
 

نََفس شیعه  عاشق اهل بیتbتسبیح است
 معــارف  آیت اهلل العظمــی عبداهلل جــوادی آملی در آیت اهلل العظمی جوادی آملی:

ویژه برنامه های فرهنگی حرم مطهر رضوی که بعد از نماز 
مغرب و عشا با حضور زائران در صحن جامع رضوی برگزار 

 ............ صفحه 7شد، با اشاره به اینکه وجود مقدس...

ریشه »پی نما« 
در پرده خوانی های عاشوراست تراژدی  مهاجرت تعظیم جهان مقابل جوانان ایرانی
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گفت و گو با سعید رزاقی، پیشکسوت هنری که مهجور مانده است نگاهی به فهرست بلند و باالی 

هنرمنداِن مهاجر کشورمان
والیبالیست های کشورمان با شکست ایتالیا 

در فینال تاریخ ساز شدند

 : j امام رضا
هركس  به  مؤمنى  

گشايشى  دهد، 
خدا روز قيامت  
دلش  را گشايش  

دهد . 
اصول  كافى  
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 ............ صفحه 2

 تمرکز تمام امور بازرگانی در وزارت صنعت 

سکان بازار در دستان صمت قرار گرفت

دریابان شمخانی در 
دیدار وزیرخارجه عمان: 

در قوانین 
دریانوردی 

بین کشورها 
تمایز قائل 

نیستیم

 اقتصاد  ســرانجام و پس از حدود پنج سال از اجرای قانون انتزاع )تمرکز وظایف 
و اختیارات بخش کشــاورزی در وزارت جهاد کشاورزی(، سران سه قوه هفته پیش 
مصوب کردند با تعلیق دو ســاله این قانون، وظایف منتزع شــده به وزارت صمت 
بازگردد تا گــوی و میدان تنظیم بازار بار دیگر در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.  
در پنج سال گذشته و به ویژه در یکی دو سال اخیر، انتقادات تندی به عملکرد ضعیف 
وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کاالهای اساسی و همچنین تشکیل وزارت بازرگانی 
مطرح شده بود. برخی منتقدان پیشنهاد کردند برای جلوگیری از اجرای ناقص و ضعیف 

قانون انتزاع، بهتر است وزارت صمت، تفکیک...

annotation@qudsonline.ir

گفت وگوی  روز

امروز بیست و پنجم ذی القعده، روز دحواالرض است. روزی که خشکی های زمین از 
محلی که کعبه بر آن بنا شده، گسترش یافت. این روز در آموزه های اهل بیت)ع( از 
روزهای بافضیلت به شــمار رفته و انجام دادن برخی اعمال عبادی مانند روزه و نماز 
در آن تأکید شــده است. برای پی بردن به اسرار معنوی این روز با آیت اهلل محمدباقر 

تحریری، مدیر مدرسه علمیه مروی ...

دحواالرض توجه توحیدی 
به نظام عالم است

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 4

سهم آموزش و پرورش 
تنها ۱۰درصد

سایه پر رنگ 
نهادهای خصوصی 

در پر کردن 
اوقات فراغت

دور جدید سرکوب ها 
در بحرین با اعدام 
دو جوان آغاز شد

فیگور 
آل خلیفه  

برای قدرت  نمایی
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

دادستان می گوید اموال 
سهامداران به آن ها بر می گردد

حکم ابد 
و ۱6۰ سال برای 

متهمان پدیده

سیاســت: حجت االسالم والمســلمین محمدی 
گلپایگانی در مراســم نکوداشت نیم قرن خدمات 
آیــت اهلل جعفری، امــام جمعه و نماینده ســابق 
ولی فقیــه در اســتان کرمان گفــت: رهبر معظم 
انقالب شب و روزی نیست که به فکر فقرا نباشند و 
همه امکانات خود را صرف این خانواده ها می کنند. 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری بیان کرد: شــرایط 
کشور شــرایط خاصی است و برخی خانواده ها در 
مضیقه اقتصادی هســتند و برخی ککشــان هم 
نمی گزد و این درحالی است که در قرآن به مسئله 
قارون و اتفاقاتی که به دلیل بی تفاوتی وی به فقرا 

برایش رخ داد، اشاره شده است.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی با تأکید 
بر اینکه جوانان باید قدر جوانی خود را بدانند، افزود: 
رهبر معظم انقالب برای جوانان اهمیت ویژه ای قائل 
هســتند و معتقدند که باید کار ها را به دست جوانان 

سپرد.
وی با اشــاره به اســتمرار دیدار آیت اهلل خامنه ای با 
خانواده های شــهدا بیان کــرد: ۹۰۰ نماز جمعه در 
سراسر کشور اقامه می شود و با این اقدام، ارزش های 
فراموش شــده ای که خاندان کثیف پهلوی کمر به 

نابودی آن ها بســته بودند، زنده می شود. رئیس دفتر 
مقام معظم رهبــری عنوان کرد: امام خمینی)ره( به 
گردن ما حق دارند، امام هویت فراموش شده ما را به 

ما برگرداندند و ریشه طاغوت را کندند.
وی با اشاره به اهمیت نماز جمعه گفت: ریزش انقالب 
نسبت به آنچه در نظام و انقالب به وقوع پیوسته قابل 

مقایسه نیست و انقالب ما رویش دارد. 
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی با نام 
بردن از ســردار سلیمانی به اقدامات بزرگ وی اشاره 
داشت و گفت: کارهایی که این مرد بزرگ انجام داده 
واقعاً بی نظیر اســت، انگلیسی هایی که روزی در این 
کشور هر چه خواســتند انجام دادند، امروز التماس 

می کنند که کشتی آن ها را آزاد کنیم.

سیاست: وودی جانسون، سفیر آمریکا در لندن با اشاره 
به اشتراکات نخست وزیرجدید انگلیس و ترامپ، اظهار 
داشــت: می خواهیم در همه مذاکراتی که در خصوص 
نفتکش های توقیف شــده با ایران صــورت می پذیرد 
دخیل باشــیم. به گزارش فارس، سفیر آمریکا در لندن 
گفت: بوریس جانسون، نخســت وزیر جدید انگلیس و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اشــتراکات زیادی 
دارند و رابطه بین آن ها بســیار صمیمی خواهد بود. به 
نوشته روزنامه ایندیپندنت، وودی جانسون روز جمعه در 
مصاحبه ای رادیویی گفت: فکر می کنم آن ها در رهبری 
اشــتراکات زیادی دارند. هر دو این رهبرها دارای سبک 
و سیاق مربوط به خود هستند، اما شباهت هایی دارند. 
آن ها دید شــفافی در خصوص آنچه می خواهند انجام 
دهند دارند. وی افزود: انتقاد جانسون از ترامپ به خاطر 
سخنانی که درباره چهار نماینده زن رنگین پوست کنگره 
آمریکا بیان کرده بود، روابط بین این دو فرد را تحت تأثیر 
قرار نخواهد داد. جانسون در جریان تبلیغات خود برای 
رسیدن به نخست وزیری،  این اظهارات ترامپ را در »کشور 
مدرن و چند فرهنگی« آمریکا »غیرقابل قبول« توصیف 
کرده بود. وودی جانسون گفت: انگلیس مهم ترین متحد 
ما به خصوص در زمینه  امنیت و رفاه اســت. شما بسیار 

مهم هستید و او )ترامپ( این را می داند و سخنانی درباره 
توافق بر سر تجارت آزاد و قرار دادن انگلیس در اولویت 
کارها بیان داشته است. این سفیر واشنگتن تالش کرد 
از اظهارات ترامپ علیه کیم داروک، ســفیر انگلیس در 
آمریکا که مجبور به اســتعفا شد، دفاع کند. وی از بیان 
اینکــه آیا با او پس از اســتعفا ابراز همدردی می کند یا 
خیر، طفره رفــت. او در خصوص تنش در خلیج فارس 
گفت: آمریکا می خواهد در تمام مذاکرات انجام شده در 
زمینه نفتکش های توقیف شــده دخیل باشد. جانسون 
تصریح کرد: منظورم این است که این ]مسئله[ برای هر 
دو کشور بسیار مهم است. وی افزود: بسیاری از بحث ها 
درخصوص روابط دو کشور با ایران، شامل هر دو آن ها و 

سایر کشورهای همپیمان با آن ها می شود.

سیاست: سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی صبح 
دیروز در آیین نکوداشــت آیت اهلل جعفری، امام جمعه 
سابق کرمان اظهار داشــت: نظام ایران متفاوت از همه 
نظام های دنیا در اســتقالل و آزادی و استکبارستیزی 
است و دشمنان فراوانی از این جهات داریم. وی با بیان 
اینکه دشمنان دست از دشمنی بر نداشته و  هر سال  رفتار 
خصمانه جدیدی علیه کشــور آغاز کردند، گفت: همه 
می دانیم هر انسان برجسته و به میزان برجستگی خود 
حتی اگر امام معصوم و پیامبر باشد هم اگر یاران فداکار و 

مقاومی نداشته باشد، کار او به سرانجام نمی رسد.
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیــان اینکه به تاریخ زندگی امام علی)ع( و حوادث 
کوفه نگاه کنید، افزود: آنچه امام)ع( را زمینگیر کرد، 
دنیاطلبی و نداشتن روحیه ایثار و فداکاری انسان های 
دور ایشان بود که اجازه نداد امام در مسیر الهی خود 

موفق شود.
وی بــا تأکید به اینکه انقالب اســالمی در زمان امام 
راحل و در زمان امام امروز مسیر خود را طی می کند، 
تصریح کرد: انقالب سنگ محک بزرگی برای پاالیش 

اساسی انسان هاست. 
سرلشــکر ســلیمانی با اظهار اینکه شاهد ریزش ها و 

رویش های زیادی در جامعه بودیم، عنوان کرد: خیلی 
از کســانی که از اول پای کار انقالب بودند از وســط 

راه بازماندند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: امام جمعه و نماینده 
ولی فقیه در اســتان نماد ولی فقیه است و بار مضاعفی 
بر دوش اوســت که حفاظت و صیانت از شأن ولی فقیه 
است؛ آیت اهلل جعفری به خوبی این جایگاه را در سادگی 
و عدم حاشیه صیانت کرد و صراحت در بیان و صداقت 
در گفتار از ویژگی های خاص ایشان بود. سردار سلیمانی 
عنوان کرد: آیت اهلل جعفری محور وحدت استان بودند و 
مبنای ایشان خدمت به مردم بود و در امور دولتی و کاری 
تحزب گرایی نداشتند، بنابراین از همه استانداران دفاع و 

اشکاالت هر کس را در جایگاه خودش بیان کردند. 

سردار قاسم سلیمانی:سفیر آمریکا در لندن: حجت االسالم محمدی گلپایگانی:

خیلی از پای کاران اول انقالب، از وسط راه بازماندندمی خواهیم در مذاکرات نفتکش های توقیف شده دخیل باشیمبرخی َکِکشان هم نمی گزد که مردم در مضیقه اقتصادی هستند

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩(﹡﹢︋️ دوم)
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ 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﹝︑

/ع
۹۸
۰۵
۵۷
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﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ دوم )

﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️  ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
 ︀ ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋  ︤ا﹡﹥ )︋  ، ا︨﹠︀د︠ 

︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︣  ︫﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨ 
برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

29/469/977/844  12ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر جاجرم1

32/226/379/318  12ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر فاروج2

15/128/886/916  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر حصارگرمخان3

17/809/703/765  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر چناران شهر4

20/205/556/085  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر قوشخانه5

19/094/347/263  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر زيارت6

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣  روز  ــ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ا︻﹑م︫  ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
︣﹡︡ه  ﹥ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️︋  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦︎

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ - ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۰۵
۵۹
۵

 ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

حکم ابد و 160 سال برای متهمان پدیده
دادستان می گوید اموال سهامداران به آن ها بر می گردد

 ............ صفحه 3 قدس میهن

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س
عک

 ............ صفحه 3 قدس خراسان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه 6 مرداد 1398 25 ذى القعده 1440 28 جوالى 2019  سال سى و دوم  شماره 9024 

روزنامـه صبـح ايـران

 رايزنى وزارت كشور با شوراى نگهبان درباره الكترونيكى شدن انتخابات   تسنيم: سيد سلمان سامانى، سخنگوى وزارت كشور درباره الكترونيكى برگزار شدن انتخابات مجلس گفت: وزارت كشور 
موظف شده است با هماهنگى و موافقت شوراى نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش ها و فناورى هاى نوين برگزار كند، در وهله نخست تأكيد وزارت كشور استفاده از دستگاه هاى 

احراز هويت الكترونيك در شعب كه مورد موافقت شوراى نگهبان قرار گرفته است، وهله دوم استفاده از صندوق هاى الكترونيكى دريافت رأى است كه در اين خصوص در حال رايزنى با شوراى نگهبان هستيم.

 سياست   وزيــر خارجه عمان ظهر ديروز 
وارد تهران شــد و ابتدا با محمدجواد ظريف 
و سپس با على شمخانى، دبير شوراى عالى 
امنيت ملى ديدار كــرد. پيش از اين وزارت 
خارجه عمان اعالم كرده بود سفر بن علوى به 
تهران «در راستاى روابط دوجانبه، رايزنى هاى 
مستمر و به ويژه درباره تحوالت اخير منطقه» 
است و در اين ديدار، وزراى خارجه دو كشور 
درباره روابط دوجانبه، مسائل 
منطقه اى و بين المللى تبادل 
نظر خواهند كــرد. عمان كه 
همــواره نقش كليــدى در 
ميانجيگرى در منطقه داشته، 
در حالى ديروز وزير خارجه اش 
را راهــى تهران كرد كه پيش 
از اين نخست وزير عراق آمده 
بود و به گفته مقامات ايرانى 
متعددى  پسغام هاى  و  پيغام 
از ســوى انگليس به ايران ارسال شده است. 
ايــن رفت وآمدها حاكى از شكســت عملى 
فشار حداكثرى كشورهاى آمريكا و انگليس 
به كشورمان است كه با اقدام هاى خصمانه 
خود، تنش در منطقه خليج فارس را افزايش 
داده انــد. محمد جواد ظريف پــس از ديدار 
بن علوى در توييتر خود نوشــت: «از اينكه 
امروز در تهران ميزبان دوســت برجسته ام 

يوسف بن علوى بن عبداهللا وزير امور خارجه 
عمان هستم، بسيار خرسندم. درباره تأثيرات 
تروريسم اقتصادى اياالت متحده عليه ايران، 
روابط دوجانبه، تحوالت منطقه اى و امنيت 
در خليج فــارس، تنگه هرمز و خليج عمان 
گفت وگو كرديم». اما شمخانى در مالقات با 
بن علوى با تأكيد بر مشى پايدار جمهورى 
اسالمى ايران در پيگيرى مناسبات مبتنى بر 
خويشتندارى و تفاهم با همسايگان تصريح 
كرد: برخى كشــورهاى منطقه با اقدام ها و 
رفتارهاى شتاب زده و متكبرانه ضمن از ميان 
بردن زمينه تفاهم و گفت وگو، امكان مديريت 
بحران هاى منطقه اى را با چالش هاى جدى 
روبه رو ســاخته اند. دريابان شمخانى گفت: 

ترتيبات امنيتى منطقه بايد با بهره گيرى از 
ظرفيت هاى بومى و همكارى بين كشورهاى 
منطقه تأمين شود و دخالت بيگانگان هيچ 
تأثيــرى به جز افزايش مشــكالت نخواهد 
داشت.دبير شوراى عالى امنيت ملى با اظهار 
تأسف و نگرانى نسبت به تداوم تجاوز به يمن 
و كشتار مردم بى گناه اين كشور تأكيد كرد: 
بحران يمن راه حل نظامى نداشــته و بايد 
جامعه جهانى با بهره گيــرى از راهكارهاى 
سياسى مبتنى بر خواست مردم يمن، مانع 
ادامه حمالت نظامى غيرمشروع عربستان و 
امارات و تعميق فاجعه انسانى در اين كشور 
شود. على شــمخانى همچنين با اشاره به 
توقيف يك كشتى نفتكش در تنگه هرمز و 

هياهوى ايجاد شده از سوى برخى كشورهاى 
غربــى و منطقــه اى خاطرنشــان كرد: ما 
معتقديم، همه كشورها بايد قوانين بين المللى 
دريانوردى را براى حفظ امنيت رعايت كنند 
و در اين زمينه بين هيچ كشورى تمايز قائل 
نيستيم. وى افزود: برخالف راهزنى دريايى 
انگليس كه در جبــل الطارق يك محموله 
نفتى ايران را به صورت غيرقانونى توقيف كرد، 
اقدام ايران كامالً حقوقى و در راستاى اعمال 
مقررات دريايى و حفــظ امنيت دريانوردى 

صورت گرفته است.

 بن علوى: از تجربيات گذشته براى 
جلوگيرى از تنش استفاده كنيم

يوســف بن علوى، وزير امور خارجه عمان 
نيز ضمن تأكيد بر ضــرورت بهره گيرى از 
تجربيات گذشته براى جلوگيرى از افزايش 
تنش در منطقه و پرهيــز از اقدام هايى كه 
به توسعه بى ثباتى و ناامنى دامن مى زند بر 
خاتمه استفاده از ابزارهاى نظامى براى رفع 

اختالف هاى سياسى تأكيد كرد.
وى افزود: همه كشورها بايد مقررات ايمنى 
را بــه ويژه در منطقه تنگه هرمز رعايت و از 
اقدام هايى كه موجب ايجاد و تسرى بحران و 
يا تحميل هزينه هاى غيرضرور به تجارت خود 

و ديگران مى شود، اجتناب كنند.

دريابان شمخانى در ديدار وزيرخارجه عمان: 

در قوانين دريانوردى بين كشورها تمايز قائل نيستيم

 قارون ها، شــبه قارون ها و خرده قارون هايى كه با كاخ هاى اشرافى و ماشين هاى 
چند ميلياردى در باتالق اشرافيگرى و فخر فروشى افتاده اند، بدانند حقيقت با اين ادا 
و اطوارها رنگ نمى بازد كه تاكنون هم نباخته. بر فرض كه در زندگى دنيايى تان و با 
اين كارهاى ناپسندتان از سوى همپالكى هايتان در كانون هاى زر و زور حمايت شديد، 
اما اين جانبدارى پيش خدا هيچ ارزشى ندارد. كيست كه در روز قيامت براى دفاع از 
شماها سخنى بگويد؟ در فرهنگ مقاومت ذلت پذيرى و سپس تسليم معنا و مفهومى 
ندارد. گردان حنظله در عرصه دفاع مقدس نمونه اى از مقاومت است؛ 300 نفر از اين 
گردان در يكى از كانال ها محاصره شدند و بيشتر آن ها با آتش مستقيم دشمن يا 
تشنگى مفرط به شهادت رسيدند. در آن موقعيت عراقى ها مدام با بلندگو از نيروها 
مى خواستند تسليم شــوند و بچه ها در جواب با آخرين رمق خود فرياد تكبير سر 

مى دادند. آن شب آنان فرياد سر دادند اما سر تسليم فرود نياوردند. 09150000609
 گستاخى توهين آميز نمكى، وزير بهداشت عليه مراسمات مذهبى شيعه را نبايد 
به حساب بى اخالقى گذاشت، بلكه بايد قانونى به تصويب برسد كه هر كسى نتواند 
وزير و وكيل بشود تا هر آنچه اليق خودشان هست را به ديگران نسبت بدهند. تا 
قانون مدون و مصوبى نباشد، نمى توان جلو اظهارات وزيراصالح طلب و نماينده معلوم 

الحال را گرفت و توبيخش كرد. 09360006158
 سفارش شده اطلب العلم. كاغذ و قلم اونقد گرونه كه از خيرش گذشتيم. چادر 
باالترين حجابه. چادر نميشــه خريد. براى سالمتى تون ميوه و سبزيجات و مرغ و 
ماهى و لبنيات و حبوبات و... بخوريد خدا هدايت كنه هرچى دالل و احتكارچى و 
گرون فروشه. پيشگيرى بهتر از درمانه ولى حتى از بى پولى پيشگيرى كه نمى تونيم 
هيچ براى معالجه هزار جور درد از دندون گرفته تا كف پا جرئت نمى كنيم با كسى 

درميون بذاريم. مى ترسيم اونم حق گوش كردن بخواد. 09150002831
 صاحبخانه هاى محترم، رحم كنيد تا خدا به شما رحم كند. در هميشه روى يك 

پاشنه نمى چرخد. 09150007501
 نخست وزير انگليس آدرس پليس خوب را ارسال كرد؟ 09390003589

 با نهايت تأســف، مدعيان خدمت به نسل آينده اين مملكت، زمينه هاى گناه و 
فســاد را براى جوانان فراهم مى كنند و نام آن  را حق شــهروندى، شادى و آزادى 

مى گذارند. 09150001648
 فروشندگان محترم سيگار و توتون و تنباكو آيا تاكنون فكر كرده ايد فروش اين 
گونه مواد ُدخانى چه آسيب و صدمه اى به انسان ها به ويژه جوانان وارد مى كند؟ آيا 
فكر كرده ايد درآمِد حاصل از فروش مواد دخانى خرج كدام قســمت از هزينه هاى 
زندگى شما مى شود؟ از همين امروز؛ بلى از همين حاال اين گونه درآمدهاى ناصواب 
كه حاصل ويرانگرى سالمتى هموطنان است را وارِد درآمدهاى مشروع خود نكنيم. 

از همين حاال كه فردا ديراست. 09020009961
 در اوايل انقالب اصل 43  قانون اساسى اجرا و پس ازمدتى كوتاه متوقف شد و 
عدم ادامه آن تنها منحصر به دولت دوازدهم نيست، بلكه دست هايى ناشناخته در 
كارند كه اين ملت را تهى دست نگه دارند و هيچ نهادى نتوانسته و يا نخواسته پيگير 

اجراى آن باشد. كلكم راع وكلكم... . 09150007215

اروپا در برزخ ائتالف نظامى 
خليج فارس

در شطرنج سياست قطعيتى وجود ندارد؛ چرا 
كه بازيگران آن با هر حركت خود، هزارتويى 
از احتماالت را به وجود مى آورند، اما مى توان 
براساس روند حركات تشخيص داد كه مسير 

هر بازيگر به كدام جهت است.
تا اين جاى كار بازى شطرنج بين ايران، اروپا 
و آمريكا با اختالف زيادى به نفع كشورمان 

بوده است.
بازى خطرناكى كه انگليس با توقيف نفتكش 
گريس يك و به بهانه هاى واهى شروع كرد، 
ابتكار عمل را در دســتان كشــورمان قرار 
داد؛ ابتكار عملى كه در آن شــاهد همراهى 
سياست خارجى و سياست نظامى و دفاعى 

هستيم.
بازى خطرنــاك انگليس عالوه بر اين ابتكار 
عمل، جســارت و شــجاعت سياستمداران 
داخلى را نيز افزايش داد. امروز نه تنها افكار 
عمومى منطقه و داخل كشورمان بلكه حتى 
جريان شــعارى «نه به جنگ» نيز دريافتند 
كه وقتــى آمريكا با آن همــه ابهت پس از 
ســاقط شــدن پهپاد متجاوزش يا انگليس 
بعد از توقيف نفتكش متخلفش، نتوانستند 
كوچك ترين اقدامــى كنند، پس مى توان با 
استفاده از ابزارهاى راهبردى همچون تنگه 
هرمز بازى ظالمانه اى كه آمريكا با همراهى 
اروپا شروع كرده، به نفع كشورمان برگرداند.

ايران در اين مــدت ثابت كرد كه همچنان 
پليــس بحق  خليــج فارس اســت، آن هم 
درحالــى كه 40 ســال از انقالب اســالمى 
مى گــذرد و ديگر مثل زمان شــاه و تئورى 
ژاندارم منطقه، آمريكا نه تنها حمايتى نكرده، 
بلكه همه تالشش را براى نابودى اين انقالب 

كرده است. 
اين پليس ديگر نه تنها تابع آمريكا نيست، 
بلكه امروز با معادلــه جبل الطارق درمقابل 
هرمز و باب المنــدب بار ديگر هژمونى برباد 

رفته آمريكا و اروپا را به چالش كشيده است.
ايران مستقيماً بر هرمز و به واسطه متحدانش 
بــر باب المنــدب ســيطره دارد و  در مقابل 
آمريــكا به دنبــال خروج هرمز از ســيطره 
ايران و تضعيف اساســى نفوذ اين كشور در 
يمن(باب المندب) است، اما گرفتار تناقضى 

شديد شده است.
هميــن چند روز پيش بود كه كاخ ســفيد 
اعالم كرد رئيس جمهور آمريكا به حمايت 
از منافع واشــنگتن و همپيمانان در مقابل 
تهديدهاى ايــران در تنگــه هرمز پايبند 
اســت. پايبندى كه در تناقــض با ادعاى 
قبلــى ترامپ اســت كه گله كــرده بود « 
آمريكا نمى تواند نقش پليس تنگه هرمز را 
ايفا كند و از كشتى كشورهاى ثروتمندى 
همانند عربســتان ســعودى، چين و ژاپن 

حفاظت كند».
آمريكا پس از ماجراى نفتكش هاى اماراتى و 
ژاپنى تالش ناكامى در ايجاد ائتالف نظامى 
داشت و اين بار با مياندارى انگليس نه تنها 
ائتالفى شــكل نگرفته ، بلكــه زمينه براى 
واگرايى و آشكار شدن اختالفات بيشتر از هر 

زمان ديگر فراهم شده است.
اگر تا پيش از ايــن آمريكا و اروپا در بازى 
برجام همراهى نانوشــته يا نوشته اى عليه 
كشــورمان داشــتند، اما به نظر مى رسد 
كه كوبيدن بر طبــل جنگ طلبى آن قدر 
حســاس باشــد كه ديگر نتوانند زير يك 
بيرق قرار بگيرند. چون مســئله مهم اين 
اســت كه بيرق ايــن ائتــالف نظامى در 
خليج فارس در دســتان چه كســى باشد، 
اروپايى كه وابســتگى شــديدى به انرژى 
خليج فارس دارد يا آمريكايى كه آن سوى 
كره زمين است و نه تنها توليد كننده نفت، 
بلكه داراى ذخاير قابل توجهى اســت؟ از 
اين جهت ترديد كشــورهاى اروپايى قابل 
توجه اســت، اگر بيرق ائتــالف نظامى در 
خليج فارس به دستان خود اروپايى ها باشد، 
مى توانند با خطرناك شدن اوضاع منطقه به 
سرعت فيتيله جنگ طلبى را پايين بكشند، 
اما اگر در دست آمريكا باشد، چه تضمينى 
است كه همچون برجام، اهرم فشار آمريكا 
بر اروپا نشود؟ براى همين است كه هايكو 
ماس، وزير خارجه آلمان در مصاحبه اى با 
روزنامه آلمانى «فونكه» تأكيد كرده است 
كه هرنوع اقدامى پيرامون تنگه هرمز بايد 

وجهه اروپايى داشته باشد.
اروپا مى دانــد گروگان گيرى اقتصادى كه 
آمريكا با ايــران انجام مى دهد به مرزهاى 
باريكى رســيده اســت و صبر راهبردى 
كشورمان روزى به پايان خواهد رسيد، از 
اين جهت است كه بار ديگر رفت وآمدهاى 
ديپلماتيــك كشــورهاى منطقه همچون 
عراق و عمان ســرعت گرفته است. شايد 
باشــند همانند رفتار  اروپايى ها مجبــور 
آمريكا در ساقط شدن پهپادشان، بگويند 
نه خانى آمده و نه خانى رفته است! اروپا و 
آمريكا اگرچه نمى توانند ائتالفى در خليج 
فارس درســت كنند، اما ايده و ابتكار آن 
را به دســت كشــورهاى رقيبشان يعنى 
ايران، چين، روسيه و... داده اند، طرح هاى 
مختلفــى همچــون ايده امنيــت جمعى 
روس ها در خليج فــارس قابليت پيگيرى 

و تحقق را دارد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز
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روحانى استعفا نمى دهد و كليت نظام هم موافق اين كار نيستاينستكس نبايد مبادله نفت با ايران را پوشش دهد
سياست: مقام هاى دولت «دونالد ترامپ»، 
رئيس جمهــور آمريكا به اروپايى ها هشــدار 
داده اند ساز و كار ادعايى آن ها براى تسهيل 
تجــارت با ايران نبايد به تضعيف سياســت 
موســوم به «كارزار فشــار حداكثرى عليه 
ايران» منجر شــود. «واشــنگتن اگزماينر» 
نوشــت: مقام هاى آمريكايى بــه اروپايى ها 
هشــدار داده انــد در صورتــى كه ســاز و 
كار موســوم به «اينســتكس»، آن طور كه 
مقام هاى اروپايى به تازگى گفته اند مبادالت 
نفت با ايران را پوشــش دهــد، آن ها ناقض 
تحريم هاى آمريــكا عليه ايران خواهند بود. 
يك مقام ارشد دولت آمريكا به اين روزنامه 
گفته وزارت خزانه دارى آمريكا در نامه اى به 
نارضايتى  مراتب  اينســتكس  مديره  هيئت 
خــود را از ايجاد كانالى كــه قصد دور زدن 
تحريم هــاى آمريــكا را دارد، ابــراز كرده 
اســت. خزانه دارى، عالوه بــر اين مبادالتى 
كه مشمول تحريم هســتند و مبادالتى كه 

مشــمول آن نيســتند را به اروپا يادآورى 
كرده اســت. يك مقــام ديگــر آمريكايى 
گفته كه راه اندازى اينســتكس در شرايطى 
كــه مبادالت دارو و غذا مشــمول تحريم ها 
نيســت، ضرورى نبوده است. او گفت: تكرار 
مكرر اينكه ما مبادالت كاالهاى بشردوستانه 
را تحريم نكرده و نخواهيم كرد، چراغ سبزى 
كافى براى كسانى اســت كه مى خواهند با 
بشردوســتانه  كاالهاى  مبادالت  وارد  ايران 
شوند؛ بنابراين، ما هيچ گاه احساس نكرده ايم 

كه راه اندازى اين ساز و كار ضرورى بود.

سياســت: محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه 
اسالمى مهندسين در پاسخ به اين پرسش كه 
آقاى روحانى استعفا مى دهد؟ يعنى نخستين 
رئيس جمهورى خواهد بود كه اســتعفا داده 
است؟ به نامه نيوز گفت: نه، حتماً نمى دهد. تيپ 
ماها هم اصالً موافق استعفاى ايشان نيستيم و 
كليت نظام هم موافق اين كار نيست. به هر حال 
رئيس جمهور آمده تا پايان دوره بايد كار را جلو 
ببرد. وى در ادامه در پاســخ به اين پرسش كه 
«سرنوشــت روحانى پس از رياست جمهورى 
مثل احمدى نژاد و خاتمى مى شود؟» تصريح 
كرد: آقــاى روحانى دارد در چارچوب نظام كار 
مى كند. نقدهايى به ايشــان وجود دارد، مثًال 
برخى مى گويند كم كار است، برخى معتقدند 
دير تصميم مى گيرد و بعضى مى گويند خوب 
تصميم نمى گيرد. وگرنه زاويه اى با نظام پيدا 

نكرده و حتماً اين طورى نيست.
ايــن چهــره سياســى در بخش ديگــرى از 
سخنانش در پاســخ به اين پرسش كه به نظر 

شــما صحبت هاى اخير آقاى حجاريان درباره 
مشــاركت مشــروط با چه هدفى مطرح شد؟ 
گفت: اين ها يك نــوع رجزخوانى هاى پيش از 

هماورد است. 
تحليل بنده اين است كه اين ها يك تقسيم كار 
كرده اند. آقاى بهزاد نبــوى مى گويد ما در هر 
صــورت مى آييم اما بايد انتخابات خوب برگزار 
شــود. آقاى حجاريان مى گويد «ما مى آييم به 
شــرط اينكه...» يعنى اگر شــرط ها اجرا نشد، 
مى خواهند دوباره به تحريم گذشته برگردند؟ 

من ترديد دارم.

 سياست/ ســيد مرتضى حســينى  در هفته هــاى اخير 
اصالح طلبان تحركاتى حول نحوه ورود به ميدان انتخابات و قاعده 
بازى در اين ميدان داشــتند و مواضعى اتخاذ كردند كه مى تواند 
تا حدودى شــكاف هاى درون جريانى آن ها را آشكار نمايد، اما به 
نظر مى رســد آن ها به دليل سرخوردگى بدنه خويش راه سختى 
در پيش دارند. با اين حال اقدام هايى را صورت دادند؛ در نخستين 
گام حول «شــوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان» به رياست 
محمدرضا عارف در حال تعيين رابطان استانى و شوراهاى استانى 
براى انتخابات يازدهمين دوره مجلس هستند؛ شورايى كه مدتى 

است نام آن به «جبهه اصالح طلبان ايران» تغيير يافته است.
هر چند اين شــورا راهى براى اتحاد داخلى اصالح طلبان بود، اما 
كانون اختالف هاى اين جريان را شكل داده است. چنانچه پيشينه 
آن نيز نشــان از اختالف احزاب و تشــكل هايى چون حزب مردم 
ســاالرى(مصطفى كواكبيان)، مجمع نيروهاى خط امام (هادى 
خامنه اى)، اراده ملت (احمد حكيمى پور) و اعتماد ملى(قائم مقامى 
رسول منتجب نيا) با اين شــورا دارد. همين هم موجب شد تا در 
پنجمين انتخابات شوراهاى شهر دو فهرست از سوى اين جريان 
منتشــر گردد. عالوه بر اين ميان اين شــورا با جبهه هماهنگى 
اصالحــات نيز اختالفاتى موجود اســت. هر چند برخى منكر آن 
مى شــوند و بر جنبه رســانه اى بودن آن تأكيد دارند، اما به نظر 
مى رسد انتقاد به عملكرد عارف در فراكسيون اميد و رياست او بر 
شوراى عالى سياست گذارى موجب بروز چنين اختالف هايى است. 
اين اختالف ها با طرح ايده پارلمان اصالحات تشديد شد. منظور از 
پارلمان اصالحات مجمع عالى اصالح طلبان اســت كه در شوراى 

هماهنگى اصالحات در حال پيگيرى بــود. قرار بود اين پارلمان 
يك شوراى باالدستى شامل شوراى عالى سياست گذارى و شوراى 
هماهنگى احزاب اصالح طلب باشد و سياست هاى كلى را طراحى، 

تدوين و ابالغ كند.
به گفته حســين مرعشى، ســخنگوى كارگزاران سازندگى بين 
اعضاى شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان درباره «پارلمان 
اصالحات» نيز اختالف نظر وجود داشــت. شــايد همين امر نيز 
موجب شد تا به گفته ميرلوحى پيگيرى اين ايده به پس از انتخابات 
مجلس يازدهم موكول شــود. در اين صورت وجود اختالف هاى 
درون جريانى، تمكين احزاب و تشكل هاى اصالح طلب از شوراى 
عالى سياست گذارى در جريان انتخابات يازدهمين دوره مجلس به 

نگرانى هاى رهبران اين جريان مى افزايد. 

 اختالف هايى حول طيف هاى متنوع
افــزون بر ايــن، اختالف هايى حــول طيف هــاى متنوعى از 
موضع گيرى ها شــكل گرفته كه از مشاركت فعاالنه تا مشروط 
و حتــى كناره گيرى از انتخابات مجلس را در بر مى گيرد. حتى 
مصطفى تاجزاده نيز در نشستى در حزب اتحاد ملت از افزايش 
اختالف ها درون جريان اصالح طلب سخن گفت. از سوى ديگر 
جريان انتخابات هيئت رئيســه مجلس و بازتاب آن نشــان داد 
ائتالف با اصول گرايان مانند گذشــته در صدر راهبردهاى اين 
جريان قرار ندارد. چنانچه تاجزاده رويه هاى پيشــين را در اين 
انتخابــات بى تأثيــر خواند و عارف نيز بــه صراحت بر حضور 
مســتقل اصالح طلبان، تأكيد دارد. هر چند در اين ميان برخى 

همچون عطريانفر بر ظرفيت گفت وگو با شــخصيت هايى چون 
ناطق نورى و باهنر به عنوان راهى براى حضور فعال مى نگرند. 
اين امر البته نمود ديگرى از اختالف هاى داخلى اصالح طلبان 
حــول اولويت ائتالف يا عدم ائتالف با اصول گرايان اســت. اين 
اختالف ها را مى توان بر رقابت كهنه بين كارگزاران ســازندگى 
با حزب اتحاد ملت (مشاركت ســابق) حول داعيه رهبرى اين 

جريان افزود.
عالوه براين، اصالح طلبان در وضعيت موجود با ريزش پايگاه 
رأى خود و مســئله كاهش اعتبار مواجه است. همين موجب 
شــده تا برخى چهره هاى اين جريان با اذعان به اين امر سعى 
كننــد تا به تمايز خود از اعتداليــون و ياران ائتالفى خود در 
انتخابات دولت يازدهم يا مجلــس دهم بپردازند و گاهى نيز 
همچون صفايى فراهانى مشــكالت را فراتر از اصالح طلبى يا 
اصول گرايى تصور نمايند و بازنگرى هاى اساســى را خواستار 
باشند يا ناكارآمدى مجلس را به وجود نظارت استصوابى گره 
بزنند؛ آنچه كه هميشه يكى از محورهاى انتقاد اصالح طلبان 
و شــيوه اى توجيهى براى شكســت ها و ضعف هاى آنان بوده 

است. 

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

شبكه اجتماعى

جرمى هانت و سياست خارجه شكست خورده
حميد بعيدى نژاد، ســفير ايران در لندن نوشت: «در دوران 
صــدارت (جرمى) هانــت، وزير خارجه انگليس، سياســت 
انگليس در قبال ايران كامًال شكست خورده بود. پس از اقدام 
غيرقانونى انگليس در توقيف نفتكش ايران، تنش ها افزايش 
يافت و تقابل در خليج فارس به اوج خود رســيد. تالش هاى 
زيادى براى كاهش تنش و پيش رفتن به ســوى درك بهتر 
نياز اســت. آقاى (جرمى) هانت، همچنين نتوانست كمكى 
بــه آزادى نازنين زاغرى بكند؛ زيرا نقــش خود را به عنوان 
يك ديپلمات با نقش سياستمدارى كه لفاظى هايش با هدف 
راضى كردن عموم، طراحى شده، اشتباه گرفته است. اگر به 
ديپلماســى وزير خارجه پيش از خود ، ادامه مى داد، شــايد 

پرونده وى (نازنين زاغرى) حل شده بود».

واقعيت تحريم هاى آمريكا
اميرعلى ابوالفتح، كارشــناس مطالعات منطقه نوشت: آمريكا 
مى گويد غذا و دارو و تجهيزات پزشكى  ايران تحريم نيست، آن 
وقت دو كشتى ايرانى حامل موادغذايى به دليل خوددارى برزيل 
از تحويل ســوخت معطل مانده اند. آمريكا غذا را تحريم نكرده، 
حمل دريايى غذا را تحريم كرده، با اين حال نتيجه يكى است؛ 

تالش براى گرسنگى دادن ملت ايران.

باج خودروسازان به نمايندگان
نود اقتصادى به نقل از احمد توكلى، نماينده پيشين مجلس 
نوشــت: مديران ايران خودرو و سايپا به نمايندگان مجلس 
باج مى دهند تا بمانند؛ گاهى برخى از نمايندگان فهرستى از 
افراد براى استخدام در شركت هاى خودروسازى مى دهند و 

مديران ايران خودرو و سايپا نيز اطاعت مى كنند!

پنج جمله آشنا
حســام الدين آشــنا، مشــاور فرهنگى رئيــس جمهور در 
خصــوص تحوالت اخير منطقه و راهبــرد ايران پنج جمله 
كوتاه منتشر كرد. وى نوشت: 1- هدف اصلى ايران مديريت 
تغيير رفتار تحريمى آمريكاســت. 2- ما از همه ابزارهايمان 
براى رســيدن به اين هدف بهــره خواهيم برد.  3- مذاكره 
ديپلماتيك هدف نيست فقط يك ابزار است.  4- اين ابزار به 
خودى خود نه خوب است و نه بد. 5-محاسبه هزينه فايده 

ملى است كه كاربرد آن را توجيه يا رد مى كند.

سياست داخلى

اصالح طلبان در سه راهى چالش برانگيز انتخابات قرار گرفتند 

تحريم، ائتالف با اصول گرايان يا تمايز از اعتداليون

سياست داخلىسياست خارجى
پاسخ باهنر به چند پرسش جنجالى درباره رئيس جمهورآمريكا خطاب به اروپا: 

قوه قضائيه
تكذيب شايعه فرار از زندان

وكيل بابك زنجانى:  مى خواهند 
مانع تسويه بدهى بشوند

مجلس
يك نماينده مدعى شد

تورگردى برخى استانداران 
به همراه خانواده در اروپا

 دفاعى-امنيتى
يك منبع آگاه:

آزمايش هاى موشكى براى نياز 
دفاعى امرى طبيعى است

سياست خارجى
پس از تهديد ايران 

شركت نفتى پتروبراس به 
حكم دادگاه برزيل تن داد

سياست: رســول كوهپايه زاده در رابطه با 
شــايعه فرار بابك زنجانى از زندان به جاى 
فــردى كه به مرخصى رفته، از راه مرزهاى 
آبى گفت: تسلسل و تكرار اين اخبار كذب 
در ماه هــاى اخيــر در مورد مــوكل بنده 
جاى تأمل فراوانــى دارد و جالب اينكه در 
بزنگاه هاى مهم و حساسى كه اكنون وجود 
دارد مبنى بر برگزارى جلســاتى در مورد 
پيدا كردن راهكار تسويه بدهى زنجانى، اين 
بازار شايعات و شيطنت ها داغ تر مى شود. به 
نظر مى رسد اشخاصى چندان تمايل ندارند 
اين پرونده از حيث تسويه بدهى به فرجام 

و سرانجام برسد.

سياست: حجت االســالم عليرضا سليمى، 
رئيس مجمــع نمايندگان اســتان مركزى 
 درباره سفرهاى مقامات ازجمله استانداران 
گفت:  در شرايطى كه مردم از نظر اقتصادى 
تحت فشار بوده و در تنگنا هستند و گرانى 
بيداد مى كند، برخى آقايان تفريح تابستانى 
رفته و بــه همراه خانواده شــان تور گردى 
10 روزه به اروپا دارند كــه اين اقدام آن ها 
توجيهى ندارد. آيا عموم مردم مى توانند تور 
اروپا بروند؟ برخى از مســئوالن دلشان را به 
اروپا وصل كرده اند و علت اينكه نمى توانند 
در برابر زيــاده خواهى آن ها مقاومت كنند، 

همين دلبستگى است.

فارس: يك منبع آگاه در ستادكل نيروهاى 
مســلح با بيان اينكه آزمايش هاى موشــكى 
ايران در محدوده نيــاز دفاعى امرى طبيعى 
اســت و در صورت ضرورت انجام مى شــود، 
گفت: قدرت موشــكى ما كامًال دفاعى است 
و عليــه هيچ كشــورى نبــوده و صرفاً براى 
پاسخگويى به تجاوز هاى احتمالى به تماميت 
ارضى كشور اســت. ايران در دفاع از خود به 
دريافت اجازه از هيــچ قدرتى در جهان نياز 
ندارد و دفاع را مســئوليت ذاتــى نيرو هاى 
مسلح مى داند. روز جمعه آمريكا مدعى شد 
كه ايران موشك بالستيك با برد هزاركيلومتر 

آزمايش كرده است.

تســنيم: شــركت نفتى پتروبراس برزيل 
سوخت رســانى به كشــتى هاى ايران را در 
بندرهاى اين كشور از سر گرفت. دو كشتى 
ايرانى ترمه و باوند كــه به دليل تحريم هاى 
غيرقانونى و يكجانبه آمريكا مدتى را در يكى 
از بندرهاى برزيل بدون سوخت مانده بودند، 
سوخت گيرى شدند. ازسرگيرى سوخت رسانى 
به كشتى هاى ايرانى پس از شكايت شركت 
مالك كشتى ها به نظام قضايى برزيل و صدور 
رأى دادگاه به نفــع اين شــركت و ابالغ وزير 
امور خارجه برزيل ممكن شــد. برزيل يكى 
از بزرگ ترين كشــورهاى صادركننده انواع 

محصوالت كشاورزى در جهان است.

تحليلگر الجزيره خطاب به كشورهاى عربى:
خودتان به فكر حمايت از كشتى هايتان باشيد

سياست: الجزيره قطر نوشت:  به گفته پاتريك ثيروس سفير پيشين آمريكا، 
اظهارات رئيس جمهور آمريكا در مورد عدم آمادگى اين كشــور در حمايت 
از دولت هاى ثروتمند منطقه، در چارچوب بحران خليج فارس با ايران جاى 

گرفته و منعكس كننده موضع سرد آمريكا در قبال اين بحران است. 
عياصــره در گفت وگو با برنامه «فراتر از خبر»  الجزيره اظهارات ترامپ را به 
معناى پيام ويژه اى براى عربســتان و امارات دانســت كه به دنبال تحريك 
آمريكا براى جنگ با ايران هستند؛ برپايه اين پيام، ترامپ هرگز وارد جنگ 
نخواهد شــد و اين دو كشــور بايد خود به فكر حمايت از كشــتى هايشان 

باشند.

واليباليست هاى كشورمان با شكست ايتاليا در فينال تاريخ ساز شدند
تعظيم جهان مقابل جوانان ايرانى

ورزش: تيم واليبال جوانان ايران در مرحله 
نهايى مسابقات قهرمانى زير 21 سال جهان 
كه در كشــور بحرين برگزارشد ديشب  به 
مصاف ايتاليا رفت و اين ديدار نفســگير و 
حســاس را با نتيجه 3 بر 2 به ســود خود 
پايان داد.شاگردان عطايى براى نخستين بار 
در تاريخ اين پيكارها به فينال رسيده بودند 

و موفق شدند با تاريخ سازى عنوان قهرمانى را بدست آورند.
سروقامتان جوان ايران موفق شدند در ست هاى دوم با نتيجه 25 بر 17، سوم با نتيجه 
25 بر 23 و پنجم با نتيجه 15 بر 12 به پيروزى برسند و در ست اول با نتيجه 25 بر 
17 و چهارم 25 بر 22 را واگذار كردند.تيم ايران يك بار هم در اين مسابقات در مرحله 
يك چهارم نهايى مقابل ايتاليا قرار گرفته بود اما با نتيجه 3 بر يك مغلوب اين تيم شده 
بود و با پيروزى امروز به نوعى انتقام خود را از الجوردى پوشان گرفت. بهترين عملكرد 
ايران در مسابقات جوانان جهان مربوط به سال 2007 بود كه ايران با هدايت مصطفى 
كارخانه توانست عنوان سومى را كسب كند. در ديدار رده بندى هم برزيل با نتيجه 3 

بر صفر از سد روسيه گذشته و به مقام سوم دست پيدا كرد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 6 مرداد 1398 25 ذی القعده 1440 28 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9024 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

انتشار 24 عنوان کتاب برای زائران غیرایرانی با هدف معرفی شخصیت حضرت رضاj     آستان: مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی 24 عنوان کتاب با هدف معرفی سیره و شخصیت 
حضرت رضا)ع( ویژه زائران خارجی منتشر کرده است. هاشمی نژاد، مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس با بیان اینکه تولیدات این آثار به 10 زبان  عربی، انگلیسی، اسپانیایی، ژاپنی، تاجیکی، سندهی، ترکی، روسی، 

آذری و اردو است، گفت: »سفر با خورشید«، »حریم نور«، »زیارت از دیدگاه اهل سنت«، »چهل حدیث برای همسران«، »مجموعه آفتاب« و مجموعه 14 جلدی »النور« ویژه کودکان بخشی از کتاب های انتشار یافته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی
jدر دحواالرض و سالروز شهادت امام جواد 

قدس/حســین کاشــانی: ویــژه 
برنامه های فرهنگی- مذهبی روز 25 ماه 
ذی القعده، مطابق با روز »دحواالرض« 
و آخــر مــاه ذی القعده، مصــادف با 
ســالروز شهادت امام نهم، حضرت امام 
محمدتقــی جواداالئمه)ع( حرم مطهر 
رضوی از ســوی اداره تبلیغات اسالمی 

و مناسبت های ویژه آســتان قدس رضوی اعالم شد. در مراسم روز دحواالرض 
که از ســاعت 18 امروز یکشــنبه در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی 
آغاز می شود، حجت االسالم مرتضی حمیدی ســخنرانی کرده و سپس زیارت 
پرفیض جامعه کبیره توسط مداح و ذاکر اهل بیت)ع( سیدعلی حسینی نژاد برای 

بهره مندی زائران و مجاوران قرائت می شود.

  ویژه  برنامه های سالروز شهادت حضرت امام جواداالئمه)ع(
همچنین در مراسم شب شهادت حضرت جواداالئمه)ع( مصادف با پنجشنبه دهم 
مردادماه سال جاری و پس از نماز جماعت مغرب و عشا در صحن جامع رضوی، 
حجت االسالم  والمسلمین شیخ حسین انصاریان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت 
و احمد واعظــی، مداح و ذاکراهل بیت)ع( هم به مرثیه ســرایی و قرائت دعای 
پرفیض کمیل می پردازد.همچنین مراسم مرثیه سرایی و عزاداری هیئت عالم آل 
محمد)ص( با حضور خادمان و خادمیاران حرم منور امام هشــتم)ع( از ساعت 
6:45 صبح روز جمعه یازدهم مردادماه و مصادف با سالروز شهادت امام محمدتقی 
جواداالئمــه)ع( در صحن جامع رضوی، مقابل باب الکاظم)ع( برای عرض ادب و 

تسلیت به محضر مقدس حضرت رضا)ع( برگزار می شود.
مطابق اعالم اداره تبلیغات اسالمی و مناسبت های ویژه آستان قدس رضوی در 
غروب روز جمعه، یازدهم مردادماه و همزمان با غروب روز شهادت حضرت امام 
محمدتقی جواد االئمه)ع( و از ســاعت 18 در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر 
امام رضا)ع( حجت االسالم  والمسلمین سیدحسین مؤمنی به سخنرانی خواهد 
پرداخت و در ادامه برنامه، جواد قربانپور و نریمان پناهی از مداحان و ذاکران اهل 
بیت )ع( نیز مرثیه سرایی می کنند.مراسم شام شهادت حضرت امام جواد)ع( هم در 
روز جمعه یازدهم مرداد ماه پس از نماز جماعت مغرب و عشا و در صحن جامع 
رضوی با سخنرانی حجت االسالم  والمسلمین شیخ حسین انصاریان و مرثیه سرایی 
جعفر مالئکه از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( و قرائت زیارت آل یاســین توسط 

علی مالئکه از دیگر مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( برگزار می شود.

هم اندیشی برای همکاری  وزارت ورزش و تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی 

قدس: در مســیر همراهی و همکاری 
با برنامه های فرهنگی و عمرانی وزارت 
ورزش جلســه ای با حضور مشــاوران، 
معاونان و مدیــران کل برخی از دفاتر 
وزارت ورزش و جوانان در تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این جلســه داود عزیزی؛ مدیرکل 

امور مجلس وزارت ورزش، ارتقایی؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر نظارت بر اماکن 
ورزشــی، مهدی رحمتی؛ معاون توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و دکتر هاشمی 
جواهری، دکتر قره، دکتر رشید لمیر و شیرازی؛ معاون سازمان فرهنگی و مدیران 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی حضور داشتند.
بررســی چگونگی واگذاری اماکن ورزشــی نیمه تمام، توسعه خادمیاری ورزش 
رضوی و ارتقای برنامه های فرهنگی از مهم ترین موضوعات محوری این جلســه 
بود.در پایان این جلسه دو ساعته و پس از گفت وگوهای اعضا و بیان نقطه نظرات 
مقرر شد در مدت پنج روز آینده پروژه های نیمه تمام سه استان خراسان رضوی، 

شمالی و جنوبی با ارائه همه مختصات آن ها ارائه شود. 
همچنین وزارت ورزش و جوانان از طریق کمیسیون ماده 2۷ موضوع مشارکت 
و تعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی و روش های واگذاری مالکیت پروژه ها 
را بررســی و اعالم نماید. همچنین مقرر شد؛ تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
در مکاتبــه ای با وزیر محترم ورزش و جوانان چگونگی عضویت و نام نویســی و 
عضوگیری خادمیاران ورزش رضوی را در مسیر توسعه فرهنگ و اخالق ورزشی 

مشخص و اعالم نماید.

ازسویمرکزقرآنکریمآستانقدسرضویانجاممیشود
بر گزاری نخستین آزمون کتبی طرح »حافظون رضوی« 
قدس/مروج کاشانی: نخســتین آزمون کتبی طرح حافظون رضوی با عنوان 
آزمون میان ترم، روز دوشنبه هفتم مردادماه ساعت 16 در رواق شیخ حرعاملی 

حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
مدیر مرکز قرآن کریم ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با اعالم این خبر 
افزود: برای نخســتین بار در عرصه آزمون های برگزار شــده در دوره های حفظ 
سراسر کشور و در قالب برنامه ای نوین در این مرکز، آزمون کتبی طرح حافظون 
رضوی با عنوان آزمون میان ترم، روز دوشنبه هفتم مرداد ماه جاری برگزار می شود.

حجت االسالم سیدمســعود میریان اظهار داشت: پس از گذشت نزدیک به 2/5 
ســال از اجرای موفق طرح حافظون رضوی و تجربه برگزاری آزمون های مکرر 
و مستمر شفاهی و همچنین بررسی جنبه های مختلف برگزاری این آزمون ها و 
صرفه جویی در هزینه های جاری و نیز ضرورت آشــنایی با آزمون های کتبی که 
حفاظ در آینده با آن ها با عناوین مختلف مانند اعطای مدرک و... مواجه خواهند 
شــد، بر آن شدیم تا برای نخستین بار در آســتان قدس رضوی، این آزمون به 
صورت کتبی برای تکمیل مراحل آموزشی و تربیتی هر چه بهتر حافظان قرآن 
کریــم و به منظور حضور موفق در عرصه های گوناگون و مرتبط با فضای حفظ 

قرآن کریم، برگزار شود.
وی خاطرنشــان کرد: این آزمون با حضور 601 نفر از حافظان کالم وحی در دو 
گروه شامل 44۷ نفر خواهر و 124 نفر برادر در سه سطح حافظان 10 جزء، 14 

جزء و افراد دارای محفوظات آیات و سوره های قرآنی برگزار می شود.  

کاشانی  مروج  قدس/محمدحسین   
هجرت تاریخی امام رضا)ع( از مدینه به مرو 
)خراسان( یکی از مسائل و موضوعات تاریخی 
جهان اسالم است که همواره از سوی بسیاری 
از محققان و دانشمندان شیعی و اسالمی و 
حتی تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در 
آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین نهاد 
موقوفاتی جهان اسالم و منتسب به تشکیالت 
از  پس  نیز  هشتم)ع(  امام  مطهر  بارگاه  و 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران از 
این موضوع غفلت نشده و در دو دهه اخیر در 
بنیاد پژوهش های اسالمی که از مراکز تابعه 
این نهاد مقدس است به این موضوع مهم 
اسالمی و تاریخی پرداخته شده است.گروه 
فرهنگ و سیره رضوی یکی از گروه های بنیاد 
رضوی  قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های 
است که مهم ترین وظیفه آن به عنوان یک 
مرجع علمی، تبیین سنت و سیره حضرت 
امام رضا)ع( با رویکرد طراحی سبک زندگی 

اسالمی است.
در ایــن ارتباط، تأمیــن نیازهای فرهنگی 
جامعه هدف با نشر کتاب و مقاله، برگزاری 
کرســی های  و  تخصصــی  نشســت های 
نظریه پــردازی، ارتقای ســطح آگاهی های 
زائران، مجــاوران، خادمان و خانواده رضوی 
مرتبــط با زندگانی و ســیره علمی و عملی 
امام هشتم)ع( با نشــر کتاب، نشست های 
علمی- تخصصی و علمی- ترویجی، نقد آثار 
و... از جمله اهداف کالن این گروه به شــمار 
می رود. یکی از مســائل مرتبط در راستای 
اهداف این گروه، پرداختن به موضوع هجرت 
تاریخی امام رضا)ع( از مدینه تا مرو بوده که 
در این مسیر، امام هشتم)ع( با اعمال و رفتار 
خود پیام های ارزنده ای برای جامعه مسلمان 
به یادگار گذاشتند. آنچه در کنار سایر موارد 
و ابعــاد مهم این هجرت تاریخی از ســوی 
محققان و پژوهشگران این گروه مورد توجه 
قرار گرفته، بررســی مسیر هجرت تاریخی 
حضرت ثامن الحجــج)ع( از مدینه و پس از 
ورود به ایران تا رســیدن به مرو بوده است.
رضا نقدی، پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره 
رضوی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی در این ارتباط به خبرنگار قدس 
می گوید: در زمینه مسیر هجرت تاریخی امام 
رضا)ع(، مسیرهای متعددی مشخص شده 
است ولی مسیری که تقریباً به واقع نزدیک 
اســت، همان مسیری اســت که مسلمانان 
چه در زمان فتح خراســان )مربوط به سال 
32 هجری قمــری( و چه در زمان امویان و 
عباسیان از بصره به فارس و از آنجا به یزد و 

سپس خراسان می آمدند.
وی ادامه می دهد: مســیر دیگری نیز مورد 
توجه قرار گرفته است که از کوفه به همدان، 
سپس ری و قومس )سمنان و دامغان فعلی( 
به طرف سبزوار و نیشابور و در نهایت به مرو 

و ماوراءالنهر منتهی می شده است.
این پژوهشــگر می افزاید: بر اساس مدارک 
تاریخی و آثار باقیمانــده مانند قدمگاه ها و 
یادمان های ورود امام هشــتم)ع( در مسیر 
بصره به فارس و یزد و سپس طبس، نیشابور، 
توس، ســرخس و مرو و همچنین موضوع 
مهاجرت امام هشتم)ع( از مدینه به بصره و 
پیمودن همان مسیری که اعراب و مسلمانان 
به خراسان سفر می کردند، بنابراین محتمل 
به نظر می رســد که امام رضا)ع( هم همین 
مســیر را طی کرده باشــند.این دانشجوی 
مقطع دکترای رشــته تاریخ ایــران )دوره 
اسالمی( معتقد است: عالوه بر این ها مأمون 
به عنوان خلیفه عباسی دستور داده بود که 
امام هشــتم)ع( را از مسیری حرکت و عبور 
دهند که در آن مسیر، شیعیان و ارادتمندان 
به خانــدان پاک پیامبر اســالم)ص( کمتر 

حضور داشته باشند، بنابراین مسیر کوفه به 
طرف ری و ســپس به سوی خراسان که در 
آن شیعیان و ارادتمندان آن حضرت حضور 
بیشتری داشــته اند، کمتر از سوی محققان 
و پژوهشــگران در مســیر هجرت تاریخی 
امــام رضا)ع( به خراســان، محتمل به نظر 

می رسد.

  تألیف کتاب جغرافیای تاریخی هجرت 
امام رضا)ع( از مدینه تا مرو

نقدی در بخش دیگری از سخنانش تصریح 
می کند: بنابراین برای صحت و تعیین مسیر 
هجرت تاریخی امام رضــا)ع( به مرو، بنیاد 

آستان  اسالمی  پژوهش های 
قدس رضوی در سال 13۷4 
اقدام به چاپ کتابی با عنوان 
جغرافیــای تاریخی هجرت 
امام رضا)ع( از مدینه تا مرو 
کرد که توســط دکتر جلیل 

عرفان منش تألیف شد.
وی با اشاره به اینکه این کتاب 
چندین نوبت چاپ و ویرایش 
شده، خاطرنشان می کند: در 
این کتاب به صورت مستند 
و بر اســاس مدارک و اسناد 

تاریخی و جغرافیایی و همچنین یادمان های 
مســیر هجرت حضرت رضا)ع( از مدینه تا 
مرو پس از بیــان مقدمه  در خصوص منابع 
و مآخذ جمع آوری کتــاب و روش تحقیق 
کتاب، سرفصل هایی مانند: از مدینه تا بصره، 
از بصره تا فارس، از فــارس تا یزد، از یزد تا 
خراسان، موضوع والیتعهدی حضرت رضا)ع( 
و... و در انتها هم یادداشت هایی در خصوص 
راه هــای برید )پیک(، منابع و مآخذ کتاب و 
تصاویر مربوط به قدمگاه های حضرت رضا)ع( 
در شهرهای مختلف و نقشه های تهیه شده 
از مسیر حرکت و هجرت امام هشتم)ع( و... 

آورده شده است.
این پژوهشــگر می گوید: این کتاب از سال 
13۷4 تا 138۷ در 6 نوبت چاپ و در ســال 
1389 هم با عنوان همگام با امام رضا)ع( از 
مدینه تا مرو در یک نوبت و در ســال1390 
هم با همیــن عنــوان در دو نوبت به چاپ 
رســید، ضمــن اینکه در ســال 1391 نیز 
این کتاب توســط یکی از پژوهشگران بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی با 
عنوان »مسایره االمام الرضا)ع( من المدینه 

الی خراسان« به زبان عربی هم ترجمه شد.
وی در زمینه عناوین کسب شده توسط این 
کتاب در ســال های گوناگون بیان می کند: 
کتاب تشویق شــده در هفته کتاب- تهران 
13۷6، کتاب برگزیده نخســتین جشنواره 
کتاب امامت و والیت- مشــهد 13۷9، رتبه 

اول بخش مقاله و پژوهش دومین جشنواره 
سراســری فیلم کوتاه دینی رویش- مشهد 
1385، کتاب برگزیده در ششمین جشنواره 
فرهنگی، هنری امام رضا)ع(- همدان و مشهد 
آبان 138۷، کتاب برتر ســومین جشنواره 
انتخاب کتاب سال رضوی- مشهد 1389 و 
برگزیده هفتمین جشنواره کتاب سال رضوی 
مشــهد 1393 از جمله عناوین کسب شده 
توسط این کتاب در ســال های اخیر است.

  اقدام های سال های اخیر این بنیاد در 
تبیین جاده والیت

نقدی در زمینه اقدام های انجام شده توسط 
اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
آســتان قدس رضــوی در 
ســال های اخیر در زمینه 
تبیین مسیر هجرت تاریخی 
امام هشتم)ع( از مدینه به 
مرو اظهار مــی دارد: درباره 
جــاده و مســیر هجــرت 
که  رضــا)ع(  امام  حضرت 
به جاده والیــت معروف و 
مشهور شده است، جشنواره 
بین المللی فرهنگی و هنری 
امام رضا)ع( در ســال های 
اخیر ورود پیدا کرده اســت و مســئولیت 
برگزاری آن نیز به سازمان میراث فرهنگی 
کشور سپرده شده که هر سال هم مقاالتی 
در دهه کرامت در زمینه بررســی مســیر 
هجرت تاریخی امام رضا)ع( به ایران از سوی 
کارشناسان و محققان مربوط ارائه و در قالب 
مجموعه مقاالت منتشر شــده است.وی با 
اشاره به اهمیت تعیین مسیر هجرت حضرت 
رضــا)ع( از مدینه به مــرو از نظر تاریخی، 
مذهبی، ملــی و... اظهار می دارد: با توجه به 
تألیف کتاب جغرافیای تاریخی هجرت امام 
رضا)ع( از مدینه تا مرو و همچنین مرجعیت 
علمی بنیاد پژوهش های اســالمی آستان 
قدس رضوی و تألیف کتــاب دیگری با نام 
قدمگاه های امام رضا)ع( در نیشابور، ده سرخ 
و مشهد توسط گروه فرهنگ و سیره رضوی 
این بنیاد، استانداری خراسان رضوی از سال 
1396 درصــدد تعیین مســیر این هجرت 
تاریخی برآمد و از بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی تقاضا کرد تا در این مورد 

اظهارنظر کارشناسی کند.
این پژوهشــگر می افزاید: در همین راســتا 
جلسات متعددی در ســال های 96 و 9۷ با 
کارشناسان استانداری خراسان رضوی، اداره 
کل میراث فرهنگی استان، استادان دانشگاه 
و کارشناسان بنیاد پژوهش های اسالمی در 
محل این بنیاد و استانداری تشکیل و نسبت 
به تعیین مســیر هجــرت تاریخی حضرت 

ثامن الحجج)ع( در مناطق مربوط به مســیر 
استان خراســان رضوی اقدام و نتیجه این 
جلســات هم به تولیت وقت آســتان قدس 

اســتانداری خراســان  رضوی و 
رضوی اعالم شد.

وی تأکید می کند: عالوه بر این 
از طرف تولیت پیشین آستان 
قدس رضوی در سال های 96 
و 9۷ تعیین مســیر هجرت 
تاریخی امــام رضا)ع( از طرف 
یزد به ســمت خراســان نیز 
درخواست شــد که در این 
کارشناسی  جلســات  مورد 
برگزار و کارشناســان بنیاد 
آستان  اسالمی  پژوهش های 
قــدس رضــوی بــه همراه 
مدیرعامل و معاون پژوهشی 
این بنیاد به استان یزد سفر 
می دارد:  اظهار  کردند.نقدی 
در این ســفر ضمن دیدار با 
کارشناسان اداره کل میراث 
فرهنگی و اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی استان یزد 
و کارشناســان و محققــان 
تاریخــی و جغرافیایــی این 

استان جلساتی برگزار و دو مسیر یزد به طرف 
بافق و بهاباد و طبس و مسیر دیگر شامل یزد 
به طرف خرانق، رباط پشت بادام و طبس در 
مورد هجرت تاریخی امام رضا)ع( بررسی شد 
و نتیجه اینکه در هر دو مسیر آثاری مربوط 
به هجرت امــام رضا)ع( از قبیل قدمگاه ها و 
سنگ های مربوط به آن و همچنین بر اساس 
داده هــا و اطالعات تاریخــی، جغرافیایی و 
مردم شناسی، آثاری مشاهده و هر دو مسیر 
در این هجرت تاریخی محتمل به نظر رسید و 
گزارش آن هم در حال تنظیم نهایی است.این 
پژوهشگر با بیان اینکه این هجرت تاریخی 
از جهات گوناگون حائز اهمیت است، یادآور 
می شود: این هجرت تأثیر بسیار زیاد و غیرقابل 
توصیفی در گســترش مذهب حقه تشیع 
در ایران داشــته و حضرت رضا)ع( با اعمال، 
رفتار، سنت و سیره خود در مسیر این هجرت 
نمونه و الگویی از معارف، اخالق و مفاهیم ناب 
اسالمی را به یادگار از خود به جای گذاشتند.
وی در ایــن زمینــه به ورود حضــرت امام 
هشــتم)ع( به شهر نیشــابور و بیان حدیث 
معروف سلسله الذهب، همچنین زیارت مزار 
امامزاده محروق، ورود آن حضرت به روستای 
ده سرخ و وضو در چشمه آن و اقامه نماز، ورود 
به قریه سناباد و دعا در حق کوهسنگی که 
خداوند به آن برکت دهد، تعیین محل دفن 
خود در قسمت باالسر قبر هارون عباسی و... به 
عنوان نمونه هایی در این زمینه اشاره می کند.

  حضرت رضا)ع( 
با اعمال، رفتار، 

سنت و سیره 
خود در مسیر این 

هجرت نمونه و 
الگویی از معارف، 

اخالق و مفاهیم 
ناب اسالمی را به 
یادگار از خود به 

جای گذاشتند

بــــــــرش

به مناسبت 25 ذی القعده، آغاز هجرت تاریخی امام رضاj از مدینه به خراسان در سال 200هـ.ق 

کــی قرار اســت بیــن بــاغ اول و دوم جاده والیت؛ مسیر هجرتی که تمدن ساز شد
خواجه ربیع آسانسور نصب شود؟

09150004457

 آیا باید در این ایام شلوغی مشهد طرح های 
پیشــنهادی را اجرا و زائران هشتمین امام 
رئوف را اذیت کرد؟ آیا مسئوالن تصمیم گیر 
وضعیت شلوغی کفشداری۷ را دیده اند و باز 
بر تصمیمشان اصرار دارند و کفشداری های 

سیار صحن آزادی را راه اندازی نمی کنند؟
09150008486

 جوانان امید کشور هستند لطفاً برنامه های 
آســتان قدس برای جوانان و خانواده ها را 

تقویت کنید.
09360009490

 اگر مساعدت شود تا شرایط عضویت در 
کتابخانه های آســتان قدس راحت تر باشد 

بسیار ممنون خواهیم شد.
09360005390

مدیرکشتوصنعتمزرعهنمونهخبرداد
گوشت های مصرفی مهمانسرا 

چگونه تأمین می شود؟ 
آستان: مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه 
آســتان قدس رضــوی از ارســال 9۷ هزار 
کیلوگرم گوشت قطعه شده به مهمانسرای 
حضرت رضا)ع( توسط این مجموعه در سه 

ماه نخست سال 1398 خبر داد.
علی اورعی زارع گفــت: از این رقم 15 هزار 
کیلوگرم گوشت خورشــتی در قالب 99۷ 
کارتــن، 15 هزار و 352 کیلوگرم گوشــت 
قیمــه ای در یک هزار و 22 کارتن، 38 هزار 
و 689 کیلوگرم چلو گوشــتی در 2 هزار و 
466 کارتــن و 10 هــزار و 392 کیلوگرم 
گوشــت قورمه ســبزی در ۷12 کارتــن و 
همچنین بیش از 18 هزار کیلو گرم گوشت 
کبابی بوده اســت.وی ادامه داد: گوشت های 
قطعه بندی شــده در کارتن هایــی به ابعاد 
10×3۷×56 ســانتیمترمکعب و نایلون های 
65×95 ســانتیمتر که بهداشــتی و مورد 
تأیید دامپزشکی است، بسته بندی و ارسال 
می شود.مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه 
آستان قدس رضوی تأکید کرد: تمام مراحل 
بسته بندی گوشت در کارتن های بهداشتی، 
با دســتکش یک  بار مصرف بهداشــتی و 
بدون تماس مستقیم دست با گوشت انجام 
می شــود.اورعی زارع درباره شــیوه انتقال 
گوشت های قطعه شده به مهمانسرا بیان کرد: 
گوشت های منجمد شده در کارتن مورد تأیید 
و با برچســب دامپزشکی است که در دمای 
18- درجه سانتیگراد با ماشین سردخانه دار و 
مجوز صادر شده توسط دامپزشک کشتارگاه 
و سامانه قرنطینه دامپزشکی به حرم ارسال 
می شود.وی بهداشــت را یکی از نکات مهم 
در سالن قطعه کاری گوشــت عنوان کرد و 
افزود: دامپزشک مجموعه به عنوان مسئول 
بهداشت به طور دائم در سالن حضور داشته و 

بر تمام مراحل کار نظارت کامل دارد.
مدیر کشــت و صنعت مزرعه نمونه آستان 
قدس رضوی ادامه داد: هر روز تمام ســالن 
و وســایل با مواد بهداشــتی و آب گرم به 
طور کامل شست وشــو داده شده و در انتها 

با محلول جرمی سایت ضدعفونی می شوند.

صدای مردم 

خـــبر

رونق تولید

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

ع ۹
۸۰
۵۶
۳۰

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

ــ︣ ﹋︀︠ــ﹉ (︣︠︡ و ﹡︭︉  ــ︊﹊﹥ آب آ︫ــ︀﹝﹫︡﹡﹩︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ︗︡ا︨ــ︀زی︫  ︡﹝︀ت︎  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
و راه ا﹡︡ازی ︨﹫︧ــ︐﹛ آب ︫ــ﹫︣﹟ ﹋﹟)- او﹜﹢️ ا︗︣ا﹩ ٩٨)  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣٨ را از 
 ﹏﹢︑ و ️﹁︀︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ــ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ︵︣ــ﹅︨ 
ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس                                                                                      
 ️︀︀م در ︨ــ﹡ ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.setadiran.ir
﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
 ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠٢

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀︨
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٠/١٣٩٨/٠۵ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۴/١٣٩٨/٠۵ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ ︀ن︮  ︀︋﹫ ︡ای︠  ︐ ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –︋ا  ︋-︪︡﹞ -︀ن ر︲﹢ی ︨︣ا ︢ار :︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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️ اول
آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ - ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای)﹡﹢︋

 ﹤︣ی، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︪︣و ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ــ︣﹋️ در ﹡︷︣ دارد︋   ︫﹟ا
.︡︀﹝﹡وا﹎︢ار ،︡﹠︫︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹑﹫️ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡︮  ذ﹏ را︋ 

مدت قراردادمشخصات فعاليترديف
مبلغ برآورد

«ميليون ريال»

نوع و ميزان تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار (ريال)

1

انجام خدمات پيمانكاري (فعاليتهاي بهره بردارى ،مشتركين 
وخدمات عمومى) در قالب كار مزدى در 

حوزه فعاليت شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوى شامل 
ستاد مركزى و امورهاى تابعه با ادارات زير مجموعه آن

3400000000 12107346 ماه

﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹋︣ ︣داری،﹝︪︐︣﹋﹫﹟ و﹝︀﹜﹩ و︎︪︐﹫︊︀﹡﹩︫  ︣ه︋  ︣ ︻︡ه ﹝︺︀و﹡﹫﹟︋   ︋ً︀ د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت : ﹝︪︐︣﹋

﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︑︊︳ از وزارت  ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ﹑﹫️ در ر︫︐﹥︠      ٣- دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ از ︨﹢ی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری از ︑︀ر﹢︑ ﹩﹞ ︳︫︣ا ﹟︡︗وا : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞ ،۴-︑︀ر 
︣ا︨︀ن  ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  ﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨ــ︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️︗ (١٣٩٨/٠۵/١٢ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر)
 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ ﹅︣︵ از ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ـ ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ـ ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ٨۶۶٣٩٣٨-۵١٣ ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ر︲﹢ی
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١۴ روز و ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر را در﹢﹋︢﹞ ا︨﹠︀د iets.mporg.ir : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ️﹋︣  ︫﹟د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا ﹤  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ﹏﹫﹝﹊︑ ﹤  ︋️︊︧﹡ (١٣٩٨/٠۵/٢۶
﹫︲﹢︑ ︣︀︨-۵︀ت : ︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا﹡︐︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︀︨ ،︳︣ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و...) 

﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن︠   ︋ً︀ ︊︐﹋
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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ع ۹
۸۰
۵۵
۹۳

﹡﹢︋️ دوم



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 6 مرداد 1398 25 ذی القعده 1440 28 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9024  

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیازمند شدت برخورد
قوه قضائیه است

دریافت انرژی با نرخ دولتی و فروش ارز آزاد خیانت صادرکننده به کشور است. نزدیک 
به 19 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته در حالی که دولت همچنان 
منتظر بازگشت مبلغ باقیمانده از ارز حاصل از صادرات است. افزایش تجارت مرزی با 
عراق و افغانستان در سال گذشته منجر به صادرات و واردات پایاپای یعنی صادرات 
و دریافت کاالی مابه ازای آن شد. در بخش دیگر، صادرات کاال بخصوص به عراق به 
صــورت ریالی بــود و ارزی از این محل در اختیار صادرکننده قرار نگرفته تا آن را به 
ســامانه نیما واریز کند. عدم شفافیت آمارها امکان تعیین عدد مشخص صادرات و 
واردات کاال به کاال یا کاال در ازای دریافت ریال را نامشخص کرده است، اما به صورت 
تقریبــی رقمی در حدود 5 تا 10 میلیارد ریال به صورت ریالی یا صادرات در مقابل 
واردات تبادل و معامله شده است؛ تجارتی که در سال های گذشته بخصوص در سال 
97 توسط بسیاری از تاجران خرد در مرزهای ایران وافغانستان رونق گرفت، واردات یا 

صادرات کاال به صورت ریالی و عدم دریافت ارز را در پی داشت.
گذشته از صادرات ریالی یا دریافت کاال، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان همچنان  
رقمی در حدود 10 میلیارد دالر را به ســامانه نیما بازنگردانده اند؛ به نظر می رســد 
صادرکنندگان کاالی غیرنفتی تمایلی به بازگشت ارز به سامانه نیما را ندارند؛ یا در 
برابر الزام های بانک مرکزی همچنان مقاومت می کنند یا برخی ارز حاصل از صادرات 

کاالی غیرنفتی را در بازار آزاد به فروش رسانده اند.
بازگشت ارز ناشی از صادرات محصوالت غیرنفتی به کشور از 44 میلیارد دالر تاکنون 
رقم 19 میلیارد دالر بوده است؛ رقمی که نیمی از آن همچنان در هاله ای از ابهام است 
و صادرکنندگان پاسخ روشن و قانع کننده ای در عدم تمایل به عرضه ارز خود به دولت 
و بانک مرکزی نداده اند. به نظر می رسد امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
به سامانه نیما نزدیک به 10 میلیارد دالر وجود ندارد و تشویق ها و تنبیه های دولت 
تنها بتواند رقم 19 میلیاردی را به 25 میلیارد دالر افزایش دهد، چرا که سایر دالرهای 

مطرح شده، به نوعی از دست دولت خارج شده است. 
بی شک بخشی  از دالرهای صادرات کاال به کاال یا صادرات در ازای ریال را نمی توان 
زیر سؤال برد، چرا که بخشی از تجارت مرزی به شمار می رود. از سوی دیگر دسته ای 
از صادرکنندگان به دلیل تفاوت فاحش ارز نیمایی با ارز آزاد، بخش قابل توجهی از آن 
را به قیمت آزاد به فروش رساندند؛ فاصله 2 تا 5 هزار تومانی بازار آزاد با ایجاد وسوسه 
در صادرکننده، دولت را از دریافت ارزهای صادراتی محروم کرد. درنتیجه برخورد قوی 
و جدی قوه قضائیه با صادرکنندگانی که در ازای تولید کاالی خود در ایران از آب، برق 
و منابع انرژی بسیار ارزان استفاده، اما تمایلی به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 
دولتی ندارند، بسیار ضروری اســت. بی شک صادرکنندگانی که مایل به فروش ارز 
صادراتی خود به نرخ آزاد هستند نباید از انرژی ارزان استفاده کنند و در ازای دریافت 
دالر با نرخ آزاد باید قیمت انرژی مصرفی را به بهای کشورهای حوزه خلیج فارس و 

به صورت آزاد پرداخت کنند.
قطعاً دریافت انرژی ارزان و فروش ارز به قیمت آزاد خیانتی نابخشــودنی به کشور و 
به ملت است که انتظار می رود قوه قضائیه با متخلفان به شدت برخورد کند، چرا که 
در صورت عدم مدیریت ارز و کم توجهی به مثبت نمودن تراز ارز، یک بار دیگر شاهد 

افزایش نرخ ارز و چالش های دیگری بر اقتصاد کشور خواهیم بود.

تمرکز تمام امور بازرگانی در وزارت صنعت

سکان بازار در دستان صمت قرار گرفت
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  ســرانجام و پس از 
حدود پنج ســال از اجرای قانون انتزاع )تمرکز 
وظایف و اختیارات بخش کشــاورزی در وزارت 
جهاد کشــاورزی(، سران ســه قوه هفته پیش 
مصوب کردنــد با تعلیق دو ســاله این قانون، 
وظایف منتزع شده به وزارت صمت بازگردد تا 
گوی و میدان تنظیــم بازار بار دیگر در اختیار 

این وزارتخانه قرار گیرد. 
در پنج ســال گذشــته و به ویژه در یکی دو سال 
اخیر، انتقادات تندی بــه عملکرد ضعیف وزارت 
جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کاالهای اساسی و 
همچنین تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده بود. 
برخی منتقدان پیشــنهاد کردند برای جلوگیری 
از اجرای ناقص و ضعیف قانون انتزاع، بهتر اســت 
وزارت صمت، تفکیک و وزارت بازرگانی احیا شود 
و برخی دیگر از منتقدان نیز جهادکشــاورزی را 
مسئول همه نابســامانی های بازار دانسته بودند. 
مدیران وزارت جهاد کشــاورزی اما بارها در پاسخ 
به چنین انتقادهایی، نداشتن اهرم های الزم و خأل 
ســاختاری را عامل ناتوانــی در اجرای موفق این 

قانون اعالم کردند.
حاال براساس اظهارات حسین مدرس خیابانی در 
نخستین جلسه خبری خود در کسوت قائم مقام 

وزیر صمت در امور بازرگانی، تمام اختیارات منتزع 
شده از وزارت صمت پیرو قانون مصوب سال 91 

به همین وزارتخانه برمی گردد.
وی تنظیــم بــازار را مهم ترین رکــن بازرگانی 
داخلی دانســت و گفت: هم رهبری و هم شخص 
رئیس جمهور، تنظیم بــازار و حفظ آرامش مردم 
را مورد تأکید قرار داده اند و بر همین اســاس باید 

هماهنگی ها در حوزه بازار افزایش یابد.
مدرس خیابانی ادامه داد: تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار سه رکن اصلی تنظیم بازار هستند و وسعت 
تأمین کاال با دهه های گذشته تفاوت دارد، بنابراین 
 تنظیم بــازار و قیمت 100 قلم کاالی اساســی 

)9 گروه کاالیی( به طور مداوم رصد می شود.
وی در پاســخ به خبرنگاری در خصوص منتفی 
شدن احیای وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بدون 
شــک تنظیم بازار، فرابخشی است و امور مربوط 
به حوزه بازرگانی باید تحت راهبری متمرکز قرار 
بگیــرد، اما این را که این هدف در قالب قائم مقام 
بازرگانی وزارت صمت باشد یا وزارتخانه بازرگانی 

احیا شود، مجلس تعیین خواهد کرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تأمین کاال مقدم 
بر قیمت است، افزود: قیمت، به مثابه خروجی 
و تأمین، ابزار تنظیم بازار اســت. در واقع نباید 

در تنظیم بازار، به اصــل تولید ملی ضربه زد، 
چرا که بخش زیادی از کاالهای اساســی را در 

کشور تولید می کنیم.

 صادرات واجب تر از نان شب است
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاســخ 
به پرسش خبرنگار ما مبنی بر رویکرد تنظیم بازار 
به صادرات و تولید صادرات محور، گفت: در حال 
حاضر صادرات از نان شب هم برای کشور واجب تر 
اســت. وقتی کارخانه ای با 50 درصد ظرفیت کار 
می کند، هزینه هــای تنظیم بازار را به بازار داخل 
تحمیل می کند. صادرات اما هم در افزایش میزان 
اســتفاده از ظرفیت تولید نقش به سزایی دارد و 

هم قیمت کاال را در بازار داخلی کاهش می دهد.
به گفته مدرس خیابانی، تقویت توان اقتصادی 
کشور در گرو صادرات اســت  و امروز بهترین 
موقعیت برای تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت 
و جایگزینــی صادرات غیرنفتی با نفت اســت 
که به این منظور، مشــوق های حمایتی را ارائه 
خواهیم کرد. ضمن اینکه برخی سیاســت ها را 
به صورت اســتانی و غیرمتمرکز اجرا خواهیم 
کرد و ســتاد اســتانی تنظیم بازار به ریاست 

استانداران تشکیل خواهد شد.

 وزن نظارتی سازمان حمایت بیشتر می شود
مدرس خیابانی در بخشــی دیگر از ســخنانش 
به حذف اختالالت ناشــی از نوســان ها به سود 
مصرف کننده و مقابله با گران فروشی، به عنوان 
یکی از وظایف اصلی تنظیم بازار، اشاره و اضافه 
کرد: وزن اصلی ســازمان حمایــت بار دیگر به 
ســمت بعد نظارتــی افزایش خواهــد یافت و 
طرح های نظارتی ویژه برای این ســازمان دیده 

شده است، بدین صورت که هر هفته پنج اولویت 
کاالیــی را نظارت خواهد کــرد و البته با وجود 
3 میلیون واحد صنفــی، 400 اتاق اصناف و 7 
هزار و 500 اتحادیه، ظرفیت قابل توجهی برای 
کنترل بازار وجود دارد و سامانه های الکترونیکی 
هــم می توانند به تقویت نظــارت و تنظیم بازار 
کمــک کنند. وی همچنین از تعیین قیمت نان 

در یک ماه آینده خبر داد.

مجلس با حذف مسکن از الیحه 
مالیات بر سرمایه مخالف است

کارگروه حذف یارانه پردرآمدها 
تشکیل شد

آمار جدید اجاره بها بی شک 
افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی است

برنامه  جدید برای فروش 
اقساطی واحدهای مسکن مهر

ایران خودرو ۶ برابر بیشتر از 
قیمت اعالمی در بورس می ارزد

سخنـــگوی  تســـنیم: 
کمیسیون عمران مجلس از 
حذف بخش مسکن از الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه خبر 

داد. صدیف بدری گفت: هیئت دولت در جریان 
بررسی الیحه مالیات بر فعالیت های اختالل زا، 
بخش مســکن را از الیحه مالیــات بر عایدی 
سرمایه مسکن حذف کرده است، مجلس موافق 
اعمال این مالیات اســت و قطعاً این قانون باید 

برای ساماندهی بازار مسکن اعمال شود.

فارس: شــریعتمداری وزیر 
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
یارانه  کارگروه حذف  گفت: 
پردرآمدها تشــکیل شــد. 

وظیفه این کارگروه شناسایی دهک های باالی 
درآمدی اســت که نیازی به یارانه ندارند. یارانه 
این افراد با محوریت اســتانداران، حذف شده و 
اگر منابعی از این طریق بدست آید، با محوریت 
استانداران برای ایجاد اشتغال در همان استان ها 

اقدام می شود.

فرهاد  نــود اقتصــادی: 
بیضایی، کارشــناس مسکن 
گفت: ســال گذشــته آمار 
رســمی 40 درصد افزایش 

نرخ اجاره بها را نشان می داد؛ بنابراین آمار اعالم 
شده توسط وزارت راه و استناد رئیس جمهور را 
نمی توان مالك قضاوت قرار داد؛ اگر آمار جدید 
افزایش اجاره بها از ســوی مرکز آمار برای کل 
کشور منتشر شود، پیش بینی می شود که رقم 

افزایش اجاره بها از ۶0 تا 100 درصد برسد.

ایســنا: محمــد حســن 
علمداری، مدیر امور اعتباری 
بانک مسکن از برنامه جدید 
مسئوالن بخش مسکن برای 

تکمیل، افتتاح و فروش اقساطی بخش عمده ای 
از واحدهای باقی مانده مسکن مهر خبر داد. وی 
گفت: بر این اساس مقرر شد تا پایان سال جاری 
حدود 100 هزار واحد مسکن مهر که عملیات 
ساخت آن ها به پایان رسیده، با فروش اقساطی 

به متقاضیان تحویل شود.

دبیر  بیگلــو،  مازیار  ایرنا: 
انجمن قطعه ســازان خودرو 
گفــت: ســهام دولــت در 
شرکت های خودروسازی باید 

به ارزش واقعی واگذار شــود و به همین دلیل 
پیش از هــر چیز باید دارایی های آن ها تجدید 
ارزیابی شود. وی با اشــاره به اینکه این سهام 
باید به ارزش واقعی محاسبه شود، افزود: به نظر 
می رســد ارزش واقعی ایران خودرو بین 5 تا ۶ 

برابر آنچه امروز در بورس ارائه می شود، باشد. 

چهره خبر
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفتمدیر امور اعتباری بانک مسکن بیان کردکارشناس مسکن مطرح کردوزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

سربازان از ۱۴۰۱ بدون گواهی مهارت ترخیص نمی شوند     مهر:  سرتیپ مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه بااشاره به اجباری شدن ثبت نام کالس یازدهمی ها در سامانه 
سرباز-ماهر گفت:براساس تدوین برنامه پنج ساله از سال ۱۴۰۱ ترخیص سربازان منوط به دریافت گواهی مهارتی است. وی افزود: وظیفه قرارگاه، فراهم کردن ساز و کار مهارت آموزی به سربازان در دوران 

دو سال خدمت سربازی است تا حدی که سربازان بتوانند دست کم پس از دوران خدمت، آماده ورود به بازار کار شوند.
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یادداشت روز

 دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان

تصویب چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه 
فارس: راهکار پیشــنهادی دولت برای 
جبران کسری بودجه امسال در جلسه 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی 
ســران قوا به تصویب رسید. واگذاری و 
مولدسازی دارایی های دولت، استفاده از 
حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی 
اســالمی و برداشــت 45 هزار میلیارد 
تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است. 

شماره پرونده: 139404006091000339/1       شماره بايگانى پرونده: 9401121
شماره ابالغيه: 139805106091003852       تاريخ صدور: 1398/04/30

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9401121 و 9401489
بدينوسيله به شما وحيد وفائى نوقابى فرزند على به شماره ملى 0940907909 و شماره شناسنامه 1748 با توجه به 
عدم شناسايى آدرس شما و بنا به درخواست بستانكار ابالغ ميگردد كه ششدانگ پالك 2- فرعى: 9 از يك از پالك 
ــك روستاى گرمه و حدود 3/5 كيلومترى از  ــهد جاده جگوارش ــهد ناحيه 2 واقع در مش اصلى 124 در بخش 10 مش
ــاورزى) مورد وثيقه سند رهنى شماره 66704 و 196 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى شماره  جاده اصلى (زمين كش
ــان رضوى به مبلغ 16/851/000/000 ريال ارزيابى گرديد لذا چنانچه به مبلغ  ــهر مشهد مقدس استان خراس 75 ش
ــار آگهى مهلت داريد  فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش
ــاب به اين شعبه  ــى به صورت على الحس اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ 8/000/000 ريال بابت هزينه كارشناس
ــد.  ــى ترتيب اثر داده نخواهد ش تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناس

آ- 9805540 م.الف 349
رياست اداره اول اجراى ثبت مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139604006091002082/1      شماره بايگانى پرونده: 9608003
شماره ابالغيه: 139805106091003622        تاريخ صدور: 1398/04/25

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9608003
ــى تاريخ تولد: 1348/05/04 شماره ملى: 0848749073  ــيله به آقاى سيدمهدى سيدى نام پدر: سيدعيس بدينوس
شماره شناسنامه: 453 (به عنوان بدهكار) مديون سند رهنى و شرطى: شماره سند: 1528، تاريخ سند: 1390/06/02 
ــان رضوى ابالغ مى گردد كه تعاونى اعتبارى  ــمى شماره 216 شهر مشهد استان خراس ــناد رس تنظيمى دفترخانه اس
ــه 9608003 عليه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس  ثامن االئمه اجرائيه اى تحت كالس
شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ موضوع 
الزم االجرا: 534/650/000 ريال (پانصد و سى و چهار ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال) تا تاريخ تقاضا مى باشد 
و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18- آئين نامه اجراى 
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده  ــما منتشر و از زمان انتش ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس مفاد اس
محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات 
اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ يك باب منزل با پالك ثبتى 8090 فرعى از 232 
اصلى بخش 9 مشهد مى باشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى 

منتشر نخواهد شد. آ- 9805568 م.الف 350
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139704306091000424      تاريخ ثبت: 1397/11/16
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9602905- 9602906- 9602907
ــتناد اسناد رهنى شماره 4859 و 4860 و 4861 مورخ 1393/11/11 دفترخانه شماره 311 مشهد  بانك ملت به اس
اجرائيه تحت كالسه 9602905 و 9602906 و 9602907 در قبال مبلغ 526593316 ريال تا تاريخ 1396/04/26 
ــه 1. خانم فريبا  ــال تا تاريخ 1396/04/26 علي ــخ 1396/04/26 و 520462077 ري ــا تاري ــال ت و 549661224 ري

ميرشكار به كدملى 3620171815 به شماره شناسنامه 17286
2. آقاى مهرداد ميرشكار به كدملى 5250132200

ــورخ 1397/04/21 و  ــالغ اجرائيه در م ــوده كه پس از اب ــى 3640140702 صادر نم ــكار به كدمل ــالد ميرش 3. مي
ــمى، الزم االجراء و تقاضاى  ــناد رس 1396/08/16 و 1396/08/24 در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس
بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده پالك ثبتى 68143 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مشهد به آدرس مشهد- قاسم آباد- 
ــهيد رفيعى- رفيعى 16- قطعه اول- سمت چپ- طبقه سوم به مبلغ 2650000000 ريال ارزيابى و قطعيت  بلوار ش

يافته كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ــماره پالك ثبتى 68143 مفروز و مجزى شده از 11388 فرعى از 175  ــده ملك فوق به ش ــناد ارائه ش طبق كپى اس
ــال 1391 مشتمل بر شش دانگ يك  ــرى ب س ــماره دفترچه مالكيت 507203 س ــهد به ش اصلى بخش 10 در مش
ــده به شماره  ــت. گواهى پايان كار ارائه ش ــكار ثبت گرديده اس ــوم به نام خانم فريبا ميرش واحد آپارتمان در طبقه س
ــهردارى به شماره 1237651، مورخ 1393/10/25 ارائه گرديده است  ــتعالم ش 529119، مورخ 1392/07/08 و اس
ــاحت 12/50 مترمربع و انبارى قطعه 6- به مساحت  ــاحت آپارتمان 106/18 مترمربع و پاركينگ قطعه 6 به مس مس
ــده، داراى دو اتاق خواب و  ــوم غربى، قطعه 6 تفكيكى واقع ش ــد. آپارتمان واقع در طبقه ى س 1/73 مترمربع مى باش
پذيرائى با كف سراميك و آشپزخانه اپن در يك مجموعه 8 واحدى و 4 طبقه روى همكف قرار دارد. ساختمان مجهز 
ــاختمان سنگ و نوع سازه آن اسكلت فلزى با سقف بتنى و قدمت ساخت آن حدود 6 سال و  ــور و نماى س به آسانس
ساختمان جنوبى ساز و داراى امتيازات آب و برق و گاز مى باشد در حال حاضر در تصرف مالك و محل مورد ارزيابى 
ــش دانگ آپارتمان فوق به امتيازات به نرخ عادالنه  با حدود اعالمى پالك ثبتى فوق مطابقت دارد. بنابراين ارزش ش
روز و با توجه به نوسان قيمت ها، موقعيت، متراژ، تحقيقات محلى و مقايسه قيمت امالك مشابه مبلغ 2650000000 

ريال معادل دويست و شصت و پنج ميليون تومان ارزيابى گرديد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى

شماالً در سه قسمت، كه قسمت دوم آن غربى، است. اول ديوار و پنجره به طول سه متر و بيست و يك سانتى متر به 
فضاى معبر مجاور دوم ديوار و لبه بالكن به طول 14 سانتى متر به فضاى معبر مجاور سوم ديوار و لبه بالكن به طول 

دو متر و هفتاد و نه سانتى متر به فضاى معبر مجاور
شرقاً، در پنج قسمت، كه قسمت چهارم آن شمالى، قسمت دوم آن جنوبى است. اول ديوارى است مشترك به طول 
چهار متر و شصت و هفت سانتى متر به آپارتمان قطعه پنج شماره 68142 فرعى دوم ديوارى است به طول يك متر 
ــانتى متر به راه پله مشاعى سوم درب و ديوار است به طول پنج متر و پانزده سانتى متر به راه پله  ــت و هفت س و بيس
مشاعى چهارم ديوارى است به طول يك متر و بيست و هفت سانتى متر به راه پله مشاعى پنجم ديوارى است مشترك 

به طول هشت متر و شصت و هفت سانتى متر به آپارتمان قطعه پنج شماره 68142 فرعى
ــت. اول درب و ديوار است به طول  ــمت چهارم آن غربى اس ــمت دوم آن شرقى، قس ــمت، كه قس جنوباً: در پنج قس
ــصت و پنج سانتى متر به راهرو  ــت به طول يك متر و ش ــانتى متر به راهرو دوم ديوارى اس يك متر و چهل و چهار س
ــانتى متر به فضاى حياط مشاعى چهارم ديوار و لبه بالكن  ــت و سه س ــوم ديوار و لبه بالكن به طول يك متر و بيس س
ــاعى پنجم ديوار و پنجره است به طول سه متر و سى و سه  ــانتى متر به فضاى حياط مش به طول يك متر و پنجاه س

سانتى متر به فضاى حياط مشاعى 
غرباً: ديوارى است به طول هجده متر و پنجاه سانتى متر به فضاى ملك مجاور و

ــت به طول يك متر و پنجاه  ــماالً درب و ديوار اس ــاحت 1/73 به حدود اربعه: ش منضمات ملك: الف)) انبارى به مس
ــترك به طول يك متر و پانزده سانتى متر به انبارى قطعه پنج  ــاعى شرقاً: ديوارى است مش ــانتى متر به حياط مش س
جنوباً: ديوار به ديوار است به طول يك متر و پنجاه سانتى متر به ملك مجاور غرباً: ديواريست مشترك به طول 1/15 

متر به انبارى قطعه شماره 7.
ــماالً: خط فرضى به محوطه مشاعى است به طول دو متر و پنجاه  ــاحت 12/5 به حدود اربعه: ش ب)) پاركينگ به مس

ــت به طول پنج متر به محوطه پاركينگ  ــرقاً: خط فرضى به محوطه مشاعى اس ــانتى متر به پاركينگ قطعه پنج ش س
جنوباً: خط فرضى است به طول دو متر و پنجاه سانتى متر به حياط مشاعى غرباً: خط فرضى به محوطه مشاعى است 

به طول پنج متر به ملك مجاور.
ملك موصوف برابرنامه شماره 139885606267003410 مورخ 1398/04/25 دفتر امالك بازداشتى، فاقد بازداشتى 
ــد، مزايده به صورت شش دانگ از ملك موصوف در قبال مبلغ 2650000000 ريال در روز چهارشنبه مورخه  ميباش
ــهد واقع در خيابان امام خمينى  ــعبه اول اجراى ثبت مش ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل ش 1398/05/23 از س
ــنهادى نقداً واگذار ميگردد ضمناً مبلغ بابت حق مزايده  ــروع و به باالترين قيمت پيش جنب بانك ملى كوچه ثبت ش
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق  ــر دولتى و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده و س و مبلغ بابت نيم عش
تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده ميباشد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار 

خواهد شد. آ- 9805569 م.الف 351
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139604006091000480/1           شماره بايگانى پرونده: 9603077
شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000023     تاريخ صدور: 1398/04/25

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101- مورد وثيقه كالسه 9603077
ــماره ملى 0932913725 2- خانم  ــين آباد قائينى فرزند محمدعلى بش ــين ساده حس ــيله به: 1- آقاى حس بدينوس
ــماره ملى 0932960731 مديونين پرونده اجرايى كالسه فوق له بانك  ــرف تسبيح پور خراسانى فرزند محمد بش اش
اقتصاد نوين عليه شما ابالغ مى گردد طبق گزارش شماره 98/19718- 1398/02/12 و 98/19719- 1398/02/12 
ــماره يك (1) فرعى از چهار هزار و  ــترى بوارده 1426- 1398/02/15، 1- پالك ثبتى ش ــناس رسمى دادگس كارش
هشتصد و بيست (4820) اصلى بخش يك (1) مشهد 2- پالك ثبتى شماره سه هزار و يكصد و هفتاد و دو (3172) 
ــند رهنى شماره 181361 تنظيمى  ــهد مورد وثيقه س ــى و دو (232) اصلى بخش نه (9) مش ــت و س فرعى از دويس
ــان رضوى بترتيب به مبلغ 12/400/000/000 ريال و  ــماره 59 شهر مشهد استان خراس ــناد رسمى ش دفترخانه اس
ــيد، اعتراض كتبى  7/700/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر براى هر 
ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش  ــه مبلغ 9/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تس ــالك ب پ

بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9805577 م.الف 352
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006093000098/1           شماره بايگانى پرونده: 9800589
شماره ابالغيه: 139805106093001258             تاريخ صدور: 1398/03/21

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9800589
بدين وسيله به بدهكاران

- ام البنين كمالى ميرزائى نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1362/01/04 شماره ملى: 0938975269 شماره شناسنامه: 24
- فرهاد ظريف مراديان نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1355/11/12 شماره ملى: 1282393502 شماره شناسنامه: 47024
- سعيده كرمانى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1364/06/28 شماره ملى: 0703679090 شماره شناسنامه: 3305

ــماره سند: 1802/100/41164402،  ابالغ مى گردد بانك اقتصاد نوين جهت وصول طلب خود بابت قرارداد بانكى ش
تاريخ سند: 1393/12/09، بانك مربوطه: اقتصاد نوين عليه شما اجرائيه اى به مبلغ

موضوعات الزم االجرا: 111/092/236 ريال (صد و يازده ميليون و نود و دو هزار و دويست و سى و شش ريال)
- اصل طلب: 49/701/738 ريال

- خسارت تأخير تأديه: 61/390/498 ريال
ــارت: 1398/01/29 و ديگر خسارات متعلقه  ــبه خس ــارت تأخير روزانه: با نرخ 34 درصد، تاريخ مبناى محاس - خس
ــه 9800589 در اين اداره تشكيل شد. و طبق گزارش مأمور پست آدرس  ــت و پرونده اجرائى به كالس صادر كرده اس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــما شناسايى نشده است، لذا بنا به تقاضاى بس ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9805579  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 353
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006091000174/1        شماره بايگانى پرونده: 9801942
شماره ابالغيه: 139805106091003473          تاريخ صدور: 1398/04/19

دفترخانه اسناد رسمى شماره 18 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9801942

ــنامه 545 كدملى 1062607139 (مديون و  ــيدهادى ابوترابى فرزند محمد به شماره شناس ــيله به آقاى س بدينوس
ــهد ابالغ ميگردد كه  ــناد رهنى 123058- 92/10/25 و 128363- 95/5/20 تنظيمى دفترخانه 18 مش راهن) اس
ــما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مشهد،  ــه 9801942 عليه ش بانك تجارت اجرائيه اى به كالس
آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 
ــصد و هشتاد و پنج ريال)  ــصت و دو هزار و شش 1/114/062/685 ريال (يك ميليارد و يكصد و چهارده ميليون و ش
تا تاريخ تقاضانامه بانك مورخه 1398/2/16 ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به 
آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر 
ــده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس  ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش و از زمان انتش
از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: آپارتمان به 
پالك ثبتى 26394 فرعى از 14055 فرعى از باقيمانده 6452 فرعى از 182 اصلى بخش 10 مشهد (پالك بيست و 
شش هزار و سيصد و نود و چهار فرعى از چهارده هزار و پنجاه و پنج فرعى از باقيمانده شش هزار و چهارصد و پنجاه 
ــهد) طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز  ــتاد و دو اصلى بخش ده مش و دو فرعى از يكصد و هش

آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9805580 م.الف 354
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139604006218000485/2        شماره بايگانى پرونده: 9803169
شماره ابالغيه: 139805106092006874          تاريخ صدور: 1398/05/02

دفترخانه ازدواج شماره 46 شهر داورزن استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره 446 صادره از قم و كدملى 0383822823 ابالغ  ــنامه ش ــيله به آقاى محمد رضائى فرزند على شناس بدين وس
مى شود كه خانم ريحانه زاهدى يگانه جهت وصول مهريه به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 29075 دفتر 
ــتان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803169 در اين  ــهر داورزن اس 46 ش
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/09/13 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 

ــبت به  ــوب مى گردد، نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس محلى آگهى مى ش
پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9805581 م.الف 355

مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001751/1          شماره بايگانى پرونده: 9802761
شماره ابالغيه: 139805106092006875            تاريخ صدور: 1398/05/02

دفترخانه ازدواج شماره 8 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــوى نام پدر: سيدحسين تاريخ تولد: 1368/11/01 شماره ملى: 0920622666  ــيله به آقاى سيدجواد موس بدين وس
شماره شناسنامه: 0920622666 ابالغ مى شود كه خانم اعظم قاسمى جهت وصول 300 به استناد مهريه مندرج در 
سند ازدواج شماره 11719 دفتر 8 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802761 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/22 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
ــبت به پرداخت  ــوب مى گردد، نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس آگهى مى ش

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9805582 م.الف 356
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000825/1         شماره بايگانى پرونده: 9801205
شماره ابالغيه: 139805106092006844            تاريخ صدور: 1398/05/02

دفترخانه ازدواج 40 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــكراله لطفى خيبرى نام پدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1335/03/01 شماره ملى: 0919462251  ــيله به آقاى ش بدين وس
ــم زاده نام پدر: عيسى تاريخ تولد: 1342/10/10 شماره ملى:  ــماره شناسنامه: 3 ابالغ مى شود كه خانم فاطمه قاس ش
0934078416 شماره شناسنامه: 1779 جهت وصول 314 سكه طالى تمام بهار آزادى رايج به استناد مهريه مندرج 
در سند ازدواج شماره سند: 606، تاريخ سند: 1388/11/28، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 40 شهر مشهد 
استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801205 در اين اداره تشكيل شده 
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــما به ش و طبق گزارش 1398/02/28 مأمور، محل اقامت ش
ــود  ــار محلى آگهى مى ش طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9805583 م.الف 357
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند  ــتناد 2 برگ فرم استش ــى باس ــين ايزدى قدوس نظر به اينكه آقاى حس
ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــماره پالك 21 فرعى از باقيمانده يك اصلى بخش 12 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى  به ش
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 2582 دفتر 16 صفحه  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم ش مفقود گرديده اس
ــماره چاپى 3751 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از  ــى ثبت و سند به ش ــين ايزدى قدوس 360 بنام آقاى حس

اين حكايتى ندارد.....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
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 سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805584 م.الف 358
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092001010/1        شماره بايگانى پرونده: 9801537
شماره ابالغيه: 139805106092006825           تاريخ صدور: 1398/05/02

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9801537
بدينوسيله به آقاى رضا بيك خراسانى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1342/01/01 شماره ملى: 0934080801 شماره 
ــهد متعلق به شما در قبال  ــنامه: 2018 اعالم مى گردد: پالك ثبتى 3626 فرعى از 183- اصلى بخش 10 مش شناس
طلب خانم مهرى فتحى 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. در ضمن اين آگهى در يك 

نوبت در روزنامه..... چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9805585 م.الف 359
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000098      تاريخ ثبت: 1398/03/19
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9504731- 9504732- 9504733
ــند رهنى 162407 مورخ 1392/9/27 و 165785 مورخ 1393/6/17 و 160732 مورخ  ــتناد س ــامان به اس بانك س
ــه 9504731 و 9504732 و  ــهد اجراييه تحت كالس 1392/5/9 و 172003 مورخ 1394/12/22 دفترخانه 25 مش
9504733 در قبال مبالغ 1/855/185/652 (يك ميليارد و هشتصد و پنجاه و پنج ميليون و صد و هشتاد و پنج هزار 
و ششصد و پنجاه و دو ريال) و مبلغ 4/274/007/925 ريال (چهار ميليارد و دويست و هفتاد و چهار ميليون و هفت 
هزار و نهصد و بيست و پنج ريال) و مبلغ 2/123/876/608 ريال (دو ميليارد و صد و بيست و سه ميليون و هشتصد 
ــصد و هشت ريال) عليه مشترى و راهن آقاى محمدرضا فاضل تهران نژاد فرزند غالمرضا  ــش هزار و شش و هفتاد و ش
ــخ 1396/10/30- 1396/10/26- 1396/10/26 در  ــادر كه پس از ابالغ اجرائيه در تاري ــى 0451589653 ص كدمل
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده  ــناد رس پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجرائى مفاد اس
ــه پالك فرعى) 7104 هفت هزار و صد و  ــدانگ پالك اصلى (باقيمانده 183 صد و هشتاد و س ــكونى شش اعيان مس
ــه اصلى 183  ــتاد و س ــت فرعى 7048 از باقيمانده يكصد و هش چهار فرعى پالك متنى از هفت هزار و چهل و هش
مفروز ناحيه دو بخش ده مشهد واقع در مشهد- بلوار الدن- نبش گلديس 19 كه به مبلغ 70/700/000/000 ريال 
ــناس  ــت توصيفات اجمالى ملك طبق نظر كارش ــاد ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته اس (هفت

دادگسترى به شرح ذيل مى باشد:
1- پالك ثبتى به شماره 7104 فرعى از 7048 فرعى از باقيمانده 183 اصلى بخش 10 مشهد و به مساحت 248/5 

مترمربع مى باشد. زمين داراى كاربرى مجاز مسكونى تراكم متوسط بوده و در طرح خازنى واقع است.
ــف داراى پنج واحد  ــامل: پاركينگ، همك ــاختمانى مورخ 1393/2/21 مجتمع داراى 6 طبقه ش ــر گواهى س 2- براب

تجارى، طبقات اول تا چهارم شامل جمعاً 8 واحد مسكونى مى باشد.

3- زيربناى ناخالص مسكونى حدود 994 مترمربع بوده و هر يك از واحدهاى مسكونى داراى زيربناى خالص حدود 
ــكلت ساختمان فلزى، نما سنگ و هر يك از واحدهاى مسكونى داراى سه خواب،  ــد. اس 155 تا 165 مترمربع مى باش
ــازى  ــپيلت بوده و در برخى از واحدها بازس ــرمايش و گرمايش كولر گازى و اس ــراميك، كابينت MDF، س كف س

مختصرى از جمله پاركت كف انجام شده است.
واحدها داراى آب، برق، گاز و تلفن مى باشد. پنجره ها دوجداره بوده و واحدها داراى تراس مى باشد، پاركينگ ها داراى 

سيستم اعالم و اطفاء بوده و داراى شش محل پارك است.
مجتمع داراى يك دستگاه آسانسور بوده و راه پله داراى كف سنگ و ديوارهاى گچى مى باشد.

4- در گواهى صادره شهردارى اشاره اى به واحدهاى تجارى نشده ولى حدود 230 مترمربع در طبقه همكف احداث 
شده است.

5- برابر اطالع از برخى ساكنين و بهره برداران، تعدادى از واحدها مسكونى و تجارى فروخته شده است.
ارزيابى:

برابر اسناد و مدارك ارائه شده و سطوح مختلف تجارى و مسكونى و بدون توجه به احتمال فروش برخى از واحدهاى 
تجارى و مسكونى و با عنايت به كليه عوامل مؤثر در ارزيابى ملك از جمله موقعيت مكانى، دسترسى ها، قدمت بنا، نوع 

مصالح بكار رفته، شرايط بازار مسكن و... با فرض پرداخت كليه بدهى به سازمانهاى مربوطه از جمله شهردارى و...
ــع بناى تجارى و مبلغ 45/400/000/000 ريال بابت 908  ــغ 25/300/000/000 ريال بابت تقريباً 230 مترمرب مبل
ــكونى جمعاً به مبلغ 70/700/000/000 ريال معادل هفت ميليارد و هفتاد ميليون تومان ارزيابى  متر بناى مفيد مس

و تعيين مى گردد.
حدود اربعه ملك به شرح ذيل مى باشد:

به حدود: شماالً: پى است بطول (30/60) سى متر و شصت سانتيمتر به خيابان به عرض ده متر شرقاً: پى است بطول 
(16/30) شانزده متر و سى سانتيمتر به شماره هفت هزار و يكصد و پنج فرعى جنوباً: پى است بطول (34/80) سى 

و چهار متر و هشتاد سانتيمتر به خيابان  غرباً: فاقد حد
ملك موصوف برابر با نامه شماره 139885606272002588 مورخه 98/4/18 دفتر امالك بازداشتى وارده به شماره 
ــاهده نگرديد. مزايده به صورت ششدانگ از مبلغ مورد ارزيابى شده مبلغ 70/700/000/000 ريال در  ــتى مش بازداش
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام  ــنبه 1398/6/04 از س روز دوش
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به ذكر  ــروع و به باالترين قيمت پيش خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش
ــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش اس
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش مزايده داراى آنها باش
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى 
ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه  ــد و نيم عش ــترد خواهد ش فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــد.  ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش ــمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س روز مزايده تعطيل رس

آ- 9805586 م.الف 360
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى سيد محمد ظهور عطار برابر وكالتنامه شماره 128631 مورخ 1398/04/06 دفترخانه 16 مشهد 
بوكالت از طرف آقايان مسعود و محمودرضا و سعيد قلميان مشهد باستناد 6 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد 
ــه دانگ از  ــند مالكيت س ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك يك فرعى از 5957 اصلى بخش دو مشهد كه متعلق به نامبردگان ميباشد 
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت  ــى دفتر امالك، معلوم ش ــت. با بررس ــهل انگارى مفقود گرديده اس به علت س
3249 دفتر 28 صفحه 574 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام آقاى على خزاعى ثبت و سند بشماره چاپى 
ــند قطعى شماره 19046 مورخ 1386/05/08 دفتر 80 مشهد  ــت سپس برابر س 119926 الف 85 صادر گرديده اس
بنام آقاى محمودرضا و مسعود و سعيد قلميان مشهد هر يك نسبت به يكدانگ مشاع از ششدانگ منتقل شده است. 

دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد......
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
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 سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى  اقدام خواهد شد. آ-9805587 م.الف 361
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره نامه: 1398025001244154       شماره پرونده: 8909985123000090
شماره بايگانى پرونده: 893201              تاريخ تنظيم: 1398/05/02

شعبه 6 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده- نوبت دوم

ــه 360، پالك  ــالمى راد به پرداخت مبلغ 900/000/000 ريال در پرونده كالس نظر به محكوميت آقاى على اكبر اس
ــنتو- روبروى كارخانه شير  ــانى كيلومتر 16 جاده س ــهد به نش ــماره 404 فرعى از 168 اصلى بخش 10 مش ثبتى ش
ــوم به مزرعه لنگر داراى عرصه شامل  ــت گلخانه آقاى يكتا- قطعه 404- موس پگاه- جنب پارك علم و فن آورى- پش
يك قطعه زمين مزروعى به متراژ 2000 متر توقيف گرديده و به مبلغ 2/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده است 
ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد  ــاعت 10 صبح در محل ش كه در تاريخ 98/5/15 س
ــد.  ــنهادى فروش خواهد ش 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش

قيمت پايه 2/000/000/000 ريال مى باشد. آ- 9805514
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

شماره پرونده: 139304006092000117/1
شماره بايگانى پرونده: 9300203

شماره ابالغيه: 139805106093001558
تاريخ صدور: 1398/04/06

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9300203 شعبه سوم اداره اجراى اسناد رسمى 
مشهد 

بدين وسيله به آقاى
ــرو ابالغ اجراييه  ــده فوق ابالغ مى گردد پي ــى: 0749955015 بدهكار پرون ــماره مل ــن فوالدى فرزند رضا با ش حس
ــه 94/2/31- 139405106092000924 و  ــماره: 139305106092000494- 93/2/28 و آگهى ابالغ اجرايي ش
ــارت تأخير تأديه  ــاند مبلغ خس نيز آگهى اصالحى مندرج در روزنامه قدس مورخ 11 بهمن 1395- به اطالع مى رس
ــت كه مراتب بدين وسيله اصالح  ــت و جمع مبلغ الزم االجرا: 52/662/451 ريال اس 19/092/040 ريال صحيح اس

مى گردد. آ- 9805609
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عباس عابد و عليرضا لعلى



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 6 مرداد 1398 25 ذی القعده 1440 28 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9024  

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی زنان هستند     مهر: دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی زنان هستند. سعیدرضا عاملی افزود: وقتی شاه از ایران رفت، تعداد 
پزشکان کشور تنها 4 هزار و 500 نفر بود حال  آنکه اکنون هرساله در حدود 5 هزار و500 پزشک دانش آموخته می شوند. وی گفت: به یاری خداوند مردم ما همچون برزیل در حال پیشرفت در زمینه های توسعه 

شهروندی اند و در این زمینه از برخی ضعف ها و کاستی های فعلی دامنگیر جوامع غربی به دور هستند.

فرود یک شهاب سنگ در شالیزاری در هند
ایســنا: تعدادی از برنــج کاران هندی 
می گوینــد حین کار در مزرعه، شــاهد 
فرود آمدن یک شهاب سنگ آسمانی در 

نزدیکی خود بوده اند.
این اتفاق در ناحیه »مدهوبانی« در ایالت 
»بیهار« هند روی داده و چاله ای که به نظر 
می رسد در اثر برخورد این جرم آسمانی به 

وجود آمده باشد در این مزرعه برنج به چشم می خورد. یک شاهد عینی گفته است 
این  ســنگ آسمانی، به رنگ قهوه ای روشن بوده که وزنی حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلوگرم 
داشته است.  وی همچنین گفته این سنگ دارای خاصیت مغناطیسی و کمی داغ 
بوده و هنگام برخورد با زمین دودی از آن برخاســته است. عکس های منتشر شده 
نشان می دهد چند مرد پیرامون چاله ای ایستاده اند که گفته می شود در اثر برخورد این 
شهاب سنگ با زمین ایجاد شده است. گزارش ها حاکی است، هیچ کس در اثر برخورد 

این شهاب سنگ به زمین زخمی نشده است. 

میزان مطالعه سالمندان کاهش یافته است
ایبنا: مؤسســه تحقیقاتــی پیو آخرین 
نظرسنجی خود از سالمندان آمریکایی را 
منتشر کرده که نشان می دهد این قشر 
نیز مثل جوان ترها نسبت به گذشته کمتر 
مطالعه می کنند. به گــزارش گودایریدر، 
سابق بر این گزارش  و آمارهای مربوط به 
مطالعه کتاب در آمریکا نشان می داد که 

سالمندان و قشر بازنشسته بیشترین و عالقه مندترین افرادی هستند که کتاب مطالعه 
می کنند ولی حاال ظاهراً اوضاع تغییر کرده و این قشر هم تلویزیون و اینترنت را به 
کتاب ترجیح می دهند. بر اساس گزارش مؤسسه پیو در سال 200۵، افراد میانسال 
و ســالمند در آمریکا به طور متوسط در روز 23 دقیقه مطالعه داشتند درحالی که 
این رقم در سال 20۱8 به ۱۵ دقیقه کاهش پیدا کرده است. نظرسنجی از این افراد 
نشان می دهد آن ها فناوری های نوین را به مطالعه کتاب ترجیح می دهند. براساس 
این گزارش سالمندان آمریکایی در سال 20۱۵ به طور متوسط تنها 20 دقیقه برای 
تماشای تلویزیون وقت می گذاشتند ولی در سال 20۱8 کمتر از سه ساعت از جعبه 
جادویی اســتفاده کردند. به گفته آمارهای پیو از سال 2000 میالدی تا 20۱8 افراد 
باالی 6۵ سال کاربر اینترنت، از ۱۴ درصد به 73 درصد رسیده است. طبق نظرسنجی 
مؤسسه پیو معلوم شده که سالمندان تحصیلکرده بیشتر از سایرین همسن خود به 
مطالعه گرایش دارند. طبق این نظرسنجی مشاهده شده تعداد سالمندانی که به بازی 

ویدئویی عالقه دارند نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

امشب شاهد اوج شهاب باران باشید
فارس: طبق اعالم ناسا قرار است امشب آسمان، میزبان بارش شهابی باشد.

در ماه های ژوئیه و اوت، آسمان میزبان بارش شهابی است که این پدیده در پایان ماه 
ژوئیه به اوج خود می رسد. براساس گزارش »سی ان ان«، این نمایش شهابی از ۱2 ژوئیه 
آغاز و تا 23 اوت ادامه دارد. ماه نو )از گام های ماه( در روز چهارشــنبه و پنجشــنبه، 

آسمان تاریک و مطلوبی را برای تماشای این شهاب باران فراهم می کند.
در حقیقت روز یکشــنبه )امشب( این شــهاب باران به اوج خود خواهد رسید 
و انتظار می رود که حدود 20 شــهاب در هر ســاعت در آسمان با سرعت 2۵ 
مایل در ثانیه مشــاهده شود. طبق گفته ناسا، این بارش شهابی نسبت به دیگر 
شهاب باران ها ضعیف تر و در نیمکره جنوبی ظاهر می شود. البته شما می توانید 

آن ها را در عرض های شمالی نیمکره جنوبی ببینید.

بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اعالم کرد
صعود ایران به رتبه 61 جهان در شاخص نوآوری جهانی

جامعه / طیرانی: ایران امســال با همه 
فشــارهای اقتصادی و تحریم ها با چهار 
پله صعود، به رتبه 6۱ جهان دست یافته 
است. جعفر مهراد، استاد علم اطالعات و 
دانش شناسی دانشگاه شیراز و بنیان گذار 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با بیان 
این مطلب گفت: شاخص نوآوری جهانی 

یافته ها و رتبه های نوآوری ۱29 کشور در حوزه اقتصاد های جهان را به نمایش گذاشت 
که تهران، پایتخت جمهوری اسالمی ایران با کسب رتبه ۴6 در خوشه برتر ۵0 اقتصاد 
ممتاز قرار داشــت. وی در گفت و گو با ما افزود: رتبه ایران در کل 6۱ و امتیازی که 
بدست آورده 3۴/۴3 است که این رتبه در بین کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین 
۱3 و در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی دوم است، در حالی که رتبه کلی جمهوری 
اسالمی ایران در شاخص نوآوری جهانی در سال 20۱8 رتبه 6۵ بود، ایران امسال با 
همه فشارهای اقتصادی و تحریم ها با چهار پله صعود، به رتبه 6۱ جهان دست یافته 
است. این استاد دانشگاه با اشاره به رونمایی از ویرایش دوازدهم شاخص نوآوری جهانی 
وزیر تجارت و صنعت هندوستان با حضور مدیر کل سازمان مالکیت معنوی جهانی 
در دهلی نو ادامه داد: در سال جاری پیشگامان نوآوری بر حسب منطقه اعالم شدند 
که در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، کشورهای هندوستان، جمهوری اسالمی ایران 
و قزاقستان، در آمریکای شمالی کشورهای آمریکا و کانادا، در اروپا سوئیس، سوئد و 
هلند، در آفریقای شمالی و غرب آفریقا کشورهای رژیم صهیونیستی، قبرس و امارات 
متحده عربی، در آسیای جنوب شرقی، آسیای شرقی و اقیانوسیه کشورهای سنگاپور، 
هنگ کنگ و چین، در منطقه آمریکای التین و کارائیب کشورهای شیلی، کاستاریکا 
و مکزیک، در منطقه زیر صحرا کشورهای آفریقای جنوبی، کنیا و موریس موفق به 

کسب رتبه های برتر شدند. 
به گفته دکتر مهراد در بین20 کشور برتر نوآور، کره جنوبی نسبت به سال گذشته 
چند پله ترقی داشــته و از رتبه ۱7 در ســال 20۱8، به رتبه ۱۴ در ســال 20۱9 
صعود کرده اســت.  وی افزود: رتبه اقتصاد های نوآور برحسب گروه درآمدی نیز در 
سطح درآمدهای باال به ترتیب کشورهای سوئیس،سوئد و آمریکا، در سطح درآمدهای 
متوسط رو به باال کشورهای چین،مالزی و بلغارستان، در سطح درآمدهای متوسط رو 
به پایین کشورهای ویتنام، اوکراین و گرجستان و در سطح کشورهای با درآمد پایین 

کشورهای رواندا، سنگال و تانزانی اعالم شدند. 
به گفته وی چین تنها اقتصاد با درآمد متوسط است که در گروه 30 کشور برتر نوآور 
جهان جای گرفته اســت. نوآوری در چین در حوزه های مختلف از جمله اختراعات، 

طراحی های صنعتی و صادرات کاالها و فناوری های پیشرفته صورت می گیرد. 
دکتر مهراد با اشــاره به اینکه در سال جاری جغرافیای نوآوری در حال تغییر است، 
گفت: در رأس کشور های نوآور سوئیس، سوئد و آمریکا قرار دارند و سپس، کشورهایی 
مانند هلند و آلمان در اروپا و سنگاپور در آسیا در گروه ۱0 کشور برتر نوآور قرار دارند. 
خوشــه های برتر علوم و فناوری نیز در بین ۱00 کشــور نوآور بر حسب درآمد های 
متفاوت در کشــورهای آمریکا، چین، آلمان، برزیل، هند، جمهوری اسالمی ایران، 
روســیه و ترکیه قرار دارند. وی ادامه داد: اتفاق خاص در رتبه بندی کشور های نوآور 
جهان در سال 20۱9، حضور کشورهایی مانند امارات متحده عربی با رتبه 36، ویتنام 
با رتبه ۴2 و تایلند با رتبه ۴3 است. وی افزود: هندوستان رتبه ۵2 و رتبه جمهوری 
اســالمی ایران نیز 6۱ در کشور های نوآور جهان است که خیلی نزدیک به گروه 60 
کشور برتر نوآور جهان قرار دارد. بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ادامه داد: 
از دیگر کشورهای اسالمی، امارات متحده عربی با رتبه 36، ترکیه با رتبه ۴9 و کویت 
با رتبه 60 پیش از جمهوری اســالمی ایران رتبه بندی شده اند. قطر، تونس، برونئی، 
مراکش، بحرین، قزاقستان، عمان، جمهوری آذربایجان، اندونزی، اردن، لبنان و سایر 
کشورهای اسالمی که در این شاخص به عنوان کشورهای نوآور رتبه بندی شده اند، 
رتبه ای پس از کشورمان کسب کرده اند.به گفته دکتر مهراد، جمهوری اسالمی ایران 
در برون داد های خالق با امتیاز 32/۵ رتبه ۴۵ را کســب کرده است. همین طور در 
برون داد های دانش و فناوری با کسب امتیاز 27/2 موفق به کسب رتبه ۴6 شده است. 
رتبه ایران در سرمایه انسانی و پژوهش نیز با کسب 37/6 امتیاز، ۴3 و در گروه اقتصاد 
با درآمد متوسط رو به باال در سایر حوزه ها مانند نهاد ها، کسب و کار، پیچیدگی بازار و 
زیر ساخت ها به ترتیب ۱۱6، ۱۱3، ۱00 و 68 است که نشان می دهد در این حوزه ها 

نیاز به تالش بیشتری داریم. 
گفتنی است، شاخص نوآوری جهانی ابزار با ارزشی است که براساس آن سیاست گذاران، 
کارآفرینان و بخش های دولتی و خصوصی مختلف می توانند ساالنه از پیشرفت های 
حاصل در عرصه های نوآوری ارزیابی دقیقی به عمل آورند و در شاخص نوآوری جهانی 
از 80 ســنجه استفاده می شود که موضوع هر ســال متفاوت است و سال جاری به 

نوآوری در پزشکی توجه دارد.

 گروه جامعه/محمود مصدق   به باور کارشناسان، 
اوقات فراغت دانش آموزان به مثابه شمشیری دو لبه 
است که اگر به طور اصولی و با برنامه ریزی صحیح 
همراه باشد نه تنها راهگشاست، بلکه زندگی با برنامه، 
منسجم و هدفدار را پیش روی افراد قرار می دهد 
بروز  زمینه های  است  ممکن  صورت  این  غیر  در 

آسیب های اجتماعی را فراهم آورد.
با این همه پرسش این است که چرا وزارت آموزش 
و پرورش به عنوان متولی ساماندهی اوقات فراغت 
را در  نقش خود  به درستی  نتوانسته  دانش آموزان 
این زمینه ایفا کند و مهم تر اینکه برای برون رفت 
فراغت  اوقات  بهتر  فعلی و ساماندهی  از وضعیت 

دانش آموزان چه باید کرد؟ 

 نقش کمرنگ آموزش و پرورش
محمدجـواد ابطـحی، عضو 
و  آمــوزش  کمیـسیــون 
تحقیقات مجلس در پاسخ 
به قدس می گوید: بسیاری از 
مدیران چنان گرفتار تأمین 

هزینه های مدارس هستند که فرصت چندانی برای 
انجام امور تربیتی ندارند، چه رسد به پُر کردن اوقات 

فراغت دانش آموزان.
ابطحی می افزاید: البته بعضی از مدارس هم هستند 
که با دریافت پول از خانواده ها، برای اوقات فراغت 
دانش آموزان برنامه ریزی و کالس های آموزشی فوق 
برنامه می گذارند و یا آن ها را به اردوهای تابستانی 
می برند، اما موضوع اینجاست که خیلی از خانواده ها 
به دلیل مشکالت اقتصادی قادر به تأمین چنین 

هزینه هایی نیستند. 
وی از کمرنگ بودن نقش وزارت آموزش و پرورش 
اوقات فراغت دانش آموزان می گوید و  پُرکردن  در 
تصریح می کند: در مجموع کمتر از ۱0 درصد اوقات 
فراغت دانش آموزان کشور توسط این وزارتخانه پر 
می شود که این موضوع جدا از بحث کمبود بودجه، 
ریشه مدیریتی هم دارد . در واقع اگرچه معاونت 
انحالل  از  پرورش پس  و  آموزش  وزارت  پرورشی 
در دولت اصالحات، دوباره احیا شده، اما هنوز به 
است.  نگرفته  جان  و  برنگشته  اصلی اش  ماهیت 
به همین دلیل وضعیت مناسبی در این خصوص 
نداریم و در نتیجه دانش آموزان برای پر کردن اوقات 

فراغتشان بیشتر جذب کالس های بخش خصوصی 
و تشکل های مردم نهاد می شوند. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره 
به نقش مؤثر دستگاه های دیگر از جمله شهرداری ها 
در خصوص اوقات فراغت دانش آموزان، می گوید: با 
این وجود چون خانواده ها به مدارس اعتماد دارند، 
اگر مدرسه ای از مدیر شجاع، انقالبی و ریسک پذیر 
برخوردار باشد، می تواند با دریافت کمک از خیران 
و خانواده ها، اوقات فراغت دانش آموزان را پر کند. 
از  در شرایط فعلی که آموزش و پرورش و مردم 
راهکار  بهترین  این  می برند،  رنج  مالی  مشکالت 
فراغت  اوقات  و غنی سازی  پر کردن  برای  ممکن 

دانش آموزان است. 
 

  به تعیین ردیف بودجه نیاز داریم
هنری  فرهنگی  مدیرکل 
وزارت  پرورشی  معاونت 
آموزش و پرورش هم اگرچه 
وزارتخانه  این  است  معتقد 
از تمام امکانات و ظرفیتش 

برای ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان استفاده 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  اما می گوید:  می کند، 
همین بودجه که 98 درصدش به حقوق کارکنانش 
امسال  فراغت  اوقات  حوزه  در  می یابد،  اختصاص 

اجــرا  برنامـه های گستـرده ای 
کرده است. باوجود این با استفاده 
و  آموزشی  پایگاه  هزار   30 از 
مجتمع های ورزشی و رفاهی که 
در اختیار داشته، فقط توانسته ۴ 
میلیون نفر از دانش آموزان کشور 

را تحت پوشش قرار دهد. 
اینکه  به  اشاره  با  علی رمضانی 
شعار و سیاست وزارت آموزش و 
پرورش این است که دانش آموز 

در اوقات فراغتش بتواند یک مهارت را کسب کند، 
تصریح می کند: اینکه این وزارتخانه بتواند همه ۱۴ 
میلیون دانش آموز کشور را به درستی تحت پوشش 
قرار بدهد، نیازمند این است که حوزه سیاست گذاری 
و  تابستان  در  تا  کنند  کمک  همدیگر  به  اجرا  و 
فضای  از  خارج  در  که  ساعت هایی  در  همچنین 

آموزشی هستند، از ظرفیت ها و فرصت های موجود 
بهره بیشتری داشته باشند.

وی در همین زمینه می افزاید: برای تحت پوشش 
قرار دادن اوقات فراغت ۱۴ میلیون دانش آموز، باید 
بودجه  ردیف  یک  مجلس  و  دولت 
مشخص در نظر بگیرند تا این گونه 
بتوانیم هم فضاهای آموزشی و تربیتی 
مورد نیاز را برای دانش آموزان فراهم 
کنیم و هم بتوانیم بهترین مربیان و 
دانش آموزان  اختیار  در  را  مدرسان 
قرار دهیم تا از این فضاها بیشترین 
بهره را ببرند. این درحالی است که 
در برنامه های پنجم و ششم توسعه 
کشور، هیچ بودجه ای برای بازسازی یا 
نوسازی فضاهای پرورشی در نظر گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت آموزش و 
قرار  پوشش  تحت  برای  راهکاری  چه  پرورش 
دارد؟  دانش آموز  میلیون   ۱۴ فراغت  اوقات  دادن 
می گوید: در بحث اوقات فراغت دانش آموزان باید 
و  نگاه  نوع  باشیم.  داشته  تازه ای  سیاست گذاری 

نگرش خانواده ها و دانش آموزان فرق کرده و ما هم 
باید تغییر نگرش داشته باشیم.

وی همکاری نکردن سایر دستگاه های مسئول در 
از چالش های جدی  را  اوقات فراغت دانش آموزان 
مختلفی  نهادهای  می گوید:  و  می داند  حوزه  این 
نقش  پرورشی  حوزه  در  شهرداری ها  جمله  از 
دارند اما باید اعالم کنیم که شهرداری ها در بحث 
فرهنگی بنگاهداری می کنند. واقعیت این است که 
دانش آموزان، آینده سازان کشور هستند و شورای 
شهر و شهرداری ها براساس اسناد باالدستی مکلف به 
سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی هستند که با وجود 
ایجاد فضاهای فرهنگی هنری، ادعا می کنند آموزش 
و پرورش کمک نمی کند . در حالی که در تابستان، 
دانش آموزان دیگر به مدرسه نمی روند و به عنوان 
شهروند مطرح هستند و وظیفه شهرداری هاست که 
فضاهای موجود را در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا 
آموزش و پرورش برنامه های خود را با نگاه تربیتی و 

پرورشی پیش ببرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خیلی از 
خانوارها با هزینه های شخصی، فرزندان خود را به 
تا  می فرستند  و...  ورزشی  و  آموزشی  کالس های 
اوقات فراغت عزیزانشان را پر کنند آیا این موضوع 
تبعاتی هم برای این دانش آموزان دارد؟ می گوید: 
آموزش و پرورش تمام امکانات و فضاهای فرهنگی 
این  وظیفه  ، چون  کرده  آماده  را  ورزشی خود  و 
مجموعه تربیت و ورزش عمومی است، حاال بعضی 
به  را  فرزندان خود  هستند  عالقه مند  خانوارها  از 
بهترین  به هرحال  اما  ببرند،  حوزه های تخصصی 
فضاها برای این منظور فضاهای آموزش و پرورش 
است . البته خانواده ها هم به این فضاها اعتماد دارند، 
اما فقط داشتن اعتماد کافی نیست و امید است 
خانواده ها و خیران هم در این حوزه سرمایه گذاری 
کنند تا ما در این باره گام های بلندتری برداریم. به 
هرحال اگر نتوانیم فضاهای آموزشی و فرهنگی الزم 
را به وجود بیاوریم، خانواده ها با وجود آنکه تمایلی 
ندارند بچه های خود را به فضاهای بیرون ببرند اقدام 
به این کار کنند که این موجب نگرانی ماست. یعنی 
وقتی فضا ، امکانات و بودجه نباشد و ما نتوانیم 
همه دانش آموزان را تحت پوشش خود قرار بدهیم 
خانواده ها مجبور می شوند تا فضاهای دیگری را برای 

بچه ها دست و پا کنند.

سهم آموزش و پرورش تنها 1۰درصد

سایه پر رنگ نهادهای خصوصی در پر کردن اوقات فراغت

کمتر از 1۰ درصد 
اوقات فراغت 

دانش آموزان کشور 
توسط وزارت 

آموزش و پرورش 
پر می شود

بــــــرش
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چهره خبر

برخورد قاطع با سودجویان زباله گردی کودکان 
خانه ملت: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان 
بهزیستی گفت: فعالیت در مراکز پسماند از نظر روان شناختی تأثیر 
سوئی بر روان کودک دارد و از سویی احتمال آلودگی و ابتالی آن ها 
به انواع باکتری و ویروس ها نیز وجود دارد. ما در طرح مقابله با کار 
کودک برخورد قاطعی را با ســودجویانی که از طریق زباله گردی از 

کودکان سوء استفاده می کنند، خواهیم داشت.

امسال، سال نشاط سربازی است
فارس: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
گفت: خبر خوش اینکه امســال مشــوق هایی برای مهارت آموزی 
سربازان در نظر گرفته شده و امسال سال نشاط سربازی نامیده شده 
است.  سردار موسی کمالی در مورد اینکه آیا فرزندش نیز به سربازی 
می رود، گفت: فرزند من هم اکنون دانش آموز کالس ششم است و 

ان شاءاهلل در آینده به موقع به سربازی اعزام خواهد شد.

موسم جمع آوری!
برنا: فاطمه دانشور، عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: هر 
ساله دولت در زمان مشخص اقدام به جمع آوری کودکان کار 
می کند و این روند تکرار می شود. خود این کودکان می دانند 
در حال حاضر موســم جمع آوری اســت و می دانند یک ماه 
دیگر رها می شوند. متأسفانه دولت نتوانست سیاست گذاری و 

برنامه ریزی درستی انجام بدهد.

شباهت اشتباه شریعتمداری با اشتباه مرتضوی
باشگاه خبرنگاران جوان: احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس در خصــوص فعالیت میعاد صالحی در جایگاه مدیرعاملی 
صندوق بازنشستگی گفت: یک بار سال 9۱-90 مرتضوی با حضور 
در جایگاه مدیرعامل سازمان صندوق بازنشستگی این قانون را زیر پا 
گذاشت و خسارت های بسیار زیادی را به کشور وارد کرد، اکنون هم 
شریعتمداری وزیر کار با انتصاب صالحی دچار این اشتباه شده است.

نگران کیفیت آموزش دانشجویان پزشکی هستیم
ایســنا: دکتر حمید اکبری، قائم مقام معاون آموزشــی وزیر 
بهداشــت بــا تأکید بر اینکه بیــش از 60 درصد دانشــجویان 
رشته های علوم پزشکی براساس سهمیه وارد دانشگاه می شوند، 
تصریح کرد: به طور کلی ســهمیه آزاد در رشــته های پزشکی 
در کشــور به زیر ۴0 درصد می رسد، بنابراین ما نگران کیفیت 

آموزش در بین این دانشجویان هستیم.

یخچال برخی از خانواده ها، داروخانه شده است
قدس آنالین: بهروز بنیادی، عضو کمیســیون بهداشــت و 
درمــان مجلس با بیــان اینکه تنها دربــاره 20 قلم دارو در 
کشور برخی کمبودها وجود دارد، گفت: از طرفی خانواده ها 
نیز باید در حوزه اســتفاده از دارو مدیریت داشــته باشند و 
اینکــه یخچال برخی از خانواده ها تبدیــل به یک داروخانه 

شده است، صحیح نیست.     

مردم، سفر و کتابخوانی را حذف می کنند!
خبرگزاری میزان: محســن قریب، رئیس هیئت مدیره مجموعه 
هتل های حوزه گردشگری گفت: واقعیت امروز جامعه ما گرانی است 
که در چنین شرایطی مردم در نخستین اقدام، سفر و کتابخوانی را 
حذف می کنند. وی تأکید کرد: در حال حاضر قیمت یک ســفر به 
همراه هتل و پرواز خارج از معیشت کارمندان است و شرایط برای 

سفر مردم آن گونه که باید فراهم نیست.

برای واگذاری داروخانه، قانون را دور می زنند 
ایسنا: دکتر سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
ضمن استقبال از بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت 
واگذاری مجوز داروخانه ها در دفاتر اسناد رسمی، گفت: متأسفانه 
بعضی ها با دور زدن قانون، دور از چشم دانشگاه های علوم پزشکی 
بــه عنوان تنها مرجع صدور مجوز داروخانــه، اقدام به واگذاری 

مجوز داروخانه در دفاتر اسناد رسمی می کنند .

اختالف حقوق معاونان وزیر با معلم خرید خدمات
علیرضا ســلیمی،عضو کمیسیون  تسنیم: حجت االســالم 
آموزش و تحقیقات مجلس درباره حکم حقوقی 20 میلیونی 
یکــی از معاونــان وزارت آموزش و پــرورش گفت: اختالف 
حقوق بیــش از 20 برابری برخی معاونان  وزیر با یک معلم 
خرید خدمات که در مناطق محروم در ســخت ترین شرایط 

تدریس می کند، چگونه قابل توجیه است؟

آموزش

رئیس سازمان سنجش آموزش مطرح کرد
 حق انتخاب نظام امتحانی

 به داوطلبان واگذار شد
 ایسنا   رئیــس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: داوطلبان کنکور سال 99 درخواست داشتند 
که بتوانند نظام آموزشــی خــود را برای امتحان 

انتخاب کنند که این حق به داوطلبان داده شد.
دکتر ابراهیــم خدایی از تصمیم دیروز جلســه 
شــورای سنجش و پذیرش دانشــجو خبر داد و 
گفت: داوطلبان کنکورسال 99 سؤاالت هر نظامی 

را که تمایل دارند، می توانند به آن ها پاسخ دهند.
خدایــی یادآور شــد: به این ترتیــب داوطلبان 
می توانند نظام امتحانی خــود را انتخاب و آن را 
در زمان ثبت نام اعالم کنند تا ســازمان سنجش 
براساس آن، ســؤاالتی که طراحی می کند را در 

دفترچه ها مشخص کند.
وی تأکیــد کرد: به این ترتیــب داوطلبان نظام 
قدیم آموزش متوسطه در صورت تمایل می توانند 
دروس نظام جدید آموزش متوســطه را مطالعه 
کنند یــا برعکس اما باید حتمــاً آن را در زمان 

ثبت نام اعالم کنند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مدیر کمیته  امداد عنوان کرد
1۰ درصد خانوارهای کمیته امداد 

بدون مسکن هستند
 ایلنا   مدیر کل دفتر تأمین  مســکن و امور 
مهندسی ســاختمان کمیته  امداد گفت: ۱0 
درصد از یک میلیون و ۵00 هزار خانوار تحت 

پوشش کمیته امداد، بدون مسکن هستند.
ابراهیم بازیان گفت: در چهار ســال گذشــته 
بیش از 8۵ هزار واحد مســکونی را در شهر و 
روستا ســاخته و به مددجویان تحویل دادیم. 
همچنین بیش از 2۵0 هزار واحد مسکونی را 
نیز در این مدت تعمیر کرده ایم و این عدد بسیار 
قابل توجه نســبت به روند گذشته بوده است.

همچنین نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان برای 
ساخت و تعمیر این منازل هزینه شده است.

وی ادامــه داد: امیدواریم با جهت گیری جدی 
و مؤثر کمیته امداد امام خمینی)ره( بتوانیم به 
هدف  اصلی مان که مسکن دار کردن مددجویان 
بدون مسکن است، برسیم. البته باید بگویم که 
این اتفاق با یک دســت امداد انجام نمی شود و 

همه باید کمک کنند.

محیط زیست

عیسی کالنتری:
 احضاریه ای درباره »بایوجیمی« 

به من ابالغ نشده است
 فارس  در پی اعالم جرم دادستانی بندرانزلی 
اســتان گیالن علیه رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست به دلیل اجرای طرح بایوجیمی 
در تاالب انزلی، این مقام مســئول در سازمان 
محیط زیست گفت: احضاریه ای ابالغ نشده و 

پرونده این موضوع به تهران ارجاع شده است.
وی تأکید کرد، مستندات علمی، گزارش های 
تخصصی مورد نیاز و اسناد اداری الزم برای رفع 

ابهامات به دادگاه ارسال شده است. 
وی همچنین گفت: پرونده به منظور پیگیری به 

تهران ارسال شده است. 
گفتنی است، سازمان حفاظت محیط زیست 
درصدد آن است که از طریق روش »بایوجیمی« 
عمق لجن های تاالب انزلی را کاهش دهد، اما 
فعاالن محیط زیست نسبت به خطرات احتمالی 
این طرح برای سالمت آبزیان و شهروندان این 
منطقه نگران هستند و معتقدند که ترکیب به 

کار رفته در روش »بایوجیمی« سرطان زاست.

بهداشت و درمان

یک مسئول تشریح کرد
 ماجرای واردات 

 استنت های مفتولی!
 ایسنا  مهندس ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی در خصوص محموله  
مفتولی که به جای استنت قلبی وارد کشور شده 
است، گفت: شرکت فوریتی مجوز واردات سه 
نوع استنت را دریافت می کند، اما سال گذشته 
کارشــناس پرونده به دلیل مسائل قیمتی که 
قیمت مورد نظر اداره  کل تجهیزات پزشــکی 
رعایت نشده بود، اول مرداد 97 کد IRC این 
مجوز را غیرفعال می کند؛ این درحالی اســت 
که فقط با کد IRC واردکننده قادر به واردات 
تجهیزات پزشکی اســت، اما فرد باز هم اصرار 
کرده و از همان زمان مقداری به این شــرکت 
مشکوک می شوند تا جایی که کارشناسان در 
سال 97 به گمرک می روند و متوجه می شوند 
که از ســه نوع استنتی که از سوی این شرکت 
فوریتی وارد شــده، یک نوع اش تقلبی بوده و 
مفتول است. گزارش را تهیه می کنند و پرونده 

را به مراجع قضایی ارجاع می دهند.

 خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال مطرح کرد
 حذف ازدواج و طالق

از شناسنامه آسان نیست
 باشگاه خبرنگاران جوان  سیف اهلل ابوترابی، 
سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: حذف 
ازدواج و طــالق از شناســنامه بــه هر دلیلی 
امکان پذیر نخواهد بود و این طور نیســت که 
هر فردی با مراجعه به دفاتر ثبت احوال بتواند 

شناسنامه خود را سفید کند.
وی با اشاره به ماده 33 قانون ثبت احوال گفت: 
طبق این ماده قانون اگر فردی به هنگام طالق 
دوشیزه باشد با مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت 
این موضوع می تواند طالق خود را از شناسنامه 

حذف کند.
ابوترابی همچنین در ادامه عنوان کرد: بعضی از 
افراد که آگاهی کافی ندارند به بهانه پاک کردن 
ازدواج پیشین یا طالق برای گرفتن شناسنامه 
المثنــی اقدام می کنند، با وجــود اینکه تمام 
اطالعات در ســازمان ثبت احوال ثبت شده و 
به هنگام گرفتن شناسنامه المثنی نیز اطالعات 

قبلی شناسنامه ثبت خواهد شد

فراسو

خبر
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روزنامـه صبـح ایـران

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

آگهی

س
,9
80
56
23

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر شماره پنجاه و چهارقم )در حال تصفیه (
 به شماره ثبت 8085 و شناسه ملی 10860153158

به اس��تناد نامه ش��ماره 2986 مورخ 1398,02,26 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان قم و صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1398,02,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
2- آقایان سید مهدی موسوی باریکرسفی به شماره ملی 1260896137 ، حسن نجفی به شماره ملی 0385243936 ، حسین 
نجفی به ش��ماره ملی 0381108007 بعنوان اعضای هیئت تصفیه برای بقیه مدت ماموریت و رضا س��هیلی پور به ش��ماره ملی 

0386528853 بعنوان ناظر تصفیه انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )545477(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت تولی�دی 
وصنعتی شیش�ه ایمنی شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 7512 

و شناسه ملی 10380233081
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور                    
فوق العاده مورخ 1397,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
موسس��ه حسابرس��ی تالش ارقام به شماره ثبت 15128 
و شناس��ه مل��ی 10100560383 به س��مت بازرس اصلی 
و آقای اصغر ش��رافتمند به ش��ماره مل��ی 0701817879 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی 
انتخاب ش��دند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب ش��د. ترازنامه و حساب سود 
و زیان ش��رکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )544963(

س
,9
80
56
21

آگه�ی تغییرات ش�رکت س�رو نیرو 
ط�وس ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 10840 و شناس�ه ملی 

10380265526
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,03,25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - موسس��ه حسابرسی تالش ارقام به 
شماره ثبت 15128 به سمت بازرس اصلی و آقای 
حمیدرضا صمدی به ش��ماره مل��ی 0933958481 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مال��ی انتخ��اب ش��دند. - روزنامه کثیراالنتش��ار 

قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )544958(

س
,9
80
56
19

آگه�ی تغییرات ش�رکت پ�ارس فرا 
نشر ثریا ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 57124 و شناسه ملی 

14005575085
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
م��ورخ 1397,05,20 , و ب��ه اس��تناد نام��ه ش��ماره 
97,306642م��ورخ1397,05,27اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : خانم س��یده الهه حس��ینی به شماره 
مل��ی 0939888254 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و 
آقای غالمرضا رسولی به شماره ملی 0849702100 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )544944(

س
,9
80
56
17

/ع
98
05
61
6

برگ سبز و کلیه مدارک  خودرو سواری 141SXمدل 
1390 رنگ س��فید  شماره موتور 4406132 و شماره 
شاس��ی S3482290354327 به شماره انتظامی 314 
ه 23  ای��ران 42 به مالکیت نرج��س فاضالن مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
63
6

برگ سبز خودرو سواری سمند LX  مدل 1388 رنگ 
سفید روغنی  شماره موتور 12488115557 و شماره 
شاسی NAAC91CC89F808939 به شماره انتظامی 
443 ه 38  ای��ران 36 به مالکیت س��ید علی عابدی 

بایگی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بزو س��ند محضری خ��ودروی پرای��د جی تی 
ایک��س آی مدل 1387 رنگ نوک مدادی متالیک به 
ش��ماره انتظامی 678ب89 ایران 32 ش��ماره موتور 
2296669 و ش��ماره شاس��ی S1412287431620 به 
مالکیت بهرام س��وختانلو مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
05
61
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
21
5

س
/ 9
80
56
55

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم
 دهیاری روستای منزل آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش��ورای اس��المی روس��تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب 
معابر روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش��رکت های واجد شرایط و  
دارای حداق��ل رتبه 7 صالحیت امور خدماتی از اداره تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی تا 
پایان س��ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر و خرید 
اس��ناد تا تاریخ 1398/05/12 به آدرس مش��هد ، جاده قوچان ، روستای منزل آباد ، 
بین بهشت 15 و 17 ، دهیاری منزل آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 0107689462002 نزد 
بان��ک ملی بنام دهیاری من��زل آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیش��نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 دهیاری منزل آباد

آگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت منحله 
ماسه کار با مسئولیت  محدود به شماره ثبت 2616 

و شناسه ملی 10380181090 )نوبت اول(
شماره  نامه  استناد  به  اینکه  به  نظر 
 1398/02/28 مورخ   1398025000511623
و   9609977580000578 شماره  دادنامه  و 
عمومی  دادگاه   17 شعبه   9709977580000377
امام خمینی شهرستان مشهد  حقوقی مجتمع قضایی 
از  صادره   9709977608100929 شماره  دادنامه  و 
خراسان  استان  نظر  تجدید  دادگاه   31 شعبه  سوی 
انحالل  آگهی  و  گردیده  منحل  مذکور  شرکت  رضوی 
آن در روزنامه رسمی مورخ 98/03/25 و همچنین 
مورخ  قدس  سراسری  االنتشار  کثیر  روزنامه  در 
 225 ماده  اجرای  در  است  گردیده  منتشر   98/4/3
الیحه اصالحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران اعم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا یا طلبی علیه شرکت 
منحله فوق که در حال تصفیه می باشد دارند دعوت 
به عمل می آید ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ 
شرکت  تصفیه  مدیر  به  آگهی  نوبت  اولین  انتشار 
آقای علی اکبر نیزاری به شماره ملی 0940281635 
به نشانی استان خراسان رضوی مشهد مقدس بلوار 
وکیل آباد – وکیل آباد 34 شهید چراغچی 1 پالک 51 
اطالعیه  این  فرمایند  مراجعه  تصفیه(  محل  )نشانی 
در سه  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه  ماده 225  برابر 
و  کشور  رسمی  روزنامه  در  ماه  یک  فاصله  به  نوبت 
روزنامه کثیر االنتشار قدس منتشر و اعالم میدارد 
نشر  تاریخ  از  ماه  شش  حداکثر  گذشت  از  پس  که 
اولین اگهی هیچ گونه ادعایی پذیرفته نیست و ختم 

تصفیه شرکت اعالم خواهد شد 
با احترام مدیر تصفیه شرکت ماسه کارعلی اکبر نیزاری 

/ع
00
00
00
0
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 نسخه جدید نرم افزار آثار عالمه حسن زاده آملی منتشر شد   تسنیم: ویرایش جدید از نرم افزار مجموعه آثار آیت اهلل حسن حسن زاده آملی منتشر شد. این اثر به همت محققان مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسالمی و همکاری انتشارات الف.الم.میم در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است و 29 عنوان کتاب از آثار عالمه حسن زاده آملی در موضوعات فلسفه اسالمی، عرفان و حکمت، قرآن و تفسیر، اخالق 
اسالمی، ذکر و دعا، فقه، شعر و طب، هیئت و نجوم را شامل می شود. از ویژگی های قابل  توجه نسخه جدید این نرم افزار، ارائه آن در قالب جدید کتابخانه استاندارد است که دارای قابلیت های فنی و پژوهشی است.

 گفت وگو با آیت اهلل محمدباقر تحریری 
در فضیلت بیست و پنجمین روز ماه ذی القعده 

دحواالرض توجه توحیدی به نظام عالم است
امروز  شیروان:  احمدی  معارف/مریم 
بیست و پنجم ذی القعده، روز دحواالرض 
اســت. روزی که خشــکی های زمین از 
محلی که کعبه بر آن بنا شده، گسترش 
یافت. این روز در آموزه های اهل بیت)ع( 
از روزهای بافضیلت به شمار رفته و انجام 
دادن برخی اعمال عبادی مانند روزه و نماز 

در آن تأکید شــده است. برای پی بردن به اسرار معنوی این روز با آیت اهلل محمدباقر 
تحریری، مدیر مدرسه علمیه مروی تهران گفت وگو کرده ایم که از نظرتان می گذرد.

 یکی از اسرار سوره نازعات، دحواالرض است
آیت اهلل تحریری در ابتدای سخن و با اشاره به اسرار سوره نازعات توضیح می دهد: نازعات 
یعنی فرشتگانی که جان ها را می گیرند؛ این سوره به توصیف قیامت، مناظر هولناک آن 
و سرنوشت نیکوکاران و بدکاران در آن روز می پردازد و به داستان حضرت موسی)ع( و 
سرنوشت فرعون اشاره می کند. این سوره در جواب منکرین معاد و قیامت آمده است و 
برای آن هایی که وقوع قیامت را امری محال می دانستند. در انتهای آن هم تأکید می کند 
که هیچ فردی از زمان وقوع قیامت خبر ندارد. در این سوره همچنین به »دحواالرض« 

یعنی روز گسترش زمین اشاره شده است؛ »َو الْْرَض بَْعَد ذلَِک َدحاها«.
او اضافــه می کند: فعل »دحاها« که در این آیه برای زمین به کار رفته، از نظر بیشــتر 
مفسران به معنای بسط و گستردن است. البته برخی دیگر هم آن را به معنای بسط 
همراه با آماده سازی و مهیا کردن زمین برای سکونت می دانند. در آیات ابتدایی این سوره 
خداوند به پنج موضوع مهم قسم یاد کرده و هدف از آن را بیان حقانیت، تحقق مسئله 
معاد و رستاخیز می داند. این استاد حوزه در ادامه توضیح می دهد: از آنجا که گرفتن جان 
مؤمنان و کافران و تدبیر امور همه بندگان بر عهده فرشتگان است، این سوره با سوگند 

به انواع فرشتگان آغاز می شود.

 دحواالرض از نشانه های ربوبیت خداوند است
آیت اهلل تحریری تشــریح می کند: در این ســوره بیان گوشــه ای از ماجرای حضرت 
موسی)ع( و فرعون و طغیان و سرکشی در برابر حق که مجازات سخت الهی را در دنیا 
برای او به دنبال آورد، مقدمه ای است برای بیان اصل کلی که طغیان و دنیاپرستی، انسان 
را به دوزخ می کشــاند. در حالی که مبارزه با هواهای نفسانی و پروا در برابر پروردگار، 
انســان را به بهشت رهنمون می کند. اساس منطق قرآن کریم توحید در برابر منطق 
شرک است. شرک برداشت اشتباهی است که از نظام عالم وجود دارد. منطق شرک با 
منطق دین الهی و معاد تضاد 100 درصدی دارد. مشرکان اگرچه قائل به خدا هستند 
اما قائل به دین الهی و معاد نیستند. افراد مشرک با ادعای ربوبیت، مانند فرعون نابود 
می شوند. این سوره بیان می کند نظام شرک نابودشدنی است. خداوند برای اثبات این 
نظام توحیدی بعضی از نشانه های ربوبیت خود را در این عالم بیان می کند که یکی از 

آن ها دحواالرض است.
او با تأکید مجدد بر آیه 30 سوره نازعات می گوید: این آیه و آیه های پس از آن بیانگر 
قدرت خدای متعال است. دحواالرض توجه توحیدی به نظام عالم است و کمک می کند 
از این توجه به ادامه نظام که زندگی آخرت است برسیم. از مهم ترین آثار این سوره اثبات 
معاد است. دحواالرض به معنای گستراندن زمین و بیرون آمدن خشکی های زمین از زیر 
آب است. طبق برخی روایات و منابع کهن اسالمی، زمین در ابتدا زیر آب بوده و سپس 
خشکی ها از آن سر برآوردند. طبق احادیث و کتاب های تاریخی نخستین جایی که از 

زمین سربرآورد، زمین مکه یا همان کعبه و روز آن هم 25 ذی القعده بود.

 دحواالرض واقعی، گسترش عدالت در عصر ظهور است
مدیر مدرسه علمیه مروی تهران با اشاره به بعضی روایات درباره اینکه دحواالرض روز 
ظهور امام زمان)عج( است نیز توضیح می دهد: مرحوم سیدبن طاووس)ره( می فرماید: 
»شیخ صدوق)ره( در کتاب ثواب االعمال روایتی نقل کرده که روز 25 ذی القعده روز قیام 
قائم)عج( اســت«. در ارتباط با این روز آداب و اعمالی نیز وارد شده است. به طوری که 
روزه در این روز پاداش قابل توجهی دارد. همچنین بر خواندن ادعیه ویژه ای تأکید شده 
که یکی از این ادعیه، ارتباط با ظهور حضرت مهدی)عج( دارد. در این دعا توصیفاتی 
است که به بحث مهدویت و گسترش آنچه از مسجدالحرام و مکه صورت می گیرد، اشاره 
شده است. آیت اهلل تحریری اضافه می کند: اگرچه در روز دحواالرض، گسترش زمین از 
زیر کعبه در جهان مادی اتفاق افتاده است ولی دحواالرض واقعی که گسترش معنویت، 
عدالت و امنیت اســت با ظهور رخ می دهد. قیام آن حضرت بیان می کند که در پایان 
این عالم، حکومت حق الهی ظهور پیدا کرده و در آن حکومت انسان ها به دو گروه کلی 
ظهور پیدا می کنند؛ افرادی که هم ردیف حاکمیت دین خدا هستند و آن هایی که در 
برابر حاکمیت دین الهی قرار می گیرند که پس از اتمام حجت یا به حضرت گرویده و یا 
نابود می شوند. ظهور امام زمان)عج( نمونه ای از تحقق قیامت است که زمان آن می تواند 

هر کدام از روزهای روایت شده مانند دحواالرض باشد.

 زیارت امام رضا)ع( از بافضیلت ترین اعمال روز دحو االرض است
او به روایتی از ثامن الحجج)ع( نیز اشــاره کرده و می گوید: در کتاب المراقبات از امام 
رضا)ع( روایت شده است که در شب بیست و پنجم ماه ذی القعده حضرت ابراهیم)ع( و 
حضرت عیسی)ع( متولد شده اند. روز گسترش زمین، روز مبارکی است که آداب و اعمال 
ویژه ای مانند روزه، احیا و شب زنده داری، ذکر و دعا، انجام غسل به نیت روز دحو االرض 
و نماز مخصوصی برای آن ذکر شــده است. در میان این اعمال، زیارت امام رضا)ع( از 
بهترین و بافضیلت ترین اعمال مستحبی این روز است؛ این روز مقارن با روزی است که 
امام رضا)ع( از مدینه به سمت مرو حرکت کرد. اقدامی که نقش بسیاری در جلوگیری 

از بروز و رواج فرقه های انحرافی داشت.
این استاد اخالق در پایان تأکید می کند: پدیده های زیادی مانند رانش زمین، کسوف، 
خســوف، زلزله و... اتفاق می افتد که نقطه مشترک تمام این پدیده ها تعبد و توجه به 
خالق مدبر است. تعیین آداب عبادی برای روز دحواالرض هم نشان از اهمیت و عظمت 
این روز است. دحواالرض بیان می کند خلقت این جهان توسط خدای متعال تدریجی 
است که از اجمال به تفصیل آمده و این به تحول خاص در قیامت و برچیده شدن نظام 

عالم منتهی می شود.

حجت االسالم والمسلمین محمدیان:
تحول حوزه بدون روحیه انقالبی محقق نخواهد شد

والمسلمین  االســالم  حجت  رســا: 
محمدیان تاکید کرد کــه اگر روحیه 
انقالبی در حوزه وجود نداشــته باشد 

شاهد تحول نخواهیم بود.
حجت االســالم والمســلمین محمد 
محمدیان پیش از ظهر شنبه در جلسه 
نشست با مدیران مدیریت حوزه علمیه 

خواهران با اشــاره به اهمیت توجه به فارغ التحصیالن حوزه های علمیه خواهران 
گفت: فارغ التحصیالن حوزه های علمیه خواهران باید در دســتگاه ها و دانشگاه ها 

حضور پیدا کرده و به فعالیت بپردازند.
وی با اشاره به اهمیت توجه و حمایت از حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: باید 
برنامه ریزی کنیم که در هر کدام از رشــته های موجود در حوزه علمیه خواهران 

افرادی را تربیت کنیم که در دانشگاه ها پاسخگوی نیاز دانشجوها داشته باشند.
حجت االسالم والمســلمین محمدیان با تأکید بر اهمیت توجه به هویت طالب 
تصریح کرد: در میان طالب باید روحیه انقالبی گری وجود داشــته باشد و تقویت 
شود و بدون تردید اگر این روحیه در افراد وجود نداشته باشد، شاهد تحول نخواهیم 
بود. وی مطرح کرد: اینکه 400 گروه جهادی و 100 سمن در این مجموعه حوزه 
خواهران تشکیل شده بسیار چشمگیر بوده و نیازمند این است که در جامعه معرفی 
شود. حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور در ادامه با اشاره به اهمیت 
مدرسه محوری اظهار داشت: اگر مدرسه محوری رخ بدهد، بزرگ ترین حرکت در 

کاهش آفت ها آغاز می شود و ما در این زمینه وظایف مشخصی بر عهده داریم.
وی یادآور شد: مدرسه محوری به دنبال رفع مشکالت و آفت هاست که در همایش 
سال گذشته با عنوان مدرسه محوری و رفع کاستی ها موانع موجود در 33 مورد 
احصا شد. مدیر حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: حوزه خواهران در صدد است 
در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب و بیانیه گام دوم انقالب قدم های موثری 
بردارد. حجت االسالم والمسلمین بهجت پور بیان کرد: تامین اهداف سطح دو حوزه 
با بازخوانی های صورت گرفته در کنار مدرسه محوری از برنامه هایی است که ما را 

به سمت حوزه انقالبی رهنمون می کند.

آســتان نیوز: آیــت اهلل العظمی عبداهلل 
جوادی آملی در ویــژه برنامه های فرهنگی 
حرم مطهر رضوی کــه بعد از نماز مغرب و 
عشاء با حضور زائران در صحن جامع رضوی 
برگزار شــد، با اشاره به اینکه وجود مقدس 
اهل بیت)ع( بنابر حدیث نبوی ِعدل قرآن و 
قرآن ِعدل ایشان است، گفت: در سینه ای که 
قرآن نازل شود نفس تسبیح می شود لذا هر 
نفس کشیدن هر آینه معادل گفتن سبحان 

اهلل است. 
اســتاد حوزه علمیه قم ادامه داد: بر اساس 
روایات اهل بیت)ع( اگر کســی بخواهد به 
جهاد درون بپردازد بهترین سالحش گریه و 
»آه« است، شب یا روزی که انسان یاد ذوات 
مقدس اهل بیــت)ع( می افتد قیام، قعود و 
نومش عبادت به شمار می رود لذا همان طور 
که نََفس ُمِحب قرآن تســبیح اســت نََفس 
شیعه ای که عاشــق اهل بیت)ع( است نیز 

تسبیح به شمار می رود. 
وی افزود: نََفس زائر و مجاوری که در شب 
شــهادت حضرت رضا)ع( در حرم ایشان 
است همان نََفس عبادت است، لذا در این 
ایام با عبادت خالق هستی و زیارت ذوات 
مقدس اهل بیت)ع( می توانیم نفس های 

خود را الهی کنیم.
آیــت اهلل جوادی آملی گفت: شــب جمعه 
شب مسلح شــدن اســت، اهل بیت)ع( با 
بیان حدیث »ِســالَُحُه الُْبَکاُء« به ما گفته اند 
که سالح جنگ با بیرون آهن است و سالح 
جنگ درونی »آه« است، لذا اگر کسی بخواهد 
به جهاد درون بپردازد بهترین سالحش گریه 

و آه است.
این مرجــع عالی قدر عنوان کــرد: وجود 
مبارک امیر بیــان حضرت علی)ع( درباره 
آهِ درون در نهج البالغه به بیان بطن قرآن 
کریم فرموده اســت: »کسانی که بندگی 

خداوند را پذیرفته اند ســه گونه اند عده ای 
از ترس جهنم خدا را عبادت می کنند لذا 
گریه آنها خائفانه است، عده ای برای شوق 
بهشت گریه و عده ای نیز برای اینکه ُمحب 
خدای متعال هستند گریه می کنند، اینان 
دوســت خداوند بوده و چون به خدا هنوز 

نرسیده اند گریه می کنند.«
آیت اهلل جوادی آملــی ادامه داد: حضرت 

علی)ع( وقتی رســول اهلل)ص( به رحمت 
خداوند رفتند در حالی که ایشان را غسل 
می دادند بــه حضرتش فرمــود »علی را 
فراموش نکن« این بیان حضرت برای ترس 
از جهنم و شــوق به بهشت نبود بلکه به 

خاطر دوستی با خدا بود.
وی اظهار کرد: طبق بیان روایات یکی از علل 
ابوالقاسم نامیدن حضرت رسول اهلل)ص( این 

است که حضرت علی)ع( شاگرد پیامبر)ص( 
بود و چون استاد، پدر شاگرد است و حضرت 
علی)ع( نیز قسیم النار و الجنه است لذا کنیه 
پیامبر)ص( ابوالقاسم شد. خطیب حرم مطهر 
رضوی تصریح کرد: »آه«علوی، رضوی، نقوی 
و تقوی برای رســیدن به بهشت و دوری از 

جهنم نیست بلکه برای لقاء اهلل است. 
 

 انواع تربیت دینی
وی افزود: گاهی آه است و گاهی خنده، دین 
همیشه ما را با گریه تربیت نمی کند بلکه این 
»آه« و گریه اول راه اســت و پــس از آن راه 

»ناز« جلو انسان قرار دارد، امام 
زمان)عــج( در دعای نورانی 
افتتاح به ما یاد داده که برای 
خدا »ناز« کنیم بدین معنا که 
انسان می تواند از ُمِحب بودن 

به محبوب بودن برسد.
استاد حوزه علمیه قم تاکید 
کرد: ما در عبادات هم منادات 
داریم و هم مناجات، مناجات 
به معنای نجــوای نزدیک با 
فرد اســت، لــذا در دعاهای 
انسان منادات  ابتدا  شعبانیه 
می کند و ســپس بــه مقام 
مناجات می رســد به عنوان 
مثال اول »یــارب« می گوید 
و اواســط دعا فقط »رب رب 
رب« می گویــد و پس از آن 
به مقام ناز می رسد. آیت اهلل 

جوادی آملی افزود: انسان در مقام ناز به خدا 
می گوید من اگر بد هستم تو چرا مرا مواخذه 
کردی، تو که بزرگ تر از منی و کریم محض 
هستی و بخشــش هم از بزرگ تر است لذا 
مــرا ببخش، البته این مقام احتیاج به درک 

باالیی دارد.

آیت اهلل العظمی جوادی آملی:

 آیت اهلل محمدعلی جاودانَنَفس شیعه  عاشق اهل بیتb تسبیح است
در جلسه هفتگی درس اخالق عنوان کرد

 ایمان به خدا 
عامل اصلی شادمانی در آخرت 

مهر: دنیا برای انســان ها گاهی شــادمانی و 
گاهی غم و غصه به همــراه دارد که این امر 
طبیعی است. برای همه انسان ها نیز مسائلی 
در دنیا پیش می آید که آن ها گاهی شادمان 
و گاهــی غمگین هســتند. امــا عالم آخرت 
این چنین نیســت و شــادمانی آخرت ابدی 
است. انســان در دنیا عملی را انجام می دهد 
که پاداش آن شــادمانی آخرت اســت؛ برای 
بعضی ها این شــادمانی از همان لحظه مرگ 
آغاز می شود، برای برخی دیگر این شادمانی از 
برزخ و برخی از قیامت شروع می شود. کسب 
شادمانی آخرت بستگی به عمل انسان در دنیا 
دارد و این شادمانی آخرت به هیچ وجه قابل 
مقایسه با شــادمانی در دنیا نیست. مهم این 
است که انسان عامل شــادمانی آخرت را در 

دنیا کسب و تحصیل کند.
عامل اصلی شــادمانی آخرت، ایمان به خدا 
و آخرت اســت. ایمان به خدا و آخرت عامل 
اصلی این شادمانی است و به هر مقدار درجه 
ایمان انســان در دنیا بیشتر باشد، در آخرت 
از شادمانی بیشتری برخوردار است و سرمایه 
آخرت او بیشتر است. بنابراین انسان می تواند 
در دنیا با کســب ایمان و پــرورش و تقویت 
آن، به شــادمانی آخرت برسد؛ برای بعضی ها 
بهشت و شادمانی آخرت از همین دنیا شروع 
می شــود و در همین دنیا در بهشت هستند 
و ترس و اندوهی هــم ندارند. خداوند نیز در 
قــرآن می فرماید: »أاََل إَِنّ أَْولَِیــاَء اهللِ اَل َخْوٌف 
َعلَْیِهْم َواَل ُهْم یَْحَزنُــوَن«؛ حاال این افراد چه 
کسانی هستند که خوف و ترسی ندارند؟ در 
آیه بعد قــرآن درباره آن ها می فرماید: »الَِّذیَن 
ُقوَن«؛ این افراد نخست به ایمان  آَمُنوا َوَکانُوا یََتّ
رســیدند که این ایمان کسب شده عامل این 
شادمانی است و عالوه بر شادمانی، این افراد 
دیگر ترس و اندوهی ندارنــد و اصاًل ترس و 

اندوه سراغ این افراد نمی آید.

 ایمانی که موجب رشد انسان می شود
نخستین قدم در کســب ایمان این است که 
برای انســان حوادثی پیش می آید که او را به 
خدا و آخرت معتقد می کند و این یک ایمان 
مقدماتی و اولیه است. مثاًل فرد در این زمینه 
کتابی می خواند یا اینکه پای ســخن عالمی 
می نشــیند و به خدا و آخــرت ایمان آورده و 
معتقد می شــود. اما پس از کسب این ایمان 
مقدماتی یک ایمان باالتر هم داریم و آن ایمانی 
است که به عمل رسیده است؛ این ایمان همان 
ایمانی اســت که خداوند در قرآن این افراد را 
الذین آمنوا خطاب کرده اســت. گفته اند این 
مرحله از ایمان، ایمانی است که با عمل کسب 
شده است و این ایمان باالتر از ایمانی است که 
با خواندن کتاب و شنیدن سخن عالمی درباره 

خدا و آخرت کسب شده باشد.
حاال این ایمانی که به مرحله عمل رســیده 
یک ایمان جدید در دل انسان ایجاد می کند. 
افــرادی که چنین ایمانی را کســب کرده اند 
ســال های دیگر عمر خــود را در مواظبت و 
مراقبــت از اعمال و رفتار خود هســتند که 
خطایــی از آن ها ســر نزند. ایــن افراد دیگر 
مواظب چشــم، گوش و زبان خود هستند و 
همین طور دیگر اعضای بدن خود که گناه و 
خطایی از آن ها سر نزند و این مراقبت شدید 
را دارنــد و دائم از خدا می ترســند. حاال این 
ایمان در اثر عمل قوی شــده و ثمره آن نیز 
شــادمانی ابدی آخرت است و حتی برای این 
افراد از یک گوشه هایی یک ذره بهشت را در 
همین دنیا به آن ها می چشــانند. بعد خداوند 
نَْیا َوفِی  می فرماید: »لَُهُم الُْبْشَری فِی الَْحَیاةِ الُدّ
اْلِخَرةِ«؛ حاال اگر کســی پــای این مرحله از 
ایمان بایستد، این ایمان موجب زایش و رشد 

در او می شود.

در قم برگزار می شود
نشست علمی »گستره شناسی 

انتظار در اندیشه حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای« 

معــارف: در چارچوب پیش نشســت های 
»نظریــه  بین المللــی  همایــش  علمــی 
انتظار«، کرســی ترویجی عرضه و نقد ایده 
علمی »گستره شناســی انتظار در اندیشــه 
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای« در قم 
برگــزار می شــود. در این نشســت علمی، 
حجت االســالم دکتر حسن مالیی به عنوان 
ارائه دهنده و حجج اسالم دکتر حسین الهی 
و دکتر محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد حضور 
خواهند داشت. این نشســت چهارشنبه 9 
مرداد ماه از ساعت 10 تا 12 در پژوهشگاه 
علــوم و فرهنگ اســالمی به نشــانی »قم، 

ابتدای خیابان معلم« برگزار می شود.
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حجت االسالم غریب رضا مطرح کرد

عناصرگفتمانی اسالم ناب
رســا:حجت االســالم حمیدرضا غریب رضا، مدیر مؤسسه 
گفت وگــوی دینی وحــدت اســت. وی در چهارمین دورۀ 
معرفتی تشکیالتی اسالم ناب، در قالب گعده های بین الملل، 
از تجربه های خود در عرصۀ بین الملل گفت و فهرســتی از 

ضرورت های تبلیغ در فضای جهان اسالم را برشمرد.

 صدور اجمالی و تفصیلی انقالب اسالمی
جمهوری اســالمی تجربۀ بدیعی اســت که نمونۀ قبلی در 
تاریخ ندارد. ما باید کارزار را از ســربازی جنگ نرم در عرصۀ 
بین المللی آغاز کنیم. پنجه در پنجۀ دشــمنانمان در عرصۀ 
بین الملل بیندازیم و به تدریج قوی شویم تا به مرتبۀ افسری 

جنگ نرم در عرصۀ بین الملل برسیم.
صدور اجمالی انقالب اسالمی، به تعبیر رهبر معظم انقالب، 
صورت گرفته است. یعنی ملت های دنیا امیدوار شده اند که 
تغییْر ممکن است و می َشود حکومت های تا بِن دندان مسلِح 
وابســته به غرب را ساقط کرد. رهبر انقالب، دو نامه خطاب 
به جوانان اروپا و آمریکا نوشتند و یکی نیز خطاب به جوانان 
کشــورهای عربی که آن را در ضمن سخنرانی در حرم امام 
خمینــی قرائت کردند. به نظر بنده، هر جا رهبری با جوانان 
صحبــت کرده اند، پیامی را منتقــل کرده اند که قابل عرضه 
به جهان اســت. رهبری با جوانان، به شکل تفصیلی و راحت 
صحبت کرده اند. باید بیانیه ها و نامه ها و پیام های رهبری در 
خطاب بــه جوانان را تحلیل محتوا کنیم. بیانیۀ گام دوم هم 
خطاب به جوانان است. برای معرفی انقالب اسالمی به جوانان 
خارج از کشور، همۀ بندهای بیانیۀ گام دوم مفید هستند. 40 سال 
از انقالب گذشته است و دریغ از یک کتاب تاریخ جامع انقالب 
اسالمی، به زبان عربی. کتاب های زیادی دربارۀ حوادث انقالب به 
زبان عربی نوشته شده است. اما کتابی که روشن کند در انقالب 
 ما چه گذشت وجود ندارد. دوست و دشمن می خواهند تجربۀ 

ما را بررسی کنند.

 تبلیغ با ادبیات اسالم ناب
وقتــی می خواهیم با فضای بین الملــل ارتباط برقرار کنیم، 
اولین کار این اســت که بدانیم بــا چه گفتمانی می خواهیم 
بــا آن ها صحبــت کنیم و چــه می خواهیم بــه آن ها ارائه 
دهیم. به عبارتی، محتــوای فکری که می خواهیم در اختیار 

دانشــجویان قرار بدهیم تا بر او تأثیر فرهنگی بگذاریم و او 
به عنصری مقاوم و فعال و تأثیرگذار تبدیل بشــود و جامعۀ 
خود را نیز تغییر بدهد چیست؟ می شود اسالم را با ادبیاتی 
که جهادگرا نباشــد تبلیغ کرد. اما این نوع تبلیغ، از قبل از 
انقالب نیز بوده و ما نمی خواهیم این گونه تبلیغ کنیم. ما باید 

با عناصر گفتمانی اسالم ناب تبلیغ کنیم.

 عناصر گفتمانی اسالم ناب
نخســتین عنصر گفتمانی اســالم ناب، عقالنیت و معنویت 
اســت. ادبیات اسالم ناب نه تنها عقل ستیز نیست، بلکه عقل 
افراد را ســیراب می کند. وقتی ســخن از عقالنیت به میان 
می آید، ضرورتاً فلســفۀ مشاء یا مکاتب فلسفی دیگر منظور 
نیست. آن ها جزوی از عقالنیت هستند، اما منظور این است که 
طرف مقابل به حدی برسد که بشود به تعبیر قرآن، حکمت 
را به او عرضه کرد. کســانی که کتاب های شهید مطهری را 
می خوانند، دارای تحلیل های جامعی می شوند. عالوه بر آن، 
روش شهید مطهری را به مثابۀ یک کارگاه فکری می آموزند و 
برای آن ها ملکه می  شود. جوانان بسیار تشنۀ چنین عقالنیتی 
هســتند. در ایام حج، دعاهای امــام زین العابدین را از روی 

صحیفۀ سجادیه برای حاجیان می خواندیم. 
آن قدر تحت تأثیر قرار می گرفتند که درخواســت می کردند 
کتاب را به آن ها هدیه بدهیم. معنویتی که در میراث و ادبیات 
ائمه)ع( وجود دارد، تأثیرگذار و تغییرآفرین و تحول زاســت. 
امام رضا)ع( فرمود: َرِحَم اهلّل َعْبداً اَْحیا أْمَرنا. خدا رحمت کند 
کســی را که امر ما را احیا کند. احیای امر اهل بیت)ع( یکی 
از کلیدی ترین مفاهیم در روایات است. اینکه می فرماید »احیا 
کند«، نشان می دهد که عدۀ دیگری هستند که با زور و زر و 
تزویــر خود، امر امام را می میرانند. در نقطۀ مقابل، ما وظیفۀ 
احیاگری داریم. از امام رضا)ع( پرسیدند که امر شما چگونه احیا 
می شود. فرمودند علوم ما را بیاموزند و به مردم تعلیم دهند. 
 یعنی اندیشه هایشان را رواج بدهیم و عقل ها و قلب ها را به آن 

سمت بکشانیم.
نــاس در روایات دو معنــا دارد: یکی به معنــای »مردم« و 
دیگری، در معنای اصطالحی، یعنی کســانی که به مذهبی 
غیر از مذهب اهل بیت)ع( بــاور دارند. در روایت می فرماید 
که اگر مردم محاســن )برجستگی ها و عقالنیت( کالم ما را 

می دانستند، از ما تبعیت می کردند. این یعنی اگر می خواهید 
تحول معنوی ایجاد کنید، نیازی به جنگ مذهبی نیست.

به جای دشــمنی و دامن زدن به کدورت، می شــود به مردم 
گفت که چگونه با اســتفاده از مذهب و مکتب اهل بیت)ع(، 
می توانند مشــکالت اقتصــادی و بحران هــای اجتماعی و 
سیاســی و فرهنگی خود را حل کنند. دردهای انسان امروز 
این اســت. اگر این راه حل ها را به کسی ارائه دهید و کمک 
کنید که از بحران خود بیرون بیاید، طبیعی است که به دنبال 
همان کسی که این راه حل ها را به او ارائه کرده خواهند رفت. 
بنابراین، ما به دنبال تبیین مکتب اهل بیت)ع( یعنی همان 

اسالم ناب هستیم و به دنبال درگیری مذهبی نیستیم.
دومین عنصر گفتمانی اسالم ناب، وحدت اسالمی است. آیا 
دعوای ما با وهابیت، بر سر اجتهادهای آن هاست؟ خیر. بقیۀ 
مذاهب هم اجتهادهای اشتباه داشته اند و ما در طول تاریخ، با 
آن ها مبارزه کرده ایم. اگر ابن تیمیه و محمدابن عبدالوهاب هم 
مثل بقیۀ مذاهب اسالمی کتاب می نوشتند و کاری به بقیۀ 
مسلمانان نداشتند، یعنی تکفیر نمی کردند و سر نمی بریدند 
و جان و مال و ناموس مســلمانان را مباح نمی دانســتند و 
مذهبی بودند مثــل بقیۀ مذاهب، ما آن ها را نقد می کردیم. 
اما دعوای اصلی یا اولیۀ ما با آن ها این اســت که آن ها جلوی 
مسلمانان می ایستند و آن ها را کافر می دانند و حکم تکفیر و 
خونریزی و قتل را صادر می کنند. ما وحدت اسالمی را یک 

اعتقاد می دانیم، نه یک تاکتیک سیاسی مقطعی.
عنصر گفتمانی بعدی، مقاومت است و عنصر چهارم، احیای 
تمدن اســالمی اســت. ما مکتب جمع هستیم و عقالنیت و 
معنویت را در اســالم ناب جمع کرده ایم. به تعبیر دیگر، برای 
جمع دیــن و دنیا الگو داریم؛ این دو را در تعارض با یکدیگر 
نمی بینیم. جریان تحجر و جریان سکوالریســم، بین این دو 
و بیــن عقل و وحی تعارض می بیننــد. حال اگر این مکتب 
عقالنی معنوی مقاوِم معتقد بــه جمع دین و دنیا را به دنیا 
معرفی کنیم، چه کسی است که با این مکتب مخالف باشد؟

آیت اهلل جوادی آملی در دیدار با جمعی از فضالی حوزه علمیه خراسان: 
رشد عقلی مردم، زمینه ساز ظهور است

اســراء: همه ما یک مقصد اصلی داریم و چندین مقصد مقدماتی، مانند کسی که 
می خواهد به حج برود و در بین راه در چند منزل توقف می کند؛ این شخص نمی تواند 
این منازل بین راهی را به عنوان مقصد اصلی در نظر بگیرد؛ چراکه حج، مقصد اصلی 
اوست. هدف اصلی ما را ذات اقدس اهلل مشخص کرده است و آن فراگیر کردن اسالم 
یِن ُکلِِّه«؛  در همه جهان اســت، بیان نورانی خود قرآن این است که »لُِیْظِهَرُه َعلَی الِدّ
رســول خود را با دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان عالم تسلط و برتری دهد و 
ابزار رســیدن دین به این جایگاه، علما هستند. در روایت از پیامبر گرامی اسالم نقل 
شده است که »االسالُم یَعلو وال یُعلی َعلَیِه«؛ این جمله خبری به داعیه انشا القا شده 
است؛ یعنی علما باید بکوشند که این اتفاق بیفتد و این شدنی است؛ چراکه اگر شدنی 
نبود چنین دستوری به ما نمی دادند. ما باید زمینه ظهور حضرت)عج( را فراهم کنیم؛ 
هرگز با کشتار، زمینه اصالح جامعه فراهم نمی شود. از برترین معجزات حضرت این 
اســت که عقل بشر را رشــد می دهد و آن را کامل می کند؛ اداره جامعه عاقل آسان 
است؛ در حقیقت رشد عقلی مردم زمینه ساز ظهور حضرت)عج( است که نقش علما 
در این مسیر بسیار اهمیت دارد. اگر کلینی این روایت را از معصوم نقل می کند که 
فرمود: مقام مؤمن برتر از کعبه اســت، به این دلیل است که خدای عالم بساط کل 
زمین را برخواهد چید اما ایمان، همواره ماندنی اســت. انسان باید از کعبه به اسمای 
الهی برسد؛ امام صادق)ع( فرمود که کعبه چهارگوش است، چون محاذی بیت المعمور 
است؛ بیت المعمور چهارگوش است، چون محاذی عرش است؛ عرش چهارگوش است، 
چون کلماتی که دین اسالم بر آن استوار است چهار کلمه است؛ سبحان اهلل، الحمدهلل، 
الإله إالّاهلل و اهلل اکبر؛ ببینید حضرت از کجا به کجا می رسد. بیان نورانی حضرت امیر)ع( 
این است که دل ظرف علم است و این ظرف تنها ظرفی است که وقتی مظروف وارد 
آن شد، ظرفیت آن افزایش می یابد یعنی مظروف علم، ظرفیت ظرف دل را گسترش 

می دهد و این امکان برای همه جویندگان علم وجود دارد.
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 مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در یک مصاحبه با انتقاد 
از »تالش ها« در صحنه بین المللی برای »به فراموشی سپردن 
غصب سرزمین فلسطین« گفت: »تأسیس اسرائیل علت اصلی 

تروریسم است«. 

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: سازش در 
سوریه از نظر مسکو با بازگشت حاکمیت این کشور بر اراضی 
آن و برقراری وحدت میان گروه های مختلف در آنجا محقق 

می شود.

بوریس جانسون ، نخســت وزیر جدید انگلیس، خطاب به 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان گفت: تنها راه رسیدن به توافق 
با اتحادیه اروپا بر سر »برگزیت« حذف »ترتیبات پشتیبان« 

مربوط به مرزهای ایرلند و ایرلند شمالی از شروط آن است.

سیدعمارحکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با 
نخست وزیر این کشور تأکید کرد، اپوزیسیون نیازی ضروری 

است نه یک بار و یا عاملی برای ناخرسندی نظام حاکم.

دور جدید سرکوب ها در بحرین با اعدام دو جوان آغاز شد

فیگور  آل خلیفه  برای قدرت  نمایی
  جهان  دور جدید حذف مخالفان سیاسی در بحرین با 
اعدام دو جوان بحرینی شروع شد. علی محمد العرب )۲۵ 
ساله( و احد عیســی الماللی )۲۴ ساله( دو جوانی بودند 
که به اتهام قتل یک افســر پلیس در سال ۲۰۱۷ مجرم 
شناخته شده و اعدام شدند. خانواده های این دو جوان تنها 
روز گذشــته در تماس های تلفنی جداگانه برای دیدار و 
مالقات با فرزندانشان به زندان های بحرین فراخوانده شدند. 
برپایه قوانین بحرین مالقات با خانواده تنها برای متهمی که 

حکم اعدامش در همان روز اجرا می شود، ممکن است.
پیش از این نهادهای بین المللی نســبت به این اعدام ها 
واکنش نشان داده و درخواست توقف آن ها را مطرح کرده 
بودند. جمعیت الوفاق بحرین، بزرگ ترین گروه مخالف در 
این کشور نیز با انتشار توییتی تأکید کرد، اجرای حکم های 
اعــدام گفته ها درباره همکاری رژیــم آل خلیفه با گروه 

تروریستی القاعده را ثابت می کند.
جمعیت الوفاق از تمامی گروه های مردمی نیز خواست تا 
خشم و مخالفت خود را در اعتراض به تروریسمی که علیه 
مخالفان انجام می گیرد و نیز علیه جنایت شنیع آن ها در 
اعدام الماللی و العرب ابراز کنند.یک عضو هیئت سیاسی 
جریان الوفاء االسالمی بحرین هم اعالم کرد که اعدام های 
روز گذشته توسط رژیم آل خلیفه بحرین برای سرپوش 

گذاشــتن بر تزلزل موجود در جبهه داخلی رژیم بحرین 
انجام شده است.

عباس سلمان در گفت وگو با تسنیم اعالم کرد: ما می دانیم 
که شکافی در میان افسران ارشد رژیم آل خلیفه به وجود 

آمده است.
سلمان تأکید کرد: بسیاری از این افسران از واکنش های 
ملت و سازمان های بین المللی نسبت به جنایت های دولت 
می پرســند. دولت بحرین امروز تالش دارد این پیام را به 
همه ارســال کند که رژیمی قوی است و می تواند بدون 
توجه به عواقب بین المللی و پیامدهای داخلی و خارجی، 
مجازات افراد مختلــف و اقدامات مورد نظر خود را انجام 
دهد. این ها مهم ترین سیگنال هایی بود که رژیم بحرین 
تالش کرد آن را به جامعه جهانی و عرصه داخلی بحرین 
منتقل کند.دامنه اعتراض ها به این اعدام ها به ساختمان 
ســفارت بحرین در لندن هم کشیده شد و فعاالن شبکه 
اجتماعی توییتر ویدئویی از موسی الستراوی، فعال بحرینی 
را منتشــر کردند که در آن الستراوی در حال باال رفتن از 
ساختمان سفارت کشورش در لندن است و تهدید می کند 
در اعتراض به اجرای حکم اعدام دو بحرینی خودکشــی 
می کند. کارمندان سفارت، الستراوی را پایین آورده و او را 

با زور به داخل ساختمان بردند.

یورونیوز: دیوان عالی آمریکا به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری این کشــور اجازه داد تا ۲.۵ 
میلیارد دالر از بودجه پنتاگون را برای ساخت 

دیوار مکزیک هزینه کند.
رویترز: پلیس روسیه 3۱۷نفر را در جریان 
تظاهرات غیرقانونی اپوزیسیون در این کشور 

بازداشت کرد.
المســیره: یگان پدافند هوایــی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن از ســرنگون کردن 
نهمین پهپاد جاسوســی متجاوزان در طول 

پنج هفته اخیر خبر دادند.
معا: جنبش آزادیبخش فلسطین اعالم کرد 
که محمود عباس در سریع ترین زمان ممکن 

به سوریه سفر خواهد کرد.

شورای آتالنتیک بررسی کرد
 ترامپ اشتباه می کند

 نفوذ ایران بیشتر شده
جهان: کنت کاتزمن، تحلیلگر اندیشــکده 
آمریکایی شــورای آتالنتیک بــا رد ادعاهای 
مقام های این کشــور درباره تأثیر تحریم های 
حداکثری بر نقش منطقه ای ایران نوشت: نه 
تنها نفوذ منطقه ای ایران تغییری نکرده، بلکه 

گسترش هم یافته است. 
در این یادداشــت آمده است: به گفته دونالد 
ترامپ خروج از توافق هسته ای و بازگرداندن 
تحریم هــا موجب اعمال سیاســت »فشــار 
حداکثری« علیه ایران شده و مانع از دستیابی 
این کشور به منابع مالی، سالح و آموزش شبکه 
گسترده ای از متحدان و گروه های نیابتی اش 
می شــود.کاتزمن افزود: اگر تحریم به معنای 
تغییر رفتار منطقه ای ایران بود، نفوذ این کشور 
در خاورمیانه باید در فاصله ســال های ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۶ کاهش می یافت. این درحالی اســت 
که رخدادها و روندها عکس این قضیه را نشان 
می دهد.وی در پایان نتیجه گیری کرد: جایگاه 
ایران در عراق، یمن و جاهای دیگر در واقعیت 

تغییر نکرده است.

 طالبان راهی جاکارتا شد
سفر هیئت طالبان به اندونزی 

در آستانه نشست علما
تسنیم: طالبان در بیانیه ای اعالم کرده است 
که اعضای دفتر سیاسی این گروه به رهبری 
»مالبرادر« به اندونزی ســفر کرده است تا 
درباره روند مذاکرات صلح و آینده افغانستان 
با مقامات این کشور رایزنی کنند. اندونزی 
به عنوان بزرگ ترین کشور مسلمان جهان 
در ســال های اخیر برای میانجیگری بین 
دولت افغانستان و طالبان تالش کرده است. 
تاکنون یک دور از نشست سه جانبه علمای 
افغانستان، پاکستان و اندونزی برگزار شده 
است. قرار است دور دوم این نشست تا یک 
ماه آینده به میزبانی اندونزی برگزار شــود.

جنگ تجاری ترامپ به فرانسه هم کشیده شد
فقط ما حق داریم مالیات ببندیم

یورونیوز: گویا دامنه جنگ های تجاری ترامپ به فرانسه کشیده شده است. روز 
گذشته رئیس جمهوری ایاالت متحده اعالم کرد کشورش اقدام فرانسه در وضع 
مالیات بر شرکت های فناوری آمریکایی را با »اقدام اساسی متقابل« پاسخ خواهد 
داد.او در توییتر خود نوشت: » اگر کسی بر این شرکت ها مالیات ببندد، باید کشور 
خودشان یعنی ایاالت متحده آمریکا باشد. ما به زودی خبر اقدام اساسی متقابلی 

را در پاسخ به اشتباه احمقانه مکرون اعالم خواهیم کرد.
وی در ادامه به طعنه نوشت: همیشه گفته ام شراب آمریکایی از شراب فرانسوی 
بهتر است!فرانســه کــه در ابتدای ماه مارس الیحه مالیــات بر غول های دنیای 
دیجیتال، نظیر آمازون، گوگل، فیسبوک و غیره را معرفی کرده بود، دو هفته پیش 

این الیحه را به تصویب قانونی رساند.
براساس قانون تازه، شرکت هایی که ساالنه بیش از ۷۵۰ میلیون یورو در جهان، 
و بیش از ۲۵ میلیون یورو در فرانســه کسب درآمد کرده باشند، 3 درصد بیش 
از پیش مالیات خواهنــد پرداخت.بنابر آمار کمیســیون اروپا، میانگین مالیات 
شرکت های عظیم دیجیتال تنها ۹ درصد )از مجموع درآمد ساالنه آن ها( است، در 
حالی که شرکت های اروپایی به طور متوسط ۲3 درصد مالیات پرداخت می کنند.

براساس اعالم وزارت دارایی فرانسه شرکت های بین المللی نظیر گوگل، آمازون، اپل 
و فیسبوک و نیز شرکت های داخلی فرانسه نظیر سی دیسکانت و بالبالکار مشمول 

قانون تازه مالیاتی خواهند شد.

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱۰۰8۷ -3۷۶8۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 3۷۶۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       3۷۶۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    3۷۶۶۲۵8۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷۶۱۰۰8۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   3۷۶۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: 3۷۶۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷3۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  3۷۶8۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶۹3۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹38۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

 فریاد آزادی شیخ زکزاکی 
از کارگیل تا کادونا

در روزهای اخیر مردم شــهر کارگیل، در کشمیر اشغالی در حمایت از شیخ 
زکزاکی رهبر جنبش شیعیان نیجریه تظاهرات کرده و خواستار آزادی فوری 
وی از زندان های حکومت نیجریه شــدند. در این راهپیمایی تأکید شد که 
کمک های پزشکی فوری برای سالمتی شیخ زکزاکی توسط دولت نیجریه 
فراهم گردد. در دســامبر سال ۲۰۱۵ میالدی در پی حمله ارتش نیجریه به 
حســینیه شیعیان و منزل شیخ زکزاکی رهبر شیعیان این کشور در شمال 
اســتان کادونا دست کم 3۵۰ نفر به شهادت رسیدند. ابراهیم زکزاکی از آن 

زمان تاکنون به همراه همسرش در بازداشت به سر می برد.

 تبعیض دبـیر هشدار آلمان به بریتانیا اعتراف پس از 18 سال
فرار از ترس جان، دلیل اصلی 
صهیونیست ها برای ترک لبنان

بوریس! انتخابات تمام شده 
است، آرام بگیر

گوترش: عربستان کودک کش 
است، رژیم صهیونیستی نه

اسپوتنیک: نخســت وزیر پیشین رژیم 
صهیونیســتی پس از گذشــت ۱8 سال 
علت واقعی عقب نشینی ارتش این رژیم 
از جنوب لبنان را فاش کرد. ایهود باراک، 
که از ســال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نخست وزیر 
رژیم اشغالگر قدس بوده، جمعه در صفحه 
رســمی خود در توییتر نواری ویدئویی را 
منتشــر و اذعان کرد که برای حفظ جان 
نظامیــان صهیونیســت در برابر ضربات 
سهمگین مقاومت لبنان مجبور شده است 
تا این کار را انجام دهد. او ادامه داده برای 

این تصمیم افتخار می کند.

ایسنا: دولت آلمان به نخست وزیر جدید 
انگلیس درباره داشــتن انتظارات بیش از 
حد از اتحادیه اروپا هشــدار داده و از وی 
خواست با توجه به اینکه مبارزات انتخاباتی 
تمام شــده، دیگر آرام بگیرد. مایکل رات، 
معاون وزیر امور خارجه آلمان گفته است: 
قرارداد فعلی درباره جزئیات خروج انگلیس 
از اتحادیــه اروپا دیگر مــورد مذاکره قرار 
نخواهد گرفت. این ساده لوحانه است که 
اعتقاد داشته باشیم اتحادیه اجازه اخاذی 
را خواهد داد. در نهایت انگلیس بیشترین 
هزینه را در این اوضاع پرداخت خواهد کرد.

گزارش  در  گوتــرش،  آنتونیو  الجزیره: 
سالیانه خود به شورای امنیت نام ائتالف 
سعودی در یمن را در لیست سیاه ناقضان 
حقوق کودکان باقی گذاشــت. برپایه این 
گزارش، سازمان ملل معتقد است ائتالف 
ســعودی مســئول قتل ۷۲۰ کودک در 
سال گذشــته میالدی است که اکثرشان 
در حمالت هوایی کشته شده اند. بر اساس 
این گزارش، ۵۹ کودک نیز در غزه، کرانه 
باختری و قدس شرقی کشته شده اند، اما 
گوترش نیروهای رژیم صهیونیستی را در 

این لیست سیاه قرار نداده است!

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

 گزارش کوتاه

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران
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﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 موسسـه فرهنگـى قـدس در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹆ــ︡ار ٢۵٠٠٠ ︋ــ︣گ 
 ﹅︣︵ ۶٠۵ را ازx٧۴۵︤︀  ︨﹉﹠︣گ ز ز﹠﹊︧ــ۵۴٠x۶٩۶︤︀ و ١٠٠٠٠︋ 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋
ــ﹢د ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و   ﹜ــ︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
 ﹤  ︋٩٨/۵/١٠ ﹤︊﹠︪︖﹠ ︀︀ن و﹇️ اداری روز︎  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︑︀︎   ︎﹤ارا
وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ -︋﹙﹢ار︨︖︀د

ــ︀︠︐﹞︀ن روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ﹝︣ا︗︺﹥ ︗ ︀️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت  ﹡︊︩ ١ و ٣︨ 
. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠۵١٣٧۶٨۵٠١١ ︑﹞︀س  ﹟﹀﹚︑ ︀︋ ︣︐︪﹫︋

 ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س

/ع
۹۸
۰۵
۶۴
۴

((آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹡︭︉ و ︣︠︡ درب رول آپ))
﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ و ا︗︣ای ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی  ﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︖︣ی︎  ﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری︮ 
درب ﹨ــ︀ی رول آپ ︗️ ﹝︖︐﹞︹ دا﹝︍︣وری ﹋﹠﹥ ︋﹫︧ــ️ ︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︀ب 
﹡﹞︀ــ︡. ﹜︢ا از ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ران و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡ــ️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︻﹑م 
 ١٣٩٨/٠۵/١٣ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹑  ︎(﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫  ︠-︪︡﹞ آدرس ﹤ ﹇﹫﹞️ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ات ا﹇︡ام﹠︐︧﹞ ار︨︀ل ﹝︡ارک و ﹤︋ ️︊︧﹡
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری  ︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س︋   ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١︋   ︫﹤ ١- وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠،٠٠٠،٠٠٠︀ل ︋ 
.(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗) . ︡س ر︲﹢ی﹇ ﹩︐︺﹠︮

٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ذ﹋︣ ﹝︡ت ز﹝︀ن ا︗︣ای ︎︣وژه و ﹡﹢ه ︎︣دا︠️. 
.﹩٣- ﹋︍﹩ ﹝︡ارک ، رزو﹝﹥ ﹋︀ری و ︨﹢ا︋﹅ ا︗︣ا

• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
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۶۲
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︫︣﹋️  ژ﹐︑﹫﹟ آر︨  ︀︀﹝﹩ ︠︀ص              
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٨۵۶۵و ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۴٢٠٧٧

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫︣﹋️  ﹁﹢ق د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در ︨ــ︀︻️ ٩ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١٩ در ﹝﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣دار︀ی 
︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ، ︋﹙﹢ار ︎﹫︣وزی ، ﹝﹫︡ان ︫ــ﹞ ︡﹫︡وی – د﹐وران ٧  ︱﹢ر 

.︡﹡︀︨︣︋ ﹜︋
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨

٢- ︀︨︣ ﹝﹢ارد در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︀︣ه ︫︣﹋️ ژ﹐︑﹫﹟ آر︡﹞ ️﹫﹨
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
  ︀ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︫︣﹋️  ژ﹐︑﹫﹟ آر﹢︴︋

︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋︪﹞︀ره ︔︊️ ١٨۵۶۵و                                                 
١٠٣٨٠٣۴٢٠٧٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ﹤︋

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️  ﹁﹢ق 
د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده در ︨ــ︀︻️ ١٠:٠۵ ﹝﹢رخ 
﹨﹞﹫ــ︀ری  ︨ــ︀ز﹝︀ن  ﹝ــ﹏  در   ١٣٩٨/٠۵/٢٢
 ، ︡︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ ︫ــ︣دار︀ی︠ 
︋﹙﹢ار ︎﹫︣وزی ، ﹝﹫︡ان ︫ــ﹞ ︡﹫︡وی – د﹐وران 

.︡﹡︀︨︣︋ ﹜︋ ر﹢︱  ٧
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

ــ︣﹋️  ١- اراــ﹥ ﹎ــ︤ارش ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 
︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٧

٢- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︧ــ︀︋︣س 
 ﹏﹆︐︧﹞

٣- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︨︀ل 
 ١٣٩٧

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨
۵- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︀︣ه ︫︣﹋️ ژ﹐︑﹫﹟ آر︡﹞ ️﹫﹨ 
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  ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ ﹤﹫﹑︮ا
︫﹞︀ره ۶-٩٨ ﹡﹢︋️ اول

﹢م ﹝︣داد ﹝︀ه  ــ︡ه در روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س در ︑︀ر︀ی دوم و︨  ︎﹫︣و آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹠︐︪ــ︫︣ 
︨ــ︀ل ︗︀ری ︋︀︋️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ۶-٩٨ ﹝﹢︲﹢ع ︫﹠︀︨︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
وا︗︡ ︫ــ︣ا︗ ︳️ ︋︣و﹡︧︍︀ری ︋︪﹩ از و︸︀︿ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ , ا﹝﹢ر اداری و ﹝︀﹜﹩, 
 ﹤﹞︀﹡︣ ︀ز﹝︀ن︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری  از︨   ︎️﹫﹑ ﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮   ︋﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀د   ︫️︗ د︗﹥ ﹋︪ــ﹢ر در ر︫ــ︐﹥ ﹡﹫︣و از ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹢ و︋ 

 .︡︢ف ﹎︣د ︫︡ه
امور تداركات  شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ در ︀ل 
︑︭﹀﹫﹥ ︨︊︤ ﹎︧︐︣ ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩۴

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ا﹟ ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت 
︋ــ﹥ ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ آ︡ در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹋ــ﹥ در روز 
︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥  ١٣٩٨/٠۵/١٧ ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ در 
︊︤وار – ﹝﹫︡ان ﹋︀ر﹎︣  ﹥ آدرس :︨  ــ︣﹋️︋  ﹝﹏ د﹁︐︫︣ 
– ︠﹫︀︋ــ︀ن ا︋﹢︨ــ︺﹫︡ – ﹡︊︩ ا︋﹢︨ــ︺﹫︡ ٢ – ︗﹠︉ ا﹝﹑ک 
﹝﹫︤ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹫︡ . د︨ــ︐﹢ر 
︗﹙︧ــ﹥ : ١- ﹎︤ارش ﹝︡ــ︣ ︑︭﹀﹫ــ﹥   ٢- ︑﹞︡︡ دوره 

︑︭︡ی ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ︻︱﹢ ﹡︀︸︣ 
﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨
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« آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩- ﹡﹢︋️ اول »
﹫︀︋︀ن  ︀ر﹋﹫﹠﹌ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹇︹ در︠  ﹥ وا﹎︢اری ︵︊﹆︀ت اول و دوم︎   ︋️︊︧﹡ ︣  ︫﹜︀﹇ ︣ ﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩︫  ︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥︫  شهردارى قائم شهر در ﹡︷︣ دارد︋ 
﹞︀ره   ︫︀  ︋﹩﹎درج آ روزه از ︑︀ر ﹤﹝﹨ ︣︐︪﹫ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ا︫︀ص وا︗︫︡  ﹝︡رس از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︑﹙﹀﹟ ٠١١۴٢٠٨۴٠۵۶ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و  ︀ ︋﹥ ︨ــwww.Ghaemshahr.ir ️︀ ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡
١-﹡﹢ع ﹋︀ر: وا﹎︢اری ︵︊﹆︀ت اول و دوم ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ﹝︡رس رو︋︣وی ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ (︗﹠︉ ︋︀﹡﹉ ﹝︧ــ﹊﹟) ︋︀ ﹝︐︣اژ ︡ود ٢٠٧٨ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ︋︀ ︸︣﹁﹫️ 

︡ود ۶٨ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︫︣ ﹜︀﹇ ︣داری︫ ا﹝﹢ر ﹇︣اداد﹨︀ی ︡︡ه : واا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ﹏﹞ -٢

٣- ﹝︡ت ا︗︀ره : ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ١٫٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︀ء ﹊︧ــ︀ل︋  ﹥ ﹝︊﹙︼ ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (﹊︭︡ و ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ا︗︀ره︋  ︀ء ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥︋  ︀︋️ ا︗︀ره ﹊︧ــ︀ل : ا︗︀ره︋   ︋﹤︀  ︎︼﹚︊﹞ -۴

.︫︡︀ ﹫︧️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩︋  ﹫︭︡ و︋  ر︀ل (﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد و︨ 
 ︀ ︍︣ده ﹡﹆︡ی  ︨︀ ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤ ︩ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)︋  ﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۶٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل (︫︭️ و︫   ︋﹤︀ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه : ۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼︎  ︍︣ده︫  ۵- ﹝﹫︤ان︨ 

ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ︀ از ﹝︴︀﹜︊︀ت ︫︣﹋️ ︫ ︀︬ ﹡︤د ︫︣داری ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۶- ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ۵ آ︫ ﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣داری ﹨︀، ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹥ ا﹡︺﹆︀د   ︋︣︲︀ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ﹨﹀️ روز ﹩﹡﹢﹡︀﹇ از ا︋﹑غ ︦  ︎︀ ︡﹠﹋ ــ﹢دداری ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه از ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥︠  ــ︣داری ﹨︀، ﹨︣﹎︀ه︋   ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫٧- ﹝︴︀︋ــ﹅ ﹝ــ︀ده ٨ آ
﹇︣ارداد ﹡︪﹢د ︨︍︣ده او ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ و ﹇︣ارداد ︋︀ ﹡﹀︣ ︋︺︡ی ﹝﹠︺﹆︡ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ودر ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︣﹡︡﹎︀ن دوم و ︨﹢م ﹡﹫︤ ︸︣ف ﹝﹙️ ﹨﹀️ روز ︎︦ 

از ا︋﹑غ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︀︲︣ ︋﹥ ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده آن ﹨︀ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
٨- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر۵/۶ /٩٨ ﹜︽︀️ ٢٢/۵/٩٨ ﹇︀︋﹏ ︑﹢﹏ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹋️ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.  ︫︣﹞ ︣︋︣گ و ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹆﹢﹇﹩، ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟︨  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه︋   ︠️︗ : ︣﹋︢︑
︀︀ن و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢۶ ︋︺︡ از ︔︊️ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︑﹢﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ﹎︣دد. ٩- ز﹝︀ن ︑﹠︪﹫︎ ﹏﹢︀دات: ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎ 

︦ از  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︎   ︎︀ آن و ︣︀︷﹡ و ﹩︭  ︫﹉ ،︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د ــ︍︣ده ︀ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪ــ︣وط و ﹝︡وش و︨  ﹫︪ــ﹠︀دات ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤  ︋-١٠
ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ و︮﹢ل ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١١- ز﹝︀ن و ﹝﹏ ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات: ︨︀︻️ ١٣ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٧ در د﹁︐︣ ︫︣دار ﹇︀︪﹎ ︫︣ ﹜︀︩ و ︠﹢ا﹡︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︹﹡︀﹞﹑ ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥︋  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن و ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن آن︋  ١٢- ︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥︎ 

١۴- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ﹝﹢رخ ۵/۶/٩٨     ١۵- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ﹝﹢رخ ١٣/۵/٩٨
 ︫︣دار ﹇︀﹛ ︫︣ ︻︊︀س ︮︀﹜ زاده

/ع
۹۸
۰۵
۶۳
۱

/ع
۹۸
۰۵
۶۰
۵

آگهي فراخوان ارزيابى كيفى پيمانكاران مناقصه بازسازى قطعات نيروگاهى
به شماره 98200/09 نوبت دوم

 ﹏ا︨︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ︣ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق را︋   ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀شركت توليد نيروى برق يزد در ﹡︷︣ دارد ارز
.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︐︀د ٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١٣︋  ﹞︀ره ︔︊️︨   ︫﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋   ︨﹅︣︵ و از

١- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:﹝︡ود دو ﹝︣﹙﹥ ای
١٣٩٨/٠۵/١٠ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠۶ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀٢- ز﹝︀ن در

﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤ ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋   ︫﹟︡︗وا:﹤﹡︀﹞︀ ٣- ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨﹠︀د را در﹢  ︮﹤ ﹡﹞﹢ده و︋ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥︋ 
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶/١٣٩٨/٠۵ ︀︻️ ١۴ روز︫  ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۴- آ

﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ -۵︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ 
︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ا﹡︖︀م︠   ︨﹅︣︵ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ️﹋︣ ︣ای︫  ︡ه︋   ︫️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞

︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی   ︫،(﹜﹊ و ﹏) ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د،︋  ۶- ﹡︪︀﹡﹩ و︫ 
︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵

︺︡ از   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀د﹠︪﹫ ﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش و︎   ︎﹤ ︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟︋  ٧- ︑﹢︲﹫︀ت:︪﹞ ︣︀︨︭︀ت در ا︨﹠︀د درج︫ 
﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹩﹡︀︊﹫︐︪  ﹝︺︀و﹡️ ﹝︀﹜﹩ و︎ 

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد
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