدور روایات تا زمان ما را پر می کند. 
البته اگر تأویل انضباط پیدا نکند دین و فقه 
به جایی کشیده می شود که تبدیل به یک 
روش اباحی می شود. مثالً فقه می تواند یک 
قضیه را القای خصوصیت کند و آن را تأویل 
کند هر چند این کار در اجتهاد بسیار مشکل 
است؛ روش تأویل فراروی می کند و از ظاهر 
روایات عبور می کند. گاهی ما روایاتی داریم 

که با مســلمات عقلی ما یا با 
مبانی مسلم کالمی ما و یا با 
قطعیات فقهی مــا و یا نیز با 
طیفی دیگر از روایات منافات 
دارد. تأویل یک طیف را به نفع 
طیف دیگر تأویل و یا مصادره 
می کند، بــه گونه ای که لفظ 
روایت معنای جدیــدی را برمی تابد. تأویل 
می توانــد ضمن تحفظ بر نص، گفت وگویی 
برقــرار کند و ما را از زمــان و مکان صدور 
روایــت فراتر ببرد و دغدغه ای به نام جهانی 
شدن را برای ما تعبیر کند. نظریات مختلفی 
برای این هدف و منظور وجود دارد؛ مرحوم 
امــام)ره( نقش زمان و مــکان را در فرایند 
اجتهاد مطرح می کند و الگویی جدید ارائه 

می دهد.

 منطق ارسطویی 
در تحلیل مقاصد دین ناتوان است

یکی از ضعف های جدی فقه ما این اســت 
که روی منطق ارسطویی استوار است؛ یعنی 
بر اساس منطق فازی نیست؛ اگر بر اساس 
منطق فازی باشد، خیلی از مسائل به گونه ای 
دیگر حل می شود. حتی خیلی از موضوعات 
که خارج از فقه اســت، در محدوده فقه قرار 
می گیرد. منطق فازی قدرت استنباط مسائل 
مختلف از شک تا یقین را دارد؛ مثالً در ظن 
متأخر از علم در منطق ارسطویی اطمینانی 

به وجود نمی آید ولــی در منطق فازی این 
مسائل حل شده است. منطق ارسطویی در 
تحلیل مقاصد دین ناتوان است مثالً عدالت 
را نمی تواند تحلیل فقهــی کند، یا درجات 
عدالت را نمی تواند در سطوح مختلف تحلیل 
کنــد ولی منطق فازی این قــدرت را دارد. 
فقهای ما در مقام فتوا، فازی عمل کرده اند 
ولی در نظر، ارسطویی عمل کرده اند؛ چون 
منطق پشتیبان فقه ما منطق ارسطویی است 
فقها قائــل به عدم دخالت فقه در همه امور 

شده اند.

 ابتنای فقه ما بر عقل، حداقلی است
در روش مواجهــه با حدیث این مشــکل 
وجود دارد به دلیل اینکــه ما از اقوال فقها 
بــه حدیث پل زده ایم یعنی تاریخ حدیث را 
مقدم کرده ایم، نظام واژگانی متفاوتی داریم 
که کاســتی هایی را به دنبــال دارد؛ از باب 
مثال می توان به مسئله عرفان پرداخت که 
برخی از فقهای فعلی ما بر این باور هستند 
عرفان با وجود اینکه به بسط دیانت کمک 
می کند، علم عرفــان به دلیل عدم تعبد به 

ســکوالر  ما،  علمی  واژگان 
است؛ یعنی در چند صدهزار 
روایت معصومین واژه انسان 
کامل نداریم در حالی که ما 
علم عرفان داریم که مقصد 

آن انسان کامل است.
در بحث عقل هم، ابتنای فقه 
ما بر عقــل، ابتنای حداقلی 
اســت؛ عبارت »ما حکم به 
العقل حکم به الشرع« که از 
زمان آخوند)ره( مطرح شــد 
اکثر فقهای ما در اصول این 
را قبــول ندارند ولی در فقه 
آن را قبــول دارند و بر طبق 

آن فتوا می دهند؛ از این رو مراجعه به عقل 
طبــق روایات ما، یعنی عقل وحیانی، یعنی 
عقل مستقل نیســت. اگر بخواهیم جهانی 
حرف بزنیم باید ابتنای خودمان را حداکثری 
کنیم؛ فقه ما باید سیســتمی شود تا بتواند 

جهانی بشود.

حجت االسالم دکتر احمد رهدار: 

 گزیده ای از فقه برای جهانی شدن باید سیستمی شود
سخنان آیت اهلل مظاهری در درس اخالق

خدا جهنم ندارد!
تقریب: پروردگار عالــم بنده هایش را خیلی 
دوست دارد و اگر ببیند این بنده، ولو گناهکار 
باشد، اما توهین به او شد، غضب می کند. اگر 
ببیند این بنده، ولو بد باشد، اما زخم زبان به او 
زده شد یا فحش به او داده شد، غضب می کند. 
باالترین ظلم این است که انسان آبروی کسی 
را ببرد. این خیلی بدتر از دزدی و خوردن مال 
مردم اســت. امام صادق)ع( در روایتی از قول 
پیامبر اکرم)ص( می  فرمایند: » اَل تَْطُلُبوا َعَثَراِت 
الُْمْؤِمِنیَن َفإِنَّ َمْن تََتبََّع َعَثَراِت أَِخیِه تََتبََّع اهلُل 
َعَثَراتِــِه َو َمْن تََتبََّع اهللُ َعَثَراتِِه یَْفَضْحُه َو لَْو فِي  
َجْوفِ  بَْیِتِه«؛ لغزش های مؤمنان را دنبال نکنید. 
هر که به  دنبال لغزش مؤمنی باشــد، خداوند 
تمــام لغزش های او را دنبال خواهد کرد و او را 

حتي در میان خانه اش رسوا می سازد.
خدا جهنم ندارد، بلکه آتش جهنم را ما ایجاد 
می کنیم و ظلم های ما آتش جهنم می شــود؛ 
بنابراین جهنم یعنی درون ذات ما. شاید بیش 
از 100 آیه در قرآن است که خداوند متعال در 
آن آیات مي فرماید: من جهنم ندارم،  بلکه »ذلَِک 
َمْت أَیِْدیُکْم« )آل عمران:182(؛ این آتش  بَِما َقدَّ
را خود فرســتاده اي. انسان برای بهشت خلق 
شده است؛ خدا در درون این انسان سه پیغمبر 
دارد؛ یکی فطرت؛ یکی عقل که اگر به راستی 
راهنمای ما باشد، ما گناه نمی کنیم؛ یکی هم 
وجدان اخالقی اســت که اگر در ما زنده باشد، 
آن گاه غیبت، تهمت، شایعه، سرزنش و ظلم 
نیست و سرانجام همۀ مردم رستگار می شوند. 
اما ما حرف این ســه پیغمبر را در درون خود 
نمی شنویم، چنانکه حرف پیامبرهاي بیروني را 

نمي شنویم.
ماییــم که بایــد به جای اینکه مــال مردم را 
بخوریم، کمــک به خلق خدا کنیم، ماییم که 
به جای اینکه العیاذباهلل غیبت، تهمت، شایعه و 
ظلم کنیم، تا می توانیم باید تلطف و مهربانی و 
امر به معروف و نهی از منکر کنیم و دیگران را 
با مهربانی بسازیم. بنابراین اگر کوتاهی کردیم 
و یکی جهنمی شــد، تقصیر ماســت. امر به 
معروف و نهی از منکر برای این است که نه تنها 
خودمان را اصالح و بهشتی  کنیم، بلکه دیگران 

را نیز اصالح کنیم.

در دین پژوهی 
قاعده محور، ما 
از سیره فراتر 
می رویم و در 

امتداد آن حرکت 
می کنیم؛ به این 

صورت که اگر 
امروز امام بود به 
چه صورت عمل 

می کرد

بــــــــرش
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نهج البالغه

 بخشی از یادداشت حجت االسالم برات محمد هدایتی

اخالق

      صفحه7
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001184-1398/04/23 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 1966 صادره از قوچان در  ششدانگ يك  ــماره شناس ــعلى بش متقاضى خانم آى بى بى جاهد خواجه فرزند عباس
باب خانه به مساحت 123,38 مترمربع  در قسمتى از  پالك شماره 1108 فرعى از 170 اصلى بخش دوقوچان  اراضى 
كالته منصورخان  خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى خانم حنيفه طائى گنبد جق محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1397114406010000251   آ-9805139
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/13                        
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001194-1398/04/24هيئت اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى خانم صغرا زارع كهنه قوچانى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 3250 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب 
منزل به مساحت 127,48 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 18 فرعى از 4550 اصلى بخش يك قوچان و از محل 
مالكيت آقاى على اكبر مال فيالبى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000032  آ-9805142
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/13                        
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001191-24/04/1398 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى عليرضا بشاش جعفرآبادى فرزند زين العابدين بشماره شناسنامه 38101 صادره از قوچان در ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 356,37 مترمربع تمامت پالك 70 فرعى از 137 اصلى بخش دو قوچان  اراضى دوست آباد 
واز محل مالكيت آقاى حضرتقلى آقائى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1397114406010000413آ-9805146

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/29
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/13                        

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139860306015003163 – 1398/04/23 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد حبيب زاده به شناسنامه شماره 28 كد ملى 0749860723 صادره تايباد فرزند سليم در ششدانگ يكباب 
ــماره 681,1180 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 51,78 متر مربع پالك ش منزل به مس
ــليم جسمى (حبيب زاده) و قسمتى از  ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى س ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض ،  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805121
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/13

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003162 – 1398/04/22 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى مصطفى مسكين به شناسنامه شماره 1148 كد ملى 0749767146 صادره تايباد فرزند غالم رسول در 
ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 119,72 متر مربع پالك شماره 574 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان 
ــمى و مشاعى غالم رسول مسكين و  ــمتى از مالكيت رس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805122
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/29                 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/13

غالمرضا آقازاده  /   رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

(آگهى ابالغيه اخطاريه ماده 101 – اموال منقول)
ــد1364/09/26 با كد ملى  ــد از: خانم دنيا اركالون متول ــوم محمدرضا اركالون كه عبارتن ــيله به وراث مرح ــن وس بدي
ــد 1360/06/30 با كد ملى  ــد محمدرضا متول ــا اركالون فرزن ــاى دان ــنامه 9762،آق ــماره شناس 0082678571 و ش
ــماره ملى  ــد محمدرضا متولد 1368/04/07 با ش ــون فرزن ــنامه 3049 و داران اركال ــماره شناس 0060836520 و ش
ــيد مسعود حيدرى جهت وصول  ــود كه آقاى س 0010851216 ، همگى وراث مرحوم محمدرضا اركالون ابالغ مى ش
تعداد چهارده عدد سكه كامل طالى بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 5226 دفترخانه ازدواج 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  9700507 در اين  ــهر گلستان استان تهران عليه ش ــماره 68 ش ش
اداره تشكيل شده و خودروى سوارى پژو پارس مدل 1384 به شماره انتظامى  10- 353 ج 35  متعلق به مورث شما 
ــما  ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش ــادات حيدرى بازداش در قبال طلب وراث خانم منصوره س
ــما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود  ــود ضمنا هرگونه نقل انتقالى از طرف ش اخطار ميش
ــماره 53/2  مورخ 1398/02/22 كارشناس رسمى دادگسترى خودروى  ــت طبق نظريه كارشناسى ش الزم به ذكر اس
ــت به مبلغ  250/000/000  ريال ارزيابى گرديده  لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى گرديده ،لذا چنانچه به  موضوع بازداش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ  ــيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنچ روز از تاريخ انتش مبلغ ارزيابى معترض مى باش
محسوب مى گردد به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ  2/500/000 ريال به دفتر اين اجرا 
ــانى جنب دادگسترى تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد  ــهركرد خيابان آيت اله كاش واقع در ش

فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.9805118
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد

آگهى فروش اموال منقول نوبت اول
ــهركرد و درخواست اجراى حكم به  ــعبه 7 حقوقى ش ــالم و احترام . بموجب پرونده اجراى 971901 صادره از ش با س
ــركت  ــماره 240 مورخ 1397/09/25 و نامه مورخه 1397/11/28 اداره كار تعاون ورفاه اجتماعى محكوم عليه ش ش
ــتان – فرعى اول كارگاه فيلتر سازى  ــهركرد – قطب صنعتى – خيابان سروس ــانى ش ــازان به نش پااليش بند صافى س
ــال حق بيمه  نامبرده از تاريخ 1396/01/23  ــاى وحيد بهرامى محكوم به پرداخت مبلغ 45/573/746 ريال و ارس آق
ــازمان تامين اجتماعى در حق محكوم له خانم نگار حيدرى  ــا 1396/07/30 و 1396/09/01 تا 1396/12/05 به س ت
ــتيفاى  ــد.. محكوم له در جهت اس و پرداخت مبلغ  1/500/000 ريال بابت حق االجراى دولتى در حق دولت مى باش
حقوق خود اقدام به معرفى اموال با مشخصات اعالمى در ذيل همين آگهى فروش نموده اند و بنا به درخواست محكوم 
ــط  ــط اين اجراى احكام توقيف و توس ــتيفاى حقوق نامبرده و هزينه هاى جانبى ملك موصوف توس له و به منظور اس
ــت از طريق مزايده در روز پنجشنبه مورخ 1397/4/20 ساعت 10 صبح  ــناس توصيف و ارزيابى شده و مقرر اس كارش
ــترى شهركرد و با حضور نماينده دادستان بفروش برسد و هركس باالترين قيمت  در محل اجراى احكام مدنى دادگس
ــه مزايده 10 درصدمورد مزايده را  ــد  و مى بايست شركت كنند گان در جلس ــنهاد دهد برنده مزايده خواهدش را پيش
ــر هزينه مزايده به  ــده واريز و همراه خود بياورند؛ در غير اين صورت وجوه واريزى پس از كس ــيله چك تضمين ش بوس
ــر و همچنين  ــد. اين گواهى براى يك بار در روزنامه محلى منتش نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد ش
در معابر عمومى پررفت و آمد و نشانى ملك مورد مزايده الصاق خواهد شد شركت در مزايده براى عموم آزاد است به 
استثناى مسئولين اجرا و اقرباى سببى و نسبى آنان؛ در ضمن متقاضيان شركت در جلسه مزايده مى توانند در مدت 
ــب اطالع نمايند چهار دستگاه از  ــبت به چگونگى نحوه برگزارى مزايده كس 5 روز قبل از مزايده از طريق اين اجرا نس

جك پنوماتيك توقيفى راهنما دار. بشرح ذيل ارزيابى
ADNGF-50-300PA- 10 bar و با مشخصات FESTO 1)جك پنوماتيك راهنما دار مستعمل ساخت شركت

دستگاه جمعا بمبلغ 27/000/000 ريال. 
              ADNGF-40-300PA- 10 bar ــخصات ــركت FESTO و با مش ــاخت ش ــتعمل س 2)جك پنوماتيك راهنما دار مس

يك دستگاه بمبلغ 8/000/000 ريال.
ــتگاه بمبلغ   ــخصاتى  DNC80/300- S يك دس ــركت LMC و با مش ــاخت ش ــتعمل س ــك معمولى مس ــك پنوماتي   3)) ج

5/000/000 ريال . جمع جك و جميع عوامل موثر بر قيمت ها به مبلغ كل 40/000/000 ريال برآورد مى گردد.9805119
دادورز اجراى احكام شعبه سوم اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان شهركرد- نظرى فرد

استان چهار محال و بختيارى – شهركرد خيابان آيت اهللا كاشانى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره شناسنامه 3031به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى  ــيدمرتضى ذبيحى فرزند ذبيح اله   بش نظريه اينكه آقاى س
ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه  ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س ش
ــند مالكيت دوسهم از يازده سهم ششدانگ  پالك2 5 فرعى  مغرور ومجزى شده از 45و46فرعى از108اصلى خرم  س
ــده  ــد بعلت نامعلومى مفقود ش ــان مى باش آباد  واقع در بخش 3قوچان به آدرس اراضى خرم آباد   كه متعلق به ايش
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى 425681ذيل دفتر2صفحه199 بشماره  اس
ــند رهنى شماره 43313-91/12/24دررهن بانك  ــليم گرديده است  سپس براى س ثبت2263بنام نامبرده صادروتس
ــاورزى قرارگرفته است دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه  كش
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند  ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتش ــندمالكيت نزد خود مى باش وجود س
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا  ــمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى اس ــندمعامله رس مالكيت يا س
ــند مالكيت المثنى وتسليم آن به  ــمى نسبت به صدور س ــند معامله رس ــند مالكيت يا س وصول اعتراض بدون ارائه س

متقاضى اقدام خواهد شد9805116 تاريخ انتشار:98/04/29
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره شناسنامه 3031به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى  ــيدمرتضى ذبيحى فرزند ذبيح اله   بش نظريه اينكه آقاى س
ــن اداره مراجعه نموده ومدعى اند  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اي ــم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س ــده منض ش
ــدانگ  پالك1 5 فرعى  مغرور ومجزى شده از 45و46فرعى از108اصلى  ــند مالكيت دوسهم از يازده سهم شش كه س
ــد بعلت نامعلومى مفقود  ــان مى باش ــاد  واقع در بخش 3قوچان به آدرس اراضى خرم آباد   كه متعلق به ايش ــرم آب خ
ــماره چاپى 425937ذيل دفتر2صفحه223  ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بش ــده است با بررس ش
ــماره ثبت2271بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره  بش
ــبت به ملك مورد آگهى  يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض 
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول  ــند مالكيت يا س خود را به همراه اصل س
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت  ــند مالكيت يا س اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9805117
تاريخ انتشار:98/04/29

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــنامه   5740126053  به شرح دادخواست به كالسه 104  از اين  ــدلو    داراى شناس ــين مرش نظر به اينكه آقاى حس
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا مرشدلو     به شناسنامه  4   در 

تاريخ   98/4/12  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  حسين مرشدلو   فرزند  عليرضا   كد ملى 5740126053  ت.ت 1379/7/4  نسبت فرزند مرحوم  

2. نرگس مرشدلو    فرزند  عليرضا  كد ملى 5740182166    ت.ت  1385/11/21  نسبت فرزند مرحوم 
3. نگار مرشدلو    فرزند  عليرضا  كد ملى 5740269946   ت.ت  1393/1/20    نسبت فرزند  مرحوم     

4. اكرم رحمانى    فرزند محمد على  كد ملى 5749821438   ت..ت  61/10/5  نسبت همسر مرحوم
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد.     9805114                                                                                                         

  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

برگ اجرايى                                                                           
مشخصات محكوم عليه                                                                        

1 – ابراهيم مروى فرزند رمضانعلى     2 –  خليل برزنونى فرزند حسنعلى                                                              
نشانى محل اقامت :  1 -  شهر خرو محله ساحل برج خيابان كشاورز انتهاى كوچه شهيد رحيمى                                                                  

2 –  مجهول المكان                                                                              
مشخصات محكوم له                       نام : حميد قدميارى نام پدر على                                                                                                        

نشانى محل اقامت :  شهر خرو محله ساحل برج جنب بهداشت
محكوم به                                                            

به موجب راى شماره  70   تاريخ   98/3/7  شعبه  هفت شوراى حل اختالف شهر خرو و راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى- كه قطعيت يافته است 

ــند رسمى  ــمى و انتقال س ــناد رس ــت به :  محكوميت خواندگان به حضور در يكى از دفاتر اس محكوم عليه محكوم اس
ــى و اخذ محكوم به در حق خواهان . ضمنا نيم عشر  ــهربانى ايران 32-  295ى 67 و پرداخت هزينه دادرس خودرو ش

دولتى محاسبه شود
ــعه اقتصادى . اجتماعى . فرهنگى  محكوم  ــتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 134 قانون برنامه چهارم توس  .به اس

عليه مكلف است                                                              
ــاد آن را به موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا  ــالغ اين برگ اجرايى ظرف ده روز مف ــس از اب پ
ــواد 66,64,38,35,34,24. قانون اجراى احكام مدنى و مواد  ــاد راى بدهد . در غير اينصورت برابر م ــام تعهد و مف انج

526,523,522 قانون دادرسى مدنى اقدام قانونى از سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد . 9805115
امضاء و مهر مسيول دبير خانه شورا                                                                   امضا و مهر قاضى شورا 

سيد حسن سامغانى قاضى شعبه هفت شوراى حل اختالف خرو                         

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ششدانگ  ــده اعالم نموده است كه س ــهاديه تصديق ش ــليم دو برگ استش ــرف قادرى ضمن تس خانم اش
يكدستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم جنوبى به مساحت 83,10 مترمربع قطعه 23 تفكيكى به شماره 36998 فرعى 
از 170 اصلى مفروز از پالك 25276 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرستان كرج به شماره چاپى  
ــند 24963 مورخ 97,3,6 دفترخانه  ــماره الكترونيك 139620331011034274 كه برابر س 446534 مورد ثبت ش
ــند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به  ــده و تقاضاى صدور س 131 كرج در رهن بانك ملت قرار گرفته مفقود ش
ــى مدعى  ــود تا چنانچه كس ــتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش اس
ــد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز  ــبت به ملك مذكور باش ــند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نس وجود س
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد. بديهى است چنانچه ظرف 
ــند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به  ــود و يا در صورت اعتراض اصل س مدت مقرر اعتراضى واصل نش

متقاضى تسليم خواهد شد.9805123
صالحيان كفيل ثبت ناحيه 3 كرج

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــيروان فرزند حس ــعدى ش ــه پرونده 032-98 آقاى مهدى اس 1-كالس
دربند مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
2-كالسه پرونده 031-98  آقاى احد اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  دربند 
مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان

ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــداله اسعدى شيروان فرزند حس ــه پرونده 030-98  آقاى اس 3-كالس
دربند مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
4-كالسه پرونده 026-98   آقاى على اصغر اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  
دربند مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــعدى شيروان فرزند حس ــه پرونده 024-98  آقاى مهدى اس 5-كالس
دربند مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــداله اسعدى شيروان فرزند حس ــه پرونده 023-98  آقاى اس 6-كالس
دربند مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
 7-كالسه پرونده 021-98 آقاى على اصغر اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  
دربند مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
8-كالسه پرونده  020-98  آقاى احد اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  دربند 
مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــكونى به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده  153-98 آقاى آرمان رنجبر فرزند على محمد  در شش 9- كالس
ــمى از  ــماره 352و353 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش 109/92 متر مربع قس

مالكيت على اكبر اژدرى
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــيد  در شش ــه پرونده  009-98 آقاى قربان محمد محمدى فرزند جمش 10- كالس
مساحت 171/37 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 1086 فرعى از13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى 

از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى 
11- كالسه پرونده  016-98 آقاى ابراهيم موسى زاده پيردولو فرزند رمضان  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
123/20 متر مربع قسمتى از پالك شماره 733 اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت 

بتول محمد حسينى فضلى
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 25/55  ــعادت فرزند قربانقلى  در شش ــه پرونده  305-97 آقاى ابراهيم س 12-كالس
ــمى از مالكيت رضا مكرمى  ــماره 8564 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس متر مربع تمامى پالك ش

و مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــه پرونده  019-98 آقاى رحيم زارعى فرزند محمد على در شش 13- كالس
ــمى از ذيل  ــى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس ــماره 400 فرع ــمتى از پالك ش 381/10 متر مربع قس

تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
14-كالسه پرونده  29-98 آقاى احمد شارعيفرزند ابراهيم در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 157/83 متر مربع 
ــمى از ذيل تمامى مالكيت  ــماره 4022 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش قس

مشاعى متقاضى
   به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى 
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9805128
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/13
صمد ابراهيم زاده /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه261/به اس ــماره شناس ــدانگ بش نظريه اينكه آقاى محمود مرادى    فرزند على اكبر  شش
ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى  ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س گواهى ش
ــدانگ   پالك 2113 فرعى مفروزومجزى شده  از 13اصلى باغات وحومه   ــه دانگ مشاع ازشش ــند مالكيت س اند كه س
ــجد  كه متعلق به ايشان مى باشد بعلت  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان جهاد جنب مس ــه ش واقع در قطعه س
ــماره چاپى 707179ذيل  ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بش ــت با بررس ــده اس نامعلومى مفقود ش
دفتر123صفحه13 بشماره ثبت20773بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد 
لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نسبت 
ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ  ــندمالكيت نزد خود مى باش به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س انتش
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9805137
تاريخ انتشار:98/04/29

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه261/به اس ــماره شناس ــدانگ بش نظريه اينكه آقاى محمود مرادى    فرزند على اكبر  شش
ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى  ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س گواهى ش
ــدانگ   پالك 2113 فرعى مفروزومجزى شده  از 13اصلى باغات وحومه   ــه دانگ مشاع ازشش ــند مالكيت س اند كه س
ــجد  كه متعلق به ايشان مى باشد بعلت  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان جهاد جنب مس ــه ش واقع در قطعه س
ــماره چاپى 484434ذيل  ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بش ــت با بررس ــده اس نامعلومى مفقود ش
ــت  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى  ــليم گرديده اس ــماره ثبت17953بنام نامبرده صادروتس دفتر110صفحه487 بش
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس  ندارد لذا به اس
ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى 
ــند معامله رسمى  ــند مالكيت يا س ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه س اس

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9805138
تاريخ انتشار:98/04/29

صمد ابراهيم زاده 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان
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 ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا گفت: چند کودک 
دیگر باید کشــته شود تا خشــونت پایان یابد؟ اشغالگری و 
بحران های انسانی در غزه نباید ادامه داشته باشد، تنها عدالت 

حقیقی می تواند ضامن امنیت و صلح دائمی باشد.

رشیده طلیب، عضو کنگره آمریکا در توییتی عنوان کرد: 
جهانیان تا کی می خواهند ملت فلسطین را از آزادی محروم 
کنند؟ اســرائیل، از عمل به مسئولیت های خود شانه خالی 
می کند و همچنان در حال ظلم و ســتم اســت و کودکان و 

خانواده های فلسطینی را به قتل می رساند.

ماریــا زاخاروا، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت: 
فرماندهی مرکزی آمریکا در حال جایگزینی مزدوران به جای 

نیروهایش در شمال سوریه است.

عبداهلل المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل متحد با 
اذعان به ناکامی کشورش در یمن گفت: ریاض به دنبال جنگ 

با ایران نیست.

مارک لوکاک، معاون سازمان ملل در اقدامی نادر، در جریان 
نشســت شورای امنیت از عربســتان و امارات به دلیل عمل 
نکردن به تعهداتشــان برای پرداخــت ۷۵۰ میلیون دالر به 

منظور کمک به یمن انتقاد کرد.

خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین خبرداد: 
در ادامه تالش آمریکا برای تشکیل ائتالف امنیت دریایی، منامه 
بزودی میزبان شماری از کشورها در یک نشست کارگروه در 
حوزه امنیت دریایی و هوایی در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

 افزایش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا پس از توییت های جنجالی

همراهی  نژادپرستان  با دوقطبی سازی ترامپ
  جهان  حمالت نژادپرستانه ترامپ به نمایندگان دموکرات 
بویژه زنان رنگین پوست کنگره محبوبیت او را افزایش داده 
اســت. اگرچه این حمالت را می شــود آخرین تیر ترکش 
مخالفان ترامپ برای کشاندن او پای میز استیضاح قلمداد 
کرد، اما همچنان که این حمالت روز به روز جدی تر، زهردارتر 
و البته خنده دارتر می شود، روز گذشته طرح استیضاح ترامپ 
با 332 رأی مخالف در برابر تنها 9۵ رأی موافق شکســت 
خــورد. این طرح را »ال گریــن« نماینده دموکرات پس از 
توییت های نژادپرستانه ترامپ تنظیم کرده بود. ترامپ نیز 
پس از ناکامی مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب این طرح 
در پیامی در توییتر نوشت: مجلس نمایندگان همین حاال با 
قاطعیت آرا به رد قطعنامه اســتیضاح رأی داده است. این 
طرح احتماالً مضحک ترین و وقت گیرترین طرحی بوده که 

تاکنون مجبور به انرژی صرف کردن برای آن بودم.
هفته پیــش بود که حمالت توییتــری ترامپ علیه چهار 
نماینده زن رنگین پوست کنگره که بخشی از گروه »زنان 
ترقی خواه هستند« شروع شد. او در این توییت ها بدون نام 
بردن از هیچ کدام از این زنان، از آنان خواســته بود برگردند 
به همان کشورهای جرم زده ای که از آنجا آمده اند. دموکرات 
بودن، زن بودن و رنگین پوســت بودن سه موردی است که 
ســبب شد ترامپ بتواند بیشــترین حمالت را به این عده 

داشته باشد.این توییت ها در زمان اندکی در جامعه آمریکا 
بویژه در بین جمهوری خواهان و قشــر خاکستری جامعه 
آمریکا بســیار محبوب شد. پس از این توییت ها، ترامپ در 
هر سخنرانی که موضوع نمایندگان زن رنگین پوست کنگره 
را پیش می کشــد، با فریادهای تشویق و »او را به کشورش 

برگردان« طرفدارانش همراهی می شود.
نشریه اکونومیست هم در گزارشــی آماری از توییت های 
جامعه آمریکا درباره این ماجرا تنظیم کرده، گفته اســت 
که حدود ۷۰درصد فعاالن توییتری آمریکایی )شامل قشر 
خاکســتری و جمهوری خواهان( توییت های نژادپرستانه 
ترامــپ را خوب یا بدون مشــکل می داننــد و تنها حدود 
2۵درصد فعاالن توییتــری )دموکرات ها( این توییت ها را 
بــد می دانند. هیچ کدام از فعاالن آمریکایی این توییت ها را 

فاجعه ای برای یک مسئول آمریکایی نمی دانند.
نظرسنجی »رویترز-ایپسوس« هم نشان می دهد که حمایت 
جمهوری خواهان از ترامپ پس از این توییت ها نســبت به 

هفته پیش از آن ۵ درصد افزایش یافته است.
با این تفاسیر دوقطبی جدیدی که ترامپ در آمریکا ایجاد 
کرده اســت، اوالً ماهیت نژادپرستانه آمریکایی ها را بیش از 
پیش روشن می کند، ثانیاً با افزایش محبوبیت او در آستانه 

انتخابات 2۰2۰ همراه بوده است.

ایسنا: دیــوان عالی هلند، رأیی را که دولت 
وقت این کشــور را 1۰ درصد مسئول مرگ 
3۵۰ نفر از مســلمان بوسنیایی دانسته بود، 

تأیید کرد.
رویترز: دیویــد گوکه )وزیر دادگســتری 
انگلیــس(، فیلیپ هاموند )وزیــر دارایی( و 
روری اســتیوارت )وزیر توسعه بین المللی( 
انگلیــس قصد دارند پیش از اعالم رســمی 
نخست وزیری بوریس جانسون از سمت های 

خود استعفا کنند.
تســنیم: دولت آرژانتین با تأثیرپذیری از 
آمریکا، حزب اهلل لبنان را در ردیف گروه های 

تروریستی قرار داد.
روســیا الیوم: وزارت خارجه قزاقستان با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که ســیزدهمین 
دوره نشست های آستانه درباره سوریه برای 
نخســتین بار با حضور دو هیئــت از عراق و 

لبنان برگزار خواهد شد.
راشــاتودی: رئیس جمهور فرانسه دعوت 
والدیمیر پوتین را برای ســفر به روسیه در 

سال 2۰2۰ پذیرفت.

 مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی بررسی کرد

 خطرات پیش روی جهان 
در سال 2019

خالــدی: مرکز مطالعــات اســتراتژیک و 
بین المللی در گزارشــی با عنوان »خطرات 
پیش روی جهان در سال 2۰19« نوشت: با 
وجود افزایش سطح بحران در جای جای کره 
زمین، در نیمه دوم سال 2۰19 این خطرات 

نزدیک و کوتاه مدت به نظر می رسند.
تنش میان ایــران و آمریکا؛ چیزی که هیچ 
کس نمی خواهد: تهران و واشنگتن در چند 
ماه اخیر وارد دوره ای از درگیری شــده اند که 
هیچ کس از آن اســتقبال نمی کند. اقدامات 
یکجانبه واشنگتن با واکنش تند تهران روبه رو 
شده و نتیجه ای معکوس به بار آورده است. این 
در حالی است که در میانه بی عملی اروپا، ایران 
و آمریکا هیچ پایه دیپلماتیک برای بازگشت به 
مذاکرات پیدا نکرده اند.ادامه اختالف بازرگانی 
ایاالت متحده و چین: واشنگتن و پکن بتازگی 
به طور موقت برای آتش بس تجاری موافقت 
کرده اند، اما واشنگتن تهدید کرده که اگر دو 
طرف به توافق جدید نرســند، کل صادرات 
چین به آمریکا را مشمول تعرفه 2۵ درصدی 
خواهد کــرد. چالش برگزیت: به بن بســت 
کشیده شدن موضوع جدایی بریتانیا از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( در نهایت به استعفای ترزا می 
منجر شد. با انتخاب احتمالی بوریس جانسون 
که از حامیان سرسخت برگزیت است به عنوان 
نخســت وزیر، چالش لندن و بروکسل ادامه 
خواهد داشــت.بحران شبه کره: با وجود آنکه 
دیپلماسی عاشقانه و عکس برداری تبلیغاتی 
ترامپ و کیــم همچنان ادامه دارد، به نتیجه 
رسیدن این گفت وگوها مشکل به نظر می رسد.

آخر هفته خونین در همسایه شرقی
بر اثر 2 حمله جداگانه 120 

افغانستانی کشته و زخمی شدند
یورونیوز: در پی حملــه طالبان به مقر 
فرماندهی پلیس قندهار، دست کم 12 نفر 
کشــته و 9۰ نفر زخمی شدند. رسانه های 
محلی افغانســتان به نقل از منابع دولتی 
گــزارش کرده اند حمالت اخیــر با انفجار 
دســت کم یک خودروی بمب گذاری شده 
آغاز و پس از آن نیروهای طالبان به سوی 
مأموران تیراندازی کرده اند. برخی رسانه ها 
شمار مهاجمان را هشت نفر اعالم کرده اند. 
روز گذشته همچنین یک انفجار در مقابل 
دانشگاهی در کابل موجب کشته شدن دو 
شهروند و زخمی شدن 1۰ نفر دیگر شد. 
طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کرد.

آنکارا و پیگیری سیاست برد _ برد
 در رابطه با واشنگتن

روابط ترکیه و آمریکا اگرچه امروز و بویژه در پی تصمیم قاطع آنکارا برای خرید 
سامانه دفاع موشکی اس 4۰۰ روسی با وجود مخالفت واشنگتن و حال تصمیم 
واشــنگتن برای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه ســاخت جنگنده های اف -3۵ در 
موقعیت شکننده ای قرار دارد، اما واقعیت آن است عمق روابط دیرینه دو طرف 
وضعیتی را ایجاد کرده است که با وجود این اختالف نباید انتظار تحول بنیادین 

روابط میان دو کشور را داشت.
 ترکیه از جمله کشورهایی است که برای آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار بوده و 
به همین دلیل واشنگتن در سیاست خارجی خاورمیانه ای خود روی آنکارا حساب 
ویژه ای باز کرده اســت. این در حالی است که ترکیه به دنبال بازتعریف نقش و 

جایگاه خود در قبال ایاالت متحده است.
 مقامــات ترکیه تالش دارند میزان هزینه و آورده ای که همکاری با آمریکا برای 
آن ها دارد، از حدی تعادل و باالنس برخوردار شــود. به همین دلیل می توان از 
خرید اس 4۰۰ روس به عنوان یک بازی موازنه بین آنچه که جبهه اوراسیا و جبهه 

آتالنتیک است، در سیاست خارجی آنکارا نام برد.
 بــا این حال اقــدام آنکارا می توانــد برای پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( هم 
هزینــه زا بــوده و متحدان را از هــم دور کند. حال باید منتظر مانــد و دید در 
شــرایطی که وضعیت اقتصادی ترکیه و اوضاع سیاســی شــخص اردوغان در 
وضعیت بســیار متزلزلی قــرار دارد، دولت آمریکا و جنــاح حاکم بر ترکیه چه 
 برنامه هایی برای مراحل بعدی این تنش هدف گذاری کرده و به چه سویی حرکت 

خواهند کرد. 
البته ترکیه در حالی که می توانست سامانه دفاعی را در مدت یک هفته عملیاتی 
کند، این اقدام را تا ســه یا چهار ماه به تعویق انداخته است که این یک سیگنال 
مثبت به آمریکا برای تلطیف فضای دو کشور است. در حالی که اردوغان سیاست 
موازنه مثبت میان شــرق و غرب را در پیش گرفته، آنچه مهم به نظر می رسد، 
آینده سیاســی وی و حزب متبوعش است؛ یعنی آیا آن ها می توانند فشارهای 

واشنگتن در قبال این سیاست استقالل طلبانه را به جان بخرند یا نه؟ 
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عکس نوشت

جان باختن 200 غیرنظامی افغانستانی 
در 16 روز

 عزیز احمد تسل، رئیس گروه دادخواهی حفاظت از غیرنظامیان افغانستان 
اعالم کرد که در 16 روز گذشته 2۰۰ غیرنظامی افغانستانی جان باخته و 34۰ 
تن دیگر از جمله زنان و کودکان نیز زخمی شدند. وی افزود: این غیرنظامیان 
بر اثر رویدادهای مختلف از جمله حمالت انفجاری، درگیری مسلحانه و 
بمباران هوایی کشته و زخمی شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز 
پیش از این اعالم کرده بود در چهار ماه نخست سال جاری میالدی بیش 
از 2۵۰۰ مورد کشــته و زخمی شدن غیرنظامیان به ثبت رسیده است.

 نظامیان آمریکایی در راه عربستانانصاراهلل بار دیگر پای توافق سوئد نخستین نتایج بررسی حادثه اربیل
 ردپای کردهای ترکیه

 در حادثه کردستان عراق
افسران ارتباطی در الحدیده 

مسئول حفظ آتش بس می شوند
500 سرباز به پایگاه هوایی 

شاهزاده سلطان می روند
فارس: دولت محلی منطقه کردســتان 
عــراق اعالم کرد که تیراندازی ســه روز 
پیش به سمت دیپلمات های ترکیه ای در 
یک رستوران در شهر اربیل، تروریستی و 
یک اقدام از پیش طراحی شده بوده است.
 در همین زمینه، مرکز مبارزه با تروریسم 
در کردســتان عراق با انتشار یک تصویر 
اعــالم کرد هویت یکی از افراد مظنون به 
قتل این دیپلمات، شناســایی شده است. 
این فرد »مظلوم داغ« نــام دارد و متولد 
»دیاربکــر« ترکیه اســت. وی هم اکنون 
تحت تعقیب مســئوالن امنیتی منطقه 

کردستان عراق قرار دارد.

خبرگزاری فرانسه: دولت مستعفی یمن 
و جنبش انصاراهلل با اســتقرار »افســران 
ارتباطی« در الحدیده در کنار نمایندگان 
ســازمان ملل متحد بــرای جلوگیری از 
نقض آتش بس در این شهر توافق کردند. 
برمبنای توافق ها، در هر منطقه ای که به 
برقــراری آتش بس نیاز دارد، دو افســر از 
هر طرف، در کنار نیروهای ســازمان ملل 
مســتقر خواهند شــد. مأموریت کمیته 
یادشده نظارت بر اجرای توافق نامه سوئد 
مبنی بر عقب نشــینی از سه بندر استان 
الحدیده و از مرکز این استان، یعنی شهر 

الحدیده و اجرای آتش بس است.

سی ان ان: دولت دونالد ترامپ برای اعزام 
صدها ســرباز به عربستان ســعودی در 
آینده نزدیک، آماده می شود. این سربازها 
حدود ۵۰۰ نفر هستند و به پایگاه هوایی 
»شاهزاده ســلطان« واقع در شرق ریاض 
اعزام خواهند شــد. دولت ترامپ در ماه 
ژوئن گذشــته اعالم کرد کــه با توجه به 
وضعیت تنش با ایران، 1۰۰۰ نظامی دیگر 
آمریــکا را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. 
مسئوالن پنتاگون اعالم کردند، نیروهایی 
که به عربستان ســعودی اعزام می شوند 
بخشــی از این برنامه تقویــت نظامی در 

منطقه هستند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مسعود صدر محمدی، تحلیلگر مسائل ترکیه
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اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟     آ﹎﹩ ︫﹞︀ره  ٩٨/٧٢٢١/٩٢ –  ٩٨/٠۴/٢۴  ﹡﹢︋️ اول
در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ︎︣وژه ا︗︣ا﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ا︗︣ا﹩ آ︋﹫︤داری ١- ﹢زه آ︋﹫︤ ︨︀ج ︫︨︣︐︀ن ︑︀﹋︧︐︀ن ٢- ﹢زه آ︋﹫︤ ︎︣وان ︫︨︣︐︀ن آوج٣ 

-﹢زه آ︋﹫︤ ﹝︡ان ︫︨︣︐︀ن ﹇︤و-۴﹟﹢زه آ︫ ﹟﹫﹨︀﹞ ︤﹫︋︨︣︐︀ن ﹇︤و -۵ ﹟﹢زه آ︋﹫︤ ﹁﹑ر – ﹝﹫﹙﹉ ︫︨︣︐︀ن ﹇︤و -۶ ﹟﹢زه آ︋﹫︤ ︫﹫︤﹡︡-︨﹫﹠﹉-︋︣ز﹜︖﹫﹟ 
︫︨︣︐︀ن ︑︀﹋︧︐︀ن٧- ﹢زه آ︋﹫︤ ﹝︣اد︋﹫﹍﹙﹢  ︫︨︣︐︀ن ︋﹢﹫﹟ ز﹨︣ا ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد.

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمكعبنوع پروژهرديف

اجراى پروژه هاى مكانيكى1
بند مالتى 500  مترمكعب

بندگابيونى 2000   مترمكعب
بندخشكه چين1000مترمكعب

حوزه آبخيز ساج
شهرستان تاكستان

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398  

اجراى پروژه هاى مكانيكى2
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 3500 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز پروان             
شهرستان آوج

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى3
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 2350 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز مدان               
شهرستان قزوين

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى4
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 2350 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز ماهين               
شهرستان قزوين

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى5
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 2350 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز فالر-ميلك               
شهرستان قزوين

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى6
بند مالتى  1300  مترمكعب
بندگابيونى 5500مترمكعب

بندخشكه چين4300مترمكعب

حوزه آبخيز شيزند-سينك-
برزلجين شهرستان تاكستان

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى7
بند مالتى  750 مترمكعب

بندگابيونى 3300 مترمكعب
بندخشكه چين2600 مترمكعب

حوزه آبخيز مرادبيگلو  
شهرستان بوئين زهرا

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︀︖︋︀︗ رد ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ و﹢﹞ ︉︧ده و﹢︋ ﹩︊︣﹆︑ ︣﹋︢﹛زه ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹢ ︀م ︨︀زه ﹨︀ی︖١︣ : ا﹋︢︑
 .︫︡︀ ــ︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︋  ︀﹥ ١ ا﹜﹩ ۵ و ر︑︊﹥ آب و آ︋﹫︤داری︨   ︎︀ ︀︡ در ر︫ــ︐﹥ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ - آب - ا︋﹠﹫﹥ و  راه︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران︋   ︎️﹫﹑  ︮: ٢︣﹋︢︑ 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٩  ا﹜﹩ روز    دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۵/٧ راز ️﹋︫︣ ︳ا︨﹠︀د و  ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ و .... و ︋︣﹎﹥ ﹨︀ی ︫︣ا ️﹁︀︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در﹫︲︀﹆︐﹞
︨︐︀د ( ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  و وب ︀︨️ اQazvin.frw.org.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  و ﹝︺︀و﹡️ آ︋﹫︤داری ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
 :﹟اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤و ﹟︫︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا ︣﹞ک و﹐ ﹤︐︧︋︨︣ ️﹋︀︎ ﹉ ٩٨/٠۵/١٧ ﹝︡ارك ﹐زم ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋︀ر﹎︢اری و ︎︀﹋️  ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ را در
︠﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب ︫ــ﹞︀﹜﹩- ﹝︖︐﹞︹ ادارات ﹋︡︎︧ــ︐١۵١٣۶﹩- ٣۴١٩٩  ︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. (︋︀ز﹎︪ــ﹠︪﹫︎ ﹩︀︀دات از ︨︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  در روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۵/١٩  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡). 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨   ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋︀ ︻︱﹢️ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨ــ﹠︀د را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

 . ︡﹠︀﹝﹡ و  ار︨︀ل ️﹁︀ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) در﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋و آ ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞ ﹏﹋ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ 
دو︎﹢︫︪ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٨٩ق٢٢ اــ︣ان 
٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12487157453 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
︾﹑﹝︣︲ــ︀  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAACC1CF59F409431
﹝﹞﹢دزاده ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠ــ﹢دروی ︎︣ا︡ ﹨︀چ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ــ﹥︫  ــ﹀﹫︡ ﹝︺﹞﹢﹜﹩︋  ︋ــ﹉ ﹝ــ︡ل ١٣٧۵ ر﹡ــ﹌︨ 
۴٧٨﹨ـ٣١ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00873153 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1442274114921 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︡ــ︒ ﹨﹠ــ︣ور ︡︮﹆﹫ــ︀ن 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۵
۰۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

٩٨٠٤٦٧٣

گزارش خبری

 جهان/مهدی خالدی   به محض آنکه ژاپن صادرات برخی 
مدیر  هیاک،  مین  چو  کرد،  ممنوع  را  کره جنوبی  به  کاالها 
فروشگاهی بزرگ در سئول تمام کاالهای کشور همسایه را از 
قفسه ها پایین کشید؛ این شیوه وی برای مقابله با ژاپن بود. 
بیش از 2۰۰ سوپرمارکت و فروشگاه دیگر نیز این کار را انجام 
می دهند. درگیری سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور در 

منتهی الیه شرق آسیا در چند روز اخیر افزایش یافته است. 
نخســتین جرقه این تنش پس از آن شکل گرفت که دادگاه 
عالی کره جنوبی ســال گذشته حکمی مبنی بر لزوم پرداخت 
غرامت توسط دو شرکت ژاپنی به کره ای ها به دلیل کار اجباری 

در خالل سال های 191۰ تا 194۵ یعنی زمانی که این کشور 
در اشــغال ژاپن بود، صادر کرد. از همان ابتدا قابل حدس بود 
که ژاپنی ها نیز بیکار نخواهند نشست و دست به اقدام متقابل 
خواهند زد. نخســت وزیر ژاپن نیز با قــدرت اعالم کرد که از 
شرکت های »نیپون اســتیل« و »سومیتون« حمایت خواهد 
کرد. پیش از این ژاپن ضمن رد حکم دادگاه عالی کره جنوبی 
گفته  بود این موضوع پیشتر در معاهده 196۵ امضا شده بین 
توکیو و سئول که سبب از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو 
کشور شد، رفع شده است. کره جنوبی اما ژاپن را متهم کرده که 
از تجارت به عنوان عاملی در برابر حکم دادگاه استفاده می کند. 

ژاپن 1۰ تیر اعالم کرد محدودیت های بیشتری را بر صادرات 
مواد تولیدی نیمه رسانا، صفحه های نمایش LED ارگانیک 
و ســایر محصوالت با فناوری باال به کره جنوبی اعمال خواهد 
کرد. این اقدام می تواند بر تولیدات کره جنوبی از جمله ساخت 
تلفن همــراه تأثیر منفی بگــذارد. اقتصاددانان می گویند منع 
صــادرات فناوری می تواند ۰.4 درصد از تولید ناخالص داخلی 
کره جنوبی را در ســال جاری کم کند. تنــش ادامه دار میان 
دو کشــور تا جایی پیش رفته که روز گذشته »کنو تارو« وزیر 
خارجه ژاپن، »نام گوان پیو« ســفیر کره جنوبی را در زمینه 
اختالفات در مســائل تجاری، احضار کرد. این اقدام در حالی 
صــورت می گیرد که صبح دیروز پیرمرد ۷8 ســاله  کره ای در 
اعتراض به سیاســت توکیو خود را در مقابل سفارتخانه ژاپن 
در سئول به آتش کشید.از سوی دیگر یک مقام بلندپایه کره 
جنوبی نیز ژاپن را به نقض قوانین بین المللی متهم و هشدار داد 

تمام گزینه ها علیه ژاپن روی میز است. 

کره جنوبی: تمام گزینه ها علیه ژاپن روی میز است
تشدید تنش میان 2 متحد کلیدی آمریکا در جنوب شرق آسیا

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
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