
 

اراده ملت های عرب سرانجام پیروز خواهد شد
 سیاست  در پی شهادت دو تن از جوانان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه بحرین، حساب موضع رهبر انقالب درباره جنایت اخیر رژیم آل خلیفه در بحرین

توییتر عربی پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب اسالمی، موضعی از 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در واکنش به این جنایت را منتشر کرد. رهبر انقالب درباره  این 

 ............ صفحه 2حادثه فرمودند: »ظلم  و زور پایدار نخواهد ماند...

هنوز هم آرزو دارم 
جنگلبان شوم

به حسرت قهرمانی
 پایان می دهیم

در خاک ایران 
کشاورزی تراریخته نداریم

12 10 5
گفت وگو با محمدجواد جزینی در سالروز تولدش مرتضی تبریزی، مهاجم استقالل در گفت و گو با قدس: پروفسور علی کرمی در گفت وگو با قدس:

:jامام جواد
سه خصلت جلب 

محّبت مى كند: 
انصاف در معاشرت 

با مردم، هم دردى 
در مشكالت آن ها، 

همراه و همدم 
شدن با معنويات.

بحاراالنوار
 ج۷۵، ص۸۲
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شهادت  ابن الرضاj حضرت جواد االئمهj  را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

گام سوم را بر می داریم

ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و یارانه نقدی، طبقات مرفه را از یارانه پنهان بیشتری بهره مند کرده است

درآمدزایی 12 هزار میلیاردی با حذف یارانه ثروتمندان

 سیاست    وزیــر امور خارجه با تأکید بر 
اینکه اقدامات اروپایی ها نه با تعهداتشــان 
تناســبی دارد و نه با توقعاتشــان، اظهار 
داشت: با وضع موجود، ایران حتماً گام سوم 
کاهش تعهدات برجامی را برخواهد داشت. 
محمدجواد ظریف در پایان جلسه هیئت 
دولت و در جمــع خبرنگاران در خصوص 
مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون 
مشــترک برجام گفت: جلسه کمیسیون 

برجام، جلسه چالشی بوده است و ما مواضع 
خودمــان را مطرح و بر ضــرورت اجرای 
تعهدات اعضای دیگــر برجام به خصوص 
کشورهای اروپایی که تعهدات مشخصی را 
از اردیبهشت  سال ۹۷ مطرح کردند، تأکید 
کردیــم. وی افزود: اروپــا تعهداتی هم در 
داخل خود برجام و هم پس از خروج آمریکا 
از برجام دارد و ما این مسئله را برای آن ها 
تشریح کردیم که این تعهدات داده شده، اما 

اجرا نشده است. اینستکس هم یک مرحله 
مقدماتی بوده و هنوز عملیاتی نشده است و 
اگر هم عملیاتی بشــود باید پول نفت وارد 
این سامانه شــود و نباید این طور باشد که 
اینستکس وسیله ای برای اجرای دستورات 
آمریکا شود و اروپا باید این جرئت را به خود 
بدهد که به تعهــدات خود عمل کند. وی 
افزود: آقای روحانی، همکاران بنده و خود 
بنده اعالم کرده ایم کارهــای اروپا تا امروز 

هیچ تناســبی با تعهدات و توقعات آن ها 
ندارد؛ پس اگر می خواهند توقعاتشــان را 
عملی کنند، باید به تعهداتشان که همان 
فروش نفت، حمل و نقل آن و بازگشت پول 
نفت ایران است، برگردند.  وی ادامه داد: با 
وضع موجود و تا زمانی که اقدامات الزم از 
سوی اروپا صورت نگرفته، حتماً گام سوم 
جمهوری اسالمی در کاهش تعهدات برجام 

عملی خواهد شد...
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کره شمالی 
باز هم موشک 

شلیک کرد 

تیر اخطار 
به سبک 

»کیم«

سفیر دمشق مطرح کرد

دعوت از 
شرکت های ایرانی 

برای بازسازی 
سوریه

 ظریف با اشاره به عمل نکردن اروپا به تعهداتش 
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      صفحه 1

/ع
۹۸
۰۵
۸۳
۴

آگـهـى منـاقـصه
 ︩︎ و ﹏﹝ ،︡︣︠ ﹤︋ ️︊︣داری ا︨ــ︡آ︋︀د در ﹡︷︣دارد ﹡︧ــ︫
﹝﹆ــ︡ار ٣٠٠٠ ︑﹟ آ︨ــ﹀︀﹜️ ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡ ﹜︢ا ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ران وا︗︡ 
 ٩٨/۵/١۶ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︑︀ر ️﹁︀در ️︗ ︳︫︣ا

︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩︫ 
︣داری ا︨︡آ︋︀د   ︫

/ع
۹۸
۰۵
۹۰
۵

آگهى مناقصه عمومى
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡   ︎﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏︣وژه ﹝﹠︡رج در ︗︡ول ذ  ︎، ︣ ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب︫   ︋﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︫︣داری ﹋︣ج در ﹡︷︣ دارد︋ 

درصد غيرنقدى حداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح عملياترديف
قرارداد

تهيه ، بارگيرى ، حمل، باراندازى و خريد لوله هاى اسپيرال كاروگيت 1
مسلح سطح شهر – تا سقف اعتبار

٪69داشتن  پروانه بهره بردارى يا نمايندگى مجاز قانونى22/800/000/0001/140/000/000

تجديد(1) مناقصه خريد وتراش ، حمل و پخش مكانيزه آسفالت سطح 2
شهر- تا سقف اعتبار

رتبه5 راه وترابرى وپروانه بهره دارى از وزارت صنعت 50/900/000/0002/545/000/000
ومعدن وتجارت

82٪

3
 بهسازى بلوار انرژى اتمى ومعابر شهرك كوثر و على بن ابى طالب(ع)

منطقه 7 – تا سقف اعتبار
٪70رتبه 5 راه وترابرى4/000/000/000200/000/000

   .︫︣ ﹈﹡︀︋ ٧٠٠٧٨۶٩۴٨۶︧︀ب ٢٣ ﹤︋ ︡ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق﹆﹡ ︩﹫﹁ ︤وار ︀ و ︫︡︀︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︡ت ٩٠ روز ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ و﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︀دل ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق︺﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲ .︣دد﹎ ﹤ارا ﹏︀ی ذ︫از رو ﹩﹊ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ١-︨︍︣ده ︫︣﹋️ در
٢- ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹡﹀︣ اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده آ﹡︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ر︨﹫︡ آ﹡︣ا ارا ︤︣داری وار︫ ︫︣ ﹈﹡︀︋ ︧︀ب ٧٠٠٧٨۵٣١٣٧٩۵ ﹡︤د ﹤︋ ا︨﹠︀د ︡︣︠ ﹤﹠︤﹨ ︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان۵٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ -︀ر ا︨️. ۴︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫︎ از ﹈ ︣﹨ ل﹢︊﹇ ︀ ︣داری ﹋︣ج در رد︫ -٣
﹢رت ﹝︡ارك  ــ︣داری ﹋︣ج ︵︊﹆﹥ ﹨﹀︐﹛ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ۶- در ﹨︣︮  ﹑ل︫  ﹙﹢ار︋   ︋-︡﹫﹢︑ وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︀﹡︀﹝﹫ ﹥ اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و︎  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر
︀ً ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ٧- ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ︾﹫︣ از ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارك ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︤د ︫︣داری ︋︀﹇﹩                             ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹑ك ﹁︣وش ا︨﹠︀د و  ﹝︐︺︀﹇︊
﹥ ﹝︣ و ا﹝︱︀ی  oldpmn.mporg.ir ️︀ و ﹝﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ، ،sajar.mporg.ir ︀﹢ر︋  ﹑﹫️  ر︑︊﹥ در︠﹢ا︨︐﹩ در︨   ︮﹤︡﹫︀︑ ﹤و ارا  ︿︣رد﹨ ︳︣ا  ︫﹤ ︣︡ ا︨﹠︀د ارا﹥ ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط︋  ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹨﹠﹍︀م︠  ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ٨-﹐زم︋ 
﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥ آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ی ︫︣﹋️، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡.︲﹞﹠︀ ︋︣ای رد︿ ︫﹞︀ره ﹉ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹐زم ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. ٩- ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در 
︀﹋️ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ١٠-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.١١-︎﹫︪﹠︀دات  ــ︀︣ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︎  ﹥ ﹨﹞︣اه︨  ︣داری را ︑﹊﹞﹫﹏ و︋  ︀︧ــ️ ﹋﹙﹫﹥ ﹁︣﹝︀ و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد در︠﹢ا︨ــ️︫   ︋﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹙﹢ار ︋﹑ل   ︋– ︡﹫﹢︑ ︀ن  و﹇️ اداری روز︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٢  ︋﹥ آدرس ﹋︣ج-﹝﹫︡ان︀︎ ︀︑  ︫︡ه و  ︎︦ از ا﹜︭︀ق ﹨﹢﹜﹢﹎︣ام ︋︣ روی ︎︀﹋️ ب و ج ️﹋︫︣ ︣﹞ ﹤︋ ر﹢﹝﹞  ︀ی ﹝︖︤ا (ا﹜︿-ب-ج) ﹐ك و︐﹋︀︎ در ️︧︀︋ ﹩﹞

﹢د. ︣داری ﹋︣ج ︑﹢﹏ داده︫  د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
︡ .﹨ ﹤﹠︤︀پ  ﹢ا﹨︫︡  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م︠  ︣ر︨﹩ و ﹋﹠︐︣ل︋  ︦ از︋  ︀︻️ ١٣/٣٠  ﹝︴︣ح و︎  ︣دار) راس︨  ︣داری ﹋︣ج(د﹁︐︫︣   ١٢-︎﹫︪ــ﹠︀دات ر︨ــ﹫︡ه در روز︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٣ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︻︀﹜﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  www.karaj.ir   ️︀︨ ﹤︋ ︀ ︀س و﹝︑  ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۵٨٩٢۴١٨-٣۵٨٩٢۴٢١-٠٢۶﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ *.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡ه ︋︣﹡︡ه︻ ﹤︋ ﹩﹎آ
 اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ︎﹫﹞︀﹡︫ - ︀︣داری ﹋︣ج 

سیاســت: احمد توکلی در نامه ای به سران قوا تأکید 
کرد: بعضی تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا از قوام منطقی و کارشناســی الزم برخوردار نیست. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه آورده 
است: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه گانه با 
هدف هماهنگ سازی سریع تر سه قوه برای اتخاذ تدابیر 
مفید برای حل مشــکالت کشور تشــکیل شده است. 
بعضی تصمیمات شورا از قوام منطقی و کارشناسی الزم 
برخوردار نیســت، به نظر می رسد اگر کار به این منوال 
پیش برود، این شــورا در عمل به محملی برای تخریب 
ســاختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن 
ساختارهای قانونی تبدیل می شود. وی ادامه داده است: 
نمونه بارز این تصمیمات، مصوبه شورای سران در مورد 
چگونگی پوشش کسری منابع سال ۱۳۹8 است. براساس 
مصوبه شورا، منابع قابل حصول به چهار محل برداشت از 
صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضی، فروش اموال، و 
برداشت از حساب ذخیره خالصه شده است. در بخشی 
دیگر از این نامه توکلی در همین مورد سؤاالتی پرسیده 

است که دو مورد از آن ها عبارتند از:
۱. آیا سران محترم، راهکار دیگری غیر از برداشت از 
ذخایر و استقراض و فروش اموال برای جبران کسری 

منابع به ذهنشان خطور نکرده است؟  
2. آیا سران محترم، تصور کرده اند که امسال بدترین 
سال تحریمی است و مجاز هستند بی توجه به مصالح 
آینده از ذخایر حیاتی کشــور، به فرض موجود بودن، 
استفاده کنند؟ این یک اشتباه استراتژیک و تاریخی 
است. با توجه به بهانه جویی های غیر هسته ای غرب  
و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضا دارد که احتمال 
ادامه تحریم ها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا این 
حزم بکار رفته است؟ آیا قرار است دولت ها و مجالس 
آینده زمین سوخته تحویل بگیرند و کشور در تنگنا و 
اضطرار کامل مقابل تحریم های آینده قرار بگیرد؟ این 
اضطرارسازی ها در شرایط کنونی و آینده با چه هدفی 

صورت می گیرد؟ 

ایسنا: معــاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با تأکید بر 
اینکه هرچقدر مقاومت قوی تر باشد جنگ بیشتر 
از ما دور می شــود خاطرنشــان کرد، دشمن تنها 

زبان قدرت و زور را می فهمد.
شیخ نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
خاطرنشــان کــرد: بعــد از این تجربــه مقاومت 
بــزرگ، در حال حاضــر لبنان نیاز بــه این دارد 
که بــه مقاومت قوی خــود ادامه دهــد و جبهه 
مقاومت نیز قوی تر شــود. هر زمــان که مقاومت 
 قوی تر بوده اســت، ســایه جنگ از ما بیشتر دور 

شده است.
معاون دبیرکل حــزب اهلل لبنــان در ادامه افزود: 
دشــمن تنها زبان قدرت و زور را می فهمد و این 
همان توازن بازدارنده اســت که بــه دلیل قدرت 
مقاومــت و حضور آن در میدان جنگ، ۱۳ ســال 

است که تحقق یافته است.
شــیخ نعیم قاســم همچنین تصریح کرد: ما نیاز 
داریم که این مقاومت قوی ادامه یابد تا از لبنان در 
مقابل خطر رژیم صهیونیستی و طرح های آمریکا 
در لبنان و منطقــه حفاظت کند. تمامی ادعاها و 
چالش هایی که بعضی ها در خصوص سالح و قدرت 

مطرح می کنند، چالش های رژیم صهیونیســتی-
آمریکایی است، اما منفعت لبنان در این است که 

ارتش، ملت و مقاومتش قوی باشد.
معــاون دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان همچنیــن 
خاطرنشــان کرد: ما باید مجــدداً به گفت وگوی 
ملی بازگردیم. شــعارهای طائفه ای ممکن اســت 
در حــال حاضر منجر به درگیری نشــود، چرا که 
همه خســته شده اند، اما این فتنه طائفه ای ممکن 
اســت منجر بــه تعطیلی مؤسســات و نیز منجر 
به وخیم تر شــدن وضعیت اقتصادی شــود یا به 
ســاختار کشــور ضربه بزند. ما باید به این مسئله 
 توجه داشــته باشیم که نجات کشــور مسئولیت 

همه ماست.

تسنیم: سفیر ســوریه در تهران با اشاره به تحریم ها 
علیه ایران و سوریه گفت: این مسئله فرصت همکاری 
بیشتری برای ایران و سوریه فراهم کرده و با توجه به 
زمینه های فراوان سرمایه گذاری در سوریه شرکت های 

ایرانی می توانند از این فرصت ها بهره مند شوند.
عدنان حســن محمود با حضور در شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی با مدیرعامل این شرکت دیدار 
و گفت وگو کرد. سفیر سوریه در این دیدار از برگزاری 
شصت و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی این کشور 
در آینده ای نزدیک خبر داد و از شــرکت های ایرانی 
برای حضور در این نمایشگاه به  منظور سرمایه گذاری 
در روند بازســازی ســوریه دعوت به  عمل آورد. وی 
همچنین اعالم کرد: تســهیالت ویژه ای برای حضور 
شرکت های ایرانی در سوریه در نظر گرفته شده است. 
حسن محمود به تحریم های ظالمانه اعمالی علیه ایران 
و سوریه اشاره کرد و افزود: این مسئله فرصت همکاری 
بیشتری برای ایران و سوریه فراهم کرده و با توجه به 
زمینه های فراوان سرمایه گذاری در سوریه، شرکت های 

ایرانی می توانند از این فرصت ها بهره مند شوند.
ســفیر ســوریه در ایران همچنین از شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ایران نیز خواســت تا در 

شــصت و یکمین نمایشگاه بین المللی سوریه حضور 
یابد و تجارب خود در اجرای نمایشــگاه را در اختیار 
سوری ها قرار دهد. در بخش دیگری از این دیدار، بهمن 
حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران به همزمانی این جلسه با نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ســاختمان اشاره کرد و 
گفت: شرکت های حاضر در این نمایشگاه در آذر ماه 
در سوریه حضور می یابند و در نمایشگاهی به منظور 

شرکت در بازسازی سوریه رقابت خواهند داشت.
وی در پایان از تهاتر 6هزارمتری فضای نمایشــگاهی 
بین ایران و ســوریه خبر داد و افزود: شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران از شرکت های خصوصی 

برای حضور در نمایشگاه سوریه حمایت خواهد کرد.

سفیر دمشق در ایران مطرح کردشیخ نعیم قاسم، معاون حزب اهلل لبنان:احمد توکلی در نامه ای به سران قوا درباره »شورای عالی هماهنگی اقتصادی«:

دعوت از شرکت های ایرانی برای بازسازی سوریه دشمن تنها زبان زور و قدرت را می فهمدبعضی تصمیمات از کارشناسی الزم برخوردار نیست

حسن رحیم پور در حسینیه 
آیت اهلل خامنه ای مشهد 

تشریح کرد

مبارزات فکری 
جوان ترین امام

در گفت وگو با 
حجت االسالم عدالتیان 

بررسی شد
 jجواد االئمه
و گسترش 

تشکیالت شیعه

تشریح ویژه برنامه های 
 jشهادت جواد االئمه

در بارگاه منور امام هشتم

آستان رضوی 
درسوگ 

jابن الرضا
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با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت

تعویض پرچم و خطبه خوانی
jدرحرم امام جواد 
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سوژه  روز

پیدا کردن یک خبرمثبت و امیدوار کننده، آن هم زمانی که صنعت خودرو سازی 
مان در بحران به سر می برد و خیلی ها معتقدند ممکن است خودروسازان این بار 
از این تنگنا جان چندان سالمی به در نبرند، خیلی هنر است. شاید ما چون خیلی 
هنرمندیم )بزنید به تخته( پس از مدت ها توانسته ایم یک خبر و اتفاق مثبت در 

زمینه نوآوری را رصد و حاال منتشر کنیم...

ایران خودرو مردم را سرکار گذاشت

نوآوری در خودرو فروشی

 ............ صفحه ۹

 ............ صفحه ۳

 آمریکایی ها بودند که میز مذاکره را ترک کردند



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 10 مرداد 1398 29 ذى القعده 1440 1 آگوست 2019  سال سى و دوم  شماره 9028 

روزنامـه صبـح ايـران

 اعضاى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات مجلس و ميان دوره اى خبرگان مشخص شدند
 فارس: سخنگوى شوراى نگهبان گفت: اعضاى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات مجلس و ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى مشخص شدند. عباسعلى كدخدايى اعالم كرد: براساس آرا، آيت اهللا جنتى، محمدحسن 

صادقى مقدم،  سيامك ره پيك و عباسعلى كدخدايى و غالمحسين محسنى اژه اى (خارج از شورا) به عضويت اين هيئت انتخاب شدند.

آرش خليل خانــه: وزيــر امور 
خارجه با تأكيد بر اينكه اقدامات 
اروپايى ها نه با تعهداتشان تناسبى دارد و نه با 
توقعاتشان، اظهار داشت: با وضع موجود، ايران 
حتماً گام ســوم كاهش تعهدات برجامى را 

برخواهد داشت.
محمدجواد ظريف در پايان جلســه هيئت 
دولــت و در جمع خبرنــگاران در خصوص 
مباحث مطرح شــده در نشست كميسيون 
مشترك برجام گفت: جلسه كميسيون برجام، 
جلسه چالشى بوده است و ما مواضع خودمان 
را مطرح و بر ضرورت اجراى تعهدات اعضاى 
ديگر برجام به خصوص كشورهاى اروپايى كه 
تعهدات مشخصى را از ارديبهشت  سال 97 
مطرح كردند، تأكيد كرديم. وى افزود: اروپا 
تعهداتى هم در داخل خود برجام و هم پس 
از خروج آمريكا از برجام دارد 
و ما اين مسئله را براى آن ها 
تشريح كرديم كه اين تعهدات 
داده شده، اما اجرا نشده است. 
اينســتكس هم يك مرحله 
مقدماتى بوده و هنوز عملياتى 
نشده است و اگر هم عملياتى 
بشود بايد پول نفت وارد اين 
سامانه شــود و نبايد اين طور 
باشد كه اينستكس وسيله اى 
براى اجراى دستورات آمريكا 
شود و اروپا بايد اين جرئت را 
به خود بدهد كه به تعهدات خود عمل كند. 

وى افزود: آقاى روحانى، همكاران بنده و خود 
بنده اعالم كرده ايم كارهاى اروپا تا امروز هيچ 
تناسبى با تعهدات و توقعات آن ها ندارد؛ پس 
اگر مى خواهند توقعاتشان را عملى كنند، بايد 

به تعهداتشان كه همان فروش نفت، حمل 
و نقل آن و بازگشــت پول نفت ايران است، 
برگردنــد.  وى ادامه داد: با وضع موجود و تا 
زمانى كه اقدامات الزم از سوى اروپا صورت 
نگرفته، حتماً گام سوم جمهورى اسالمى در 

كاهش تعهدات برجام عملى خواهد شد.

 آمريكايى ها بودند كه ميز مذاكره را 
ترك كردند

ظريف در پاسخ به پرســش ديگرى درباره 
تالش آمريكا و اروپا براى كشاندن ايران پاى 
ميز مذاكره مجدد، يادآور شد: ما هيچ وقت 
ميز مذاكره را تــرك نكرديم و آمريكايى ها 
بودند كه ميز مذاكره را ترك كردند و تعهدات 

خود را زير پا گذاشتند.
وى افزود: تنش هايى كــه امروز وجود دارد، 
همگى ناشى از تروريسم اقتصادى آمريكا و 
ناتوانى اروپا براى اجراى تعهداتش است كه 
به نوعى همراهى با تروريسم اقتصادى است.

 پمپئو دروغ مى گويد
ظريف در خصوص درخواســت پمپئو براى 
گفت وگو با خبرنــگاران ايرانى، تصريح كرد: 
پمپئو يك سياســت تبليغاتى را آغاز كرده 
مبنى بر اينكه عالقه دارم با رسانه هاى ايرانى 
مصاحبه كنم. بنده اطــالع دارم تا به امروز 
تعداد زيادى درخواســت مصاحبه از سوى 
رسانه هاى ايرانى با مقامات آمريكايى وجود 
داشته و تاكنون تمام اين درخواست ها را رد 

كرده اند.

 خوشحال مى شويم 
اعضاى تيم «B» كم شوند

ظريف در پاســخ به پرسشــى در خصوص 
تغيير رويكرد نسبى امارات نسبت به جنگ 
يمن و حضور نيروهاى گارد ســاحلى آن ها 
در ايران و تأثيرى كه اين مســئله مى تواند 
در كاهش تنش هاى منطقه اى داشته باشد، 
خاطرنشــان كرد: ما خوشحال مى شويم كه 

اعضاى گــروه B كاهش پيدا كند. ما تالش 
داريم كه با همســايگانمان ارتباط داشــته 
باشــيم. دولت امارات عربى متحده همسايه 
ماست كما اينكه عربستان و بحرين همسايه 
ما هستند. دوست داريم همان روابطى كه با 
كويت و عمان داريم، با بقيه همسايگان نيز 
داشته باشيم. وزير امور خارجه اظهار داشت: 
اگر همسايگانمان تالش كنند سياست هاى 
خــود را تغيير دهند، با ملــت ايران و مردم 
منطقه درست رفتار كنند و از دخالت در امور 
داخلى كشور ها خوددارى كنند، بسيار فرصت 
مناسبى براى گفت وگو وجود دارد. اميدواريم 
اعضاى تيــم B به دو نفر يعنــى بولتون و 

نتانياهو كاهش يابد.

 عربستان آماده مذاكره باشد
 ما آماده ايم

وى درباره تغيير لحــن و اظهارات نماينده 
عربســتان در ســازمان ملل براى گفت وگو 
ميان تهران و رياض هم گفت: اگر عربستان 
سعودى آماده گفت وگو باشد، ما هم آماده ايم. 
ما هيچ گاه باب گفت وگو با همسايگانمان را 

نبسته ايم و نخواهيم بست.
ظريف در پاســخ به پرسشــى در خصوص 
ديــدار وى با مراجع بــراى مذاكره و رايزنى 
بــا آمريكا گفت: بنده به مراجع هيچ نامه اى 
در هيچ موردى ننوشته ام. البته من خدمت 
مراجع شرفياب مى شوم و براى ايشان احترام 
قائل هســتم، گزارشــى هم خدمت مراجع 
تقديم مى كنم، اما حتــى در آن گزارش ها 
هــم در خصوص رابطه و گفت وگو با آمريكا  
ننوشــته ام. بعضى دوستان شايعه را به خبر 

ترجيح مى دهند.

ظريف با اشاره به عمل نكردن اروپا به تعهداتش

گام سوم را  برمى داريم

 چرا اصل 43 قانون اساســى در پشتيبانى از شركت هاى تعاونى فقط در دولت 
موقت اعمال و سريع قطع شد؟ عمل خوبى بود و اختالف طبقاتى را كم مى كرد. از 
گران كردن دولت تعجب نيست. عجب از سكوت مجلس كه آن هم عادى است چون 
وكيل الدوله اند نه وكيل المله! قوه مقننه اگر تشريفاتى نيست چرا ظرف 40 سال 

عمل به اصول قانون اساسى را از دولت ها نخواسته است! 09150000215 
 حقاً وانصافاً از مطالب آقاى تربت زاده در گزارش از شخص روزنامه بهره مى بريم. 

09150000794
 بيش از 100 روز از رياست آيت اهللا رئيسى برقوه قضائيه مى گذرد و نزديك هزار 
نفر از مسئوالن و افراد حقيقى متخلف در رده هاى مختلف دستگير و محاكمه يا در 
نوبت محاكمه هستند اين سرعت عمل در مبارزه با فساد در دستگاه هاى مختلف ما 
را ياد ابتداى انقالب مى اندازد و رايحه خوش عدالت به مشام مى رسد اميدوارم ايشان 
تا پايان مسئوليت با صالبت و سالمت اين راه خطرناك و پر درد سر را طى كنند و 

توفيق الهى قرين راهشان باشد، ان شاءاهللا. 09360000158  
 از پخش ســريال گاندو، خاطر ديپلمات ارشد كشــور مكدر شده در حدى كه 
ناخرسندى خود را خدمت حضرت آقا عرض مى كند؟ از آمدن بشار اسد هم مكدر 
مى شــود در حد استعفا، به هموطنان خود اتهام كفران نعمت مى زند آن هم براى 
چه؟ براى مسخره ترين دستاورد خود، يعنى برجام ادعاى كذب پولشويى گسترده 
مى كند و مواردى ازاين دست... . مى شود بفرماييد شما را چه مى شود؟ يادتان هست 
به خاطر برجام منحوس چه رنج سفرى به خود هموار كرديد و چه هزينه اى برگردن 
اين مردم كه اكثريتشان زير خط فقرند گذاشتيد؟ البته (طبق آمار خودتان) نتيجه 

چه شد؟ هياهوى بسيار براى هيچ. 09390000323  
 دولت و قوه قضائيه و مجلس حريف دو تا خودروساز داخلى نمى شوند؛ چرا مردم 
را سركار مى گذاريد؟ مى گويند با چند دولت دنيا بر سر برجام درگيرند. شما همين 
دو خودروساز را مديريت كنيد، برجام و بيكارى و فقر و فساد و سركار گذاشتن مردم 

باشد براى قيامت. 09150000230   
 بايد وزرا دســتور رهبرى  و روحانى  را براى  پيگيرى  دالرهاى  دولتى  سريعاً اجرا 
كننــد اما به خاطر البــى  قوى  اتاق  بازرگانى، كارى  انجام  نشــده؛  زيرا نهاونديان  و 
شريعتمدارى  را در دولت  دارند كه  با  توصيه  عسكراوالدى (عضو اتاق  تهران)، وزير كار 
شد در حالى كه  قرار بود استيضاح  و از دولت  اخراج  شود و حاال آن ها  نان  به هم  قرض  
مى دهند. اخطار سرگشــاده  بانك  مركزى  به  عسكراوالدى  براى  برگشت  دالرهاى 

 صادراتى  هم  به  فراموشى  سپرده  شد. 09150000986   
 ســردار سرلشكر ســالمى، از اقدامات پليس در برخورد با ناهنجارى ها حمايت 
كرده اند. بدين وسيله بايد خدمتشان عرض كنم، جانا سخن از زبان حجت االسالم 
قمى در برنامه ســمت خدا مى گويى، ايشان بيشترين انتقاد را به كارمندان مؤنث 
دولت داشتند، به خصوص (صداوسيما). اگر شنيديد كه فبها اگر نه لطفاً متن سخنان 
ايشان را بخوانيد. راه كارهاى جالبى ارائه كردند و چون هر معضلى را كه سپاه ورود 
نموده بحمداهللا موفقيت آميز بوده اميدوارم اين ناهنجارى هم كه انصافا در شأن تنها 
كشور شيعه جهان نيســت، به كمك سپاه محترم، و امداد غيبى حضرت بقيه اهللا 

(عج)، سامان يابد. 09390000323  

نياز جدى به پيمان هاى 
دو يا چندجانبه منطقه اى 

مشــكل هميشــگى مناطق نزديك خليج 
فارس و درياى عمان، تنگه هرمز و اقيانوس 
هند بــا قدرت هاى تجاوزگــر، اين بوده كه 
آن ها احساس مالكيت يا حاكميت بالمنازع 
دوران قرون وسطايى خود را حتى اكنون در 
قرن 21 هم داشــته و دارند و اين موضوع 
در اشــكال مختلف نمود داشته است. اين 
امــر از جمله در موضوع پيشــنهاد ائتالف 
نظامى اخير هم مطرح بوده و مسئله اصلى 
اين اســت كه اين كشــورها يك زمانى در 
آب هــاى منطقه اى حكمرانى مى كرده اند و 
به نوعى خود را صاحب اختيار همه سواحل 
و كشورهاى اطراف آن در منطقه مى دانند.

امــا از جنبه حقوق بين الملــل اين موضوع 
روشن اســت كه اولويت امنيت و مصونيت 
منطقه و كشــورهاى آن بر عهده كشورهاى 
خود منطقه است و به تعبيرى همسايگان و 
ساكنان آن مناطق در تأمين امنيت اولويت 
دارنــد. بنابراين كشــورهاى ديگرى كه از 
هزاران كيلومتــر آن طرف تر آمده اند - چه 
ادعاى صلح طلبى داشــته باشــند و چه به 
اصطالح دنبال ايجــاد امنيت با تعبير خود 

باشند – حقى براى اين كار ندارند. 
بايــد اين گونه توضيح داد كــه امنيتى كه 
غربى ها به دنبال آن هستند براى خودشان، 
ناوهاى خودشان و همپيمانانشان است و در 
مقابل آن ها كارى كه مى شود كرد و انتظار 
مى رود از دستگاه ديپلماسى ما كه با نوعى 
نگاه ديپماتيك فعال و انقالبى در اين زمينه 
وارد شــوند، اين است كه به پيمان نامه هاى 
دوجانبه يــا چندجانبــه روى بياورند و در 
مقابل كشــورهاى تجاوزگر براســاس ماده 
53 منشــور ملل متحد به سراغ پيمان هاى 
منطقه اى بروند و اين اولويتى اســت براى 
جمهورى اســالمى ايران و ساير كشورهاى 

منطقه.
بنابرايــن در اين رابطه بايد توجه داشــت 
همان طور كه در قضيه پهپــاد آمريكايى و 
در موضــوع جرايم و تخلفات ناو انگليســى 
دانكن و ساير موضوعات كه ما در اين چند 
ســاله اخير با آن ها مواجه بوديم، هميشــه 
قدرت هاى تجاوزگر مى خواسته اند خودشان 
را تحميل كنند و با اين حضور، بازار ســالح 
و تجهيزات خود را نيز داشــته باشــند و به 
تعبيرى با حضور غيرقانونــى و تجاوزگرانه 
خويش به اهداف سياسى، راهبردى، امنيتى 
و از همه مهم تر اهداف اقتصادى خود برسند. 
ما مى دانيم كشورهاى آمريكا و انگليس جزو 
بدهكارترين كشورهاى جهان هستند و بايد 
مشــكالت اقتصادى خود را در اين رابطه و 
به وســيله اين گونه فضاسازى ها حل كنند؛ 
بنابراين موضوع، بحث روشــنى است و آن 
اينكه آمريكا و انگليس با چنين ائتالف هايى 
تنها به دنبال حل معضالت داخلى خودشان 
هستند و اين مدل  پيشــنهادات تنها يك 
نوع فرافكنى اســت كه هميشه مطرح  بوده 

است.
متأســفانه حكام مرتجع منطقه نيز هميشه 
بيشــتر وابســته به آن ها بــوده اند و چون 
اتصالى با مردم خودشــان ندارند، در عمل 
بايــد بــه ملل منطقه هشــدار داده شــود 
خودشــان بايــد اختيار خود را در دســت 
بگيرنــد؛ چرا كه از حــكام بى عرضه در اين 
جريان ها كارى ساخته نيست و آن ها دنبال 
ادامه حكمرانى و استبداد و خودكامگى خود 
هستند و غير از آن راه ديگرى ندارند. با اين 
حال تمام اين موارد و نكاتى كه گفته شــد 
همه  با هم در يك منظومه استكبار جهانى، 
صهيونيســم بين الملل و اســتبداد مرتجع 

منطقه اى قابل تجميع است.
با اين نگاه براى برون رفــت از اين قضيه با 
تكيه بر عمق راهبردى جمهورى اســالمى 
ايران كه خوشبختانه امكانات خوبى در خط 
مقاومــت و به طور بالفعــل دارد، بايد از آن 
استفاده و در مقابل اين جريان به اتحادهاى 

دو و چند جانبه روى بياوريم.
بايد عنوان داشت كه اتحادهاى منطقه اى و 
بين المللى مورد تأكيد و حمايت اساس نامه 
ســازمان هاى بين المللى و نيز منشور ملل 
متحــد بوده و در نهاد هايى مانند ســازمان 
جهانى تجارت و ساير سازمان هاى بين المللى 
حداقل در ظاهر از ايــن اتحاديه ها حمايت 
مى شــود، حتى اين اتحاديه هــا و پيمان ها 
مى توانند در اشــكال مختلف ديگرى مانند 
اقتصادى، فرهنگى، فناورانه، علمى و نظاير 
آن شروع شــوند و به تدريج گسترش پيدا 
كنند؛ ما در اين رابطه نياز جدى داريم كه با 
كشورهاى برادر، دوست، همراه و غير معاند  
و با تقســيم بندى هايى كــه در وزارت امور 
خارجه و براساس ســه اصل عزت، حكمت 
و مصلحت مى شــود، با توجه به اولويت هاى 
جمهورى اســالمى ايران (مانند كشورهاى 
روسيه، سوريه و ساير كشورهاى همسايه كه 
با آن ها هم نوايى داريم) در ارتباط با مسائل 
منطقه اى و تشــكيل ائتالفى  منطقه اى با 
ابتكار عمل و پيش دستى وارد عمل شويم، 
چنانچه بيانــات رهبر معظم انقالب به ويژه 
در بيانيــه گام دوم در اين زمينه و برقرارى 
اتحادهــا و پيمان هــاى منطقه اى بســيار 

راهگشاست.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 دكتر مسعود اخوان فرد 
متخصص حقوق بين الملل 

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

 اگر عربستان 
سعودى آماده 
گفت وگو باشد، ما 
هم آماده ايم. ما 
هيچ گاه باب گفت وگو 
با همسايگانمان را 
نبسته ايم و نخواهيم 
بست
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عادى و طبق برنامه زمان بندى بودترامپ در مذاكره  و تحريم ايران شكست خورده است
 رئيــس دفتر رئيس جمهور گفت: 
توييت ترامپ كه مدعى شــده بود 
ايرانى ها در هيچ جنگى برنده نشده اند، اما در 
همــه مذاكره ها پيروز بوده انــد اعتراف او به 
شكست در سياســت فشار حداكثرى است. 
ترامپ در همــه تالش هايش براى مذاكره با 
ايــران و اقدامات صــورت داده در چارچوب 
سياست فشــار حداكثرى به منظور تخريب 
اقتصاد ايران با شكست مواجه شده است، در 
حالى كه او به رؤساى كشورهاى اروپايى گفته 
بود اگر يكى دو ماه بــا او همراهى كنند به 
هدفش (كه شكســتن مقاومت ايران است) 

خواهد رسيد.
رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: اكنون بيش 
از يك ســال از آن زمــان مى گذرد و اتفاقى 
نيفتاده و او به هدفش نرســيده است. عالوه 
بــر اين هم در بــازار ارز و هم در بازار كاالى 
ما آرامش دوباره برقرار شــده و نوســان ها و 

شوك هاى گذشته ديگر وجود ندارد.

وى با اشاره به اينكه در ماه هاى اخير افزايش 
قيمت ها متوقف و در برخى موارد سير نزولى 
آن ها نيز آغاز شــده، تصريح كــرد: البته ما 
اعتقاد داريم كه با سياست هاى عرضه و تقاضا 

قيمت ها حتماً بايد پايين تر هم بيايد.
واعظى گفت: ترامپ ديگر مانده كه چه كند 
و با كشــورى روبه رو اســت كه ديپلماسى 
او اثر گذار بوده و حــرف براى گفتن دارد و 
اين توييت نوعى عقب نشــينى و اين پيام به 
متحدان اروپايى او بود كه نمى توانم به آنچه 

گفته بودم عمل كنم.

  وزير دفاع تست و آزمايش موشكى 
نيروهاى مسلح را از پيش برنامه ريزى 
شــده عنوان كرد و در واكنش به جنجال هاى 
بيرونى در مورد اين آزمايش ها تأكيد كرد: اگر 
به روى بعضى از موضوعات عمليات رســانه اى 

خاص مى كنند، دنبال اهداف خاصى هستند.
امير حاتمى در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت 
دولت، درباره آزمايش موشــكى اخير و بازتاب 
آن در رســانه هاى خارجى، گفت: برنامه هاى 
تحقيقاتى نيروهاى مســلح هر سال تدوين و 

طبق برنامه و در زمان خود اجرا مى شود.
وى افزود: در كل دنيا اين كارها طبيعى و عادى 
اســت، اگر به روى بعضى از موضوعات عمليات 
و كار  رســانه اى خاص مى كنند، دنبال اهداف 
خاص خودشان هســتند، اما نيروهاى مسلح 
برنامه هايشــان از جمله آزمايش هاى موشكى 
به صورت منظم و مرتــب و طبق برنامه اجرا 
مى شــود. وزير دفــاع در خصــوص برگزارى 
رزمايش مشترك با روسيه، گفت: هنوز قرارى 

در اين خصوص گذاشته نشده اما روسيه كشور 
دوســت ماست. سى ان ان هفته گذشته به نقل 
از منابعــى در وزارت دفاع آمريكا مدعى شــد 
ايران يك موشك بالستيك با برد هزار كيلومتر 

آزمايش كرده است.
كاخ ســفيد نيز در واكنش بــه اين خبر اعالم 
كرد: از آزمايش يك موشك از سوى ايران آگاه 
هستيم؛ اين موشك از نوع شهاب 3 با برد بيش 
از هزار كيلومتر بــوده، اما آزمايش آن خطرى 
براى كشتيرانى يا پايگاه هاى آمريكا در منطقه 

ايجاد نكرده است.

سياست: سخنگوى نيــروى انتظامى از بازداشت متعرضان 
به دوچرخه ســوار آلمانى در كمتر از 12 ســاعت خبر داد 
و گفت: كالهبردار اروپايى كه در شــرق كشــور در پوشش 

دامپرورى از هموطنان اخاذى مى كرد، دستگير شد.
ســردار احمد نوريان در دومين نشســت خبرى با اصحاب 
رســانه به توفيقات نيــروى انتظامى در بحــث اقتصادى 
پرداخت و اظهار داشــت: در چهــار ماهى كه از عمر پليس 
امنيت اقتصادى گذشــته با تمركز بر مبارزه با شــبكه هاى 
قاچاق؛ در مقايسه با مدت مشــابه سال گذشته نيرو 158 

درصد افزايش كشف داشته ايم. 
به طور مثال در حوزه دارو و تجهيزات پزشكى در چهار ماه 
89 ميليون قلم دارو كشف و تشكيل پرونده شد و متهمان 

نيز به مراجع قضايى معرفى شدند. 
معــاون اجتماعى نيــروى انتظامى تصريح كــرد: از ديگر 

اقدامات صورت گرفته توســط اين پليس جلوگيرى از فرار 
مالياتى از طريق شناســايى متخلفان كالن مالياتى؛ يعنى 
متخلفان بيــش از 3 هزار ميليارد تومان اســت؛ همچنين 
برخــورد با زمين خــوارى كه در اين راســتا بيش از 400 
هكتار از اراضى دولتــى و منابع ملى توقيف و به بيت المال 

بازگشت داده شد.
معــاون اجتماعى نيروى انتظامى به حــوزه دام پرداخت و 
بيان داشــت: در حوزه  مبارزه بــا قاچاق دام در حدود 44 

هزار و 500 رأس دام قاچاق كشف و ضبط شد. 
اين مقدار كشــفيات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

14 درصد افزايش كشف را نشان مى دهد. 
ســردار نوريان به پرونده كالهبردارى يكى از اتباع اروپايى 
در شــرق كشور در پوشش شــركتى در حوزه دامپرورى و 
كشــاورزى پرداخت و گفت: اين فرد 12 ميليارد تومان از 

هموطنان كالهبردارى كرد كه پليس امنيت اقتصادى وارد 
و فرد كالهبردار را بازداشت كرد.

معاون اجتماعى نيروى انتظامى به تعرض به يك گردشــگر 
آلمانى در نشتارود اشاره و اعالم كرد: متأسفانه چند سارق 
به اين فرد تعرض كرده بودند كه در كمتر از 12 ســاعت 6 
متهم شناســايى و اموال مســروقه به گردشگر عودت داده

 شد. 

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

خبر

موضع رهبر انقالب درباره جنايت اخير رژيم آل خليفه در بحرين
اراده ملت هاى عرب سرانجام پيروز خواهد شد

شــهادت  پــى  در   :Khamemei.ir
دو تن از جوانان بحرينى توســط رژيم 
آل خليفه بحرين، حســاب توييتر عربى 
پايگاه اطالع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب اسالمى، موضعى از حضرت 
آيت اهللا خامنــه اى در واكنــش به اين 
جنايت را منتشر كرد. رهبر انقالب درباره  
ايــن حادثه فرمودند: «ظلم  و زور پايدار نخواهد ماند و تصميم  و اراده  ملت هاى  

عدالت طلب  سرانجام  پيروز خواهد شد.»
رژيم آل خليفه در ادامه سركوب معترضان خود، روز شنبه   هفته جارى دو تن از 
جوانان بحرينى به نام هاى احمد الماللى بيست و چهار ساله و على العرب بيست 

وپنج ساله را پس از شكنجه، اعدام كرد.

وزير صمت:
مصوبه اى براى افزايش قيمت خودرو نداشته ايم

ايسنا: رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در چند روز 
گذشــته هيچ مصوبه اى براى افزايش قيمت خودرو نداشته ايم، گفت: به شدت 
بــا افزايش قيمت خودرو برخورد مى كنيم. وى با اشــاره به اينكه ديروز يكى از 
خودروساز ها گفته است كه افزايش قيمت هاى آن ها به دليل اشتباه سيستمى 
بوده است، اظهار كرد: من به سازمان حمايت از مصرف كننده دستور بررسى دادم 

تا متوجه شويم كه اشتباه بوده يا تصميم براى افزايش قيمت گرفته شده است.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات:
ماهواره مخابراتى «ناهيد يك» 

تحويل وزارت دفاع مى شود
 وزيــر ارتباطــات و فنــاورى 
اطالعات از پايان كار متخصصان 
پژوهشگاه فضايى روى ماهواره«ناهيديك» 
خبــر داد و گفت: آزمايش هــاى نهايى 
مربوط نيز روى اين ماهواره انجام شده و 
احتماالً يــك يا دو هفته آينده براى قرار 
گرفتــن در مــدار تحويــل وزارت دفاع 
مى شود. محمدجواد آذرى جهرمى در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: وقتى در مورد شبكه ملى اطالعات صحبت مى كنيم، نگاه 
مــا نگاه محتوايى و فرهنگى و كاراكترى اســت كه فرهنگ را به جامعه انتقال 
مى دهد؛ به عنوان مثال در دهه 60 بل و سباستين و هاچ زنبور عسل بود و اكنون 
باب اسفنجى و بن تن. اين مسائل فرهنگى با كاراكترهاى فنى درست نمى شود. 

بايد محتواى تعليم و تربيتى كه به نسل بعدى منتقل مى شود، اصالح شود. 
وزير ارتباطات تأكيد كرد: بايد در اين زمينه تالش جدى ترى انجام شــود و ما 
هم كمك مى كنيم. موضوعى كه در مورد شبكه ملى اطالعات وجود دارد، بحث 

محتوايى است كه نياز به مشاركت جدى و عزم ملى دارد.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در خصوص زمان قرارگرفتن ماهواره مخابراتى 
«ناهيد يك» در مدار اظهار داشــت: كار پژوهشــگرهاى پژوهشگاه فضايى در 
خصوص اين ماهواره پايان يافته و آزمايش هاى نهايى مربوط نيز انجام شــده و 
احتماالً در مدت يك يا دو هفته آينده ماهواره براى در مدار قرار گرفتن تحويل 
وزارت دفاع مى شود. وى  با بيان اينكه چرخه آماده سازى براى ارسال ماهواره در 
وزارت دفاع انجام مى شود، افزود: ايرادات دو پرتاب قبل استخراج و برطرف شده 

است و اميدواريم كه اين ماهواره با موفقيت در مدار قرار بگيرد. 

توصيه اخالقى وزير راه و شهرسازى:
مالكان نسبت به مستأجران انصاف به خرج دهند

سياســت: كار وزير راه و شهرسازى ديگر به صدور توصيه هاى اخالقى رسيده 
است. محمد اسالمى روز گذشته در حاشيه نشست هيئت دولت گفت: انتظار اين 
است كسانى كه صاحب مسكن هستند، انصاف به خرج دهند و اين مالحظه را 
براى همنوعان خود و شهروندان مستأجر قايل باشند. وى با اشاره به طرح تأمين 
مسكن كاركنان دولت، گفت: به ويژه اين طرح براى جوانان و كسانى كه به تازگى 
استخدام شده اند، مفيد است تا بتوانند در يك زمان معين صاحب مسكن شوند 

و اين اميدوارى را داشته باشند.

معاون اقتصادى رئيس جمهور:
بيت كوين امكان جديدى براى گسترش مبادالت است

سياست: محمد نهاونديان معاون اقتصادى رئيس جمهورى با اشاره به پذيرش 
صنعت رمز ارز (بيت كوين) از سوى دولت اظهار كرد: استفاده صادركنندگان و 
وارد كنندگان از رمز ارز (بيت كوين)، امكان جديدى براى روان سازى و گسترش 
مبادالت در شرايطى است كه برخى تهديدهاى تحريمى فشارهايى را در برخى 

قسمت ها وارد مى كنند.

اراده ملت هاى عرب سرانجام پيروز خواهد شد

گزارش خبرى

سخنگوى ناجا با اشاره به فعاليت چهارماهه پليس امنيت اقتصادى:

158درصد افزايش كشف قاچاق كاال داشته ايم

دفاعى و امنيتىسياست خارجى
واكنش وزير دفاع به خبر آزمايش موشكى اخيررئيس دفتر  روحانى درباره توييت رئيس جمهور آمريكا:

سياست خارجى
متكى درباره «شيخ زكزاكى»:

دستگاه ديپلماسى 
فعال تر عمل كند

برجام
انفعال واشنگتن ادامه دارد

آمريكا معافيت همكاران 
هسته اى ايران را تمديد مى كند

دفاعى امنيتى
دست رد آلمان به سينه آمريكا

ائتالف آبى اياالت متحده، 
تشكيل نشده آب رفته است

سياست خارجى
در ديدار سنايى با ريابكوف مطرح شد

نگاه مثبت ايران به طرح روسيه 
براى ايجاد امنيت جمعى 

فارس: وزير امور خارجه اسبق كشورمان، 
با اشــاره به راه هاى موجود براى پيگيرى 
تأكيد  زكزاكــى،  ابراهيم  وضعيت شــيخ 
كرد: ايــن انتظار به طــور طبيعى وجود 
دارد كه دســتگاه ديپلماســى فعال تر از 
گذشــته گام هاى خود را بردارد. براى حل 
اين موضــوع عالوه بر ارتباط هاى دوجانبه 
و مســتمر با دولت نيجريــه، نيازمند اين 
هستيم از راه هاى ديگر مانند سازمان ملل، 
ســازمان همكارى اسالمى و بهره گيرى از 
شــخصيت هاى بين المللى به اوضاع وخيم 
نيجريه و ظلمى كه به مسلمانان به صورت 
عام و به شــيخ زكزاكــى به صورت خاص 

مى رود، ورود شود.

يورونيوز: دو رســانه آمريكايى در آستانه 
پايــان مهلت 90 روزه دولت دونالد ترامپ 
براى معافيت هاى بين المللى همكارى هاى 
هســته اى غيرنظامى ايران، خبر از تمديد 
قريب الوقــوع آن دادند. براســاس گزارش 
ان بى سى نيوز و همچنين واشنگتن پست، 
اياالت متحده آمريكا امروز  انتظار مى رود 
تصميم رســمى خود درباره تمديد يا لغو 
اين بخش از معافيت هاى هســته اى ايران 
را اعــالم كنــد. از زمان خــروج يكجانبه 
واشــنگتن از برجام و بازگشــت و تشديد 
ايران،  ايــاالت متحده عليــه  تحريم هاى 
مناسبات ميان دو كشور به شدت بحرانى 

شده است. 

سياست: قدرت نمايــى ايران در ماجراى 
پهپاد و نفتكش ها، ســبب شده تا فعاالن 
جهانى درباره منطقه دســت به عصا شوند. 
در هميــن زمينه اوالف شــولتس، معاون 
صدراعظم آلمان، درباره درخواست رسمى 
آمريكا براى پيوســتن بــه ائتالف آبى اش 
گفت: چنين عملياتى خطر كشيده شدن 
به سمت يك درگيرى بزرگ تر را به همراه 
دارد. از اين رو گمان نمى كند كه اين اقدام 
فكر خوبى باشد. يوهان وادفول، يك مقام 
ارشــد وزارت خارجه آلمان نيز با انتقاد از 
سياســت هاى تازه بريتانيــا گفته بود اين 
كشــور و آمريكا مســير كامًال متفاوتى از 

مسير اتحاديه اروپا را در پيش گرفته اند.

ايسنا: ســفير جمهورى اسالمى ايران در 
مسكو در ديدار با سرگئى ريابكوف معاون 
وزير خارجه فدراســيون روســيه بر حفظ 
امنيت در منطقه با مشــاركت كشورهاى 
منطقــه تأكيد كرد و حضور كشــورهاى 
خارجى در منطقه را ســبب افزايش تنش 

دانست. 
وى افزود: ايران از هر طرح ســازنده اى كه 
با مشاركت كشورهاى منطقه براى امنيت 
ارائه شــود، اســتقبال مى كند. ســرگئى 
ريابكــوف نيــز گفت: طرح روســيه براى 
امنيت جمعى در خليج فارس بر اســاس 
اصولى طراحى شــده كه مى تواند منافع 

كشورهاى منطقه را تأمين كند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 انتشار كتاب 40 حكمت نهج البالغه به زبان فرانسه      آستان: به همت مدیریت امور زائران غيرایرانی آستان قدس رضوی، كتاب »گنجينه حكمت« ویژه مخاطبان فرانسوی زبان در یک هزار جلد منتشر شد. 
مدیر امور زائران غيرایرانی آستان قدس رضوی در تشریح جزئيات این كتاب تازه انتشار یافته گفت: این اداره در تازه ترین آثار توليدی خود، كتاب »گنجينه حكمت« مشتمل بر شرح 40 حكمت از حكمت هاي نهج البالغه را 
براي مخاطبان فرانسوی زبان منتشر كرده است.سيدمحمدجواد هاشمی نژاد گفت: این اثر توسط حجت االسالم حسين انصاری پور به زبان انگليسی تأليف و توسط كارشناسان این اداره به زبان فرانسه ترجمه شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت

jتعویض پرچم و خطبه خوانی در حرم امام جواد
شهادت  ایام  آستانه  در  آستان: 
تعویض  مراسم  جواد)ع(  امام 
حرم حضرت  خطبه خوانی  و  پرچم 
مقام  قائم  حضور  با  جواداالئمه)ع( 
تولیت آستان قدس رضوی در حرم 
شد.این  برگزار  جوادین)ع(  امامین 
آستانه  در  باشکوه  و  معنوی  مراسم 
با حضور  امام جواد)ع(  ایام شهادت 

مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و حجت االسالم 
والمسلمین حجت گنابادی نژاد؛ رئیس سازمان فرهنگی این آستان مقدس در 
حرمین کاظمین برگزار شد.گفتنی است؛ این مراسم هر ساله به مناسبت ایام 
شهادت امام جواد)ع( با حضور باشکوه دسته های عزاداری و محبان خاندان عصمت 

و طهارت)ع( در صحن حرمین کاظمین برگزار می شود.

 تشرف گروهی از بزرگان اهل سنت
 طریقت صوفیه قادریه به حرم رضوی 

آســتان: گروهی از بزرگان اهل سنت طریقت صوفیه قادریه، توفیق تشرف به 
حرم مطهر رضوی را پیدا کردند.این گروه که شامل هشت نفر از بزرگان و شیوخ 
اهل سنت طریقت صوفیه قادریه کشور عراق و آذربایجان غربی)ارومیه( بودند، 
پس از تشرف به حرم مطهر رضوی و بهره مندی از فیض زیارت امام مهربانی ها از 

گنجینه قرآن و نفایس و موزه فرش این آستان مقدس بازدید کردند.
شرکت در نماز جماعت و مراسم تبلیغی- مذهبی حرم مطهر و همچنین متنعم 
شدن از خوان پربرکت حضرت ثامن االئمه)ع( از دیگر برنامه های بزرگان اهل سنت 
طریقت صوفیه قادریه در بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( بود.این گروه همچنین در 
مدت حضور در مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی با رئیس مرکز امور بین الملل 
و مدیر عامل بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی دیدار و گفت وگو 
کردند.گفتنی است؛ این گروه از زائران با همکاری و میزبانی مرکز امور بین الملل 

آستان قدس رضوی در قالب کاروان زیارتی به حرم مطهر مشرف شده اند.

 بازدید تولیت آستان مقدس علوی
 از موزه های حرم مطهر رضوی

آستان: تولیت آستان مقدس علوی از موزه های مرکزی و قرآن حرم مطهر امام 
رضا)ع( بازدید کرد.مهندس یوسف آل راضی، تولیت آستان مقدس علوی ضمن 
زیارت مضجع شریف ثامن الحجج)ع( با حضور در موزه مرکزی از گنجینه فرش 
دیدن کرد و با فرش های عصر صفوی، افشار و معاصر از جمله قالی های پرده ای، 
قالی فرش، قالی تزئینی و... که هنر دست قالیبافان شهرهای مختلف کشورمان 

است، آشنا شد.
تولیت آســتان مقدس علوی همچنین در مــوزه قرآن از گنجینه هدایای رهبر 
معظم انقالب و تاالر استاد فرشچیان در طبقه همکف و از گنجینه قرآنی با آثاری 

از دستخط اهل بیت)ع( و دستخط پسران گوهرشاد در طبقه فوقانی دیدن کرد.

برگزاری بزرگ ترین اردوی دخترانه کشور در مشهد 
آســتان: بزرگ ترین اردوی دخترانه کشور در مشهد با استفاده از ظرفیت های 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و به همت مؤسسه فرهنگی فانوس اصفهان 
در حال برگزاری اســت.یک هــزار و 200 دختر جوان و نوجــوان اصفهانی با 
همکاری مؤسسه فرهنگی فانوس و مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی اردوی 
شــش روزه خود را در اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا)ع( آغاز کردند.این گروه 
که برای پانزدهمین سال متوالی به مشهد مقدس سفر می کنند، عالوه بر زیارت 
دسته جمعی در حرم مطهر رضوی، جلسات معرفتی و استفاده از فضای اردوگاه 

فرهنگی تربیتی امام رضا)ع( را نیز در برنامه دارند.

 آستان   مشــهدالرضا مهیــای عزاست. 
از طلــوع آفتاب امــروز، پرچم بارگاه منور 
رضوی به رنگ سیاه درآمده تا نشان بدهد 
کــه صاحب این صحن و ســرا، این روزها 
عزادار اســت؛ آن هم عزای فرزند؛ حضرت 
جواداالئمه)ع( که در 25 ســالگی غریب و 
مظلوم در بغداد به شهادت رسید و در کنار 
قبر مطهر جدش امام موسی  کاظم)ع(، به 
خاک سپرده شد. پرچم سیاه جزئی از آیین 
عزا در صحن و سرای رضوی است؛ پرچمی 
که سه روز پس از آن همچنان به رنگ سیاه 

خواهد بود.
در همین حال معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی از برگــزاری ویژه برنامه های 
شــهادت حضرت جواداالئمه)ع( در حرم 
مطهر رضوی خبر داد.حجت االسالم حسین 
شریعتی نژاد با اشاره به اینکه در ایام شهادت 
حضرت جواداالئمه)ع( به صورت شبانه روزی 
در حــرم مطهر رضوی مراســم معارفی و 
عزاداری برگزار می شــود، گفت: ویژه برنامه 
شب، روز و شام شهادت امام جواد)ع( برای 
عموم زائرانی که برای تسلیت شهادت آن 
حضرت به محضر پدر بزرگوارشان حضرت 

رضا)ع( مشرف می شوند، از سوی معاونت  
تبلیغات اســالمی آســتان مقدس رضوی 
تدارک دیده شده است.وی افزود: ویژه برنامه 
شب شهادت آن حضرت پس از نماز مغرب 
و عشا پنجشنبه 10 مرداد در صحن جامع 
رضوی برگزار می شــود و حجت االســالم 
والمســلمین  حســین انصاریان سخنرانی 
و مداحــان اهل بیت)ع( به مرثیه ســرایی 
شهادت نهمین امام شــیعیان می پردازند.

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 

گفت: در روز شــهادت امام جــواد)ع( نیز 
مراسم اقامه دسته عزاداری ویژه خادمان و 
خدمتیاران را خواهیم داشــت که از ساعت 
6:45 در مقابل باب الکاظم)ع( آغاز می شود.

شــریعتی نژاد با بیان اینکه مراســم غروب 
شــهادت امام جواد)ع( با حضور هیئت های 
مذهبی در صحن انقالب برگزار می شــود، 
گفت: برنامه شــام شــهادت نهمین اختر 
تابناک آســمان امامت و والیت نیز پس از 
نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت االسالم 

والمسلمین حسین انصاریان در صحن جامع 
رضوی به همراه مدیحه سرایی، روضه خوانی 
و ســینه زنی تدارک دیده شــده اســت.

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
مدیحه  و مرثیه ســرایی مداحــان و ذاکران 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در ســوگ 
شــهادت ابن الرضا)ع( و برپایی جلســات 

سخنرانی با موضوع بررسی 
ابعــاد مختلف شــخصیت 
اماکن  در  امــام جــواد)ع( 
متبرکه را از دیگر برنامه های 
پیش بینی شده به مناسبت 
شــهادت آن حضــرت در 
رواق  گوهرشــاد،  مســجد 
دارالحجه، دارالهدایه و رواق 
حضرت زهرا)س( بیان کرد.

شریعتی نژاد افزود: به همین 
مناسبت ویژه برنامه عزاداری 
و سوگواری برای زائران عرب 
و اردوزبانی که از کشورهای 

مختلف در این ایــام به حرم مطهر رضوی 
مشــرف می شــوند در رواق  دارالرحمــه و 
صحــن غدیر تدارک دیده شــده اســت.

ویژه برنامه شب 
شهادت آن حضرت 
پس از نماز مغرب و 
عشا پنجشنبه در 

صحن جامع رضوی 
برگزار می شود 

و حجت االسالم 
انصاریان به ایراد 

سخن خواهد پرداخت

بــــــــرش

تشریح ویژه برنامه های شهادت جواد االئمهj در بارگاه منور امام هشتم

jنورپردازی و روشنایی مسیر زیرگذر حرم آستان رضوی درسوگ  ابن الرضا 
مطهر نامطلوب است و تهویه هوا به خوبی 

انجام نمی شود. لطفاً به فکر باشید.
09150005537

 از تولیت معزز آســتان قــدس رضوی 
استدعا دارم عملیات ساختمانی در گوشه و 
کنار حرم مطهر را هــر چه زودتر به پایان 
ببرند تا خلوت زائران توســط دریل های پر 

سروصدا برهم نخورد.
09100002203

 کارمنــدان محترم امــالک و اراضی به 
فکر حل مشکالت مستأجران باشند. هیچ 
می دانید برای یک امضای ساده نماینده یک 

هفته معطل ایم. 
09350000595

 سالم. اگر ممکن است یک خط ارتباطی 
بیــن مردم و تولیت معظــم و یا قائم مقام 
محترم اعالم شــود تا مسائل، مشکالت و 

پیشنهادها راحت تر منعکس شود.
09150002144

 آستان قدس رضوي باید بر نحوه عملکرد 
تاکسی های اطراف حرم مطهر بیشتر نظارت 

کند .
09120002019

 خدمــات حرم امام رضــا)ع( واقعاً جای 
تشکر دارد. باید از همه خادمان، کفشداران 
و انتظامات این مجموعه به خاطر خدمات 

آن ها تشکر و سپاسگزاری کنیم.
09150001908

صدای مردم

خـــبر

 قدس/سجاد حق پناه  حضرت آیت اهلل جوادی آملی مدظله العالی 
در دیدار مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی تأکید 

کرد: کار برای جوانان را با قوت ادامه بدهید.
حضرت آیت اهلل جوادی آملی پس از استماع گزارش فعالیت های 
معرفتی و تربیتی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی از جمله 
اردوهای معرفتی، تربیتی »هفت روز در بهشت«، ضمن تفقد 
و تمجید از این گونه فعالیت ها گفت: این مســیر را که پیش 
گرفته اید صحیح اســت. این کار را با قــوت ادامه دهید.وی با 
اشاره به شبهات فراوان امروز برای جوانان تصریح کرد: شبهات 
و انحرافات بســیار امروز، جوان و نوجوان متدین ما را متزلزل 
و بی  نماز کرده اســت.این مرجع عالی قدر با تبیین راه مقابله با 

این شبهات گفت: فلسفه، زبان علم است و با فلسفه و حکمت 
می توان پاسخ شبهات امروز جوانان را داد. 

آیت اهلل العظمی جوادی آملی با اشــاره به محتوای آموزشــی 
اردوهای هفت روز در بهشــت که برگرفته از معارف کاربردی 
علوم فلسفه است، تأکید کرد: خراسان مهد حکمت و فلسفه 
بوده و حتی کسی مثل سید بحرالعلوم از اینجا کسب معارف 
کرده است. الزم به یادآوری است؛ مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضوی در سه سال گذشته با استفاده از کتاب های معرفتی و 
تربیتی آیت اهلل قاضی و عالمه طباطبایی سیر مطالعاتی ویژه 
نوجوان و جوان را در حوزه های اسالم شناســی، خداشناسی، 
معرفت شناسی، شیعه شناســی، راهنماشناسی و معادشناسی 

در هفت جلد با عنوان کتاب های برترین آرزو به رشته تحریر 
درآورده است و بر مبنای این کتاب ها، اردوهای ملی هفت روز 
در بهشت را برای دانش آموزان نخبه سراسر کشور طرح ریزی 
نمــوده که تاکنون بیش از 3 هــزار و 500 دانش آموز نخبه و 

استعداد درخشان در این دوره  های اردویی شرکت کرده اند.

باحکمت و فلسفه می توان پاسخ شبهات جوانان را داد
آیت اهلل جوادی آملی  با اشاره به محتوای آموزشی اردوهای » هفت روز در بهشت«:

گزارش خبری

به ما پیامک بزنید 

3000737277
در ســتون »صــدای مــردم« صفحــه 
شــما  انتقادهــای  شــنونده  آســتان، 
از آســتان قــدس رضــوی و پذیــرای 
پيشنهادهای شما هستيم. پيامک های 
 شــما ضمن درج در روزنامه به مدیران 
آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
در دولت تصویب و راهی مجلس شد

تغییر واحد پول ملی به تومان و حذف چهار صفر 
اقتصاد: سخنگوی دولت اعالم کرده 
پیشنهادی  الیحه  وزیران  هیئت  که 
بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول 
تومان و حذف چهار  به  ریال  از  ملی 
صفر را تصویب کرده و باید مقدمات 

کار آماده شود.
در واقــع، آنچه دولــت را ترغیب به 
تصویب ایــن الیحه کرده، حفظ کارایی پول ملی، تســهیل و بازیابی نقش 
ابزارهــای پرداخت نقد در تبــادالت پولی داخلــی و هماهنگی با آنچه در 

فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، بوده است.
در عین حال، دولت کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و نیز رفع 
مشــکالتی مانند استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره، معضالت 
شــمارش و حمل حجم باالی اســکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از 
چرخه مبادالت اقتصادی کشــور را از دیگر اهداف الیحه یاد شــده، اعالم 

کرده است.
واقعیت اما آن است که به این زودی ها اتفاقی مبنی بر حذف چهار صفر از پول 
ملی رخ نخواهد داد و آن گونه که مقام های بانک مرکزی می گویند، باید مقدمات 
کار فراهم شود. همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیشتر تأکید کرده بود، حذف 
چهار صفر از پول ملی موضوعی ظاهری و اسمی است و اجرای این فرایند از نظر 
قانونی به مقررات، تغییرات، اصالحات و بررســی های زیادی نیاز دارد و به نظر 

می رسد پس از تصویب در مجلس، اجرای آن دو سال طول بکشد.
بهروز علیشــیری، رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی در یادداشتی 
در واکنش بــه حذف چهار صفر از پول ملی نوشــت: هیئت دولت تصمیم 
گرفــت چهار صفــر را از پول ملي حذف کند. با این حســاب قیمت کاال و 

خدمات این گونه تغییر مي کند: 
یک دالر، معادل ١٢ تومان. 

منزل ١0 میلیارد ریالي، یک میلیون تومان.
پراید 400 میلیون ریالي، 40 هزار تومان.

آب معدني کوچک 8000 ریالي، 0.8 تومان.
حقوق ٣0 میلیون ریالي کارمند، ٣ هزار تومان.

حقوق ١5 میلیون ریالي کارگر، هزار و 500 تومان و ...
تغییر قیمت کاالها نشــان مي دهد ارزش پول ملي باال رفته و قدرت گرفته 

است؛ اما توجه به درآمدها می گوید ارزش واقعي پول ثابت است! 
آثار رواني مثبت این اقدام در کوتاه مدت با شوک ناشي از سردرگمي مردم 
در محاســبه این تغییرات و بررســي آثار آن در زندگي روزمره خود، خنثي 

مي شود!
مي  ماند اثرهای میان مدت و بلندمدت:

نخســت: در حال حاضر نزدیک به ٢0 میلیارد قطعه اســکناس و سکه در 
چرخه اقتصاد اســت که باید تعویض شوند. هزینه چاپ و ضرب پول جدید 

کم نیست.
دوم: تغییر واحد پولي و حذف صفرها در شــرایط ثبات شــاخص هاي کالن 
اقتصــاد، رونق اقتصادي و تولیدي، رشــد اقتصادي پــس از عبور از چرخه 
رکــودي و اطمینان کافــي از توانایي در کنترل متغیرهــاي پولي و مالي، 
اثربخش اســت، در غیر این صورت اثرات انتظاري کاهش تورم و تقویت پول 

ملي به سرعت رنگ خواهد باخت. 
سوم:احتمال کاهش صادرات غیرنفتي و افزایش واردات وجود دارد که باید 

به طور دائم رصد و تحت کنترل باشد.
چهــارم: به طور طبیعــي این احتمال مي رود که کاالهــاي زیر قیمت یک 
تومان، احســاس حقارت کنند! و براي عقده گشــایي قیمت خود را افزایش 

دهند. 
پنجم: کار حسابداران، مدیران مالي و نرم افزارهاي پردازش مالي در محاسبه 

اعداد و ارقام ساده تر خواهد شد.

ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و یارانه نقدی، طبقات مرفه را از یارانه پنهان بیشتری بهره مند کرده است

درآمدزایی 12 هزار میلیاردی با حذف یارانه ثروتمندان
 اقتصاد/ زهرا طوســی  مجلس ســال 94 در 
قانــون بودجه، دولت را مکلف کرد کــه یارانه را به 
افرادی با درآمــد زیر ٣.5 میلیون تومان پرداخت و 
یارانه دهک های باالی جامعه را حذف کند، اما این 
مصوبات هر سال بی آنکه رنگ اجرایی شدن به خود 
ببینند بنا به شــرایط، تغییر کرده یا ملغی شده تا 
سیاست گذاران همچنان هنگام واریز یارانه از کمبود 
منابع و در زمان حذف ثروتمندان از چرخه یارانه، از 

نبود بانک اطالعاتی بگویند.
بــه زودی صد و دومین یارانه نقدی به حســاب 80 
میلیون نفر واریز می شــود، درحالی که سه دهک 
باالی درآمدی یعنی حداقل ٢4 میلیون نفر خانوار 
ایرانی شــامل تجار و صاحبان مشــاغل آزادی که 
درآمد ســالیانه آن ها حداقــل ٣5 میلیون تومان 
اســت، نمایندگان مجلس، قضــات، اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها، پزشــکان و... هنوز در لیســت 
یارانه بگیــران قرار دارند و حتی متوجه نمی شــوند 
ایــن پول چه زمانی به حساب هایشــان واریز و چه 
زمانی برداشــت می شود.دولت در ســال 9۶ اجازه 
داشــت یارانه ٢4 میلیون نفــر را قطع کند، اما این 
کار را به صالح ندانست، ولی از دهک های پردرآمد 
جامعه خواســت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف 
دهند که البته از این درخواســت نیز  راه به جایی 
نبرد. به گفته امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس از سال نخستی که ۶٣ میلیون نفر برای یارانه 
نام نویسی کردند، این تعداد کم نشده بلکه به نزدیک 
80 میلیون نفر رســیده و با این حال سیاست گذار 
می گوید، نمی تواند یارانه پردرآمدها را قطع کند. به 
گفته وی، به علت مشــکالتی که در شناسایی افراد 
پردرآمد و کم درآمــد در جامعه وجود دارد نه تنها 
یارانه پردرآمد ها حذف نخواهد شد بلکه سیاست گذار 

به سمت حذف یارانه افراد کم درآمد خواهد رفت! 

 حذف پردرآمدها با محوریت استانداران
با این اوصاف، شریعتمداری، وزیر رفاه در صحبت های 
اخیر خود خبر از کلید خــوردن حذف دهک های 
پردرآمد از لیســت دریافت یارانه داده و گفته است: 
بر اساس مصوبه دولت، کارگروه مشترکی با محوریت 
استانداران تشکیل شده تا دهک های باالی درآمدی 
را که نیازی به یارانه ندارنــد، حذف کند و وجوه و 
منابعی که از این طریق بدســت می آیــد را برای 

اشتغال زایی در استان مربوط هزینه کند.

 چرا تشخیص خانوارهای پردرآمد 
برای دولت سخت است؟

حال سؤال اینجاست که مالک و معیار دولت برای 
تشخیص خانوارهای پردرآمد که نباید به آن ها یارانه 
نقدی تعلق بگیرد، چیست که این کار را غیرممکن 

کرده است؟
پیشــتر بنا به گفته میدری، معاون رفاه اجتماعی 
وزیر کار  قرار بود براســاس درآمدهای رسمی افراد 
که از طریق 40 پایــگاه اطالعاتی در اختیار دولت 
اســت، این کار به سرانجام برســد، مثالً کارکنان 
دولت از طریق سیســتم های مالیاتی و کارگران و 
بازنشستگان از طریق سازمان های بیمه ای در قالب 
آزمون وسع شناسایی شوند.همچنین شغل افراد در 
شناســایی به عنوان یکی از معیارها مشخص شده 
بود، مثالً پزشــکان، وکال، اصناف ممتاز مثل طال و 
جواهرفروشان، عمده فروشــان آهن آالت، صراف ها، 
مدیران بانک ها و دارندگان کارت بازرگانی و... از این 

راه شناسایی و حذف شوند.

 درآمدزایی 12 هزار میلیارد تومانی 
با حذف سه دهک غنی

آن طور که فرید موسوی، نماینده مجلس می گوید: 
در بررسی های اولیه، حذف هر دهک به قیمت سال 
97 می تواند حدود 4 هزار میلیارد تومان به درآمدهای 
کشور کمک کند، بنابراین با توجه به الزام تبصره ١4 
مبنی بر حذف سه دهک، حذف آن ها حدود ١٢ هزار 
میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی خواهد داشت. 

 حذف سه دهک از نظر اقتصاد سیاسی 
هزینه ای برای دولت ندارد

سید سجاد پادام، کارشناس 
مرکز پژوهش های مجلس در 
گفت و گــو بــا خبرنــگار ما 
می گوید: در حال حاضر کسی 
که در سه دهک باال قرار دارد، 
درآمد 45 هزار تومانی تأثیری در او ندارد و این بدان 
معناست که حذف این افراد از نظر اقتصاد سیاسی 
هزینه ای بــرای دولت ندارد. پس این رویه امتناع از 
حذف اقشــار پردرآمد، یک تعارف است که دولت با 

این اقشار پیدا کرده است.
وی بیان می کند: در مورد شناســایی دهک ها باید 
گفت، وزارت کار و آقای میدری، معاون رفاهی این 
وزارتخانه، بیشتر از پنج سال است روی این موضوع 
کار می کنند و ادعا دارند که می توانند با روش های 
مختلف مثل حساب های بانکی، امالک و مستغالت، 
نوع خودرو، مسافرت های خارجی، نوع شغل و احکام 
حقوق و دســتمزد، دهک ها را شناسایی کنند، ولی 
سیاست گذار مصر است که به حساب و دارایی های 
مردم ســرک نمی کشیم.وی با اشــاره به اینکه در 
صورت حذف ســه دهک از جامعه، هر ماه می شود 
حدود ١.٢ هزار میلیارد تومان پس انداز کرد که این 
رقم ســاالنه حدود ١٢ هزار میلیارد تومان می شود، 
افزود: البته با وجود کمبود منابع اگر دولت تن به این 
کار ندهد، چند ماه دیگر مجبور به چاپ پول می شود 
که تبعات تورمی آن به ضرر مردم و اقشار کم درآمد 
است.وی افزود: جمعیت ایران 8٢ میلیون نفر است 
که تاکنون 4 میلیون نفــر از دریافت یارانه انصراف 
داده اند، با این حال پیش بینی کردیم تا پایان امسال 
79 میلیون یارانه بگیر خواهیم داشت و هر سال یک 

میلیون نفر نیز به آن اضافه می شود.

 مغایرت قانونی 
صرف منابع هدفمندی برای اشتغال

وی با اشــاره به وجود مغایرت قانونی صرف منابع 
حاصل از حذف سه دهک در ایجاد اشتغال استان ها، 
افزود: کلیت این طرح خوب است ولی موانع قانونی 
دارد؛ براساس قانون هدفمندی، منابع حاصل از این 
محل یا باید به صورت یارانه صرف حمایت از اقشار 
ضعیف شود یا صرف افزایش بهره وری زیرساخت های 
حوزه انرژی؛ در صورتی که بخواهند این کار را انجام 

بدهند باید این مغایرت را حل کنند.

 پرداخت یارانه های بیشتر به پر درآمدها
کارشــناس  میثم ظهوریان، 
اقتصادی نیز  در گفت و گو با 
خبرنگار مــا می گوید: تجربه 
پرداخت یارانه چه در کشور ما 
چــه در کشــورهای دیگــر 
توانسته فقر مطلق را تا حدودی کاهش بدهد، منتها 
نکته ای که مهم است و از آن غفلت شد، این بود که 
یارانه ها تنها برای حمایت از طبقات محروم است ولی 
به همه داده شــد. یکی از دالیل کمرنگ شــدن اثر 
کاهش فقری یارانه، ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و 
افزایش نیافتن یارانه بود که سبب شد طبقات مرفه از 
یارانه های غیرنقدی بیشتری بهره مند شوند و در عین 
حــال رقم 45 هزار تومان را هــم دریافت  کنند؛ به 
عبارتی ما یک عدم توازن در توزیع یارانه های پنهان 
به نفع طبقات باالتر داریم که این بزرگ ترین آسیب 

در این حوزه است.

 نیازی به »داده جدید« 
برای شناسایی پردرآمدها نداریم

وی تصریح کرد: برای شناسایی پردرآمدها تنها و تنها 
با تجمیع بانک های اطالعاتی موجود در کشور، بدون 
اینکه حتی بخواهیــم یک خط داده به این بانک ها 
اضافه کنیم، می توان پردرآمدها را شناســایی کرد. 
سیستم های اطالعاتی حقوق و دستمزدها، اطالعات 
بانکی، امالک و مستغالت و اطالعات مالیاتی افراد 
در سیستم های دولتی هستند و فقط نیاز به تجمیع 

دارد که در مدت کوتاهی قابل انجام است.

تصمیم سران قوا برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت ضدتولید است    تسنیم: محمدعلی شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تصمیم اخیر سران 
قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت گفت: تصمیم گرفته شده، غیرکارشناسی است و در جهت حمایت از تولید داخل نیست. شاعری گفت: اگر شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت 

منتقل شود، به دلیل میل این وزارتخانه به واردات، شاهد ضربه اساسی به تولید داخل خواهیم بود. وی تأکید کرد: این شرکت باید در وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند و نقش خود را کنار تولید به خوبی ایفا کند.

خـــبر

      صفحه 4

آگهی دعوت به مجمع عمومی                           
فوق العاده)نوبت دوم( شرکت تولیدات 

کاغذی نوید سلولز توس)سهامی 
خاص( به شماره ثبت 36344و شناسه 

ملی10380518694
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم شرکت 
تولی��دات کاغ��ذی نوی��د س��لولز توس) س��هامی 
خاص ( ثبت ش��ده به ش��ماره 36344 و شناسه 
ملی10380518694دعوت می ش��ود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق  العاده )نوبت دوم( شرکت راس 
ساعت10 صبح که در روز شنبه 1398/05/26 به 
نشانی : مش��هد-کیلومتر30جاده مشهد-قوچان 
ش��هرک صنعتی طوس-ف��از یک-قطع��ه دوم کد 
پس��تی9185176754 برگ��زار می گ��ردد حضور 
بهم رسانند.علت دعوت دوم نیز عدم حد نصاب 
جلس��ه مجمع عمومی ف��وق الع��اده در نوبت اول 

مورخ 1398/05/09می باشد.
دستور جلسه :   

1-تصمی��م گی��ری در خص��وص تغییر س��ال مالی 
شرکت

2-س��ایر مواردی که در صالحی��ت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد

/ع
98
05
79
9

اصل شناس��نامه مالکیت خودروی کامیون کش��نده 
ای��ران26- پ��الک  ش��ماره  ب��ه   2006 م��دل  ه��وو 

ش��ماره   06A105024 شاس��ی  233ع24وش��ماره 
موت��ور   100711807 به نام محس��ن وثوقی توپکانلو 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

/ع
98
05
81
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز ، س��ندکمپانی وس��ند محض��ری  پژو206 
بش��ماره  -متالی��ک  ای  نق��ره  مدل1382رن��گ 
موت��ور  ش��ماره   25 ب   185 74ای��ران  پ��الک 
10FX4H1823604شماره شاسی 82675383 بنام 
کب��را عباس پور مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. /ع
98
05
75
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کم��ال  اینجان��ب  فارغ التحصیل��ی  م��درک 
 68265 ش  ش  حس��ین  فرزن��د  راد  س��روش 
صادره از مش��هد در مقطع کارشناس��ی رش��ته 
مدیری��ت دولت��ی ص��ادره از واحد دانش��گاهی 
مش��هد ب��ا ش��ماره 09/21/6/37521 مفق��ود 
می باش��د.  اعتب��ار  فاق��د  و  اس��ت  گردی��ده 
از یابن��ده تقاض��ا می ش��ود اصل م��درک را به 
ب��ه نش��انی:  دانش��گاه آزاد اس��المی مش��هد 
مش��هد بول��وار امامی��ه، امامی��ه42 س��ازمان 
مرک��زی دانش��گاه آزاد اس��المی مش��هد اداره 
نمایی��د.  ارس��ال  التحصی��الن  ف��ارغ  ام��ور 

/ع
98
04
29
9

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

برگ س��بز س��واری  پژو پارس مدل 1383  به رنگ  
نق��ره ای  به  ش��ماره پ��الک 228 و 18  ای��ران 36 و 
ش��ماره موت��ور 12482052411وبه ش��ماره شاس��ی 
82823150 ب��ه  ن��ام  علی  دش��تی  فرزند  غالمرضا 

مفقود و  از درجه  اعتبار ساقط    می  باشد.

/ع
98
05
83
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
90
3

ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری پی ک��ی  م��دل 1383   
ش��ماره موتور 13971821 و ش��ماره شاسی 304881 
به ش��ماره انتظامی146 ب 42  ایران 42 به مالکیت 
حمی��د ریوف نیا مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش��ماره   ب��ه  ب��رداری  به��ره  پروان��ه  اص��ل 
2172/1301/434 تاریخ 75/7/18 متعلق به اداره 
کل امورآب منطقه قزوین چاه ش��ماره 2 اسفرورین 
مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د.

)قزوین(

/ع
98
05
80
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خ��ودروی ام وی ام 315H مدل 1393 
رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 721ب28 
ایران 36 ش��ماره موتور MVM477FJAE019610 و 
شماره شاسی NATFBAMD4E1016413 به مالکیت 
محمد قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
98
05
86
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه 
ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت 

374434 و شناسه ملی 10320253281

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398,03,26 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: 
مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی ته��ران به 
آدرس: اس��تان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه، 
خیاب��ان آفریقا ، بن بس��ت کیان ، پالک 5 ، 
طبقه همکف کدپس��تی 1518613711 تغییر 

یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت               

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )551925(

/ع
98
05
79
7

آگهی تغییرات شرکت سامان داروی هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34320 و شناسه ملی 10380496158
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آستان قدس رضوی با نمایندگی آقای جواد کارگذار با کد ملی 
1060290642 به عنوان عضو هیئت مدیره و ش��رکت داروس��ازی ثامن به نمایندگی آقای هومن کاغذیان با کد ملی 0452851041 به عنوان عضو 
هیئت مدیره و آقای امیرحس��ین مقصودی با کد ملی 0453545068 ) خارج از اعضاء هیئت مدیره ( به س��مت مدیر عامل تاپایان دوره تصدی 
اعضای هیئت مدیره مورخ 1398,11,29 تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد مربوط به ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، برات و اسناد تعهد آور و 
اسناد رسمی صرفًا با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و در غیر اینصورت با امضای 

رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )551244(

/ع
98
05
79
0

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
تدبیر و فن آوری بلند مرتبه شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 24973 و شناسه ملی 

10380404058
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -بدون هیچ 
تغییری در س��رمایه ش��رکت ، تعداد سهام شرکت از 
10س��هم به 100س��هم افزایش و مبلغ اس��می سهام از 
500000ریال��ی ب��ه 50000ریال��ی کاهش م��ی یابد لذا 

ماده5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد: 
- ماده 5 اصالحی اساس��نامه : س��رمایه ش��رکت مبلغ 
5000000 ریال منقسم به 100سهم 50000 ریالی با نام 

می باشد که تماما پرداخت گردیده است 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)551248(

/ع
98
05
79
1

آگهی تغییرات شرکت صنایع 
آسه آرد شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 11371 و شناسه ملی 

10380270769
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - اختیارات مدیر عامل به شرح 

صورتجلسه به وی تفویض گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )551260(

/ع
98
05
79
2

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آرا گشت خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16706 و شناسه ملی 10380322935

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,02,20 و نامه ش��ماره 982,128,1385 مورخ 98,2,25 سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
2- آقای س��ید رضا صداقت بایگی به کد ملی 0945484135 به س��مت بازرس اصلی آقای علی اکبر حس��نی به کد ملی 0690091206 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید 
احمد حس��ینی بیزخی 0940622637 وخانم زهرا عس��لیان 0930708172 و خانم سیده سعیده حس��ینی بیزخی 0920247792 و خانم سیده عطیه 

حسینی بیزخی 0922586608 4 - صورتهای مالی منتهی به 97,12,29 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )551262(
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آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1015 و شناسه ملی 10380112106

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی شرکا مورخ 1397,10,09 و نامه شماره 97,216403 مورخ 97,11,6 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - به استناد سند صلح به شماره 207140 مورخ 97,11,7 دفترخانه 71 مشهد آقای مرتضی قند چی کد ملی 0043608434 کلیه 
سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 ریال را به آقای سعید خرمی کد ملی 0944860982 انتقال داد در نتیجه شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه 
آنها به شرح ذیل میباشد: آقای نیما اخباری 1062700597 به مبلغ 28750000 ریال، آقای محمدرضا غرویان 0730095096 به مبلغ 25500000 

ریال ، آقای رضا ابوالفتحی زاده 4132175286 مبلغ 3،750،000 ریال و آقای سعید خرمی 0944860982 به مبلغ 500،000 ریال 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )551269(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آرا گشت خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16706 و شناسه ملی 10380322935

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,21 و نامه شماره 982,128,1385 مورخ 98,2,25 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای س��ید احمد حسینی بیزخی به ش��ماره ملی 0940622637 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا 
عس��لیان به ش��ماره ملی 0930708172 به س��مت نایب رئیس آقای سید حسن حسینی بیزخی به ش��ماره ملی 0792640675 به سمت مدیر عامل )خارج 
از س��هامداران ( خانم س��یده عطیه حس��ینی بیزخی به کد ملی 0922586608 به سمت عضو هیئت مدیره خانم س��یده سعیده حسینی بیزخی به کد ملی 
0920247792 به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب ش��دند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء آقای سید احمد حسینی بیزخی همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )551275(
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 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی به کاران توس خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16014 و شناسه ملی 10380316267

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محسن داوری نژاد به کدملی0819522211 
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نرگس داوری نژاد به کدملی 0922187479 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای هادی 
برومند علی زاده طوس��ی به کدملی 0945312652 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و 

تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )551281(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه، 
مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان به               

شماره ثبت 7029 )نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 10 / 5 / 1398

ب��ا توج��ه به اینک��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه 
شرکت در مورخ 4/28 98 به علت عدم برخورداری 
از حد نصاب حاضرین در مجمع نوبت اول ، رسمیت 
نیافت��ه اس��ت ، بدی��ن وس��یله از س��هامداران و 
نماین��دگان محترم س��هامداران دعوت به عمل می 
آی��د تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ) 
نوب��ت دوم ( که س��اعت 9:30 مورخ 98/5/25 در 
واق��ع در مش��هد - خیابان عنصری ش��رقی - نبش 
عنصری 2 س��اختمان احرار برگزار می ش��ود حضور 

به هم رسانند .
دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه :

1 - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 
مربوط به عملکرد سال 1397

ب��ه  منته��ی  مال��ی  ه��ای  ص��ورت  تصوی��ب   -  2
1397/12/29

3 - انتخاب بازرس
4 - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

5 - س��ایر مواردی که در حدود و اختیارات مجمع 
عمومی سالیانه می باشد .

هیئت مدیره شرکت
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

  ارائه خدمات درمان ناباروری به خارج از مرزها رسید  فارس: مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت ایران برای ارائه خدمات درمان 
ناباروری به خارج از مرزها، تصریح کرد: بیماران پیش از پیشرفت ایران در عرصه درمان ناباروری، به کشورهای اروپایی و توسعه یافته سفر می کردند، اما در حال حاضر، امکان درمان برای بیماران منطقه، کشورهای 

حاشیه خلیح فارس و همسایه ایران فراهم است.

باتالشپژوهشگرانانگلیسیصورتمیگیرد
مقابله با پیری از راه »قلقلک درمانی«!

ایسنا: پژوهشگران انگلیسی در بررسی 
جدید خــود دریافتند کــه می توان با 
استفاده از یک جریان الکتریکی مالیم 
که احساســی مانند قلقلک را منتقل 
می کنــد، به بهبود ســالمت روحی و 

جسمی افراد مسن کمک کرد.
به گزارش وب ســایت رسمی دانشگاه 

لیدز، پژوهش جدیدی نشان می دهد که قلقلک دادن گوش با یک جریان مالیم 
الکتریکی می تواند تعادل »دســتگاه عصبی خودگــردان«)ANS( را تا حدودی 
بازگرداند. دانشمندان در بررسی های خود دریافتند که یک درمان مختصر روزانه 
به مدت دو هفته می تواند به بهبود سالمت جسمی و روحی منجر شود و زندگی، 
روحیــه و خواب بهتری را به ارمغان بیاورد. در این درمان موســوم به »تحریک 
عصب واگ از طریق پوســت«)tVNS(، جریــان الکتریکی مالیمی به گوش ها 
منتقل می شــود که دردی به همراه ندارد. این جریان، سیگنال هایی را از عصب 

واگ به سیستم عصبی بدن منتقل می کند.
این پژوهش که در دانشگاه »لیدز«)University of Leeds( انگلستان صورت 
گرفته، درمانی را پیشنهاد می دهد که می تواند به کند شدن یکی از اثرات مرتبط 
با افزایش ســن کمک کند. این روش می تواند از افراد مســن در برابر مشکالت 
وخیمی مانند فشارخون باال، بیماری قلبی و فیبریالسیون دهلیزی که با افزایش 
سن پیش می آیند، محافظت کند. پژوهشگران باور دارند که درمان با این روش 
می تواند به افراد مسن کمک کند تا با بررسی سیستم کنترل داخلی بدن، سالمتی 

خود را به دست بیاورند.
دکتر »بئاتریس برترتون«)Beatrice Bretherton(، پژوهشــگر دانشگاه لیدز 
گفت: گوش، مانند دروازه ای اســت که می تــوان از آن، برای بازگرداندن تعادل 
متابولیک بدن استفاده کرد. با اســتفاده از این روش، دیگر نیازی به روش های 
درمانی تهاجمی نخواهد بود. ما برای بررسی های بیشتر در مورد اثرات تحریک 
روزانه گوش، مشتاق هستیم زیرا تاکنون واکنش های قابل توجهی در این زمینه 

مشاهده کرده ایم.

 کمک مالی مجارستان به 
خانواده های صاحب سه فرزند و بیشتر

ایســنا: دولت مجارســتان در ادامه 
افزایش جمعیــت خود به  سیاســت 
خانواده های صاحب سه فرزند و بیشتر 
کمک مالی می کند. بر اســاس همین 
سیاست، دولت به هر زوج شهروند این 
کشور ۱۰ میلیون فورینت )۳۰ هزار و 
۵۹۰ یورو( وام می دهد و اگر زوجی سه 

فرزند یا بیشــتر بیاورند، این وام به عنوان کمک محسوب شده و از آن ها بازپس 
گرفته نمی شود. بنا به اعالم مقام های مجاری، منبع مالی تأمین این وام که بدون 
بهره است از ابتدای ماه ژوئیه جاری در دسترس دولت قرار گرفته است. خانواده ها 

مختارند که از این وام برای هر مصرفی که می خواهند استفاده کنند.
مجارستان نیز مانند کشورهای دیگر اروپا از کمبود شدید نیروی کار رنج می برد، 
زیرا بسیاری از شهروندان این کشور که بالقوه نیروی کار محسوب می شوند برای 
درآمد بیشتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارســتان و حزب متبوع او درصددند تا به جای پذیرفتن مهاجران خارجی از 
طریق تشــویق مردم به فرزندآوری بیشتر، کمبود جمعیت در کشور را جبران 
کنند. اوربان در ماه فوریه گذشته در همین ارتباط گفته بود: ما نه به عدد و رقم 

جمعیتی، بلکه به فرزندان مجاری بیشتر نیاز داریم.
بنا بر گزارش مؤسسه پژوهشی یوروستات، در حالی که میانگین نرخ باروری در 
اتحادیه اروپا ۱/۵۹ فرزند به ازای هر زن است، این نرخ هم اکنون در مجارستان از 

۱/4۹ فرزند به ازای هر زن فراتر نمی رود.

اختصاص واگن های ویژه کودکان در مترو توکیو
ایســنا: مســئوالن متــرو توکیو از 
اختصاص واگن هــای ویژه کودکان در 

قطار خبر دادند.
واگن های مخصــوص کودکان در مترو 
توکیــو با تصاویری از شــخصیت های 
کارتونی طراحی شده است که فضاهای 
شاد با شرایط ویژه ای را برای کودکان و 

والدین آنان فراهم می کند. همچنین در دیواره بیرونی واگن های قطار مخصوص 
کودکان برچسب هایی قرار داده شده تا این واگن ها از سایر واگن ها تفکیک شوند. 
هدف از این طرح فراهم کردن احساس آرامش و آسایش بیشتر برای خانواده هایی 

است که با کالسکه، کودکان خود را جابه جا می کنند.
به گزارش ژاپن تودی، قطارهای مترو توکیو به ازدحام باالی جمعیت در ساعات 
پر رفت و آمد معروف هســتند و به همین دلیل اغلب مسافران از سوار شدن به 

همراه کودکانشان خودداری می کنند.  

سرپل ذهاب هنوز سرپا نشده...
خانه ای  صبوحــی:  جواد  جامعه- 
نیمه تمام از میان خانه های بازســازی 
شــده در سرپل ذهاب ورودی مناسبی 
اســت بــرای گــزارش ویدئویی یک 

خبرگزاری داخلی.
خانه ای با آجر سفال های عریان و سقفی 
بدون پوشــش. چهاردیواری که از تنها 

وســایل قابل ذکر برای زندگی در آن تنها می شود یک گاز کوچک پیک نیک با 
قابلمه ای روی آن، تشــتی رنگ پریده و آفتاب خورده، یک کولر آبی بی حفاظ و 

طناب آویز شده ای که لباس های اهل خانه روی آن است را نام برد.
گزارشــگر در گزارش خود آورده اســت: »بیشــتر خانه های تازه ساز این شهر 
نیمه کاره اند چون دیگر پولی برای ادامه ساخت نیست اما زلزله زده ها سکونت در 
همین خانه های نیمه تمام را به زندگی در کانکس و چادرنشینی ترجیح می دهند. 
زلزله امکان فعالیت شغلی را از مردم گرفته و در این شرایط آن ها توان مشارکت 

در بازسازی ساختمان خود را ندارند«.
گزارش کوتاه است اما همین تلنگر کوتاه در فصل داغ امسال کافی است تا پس از 

دو سال؛ وعده هایی را که آن روزها داده بودیم با هم مرور کنیم.
۲۹ اســفندماه همان دو ســال پیش، پس از زلزله بود که حسن روحاني راهی 
مناطق زلزله زده شد و به مردم وعده داد تا پایان تابستان همه خانه ها در مناطق 

زلزله زده بازسازي می شود.... اما نشد!
اما چندی بعد، در اردیبهشت سال گذشته اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور، از پیشــرفت کار در بازسازی مناطق زلزله زده سرپل ذهاب اظهار 
رضایت کرد و وعده داد بازســازی این مناطق تا شهریور ماه ۹7 به پایان خواهد 
رسید. حاال انگار پس از یک سال از وعده نجار، کار بازسازی به اتمام رسیده؛ آن 
هم با همین خانه هایی که به زحمت بتوان خانه شان نامید. سرپناهی که به قول 

مردم بهتر از چادر و کانکس های داغ اهدایی است.
حجت االســالم محمدجواد فاطمي نسب، امام جمعه شهر تابستان سال گذشته 
گفته بود: دولت هیچ کدام از تعهداتش را عملي نکرد، از سویي به ما کمک کرد 
اما از ســوي دیگر آن کمک را بازپس گرفت؛ از سویي به ما تسهیالتي داد اما با 
افزایش قیمت در کاالها، ابزار و مصالح ســاختماني ســبب شد تا مردم نتوانند 
خانه هایشان را تکمیل کنند. با توجه به وامي که دولت به مردم داده، عمالً هیچ 
اقدامي نمي توان انجام داد و تنها افرادي توانستند خانه هایشان را تکمیل کنند که 
از تمکن مالي برخوردار بودند اما آن هایي که تمکن مالي نداشتند، خانه هایشان 

را نتوانستند تکمیل کنند.
بگذریم؛ یادمان باشــد با همه وعده های ناتمام، بهار امسال وقتی آن سیل های 
خانه برانداز خواب را از چشمانمان ربود، باز هم صاحبان همین خانه های نیمه تمام 
بودند که بی منت از کمک های آن سالمان، کامیون های پر از کمک هایشان را روانه 

مناطق سیل زده کردند.
ما هم از خاطرمان نرود کارمان با مردم سرپل ذهاب هنوز تمام نشده... .

 جامعه/ محمود مصدق   آگاهی از چگونگی تولید 
واردات و مصرف  از  و ترس  محصوالت کشاورزی 
محصوالت تراریخته در کشور، برخی را بر آن داشته 
است تا با تهیه فهرستی از محصوالت تولیدی چند 
شرکت داخلی، کاربران فضای مجازی را به تحریم 

این محصوالت دعوت کنند.
موضوعی که به گفته پروفسور علی کرمی، متخصص 
بیوتکنولوژی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و از 
مخالفان جدی تولید محصوالت تراریخته به دلیل 

ناآگاهی است.

 وضعیت تولید تراریخته در ایران
دکتر کرمی در گفت وگو با ما در خصوص وضعیت 
تولید و واردات محصوالت تراریخته ایران به قدس 
می گوید: بر اساس مصوبه مجلس که به قانون تبدیل 
شــده؛ کشــت، واردات و مصرف هر نوع محصول 
تراریخته در کشــور بدون کســب مجــوز ممنوع 
است. یعنی در حال حاضر هیچ کدام از محصوالت 
کشاورزی که در خاک ایران کشت می شود تراریخته 
نیست. اما برخی از دوستانی که چنین فهرست هایی 
تهیه می کنند تفاوت بین محصوالت کشــاورزی 
اصالح  شده ژنتیکی و دســتکاری شده ژنتیکی را 

نمی دانند به همین دلیل روی برچسب هر محصولی 
که کلمه اصالح شــده را می بیننــد آن را به عنوان 
تراریخته می دانند. درحالی که ۹۰ درصد محصوالت 
کشــاورزی و دامی که مصرف می کنیم اصالح شده 

هستند اما دستکاری شده یا تراریخته نیستند. 

 بیشترین محصول تراریخته 
سویای وارداتی است

کرمــی ادامه می دهد: به هیچ وجه بذر تراریخته ای 
به صورت قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی و یا 
مراکز توزیع بذر در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد. 
یعنی وقتی بذر محصوالت دستکاری شده ژنتیک 
توزیع نشود بدون شک کشت و کشاورزی تراریخته 
هم وجود ندارد. فقط یک مورد اســت که ما در آن 
هم تردید داریم و آن تولید پنبه تراریخته اســت. 
متأسفانه بر اساس خبرهایی که شنیدیم در دو سال 
اخیر کسانی که قصد توسعه کشاورزی تراریخته در 
کشور را دارند در سطح چندین هکتار اقدام به تولید 
این نوع پنبه در شهرستان ورامین، سمنان و کرمان 

کرده اند. 
وی ادامه می دهد: پس هر محصول تراریخته ای که 
در بازار و یا سر سفره مردم می بینیم، وارداتی است. 

البته بیشترین این محصوالت سویاست. به عبارتی 
۹۹ تا ۱۰۰ درصد ســویایی که وارد کشور می شود 
تراریخته اســت. پس از آن به ترتیب ذرت، کلزا و 

پنبه قرار دارد. 

 مشکل از روغن های نباتی است
به گفته کرمی آنچه موجب شــده تا دســت مردم 
چنین فهرســتی ببینیم وجود روغن های نباتی در 
سفره خانوارهاست. روغن نباتی در ساخت خیلی از 
محصوالت غذایی مثل نان و کیک استفاده می شود 
شــاید میزان روغنی که در ساخت کیک آن هم به 
شکل صنعتی اســتفاده می شود یک دهم گرمش 

روغن نباتی تراریخته باشد. 
وی بــا بیان اینکــه هیچ کــدام از محصوالت نان 
رضوی یا کشاورزی رضوی تراریخته نیست، تصریح 
می کند: فهرستی را که با عنوان محصوالت تراریخته 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی دست به 
دست می شــود تأیید نمی کنم؛ نگران کردن مردم 
کار درستی نیســت. ۹۹ درصد محصوالتی که در 
فهرســت مورد نظر از آن ها به عنوان تراریخته یاد 
شده تراریخته نیستند فقط در ساخت آن ها از روغن 
نباتی استفاده شده است. بنابراین اشتباه بزرگی است 

اگر به صرف اینکه در ســاخت یک محصول مقدار 
ناچیزی روغن نباتی استفاده شده، آن را تراریخته 
بنامیم. وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از محصوالت 
کشاورزی که در فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار 
عرضه می شود تراریخته نیستند، می گوید: در واقع 
محصوالت تراریخته همان چهار موردی هســتند 
که به کشــور وارد می شوند. ضمن اینکه هیچ سند 

معتبری وجود ندارد که ثابت کند 
مثالً خوردن کیک ۲۰۰ گرمی که 
در تولیدش یک گرم روغن نباتی 
استفاده شده عامل بیماری است. 
آن چیزی که ما را نگران می کند 
خــوردن مســتقیم محصوالت 

تراریخته است.

 دفاع مافیا از تراریخته
وی با تأکید بــر اینکه مافیای 
تراریختــه فقط بــرای تأمین 
منافع خود از تولید محصوالت 
دفاع  ژنتیک  شــده  دستکاری 
می کنــد، از واردات ۱۰ میلیون 
تن ذرت و سویای تراریخته در 
چند ماه گذشــته خبر می دهد 
و می گویــد: در پــی اختالف 
اقتصادی چین با آمریکا کشور 
چین واردات ســویا از آمریکا را 
ممنوع کرد اما نمی دانم به چه 
دلیلی ایران اقدام به واردات این 
محصول از ایاالت متحده کرده 
که هم موجــب زیان اقتصادی 
و هم موجــب نگرانی اســت. 
چون مصرف مســتقیم چنین 

محصوالتی ســالمت مصرف کنندگان را به خطر 
می اندازد. 

وی با اشاره به ضرورت آوردن عبارت »تراریخته« در 
برچسب محصوالت تولیدی دستکاری ژنتیک شده، 
می گوید: به تازگی برچســب زنی در این خصوص 
ضعیف شــده اســت و بعضی از شرکت های روغن 
نباتی این موضوع را رعایت نمی کنند. بنابراین مردم 
نگرانند و می پرسند چرا اوایل چنین می کردند اما 

یکدفعه حذف شد.
وی با اشــاره به اینکه 4۰ نوع محصول کشاورزی 

غــذای اصلی مردم ایران را تشــکیل می دهند که 
تولید داخلی هیچ کــدام از آن ها مثل گندم، برنج، 
سیب زمینی، پیاز، گوجه و میوه ها تراریخته نیستند، 
می گوید: اما تقریباً همه نهاده های مصرفی دام های 
کشور تراریخته است ولی اینکه آیا مصرف گوشت 
حیواناتی که از این نهاده ها استفاده می کنند برای 
انسان خطر دارد یا خیر باید گفت هنوز یک مقاله و 
یا سند علمی پیدا نشده که مصرف گوشت دام هایی 
که غذایشان محصوالت تراریخته است برای سالمت 

انسان خطر داشته باشند.
وی در خصوص دلیــل مدافعان تولید و مصرف 
محصــوالت تراریخته در کشــور مبنی بر اینکه 
دنیا به خاطر افزایش روزافزون جمعیت چاره ای 
جز روی آوردن به محصوالت دســتکاری شــده 
ژنتیک ندارد چون میزان تولید 
محصوالت سالم و ارگانیک برای 
نیاز  پاسخگوی  آینده  دهه های 
غذایی بشر نیست، می گوید: این 

ادعایی، کذب است. 

 دروغ مدافعان
کرمی ادامــه می دهد: بــر پایه 
گزارش ســازمان ملل، جمعیت 
دنیا حدود 7 میلیارد نفر است و 
میزان تولید محصوالت کشاورزی 
اصالح شــده با فنــاوری موجود 
در جهان هــم 4 میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تن اســت کــه این رقم 
پاســخگوی غــذای ۱4 میلیارد 
نفر اســت. پس بحــث کمبود 
مطرح نیست، مدافعان تراریخته 
دروغ می گوینــد و آمارهای غلط 
می دهند. در واقع مشکل؛ کمبود 
غذای سالم برای بشر در دهه های 
آینده نیســت بلکه مشــکل در 
سوء مدیریت محصوالت کشاورزی 

و توزیع غذا در کشورهاست. 
وی ســپس به بحث چگونگی 
مقابله دولت و سایر دستگاه ها با 
محصوالت تراریخته می پردازد و می گوید: ما همه 
می گوییم باید مطیع قانون باشــیم. قانون تولید، 
واردات و مصــرف هر نوع محصــول تراریخته را 
مگر با داشــتن مجوز ممنوع کرده اما جالب است 
6 مــاه پس از تصویب این قانــون، واردات چنین 
محصوالتی افزایش یافته اســت به طوری که در 
حال حاضر ســاالنه حدود ۱۲ میلیون تن واردات 
ایــن گونه محصوالت را داریم. عجیب تر اینکه 6۳ 
درصد نهاده های دامی که وارد کشور می شوند تحت 

کنترل یک نفر است.

پروفسور علی کرمی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک در گفت وگو با قدس:

در خاک ایران، کشاورزی تراریخته نداریم

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

چهره خبر

۹۵ درصد کاغذ کتاب ها از خارج تأمین می شود
میزان: علی باقرزاده، معاون توســعه منابع و پشتیبانی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی در پاسخ به این پرسش که چه 
مقدار از کاغذ کتاب های درسی از خارج تأمین می شود، می گوید: 
۹۵ درصد کاغذ کتاب های درسی از خارج تأمین می شود. برای 
سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اندازه چهار کتاب دوره ابتدایی کوچک تر 

شده و از قطع رحلی به قطع وزیری تغییر می کند.

۱۳ میلیون جوان در صف »ازدواج«
ایسنا: دکتر مریم خزعلی، نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی 
در شورای اجتماعی زنان گفت: متأسفانه بر اساس آمار ثبت احوال 
در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون نفر در سن و انتظار ازدواج قرار 
دارند که نشان دهنده بی توجهی به اجرای سیاست های ابالغی 
رهبری است. به گفته وی آموزش و پرورش و آموزش عالی برای 

کاهش سن ازدواج برنامه آموزشی نداشته اند.

استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان اجباری شد
مهر:  بر اســاس توافق میان ســازمان نظام پزشکی، سازمان امور 
مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده از کارتخوان برای افرادی که 
در حرفه پزشکی و دامپزشکی مشغول فعالیت هستند، الزامی شد. 
محمدرضا ظفرقندی، رئیس ســازمان نظام پزشکی، گفت: تمامی 
افراد شاغل در حرفه پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دامپزشکی 

باید تا ۲۳ مرداد نسبت به تهیه دستگاه کارتخوان اقدام کنند.

پزشک بیکار در آینده بسیار خواهیم داشت
مهر: حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
گفت: تا سال ۱4۰4 ســرانه تعداد پزشک به بیمار ایران بدون 
نیاز به هیچ افزایش ظرفیتی برابر با استاندارد جهانی خواهد بود.

ما در آینده پزشک بیکار در کشور بسیار خواهیم داشت همان 
گونه که اکنون پزشکان بیکار بسیاری داریم که ترجیح داده اند به 

جای پزشکی در مشاغل غیرمرتبط فعال شوند.

از خانه سازمانی بیرون رانده شدم
فارس: اسداهلل مســعودی مقام، قاضی جنجالی پرونده های 
فســاد اقتصــادی می گویــد: تلقی مــردم این اســت که 
قضــات حقوق بــاال می گیرند، من خودم بــه عنوان قاضی 
رسیدگی کننده به پرونده های بزرگ از خانه سازمانی بیرون 
رانده شدم. یا پس از ۲4 سال دو روز است که سرویس رفت 

و آمد به من داده اند.

دود این تصمیم به چشم مردم می رود
فارس: عزت اهلل گل علی زاده، نایب رئیس اول شــورای عالی 
نظام پزشــکی می گوید: برخی از افراد به نام کارشــناس به 
صدا و سیما دعوت می شوند و بحث کمبود پزشک را مطرح 
می کننــد. یکدفعه طرح افزایش پزشــک در مجلس تنظیم 
می شود؛ این گونه برخوردها اشتباه است و دود این تصمیم 

به چشم مردم خواهد رفت. 

برابری تعداد دانشجویان PhD ایران با آمریکا 
ایسنا: شــاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه توسعه سرطانی آموزش عالی یکی 
از عوامل افزایش آمار تخلفات علمی و پژوهشــی در کشور است، 
می گوید: در حال حاضر تعداد دانشجویان PhD دانشگاه های ما با 
آمریکا برابری می کند، این در حالیســت که امکانات و بودجه های 

علمی و پژوهشی این دو کشور با هم قابل مقایسه نیست.

خطر در کمین مراکز نگهداری اسناد
خانه ملت: احمد مازنی، رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رســانه 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس می گوید: حادثه آتش ســوزی 
حســن آباد تلنگر بود؛ ســایر اماکن اعم از دفاتر اسناد کشور که 
مشــخصاً ۱۵۰ مورد آن از مراکزی است که یا اسناد تاریخی در 
آن نگهداری می شود یا ساختمان آن بنای تاریخی است، انبارها 
یا اماکن غیراستانداردی که بخشی از اسناد را نگهداری می کنند 

باید مورد مراقبت قرار گیرند.

دانشگاه نباید فرهنگ خراب کن باشد
مهر: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی گفت: 
دانشگاه نباید فرهنگ خراب کن باشد. یکی از مصادیق این موضوع 
ایجاد تجرد در دختران و پسران جوان جامعه است. به این صورت که 
دانشگاه ها با در اختیار قرار دادن خوابگاه های مجردی، از ۱۸ تا ۳۰ 
سالگی این روند را به یک روند عادی در نظام تربیتی تبدیل می کنند.

خانه و خانواده

سردار کمالی:
 »جابه جایی سرباز« دروغ 

و»کانال های امریه« تقلبی است
 ایلنا   سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح می گوید: 
برای جابه جایی سرباز جایی را نداریم که فردی 
بخواهد توصیه ای انجام دهد و یا کمک کند که 
سرباز بتواند از شهری یا از سازمانی به سازمان یا 
شهر دیگر جابه جا شود. همچنین در خصوص 
معافیت ها این گونه اســت که معافیت صرفاً در 
چارچوب قوانین امکان پذیر است. به گفته وی 
ســایت ها و کانال هایی که در ارتباط با امریه یا 
پروژه های تحقیقاتی فعالیــت می کنند، نیز از 
همین دست هســتند. این سایت ها نیز عموماً 
کالهبرداری بوده؛ چراکه امریه شرایط خاص خود 
را دارد و سازمان مورد نظر باید فرد را بر اساس 
شرایطی که وجود دارد و همچنین سهمیه ای که 
تعیین شده، انتخاب کرده و فهرست سازمان را به 
دفتر سیاست گذاری نیروهای مسلح تحویل دهد 
و چنانچه فرد واجد شــرایط باشد، مجوز امریه 

برای سرباز صادر می شود.

زیارت

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی:
احتمال دارد مرز خسروی برای 

اربعین امسال بازگشایی نشود
 مهر   دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: به 
دلیل اینکه طرف عراقی هنوز آمادگی کامل برای 
بازگشایی مرز خســروی را ندارد، امکان دارد این 
مرز برای اربعین امســال بازگشایی نشود. احمد 
محمدی فر افــزود: ما به عنوان طرف ایرانی تمام 
اقدام هایی را که برای بازگشایی این مرز الزم است 
انجام داده ایم و برای بازگشایی مرز خسروی هیچ 
مشکل و یا کم و کاستی نداریم. دبیر ستاد مرکزی 
اربعین حسینی تصریح کرد: اما برای بازگشایی مرز 
باید هر دو طرف آمادگی داشته باشند که متأسفانه 
طرف عراقی هنوز به آمادگی کامل برای بازگشایی 
این مرز نرسیده اســت. وی با اشاره به اقدام های 
انجام شده برای بازگشایی مرز خسروی گفت: ما 
تمامی اقدام های الزم از جمله اضافه کردن تعدادی 
گیت ورودی و خروجــی، جانمایی پارکینگ ها، 
محل استقرار آتش نشانی و آمبوالنس و... را انجام 
داده ایم و امیدوار هستیم که تا اربعین بتوانیم این 

مرز را بازگشایی کنیم.

حقوقی و قضایی

برادر میترا استاد:
 اعالم رضایت ما 

کذب محض است
 تسنیم   مسعود استاد، برادر میترا استاد گفت: 
ادعای وکیل معزول نجفی درباره اعالم رضایت 

ما، کذب محض است.
علیزاده  طباطبایی؛ وکیل معزول نجفی، شهردار 
اســبق تهران، در ویدئویی که در شــبکه های 
مجازی پخش شده، مدعی شده است یک خبر 
خوب دارد و آن این اســت که خانواده مرحوم 
میترا اســتاد رضایت خود از قصاص نجفی را 
اعالم کرده اند. مسعود استاد، برادر مرحوم میترا 
ضمن تکذیب این ادعا گفت: اعالم رضایت ما، 
کذب محض است. این آقا از روز اول به دنبال 
دشمنی با ما بود. او به خاطر انتشار برخی اخبار 

از پرونده عزل شد.
وی همچنین اظهار داشــت: عزل شدن از این 
پرونده برای علیزاده  طباطبایی خیلی گران تمام 
شد و به همین دلیل سعی می کند خودش را 
بزرگ نشان دهد و این گونه اظهارنظر می کند. 
درباره خزعلی معلوم الحال هم هیچ حرفی ندارم.

بهداشت و درمان

نایب رئیس کمیسیون درمان مجلس:
بر خالف ادعای آمریکایی ها 

ایران درغذا و دارو تحریم است 
 ایسنا  محمدحســین قربانی، نایب رئیس 
کمیســیون بهداشت و درمان مجلس تأکید 
کــرد: ایران برخــالف ادعاهــای مقام های 
آمریکایی، تحریم غذا و دارو است و در موارد 
نــادر هم راهکار مالی بــرای انتقال دارو در 

کشور وجود ندارد.
قربانــی در واکنش به ادعــای اخیر برایان 
هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در 
امور ایران مبنی بر اینکه ایران تحریم غذا و 
دارو نیست، گفت: ما به کرات شاهد تناقض 
در رفتار و گفتار حــکام آمریکایی بوده ایم، 
تحریم  بین المللی  کنوانســیون های  طبــق 
نباید شامل غذا و دارو حتی در زمان جنگ 
شود ولی متأســفانه این اتفاق رخ نمی دهد 
که نمونه بارز آن در ســیل اخیــر بود؛ آن 
زمان به صراحت اعالم شد آمریکا مانع ورود 
کمک های انسان دوســتانه به ایران از سوی 

بسیاری از کشورها شده است.

آموزش

سرپرست وزارت آموزش وپرورش خبر داد
ابالغ اعتبار ۲ هزار میلیاردی 

رتبه بندی معلمان
 تسنیم  سرپرســت وزارت آموزش وپرورش 
گفــت: برای اینکه معلمــان از ۲ هزار میلیارد 
تومان بهره مند شــوند برای اول مهر با روشی 
که خودمان پیگیری کردیم این موضوع را در 
احکامشان می آوریم. سیدجواد حسینی عنوان  
کرد: اعتبــار ۲ هزار میلیارد تومانی رتبه بندی 
به آموزش وپرورش ابالغ شده است. وی افزود: 
طرح رتبه بندی را حتماً باید از مسیر دولت پیش 
ببریم و مسیر قانونی خودش را طی کند، برای 
اینکه معلمان از ۲ هزار میلیارد تومان بهره مند 
شــوند برای اول مهر با روشــی کــه خودمان 
پیگیری کردیم، این موضوع را در احکامشــان 
می آوریم و شــامل حال تمام معلمان می شود. 
همچنین وقتی رتبه بندی در مســیر خودش 
نهایی شــد این را در آنجا به حساب می آوریم. 
حسینی پیش از این گفته بود بین 4۰۰، ۵۰۰ و 
6۰۰ هزار تومان با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی 

رتبه بندی به حقوق معلمان اضافه می شود.

فراسو

پس از خبر

برخی از دوستان 
تفاوت بین 
محصوالت 

کشاورزی اصالح  
شده ژنتیکی 
و دستکاری 

شده ژنتیکی را 
نمی دانند به همین 
دلیل روی برچسب 

هر محصولی که 
کلمه اصالح شده 
را می بینند آن را 

به عنوان تراریخته 
می دانند

بــــــرش



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

روزنامـه صبـح ایـران

مسئله امامت با وراثت متفاوت است   معارف/ مسئله امامت در تشیع مثل وراثت نیست. اگرچه خون و نژاد در جایگاه انسان تأثیرگذار است، ولی قطعی نیست. چه اینکه بعضی فرزندان امامان ما 
منحرف هستند. از جمله عبداهلل عموی امام رضا)ع(، فرزند امام صادق)ع( که منحرف است و به پرسش  های شرعی پاسخ های چرت و پرت می دهد. همچنین جعفر نوه امام جواد)ع( که پسر امام هادی)ع( است و 

او هم منحرف و کالهبردار است. جعفر کذاب همین آدم است که پس از امام حسن عسکری)ع( ادعای امامت شیعه را می کند اما حتی فرزندان خودش هم، او را قبول نمی کنند. 

i n f o @ q u d s o n l i n e . i rسخت ترین کار در آن دوره 
اثبات امامت به خود شیعیان بود

در ماجرای امامت امام جواد)ع(، شــیعیان فوق العاده دقیق و سختگیر بودند. این 
طور نبود که هر کس هر چیزی گفت دنبالش راه بیفتند. شــیعه به شــدت روی 
مســئله امامت حساس بود. شــیعه آموزش دیده بود که کالهش برداشته نشود. 
چون کاله بقیه مســلمین را برداشتند و جانیان و فاسدان به نام خلیفه المسلمین 
به مســلمانان حاکم شدند. فرق شیعه با بقیه همین امامت است و روی آن خیلی 
حساس هستند. حتی عوام شیعه هم حساس بودند و به راحتی به امامت هر کس 

تن نمی دادند. 
ســخت ترین کار امام جواد)ع( هم قانع کردن خود شــیعه بود. چون امامت برای 
شــیعه فوق العاده مهم است. نباید در آن اشــتباه شود. چون امامت ناموس شیعه 
اســت و اگر در تشخیص امام خطا کنیم همه چیز زیر سؤال می رود. برای همین 
اکثریت بزرگان شــیعه زود تأیید نمی کردند که این انسان امام هست یا نیست. از 
خود ائمه)ع( یاد گرفته بودند که هر چیز باید ثابت شود. از کجا باید بفهمیم که این 
بچه امام ماست و عصمت و اراده اخالقی مخصوص امامت را دارد؟ باید آزمایشش 
کنیم. اینجاست که آن سلسله آزمایش های بزرگ و پیچیده، اول هم توسط خود 
شیعه شروع می شود. پرسش های پیچیده در حوزه های اعتقادی، کالمی، فقهی و 
عملی، در باب قرآن و ســنت و مسائل اخالقی مطرح می شود. همچنین باید امام 

یک چشمه هایی نشان بدهد که ما بدانیم یک انسان معمولی نیست.
این شــد که تمام حواس ها روی کوچک ترین رفتارهای حضرت متمرکز شد. مثاًل 
یک هیئت از مصر و از شــمال آفریقا مأمور شــده بود که بیاید و این کودک را از 
نزدیک ببیند. همه اعضای آن هیئت هم عالم، متخصص، مجاهد، چریک، باسواد 
و باتقوا هســتند. یکی از اعضای این هیئت می گوید: وقتی به محضر امام جواد)ع( 
رفتیم حواســمان بود که باید دقیق خیره بشــویم و کوچک ترین رفتارهای این 
کودک را حفظ کنیم. آن موقع که دوربین نبود، برای همین می گوید باید با تمام 
دقت بــه تمام خطوط چهره این کودک نگاه می کردیم تا در ذهنمان بماند. برای 
اینکه وقتی برگشتیم باید چهره و رفتار او را برای دیگران توصیف کنیم و بگوییم 
جانشین علی بن موسی)ع( چه انســانی بود، رنگ چشمش چطور بود، موهایش 
چطور بود، چطور راه می رفت و چطور حرف می زد. نه فقط همین هیئت از آفریقا؛ 
بلکه هزاران چشــم متخصص و حســاس روی کوچک ترین رفتار این کودک زوم 
شــده است. طرف می گوید: من60 سال است که در حال مطالعه هستم و با ده ها 
نفر مناظره کرده ام و خودم رهبر یک جریان عظیم هستم. حاال این بچه می خواهد 

استاد و رهبر من باشد؟ ببینید چقدر کار برای امام جواد)ع( سخت است.
شــیعه آن قدر دقیق بود که کار نداشــت تو پســر امام هســتی یا نه. شــیعه 
تعــدادی از ایــن کالهبرداران را در همــان مدت با آزمایش، پرســش و مناظره 
 لــو داد و همــه این افراد در جلســات مباحثه در مقابل امام جــواد)ع( زانو زدند 
که خیلی عجیب بود. مثــل اینکه همین حاال تمام مراجع ما جلو یک بچه هفت 
هشت ساله زانو بزنند. آن موقع از این هم سخت تر بود. چون ابرقدرت جهان مسئله 

را مدیریت می کرد.
عملکــرد و مدیریت امام جواد)ع( در مقابل همه این حساســیت ها، آزمایش ها و 
تنش ها آن قدر دقیق، مدبرانه و عالمانه بود که قریب به اتفاق شیعه امامت ایشان 

را پذیرفت. 
اتفاقاً حکومت هم در زمان مأمون بسیار روشنفکر و نزدیک به معتزله است. معتزله 
ســنی هایی بودند که خیلی گرایش شیعی داشتند و حتی خیلی از حرف هایشان 
را از امیرالمؤمنین)ع( گرفته اند و روی همه چیز اســتدالل عقلی دارند. بر همین 
اســاس هم بود که بعضی ها می گفتند مأمون شیعه است! مأمون حتی چند سال 
پس از شــهید کردن امام رضا)ع( یک جا گفــت افضل اصحاب پیامبر، علی بوده 
است. خود مأمون بسیار باسواد است، مطالعات بسیار پراکنده و قوی دارد، حتی با 
خیلی ها مناظره می کرد و پیروز می شــد و همچنین نویسنده و شاعر است. یعنی 
آدم مخصوص و پیچیده ای بود. یعنی امام جواد)ع( که به ظاهر یک کودک هستند، 

چنین خلیفه ای را زمین می زنند.
پس امام جواد)ع( در شرایطی بود که هم در بین شیعه گفتمان عقلی وجود داشت 
و در برابر مسائل به راحتی تسلیم نمی شد، هم گفتمان حکومتی گفتمان معتزله 

بود. معتزله حتی خودشان را از شیعه روشنفکرتر می دانستند.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 حسن رحیم پور ازغدی 

 معارف/ شیخ االسالمی   نشست بررسی زندگانی 
سیاسی امام جواد)ع( در سلسله نشست های بینات 
 بــا حضور حســن رحیم پور ازغدی در حســینیه 
آیت اهلل خامنه ای مشــهد برگزار شد. ازغدی که در 
این نشست درباره ویژگی های دوران کودکی امامت 
امام جواد)ع( صحبت می کرد، با اشاره به شخصیت 
مأمون گفت: مهم ترین و جنجالی ترین مســئله ای 
که در مورد امام جواد)ع( از همان ابتدا مطرح شــد 
مسئله امامت بود که ابعاد علمی، اعتقادی و عملی 

مختلفی داشت. 
اینکه یک کودک چگونه می  تواند رهبر سیاســی، 
دینی، معنوی و الهی باشد، مسئله ای بی سابقه بود 
و آثار سیاســی، اجتماعی و تشکیالتی فراوانی در 
داخل خود شیعه و جهان اسالم داشت. نخستین  بار 
شرایطی پیش آمده بود که شیعه باید اعالم می کرد 
از این به بعد امام شــما یک کودک نابالغ است. به 
همیــن دلیل ابتدا داخل خود شــیعه وقت زیادی 
 صرف مباحثات و مناظــرات برای پذیرش رهبری 
امام جواد)ع( شــد. یعنی خیل زیادی از شــیعیان 
 علوِی انقالبی که پای کار امام رضا)ع( بودند، پس از
 امام رضا)ع( مسئله دار شدند و بینشان شکاف افتاد 

و انشعاباتی ایجاد شد.

 دوران امام رضا)ع( 
اوج اقتدار ظاهری شیعه بود

رحیم پــور ازغــدی در ادامه با تأکید بــر اقتدار 
ظاهری اهــل بیــت)ع( در دوران امــام رضا)ع( 
 افــزود: پس از شــهادت امــام علی)ع( تــا زمان 
امام رضا)ع( هیچ  وقت اقتدار شــیعه به این شکوه 
ظاهری و علنی نرسیده بود. در این دوره است که 
شیعه و اهل بیت)ع( در عالی ترین سطح حکومت 
حضور پیدا می کننــد، امتیاز نمی دهنــد، امتیاز 
می گیرند و جهانی می شــوند. یعنــی بزرگ ترین 
متفکران جهان به مرکز قدرت جهان اسالم یعنی 
خراســان و مرو می آیند و حضرت رضا)ع( با تمام 
این ها بحث و مناظره می کنند و به چهره ای جهانی 
تبدیل می شــوند. پیش از ایــن خیلی ها در داخل 
جهان اسالم حتی پدر امام رضا)ع( را نمی شناختند. 
امامان ما در خود مدینه هم مظلوم، غریب و تحت 
فشار بودند. حاال پسر موسی بن جعفر)ع( در سطح 
جهان مطرح شده است و خلیفه ابرقدرت جهان به 
دنبال ایشان مثل شــاگرد، رعیت و کارگزارش راه 

 می افتد. وی با اشاره به پنهان بودن مسئله شهادت 
امام رضا)ع( به واســطه سیاست های مأمون عنوان 
کرد: افکار عمومی آن موقع نمی دانستند امام رضا)ع( 
شهید شده اند. تلقی این بود ایشان به وضع عجیبی 
از دنیا رفته اند و حاال خلیفه، حکومت و امت عزادار 
 ایشان هستند. حتی مأمون ســه روز در کنار مزار 
امام رضــا)ع( اعتکاف و گریه کرد و فقط نان خالی 
خورد. در چنین جوی اســت که حکومت، شــیعه 
و مردم به ســراغ امام جواد)ع( آمدنــد. وی افزود: 
نخستین کار امام جواد)ع(، این کودک هفت هشت 
ساله، این اســت که باید خود شــیعه را منسجم 
کند. چون از اینجاســت که اهل بیت)ع( دوباره از 
قله فضای باز سیاســی به حاشیه رانده می شوند و 
شیب سانسور و مظلومیتشان بیشتر می شود. امام 
جواد)ع( باید در چند جبهه درگیر بشوند. نخستین 
جبهه این اســت که هیچ کس ایــن کودک را باور 
نمی کند؛ چراکه نخستین  بار است برای شیعه چنین 
اتفاقی می افتد. فرق شــیعه با دیگران این است که 

می گوید امام مثل پیامبر منصوب 
از طرف خداســت، معصوم است و 
علم او الهی اســت. جدا از شرایط 
 سخت امامت، باید بگویند جانشین 
امــام رضا)ع( بــا آن جایگاه بزرگ 
جهانی و علمی که همه او را قبول 
کرده اند و بــه او احترام می گذارند، 
یک کــودک نابالغ اســت. حتی 
بیشتر علمای شــیعه تا حاال امام 
جواد)ع( را از نزدیک ندیده اند. فقط 
عــده خاصی از شــاگردان نزدیک 
امام رضا)ع( هســتند که به امامت 
امــام جواد)ع( شــهادت می دهند 
و روایت هایــی که از امــام رضا)ع( 
دارند را بیــان می کنند. می گویند 
علی بن موسی، هم وقتی در مدینه 
بود و هم در خراســان، خصوصی 

بعــدی  امــام  کــه  اســت  گفتــه  مــا   بــه 
حضرت جواد)ع( است.

 راه دشوار اثبات امامت
این پژوهشگر دینی به آغاز انشعابات شیعه پس از 
شهادت حضرت رضا)ع( پرداخت و گفت: اینجاست 
که بسیاری از بزرگان شیعه گفتند از کجا معلوم اصاًل 

امام رضا)ع( گفته باشد؟ چطور 
می شود که یک بچه امام شیعه 
باشد؟ پس عصمت و علم لدنی 
کجاســت؟ می گفتند خود این 
نابالغ است، تکلیف شرعی  بچه 
ندارد و نماز بر او واجب نیســت، 
پس چگونه می تواند امام جماعت 
و امام المسلمین باشد؟ یعنی این 
بچه تمام سنت، مکاتب و مذاهب 
را می داند؟ این نخســتین مانع 
بر ســر راه امام جواد)ع( اســت. 
دشمنان و رقبا و حکومت هیچ؛ 
خود شــیعه است که یک مرتبه 
دچار اختالفات و درگیری داخلی 
می شــود. این پروژه بزرگ امام 
جواد)ع( است که با سن کم و در 
دوران کودکی، در مدینه و بغداد، کاری می کنند که 
اکثریت قریب به اتفاق بزرگان و علمای شیعه پس از 
اینکه ایشان را هزار بار امتحان می کنند، ایشان را به 

عنوان امام معصوم می پذیرند. 
رحیم پور به صف بندی حکومت به عنوان جبهه دوم 
مقابل امام، اشاره کرد و گفت: مأمون همان سیاست 
دوگانه ای که مقابل امام رضا)ع( داشــت را در برابر 

امام جواد)ع( هم پیاده کرد. اما فکر می کرد مدیریت 
امام جواد)ع( که کودک اســت، راحت تر است. در 
ظاهر احترام و همان جلســه های پرسش و پاسخ و 
مباحثه بود، ولی در باطن کاری می کرد که شــیعه 
را مســخره کنند. می گفتند باید برای امام شــیعه 
اسباب بازی بگیریم تا بازی کند. اگرچه خود مأمون 
هم می دانست که این بچه از پس همه این امتحان ها 
برمی آید. روایت داریم مأمون به بنی عباس می گوید 
شما احمق اید. خیال کردید این یک بچه معمولی 

است؟ من می دانم این ها چه انسان هایی هستند.
در این رویارویی است که امام جواد)ع(، با این سن، 
درست همان پروژه ای که پدرشان با حکومت داشتند 
را به زیبایی ادامه می دهند و تکمیل می کنند. این 
مقابله فقط با علم الهی ممکن است، وگرنه یک بچه 
چطور می تواند با این پیچیدگی عمل کند؟ آن هم 

در مقابل مأمون، باهوش ترین خلیفه عباسی!
وی جبهه سوم مقابل امام را مکاتب و مذاهب رقیب 
معرفی کرد و افزود: ده ها گفتمان فکری، فلســفی، 
کالمی، الهیاتی و معرفت شناختی وجود دارد و ادیان، 
مذاهب و کمونیست های آن موقع همه هستند. تمام 
این هــا در دوره پیش از پدر امام جــواد)ع( ضرب 
شست دیده و شکست خورده اند و حاال می خواهند 

حساب آن شکست ها را با این کودک صاف کنند.

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه گفت: 
حداقــل 30 هزار پرســش علمــی از این کودک 
پرسیدند تا یک خطا، یک نمی دانم، یک تناقض در 
حرف های او پیدا کنند اما نتوانستند. هم شیعه از او 
می پرسید، هم حکومتی ها و هم مذاهب و مکاتب 
دیگر می پرســیدند. با علم به این کرامات است که 
می توانیم کمی به ساحت این کودک هفت هشت 

ساله نزدیک بشویم.

 شیعه بدون استدالل را قبول نداشته باشید
ضمن اینکه امام رضا)ع( راهی را باز کردند که هیچ 
کس شیعه بدون استدالل را قبول نداشته باشد. از 
این رو مأمون هم بر همین اســاس پیش می رفت. 
اصل پروژه تفکر، تعقل و عمل گرایی در عین توحید 
از تعالیــم اهل بیت)ع( بود. مهندس و معمار اصلی 
تمدن علمی جهان اســالم در زمان مأمون که اوج 
آن اســت، امام رضا)ع( است که می فرمود با همه 
بحث کنید. ما با همه بحث داریم و اثبات می کنیم 
اسالم حق است و بقیه حق ناقص یا التقاطی است. 
اثبات می کنیم که مکتب اهل بیت)ع( تفسیر درست 
اسالم اســت. همه مباحثات هم در اخالق و آزادی 
کامل انجام می شــد. امام رضا)ع( آمــوزگار آزادی، 
اخالق و منطق هســتند و مأمــون هم مجبور بود 
همین مســیر را ادامه بدهد. مسیری که در نهایت 
منجر به ایجاد بیت الحکمه، بزرگ ترین مرکز علمی 
و دانشگاه جهان شد. البته ایجاد بیت الحکمه جزو 
سیاست های حکومت علیه امام جواد)ع( است. شما 
هم یادتان باشد امام جواد)ع(، کودک هشت نه ساله، 
در زمانه ای با همه بحث علمی و مناظره می کنند و 
به 30 هزار پرسش جواب می دهند که بغداد مرکز 
علم و مناظره در جهان است. در آن مرکز است که 
این کودک به 30 هزار پرســش جواب می دهد. در 
همین مرکز بزرگ علمی جهان است که بزرگ ترین 
عالم حکومت و رهبر اهل سنت و شخص اول دینی 
و علمی حکومــت مأمون از امام جواد)ع( ســوال 
می کند و امام او را مچاله می کند. شــما فکر نکنید 
یک بچه را آورده اند و چند پرســش از او کرده اند و 
بعدش هم گفته اند نه بدک هم نیســت! نه، بغداد 
است، بزرگ ترین دانشگاه جهان است، بزرگ ترین 
نظریه پردازان جهان هســتند، همه ادیان و مکاتب 
دنیا هســتند، همچنین در خالفــت زمان مأمون؛ 

دانشمندترین خلیفه عباسی این اتفاق می افتد.

حسن رحیم پور در حسینیه آیت اهلل خامنه ای مشهد تشریح کرد

مبارزات فکری جوان ترین امام

حداقل 30 هزار 
پرسش علمی از این 
کودک پرسیدند 
تا یک خطا، یک 
نمی دانم، یک 
تناقض در حرف های 
او پیدا کنند اما 
نتوانستند. هم شیعه 
از او می پرسید، هم 
حکومتی ها و هم 
مذاهب و مکاتب 
دیگر می پرسیدند

بــــــــرش
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    صفحه 6

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى

امالك واقع در بخش 6 يزد – تفت و توابع
5 فرعى از99-اصلى-آقاى محمد رضا بيدكى ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتى از پالك برابر به مساحت 
ــورخ 1398/04/03 واقع درمزرعه  ــماره 139860321006000855 م 206/30 مترمربع بموجب راى ش

ميرزاسيدمحمد خريدارى عادى مع الواسطه ازغالمرضادهقانى سانيج مالك رسمى
ــمتى از پالك برابر  ــدانگ خانه بطور مفروز قس 9 و 11 فرعى از183-اصلى-آقاى محمد على جعفرى شش
ــماره 139860321006000816 مورخ 1398/04/01 واقع  ــاحت 56/50 مترمربع بموجب راى ش به مس

درراحت آباد درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى وخريدارى عادى ازربابه بازدارمالك رسمى
ــدانگ زمين محصور پالك برابر به مساحت 192/10  ــرخابى باغ خندان شش 695-اصلى-خانم فرنگيس س
مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000643 مورخ 1398/03/23 واقع درباغ خندان خريدارى 

عادى مع الواسطه ازسروش ظهرابيان مالك رسمى
793-اصلى-خانم فرنگيس سرخابى باغ خندان ششدانگ خانه باغ پالك برابر به مساحت1536/70مترمربع 
ــماره 139860321006000647 مورخ 1398/03/23 واقع درباغ خندان خريدارى عادى  بموجب راى ش

مع الواسطه از خورشيد ظهرابيان مالك رسمى
ــالك برابر به  ــمتى از پ ــور مفروز قس ــدانگ خانه بط ــى آبادى شش ــى باق ــاب باق ــم رب 1233-اصلى-خان
مساحت100/30مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000864 مورخ1398/04/02واقع درتفت 

خريدارى عادى از عليرضا دلداده مالك رسمى
ــه  ــر ب ــالك براب ــه پ ــدانگ خان ــادى شش ــى آب ــى باق ــه طالب ــم فاطم 52مكررفرعى4935-اصلى-خان
ــع  مورخ1398/11/27واق ــماره 139760321006003377  ش راى  ــب  بموج ــاحت56/70مترمربع  مس

درحسينى خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدفالح حسينى مالك رسمى
ــاحت 2714  ــدانگ خانه باغ پالك برابر به مس ــروان شش ــيد كيخس 84فرعى از4936-اصلى-آقاى جمش
ــماره 139860321006000635 مورخ1398/03/23واقع درروستاى خليل آباد  مترمربع بموجب راى ش

خريدارى عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــروان ششدانگ زمين مزروعى پالك برابر به مساحت 840  ــيد كيخس 97فرعى از4936-اصلى-آقاى جمش
ــماره 139860321006000627 مورخ1398/03/22واقع درروستاى خليل آباد  مترمربع بموجب راى ش

خريدارى عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــر به  ــالك براب ــى پ ــن مزروع ــدانگ زمي ــروان شش ــيد كيخس ــاى جمش ــى از4936-اصلى-آق 106فرع
ــع  ــماره 139860321006000631 مورخ1398/03/23واق ــب راى ش ــاحت796/50مترمربع بموج مس

درروستاى خليل آباد خريدارى عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــيد كيخسروان ششدانگ باغ پالك برابر به مساحت 4097 مترمربع  111فرعى از4936-اصلى-آقاى جمش
ــماره 139860321006000639 مورخ1398/03/23واقع درروستاى خليل آباد خريدارى  بموجب راى ش

عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــمتى از پالك برابر  ــدانگ خانه بطور مفروز قس ــرين مهربانيان شش 140 فرعى از 5045-اصلى-خانم نس
ــماره 139860321006000364 مورخ1398/02/24واقع  ــاحت239/50مترمربع بموجب راى ش به مس

درشهرك قدس خريدارى عادى مع الواسطه ازسيدكاظم طباطبائى دهنوئى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع

ــدانگ زمين مشجر محصورپالك  ــاع ازشش 1111-اصلى-خانم عصمت دهقان طزرجانى يكدانگ و نيم مش
ــماره 139860321006000727  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ616/50 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــر ب براب
مورخ1398/03/27واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى

ــدانگ زمين مشجر محصورپالك  ــاع ازشش 1111-اصلى-خانم فاطمه دهقان طزرجانى يكدانگ و نيم مش
برابر به مساحت ششدانگ616/50مترمربع بموجب راى شماره139860321006000714مورخ1/03/27

398واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى
ــاع ازششدانگ زمين مشجر محصورپالك  ــان دهقان طزرجانى يكدانگ و نيم مش 1111-اصلى-آقاى احس
ــماره 139860321006000735  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ616/50 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــر ب براب
مورخ1398/03/27واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى

ــجر  ــدانگ زمين مش ــاع ازشش ــان طزرجانى يكدانگ و نيم مش ــان محمد دهق ــاى پيم 1111-اصلى-آق
محصورپالك برابر به مساحت ششدانگ616/50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000731 
مورخ1398/03/27واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى

ــدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتى از پالك ثبتى  ــادات مدرس وامق شش 1965-اصلى-خانم اعظم الس
برابر به مساحت357/50مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000871مورخ1398/04/03واقع 

درطزرجان در ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
امالك واقع در بخش 12 يزد – ده باال و توابع

ــه  ــر ب ــالك براب ــى پ ــى و فوقان ــه تحتان ــاق مخروب ــدانگ ات ــان شش ــا قرقچي ــاى رض 1082-اصلى-آق
ــماره 139860321006000820 مورخ1398/04/01واقع درده  ــاحت24/10مترمربع بموجب راى ش مس

باال خريدارى عادى مع الواسطه از احمدمصطفى ئيان مالك رسمى
ــجرپالك هاى برابر به  ــدانگ زمين محصورمش ــعود رحمت پورشش 2025و2026و2027-اصلى-آقاى مس
ــماره 139860321006000751 مورخ1398/03/28واقع درده  مساحت 2142 مترمربع بموجب راى ش

باال خريدارى عادى مع الواسطه از خدامراد و رشيد ايدون مالكين رسمى
2032-اصلى-آقاى مسعود رحمت پورششدانگ زمين محصورمشجرپالك برابر به مساحت 1170 مترمربع 
ــع درده باال خريدارى عادى مع  ــماره 139860321006000743 مورخ1398/03/27واق بموجب راى ش

الواسطه از خدامراد و رشيد ايدون ونيز ستاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) مالكين رسمى
ــجر پالك برابر به مساحت1311/30مترمربع  ــعود رحمت پورششدانگ زمين مش 2036-اصلى-آقاى مس
ــع درده باال خريدارى عادى مع  ــماره 139860321006000747 مورخ1398/03/28واق بموجب راى ش

الواسطه از خدامراد و رشيد ايدون مالكين رسمى
ــاهى ششدانگ خانه باغ تمامى پالك 4255 و بطور مفروز قسمتى  4255و4256-اصلى-آقاى محمد باغش
ــماره 139860321006000836  ــع بموجب راى ش ــاحت 372/35مترمرب ــالك 4256-اصلى به مس ازپ
ــمى متقاضى و خريدارى عادى از طاهره كارگرحاجى  مورخ1398/04/02واقع در ده باال برابر مالكيت رس

آبادى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 14 يزد – اسالميه و توابع

ــه  برابرب ــالك  پ ــاغ  ب ــدانگ  شش ــاه  فراش ــور  دهقانپ ــن  محمدحس ــاى  يك-اصلى-آق از  ــى  فرع  432
ــع  ــماره 139760321006003743مورخ1398/12/27واق ــب راى ش ــاحت350/80مترمربع بموج مس

دراسالميه خريدارى عادى از عبدالكريم دهانى فراشاه مالك رسمى
ــه  برابرب ــالك  پ ــاغ  ب ــدانگ  شش ــاه  فراش ــور  دهقانپ ــن  محمدحس ــاى  يك-اصلى-آق از  ــى  فرع  434
ــع  ــماره 139760321006003739مورخ1397/12/27واق ــب راى ش ــاحت496/60مترمربع بموج مس

دراسالميه خريدارى عادى از سيداسدا... محسنى فراشاه مالك رسمى

امالك واقع در بخش 15 يزد – على آباد و توابع
ــالك برابربه  ــمتى از پ ــور مفروز قس ــدانگ خانه بط ــى شش ــا نجم ــم پريس ــى از 9-اصلى-خان 132 فرع
ــع  ــماره 139860321006000790مورخ1398/03/30واق ــب راى ش ــاحت231/70مترمربع بموج مس

درمزرعه كوهى على آباد خريدارى عادى مع الواسطه ازابراهيم خالصى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 16 يزد – سانيج و توابع

ــهم مشاع از23910سهم ششدانگ زمين  236 فرعى از17-اصلى-آقاى محمد دهقانى سانيج2033/70س
پالك برابر به مساحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000651مورخ2

1398/03/3واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
236 فرعى از17-اصلى-خانم مريم دهكده1085/50سهم مشاع از23910سهم ششدانگ زمين پالك برابر 
به مساحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000666مورخ139/03/25

8واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
236 فرعى از17-اصلى-آقاى محمد حسين احمدى پيشكوهى 460 سهم مشاع از23910سهم ششدانگ 
ــاحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000660  زمين پالك برابر به مس

مورخ1398/03/25واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
ــهم مشاع از23910سهم ششدانگ  ــين دهقانى سانيج466/50س 236 فرعى از17-اصلى-آقاى محمد حس
ــاحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000656  زمين پالك برابر به مس

مورخ1398/03/25واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
ــاع از14200سهم ششدانگ زمين پالك  ــهم مش 238 فرعى از17-اصلى-خانم مهناز حانم پور884/20س
برابر به مساحت ششدانگ 14200 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000675مورخ03/25/

1398واقع در اهرك سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
238 فرعى از17-اصلى-خانم فاطمه دهقانى سانيج 292 سهم مشاع از14200سهم ششدانگ زمين پالك 
برابر به مساحت ششدانگ 14200 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000679مورخ03/25/

1398واقع در اهرك سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
50 فرعى از21-اصلى-آقاى جمشيد بهشاد ششدانگ زمين محصور پالك برابربه مساحت224/60مترمربع 
ــانيج خريدارى  ــماره 139860321006000138 مورخ1398/01/28واقع درباغ خاتون س بموجب راى ش

عادى مع الواسطه ازغالمحسين دهقانى مالك رسمى
ــاحت 283/10  ــدانگ زمين محصور پالك برابر به مس ــاد شش ــيد بهش 53 فرعى از21-اصلى-آقاى جمش
ــانيج  ــماره 139860321006000134مورخ1398/01/28واقع درباغ خاتون س ــع بموجب راى ش مترمرب

خريدارى عادى مع الواسطه ازبى بى مرضيه توكلى وربابه هاشمى وحسن منتظرى مالكين رسمى
ــدانگ زمين  ــهم شش ــاع از2959/50س ــهم مش ــى 440س ــعيد دهقان ــاى س ــى از21-اصلى-آق 190فرع
ــماره 139860321006000697  ــب راى ش ــدانگ2959/50مترمربع بموج ــاحت شش پالك برابربه مس
ــى فيض آباد و بى بى  ــطه ازعلى اصغر فاتح ــانيج خريدارى عادى مع الواس ــع در س مورخ1398/03/26واق

مرضيه توكلى مالكين رسمى
ــه دانگ مشاع ازششدانگ زمين  ــانيج س باقيمانده560مكررفرعى از24-اصلى-آقاى محمد على دهقانى س
پالك برابربه مساحت ششدانگ 953 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000739مورخ0/27

1398/3واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازحسين منتظرى مالك رسمى
1فرعى از80-اصلى-آقاى محمدعلى دشتكى ششدانگ خانه باغچه پالك برابربه مساحت370/70مترمربع 
ــماره 139860321006000880 مورخ1398/04/05واقع دردشتك سفلى سانيج درازاى  بموجب راى ش

سند مالكيت مشاعى متقاضى
ــود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور  لذابه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــور و عدم وص ــدت مذك ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

صادرخواهدشد.9804990
تاريخ انتشارنوبت اول :  چهار شنبه1398/04/26
تاريخ انتشارنوبت دوم :  پنجشنبه 1398/05/10

اميرحسين جعفرى ندوشن / رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

شماره : 303/98/1785 تاريخ : 04/24/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــتقر در  ــوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــاده 13 آيين نامه قانون ف ــمى و م رس
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به  اداره ثبت اس
ــاختمان ، به مساحت  ــدانگ يكباب س ــرح ذيل اگهى مى گردد .خانم مرضيه جهانى فرزند محمد ، شش ش
302/23متر مربع از شمار پالك 9843 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس خريدارى شده مع الواسطه 
ــتان فردوس ـ شهرك بسيجيان ـ  ــيجيان فردوس ـ مكان وقوع ملك شهرس ــركت تعاونى مسكن بس از ش

خيابان طالئيه 
ــند رسمى اين آگهى   ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ اداره ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم  تقديم دادخواس
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل قطع
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9804986
تاريخ انتشار نوبت اول:   26/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/10

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

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــمتى ازپالك برابربه  ــدانگ زمين محصور بطورمفروزقس 1909اصلى – خانم بى بى صديقه علوى پور شش

مساحت 503 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000885 مورخ1398/04/05 واقع در تفت 
در ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى 

ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9804991
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/05/10

اميرحسين جعفرى ندوشن   
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت موضوع قانون تعيين و تكليف  ــماره 139760318603005132مورخ 1397/10/20 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 138 صادره از  ــماره شناس ــات مالكانه بالمعارض آقاى داود ابراهيمى لياولى فرزند محمد به ش تصرف
توتكابن در قريه شالكو در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يكباب ساختمان به مساحت 122,12 متر 
مربع پالك فرعى 38121 از اصلى 77 مفروز مجزى از پالك 2944 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رشت 

خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين ابراهيمى شالكوهى محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 1842 آ-9805001
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/26

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/10 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موضوع ماده 3 قان آگه
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002018-1398/05/06 هيئت اول/دوم موضوع 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بى بى طيبه حسينى  فرزند سيد على بشماره شناسنامه 
2429 و شماره ملى 0651892740 نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 56/ 202 متر مربع قسمتى  
ازپالك 3027 ـ اصلى بخش يك  بيرجند از محل مالكيت اقاى مهدى توانا محرز گرديده است . لذا به منظور 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــى تقديم نمايند. بديهى اس قضاي

مالكيت صادر خواهد شد.9805756
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/10
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/26

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002016-1398/05/06 هيئت اول/دوم موضوع قانون 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 173 و شماره  بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى داود محمدى فرزند محمد بش
ــاحت 125/76 متر مربع قسمتى  ازپالك 355  ــدانگ يكباب منزل به مس ــبت به شش ملى 5639477962 نس
ــت. لذا به منظور  ــاعى خود متقاضى محرز گرديده اس فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مش
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــى تقديم نمايند. بديهى اس قضاي

مالكيت صادر خواهد شد.9805781
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/10
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/26

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــنامه شماره 331 به شرح دادخواست به كالسه  ــهرزاد آدم پور قرائى داراى شناس نظر به اينكه خانم ش
4/980161 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طوران 
آدم پور به شناسنامه 4 در تاريخ 1391/4/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــماره ملى 0748673482 متولد 1301/7/1 مادر  ــف به ش 1-  گلجان غفورى كاريزى فرزند حاج يوس

متوفى
2- غالم نبى ميرزا احمدى به شماره ملى 0731596013 متولد 1309/12/21 فرزند غالمعلى همسر 

متوفى 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9805755  تاريخ انتشار : 1398/05/10 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول 
ــى تايباد محكوم عليه  ــعبه دوم حقوق ــب دادنامه 9609985170100004 صادره از ش ــه موج ب
ــته  ــت به پرداخت مبلغ 1/244/656/400 ريال بابت اصل خواس ــور خير انديش محكوم اس منص
ــماره  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش در حق وحيد صفرى 48/164/480 ريال بابت نيم عش
ــاحت  ــهد به مس ــالك ثبتى 2716 فرعى از 251 اصلى بخش 14 مش ــك به پ ــه مل 970383 ك
ــاختمانى با مصالح بنايى و  ــازه س عرصه 542 متر مربع و اعيان 227 متر مربع در يك طبقه با س
ــماعيل خير انديش  ــقف ضربى داراى امتياز آب - برق -تلفن و گاز ملكى اس ــاز و با س قديمى س
ــى 4/776/000/000  ــد كه با نظر كارشناس ــيده و مفروز بوده و در اجاره نمى باش كه به ثبت رس
ــروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز  ــيله جهت فروش ش ــت و بدينوس هزار ريال برآورد گرديده اس
1398/05/22 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت 
ــى كه باالترين  قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت  ــى شروع و به كس كارشناس
تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايشان 
ــت 10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان  ــود الزم به ذكر اس از ماال داده ش
ــد در صورتيكه به هر دليل خريدار در  ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش س
ــد . 9805783  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س

تاريخ انتشار : 1398/5/10
امين اله همه چيز فهم رودى  / مدير اجراى مدنى تايباد

آگهى مزايده اموال منقول نوبت  اول
ــوراى حل اختالف  زبرخان شركت هرم طاليى به  ــه 970423 اجرايى ش به موجب پرونده كالس
ــهاب كاكاوند محكوم است به پرداخت مبلغ 292/153/473 ريال بابت اصل خواسته  مديريت ش
ــرق ومبلغ  ــى در حق محكوم له على كريمى ش ــال بابت هزينه دادرس ــغ 3520000 ري ونيزمبل
14/757/673ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت چون مشاراليه نسبت به توديع بدهى خود 
ــب تقاضاى محكوم له اموالى توقيف و توسط كارشناس ارزيابى و مقرر گرديد  اقدامى ننموده حس
ــنبه در محل اجراى احكام دادگاه  زبرخان از طريق  ــاعت 10 روز دوش در تاريخ 1398/06/11 س
ــركت در مزايده مى توانند 5 روز قبل  ــد لذا طالبين خريد و ش مزايده حضورى به فروش مى  رس
ــود. مزايده  از انجام مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از اموال مورد مزايده مهيا ش
ــروع شده و به فردى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند فروخته  ــنهادى نوبت اول ش از نرخ پيش
ــد و اجراى احكام  ــراج و نقل و انتقال به عهده خريدار مى باش ــد ضمناً هزينه هاى ح ــد ش خواه
مسئوليتى نخواهد داشت وحداقل ده درصد از بهاى پيشنهادى برنده مزايده فى المجلس دريافت 
والباقى ظرف يك ماه ازبرنده مزايده اخذ خواهد شد. در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرربقيه 
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد  ــپرده او پس از كس بهاى اموال  را نپردازد س
ــناس ارزيابى گرديده وبه شرح ذيل  ــط كارش ــد.اموال مورد مزايده وقيمت پايه آن توس خواهد ش
ميباشد.ارزيابى يك دستگاه پركن كيسه اى شير ساخت شرق صنعت به شماره سريال 89-85-

20به مبلغ 475000000ريال ارزيابى گرديد. انتشار: 98/05/10  9805782
عليرضا رباطى قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف زبرخان 

(آگهى حصر وراثت)
ــت به كالسه  ــرح دادخواس ــماره  95 به ش ــنامه ش ــجانى داراى شناس خانم ايران گودرزى هفش
ــادروان  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 381/98  از اين ش
ــنامه  1731 در تاريخ 1398/03/18 در اقامتگاه  ــجانى به ش ش شناس حاجى بابا گودرزى هفش

دائمى خود بدرود حيات  گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-خانم رقيه انصارى اردلى به شماره شناسنامه  1608 تاريخ تولد 1329 (همسر متوفى)

2- آقايان ابراهيم به شماره شناسنامه  1242 تاريخ تولد 1351
3- اسماعيل به شماره شناسنامه  179 تاريخ تولد 1358   

4-  خانم ها ايران به شماره شناسنامه  95 تاريخ تولد 1354   
5- سيما به شماره شناسنامه  317 تاريخ تولد 1355   

6- توران به شماره شناسنامه  7101  تاريخ تولد 1347  
7- عطر گل به شماره شناسنامه  6619 تاريخ تولد 1341 

شهرت همگى گودرزى هفشجانى فرزندان متوفى  
ــى  ــت مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد  تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به اين شورا   اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش

تقديم  دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9805809    
دبير شوراى حل اختالف هفشجان(19 شهركرد) -عسگرى 

معارف | ویژه شهادت جواداالئمه )ع(
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پنجشنبه 10 مرداد 1398 29 ذی القعده 1440 1 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9028 

روزنامـه صبـح ایـران

 تربیت مبلغان متخصص برای رفع کاستی ها   معارف: آیت اهلل سبحانی در دیدار با دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان ضمن تأکید بر رفع کاستی های حوزه علمیه، تربیت مبلغان متخصص را یکی از راهکارها 
دانست و گفت: حوزه باید برای تربیت مبلغان متخصص برنامه ریزی کند؛ در رشته تبلیغ عالوه بر تبلیغ جهانی، مبلغ عمومی تربیت کند. وی ضمن تاکید برضرورت آینده نگری حوزه های علمیه و با اشاره به مشکل آفرینی 

جریان های فکری انحرافی، بر تربیت متخصصانی برای پاسخگویی به آن ها تأکید کرد. آیت اهلل سبحانی از دیگر مسائل حوزه های علمیه را ضعف انگیزه طالب دانست و گفت: معیشت، عامل اصلی ضعف انگیزه است.

استاد سیدمنذر حکیم در مدرسه تابستانه منهاج:
اداره جامعه بر اساس قواعد فقهی، به نظام سازی نیاز دارد

معارف: مهم تر از بحث نظام سازی فقهی، 
نظام شناسی فقه اســت؛ آیا فقه اسالمی 
اهل بیت)ع( بــرای هدایت و برنامه ریزی 
زندگی انســان، نظام مند است؟ چگونه 
نظامی بر فقه حاکم اســت؟ دو راه کالن 
برای سامان دادن به این بحث وجود دارد؛ 
یک راه »لّمی« و راه دیگر »إنّی« است؛ یعنی 

می توان از فلسفه  تشریع و قانون گذاری برای انسان آغاز و ثابت کرد. مسیر نخست؛ دین 
کامل باید یک فقه نظام مند باشد به گونه ای که به همه ابعاد زندگی انسان هدایتگری 
داشته باشد و رفتار انسان، فرد و جامعه انسانی را در همه ابعاد قانونمند کند. بنابراین از 
راه های ذیل می توان نظام مند بودن فقه را اثبات کرد: انسان شناسی، نیاز انسان به قانون 
و ارتباط همه ساحت های زندگی انسان به یکدیگر و در نهایت اینکه دین کامل و شریعت 
جامع باید همه  این ابعاد را سامان دهد و با قانون گذاری به تعیین حدود، مسیر و دادن 
سبک زندگی به انسان در همه ابعاد بتواند زندگی او را سامان دهد و به کمال مطلوب 
برساند. مسیر دوم، طریق »إنّی« است؛ آیا شریعت و قوانین فقه دارای نظم و نظام جامع 
برای زندگی هســتند؟ در این راه چندین روش و راه فرعی است. یک راه نگاه تاریخی 
به فقه و نحوه شکل گیری آن اســت که از قرآن کریم آغاز سپس از احادیث، سیره و 
سنت پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( استخراج می شود. اگر این سیر تاریخی طی شود 
بهتر می توان به ریشــه ها، علل و دالیل شکل فعلی فقه رسید، همچنین به پاسخ این 
پرسش که چرا فقه با این نظام جامع نتوانسته نمود خارجی پیدا کند، دست یافت. راه 
دیگر استفاده از ظرفیت های فقه است؛ یعنی در همه  عرصه ها شبیه کار شهید صدر در 
»اقتصادنا« انجام شود؛ به این ترتیب از ظرفیت های آیات، روایات و فتاوای فقها به عنوان 

منظومه ای کامل برای زندگی اجتماعی و برای مدیریت جامعه  بشری استفاده شود.

 بیشتر نزاع ها در باره نظام شناسی، معلول شفاف نکردن اصطالح نظام است
جامعه باید بر اساس اصول و قواعد فقهی خودمان اداره شود و این نیاز به نظام سازی دارد. 
اصول و کلیات این نظام جامع باید بیان شود. برای زندگی اجتماعی باید برنامه  کامل 
انتخاب شود و اگر برنامه ای نباشد موجب ضرر و زیان جامعه  انسانی می شود. داشتن 
نظام جامع و عمل کردن به این نظام، آرمان همه انبیا بوده است. کمال انسان در گرو 
یافتن نظام جامع برای زندگی و داشتن روش صحیح برای تطبیق این نظام و به کارگیری 
آن است. بیشتر اشکاالت و نزاع ها در گفتمان نظام شناسی، معلول شفاف نکردن اصطالح 
نظام است؛ نظام مجموعه قوانین مرتبط به هم و تشکیل دهنده  منظومه ای است که به 
دنبال تحقق هدفی هستند. پس هر نظامی باید این ارکان را داشته باشد: هدفمندی، 
مجموعــه ای از قوانین، ارتباط تنگاتنگ این قوانین به گونه ای که با هم عمل کنند و 
مکمل هم باشــند. اگر به واژه  »نظام« پســوندی اضافه شود آن را اخص می کند؛ مثل 
نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام تربیتی. نظام اجتماعی یعنی مجموعه ای از قوانین 
مرتبط به هم که جامعه را مدیریت می کند؛ نظام اجتماعی کل نیازهای جامعه از جمله 
نظام سیاسی، اقتصادی، تربیتی، آموزشی، قانون گذاری، نظام قضایی، سالمت و نظام 

دفاعی را پوشش می دهد. نظام اجتماعی نگاهی کالن به کل نیازهای جامعه دارد.
افزون بر نظام، »فقه« نیز نیازمند تعریف است؛ »الفقه هو العلم باألحکام الشرعیه الفرعیه 
عن أدلتها التفصیلیه«؛ کل فقه مجموعه ای از قوانین الهی اســت. قوانین الهی در واقع 
مرزبندی می کنند و برای رفتار، مرز قائل می شوند. فقه ما نیز به دلیل ایجاد مرزبندی 
زمینه  دعوا را از بین می برد. چهار رابطه ای که انســان با خود، خدا، دیگران و طبیعت 
دارد با مجموعه ای از قوانینی که در فقه ما هست، یعنی حدود الهی نظم پیدا می کند. 
پس این نظام است چون به زندگی انسان نظم می دهد. البته مجموعه تعالیم و بینش 
ما درباره خدا، خودمان و شریعت با این مجموعه قوانین چگونه با هم سازگارند؟ کاری 
که شــهید صدر کرد تلفیق این ها با هم را نشان داد. یعنی از طرفی اقتضائات مفاهیم 
اســالمی و از طرف دیگر فراورده های فقه را بیان کرد، سپس نحوه سازگاری این ها را 
نشان داد. اگر به فقه نظام اقتصادی دسترسی پیدا کردیم، آیا در آن فقه فقط به قوانین 
بیع و شراء، صلح و مساقات اکتفا می شود؟ فقیه باید کل عناصر تشکیل دهنده  اقتصاد 
یک جامعه، منابع ثروت و نحوه  تعامل با این منابع،  شیوه بهره برداری و رشد دادن این 
منابع را در نظر بگیرد و منظومه ای کامل برای مدیریت آن جامعه ارائه بدهد. با این دید 

فتواها خیلی متفاوت خواهد شد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  آخرین 
روز ماه ذی القعده سال 220 ه .ق، پیشوای 
نهم شیعیان، امام محمدتقی)ع( به شهادت 
رسید؛ امامی که هر چند در کودکی به امامت 
پدرش  روش  و  راه  ادامه دهنده  اما  رسید 
بود. دوران  بزرگوارش  اجداد  و  امام رضا)ع( 
زندگی و امامت جواداالئمه)ع( را عصر رواج 
اندیشه های اعتقادی و فلسفی در جهان اسالم 
می دانیم و برگزاری جلسات بحث و مناظره 
و  آموزش  مختلف،  مذاهب  دانشمندان  با 
تعلیم و تربیت مردم به خصوص اندیشمندان 
و همچنین افشای سیاست های ضدانسانی 
جمله  از  وقت،  حاکمان  ضدمردمی  و 
فعالیت های علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان 
مهدی  حجت االسالم  با  گفت وگو  در  بود. 
عدالتیان از مدرسان حوزه علمیه مشهد، به 

عصر امامت آن حضرت پرداختیم.

 شبهه افکنی واقفیه 
حجت االسالم مهدی عدالتیان با بیان اینکه 
دوران امامت امام محمدتقــی)ع( دورانی 
پرتنش بود، می گوید: امام رضا)ع( تا ســن 
47 سالگی صاحب فرزندی نبود و این امر 
بهانه ای برای معتقدان به واقفیه شد که به 
حضرت کنایه زده و به دلیل اینکه ایشان 
فرزندی نــدارد، امامت حضــرت را قبول 
نکنند. واقفیه گروهی از شیعیان بودند که 
بر امامت امام موسی کاظم)ع( توقف کرده 
و از اعتــراف به امامت حضــرت رضا)ع( و 
فرزندش سر باز زدند. آن ها معتقد بودند امام 
کاظم)ع(، مهدی موعود است که در غیبت 
به ســر می برد و رجعت خواهد کرد؛ اما با 
تولد جواداالئمه)ع( و ادامه رهبری شیعیان 
پس از امام هشتم، این توطئه ها تا حدودی 
خنثی شــد. این استاد حوزه و دانشگاه در 
ادامه بیان می کند: البته عهده دار شــدن 
منصب والیت در خردسالی هم سبب بروز 
شک و تردیدهایی درباره امامت ایشان شده 
و یکی از عوامل رویکرد گروهی از شیعیان 
به واقفیه شــد، زیرا پذیرش امامت فرزند 
امام رضا)ع( که در ســن کودکی بود، برای 
آن ها ســخت بود و به همین دلیل امامت 

ایشان را رد کردند. اما برخی از آن ها برای 
یافتن حقیقت راهی مدینه شده و با طرح 
پرســش های متعدد به امامت آن حضرت 

یقین پیدا کردند.

 یکی از جنجال برانگیزترین 
دوره های تاریخ شیعه

عدالتیان تشــریح می کنــد: دوران امامت 
 امام جــواد)ع( با دشــواری های فــراوان و 
منحصر به فردی مواجه بود و عالوه بر واقفیه، 
فرقه هایی مانند غالت و... نیز ظهور پیدا کرده 
بودند؛ ایشــان برای مبارزه با این فرقه ها که 
درصدد تغییر مسیر امامت بودند تالش بسیار 
کردند. فضا و شــبهات به وجود آمده جدید 
سبب شــد دوران امامت حضرت جواد)ع( را 
یکی از جنجال برانگیزترین دوره های تاریخ 
شــیعه بدانیم. این کارشناس دینی به نحوه 
ارتباط امام جواد)ع( با شیعیان نیز اشاره کرده 
و توضیح می دهد: با توجه به شرایط سخت 
آن دوره که مأمون می خواست خود را از قتل 
امام رضا)ع( تبرئه کرده و محب اهل بیت)ع( 
نشان دهد، امام)ع( را به بغداد فراخواند. پس 
از آن هم معتصم خلیفه شــد و حضرت را از 
مدینه به بغداد آورده و ایشــان را تحت نظر 
داشت. امام جواد)ع( با تمام محدودیت های 
موجود، از طریق نصــب وکال و نمایندگان، 
ارتباط خود را با شیعیان حفظ می کرد. وی 
عنوان می کند: در سازمان وکالت، تشکیالت 

مانند هرمی بود که امام معصوم)ع( در رأس 
آن قرار داشت. در بدنه هرم، وکالی خاص و 
در قاعده هم وکالی مقیم در نواحی مختلف 
شیعه نشــین بودند و امام)ع( نقش اصلی را 
در رهبری و هدایت این تشکیالت بر عهده 
داشت. امام جواد)ع( به سراسر قلمرو حکومت 
خلیفه عباسی، کارگزاران و وکالیی را اعزام 
می کرد و با فعالیت گســترده آنان از تجزیه 
نیروهای شیعه جلوگیری می  شد. کارگزاران 
امام در بســیاری از اســتان ها مانند اهواز، 
همدان، سیستان، بُست، ری، بصره، واسط، 
بغداد و مراکز ســنتی شــیعه یعنی کوفه و 
قم پخش شــده بودند. آن حضرت، با وجود 
فشارهای موجود توانست تشکیالتی را که جد 
بزرگوارش امام صادق)ع( تأسیس کرده بود، 

حفظ کرده و گسترش دهد.

 امام جواد)ع( با وجود سن کم، 
حقانیت خود را به اثبات رساند

عدالتیــان در بیان راه هــای اثبات حقانیت 
امام جواد)ع( به عنوان نهمین امام شیعیان 
نیز می گوید: از آنجــا که امامت حضرت در 
کودکی آغاز شــد، حتی برخی شیعیان هم 
دچار نگرانی و تردید شده بودند. اما حضرت 
از دو روش اســتفاده کرد و توانست حقانیت 
خود را به اثبات برســاند؛ نخست استدالل 
به آیات قرآن بود که ایشــان به آیات نبوت 
حضرت عیسی)ع( و یحیی)ع( اشاره می کرد. 

او یادآور می شود: شــیوه دیگر جلوه علمی 
حضرت بود. مأمون با روش خاص خود و در 
قالب ارائه وجهه ای از خود به عنوان دوستدار 
علــم و دانش، با برگــزاری مجالس مناظره 
تالش داشت ترفندی را که برای امام رضا)ع( 
کارساز واقع نشده بود، در مورد فرزندشان امام 
جواد)ع( به کار گیرد. اما آن حضرت با وجود 
کودکی و سن کم، در مواجهه با این توطئه ها 
با پاسخ های دقیق و سنجیده، حقانیت خود را 

به عنوان امام شیعیان به اثبات رساند.

 راهکار امام )ع( برای رهبری شیعیان
مدرس حوزه علمیه مشــهد بــه روش های 
حضرت برای نشــان دادن عدم مشروعیت 
نظام حاکم نیز اشــاره کرده و بیان می کند: 
امام جواد)ع( با آگاهی از شــرایط سیاســی 
و اجتماعی و فشــار و کنترلی که بر ایشان 
اعمال می شــد، علیه اهــداف و نیات خلفا 
پرداخته و با فعالیت های پنهانی در این زمینه 

روشنگری  می کرد. عالوه بر آن 
در مناظره هــای متعددی که 
برگزار می شد به صورت علنی 
بــه رد افکاری که برای امامت 
و والیــت برنامه ریــزی کرده 
می پرداخت. همچنین  بودند، 
آن حضــرت وکالیــی را در 
سراسر جامعه انتخاب می کرد 
که هــوادار حکومت نبودند 
و خودشــان هــم در موارد 
مختلف مخالفتشــان را ابراز 
می کردند. به طور نمونه وقتی 
مأمون حضــرت را به بغداد 
فراخواند و بــه اجبار دختر 
خود را به عقــد امام درآورد، 
جواد)ع(  امام  می خواســت 
در بغــداد بماند، اما حضرت 
به مکــه رفته و پــس از آن 
مستقیم به مدینه برگشت و 

به خواســته مأمون عمل نکرد. شیعیان که 
رفتار امــام را می دیدند متوجه می شــدند 
 ایشــان هیچ تأییدی بر رفتــار حاکم ندارد، 

پس حکومت را غاصب می یافتند.

در گفت وگو با حجت االسالم عدالتیان بررسی شد

فراخوان مقاله همایش ملی  جواد االئمهj و گسترش تشکیالت شیعه
»اعجاز قرآن« منتشر شد

معارف: فراخوان مقاله همایــش ملی »اعجاز 
قرآن با تأکید بر آرای  عالمــه طباطبایی)ره(« 
به همت پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
منتشر شد. محورهای این فراخوان عبارتند از: 
»اعجاز و تحدی«، »اعجــاز بیانی قرآن«، »اعجاز 
علمی قــرآن«، »اعجاز تأثیری قــرآن«، »اعجاز 
معارفی قرآن«، »اعجاز تشریعی قـرآن« و »دیگر 
وجوه و مســائل فرعی اعجاز قرآن«. بنا بر اعالم 
دبیرخانه این همایش، مهلت ارســال چکیده 
مقاالت تا پایان مرداد ۹۸ و ارسال اصل مقاله ها 
نیز تا پایان شــهریور ســال جاری تعیین شده 
اســت. زمان برگزاری همایــش نیز همزمان با 
ســالروز رحلت عالمه طباطبایی)ره( نیمه دوم 

آبان ۹۸ خواهد بود.
بر ایــن اســاس، مقاله های دریافتی از ســوی 
دبیرخانه همایش ارزیابــی و در مجلداتی چاپ 
و منتشر می شــود و مجموعه مقاالت منتخب 
در روز برگزاری همایش رونمایی خواهد شــد. 
عالقه مندان می توانند بــرای تماس با دبیرخانه 
همایش، از طریق نشانی »قم، بولوار 15 خرداد، 
خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
 اسالمی، گروه قرآن پژوهی« و یا پست الکترونیکی
شــماره  و   quranicresearch@iict.ac.ir
تلفن 025۳7۶0۳175 داخلی 11۸ اقدام نمایند.

تمدید مهلت ارسال مقاله به 
دوفصلنامه هاي حوزه خراسان

معارف: مهلت ارســال مقاله به  دوفصلنامه هاي 
علمی-    تخصصــی معاونت پژوهش حوزه علمیه 
خراســان تــا ۳1 مــرداد ۹۸ تمدید شــد. این 
دوفصلنامه ها در موضوعات مختلف علوم اسالمي 
از جملــه قــرآن و حدیث، فقه و اصــول، کالم، 
ادبیات عرب، رجال، اسالم و ادیان، زن و خانواده، 
تاریخ و سیره و هنر و رسانه بوده و آماده دریافت 
مقاله های نویسندگان و فرهیختگان محترم است. 
عالقه مندان می توانند برای طی مراحل ارسال مقاله 
و کسب اطالع بیشتر به سامانه مدیریت نشریات 
 علمي حوزه علمیه خراســان به نشانی اینترنتی
مراجعــه   http://journals.hozehkh.com
 نموده و یا با شــماره تلفــن 051۳200۸۳27 

تماس بگیرند.

امام جواد)ع( با وجود 
فشارهای موجود 

توانست تشکیالتی 
را که جد بزرگوارش 

امام صادق)ع( 
تأسیس کرده بود، 

 حفظ کرده و 
گسترش دهد

بــــــــرش

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

فقه حکومتی

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى
 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــت اراضى وس ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــف مقرردرماده3قان ــب تكالي حس
ــبزوارجهت  ــوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتيس ــوب1390/09/20آراء صادره ازهيئت موض مص

اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1سبزوار

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001722مورخ98/03/30هيئت  ش ــرراى  1-براب
ــبت به ششدانگ يكباب  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض بانك قوامين نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت2/74متر) ــى از654اصلى(بمس ــاى يكفرع ــمتى ازپالكه ــاحت62/52مترمربع قس ــاختمان بمس س

ــاحت34/47مترمربع )كه  ــى بخش يك سبزوار(بمس ــاحت25/31)و2فرعى از1815-اصل و683اصلى(بمس
ــت واقع دراراضى  ــاختمان را داده اس ــكيل يك باب س تواما با پالكهاى682اصلى و2320و2321اصلى تش
ــمى  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت رس ــندمالكيت بنام نامبرده وكس بخش يكمحرزگرديده وراى به صدورس

خودش صادرشده است.
بخش3سبزوار

 پالك5اصلى اراضى قلعه نو
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001537مورخ98/03/27هيئت  ش ــرراى  2-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رضا افضل ابادى نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت168مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك175فرعى از5-اصلى  مشاع ازشش
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى على اكبر قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001538مورخ98/03/27هيئت  ش ــرراى  3-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم سميه جوانمردنسبت به سه دانگ مشاع 
ــمتى ازششدانگ پالك175فرعى از5-اصلى واقع  ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت168مترمربع قس ازشش
ــرمقدارمذكورازمحل  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس ــى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورس دراراض

مالكيت آقاى على اكبر قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001705مورخ98/03/30هيئت  ش ــرراى  4-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم مليحه محمديان نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت160/58مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك33فرعى از5-اصلى 
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى محمدحسين قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001704مورخ98/03/30هيئت  ش ــرراى  5-براب
ــبت به سه دانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى پرويز زردكوهى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت160/58مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك33فرعى از5-اصلى 
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى محمدحسين قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001361مورخ98/03/13هيئت  ش ــرراى  6-براب
ــديدى نسبت به  ــلطان س ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فاطمه س ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت99/21مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك2528فرعى از5-اصلى  ششدانگ اعيانى يكباب منزل بمس
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت موقوفه حسين به توليت خانم پروين بقراط مالك رسمى صادر شده است
پالك6اصلى اراضى كلوت

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011008517مورخ97/12/21هيئت  ش ــرراى  7-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فهيمه جعفرى ثانى نسبت به ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت139/66مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1110فرعى از6-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

حسن برغمدى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001517مورخ98/03/26هيئت  ش ــرراى  8-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رضا كرابى نسبت به ششدانگ يكباب  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ساختمان بمساحت141/74مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1645فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى هادى  بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

احمدى نسب مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001536مورخ98/03/27هيئت  ش ــرراى  9-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد قاسمى تبار نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــاختمان بمساحت84/27مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك4559فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

سيد محمد على اقدسى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001532مورخ98/03/26هيئت  ش ــرراى  10-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــاره نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد ش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك51فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت106/80مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده  ــاحت36/96محرزگرديده وراى به صدورس ــمتى فاقدثبت بمس كلوت بخش3وقس

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى محمدرضا غفورى غروى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001652مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  11-براب
ــم زاده نسبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى احمدقاس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك2فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــاحت99/29متر مربع قسمتى ازشش ــاختمان بمس يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

كريم سديدى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001845مورخ98/04/06هيئت  ش ــرراى  12-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى حميد حسين پور نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت73/36متر مربع قسمتى ازششدانگ پالك198فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

حسين كوشكى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001703مورخ98/03/29هيئت  ــرراى ش 13-براب
ــتنى نسبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى باش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت101/15مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك7503فرعى از6-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

على رحيمى مقدم مالك رسمى صادرشده است.

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000668مورخ98/02/08هيئت  ش ــرراى  14-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد دربندى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك934فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت99/23مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

اكبر عبادى كمندو فاطمه صفرى مقدم مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001161مورخ98/03/01هيئت  ش ــرراى  15-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عبداله نوده نسبت به ششدانگ يكباب  مذكورمس
ــدانگ پالك6491فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــمتى ازشش ــاحت112/40مترمربع قس ــاختمان بمس س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

معصومه زحمت كش مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001675مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  16-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى سيد على احمدزاده نسبت به ششدانگ 
ــدانگ پالك4585فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــمتى ازشش ــاحت237/90مترمربع قس يكباب خانه بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

ها صديقه و زهرا شهرت هردو دانا مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001637مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  17-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى بافكار نسبت به ششدانگ يكباب 
ــاحت103/33مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك259فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت  ساختمان بمس
بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم حاجيه 

عذرا علوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001360مورخ98/03/13هيئت  ش ــرراى  18-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم مريم كيقبادى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاختمان بمساحت135/05مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك681فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

خيراله برزويى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001162مورخ98/03/01هيئت  ش ــرراى  19-براب
ــه دانگ  ــبت به س ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فاطمه باعثى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك2فرعى از6-اصلى  ــاختمان بمساحت117مترمربع قسمتى ازشش ــاع ازششدانگ يكباب س مش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى عباس كشكى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001455مورخ98/03/21هيئت  ــرراى ش 20-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على جمعه شاكرى نسبت به ششدانگ  مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت107/40متر مربع قسمتى ازششدانگ پالك2133فرعى از6-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

على نظرى فضل آبادى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001453مورخ98/03/21هيئت  ــرراى ش 21-براب
ــبت  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى آقاى محمدرضا دولت ابادى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك126فرعى از6-اصلى  ــاحت86/23مترمربع قسمتى ازشش ــدانگ يكباب ساختمان بمس به شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى عبدالجواد دادوند مالك رسمى صادرشده است.
پالك162اصلى اراضى ايزى

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001343مورخ98/03/13هيئت  ــرراى ش 22-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى جالل خير آبادى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت99/34مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك424فرعى از162-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  ايزى بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

على اصغر ايزى مالك رسمى صادرشده است.
 بخش8 قطعه2سبزوار

 پالك6اصلى اراضى قاسمى
ــون  ــك قان ــاده ي ــوع م ــماره1398603060110001650مورخ98/03/28هيئت موض ــرراى ش 23-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى اكرمى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكقطعه زمين با محوطه مشتمل بر ساختمان بمساحت3542مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك437فرعى 
ــام نامبرده  ــندمالكيت بن ــه صدورس ــبزوارمحرزگرديده وراى ب ــه دوس ــش8 قطع ــع دربخ ــى واق از6-اصل

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى نظر على نورى مالك رسمى صادرشده است.
 بخش12سبزوار

 پالك1اصلى اراضى عميداباد
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001458مورخ98/03/21هيئت  ــرراى ش 24-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على كوشكى نسبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان بمساحت132مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك237فرعى ازيك-اصلى واقع دراراضى عميداباد 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى خانم  بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

لقا جراحى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000697مورخ98/02/10هيئت  ش ــرراى  25-براب
ــبت به  ــارض آقاى احمد على دولت ابادى نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمع ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت48/91مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك9260فرعى ازيك-اصلى واقع 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  دراراضى عميداباد بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى خانم آذر دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است.
 پالك2اصلى اراضى عبدالرحمن

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001329مورخ98/03/12هيئت  ش ــرراى  26-براب
ــبت به  ــن عباس اباد عربى نس ــه وبالمعارض آقاى حس ــبزوارتصرفات مالكان ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت114/20مترمربع تمامت پالك12024فرعى از2-اصلى واقع دراراضى 
عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت 

آقايان محمد تشكرى وسيدقاسم نقيب زاده مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001332مورخ98/03/12هيئت  ــرراى ش 27-براب

ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عباس دولت ابادى نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــاحت120/73مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك82فرعى ازدو-اصلى واقع دراراضى  يكباب ساختمان بمس
عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت 

آقاى حسين محمودى زاده مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001635مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  28-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى اسماعيل ياسينى پور نسبت به ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت120/40مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك17و8فرعى ازدو-اصلى واقع دراراضى 
عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت 

آقاى محمد حسن خسرو آبادى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001291مورخ98/03/11هيئت  ــرراى ش 29-براب
ــتنى نسبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى باش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت321/66مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1840و14046فرعى ازدو-اصلى واقع 
دراراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقايان حسين و بهرام وفايى زاده مالك رسمى صادر شده است
 پالك5اصلى اراضى فتح اباد 

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001490مورخ98/03/22هيئت  ــرراى ش 30-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى زارعى نسبت به ششدانگ يكباب 
ــدانگ پالك506فرعى از5-اصلى واقع دراراضى فتح اباد  ــمتى ازشش ــاختمان بمساحت79مترمربع قس س
بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى اصغر 

برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادر شده است
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001439مورخ98/03/20هيئت  ــرراى ش 31-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عليرضاخوشحال كالته سادات نسبت به 
ــاحت79/70مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك506فرعى از5-اصلى واقع  ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  دراراضى فتح اباد بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى اصغر برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است.
آگهى اصالحى

بخش12
 پالك5اصلى اراضى فتح آباد

ــماره139860306011001643مورخ98/03/28هيئت موضوع ماده يك قانون  ــرراى اصالحى ش 32-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رجب درقدمى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت79/12مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك506فرعى از5اصلى واقع دراراضى فتح 
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس آبادبخش12محرزگرديده وراى به صدورس

اصغربرازنده دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است كه درآگهى قبلى اشتباها بخش3 قيدشده است
ــت به فاصله15روزازطريق  ــون وماده13آيين نامه مربوطه اين آگهى دردو نوب ــتناد مفادماده3قان لذا به اس
ــر ميگردد درصورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشنددرشهرها  اين روزنامه منتش
ــتاها ازتاريخ الصاق راى درمحل تادوماه اعتراض خود را  ــاراولين آگهى درروزنامه ودرروس بايدازتاريخ انتش
ــليم ورسيد اخذنمايند.معترض بايدظرف يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت رابه اداره ثبت  ــل نمايدوگواهى تقديم دادخواس ــت به دادگاه عمومى مح ــادرت به تقديم دادخواس مب
ــت ودر صورتيكه  ــه حكم قطعى دادگاه اس ــورت اقدامات ثبت موكول به اراي ــل نمايد.دراينص ــل تحوي مح
ــه دادگاه عمومى محل ارائه  ــت ب ــراض درمهلت قانونى واصل نگردديا معترض،گواهى تقديم دادخواس اعت
ــندمالكيت مانع ازمراجعه متضرربه  ــندمالكيت مينمايد.صدورس ــد اداره ثبت محل مبادرت به صدورس نكن
دادگاه نيست.برابرماده13آيين نامه مذكوردرموردآن قسمت ازامالكى كه قبالنسبت به آنها اظهارنامه ثبتى 
ــى حاوى تحديدحدودملك،مراتب  ــده،واحدثبتى طبق راى هيئت پس ازتنظيم اظهارنامه ثبت پذيرفته نش
ــبت به امالك درجريان  ــن آگهى نوبتى وتحديدحدودبصورت همزمان به اطالع عموم ميرساندونس رادراولي
ــرمينمايد.(م الف  ــدود واحدثبتى آگهى تحديدحدودرابصورت اختصاصى منتش ــابقه تحديدح ثبت وفاقدس

98/100/2945) آ-9804993
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/04/26

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/10 
على آب باريكى

 رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

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

برابر راى شماره 139860306015003122 – 1398/04/20 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 42 كد ملى 0748466411 صادره تايباد فرزند  بالمعارض متقاضى آقاى احمد ابراهيمى به شناس
ــاحت 142,72 متر مربع پالك شماره 28 فرعى باقيمانده  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس ميردل در شش
ــمتى از مالكيت  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش از 251 اصلى واقع در خراس
ــمى و مشاعى نورالدين معصومى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب  رس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9805002
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/10

غالمرضا آقازاده 
 رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139860306015003134 – 1398/04/20 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 119 كد ملى 0749348739 صادره  بالمعارض متقاضى خانم عظيمه جاروكش احمدى به شناس

ــاحت 191,41 متر مربع پالك شماره 39  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس تايباد فرزند غالمحيدر در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت  ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 250 اصلى واقع در خراس
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب  ــمس الدين و فخرالدين برآبادى و قس ش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9805003
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/10

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره  ثبت  اسناد وامالك  شهرستان  قاين

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
و   139860308002000163 و   139860308002000162 ــماره  ش آراء  ــر  براب  "
و   1396114408002000073 ــاى  ه ــماره  ش ــه  كالس  139860308002000164
و   1398  /  04  /  09  – و1396114408002000072   1396114408002000071
و   1398/04/09–  1397114408002000046 ــه  كالس  139860308002000171
و   1398  /  02  /  16  -1397114408002000036 ــه  كالس  139860308002000069

139860308002000170 كالسه 1397114408002000042 – 09 / 04 / 1398 
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــادره هيئت موضوع قان ص
رسمى مستقر در واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى  ــود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور س 15روز آگهى مى ش
داشته باشند. مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ــناد و امالك محل تس اس

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالك 1268- اصلى

ــماره  ــدى زابلى ( از محل مالكيت رمضان حق خواه ) فرزند محمود صادره از قاين بش ــم مه  خان
ــدانگ يك باب ساختمان  ــاع از شش ــنامه 233 و كدملى 0889830101 در دو دانگ مش شناس
مخروبه ب استثناء بهاى ثمن عرصه و اعيان كه متعلق به خانم فرشته زابلى مى باشد. بمساحت 
339 متر مربع در تمامى پالك 628 فرعى از 607 فرعى واقع در قاين - خيابان طالقانى - جنب 

اداره مخابرات خريدارى شده (مع الواسطه ) از آقاى رمضان حق خواه مالك رسمى 
ــماره  ــان حق خواه ) فرزند محمود صادره از قاين بش ــه زابلى ( از محل مالكيت رمض ــم امين خان
ــدانگ يك باب ساختمان  ــاع از شش ــنامه 6954 و كدملى 888257570در يك دانگ مش شناس
مخروبه ب استثناء بهاى ثمن عرصه و اعيان كه متعلق به خانم فرشته زابلى مى باشد. بمساحت 
339 متر مربع در تمامى پالك 628 فرعى از 607 فرعى واقع در قاين - خيابان طالقانى - جنب 

اداره مخابرات خريدارى شده (مع الواسطه ) از آقاى رمضان حق خواه مالك رسمى 
ــماره  ــق خواه ) فرزند محمود صادره از قاين بش ــيه زابلى ( از محل مالكيت رمضان ح ــم آس خان
ــنامه 6790 و كدملى 0888255918 در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان  شناس
مخروبه ب استثناء بهاى ثمن عرصه و اعيان كه متعلق به خانم فرشته زابلى مى باشد. بمساحت 
339 متر مربع در تمامى پالك 628 فرعى از 607 فرعى واقع در قاين - خيابان طالقانى - جنب 

اداره مخابرات خريدارى شده (مع الواسطه ) از آقاى رمضان حق خواه مالك رسمى 
قطعه مفروزه مزرعه شاهيك پالك 1269- اصلى

ــماره ملى  ــنامه 111 صادره از قائن بش ــماره شناس ــم فاطمه حيدرنژاد مقدم فرزند رضا بش  خان
ــاحت 1289 مترمربع در تمامى پالك  ــدانگ يك قطعه باغ ميمى بمس 0889025185 در شش
2148 فرعى واقع در روستاى شاهيك خريدارى (مع الواسطه) از خانم جهان افروز احمدى مالك 

رسمى محرزگرديده است. 
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270- اصلى

ــماره ملى  ــنامه 241 صادره از قائن بش ــماره شناس ــو فرزند ابراهيم بش ــا حقگ ــاى محمدرض  آق
ــمتى از پالك  ــاحت 306,90 مترمربع در قس ــاب منزل بمس ــدانگ يكب 0889036551 در شش
ــادى تراب زاده فرزند  ــوكت 3 خريدارى از ه ــع در خيابان بزرگمهر 8- كوچه ش ــى واق 467 فرع
ــمى ( از محل مالكيت 5 سهم مشاع محمد تراب زاده) محرزگرديده است. ناصر  محمد مالك رس
شادى فرزند على بشماره شناسنامه 0880119322 صادره از قائن بشماره ملى 0880119322 
ــتمل بر انبارى ( اطاق ) بمساحت 155 مترمربع در قسمتى  ــدانگ يك قطعه محوطه مش در شش
ــطه ) از  ــوكت 3 خريدارى ( مع الواس از پالك 467 فرعى واقع در خيابان بزرگمهر 8- كوچه ش
ــاع محمد تراب زاده)  ــهم مش ــمى پالك ( از محل مالكيت 5 س آقاى محمد تراب زاده مالك رس

محرزگرديده است.
ــند مالكيت    ــت  در  صورت انقضاى  مذكور و  عدم   وصول اعتراض  طبق  مقررات  س بديهى  اس

صادر خواهد شد .9805013
تاريخ  انتشار نوبت  اول : 98/4/26 13
تاريخ انتشار نوبت  دوم  : 5/10/ 1398

على  صفائى  فر 
 رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  قاينات
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران
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الملک الحق المبین

پنجشنبه 10 مرداد 1398 29 ذی القعده 1440 1 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9028 

 مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا درخصوص تنش اخیر 
میان کره جنوبی و ژاپن گفت: توکیو و سئول دو متحد مهم 
واشنگتن هستند و آن ها را به تنش زدایی ترغیب خواهیم کرد. 
با این حال سخنگوی کابینه ژاپن اعالم کرد، روابط کشورش با 
سئول در شرایط بغرنجی قرار گرفته و بهبود این وضع منوط 

به اقدامات سازنده از سوی کره جنوبی است.

ژنرال »جان هایتن«، نامزد تصدی پســت معاونت رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا در جلسه تأیید صالحیت خود در 
کمیته نیروهای مسلح سنا، اتهام آزار جنسی مطرح شده علیه 
خود را رد کرد. »کاترین اسپلتستوسر« سرهنگ ارتش آمریکا 
چند روز پیش در یک مصاحبه عمومی، تأکید کرد که ژنرال 

جان هایتن وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. 

عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در یک سخنرانی 
گفت: تمام کسانی که در دولت از اتخاذ تصمیمات اصالحات 
اقتصادی نگران هســتند، این سؤال را دارند که آیا اصالحات 
 اجرا خواهد شــد یا خیر؟ وی افزود: من هم نگران هســتم ،
اما مســلماً این اصالحات انجام خواهد شد و اگر مردم با آن 

مخالفت کنند، من از دولت استعفا می کنم.

عبداهلل آیاز، مدیرکل اداره مهاجرت وزارت کشــور ترکیه 
در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی در واکنش به گزارش منفی 
اخیر سازمان دیده بان حقوق بشــر درباره رفتار این کشور با 
آوارگان سوری ادعا کرد: عملیات ما در استانبول نه برای مقابله 

با سوری های مقیم ترکیه بلکه با مهاجران غیرقانونی است!

عبدالفتاح البرهان، رئیس شــورای نظامی انتقالی سودان 
تأکید کرد که نظامیان این کشور در یمن باقی می مانند. وی 
افزود: این مســئله در چارچوب توافق نامه امضا شده با ائتالف 
ســعودی صورت می گیرد. پیشتر اخباری در خصوص خروج 

نظامیان سودانی از برخی مناطق یمن منتشر شده بود.

کره شمالی باز هم موشک شلیک کرد 

تیر اخطار به سبک »کیم«
  جهان  کره شمالی در اعتراض به اقدامات خصمانه آمریکا، 
دومین آزمایش موشــکی خود در یک هفته اخیر را انجام داد. 
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد، پیونگ یانگ بامداد 
دیروز دو موشــک بالستیک را از ســاحل شرقی خود شلیک 
کرده اســت. این پرتاب ها از شبه جزیره »هوندو باندو« انجام 
شــد. بر پایه گزارش ها، موشــک ها پس از رسیدن به ارتفاع 
۳۰ کیلومتری و طی مسافتی ۲۵۰ کیلومتری به دریای ژاپن 
ســقوط کردند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با بیان اینکه 
نوع موشک ها مشخص نبوده، گفت، موشک ها »نوعی متفاوت 
از مدل های قبلی بودند.« سئول همچنین در پی اقدام جدید 
همسایه شمالی اش نشست فوق العاده شورای امنیت ملی این 
کشــور را برگزار کرده است. واشنگتن اما در نخستین واکنش 
از زبــان یک مقــام عالی رتبه دولت آمریکا اعــالم کرد: ما از 
گزارش های شلیک موشک از سوی کره شمالی مطلع شدیم و 
اوضاع را زیر نظر خواهیم داشت. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
هم گفته است که با متحدان درباره این آزمایش جدید رایزنی 
می کند. این در حالی اســت که کره شمالی تاکنون در مورد 

آزمایش موشکی اخیرش اظهار نظری نکرده است.
پیونگ یانگ پنجشنبه گذشته نیز از سواحل شرقی اش دو موشک 
کوتاه برد پرتاب کرد که این اقدام از نارضایتی کیم نسبت به عدم 
پیشرفت در مذاکرات با واشنگتن حول محور برنامه تسلیحات 
اتمی اش حکایت دارد. وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد موشــک های 

کره شمالی که روز پنجشنبه هفته گذشته پرتاب شد، خط سیر 
غیرمتعارفی داشت و در مقایسه با دیگر موشک های بالستیک 
متعارف در ارتفاع پایین تری پرواز کرد و به همین دلیل رهگیری 
آن ها دشوار می شود. به تازگی کره شمالی خشم خود را نسبت 
به برنامه تمرین های مشــترک نظامی کره جنوبی و آمریکا که 
به طور ســاالنه برگزار می شــود، ابراز کرد. اواخر تیرماه، پیونگ 
یانگ اعالم کرد احتمال دارد بــه دلیل رزمایش های ماه آینده  
واشنگتن-ســئول، حتی در خصوص آزمایش اتمی خود نیز که 
بنا به دالیلی کاهش پیدا کرده بود، تجدیدنظر کند. کره شمالی 
هشدار داد که این اقدام می تواند بر از سرگیری گفت وگوها بر سر 
خلع ســالح اتمی اثر بگذارد. گفتنی است با وجود هشدارهای 
پی در پی کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی از چند هفته پیش 
رزمایش های نظامی مشــترک خود را از سر گرفته اند. دو کشور 
تابستان سال گذشته به دنبال نخستین نشست سران آمریکا و 
کره شمالی در سنگاپور، این رزمایش ها را به حالت تعلیق درآورده 
بودند. آزمایش های جدید موشــکی کره شمالی در حالی است 
کــه »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا دو روز پیش اظهار 
امیدواری کرده بود گفت و گوها با پیونگ یانگ »خیلی زود« از سر 
گرفته شود. رهبران آمریکا و کره شمالی نهم تیرماه برای سومین 
بار و این دفعه در منطقــه غیرنظامی در مرز دو کره با یکدیگر 
دیدار کردند. دو دیدار قبلی ترامپ با رهبر کره شمالی به جهت 

زیاده خواهی های رئیس جمهور آمریکا بی نتیجه پایان یافته بود.

روسیا الیوم: دادگاه سودان محاکمه »عمر 
البشیر« رئیس جمهور برکنار شده این کشور را 
به تاریخ ۱۵ آگوست )۲۴ مرداد( موکول کرد.

رویترز: وزارت انرژی قزاقســتان و شرکت 
»انی اس.پــی.آی« ایتالیا قراردادی در مورد 
استخراج نفت در دریای »خزر« امضا کردند.

العربی الجدید: جرد کوشنر، داماد و مشاور 
ویژه رئیس جمهوری آمریــکا در مذاکرات 
ســازش تشــکیالت خودگــردان و رژیــم 
صهیونیســتی دیــروز وارد »امان« پایتخت 
اردن شد و مورد استقبال عبداهلل دوم، پادشاه 

این کشور قرار گرفت.

النشره: »أسامه جویلی« از فرماندهان نظامِی 
وابســته به دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد 
که »خلیفه حفتر« در جنگ علیه طرابلس 
به نیروهای خارجی متوســل شــده است.

با  اتوبوس  برخورد یک دســتگاه  جمهور: 
مین کنار جاده ای  در بزرگراه هرات- قندهار، 
تاکنون به کشته شدن ۳۴ مسافر و مجروح 

شدن ۱۷ نفر دیگر منجر شده است.

آناتولی: وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کــرد: در جریان عملیات »پنجه- ۲« 
نیروهای مســلح این کشــور علیه پ ک ک 
در شــمال عراق، چهار تروریســت از پای 

درآمده اند.

المیادین: یاسر عبدالرحیم، سخنگوی هیئت 
معارضان برای شــرکت در نشست آستانه، 
ســرانجام اعالم کرد، آن ها در این نشســت 

شرکت می کنند.

العهد: رژیم صهیونیستی از آغاز سال جاری 
میالدی تاکنون ۵۴ فلسطینی از جمله ۱۲ 
کودک را در نوارغزه به شهادت رسانده است.

سی ان ان: آمریــکا برای امضای سه معامله 
تسلیحاتی به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد دالر 

با مصر، کانادا و کره جنوبی به توافق رسید.

 آتشی که هنوز زبانه می کشد
»تظاهرات میلیونی« سودانی 

علیه کشتار شهروندان
مهر: همزمان با افزایش شمار تلفات حمله 
بــه تظاهرات کنندگان شــهر األبیض به 6 
کشــته، انجمن مشاغل ســودان خواستار 
برگزاری »تظاهرات میلیونی« شــد. دیروز 
نیز مردم خشــمگین ســودان با برگزاری 
تظاهرات هایی در چند شهر، کشته شدن 
دانش آموزان به ضرب گلوله تک تیراندازان را 
محکوم کردند. منابع خبری روز دوشنبه از 
کشته شدن 6 نفر از جمله چهار دانش آموز 
در تظاهرات استان کردفان شمالی سودان 
کــه در اعتراض به کمبود ســوخت و نان 
برگزار شــد، خبر دادند. در پــی این اقدام 

تمامی مدارس سودان تعطیل شده است.

 خواب آشفته ریاض و تل آویو
 برای جنبش شیعیان نیجریه

الوقت- سرکوب خشونت بار شیعیان نیجریه توسط نظامیان این کشور درمیان 
چشمان نظاره گر و دهان های بسته دولت و سازمان های غربی مدعی دفاع حقوق 
بشــر هر روز با شدت بیشــتری صورت می گیرد و این در حالی است که طبق 
حکم دادگاه نیجریه شــیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه سال ۲۰۱6 از 
اتهامات وارده تبرئه شد، اما نظامیان و دولت نیجریه از اجرای این حکم خودداری 
می کننــد. در این میان چند روز پیش در تحولی مهم »دایو آپاتا« وکیل عمومی 
دولت نیجریه با انتشار پیامی تأیید کرد که دادگاه فدرال ابوجا با درخواست دولت 
برای تروریستی نامیدن جنبش اسالمی نیجریه و اعمال محدودیت بر اعضای این 
جنبش موافقت کرده اســت. برای یافتن ریشه های این اقدام دولت نیجریه الزم 
اســت فعالیت های جنبش اسالمی نیجریه و نقش سایر قدرت ها در غرب آفریقا 

مورد بررسی قرار بگیرد.
جنبش اسالمی نیجریه)IMN( اوایل دهه 8۰ میالدی با هدف انجام فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی تأسیس شد. جنبش اسالمی حدود ۳۰۰ مدرسه ابتدایی و 
راهنمایی در سراسر نیجریه تأسیس کرده است. به دلیل اینکه در نیجریه بیش از 
۲۵۰ گروه قومی و نژادی وجود دارد و جنبش اسالمی به دنبال وحدت و مسالمت 
با سایر اقوام و گروه های دینی است، پس از بحران انتخابات ۲۰۱۱ نیجریه، شیخ 
زکزاکی به مسیحیان منطقه گیلسو و برخی دانشجویان مسیحی در بحران دانشگاه 
پناه داد. پیشینه تصوف در آفریقا و روحیات خاص مردم این قاره و شناخت قبلی از 
ائمه اطهار در بین برخی گروه ها مثل »خوجه ها« سبب شده مذاهبی مانند تشیع 
که ریشه های لطیف و باطنی دارند، سریع تر رشد و گسترش پیدا کنند؛ به گونه ای 
که جمعیت شیعیان که تا پیش از ۱99۴ کمتر از ۵ هزار نفر بود در مدت ۱۵ سال 

از ۷ میلیون نفر هم عبور کرد. 
برخــی افراد مانند عالمه شــیخ نجاح طائی از نزدیکان ســابق شــیخ زکزاکی 
معتقدند جمعیت شیعه نیجریه به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. آنچه مسلم است 
سخنرانی ها و محافل فرهنگی و علمی جنبش اسالمی نیجریه در سال های فعالیت 
خود سبب شد تا نیجریه به سومین کشور با بیشترین جمعیت شیعه تبدیل شود. 
این مسئله مهم ترین عامل ترس دولت نیجریه و برخي حکومت های عربی و رژیم 
صهیونیستی شد و شروع به زمینه چینی برای ایجاد محدودیت و سرکوب شیعیان 

نیجریه کردند. 
از زمان روی کار آمدن محمدو بوهاری که شــخصیتی نزدیک به عربستان است 
این فشارها افزایش یافته است. با وجود کشتار زاریا و زندانی کردن رهبر معنوی 
و تعداد زیادی از شیعیان، هنوز نگرانی این قدرت ها از بین نرفته و با تروریستی 
اعالم کردن جنبش اســالمی به دنبال ریشه کن کردن تمام کانون های تقویت 

شیعیان نیجریه هستند. 
با وجودی که دستگاه قضایی نیجریه در دسامبر ۲۰۱6 حکم آزادی سریع شیخ 
زکزاکی را داد، اما دولت نیجریه از آزاد نمودن او خودداری کرده و در روزهای اخیر 
سعی در مسموم کردن رهبر معنوی شیعیان نیجریه دارد. »ابراهیم سلیمان« عضو 
جنبش اسالمی نیجریه گفت: سرپیچی دولت نیجریه از اجرای حکم دادگاه مبنی 
بر آزاد کردن شیخ و ممانعت از معاینه وی توسط پزشکان مطمئن، حاکی از این 

است که اراده ترور یا قتل تدریجی شیخ زکزاکی وجود دارد.

IMN تبعات تروریستی اعالم کردن
دولت پس از آنکه راهپیمایی مســالمت آمیز شــیعیان که در اعتراض به ادامه 
بازداشت زکزاکی به خیابان آمده بودند را به خشونت کشاند، درخواست تروریستی 
اعالم نمــودن این گروه را نمود. به موجب حکم دادگاه نیجریه  فعالیت جنبش 
اســالمی در همه ایاالت و بخش های کشــور نیجریه ممنوع خواهد بود و سایر 
گروه ها و شهروندان نیجریه حق مشارکت در فعالیت های مربوط به این جنبش 
را ندارند. با این حال می توان گفت ســه مسئله سبب افزایش محبوبیت و نفوذ 
این جنبش پــس از این حکم خواهد بود ۱-این حکــم دادگاه برخالف ماده ۴ 
میثاق حقوق مدنی وسیاســی )۱9۷6( اســت که اعالم می کند آزادی مذهب 
جزو حقوق غیر قابل تعلیق اســت. ماده ۱8 و ۲۷ این میثاق بر ابعاد دیگر آزادی 
مذهب تأکید می کند بنابراین اقــدام دولت نیجریه بر خالف موازین بین المللی 
است و همین مسئله سبب می شود این جنبش از طریق نهادهای حقوق بشری 
فشارهای دولت نیجریه را منعکس کند .۲-این جنبش هیچ گونه سالحی در دست 
ندارد و عمده فعالیت های آن آموزشی است. دولت نیجریه پس از کشتار زاریا در 
ســال ۲۰۱۵ تمام محدودیت های فراقانونی را براین جنبش اعمال کرده اســت. 
چنین حکمی هیچ مصداق جدیدی برای توجیه ســرکوب ندارد و طبیعی است 
که جنبش اسالمی فعالیت های آموزشی و مجازی خود را بیشتر تقویت خواهد 
کرد ۳-خشونت های گروه های تروریستی واقعی مانند بوکوحرام و مماشات دولت 
دربرابر آن ها افکار عمومی جهان را به ســمت گروه های مســالمت جویی مانند 
جنبش اســالمی به عنوان یک نسخه جایگزین مناسب مذهبی هدایت می کند. 
در همین رابطه هفته نامه اشپیگل اواخر تیرماه در گزارشی از اینکه با وجود گروه 
خشــنی مثل بوکوحرام دولت نیجریه جنبش اسالمی را سرکوب می کند، اظهار 

تعجب نموده بود و از جنبش اسالمی به عنوان قربانی یاد نمود.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱۰۰8۷ -۳۷68۴۰۰۴  )۰۵۱(
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  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷6۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 9۱۷۳۵  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷68۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
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عکس نوشت

همسر فراری حاکم دو بی در محکمه
همسر حاکم دوبی برای نخستین بار پس از فرار خبرسازش از دوبی 
به لندن رؤیت شد. هیا بنت الحسین در نخستین دادگاه رسیدگی به 

اختالفاتش با حاکم دوبی که در لندن برگزار شد، حاضر شد. 
وی که خواهر ناتنی پادشــاه اردن اســت در این دادگاه دادخواست 
مربوط به »حضانت دو فرزندش و حمایت و عدم مزاحمت« از سوی 
همســرش را تقدیم دادگاه کرد. شــاهزاده هیا با دو فرزند خود که 
هفت و ۱۱ سال دارند، چندی پیش از امارات فرار کرده و از انگلیس 

درخواست پناهندگی کرده بود.

  در واکنشی دیرهنگام  فرافکنی بولتون جنگ طلب:  رکوردشکنی لندن!
صادرات تسلیحات انگلیس 

به ۱4 میلیارد پوند رسید
»استارت جدید« احتماالً 

تمدید نخواهد شد
سازمان ملل خواستار توقف 

اعدام ها در بحرین شد
یورو نیــوز: وزارت دفــاع انگلیس اعالم 
کرد این کشــور در ســال ۲۰۱8 میالدی 
۱۴ میلیارد پوند ســالح صادر کرده است. 
صادرات این میزان سالح در یک سال رکورد 
تاریخی به شــمار می رود. بنــا بر این آمار، 
فروش جنگ افزار انگلیس در سال ۲۰۱8 به 
باالترین میزان از سال ۱98۳ رسیده است. 
به این ترتیب انگلیس، برای نخستین بار از 
سال ۲۰۱۴ به بعد پس از آمریکا به دومین 
صادرکننده بزرگ تسلیحات جهان بدل شده 
است. قطر، امارات، عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای خاورمیانه مشــتری 8۰ درصد 

تسلیحات فروخته شده انگلیس هستند.

فارس: مشــاور امنیت ملی کاخ سفید با 
ناقص خواندن پیمان کاهش تســلیحات 
راهبردی با روســیه، تأکیــد کرد احتماالً 
پیمان موسوم به »استارت جدید« پس از 
سال ۲۰۲۱ تمدید نمی شود. جان بولتون 
در اظهاراتی فرافکنانه مدعی شد این پیمان 
تسلیحات هســته ای تاکتیکی کوتاه برد و 
»سیســتم های تحویل روسیه« را پوشش 
نمی دهد بــه همین دلیل ناقص اســت. 
معاهده کاهش تسلیحات اتمی راهبردی 
موسوم به اســتارت جدید در سال ۲۰۱۱ 
اجرایی شــد و به طرفین هفت سال برای 
کاهش تسلیحات خود فرصت داده است. 

ابنا: ســازمان ملل متحد در واکنشــی 
دیرهنگام از آل خلیفه خواست تا صدور هر 
گونه حکــم اعدام   را متوقف و در محاکمه 
متهمانی که حقوق آن ها نقض شده است، 
تجدید نظر کند. این در حالی اســت که 
ســازمان ملل پس از گذشت چند روز از 
اعــدام دو جوان بحرینی و شــهادت یک 
جــوان دیگر در جریان تظاهــرات، بدون 
محکوم کردن این جنایت ها، به تحوالت 
اخیر واکنش نشان داده است. گفتنی است 
آل خلیفه به تازگی دو تن از شهروندان این 
کشور به نام های احمد الماللی و علی العرب 
را با اتهامات صوری محاکمه و اعدام کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان  جنبش انصاراهلل یمن از دســتگیری بیش از ۴۰ مزدور سعودی در 
عملیات نیروهای مشــترک یمنی در مرزهای اســتان صعده در شمال این 
کشــور خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصاراهلل 
در کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأیید این خبر اظهار کرد: این تعداد از عناصر 
مزدور در عملیات نیروها در غرب عسیر و نزدیکی مرز مشترک با عربستان 

پس از درگیری سنگین با شبه نظامیان در تور یمنی ها افتاده اند. 
یحیی سریع تأکید کرد: در این عملیات همچنین ده ها نفر از شبه نظامیان 
ائتالف سعودی کشته و زخمی شدند. عربستان تاکنون هیچ گونه واکنشی 
نسبت به این شکست نشان نداده است. نیروهای مشترک یمنی روز سه شنبه 
نیز پنج فروند موشــک بالســتیک »زلزال یک« را به سمت محل استقرار 
شــبه  نظامیان در نجران شلیک کردند. یگان موشکی ارتش یمن و انصاراهلل 
از ابتدای ســال ۲۰۱9 با تقویت سامانه موشکی و ارتقای آن، نقش ویژه ای 
در توازن قوا ایفا کرده اســت. همزمان با این تحوالت وزیر مشاور در دولت 
قطر به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توصیه کرد از یمن خارج شده 
و این کشــور را به مردمش بسپارند. »حمد الکواری« در صفحه توییتر خود 
با اشاره به اینکه یمن یکی از کشورهای اصیل و دارای تمدن است، نوشت: 
»اگر کشورهای خلیج ]فارس[ آن زمان که شرایط فراهم بود به توسعه یمن 
کمک می کردند، اکنون به منبعی برای خیر و امنیت تبدیل شده بود«. وی 
با اشــاره به اینکه باید یمن را به حال خود رها کرد، نوشــت: »هر کسی در 
امور داخلی یمن دخالت کرد بهای آن را پرداخت، یمن را به یمنی ها واگذار 
کنید، به آن ها اعتماد کنید و به بازسازی آن کمک کنید]در آن صورت[ یمن 

یکپارچه خواهد شد«

 سازمان ملل: جنگ، یمن را ۲۰ سال به عقب برده است
در همین حال یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده جنگ ویرانگر 
در یمن این کشــور را از لحاظ توسعه و دسترسی به آموزش و پرورش ۲۰ 
سال به عقب برده اســت. »آچیم اشتاینر«، در گفت وگو با آسوشیتدپرس 
تصریح کرد: »بخش زیادی از اقتصاد یمن دچار فروپاشی شده و مردم، واقعاً 
پولی برای خرید غذا ندارند.« وی اضافه کرد: »هزاران مدرسه تعطیل شده اند، 
میلیون ها کودک قادر به حضور در مدرســه نیستند و یک نسل از آموزش 
و پرورش محروم شــده است. یمن، ۲۰ سال از توسعه عقب افتاده است.« 
ائتالفی به رهبری عربستان سعودی از فروردین ماه سال ۱۳9۴ کشور فقیر 
یمــن را برای بازگرداندن قدرت به »عبد ربه منصور هادی«، رئیس جمهور 
مستعفی یمن هدف حمالت سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است. 
این حمالت به نابودی زیرســاخت های یمن و گســترش فقر، بیکاری و 
بیماری های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. جدیدترین 
آمارها حاکی از آن هستند که بیش از 9۱هزار نفر بر اثر این جنگ کشته 
شده اند. کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگ ترین بحران بشری 
در جهان توصیف می کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را 
تشکیل می دهند، نیازمند نوعی کمک رسانی و حمایت بشردوستانه هستند. 
از این میان، 8/۴ میلیون نفر نمی دانند وعده غذایی بعدی شان از کجا تأمین 

خواهد شد.

گزارش

40 مزدور سعودی درتور انصاراهلل
درگیری سنگین نیروهای یمنی با اشغالگران در مرز با عربستان

تحلیل بدون تیتر
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آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩  – ﹝︣﹙﹥ دوم
 ️︗ رخ ٩٧/٨/٢١ ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س در ﹝﹢رد ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹢﹞ ﹩﹎︣و آ﹫︎
ا︗︣ای ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︫ــ︣ب ︠﹢︫ــ︀ب (︨﹙︴︀ن آ︋︀د) ، ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︖︡دًا ︋﹥ ا︵﹑ع ﹝︀﹜﹊﹫﹟ 
﹥ ا﹫﹨ ﹤﹊﹠️  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ر︨ــ﹞﹩  ︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ﹝︐︭︣﹁﹫﹟ ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ : ﹡︷︣︋   ︮،
﹑﹋︀ی  ﹢︫︀ب وا﹇︹ در ارا︲﹩ ﹇︧﹞️ ﹝︧︐︓﹠﹫︀ت ︎   ︠︣ ︣ب︫  ︳ ا﹡︐﹆︀ل آب︫  داد﹎︧︐︣ی از ﹝﹏ ا︗︣ای︠ 
 ﹩︋︀و︲﹞﹟ ارز ︡︀زد  ︋﹩︀﹆︋١٠ ار ︩ ﹥ ا﹞︡ آ︋︀د︋  ︀︾︫︡ــ️ و ١٢ ا︮﹙﹩ ﹝﹢︨﹢م︋   ︋﹤ ١١ ا︮﹙﹩ ﹝﹢︨ــ﹢م︋ 
﹥ ﹝﹫︤ان ١٣۶۴۴ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ (٣*۴۵۴٨ ﹝︐︣ )  ﹥ ︑﹆﹢﹛ ︻︀د﹐﹡﹥ ارا︲﹩ ﹝︧︐︓﹠﹫︀ت ︋  ︧︠︀رات وارده ﹡︧︊️︋ 
از ﹇︣ار ﹨︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹٢٠/٠٠٠ ر︀ل ︋︀︋️ ︋︣﹇︣اری ﹆﹢ق ار︑﹀︀﹇﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ ، ﹜︢ا در ا︗︣ای ﹝︀ده ٨ 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️  ︣ای ا︗︣ای︋  ︣︡ و ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک︋  ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه︠ 
 ️﹚﹞ ︣ف︸ ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا آورد ︑︀ از ︑︀ر ﹩﹞ ﹏﹝︺︋ ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ د︻﹢ت﹢﹆ ︊︀ن︀︮ و ﹟﹫﹊﹛︀﹞ ﹤﹫﹚﹋ از
︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارك  ١۵ روز ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹇︴︺﹩ ︵︊﹅ ﹡︷︣ ﹨﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ا︻︤ا﹝﹩ ،︋ 
﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ، ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار 
﹙︴︀ن آ︋︀د   ــ︣ی︨  ︡ف ( ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨۶۶٣٣٢٧) و ︀ ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ﹫︀︋︀ن︮  و﹋﹫﹏ آ︋︀د- ا︋︐︡ای︠ 
﹢رت ︻ــ︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح  ︡﹩ ا︨ــ️ در︮   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞

ا﹇︡ام ﹐زم ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۵۹
۰۷


	1 m new new new new
	2 new
	3 new new
	4
	5 new
	6
	7
	8

