
 

تردد تمام تاکسی ها در دوربرگردان شیرازی حرم مطهرآزاد شد
 قدس خراســان  با همکاری شــهرداری مشهد و با همکاری آستان قدس و شهرداری مشهد

آســتان قدس رضوی، دور برگــردان حرم مطهر در 
خیابان شــیرازی تا روز زیارتی امام رضا )ع(، بیست و 

 ............ صفحه 2 قدس خراسانسوم ذی القعده برای ...

برق طالی المپیک 
بر سینه کمیل قاسمی 

مافیای اکران 
سرفیلم ها را با پنبه می برد

استفاده از تریبون خالفت 
برای تبیین والیت

10 12 6
دوپینگ تایمازوف ازبک مثبت شد گفت و گو با خسرو معصومی، کارگردان فیلم »کاِر کثیف« رجبی دوانی از دالیل پذیرش والیتعهدی حضرت رضاj می گوید

 :j امام رضا
هر که مرا زیارت 

کند در حالی که 
حق و طاعت مرا که 

خدا بر او واجب 
کرده بشناسد، 

من و پدرانم 
در روز قیامت 
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با گرامیداشت 23 ذی القعده، روز زیارتی امام رضا علیه السالم؛ شهادت آن امام همام )به روایتی( را تسلیت می گوییم
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 دولت ترامپ در توهمی جدید و بدون سند، مدعی شد بیشتر از یک پهپاد کشورمان را زده است! 

آمریکا درحسرت پهپاد ایرانی
نماینده ولی فقیه در خراسان 

رضوی در دومین اجالسیه 
سراسری فعاالن مهدوی:

توسعه جهانی 
فرهنگ 

مهدویت 
نیازمند پدافند 
فرهنگی است

 سیاست   در حالی که کاخ سفید هنوز به وعده اش برای منتشر کردن ویدئوی مربوط 
به ادعای »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا درباره سرنگونی یک پهپاد ایرانی عمل 
نکرده، »کنث مک کنزی«، فرمانده نظامیان آمریکا در منطقه ادعایی جدید در این باره 
مطرح کرده است. به گزارش فارس مک کنزی در مصاحبه با »سی بی اس نیوز« ادعا کرده 
آمریکا ممکن است بیش از یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده باشد. او در پاسخ به پرسش 
مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا آمریکا فقط یک پهپاد را سرنگون کرده، گفت: »مثل 
همیشه فضا از لحاظ تاکتیکی پیچیده بود. فکر می کنیم ما با دو پهپاد -ممکن است 

پهپادهای بیشتر هم بودند که از آن ها خبر نداریم...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مسعود بصیری

واقعیت آن است که غرب یکی یکی در حال از دست دادن نشانه های اقتدار و اعتبار 
خود است. شاید بتوان آغاز این اتفاق را به دوران ریاست جمهوری برلوسکنی ایتالیا 
نسبت داد. زمانی که بسیاری از منتقدانش از او به عنوان یک انتخاب عجیب یاد 
می کردند، اما واقعیت این بود که ماجرا خیلی هم عجیب نبود؛ او رأی آورد چون 

بشدت شبیه مردم بود. امروز غرب وارد عصر...

آیا غرب به دست دلقک ها افتاده است؟
عصر برلوسکنیزم
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خراسان  در  ولی فقیه  نماینده  آستان     
رضوی با اشاره به اینکه توسعه جهانی فرهنگ 
مهدویت نیازمند پدافند فرهنگی است، عنوان 
باید  فرهنگی  نخبگان  و  فعاالن  همه  کرد: 
احساسات مهدویت را در بین مردم تبدیل به 
اعتقاد و باورکنند. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی 
در نخستین روز از دومین اجالسیه سراسری 
فعاالن مهدوی کشور که روز گذشته در مرکز 
نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی 
فعالیت های  اکنون  کرد:  عنوان  شد،  برگزار 
متعددی در حوزه مهدویت انجام می شود، اما 

متأسفانه از حوزه...

در نامه 53 شخصیت به 
دبیرکل سازمان ملل مطرح شد

 درخواست
برای رسیدگی 

به وضعیت  
شیخ زکزاکی

بررسی آثار محدود شدن 
مهریه ها در خانه ملت

ضمانت اجرایی 
»شروط ضمن 
عقد« باالتر از 
»مهریه« است
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انگلیسی ها به عواقب طرح تشکیل 
ناوگان اروپایی هم فکر کرده اند؟

فشردن 
گلوی ائتالف 
در تنگه هرمز
 ............ صفحه 2

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
︣ح   ︫﹤ ﹢د، دو د︨ــ︐﹍︀ه ﹫﹙︣ را︋  ︣وژه  در د︨ــ️ ا︡اث︠   ︎️︗ ١) ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، از﹠﹞ ︳︫︣ا
 ١٣٩٨/٠۵/٠٨ ــ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︀﹨ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨ــ﹠︀د ️﹁︀︪ــ︀﹨︡ه و در﹞ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا﹛
ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی،  ︡ا،︨  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ ،︡︀رراه︫  ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س︋ 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟  ٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١ ︑﹞︀س   ︫︀  ︋︀ ︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥، و﹇︀﹠﹞ ︩  ︋www.dev.aqr.ir ️︀ــ  ︨﹤  ︋︀ ،﹩﹡﹝︺︀و﹡ــ️ ︻﹞︣ا

 ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

/ع
۹۸
۰۵
۴۸
۴

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩(﹡﹢︋️ اول)
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از  ﹏ذ ︳شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫︣ا

 : ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩﹞﹢﹝︻

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹪ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︨ــWWW.SPGC.IR ️︀ ﹝︣ا︗︺﹥ و︀ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟  ٠٧٧٣١٣١۶۴۶٨  
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

                               ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
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۴

R4-98/04 مناقصة شمارة  R4-9740220 -AM  تقاضاي شمارة شماره تقاضا و مناقصه

FIRE & GAS DETECTOR SIEGER شرح مختصر اقالم درخواستي

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان 570,169,950  ريال  مي باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

نامه  آيين  وفق  قبول  قابل  تضامين  از  يكي  بصورت  كار  ارجاع  فرايند  در  شركت  تضمين 
تضمين شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيئت وزيران مي باشد.  نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار 

11,403,399,000 مبلغ برآوردي مناقصه
98/08/21 تاريخ گشايش پاكت هاي فني تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط 07/ 98/07
98/09/12 تاريخ گشايش پاكت هاي مالي 98/07/28 آخرين مهلت ارائه پيشنهادات

 استان بوشهر، عسلويه، منطقة ويژة اقتصادي انرژي پارس، شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبي، پااليشگاه چهارم (فازهاي 6،7،8) آدرس و تلفن مناقصه گذار

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٢۶٠۶

آ﹎) ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای) ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٢۵۶٣
SZ/٩٨/٠۵︀ره م ع /٨٣﹝︫ ﹤︋ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎ع: آ﹢︲﹢﹞
﹝︣︋﹢ط ︋﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︑﹫﹥ و ︑︃﹝﹫﹟ ︠﹢درو﹨︀ی ︨︊﹉ ︋︀ را﹡﹠︡ه ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

اداره ︑︣ا︋︣ی در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ︣از در ﹡︷︣ دارد ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را﹫︫ ️︤﹋︣﹞ ﹤︋ ﹩︋﹢﹠︗ ︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س︋ ️﹋︫︣

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار (﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ا﹡︖︀م ارز﹝﹨) ای ﹤﹚︣﹞
١- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︑﹫﹥ و ︑︃﹝﹫﹟ ︠﹢درو﹨︀ی ︨︊﹉ ︋︀ را﹡﹠︡ه ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز اداره ︑︣ا︋︣ی در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن

SZ/٩٨/٠۵٢- ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: م ع/٨٣
٣- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای
۴- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ﹊︧︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹢رت ز︣ ارا﹥ ﹎︣دد  ﹥ ﹊﹩ از دو︮   ︋﹩︐︧︀ ﹫︧ــ️ و ﹨︪ــ️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ﹋﹥︋  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٠٢٨/٠٠٠/٠٠٠/) ۴︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد و︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ -۵
و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︮﹢رت ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ﹇︀در ︋﹥ ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ︋︀ر ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︎﹫﹞︀ن

ا﹜︿)- ارا﹥ ر︨﹫︡ و︗﹥ ︮︀دره از ︨﹢ی ︧︀︋︡اری ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ وار︤ ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣
ب)- اراــ﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︊﹙ــ︼ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︵︊﹅ ﹁︣م ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ︋︣ای ﹝︡ت (٩٠ روز) ﹝︺︐︊︣ ︋﹢ده و ︎ــ︦ از آن ﹡﹫︤ ︋︀ ا︻﹑م ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︣ای ﹝︡ت (٣٠ 

.︫︡︀︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︣﹍روز) د
﹞ -۶﹏ ا︗︣ا: ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن

٧- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ﹝︡ارک (رزو﹝﹥): ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ١۴ روز ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم.
︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س   ︋️﹋︣ ــ︀︠︐﹞︀ن︫  ︣وا﹡﹥-︨   ︎﹤﹢﹋ ︩︊﹡ -︡﹡︀ن ز﹝︣﹋ ار﹢﹛﹢ ﹫︣از-︋   ︫:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ ﹏﹞ ﹩︐︧ــ ٨- آدرس︎ 

٨٠١ ︡وا -︀﹡︀﹝﹫︎ و ﹩﹇﹢﹆ ر﹢﹞اداره ا -﹜︐︪﹨ ﹤﹆︊︵ -﹩︋﹢﹠︗
٣٢١٣٨ ٠٧١۴٣٢١٣٨٣٩ ٠٧١- ٧٣۶ :﹟﹀﹚︑ -٩

١٠- ︫︣ا︳: ١٠-١- دا︫︐﹟  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩ و ارا﹥ ﹝︡ارک ︔︊️ ︫︣﹋️ (ا︨︀︨﹠︀﹝﹥، آ﹎﹩ ︑︀︨﹫︦ روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩، آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات)
١٠-٢- ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی، ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ و ﹋︡︎︧︐﹩.

١٠-٣- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ دارای ا︻︐︊︀ر ︋︀︫﹠︡.
١٠-۴- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ از اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹋﹥ دارای ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡. (︫︣﹋︐︀ی ︾﹫︣︋﹢﹝﹩ ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︃︑ ﹤﹞︀﹡ ︡︀︋﹫︡ از 

اداره ﹋﹏ ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨︐︀ن ﹁︀رس را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡)
١٠-۵- ︋︣آورد ﹡︀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹇︊﹏ از ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د ﹡︣خ ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ا︋﹑غ ﹝﹩ ﹎︣دد و ︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ده 

روز از ︑︀ر ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹇︊﹏ از ︎﹫︪﹠︀د ﹡︣خ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
١٠-۶- ارا﹥ آ︣︠﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︫︣﹋️ ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن  ﹩︨︣︋︀︧︀ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩

از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ︋﹠︡ ١٠ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︋﹑﹁︀︮﹙﹥ ︎︦ از ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول و ︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ روز ︎︦ از ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︗️ ا︠︢ 
️ ﹡︀م ﹡﹞︀﹠︡ و ︎︦ از در︀﹁️ ﹋︡ ﹋︀ر︋︣ی و  ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ و ﹝︡ارک ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ آدرس اcontract.szogpc.com ﹩︐﹡︣︐﹠ ﹇︧﹞️ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︔︊
︨︪︣﹠︀﹝﹥ در ﹇︀﹜︉ ﹉ زو﹡﹊﹟  ﹀﹥ دوم︎  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹠︡رج در︮  ــ︡ه︋  ︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ︑﹊﹞﹫﹏︫  ︀ر﹎︢اری ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩︎  ر﹝︤ ︻︊﹢ر ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︲﹞﹟︋ 
 ︹ز﹢︑ ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران، ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︀ن ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡   ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ارز ︦ ﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨️ ﹋﹥︎  ︀﹐ ︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹐زم︋  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩︋  ــ︡ه︋   ︫︬︪ــ﹞ ︀ر︑ ︀︑

︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︡︋﹩ ا︨️ ارا﹥ ﹝︡ارک ︎︦ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
 روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

/ع
۹۸
۰۵
۴۶
۴

﹡﹢︋️ دوم

سیاست: حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی 
گلپایگانی در آیین معارفه رئیس جدید بنیاد مستضعفان 
گفت: حضرت آقا به آینده بسیار امیدوار هستند، اگر کسی 
آیه یأس بخواند یا ناآگاه اســت یا خائن. سپاه در توقیف 
کشــتی انگلیسی کاری کرد که ســر این ها را به خاک 
ســایید. کشوری که زمانی در ایران وزیر و وکیل تعیین 
می کرد، کارش به جایی رسیده که واسطه می فرستند و 
خواهش می کنند کشتی را آزاد کنید. خدا را شاکریم که 
بعد از امام راحل چنین جانشینی نصیب ایران شد. وی 
با تأکید بر اینکه در وجود ایشــان )رهبر معظم انقالب( 
ذره ای ترس نیســت، تأکید کرد: آینده ایران قطعاً بهتر 
از امروز خواهد بود.وی با اشاره به عملکرد چندین ساله 
رئیس پیشین بنیاد، این عملکرد را نشانگر فعالیت های 
مستمر و مفید به نفع مستضعفان و محرومان دانست. 
رئیس دفتر رهبری با اشاره به جنایت ها و ظلم رضاخان 
همانند زمین خواری و تصرف ظالمانه امالک مردم گفت: 

خوشبختانه به برکت انقالب اسالمی تا جایی که امکان 
بود حق به حقدار برگشت. بیشتر این 82 هزار ملکی که 
به محرومان واگذار شــده همان هایی است که رضاخان 
آن ها را تصرف کرده بود. رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
با بیان اینکه موجی راه افتاده که محمدرضا شاه مخلوع را 
تطهیر کنند، اظهار کرد: در روز حمله به مدرسه فیضیه 
بنده در آنجا بودم، مردم را ضرب و شتم کردن و بعضی را 

از روی پشت بام به پایین انداختند.

سیاست: سردار اسماعیل کوثری درباره توقیف کشتی 
ناقض قوانین بین المللی در آب های سرزمین کشورمان 
اظهار کرد: کشتی انگلیسی توقیف  شده توسط نیروهای 
مسلح کشورمان، قطعاً چندین خطا را مرتکب شده است 
که نخستین خطایش قطع ارتباط با جمهوری اسالمی 
ایران بوده؛ زیرا در هنگام ورود به خلیج فارس حتماً باید 
در تنگه هرمز با ما ارتباط داشته باشد و نباید ارتباطش 
را به هیچ  وجه قطع کند. وی با اشــاره به اینکه توقیف 
نفتکش انگلیســی ناقض قوانین نوعــی مقابله به مثل 
محســوب می شود، گفت: از آنجا که آن ها شروع  کننده 
بودند، ما باید حق خودمان را می گرفتیم و با همین هدف 
این کار را انجام دادیم. به گزارش آنا جانشــین فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل)ع( تهران با تأکید بر اینکه هیچ نهاد حقوقی 
در سطح جهان اقدام انگلیس در توقیف کشتی کشورمان 
در آب های جهانی را نپذیرفته است، خاطرنشان کرد: این 
نشان می دهد که انگلیسی ها بر اثر فریب آمریکایی ها این 

اقدام را انجام داده اند. کوثری افزود: پر واضح اســت که 
نهادها و ســازمان های حقوقی بین المللی نمی توانند از 
اقدام انگلیسی ها در نقض قوانین جهانی حمایت و ما را 
محکوم سازند؛ به خاطر اینکه انگلیسی های خبیث شروع  
کننده بودند.این کارشناس مسائل امنیتی تأکید کرد: تا 
زمانی که انگلیسی ها از ما عذرخواهی نکنند و نگویند غلط 
کردیم و نیز کشتی ما را رها نسازند، قطعاً بدانند کشتی 

آن ها را رها نخواهیم کرد؛ زیرا جواب  های، هوی است.

سیاست: ظهر دیروز نشست ســتاد اربعین در استان 
کرمانشــاه با حضور سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی 
دستیار ویژه و مشاور عالی فرماندهی کل قوا و استاندار 
کرمانشاه در مرز خسروی برگزار شد. استاندار کرمانشاه در 
این نشست اظهار داشت: بازگشایی مرز خسروی تبدیل 
به یک مطالبه عمومی برای کل مردم استان شده است. 
جعفر همتی، نماینده و بازرس ویژه اســتاندار کرمانشاه 
نیز خطاب به سرلشــکر صفوی دســتیار ویژه و مشاور 
عالی رهبر معظم انقالب، گفت: مردمان غیور کرمانشاه 
که سال ها رسالت مرزداری از میهن اسالمی را برعهده 
داشته اند، توقع دارند با بازگشایی مرز خسروی، سعادت 
میزبانی از زائران حضرت سیدالشــهدا )ع( به آنان اعطا 
شــود؛ از حضرت عالی استدعا داریم این مطالبه مردمی 
را به رهبرمعظم انقالب منعکس کنید. دســتیار ویژه و 
مشاور عالی رهبرمعظم انقالب در ادامه این نشست گفت: 
افــکار عمومی جهان حیرت می کنند که در اربعین چه 

خبر است، رخداد اربعین در دنیا بی نظیر است. وی افزود: 
هرکسی که در ستاد اربعین ذره ای خدمت کند، مشمول 
عنایت حضرت ابا عبداهلل الحســین )ع( اســت. سردار 
صفوی گفت: با حمایت رهبرمعظم انقالب و ستاد اربعین 
در وزارت کشور، یک عزم و اراده ملی شکل یافته است که 
با لطف خدا و عنایت خاص امام حسین)ع(، باز شدن مرز 
خسروی برای اربعین امسال قطعی است؛ تالش می کنیم 

یک ماه قبل از اربعین، مرز بازگشایی شود.

سرلشکر صفوی: جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل)ع( تهران مطرح کردرئیس دفتر رهبری:

باز شدن مرز خسروی برای اربعین امسال قطعی استشرط ایران برای آزادی نفتکش انگلیس چیست؟انگلیس برای رفع توقیف نفتکش متخلف خود واسطه فرستاد

زیارت، کالس امام شناسی است 
 ............ صفحه 7

در فضیلت تشرف به حرم مطهر رضوی در روز زیارتی مخصوص آن حضرت 
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روزنامـه صبـح ایـران

شمخانی: بزرگ نمایی شبح خیالی جنگ، ملت ایران را وادار به پذیرش ذلت نمی کند سیاست: دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار نمایندگان مجلس مذاکره با فردی که به هیچ یک از تعهدات 
خود پایبند نیست را حماقت و نشانه ضعف و درماندگی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز و با مقاومت مثال زدنی مردم ایران، دشمنان ما به این باور رسیده اند که نمی توان با بزرگ نمایی شبح خیالی جنگ، ملت ایران 

را وادار به پذیرش ذلت کرد. 

 سیاست   در حالی که کاخ سفید هنوز 
به وعده اش برای منتشر کردن ویدئوی 
ترامپ«،  »دونالد  ادعای  به  مربوط 
سرنگونی  درباره  آمریکا  رئیس جمهور 
»کنث  نکرده،  عمل  ایرانی  پهپاد  یک 
مک کنزی«، فرمانده نظامیان آمریکا در 
منطقه ادعایی جدید در این باره مطرح 
کرده است. به گزارش فارس مک کنزی 
»سی بی اس  با  مصاحبه  در 
آمریکا  کرده  ادعا  نیوز« 
یک  از  بیش  است  ممکن 
سرنگون  را  ایرانی  پهپاد 
پاسخ  در  او  باشد.  کرده 
برنامه  مجری  پرسش  به 
آمریکا  آیا  اینکه  بر  مبنی 
فقط یک پهپاد را سرنگون 
کرده، گفت: »مثل همیشه 
تاکتیکی  لحاظ  از  فضا 
می کنیم  فکر  بود.  پیچیده 
پهپادهای  است  پهپاد -ممکن  با دو  ما 
خبر  آن ها  از  که  بودند  هم  بیشتری 
درگیر  موفقیت آمیز  صورت  به  نداریم- 
مجری  پرسش  به  سپس  او  شدیم.« 
دو  واقع  در  شما  »پس  اینکه  بر  مبنی 
پهپاد را سرنگون کردید نه یکی را« این 
طور پاسخ داد: »مطمئن هستیم که یک 
پهپاد را سرنگون کردیم، شاید دومی را 

هم سرنگون کرده باشیم.«

 واکنش وزیر دفاع
این اظهارات روز گذشته با واکنش مقامات 
نظامی و دفاعی کشورمان روبه رو شد، امیر 
سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، در حاشیه جلسه هیئت 
دولت ضمن تأکید بر اینکه هیچ پهپادی از 
جمهوری اسالمی ایران ساقط نشده است، 
در واکنش به اظهارات ترامپ که گفته بود 
ایران الشه پهپاد خود را از ته دریا پیدا کند، 
اظهار کرد: هیچ پهپادی از ما ساقط نشده 
است و پهپادهای ما مرتب در مأموریت های 
خود هستند. وی ادامه داد: ما الشه پهپادی 
که ساقط کردیم را نشان دادیم و اگر کسی 
هم مدعی است پهپاد ما را ساقط کرده آن 

را نشــان دهد. هیچ پهپادی از جمهوری 
اسالمی ایران ساقط نشده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیش 
از این گفتــه بود: »اگــر ایرانی ها به دنبال 
پهپادشان هستند، لباس غواصی  بپوشند و 
در کف اقیانوس دنبال آن بگردند. ما مجبور 
شــدیم به آن شلیک کنیم و پهپاد سقوط 
کرد«.ترامــپ در حالی چنین ادعایی کرده 
بــود که پیش از ایــن در جمع خبرنگاران 
وقتی با پرسشــی در این رابطه مواجه شده 
بود، به جای پاسخگویی، اعالم کرد که جان 
بولتون در این باره می داند. واکنشی که نشان 
می داد آنچه رئیس جمهور آمریکا می گوید، 

از روی حدس و گمان و بدون اعتبار است.

 فرمانده سپاه: رسمًا اعالم می کنم، 
هیچ پهپادی ساقط نشده است

با این حال سرلشکر حسین سالمی، فرمانده 
سپاه روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: 
رســماً اینجا اعالم می کنم هیچ پهپادی از 

ایران ساقط نشده است.
وی بــا بیان اینکه پهپاد ما 3 ســاعت و 
۴۰ دقیقه بر فراز آب های خلیج فارس در 
گردش بــوده و مراقبت و نظارت خود را 
انجام می داده است، تصریح کرد: پهپاد 
مــا از مجموعه شــناورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای تصاویر مستقیمی را ارسال 
کرده که بخشــی از این تصاویر را برای 
ملت ایران و افکار عمومی جهان نشــان 

دادیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با تأکید بر اینکه اگر دشــمنان ما چنین 
ادعایی دارند، مستندات آن را ارائه دهند، 
افزود: امروز در جهان هیچ کس حرف بدون 
استناد را نمی پذیرد، فیلم اصابت را نشان 
دهند، قطعات ایرانی بودن پهپاد را نشان 
دهند. با حرف ِصرف هیچ کس ادعای آن ها 
را نمی پذیرد. وی با تأکید بر اینکه قاطعانه 
می گویم این یک دروغ بزرگ اســت و ما 
اثبات کردیم دروغ اســت، افزود: دشمنان 
هم ادعای خــود را اثبات کنند. ما که هر 
عملی انجــام دادیم اثبات کردیم، دیگران 

هم اثبات کنند.

دولت ترامپ در توهمی جدید و بدون سند، مدعی شد بیشتر از یک پهپاد کشورمان را زده است!

آمریکا درحسرت پهپاد ایرانی

 امیدوارم دو قوای متحد عمالً از قوه قضائیه حمایت کنند. 09150007215
 وزیرنفتی که جلسه با نفتی های قبلی داشت، چراوقتی حذف کارت سوخت را کلید 
زد با آن ها جلسه نگذاشت که مدعی حمایت آن ها از برنامه هایش شده و نگفت که از 
حذف لجوجانه کارت سوخت گله کردند، درحالی که عقالً به ضرورت کارت معترفند. 

09190008895
 دولتمردان عاقل! با گران کردن سیمان و آهن مگر می شود توقع ارزانی خرید خانه 

و اجاره بها را داشت؟ 09010005658
 تقریباً در هفته چند مورد شما عزیزان خبرنگار تیترها و خبرهایی از قبیل تخلفات 
ساختمانی، زمین خواری، کوه خواری مسئولین ویژه خوار و منفعت طلب، مدرک جعلی، 
منکراتی، رشوه گیر، قانون را به نفع خود دور زدن و... چاپ می کنید! نتیجه اش بین مردم 
بی اعتمادی، دروغ، به وعده عمل نکردن، بی رحمی، گذشت نکردن و... باور کنید اینان 

به مرگ اعتقاد ندارند. 09150001600
 ایــران با ســاخت پهپاد قــاره پیما می تواند بــه عنوان یک قدرت مطرح شــود. 

09370006277
 یکی از مواد اصل ۴3 ایجاد تعاونی ها بود که در اوایل انقالب تشکیل شد و سریع به 
همت دالالن و سرمایه داران برچیده شد. اصول قانون اساسی را از شبکه ۶ پخش نکنید 
تا ما نفهمیم چه ظلمی از طرف مســئولین بی مسئولیت برماوارد شده است. به قانون 
اساســی جهت اجرا رأی دادیم نه سمبلیک، در صورتی که اگر مواد اصل چهل وسوم 
قانون اساسی اجرا می شد، اکنون مشکل اقتصادی نداشتیم. اگربخواهیم می توانیم ولی 

نمی خواهیم که بتوانیم!09150007215
 دولتی که بداند قیمت گوشت 3۰ درصد گران تر است و قادر به تثبیت آن نباشد یا 

از دالل می ترسد یا حامی  دالل است. 09150007015
 قارون صفت هایی که با ماشــین چند میلیاردی و ویالهای ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیاردی 
مانور تجمالت و فخر فروشی به راه انداخته اند و قلعه امن برای خود ساخته اند، باعث و 
بانی بسیاری از ناهنجاری های اجتماع هستند، قارون صفتان از سرنوشت وحشتناک 
قارون عبرت بگیرند که با آن همه ثروت، در دنیا به سختی عذاب و به فرمان خدا با همه 

گنج ها و دارایی هایش توسط زمین بلعیده شد . 09150000609
 طرح  ساماندهی  گردشگران  خارجی  که  در میراث  فرهنگی  مطرح   است، باید زودتر اجرایی 
 شود تا آن ها اجازه  نداشته  باشند هر جا بروند و در خانه های  شخصی  اقامت  کنند یا ملک 
 بخرند، اما به خاطر عدم  نظارت ، آن ها را در کوچه  پسکوچه ها تا ارتفاعات  ۲ هزار متری  و 
در استخرهای  خصوصی هم  مشاهده  می کنیم  که  عواقب  خطرناک  دارد . 09150002986

 اگر صالح بود دستورات مکرون را در دیدار با عراقچی اعالم کنید و مثل هزاران اوامر 
آن ها که بدون تصویب و مخفیانه اجرا می کنید نشود. 09150002864

 اگر شلمچه را با غروبش می شناسند، دوکوهه را هم با شب هایش می شناسند، دلت 
می خواهد توی تاریکی شــب ال به الی ســاختمان های دوکوهه پیچ و تاب بخوری، 
بروی، بیایی و در این رفتن و آمدن ها بعضی حقایق دستگیرت شود، این وسط شهید 
بزرگوار سید مرتضی آوینی همراهی ات می کند قدم به قدم، آن جا که می گوید دوکوهه 
مغموم است و دلتنگ یاران عاشورایی خویش است و با این سخن سید مرتضی است که 

شرف المکان بالمکین معنایی پر محتوا می یابد. 09150000609

عراقچی پیام کتبی روحانی را 
تسلیم مکرون کرد

سیاســت: ســید عباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه ایران و فرستاده 
ویژه رئیس جمهوری کشورمان شامگاه سه 
شــنبه )به وقت محلی( در دیدار با امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیام کتبی 
حسن روحانی را تسلیم وی کرد. در این دیدار 
طرفین به طور مبسوط پیرامون موضوعات 
مــورد عالقه دو کشــور از جمله مســائل 
منطقــه ای و بین المللــی و چگونگی یافتن 
راهکارهایــی به منظور کاهــش تنش ها در 
منطقه و همچنین استمرار حفاظت از برجام 
به عنوان یک تفاهم بین المللی و چند جانبه و 
یکی از مهم ترین دستاوردهای دیپلماسی در 
عصر حاضر بحث و تبادل نظر کردند. در این 
جلسه استفاده از دیپلماسی به منظور ایجاد 
فضای مورد نیاز جهت ایجاد و استحکام ثبات 
و امنیت در بهترین شکل ممکن با توجه به 
شرایط و وضعیت کنونی جهان و منطقه مورد 
تأکید قرار گرفت. عراقچی پیش از این نیز با 
»ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه دیدار 
و گفت وگو کرد. وی در این دیدار تصریح کرد 
که ایران اجازه اخالل در روند کشتیرانی در 
خلیج فارس را نخواهد داد و اظهار داشت: از 
اروپا انتظار می رود موضع روشنی در مخالفت 
با سیاست آمریکا برای به صفر رساندن فروش 

نفت ایران اتخاذ کند.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

فرمانده سپاه: 
دشمنان هم ادعای 
خود را اثبات کنند. 
ما که هر عملی 
انجام دادیم اثبات 
کردیم، دیگران هم 
اثبات کنند

بــــــــرش

اعترافات پمپئو درباره رفتار سیا یادمان نرفته استابوظبی مرکزی آمریکایی برای حمله به امنیت ما شده است
دهقان«  »حسین  سرتیپ  سردار   سیاست  
صنایع  حوزه  در  قوا  کل  فرماندهی  مشاور 
در  مسلح،  نیروهای  از  پشتیبانی  و  دفاعی 
گفت وگو با شبکه خبری الجزیره، به آمریکا، 
 انگلیس و کشورهای متحجر منطقه هشدار داد.
وزیر پیشین دفاع ایران همچنین با اشاره به 
سیاست تنش زای آمریکا در منطقه نیز گفت: 
تحت هیچ شرایطی با ترامپ مذاکره نخواهیم 
کرد و تهدید به جنگ، فریب است. اگر آمریکا 
تصمیم به جنگ بگیرد، همه پایگاه ها و منافع 
نظامی آمریکا در منطقه هدف گرفته خواهد 
شد.  دهقان تأکید کرد: هر جنگ آمریکا علیه 
ما،  به معنای رویارویی با ایران و متحدانش 
او  ایران[.  در  فقط  ]نه  است  منطقه  کل  در 
هشدار  نیز  امارات  و  عربستان  به  همچنین 
داد و گفت که »ابوظبی به مرکزی آمریکایی 
و  تبدیل شده  ما  امنیت ملی  به  برای حمله 
انجام  باید  چه  اکنون[  ]که  می داند  خودش 
ایران[  ]در  ما  نزد  را  اشخاصی  امارات  دهد... 

فرستاد که از صلح سخن می گفتند. دلیل این 
مذبوحانه  شکست  امارات[  موضع  ]چرخش 
منطقه ای آنان است«. دهقان درباره عربستان 
سعودی نیز گفت: آنچه از عربستان و امارات 
یمن می شنویم،  به جنگ  دادن  پایان  درباره 
عقالنیتی است که علتش شکست ]آن ها در 
یمن[ است... ما برای ائتالف سیاسی و امنیتی 
با همسایگان خود با هدف ایجاد ثبات آماده ایم. 
مشاور فرمانده کل قوا همچنین اعالم کرد که 
ایران »با کسی در خصوص سامانه های موشکی 
خود مذاکره نمی کند و چنین چیزی هرگز رخ 

نخواهد داد«.

سخنگوی  شانیینگ«  »هوا  سیاست    
»مایک  به  کنایه  با  چین  خارجه  وزارت 
پیشین  رئیس  و  خارجه  وزیر  پمپئو« 
به  )سیا(،  آمریکا  اطالعات  مرکزی  آژانس 
آمریکا  جاسوس های  از  گروهی  بازداشت 
در ایران واکنش نشان داد.به نوشته نشریه 
»نیوزویک«، شانیینگ که در نشست خبری 
هفتگی در پکن صحبت می کرد، در پاسخ 
به پرسشی در مورد اطالعیه وزارت اطالعات 
متالشی شدن  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
گفت:  ایران،  در  سیا  اطالعاتی  هسته های 
ایران به آن اشاره  از وضعیتی که در مورد 
کردید، اطالع ندارم، اما کاماًل به یاد می آورم 
که آقای پمپئو در یک سخنرانی عمومی در 
دانشگاه تگزاس گفت: »ما دروغ می گوییم، 
تقلب می کنیم و سرقت می کنیم و این شکوه 
فکر می کنم همه شما  آمریکاست«.  تجربه 
اردیبهشت  پمپئو  دارید.  یاد  به  را  این  هم 
ماه امسال در تشریح تجربیاتش در سازمان 

ام«  اند  »ای  دانشگاه  دانشجویان  به  سیا، 
نظامی[  ]دانشگاه  شعار  بود:  گفته  تگزاس 
تحصیل  محل  )دانشگاه  پوینت«  »وست 
پمپئو( چه بود؟ دروغ نگو، فریبکاری نکن، 
دزدی نکن و کسانی که این کار را می کنند، 
تحمل نکن. ]اما[ وقتی من رئیس سیا بودم، 
می کردیم،  فریبکاری  می گفتیم،  دروغ  ما 
دزدی می کردیم. ما برای این کارها یک دوره 
کامل آموزشی داشتیم. وزیر خارجه آمریکا 
این فعالیت ها را نشانه »شکوه تجربه« آمریکا 

توصیف کرد. 

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

شبکه اجتماعی

ضرورت صحت سنجی یک ادعا
ســید علي مجتهدزاده، وکیل دادگســتري نوشت: اگر کریمی 
قدوسی در خصوص مسئوالن دو تابعیتی راست مي گوید که بد 
به حال حاکمیتمان و اگر دروغ مي گوید که وای به حال دستگاه 
قضا که در برابر چنین نشر اکاذیبی که موجب بدبینی مردم به 

حاکمیت است، ساکت نشسته است.

چرا قوه قضائیه بررسی نمی کند؟
صادق نیکو، فعال رسانه ای نوشــت: کریمی قدوسی فهرستی 
منتشر کرده که بر اســاس آن »احتمال« داره برخی مسئوالن 
دوتابعیتی باشن! اگر احتمال داشت قوه قضائیه با این اتهام زنی ها 
برخورد کنه؛ مطمئن باشید احتمال نداشت کریمی قدوسی این 

لیست ها رو منتشر کنه!

نخستین موضع انقالبی رئیس جدید
حجت عبدالملکی، اســتاد دانشگاه نوشــت: نخستین موضع 
انقالبی رئیس جدید بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی در گام 
دوم انقالب: مهندس فتاح در جلســه معارفه رسماً اعالم کرد 
که »کســانی که اموال یا امالک بنیاد مستضعفان را در اختیار 

گرفته اند، باید تخلیه کنند!«

تنگه هرمز امن است
مهدی چمران، فعال سیاسی خطاب به آمریکایی ها و اروپایی ها 
نوشــت: به نگهبانی از تنگــه هرمز نیازی نیســت، این تنگه 
سال هاست که امن است، اگرشما آن را مانند تنگه جبل الطارق 
ناامن نکنید! چرا نمی گویید جبل الطارق هم باید امن باشــد و 

انگلیس حق نداشته است راهزنی کند. 

خبر

سیاست خارجیدفاعی - امنیتی
واکنش کنایه آمیز چین به دستگیری جاسوسان آمریکایی در ایرانهشدار دهقان به امارات: 

سیاست: انرژی آن قدر برای جهان، از شرق )چین، کره و ژاپن( 
تــا غرب عالم )آمریکا و اروپا( مهم اســت که هیچ کدام از این 
کشورها نمی توانند از اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز 
غافل بشوند، اما به علت غرور و جهالت برخی از کشورها بازی 

خطرناکی شروع شده است.
شروع کننده این بازی خطرناک انگلیس بود که نفتکش ایرانی 
را بــه بهانه واهی در تنگه جبل الطــارق توقیف کرد، اما پایان 
این بازی به هیچ وجه در دستان روباه پیر و کشورهای متحجر 
منطقه ای نیست؛ چراکه هرگونه ایجاد تغییر در وضعیت تنگه 

هرمز منجر به ایجاد مقابله خطرناک می شود.
آمریکایی ها و اروپایی هــا غافل از این موضوع به دنبال ائتالف 

نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز هستند.
ائتالفی که از یک ســو پر از تناقض است و از سوی دیگر پر از 
ترس و ابهام. نخســتین کشوری که ایده ائتالف را مطرح کرد، 
آمریکا بود، یانکی ها پس از ســقوط پهپادشان ناتوان در مقابل 
دفاع بحق جمهوری اسالمی، به دنبال بهانه ای بودند که حداقل 
کمی از حیثیت ســوخته و از بین رفته شان را نگه دارند، برای 
همین پیشنهاد دادند که از کشتی های تجاری حمایت نظامی 

بشود.
اما وقتی با پاســخ منفی کشــورهای مختلــف منطقه ای و 

فرامنطقه ای مواجه شدند، مواضع خود را انتقادی کردند. به طور 
نمونه رئیس جمهور آمریکا گفت که این غیرمنصفانه است که 
آمریــکا نقش پلیس تنگه هرمز را ایفا کند و از کشــتی های 
کشورهای ثروتمندی همانند عربستان سعودی، چین و ژاپن 
حفاظت کنــد! وی در ادامه از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: 
این اتحادیه به صورت تجاری در حال دزدی از آمریکا بوده، این 
در حالی اســت که ما از طریق ناتو از آن ها حمایت می کنیم و 

آن ها چیزی به ما پرداخت نمی کنند.
تحقیر اروپا، کشورهای منطقه و همپیمانان شرقی آمریکا توسط 
ترامپ حاکی از تحقیر خود او نیز هست؛ چرا که هیچ همراهی 

نداشته است.
از ســوی دیگر پس از توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز، 
انگلیسی ها همچون آمریکا ناتوان و سردرگم در پاسخگویی، بار 
دیگر به ایده ائتالف نظامی روی آوردند و رویترز نیز از موافقت 
اولیه تعدادی از کشورهای اروپایی با طرح انگلیس برای تشکیل 

ناوگان اروپایی در خلیج فارس خبر داد.
همزمان روز گذشته یک شــبکه خبری انگلیسی از برگزاری 
جلسه روز پنجشنبه نمایندگان نظامی آمریکا، انگلیس و برخی 
کشورهای دیگر در ستاد تروریست های سنتکام واقع در »تامپا« 
و در زمینه آخرین تحوالت خلیج فارس و طرح تشکیل ائتالف 

دریایی خبر دادند، اما یک مقام مطلع انگلیسی در این زمینه 
به اسکای نیوز گفت: »هنوز هیچ کس نمی داند که یک ائتالف 
دریایی اروپایی چگونه می تواند شکل بگیرد. مگر آنکه فردا به 
ریاست آمریکا، آن ها در زمینه توانایی کافی برای تشکیل نیرو 
و ارائه آن به اتحادیه اروپا برای فرماندهی و هماهنگی مذاکره 
کننــد؛ اما چرا آن ها این کار را می کنند؟ آیا برای اینکه فضای 
دیپلماتیک برای آمریکا جهت ادامه دادن به ادبیاتش علیه ایران، 

تداوم یابد؟«
حتی مطرح کردن این ایده نیز با واکنش قاطعانه ایران روبه رو 
خواهد شــد، از همین جهت اســت که آمریکا و انگلیس در 
تنگنای عجیبی قرارگرفته اند. از یک سو به خاطر آتشی که خود 
روشــن کرده اند، بازار ترسوی نفت به لرزه افتاده و قیمت نفت 
افزایش یافته و از سوی دیگر حیثیت و اعتبارشان هم به واسطه 
پاسخ قاطع ایران نابودشده و دیگر همراهی ندارند؛ اما طرح ایده 
ائتالف می تواند فضا را برای در دست گرفتن ابتکار عمل تنگه 

هرمز توسط نیروهای مسلح کشورمان فراهم کند.

دفاعی - امنیتی

انگلیسی ها به عواقب طرح تشکیل ناوگان اروپایی هم فکر کرده اند؟

فشردن گلوی ائتالف در تنگه هرمز

سیاست خارجی
روحانی در جلسه هیئت دولت: 
به اسم مذاکره کنار میز 

تسلیم نمی نشینیم

مجلس
نقوی حسینی:

حمله به نمایندگان برای 
انحراف افکار از مشکالت است

دفاعی-امنیتی
سردار فدوی مطرح کرد

اعتراف دشمن به شکست های 
مکرر در برابر سپاه

دولت
رئیس دفتر رئیس جمهور:

 هیچ دو تابعیتی 
در دولت نداریم

سیاست: رئیس جمهــور در جلسه هیئت 
دولت بــا تأکید بر اینکه ایــن دولت هرگز 
فرصت مذاکره را از دســت نداده و نخواهد 
داد، اظهار داشــت: تا زمانی که مســئولیت 
اجرایی کشــور را به عهده دارم، برای انجام 
مذاکره عادالنه، قانونــی و عزتمندانه کاماًل 
آمادگــی داریم، تا مشــکالت را حل وفصل 
نماییم، اما در عین حال حاضر نیســتیم به 
اسم مذاکره کنار میز تسلیم بنشینیم. تسلیم 
را غیرجایــز می دانیــم و آن را ملت ایران و 
قانون اساســی نمی پذیرند، اما برای مذاکره 
عادالنه و محترمانه همیشه آمادگی داشته 

و حاال هم آماده هستیم.

سیاست: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در 
بیانیه ای گفت: اعالم می کنم که آقای کریمی 
قدوســی، همان گونه که خود، در صحن علنی 
به صراحت اعالم کردند، ایرانی االصل هستند. 
افرادی این روزها با حمله های ناجوانمردانه به 
نیروهای انقالبی و نمایندگان متدین و متعهد 
مجلس، می خواهند افکار عمومی را از مسائل 
اصلی کشور منحرف کنند. کریمی قدوسی از 
نیروهای انقالبی و از نمایندگان متدین و متعهد 
مجلس و کمیسیون امنیت ملّی است و طیف 
گســترده نفوذی ها بدانند با این شــیطنت ها 
نمی توان صورت مسئله مشکالت تحمیل شده به 
مردم و ناکامی های سازش با غرب را پاک کرد.

دیروز  پاسداران  جانشین سپاه  سیاست: 
بــا تأکید بــر توانمندی ســپاه در حوزه 
دفاعی گفت: شکست دشــمن در مقابل 
نیروی دریایی ســپاه از سال ۶۶ شروع و 
دشمن بارها به شکست های خود اعتراف 
کرده است و هیچ کشوری تاکنون جرئت 
دست اندازی به ایران را نداشته است. وی 
با اشاره به اینکه ما پرچم »ال اله اال اهلل« را 
بر همه قله های دنیا برافراشته کردیم و از 
این پس هم همین مسیر را طی می کنیم، 
تأکید کرد: این بزرگ ترین افتخار اســت 
که از انقالبی که مردم پای آن هســتند، 

دفاع کنیم.

سیاست: واعظــی در حاشیه جلسه دولت 
گفــت: در مورد دو تابعیتی بــودن افراد بر 
اســاس احتماالت صحبت شــده است و 
آقایان  ســند و مدرکی ندارند. یکســری 
افراد معمولی از بخش خصوصی دو تابعیتی 
هستند و یکی دو نفری هم از اعضای دولت 
مطرح شده اند که تکذیب می شود و ما هیچ 
دوتابعیتی در دولت نداریم و ادعاهای مطرح 
شــده کذب اســت و مردم هم می فهمند. 
واعظی همچنین گفت: نخست وزیر عراق 
مأموریتی از جایی نداشــت، امــا در مورد 
مسائل خلیج فارس، امنیت در خلیج فارس 

و کشتیرانی صحبت هایی انجام شد.

 سوء استفاده آمریکا 
از بازگشت احتمالی به برجام

کلیدواژه این روزهای مقامات آمریکایی، مذاکره 
مجدد در قالب برجام است، از ترامپ تا پمپئو 
مدعی شده اند که باید به یک توافق هسته ای 
بهتر دست یابند، فرانسوی ها هم میانجی این 
موضوع شده و بحث های غیرهسته ای را نیز به 
میان آورده اند. به نظر می رسد آمریکا بخواهد با 
حفظ نظام تحریم های یکجانبه، به برجام دوباره 
بپیوندد )rejoin( تا با اســتفاده از مکانیسم 
ماشــه، پیش از رسیدن میوه های آن، از قبیل 
عادی شدن پرونده  هسته ای ایران و به رسمیت 
شــناخته شدن فعالیت های هســته ای و رفع 

تحریم های اقتصادی، برجام را نابود کند. 
در این حالت برای نخستین بار در تاریخ روابط 
بین الملل، یک کشــور »تنها در برابر همه« و 
به صورت کاماًل قانونی و مشــروع، معاهده ای 
جهانــی را نابود کرده و ســند آن را به عنوان 
موفق ترین طرح تاریخ دیپلماسی خود در موزه  
روابط خارجی ایاالت متحده آمریکا نگهداری 

خواهد کرد. 
طرح های پیشــنهادی در مــورد اینکه در این 
صورت چه اقداماتی می توان در مقابل انجام داد، 
خود بحث دیگری است؛ مهم آن است که قبول 
کنیم که بازگشــت آمریکا به برجام به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان بین المللی قطعی است. 
هر پنج نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا 
اعــالم کرده اند که پس از پیــروزی به برجام 
برمی گردنــد. ضمن اینکه اگرچه رســانه های 
وابســته به حزب جمهوری خواه، خواهان یک 
معامله  جدید با ایران هستند، اما همگی آن ها 
بــه این نکته اذعان دارند که در مقطع کنونی، 
بازگشــت به برجام از نابودی آن بهتر اســت. 
 The JCOPA: Rejoining Is Wiser«
than Destroying« دوگانه ســازی رسانه های 
داخلی در مورد دموکرات ها و جمهوری خوا هان 
و تحلیل های روان شــناختی از ترامِپ دیوانه، 

تأثیری بر این فرایند نخواهد گذاشت. 
درست مثل همان دوگانه سازی زمان تصویب 
برجام در کنگره که به جای تمرکز بر نقاط قوت 
متن حقوقی برجام و نحوه  اجرای توافق مبتنی 
بر خواســته های رهبر معظم انقالب اسالمی و 
دیگر کارشناســان، همه مطالب و تیترها را به 
خود جذب کرده بود. بنابراین این اقدام حتی با 
پیروزی محتمل ترامپ هم انجام خواهد شد و 
اگرچه برخی نتایج کوتاه مدت شیرینی خواهد 
داشــت، اما پایبند نبودن طرف مقابل به هیچ 
قول و قراری، منافع جمهوری اسالمی ایران را 

تهدید می کند.
اقدام اخیر رهبــر معظم انقالب مبنی بر عدم 
پذیرش هرگونه پیام یا مذاکره نیمی از نقشه  
آن ها را نقــش بر آب کرد. اکنون بازگشــت 
آمریــکا به برجام تنها به معنــی کوتاه آمدن 
از مواضع قبلی اســت. ضمــن اینکه راه برای 
مذاکرات بعدی نیز بســته شــده است. حتی 
ایشــان مهم ترین شرط برای ادامه همکاری با 
اروپا در قالب برجام را وارد نشــدن به مباحث 
دیگر از جمله موشــکی عنوان کرده اند. ضمن 
اینکه خــروج گام بــه گام ایــران از برجام، 
پروتکل الحاقــی و در نهایت NPT به عنوان 
مجازاتی مشــروع برای مقابله با اقدام آمریکا 
و بی عملی اروپایی ها به وعده هایشــان اعالم 
شده اســت. در نهایت با پیچیده شدن ماجرا 
احتماالً میانجی گری اروپا نقش جدی تری به 
خود خواهد گرفت و به نظر می رســد در این 
وضعیت مهم ترین خواسته ایران جدا از مسائل 
اقتصادی و سیاســی، گرفتن حق بازگشت به 
برجام با تصویب تمامی طرف های موجود در 

برجام یعنی شورای برجام خواهد بود.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مصطفی فیروزی

هشدار ایران به برزیل درباره ندادن سوخت به کشتی ها
خرید ذرت را متوقف می کنیم

سیاست: ایران تهدید کرده است درصورتی که برزیل اجازه ندهد که دو کشتی 
ایرانی سرگردان در سواحل این کشور، سوخت گیری کنند، واردات از این کشور 
را متوقف خواهد کرد. سیدعلی صادقیان، سفیر ایران در برزیل به مقامات برزیلی 
گفت در صورتی که این کشور از سوخت گیری کشتی های ایران جلوگیری کند، 
ایران می تواند براحتی تأمین کنندگان جدید ذرت، سویا و گوشت بیابد. صادرات 
برزیل به ایران در ســال حدود ۲ میلیارد دالر است که بیشتر آن را محصوالتی 
نظیر ذرت، گوشت و شکر تشکیل می دهد. ایران یک سوم ذرت صادراتی برزیل را 
می خرد. صادقیان در مصاحبه ای در سفارت ایران گفت: من به برزیلی ها گفتم که 
این موضوع را آن ها باید حل کنند نه ایرانی ها...اگر حل نشود، ممکن است مقامات 
تهران بخواهند تصمیماتی بگیرند؛ زیرا این یک بازار آزاد است و کشورهای دیگری 
در دسترس هستند. شرکت دولتی Petroleo Brasileiro از تأمین سوخت 
کشتی های ایرانی که بیش از یک ماه است در سواحل این کشور هستند، به بهانه 
تحریم های آمریکا خودداری می کند. پتروبراس اعالم کرده اســت که این یک 
تصمیم تجاری است و شرکت های دیگر می توانند به کشتی ها سوخت بفروشند. 
این کشتی های حامل ذرت برزیل، بدون سوخت قادر به بازگشت به ایران نیستند.

ادعای یک رسانه درباره دیدار ظریف با مقام دولت اوباما
سیاست: یک پایگاه خبری ادعا کرده »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران 
در نیویورک با »رابرت مالی«، از مقام های دولت ســابق آمریکا دیدار کرده است. 
به نوشته پایگاه »جوئیش اینســایدر« که این خبر را منتشر کرده »رابرت مالی« 
در حال حاضر مدیر عامل »گروه بین المللی بحران« در واشنگتن است. او از سال 
۲۰15 تا ۲۰1۷ در دولت »باراک اوباما«، رئیس جمهور پیشــین آمریکا به عنوان 
کارشناس مسائل خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید انجام وظیفه کرد. 
این پایگاه خبری مدعی شده گروه بین المللی بحران دیدار ظریف با مالی را تأیید 
کرده و گفته که برگزاری این دیدار در راســتای برنامه های معمول این سازمان 
برای تســهیل تماس میان همه طرف ها اعم از ایرانی، آمریکایی یا اروپایی است. 

البته به طور مستقل نمی توان صحت این ادعا را تأیید کرد.

محکومیت اظهارات نژادپرستانه ترامپ ضد مردم افغانستان
سیاست: سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ضمن محکومیت اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضد 
ملت افغانســتان و غیرقابل پذیرش خواندن این سخنان آن را تهدید صلح و امنیت 
بین المللی خواند و افزود: جمهوری اسالمی ایران خود را در کنار مردم مقاوم، دولت 
و فرهیختگان کشور برادر و همسایه افغانستان می داند. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 
شب پیش از دیدار با »عمران خان« نخست وزیر پاکستان در جمع خبرنگاران حاضر 
در کاخ سفید، گفت: »اگر ما می خواستیم در افغانستان بجنگیم و در آن پیروز شویم، 
من می توانســتم یک هفته ای در این جنگ پیروز شــوم. من فقط نمی خواهم 1۰ 

میلیون نفر آدم بکشم.«
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

خادمیاران خانواده آموزش دیدند     آستان: نخستین دوره آموزشی مهارتی »خادمیاران خانواده« با هدف تربیت مدرس و مبلغ با حضور بیش از 200 نفر از بانوان فعال در حوزه تبلیغ، تحصیل گری و تدریس 
خانواده در باغ اردوگاه خاتون برگزار شد.سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در حاشیه این دوره آموزشی گفت: مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در راستای مهارت افزایی و فعال سازی 
خادمیاران خانواده دوره آموزشی فشرده ای را در مدت چهار روز از تاریخ 29 تیر ماه تا 1 مرداد در مشهد برگزار کرد.فاطمه دژبرد افزود: این دوره ویژه خادمیارانی بود که در آزمون و مصاحبه اولیه پذیرفته شده اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r بازدید آیت اهلل سبحانی از بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

آســتان: حضرت آیــت اهلل  العظمى 
ســبحانى  از مراجع عظام تقلید پس از 
حضور در بارگاه منــور رضوی از بنیاد 
پژوهش های اســامى آســتان قدس 
رضوی نیز بازدید کــرد و از نزدیک با 

فعالیت های این مرکز آشنا شد.
در ایــن بازدید که با حضــور مدیران 

گروه های پژوهشى و جمعى از محققان بنیاد پژوهش های اسامى آستان قدس 
در محل نمایشــگاه دائمى این مرکز برگزار شد، حجت االسام محمود مرویان 
حســینى، مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسامى آســتان قدس رضوی به ارائه 

گزارشى از فعالیت های این مرکز در بخش ها و حوزه های مختلف پرداخت.
وی از تاش های این مرکز برای انتشــار آثار سیدمرتضى علم الهدی خبر داد و 
اشاره کرد: بیش از 50 اثر از سیدمرتضى علم الهدی و کتاب هایى که در مورد آثار 
و زندگى وی تحریر شده است، به همت بنیاد پژوهش های اسامى بزودی به زیور 
طبع آراسته و عرضه خواهد شد.آیت اهلل العظمى سبحانى نیز در ادامه با اشاره به 
آیه 48 سوره شریفه فتح گفت: خداوند در این آیه مى فرماید: »إِنَّا َفَتْحَنا لََک َفْتًحا 

ُمِبیًنا« ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم.
وی اظهار کرد: چاپ آثار علمای اصیل شــیعه، اثری مشــابه برای دفع شبهات 
بدخواهان خواهد داشــت و نشر آثار ســیدمرتضى علم الهدی و کتاب ارزشمند 
»المعجم فى فقه لغه القرآن و ســر باغته« و همچنین »النص الخالد لم و لن 
یحرف ابدا« و کتاب هایى از این دســت موجب دفع حمات بدخواهان به عالم 
اسام مى شود.این مرجع عالى قدر خاطرنشان کرد: مؤسسه های اسامى باید با 

آگاهى از فعالیت های یکدیگر از موازی کاری در امر پژوهش پرهیز کنند.
وی ضمن قدردانى و تشــکر از فعالیت های علمى بنیاد پژوهش های اسامى، به 

پژوهش و مطالعه و تاش مضاعف برای دفاع از اسام و شیعه تأکید کرد.

به همت انجمن ادبی رضوی برگزار شد
 بزرگداشت »امیر برزگر خراسانی«

 در حرم مطهر
آستان: مراســم یادبود زنده یاد »امیر 
برزگر خراســانى« شاعر توانمند کشور 
به همت مؤسســه آفرینش  های هنری 
آســتان قدس رضوی در انجمن ادبى 
رضوی حرم مطهر امام هشتم)ع( برگزار 
شد.مراسم یادبود این هنرمند مشهدی 
که 27 تیــر 1398 پس از تحمل یک 
دوره بیمــاری در گذشــت، بــا حضور 

محمدعلى چمى گو، مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، 
جمعى از شاعران، عاقه مندان و خانواده این شاعر سه شنبه شب در جلسه هفتگى 
انجمن ادبى رضوی در بارگاه ملکوتى امام رضا)ع( برپا شــد.محمدعلى چمى گو 
در این مراســم، ضایعه درگذشت اســتاد برزگر خراسانى را به جامعه فرهنگ و 
ادب تســلیت گفت و یاد این اســتاد فقید را گرامى داشت.استادان محمدجواد 
غفورزاده)شفق(، محمد نیک، محمدکاظم کاظمى و جمعى دیگر از بزرگان شعر 
آیینى نیز در مراسم یادبود زنده یاد برزگر خراسانى حضور داشتند. استاد کاظمى 
عضو جدید شورای شعر انجمن ادبى رضوی در این نشست درباره شخصیت و آثار 

این هنرمند فقید سخنرانى کرد.
پیکر زنده یاد امیر برزگر خراســانى در مقبره الشعرای شهر توس در جوار آرامگاه 

فردوسى به خاک سپرده شده است.

به همت خادمان کشیک پنجم دربانان اجرا شد
تشرف »سالمندان طیب« به بارگاه منور رضوی

آستان: به همت خادمان کشیک پنجم 
دربانان، تور حرم گردی ویژه جمعى از 
سالمندان سرای سالمند مشهد مقدس 

در حرم مطهر رضوی اجرا شد.
احمد محمدی دانشــور، مسئول این 
گروه در حاشــیه این تشرف گفت: به 
منظور تکریم و پاسداشــت سالمندان، 
جمعى از سالمندان مؤسسه »سالمندان 

طیب« به حرم مطهر مشرف و از برنامه های فرهنگى و معنوی حرم مطهر بهره مند 
شــدند.وی افزود: قرائت دعا و زیارت دســته جمعى، حضور در رواق دارالهدایه و 
بهره مندی از بیانات سخنران حرم مطهر از برنامه هایى بود که برای این عزیزان 
اجرا شد.دانشور گفت: حضور در این بارگاه منور و صرف صبحانه در مهمانسرای 
حضرتى و اهدای تبرکات حرم مطهر موجب خوشــحالى این افراد شد و در نظر 
داریم با همکاری خادمان آستان قدس زمینه حضور بیشتر سالمندان را در حرم 
مطهر فراهم آوریم.خادم کشیک پنجم دربانان تصریح کرد: تاش داریم در تور 
حرم گردی عاوه بر سالمندان، بیماران سرطانى و بیماران خاص نیز به حرم مطهر 
مشرف و ضمن پذیرایى در مهمانسرای حضرت از سایر برنامه های فرهنگى آستان 

قدس رضوی بهره مند شوند.

بازسازی ورود امام رضاj  به ایران در شلمچه 
آستان: مــردم خرمشــهر هر سال به 
صورت خودجــوش در ســالروز ورود 
امام رضا)ع( به ایران از مرز شــلمچه به 

بازسازی این حرکت مى  پردازند.
طبق روایــات در ســال 200 هجری 
قمری امام رضا)ع( به دســتور مأمون، 
خلیفه وقت عباســى هجرت اجباری 
خــود را از مدینه به مــرو آغاز کرد.در 

این هجرت نخســتین نقطه از خاک کشورمان، شلمچه بود که به قدوم مبارک 
حضرت على بن موسى الرضا)ع( متبرک شد که پس از آن به دروازه ورود تشیع 
شــهرت پیدا کرد.بر اساس این روایت هر سال در شهرستان خرمشهر به منظور 
یادآوری این روز خجســته، مردم به صورت خودجوش به بازسازی این حرکت 

عظیم مى پردازند.
خادمیاران رضوی اســتان خوزســتان نیز ضمن شرکت در این آیین نمادین به 

پذیرایى از مردم مى پردازند.

تجلیل از ۳۰ دانش آموز تحت تکفل آستان قدس 
رضوی در خوزستان

آســتان: دبیر کانون تعلیم و تربیت 
نمایندگى آســتان قــدس رضوی در 
خوزستان گفت: از 30 دانش آموز تحت 
تکفل کانون تعلیم و تربیت نمایندگى 
آســتان قدس رضوی در خوزســتان 

تجلیل به عمل آمد.
با بیــان اینکه  مســعود حمیدی نژاد 

دانش آموزان محروم و نیازمند، بى سرپرست و یتیم در کانون عضو هستند، اظهار 
داشــت: این دانش آموزان از طریق معلمان، مدارس و مساجد معرفى مى شوند 
و همچنین معلمان کانون که شــاغل و بیشــتر بازنشســته آموزش و پرورش 
هستند به عنوان خادمیار در عرصه تعلیم و تربیت حضور دارند.وی بیان داشت: 
کاس های آموزشــى از سوی معلمان خادمیار برای دانش آموزان ضعیف برگزار 
مى شود تا از این طریق بتوان به ارتقای تحصیلى شان کمک کرد که در این باره 
در دو روز گذشــته از 30 دانش آموز برتر کانون با حضور خادمان رضوی تجلیل 
شــد.حمیدی نژاد با بیان اینکه تجلیل از دانش آموزان کانون خادمیاری تعلیم و 
تربیت آســتان قدس برای نخستین بار در کشــور برگزار مى شود، ادامه داد: در 
استان 220 معلم خادمیار خواهر و برادر عضو کانون هستند که از این تعداد 120 

معلم در اهواز مشغول خدمت هستند.

 آستان   نماینده ولى فقیه در خراسان 
جهانى  توسعه  اینکه  به  اشاره  با  رضوی 
فرهنگ مهدویت نیازمند پدافند فرهنگى 
است، عنوان کرد: همه فعاالن و نخبگان 
فرهنگى باید احساسات مهدویت را در بین 

مردم تبدیل به اعتقاد و باور کنند.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در نخستین 
روز از دومین اجاســیه سراسری فعاالن 
مهدوی کشــور که روز گذشته در مرکز 
آســتان  همایش هــای  و  نمایشــگاه ها 
قدس رضوی برگزار شــد، عنــوان کرد: 
اکنــون فعالیت های متعــددی در حوزه 
مهدویت انجام مى شــود، اما متأسفانه از 
حوزه احساســات یا نهایت یک تحقیق و 
پژوهش خارج نمى شود، در حالى که همه 
گرایش های مهدوی باید به صورت عملى، 
بنیادهــای فکری مهدویــت را در جامعه 

توسعه دهند.
وی اظهــار کرد: همه فعــاالن و نخبگان 
فرهنگى در حوزه امام زمان شناســى باید 
احساســات مهدویــت را در بیــن مردم 
جامعه تبدیل به اعتقــاد و باور کرده و بر 
پایه اشاره رهبر معظم انقاب در بیانیه گام 
دوم انقاب مبتنى بر زمینه ســازی طلوع 
خورشید والیت عظما)ارواحنا فداه( فعالیت 

کنند.
امام جمعه مشهد ادامه داد: در عصر حاضر 
کــه به خاطر ارتباطات گســترده جهانى 
رقابت بین فرهنگ ها شــکل گرفته است، 
باید با طراحى یک پدافند فرهنگى، فرهنگ 
اسامى را توســعه دهیم و آن را از گزند 

تهاجمات حفظ کنیم.
آیت اهلل علم الهدی تصریــح کرد: تاکنون 

اندیشه مهدویت نسبت  مجمع راهبردی 
به دیگر جریان هایى که در حوزه مهدویت 
فعالیت دارد، بهتر توانسته فرهنگ مهدویت 

را در عرصه عمل پوشش دهد.

وی با اشــاره به اینکه توسعه مبانى تمدن 
اســامى با عنوان تبیین زندگى اسامى 
برای جوامع مســلمان و بشریت در جهان 
الزم اســت، گفــت: باید توجه داشــت 

عرصه زندگى ما میــدان رقابت و برخورد 
فرهنگ های مختلف است و اتفاقاً فناوری 
دیجیتالى که ارتباطات جهانى را توســعه 

داده در دستان غرب و مستکبران است.
امام جمعه مشــهد تصریح کــرد: اگر در 
موقعیــت رقابت تمدنى جهــان افزون بر 
ترویج و ارائه تمدن نوین اسامى، پدافند 
تمدنى نسبت به تمدن های شیطانى داشته 
باشیم در توسعه تمدن نوین اسامى بیشتر 
موفق خواهیم شد، چراکه این مهم بدون 

پدافند فرهنگى ممکن نیست.
وی تأکید کرد: اگر مــا در جریان پدافند 
فرهنگــى قــدم برنداریم یقینــاً در برابر 
فرهنگ های آلوده غربى دســتمان خالى 
خواهــد بود و جــوان ما مــورد تأثیر آن 

فرهنگ آلوده قرار مى گیرد.
نماینده ولى فقیه در خراسان رضوی اظهار 
کرد: امکان نــدارد فرهنگ غرب در متن 
فرهنــگ خانواده ما حضــور پررنگ پیدا 
کند و مــا بخواهیم در همین حالت مبلغ 
مهدویت باشیم و تمدن جهانى مهدوی را 
ایجاد کنیم؛ چون نفوذ فرهنگ غرب برای 

ما دیگر جای فعالیت نمى گذارد.
 دومین اجاس سراسری فعاالن مهدوی 
به همت مجمع راهبردی اندیشه مهدوی 
و معاونت تبلیغات اســامى آستان قدس 
رضوی با حضور مدیران مؤسسه های برتر 
مهدوی و اندیشمندان این حوزه با محوریت 
ایجاد تمدن نوین اسامى و آمادگى برای 
طلوع خورشید والیت از صبح چهارشنبه 
دوم مردادمــاه در مرکــز نمایشــگاه ها و 
همایش های آســتان قــدس رضوی آغاز 
شــده و تا جمعــه ادامه خواهد داشــت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دومین اجالسیه سراسری فعاالن مهدوی:

 لطفــاً ویژه برنامه های حلقه های معرفت  توسعه جهانی فرهنگ مهدویت نیازمند پدافند فرهنگی است
برای خانواده ها و بویژه کودکان هم در حرم 

مطهر رضوی گسترش یابد.
۰922۰۰۰9۰97

 باید در محضر ولى خدا و امام معصوم)ع( با 
ادب و با حضور قلب ابراز ارادت کرد. لطفاً خدام 
و مأموران حرم در اطراف ضریح امام رضا)ع( 
به کسانى که با صدای بلند تمرکز و حواس 
زائران را به هم مى ریزند، تذکر جدی دهند.

۰91۳۰۰۰9۰۰2

 بافت سنتى معماری حرم بسیار زیباست، 
اما بعضى نقاط مثل نمای کامپوزیت ورودی 
دارالحجه به این زیبایى خدشه وارد کرده که 

مى تواند اصاح شود.
۰915۰۰۰8511

 بعضى از افراد برای بار اول اســت که به 
مشهد و حرم امام رضا)ع( مى آیند، لطفاً در 
راه آهن و پایانه مســافربری، موارد ممنوعه 

برای ورود به حرم مطهر را اعام کنید. 
۰919۰۰۰7694

 مسیرهای تردد زائران نسبت به قبل در 
حرم امام رضا)ع( تغییر کرده اســت لطفاً 
بررسى شــود در قسمت هایى که جمعیت 
زیادی از زائران در رواق ها هستند طرح های 

جدید به کارگیری شود.
۰914۰۰۰7567

 آستان قدس پیگیری کند مطالبى درباره 
سیره حضرت رضا)ع( در کتاب های درسى 

دانش آموزان گنجانده شود.
۰9۰1۰۰۰7449

 آستان قدس رضوی با همکاری سازمان 
اوقاف و امور خیریه برای بازســازی آرامگاه 
امامزاده ها بخصوص امامزاده های منسوب به 
حضرت موســى بن جعفر)ع( که برادر امام 

رضا)ع( هستند اقدام کند.
۰911۰۰۰441۰

مدیرعامل این شرکت خبر داد
گسترش شبکه مشتریان 

شرکت غذایی رضوی 

آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های غذایى 
رضوی گفت: شبکه مشتریان این شرکت در 
حوزه فروشگاه های بزرگ گسترش مى یابد.

حمید رضــا اصیلى در گفت وگو با آســتان 
نیوز دربــاره تمهیدات این شــرکت برای 
توســعه بازارهای جدید مصرف داخلى در 
ســال جاری گفت: مذاکره با مشتریان به 
منظور انعقاد قــرارداد خدمات کارمزدی و 
تولید ظرفیت خالــى و همچنین افزایش 
همکاری با شــرکت های پخــش عاوه بر 
شــرکت های موجود، از جمله این برنامه ها 
به شــمار مى رود.وی با بیان اینکه شرکت 
فراورده های غذایى رضوی در راستای حفظ 
ارتباط با مصرف کنندگان و همچنین اطاع 
از ذائقه و استقبال اقشــار مختلف از انواع 
محصوالت، گام های مثبتى برداشته است، 
تصریح کرد: در این راستا در نمایشگاه های 
مختلف حضور یافته و با ارائه محصوالت به 
بازدیدکنندگان از آن ها نظر سنجى به عمل 
مى آید.مدیرعامل شرکت فراورده های غذایى 
رضوی ادامه داد: عاوه بر این تست پنل در 
شــرکت صورت مى گیرد و کارکنان پس از 
تست محصوالت، فرم های مربوط را تکمیل 
مى کنند و برای ارزیابى و بررســى تحویل 

همکاران واحد کنترل کیفیت مى دهند.
وی درباره گستره فروش محصوالت شرکت 
فراورده های غذایى رضوی گفت: با توجه به 
همکاری این مجموعه با شرکت های پخش، 
محصوالت غذایى رضوی تقریباً در تمامى 

استان های کشور توزیع مى شود.
اصیلــى ادامه داد: همچنین بــا رفع موانع 
صــادرات مى توان محصوالت شــرکت را 
به ســایر کشــورها صادر کرد.وی با اشاره 
به انــواع محصوالت تولیدی این شــرکت 
خاطرنشــان کرد: تولیدات این شــرکت از 
ابتدای امســال در هشت گروه محصول به 
همراه نیمه ســاخته هایى نظیر پیاز فریز و 
نخود سبز فریز بوده است.مدیرعامل شرکت 
فراورده های غذایى رضــوی ادامه داد: این 
محصوالت در گروه های انواع آبمیوه پاکتى 
و قوطى، انواع کمپوت و کنسروجات، سس 
گرم و ســرد، آب آشــامیدنى و معدنى و 
سبزیجات سرخ شده تولید و به بازار و برخى 

نیز به حرم مطهر رضوی عرضه مى شود.

صدای مردم 

خـــبر

سرزمین آفتاب

رونق تولید

خبر
نماینده ولی فقیه در کشور عراق:

شکست دشمن در سایه ترویج فرهنگ انتظار محقق می شود
آستان: نماینده ولى فقیه در کشور عراق 
در دومیــن اجاس سراســری فعاالن 
مهدوی ضمن تأکید بر وحدت مسلمانان 
گفت: اکنون با توسعه و ترویج فرهنگ 
انتظار و شهادت، شاهد شکست دشمن 
در سوریه، عراق و یمن هستیم.آیت اهلل 
سیدمجتبى حســینى در افتتاحیه این 
مراسم مقاومت را رمز پیروزی مسلمانان 
جهان در برابر مستکبران غربى برشمرد 

و عنوان کرد: دشــمن پیوسته به دنبال 
ایجاد ناامیدی در بین امت مسلمان است 
که بدون تردیــد در این فتنه هم موفق 
نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه وحدت 
امت مسلمان زمینه ساز ظهور خواهد بود، 
گفت: مستکبران غربى از ابتدای انقاب 
به دنبال ضربه زدن به ملت شریف ایران 
بوده و خواهند بود که این مهم با وحدت 

ملت ایران نقش بر آب خواهد شد.

»ضریح گهواره« امروز افتتاح می شود
 قدس/ مروج کاشانی   رئیس اداره پاسخگویى به سؤاالت 
دینى معاونت تبلیغات اســامى آستان قدس رضوی از افتتاح 
کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حسینى »ضریح گهواره« در 

جوار بارگاه منور حضرت رضا)ع( خبر داد. 
حجت االســام  والمسلمین مهدی حسن زاده با اعام این خبر 
افزود: مراسم افتتاح این کارگاه امروز پنجشنبه ساعت 11 صبح 
با حضور برخى از مدیران آستان قدس رضوی، مدیران استانى 
و شهری و نیز با حضور مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( در محل 
مسجد صدیقى ها واقع در جنب باب الهادی صحن جامع رضوی 

برگزار مى شود. 
وی ادامــه داد: ایــن کارگاه از امروز ســوم مردادماه مطابق با 

22 ذی القعده تا پنجم محرم الحرام در محل این مســجد برپا 
بوده و بانوان عاقه مند برای همــکاری افتخاری برای دوخت 
لباس مراســم شیرخوارگان حســینى مى توانند از یک هفته 
دیگر)نهم مردادماه( همه روزه از ســاعت 8 صبح تا 8 شب به 
محل این مسجد مراجعه نمایند. رئیس این اداره گفت: محفل 
شیرخوارگان حسینى ســال 1382 با اجرای یک مراسم آغاز 
شد و هم اکنون در هفدهمین سال اجرا، 6000 مراسم شامل 
4000 مراسم در داخل کشــور و 2000 مراسم در 45 کشور 
دنیا، از پنج قاره جهان در نخستین جمعه از ماه محرم به طور 
همزمان برگزار مى شــود. حجت االسام حسن زاده یادآور شد: 
امسال قرار است در این کارگاه با استفاده از 20 هزار متر پارچه 

ســبز، 40هزار دست لباس ویژه مراسم شیرخوارگان حسینى 
شامل روسری سبز، روپوش و سربند آماده شود.  

وی ادامه داد: این لباس ها در نخستین جمعه از ماه محرم پیش 
از آغاز مراسم، در بین مادران و فرزندان شیرخواره آنان در صحن 

جامع رضوی توزیع مى شود.  

خبر
راه اندازی کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حسینی در جوار حرم مطهر رضوی

خبر

کتابخانه های آسیب دیده از سیل با 
7000 جلد کتاب تجهیز می  شوند

محموله فرهنگی 
آستان قدس رضوی 
برای سیل زدگان 

  آستان   سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی بیش از 7000 جلد 
کتاب را به مناطق ســیل زده کشور ارسال کرد. 
حجت االسام سیدجال حسینى در خصوص 
ارســال این محمولــه گفت: این ســازمان در 
خصوص تأمین و تجهیــز کتابخانه های مراکز 
ســیل زده برنامه هایى را در دست اجرا داشته و 
گذشت زمان سبب نشده است مناطق سیل زده 
را از یاد ببرد.وی با اشــاره به اقدام های ضروری 
انجام شــده در اوایل وقوع ایــن حادثه افزود: 
در پــى انجــام اقدام های ضــروری، حوزه های 
فرهنگى نیز وارد صحنه شده و اقداماتى را نظیر 
تجهیز و تأمین کتابخانه ها به انجام رســاندند.

حســینى به اقدام های انجام شــده از ســوی 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد اشاره 
کرد و گفت: این ســازمان در راستای تجهیز 
کتابخانه های آسیب دیده بیش از 7000 جلد 
کتاب را برای ارســال به چهار استان گلستان، 
کرمانشاه، لرستان و خوزستان آماده کرده است.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی محل عمده تأمین کتاب ها 
را از ســوی خیران، فرهنگ دوســتان و اهالى 
کتاب عنوان کرد و گفت: کتاب های جمع آوری 
شده در این سازمان طبقه بندی و سازماندهى 
شده و سپس به مناطق مذکور ارسال مى شود.

حجت االسام حسینى بر روند ارسال کتاب و 

تجهیز کتابخانه های مناطق سیل زده تأکید کرد 
و گفت: در طول ســال به تناوب، منابع مورد 
نیاز کتابخانه های مناطق سیل زده ارسال خواهد 
شــد.وی ضمن اعام آمادگى برای جمع آوری 
کتاب برای ارســال به مناطق سیل زده تصریح 
کرد: کتاب های ارسالى که موضوعات عمومى 
برای تمامى گروه های سنى را شامل مى شود، 
در مرکــز آق قا با هماهنگى امور خادمیاران و 
در دانشگاه گلستان توزیع خواهد شد. همچنین 
ایــن کتاب ها در اهواز، بروجرد و کرمانشــاه با 
محوریت کتابخانه های آستان قدس رضوی و 
همکاری نمایندگى های آستان قدس رضوی در 

شهرستان ها توزیع مى شود. 

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

 قدس- سجاد حق پناه    با بازگشت آخرین 
کاروان از کشور هندوستان؛ دوازدهمین دوره 
جشن های مردمى زیر سایه خورشید به کار 
خود پایان داد.دوازدهمین دوره جشــن های 
زیر ســایه خورشید در 2000 نقطه شهری، 
روســتایى و عشــایری داخل کشور و هفت 
کشور در ایام دهه کرامت رضوی برگزار شد.

امســال نیز همچون سال های گذشته بیش 
از 2000 تشــکل همکار با همراهى حدود 
20 هزار نفر از نوجوانان و جوانان خدمتگزار 
ترویج فرهنگ رضوی و عاشقان و دلباختگان 
حضرت رضا)ع( در سراســر کشور در قالب 
جشن های مردمى و معنوی، بیش از 11 هزار 
عملیات فرهنگى را در پهنه جغرافیایى کشور 

به منصه ظهور رساندند.
دیدار با نمایندگان ولى فقیه در اســتان ها و 
ائمه جمعه سراسر کشــور،  دیدار با خانواده 
معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان و...، حضور در 
بیمارستان ها، زندان ها، مراکز اصاح، تعلیم 
و تربیت، پادگان ها، منــازل بیماران خاص، 
خانه سالمندان، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتى 
و دانش بنیــان و... از جملــه برنامه های این 
طرح بود.امسال 71 کاروان رضوی در داخل 
کشــور متشــکل از 200 نفر از خدمه حرم 
مطهر رضوی، 71 مبلغ روحانى و 71 مداح 
و قــاری قرآن کریم ضمــن حضور در نقاط 
مختلف کشــور حامل پرچــم و پیام رأفت 

حضرت رضا)ع( بودند.کاروان های رضوی در 
سال جاری در هفت کشــور از جمله عراق، 
هندوستان، گرجســتان، ترکیه، آذربایجان، 
افغانســتان و ترکمنســتان حضور داشته و 
ویژه برنامه های زیر ســایه خورشید در خارج 
از کشــور توسط تشــکل های مردمى مقیم 

کشورهای هدف انجام شد.
زیر سایه خورشــید به عنوان محوری ترین 
برنامه دهه کرامت کشــور با وجود استقبال 
بى نظیر مردم در سال های گذشته و در حوزه 
رســانه   ملى بخوبى دیده نشده بود که بر این 
اساس و درک خأل موجود، تمام تاش و همت 
روابط عمومى مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضوی در دو سال گذشته بر احقاق سهم ملى 
و رسانه ای این رویداد بزرگ فرهنگى کشور 
که تنهاترین برنامه فراگیر ملى مردمى است؛ 
قرار گرفت . امسال با کمک حضرت رضا)ع( 
بیش از 1500 دقیقه از آنتن برنامه ای و خبری 
صدا و سیمای جمهوری اسامى ایران در دهه 

کرامت رضوی به این طرح اختصاص یافت.

خبر

جشن های مردمی »زیر سایه خورشید« به کار خود پایان داد
با بازگشت آخرین کاروان از کشور هندوستان 

 آستان   بــه همت اداره تولیدات فرهنگى 
معاونت تبلیغات اسامى آستان قدس رضوی 
طرح »ترجمــان آفتاب« در ایســتگاه های 

مطالعه کتاب زائر اجرا مى شود.
طرح مطالعه کتــاب زائر با عنوان »ترجمان 
آفتــاب« با هدف غنى ســازی اوقات فراغت 
زائران بارگاه منور رضوی از ســال 95 شروع 
بــه کار کرد که در ابتدا فقــط در رواق های 
حر عاملى و شــیخ طوســى و در برخى از 
مناســبت ها، در ابعاد محدود انجام مى شد و 
پس از گذشت سه سال، امسال با عنایت آقا 
امام رضا)ع( و برنامه ریزی های بیشــتر، اداره 
تولیدات فرهنگى وابسته به معاونت تبلیغات 
اسامى آستان قدس رضوی بر آن شد تا این 
طرح را به صورت گســترده تر در حرم مطهر 
رضوی اجرا کند.ارائه بیش از 30 عنوان کتاب 
با شمارگان 20 هزار جلد از انتشارات مختلف 
از جملــه معاونت تبلیغات آســتان قدس 
رضوی، به نشر، انقاب اسامى و... با محوریت 
معارف رضوی در قالب ها و موضوعات متنوع 
ویژه همه رده های سنى زائران و مجاوران در 
ایستگاه های مطالعه کتاب زائر ترجمان آفتاب 
خدماتى اســت که امسال برای نخستین بار 
در راســتای توجه به نیاز فرهنگى زائران و 
مجاوران حرم امام مهربانى ها صورت مى گیرد.

ایستگاه های مطالعه کتاب زائر ترجمان آفتاب 
از ابتدای ماه ذی القعده فعال شده و به مدت 

یک ماه در رواق های امام خمینى )ره(، رواق 
دارالحجه، دارالقرآن، مدرســه پریزاد و رواق 
حضرت زهرا)س( پذیــرای عاقه مندان به 

مطالعه است.
برنامه ترجمان آفتاب شامل تجهیز قفسه های 
کتــاب برای مطالعــه زائــران در رواق های 
حرم مطهر رضوی و ایجاد ســرای کتاب در 
رواق های حرم با رویکــرد ترویج آموزه های 
رضــوی و فراگیری دانش اهــل بیت )ع( و 
ترویج آن در جامعه اجرا شــده است.چشمه 
معارف رضوی، غریب پیروز، دورتاب، پرسمان 
رضوی)مجموعه هفت جلدی(، یک قمقمه 
دریا، بر مدار آفتاب، امام رضا)ع( و زندگى، یک 
سفر شــیرین، آفتاب خراسان، ابرک و دختر 
دانا، پابوس، زیارت نامه گل یاس و ... از جمله 
محصوالت مکتــوب اداره تولیدات فرهنگى 
وابســته به معاونت تبلیغات اسامى آستان 
قدس رضوی اســت که در طرح »ترجمان 
آفتاب« در ایستگاه های مطالعه کتاب زائر در 
اختیار زائران و مجاورین امام رضا)ع( گرفته است.

خبر 

»ترجمان آفتاب« ایستگاه های کتابخوانی در رواق
با هدف غنی سازی اوقات فراغت زائران انجام می شود
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران
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عبور از گردنه تحریم چگونه رقم خواهد خورد؟

افزایش ظرفیت پتروپاالیشی در انتظار سرمایه مردمی
 اقتصاد/ سید احسان حسینی  پس از خروج 
آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم های نفتی، 
صادرات نفت کشــور دچار محدودیت جدی شده 
است. براســاس آخرین گزارش اوپک، میزان تولید 
نفت ایران حدود 2.2 میلیون بشــکه در روز است 
که با توجه به ظرفیت پاالیشی 1.8 میلیون بشکه ای 
پاالیشگاه های کشور، میزان صادرات نفت خام ایران 
حدود 400 هزار بشکه در روز تخمین زده می شود. 
این موضوع با توجه به وابستگی بودجه به درآمدهای 
حاصل از خام فروشــی نفت، زنگ خطری جدی را 
برای ایران به صدا در می آورد. کارشناسان معتقدند 
دلیل اصلی اثرگذاری تحریم های نفتی، خام فروشی 
و عدم توسعه صنایع پتروپاالیشگاهی در کشور است. 
در صورت ساخت پتروپاالیشگاه و تبدیل نفت خام 
به زنجیره ای از فراورده  های نفتی، امکان رهگیری و 
تحریم پذیری محموله های ایران توسط آمریکا بسیار 
کاهش می یابد، زیــرا بازار متنوع فراورده های نفتی 
نســبت به نفت خام، خریداران و مشتریان متعدد، 
روش هــای حمل و انتقال گوناگــون، فاصله کم از 
مقاصد فروش و حجم کم محموله ها و تراکنش های 
بانکی امکان صادرات فراورده را حتی در زمان تحریم 

تسهیل می کند. 
برای اثبات تأثیر کــم تحریم های نفتی بر صادرات 
فراورده های نفتی نسبت به نفت خام، می توان آمار 
میزان صادرات این دو محصول را در تحریم های سال 
90 و تحریم های فعلی با هم مقایسه کرد. در دوره 
قبلی تحریم ها میزان صادرات نفت خام کشــور در 
یک بازه کوتاه از روزانه 2.22 میلیون بشکه به حدود 
1.13 میلیون بشکه در روز رسید و تقریباً 50درصد 
کاهش پیدا کرد. اما برمبنای گزارش های شرکت ملی 
پتروشیمی ایران، در همان بازه زمانی میزان صادرات 
فراورده های پتروشیمی از 17.8 میلیون تن به 15.8 

میلیون تن رسید و حدود 12 درصد کاهش یافت. 
در حال حاضر نیز طبق آخرین گزارش اوپک، پس 
از بازگشــت تحریم های نفتی میزان صادرات نفت 
کشــور از روزانه 2.2 میلیون بشکه در روز در ژوئن 
)خرداد ماه( ســال گذشــته به 0.4 میلیون بشکه 
در ژوئن )خرداد ماه( امســال رســیده که حاکی از 
کاهش 80 درصدی میزان صادرات نفت خام کشور 
اســت. در حالی که براســاس گزارش های شرکت 
ملی پتروشــیمی ایران، میزان صادرات فراورده های 
پتروشیمی نیز همانند دوره قبلی تحریم ها حدود 10 

تا 12 درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه اعمال 
تحریم های نفتی محدودیت جدی در مسیر صادرات 

فراورده ایجاد نمی کند.

 عبور از گردنه تحریم نفتی 
با ساخت پتروپاالیشگاه

پتروپاالیشــگاه یک واحد ادغامی از پاالیشــگاه و 
پتروشیمی است. در واقع مقصود از پتروپاالیشگاه، 
واحدهای پاالیشگاهی هستند که به تولید همزمان 
ســوخت )فراورده هــای پاالیشــی( و فراورده های 
واحدهای  پتروشــیمیایی می پردازند. ســوددهی 
پتروپاالیشی از پاالیشگاه های قدیمی و پاالیشگاه های 
پیچیده بیشتر بوده؛ زیرا یک واحد پتروشیمی نیز 
در آن ادغام شده است. به طور کلی پاالیشگاه ها به 
عنوان یک واحد راهبردی و پتروشیمی ها به عنوان 
یک واحد اقتصادی و ســودآور شناخته می شوند. 
البته هر دو واحد، از دو جنبه  راهبردی و سودآوری 

برخوردارند، اما میزان اهمیت 
این دو جنبه متفاوت اســت. 
در نتیجــه، ادغــام یک واحد 
پاالیشــگاه  در  پتروشــیمی 
ســوددهی آن را بســیار باال 

می برد. 
در حال حاضر متوسط »حاشیه 
سود پاالیشــگاه« به ازای هر 
بشــکه در یــک پاالیشــگاه 
قدیمی برابر چهــار دالر و در 
یک پاالیشــگاه پیچیده برابر 
هفــت دالر اســت، ولــی در 
تا 15.7  پتروپاالیشــگاه  یک 
افزایــش می یابد. عمده  دالر 
پاالیشــگاه های ایــران از نوع 

پاالیشگاه های قدیمی هستند که حتی گاه سودآوری 
منفی دارند. در نتیجه وقتی پروژه ای سودآور نباشد، 
بی شک هیچ سرمایه گذاری برای ساخت و توسعه آن 
اقدامی نمی کند. بدین ترتیب صنعت پاالیشی کشور 
در باتالق تأمین مالی گرفتار شده است. در صورت 
حل مشکل سودآوری پاالیشگاه ها و ایجاد مشوق های 
اقتصادی می توان مشکل تأمین مالی این پروژه ها را 
حل کرده و از خام فروشی به سمت صادرات فراورده 
حرکت کرد. بدین صــورت عمالً تحریم های نفتی 

آمریکا نیز خنثی می شود.

تخریب سد تحریم ها با سیل نقدینگی
به طور کلی ســاخت پتروپاالیشــگاه به سه عامل 
تکنولوژی، نیروی انســانی متخصص و تأمین مالی 
نیاز دارد. علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
با اشــاره به وجود نیروی انســانی و فناوری ساخت 
پتروپاالیشــگاه در داخل کشور می گوید: »اکنون ما 
در کشــور تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان 
در حوزه صنعت نفت و انرژی داریم؛ در حال حاضر 
تعداد این شــرکت  ها به 200 مورد می رسد. از بعد 
فناوری هم با توجه به سرمایه بزرگ انسانی در کشور 
مشکلی نیست؛ هرچند سختی  هایی وجود دارد، اما 
هر زمان برای عبور از مشکالت برنامه ریزی کردیم، 

توانستیم به این فناوری  ها دست یابیم«.
خودکفایــی در زمینه نیروی انســانی متخصص و 
تکنولوژی ساخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه در حالی 
است که هنوز مشکل تأمین مالی برای ساخت این 
واحدها حل نشده اســت. در این راستا کمیسیون 
انرژی مجلس در پاییز سال گذشته 
طرحی با عنــوان »افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه  های میعانــات گازی و 
نفت خام با استفاده از سرمایه های 
مردمی« تدوین کرده اســت. ایده  
اصلی این طرح تأمیــن مالی این 
واحدها بــا اســتفاده از نقدینگی 

موجود در جامعه است.
در حال حاضــر حدود 1900 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در کشور 
وجــود دارد کــه به ســمت بازار 
غیرمولد حرکت و بازارهایی مانند 
مسکن، سکه، ارز و خودرو را ویران 
کرده است؛ در حالی که می توان به 
را  موجود  نقدینگی  لطایف الحیلی 
از بازارهای غیرمولد به سمت ساخت پتروپاالیشگاه 

هدایت کرد.
ساخت پتروپاالیشــگاه از طریق ادغام پاالیشگاه و 
پتروشیمی اگر چه مشکل سودآوری پاالیشگاه های 
کشــور را حل می کند، اما برای جذب سرمایه های 
مردمی انگیزه ای ایجاد نمی کند، زیرا در حال حاضر 
بازارهــای مــوازی جذاب تری وجــود دارند که در 
کوتاه مدت می توان بیشــترین سود را بدست آورد؛ 
درحالی که هم بازه  سودآوری در پروژه های پاالیشی 
بلندمدت است و هم رقم سود قابل مالحظه نیست. 

در نتیجه در کنار ســودآوری پاالیشــگاه از طریق 
ادغام یک پتروشیمی با آن، باید به فکر مشوق های 

اقتصادی دیگری نیز باشیم.

 ساخت پتروپاالیشگاه؛ 
یک تیر و چند نشان مجلس

ایده طــرح مجلس برای ایجاد مشــوق اقتصادی، 
اعطای تنفس خوراک به پروژه های پاالیشی است. 
در روش تنفس خوراک ابتدا یک پتروپاالیشگاه به 
کمک ســازمان بورس و با اســتفاده از سرمایه های 
مردمی تأمین مالی و در مدت چهار ســال ساخته 
می شــود؛ ســپس به مدت یک تا دو سال خوراک 
رایگان دریافت می کند. اعطای خوراک رایگان سبب 
می شود سودآوری پتروپاالیشگاه بشدت افزایش یافته 
و در دو سال نخست، اصل پول به عالوه سود ساالنه 
40 درصد به سرمایه گذاران بازگردد، درحالی که آنان 

همچنان سهامدار آن پتروپاالیشگاه باقی می مانند. 
خوراک داده شده به پتروپاالیشگاه، در بازه زمانی 12 
سال پس از تنفس خوراک به صورت اقساط با نرخ 
ســود 4 درصد ارزی مورد بازپرداخت قرار می گیرد 
که این اقســاط بازپرداختی نیز از ســود ســالیانه 
پتروپاالیشگاه کم می شود. یعنی سهامداران پس از 
دریافت اصل و ســود پول خود می توانند همچنان 
ســهام خود را حفظ کنند و از فروش فراورده سود 
ببرند )البته نه به اندازه دو سال اول( و یا سهام خود را 

به اندازه سرمایه اولیه به فروش برسانند.
در این راســتا علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس می گوید: »در این طرح مقرر شده است برای 
یک یا دو سال تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه ها داده 
شود. این کار طرح را حتی از بازار سکه، خودرو، ارز و 
مسکن هم جذاب تر می کند و شعار رونق تولید ملی 

محقق خواهد شــد. با این کار هم تحریم های نفتی 
بی اثر می شود و هم نقدینگی به حوزه تولید ارزش 

افزوده هدایت می شود«.
ســاخت پتروپاالیشــگاه براســاس طرح مجلس 
عــالوه بر بی اثرکردن تحریم هــای نفتی، موجب 
ایجــاد ارزش افزوده می شــود. در حــال حاضر 
حتی کشوری مانند سنگاپور که هیچ منبع نفت 
و گازی نــدارد، از تولید و صادرات فراورده ســود 
کالنی بــه جیب می زند و با ســاالنه 46 میلیارد 
دالر ارزش صادرات در جایگاه سوم صادرکنندگان 
فراورده های نفتی قرار دارد. در حالی که ایران به 
عنوان بزرگ ترین دارنده منابع نفت و گاز در جمع 

15 کشور صادرکننده فراورده قرار ندارد. 
ساخت پتروپاالیشگاه همچنین اشتغال مناسبی 
را بــرای کشــور ایجــاد می کند. طبــق گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلس، در صورت ســاخت 
پتروپاالیشــگاه به اندازه ظرفیت صادرات کشــور 
حدود 600 هزار شــغل ایجاد می شــود. عالوه بر 
این هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت 
ساخت پتروپاالیشگاه از تورم موجود در بازارهای 
مسکن، ســکه، ارز و خودرو می کاهد و بخشی از 

مشکالت این بازارها را حل می کند. 
کلیات طــرح »افزایش ظرفیت پاالیشــگاه  های 
میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه های 
مردمی« در تاریخ یکشــنبه 2 تیرماه، به تصویب 
نمایندگان مجلس رســید. پس از شورای نگهبان 
این طرح در صورت تصویب، به وزارت نفت می رسد 
تا آیین نامه اجرایی این طرح را تدوین و در جلسه 

هیئت وزیران تصویب کند.

ساخت 
پتروپاالیشگاه با 
سرمایه مردمی باعث 
هدایت نقدینگی از 
بازارهای غیرمولد 
به سمت تولید 
فرآورده های نفتی 
می شود و از تورم 
موجود در بازارهای 
مسکن، سکه، ارز و 
خودرو می کاهد

بــــــــرش

بررسی پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی    ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هفت تا هشت بدهکار دانه درشت بانکی دارای چند هزار میلیارد 
تومان بدهی هستند،  گفت:  معاون اول رئیس جمهور دستور داد گزارشی درباره این افراد برای طرح در جلسه هفته آینده کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه شود. وی درباره مصوبه مجلس برای تسویه 

سود و بدهی تسهیالت بانکی گفت:  براساس این مصوبه برای کسانی که کمتر از ۲ میلیارد تومان بدهی دارند، تعیین تکلیف می شود،   اما بحث بدهکاران عمده و بزرگ بانکی تفاوت دارد.
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یادداشت

 عباس شعری مقدم ، مدیر عامل اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

 مزیت سرمایه گذاری ملی در پتروشیمی چیست؟
طرح سرمایه گذاری مردم در پاالیشگاه های پتروشیمی کشور موضوع مهمی است که 
اگر بدرستی و به صورت صحیح طراحی و برنامه ریزی شود، ابعاد تأثیرگذار آن بر اقتصاد 
کشــور بسیار شکوفا و قابل تأمل خواهد بود. از آنجایی که سرمایه گذاری در طرح های 
دولتی در حال حاضر با توجه به نبود اعتماد عمومی مردم به برنامه های دولتی با سختی 
صورت می گیرد، ســرمایه گذاری در پتروشیمی نیازمند حضور سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی خوشنام مورد اعتماد مردم است؛ به این معنا که با خرید مثالً 30 درصد سهام 
شــرکت های پتروشیمی سرمایه گذار عمده منجر به تحریک سرمایه گذاری در مردم و 

فروش و سودرسانی به آن ها شود.
بورس کشور نیز در این طرح می تواند انتقال دهنده و ایجاد کننده بسترهای سرمایه گذاری 
قابل توجهی برای مردم در سرمایه گذاری در پاالیشگاه های پتروشیمی باشد. ایجاد اعتماد 
در سرمایه گذاران از منظر قانونی و عدم تحمیل مواردی که منجر به فرار سرمایه گذاری یا 
واهمه از آن یا ایجاد شفافیت سرمایه ای در سرمایه داران می شود عامل مهمی در ترغیب 

آن ها به خرید سهام پتروشیمی و ایجاد عرصه مشارکت عمومی مردم خواهد بود.
از مزایای اجرای صحیح طرح واگذاری سهام پتروشیمی به مردم می توان به جمع آوری 
نقدینگی اشــاره کرد که تورم را دامن زده و تبعات اقتصادی آن دامنگیر اقتصاد کشور 
شده است. جمع آوری نقدینگی و تزریق آن به بخش پتروشیمی و ایجاد سرمایه برای 
تولیدکنندگان منجر به از بین رفتن بازارهای داللی ارز، طال و زمین، کاهش قیمت ها و 
بازگشت تعادل به اقتصاد می شود، به این ترتیب ایجاد تشویق های مکمل برای تزریق 

نقدینگی به این بخش هنر دولت و نمایندگان مردم است. 
در شــرایط تحریمی که در عدم فروش نفت، درآمدهای ارزی و بودجه کشــور کاهش 
چشمگیری داشته است؛ جمع آوری نقدینگی و سرمایه گذاری در پتروشیمی ها و الزام 
مدیــران به خرید کاالهای داخلی، رونق تولید و به تبــع آن الزام به کیفیت باالتر را در 
تولیدکننده و رضایت را در مشتری فراهم می کند. طراحی ترغیب مردم به سرمایه گذاری 
در پتروشیمی به بهترین شکل ممکن امتیازی برای رونق تولید به شمار می رود که با مهار 

خطرات سیل نقدینگی، شکوفایی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

دستور رهبرمعظم انقالب برای تنظیم بازار و رفاه بیشتر مردم 
فارس: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از دستور حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره 

تنظیم بازار خبر داد. 
حسن روحانی رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در این نشست، پس از تشریح 
اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار گفت: رهبر معّظم انقالب دســتور دادند که در 
خصوص تنظیم بازار تالش مجدانه ای صورت بگیرد که قطعاً این کار نیز انجام خواهد 

شد تا شاهد رفاه بیشتر مردم باشیم.
یادآور می شود حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود، مشکل اساسی 
کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانسته و با اشاره به افزایش مشکالت معیشتی 
مردم در ماه های اخیر تصریح کردند: بخشی از این مشکالت مربوط به مدیریت های 
نارسا در زمینه مســائل اقتصادی است که حتماً باید جبران شود، البته برنامه ها و 
تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در طول سال جدید به ثمر بنشیند و 

مردم آثار آن را احساس کنند.
ایشان همچنین در یکی از دیدارهای مردمی خود در ماه های پایانی سال گذشته در 
مهم ترین توصیه  خود به مسئوالن به خصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری 
خود را حل مشکالت معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چراکه این 

مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند: 
منابع کشــور کم اســت اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان ها و افرادی، ظالمانه 
این منابع را می بلعند و با دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشرفت کشور 

می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
رهبر معظم انقالب در ادامه، مهم ترین کار مسئوالن را رسیدگی به مشکالت معیشتی 
خواندند و افزودند: البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمی شود، باید مراقب 
جریان ها و دست های خطرناک و مضر بود، همچنان که این مسائل را بارها با جزئیات 

در جلسات کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.

«آگهى فقدان سند مالكيت» 
نظر به اينكه خانم فاطمه دوست دار احد از ورثه مرحوم محسن دوست دار اصالتاً و برابر وكالتنامه شماره 
ــينى باغبانى و  ــهد بوكالت از طرف خانم خديجه پورحس 14987 مورخ 1398/03/18 دفترخانه 251 مش
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند  ــت دار باستناد 4 برگ فرم استش ــن دوس ورثه مرحوم محس
ــدانگ اعيان يك  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت دوم به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــد به  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــماره پالك 1489 فرعى از 24 اصلى بخش 9 مش ــزل به ش ــاب من ب
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره  ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررس علت س
ــبت به 2 دانگ مشاع از  ــينى باغبانى نس ثبت 206662 دفتر 1050 صفحه 395 بنام خانم خديجه پورحس
ــماره ثبت 206661 دفتر 1050 صفحه 392 بنام حسن دوست دار نسبت به 4 دانگ  ــدانگ و ذيل ش شش
ــدانگ ثبت و اسناد مالكيت المثنى نوبت اول به شماره چاپى 938050 و 938051 الف 89  ــاع از شش مش
صادر گرديده سپس برابر سند 3911 مورخ 1390/04/07 و 4233 مورخ 1390/07/14 دفتر 218 مشهد 

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

خواهد شد. آ-9805546 م.الف 336
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092001014/1    شماره بايگانى پرونده: 9801547
شماره ابالغيه: 139805106092006688  تاريخ صدور: 1398/04/31

آگهى 
بدين وسيله به- ميالد عرب محمودى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1371/06/22 شماره ملى: 0921997493 
ــود پالك ثبتى 2401 فرعى از 12- اصلى بخش 9 مشهد  ــماره شناسنامه: 0921997493 ابالغ مى ش ش
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما  ــتانكار بازداش ــما در قبال طلب بس متعلق به ش
اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده 

نمى شود. آ-9805552 م.الف 324
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006093001071/1      شماره بايگانى پرونده: 9707378
شماره ابالغيه: 139805106093001996        تاريخ صدور: 1398/04/31

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9707378
بدينوسيله به سيدمحمد جهانيار نام پدر: سيداسداله تاريخ تولد: 1357/11/20 شماره ملى: 0931552974 
ــماره شناسنامه: 68459 ابالغ ميگردد كه بستانكار پرونده آقاى محمدحسين قديمى قپق تاز به استناد  ش
ــماره چك: 119/890379، تاريخ چك: 1397/09/10 بانك قرض الحسنه رسالت اقدام به صدور اجرائيه  ش
ــما در اين اداره اجرا  ــه 9707378 عليه ش ــال نموده و پرونده اجرائى به كالس ــغ 300/000/000 ري بمبل
ــما ابالغ اجرائيه ميسر  ــت بدليل عدم حضور ش ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس ــكيل گرديده اس تش
ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى  ــت لذا باس نگرديده اس
ــار آگهى به شما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى  ــما ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتش به ش

مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ-9805553 م.الف 343
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006091000180/1     شماره بايگانى پرونده: 9702734
شماره ابالغيه: 139805106091003880        تاريخ صدور: 1398/04/31

آگهى ابالغ ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9702734
بدينوسيله

1- خانم هانيه بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0942078047
2- خانم هديه بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0942448324

3- خانم حوريه بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0945822197
4- آقاى احمدرضا بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0945968833

ــى 0938607111 وراث مرحوم مجيد بختيارى ميدون  ــماره مل 5- خانم معصومه پيروى فرزند جواد بش

ــردد كه پيرو اجرائيه  ــهد ابالغ مى گ ــى 25163 مورخه 96/12/22 تنظيمى دفترخانه 206 مش ــند رهن س
ــه بختيارى و وراث مرحوم  ــه: بانك مهر اقتصاد عليه: معصومه پيروى و حوري ــه 9702734 ل صادره كالس
مجيد بختيارى- با توجه به اعتراض وكيل خانم حوريه بختيارى و تقاضاى ارجاع به هيئت كارشناسان در 
خصوص پالك ثبتى 28475 فرعى از 1519 فرعى از 183 اصلى بخش 10 مشهد ملكى حوريه بختيارى و 
معصومه بختيارى طبق ماده 102 آيين نامه آقايان مهدى خلفائى- محمد مهدى پاك سرشت- غالمحسين 
خيرانديش به عنوان هيئت كارشناسان جهت ارزيابى مجدد پالك ثبتى فوق الذكر انتخاب گرديده است كه 

جهت اطالع اعالم مى گردد. آ-9805554 م.الف 344

شماره پرونده: 139804006092000920/1 شماره بايگانى پرونده: 9801414
شماره ابالغيه: 139805106092006672  تاريخ صدور: 1398/04/31

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده اجرايى كالسه 9801414
ــماره ملى:  ــد: 1335/01/05 ش ــين تاريخ تول ــام پدر: حس ــه محمدى آلى ن ــرات ال ــه 1- ب ــيله ب بدينوس
ــيوكى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1338/01/01  ــماره شناسنامه: 7 2- عفت مزينى س 6439873865 ش
ــقايق محمدى آلى نام پدر: حسين تاريخ تولد:  ــماره ملى: 0703488041 شماره شناسنامه: 28 3- ش ش
ــت آقاى برات اله  ــنامه: 0970150318 با والي ــماره شناس ــماره ملى 0970150318 ش 1389/02/12 ش
ــدانگ پالك ثبتى 32742 فرعى از 232 اصلى بخش نه مشهد متعلق به  ــود شش محمدى آلى ابالغ مى ش
ــما در قبال طلب خانم مريم رجب زاده مروى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى  مورث ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است  ــما اخطار ميش مراتب بش
ــت.  ــر گرديده اس ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه.... چاپ... منتش و ترتيب اثر داده نميش

آ-9805555 م.الف 345

شماره مزايده: 139804306092000031 تاريخ ثبت: 1398/02/17
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9705265
ــعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم فرخ لطيف نژاد  ــه 9705265 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
رودسرى نام پدر: اسمعيل شماره شناسنامه: 346 باستناد سند ازدواج شماره 14801 تنظيمى دفتر ازدواج 
شماره 33 و طالق 5 شهر مشهد جهت وصول تعداد 150 عدد سكه تمام بهار آزادى عليه آقاى رضا خباز 
نام پدر: محمدعلى شماره شناسنامه: 2952 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه حسب 
درخواست بستانكار وارده به شماره 27905- 1397/7/28 شش دانگ پالك ثبتى 23194 فرعى از 232 

اصلى بخش 9 مشهد ملكى آقاى رضا خباز بازداشت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى:
پالك ثبتى فوق واقع در مشهد پروين اعتصامى 37، بين پالك 9 و 11 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد 

و نظريه كارشناسى به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
عرصه ملك مورد نظر دو كله شمالى و جنوبى است و داراى مساحت 201/4 مترمربع مى باشد كه از سمت 
ــمت جنوب با بر 10/60 متر  ــيه خيابان 6 مترى پروين اعتصامى 35 و از س ــمال با بر 10/60 متر حاش ش
ــكونى  ــى 37 قرار دارد قطعه مذكور در منطقه با تراكم زياد مس ــان 10 مترى پروين اعتصام ــيه خياب حاش
ــماالً 10/60 متر درب و ديوار به خيابان 6 مترى پروين اعتصامى 35  قرار دارد. ابعاد عرصه عبارتند از: ش
ــايه جنوباً 10/60 متر درب و ديوار به خيابان 10 مترى پروين اعتصامى 37  ــرقاً 19 متر به ملك همس ش

غرباً 19 متر به ملك همسايه
ــكونى  ــاختمان ادارى دو طبقه و دو واحد مس ــد: س ــخصات ذيل مى باش همچنين ملك داراى اعيان با مش
مجزا در طبقات همكف و اول مى باشد. هر طبقه يك واحد مسكونى و داراى مساحت زيربناى حدود 120 
ــال و پذيرايى با كف موكت و ديوارهاى رنگ و دو اتاق خواب با كف موكت و ديوارهاى  ــع و داراى ه مترمرب
ــرويس كامل بهداشتى مى باشد،  ــد و داراى س ــپزخانه غير اپن با كابينتهاى فلزى مى باش رنگ و داراى آش
ساختمان فاقد نما و ظاهر آجرى مى باشد و داراى سازه نيمه فلزى با ديوارهاى باربر و سقفهاى طاق ضربى 
ــتم گرمايش آن بخارى گازى مى باشد. همچنين  ــاختمان كولر آبى و سيس ــد سيستم سرمايش س مى باش

جنس پنجره ها از پروفيل آلومينيومى با شيشه هاى ساده مى باشد.
نظريه ارزيابى:

با توجه به مراتب فوق و مشخصات ذكر شده و موقعيت هاى محلى و منطقه اى و با عنايت به مساحت عرصه 
و زيربناى اعيان و با در نظر گرفتن كليه عوامل مؤثر در ارزش آن بويژه مكانيت، نوع كاربرى، ميزان امكانات 
رفاهى موجود و همچنين در مقايسه با ارزش امالك مشابه در محل ارزش ششدانگ عرصه و اعيان منزل 
ــاعات و امتيازات موجود در آن در حال حاضر و به نرخ عادله  ــاب كليه متعلقات، مش پالك مذكور با احتس
ــهردارى مبلغ 8/100/000/000 ريال (هشت ميليارد  روز و بدون در نظر گرفتن بدهى هاى احتمالى به ش

و يكصد ميليون ريال) تعيين و اعالم نظر مى گردد.

برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزيابى ملك (كه به صورت دو واحد مسكونى مجزا در طبقه همكف و اول 
مى باشد) طبقه همكف در تصرف مستأجر و طبقه اول در تصرف بستانكار ميباشد كه داراى دو خواب بوده 

و با خانواده چهار نفره زندگى مى كنند.
ــماره  ــرا طى نامه وارده به ش ــا گزارش مأمور اج ــتانكار و هزينه ها و برابر ب ــه مطالبات بس ــا توجه ب ــه ب ك
ــش دانگ پالك فوق الذكر در قبال مبلغ  ــهم ش ــهم از 600 س 21182 مورخه 1398/4/30 مقدار 570 س
7/695/000/000 ريال مزايده خواهد شد ضمناً مبلغ 307/800/000 ريال حق مزايده و نيم عشر به مبلغ 
384/750/000 ريال ميباشد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباشد و مزايده 
ــعبه دوم اجرا شروع و به  ــنبه مورخه 1398/6/25 در محل ش ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوش از س
ــد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و  ــته باش باالترين قيمت كه خريدار داش
برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات 
ــمى در ساعت تعيين  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش
ــناد رسمى مشهد  ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس ش

شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ-9805556 م.الف 346

شماره مزايده: 139704306091000368 تاريخ ثبت: 1397/09/28
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9606939
بانك مهر اقتصاد به استناد سند رهنى شماره 119666 مورخ 1393/10/14 تنظيمى در دفتر اسناد رسمى 
ــه 9606939 در قبال مبلغ 813/530/000 ريال (هشتصد  ــماره 16 مشهد مقدس اجرائيه تحت كالس ش
ــابورى فرزند محمد به شماره  ــى هزار ريال) عليه آقاى محسن مقدس نيش ــيزده ميليون و پانصد و س و س
ــاالرى مقدم فرزند جواد به  ــنامه 599 و كدملى 0939144727 (به عنوان راهن) و آقاى محمد س شناس
ــماره شناسنامه 13072 و كدملى 0934191379 (به عنوان بدهكار) صادر نموده است كه پس از ابالغ  ش
ــمى الزم االجرا و  ــناد رس ــه در مورخه 1397/3/3 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس اجرائي
ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ يك منزل مسكونى به مساحت (127/49 مترمربع)  تقاضاى بس
ــماره پالك ثبتى 2449 فرعى (دو هزار و چهارصد و چهل و نه فرعى) از باقى مانده 378 (باقيمانده  به ش
ــع در خيابان  ــهد واق ــهد) مش ــت فرعى) از 7 اصلى (هفت اصلى) بخش 9 (نه مش ــيصد و هفتاد و هش س
ــتانكى 13 بن بست اول، پالك 14/1  ــمى نژاد 20/1 (كوچه شهيد شهرستانكى)، شهرس ــمى نژاد، هاش هاش
نموده است كه مبلغ 2/750/000/000 ريال (دو ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت 

يافته است كه مشخصات پالك فوق طبق گزارش كارشناس به شرح ذيل مى باشد.
ــش دانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 127/49 متر (بخشى از ملك  ــت از ش ملك مزبور عبارت اس
ــت) با اسكلت نيمه فلز بصورت دو طبقه است و سقف آن شيروانى و بخشى از آن  ــير كوچه واقع اس در مس
ــترك با پالك 14 بوده و نماى آن رومالى سيماى سفيد مى باشد. قدمت ساختمان آن حدود 30 سال  مش
است. طبقه فوقانى بصورت يك خوابه همراه با آشپزخانه با كابينت فلزى و طبقه زيرزمين شامل يك واحد 
ــت زيربناى كل آن 167/5 متر  ــوده) با كف موزائيك و كابينت فلزى اس ــكونى (بصورت فرس با كاربرى مس
ــت. ملك داراى انشعابات آب، برق و گاز  ــرمايش آن كولر آبى و گرمايش آن بخارى گازى اس ــد. س مى باش
ــاس بازديد بعمل آمده ملك با كاربرى مسكونى و در تصرف مستأجر مى باشد و بطور كلى  ــد. بر اس مى باش

با حدود اجمالى آن تطابق دارد.
ــخصات عرصه و اعيان، قيمت امالك  ــاحت، ابعاد، كاربرى، مش ــا توجه به موقعيت محل و منطقه اى، مس ب
مشابه و با لحاظ جميع جهات مؤثر در ارزيابى، ارزش 6 دانگ يك باب منزل مذكور مبلغ 2/750/000/000 
ريال معادل دويست و هفتاد و پنج ميليون تومان برآورد مى گردد. حدود اجمالى ملك بشرح ذيل مى باشد 
شماالً بطول 6 متر درب و ديواريست به كوچه دو مترى شرقاً بطول 20/85 متر پى ديوار به زمين مجزى 
ــول 20/95 متر ديوار  ــده 387 فرعى غرباً بط ــوار پالك باقيمان ــول 6/25 متر ديوار به دي ــده جنوبا بط ش

اشتراكى با 2450 فرعى
ملك موصوف برابرنامه شماره 139885606271002019 مورخه 98/3/9 دفتر امالك بازداشتى وارده به 
ــتى مى باشد. مزايده به صورت شش دانگ از مبلغ ارزيابى در  ــماره 5441- 98/4/31 فاقد سابقه بازداش ش

قبال مبلغ 2/750/000/000 ريال شروع شده.
مزايده در روز چهارشنبه مورخ 1398/6/06 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد 
واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار 
مى گردد. به عنوان حق مزايده و نيم عشر دولتى و حق مزايده زائد به مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى 
ــد و چنانچه روز مزايده با  ــوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ما ده 221 به عهده برنده مزايده مى باش ــم از معل اع

تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ-9805557 م.الف 347

شماره پرونده: 139804006092001197/1      شماره بايگانى پرونده: 9801875
شماره ابالغيه: 139805106092006515         تاريخ صدور: 1398/04/29

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9801875
بدينوسيله اعالم مى گردد

ــنانى كدملى 0941576310 خودروى سوارى به شماره انتظامى 763 ب  ــه س آقاى على رضا قناعت پيش
16 ايران 36 متعلق به شما در قبال طلب خانم زينب سادات موسويان بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 
آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 

ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود.
ــويان ممنوع  ــادات موس همچنين اخطار مى گردد كه در تاريخ 1398/04/05 بابت بدهى به خانم زينب س
ــما اخطار ميشود. در ضمن اين  ــور گرديده ايد. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش الخروج از كش

آگهى در يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر گرديده است. آ-9805558 م.الف 348
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139704306091000344     تاريخ ثبت: 1397/09/17
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده هاى اجرايى كالسه ى 9702546 و 9702929
ــماره 11681 مورخ 1386/12/27 دفتر اسناد رسمى 137  ــاورزى به استناد اسناد رهنى: 1- ش بانك كش
ــهد 2- شماره 13639 مورخ 1393/08/14 دفتر اسناد رسمى 202 مشهد عليه آقاى على باقرى (وام  مش
ــماره ملى 0932162762 اجرايى  ــنامه 53028 ش ــماره شناس ــمعيل ش گيرنده و وثيقه گذار) نام پدر اس
ــه هاى 9702546 و 9702929 در قبال مبلغ 992/483/077 ريال (نهصد و نود و دو ميليون  تحت كالس
ــالغ اجراييه در مورخه  ــال) صادر نموده كه پس از اب ــه هزار و هفتاد و هفت ري ــتاد و س ــد و هش و چهارص
ــت) و 1397/05/07 در پايان  ــيصد و نود و هف ــال هزار و س ــت و پنجم مرداد ماه س 1397/05/25 (بيس
مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده 
ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك ثبتى پنجاه و چهار فرعى از بيست و پنج اصلى بخش ده مشهد 
ــدانگ برابر 761/62 مترمربع (هفتصد و شصت و يك مميز شصت و دو صدم مترمربع) به  ــاحت شش و مس
آدرس جاده قديم قوچان بعد از روستاى زركش- روستاى اسماعيل آباد- خيابان عمار 4- پالك 4 به مبلغ 
1/500/000/000 ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود مشخصات و 

توصيف اجمالى ملك برابر گزارش در روز ارزيابى بدين شرح مى باشد:
ــاحت زمين  ــتايى با گله 200 رأس بوده و از كل مس ملك مورد نظر داراى پروانه بهره بردارى دامدارى روس
ــقف (دامدارى) و بقيه غيرمسقف بوده است.  ــت و نود و يك مترمربع) آن مس حدود 291 مترمربع (دويس
ولى وضعيت ملك در زمان بازديد عبارت است از يكباب سالن دامدارى مسقف حدود 70 مترمربع (هفتاد 
مترمربع) با نوع دام سبك ميباشد و بقيه دامدارى تغيير كاربرى داده شده و بجاى آن يك واحد ساختمان 
مسكونى در دو طبقه و زيربناى هر طبقه حدود 170 مترمربع (صد و هفتاد مترمربع) با عمر 4 (چهار) سال 
با اسكلت آهن و نماى آجرى كه هر واحد به طور مجزا داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشد و در قسمتى 
از عرصه يك باب منزل مسكونى ديگر حدود 70 مترمربع (با مساحت زيربنا و حياط حدود 160 مترمربع 

(صد و شصت مترمربع)) داخل ملك وجود دارد كه توسط ديوارى از عرصه كل ملك جدا گرديده است.
ملك ارزيابى شده و برابر گزارش مأمور در روز ارزيابى پالك موصوف در تصرف آقاى على باقرى مى باشد. 

حدود و مشخصات با واقع تطبيق مينمايد و حدود برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل مى باشد:
ــت و نه مميز نه دهم متر) و 3/95 متر (سه مميز نود و پنج صدم متر) و  ــماالً بطول هاى 29/9 متر (بيس ش

3/45 متر (سه مميز چهل و پنج صدم متر) درب و ديوار به اراضى،
شرقاً بطول 17/93 متر (هفده مميز نود و سه صدم متر) ديوار به قطعه 571 (پانصد و هفتاد و يك)

ــت و سه مميز هشت دهم متر) ديوار به قطعه 574  ــتاد و پنج متر) و 23/8 (بيس جنوباً بطول 85 متر (هش
(پانصد و هفتاد و چهار)

غرباً بطول 23/2 متر (بيست و سه مميز دو دهم متر) محدود به كوچه حدود ارتفاقى ندارد.
ــد. مزايده  ــتى مى باش ــماره 139885606004005065 مورخ 1398/04/25 فاقد بازداش ــه ش ــر نام براب
ــغ 1/500/000/000 ريال (يك ميليارد و پانصد  ــدانگ يك قطعه زمين پالك ثبتى فوق در قبال مبل شش
ــاعت نه تا دوازده ظهر در محل شعبه اول اجراى  ــنبه مورخ 1398/05/22 از س ميليون ريال) در روز سه ش
ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى خيابان ثبت جنب بانك ملى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
نقداً واگذار مى گردد. ضمناً مبلغ حق مزايده و نيم عشر دولتى زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى 
ــد. چنانچه روز مزايده با تعطيلى  ــا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باش ــوم ي معل

مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9805433
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

/ع
۹۸
۰۵
۵۷
۲

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ آزاد ︑︺︀و﹡﹍︣ان ﹁︐﹢ح ︑﹢س ﹡﹢︋️ اول   آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︫ 
︊ روز   ︮٩:٠٠ ️︻︀ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ آزاد ︑︺︀و﹡﹍︣ان ﹁︐﹢ح ︑﹢س ﹡﹢︋️ اول  در︨  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫ 
︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٢۶ در ﹝﹏ آزادی ٨٠ ﹝︖︐﹞︹ ار﹊︀  ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د 

﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر︋  ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️︋ 
  ︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩، ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ 
﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩   ︮﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹞ ︣ی﹍︣د د﹁ ﹤ ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩︋  ﹢د را︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای︠ 

﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ︨﹥ رای و ﹨︣  ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︫﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 ︀︑ ︡︀ ﹢د︋  ﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣︠  ︀م︋  ︣گ︨  ︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ و︋   ︋﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ا︻︴︀ء ﹩︲︀﹆︐﹞ ا︻︱︀ی  
︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇﹥ ورود  ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀︎  ﹥ ﹝﹏ د﹁︐︫︣   ︋ ١٣٩٨/۵/٢٠ ︀ر︑

︀در ﹎︣دد. ︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه︮   ︋︹﹝︖﹞ ﹤︋
 ︣ه را دار﹡︡ ︸︣ف ﹝︡ت ﹨﹀️ روز از ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ا﹜︊︡ل ﹩﹚︻ ﹢︱︻  ︀ ﹩︨ل ︎︧️ ︋︀زر﹢︊﹇ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ا﹁︣ادی

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︣ ﹥ د﹁︐︫︣  ﹥ ا︻﹑م ﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری︋  ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ﹡︧︊️︋   ︋﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:    ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

︣ای ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩  ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ٢-ا﹡︐︀ب︋ 
︣ای  ﹥ ︑︺ــ︡اد ٣ ﹡﹀︣︋  ــ﹥ ︑︺︡اد ٢ ﹡﹀︣ و ︑︣﹝﹫﹛ ا︻︱ــ︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ٣-︑︣﹝﹫ــ﹛ ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 

﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎﹢︫️ ︎︣ور ︮﹀︀﹨︀ن 
︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١۵١٨٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٢۶٠٣۶١۵٩۵
︻﹞﹢﹝ــ﹩                              ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥   
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
 ﹩︐︊︔ ︡︀ذ ︫ــ︡ : ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ در وا︑ا
ا︮﹀︀ن ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ا︨ــ︐︀ن ا︮﹀︀ن ، ︫︨︣︐︀ن 
 ، ︡﹫﹢︑ ،︀ن﹀︮ا ︫︣ ، ︤ی﹋︣﹞ ︩︋ ، ︀ن﹀︮ا
 ،︡﹫﹢︑ ︀︋︀ن﹫  ︠، [٣-٢٨] ﹩︋︣︾ ﹜︣﹞ ︀︧﹫﹚﹋ ﹤﹢﹋
︎﹑ک ٠ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٨١٧٣٨٨۴٩۴١ 
ــ︣ح   ︫﹤ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 

 ︡ق ا︮﹑ح ﹎︣د﹢﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن اداره 

︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︮﹀︀ن 
(۵٣٣۶۴١)

/ع
۹۸
۰۵
۵۲
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎﹢︫️ ︎︣ور ︮﹀︀﹨︀ن ︫︣﹋️ 
︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵١٨٢ و 

١٠٢۶٠٣۶١۵٩۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٧,١١,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ︋﹠︀م 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︧ــ  ︋١٢٩١١۴٧۵۵١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︣﹁ ﹩﹝︣﹋
و︻︱ــ﹢ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ︋ــ︤اد ﹋︣﹞﹩ ﹁ــ︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
١٢٩٢٨١٣۶١١ ︋︧ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︫ــ︣﹋️ 
ــ︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د  ︋ــ︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ا﹡︐︀ب︫ 
 ،﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︡آور ︫ــ︣﹋️ از︺︑ ــ︀دار و︋ و اوراق
︨﹀︐﹥ ، ︋︣وات ،﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء 
 ︣﹞ ︀︋ ــ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ــ︣ه و︡﹞ ️ــ﹫﹨ ︦ــ﹫ر

︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن اداره 

︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︮﹀︀ن 
(۵٣٣۶۴٢)

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۰

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡ ٢ د︨︐﹍︀ه ︑﹢﹡﹏ ا﹡︖﹞︀د
︀ص ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫

︋ــ﹥ ︣︠︡ ٢ د︨ــ︐﹍︀ه ︑﹢﹡﹏ ا﹡︖﹞︀د ( ︫ــ﹉ ﹁︣︤ر)  ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا                                 
 ️﹁︀در ️︗ ︡ا﹡﹠ــ﹢︑ ﹩﹞ ︳︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹋﹠﹠︡ه و وا︗︡ ︫ــ︣ا
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس اwww.nanerazavi.com ﹩︐﹡︣︐﹠ ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ﹡︣خ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ︋︣ا︋︣ ﹝︪︭︀ت ا︻﹑م ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر 
 ﹏﹢︑ ﹤︐︧︋ رت ︎︀﹋️ در﹢︮ ﹤︋ ﹩﹎︡ا﹋︓︣ ٧ روز ︎︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ
                                           ، ﹩︀﹫︨︤ر﹎︣اه آ  ︋︪︡﹞ آدرس ﹤ ︣﹋️ ﹡︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی︋  د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ آزادی ۵٢ ︋﹥  ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٨٩٩۶۶۶٣١  ار︨︀ل

/ع
۹۸
۰۵
۵۷
۶
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 برخی استادان واژگان فارسی را صحیح تلفظ نمی کنند     مهر:عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد با تأکید بر اینکه باید در جامعه دانشگاهی، علمی و آموزش و پرورش، 
آموزش زبان فارسی جدی گرفته شود، گفت: برخی استادان دانشگاه در استفاده درست از زبان فارسی بی توجه اند. برخی واژگان فارسی را صحیح تلفظ نمی کنند، یا درست نمی نگارند. بنا داریم با راه اندازی دوره های 

توانمندسازی، امکانی فراهم کنیم تا استادان درزمینه ادبیات فارسی، مفاهیم و معارف و اندیشه های موجود در زبان فارسی، تقویت شوند.

نتایج یک مطالعه نشان داد
افزایش ابتال به سرطان روده بزرگ در جوانان آمریکایی

ایســنا: مطالعه جدیدی در مورد روند 
اخیر ابتال به سرطان روده بزرگ در ایاالت 
متحده آمریکا نشان می دهد، میزان شیوع 
این سرطان در بین افراد زیر ۵۰ سال در 

این کشور رو به افزایش است.
این یافته ها همچنین حاکی است، احتمال 
بیشــتری وجود دارد که تشــخیص این 

سرطان در بزرگساالن جوان در مرحله پیشرفته بیماری صورت گیرد.
تحقیقات پیشین نیز نشان داده بوده، میزان ابتال به این سرطان از دهه ۱۹۷۰ میالدی 
در افراد زیر ۵۰ ســال افزایش یافته است، اما در مطالعه اخیر، متخصصان دانشگاه 

تگزاس بر روند تازه شیوع سرطان روده میان بزرگساالن جوان متمرکز شده اند.
متخصصان با استفاده از داده های ثبت شده در پایگاه ملی سرطان آمریکا دریافته اند 
که ۱۲.۲ درصد از موارد تشخیص سرطان روده بزرگ در سال ۲۰۱۵ میالدی در این 
کشور مربوط به افراد زیر ۵۰ سال بوده که در مقایسه با آمار ۱۰ درصدی آن در سال 

۲۰۰۴ میالدی افزایش داشته است.
یافته ها همچنین حاکی از آن است که افزایش میزان ابتال به سرطان روده بزرگ در 

این کشور در میان بزرگساالن جواِن شهری صورت گرفته است نه جوانان روستایی.
عالوه بر این، پزشــکان عالئم بیماری پیشرفته را در بیش از نیمی از تشخیص های 
سرطان روده بزرگ در بزرگساالن جوان کشف کرده اند که در مقایسه با ۴۰ درصد در 

افراد باالی ۵۰ سال رقم بیشتری را نشان می دهد.
تشــخیص سرطان روده بزرگ در بزرگساالن جوان آمریکا میان همه افراد با سطوح 
درآمد مختلف افزایش یافته است. با این حال بیشترین میزان تشخیص، مربوط به قشر 
پردرآمدتر بوده است. بدون در نظر گرفتن انواع سرطان پوست، سرطان روده بزرگ را 
می توان سومین سرطان شایع میان آمریکایی ها دانست. برآوردها نشان می دهند در 
سال ۲۰۱۹ میالدی ۱۴۵ هزار و ۶۰۰ نفر در این کشور به سرطان روده بزرگ مبتال 

شده و از این میان ۵۱ هزار و ۲۰ نفر در اثر ابتال به این بیماری جان باخته اند.
با وجود افزایش میزان تشخیص ابتال به سرطان روده بزرگ، تعداد قربانیان این سرطان 
در دهه های اخیر در آمریکا رو به کاهش هستند. امروزه بیش از یک میلیون نفر در 

ایاالت متحده زندگی می کنند که از این بیماری بهبود یافته اند.
به اعتقاد متخصصان، از علل احتمالی کاهش مرگ ومیرهای ناشی از سرطان روده 
بزرگ می توان به بهبود غربالگری و درمان این بیماری اشــاره کرد، چرا که با بهبود 
غربالگری ها تشخیص سریع تر رخ داده و در نتیجه امکان موفقیت درمان ها نیز افزایش 
پیدا می کند. متخصصان توصیه می کنند، افراد باالی ۴۵ ســال که در معرض خطر 
باالی ابتال به سرطان روده بزرگ قرار دارند به طور منظم غربالگری های این بیماری را 
انجام دهند. غربالگری باید شامل معاینه ای با استفاده از کولونوسکوپی یا یک آزمایش 

برای کشف نشانه های سرطان در نمونه های مدفوع باشد.

پسرزایی مشکوک در ۱۳۲ روستای هند!
ایرنا: مقام های قضایی در شمال هند 
تحقیقاتی را درباره پسرزایی مشکوک 
در ۱۳۲ روســتای ایالت »اوتارخاند« 
بدون هیچ ثبت تولد دختری در این 

روستاها، آغاز کردند.
به گــزارش ایندیپندنــت، آمارهای 
رســمی در ایالت اوتارخاند در شمال 

هند نشان می دهد که در ۱۳۲ روستای منطقه »اوتارکاشی« در سه ماه، تنها ۲۱۶ نوزاد 
پسر متولد شده، اما تولد هیچ نوزاد دختری به ثبت نرسیده است که همین مسئله 

سبب شده مقام های قضایی این ایالت به موضوع مشکوک شوند.
بر اساس این گزارش، این نگرانی وجود دارد که اهالی این ۱۳۲ روستا در اوتارکاشی 
پس از اطالع از جنسیت فرزندان خود، به صورت گسترده ای اقدام به سقط جنین یا 

زنده به گور کردن نوزادان دختر کرده باشند.
»آشیش چوهان« مقام محلی در اوتارکاشی در همین زمینه گفت: میانگین تولد دختر 
در این منطقه بر اساس آمارهایی که مسئوالن بهداشتی و درمانی منطقه جمع آوری 
کردند، صفر است که مشکوک به نظر می رسد و این احتمال را قوی می کند که در این 

مناطق به صورت گسترده ای سقط جنین های دختر انجام شده است.
این مقام محلی افزود: در صورتی که مشخص شود والدین به صورت عمدی اقدام به 

سقط جنین کرده اند، اقدامات قانونی علیه آن ها انجام خواهد شد.
از ســوی دیگر »گوپــال راوات« عضو شــورای قانون گذاری ایالــت اوتارخاند گفت: 
شــوکه کننده اســت که تولد نوزادان دختر در این ۱۳۲ روستا صفر باشد و بندرت 
می شــنویم که در این مناطق ســقط جنین های دختر انجام شــود. سال ۱۹۹۴ 
قانون گذاران هندی قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن سقط جنین های دختر 
ممنوع اعالم شد. بر اساس آخرین آمار هند در سال ۲۰۱۱، نسبت تولد نوزادان دختر 

در مقابل پسر، ۹۴۳ به ۱۰۰۰ است.

جوشش غیرت صاحبان واقعی علم
دانشجویی در پایان نامه اش کپی برداری می کند. ندانسته به جای اصطالح حقوقی واژه 
»خیار غبن« که مفهومی حقوقی است و برای اختیار فسخ معامله به کار می رود، واژه 
Cucumber را که به معنای خیار ساالد است به کار می برد و با همین غلط فاحش 
از پایان نامه اش دفاع  و نمره عالی هم می گیرد.اما شانس با او همراه نیست و پس از 
چندی با افشا شدن ماجرا، اشتباهش دستمایه طنز خاص و عام می شود و عده ای هم 
به همین اعتبار، بازار گرم کاسبی پایان نامه و مقاله را در برخی از دانشگاه های کشور به 

رخ مسئوالن آموزش عالی کشور می کشند.
قصه پر غصه کپی برداری های علمی، حکایت تلخ امروز نیست و از بزرگانی مشق نکرده 
تا دانشجویانی را که با بهایی نه چندان گزاف، کسوت دانش آموختگی به تن کرده و 

صاحب نام و مقام شده اند، دربرمی گیرد.
واقعیت این اســت که طعم این لقمه آن قدر به دهان جماعت شیرین می آید که به 
گران ترین بها نیز از خیر آن نمی گذرند. برای همین است که مصادیق سرقت علمی 
وطنی و غیروطنی نمی شناسد و با جست و جویی ساده می توان شواهدی از این مسئله 

را در میان پرچمداران تمدن شرق تا داعیه داران فرهنگ امروز غرب سراغ گرفت.
چنان که چند سال پیش از این پس از تحقیقات مجامع علمی بین المللی معلوم شد 
پروفسور رنجیت کومار چاندرا، متخصص نامدار تغذیه و ایمونولوژی  که دو بار نامزد 
جایزه  نوبل شــده و به او »جواهر ممریال« مي گفتند در یکي از مقاالتش که در سال 
۲۰۰۱ ارائه داده بود از داده هایی کامالً ساختگی بهره گرفته که هیچ  یک از داده های 

آن مقاالت را در عمل   بدست نیاورده و تمامی آن ها را ساخته است . 
ســارقان و متقلبان علمي در برخی از مناطق دنیا وقاحت را به جایی رسانده اند که 
سرقت علمی را روالی مرسوم در چرخه فعالیت های روزمره خویش می دانند. چنان 
که تا چندی پیش در بین انبوه مؤسســاتي که به معرفي طرح هاي پژوهشگران در 
جهان مي پردازند، مؤسســه ای در هندوستان با ارسال ایمیل اعالم مي کرد، مي تواند 
به ازای پرداخت ۲۰۰۰ دالر، متقاضی را به عنوان دانشمند سال در حوزه تخصصی 
معرفی کند.  در کشــور ما نیز باال رفتن تب مدرک گرایی و در عوض فراموش شدن 
ارزش هایی همچون کد یمین و عرق جبین کار، فرصتی را برای گروهی فراهم ساخته 
تا به اعتبار ثروت و قدرت خود و یا با تکیه بر اعتبار وابستگان خویش، مدرکی به ظاهر 
علمی اما غیرواقعی ارائه دهند و یا آنکه میانبری ساده برای تأیید مدارک دانشگاهی 

خویش بیابند.
این عده با همین مدارک جعلی و یا وام گرفته از دانش و اعتبار علمی دیگران، رتبه 
شغلی خود را ارتقا  و به استناد همین مدارک، حقوق و دستمزد باالتری می گیرند و 
ککشان هم نمی گزد.گرچه نمی توان تمام ادعای مسئوالن وزارت علوم را در برخورد 
با متقلبان و یا جاعالن مدارک علمی زیرسؤال برد اما آنچه در این آشفته بازار بیش از 
همه اهمیت دارد، ضرورتی است به نام به جوش آمدن غیرت علمی در میان صاحبان 
واقعی علم و دود چراغ خوردگانی که آن ها نیز شاهد به تاراج رفتن دانش و به حراج 
گذاشتن اعتبار دانشمندان و فرهیختگانی چون خود هستند. چنان که به خاطر داریم 
چند ســال پیش،  رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس برای مقابله با این 
مقوله، نرم افزاری ۱۰ هزار دالری براي دانشگاهشان خریدند تا بتوانند با آن یک مقاله 
را با مقاالتی که از سال ها پیش تولید شده اند، مقایسه کنند. یا آنکه بیش از۳۰ استاد 
دانشــگاه های کشور کلنگ وبالگ » اساتید علیه تقلب« را در فضاي مجازي زدند تا 
با افشای مقاالت کپی شده برخی استادان و برخی مجالت غیرمعتبر که با دریافت 
پول، مقاالت به اصطالح علمی  را منتشر می کنند، مچ سارقان خانه علم را بگیرند. 
یادمان باشد حرمت امامزاده را متولی آن نگاه می دارد. صیانت از حرمت دانشگاه ، علم 
و مدارک علمی بیش از آنکه بر دوش مســئوالن وزارت علوم سنگینی کند بر دوش 

صاحبان واقعی علم، استادان و فرهیختگان واقعی دانشگاه هاست.

 جامعه/ اعظم طیرانی  ازدواج تنها یک پیوند 
عاطفی و اخالقی میان دو انسان نیست. زوجین 
پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دوجانبه 
می شوند که معموالً نظام قانونی هر کشور برای 
این  کرده است.  تعریف  مشخصی  چارچوب  آن 
چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف، متفاوت 
است، اما در همه کشورها برآمده از سنت ، عرف، 
تجربه بشری، مذهب و اصول پایه ای علم حقوق یا 
معاهدات بین المللی است. در کشور ما نیز ازدواج 
بر اساس قوانین اسالم انجام می پذیرد و قوانین 
خاصی را شامل می شود. در این میان بحث بر سر 
چگونگی تعیین مهریه همواره مورد اختالف بوده 
است. گرچه کارشناسان معتقدند مهریه در حد 
عرف جامعه سازوکاری تعادل بخش در خانواده 
است و در عین حال مهریه کالن یا ناچیز، تعادل 
را به نفع یکی از همسران برهم می زند، با این حال 
افت و خیزهای بازار ارز و افزایش قیمت سکه و طال 
بار دیگر ضرورت تجدیدنظر در خصوص میزان 
مهریه را اجتناب ناپذیر ساخته است. این مباحث 
حتی کار را به جایی رساند که کمیسیون فرهنگی 
از ارائه طرحی برای زوجین و قانون کاهش سقف 
مهریه تا ۱۴ سکه در مجلس می گوید، اما آیا این 
کاهش می تواند به دوام ارتباط میان زوجین بویژه 

با تحوالت اخیر اقتصادی کمک کند؟ 

 زوج، مکلف به پرداخت همه مهریه است
رئیس  حسین آبادی،  امیر 
سابق کانون وکالی مرکز با 
بیان اینکه نمی توان قانونی 
برای ســقف مهریه تعیین 
تا  کرد، می گویــد: مهریه 

سقف ۱۱۰ سکه ضمانت اجرایی دارد و بر اساس 
قانون نحــوه اجرای محکومیت هــای مالی، اگر 
زوجه بخواهد درخواست بازداشت زوج را بدهد، 
نمی تواند بیشــتر از ۱۱۰ سکه تقاضا کند و زوج 
با پرداخت این تعداد سکه بازداشت نخواهد شد؛ 
اما اموال وی قابل بازداشت است؛ یعنی اگر مهریه 
زوجه بیشــتر از این تعداد باشد، زوج با پرداخت 
۱۱۰ ســکه آن -به صورت نقدی و یا اقساطی- 
دیگر زندانی نخواهد شد، اما اگر دارایی او بیشتر از 
این تعداد باشد و زوجه بتواند به دادگاه ثابت کند، 
زوج مکلف به پرداخت همه مهریه زوجه - طبق 

آنچه در سند ازدواج به ثبت رسیده - است.
وی در خصوص افزودن شــروط ضمن عقد نیز 
می افزاید: قانون گــذار می تواند آنچه را مصلحت 
بداند، به شرط اینکه مخالف اسالم و قانون اساسی 
نباشد، به صورت قانون تصویب کند و پس از تأیید 
شورای نگهبان، همه مکلف به اجرای آن به عنوان 
قانون خواهند شد. بنابراین عالوه بر تعیین مهریه 
از ســوی زوجین، مواردی در سند ازدواج آمده و 
مورد تأیید قانون است که اگر زوج و زوجه با هم 
توافق کنند و مورد تأیید آن ها قرار گیرد به عنوان 

شروط ضمن عقد الزم االجراست.

 آثار سوء مهریه های سنگین 
این استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی تهران 
ادامه می دهد: مســائل خانوادگی از حساسیت 
باالیی برخوردار است. در برخی موارد، مهریه های 
سنگین آثار ســوئی به همراه داشته که موجب 
تزلزل بنیان خانواده شــده اســت، ضمن آنکه 
مهریه های ناچیز نیز ممکن است تبعاتی به همراه 
داشته باشد که برخی از مردان بی مسئولیت در 
قبال همسر و فرزندانشان از آن سوءاستفاده کنند. 
بنابراین اگر قانون گذار بخواهد در مورد مســائل 

خانوادگی از جمله مهریه، قانونی وضع کند، باید 
همه جوانب را ســنجیده و با نظرخواهی از فقها ، 

جامعه شناسان و حقوقدانان تصمیم  بگیرد. 
دکتر حسین آبادی می گوید: در همه قراردادهایی 
که منعقد می شــود - از جمله ازدواج - طرفین 
می توانند هر شرطی را که خالف قانون و مقررات 
اسالمی نباشد، ذکر کنند و این شروط به عنوان 
شروط ضمن عقد الزم االجرا خواهد بود. تعدادی 
از آن ها همواره در همه عقدنامه ها آورده شــده 
و زوج یا زوجه با امضــای هر یک از آن ها به آن 
متعهد خواهد شــد و برمبنای قانون از ضمانت 

اجرایی برخوردار است.   

 مخالفت مجلس
 با محدود شدن مهریه تا سقف ۱۴ سکه

ذوالقدر،  فاطمــه  ســیده 
کمیســیون  ســخنگوی 
نیز در  فرهنگی مجلــس 
گفت و گو با ما با بیان اینکه 
مهریــه باید طوری تعیین 

شــود که توان پرداخت آن وجود داشــته باشد، 
می گوید: مهریه در شــرع و عرف در نظر گرفته 

شده و تأکیداتی در آیاتی از قرآن کریم بر تعیین 
مهریه وجود دارد. جمله »مهریه را چه کسی داده 
و چه کسی گرفته«، اشتباه است و بر اساس اسالم 

نیز این تفکر، ازدواج را باطل می کند.
دکتــر ذوالقدر می افزاید:همــان طور که مهریه 
کالن قدرت زن را افزایش می دهد، مهریه ناچیز 

نیز قدرت مــرد را افزایش خواهد داد 
و موجب می شــود هر گاه مرد اراده 
کند، با توجه بــه اینکه حق طالق با 
اوســت بتواند با پرداخت مهریه زن 
را طــالق دهد؛ این موضوع در برخی 
مواقع موجب نگرانی بانوان در زندگی 
مشترک می شــود. مهریه بیشتر و یا 
کمتر از عرف جامعه ضامن خوشبختی 
زوجین نیست و خانم ها می توانند با 
افزودن شروط ضمن عقد در زندگی 

مشترکشان تعادل را برقرار کنند. 
وی ادامه می دهد: مباحثی در مجلس 

مبنی بر محدود شــدن مهریه تا سقف ۱۴ سکه 
مطرح شــد، اما به دلیل اینکه در کنار آن حقی 
برای بانوان در نظر گرفته نشده بود، با آن مخالفت 
شد، زیرا نمی توان بدون اعطای ضمانت دیگری، 

مهریه را برای بانوان محدود کرد. اکنون محدود 
شدن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مطلوب و مورد 

تأیید قانون است. 

  شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
بــه گفته این نماینده مجلس، تعیین مهریه باال 
و اعتقاد برخی از زنان به اینکه می توانیم حقوق 
خود را با تعیین مهریه باال تأمین کنیم، فرهنگی 
اشتباه است، زیرا در این زمینه شروط ضمن عقد 

مشخص شده و ضمانت اجرایی باالتری دارد.
دکتر ذوالقدر ادامه می دهــد: زوجه می تواند به 
جای تعیین مهریه باال، در شــروط ضمن عقد 
حق مسکن، اشتغال، طالق و... را دریافت کند و 
در هنگام طالق اموال تقسیم شود. اکنون میزان 
مراجعه به دادگاه ها و آمار طالق نشان دهنده این 
است که مهریه ســنگین نمی تواند مانعی برای 
پیشگیری از طالق شود، چرا که مهریه ضمانت 
اجرایی نداشته و راه های فرار از قانون برای مرد 
وجود دارد. از ســوی دیگر شــروط ضمن عقد 

ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت سکه، توان 
پرداخت مردان را در اقساط مهریه کاهش داده 
و موجب افزایش آمار زندانیان مهریه شده است، 
می افزایــد: در قانون مدنی شــوهر در برابر زن 
دارای حقوق و اختیاراتی است، از جمله طالق 
دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل ســکونت 
و... . اگر چــه این حقوق همراه 
با تکالیفی اســت که شوهر در 
برابر زن و خانــواده خود دارد، 
اما ممکن اســت برخی مردان 
ایــن حقوق  از  بی مســئولیت 
بر  کنند،  سوءاســتفاده  قانونی 
همین اساس طبق مجوز قانون 
مدنــی، زنان نیــز می توانند با 
استفاده از شــروط ضمن عقد 
محرومیت های  حــدودی  تــا 
قانونی خود را جبران کنند و راه 
از  برخی  احتمالی  سوءاستفاده 
مردان را ببندند. با این حال نباید فراموش کنیم 
که در زندگی مشترک؛ شناخت، اعتمادسازی، 
تعهد و اخالق اســت که ضامن تداوم ازدواج و 

خوشبختی زوجین خواهد بود. 

بررسی آثار محدود شدن مهریه ها در خانه ملت

ضمانت اجرایی »شروط ضمن عقد« باالتر از »مهریه« است

اعتقاد برخی از 
زنان به اینکه 

می توانیم حقوق 
خود را با تعیین 

مهریه باال تأمین 
کنیم، فرهنگی 

اشتباه است

بــــــرش
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چهره خبر

روایت فتاح از چای خوردن با سعیدی کیا در هیئت دولت
فارس: پرویز فتاح دیروز در مراســم معارفــه خود به عنوان 
رئیس بنیاد مســتضعفان گفت: من زمانــی که به دولت رفتم 
کم ســن و سال و کم سابقه بودم و اخالق دولتمردی را از آقای 
ســعیدی کیا یاد گرفتم. البته ایشان روزهای نخست در هیئت 
دولت چای نمی خورد که به لطف حضور من در کنار ایشــان، 

روزهای آخر چای لیوانی می خوردند. 

پایان نامه  آتش نمی زنیم
ایسنا: دکتر سیدحسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران 
بــا تکذیب آتش زدن پایان نامه های کاغذی در دانشــگاه تهران 
توسط یکی از دانشجویان پیشین این دانشگاه، گفت: تمام اسناد 
آموزشــی مربوط به دانشگاه را از ســال تأسیس حفظ کرده ایم. 
نســخه کاغذی تمام پایان نامه ها نیز در کتابخانه موجود است و 

هیچ مرجعی اجازه سوزاندن آن ها را ندارد.

فعالیت دارندگان امضای طالیی در بخش خصوصی، ممنوع !
ایسنا: محمدحســین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: کسانی که دارای امضای طالیی هستند نباید 
در حوزه بخش خصوصی و واردات دارو فعال باشند. نمی شود جریان 
و افرادی هم صادرکننده مجوز، هم ناظر بر روند توزیع و پخش دارو 
باشند و هم اینکه به عنوان واردکننده فعالیت کنند. این ها با یکدیگر 

منافات دارند که وزیر جلو این رویه را گرفته است.

رایزنی »حسینی« برای تصدی وزارت آموزش و پرورش
تسنیم: عضو هیئت رئیسه مجلس از رایزنی سرپرست فعلی وزارت 
آموزش و پرورش برای تصدی این وزارتخانه خبر داد. بهروز نعمتی 
گفت: سید جواد حسینی، سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش  
و تیمی که برای این منظور تشکیل شده رایزنی هایی با نمایندگان 
داشــته اند که بر همین اساس به نظر می رســد وی به عنوان وزیر 

پیشنهادی به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شود.

تکرار پیشنهاد عجیب شهربانو امانی!
خبرگزاری تسنیم: شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران 
می گوید: در یکی از جلســات به کارشناســان و دوستان در 
ارومیه گفتم، در تریبون  های نماز جمعه به موضوع استفاده از 
آب اشاره شود و حتی دوســتان می توانند این را عنوان کنند 
که عزیزان در ارومیه به جــای وضو، تیمم و آب آن را انفاق و 

برای پر شدن دریاچه ارومیه هبه کنند.

حمله باندهای قاچاق برای فراری  دادن کودکان کار
تسنیم: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی 
گفت: در چند مرحله برخی از باندهای قاچاق کودک با قمه 
بــه برخی از »ان .جی .او«ها و نیروهــای اورژانس اجتماعی و 
نیروهای فعال در این حوزه حمله ور شــدند که در ادامه قرار 
شــد فرایند جمع آوری کودکان خیابانــی با همراهی نیروی 

انتظامی انجام شود.

طالق در ازدواج های دانشجویی کمتر است
فارس:حجت االســالم صالحی، معاون فرهنگی و سیاســی نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها می گوید: بر خالف 
آنچه گاه در افکار عمومی به غلط تبلیغ می شود، میانگین طالق در 
ازدواج های دانشجویی از عموم کشور به صورت قابل توجهی کمتر 
اســت. به این دلیل که معموالً کسانی که در زمان دانشجویی وارد 

ازدواج می شوند افراد متعهدتری هستند.

چرا صدا و سیما هنوز نوشیدنی های مالت را تبلیغ می کند
ایسنا: دکتر وحید مفید، مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی 
سازمان غذا و دارو می گوید: شورای سالمت، نوشیدنی های مالت 
را به دلیل داشتن قند باال جزو کاالهای آسیب رسان قرار داده، با 
این حال این نوشیدنی ها بارها از صداوسیما تبلیغ می شوند. اگر 
بودجه صداوسیما به قیمت به خطر انداختن سالمت مردم تأمین 

می شود، باید این موضوع گفته شود.

المپیادها را از انحصار و طبقاتی شدن خارج می کنیم
ایسنا: سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش وپرورش با اشاره 
به سیاست های این وزارتخانه در حوزه پرورش استعدادهای درخشان 
گفت: امسال دانش آموزانی که به مرحله دوم المپیادها راه یافته اند، 
۶۷ درصد سمپادی، ۳۵ درصد غیردولتی و ٨ درصد سایر مدارس 
بوده اند، بنابراین سیاست ما این است که با رویکرد عدالت آموزشی، 

المپیادها را از انحصار و طبقاتی شدن خارج کنیم.

 آموزش

معاون وزیر علوم خبرداد
۸۰ درصد پایان نامه های دانشگاه های 

غیردولتی تقلبی است
 ایلنا  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم 
گفت: در دانشــگاه های غیردولتی و پیام نور که 
تناسب استاد و دانشجو منطقی نیست، مشکالت 

بیشتری در زمینه پایان نامه های تقلبی داریم.
حسین ســیمایی صراف تصریح کرد: در واقع 
بیش از ٨۰ درصد پایان نامه های تقلبی مربوط 

به دانشگاه های غیردولتی است.
در پایان نامه هــای تقلبی همه با هم شــریک 
هستند و موجب رقم خوردن این اتفاق شده اند، 
اما باز هم دانشجو مجاز به خرید پایان نامه نیست. 
حتی اگر یک استاد ۱۰۰ پایان نامه داشته باشد، 
دلیل نمی شود که دانشجو برای خرید پایان نامه 
اقدام کند. دانشجو باید محقق باشد و کار کند، 
زیرا کسی که در عرصه تحصیالت تکمیلی وارد 

می شود یک پژوهشگر است.
وی گفت: دانشــجو اگر توانمند نباشد باز هم 
پایان نامه اش را سفارش خواهد داد، این روند در 

برخی از دانشگاه های دولتی هم اتفاق می افتد.

 امنیت اجتماعی

رئیس پلیس راهور ناجا:
 مسئله ای به نام

خرید و فروش پالک رند نداریم
 مهر  رئیس پلیس راهــور ناجا تأکید کرد، 

خرید و فروش پالک رند نداریم.
سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه پالک 
رند کاماًل شانســی است و کســی نمی تواند 
پارتی بازی کند، در پاســخ به پرسشی مبنی 
بــر اینکه چنــد روزی اســت عکس هایی از 
خودروهای الکچری بــا پالک رند در فضای 
مجازی منتشر می شود، پاسخ داد: منکر این 
موضوع نمی شوم، ولی این تخلف ها در گذشته 
و از ســوی پیمانــکاران راهــور در مجموعه 

تعویض پالک رخ داده است.
بیشتر این خودروها متعلق به افرادی است که 
پالک رند را بــرای خودروهایی مانند پراید و 
خودروهای معمولی گرفتند و پس از دریافت 
پــالک، آن را بر خودروهــای الکچری مانند 
پورشــه و بی ام و و... نصــب کردند. تصمیم 
داریم این خودروها را توقیف کنیم و به آن ها 

یک پالک معمولی بدهیم.

محیط زیست

یک مقام مسئول این سازمان خبر داد
ابالغ سند راهبردی توانمندسازی 

زنان و خانواده محیط زیست 
 ایسنا   دبیر کمیته راهبردی امور زنان و خانواده 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درپی ابالغ 
آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششــم 
توسعه، نخستین سند راهبردی توانمندسازی و 
ارتقای مشارکت زنان و خانواده سازمان حفاظت 
محیط زیست با دستور رئیس این سازمان برای 

اجرا به واحدهای ستادی و استانی ابالغ شد.
فاطمه نکویی افــزود: حمایت از حقوق و ارتقای 
مشارکت های مدنی زنان در تمام سطوح سازمان 
محیط زیست، تحکیم بنیان خانواده، توان افزایی و 
تاب آوری زنان در جوامع محلی و افزایش بهره وری 
آنان در اصــالح فرایندهای محیط زیســتی، از 

مهم ترین رویکردهای این سند است.
وی اظهار کرد: این سند با تأکید بر اسناد باالدستی 
کشور و مفاد کنوانسیون های بین المللی در حوزه 
زنان و خانواده، در نشســت های مشــورتی و با 
بهره مندی از نظرات استادان و خبرگان این حوزه، 

تهیه و تدوین شده است.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
سرنوشت ارزهای تجهیزات 
پزشکی را گزارش می دهم 

 ایرنا  سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: وقتی 
بــه وزارت بهداشــت رفتم، در مــورد ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی شــفافیت وجود نداشت. 
وضعیت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو 
ارز تجهیزات پزشکی که در سال ۹۷ تخصیص 
یافته بود، شــفاف نبود و ما برای شفاف سازی 
این موضوع که چه کسانی ارزها را گرفته، چه 
چیزی وارد کرده، چقــدر از آن ها را در اختیار 
مراکــز دولتی قرار داده اند و چقــدر از آن ها را 
ممکن اســت با ارز دولتی خریده و در اختیار 
مراکــز خصوصی قرار داده باشــند، هیئتی را 

تعیین کردیم.
نمکــی افــزود: هیئــت تعیین شــده برای 
شفاف ســازی وضعیت ارزهای تخصیص یافته 
به واردات تجهیزات پزشــکی، چهار ماه است 
که فعالیتش را آغاز کرده و پس از نهایی شدن 
بررســی های کارشناســی، گزارش آن ها برای 

اطالع رسانی به مردم منتشر خواهد شد.

خانه و خانواده

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی بیان کرد
 مشکل صدور اوراق هویتی 

برای بی شناسنامه ها
 ایسنا  دکتر میدری، معاون وزیر کار و رفاه 
اجتماعی درباره شــمار افراد مشمول صدور 
اوراق هویتی برای کودکان بدون شناسنامه 
گفت: کســانی که به ما درخواســت داده و 
ثبت نــام کردند، ۴۹ هزار کودک هســتند. 
بــا وزارت کشــور مراحلی را بــرای اعطای 
کارت اقامــت به این افراد طــی کرده ایم و 
موفق شــدیم برای تعــدادی از آن ها اوراق 
هویتی بگیریم. ولی در مجموع دسترسی ها 
به شکلی نیســت که بتوانند براحتی کارت 

اقامت بگیرند.
معاون وزیــر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
امیدواریم با اصالحیه قانون بتوانیم بســرعت 
مسئله تابعیت این خانواده ها را حل کنیم، افزود: 
درباره مشــموالن واقعی، تخمینی در کشــور 
وجود ندارد. قباًل وزارت کشور  آمار ۶۰۰۰ نفر را 
ثبت کرده بود ولی ما در یک مرحله، اطالعاتی 

از ۴۹ هزار نفر را ثبت کردیم.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جواد صبوحی
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روزنامـه صبـح ایـران

 عقب نشینی موقت برای حفظ اصول   معارف: اگر امام رضا)ع( می خواست بر مواضع حق خود پافشاری کند، به دلیل تهدیدهای مأمون، جانشان در خطر می بود و جبهه حق لطمه ای جبران ناپذیر می دید و 
حتی انعکاس صحیحی از چرایی حذف ایشان از صحنه، رخ نمی داد.  به دلیل موقعیت برتر دشمن، جای عقب نشینی موقت از برخی مواضع وجود داشت تا به اصول امام لطمه وارد نشود، یعنی حضرت اگرچه به 

برخی خواسته های دشمن تن داد، اما با تدبیر و کیاست مانع از تحقق هدف اصلی او شد.

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

 معارف/ آمنه مســتقیمی  بنابر برخی روایات 23 ذی القعده 
روز شــهادت امام رضا)ع( است، به مناسبت فرا رسیدن این روز که 
در تقویم شیعه به روز زیارت خاصه حضرت رضا)ع( شهرت یافته 
با دکتر محمدحسین رجبی دوانی، استاد و مؤلف برجسته تاریخ 
اسالم و عضو هیئت علمی دانشــگاه امام حسین)ع( گفت وگویی 

داشته ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

 چه عواملی سبب شــد امام رضا)ع( والیتعهدی مأمون 
عباسی را بپذیرند و شروطی که ایشان برای پذیرش مطرح 

کردند بنابر چه تدبیری بیان شد؟
مأمون، خلیفه عباسی با اصرار و الزام بسیار، امام رضا)ع( را به مرکز 
حکومت یعنی مرو در خراسان فرا خواند، البته وی ابتدا بر پذیرش 
خالفت توسط امام)ع( اصرار داشت که حضرت هرگز نپذیرفت و 

مأمون به اجبار ایشان را وادار به پذیرش والیتعهدی کرد.
والیتعهدی از زمانی که خالفت به سلطنت تغییر یافت، یعنی بعد از 
صلح امام حسن)ع( و عهدشکنی معاویه با انتخاب یزید به ولیعهدی 

خود که در نهایت به عاشورای حسینی انجامید، 
مطرح شــد. بدین ترتیب بنی امیه خالفت را 
موروثی کرد تا هر خلیفه فرزند یا فرزندانی از 
خــود را به عنوان ولیعهد معرفی کند. در ادامه 
بنی عباس نیز به اسم خالفت رسول خدا)ص(، 

با این روش سلطنت می کرد.
اتفاق تــازه در عصر امام رضــا)ع( آن بود که 
مأمون والیتعهدی خود را نه فقط از خانواده اش، 
بلکه از بنی عباس نیــز خارج کرد و به علویان 
که رقیب سرســخت بنی عباس بودند، سپرد 
و این بی ســابقه بود. امام رضا)ع( می دانســت 
مأمون با چه انگیزه هایی چنین کرده و خواهان 
رسیدن حکومت به خاندان رسالت نیست، بلکه 

برای فائق آمدن بر مشکالت اســت، که چنین راهی را برگزیده، 
به عبارت دیگر؛ چون حکومت بنی عباس بر مبنای غصب و ظلم و 
جور بنا شده بود امام رضا)ع( با بی میلی و از سر اجبار و برای آنکه 
به مردم و تاریخ بفهماند تعلق خاطری به این دستگاه و مقام ندارد، 
شروطی گذاشتند تا هم خواست خلیفه عملی شود و هم خود را از 

همراهی با این حکومت جائر مبرا کنند.

  شروط امام چه بود و چه واقعیتی را بیان می کرد؟
احدی را به عنوان والی در کار دولتی منصوب نکند، هیچ کس را 
عزل نکند، هیچ رسمی را نقض نکند و در امور دولتی، مشاوری از 
دور باشد؛ شــروطی بود که امام رضا)ع( برای پذیرش والیتعهدی 
مطــرح کردند، این در حالی بود که ولیعهد پس از خلیفه، قدرت 
نخست به شمار می رفت و در واقع والیتعهدی تمرین خلیفگی بود. 

اما عالم آل محمد)ع( با این شروط عدم پایبندی به وضع موجود و 
تأیید نکردن دستگاه خالفت و سیاست های اعمالی را نشان دادند 
تا اهل فهم بدانند ایشان برای رفع خطر و آسیب های بنی عباس این 

امر را پذیرفته اند.

 مأمون که از خلفای باکیاســت عباسی است چقدر در 
تحقق اهداف پشت پرده این طرح، توفیق داشت؟

یکی از دالیل تحمیل والیتعهدی به امام از سوی مأمون، خوف از 
قیام های متعدد علویان و متمایل کردن مردم به دستگاه خالفت 
بود. عصر حضرت زمانه ای بود که جامعه مسلمانان بتدریج متوجه 
عظمت مقام و تأثیر امامت شده بودند، حتی آن ها که به این مقام 
اعتقاد نداشتند، به سوی این ذوات مقدس روی آورده و احترامشان 
می کردند؛ بنابراین مأمون درصدد برآمد با این تدبیر )انتخاب امام 
به عنوان ولیعهد خود( هم جلو قیام های علویان را بگیرد و هم به 
واسطه حضور حضرت در دستگاه خالفت، از یک سو مانع ارتباط 
ایشان با بدنه مردم و جامعه شود و از دیگر سو، موقعیت و جایگاه 
امامت را تضعیف کند، چراکه حضرت با مردم در 
تعامل بود و پای درد دل های آن ها می نشســت و 
مشکالتشــان را رفع می کرد. اما اگر حضور جدی 
در میان مردم نمی داشت، معرفت به امامت از بین 
می رفت و به مقبولیت و محبوبیت اجتماعی ایشان 
صدمه وارد می شد؛ بنابراین مأمون، امام رضا)ع( را 

محترمانه در کاخ زندانی کرد!
در این میان، عالقه مندی مأمون به علم و مناظرات 
علمی که سبب برگزاری جلسات بحث و مناظره 
می شد، اگرچه در نگاه خلیفه تهدیدی علیه امامت 
بود، اما با تدبیر رضوی به فرصتی کم نظیر یا بی نظیر 

برای معرفت به امام و امامت تبدیل شد.

  امام رضا)ع( چگونه این تهدید را تبدیل به 
فرصتی تاریخ ساز کردند و چقدر تاریخ از این تدبیر بهره مند 

شد؟
حضرت)ع( در محافــل و مناظرات علمی جلوه هایــی از دریای 
بی کران علم امامت را گشود و حتی در ارتباط با علم بی کران خود 
و پدرانشان به تعبیر رهبری از تریبون دستگاه خالفت بهره برد و 
حقایقی درباره والیت اهل بیت)ع( را که پیش از آن جز برای اصحاب 
خاص گفته نمی شد، بیان کرد. به عبارت  بهتر عالم آل محمد)ع( با 
دریدن پرده تقیه در میان عالقه مندان به علم معارفی ناب را بیان 
کردند که سبب تعظیم همگان در مقابل عظمت امامت شد. بدین 
سبب مأمون ناخواسته موجب تبلیغ و ترویج جایگاه اهل بیت)ع( 
و پرده برداری از واقعیت غاصب خود و بنی عباس شــد. از این رو 
مناظرات در کنار وقایعی همچون حضور امام در نماز باران و حرکت 

برای برگزاری نماز عید، موجب شد همه برنامه ریزی ها و نقشه های 
مأمون برای دور کردن امام از پایگاه مردمی و معرفی ایشان به عنوان 
دوستدار قدرت خنثی شود و حتی بیش از زمان حضور حضرت در 
مدینه، امام و حقیقت امامت آشکار شود. این برکات در طول تاریخ 

و در سطحی وسیع تداوم یافته است.

 برخی پذیرش والیتعهدی توسط امام رضا)ع( را به مذاکره 
و یا سازش تعبیر کرده و با آن برخی سیاست ها را توجیه 

می کنند، آیا چنین برداشتی از این واقعه تاریخی بجاست؟
امام رضا)ع( به عنوان رهبر جبهه حق در آن عصر شناخته می شدند 
و این حقیقت را دشمنان ایشان نیز می دانستند. در مقابل حضرت، 
جبهه باطل قرار داشــت که در ظاهر صاحب قدرت و حکومت و 
سلطه بود. وقتی مأمون امام را به والیتعهدی اجبار می کند )با تهدید 
به قتل( ایشان در موقعیت برابر نبود که بخواهد مقابله کند، یعنی 
دست برتر از نظر موقعیت و امکانات با مأمون بود. این تدبیر، نرمش 
قهرمانانه رضوی بود. نرمش قهرمانانه زمانی به عنوان سیاســت 
مطرح می شود که دشمن از نظر قدرت و امکانات بسیار برتر است 
و می تواند تهدید خود را نسبت به جبهه حق عملی کند، از این رو 
می توان برای رفع خطر و شــر آن برخی امتیازات را داد و به طور 
موقت از برخی مواضع کوتاه آمد. چنان که امام رضا)ع( والیتعهدی 
ســلطان جائر را پذیرفت تا ضمن دفع شر وی، با اعمال شروط و 
استفاده از موقعیت های علمی و بیان حقیقت امامت، پیروز واقعی 
شود. در پی همین پیروزی هوشمندانه بود که مأمون دیگر نتوانست 

وجود حضرت را تحمل کند و ایشان را به شهادت رساند.

 برکات این والیتعهدی برای تاریخ اسالم چیست و چقدر 
دامنه و عمق آن در طول تاریخ استمرار داشته است؟

برکات نرمش قهرمانانه امام رضا)ع( جای بحث بســیار دارد. اما 
به طور کلی دو برکت بزرگ و ماندگار را شــاهد هستیم؛ یکی 
حضور گســترده خاندان پیامبر)ص( در ایران که در آن زمان 
به علویان شــهرت داشتند، یعنی هجرت گســترده علویان و 
حضورشــان در ایران پهنــاور آن دوران که ســبب اوج گیری 
گرایش های شیعی شد، از برکات این حضور است، چراکه به طور 
غیررسمی موجب تشرف بیشتر ایرانیان به تشیع شد، هرچند تا 
پیش از صفویه و جز دوران کوتاه آل بویه، شیعه در قدرت نبود. 
شــاید اگر آن زمان، نظام سرشماری وجود داشت، می شد این 
حقیقت یعنی شــیعه بودن بیشــتر مردم ایران را اثبات کرد، 
چنانکــه در هیچ جای عالم این همــه مدفن امامزادگان وجود 
ندارد. برکت دوم، ظهور ابعاد مختلف علمی و دانشی امام رضا)ع( 

است. 
پیش از والیتعهدی، ایشــان در مدینه فقط به فقه شــناخته 
می شــد، اما در مرو و خراسان این فهم پیدا شد که حضرت در 
همه علوم و فنون عصر سرآمد و بر همه زبان ها مسلط هستند 
و بیش از علمای مذاهب مختلف، نســبت به فقه و کتب آن ها 
تسلط دارند. ایشان راه انتشار علوم عقلی در ایران را باز کردند؛ 
بنابراین زمانی که با این علوم در عالم اســالم مقابله می شد در 
ایران در آشکار و نهان علوم عقلی و فلسفی رواج یافت. تا عصر 
صفویه که با رسمیت یافتن مذهب تشیع، فشار از محافل علوم 

عقلی برداشته شد.

محمدحسین رجبی دوانی در گفت و گو با قدس از دالیل پذیرش والیتعهدی حضرت رضاj می گوید

استفاده از تریبون خالفت برای تبیین والیت

 سیره رضوی را با ادبیات جهانی تبیین کنیم
- برای تمدن و به تبع رویکرد تمدنی، تعاریف بســیاری وجود دارد و بیشتر 
تمدن پردازان ایرانی، چنانکه در فهم عرفی رایج اســت، آن را با دستاوردهای 
عینی و پیشــرفت های تکنولوژیکــی برابر می انگارند و گمــان دارند تمدن 
همان تکنولوژی،  صنعت، ماشــین یا الکترونیک است. درحالی که با مطالعه 
آثــار متخصصان حــوزه تمدن و نیز تأمل در کاربرد ایــن اصطالح، تمدن را 
می توان ساز وکار زیست اجتماعی انســان ها که در گذر زمان نهادینه شده،  
تعریف کرد.  همان طور که توین بی آن را تالشــی برای زندگی مسالمت آمیز 
آدمیــان به مثابه یــک خانواده بزرگ در کنار یکدیگــر و ویل دورانت آن را 
 نظمــی اجتماعی کــه در پرتو آن خالقیــت فرهنگی امکان پذیر می شــود، 

دانسته است. 
افالطون نیز جهان متمدن را جهانی بدون تنبیه برشمرده و معتقد است دنیای 
متمدن،  دنیایی اســت که در آن عنصر تشــویق بر تنبیه غلبه یافته است. با 
این تعاریف باید  دستاوردهای بشر را که در پنج شاخه دانش، عمران، سازمان 
اداری، هنر و فرهنگ تعاملی دیده می شود،  مظاهر تمدن دانست نه خود تمدن. 
براساس این تعریف،  تمدن غیر از تجدد و مدرنیته و ترقی است. تجدد در حوزه 
نگرش و اندیشه،  مدرنیته در حوزه معرفت شناسی و ترقی یا پیشرفت در حوزه 
 دســتاوردهای عینی است که اگرچه هر سه با تمدن در ارتباطند، ولی تمدن 

مفهوم متفاوتی دارد. 
- برای فهم بهتر،  باید گفت تمدن در دو ســطح قابل بررسی است؛  تمدن به 
عنــوان وصف زندگی یک جامعه بزرگ و تمدن به عنوان عیار زندگی. در این 
دو معنا،  شــاخص ها و مطالبات متفاوت خواهد شد. در تمدن به مثابه وصف،  
نوع زندگی مردم یک جامعه بزرگ مدنظر است که چه بسا باوجود مشکالت 

و چالش های زیاد دارای تمدن باشند. 
توین بــی در کتاب تمــدن در بوته آزمایش می گوید: تمــدن غرب با چالش 
معنویت مواجه اســت،  یعنی این تمدن که امروزه چشــم ها را به خود خیره 
کــرده، از یک خأل جدی رنج می برد، اما در تمدن مطلوب،  با شــاخص هایی 
چون وجود نظم، امنیت، آزادی و فرهنگ تعامل بین افراد سنجیده می شود. 
پیشــوایان شــیعی به دنبال تمدن مطلوب، یعنی زندگی متعالی برای همه 
انسان ها بوده اند و تحقق زندگی انسانی را برای آنان دنبال می کرده اند. زندگی 
 انسانی، موقعی تحقق می یابد که انسان آن را خود برگزیده و به ساماندهی  اش 

دست بزند.
- امــا رویکــرد تمدنی چیســت؟ مراد از رویکــرد تمدنی،  نــگاه به زندگی 
اجتماعی از دریچه فراخ انســانی اســت،  نــه صرفاً از روزنه تنــگ خانواده،  
قبیلــه یا حتــی ملیت و ملت. در ایــن نگره آن چه اهمیت دارد،  انســان و 
ارزش های انســانی اســت و تحقق این امــر ذیل یک اصــل اخالقی که به 
عنــوان قاعده زرین از آن یاد می شــود، تبیین درســتی می پذیــرد. بر پایه 
 ایــن اصل آدمی برای دیگری همانی را می پســندد و دنبال می کند که برای 
خویشتن می پسندد و بالطبع آن چه را برای خویش نمی پسندد، برای دیگری 
نیز نباید بپســندد. پیامبر)ص( به امام علــی)ع( توصیه می کند هر چه برای 
خود نمی پســندی برای دیگری مپسند و این »دیگری«، غیر خویشتن است، 

چه هم نژاد یا هم کیش باشد یا نباشد.
- حضرت رضا)ع( در زمان خود در مواجهه با جریان های اشاعره یا اهل حدیث، 
 معتزله یا اهل عقل، مشکل عقیدتی برخی شیعیان و نیز حیله گری های امین 
و مأمون به انجام وظیفه پرداخت و بی آنکه به دنبال حکومت و اقتدار باشد، 
کوشــید تا به عنوان یک انسان واال و مســئول در مقابل جامعه اسالمی، به 
اصالح و ســاماندهی دســت بزند و در حد توان خویــش در اجرای عدالت و 

ایجاد جامعه سالم عمل کند.
حضور ایشــان در مقــام والیتعهدی بیش از هر چیزی برای حفظ انســجام 
اسالمی و وحدت امت نبوی و گسترش سیره و سنت اسالمی صورت گرفت، 

هر چند با اشتیاق و استقبال آن حضرت نبود.
جلســه های مناظره به هر انگیزه ای از سوی مأمون برگزار شده باشد، امکان 
درخوری برای امام بود تا در جست وجوی حقیقت گفت و گوبنیاد پیش برود، 
چراکه گفت و گو بهترین راه برای کشف حقیقت و نیز ایجاد مفاهمه حداکثری 

است که امام در گسترش آن نقش آفرین بود.

پیش از والیتعهدی، 
ایشان در مدینه 
فقط به فقه 
شناخته می شد، 
اما در خراسان 
این فهم پیدا شد 
که حضرت در 
همه علوم و فنون 
سرآمد هستند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir
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آگهى مزايده سر قفلى به صورت مشاع نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالسه فوق الذكر  ش1 اجراى احكام مدنى بجنورد فيمابين محكوم له محمد سعادتى و محكوم 
عليه عبداله عليپور فرزند حسن با موضوع مطالبه طلب به ميزان349/910/023 ريال كه با عنايت به توقيف سرقفلى 

يك باب مغازه و انجام كارشناسى سرقفلى توقيفى به مشخصات ذيل الذكر:
ــيه خيابان امام خمينى غربى- قطعه دوم- از ضلع جنوب شرقى چهارراه  ــخصات ملك: ملك واقع در بجنورد حاش  مش
قيام مابين ايران خودرو و هتل ايزدى سابق در حال حاضر مغازه لوازم خانگى پاسارگاد مى باشد مساحت مغازه حدود 
ــرف به خيابان امام خمينى درب ورودى سكوريت به همراه كركره  ــمال مش 60 متر مربع با دهانه مفيد 5/80 متر از ش
ــقف كاذب و انتهاى مغازه بالك به مساحت حدود 23 متر مربع  ــراميك كف و س فلزى ارتفاع مغازه 4/20 متر و كف س
در ارتفاع دو مترى از كف و داراى امتيازات گاز و برق است و ملك در تصرف آقاى عبداله عليپور صاحب سرقفلى مى 
ــاحت اعيان منظر و جميع  ــد و با عنايت به موقعيت ملك و دهانه مفيد و عمق و كيفيت اعيان و ميزان تردد و مس باش
ــده به مبلغ 14/500/000/000ريال معادل يك ميليارد و چهارصد و  ــرقفلى مغازه تعرفه ش جهات تأثيرگذار ارزش س
ــخص ثالث آقاى حسن مهنانى ف قربان نيز  ــت و اعالم مى گردد كه ش ــده اس پنجاه ميليون تومان تعيين و ارزيابى ش
ــريك مى باشد و مابقى سرقفلى ملك  ــرقفلى ش ــاع به ميزان طلب و قيمت1/907/000/000 ريال در س به صورت مش
ــير مراحل قانونى  ــد و اينكه پس از س ــابه فروش مى رس مذكور به ميزان طلب به محكوم له اين پرونده به صورت مش
ــاعت 10/00 الى 10/30و ازطريق مزايده  ــه شنبه مورخ1398/05/22 س ــرقفلى مذكور در روز س مقرر گرديده كل س
حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد، بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده 
ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر واز كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده 
ــد و ده  ــنهادى واگذار خواهد ش ــروع و به باالترين قيمت پيش ــت مزايده از قيمت ارزيابى ش بازديد نمايند . بديهى اس
درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت 
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده  ــت الباقى (نود درصد ) مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كس ــدم پرداخ ع

تجديد مى گردد.9805473
دادورز اجراى احكام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بجنورد- على عزيزآبادى

(آگهى حصر وراثت)
خواهان رونوشت حصر وراثت اروجعلى قاسمى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه   9809983857100121  
ــادروان خانم كلثوم مددى به ش ش  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــات  گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــخ 1396/10/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حي ــنامه  1355 در تاري شناس

منحصر است به:
1-اروجعلى  به شماره شناسنامه  37 

2-نبى اله  به شماره شناسنامه  45
3- على به شماره شناسنامه  4621189921  (فرزندان ذكور متوفى)

4- شهربانو  به شماره شناسنامه  4621189182 (فرزند اناث متوفى) غير از افراد نامبرده وارث ديگرى ندارد.
ــت مزبور يك نوبت  آگهى مى گردد  تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به اين شورا  تقديم  دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.9805471     
قاضى شوراى حل اختالف  شماره 1 شهرستان بن-پيمان آقابابائى

آگهى مزايده اموال غير منقول (پرونده رهنى) كالسه9600654 
به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق له بانك اقتصاد نوين و عليه شركت آرمه ساخت هگمتانه و محمد رضا اسكندرى 
شش دانگ عرصه و اعيان يك واحد ادارى به مساحت 18 / 63 متر مربع پالك ثبتى 103 فرعى از 472 اصلى مفروز 
ــند مالكيت اصلى بشماره چاپى009168  در  ــده از باقيمانده 3 فرعى از اصلى مذكور بخش يك موضوع س و مجزى ش
ــت. نشانى ملك  ــكندرى ثبت گرديده اس ــماره 30345 بنام محمد رضا اس صفحه 230 دفتر امالك جلد 205 ذيل ش
ــد. با حدود و مشخصات  ــماره 9 مى باش ــتور طبقه هفتم واحد ش ــتور برج پاس ــت از: همدان چهار راه پاس عبارت اس
ــرقا: اول به طول 4/70متر پنجره  ــت به فضاى پالك باقيمانده 472/2 ش ــماال: به طول 4/30متر ديوارى اس اربعه: ش
ــت به طول 4/83 متر ديوارى است به فضاى بام  ــات اشتراكى دوم كه شمالى اس ــت به فضاى بام تاسيس و ديوارى اس
ــات مزبور سوم به طول 3/20متر پنجره و ديوارى است به فضاى محوطه اشتراكى جلوى ساختمان. جنوبا: اول  تاسيس
ــوم به طول 85/ 2 متر چهارم كه شرقى است به طول  ــت به طول1/40 متر س ــرقى اس به طول4/820 متر دوم كه ش
ــم به طول 1/65 متر ديوارى  ــتراكى با پالك 104 فرعى شش ــت اش ــانتى متر   پنجم به طول 5 متر ديوارى اس 40 س
ــانتى متر هشتم به طول 1/20 متر درب و ديوارى است  ــتراكى هفتم كه غربى است به طول 10 س ــت به داكت اش اس
ــت به طولهاى 4/60 متر و 1/55 متر و 5 متر ديوارى است  ــه قسمت كه دومى شمالى اس ــتراكى، غربا در س براهرو اش
ــقف با كف پالك 113 كف با سقف پالك 93 فرعى اشتراكى است، طبق سند رهنى  ــتراكى با پالك 102 فرعى س اش
ــماره 276737- 93/1/9دفترخانه 5 اسناد رسمى همدان در رهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته و طبق نظر مورخه  ش
ــمى به مبلغ 6/318/000/000 ريال ارزيابى شده و كف با پاركت مفروش  ــان رس ــه نفره كارشناس 98/3/18 هيئت س
ــتراكى و تلفن  ــت. امتياز برق مجزى و امتياز آب و گاز اش گرديده و ديوارها با ديوارپوش طرح چوب تزيين گرديده اس
ــبتا بزرگ و در تصرف مستأجر مى  ــالن نس ــت. داراى يك اتاق و يك س داير.و واحد مذكور فاقد پاركينگ و انبارى اس
ــند رسمى يا عادى نسبت به آن ارائه نشده).وتامورخ 98/7/30 داراى بيمه ميباشد لذا به علت عدم انجام  ــد (كه س باش
ــنبه مورخ 1398/5/23 در اداره اجراى اسناد رسمى همدان واقع در  ــاعت 9 الى 12 روز چهارش تعهد پالك فوق از س
ــد. مزايده از مبلغ 6/318/000/000 ريال  ــعيديه نبش بلوار غنى زاديان از طريق مزايده به فروش مى رس همدان خ س
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
ــترد خواهد  ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس اس
شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9805475
 تاريخ انتشار: 1398/5/3 

رئيس اداره اجراى  اسناد رسمى همدان – جالل حدادى

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــيله به آقاى ابراهيم محمدجانى فرزند ............. فعًال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى مجتبى حكيم بائى  بدينوس
دادخواستى به خواسته تنظيم سند خودرو به طرفيت شما به حوزه چهارم شوراى حل اختالف دادگسترى تايباد ارائه 
ــنبه مورخه 1398/06/11 ساعت 18 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده  ــه 980043 ثبت و براى روز دوش و به كالس
ــار درج مى گردد شما مى توانيد  ــتناد ماده 73ق – آ – د – م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش ــت لذا به اس اس
قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف حوزه قضايى شهرستان تايباد مستقر درمجتمع شماره يك شوراهاى 
ــريعتى ساختمان شورا مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و  ــانى تايباد خ ش حل اختالف به نش

ــورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور غياباً رسيدگى خواهد  ــيدگى در ش ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رس
شد. /الف تاريخ انتشار : 1398/05/03  آ-905477

مسئول دبيرخانه حوزه چهارم شوراى حل اختالف تايباد 9805476
سعيد بهجتى

ــيله به آقاى صادق پاك طينت،نام پدر:على ،شماره شناسنامه:224, شماره مالى:0829872868متولد:0/19 بدين وس
1367/3به نشانى :شيروان روستاى خانلق خ شهيد صابرى ابالغ مى شود كه آقاى اصغرمينا فرزند اسماعيل به شماره 
ــنامه 397جهت وصول مبلغ80/000/000ريال به استناد چك شماره 828267عليه شما اجرائيه صادر نموده و  شناس
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/04/30مأمور،محل اقامت  ــه 9800205دراين اداره تشكيل ش پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــما به ش ش
مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاريخ آگهى كه روز ابالغ 

محسوب مى گردد،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد ،عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805488
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره: 139860318022002055تاريخ : 1398/04/13
اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ماسال
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860318022001201مورخ 1398/02/25 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ماسال تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم سيده سميرا رضوى دوله مالل فرزند سيد عسكر بشماره شناسنامه 46 صادره از ماسال در شش دانگ 
يك قطعه زمين به مساحت 2300 متر مربع مشتمل بر بناى يك باب خانه و يك باب مغازه كال به مساحت 167 متر 
مربع پالك 6378 فرعى از 23 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 2 فرعى از 23 اصلى واقع در قريه چلمه سرا بخش 

26 گيالن خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد جواد جالل زاده محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 1663  آ-9804642
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/19   /    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/03 

آرمان كاظمى /  رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول 
ــن ميرى محكوم به پرداخت  ــه 970460 ش 2 اجراى احكام حقوقى حكم محكوم عليه محس ــتناد پرونده كالس به اس
مبلغ 350/000/000 ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه در حق محكوم له آقاى رضا فالح و نيم عشر در حق صندوق 
ــى و مزايده پالك ثبتى 4487/8054 را نموده كه  ــتيفاى حقوق خود تقاضاى كارشناس دولت كه محكوم له جهت اس
ــمى دادگسترى بشرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته: اين  ــناس رس ــريفات قانونى  و ارجاع به كارش اين ملك پس از تش
ــتانى 4 مى باشد و  ــكونى واقع در خيابان فرخى سيس ــتگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم يك مجتمع مس ملك يك دس
ــد واحد مزبور داراى آشپزخانه و  ــاعات پاركينگ و راه پله مى باش ــتفاده از مش ــاحت آن 149/20 مترمربع و با اس مس
ــد لذا ارزش آن در حال حاضر به مبلغ 4/500/000/000 ( چهار ميلياردو  ــرويس و هال و پذيرايى و خواب مى باش س
پانصد ميليون ريال) با توجه به انشعابات آب و برق تعيين و اعالم ميگردد لذا با توجه به تقاضاى فروش ملك از طريق 
ــاعت 9 الى 11 صبح با حضور نماينده محترم  ــنبه 1398/05/20 از س مزايده عمومى اين اجرا  قصد دارد در روز يكش
دادستان و همچنين محكوم له در محل اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان از طريق مزايده عمومى ملك فوق را 
به قيمت كارشناس به فروش برساند طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال 
ــت اموال مورد مزايده به  ــركت نمايند . بديهى اس مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا ش
كسى به فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار بايستى مبلغ 10 درصدى پيشنهادى مزايده 
را فى المجلس بحساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه به حساب سپرده دادگسترى واريز  
ــادر كننده حكم ، تقاضاى انتقال  ــط دادگاه محترم ص ــراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد مزايده توس ــل اج و تحوي
ــترد خواهد  ــط دادگاه مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار مس مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توس
شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد 
ــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت  ــنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد ش ملغ ده درصدى پيش
ــريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز مى تواند در  تش

قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد9805477  م الف368
على تاجيان – مدير دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان

شماره پرونده: 9100400609300258/1          شماره بايگانى پرونده: 9101352
شماره ابالغيه: 139805106091003464        تاريخ صدور: 1398/04/19

آگهى ارزيابى
ــماره  ــركت توليدى بازرگانى نازگل توس به ش ــيله به ش ــه 9101352 و 9101353 بدينوس در خصوص پرونده كالس
ــينى ابالغ ميگردد كه بانك صادرات به استناد  ــيدمصطفى حس ثبت 19762 به نمايندگى آقاى حميد زامياد و آقاى س
ــند رهنى 111495 مورخه 1389/04/08 دفترخانه شماره 64 مشهد در قبال مبلغ 896/467/684 ريال (هشتصد  س
ــما اجرائيه صادر  ــتاد و چهار ريال) عليه ش ــصد و هش ــصت و هفت هزار و شش ــش ميليون و چهارصد و ش و نود و ش
ــدانگ اعيان پالك 790 فرعى از 784 فرعى از 89 فرعى از 1 فرعى از 118 اصلى بخش دو محمودآباد  نموده و شش
(هفتصد و نود فرعى از هفتصد و هشتاد و چهار فرعى از هشتاد و نه فرعى از يك فرعى از يكصد و هجده اصلى بخش 
ــى از 118 اصلى بخش دو  ــى از 784 فرعى از 89 فرعى از 1 فرع ــدانگ پالك ثبتى 789 فرع ــاد) و شش دو محمودآب
ــتاد و چهار فرعى از هشتاد و نه فرعى از يك فرعى از يكصد  ــتاد و نه فرعى از هفتصد و هش محمودآباد (هفتصد و هش
ــركت توليدى بازرگانى نازگل توس كه به مبلغ 2/868/750/000 ريال  و هجده اصلى بخش دو محمودآباد) ملكى ش
(دو ميليارد و هشتصد و شصت و هشت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال) و مبلغ 2/850/000/000 (دو ميليارد و 
ــت چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد به استناد ماده 101-  ــتصد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى گرديده اس هش
ــه ميليون  ــار اخطاريه اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س آيين نامه اجراى ثبت ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش
ريال بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا 

بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9805547 م.الف 337
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092000711/1
شماره بايگانى پرونده: 9801033

شماره ابالغيه: 139805106092006701
تاريخ صدور: 1398/04/31

دفترخانه ازدواج شماره 45 و طالق شماره 84 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ  اجرائيه كالسه: 9801033

ــماره ملى: 0945468776  ــادق پورمروى نام پدر: محمود تاريخ تولد: 1364/12/15 ش ــيله به آقاى هومن ص بدينوس
ــه 9801033 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته  ــماره شناسنامه: 7236 بدهكار پرونده كالس ش
ــما و خانم معظمه ذوالفقارى  ــماره 5480- 1388/12/13 بين ش ــند ازدواج ش نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س
خورشانه تعداد 300 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9805548 م.الف 338

شماره پرونده: 139704001013000249/2
شماره بايگانى پرونده: 9700979

شماره ابالغيه: 139805106091002985
تاريخ صدور: 1398/04/06

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9700979
ــيله به آقاى داود اسكندرى فرزند اسداله به شماره ملى 0819642746 ابالغ ميگردد كه ششدانگ اعيان يك  بدينوس
ــصت و هفت (45367) فرعى از چهار (4) اصلى بخش  ــيصد و ش باب آپارتمان به پالك باقيمانده چهل و پنج هزار و س
نه مشهد اراضى آبكوه حوزه ثبتى مشهد بمبلغ شش ميليارد (6/000/000/000) ريال ارزيابى گرديده است كه مورد 
ــند رهنى 255307- 93/05/13 دفترخانه 24 تهران له شركت بدرسان الكتريك عليه شما ميباشد. چنانچه  وثيقه س
به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت 
ــاب به اين  ــى به صورت على الحس داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ چهار ميليون ريال بابت هزينه كارشناس
ــى ترتيب اثر داده نخواهد  ــعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناس ش

شد. آ-9805549 م.الف 339
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001060/1
شماره بايگانى پرونده: 9801618

شماره ابالغيه: 139805106092005789
تاريخ صدور: 1398/04/17

دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 9801618

بدين وسيله به آقاى يونس كشورى نام پدر: على اصغر تاريخ تولد: 1344/06/05 شماره ملى: 0829318550 شماره 
شناسنامه: 78 به نشانى: محل زوجه به نشانى بلوار معلم چهارراه 12 پالك 4 و يوسف كشورى شيروان نام پدر: على 
ــماره شناسنامه: 61 به نشانى بلوار معلم چهارراه 12  ــماره ملى: 0829313133 ش اصغر تاريخ تولد: 1342/03/25 ش

پالك 4 ورثه مرحوم فيروز كشورى شيروان ابالغ مى شود كه:
ــدر: قربان تاريخ تولد:  ــه خانم ليال عطائى نام پ ــما در قبال مهري ــال ديه متعلق به مورث ش ــغ 2412716250 ري مبل
1337/10/10 شماره ملى: 0849270006 شماره شناسنامه: 2662 بانضمام حقوق دولتى بازداشت گرديده لذا طبق 
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت  ــما اخطار ميش ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ-9805550 م.الف 340
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093001484/1
شماره بايگانى پرونده: 9709874

شماره ابالغيه: 139805106093001995
تاريخ صدور: 1398/04/31

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9709874
بدينوسيله به آقاى بهرام خوش روطرقى نام پدر: عليرضا تاريخ تولد: 1359/08/12 شماره ملى: 0941148051 شماره 
ــما برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1397/12/19  ــه فوق الذكر كه آدرس ش ــنامه: 236 بدهكار پرونده كالس شناس
ــماره چك: 147/706371، تاريخ چك: 1397/09/25 به عهده بانك  ــناخته نگرديد، ابالغ ميگردد كه به استناد: ش ش
شهر اجرائيه اى تحت كالسه 9709874 به مبلغ 400/000/000 ريال به خانم طاهره مهدوى نام پدر: على اكبر تاريخ 
ــنامه: 238 بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت،  ــماره شناس ــماره ملى: 0941195422 ش تولد: 1360/01/03 ش
ــت صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح  ــتانكار درخواس بس
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــناد رسمى به ش ــد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس مى باش
تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب مى شود كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. آ-980551م.الف 341
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى
شماره 29/98/1417 تاريخ 98/4/2

ــهد  ــدانگ پالك ثبتى 3569 فرعى از 3211 فرعى از 234- اصلى واقع در بخش 9 مش به تاريخ فوق پرونده ثبتى شش
تحت نظر است با توجه به گزارش نماينده محترم اقدام ذيًال مبادرت به صدور گواهى عدم افراز مينمايد.

«گواهى عدم افراز»
ــعيد باباپور  ــب كاظمى به طرفيت آقاى س ــه وكالت از خانم زين ــب ب ــته كريمى نس ــوص تقاضاى خانم شايس در خص
ــدانگ پالك ثبتى 3569 فرعى از 3211 فرعى از 234- اصلى واقع  ــاعى نامبردگان از شش ــهام مش مبنى بر افراز س
ــماره 1/98/9536- 1398/03/21  ــاعى آن صادر و تسليم گرديده است برابر نامه ش ــهد كه سند مش در بخش 9 مش
ــهد اعالم نموده است «برابر ضوابط و مقررات ملك مذكور به صورت آپارتمان بوده و قابليت  ــهردارى منطقه يك مش ش
ــاع ابالغ  ــاير مالكين مش ــيله گواهى عدم افراز صادر و برابر ماده 6- آيين نامه افراز به خواهان و س افراز ندارد.» بدينوس
ــخ ابالغ، ظرف مدت ده  ــاع، از تاري ــتناد ماده دو قانون افراز و فروش امالك مش ــردد. ضمناً نامبرده مى تواند باس مى گ
ــعيد باباپور برابرنامه هاى 139805806092000538-  ــتان مراجعه نمايد. ضمن آنكه سهمى س روز به دادگاه شهرس
ــعبه  1398/01/27 و 139705806092001544- 1397/02/30 و 139705806092009032- 1397/08/27 ش

ــهمى زينب كاظمى برابرنامه 1398025000716229- 1398/03/19 شعبه 11 اجراى  ــهد و س دوم اجراى ثبت مش
ــعبه 11 اجراى احكام مدنى مكاتبه گرديده كه برابرنامه شماره  ــد كه با ش ــت ميباش ــترى بازداش احكام مدنى دادگس
ــت.  ــا ادامه عمليات موافقت نموده اس ــكام مدنى ب ــراى اح ــعبه 11 اج 1398025000845617- 1398/03/30 ش

آ-9805532 م.الف 330
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه سه مشهد مقدس- محمد جواد غالمى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/4578 مورخ 1398/04/24 آقاى على ماشااله آقابيگى استناد به دو برگ استشهاديه 
گواهى اعالم مى دارد ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1338 فرعى از 66 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه 
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده اس ش
ــماره شناسه الكترونيكى 13972030600800883 از نام مهران موسوى زاده و غيره برابر سند  پالك فوق الذكر به ش
قطعى 15726- 1397/02/24 دفتر 330 مشهد بنام آقاى على ماشااله آقابيگى منتقل، ثبت و سند به شماره سريال 
060275 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس بهمن ماه س
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش داده يا مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــمى نس ــند مالكيت يا معامله رس اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805541 م.الف 331
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/4578 مورخ 1398/04/24 آقاى على ماشااله آقابيگى استناد به دو برگ استشهاديه 
گواهى اعالم مى دارد ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1314 فرعى از 66 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه 
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده اس ش
پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى 13972030600800884 از نام عليرضا احمدى نيت و غيره برابر سند 
قطعى 15730- 1397/02/25 دفتر 330 مشهد بنام آقاى على ماشااله آقابيگى منتقل، ثبت و سند به شماره سريال 
060276 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس بهمن ماه س
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش داده يا مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــمى نس ــند مالكيت يا معامله رس اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805542 م.الف 332
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــن زاده استناد به دو برگ استشهاديه  ــت 98/4581 مورخ 1398/04/24 خانم عصمت حس نظر به اينكه برابر درخواس
گواهى اعالم مى دارد ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1338 فرعى از 66 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه 
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده اس ش
ــه الكترونيكى 13972030600800882 از نام مهران موسوى زاده و غيره برابر سند  ــماره شناس پالك فوق الذكر به ش
قطعى 15726- 1397/02/24 دفتر 330 مشهد بنام عصمت حسن زاده منتقل، ثبت و سند به شماره سريال 060274 
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس صادر و س
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ماه س
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت 

اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805543 م.الف 333
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــن زاده استناد به دو برگ استشهاديه  ــت 98/4579 مورخ 1398/04/24 خانم عصمت حس نظر به اينكه برابر درخواس
ــدانگ پالك 1314 فرعى از 66 فرعى از 168- اصلى بخش ده  ــاع از شش ــه دانگ مش گواهى اعالم مى دارد ميزان س
ــد مالكيت مشاع مذكور از  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش ــهل انگارى مفقود ش ــانديز كه به علت س طرقبه ش
ششدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى 13972030600800885 از نام عليرضا احمدى نيت و غيره 
برابر سند قطعى 15730- 1397/02/25 دفتر 330 مشهد بنام خانم عصمت حسن زاده منتقل، ثبت و سند به شماره 
سريال 060277 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت 
مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت  ــند مالكيت يا سند معامله رس ــت اصل س كتبى  خود را به پيوس
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805544 م.الف 334
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/7415 مورخ 1398/04/12 آقاى عبدالرضا موحدى بالالواسطه مستند به وكالت نامه شماره 
193419 مورخ 1398/04/10 دفتر 53 مشهد از طرف خانم بهجت خانم احمدى استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم 
مى دارد ميزان نيم سهم مشاع از مدار بيست و يك سهم ششدانگ پالك 698 فرعى از 87- اصلى بخش شش طرقبه شانديز 
كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك فوق الذكر 
ذيل ص 382 دفتر 235 از نام غالمرضا محمدى برابر سند قطعى 77441- 67/8/15 دفتر 71 مشهد بنام خانم بهجت خانم 
ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده  ــماره سريال 111039 صادر و س ــند به ش احمدى منتقل، ثبت و س
120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به 
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود باش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9805545 م.الف 335
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 اگر ایمان و کفر از جانب خدا بود، اسالم معنی نداشت    معارف: آیت اهلل جعفر سبحانی در سومین روز از دوره اندیشه اسالمی در مشهد گفت: خداوند سننی تکوینی و تشریعی دارد؛ سنن تشریعی را انبیا 
آورده اند، اما عالم آفرینش هم سننی دارد که تکوینی است؛ مثالً باران می بارد و اگر زمین آمادگی داشته باشد، سبز می شود. اگر انسان هیچ مدخلیتی در کار خود نداشت و مؤمن در ایمانش و کافر در کفرش مؤثر نبود، 
یعنی ایمان و کفر از جانب خدا بود، پس اسالم معنی نداشت اما قرآن می فرماید: هر کس بخواهد مؤمن می شود و هر کس بخواهد کافر؛  پس آیاتی که انسان را هشدار می دهد که آثار عملش را می بیند، بی معنی نیست.

در آیین معرفی درس نامه غنا و موسیقی رهبر معظم انقالب مطرح شد
 ضرورت استخراج مفاهیم هویت ساز 

و فرهنگ ساز فقهی 
معارف: آیین معرفی درس نامه غنا و موســیقی رهبر معظم انقاب اســامی 
که چندی پیش توســط انتشارات انقاب اســامی روانه بازار نشر شده بود، روز 
سه شنبه در مرکز تخصصی فقهی ولی امر)عج( قم برگزار شد و آیات محمدمهدی 

شب زنده دار و محسن اراکی به ارائه بحث پرداختند.
در این مراسم، آیت اهلل محسن اراکی، دبیرکل مجمع تقریب 
مذاهب اســامی با بیان اینکه موضوع غنا و موســیقی از 
موضوعات هویت ساز است، گفت: یکی از بهترین مسائلی که 
ما باید بدان بپردازیم این اســت که آنچه در ساخت هویت 
علوی و محمدی نقش دارد را مورد بررسی قرار داده و تبیین 
کنیم. وی با اشــاره به اینکه فقه ما فقهی هویت ســاز است، اظهار داشت: ما باید 
مفاهیم هویت ساز و فرهنگ ساز فقهی را استخراج کرده و برای جامعه تبیین کنیم 
و آن را به عرصه اجرا بکشــانیم. آیت اهلل اراکی با بیان اینکه هویت جامعه شیعی 
برگرفته از مفهوم والیت است، عنوان کرد: والیت از طریق فقه هویت سازی می کند؛ 
به بیان دیگر هویت هر انســانی را امام و پیشوای او تشکیل می دهد. استاد درس 
خارج حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین بخش های فقه، فقه فرهنگ 
است، مسئله غنا و موســیقی را یکی از مهم ترین مباحث فقه فرهنگ دانست و 
ابراز داشــت: جامعه بدون وجود حاکمیت سیاسی و رهبر به وجود نمی آید و این 
حاکمیت سیاسی است که فرهنگ را به مردم منتقل می کند؛ وجود فرهنگ بدون 
وجود حکومت محال است؛ زیرا یک فرهنگ در سایه حکومت شکل می گیرد. وی 
رسانه را از زیرمجموعه های فرهنگ دانست و با بیان اینکه فرهنگ از طریق رسانه 
به جامعه منتقل می شود، عنوان کرد: رسانه یکی از اثرگذارترین عوامل حکومت 
در ایجاد هویت فرهنگی اســت؛ حکومت به وسیله اباغ، هویت مطلوب خود را 
در جامعه پیاده می کند و باید دانست که این اباغ از سوی رسانه انجام می شود؛ 
خداوند از طریق رســول، پروردگاری خود را اباغ کرد و رسول نیز با کار رسانه ای 
به انجام رسالت خویش پرداخت. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی با 
تأکید بر اینکه رسالت رسانه ها در جامعه اسامی ایجاب می کند که هر سخنی و هر 
آوازی از رسانه ها پخش نشود، تصریح کرد: رسانه ها انتقال دهنده هویت هستند و 
نباید به بهانه های مختلف به تریبونی برای بیان سخنان باطل تبدیل شوند. آیت اهلل 
اراکی در ادامه با اشاره به مراتب مختلف غنا و موسیقی گفت: آواز، نوعی فراخوانی 
به ســوی تهییج بوده و انسان را به سوی شهوت و شیطان گرایش می دهد؛ باید 
در زمینه غنا و موسیقی بحث های دقیقی صورت گیرد؛ آوازهایی همچون ادعیه 
تقوای انسان را به حرکت و تحرک وامی دارد و باید نسبت به این مسائل کارهای 
علمی شود. وی در پایان با اشاره به اهتمام رهبر معظم انقاب به مسائل علمی و 
فقه های مضاف و با بیان اینکه ایشــان با طرح مسائل علمی ناب در جامعه علمی 
نشاط آفرینی می کنند، یادآور شد: درس نامه غنا و موسیقی یک بحث علمی غنی 

است که می تواند راه را برای طاب پژوهشگر برای ادامه این مسیر باز کند.

 دلیکهآلودهبهغناشود،لذتبندگیرانمیچشد
همچنین آیت اهلل محمدمهدی شــب زنده دار در این مراسم 
گفــت: پیامبر اکــرم)ص( در روایتی، نخســتین گام برای 
فراگیری علم را »انصات«، یعنی ســکوت و متمرکز شدن در 
درس دانســته اند. عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه 
»استماع« و »حفظ«، بر اســاس روایت نبوی گام های دوم و 
ســوم فراگیری علوم است، گفت: امروز اهتمام ورزیدن به حفظ مسائل علمی در 
ســنین جوانی در نظام آموزش حوزه مظلوم واقع شده است؛ حفظ قرآن شریف 
یک سرمایه بزرگ است و عاوه بر نورانیت، ظرفیت علمی عظیمی را پیش روی 
انسان قرار می دهد. وی با بیان اینکه بر اساس روایت نبوی، چهارمین گام فراگیری 
علوم »عمل به علم و نشر آن« است، تأکید کرد: علم بدون عمل از ارزش و برکت 

برخوردار نیست.
آیت اهلل شــب زنده دار در ادامه با اشاره به اهمیت پرداختن به فقه یادآور شد: اگر 
طاب فقه را با قصد قربت و صرفاً برای رضای خداوند و اهل بیت)ع( فرا بگیرند، 
حیاتشان نورانی شده و از قلوبی سراسر صفا و نورانیت برخوردار خواهند شد. وی 
با بیان اینکه طاب اگر در دروس تخصصی فقه متمرکز هم شــدند، باید ارتباط 
خود را با فقه رایج حفظ کنند، گفت: »نوشتن« و »تقریرات« یکی از ارکان موفقیت 

در دروس حوزوی است؛ تقریرات مکمل 
فراگیری دروس حوزوی اســت و آن 
تقریراتی مهم است که طلبه سر کاس 
درس حاضر شــده و سخنان استاد و 
برداشت های خود را مورد بررسی قرار 
داده و با رویکرد تحقیق محور نوشــته 
شود. استاد درس خارج حوزه علمیه قم 
در پایــان با بیان اینکه گوش فرا دادن 
به غنا و موســیقی مانع درک حقیقت 
بندگــی و حرکت به ســوی خداوند 
می شــود، گفت: اگر صفحه دل انسان 
آلوده به غنا شود، دیگر لذت بندگی 
را نخواهد چشید؛ کسی که آلوده به 
غنا است، دل لرزان و اشک نیمه شب 

ندارد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  از امام 
علی بن موسی الرضا)ع( روایت شده است که 
»هر یک از امامان معصوم بر گردن دوستان و 
شــیعیان خود پیمان و عهدی دارند و وفای 
کامل به آن پیمــان و ادای نیکوی آن عهد، 
زیارت مرقدهای مطهر آنان اســت؛ پس هر 
کس از سر میل و رغبت و با اعتقاد به آنچه 
آنان گرایش داشــتند، به زیارت بشتابد، روز 
قیامت ائمه شفیعان او خواهند بود«. بیست 
و ســوم ذی القعده روز مخصــوص زیارتی 
ثامن الحجج)ع( و به روایتی سالروز شهادت 
ایشان اســت؛ و چه بســیار روایاتی که در 
فضیلت زیارت آن حضرت به دست ما رسیده 
است. به همین مناســبت با حجت االسام 
سیدشهاب الدین حسینی به گفت وگو نشسته 
و از راه های حفظ آثــار و برکات این زیارت 

بیشتر شنیدیم.

 زیارت،بیعتزائربامزوراست
حجت االســام سیدشهاب الدین حسینی با 
بیان اینکه زیارت، بیعت زائر با مزور اســت، 
می گوید: زیارت بیعت مجــدد مرید با مراد 
و عرض ارادت به موالســت. زیارت ســفری 
اســت که از راه دل شروع شــده، در راه دل 
اوج گرفته و در راه دل بار بر زمین می گذارد. 
زیارت یک کاس امام شناسی است؛ در اذن 
دخولی که در زیارت نامه امام رضا)ع( خوانده 
می شود، داریم: »اشــهد انک تشهد مقامی 
و تســمع کامی و ترد سامی« یعنی زائر با 
زیارت به جایگاهی می رسد که امام را درک 
کرده، با او بیعت می کند و هر چه این زیارت 
عارفانه تر و با شناخت بیشتری باشد می تواند 
اثر بیشتری بر او بگذارد. او با بیان ارتباط بین 
زیارت و شفاعت اهل بیت)ع( توضیح می دهد: 
شفاعت در لغت به معنای هم سنخ شدن با 
چیزی و در محــاورات عرفی به معنای این 
اســت که انسان از شخص آبرومند و بزرگی 
بخواهد که از جرمش گذشــته و بر پاداش 
خدمتگزاری اش بیفزاید؛ همان طور که حکما 
ُة ِعلَُّة ااْلِنِْضمام«. پس منظور  ْنِخَیّ گفته اند: »اَلِسّ
از شفاعت، انضمام به یک فرد است؛ در زیارت 
خدمت امام رســیده تا عرض ارادت کرده و 
خود را همســان او کنیم؛ سبک زندگی او را 
سرلوحه خود قرار داده و تاش کنیم از او الگو 
بگیریم. همین حد که انسان لیاقت پیدا کند 
و این شایستگی را در وجود خودش به وجود 
بیاورد تا همسان امام شده و مورد لطف و کرم 

امام قــرار بگیرد، اذن و اجازه 
خداوند برای شفاعت است.

 زیارتیبرتراز
jزیارتسیدالشهدا

این پژوهشگر دینی در بیان 
ثواب زیــارت امــام رضا)ع( 

توضیح می دهد: در کتاب »کامل الزیارات« به  
نقل از امام جواد)ع( آمده است که »زیارت پدر 
من با فضیلت تر  از زیارت سیدالشهدا)ع( است؛ 
پیش از امام رضا)ع( در تشــیع افتراق ایجاد 
شده و شیعه چهار امامی، شش امامی و هفت 
امامی داشتیم اما امام رضا)ع( در مناظراتی 
که با ادیان مختلف انجام دادند، توانســتند 
افتراق شــیعه را تبدیل بــه اجتماع کرده و 
پس از ایشــان دیگر شیعه هشت امامی و نُه 
امامی پدید نیامد؛ بنابراین گفته می شود این 
زیارت ثواب بیشتری دارد؛ ضمن اینکه همه 
به زیارت امام حسین)ع( مشرف می شوند اما 
خواص شــیعه به زیارت امام رضا)ع( مشرف 
می شوند که نشان از جایگاه ویژه زیارت این 

امام است.
وی در بیــان آداب زیارت نیز می گوید: برای 
داشتن زیارت مطلوب عمل کردن به برخی 
سفارشــات مانند غســل کردن، پوشیدن 
لباس تمیز و آراستگی ظاهر الزم است؛ زیرا 

تمیزی ظاهر، غسل و طهارت 
حکایتگر طهارت درونی است. 
باید عاوه بر ظاهر، باطن خود 
را نیز آراســته کرده و معرفت 
داشته باشیم که به کجا رفته 
و خدمت چه کسی می رسیم؛ 
امامی که حیات و ممات او برابر 
است؛ هر چند مانند جسم ظاهری در میان 
ما نیست اما در اذن دخول می خوانیم که او 
ما را می بیند، ســام ما را می شنود و آن را 

جواب می دهد.

 ازدورونزدیکزائرامامj باشیم
در  حجت االســام حســینی همچنیــن 
خصوص تعیین ایامی خاص بــرای زیارت 
تشــریح می کند: توجه دادن به زمان هایی 
خاص برای ائمه برای توجه دادن بیشــتر به 
آن امامان اســت. اهل بیت)ع( با تعیین روز 
زیارتی خواسته اند خط بطانی بر اندیشه های 
فرقه های باطل شیعه بکشند؛ به خاطر وجود 
این فرقه های باطل تأکیدات زیادی پیش از 
والدت و شــهادت امام رضا)ع( برای زیارت 
حضرت شده اســت که این امر توسط ائمه 
بعدی امام رضا)ع(، مانند امام جواد)ع( و امام 
هادی)ع( هم بارها مورد ســفارش واقع شده 
است. این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر 

اینکه بیست و ســوم ذی القعده، ماه رجب و 
روز شهادت امام رضا)ع( به عنوان ایام زیارتی 
مخصوص امام هشتم)ع( مطرح شده است، 
توضیح می دهد: باید سعی کنیم در این روز از 
دور و نزدیک زائر حضرت باشیم؛ امام رضا)ع( 
رئوف بود؛ ما هم باید تاش کنیم با دیگران 

رئوف باشــیم تا ایشان به ما 
توجه بیشــتری کنند؛ امام 
رضا)ع( همنشین مستمندان 
بود، پس به مستمندان توجه 
بیشــتری کنیم؛ باید تاش 
کنیم هر چه بیشــتر صفات 
این امام)ع( را در زندگی خود 

جاری کنیم.
او بــا نقــل قولــی از عامه 
طباطبایی درباره قسم دادن 
امــام رضا)ع( به مادرشــان 
برای  زهــرا)س(  حضــرت 
اســتجابت دعا، خاطرنشان 
می کند: زیارت نردبان ترقی 
است؛ باید تاش کنیم تمام 

کارهایمان مانند نمــاز، روزه و... تحت تأثیر 
زیارت قرار بگیرد و پس از زیارت نیز باید برای 
حفظ آثار آن تاش کنیم؛ اگر توانستیم آثار 
زیارت را تا زیارت بعدی حفظ کنیم، پله پله 

به کمال نزدیک تر می شویم.

گفت وگو با حجت االسالم سیدشهاب الدین حسینی در فضیلت تشرف به حرم مطهر رضوی در روز زیارتی مخصوص آن حضرت 

 آیت اهلل سیداحمد مددیزیارت،کالسامامشناسیاست
در نشست هم اندیشی فقه حکومتی: 

فقه و اصول فقه ما والیی نیست

مهر: در فقــه اهل بیت)ع(، افــزون بر »فقه 
استنباطی« باید یک »فقه والیی« نیز در نظر 
گرفته شود که عهده دار نیازهای حکومتی و 
مربوط به شأن والیت باشــد؛ اما به دالیلی 
تاکنون چنین فقهی تنظیم نشــده اســت. 
علمای اهل ســنت هیچ گاه برای خودشان به 
عنوان یک فقیه، شأن والیت را نپذیرفته اند 
و همین یک نکته اساسی است که زیربنای 
اختافات گسترده ای بین فقه اهل بیت)ع( و 
فقه عامه اســت؛ در نتیجه همین نگاه بوده 
اســت که حتی در مواردی کــه فقیه قائل 
به قیام مســلحانه بــوده، خــود را ولی امر 
نمی دانســته و از نظر ایشان، ولی امر کسی 
است که با وی بیعت شــده است. در سوی 
دیگر، فقهای شیعه نیز به دلیل فاصله داشتن 
با حکومت در این زمینه نکوشــیده اند؛ اما با 
تأمل در منابع رسیده از اهل بیت)ع( می توان 
به این نتیجه رســید که الگوی اهل بیت)ع( 
برای شرایط حاکمیت یک حاکم غیرمعصوم، 
الگوی سومی است. امامان معصوم)ع( بویژه 
از زمان امام باقر)ع( و امام صادق)ع( به بعد، 
کوشیدند تا در کنار الگوی قیام مسلحانه که 
ممکن بود به نابودی شیعیان کشیده شود و 
نیز الگوی اهل ســنت که واگذاری کامل امر 
والیت و حکومت به حاکم فاسد بود، الگوی 

»حکومت در حکومت« را تبیین کنند.
جان مایه الگــوی »حکومت در حکومت« که 
برای شرایط غیبت فیزیکی امام معصوم)ع( 
طراحــی شــده، »والیــت فقیه« اســت؛ به 
ایــن معنــا کــه اهل بیــت)ع( در احادیثی 
ماننــد »روایت عمر بن حنظله«، »مشــهوره 
ابوخدیجه« و »توقیع أما الحوادث الواقعة« به 
دنبال توضیح این مطلب بوده اند که نه  فقط 
در عصر غیبت، بلکه حتی در شــرایطی که 
امام معصوم)ع( غیبت نکرده ولی به دالیلی 
مانند دوری مســافت به او دسترسی نیست، 
فقهای جامع الشــرایط، شــأن والیت دارند؛ 
اما حقیقت آن اســت که فقه ما بر پایه این 

نگرش تنظیم نشده است. 
افزون بر وجود ایــن نقص در فقه ما، اصول 
فقه شیعه نیز یک »اصول فقه والیی« نیست؛ 
مسئله »فقه والیی« بر خیلی از مسائل اصول 
اثرگــذار اســت؛ بویژه در بحــث »تعارض«؛ 
نبود »اصول فقه والیی« ســبب شده است تا 
ما با مشــکات مختلفی روبه رو شویم و در 
نتیجــه هنگام روی آوردن بــه »فقه والیی« 
در جمهوری اسامی، ناچار شدیم نهادهایی 
مانند مجلــس خبرگان، مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و شــورای نگهبان تشــکیل 
دهیم تــا بتواند »فقه والیــی« را در جامعه 

پیاده کند.

زائر با زیارت به 
جایگاهی می رسد 

که امام را درک 
کرده، با او بیعت 

می کند و هر 
چه این زیارت 
عارفانه تر و با 

شناخت بیشتری 
باشد می تواند 

اثر بیشتری بر او 
بگذارد

بــــــــرش
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نشست علمی »سیاست های تأمین اجتماعی در اسالم« برگزار می شود
 معارف  بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های 
تخصصی اقتصادنا با عنوان »سیاست های تأمین اجتماعی در 
اسام؛ راه برون رفت از چالش کنونی نظام تأمین اجتماعی 
در ایــران« به همت هیئت اندیشــه ورز اقتصــاد و الگوی 
پیشرفت اسامی حوزه علمیه خراسان، برگزار می شود. در 
این نشست تخصصی حجت االسام دکتر سیدرضا حسینی، 

عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد و رئیس پژوهشکده 
علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پس از ارائه ایده 
خود درباره سیاست های کلی تأمین اجتماعی در چارچوب 
سیاست گذاری اجتماعی در اسام و نقش و وظایف سه گانه 
دولت در این زمینه، به نقد و بررســی وضعیت فعلی نظام 
تأمین اجتماعی در ایران و ارائه پیشنهادهایی برای تنظیم 

سیاســت های کلی تأمین اجتماعی در ایــران می پردازد. 
گفتنی است؛ وی مؤلف کتاب »الگوهای تأمین اجتماعی از 
دیدگاه اسام و غرب« است که از سوی انتشارات پژوهشگاه 
حوزه و دانشــگاه روانه بازار نشر شــده است. این نشست، 
امروز پنجشنبه سوم مردادماه ١٣٩٨ از ساعت ١٠ صبح در 

مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار خواهد شد.

خبر

خارج فقه

فقه حکومتی

      صفحه7

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده              
نوبت اول تاریخ انتشار 98/05/03

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده نوبت اول  ش��رکت 
تعاونی مس��کن آزاد تعاونگران فتوح توس در ساعت 
10 صب��ح روز دوش��نبه م��ورخ 1398/05/14 در محل 
پ��روژه ب��ه آدرس آزادی 80 مجتمع اری��کا  برگزار 
می ش��ود. از کلیه اعضا محترم تقاضا می ش��ود جهت 
اتخ��اذ تصمی��م نس��بت به موضوع��ات زیر در جلس��ه 
حض��ور بهم رس��انند.طبق ماده 19 آیی��ن نامه اجرایی 
مجام��ع عمومی ، اعضای محترمی که امکان حضور آنها 
در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را 
به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند 
که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
س��ه رای و هر ش��خص غیرعضو تنها ی��ک رای خواهد 
بود.اعضا متقاضی اعطا نمایندگی با در دس��ت داشتن 
کارت ملی و برگ س��هام به همراه وکیل موردنظر خود 
بای��د ت��ا تاری��خ 1398/05/10 به محل دفتر ش��رکت 
مراجع��ه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط 
مق��ام مج��از ، ورقه ورود به مجمع ب��رای فرد نماینده 

صادر گردد .
دستور جلسه :-تمدید مدت فعالیت تعاونی

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
خراسان  غله  کل  اداره  کارکنان  مصرف  تعاونی 

به شماره ثبت 4937 ) نوبت دوم (
شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
خراسان   غله  کل  اداره  کارکنان  مصرف  تعاونی 
روز  ظهر   13 ساعت  در   4937 ثبت  شماره  به 
3شنبه مورخه 1398/05/22 در محل نمازخانه 
واقع   5 منطقه  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت 
در کوی طالب  چهارراه سیلو تشکیل می گردد 
لذا خواهشند است اعضا محترم شرکت تعاونی 
در  مذکور  مجمع  در  شرکت  منظور  به  مصرف 
کدام  بهم رسانند ضمنا هر  مقرر حضور  موعد 
از اعضاء محترم که امکان حضور در جلسه برای 
آنان مقدور نمی باشد می توانند وکالت خود را 
از سهامداران تحویل  به یکی  به صورت کتبی 
اعضاء                  از  یک  هر  که  است  ذکر  قابل  نمایند 
غیر  افراد  و  نفر  دو  حداکثر  وکالت  توانند  می 

عضو یک نفر را قبول نمایند 
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسین  
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد 

مالی سال1397 شامل عملکرد ترازنامه 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یکسال مالی

هیئت مدیره
شرکت تعاونی مصرف غله خراسان 
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آگهی مزایده عمومی 
 مجموع��ه فرهنگ��ی ، ورزش��ی و تفریح��ی کارگ��ران خراس��ان رض��وی در نظ��ر دارد حق به��ره برداری 
ازس��الن ه��ای ورزش��ی در مش��هد را به صورت اجاره س��الیانه ب��ه افراد واجد ش��رایط ب��ه باالترین و                       
مناس��ب ترین قیمت پیش��نهادی واگذار نماید . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و اخذ اسناد و 
مدارک به منظور ش��رکت در مزایده از تاریخ انتش��ار آگهی تا تاریخ 1398/05/12 روز شنبه به چاپ و 
تکثیر اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان واقع در مشهد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید 

صادقی و یا پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند .
 حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/5/23  
س��اعت 14/15 می باش��د و زمان بازگشایی پاکت ها روز پنجش��نبه 1398/05/24  ساعت 10 صبح اتاق 

معاونت امور اجتماعی می باشد .
- سالن ورزشی سرپوشیده شهید بابانظر به مساحت تقریبی 1550 متر مربع واقع در مجموعه فرهنگی، 

ورزشی و تفریحی کارگران )ساختمان شماره یک ، واقع در میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی (
- س��الن ورزش��ی سرپوشیده به مساحت تقریبی 2400 متر مربع واقع در مجموعه فرهنگی ، ورزشی و 

تفریحی کارگران شهرستان تربت جام
-  سالن ورزشی سرپوشیده باستانی به مساحت تقریبی 450 متر مربع در مجموعه فرهنگی ، ورزشی و 

تفریحی کارگران ) ساختمان شماره یک ، واقع در میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی (
- سالن ورزشی سرپوشیده شهید چراغچی به مساحت تقریبی هزار و 1440متر مربع واقع در مجموعه 

فرهنگی ، ورزشی و تفریحی کارگران ) ساختمان شماره دو ،  واقع در بلوار فالحی 81 مقابل مروارید ۶(
  مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت 
بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه  بشماره ثبت 434181

بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس 
س��اعت 14  تا 17 روز ش��نبه مورخ 1398/05/19 در مح�ل ساختمان کال�ج )سالن اجتماعات منفی 2( 

تشکیل می گردد . با به همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه عضویت حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه : 1- گزارش عملکرد هیئت مدیره

2- گزارش بازرسین موضوع ماده 35
3- گزارش و تصویب بیالن مالی سال 1397

4- گزارش حسابرسی رسمی سال 1397
5- پاداش و حقوق هیئت مدیره و بازرسین

۶- اصالح بند 5 صورتجلسه مصوبه مجمع 139۶/11/02 در خصوص نظام جبران و سود بانکی
7- گ��زارش و تصمیم گی��ری در خصوص اعضایی که به تعهدات خود عمل نکردند بر اس��اس ماده 

58 اساسنامه
8- بازبینی صورتجلسه مصوبه مجمع 97/12/13 در خصوص عضویت اعضای اخراجی

9- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل مطابق موضوع ماده 37 اساسنامه 
توضیحات :  

آن دس��ته از اعض��ای محت��رم که قادر ب��ه حضور در مجمع نمی باش��ند، می توانند ب��ا تکمیل فرم 
مربوطه )که هم درس��ایت تعاونی به نش��انی www.tm2metro.ir  و هم از طریق اتوماسیون اداری 
ارس��ال خواهد ش��د ( تا تاریخ 1398/05/1۶ به همراه نماینده خود در محل ش��رکت حاضر و پس 
از تایی��د بازرس نس��بت به تفویض وکال��ت به یکی از اعضای حاضر در جلس��ه اقدام نمایند. الزم 
است اعضاء نماینده ، اوراق وکالت را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضور در جلسه ارائه 

نمایند.
ضمنًا حداکثر رای وکالتی برای هرعضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو یک برگ می باشد.

شایان ذکر است جلسه نوبت دوم با حضور هر تعداد اعضاء رسمیت خواهد داشت .
دعوت کننده هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2 

/ع
98
05
39
7

برگ س��بز خودروی س��پند پی کی مدل 1382 رنگ 
نوک م��دادی متالیک به ش��ماره انتظامی 558ط52 
ای��ران 3۶ ش��ماره موت��ور M13525938 و ش��ماره 
شاس��ی 2015905 به مالکیت مجتبی سورگی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خودروی پ��ژو 405 مدل 1394 رن��گ نقره ای 
متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی ۶97و 85 ای��ران 3۶ 
124K0748636 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
هانی��ه  مالکی��ت  ب��ه   NAAM11VEXFK734885
ش��ریفی چهچه مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
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شناسنامه )برگ سبز (خودرو سواری پژو پارس به رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1387 به ش��ماره موتور 1248721۶15۶و به 
شماره شاسی NAAN01CA69E801823 به شماره پالک 
۶81ب27-ای��ران83  بنام خداخواس��ت خلفی اقا مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .)ایرانشهر(
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مدرک موقت ف��ارغ التحصیلی  اینجانب خلیل 
پ��ور ابراهی��م فرزن��د عل��ی اکب��ر به ش��ماره 
شناس��نامه 1239 ص��ادره از ترب��ت حیدری��ه 
مقطع کارشناس��ی رشته مهندس��ی کشاورزی 
گرای��ش عل��وم و صنای��ع غذای��ی ص��ادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار به شماره 
82127401577  و تاری��خ  83/4/27 مفق��ود 
گردیده وفاقد اعتبارمی باشد از یابنده تقاضا 
می ش��ود مدرک را به دانش��گاه آزاد سبزوار 

ارسال نماید.
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 ال اله اال اهلل الملک 
الحق المبین

   پنجشـنــبــه   3 مرداد 1398 22 ذی القعده 1440 25 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9022 

 عمران خان، نخست وزیر پاکستان در اظهاراتی در مؤسسه 
صلح وابسته به وزارت خارجه آمریکا گفت که طالبان باید در 
انتخابات آتی افغانستان شرکت کنند و وی نیز آماده است تا با 

سران این گروه دیدار کند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه در دیدار با رئیس 
جدید کمیسیون اروپا در پاریس گفت که با توجه به برنامه های 
ارائه شده وی، اروپا شاهد فصل جدیدی از تغییرات خواهد بود.

چین در برنامه توسعه نظامی خود آمریکا را عامل تضعیف ثبات جهانی دانست

داغ شدن جنگ سرد
  جهان   در ادامه تقابل بی پایان پکن و واشنگتن، چین در 
گزارش دوره ای رسمی خود که با موضوع دورنمای پیشرفت 
و توسعه ارتش این کشور ارائه شد، آمریکا را عامل تضعیف 
ثبات راهبردی در جهان خواند. در این سند با عنوان »دفاع 
ملی چین در دوران جدید« که از سوی دفتر اطالع رسانی 
شورای کشور چین انتشار یافت آمده است: رقابت راهبردی 
بین المللی رو به افزایش است و این در حالی است که ایاالت 
متحده راهبردهای نظامــی و امنیت ملی خود را تطبیق 
داده و سیاست های یکجانبه در پیش گرفته است. آمریکا 
به رقابت در میان کشــورهای بزرگ جهان دامن زده و به 
میزان چشمگیری بودجه نظامی خود را افزایش داده است 
و در عین حال به دنبال افزایش ظرفیت خود در حوزه های 
هسته ای، فضا، سایبری و دفاع موشکی بوده و ثبات راهبردی 
جهانی را تضعیف کرده است. بر اساس محتوای این سند، 
جنگ در جهان به سمت »جنگ هوشمند« می رود و در این 
خصوص به استفاده روزافزون از هوش مصنوعی، اطالعات 
حجیم، رایانش ابری و دیگر فناوری های جدید و بســیار 

پیشرفته نظامی مبتنی بر فناوری اطالعات اشاره کرد. 
در ادامه، پکن به موضوع تایوان نیز پرداخت و متعهد شد به 
اینکه به هیچ وجه گزینه اســتفاده از زور را در صورت لزوم 

در آینده برای الحاق مجدد تایوان به چین کنار نمی گذارد. 
این در حالی  اســت که آمریکا معموالً با فروش تسلیحات 
به تایوان سبب نارضایتی پکن می شود. ماه جاری میالدی، 
با وجود مخالفت های شــدید چین، پنتاگون از فروش 2.2 
میلیارد دالر تسلیحات از جمله تانک و موشک  »استینگر« 

به تایوان خبر داد. 
روابط پکن - واشــنگتن پس از به قدرت رســیدن دونالد 
ترامپ و آغاز جنگ تجاری آمریکا علیه چین رو به وخامت 
گذاشته است. از سوی دیگر همزمان با شدت گرفتن جنگ 
اقتصــادی میان دو طرف، پکن واشــنگتن را به توطئه در 
گسترش اعتراضات ضد چینی هنگ کنگ متهم می کند. 
چین همچنین با اقدامات تحریک آمیز ایاالت متحده در عبور 
کشــتی های جنگی از دریای جنوب چین بشدت مخالف 
اســت. گفتنی است استراتژیست های آمریکایی از چین به 
عنوان رقیب جدی برای به چالش کشیدن قدرت این کشور 
در آینده نزدیک نام برده و خواستار ارائه طرحی از سوی دولت 
برای مهار پکن هستند. بتازگی جیمی کارتر رئیس جمهور 
اسبق ایاالت متحده تأیید کرد که ترامپ در تماس تلفنی با 
وی اذعان کرده است که چین در بسیاری از عرصه ها از آمریکا 
جلو افتاده که باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود.

سی ان ان: مجلس سنای آمریکا صالحیت 
»مارک اسپر« را برای تصدی سمت ریاست 

وزارت دفاع این کشور تأیید کرد.  
یورونیوز: شمار زیادی از مخالفان »بوریس 
جانســون« نخســت وزیر جدیــد انگلیس 
در مقابــل دفتر وی در شــماره ۱۰ خیابان 
داونینگ اســتریت لندن دست به برگزاری 

تظاهرات زدند.
العربی جدید: بازپرس دادگســتری لبنان 
حکم بازداشــت ۱۰ متهم لیبیایی در رابطه 
با پرونده ربوده شــدن امام موســی صدر و 
همراهانش را صــادر کرد که در این بین نام 
سیف االســالم قذافی، پســر معمر قذافی، 

دیکتاتور سابق لیبی هم دیده می شود.
آناتولی: یک منبع نظامی از عقب نشــینی 
نیروهای سودانی عضو ائتالف عربی ضد یمن 
از بخشی از مناطق استقرار خود در غرب این 

کشور خبر داد.
فارس: »جنبــش جهانی دفــاع از حقوق 
کودکان« در بیانیــه ای مطبوعاتی گفت که 
از ابتدای ســال جاری میالدی تاکنون، ۱6 
کودک فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه 

به شهادت رسیده اند.
راشا تودی: وزارت دفاع چین اخبار مربوط 
به توافق محرمانه این کشور با کامبوج برای 
احداث یک پایگاه نظامی در خلیج تایلند را 

تکذیب کرد.
و  فعــاالن  رهبــران،  آسوشــیتدپرس: 
رأی دهندگان سیاهپوست آمریکا ضمن تأکید 
بر اینکه توییت های نژادپرستانه ترامپ علیه 
زنان کنگره را فراموش نمی کنند، تأکید کرد 
که با مشارکت بیشتر در انتخابات، به مقابله با 
رئیس جمهور کنونی آمریکا خواهند پرداخت.

رویترز: در حالی که تنش ها میان توکیو و 
سئول افزایش پیدا کرده، درج نام چند جزیره 
مورد مناقشه ژاپن و کره جنوبی در نقشه ژاپن 
بر روی سایت المپیک 2۰2۰ توکیو، کار را به 

احضار مقامات سفارت این کشور کشاند.

 آمریکا در پی نجات 
آبروی ریخته صنایع نظامی 

وبگاه خبری متابعات یمن در یادداشتی اعزام 
نظامیان آمریکایی به عربستان را در راستای 
تالش آمریکا برای نجات اعتبار از دست رفته 
تســلیحات آمریکایی توصیف کــرد. در این 
یادداشت که »کامل المعمری« تحلیلگر یمنی 
با عنوان »صنایع نظامی آمریکا اعتبار خود را در 
جنگ یمن از دست داد« منتشر کرد، نوشت: 
بی تردید اعزام نظامیان آمریکایی به عربستان 
ثابت می کند که آمریکا از اینکه صنایع نظامی 
مورد افتخار آن اقتدار و اعتبار خود را در منطقه 

و دنیا از دست داده، دچار نگرانی شده است.
در ادامه آمده اســت: گزارش ها حاکی است 
دولــت ترامپ از کارشناســان نظامی آمریکا 
گزارش هایی دریافت کرده که درباره مشکالت 
ســالح های آمریکایی در خاورمیانه در مقابله 
با سالح های روسی و غیر روسی هشدار داده 
است؛ زیرا سالح های روسیه، ایران و یمن در 
برخورد با مدرن ترین ســالح های آمریکایی 

مؤثرتر عمل می کند.
در ابتدای درگیری های مرزی جنوب عربستان 
که ارتش این کشــور مدرن ترین سالح های 
آمریکایــی از جملــه تانک آبرامــز- افتخار 
گران قیمت صنایع نظامی آمریکا- با مبلغ هر 
دســتگاه 9 میلیون دالر را بــه کار می گیرد، 
حوثی ها توانســتند با موشــک های کورنت 
ساخت روسیه تانک های آبرامز را منهدم کنند. 
رادارها و سامانه های پدافند هوایی مختلف که 
آمریکا آن را از مدرن ترین صنایع دفاعی خود 
برمی شمرد، شــامل سامانه پاتریوت و سامانه 
تاد حاال در مقابله با شناسایی پهپادهایی که 
تقریباً هر روز عمق عربستان را هدف می گیرد 
و پیشــتر هم امارات را هدف گرفت، شکست 
مفتضحانــه ای خورده اند.امروز آمریکا درصدد 
اســت اعتبار  و آبروی از دســت رفته صنایع 
نظامی خود را  نجات بخشــد، بخصوص که 
صنایع نظامی آمریکا مورد تحقیر و توهین های 
زیادی قرار گرفته؛ چه از ســوی ارتش ایران 
کــه یک پهپاد غــول پیکر آمریکایــی را در 
خلیج فارس سرنگون کرد و چه توسط نیروهای 
صنعا که با پهپادهای خود به عمق کشورهای 
ائتالف عربی نفوذ می کنند.اما سیلی بزرگی که 
آمریکایی را به درد آورده، شکست سامانه های 
پدافند هوایی در دفــع تهدیدهای نیروهای 
صنعاســت که عمق خاک عربستان را هدف 
گرفته است. از همین رو آمریکا بتازگی با اعزام 
بهترین کارشناسان نظامی خود به عربستان 
می خواهد عیوب سامانه های دفاعی بخصوص 
تاد را برطرف کــرده و آن ها را به نحوی ارتقا 
دهد که اعتبار از دســت رفته خود را بازیابند. 
امــروز محافل تصمیم ســاز در  آمریکا از بی 
اعتبار شــدن جنگنده های اف35 خود که در 
رأس هرم صنایــع نظامی افتخار آمیز آمریکا 
قرار داشــت، هراس دارند. ســامانه اس4۰۰ 
روســیه مخصــوص برخورد بــا مدرن ترین 
جنگنده های آمریکایــی از جمله هواپیمای 
اف35 اســت و از زمانی که کشورهای عربی 
و اســالمی سامانه های اس 3۰۰ و اس4۰۰ را 
در اختیار گرفته اند، دولت آمریکا بیش از قبل 

نگران شده است. 

تجاوز دوباره به خاک سوریه
پدافند هوایی اهداف متخاصم 

صهیونیستی را سرنگون کرد
العالم: رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی 
در جنوب سوریه را هدف قرار داد، هرچند 
این تجاوز با مقابله پدافند هوایی ســوریه 
روبه رو شد. گفته شده این حمالت مناطقی 
از »تل الحاره« واقع در درعا و جنوب سوریه 
را هدف قــرار داده بود. ارتفاعات تل الحاره 
یکی از مهم ترین مراکــز دیده بانی ارتش 
سوریه است که در جوالی 2۰۱۸ از گروه 
تروریستی جبهه النصره بازپس گرفته شد. 
دمشــق بارها به شــورای امنیت سازمان 
ملــل در مورد تجاوزات پــی در پی رژیم 
صهیونیستی شکایت برده، اما این نهاد در 

این ارتباط تنها سکوت اختیار کرده است.

 آیا غرب به دست دلقک ها افتاده است؟
عصر برلوسکنیزم

قدس آنالین: واقعیت آن است که غرب یکی یکی در حال از دست دادن نشانه های 
اقتدار و اعتبار خود اســت. شــاید بتوان آغاز این اتفاق را به دوران ریاست جمهوری 
برلوسکنی ایتالیا نسبت داد. زمانی که بسیاری از منتقدانش از او به عنوان یک انتخاب 
عجیــب یاد می کردند، اما واقعیت این بود کــه ماجرا خیلی هم عجیب نبود؛ او رأی 
آورد چون بشدت شبیه مردم بود.امروز غرب وارد عصر برلوسکنیزم شده است. عصر 
رفتارهای پوپولیستی، تجاوز به حقوق زنان و مهاجران، بی مهابایی در ادبیات و رفتار 
اخالقی، سوءاســتفاده های اقتصادی و ...اما نکته اینجاست که این ها هیچ کدام مورد 
نفرت رأی دهندگان به مانند برلوســکنی نیست و به همین دلیل است که بر اساس 
تمام نظرسنجی ها ترامپ نباید رئیس جمهوری آمریکا می شد، اما شد. شاید باور این 
مســئله سخت باشد، اما وقتی می بینیم که فردی مانند برلوسکنی و ترامپ امروز در 
انگلستان زمام امور را در دست گرفته است، باید کمی در باور نکردن موضوع تأمل کرده 
و به آغاز عصر برلوسکنیزم در غرب فکر کنیم.این البته به نفع شرقی هاست. آن ها در 
حالی که مردم خود را با افراد جدی چون پوتین، شی جین پینگ و حتی اردوغان اداره 
می کنند، در غرب دلقک ها قدرت گرفته و می کوشند با تبدیل کردن مشکالت سیاسی 
و اقتصادی به موضوعات اجتماعی و پوپولیستی، کمی بر مشکالت خود فایق بیایند. 
این در ظاهر خوب است و می تواند تحمل دردها را راحت تر کند، اما در ذات خود یک 
عقب نشینی جدی است، چونان که ایتالیا را تقریباً از گردونه رقابت اقتصادی با دیگر 
متحدان اروپایی اش خارج کرد. امروز غرب در حال تخدیر خود است و از این نشئگی 
و خماری لذت می برد. نمونه آن هم مشکالت اقتصادی انگلستان و تصمیم آن برای 
خروج از اتحادیه اروپاست که احتماالً قرار است بوریس جانسون شدت درد ناشی از آن 
را در ماه های آینده با اظهارات شاذ و مضحک کاهش دهد. واقعیت در اروپا و آمریکا، 
کاهش شدید قدرت خرید مردم، ترس از جنگ و درگیری، شتاب فزاینده فقر در میان 
اقشار مختلف و بدهی سنگین دولت ها بویژه آمریکا و انگلستان است. این ها و هزاران 
اتفاق بد دیگر در غرب شــاید سبب شده است که مردم از انتخاب های گذشته خود 
خسته شوند و به سراغ افراد خاص بروند. البته انگلیسی ها می گویند بوریس جانسون 
انتخاب ما نیست، اما واقعیت آن است که او برآمده از همان دموکراسی است که غرب 
مدعی آن است. جانسون قرار است روزهای پرخبری را برای مردم انگلستان و دنیا ایجاد 
کند، روزهایی که در نهایت به سرنوشت بهتری از برلوسکنی و ترامپ ختم نخواهد شد.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰۸7 -376۸4۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 376۱۸۰44-5 
  روزنامه گویا:                       3765۱۸۸۸   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    376625۸7   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                376۱۰۰۸6   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰۸۸   )۰5۱(
)۰5۱(   3762۸2۰5                                             
                                      فاکس: 376۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  376۸5۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱۸2   و   669379۱9 )۰2۱(
 نمابر:                                     6693۸۰۱3  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

 درخواست 53 شخصیت جهانی
برای رسیدگی به وضعیت  شیخ زکزاکی

53 شــخصیت جهانی در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سالمتی شیخ زکزاکی و همسر ایشان 
شدند. در این نامه با اشاره به گزارش ها در مورد وخامت حال رهبر جنبش 
اســالمی شیعیان نیجریه آمده است: در شــرایط حاضر استمرار و طوالنی 
شدن زمان بازداشــت و ممانعت از درمان فوری ایشان، لکه ننگ بزرگی بر 
دامان دولت نیجریه است. با وجود آنکه سال 2۰۱6 دادگاه حکم آزادی شیخ 
زکزاکی را صادر کرده، اما دولت نیجریه که روابط نزدیکی با رژیم آل ســعود 

دارد همچنان از آزادی ایشان خودداری می کند. 

 6۱ دروغ در هفت روزگروه وابسته به مخالفان سوری:  ورود جدی تر مسکو به بحران یمن
هیئت انصاراهلل با نماینده 

ویژه پوتین دیدار کرد
ترکیه برای حمله به شمال 
شرق سوریه آماده می شود

ترامپ در ادعاهای نادرست 
رکورد زد

فارس: هیئتی از انصاراهلل به ریاست »محمد 
عبدالسالم« که برای دیدار با مقامات روسی 
وارد این کشور شــده است با »میخائیل 
بوگدانوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
و نماینده رئیس جمهور در امور غرب آسیا 
دیدار کــرد. در این دیدار درباره مســیر 
سیاســی یمن، توافق سوئد و اقداماتی که 
امــکان ارائه آن ها از طرف شــورای عالی 
سیاســی یمن و دولت نجات ملی وجود 
دارد، بحث و تبادل نظر شــد. در این دیدار 
همچنین بر اهمیت نقش روسیه در سطح 
منطقه ای، انعکاس آن بر وضعیت یمن و 
آرام کردن تنش ها در این کشور تأکید شد .

مهر: گروه موسوم به »دیده بان حقوق بشر 
سوریه« وابسته به مخالفان سوری گزارش 
داد که ترکیه به همراه تروریست های تحت 
حمایتش، برای حمله نظامی به شهر رأس 
العین در غرب استان الحسکه )شمال شرق 
سوریه( آماده می شوند. آنکارا مدعی است 
که قصد دارد این مناطق را از وجود عناصر 
دموکراتیک پاکسازی کند. ترکیه پیش از 
این نیز عملیات هایی را تحت عنوان »شاخه 
زیتون و ســپر فرات« در سوریه انجام داد. 
دمشق حضور نظامیان ترکیه در خاک خود 
را غیر قانونی و اشغالگری می داند و خواستار 

خروج این نیروها از سوریه است.

رئیس جمهوری  عمومی  تابناک: سخنان 
آمریکا ملغمه ای است با ادعاهای نادرست، 
از اغراق های کوچک تــا دروغ های بزرگ. 
شبکه خبری ســی ان ان هر هفته ادعاهای 
غلــط روزهای گذشــته دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا را منتشر می کند. 
5276 ادعای نادرست از زمان تحلیف ترامپ 
در ژانویه 2۰۱7 تا مه 2۰۱9 مطرح شــده 
است که به طور میانگین حدود 6 مورد در 
روز می شود. ترامپ تمام این میانگین ها را در 
هفت روز گذشته پشت سر گذاشت و تعداد 
6۱ ادعای نادرست را ثبت کرد؛ موضوعی 
که با انتقاد دموکرات ها مواجه شــده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان   شــورای نظامی ســودان اعــالم کرد که 
شماری از افسران بلندپایه و دو تن از رهبران نظام 
ســابق در این کشــور را به اتهام تالش برای کودتا 
بازداشت کرده است. شــماری از افسران ارتش، از 
جمله »هاشم عبدالمطلب« رئیس ستاد مشترک، 
»نصرالدین عبدالفتاح« فرمانده ســالح های زرهی، 
سرتیپ »بحر« فرمانده منطقه مرکزی و »عبدالعظیم 
محمد االمین« فرمانده نیروهای دفاع مردمی، که از 
عوامل این کودتای ناموفق بودند، بازداشت شده اند. 
این نخســتین اقدام علیه شــورای نظامی سودان 
نیست. پیشتر در 23 خرداد نیز یک طرح کودتا علیه 
این شورا شکســت خورد و ارتش به دنبال آن، دو 

گروه پنج و ۱7 نفره از افسران را بازداشت کرد. 
ایــن اتفاقات در حالی اســت که ســودان روزهای 
سرنوشــت ســازی را پشــت ســر می گــذارد. 
سیاستمداران و نظامیان این کشور درحال بررسی 
توافق نامه نهایی مربوط به دوره انتقالی هستند. اما 
همزمان با برگزاری نشست ائتالف معارضان و جبهه 
انقالبی سودان در پایتخت اتیوپی، معارضان سودانی 

برای برگزاری تظاهرات فراخوان دادند.
 جبهه انقالب با توافق سیاســی امضا شــده بین 
شــورای نظامی و احزاب آزادی و تغییر مخالفت و 
تأکید کرد که در این توافق نامه به مسائل انقالب و 
سازوکار حل وفصل درگیری های مسلحانه در کشور 
پرداخته نشده است. چهارشنبه هفته گذشته شورای 
نظامی سودان و مخالفان این شورا که ائتالف »قوی 
الحریه و التغییــر« )احزاب آزادی و تغییر( نماینده 
آنان اســت، ســرانجام پس از چند ماه اختالف و 
درگیری، تفاهم کردند. عمر البشیر، رئیس جمهور 
سابق سودان 22 فروردین در پی گسترش اعتراضات 
مردمی به نابسامانی اوضاع اقتصادی، با دخالت ارتش 
برکنار شد و پس از آن یک شورای نظامی به رهبری 
»عبدالفتــاح البرهان« قدرت را به دســت گرفت. 
شــورای نظامی انتقالی در حالی تشکیل شده که 
بخش اعظمی از مردم این کشور مخالف آن هستند؛ 
بنابراین معترضانی که خواهان تشکیل دولت مدنی 
هستند، ده ها بار در رد شورای مزبور تظاهرات کردند 

و خواستار تحویل قدرت به شورای مدنی شده اند.

خبر

بازداشت چند افسر بلندپایه و مقام سیاسی به اتهام کودتا
شورای نظامی سودان خبر داد
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آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ۶-٩٨ (﹡﹢︋️ دوم)
شركت توزيع نيروى برق سيستان و بلوچستان در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︋︀ 
 ﹩︨︡﹠﹞ و ﹩﹠﹁ ︿︀︸از و ﹩︪︋ ︋︣و﹡︧︍︀ری ️︗ ︳︀ران وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ️︊︧﹡  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
, ا﹝﹢ر اداری و ﹝︀﹜﹩ , ا︑﹀︀﹇︀ت , ︋︣ه ︋︣داری و ﹡﹆﹙﹫﹥ ︋︭﹢رت ﹡﹀︣ ﹝︀ه از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹐ .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام www.setadiran.ir دو﹜ــ️ ︋﹥ آدرس
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︣ا﹞

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠۵  ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن 

﹝﹢︲﹢ع ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︫﹠︀︨ــ﹁ ﹤﹫︑ ﹩︀︨︣ــ️ ︋﹙﹠︡ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا︗ ︳️ ︋︣و﹡︧ــ︍︀ری ︋︪﹩ از 
و︸︀︿ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ , ا﹝﹢ر اداری و ﹝︀﹜﹩ , ا︑﹀︀﹇︀ت , ︋︣ه ︋︣داری و ﹡﹆﹙﹫﹥  ︋︭﹢رت ﹡﹀︣ ﹝︀ه

 ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠۵ ــ︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از︑︀ر︀ی ارز﹞﹑︺︐ا︨ــ ️﹁︀ــ﹏ در﹞ و ــ︀ر︑
١٣٩٨/٠۵/١٠ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ﹝︣ا︗︺﹥ و 

    .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ﹤︋ ️︊︧﹡
   ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :

︑﹙﹀﹟  ٣١١٣٧٣٣٨-٠۵۴  و ٣١١٣٧٣۴٨ ﹁﹊︦ ٣١١٣٧٠۵٠-٠۵۴  ︎﹫︀م ﹋﹢︑︀ه ٩٣٠٧٢٨٠٢٠٠ 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : ﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

﹝﹢︑ ️﹚﹏ و ︋︀ر﹎︢اری ︎﹫︪ــ﹠︀دات : ︎﹫︪ــ﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و﹠︪﹫︎ ︣︀دات 
ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ  ــ︀︻️ ١٣ روز︫  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀︨  ــ︡ه در︨  ︋﹞ــ︣اه ﹝ــ︡ارک در︠﹢ا︨ــ️︫ 
١٣٩٨/٠۵/٢۶ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ا︳ درج ︫︡ه در ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︎︀﹋️ 
﹫︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ﹡︊︩  ︣﹋️ آدرس ﹡︪︀﹡﹩: زا﹨︡ان︠  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ــ︡ه ﹁﹢ق︋   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑ ــ︡ه  ︫︣﹞ ک و﹐
 ﹩︋︀ارز ﹏زم ︋︢﹋︣ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا﹐ ︡﹠︀﹝﹡ ︧ــ︐︀ن ا﹇︡ام﹢﹚︋︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و﹫﹡ ︹دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣٧ ︫︣﹋️ ︑﹢ز

﹋﹫﹀﹩ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. 
ــ︀︻️ ١٠:٣٠ روز  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ در︨  ــ︡ه در︨   ︫﹤︀دات ارا﹠︪ــ﹫ ︀﹋︀ت : ︎   ︎ ﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋﹏﹞ و  ︀ر︑
 ︩︀︪﹎ ︀ن︐︧﹢﹚︋ ︣ق ︨﹫︧︐︀ن و ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٢٧ در ︨ــ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦ 

︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 ﹤ ︀︧ــ️︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ , ﹝﹩︋  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  در ︲﹞﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︨ــ ️︀︀د ︫︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ص ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴١٩٣٩-٠٢١︑﹞︀س﹢︭︠ ﹟در ا
 ️︀︲︀ر و ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹏︀﹝︑ در ︮﹢رت ︣﹍︡ت دو ︨ــ︀ل د﹝︋ ︡︡﹝︑ ️﹫﹚︋︀﹇ ︀︋ ﹩︧ــ﹝︫ ︧ــ︀ل﹊ : ︡ت ﹇︣ارداد﹞

﹋︀ر﹁︣﹝︀
﹝︡ارک و ︫︣ا︳ ﹐زم ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ :

١. دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری  از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر در ر︫︐﹥ ﹡﹫︣و (﹝︺︐︊︣)
٢. دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ﹝︣︑︊︳  از ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︺︐︊︣)

٣. دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︺︐︊︣)
۴. دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری

۵. دارا ︋﹢دن ︑︖︣︋﹥ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥
امور تداركات- شركت توزيع نيروى برق سيستان وبلوچستان
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چهره ها
نماینده روسیه در اتحادیه اروپا:
 بهبود مناسبات روسیه با

 اتحادیه اروپا مشروط است

بشار الجعفری: 
حاکمیت سوریه بر جوالن 

مسئله ای غیرقابل سازش است

اسپوتنیک: نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا 
در گفت وگویی بهبود مناســبات روسیه- اتحادیه 
اروپا را به پاره ای نکات مشروط دانست. »والدیمیر 
چیــوزف« در گفت وگو با روزنامه پارالمنت درباره 
مناســبات آتی مسکو- اتحادیه اروپا اظهار داشت: 
اروپا باید دســت از سختگیری های خود در قبال 
روســیه بردارد. وی با بیان اینکه اروپا با رعایت و 
اجرای برخی شروط می تواند زمینه بهبود روابط با 
روسیه را فراهم آورد، افزود: تا زمانی که اروپا نگاه 
انتقادی به روسیه دارد، نمی توان شاهد تغییرات 
چشمگیر در مناسبات دوجانبه بود. نماینده دائم 
روسیه در اتحادیه اروپا همچنین خاطرنشان کرد: 
دو طرف باید بر اساس یک برنامه زمانبندی شده 
گفت وگوهای دیپلماتیک را با جدیت دنبال کنند. 
مناســبات روســیه- اتحادیه اروپا از سال 2۰۱4 
میالدی به سبب آنکه روسیه شبه جزیره کریمه را 
به خاک خود ضمیمه کرد، به سردی گراییده است.

پرس تی وی: نماینده دائم سوریه در سازمان ملل 
متحد اعالم کرد که حاکمیت این کشور بر جوالن 
اشغالی غیرقابل سازش اســت. بشار الجعفری، در 
جلسه شورای امنیت درباره خاورمیانه گفت: جوالن 
بخش جدایی ناپذیر سوریه است و قابل سازش نیست 
و ما از آن کوتاه نمی آییم. وی افزود: ادامه اشغال اراضی 
عربی توسط رژیم صهیونیستی چالشی خطرناک 
علیه هیبت و اعتبار احکام منشــور و اصول قوانین 
بین المللی است. با وجود بازی کردن با قطعنامه های 
شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل درباره 
جوالن سوریه، فلسطین و جنوب لبنان روند گمراه 
کردن همچنان ادامه دارد تا نگاه ها از توجه به موضوع 
اصلی که پایان دادن به اشغال اراضی عربی از سوی 
صهیونیست هاســت منحرف شود. الجعفری اضافه 
کرد: سوریه از تمامی راه هایی که قانون بین المللی 
مشخص کرده است، برای بازپسگیری جوالن از زیر 
یوغ اشغالگری رژیم صهیونیستی استفاده می کند.
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