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دانشکده های تئاتر 
باید از خواب بیدار شوند

گول بازی های تدارکاتی را 
نمی خوریم

جنگ داخلی پنهان 
درآمریکا!
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گفت وگو با داوود فتحعلی بیگی جواد زرینچه، سرپرست استقالل در گفت و گو با قدس: یادداشتی از حسن عابدینی

 :jامام علی
با علما 

همنشین باش، 
تا علمت زیاد 
و ادبت نیکو 

و جانت پاک 
گردد.  

غرر الحکم
 ح ۴۷۸۶
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 ............ صفحه 3

 همه چیز درباره ادعای ضد انقالب مبنی بر سهم ایران از دریای خزر 

نبش قبر یک شایعه تاریخ مصرف گذشته

سرپرست مرکز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس 

رضوی خبر داد

نام نویسی 
4هزار زوج 

در دومین 
دوره زندگی به 

سبک رضوی

 زندگی  حدود یک ســال پیش بود که »دریای خزر« و ماجرای رژیم حقوقی اش سوژه داغ 
فضای مجازی شــد. بهانه اش هم برگزاری پنجمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای 
خزر در قزاقســتان بود. شبکه های ماهواره ای و رســانه های آن طرف آبی در آن روزها رگ 
میهن پرستی شــان باد کرده بود و چپ و راســت درباره از دست رفتن تمامیت ارضی ایران 
صحبت می کردند. البد همان موقع ها هم بود که شایعه هایی درباره از دست رفتن سهم 50 
درصدی ایران از دریای خزر و تحقیر ایران توســط روس ها در فضای مجازی راه افتاد. اینکه 
دولتمردهایمان چوب حراج زده اند به هویت تاریخی کشورمان که با دریای خزر عجین شده 

 ............ صفحه 9یا منابع نفتی ای که در ازای توافق نامه های غیرعلنی...

هشدار عمران خان 
به آمریکا

باحمله 
به ایران 

وارد باتالق 
می شوید

در صورت تصویب 
یک الیحه محقق می شود

گام بزرگ مجلس 
برای اثربخشی 

مجازات های 
زیست محیطی
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در نخستین جلسه دادگاه محاکمه 
»سید احمد عراقچی« و دیگر 

متهمان مطرح شد

اتهام قاچاق عمده 
ارز برای مدیران 

سابق بانک مرکزی
 ............ صفحه 4

      صفحه 1

آگهى فراخوان شناسايى پيمانكار 
مركـز امور بانـوان و خانواده آسـتان قدس رضـوى در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖︀م                         
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫آ ️︀︻ر ︀ ︀﹡﹢ان را︋  ︀︑﹢ن و︥ه︋  ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︣ا﹩ اردو﹎︀ه︠ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا ﹟︡︗︀ی ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ وا﹨ ﹩︋︀و ︎︦ از ارز ﹩︑﹑﹞︀︺﹞
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :

 ︿﹚︐﹞ ﹩﹠ ﹑﹇︀﹡﹥ ︗️ رده ﹨︀ی︨  ︀زی ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩︠   ︋︀ ـ  ا︗︣ای ︵︊﹫︺️ ﹎︣دی ︻﹙﹞﹩ و د﹠﹩ ﹨﹞︣اه︋ 
︀ ر︻︀️ ︨ــ﹠️ و ر︨ــ﹢م ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ا﹡﹩  و                       ــ︀زی و︀︎︣︋﹩ اردو﹨︀ ︋  ــ︀﹝﹏ ﹁︱︀︨  ــ﹢م ﹎ــ︣دی︫  ـ ︋ 

راه ا﹡︡ازی ︋︀غ آ︑﹙﹫﹥ ، ︀ی و ﹇﹢ه ︨︣ای ︨﹠︐﹩  ، ﹝︴︊ و د﹍︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳
ـ  راه ا﹡︡ازی ﹋︀﹁﹥ ﹋︐︀ب

ـ  ︠︡﹝︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ورز︫﹩ ︋︀ رو﹊︣د ︑︣و︕ ورزش ﹨︀ی ﹨﹞﹍︀﹡﹩ 
ــ﹞︀ره   ︫︀ ﹁︺︀﹜﹫﹟ در ﹢زه ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،ا︗︐﹞︀︻﹩ ، ﹨﹠︣ی و ورز︫ــ﹩  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋ 
︀ رزو﹝﹥ ﹋︀ری  ﹢د را ﹨﹞︣اه︋  ﹫︪︐︣ ،︎﹫︪﹠︀دات︠  ︀زد︡ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋   ︋️︗  ٣٧۶٠٠٠٣١ ﹟﹀﹚︑
  -️︓︺ ﹢﹜﹢ار︋  ︀﹡﹢ان وا﹇ــ︹ در︋  ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ ا﹝﹢ر︋   ︋١٣٩٨/٠۵/٢٠ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀ر  ︳︊ــ︑︣﹞

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏﹢︑ ١۴ ︎﹑ک ٩ ️︓︺︋
 ﹤در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ️﹋︫︣ ️︗ ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨ــ️ ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ ﹝︡ارک ار︨︀﹜﹩ از و ا ﹩︡︋

﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 ︨︀ز﹝︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی

﹝︣﹋︤ ا﹝﹢ر ︋︀﹡﹢ان و ︠︀﹡﹢اده 

/ع
۹۸
۰۵
۹۸
۶

︀﹡﹢اده ︀﹡﹢ان و︠  ﹝︣﹋︤ ا﹝﹢ر︋ 

اصالحيه 
 ﹩﹎ــ︀پ دو ﹝ــ﹢رد آ ــ︣و﹫︎
﹁︣ا︠ــ﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ ﹝﹢ر︠﹥ 

 ﹟︡︋ ،  ی ٨ ︨︣ا︨ــ︣ی ﹤﹀︮ ١٢ ﹝ــ︣داد
و︨﹫﹙﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠︡﹝︀ت 
﹡﹍︊︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد 
︋﹥ ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧٠و ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
را﹨︊ــ︣ی  و  ﹡﹍ــ︡اری  ︑︀﹝﹫ــ﹟  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︋ــ﹥  ﹇︀﹛(︻ــ︕)  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹫︮  ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٨

︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۵
۹۶
۹

فراخوان مناقصه 
بيمارستان دكتر شيخ 

۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۹۶
۷

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ا︡اث ︨︀﹜﹟ ︾︢ا ︠﹢ری و ر︨︐﹢ران زا︫︣︣ ر︲﹢ی
︀﹐︑︣ در ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ی   ︋︀ ــ﹊︀ران دارای ر︑︊﹥ ۴ و﹡︀﹝﹫ ــ﹥ ا﹡︐︀ب︎  آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️︋ 
︨︀︠︐﹞︀ن و ︑︀︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات ︗️ ︨︀︠️ دو ︎︣وژه ︨︀﹜﹟ ︾︢ا ︠﹢ری و ر︨︐﹢ران زا︫︣︣ ر︲﹢ی ︋﹥ ﹝︐︣اژ ︡ودی ۴٠٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ 
ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای رزو﹝﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ در ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︀︠️ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ، د︻﹢ت          
﹝﹩ ﹡﹞︗ ︡︀️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/١٧ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ 
 ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٢٠٠١١٢۶﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ﹩﹡︤ی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹋︣﹞ ︡ا  ، ︨︀ز﹝︀ن︫ ︀ر راه ، ︪︡﹞

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

/ع
۹۸
۰۵
۸۷
۳

/ع
۹۸
۰۵
۹۶
۵

آگهى مناقصه عمومى تك مرحله اى»
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︡اث ﹝︤ن ۵٠٠ ﹝︐︣﹝﹊︺︊﹩ ا﹋﹢︎︀رک

﹢رت   ︮﹤ ︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ﹥ ﹝﹫︤ان ٢٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل  ﹝﹩︋  ﹢رت ﹝﹆︴﹢ع︋   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️︫  ︍︣ده︫   ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع︨ 
. ︡ ︫︀ ﹩ ﹡︀م︋   ︋️ ︀ اوراق ﹝︪︀ر﹋  ︧︀ب ﹝︢﹋﹢ر و ﹤︗در و ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹢رت ︲﹞︀﹡  ︮﹤  ︋︀  ︤د و  ﹟︀رت د﹨﹛ ﹁︣ورد︖︑ ﹈﹡︀ ﹥ ︧︀ب ٢٠١٨٨٠۵٨۶۶︋   ︋︤ وار

.︫︡︀ ︍︣ده ا﹡︖︀م ︑︺︡ات: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات در ﹨﹠﹍︀م ︻﹆︡ ﹇︣ارداد﹝︺︀دل١٠در︮︡   ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد ﹝﹩︋  ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع︨ 
﹢د.  ︣داری ︤د ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︫  ︣ی︫   ︫︤︊ ﹫﹞︀﹝﹠︷︣ و﹁︱︀ی︨  ︀ز﹝︀ن︨  ︀ل١٣٩٨︨  ﹢د︗﹥︨   ︋﹏﹞ ︣وژه از ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر︎︣وژه:︎ 

︣داری ︑︀  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹝︣﹝︀﹡﹥ اداره ︣ا︨️︫  ﹫︪﹠︀دات︋   ︎﹜﹫﹚︧︑ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ر  .︫︡︀  ︋﹩﹞  ٩٨/۵/١۴ ا︨﹠︀د: ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د از ︑︀ر ﹏﹢︑ و ︡︣  ︠️﹚﹞
︀︎︀ن و﹇️ اداری روز  ﹊︪﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٧  ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات در ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٨  در د﹁︐︣ ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن  ﹝﹀︐﹢ح 

﹢د.  ︫﹩﹞
 ︣︤د                                  ﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر:︫ 

parks.yazd.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا︨﹠︀د: آدرس ا ️﹁︀در ﹏﹞
︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت  ︀﹡﹈ ︑︖︀رت ︨  ﹞︀ره ٢٠١٨٠۵۴۶۶۶ ﹡︤د︋  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ﹢رت وار︤ ﹡﹆︡ی︋   ︮﹤ ﹇﹫﹞️ و ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د: ﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د ۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋ 

﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ . 
 ﹈ ،از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر ︣︐﹝﹋︡وش و﹞ ︍︣ده ﹨︀ی ﹢د،︨  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡︍︣ده و ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ︫︭﹩ و  ﹡︷︀︣ آن ﹝︴﹙﹆
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺﹛︀︴﹞و ️﹁︀ا︨﹠︀د را در ︡︣  ︩︠﹫ parks.yazd.ir  ️︀﹁︣م︎   ︨﹤ ︣︡ ا︨﹠︀د،︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︠️︗ ﹤︗و ︤از وار ﹏︊﹇ ️︧︀ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹝﹩︋ 

﹥ ا︨︐︣دادا﹟ و︗﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ﹡︡ارد.  ﹠︡ و وار︤ و︗﹥،︫︣داری ﹡︧︊️︋   ︋﹟ا ️︀︻در︮﹢رت ︻︡م ر
 .︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋︀﹡︍︣ده ﹨︀ی آ ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︀ن اول ︑︀ دوم﹎︡﹡︣  ︋﹤︙﹡︀﹠

︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︀﹡︀︐︨︀ی ﹝︣ا﹋︤ ا︣دار ︣داری ︤د ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٠ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣وط و ︑﹊︀﹜﹫︿︫  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل︫  ﹫︪﹠︀د︋  ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و دادن︎ 

﹨ ﹤﹠︤︀پ و ﹡︪︣ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                                                                                      ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵۵٢۶٢١  م ا﹜︿:۶۴٩١

﹢رت   ︮﹤ ︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ر︀ل  ﹝﹩︋ 

سیاست: امیرکیومــرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی 
ارتش دیروز در نهمین جشنواره مالک اشتر نیروی زمینی 
ارتش طی سخنانی گفت: نیروی زمینی با تغییر ماهیت در 
یگان های رزم خود از یگان های سنتی عبور کرده و تبدیل 
به یک نیروی واکنش سریع و متحرک شده است. وقتی ما 
می توانیم به نیازهای روز پاسخگو باشیم که اوالً کارآمدی 
را باال برده و پس از آن تحرک نیروی زمینی را باال ببریم. 
فرمانــده نیروی زمینی ارتش ادامــه داد: تیپ های پیاده 
و تکاور به تیپ هــای متحرک هجومی و 6 تیپ واکنش 
سریع هم در ساختار نیروی زمینی تعریف کرده ایم و در 
ســاختار یگان های زرهی نیز تغییراتی را انجام داده ایم تا 
نیروی زمینی پوست اندازی کند. امروز پس از سه سال از 
فرماندهی حقیر در نزاجا یگان های نیروی زمینی از 60 تا 

100درصد متحرک دارند. عالوه بر این بخش اعظمی از 
تجهیزات مورد نیاز تحرک را هم ذخیره کرده ایم تا در روز 
مبادا از آن ها استفاده کنیم و به نیازهای عملیاتی روز پاسخ 

دهیم. امیر حیدری تصریح کرد: نیروی زمینی آماده است 
در هر مأموریت دفاعی و امنیتی پای  کار بیاید و در مقام 
انجام آن مأموریت برآید. وی افزود: ما در نیروی زمینی از 
بدو مسئولیت بنده اعالم کردیم فرماندهی در نزاجا بر سه 
پایه والیت محوری، عدالت محوری و شایسته ساالری استوار 
است و تمام توان نیروی زمینی را به کار گرفتیم. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ما والیت را صراط مستقیم 
تعریف کردیم و در نیــروی زمینی این اعتقاد را نهادینه 
کردیم که سرای مستقیم و عینی قابل تجسم والیت فقیه 
است. نخستین شاخصه شخص والیتمدار، اطاعت پذیری 
است. پس از انتصاب، اوامر رهبر معظم انقالب را دسته بندی 
کرده و برنامه باز طراحی نزاجا را تهیه کرده و خدمت رهبر 

انقالب دادیم .

ری، سخنگوی مقاومت  سیاست: مهندس نصر الِشــمَّ
اسالمی نَُجباء در بهارستان با رئیس  کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو 
کــرد. وی در گفت  وگو با حجت االســالم مجتبی ذوالنور 
با اشــاره به اینکه امپراتوری محــور مقاومت برای ظهور 
زمینه سازی می کند، بر تبعیت نَُجباء از مقام معظم رهبری 
و مرجعیت تأکید کرد. وی توفیقات جمهوری اســالمی 
ایران را مایه افتخار همه مســلمانان از جمله شــیعیان 
عراق خواند و گفت: برای تبریک گفتن این پیروزی ها به 
ری ادامه داد: جدا از پیروزی های  ایران سفر کرده ام. الِشمَّ
گذشته محور مقاومت، سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف 
نفتکش انگلیسی نشان داد که قدرت محور مقاومت تنها 
در عرصه نظری نیســت و این محور در میدان عمل هم 

قــدرت دارد. معاون دبیرکل نَُجباء افزود: غربی ها از هالل 
شیعی یا امپراتوری ایران سخن می گویند، ولی در واقع این 
امپراتوری محورمقاومت است که برای ظهور زمینه سازی 

ری ضمن اشاره به مقابله دائمی شیعیان  می کند. الِشــمَّ
عــراق با اســتبداد داخلی و اشــغالگران خارجی، اظهار 
داشت: مستکبران به بهانه اعطای آزادی وارد عراق شدند 
و شــیعیان را تحریک کردند که علیه اهل سنت عملیات 
انتقام جویانه انجام دهند، اما رهبری حکیمانه مراجع شیعه 
مانع از این اقدام شــد. معاون دبیرکل نَُجباء با اشــاره به 
پیگیری نمایندگان مجلس عراق برای اخراج آمریکایی ها، 
از ریاســت پارلمان عراق به  خاطر مسکوت گذاشتن این 
ری همچنین گفت: طرحی در  طرح انتقاد کرد. نصر الِشمَّ
دســتور کار کنگره آمریکا قرار دارد که بر اساس آن، هر 
عراقی طرفدار ایران )اعم از فرد یا گروه( تحریم می شود. در 
صورت تصویب این طرح، گروه های مقاومت عراقی روابط 
بغدادـ  واشنگتن را قطع و سفیر آمریکا را اخراج می کنند. 

سیاســت: ابراهیم فیاض، تحلیلگر مسائل سیاسی به 
خبرگزاری تسنیم گفت: دموکراسی حزبی امروز در جهان 
شکست خورده و شاهد هستیم حکومت آمریکا که مهد 
دموکراســی حزبی در جهان به شمار می رود، به تسخیر 
شــخصی به نام ترامپ درمی آید و این فرد با استفاده از 
دارایی های شخصی خود، جبهه  ای علیه دو حزب حاکم 
آمریکا ایجاد و در نهایت نیز می تواند با گفت وگوی مستقیم 
با مردم از طریق شبکه های اجتماعی، رأی اکثریت مردم 
را به سبد خود هدایت کند. نخستین ویژگی نظام حزبی، 
نخبه گرایی آن اســت. به این معنا کــه نخبگان وظیفه 
ارائــه و تبیین یک ایدئولوژی را بر خلــق برعهده دارند. 
ایدئولوژی هایی که خصیصه  آن ها داشتن شعارهایی عاری 
از شعور است. آنچه مسلم است این است که شعار صرف 

مبنای فکری ندارد و تنها به دنبال کسب آرای مردم است، 
در نتیجه بیان شعار بدون پشتوانه اجرایی از سوی احزاب 
به مرور موجب تهی شدن آن ها از درون می شود به طوری 

که امروز شاهد هستیم احزاب بزرگ دنیا از جمله حزب 
دموکرات و جمهوری خواه آمریکا برای پیروزی و جلب آرای 
مردمی، متوسل به محبوبیت قشر بازیگر و خواننده یا به 
تعبیری سلبریتی ها می شوند، بنابراین شاهدیم فعالیت های 
حزبی به علت نبود ایدئولوژی پویــا و کارآمد به مرور به 
ابتذال کشیده شده است. متأسفانه این روند در کشور ما 
نیز جریان دارد و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شاهد 
حمایت پرشور قشر به اصطالح سلبریتی از آقای روحانی 
بودیم و پس از باال رفتن قیمت دالر و به دنبال آن گرانی 
افسارگســیخته کاالها، همین بازیگران و فوتبالیست ها 
نخستین کسانی بودند که از حمایت خود ابراز پشیمانی 
کردند و حتی بعضاً کارشان به تفحش و ناسزایی گویی به 
شخص رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت او نیز رسید. 

امیرحیدری: 

دیدار سخنگوی نَُجباء با رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

ابراهیم فیاض:

نیروی زمینی ارتش به یک نیروی واکنش سریع تبدیل شده است

هشدار به آمریکا درباره تصویب طرح ضدعراقی در کنگره

دموکراسی حزبی امروز در جهان شکست خورده است

در دو حمله مسلحانه
بیش از 70 شهروند آمریکایی کشته و زخمی شدند

ضمیمه  روز

گفت و گو با عباس سلیمی نمین و گفتاری 
از دکتر جواد منصوری به همراه چند سند 

تاریخی را در این شماره می خوانید ...

ضمیمه تاریخ روزنامه 
 قدس»چراغ« را 

دوشنبه ها ببینید

جنگل های متحده !
 ............ صفحه 8

ترک تازی های استعامر

گفتاری از جواد منصوری
از گذشته و حال استعمار

ایستادگی در برابر بیگانه 

پشتوانه مردمی می خواهد

گفت وگو با عباس سلیمی نمین پیرامون 
سیاست پهلوی ها در مقابل انگلستان

ضمیمۀ هفتگی روزنامۀ قدس در حوزۀ تاریخ
شمارۀ اول - دوشنبه 14 مرداد 1398

عاقبت کرنش
سرانجام سازش

پرونده ای درباره فرجام وادادگی در مقابل اقدامات 

سلطه جویانۀ انگلستان در تاریخ معارص ایران
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درآمد موقوفات آستان قدس رضوی کجا هزینه می شوند؟
 آستان   وقف کردن برای بارگاه منور امام هشتم)ع( سابقه ای طوالنی گزارشی از مصرف عایدی بخشی از وقف های حرم مطهر امام هشتم )ع(

دارد. این موقوفات هم بیانگر دلباختگی به بارگاه مقدس ثامن الحجج)ع( 
اســت و هم از نوعدوستی و دوراندیشی واقفان و ناذران حکایت دارد. در 

این میان شاید برای بسیاری...
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روزنامـه صبـح ايـران

سردار كوثرى: آمريكايى ها گيج شده اند  سياست: سردار محمداسماعيل كوثرى، جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهللا(ع) در واكنش به تحريم وزير امور خارجه كشورمان توسط آمريكا گفت: آمريكايى ها مستأصل 
شده اند. آن ها نمى دانند كه چه تصميمى بگيرند. پمپئو يا ترامپ يك روز مى گويند خواهان مذاكره هستند و يا مايلند به تهران بيايند، اما مى بينيم كه روز بعد كسى كه با آمريكا مذاكره كرده و رئيس ديپلماسى كشور 

است را تحريم مى  كنند. اين اتفاقات نشان دهنده گيج بودن مسئوالن سياسى آمريكا و كسانى است كه همراه آمريكا هستند.

ســخنگوى دولت با بيــان اينكه 
تهاجم به وزير امور خارجه، تهاجم 
به شخص نيست بلكه تهاجم به ملت ايران 
است، اظهارداشــت: تحريم ظريف توسط 
آمريكا نشان مى دهد آمريكا از بيمارى اعتياد 
توطئه گرايى رها نيافته است. ما خوشحاليم 
كه قدرت جامعه مدنى در حمايت از ظريف 
و در مقابل زورگويى و قلدرى ايستاده است. 
علــى ربيعــى در نشســت 
مطبوعاتى هفتگــى خود با 
اصحاب رسانه با اشاره به اينكه 
مى خواهنــد  آمريكايى هــا 
اين گونه القا كنند كه يك ملت 
يا يك دولــت در ايران وجود 
ندارد، افزود: ولى جامعه ايران 
به شــكلى متحد پشت سر 
ظريف ايســتاد. امروز دوباره 
همان ذهنيت كودتاگرايى را 
در پــس تحريــم ظريــف 
مى بينيــم. تحريم ظريــف حمايت همه 
نهادهاى ما را در برداشته است. اين اتفاقى 
بى ســابقه در تاريخ ديپلماسى جهان است. 
دولتى كه ادعاى مذاكره مى كند، وزير خارجه 
كشورى را كه دعوت به مذاكره كرده ، تحريم 
مى كند. اين اقدام اگر مضحك نباشد، پس 
چيست؟ ربيعى افزود: برخى تصميم گيران 
در آمريــكا مســائل را شــخصى كرده اند. 
حسادت هاى شخصى و كودكانه در تحريم 

ظريف را شاهد هستيم. القاى دو دولتى در 
ايران از ديگر اهداف تحريمى ظريف است. 
ظريف مسئول سياست خارجى و ديپلماسى 
در كشــور اســت و آن ها با تحريم ظريف، 
خودشان را از گفت وگو محروم كردند. وى با 
بيان اينكه ظريف معتمد رهبرى است، اظهار 
داشت: ايستادن ستاد كل نيروهاى مسلح و از 
همه مهم تر رهبرى انقالب پشت سر ظريف 
وحدت داخلى ما را بار ديگر به آن ها نشــان 
داد. بسيارى از كشورها نسبت به اين تحريم 

مخالفت كردند. 
ربيعى افزود: تحريم ظريف ســندى محكم 
در ناكامى آمريكا در منزوى كردن ايران در 
عرصه بين المللى است. حمايت هاى اخير از 
ظريف نشان دهنده اشتباه محاسباتى آمريكا 

اســت و مطمئنيم صداى ظريف قوى تر از 
گذشته شنيده خواهد شد.

 بازى نمى خوريم 
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره درخواست آمريكا براى مذاكره با ايران 
و اظهارات يكى از سناتورهاى اين كشور در 
مورد دعوت از ظريف براى مالقات با ترامپ 
نيز اظهار داشــت: ما قائل بــه مذاكره براى 
عكس يادگارى نيســتيم، اين نوع مذاكره 
براى ديده شدن قابل قبول نيست و ما اسير 
مسائل انتخاباتى و چشم و هم چشمى هاى 
آمريكايى ها نخواهيم شد و پيش شرط ها و 
بدون توقف تروريسم اقتصادى در هيچ كجا 
مذاكره با آن ها نخواهيم داشت. وى ادامه داد: 

در اين خانه پوشالى براى ما چه دموكرات ها 
چه جمهورى خواهان فرقى نمى كند. ربيعى 
گفت: بخشــى از خشــم «تيم بى» از آقاى 
ظريف براى اين اســت كه مى گويند چرا با 

دموكرات ها مذاكره كرديد با ما نه. 

 بايد با رانت تحصيلى برخورد شود
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ديگــرى در مــورد طرح معــاون حقوقى 
قوه قضائيه درباره عــدم تحصيل فرزندان 
مســئوالن كشــور در خارج گفت: ايشان 
ديدگاه شــخصى خود را اعالم كرده اند، اما 
اگر هــر طرحى به قانون تبديل شــود ما 
نيز خود را بر اجــراى آن موظف مى دانيم 
و تبعيت خواهيم كرد. ســخنگوى دولت با 
تأكيد بر مبارزه و جلوگيرى از اســتفاده از 
رانت افزود: هر كســى از يك فرصت براى 
تحصيل در خارج از كشور و يا در بورس هاى 
داخل كشور به صورت رانت استفاده كرده 
باشد، مذموم است. وى گفت: اگر فرزند يكى 
از مسئوالن به اين شكل از بورسيه استفاده 
كرده، هر كسى كه مى شناسد و مطلع است 
اســامى را اعالم كند، تا با آن مقابله شود. 
تحصيل فرزندان مســئوالن با اســتفاده از 
رانت مذموم اســت كه بايد همين حاال هم 
برخورد شود؛ اگر از جنبه امنيتى است كه 
اين موضوع مى تواند براى هر كســى در هر 

جايى اتفاق بيفتد.

سخنگوى دولت در نشست خبرى:

آمريكا به دنبال القاى 2 دولتى در ايران است

كدام اداره يا مرجع مســئول رسيدگى به فروشــگاه ها، داروخانه ها، درمانگاه ها و 
فروشگاه هايى هستند كه كارتخوان را در اختيار مشترى قرار نمى دهند، هستند چرا 
بانك ها سركشى نمى كنند و نسبت به جمع آورى كارتخوان متخلفان اقدام نمى كنند؟ 

09150003802
 نخست وزيرانگليس واسطه هايى به ايران ميفرسته تا نفتكشش روآزاد كنه متأسفانه 
مسئوالن دولتى هم روال بروكراســى! مارو بهش يادآورى نميكنن، ازهمين جا از 
بوريــس ميخوام؛ برو پليس10+خالفى رو بگير بعد توى صف بانك ملى و پرداخت 
خالفى يدكش، اصل برگه معاينه فنى نفتكش، صاحب سند نفتكش، كپى برابر اصل 
سندنفتكش، پول پاركينگ، بيمه شخص ثالث تا شخص سيصدم بيمه بدنه و... رو 
بده بعد پرونده ميره چند ماه تو نوبت بررسى و پيامكش كه آمد كد رهگيرى (2019) 

بزن تا شايد براى مبادله نفتكش ها تفاهم نامه اى امضا كنيم! 09360006158
پادوهاى غرب كه پروژه حمله به امنيت اخالقى و فرهنگى جامعه اسالمى ايران 
را انجام مى دهند در پندار غلطشــان از سكوت همراه با نجابت مؤمنان و دينداران 
محاسبه غلط ديگرى انجام ندهند و فكر كنند فضا براى جوالن هنجارشكنان فراهم 
اســت؛ چرا كه به گواه تاريخ نيرو و آتشفشان عظيم ايمان دينى آحاد مردم متدين 
در دفاع ار ارزش هاى اسالمى با اراده اى آهنين و عزمى پوالدين وجود دارد و خواهد 

داشت. 09150000609
هجــوم نيروى كار ايرانى به عراق و افغانســتان. به كجا داريم ميريم، تو مملكت 
خودمون كار نباشه و اگه هم باشه، دستمزد پايين و استثمار شدن، آقاى روحانى و 

هيئت محترم جوابگو باشين. 09370007049
آقاى عادل آذر: 97درصد مديران پاكدست اند 3 درصد فاسدند. آقاى آذر اعالن آمار 

و وعده غلط خود يك فساد است. 09150008242
ضمن تشكر از برنامه هاى قوه قضائيه در احقاق حقوق مردم كه در گفت وگوى 
ســخنگوى اين قوه در برنامه نگاه يك مطرح شد، قوه قضائيه بايد براى كنترل 
قشرپزشــك و احقاق حق مردم اقدام كند، زيرا بر طبق ســخنان مستند خود 
پزشــكان در گفت وگوهاى تلويزيونى، اين قشر بر خالف كشور ما، در همه جاى 
دنيا محدوديت هاى درآمدى شــديد و در قبالش پرداخت ماليات دارند. يادتان 
هست كه در گذشــته نه چندان دور، پزشكان با يك حق ويزيت، آزمايش و يا 
عكس و ســونو مى نوشتند و بدون حق ويزيت مجدد، بيمار را ويزيت مى كردند. 

09350009020
چرا عملكرد 97 درصد مدير خدوم و پاكدســت در جامعه مؤثر نيست و عملكرد 

فساد 3 درصد ديگر اين همه وسعت دارد. پس ايراد كار كجاست؟ 09150007215
جناب آقاى دكتر حسينى سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، لطفاً تا كارى را 
براى جامعه فرهنگيان به سرانجام نرسانده ايد، آن را در بوق و كرنا نكنيد. با اعالم 
شما و بدون آنكه اتفاق مثبتى براى ما رخ دهد صاحبخانه ما، ميزان اجاره را صرفاً 
بر اســاس وعده شــما مبنى بر طرح رتبه بندى  افزايش داد. چرا از دستگاه هاى 
ديگر ياد نمى گيريد كه بى ســر و صدا حقوق كاركنان خود را افزايش مى دهند . 

09150003191

بن بست سياست هاى 
تشديد تنش عليه ايران

هيئت اماراتى در سفر اخير خود به تهران 
مواضع اين كشور را در قبال يمن، امنيت 
خليج فــارس و ايران، متفــاوت با مواضع 
گذشــته خود تعريف كردند و اين امر در 
توضيحات مسئول دفتر رئيس جمهور هم 

به خوبى روشن است.
در تحليــل اين مهم بايد اشــاره داشــت 
كه سياســت جنگ در يمن و همين طور 
سياســت تشــديد تنش عليه جمهورى 
اســالمى ايران به بن بســت رسيده است. 
آمريكايى هــا، ســعودى ها، انگليســى ها، 
همچنين اماراتى ها و ســاير كسانى كه در 
ســال هاى اخير در تنور جنگ و تنش در 
منطقه مى دميدند به بن بست رسيده اند و 
اين بن بست را ما در سوريه پس از  هفت 

يا هشت سال نيز مى بينيم.
عقب نشــينى اين كشــورها از سوريه در 
حالى بود كه هزينه ســنگينى براى تغيير 
نظام سياسى و حاكميتى اين كشور انجام 
دادند و به نتيجه نرسيدند. فقط سعودى ها 
بنا بر آنچه رســماً از ســوى ملك عبداهللا 
پادشــاه عربستان اعالم شد، چيزى حدود 

200 ميليارد دالر هزينه كردند.
همان طور كه سياســت براى تغيير نظام 
و وضعيت سياســى سوريه و تبديل شدن 
اين كشــور از كشورى مستقل به كشورى 
وابسته به جبهه آمريكا و سعودى، شكست 
خورد؛ سياست تبديل عراق به يك كانون 
تنش عليه جمهورى اسالمى و برهم زدن 
امنيت ايران هم با شكســت مواجه شد و 
امروز ما امن ترين مرزهاى جغرافيايى مان 
را در منطقه غربى و در مجاورت با كشور 

عراق داريم. 
اين امنيت در حالى اســت كه در منطقه 
مرز بين ايران و عــراق طوالنى ترين مرز 

زمينى است. 
عالوه بر اين سياست افزايش تنش و جنگ 
درصحنــه يمن با هدف تســلط بر يمن و 
تبديل اين كشور به يك نقطه درگيرى در 
جهان اسالم به بن بست رسيد و با پيروزى 
يمنى ها، ماشين جنگى غربى-عربى و اين 

سياست تنش زا هم با ناكامى مواجه شد.
هــم آمريكايى هــا، هــم اروپايى ها و هم 
صهيونيست ها و هم سعودى ها و اماراتى ها 
و بقيــه كشــورهايى كه بــا اين ها همراه 
بودنــد، اين ميــراث را بــه ارث بردند و 
بن بســت را به ميراث مشتركى ميان خود 
تبديل كردند، اما كشــورهايى كه در اين 

چرخه ضعيف ترند، آسيب پذيرترند.
طبيعتاً در مقايسه بين امارات با آمريكا يا 
انگليس يا عربستان سعودى، اماراتى ها در 
اين صحنه آسيب پذيرترند و آثار شكست 

بيشتر و زودتر دامن آن ها را مى گيرد. 
بنابراين عقب گرد آن ها از سياست گذشته 
بنابراين  ضرورى تــر و فورى تــر اســت؛ 
يــك جمع بنــدى معقول  با  اماراتى هــا 
عقب نشــينى از پرونده يمن را آغاز كردند 
و بر اســاس آنچه از خبرها برمى آيد آن ها 
دســت كم نيمى از نيروهــاى نظامى را از 

يمن خارج كردند.
اما اين نكته را بايد در نظر داشــته باشيم 
كه اين ها شامل نيروهاى مزدور نمى شود؛ 
يعنى نيروهايى كه امارات از داخل يمن با 
پول جذب و آن ها را تجهيز كرده، آموزش 
و ســازمان داده و در مقابــل مردم يمن 
قراردادند! اين عقب نشــينى شامل اين ها 

نمى شود. 
عددى كه براى خروج نظامى هاى اماراتى 
گفته شده بيش از 90 هزار نفر است و اين 
عقب نشينى شــامل نظاميانى مى شود كه 
مســتقيماً مربوط به اعضاى رسمى ارتش 
امارات مى شــود كه در يمــن درگيرند و 
نيمى از اين ها بر اساس خبرها خاك يمن 

را ترك كردند.
به هرحــال عالمت شكســت را اماراتى ها 
رســماً نشــان دادند و بايد گفت كه اين 
سرنوشــت بقيه نيروهاى متجاوز در يمن 
هم هســت و ما مطمئنيم كــه در دو يا 
ســه ماه آينده ســعودى ها هم ناگزيرند 
دست هايشــان را باال ببرند و دنبال راهى 

براى خروج از باتالق يمن باشند.
اين مسئله نشان مى دهد، امارات از اينكه 
بتوانــد در چارچوب نظام شناخته شــده 
بين المللــى امنيــت خــود را حفظ كند، 
مأيوس شــده و به طور عينى تجربه كرده 
اســت كه بودن در جبهه آمريكا امنيت را 

براى او به ارمغان نمى آورد.
در همين ســال هاى اخيــر در منطقه ما 
كشورهاى بســيارى بودند كه با اطمينان 
بــه آمريــكا جلــو آمدنــد اما شكســت 

خوردند. 
از ســوى ديگر اينكه كشور ضعيفى مثل 
امــارات به خودش اجــازه مى دهد كارى 
كند كه اين كار در چارچوب ديدگاه هاى 
آمريكايى هــا و ســعودى ها نيســت و يا 
حداقل به لحاظ زمانى اكنون را مناســب 
عقب نشينى مى بينند، نشان دهنده ضعيف 
شدن آمريكا و عربستان هم هست، آن ها 
نمى تواننــد متحــدان خودشــان را كنار 

خودشان نگه دارند.
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راهبرد فشار حداكثرى در ايستگاه ناكامى متوقف شداتفاق جديدى درباره درياى خزر رخ نداده است
سياست: ســيد عباس موسوى، سخنگوى 
وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در 
گفت وگو با ايرنا، بحث ها و گمانه زنى ها درباره 
تعيين رژيم حقوقى درياى خزر را «نادرست» 
توصيف كرد و گفت: تحول جديدى در زمينه 
رژيــم حقوقى درياى خزر صــورت نگرفته و 
بحث ها از سطح همكارى كشورها و مذاكرات 
فراتر نرفته اســت. موسوى درباره ابراز نگرانى 
برخــى از تعيين حدود رژيــم حقوقى خزر 
گفت: حضــور دكتر ظريف در صحن مجلس 
شــوراى اسالمى براى پاســخ به سؤال سال 
گذشــته نمايندگان مجلس بوده است. هيچ 
بحث حقوقــى در اين زمينه نهايى نشــده 
است. مذاكرات تا اين زمان محدود به كليات 
همكارى كشورهاى ساحلى خزر بوده و هيچ 
مبحثى درباره رژيم حقوقى و تقســيم حدود 
بستر و زيربســتر توافق و نهايى نشده است. 
وى خاطرنشان كرد: درياى خزر پيچيدگى ها 
و ويژگى هاى خــاص خــود را دارد كه پنج 
كشــور آن را احاطه كرده اند. به همين دليل 
تاكنون بحث رژيم حقوقى آن نهايى نشــده 

اســت. ســخنگوى وزارت امور خارجه گفت: 
هر پنج كشور (ايران، تركمنستان، آذربايجان، 
قزاقستان و روسيه) تالش كرده اند به راه حل 
برسند و اين مستلزم كار فنى و حقوقى بسيار 
دقيق و طاقت فرساست كه در حال پيگيرى 
اســت و حرف هايى كه در اين زمينه مطرح 
مى شود، مبناى موجهى ندارد. موسوى تأكيد 
كرد:  ابتــدا بايد مذاكرات دربــاره روش هاى 
ترسيم خط مبدأ مستقيم نهايى شود، سپس، 
بر مبنــاى آن، رژيم حقوقى تحديد حدود در 
قالب يك موافقت نامه پنج جانبه تدوين شود. 
پــس از آن اليحه مربوط به آن براى تصويب 
نهايى به مجلس شوراى اسالمى ارائه شود كه 
هنوز هيچ كدام از اين مراحل طى نشده است.

سياســت: دريابان على شــمخانى، نماينده 
رهبر معظم انقالب و دبير شوراى عالى امنيت 
ملى در يادداشتى ابعاد شكست «راهبرد فشار 
حداكثرى» آمريكا عليه ايران را تشــريح كرد.
شــمخانى در اين يادداشــت عنوان مى كند: 
«ترامپ با خروج از برجام و اتخاذ راهبرد فشار 
حداكثرى عليه ايران، تالش كرد با تحقير رقباى 
داخلى خود و جامعه بين المللى به همگان اثبات 
كند كــه او فردى متفاوت بــوده و با پيگيرى 
روش هــاى ابتكارى خود مى تواند بيشــترين 
منافع را با كمترين هزينه به دست آورد. راهبرد 
فشار حداكثرى با تمركز بر تضعيف پايه هاى 
اصلى قــدرت جمهورى اســالمى ايران يعنى 
رهبرى، مردم، سپاه ودستگاه ديپلماسى طراحى 
شد و ابزار تحريم به عنوان كم هزينه ترين اقدام 
براى ضربــه زدن به مبانى اقتــدار ايران مورد 
بهره بردارى قرار گرفت.» در اين يادداشت آمده 
است: «واكنش ســرد و مقابله جويانه مردم و 
تثبيت روزافزون شرايط اقتصادى كشور، افزايش 
تحرك مؤثر منطقــه اى و بين المللى و مواضع 
قاطع و غير قابل خدشــه رهبر معظم انقالب، 

ضمن مأيوس سازى ترامپ از مسير آغاز شده، 
فشارهاى داخلى رقبا و جامعه بين الملل را بر وى 
به صورت بى سابقه اى افزايش داد.» شمخانى 
در اين يادداشت خاطرنشان مى كند: «تحريم 
وزير محترم امور خارجه ايران پس از مخالفت 
با پيشنهاد ترامپ براى گفت وگوى حضورى با 
ايشان، نشان داد كه قطار «فشار حداكثرى» در 
«ايستگاه ناكامى» متوقف شده و سرنشينان آن 
چاره اى جز تغيير ريل به سمت اجراى تعهدات و 
احترام به حقوق قانونى جمهورى اسالمى ايران 
ندارند. ديپلماسى فعال و مؤثر جمهورى اسالمى 
ايران تحريم پذير نيست و ترامپ و هيچ يك از 
همپيمانان او نمى توانند مانع انعكاس صداى رسا 

و حقانيت ايران به جهانيان شوند».

سياســت: 42 تن از اعضاى گروه هاى جهادى پنجشنبه شــب 
(1398/05/10) در ديدار با رهبر انقالب اســالمى، به ارائه گزارش 
اقدامات خود در مناطق محروم و تشــريح نظراتشــان درباره اين 
مســئله پرداختند. اين تعداد نيروهاى قديمى جهادى كســانى 
هســتند كه بين 10 تا 20 سال ســابقه فعاليت جهادى دارند و از 
طيف هاى مختلف دورهم جمع شــدند تا اين ديدار اتفاق بيفتد. 
حجت االسالم والمسلمين على مهديان حاشيه اى بر اين ديدار نگاشته 
و در صفحه اجتماعى خود قرار داده اســت. به گزارش سايت رسا و 
انتخاب در بخشــى از اين روايت آمده است: «آن قدر فضا صميمى 
بود كه هر چه دلمان مى خواســت به آقا مى گفتيم. يكى برگشت 
گفت آقا شما مى گوييد جوان ها را به كار بگيرند، خوب اين ايراد به 
خودتان هم وارد است چند تا از انتصاب هايتان همه سن باال بودند. 
شما آقاى حاج على اكبرى را گذاشتيد امام جمعه همه خوشحال 
شديم، ولى ايشــان 55 سالشان است. خودتان اول انقالب نزديك 
40 ســالتان بود كه امام جمعه شديد. خوب چرا اكنون پيرمرد ها 
كنار نمى روند تا جوان ها بيايند؟ چرا خودتان عمل نمى كنيد به اين 
حرفتان؟» مهديان ادامه مى دهد: «آقا خيلى راحت و جدى جواب 
داد. اصالً احســاس نمى كرديم دارد با يك جوان صحبت مى كند، 
انگار با يكى از مسئوالن هم تراز خودشان حرف مى زنند. به او گفت: 
مقايسه با اول انقالب مقايسه ناقصيه، آن موقع واقعاً كسى نبود كه 

تجربه كار داشته باشد. براى امام جمعه گى هم كسى نبود كه من 
را امام جمعه كردند. بعد هم كسى مثل آقاى فتاح نه جوان است و 
نه پير، ولى واقعاً به صالح نيست ايشان را كنار بگذاريم. اما راهكار 
شما چه اســت؟ كه مدير هاى جوان سر كار بيايند؟ -اين سوال را 
چند بار ديگه هم از اول جلسه پرسيده بودند، اما كسى جواب نداده 
بود-». مهديان تصريح كرد: «بعد آقا فرمود به نظر من بايد رئيس 
دولت يك فرد جوان باشــد. اگر يك جوان رئيس دولت بشود همه 
مديرانى كه به طور عادى توى همه سطوح روى كار مى آيند، جوان 
خواهند بود.» وى با بيان اينكه برايم خيلى جالب بود كه آقا اين قدر 
راحت و جدى با جوان ها سخن مى گويد، اين قدر راحت ايشان را هم 
نقد مى كردند و او هم صميمانه نظرش را مى گفت، ادامه داد: «موقع 
عكس دســته جمعى رفتم كنار آقا ايستادم، باورم نمى شد كنار او 
بايســتم و عكس بگيرم. بعد پيش خودم گفتم بگذار جلوى پايش 
بنشينم اين طورى احساس نزديكى بيشترى مى كردم. جلوى پايش 
روبه روى دوربين نشســتم حواسم به بقيه نبود حواسم به دوربين 
هم نبود. اما يك طورى خودم را به آقا چســبانده بودم، طورى كه 
احساس مى كردم عمامه ام به دست هايشان مى خورد، چه احساس 
خوبى بود زير ســايه او بودم و پشتم هم به او گرم». وى ادامه داد: 
«آقا فرمود: بچه ها ثبات قدم داشته باشيد، مراقب وسوسه ها باشيد، 
اخالص توى جوانى ساده تر است، توى جوانى تمرين كنيد كه در 

سنين باال عادت به اخالص كرده باشيد. اگر اخالص داشته باشيد، 
رحمت الهى همين طور بر سرتان مى ريزد. حقيقتاً احساس كردم 

تجربه شان را مى گويند نه فقط علمشان را».

 برايم مسجل شد كه بچه هاى جهادى رشد كرده اند
مهديان در بخشى ديگر از روايتش گفت: «{رهبرى}گفتند در اين 
جلسه برايم مسجل شد كه بچه هاى جهادى رشد كرده اند، خيلى 
قوى تر از ســاخت حمام و دستشــويى و اين ها شده اند، اما هر چه 
هستيد يقين كنيد؛ آقا گفت: توانتان بيش از10 برابر همين توان 
فعلى تان اســت». وى افزود: «اما شايد از همه مهم تر اينكه رهبرى 
فرمودند بچه ها شــما 10 درصد كل جوانان كشــوريد، بياييد كار 
جهادى را تبديل به گفتمان كنيد حيف است بقيه جوانان محروم 
باشند از خدمت كردن، اين محروميت را هم با گفتمان سازى از بين 
ببريد. كارى كنيد 90 درصد ديگر از جوانان كشور هم به اين جريان 

متصل شوند».

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

شبكه اجتماعى

تحريم ظريف، با هدف ترغيب به مذاكره
مهدى جهان تيغى، تحليلگر سياسى نوشت: آنچه آمريكا را درباره 
تحريم ظريف به جمع بندى رسانده، بخش جدى آن به روحانى 
و نزديكانش و صدالبته خود شخص ظريف برمى گردد. وقتى اين 
طيف اين قدر درباره تحريم از خود ضعف و ترس نشان داده اند، 
دليلى ندارد كه آمريكا از اين ابزار ترس و ضعف عليه خودشان و 
دولت روحانى استفاده نكند. يعنى خيلى ساده محاسبه اين است 
كه: فردى كه از تحريم مى ترســد، بهترين گزينه براى تحريم 
است! زيرا براى خروج از تحريم همه كار از جمله مذاكره را ممكن 

است مجبور شود قبول كند.

خزر و عقده حقارت
عبداهللا گنجى، فعال سياسى نوشت: جريان سازى درباره سهم ما 
از خزر، منشأ عقده حقارتى است كه به دنبال افتخارزدايى از 40 
سال اخير ايران است كه يك متر از كشور جدا نشده است. سهم 
ما زمان شوروى سابق11درصد بود. وقتى دو كشور همسايه خزر 
شدند پنج كشور، ما سهم 20درصد را طرح كرديم و هنوز نتيجه 

نداده، سهم اوليه بدون خدشه باقى است.

چه كسى حامى حقوق زنان است
على قلهكى، فعال رســانه اى نوشت: اصالح طلبان َسِر اينكه در 
«وطن امروز» تنها يك زن حضور فيزيكى داره، خودشــون رو 
كشــتن كه مثالً ما حامى حقوق َزنانيم. بعد كشته شدن ميترا 
استاد توسط يه اصالح طلب (نجفى)هيچ حرفى كه نزدن به كنار 
به مقتوله تهمت«پرســتو» بودن هم زدند. همان قدر كه آمريكا 

خوش عهده، اصالح طلبان هم حامى حقوقى َزنانند!

سياست داخلى

روايتى از سخنان رهبر معظم انقالب در مورد رئيس جمهور آينده 

بايد جوان باشد

دفاعى- امنيتىسياست خارجى
شمخانى: سخنگوى وزارت امور خارجه:  

مجلس
پاسخ يك نماينده مجلس

چرا وزارت اطالعات داماد 
حدادعادل را تأييد نكرد؟

 دفاعى - امنيتى
اميرپوردستان: 

احتمال جنگ در 
خليج فارس كمرنگ است

سياست خارجى
هشدار عمران خان به آمريكا

با حمله به ايران، وارد باتالق 
مى شويد

دولت
 سناتور آمريكايى:

ديدار من و ظريف 
فوق محرمانه بود

سياست: حســن نــوروزى در گفت و گو با 
ايلنــا گفت: ما پس از تحقيــق و تفحص از 
دو تابعيتى ها و سه  تابعيتى ها به اين نتيجه 
رســيديم كه بايد طرحى را تهيه كنيم كه 
جلوى بعضى مسائلى كه منجر به ولنگارى 
سياسى مى شود را بگيريم. بر همين اساس 
وزارت اطالعات به داماد آقاى حدادعادل به 
دليل اينكه در ژاپن و بــه نحوى در آمريكا 
تحصيل كرده بود و فرزندش هم در خارج از 
كشور متولد شده بود و سيتيزن بودند تأييديه 

براى اينكه پستى دريافت كنند، نداد.

مهر: امير سرتيپ احمدرضا پوردستان، رئيس 
مركز مطالعــات و تحقيقات راهبردى ارتش  
اظهار داشت: شايد در نگاه اول، وقايعى كه در 
منطقه خليج فارس در حال روى دادن است، 
نشان از احتمال يك درگيرى نظامى داشته 
باشــد، اما وقتى كه عمق وقايع را مى بينيم، 
اين احتمال بسيار كمرنگ مى شود. قدرت و 
توان نظامى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى 
ايران به گونه اى است كه استكبار جهانى به 
خودش اين جرئت را نخواهد داد كه بخواهد 

از گزينه نظامى عليه ما استفاده كند.

سياست: با گذشــت حــدود دوهفته از سفر 
نخســت وزير پاكســتان  به آمريكا بخش هاى 
تازه اى از سخنان وى منتشر شد. عمران خان 
ضمن اخطار به ســران آمريكايى گفت: من به 
ايران سفر كرده ام و از نزديك مردم اين كشور 
را ديده ام، فقط مى توانم اين را بگويم كه روحيه 
شــهادت طلبى بين شيعيان از اهل سنت هم 
بيشتر است. اگر اشتباهى ســر زده و به ايران 
حمله شود، باتالقى براى عامالن حمله به وجود 
مى آيد كه مردم دنيا بحران القاعده و طالبان را 

براى هميشه فراموش خواهند كرد.

سياست: «رنــد پال» ســناتور آمريكايى كه 
چندى پيش با محمدجواد ظريف، وزير خارجه 
ايران در نيويورك ديدار و گفت وگو كرده بود از 
ارائه جزئيات در اين باره خــوددارى كرد و در 
پاسخ به پرسشى درباره جزئيات ديدار اخيرش با 
ظريف گفت نمى تواند در اين باره چيزى بگويد 

چون اين ديدار فوق محرمانه بود. 
«رند پال» در ديدار 20 روز پيش خود با محمد 
جواد ظريف وزير خارجه ايــران، از وى دعوت 
كرده اســت تا با دونالد ترامپ رئيس جمهور 

آمريكا در كاخ سفيد ديدار كند.

سپاه يك كشتى متخلف خارجى ديگر را توقيف كرد
قاچاقچى هاى سوخت در دام مرزبانان

سياســت: ســردار رمضان زيراهى ظهر 
ديــروز در گفت وگو با خبرگزارى فارس در 
بوشهر اظهار داشت: شــامگاه چهارشنبه 
9 مرداد ســاعت 21و 30 دقيقه نيروهاى 
گشــتى پايگاه منطقه دوم دريايى سپاه با 
اشراف اطالعاتى يك كشتى خارجى حامل 
سوخت را توقيف كردند. فرمانده منطقه دوم 
نيروى دريايى ســپاه در بيان جزئيات خبر اظهار داشــت: اين شناور خارجى كه از 
كشــتى هاى ديگر سوخت دريافت و در حال انتقال اين سوخت به كشورهاى عربى 
حوزه خليج فارس بود، با هماهنگى مراجع قضايى در حوالى جزيره فارســى توقيف 
شــد. وى افزود: در اين رابطه 700 هزار ليتر سوخت توقيف و هفت خدمه كه تبعه 
خارجى بودند، دستگير شدند. سردار زيراهى تصريح كرد: يگان هاى شناورى منطقه 
دوم نيروى دريايى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى بر اســاس روال جارى با اشراف 
اطالعاتى همه جانبه در راه صيانت از منافع ملى و با تمام توان در حال انجام وظيفه و 

پاسدارى هستند و لحظه اى از اين امر خطير درنگ نخواهند كرد.

روايت يكى از نزديكان احمدى  نژاد
براى ديدار با رهبرى به او وقت نمى دهند

سياست: حجت االســالم عباس اميرى فر نزديك ترين روحانى به احمدى نژاد در 
دوران رياست جمهورى، مى گويد: احمدى نژاد دو سال است كه هر كسى را مى بيند 
تا از رهبر معظم انقالب وقت مالقات بگيرد، ولى به او وقت نمى دهند! اميرى فر در متن 
ارسالى به انصاف نيوز در واكنش به ادعاها درباره  ائتالف ميان احمدى نژاد و محمدباقر 
قاليباف، نوشت: «كذب محض اســت، قاليباف براى عيادت به ديدارش رفته است. 
كســى كه متمرد و مطرود رهبرى است؛ دو سال است كه هر كسى را مى بيند تا از 
رهبر معظم انقالب وقت مالقات بگيرد، ولى به او وقت نمى دهند! بر خالف نظر رهبرى 
كه مذاكره با ترامپ را جايز نمى دانند و آدم بسيار بدى مى دانند، احمدى نژاد به ترامپ 
نامه مى نويسد و با كمال پررويى مى گويد ترامپ مرد عمل است! هيچ شخصيتى مثل 

قاليباف با او ائتالف نمى كند، واقعاً باعث تأسف است از اين بى بصيرتى!»

با وجود مخالفت ها 
آرزوى پمپئو براى تشكيل ائتالف دريايى در خليج فارس

سياست: رويترز اعالم كرد مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا كه به همراه مارك اسپر 
وزير دفاع اين كشور به استراليا سفر كرده است، در سخنانى درباره تالش آمريكا براى 
ايجاد ائتالف دريايى در خليج فارس گفت كشورش اطمينان زيادى به تشكيل ائتالف 
دريايى در خليج فارس دارد. اطمينان پمپئو از تالش كشورش براى ائتالف دريايى در 
خليج فارس در حالى است كه بسيارى از كشورهاى متحد آمريكا با درخواست واشنگتن 
براى پيوستن به اين ائتالف مخالفت كرده اند. فرانسه، آلمان، اسپانيا، كره جنوبى و ژاپن 

از جمله كشورهايى هستند كه تاكنون شركت در اين ائتالف دريايى را رد كرده اند. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 14 مرداد 31398 ذی الحجه 1440 5 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9031  

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 برگزاری هفتمین دوره مسابقه حفظ خطبه غدیر در حرم مطهر رضوی  آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری هفتمین دوره مسابقه حفظ، ترجمه و مفاهیم خطبه غدیر 
 در حرم مطهر رضوی خبر داد. حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع گفت: متقاضیان شرکت در این مسابقه می توانند تا بیستم مرداد از ساعت 9 صبح لغایت 19 عصر با مراجعه به اتاق 16 دارالقرآن الکریم 

)واحد آموزش( واقع در صحن جمهوری اسالمی در این مسابقه نام نویسی کنند.وی افزود: زمان برگزاری این مسابقه ساعت 8 صبح چهارشنبه سی ام مرداد است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد 
 توجه به عمق بخشی و معرفت افزایی
 در برگزاری مراسم های ملی و دینی

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
بر ضــرورت توجه به عمق بخشــی و 
معرفت افزایــی جامعــه در برگــزاری 

مراسم های ملی و دینی تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیــدار اعضای شــورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی که در 

تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شــد، با اشاره به جایگاه برجسته تبلیغ در 
منظر آیات و روایات، اظهار کرد: در آیات بســیاری جایگاه واال و ارزشمند تبلیغ 

مورد توجه قرار گرفته است.
َّذیَن یَُبلُِّغوَن رِساالِت اهللِ َو یَْخَشْونَُه َو الیَْخَشْوَن أََحًدا  وی با اشاره به آیه شریفه »اَل
إاِلَّ اهللَ َو َکفی بِاهللِ َحسیًبا« عنوان کرد: در این آیه شریفه موضوع تبلیغ مطرح و 
عنوان می شود که در این مقوله تنها باید از خداوند خشیت داشت، اگر در تبلیغ 
تنها بیان مسائل دینی فردی و شخصی مطرح بود آن گاه نیاز به خشیتی نبود، از 
این آیه می توان استنباط کرد که امر تبلیغ موضوعی فراگیر و گسترده است که 

روشنگری و مبارزه با دشمنان خدا در آن جای می گیرد.
وی تصریح کرد: شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نهادی انقالبی است که از 
ابتدای تأســیس تاکنون کارهای بزرگی انجام داده و همواره در صراط مستقیم 

انقالب مقدس اسالمی بوده است.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه در برگزاری مراسم های بزرگ ملی 
و دینی باید به امر عمق بخشی و معرفت افزایی جامعه نیز توجه داشت، ابراز کرد: 
توجه به موضوع عمق بخشی و باال بردن تحلیل مردم از وقایع و قضایا از موضوعات 

مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: باید بکوشیم تا مراسم های بزرگ ملی هر سال باشکوه تر از سال گذشته 
با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود و بتوانیم قشر خاکستری جامعه را به این 

مراسم های بزرگ بیاوریم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه برگزاری باشکوه مراسم های ملی 
حائز اهمیت اســت؛ چراکه در امنیت ملی ما نقش دارد و در دل دشمن هراس 
می اندازد، عنوان کرد: باید با روشنگری، باال بردن قدرت تحلیل، اطالع رسانی بجا 
و صحیح و آگاه ســازی مردم جامعه به ویژه جوانان از حوادث پیش از انقالب و 
جریان های پس از آن و توطئه های دیروز و امروز دشمنان علیه وطنمان، تالش 

کنیم تا اقشار مختلف در مراسم های ملی به میدان بیایند.
وی متذکر شــد: باید مراقب بود دچار تعدد راهپیمایی ها نشویم تا در این میان 
راهپیمایی های مهم و نمادین که مایه وحدت ملی هستند، گم و یا کمرنگ نشوند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: معیار ما در برگزاری مراسم های ملی و مذهبی 
باید منویات رهبر معظم انقالب و سیاست های کالن نظام مقدس اسالمی باشد.

وی با اشاره به حادثه تروریستی بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی که 
منجر به شهادت شهید بهشتی در هفتم تیر سال 1360 شد، عنوان کرد: حادثه 
غم انگیز هفت تیر که منجر به شهادت شهید بهشتی و یاران ایشان شد، موضوع 
بسیار بااهمیتی است که باید به  طور شایسته به آن پرداخته شود، گرامیداشت 
یاد شهدای این حادثه تلخ باید با آشنایی و باال بردن شناخت مردم نسبت به این 

حادثه و جایگاه واالی این شهیدان همراه باشد.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: باید ابعاد مختلف شخصیت شهید بهشتی 
و یاران ایشان و قدرت انقالب برای ایستادگی در برابر این حوادث و توطئه ها مورد 

توجه قرار گیرد و برای جامعه تبیین شود.
وی در پایان تأکید کرد: آستان قدس رضوی آمادگی همکاری به نحو مطلوب با 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی را دارد.

7 نفر در حرم مطهر رضوی مسلمان شدند
آســتان: مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای سال 

جاری هفت نفر در حرم مطهر رضوی مسلمان شدند.
سیدمحمدجواد هاشمی نژاد گفت: از ابتدای سال جاری هفت نفر در حرم مطهر 
رضوی مســلمان شدند که این افراد شامل یک مرد از روسیه، یک زن از تایلند، 
یک زن از سوئد، یک مرد از هندوستان، یک مرد از کانادا، یک زن از افغانستان و 

یک مرد از ژاپن می شوند.
وی خاطرنشان کرد: آخرین مورد از مسلمان شدگان، مربوط به تشرف به اسالم 
یک جوان بیســت و یک ساله  تاریخدان از کشور ژاپن بود که پس از تحقیقات 

فراوان در حرم مطهر رضوی مسلمان شد.

به نشر اعالم کرد 
پرفروش های  تیرماه انتشارات آستان قدس رضوی

آستان: پرفروش ترین آثار تیر ماه فروشگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر 
)انتشارات آستان قدس رضوی( در سراسر کشور اعالم شد.

بر اساس آمار استخراج شده از فروشگاه های به نشر، کتاب های »هم قسم«، »اوسنه 
گوهر شــاد«، »مجموعه زندگی پرافتخار«، »دعبل و زلفا«، »بیداری«، »سیره علمی 
و عملــی امام رضــا)ع(«، »شــفایافتگان«، »خلوت مدیــر« و »اعترافات غالمان« 
پرفروش ترین آثار حوزه بزرگسال به نشر در تیر ماه سال جاری محسوب می شوند.

مجموعه کتاب های »امــام رضا)ع( و بچه ها«، »داســتان های تخیلی با مفاهیم 
قرآنــی«، »قصه های احــکام«، »قصه های شــیرین از زندگــی معصومین)ع( «، 
»داســتان های شــکر خدا«، »قصه های حنانه«، »حرم پر از آینه بود«، »ماه غریب 
مــن« و »قصه ما مثل شــد« از جمله آثار پرفروش به نشــر در بخش کودکان و 
نوجوانان به شمار می روند که در ماه گذشته در فروشگاه های به نشر در مشهد و 

سراسر کشور مورد استقبال مخاطبان و عالقه مندان قرار گرفته است. 

در شرکت کمباین سازی ایران انجام شد 
تولید نمونه اولیه کمباین مخصوص برداشت برنج

شــرکت  عامــل  مدیــر  آســتان: 
کمباین سازی ایران زیرمجموعه سازمان 
اقتصــادی رضوی گفــت: نمونه اولیه 
کمباین مخصوص برداشت برنج توسط 

این شرکت طراحی و تولید شده است.
علی اصغــر حمیدی فــرد با اشــاره به 
مخصوص  کمبایــن  تولید  ضــرورت 

برداشت برنج بیان کرد: در حال حاضر کمباین های مورد نیاز کشور در برداشت 
برنج به صورت 100درصد از کشورهای شرق آسیا به ویژه چین وارد می شوند.

وی ادامه داد: از طرفی سالیانه بیش از یک هزار دستگاه کمباین به ارزش حدودی 
15 میلیون دالر وارد کشور می شود که در این راستا شرکت کمباین سازی ایران 

نسبت به طراحی و تولید کمباین برداشت برنج اقدام کرده است.
مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران افزود: در حال حاضر این کمباین باید در 
مزرعه آزمایش شود و با تحقق این مهم کشور در سال 1399 هیچ گونه نیازی به 

واردات این مدل کمباین نخواهد داشت.

 افزایش 287 درصدی تولید جو 
توسط مؤسسه کشاورزی و موقوفات چناران

آستان: مدیر عامل مؤسسه کشاورزی و 
موقوفات چناران تابعه سازمان اقتصادی 
رضــوی از افزایش 287 درصدی تولید 
جو توسط این مؤسسه در سال زراعی 
جاری در مقایســه با سال گذشته خبر 
داد.غالمرضــا باقرزاده افزود: با توجه به 
بارندگی های مناسب در طول فصل بهار 

و انجام آبیاری های به موقع خوشبختانه نسبت به سال زراعی گذشته، از تولید و 
عملکرد مناســبی برخوردار بوده ایم.وی ادامه داد: در سال زراعی 98-97 نسبت 
به کشت 23/5 هکتار محصول جو اقدام شد که از این مساحت حدود 120 تن 

محصول با عملکرد حدود 5 هزار و 100 تن در هکتار برداشت شده است. 

امیرحسین خان نظام الدوله در سال 1291 
قمری، نیمی از مزرعه محمدآباد خدربیگ 
در مشهد قدیم را برای آستان قدس رضوی 
وقف کرده اســت. درآمد موقوفه باید صرف 
هزینه ایاب و ذهاب، اطعام و پوشاک زائران 
فقیر شود. در سال گذشــته 400 میلیون 
تومــان از محل درآمــد مجموعه موقوفات 
امیرحسین خان نظام الدوله به تأمین نیازهای 

ضروری زائران محروم اختصاص یافت. 
همچنین از محــل درآمد این موقوفه 180 
میلیون تومــان برای بلیت اتوبوس، هواپیما 
و قطار جهت برگشت زائران در راه مانده از 
اقصی نقاط کشور و نیز خارج از ایران، 100 
میلیون تومان برای هزینه سفر، غذا و ایاب 
و ذهاب و 120 میلیون تومان برای لباس و 
کفش زائران فقیر اختصاص داده  شده است.

»سلطان حســین میرزا نیرالدوله« در سال 
1317 قمری دو ســهم از 6 سهم مزرعه و 
قنات سمیرجان، دو سهم از 14 سهم آب و 
قنات چهارطاق و تمام کاروانسرای چهارطاق 
در علیالی دروازه ارگ نیشابور را برای آستان 
قــدس رضوی وقف کــرد. در وقف  نامه این 
موقوفه تأکید شــده هر ساله درآمد موقوفه 
برای افطاری در شب های قدر، روضه خوانی 
و اعطــای تبرکی به فقیــران و نیازمندان 
اختصاص یابد. حاال هر ســال مراسم مورد 
نظر این واقف در شــب های قدر در منطقه 
خواجه ربیع مشــهد با همــکاری معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قــدس رضوی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( برگزار می شود.

»محمــود بیگا« پنــج دانگ تمــام مزرعه 
خیرآباد محرابخانی معروف به محمودآباد، 
دو دانگ قنــات درویش بیــگ و مقداری 
زمین در مشهد را برای آستان قدس رضوی 
وقف کرد. وی از جمله واقفانی اســت که در 
سال 1120 قمری موقوفات خویش را برای 
آستان قدس رضوی وقف کرد و سابقه اجرای 
آن به 300 سال گذشته برمی گردد. در این 
وقف  نامه تأکید شده هر ساله درآمد موقوفات 
برای پخت حلیم در ماه مبارک رمضان برای 
فقیران و تهی دستان به مصرف رسد. درآمد 
موقوفاتــی موقوفه »محمود بیگا« در ســال 
گذشــته 64 میلیون تومان بوده است که با 
بهره گیری از این درآمد، 18 هزار نیازمند در 
طول ایام ماه مبارک رمضان اطعام شده اند. 

 1361 ســال  در  نقوی منــدی«   »علــی 
چهار و نیم سهم از مزارع و قنات کریم آباد، 
ســه دانگ از قنات احمدآباد و سه دانگ از 
اعیان مشــاع قلعه احمدآباد مشهد را برای 
آستان قدس رضوی وقف کرده است. بخشی 
از مازاد درآمد این موقوفه باید برای خیرات 
و مبرات به کار گرفته شــود تا نیاز بخشی 
از مــردم را برآورده کند. هم  اکنون معاونت 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی، نیت 
واقف را در قالب مســاعدت مالی بالعوض 
به نیازمندان برآورده ســاخته و هزینه های 
درمانــی، هزینه های مربوط بــه زندگی و... 

محرومان را برطرف می کند.
میرزا سعیدخان موتمن الملک موقوفات خود 
را در سال 1292 هجری قمری برای آستان 

قدس رضوی وقف کرد. در مصارف موقوفاتی 
وقف نامه  او آمده که با درآمدش دو نفر حافظ 
قرآن  بر مدفن واقف به قرآن خوانی بپردازند. 
فقیران و مستمندان، تنظیف و تعطیر بارگاه 
رضوی و همچنیــن اوالد و ذوی االرحام از 
جمله دیگر مصارف این مجموعه موقوفات 
به شــمار می آید. هم اکنون نیت این واقف 
در رواق دارالزهد انجام می شود. پیش از این، 
مراسم قرآن خوانی در رواق دارالسیاده انجام 

می شده است. 
همچنین با عواید و درآمد موقوفاتی »میرزا 
ســعیدخان موتمن الملک« بخشــی از کار 
تنظیف و تعطیر حــرم مطهر رضوی انجام 

می شود.
این موقوفه نزدیک به 150 سال قدمت دارد. 

مهدی قلیخان قرائی، یکی از واقفانی است 
کــه موقوفات خویش را برای ســوگواری و 
روضه خوانی وقف کرده است. وی تمام مزرعه 
محمدآباد در تربت حیدریه به همراه یک باب 
کاروانسرا همراه با دو اتاق در قصبه سنجان 
را برای آستان قدس رضوی وقف کرده است. 
در مصارف این موقوفه این  گونه آمده که هر 
ساله 10 شب روضه  خوانی در ماه های محرم و 
صفر در حرم مطهر رضوی انجام شود. تاکنون 
150 سال است که این موقوفه اجرا می شود.

این سال ها مراسم سوگواری و روضه  خوانی 
این موقوفه به مدت 10 شب در رواق غدیر 
برپا می شــود و هر شب 300 نفر از اعضای 
هیئت های مذهبی که در فهرســت آستان 

قدس رضوی قرار دارند، پذیرایی می شوند.
افزون بر این هر ســاله یک پنجم از درآمد 
کاروانســرا در حســینیه ســنجان بــرای 

روضه خوانی مورد استفاده قرار می گیرد.

احترام الســلطنه قهرمــان، از جمله واقفان 
نیک اندیش است که در سال 1351 قمری 
تمامی عرصه و اعیان بیمارستان منتصریه 
مشــهد، مزرعه همت آبــاد تربت حیدریه و 
مزرعه جعفرآباد کاشــمر را وقف آســتان 
قــدس رضوی کرده اســت. وی که خود از 
درد کلیه رنج می برده با شرایط معینی این 
مرکز تخصصی بیماری ها و پیوند کلیوی را 
در سال 1327 به آستان قدس رضوی وقف 

کرده است.
بیمارستان منتصریه در سال 1391 توسط 
آستان قدس رضوی با صرف هزینه ای افزون 
بر 150 میلیارد ریال بازسازی و تجهیز شده و 
ساختمان آن در 6 طبقه و با زیربنای بیش از 
9 هزار مترمربع به بهره برداری رسیده است، 
این مرکز در حال حاضر یکی از مجهزترین 
بیمارستان های کشور در زمینه دیالیز و پیوند 
اعضاست و دارای 20 تخت دیالیز، سه اتاق 
عمل، هشت آی سی یو، اورژانس، رادیولوژی، 
آزمایشــگاه و به طور کلی تمامی امکانات و 

تجهیزات پیشرفته بیمارستانی است.

موقوفــه مهــر فاطمی، نخســتین موقوفه 
مشارکتی اســت که متبرک به نام حضرت 
زهرا)س( اســت. این موقوفــه یک موقوفه 
دسته جمعی اســت و در قالب خرید سهم 
انجام می شــود. آســتان قدس رضوی هم 
در روزهای پایانی ماه صفــر پذیرای زائران 
غیرایرانی در قالــب »موقوفه مهر فاطمی« 
است. ســال گذشته در ایام پایانی ماه صفر، 
پایگاه درمانی بیمارســتان رضوی ویژه این 
زائران در این موقوفه مســتقر شده و روزانه 
بیــش از 300 زائر پاکســتانی از خدمات 

درمانی این پایگاه بهره مند شدند. 
ایــن موقوفه تاکنــون پذیــرای زائرانی از 
کشــورهای جمهوری آذربایجــان، علویان 
و شــیعیان ترکیه، زائران و شــیعیان هند، 

پاکستان و افغانستان بوده است. 

بانــو »کوچک آغــا صنعــی« ملقــب بــه 
محمدرضــا  فرزنــد  »افخم الســلطنه« 

موتمن السلطنه است و در آذر 
1334 چنــد مزرعه و قنات 
مقصودآباد،  روســتاهای  در 
جعفرآباد و سیف آباد قوچان 
را برای جشن میالد حضرت 
رضا)ع( وقف کرده اســت. با 
درآمد این موقوفه هرســاله 
مراسم جشــن و سرور ویژه 
دوســتداران امام هشتم)ع( 

برپا می شود.

نوری«  محمودخــان  »میرزا 
در رمضان  ســال 1316 یک 
کشــتارگاه را به انضمام یک 
منطقه  در  واقع  ســردخانه 
طرق در حاشــیه مشهد را 
وقف آســتان قدس رضوی 
کرد. بــر اســاس وقف نامه 
بخشــی از درآمد حاصل از 

این موقوفه باید برای شربت و شیرینی میالد 
حضرت رضا)ع( به کار گرفته  شود.

»بانو صغــری رهنما« ســال 66 خانه اش را 
در شــهر کرمان برای آستان قدس رضوی 
وقف کرد. درآمد و منافع این رقبات بر پایه 
وقف نامــه برای جشــن و چراغانی و اطعام 
میهمانان و مستضعفان به کار گرفته می شود.

ربابه آقای باقری طرزجانی و صغری دهقان 
منشادی در یزد هر کدام با وقف خانه، مغازه 
و مزارع خویش تالش داشــتند تا فرهنگ 
شیعی را گسترش دهند. عواید این موقوفه ها، 
بر اســاس وقف نامه، به ترویج آداب و رسوم 
زیبای خود برای جشــن میالد امام هشتم 

یاری می رسانند.

حسین شیربیگی پور در رفسنجان سال 67 
موقوفاتش را برای امــام رضا)ع( وقف کرد. 
درآمد و منافع موقوفات او برای جشن میالد 

امام و اطعام شیعیان به کار گرفته می شود.

محمــد محمدی پور دقوق آباد، پســته کار 
رفسنجانی سال 71 بخشــی از چاه عمیق 
عباس آباد نوق و باغ پسته اش در جهان آباد را 
برای امام رضا)ع( وقف کرد. درآمد موقوفه او 
برای مراسم شب میالد امام رضا)ع( و اطعام 
شیعیان آن حضرت در دفتر رفسنجان به کار 

گرفته می شود. 

حاج محمد خاموشــی در کرمان سال 83 
یک قطعه زمین پســته را به مساحت 12 
هزار مترمربع به همراه دیگر موقوفاتش در 
مهدی آباد بهادران کرمان وقف کرده است. 
درآمد موقوفه او بر پایه وقف نامه، برای جشن 

میالد رضوی مصرف می شود.

بیمارستان 
منتصریه در سال 

1391 توسط 
آستان قدس 

رضوی با صرف 
هزینه ای افزون بر 
150 میلیارد ریال 
بازسازی و تجهیز 
شده و ساختمان 

آن در 6 طبقه و با 
زیربنای بیش از 9 

هزار مترمربع به 
بهره برداری رسیده 

است

بــــــــرش

 j گزارشی از مصرف عایدی بخشی از وقف های حرم مطهر امام هشتم

درآمد موقوفات آستان قدس رضوی کجا هزینه می شوند؟ 
وی
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 لطفــاً در فضای نزدیک به ضریح مطهر 
بیشــتر از خادمان خوشرو و خوش برخورد 

استفاده کنید.
09300008107

 محبــت بفرمایید به جای ظروف یکبار 
مصرف برای آبخوری، از کاسه های طالیی 

سقاخانه استفاده کنید.
09360009713

 آستان قدس که کارخانه اتوبوس سازی 
دارد چرا اتوبوس ویژه و رایگان نمی گذارد تا 
زائران را از میدان شهدا، میدان 15 خرداد، 
بولوار مصال و چهارراه مقدم به حرم مطهر 

بیاورد؟
09350005022

 اتاقک آسانسور حمل و نقل زائران در 
صحن انقالب در ورودی دارالحجه کوچک 
اســت و نیاز انبوه زائر ناتوان و ویلچری را 
که از پله برقی نمی توانند اســتفاده کنند 
برآورده نمی کند؛ صــف عریض و طویل 
زائران برای ســوار شــدن به آسانســور 
آزاردهنده اســت، لطفاً برای این مشکل 

چاره ای بیندیشید.
09120000717

قدس: عالوه بر این آسانســور، آسانســور 
دیگری در بست شیخ حر عاملی بین ایوان 
نقاره خانه و ورودی صحــن آزادی ایجاد و 

راه اندازی شده است. 

 از اقدام آســتان قدس رضوی به خاطر 
تشرف زائران زیارت اولی به حرم امام رضا)ع( 
صمیمانه تشکر می کنیم. لطفاً در این زمینه 
به محرومان و مستضعفان استان های مرزی 

کشور بیشتر توجه کنید.
09150002549

برگزاری »زندگی به سبک 
رضوی« در اهواز 

آســتان: مراســم افتتاحیه طرح زندگی 
به ســبک رضوی ویــژه زوجیــن جوان 
ازدواج  ســالروز  در  خوزســتان  اســتان 
 مولــی الموحدیــن علی بــن ابیطالب)ع(
و بانو فاطمــه زهرا)س( برگزار شــد. این 
مراســم نخســت با قرائت آیاتــی چند از 
کالم اهلل مجید آغاز و در ادامه کارشــناس و 
مدرس امــور خانواده به بیان نکات کلیدی 
درباره خوشبختی و موفقیت زوج های جوان 

در کانون گرم خانواده پرداخت.
طرح زندگی به سبک رضوی ویژه زوجین 
جوان اســتان خوزستان از سال گذشته در 
سطح استان اجرایی شده بود و بنا به گفته 
مسئوالن دفتر نمایندگی آستان قدس در 
خوزســتان، زوج های جوان استقبال خوبی 
از آن داشتند.در حاشیه این مراسم فاطمه 
بهمنی با اشاره به دعوت از بیش از 200 زوج 
خوزستانی برای طرح زندگی به سبک رضوی 
ویژه زوجین جوان اســتان اظهار داشــت: 
زوج ها در این طرح گام نخست را در مشهد 
مقدس ســپری کردند و از ابتــدای ازدواج 
تا سه ســال مورد حمایت قرار می گیرند.

 یادواره شهدای رضوی 
در کرمان برگزار شد

آستان: نخستین یادواره الله های رضوی با 
 هدف گرامیداشت یاد و خاطره  شهدای محله 
قمر بنی هاشــم)ع( شهر کرمان همزمان با 
ایام شهادت امام جواد)ع( در مسجد خدایی 
این محله برگزار شد.در ابتدای این مراسم 
سیدحسین صابری، مدیر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در اســتان کرمان، حضور در 
جمع خانواده معظم شهدا را فرصت مغتنمی 
برای شناخت و کسب معرفت بیشتر نسبت 
به  آرمان های واالی شهیدان دانست و گفت: 
برپایی این یادواره ارزشمند و باشکوه توسط 
خادمیاران کانون خانواده شــهدای رضوی 
به عشق شــهدا و به برکت نام مبارک امام 
رضا)ع( در راســتای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، خودسازی و آشنایی با آرمان های 
شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافعین 
حرم فراهم شــده است.  صابری با اشاره به 
عملیات کربالی5 و سختی های دوران دفاع 
مقدس گفت: ما از سختی های دوران دفاع 

مقدس با سربلندی عبور کردیم.
وی در پایــان گفــت: امیدواریــم توفیق 
تشخیص وظیفه درست را به موقع بدست 
آوریــم تا مدیــون خون شــهدا و خانواده 

محترمشان نباشیم.
در این مراســم که بــا برنامه هــای فرهنگی 
 همــراه بــود از خانــواده پنج شــهید محله
 قمر بنی هاشم)ع( شهر کرمان تجلیل به عمل آمد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

نام نویسی 4 هزار زوج در دومین دوره زندگی به سبک رضوی
 آستان  سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی گفت: همزمان با پایان نخستین دوره زندگی به سبک 
رضوی و خروج نخستین ورودی های طرح، امروز بیش از 4 هزار 

زوج جوان در سراسر کشور وارد این طرح شدند.
فاطمه دژبرد در حاشیه جشن پایان نخستین دوره زندگي به 
سبک رضوی که شنبه شب در مجتمع آیه های مشهد برگزار 
شد،  اظهار کرد: در عرصه خانواده، طرح ملی زندگی به سبک 
رضوی را ویژه زوج هایی که یک ســال از ازدواج آن ها گذشته 
اســت با هدف تحکیم خانواده برگزار کردیــم. این زوج ها در 
سراسر کشــور می توانند با مراجعه به سامانه زندگی به سبک 
رضوی، برای حضور در مشــهد و برگزاری کالس های آموزشی 

اقدام کنند.

وی تصریح کرد: پس از گذراندن کالس ها و برگشتن زوج ها به 
محل زندگی خود فهرست اسامی آن ها به کانون های خادمیاری 
خانواده در 31 استان کشــور داده می شود تا بر اساس هشت 
ســرفصل ذیل واژه مودت و رحمت بسته های آموزشی نظیر 
کالس های آموزشی، کارگاه ها و مشاوره  برای آن ها برگزار کنند.

دژبرد گفت: با توجه به اینکه عمده طالق ها در سال های نخست 
زندگی زوجین اتفاق می افتد، خدمات آموزشی مشورتی طرح 
زندگی به سبک رضوی تا سه ســال پس از ازدواج افراد ادامه 

دارد.
سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی ابراز 
کرد: بیش از 21 هزار زوج در این طرح شرکت کردند که بیش 
از 50 درصــد آن ها حضور فعالی در برنامه های طرح ســبک 

زندگی رضوی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: آموزش های حضــوری و غیرحضوری، 
فعالیت های اجتماعی، مشــاوره حضوری و غیرحضوری و... از 

خدمات صورت گرفته در طرح زندگی به سبک رضوی است.
دژبرد عنوان کرد: به ازای هر 30 تا 50 زوج، یک خادمیار خانواده 
وجود دارد که به عنوان پشتیبان زوجین فعالیت کرده و ضمن 
تماس با زوجین و پیگیری امور آموزشی طرح زندگی به سبک 
رضوی به مشاوره مسائل خانواده و حل مشکالت زندگی زوجین 
می پردازد و اگر مشکل آن ها توسط خادمیار حل نشد به مشاوره 
تلفنی و سپس به صورت مشاوره حضوری ارجاع داده می شود. 
همزمان با خروج نخســتین ورودی های طرح، امروز بیش از 4 

هزار زوج جوان دیگر در سراسر کشور وارد این طرح شدند.

خبر
سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد

صدای مردم

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
وقف کردن برای بارگاه منور امام هشتم)ع( 
ســابقه ای طوالنــی دارد. ایــن موقوفات 
هــم بیانگر دلباختگی به بــارگاه مقدس 
ثامن الحجج)ع( است و هم از نوعدوستی و 
دوراندیشی واقفان و ناذران حکایت دارد. در 
این میان شاید برای بسیاری، این پرسش 
مطرح باشد که موقوفات حرم مطهر رضوی 

کجا و چگونه هزینه می شوند؟
مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات 
آستان قدس رضوی، همان بخشی است 
که بر هزینه کــرد موقوفات نظارت کامل 
دارد. این مرکز، یک مرکز تازه تأسیس در 
آستان قدس رضوی است که از تجمیع سه 
حوزه اجرایی باسابقه شامل »نذورات کل«، 
»خزانــه داری کل« و »مدیریت موقوفات« 

تشکیل شده است. 
هدف از تشکیل این مرکز هم مدیریت و 
نظارت مستقیم تولیت آستان قدس رضوی 
بر امور اجرایی هر ســه حوزه بوده است. 
نذورات کل و خزانه داری کل آستان قدس 
رضوی پیشــتر هم زیر نظر تولیت آستان 
قدس رضوی انجام وظیفه می کردند اما با 
توجه به حساسیت موضوع موقوفات، مقرر 
شــد که این مدیریت هم برای نظارت هر 
چه بیشــتر زیر نظر تولیت آستان قدس 

رضوی قرار گیرد.
از مهم ترین اقدام های انجام شده این مرکز 
هم می شود به ایجاد سامانه کامل و جامع 
موقوفات و نذورات با مســتندات متقن، 
اجرای هر چه بیشتر و دقیق تر نیات واقفان 
و ناذران با اســتقرار نظام بودجه نویسی و 
حســابداری موقوفات و نذورات با رعایت 
مسائل شرعی و استانداردهای بین المللی 

نظام های مالی و... اشاره کرد.
همچنین با توجه به استفاده از فناوری های 
جدید در آســتان قدس رضــوی یکی از 
اهــداف و اقدام های انجام شــده در این 
مرکــز، اســتفاده از ایــن ظرفیت ها در 
تهیه سیســتم های نرم افزاری به روز برای 
خدمات رســانی هر چه بهتر بــه ناذران و 
واقفان محتــرم و ارائه گــزارش دقیق و 
به روز از عملکردهاســت. با این کار امکان 
شناســنامه دار شــدن تمامی موقوفات و 
اشیای ارزشــمند و تاریخی که مردم نذر 
بــارگاه مطهر حضرت رضــا)ع( کرده اند، 

فراهم می شود. 
آنچه در ادامه می خوانید توضیحات بخشی 
از موقوفات آستان قدس رضوی است که 
درآمد هر کدام به حســاب های جداگانه 
واریز شــده و مطابق بندهــای مختلف 

وقف نامه هزینه می شود. 
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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 چرا سرمایه در کشور ما به تولید مستمر و پایدار 
منجر نمی شود؟

رشد اقتصادی واقعی تنها از مسیر افزایش کمیت و کیفیت تولید محقق می شود. با 
وجود آنکه مباحثی شامل کم اهمیت شدن بخش تولید به نفع بخش خدمات مانند 
گردشگری به گوش می خورد،  اما واقعیت این است که دستاورد راهبردی و برگ برنده 

کشورهای ثروتمند همه و همه بخش قدرتمند تولید و فعالیت تولیدی بوده است.
برپایه گزارش سازمان تجارت جهانی، 80 درصد تجارت جهانی هم اکنون مربوط به 
تجارت کاال و تنها 20 درصد به تجارت خدمات مربوط می شود و این نشان می دهد 

تولید همچنان نشانه قدرت کشورها به شمار می رود.
ناگفته پیداست منظور از تولید، استخراج و فروش منابع طبیعی نیست، چرا که آن ها 
کاالهای ویژه اقتصادی و یک رانت خدادادی هستند که نصیب یک سرزمین شده اند 
و چنانچه به خوبی مدیریت شوند، می توانند سرمایه الزم برای تولید را فراهم کنند. 
کشور ما از جمله کشورهایی است که این سرمایه خدادادی را به وفور داراست، بنابراین 
آن حلقه اولیه و شاه کلید پیشرفت را که همانا ثروت و سرمایه اندوخته برای راه اندازی 
و پیشبرد فرایند تولید اســت، در اختیار دارد. اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم
GDP  نزدیــک به 500 میلیارد دالری، در رتبه 27 جهــان قرار دارد و اگر تولید 
ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید )ppp( محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد 
حدود 1/5 تریلیون دالری در رتبه 18 جهان قرار دارد. ظرفیت های انسانی و نیروی 
انسانی جوان و متخصص و قابلیت های جغرافیایی و ژئوپلتیکی از جمله داشتن 15 
همســایه با 600 میلیون نفر جمعیت، سواحل دریایی طوالنی، اراضی حاصلخیز و 
محصوالت متنوع کشاورزی و بسیاری ظرفیت های دیگر را نیز باید به آن اضافه کرد. 
با این حال از منظر تولید به معنای واقعی کلمه جایگاه مطلوبی را در اختیار نداریم. 
حال باید پرسید چرا با اینکه سرمایه اولیه برای رونق تولید فراوان است، دچار مشکل 
هســتیم و این ثروت به تولید مستمر و پایدار منجر نمی شود؟ یکی از اساسی ترین 
تنگناها در زمینه تولید در کشور ما مساعد نبودن فضای کسب و کار و وجود موانع 
مختلف در این بخش اســت. برمبنای گزارش ســال 2019 بانک جهانی در زمینه 
سهولت کسب و کار، کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ و کره جنوبی 
در رتبه های اول تا پنجم هستند و ایران نیز در جایگاه 128 این رتبه بندی قرار دارد 

که اصالً جایگاه مناسبی نیست.
بر اساس این گزارش، در زمینه شاخص تأسیس و آغاز کسب و کار، ایران جایگاه 173 
را دارد و 72 روز طول می کشد که یک کسب و کار راه اندازی شود و 12 رویه و روند در 
این خصوص وجود دارد. این در حالی است که در کشوری مانند کره جنوبی که رتبه 
باالیی در این رنکینگ دارد تنها دو رویه آغاز کسب و کار وجود دارد و تنها چهار روز 

طول می کشد که یک کسب و کار راه اندازی شود.
در این زمینه چندین سازوکار و رویه کلی باید اصالح شوند. بسیاری از قوانین دست 
و پاگیر هســتند، برخی از قوانین راهگشــا نیز به خوبی اجرا نمی شوند. زمان ابالغ 
قوانین تا رسیدن آن ها به مرحله اجرا طوالنی است. مشارکت دستگاه ها سبب ایجاد 
بن بست می شود و بسیاری از کسب و کارهای خرد نیازمند رویکرد حمایتی نهادهای 
خدمات رسان هستند؛ نهادهایی مانند بانک ها به عنوان تأمین کننده اعتبار، سازمان 
مالیاتی، امور بیمه ها، دستگاه های حقوقی و قضایی می توانند با مشارکت و هم افزایی و 
ارتباط بیشتر با همدیگر و با محیط کسب و کار، شمار زیادی از موانع را بردارند تا مسیر 
برای بهبود وضعیت کسب و کار و در نهایت تولید فراهم شود. در این زمینه سه قانون 
کلی اجرای سیاست های کلی اصل 44، بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 وجود دارند که اگر به 

درستی اجرا شوند بسیاری از مشکالت حل خواهند شد.

برداشت بانک ها از حساب ضامن ها ممنوع شد
حمیدرضــا غنی آبــادی و محمد خدایاری، مدیــران کل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه ای به 
مدیران عامــل تمامی بانک هــا و مؤسســات اعتباری، برداشــت مطالبات 
غیرمستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از 
حســاب های انفرادی مشتری و یا ضامن ها را غیرمجاز اعالم کردند. بانک ها و 
مؤسسات اعتباری تنها می توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و 
در صورت عدم برداشــت از موجودی قابل برداشــت هر یک از حســاب های 

انفرادی مشتری یا ضامن ها برداشت کنند .

سرانه فرار مالیاتی در کشور به ۳ میلیارد تومان رسید
دانشجو: براساس آخرین آمار مســئوالن امور مالیاتــی، میزان فرار مالیاتی 
شناسایی شده حدود 24 هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال 98، بودجه 
عمومی پیش بینی شــده 65 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که این 
میزان فرار مالیاتی حدود 36 درصد از بودجه عمومی کشــور است. بررسی ها 
نشــان می دهد تعداد افرادی که این میزان فرار مالیاتی را داشته اند حدود 8 
هزار نفر بوده اند. عدد و رقمی که ســرانه فرار مالیاتی را به طور متوســط به 3 

میلیارد تومان می رساند.

 5 هزار تن بنزین صادراتی ایران
 برای ارسال به مقصد سه کشور معامله شد

مهر: برای نخســتین بار در رینگ صادراتی بورس انــرژی ایران 5هزار تن 
بنزین اکتان 95 شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی ایــران به قیمت 
میانگیــن هر تن 75 میلیارد و 96 میلیــون و 681 هزار و 66 ریال معادل 
با 630 دالر و 63 ســنت معامله شــد که مقصد آن ســه کشور افغانستان، 
ارمنســتان و اقلیم کردستان عراق اســت. ارزش این معامله 375 میلیارد و 

483 میلیون و 408 هزار و 300 ریال است.

در نخستین جلسه دادگاه محاکمه »سید احمد عراقچی« و دیگر متهمان مطرح شد

اتهام قاچاق عمده ارز برای مدیران سابق بانک مرکزی
اقتصاد: دادگاه 9 نفــر از اخاللگران ارزی مرتبط با 
حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شــعبه دوم 

دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
متهمان این پرونده ســاالر آقاخانی، ســید احمد 
عراقچی، سید رســول سجاد، احسان معافی، میثم 
خدایی کالکی، علی آروند، فرشــاد حیدری، میالد 
گودرزی و منصور دانش پور بودند که به همراه وکالی 
خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان 

حوضان و بابایی قرار گرفتند.
کیفرخواست 20 صفحه ای این پرونده با عنوان اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از 

سوی دادسرای تهران صادر شده است.
قاضی زرگر در این دادگاه گفت: در زمینه مسئله ارز، 
در حرکت نخست با تعدادی از دالالنی که در این باره 
نقش ایفا کرده و بازار را به هم می زدند، برخورد شد 
و ســپس با صرافانی که در راستای بخش اقتصادی 
کشور سوءاستفاده هایی داشتند نیز برخورد سخت 
شد. به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه ای 
عمل کردن دست اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، 
این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به 

فعالیت های تعدادی از این افراد تشکیل شده است.
در این هنــگام رئیس دادگاه از نماینده دادســتان 
خواســت برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر 

شود.
قهرمانــی، نماینده دادســتان در آغــاز به مقدمه 
کیفرخواست اشــاره کرد و گفت: معموالً بانک های 
مرکزی در کشــور های دنیا عهــده دار کنترل تورم، 
ایجاد شــرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ 
ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان های 
هر بانک مرکزی اســت و بانک مرکزی ایران تفاوت 

چندانی با سایر کشور ها ندارد.

 کیفرخواست رسیدگی به بزه مدیران وقت 
بانک مرکزی

نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی 
به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است.
وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت 
و گفت: در یک و نیم ســال گذشــته بانک مرکزی 
ساده ترین و شــاید غلط  ترین راه را در پیش گرفت 
و با زدن چوب حراج به دارایی کشــور، بخش قابل 
توجهی از ذخایــر ارزی را وارد بازار کرد که عده ای 
نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و موجب سیر 

نزولی ارزش ریال در برابر دالر شد.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی در اقدامی 

عجیــب ضمن انتخاب بیــش از 10 صرافی، روزانه 
میلیون ها دالر را در اختیار آن ها قرار داد و به تدریج 
شــبکه ای از دالربازی شــکل گرفت و صرافی های 
منتخب که قرار بود دالر های دریافتی از بانک مرکزی 
را در بازار به مصرف برسانند، در قبال درصدی سود 

در اختیار اشخاصی قرار دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکــزی که توان مدیریت این 
شبکه خودساخته را نداشت درصدد برآمد به شیوه ای 
دیگر مشکل را درمان کند. معاون وقت بانک مرکزی 
در مــورد ورود و مداخله در بــازار فردایی ارز اقدام 
می کند و این در حالی بوده که مصوبه شورای پول را 
اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی 
از طریق متهم اصلی، ساالر آقاخانی مبادرت می کند.

نماینده دادســتان در ادامه گفــت: احمد عراقچی، 
معــاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانــی به صورت 
محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی 
ارز همکاری می کنند که این اقدامات توسط آقایان 
میالد گودرزی، منصــور دانش پور و علی آروند که 

عوامل آقاخانی بودند، دنبال می شده است.
وی افزود: از آقاخانی خواســته 
می شــود در یــک همــکاری 
محرمانه در هر مرحله 5 میلیون 
دالر ارز از بانک مرکزی بخرد و 
به هر کسی که صالح می داند، 
بفروشــد و در ادامه به صورت 
مخفیانــه به او گفته می شــود 
فعالیت ارزی خــود را به بعد از 

ساعت 16 منتقل کند.
قهرمانــی گفت: ایــن اقدامات 
سبب افزایش قیمت ارز در بازار 
آزاد شد و ســوءمدیریت دیگر 
این بود کــه ارز دولتی با کارت 

ملی به فروش می رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم 
کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز برای قاچاق کاال 

به ایران از مرز های غربی شد.
بانک مرکزی برای پنهــان کردن اقدامات غیرمجاز 
خود در تاریخ 96/12/26 در نامه ای هشت صفحه ای 
و به امضای فرشاد حیدری اعالم می دارد که اقدامات 
)متهم آقاخانی( بر اســاس ضوابــط قانونی بوده که 
در ادامه مشخص شــد این گزارش در جهت فریب 
دستگاه قضایی و به صورت خالف واقع بوده و سبب 
شد در 96/12/27 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شده و 
جریان رسیدگی تغییر پیدا کند . در ادامه با بررسی 
این گزارش و در تحقیق از فرشاد حیدری مشخص 

شد گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در 
پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.

 اقدامات خالف واقع گزارش شده 
از سوی بانک مرکزی

موارد خالف واقع این گزارش به شرح زیر است:
1- در این گزارش اعالم شده این اقدامات بر اساس 
بندهــای ج و ه ماده 11 قانون پولی و بانکی صورت 
گرفته در حالی که طبق بندهای اعالمی برای انجام 
این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به 
مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبه ای 

وجود ندارد.
2- اعالم شــده امر مداخلــه بانک مرکزی از طریق 
صرافی های خاص و بانک های عامل است، در حالی 
که متهم ساالر آقاخانی فاقد مجوز صرافی های مجاز 
بــوده و در جریان فــروش ارز های دولتــی در بازار 
غیرمجاز نماینده هیچ یک از بانک ها و صرافی های 

مجاز نبوده است.
3- اعــالم شــده که در خصــوص اقدامات بانک 
مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار 
غیررســمی و بازار فردایی، مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی وجود دارد 
که اصالً چنین مصوبــه ای وجود 
نداشته و ارائه نشــده است و تنها 
اعالم شــده دبیرخانه شورای عالی 
امنیت، نامه ای ارشــادی به دولت 
ارسال و توصیه ها و پیشنهاد هایی 

در این خصوص داشته است.
4- اعالم شده بانک مرکزی قرارداد 
کارگــزاری با متهم ســاالر آقاخانی 
منعقد کرده است، در حالی که چنین 

قرارداد مکتوبی وجود ندارد.
5- اعالم شــده بانک مرکزی برای انجام امر مداخله 
از همه ابزار و روش هایی که خالف قانون نیســت، 
اســتفاده کرده اســت در حالی که اقدامات ساالر 
آقاخانــی و  احمد عراقچی برخالف قوانین مبارزه با 

پولشویی بوده است.
6- اعالم شــده این گونه اقدامات مسبوق به سابقه و 
جزو رویه های بخش ارزی بانک مرکزی اســت، در 
حالی که جریان ساالر آقاخانی یک امر استثنایی بوده 

و سابقه قبلی نداشته است.
7- اعالم شده ساالر آقاخانی از سال 1395 کارگزار 
بانک مرکزی بوده است، در حالی که هیچ گونه قرارداد 

کارگزاری به نام وی وجود ندارد.

8- اعالم شــده در خصوص اقدامات ساالر آقاخانی 
ضمانت نامــه هزار و 300 میلیارد ریالی اخذ شــده 
است در حالی که ساالر آقاخانی هیچ گونه تضمین 
و یا ضمانت نامه ای نداشته و این ضمانت برای قرارداد 
صرافــی انصار بوده و هیچ ارتباطــی به فروش دالر 

توسط ساالر آقاخانی در بازار های داخلی ندارد.
9- اعالم شده پس از تأیید صالحیت عمومی متهم 
ســاالر آقاخانی عملیات مداخلــه در بازار کاغذی و 
غیررسمی تهران آغاز شده است، در حالی که ساالر 
آقاخانی بدون اینکه تأیید صالحیت شده باشد اقدام 

به دریافت ارز و فروش آن کرده است.
10- اعالم شده هیچ گونه کارمزدی به ساالر آقاخانی 
از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است، در حالی 
که ساالر آقاخانی از محل فروش ارز های دولتی مبلغ 
331 میلیون و 400 هزار تومان برای خود به عنوان 
کارمزد توافق شده برداشــت کرده است که پس از 

اقدامات قضایی مسترد می کند.
11- اعالم شــده با متهم ســاالر آقاخانی به عنوان 
نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، 
در حالــی که طبق تحقیقات انجام شــده از متهم 
ســاالر آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعالم شده 
این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشــته 
و این صرافی مخالف این جریان های صورت گرفته 

بوده است.

 انحراف در روند تحقیقات
 و پنهان داشتن امور از دید مراجع قضایی

نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در 
واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک 

مرکزی و شخص فرشــاد حیدری و احمد عراقچی 
بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید 
مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و 
آنچه جای تأســف دارد این است که مؤکداً و مکرر 
انجام معامالت فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی 

طبق دستورعمل صادره ممنوع اعالم شده است.
نماینده دادستان اعالم کرد:ساالر آقاخانی کارگزار، 
ســید احمد عراقچی معــاون ارزی بانک مرکزی، 
سید رســول ســجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی 
بانک مرکزی با اتهام مشــارکت و معاونت در اخالل 
در نظام ارزی از طریــق قاچاق عمده ارز به صورت 
ســازمان یافته با تودیع وثیقه آزاد هستند. احسان 
معافی، مدیر حراست وقت بانک مرکزی آزاد با قرار 
تأمین کیفری، میثم خدایــی، کارمند آزاد با تودیع 
وثیقه، میــالد گودرزی، کارمند بــا قرار وثیقه یک 
میلیاردی، منصور دانش پور شغل صراف و علی آروند 
نیز متهم به مشارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی 
کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای 
و ســازمان یافته شدند. فرشاد حیدری متولد 1347 
متأهل فاقد سابقه کیفری، متهم به گزارش خالف 

واقع به مراجع قضایی شد.
نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی 
و بانکی کشور، از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی 
درخواست می شــود، با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم 
متهمان در تاریخ 96/9/14 تــا 96/12/20 و محل 

وقوع جرم شهر تهران بوده است.
سپس قاضی زرگر ختم جلسه را اعالم کرد و گفت: با 
توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح 
شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکالی 
مدافع، جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد.

ساخت مشارکتی ۱۴5 طرح 
مسکونی  توسط انبوه سازان

 آمادگی ۹ کشور منطقه
 برای خرید بنزین ایران 

 ۴ میلیون تن کاالی اساسی 
در بنادر کشور وجود دارد

 قیمت یک دفتر مشق ساده
 به 5 هزار تومان رسید

 برای حذف چهار صفر باید سرچشمه
بی ارزشی پول خشک شود

اقتصاد آنالین: علی نبیان، 
ملی  ســازمان  مدیرعامــل 
زمین و مســکن از فراخوان 
برای  انبوه ســازان  شناسایی 

ساخت 145 طرح مشارکتی ساخت واحدهای 
مسکونی با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر 
داد. وی بیــان کرد: در ســال رونق تولید، این 
سازمان ساخت واحدهای مسکونی با مشارکت 
بخش خصوصی را آغاز کرده که در قدم نخست 
فراخوان 145 طرح مشــارکتی برای شناسایی 
سرمایه گذاران و انبوه سازان بخش خصوصی در 

23 استان کشور اعالم عمومی شده است.

مهر: رضــا پدیــدار، رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران از اعالم آمادگی رسمی 
خریداران خارجی بنزین ایران 

در 9 کشور منطقه خبر داد و گفت: عراق، سوریه، 
ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان، 
مشتری بنزین ایران هستند. وی با اشاره به اینکه 
برندگان عرضه های بورس، در یک ماه محموله های 
خود را تحویل می گیرند، افزود: تســویه حساب 
نیز به صورت مســتقیم پولی و ارزی یا به صورت 

تهاتری خواهد بود.

خانه ملت: فرهاد دژپسند، 
وزیر اقتصــاد با بیان اینکه 
در حال حاضــر 4 میلیون 
تن کاالی اساسی در بنادر 

کشــور وجود دارد، افزود: در چنین شرایطی 
نمی توان گفت ارز در کشــور گم شده، بلکه 
باید در حوزه فرایند تخصیص ارز و ترخیص 
کاال شفاف سازی شــود. وی تصریح کرد: در 
حال حاضر دســتگاه های مرتبط، براســاس  
دســتور رئیس جمهــور باید پاســخ دهند 
تخصیص ارز به شــرکت ها برای واردات در 

چه مرحله ای قرار دارد.

غفاری،  جلیل  تســنیم: 
صحافان  اتحادیــه  رئیس 
گفت: قیمــت 4 تا 5 هزار 
تومانی، حداقل قیمت یک 

دفتر مشق ساده اســت. با توجه به نزدیکی 
فصل بازگشــایی مدارس این نگرانی برای ما 
وجود دارد که دانش آمــوزان و خانواده های 
آن هــا در شــهرهای کوچــک و روســتاها 
نتواننــد از پس این گرانی برآیند. وی افزود: 
در نامه ای به وزیر ارشــاد، پرسیدم: آیا قرار 
نیســت برای حل این موضــوع کاری انجام 

دهید؟ ایشان به صراحت اعالم کردند: »نه«.

نــود اقتصــادی: بهنام 
گفت:  اقتصــاددان  ملکی، 
سرچشــمه  بایــد  ابتــدا 
بی ارزش شــدن پول ملی 

خشــک شود، ســپس به حذف صفر از پول 
ملی اقــدام کنیم؛ این کار باید در شــرایط 
ثبات اقتصادی بهتری انجام شود که اکنون 
این شــرایط باثبات بخاطر مســائل مختلف 
مهیــا نیســت. در حــال  حاضر با مســئله 
تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی مواجه ایم 
و ممکن اســت این اقدام هزینه ای به اقتصاد 

وارد کند و سبب سرخوردگی شود.

چهره خبر
یک اقتصاددان مطرح کردرئیس اتحادیه صحافان خبردادوزیر اقتصاد بیان کردرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خبردادمدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:

 در تحقیق از 
فرشاد حیدری 
مشخص شد 
گزارش مذکور را 
احمد عراقچی 
نوشته و وی در پی 
اعتماد به عراقچی 
آن را تأیید و امضا 
کرده است

بــــــــرش

الریجانی گرفتن مجوز از سران قوا برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی را رد کرد    فارس:  عبداهلل حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه آیا انتقال شرکت بازرگانی 
دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت با تأیید شورای هماهنگی سران قوا و رهبر معظم انقالب انجام شده است، گفت: در جلسه ای آقای الریجانی، رئیس مجلس در این باره نقل کرد که آقای روحانی 

به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود؛ پس از آنکه نشد، موضوع را در شورای هماهنگی سران قوا مطرح کرد و وقتی آنجا هم جوابی نگرفت، رفته و اجازه گرفته است.
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یادداشت روز

 دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی / دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری

/ع
۹۸
۰۵
۹۷
۸

آگهى مناقصه
﹢د،  ﹫︧︐﹛ ﹡︷︀ر︑﹩ و دور︋﹫﹟ ﹨︀ی ﹝︡ار︋︧︐﹥︠  ︫︣﹋️ ﹇﹠︡ ﹠︀ران در ﹡︷︣ دارد، ︗︖︑ ️﹫︤ و ا︨︐﹆︣ار︨ 

 .︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ،︤اری﹎︣  ︋﹅︣︵ را از ﹏ا﹇﹑م ︗︡ول ذ
واحدتعدادشرحرديف

1CRS 226-24G-25+RM  دستگاه5سوييچ ميكروتيك
عدد12ماژول فيبر SFP  ميكروتيك2
دستگاه1سوييچ فيبر نورى 12 پورت (اتاق سرور)3
عدد5رك ديوارى 6 يونيت4
عدد5كيبل منيج5
عدد6سينى فيبر6
عدد5پچ پنل رك7
عدد5پاور ماژول8
متر400كابل فيبر نورى 24 كور مخصوص فضاى آزاد9
متر400كابل فيبر نورى 24 كور ( از نوع دفنى ضد جونده و ضد آب)10
متر310كابل فيبر نورى  12كور مخصوص فضاى آزاد11
عدد6پريز برق صنعتى رو كار12
عدد15مفصل فيبر و فيوژن13
عدد1رابط هارد اوراكو14
عدد 1نرم افزار15
عددTB4 4هارد اينترنال 16
متر1700كابل 1,5*172
عدد34آداپتور18
19CAT 6 UTP OUTDOOR متر2000 كابل شبكه

ــ︣﹋️ و   ︫﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀  ︎﹤ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︀︧ــ️ ︗ــ️ در︀﹁️ ﹁︣م ﹨︀ی︫  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩︋ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹇︧﹞️ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︲﹞﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ د﹇﹫﹅ ﹁︣م ﹨︀، 
ــ︣﹋️ ار︨ــ︀ل ﹡﹞︀﹠︡. آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ﹁︣م ﹨︀ی  ﹥ آدرس︫  ︧ــ️︋   ︎﹅︣︵ د را از﹢ ︎﹫︪ــ﹠︀دات︠ 
︀ً ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ر ٩٨/٠۵/٢٢ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡، ︲﹞﹠

۴۶١٢٢٨١١-٠۵١ دا︠﹙﹩ ٢١١ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︫︣﹋️ ﹇﹠︡ ﹠︀ران در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
/http://www.chenaransugar.com/       http://www.reo.ir  

︨︣︐︀ن ﹠︀ران – ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ﹠︀ران. ﹋︡ ︎︧︐﹩: ١٣١۶٩-٩٣۶١٧ . آدرس ︎︧︐﹩: ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی –︫ 
 ︡﹠﹇ ﹩﹞︀﹠︀ران   ︨️﹋︣  ︫

/ع
۹۸
۰۵
۹۶
۳

آگهى فراخوان مناقصه عمومى  با ارزيابى كيفى يك مرحله اى
 ﹏ذ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︫ اداره ﹋﹏ راه و
را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨

 ︣︀︨ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ و ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹐
﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ، ︑﹠︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
 ︣︀︨ ا︨﹠︀د از ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir ︋﹥ آدرس 

﹝﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد︋﹥ ر︀ل﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

 -٩٨/٣٠
﹡﹢︋️ اول

 ﹩︀︐︨︡اث وآ︨﹀︀﹜️ راه روا
﹝︣ادآ︋︀د-﹡﹆︀ر︠︀﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن 

︑︣︋️ ︗︀م- ︋︀︠︣ز

٢١/٢٦٧/٤٥٥/٩٣٣٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٦٥

 -٩٨/٣١
﹡﹢︋️ اول

ا︡اث و︋︧︀زی راه ︨﹥ را﹨﹩ 
 ﹤﹠﹋– د︨︐﹢ران ︋﹥ ا...آ︋︀د
(٠٠٠+٠ ︑︀ ٣٠٨+٣ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋)

٢٥/١٨٣/٣٣٣/٤٦٤٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٦٦

ع ۹
۸۰
۵۹
۷۱

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ، او﹜﹫ــ﹥  ﹝ــ﹢اد  ا﹝﹢ر︑﹫ــ﹥  دارد  ﹡︷ــ︣ 
︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن د﹋︐︣ 

︫ــ﹫ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧١
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
︎︀﹋︐ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٫۴١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋  ﹫︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣ ︫ــ

﹝﹫︡ان ︑﹢﹢︑ ︡﹫﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/١٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز٢٧/۵/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢٨/۵/٩٨

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

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

︋︣گ ︨︊︨︤ــ﹢اری ︎︣اــ١٣١︡ ﹝︡ل ١٣٩١ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ 
﹑ک  ۵٢ اــ︣ان  ٧٨۴ ط ۵١ ش : ﹝﹢︑﹢ ر  ــ﹞︀ره︎  رو︾﹠ــ﹩︫ 
 NAS411100C3487278: ︫︀︨ــ﹩  ش   ۴٨٠۴٠۴١
﹝︀﹜﹊﹫️ ز ︉﹠︺﹆﹢︋﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٨۵٧۴٠٩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۵
۹۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۹۷
۳

︗﹢از ﹋︧ــ︉ ﹝︽ــ︀زه ا︋︤ار ﹁︣و︫ــ﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ︎︣وا﹡ــ﹥ ٩٢٠ ﹝︐︺﹙﹅ ︋ــ﹥ آ﹇︀ی 
︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ︪﹞︐﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨﹠︡و ︋︣گ ︨︊︨︤﹢اری ︎︥و︑﹫︌ ﹝︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌ 
︠︀﹋︧ــ︐︣ی ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک  اــ︣ان ٣۶ ٨۶٧ و ۶۵               
︫︀︨ــ﹩:              ش   ١ ١ ۶ ٨ ٧ ٠ ۶ ٨ ٧ ٠ ٣ ر ︑ــ﹢ ﹢﹞  : ش 
︻﹙﹫︣︲︀ا﹋︊ــ︣ی  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️   NAAB21AA39H039257

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۵
۹۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۹۷
۶

 ﹏︭︀ت ذ︪﹞ ︀ ︣وا﹡﹥ ︨ــ︊︤ واردا︑﹩︋  ﹉ ﹁﹆︣ه︎ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ︮﹠︀ــ︹ ︾︢ا︣﹎ ﹩﹠ــ﹥ ﹝﹀﹆﹢د 

 .︡︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹎︣د︣د﹎
   ١٠٠٠٧٢٨ : A ﹤﹞︀﹡︀ر︸︀ره ا﹝︫

    ١٠٠٠٨١٠  : H﹤﹡︀ره ︎︣وا﹝︫
 ﹡ــ︀م ﹋︀ ﹐: ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت و د︨ــ︐﹍︀ه ﹨ــ︀ی ︑﹫ــ﹥ 
﹠ــ︡ی و ﹝﹫﹊﹫ــ︣ ﹋ــ︣ه  ︧ــ︐﹥︋  ﹜︊﹠﹫ــ︀ت - ﹝︀︫ــ﹫﹟︋ 

 ﹏﹝︺︐︧﹞
وزن ﹋︀﹐: ٢۶٠٠

 ︑︺︡اد ﹋︀﹐: ٢
ارزش ﹋︀﹐ ︋﹥ ر︀ل: ٢٠١٩٨١۵٩٣

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣ا︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊ــ︦ آی ﹝︡ل 
١٣٨۴ ر﹡﹌ ︨ــ﹢ر﹝﹥ ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
و   01133758 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ١٢ اــ︣ان  ۴٨٧م۶۶ 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   S1412284510570 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره 
︐﹁ ︡﹫﹝﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۹۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹞﹠︡ ال ا﹊︦ ﹝ــ︡ل ١٣٩١  ــ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢٩٩ م ١٨ ا︣ان 
︫ــ﹞︀ره  و   124K0022037 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٧۴
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩   ︋NAAC91CC0CF895517 ﹩︫︀︨ــ
﹝︣داد︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۸۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۰۰
۴

آگهى مناقصه عمومى
 نوبت اول

︫ــ︣داری ︋︪ــ︣و﹥ ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ 
︫ــ﹞︀ره ٢٠٠ ︋﹠︡ ٣ ﹝﹢رخ٩٨/٠۴/٢٧ ︫ــ﹢رای 
﹝︐ــ︣م ا︨ــ﹑﹝﹩ ︫ــ︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ 
 ﹅︣︵ ــ﹛ ﹋︀ر از︖ ︉︋ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫ــ︣و در ﹇︀﹜ــ
️ ﹨︀ی ︮﹑﹫️ دار  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫ــ︣﹋
 ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞ ︡︀﹝﹡ ا﹇ــ︡ام
٩٨/٠۵/١۵ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︠ــ﹢د را در ﹇︀﹜ــ︉ 
ا︨﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ و در ︎︀﹋️ 
ــ︍︣ده ︑︀︎︀ــ︀ن و﹇️  ــ﹥ ﹨﹞ــ︣اه︨  ︨︣︋︧ــ︐﹥︋ 
اداری ٩٨/٠۵/٣٠ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ ︫ــ︣داری 
﹫︪﹠︀دات   ︎.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨ــ﹫︡ در ﹏﹢︑
وا︮﹙﹥ راس ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ روز  ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ 
٣١/٩٨/٠۵ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ ﹝︐︣م ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن 
﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣داری ︋︀ز و ﹇︣ا️ ︠﹢ا﹨︫︡ــ︡.  
︀︻︀ت  ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑ع از︫ 
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟:   ︫︀  ︋ ︀ ﹤︺︗︣داری ﹝︣ا  ︫﹤ اداری︋ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠۵۶٣٢٧٨٧٧٠۵ ︑﹞︀س
 ﹤︪︣و ︣دار︋   ︫﹩﹛﹑  ︋﹟﹫︧ 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 نتایج اولیه کنکور چهارشنبه اعالم می شود      ایسنا: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم نتایج اولیه داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۸ در روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه خبر داد.
دکتر حسین توکلی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه اولیه این داوطلبان چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه از 

طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

روز بدون قتل در السالوادور
ایسنا: رئیس جمهور جدید السالوادور 
»نخســتین روز بدون قتل در کشور« را 
جشن گرفت. رویدادی کم سابقه در این 
کشور کوچک واقع در آمریکای مرکزی 
و جایی که خشــونت بخشی از زندگی 

روزمره محسوب می شود.
چهارشــنبه ۳۱ ژوئیه روزی استثنایی 

بوده زیرا هیچ قتل و آدم کشــی به ثبت نرسیده است؛ اتفاق خجسته ای که از دو 
سال پیش به این ســو یعنی دقیقاً از ۱۳ ژانویه سال ۲۰۱۷ میالدی هرگز دیده 

نشده است.
بنا بر اسناد دولتی در ۱۹ سال اخیر در این کشور در مجموع تنها هشت روز بدون 
قتل وجود داشته است. به عنوان مثال تنها در ماه ژوئیه امسال ۱۵۴ قتل به ثبت 
رسیده است. نجیب بوکیله، رئیس جمهور جدید السالوادور که کمتر از دو ماه از 
آغاز ریاست جمهوری اش می گذرد از داشتن چنین روزی خرسند است، با وجود 
این ساکنان السالوادور می گویند تنها یک روزِ بدون قتل کافی نیست و بوکیله باید 

برای تکرار چنین رویدادی بسیار تالش کند.
بنا بر اعالم دیده بان حقوق بشــر، الســالوادور یکی از کشــورها با باالترین 
آمار قتل در جهان اســت. یکی از دالیل مهم وجود چنین معضلی، فعالیت 
گســترده باندهای جنایتکار اســت. این باندها عمدتاً در تالش برای حفظ 
قلمرو خود در مقابل رقیبان، دست به قتل و آدم ربایی یا تجاوز و جابه جایی 
اجباری می زنند و مخالفان خود از جمله مقام های دولتی و نیروهای امنیتی 

را به راحتی با این شیوه از سر راه برمی دارند.

افشای اطالعات شخصی 2 هزار خبرنگار در آمریکا
مهر: یک نقص امنیتی موجب شــد 
اطالعات شخصی حدود ۲ هزار خبرنگار 
حاضر در نمایشگاه بازی های رایانه ای و 

ویدئویی »ای۳« در آمریکا افشا شود.
به گزارش ســی نت، مشکل امنیتی در 
وب سایت انجمن نرم افزارهای تفریحی 
آمریکا که برگزارکننده نمایشگاه  ای۳ 

است، موجب شد اطالعات تماس خبرنگاران پوشش دهنده رویدادهای نمایشگاه 
مذکور افشا شده و در دسترس هکرها قرار بگیرد.

این نمایشگاه بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی در حوزه بازی های ویدئویی است و 
عالوه بر نشــریات و سایت های اینترنتی، وب سایت های محبوبی مانند یوتیوب، 
توئیچ و... رویدادهای آن را به طور زنده پوشش دادند. انجمن نرم افزارهای تفریحی 
آمریکا روز شــنبه با ارســال ایمیل  برای خبرنگاران ثبت نام کننده برای پوشش 
نمایشگاه  ای۳ موضوع را به طور رسمی به اطالع آن ها رسانده و تصریح کرده در 
طول بیش از ۲۰ سالی که از برگزاری این نمایشگاه  می گذرد، این نخستین بار است 

که چنین اتفاقی می افتد.
این مشکل پیشــتر توسط یکی از کاربران یوتیوب به نام سوفیا نارویتز به اطالع 
انجمن مذکور رسیده بود، اما اقدامی برای رفع آن به عمل نیامده بود. هویت هکر 

یا هکرهای عامل این سوءاستفاده هنوز مشخص نشده است.

نماینده ولی فقیه در هالل احمر: 
عملکرد اقتصادی هالل احمر نامطلوب است

والمســلمین  حجت االســالم  جامعه: 
معزی، نماینــده  مقام معظم رهبری در 
اسالمی  جمعیت هالل احمر جمهوری 
ایــران در گردهمایــی مدیــراِن عامل 
ضمن  هالل احمر،  جمعیت  استان های 
تبریک حلول ماه پربرکت ذی الحجه و 
تسلیت شهادت امام جواد)ع(، با اشاره به 

تالش های صورت گرفته توسط هالل احمر در جریان حادثه  سیل اخیر و حضور 
شایسته و قابل  قدردانی همه  استان ها در این حادثه  افزود: متخصصان و دانشمندان 
این حوزه باید به بررسی اصولی و علمی این حادثه بپردازند تا کشور حادثه خیز ما 

در آینده از چنین مخاطراتی کمتر آسیب ببیند. 
 نماینده  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با اشاره به اهمیت و نقش نقد کردن به  
خصوص نقد منصفانه گفت: انتقاد و نقد کردن دیگران زمانی ارزش و اثر دارد که 
منصفانه باشد؛ یعنی به قصد بهبود اوضاع و شرایط گفته شود، نه به قصد اهانت 
و تخریب دیگری. باید ســره از ناسره تشخیص داده شود؛ کاستی ها از فزونی ها و 
زشتی ها از زیبایی ها. جمعیت هالل احمر خود باید پیشتاز حوزه نقد در چگونگی 
ورود و پرداختن به حوادث این چنینی باشد. روایتی از امام جواد)ع( نقل شده  است 
که مؤمن را محتاج و نیازمند سه صفت می دانند. اول توفیق از جانب خدا؛ دوم از 
درون برای خودش واعظی داشته باشد و سوم اینکه اگر خیرخواهان وی را نصیحت 
کردند بپذیرد و نصیحت پذیر باشد. همان طور که امیرمؤمنان علی)ع( همیشه از 
خدای بزرگ، که صاحب رحمت وســیع و قدرت برتر و الیزال است، می خواست 
که ایشان را در به  دست آوردن رضایت خود موفق بدارد. صفت دوم موعظه  است. 
انسان باید خودش واعظ خودش باشد. آدمی نیازمند وجدان، قلب و ذهن هوشیار 
و بیدار است. مرگ بهترین واعظ انسان است. ببینیم دوستان، آشنایان و گذشتگان 
ما به کجا رفته اند. آن هایی که نامی جاودانه از خود به جای گذاشتند، چه کرده اند و 
چگونه زیسته اند؟ باید به این فکر کنیم که چگونه عاقبت به خیر شویم. موعظه زنده 
بودِن دل است. امام باقر)ع( می فرمایند: اگر کسی وعظ درونی نداشته باشد، موعظه 
و نصیحت دیگران هیچ سود و فایده ای برایش ندارد. صفت سوم پذیرش نصیحت 
و نقد منصفانه و خیرخواهانه است. مؤمن آینه مؤمن است. اگر کسی با خیرخواهی 
خواســت مطلبی را به ما گوشزد کند، منطقی است که صحبت های او را شنیده 
و اگر خیرخواهی او مسجل شد، از او پند بگیریم. کسی که نصیحت را بپذیرد، از 
زشتی ها به دور خواهد بود. حجت االسالم والمسلمین معزی در بخش دوم سخنان 
خود، به بیان دیدگاه های خویش از وضعیت و شرایط کنونی جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران پرداخت. وی افزود: باید پذیرفت فعالیت هالل احمر در 
حوزه  اجتماعی واقعاً چشمگیر و امیدوارکننده است. اما نکته ای که قابل پیگیری 
اســت، به روز کردن ابزار و وسایل امدادرسانی است. با وسایل قدیمی نمی توان به 
نحو شایسته ای به نجات مردم حادثه دیده پرداخت. باید امکاناتمان متناسب با زمان 

و آگاهی و علم ما به روز باشد. 
وی با بیان مسئله  آسیب های اجتماعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب 
نیز بوده است، یادآور شد: با دستور معظم له، شورایی در وزارت کشور با نام شورای 
اجتماعی تشــکیل شد و اعضایی در این شورا عضو شدند که هالل احمر یکی از 
این اعضاست. هالل احمر باید با نقش آفرینی سازمان جوانان به مسائلی همچون 
اعتیاد، فروپاشی بنیان خانواده و... توجه ویژه و حضور جدی و مؤثری در این شورا 

داشته باشد. 
حجت االســالم والمسلمین معزی با اشاره به اهمیت و نقش موضوعات فرهنگی 
در پیشــبرد اهداف جامعه خاطرنشان کرد: کار فرهنگی تنها برگزاری چند اردو 
در ســال نیست. الگو و ســرلوحه همه  ما در حوزه  فرهنگی در عمل، بیانیه  مهم 
گام دوم انقالب رهبر معظم انقالب است. در شورای فرهنگی هالل احمر مصوب 
شد که سازمان ها و معاونت های مختلف این بیانیه را به عنوان خط  مشی مسائل 
فرهنگی به کار برند و امیدوارم نتایج این مصوبه به زودی در جمعیت هالل احمر 

قابل مالحظه باشد.  
وی با اشاره به کمک چشمگیر مردم و خیران در حادثه  سیل اخیر تأکید کرد: 
ارتباط با خیران احتیاج به بازنگری دارد. این ارتباط باید پویا و ســازنده باشد. 
اعتبار هالل احمر بسیار مهم است و باید روز به روز به این اعتبار افزوده شود تا 
همکاری با خیران میسر شود. انتقاداتی به این ارتباط وجود دارد و باید بتوانیم 
این همکاری را مؤثرتر برقرار کنیم.  حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان 
با قابل قبول ندانستن عملکرد هالل احمر در حوزه  مسائل اقتصادی خاطرنشان 
کرد: عملکرد هالل احمر در حوزه مســائل اقتصادی بسیار نابسامان و نیازمند 

امداد و نجات است.
فعالیت های اقتصادی هالل احمر به اعتبار عمومی و مردمی هالل احمر آسیب 
می رســاند. باید در این حوزه بازنگری جدی صــورت بگیرد. ما نیازمند قوانین 
منسجم و پویاتری هستیم. نمی توان با این سرمایه ملی بر اساس تصمیم گیری های 
شتاب زده و انفرادی و مدیریت منفعالنه برخورد کرد. حوزه  نمایندگی ولی فقیه 
به دستور رهبرمعظم انقالب مأموریت نظارت بر امور جمعیت هالل احمر را دارد 

و صیانت از اعتبار و جایگاه آن را از وظایف ذاتی خود می داند.

مهم ترین  از  یکی  طیرانی   اعظم  جامعه/   
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مأموریت های 
حفاظت  بهسازی،  و  حفاظت  قانون  اساس  بر 
از عرصه هایی با عنوان مناطق چهارگانه شامل 
پارک  پناهگاه حیات وحش،  اثر طبیعی ملی، 
ملی و منطقه حفاظت شده و البته مناطق شکار 
ممنوع است، اما با توجه به دست اندازی هایی 
طبیعی  عرصه های  به  متخلفان  سوی  از  که 
کشور صورت می گیرد الزم است این سازمان 
با طرح شکایت از متخلفان از تکرار جرایم در 
عرصه های طبیعی کشور پیشگیری کند. حال 
آنکه سازمان محیط زیست به دلیل در اختیار 
نداشتن اعتبار برای تأمین هزینه های دادرسی 
حقوقی  شکایت  طرح  از  موارد  از  بسیاری  در 
علیه متخلفان شکار و صید منصرف می شود. 
در نتیجه جریمه هایی که بر اساس قانون باید 
بابت وارد کردن ضرر و زیان به سرمایه های ملی 
کشور از متخلفان دریافت شود، هرگز دریافت 
نمی شود و این عاملی اساسی برای تکرار جرایم 

در عرصه محیط زیست کشور است. 
برای حل این معضل، هیئت دولت سال ۱۳۹۲ 
در تبصــره ســه الیحه نحــوه پرداخت هزینه 
دادرسی دستگاه های اجرایی، موضوع معافیت 
سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت تمام 
هزینه های دادرسی را مطرح کرد اما این تبصره، 
در جریان بررســی این الیحه در کمیســیون 
قضایی مجلس حذف شد. با این حال جمعی از 

نمایندگان پیشنهاد دادند 
گزارش  بررســی  هنگام 
کمیســیون قضایــی در 
این الیحه، موضوع  مورد 
بازگشــت و ابقای تبصره 
ســه بــه »الیحــه نحوه 
دادرسی  هزینه  پرداخت 
که  اجرایی«  دستگاه های 
در ردیف ۲۲ دستور کار 
صحن مجلــس قرار دارد 
در صحــن علنی مجلس 

مطرح و به رأی گذاشــته 
شود تا با تصویب »الیحه معافیت سازمان محیط 
زیســت از پرداخت هزینه های دادرسی« شاهد 
تحولی بی ســابقه در روند مهار تخلفات محیط 

زیستی باشیم. 

 کوتاه شدن دست متخلفان از کشتن حیوانات 
رئیــس انجمــن ارزیابــی 
محیط زیســت ایــران در 
خصوص ضــرورت تصویب 
ســازمان  معافیت  »الیحه 
محیط زیســت از پرداخت 

هزینه های دادرســی« می گوید: متأسفانه بودجه 
سازمان محیط زیست کشور، از 
بودجه شهرداری یکی از مناطق 
تهران هم کمتر است به همین 
دلیل این ســازمان در بسیاری 
از موارد، از طرح شــکایت علیه 
شکارچیان و متخلفان عرصه های 
محیط زیست کشور صرف نظر 

کرده است. 
دکتر مجید مخدوم با اشــاره به 
جریمه هایی که در قانون شــکار 
و صید برای وارد کردن خسارت 
بــه حیات وحــش پیش بینی و 
توسط شــورای عالی محیط زیست تعیین شده 
اســت، می گوید: گرچــه این جریمه هــا عاملی 
بازدارنده برای پیشــگیری از تکرار جرایم در این 
حوزه محســوب می شود اما در عمل بی اثر است و 

تاکنون این سازمان به دلیل کمبود بودجه نتوانسته 
علیه هیچ یک از عامالن شکار غیرمجاز در محیط 
زیست شکایت و جریمه های در نظر گرفته شده را 

دریافت کند.
وی در گفت وگو با ما ادامه می دهد: اگر این الیحه 
با رأی قاطع نمایندگان مجلس همراه شود، به طور 
حتم با معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از 
پرداخت هزینه های دادرســی، دست متخلفان از 
عرصه های طبیعی کشور و کشتن حیوانات بی گناه 

کوتاه خواهد شد. 

 چراغ سبزی برای متخلفان 
محمد درویش، عضو هیئت 
علمی مؤسســه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشور نیز 
در گفت وگو با ما می گوید: با 
توجه به ابالغ سیاست های 

کلی محیط زیست نظام توسط رهبر معظم انقالب، 
همچنین مطالبات ایشان در خصوص جلوگیری از 
تخریب و تصرف غیرقانونی در حوزه محیط زیست 
و منابع طبیعی، دستگاه قضایی کشور با ورود جدی 
در صــدور رأی برای متخلفــان و مجرمان حوزه 
محیط زیست اقدام های مهمی انجام داده است که 

می توان به فعالیت ۷۹ شعبه تخصصی رسیدگی به 
جرایم محیط زیستی در کشور به منظور بررسی 
مسائل مربوط به جرایم و تخلفات محیط زیستی و 

صدور رأی در این زمینه اشاره کرد.
مهندس درویش می افزاید: با توجه به اینکه سازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور به دلیل کمبود 
بودجه توان پرداخت هزینه های دادرسی را ندارد، 
مخالفت با تصویب الیحه معافیت سازمان محیط 
زیست از پرداخت هزینه های دادرسی، چراغ سبزی 
است برای متخلفان و شکارچیان این حوزه و دست 

آن ها را برای تکرار تخلفات باز می گذارد.
وی ادامــه می دهد: اکنون با پای کار آمدن قوه 
قضائیه و قوت یافتــن احتمال تصویب »الیحه 
معافیت ســازمان محیط زیســت از پرداخت 
هزینه های دادرسی« بخشی از تخلفات کاهش 
یافته اســت و این نشــان می دهد در صورت 
تصویب این الیحه با همه متخلفان عرصه های 
طبیعی و کشتار حیوانات برخورد قانونی خواهد 
شد و کمتر کسی جرئت کشتن حیوانات را پیدا 
خواهد کرد؛ چرا که می داند با کشــتن حیوانی 
مانند پلنگ بایــد 8۰ میلیون تومان جریمه به 
سازمان محیط زیست کشور بپردازد و راه فراری 

در مقابل قوه قضائیه ندارد. 

  مجلس استقبال می کند
علی اکبری، عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
در خصــوص ابقــای تبصره 
سه در »الیحه نحوه پرداخت 

هزینه دادرسی دســتگاه های اجرایی« می گوید: در 
شــرایط اقتصادی فعلی، محیط زیست کشورمان 
بسیار شــکننده و آســیب پذیر اســت و تصویب 
الیحه »معافیت ســازمان محیط زیست از پرداخت 
هزینه های دادرسی« ضروری به نظر می رسد. از این 
رو، مجلس از هر گونه الیحه ای که روند حفاظت از 
محیط زیست را بهبود ببخشد، استقبال خواهد کرد.

وی بــا اشــاره به تبصــره دو ماده چهــار قانون 
حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور مصوب 
۴ اردیبهشــت ۹6 که بر اســاس آن  ســازمان 
حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی 
در اجرای قانون پیشــگیری از تخریب و آلودگی 
جبران ناپذیر تاالب ها معاف شــده اســت، ادامه 
می دهد: بر اســاس مصوبه مجلس در ۱۰ اسفند 
۹۵ و بر پایه ماده ۲8 قانون احکام دائمی توسعه 
کشور، سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت 
هزینه دادرسی در شکایت هایی که علیه متصرفان 
غیرقانونی به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، 
ملی و ســایر اراضی که باید مــورد حفاظت قرار 
بگیرد، اعالم   می کند معاف شده است. بنابراین با 
توجه به اینکه هزینه های دادرسی مانعی اساسی 
برای برخورد ســازمان حفاظت محیط زیســت 
با تخلفات محسوب می شــود، ضرورت دارد این 
سازمان از قانون معافیت پرداخت هزینه دادرسی 

در همه موارد برخوردار شود.
وی ادامه  می دهد: زمان به رأی گذاشــته شــدن 
»الیحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های 
اجرایی« در صحن علنی مجلس نزدیک اســت و 
تاکنون اقدام های مجلــس برای تصویب »الیحه 
حمایــت از محیط  بانان و جنگلبانــان«، »الیحه  
حفاظت از خــاک« و »الیحه حفاظت از تاالب ها« 
موفقیت آمیز بوده است، اکنون نیز تالش می شود 
با تصویب »الیحه معافیت سازمان حفاظت محیط 
زیســت از پرداخت هزینه های دادرســی« گامی 
بزرگ در اثربخشــی جریمه هــا و مجازات های 

زیست محیطی بردارد.

در صورت تصویب یک الیحه محقق می شود

گام بزرگ مجلس برای اثربخشی مجازات های زیست محیطی

سازمان محیط زیست 
به دلیل کمبود بودجه 

نتوانسته علیه هیچ یک از 
عامالن شکار غیرمجاز در 

محیط زیست شکایت و 
جریمه های در نظر گرفته 

شده را دریافت کند

بــــــرش

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

چهره خبر

ماجرای کور شدن 52 نفر از هموطنان
فارس: محســن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
دیده بان شفافیت می گوید: یکی از داروهایی که منجر به کور شدن 
۵۲ نفر از هموطنان شد »اوستین« بود که از کشور ترکیه که یکی از 
گران ترین کشورهای دنیاست تهیه شد و با قیمت باالی ۵ میلیون 
و 6۰۰ هــزار تومان در ایران آن را قیمت گذاری کردند تا عده ای به 

صورت چمدانی آن را وارد کشور کنند.

کمک های بین المللی به اتباع خارجی چقدر است؟
ایرنا: غالمرضا کریمی، رئیس مرکــز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشــور در نشســت مدیران شــبکه جهانی جام جم 
گفت: ۴۷۳ هزار دانش آموز آواره و پناهنده در کشــور در کنار 
دانش آمــوزان ایرانی از امکانات تحصیل برابــر برخوردارند، اما 
کمک های بین المللی به ایــران کمتر از یک درصد هزینه های 

تحصیل آن هاست.

معضل مهد های کودک فرسوده
برنا: احمد خاکی، معاون دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی گفت: با توجه به استیجاری بودن بیشتر مراکز مهد های 
کودک، متأســفانه شاهد افزایش اجاره بها هستیم که تبدیل به 
بزرگ ترین معضل برای افراد خواهان احداث مهدکودک شــده 
است در نتیجه افراد به ساختمان هایی روی می آورند که چندین 

سال از ساخت آنان می گذرد.

بدهکاری به جا مانده از گذشته حوزه سالمت 
خانه ملت: محمدحســین قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
بهداشــت مجلس در مورد اظهارنظر وزیر بهداشت مبنی بر اینکه 
دانشــگاه ها تلخ ترین ایام مدیریتی خود را سپری می کنند، گفت: 
بدهکاری به جا مانده از گذشته در حوزه سالمت از شرایط بغرنجی 
برخــوردار بوده و پرداخت آن ها نیز دشــوار اســت، بنابراین نباید 

خوشبینانه صحبت کرد یا در بیان آن تعارف داشته باشیم.

وزیر برای گرانی دفتر مشق کاری نمی کند!
تسنیم: جلیل غفاری، رئیس اتحادیه صحافان و لیتوگرافان گفت: 
من دو ماه پیش در نامه ای به وزیر ارشاد از ایشان پرسیدم که آیا قرار 
نیست کاری برای گرانی دفاتر مشق دانش آموزی انجام دهید؟ جالب 
اینجاست که ایشان به سرعت جواب نامه را دادند و به صراحت اعالم 
کردند »نه«؛ ایشان در جواب این نامه تأکید کردند که این وزارتخانه 

تنها کاغذ ناشران و کاغذ مطبوعات را تأمین می کند.

تخصصی شدن امر به معروف و نهی از منکر
ایرنا: حجت االسالم روح اهلل میرزایی گودرزی، قائم مقام ستاد 
اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در مورد تخصصی شــدن 
امــر به معروف و نهــی از منکر گفت: مثــاًل در مبحث اهدای 
خون ساالنه بیش از ۲ میلیون نفر داوطلبانه خون خود را اهدا 
می کنند که همه این ها می توانند کارت امر به معروف در حوزه 

سالمت و بهداشت داشته باشند.

دانشگاه ها طرح آمایش در توسعه ندارند
خانه ملت: محمد حســینی با انتقاد از نبــود طرح آمایش در 
توسعه دانشــگاه ها گفت: در دانشگاه آزاد آشــتیان تعدادی از 
اعضای هیئت علمی یک دقیقه هم کالس موظف ندارند و این 
در حالی اســت که در اراک به دنبال مکان آموزشــی هستیم. 
تجهیزاتی در دانشگاه فراهان حدود 6 سال بدون استفاده مانده 

حال آنکه دانشگاه صنعتی اراک نیازمند این تجهیزات است.

مردم پلیس را دوست دارند
ایسنا: سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا گفت: نظرسنجی های 
چهار سازمان معتبر خارج از مجموعه نیروی انتظامی می گوید: 
هر سال اعتماد مردم به پلیس بیشتر شده است. مردم پلیس را 
دوست دارند و در کنار پلیس احساس آرامش می کنند. خود من 
نیز اگر با خانواده در جاده رانندگی کنم، وقتی چراغ گردان پلیس 

را می بینم، احساس آرامش می کنم.

وکال مردم را سرکیسه می کنند
فارس: حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاســبات مجلس معتقد است: دریافت های نجومی 
حق الوکاله نتیجه انحصار کانون وکالست. وکال مردم را سرکیسه 
می کنند و دریافت های خارج از عــرف، به روال معمول برخی 
وکال تبدیل شده است. موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب 

می شود و ضرورت ورود مجلس و کنترل آن را می طلبد.

آموزش

صبح دیروز صورت گرفت

 تجمع  معلمان حق التدریس 
مقابل وزارت آموزش و پرورش

 فارس   صبــح دیــروز تعــدادی از معلمان 
حق التدریــس و خرید خدمات آموزشــی برای 
رسیدن به مطالباتشــان مقابل ساختمان وزارت 
آمــوزش و پــرورش تجمع کردند و خواســتار 

رسیدگی به وضعیت خود شدند.
این افراد چندین ســال است در مناطق محروم 
کشور تدریس می کنند که در گفت وگو با تعدادی 
از آنان مشخص شد، حقوق آنان بسیار پایین بوده 
و به بیشــتر آنان از 6۰۰ تا حداکثر یک میلیون 
تومان حقوق آن هم با تأخیرهای گاه چندین ماهه 
پرداخت می شــود. آن ها عنوان کردند با توجه به 
اینکه عمدتاً سابقه طوالنی تدریس در عرصه تعلیم 
و تربیت را دارند، شرایطی فراهم شود که بتوانند به 

استخدام آموزش و پرورش درآیند.
آن ها گفتند با توجه به کمبود نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش و برگزاری آزمون اســتخدامی 
جدید در آینده نزدیک، چرا از آن ها به عنوان معلم 

استفاده نمی شود.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون وزیر ارتباطات:
امنیت شبکه ملی اطالعات 

فراهم شد
 مهر  معاون وزیر ارتباطات گفت: بیش از 
۴۰ درصد پهنای بانــد اینترنت برای اتصال 
به سرویس های داخل کشور مصرف می شود.

امیر ناظمی افزود: بســتر امنیتی زیرساختی 
شبکه ملی اطالعات فراهم است و ما در الیه 
زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین 
امنیت شــبکه برگزار کردیم. برآوردها نشان 
می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از 
۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشــور 
اختصاص داشت اما امروز بیش از ۴۰ درصد 
پهنای بانــدی که مردم مصــرف می کنند 
مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور 
اســت. معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود: 
امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی 
که قدیم روی CD دیده می شــد از طریق 
اینترنت مشــاهده می شــود، گواه این است 
که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در 

کشور، فراهم است.

محیط زیست

معاون سازمان جنگل ها هشدار داد
 سازمان جنگل ها 

 با آفرودسواری برخورد می کند
 ایســنا  معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سازمان جنگل ها 
بی نظمی در جنگل را نمی پذیرد و با آفرودسواری 

در جنگل برخورد می کند.
عباســعلی نوبخت اظهار کرد: در حال حاضر در 
شــرایط توقف بهره برداری از جنگل های شمال 
هستیم و از پایان سال ۹6 بهره برداری از جنگل به  
طور کلی متوقف شده است و جنگل با زادآوری، 
رویش و زایش گونه های گیاهی مواجه شــده و 
برای اینکه این تجدیدحیات آسیب نبیند اجازه 

ورود خودرو را به جنگل ها نمی دهیم.
وی گفت: مدیران مناطق چهارگانه شمال درباره 
آفرودسواری در جنگل به دلیل آسیب های وارده به 
آن حساسیت ویژه ای دارند و هر کانون و سازمانی 
که اتومبیلرانی در جنگل راه اندازی کند، متخلف 
شناخته می شــود. وی تصریح کرد: ثبت میراث 
جهانی جنگل های هیرکانی مســئولیت سازمان 

جنگل ها را سنگین تر کرده است.

خانه و خانواده

یک جمعیت شناس:
 تعداد ازدواج ها 

افزایش داشته است
 ایسنا  شــهال کاظمی پور، جمعیت شناس و 
استاد دانشگاه معتقد است که آمار ازدواج نه تنها 

کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.
وی گفت: تعداد ازدواج های ۱۵ تا ۴۹ ســاله ها 
در سال 8۵ تقریباً ۷۴۰ هزار مورد بوده که این 
تعداد در ســال ۹۰ به 8۲6 هزار و در سال ۹۵ 
به 66۰ هزار مورد رســیده که این آمار نشــان 
می دهد تعداد ازدواج ها در مجموع دو جنس در 

حال کاهش است.
محاسبه میزان خام ازدواج نشان می دهد تعداد 
ازدواج ها در حال کاهش است. منظور از میزان 
»خام ازدواج«، محاسبه تعداد واقعه ازدواج نسبت 
به کل جمعیت اســت، امــا در میزان »خالص 
ازدواج« تعــداد ازدواج هــا در بین جمعیت در 
معرض ازدواج محاسبه می شود. پس وقتی تعداد 
ازدواج ها در میان جمعیــت در معرض ازدواج 
محاسبه می شود، از تعداد ازدواج ها نه تنها کاسته 

نشده، بلکه شاهد افزایش آن هستیم.

بهداشت و درمان

بیانیه بسیج دانشجویی 13 دانشگاه:
مجلس در مقابل انحصارطلبی 

برخی پزشکان مقاومت کند
 جامعه  بســیج دانشــجویی ۱۳ دانشگاه علوم 
پزشکی با انتشار بیانیه ای با اشاره به کمبود جدی 
پزشک و دندانپزشک در کشور، از افزایش ظرفیت 
رشته های پزشــکی حمایت کردند. در بخشی از 
این بیانیه آمده است: »مخالفان افزایش ظرفیت 
ورودی پزشکی که تقریباً همگی از طیف پزشکان 
و با محوریت سازمان صنفی نظام پزشکی هستند، 
هیچ پاســخ عملیاتی برای وضعیت فعلی کمبود 
پزشــک و عقب ماندن کشور حتی از کشور های 

منطقه و تبعات آن ندارند«.
همچنین در این بیانیه تأکید شده است: طبیعی 
است که در حال حاضر نیز نظر پزشکان و سازمان 
صنفی نظام پزشکی بر بسته ماندن حصار انحصار 
تربیت پزشــک باقی بماند. اما مجلس شــورای 
اسالمی به عنوان نماینده ملت باید منافع مردم و 
جامعه را محور تصمیم های خویش قرار دهد و در 
مقابل نفوذ نمایندگان صنف گرا و بی تعهد به قسم 

نمایندگی مقاومت نماید.

فراسو

خـــبر
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روزنامـه صبـح ایـران

نگاه شهید صدر به مسئله تأمین اجتماعی    شهید صدر می گوید: مشکل ما در زمینه تأمین اجتماعی و رفع نیازهای افراد جامعه کمیابی نیست، بلکه نبود عدالت اجتماعی است. با توجه به این آموزه ها 
در اسالم است که باید تمام توجهات و مطالعات ما به سمت تحقیق و پژوهش در باب ساماندهی مشکالت تأمین اجتماعی برود. اگر ما حوزوی ها نتوانیم در خصوص تأمین اجتماعی حرفی بزنیم، درباره دیگر مسائل 

اجتماعی هم به طریق اولی نمی توانیم و نباید حرف بزنیم. 

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

 معارف/ شیخ االسالمی  بیست و چهارمین 
نشست از سلسله نشست های اقتصادنا با موضوع 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی در اسالم و راه 
برون رفت از چالش های کنونی تأمین اجتماعی 
با سخنرانی حجت االسالم دکتر سیدرضا  ایران 
مشهد  سلیمانیه  علمیه  مدرسه  در  حسینی 
برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت االسالم 
حسینی با بیان اینکه سیاست گذاری اجتماعی 
دانشگاه شناخته می شود،  به عنوان یک رشته 
بیان کرد: این رشته در کشورهای غربی ترکیبی 
از اقتصاد، حقوق، مدیریت جامعه شناسی و علوم 
محسوب  میان رشته ای  دانشی  و  است  سیاسی 
می شود. کشورهای غربی با دقت فراوان در حال 
تأمین  سیستم های  درباره  پژوهش  و  تحقیق 
اجتماعی و چالش های آن هستند اما متأسفانه در 
دانشگاه های کشور ما چنین رشته ای وجود ندارد 
و ما نسبت به آن بی توجه هستیم. در صورتی که 
در حال حاضر یکی از ابرچالش های ما در کشور 
مربوط به همین تأمین اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی است. البته مسئله تأمین اجتماعی 
امروزه در تمام دنیا مهم است و مشکل مبتال به 

همه کشورهاست. 
حجت االســالم حســینی در ادامه با اشــاره به 
ورشکستگی صندوق های اجتماعی در ایران گفت: 
یکی از مشکالت در این زمینه ورشکستگی بیشتر 
صندوق های اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی 
کشــوری و نیروهای مسلح اســت، منتها چون 
بودجه این صندوق ها توسط دولت تأمین می شود، 
این صندوق ها منحل نمی شوند. مثالً همین حاال 
نزدیک به 100 درصد منابع صندوق بازنشستگی 
نیروهای مسلح توسط دولت تأمین می شود که 
مجموع این ها لطمه بزرگی به اقتصاد ما می زند. به 
خاطر همین اشکال های عمده بودجه دولت صرف 
حقوق و دســتمزد شــاغالن و مستمری بگیران 
می شــود و عمالً بودجه عمرانی ما از دیگر منابع 

کشور تغذیه می کند.
وی با تأکید بر گستردگی خدمات سیاست گذاری 
اجتماعــی، بیــان داشــت: خدمات اساســی 
سیاست گذاری اجتماعی هم شامل خدماتی مثل 
خدمات بهداشــتی، آموزش، مسائل معاش مثل 
شغل و پول، چیزهای حیاتی اما دیده نشده مثل 
عشق و امنیت می شود که می توان آن ها را توسط 

دولت، مقامات رســمی، شــرکت ها و گروه های 
اجتماعــی مثل خیریه ها و... ســازماندهی کرد. 
درحالی که در ایران تأمین اجتماعی را بیشتر با 
بیمه های تأمین اجتماعی مثل بیمه های درمانی، 
بازنشستگی، بیکاری و کارهای تأمین اجتماعی 

می شناسیم. 

  تأمین اجتماعی مفهوم 
وسیع تری از بیمه دارد

حجت االسالم دکتر حســینی در ادامه با اشاره 
بــه اینکه تأمین اجتماعی از آنچه در کشــور ما 
مرسوم است مفهوم وسیع تری دارد، بیان داشت: 
در بسیاری از کشورها تأمین اجتماعی دارای سه 
تقسیم بندی تحت راهکارهای بیمه ای، حمایتی 
و امدادی اســت، اما ما در ایران بیشتر با راهکار 
بیمه ای آن روبه رو هســتیم که شامل کارگران و 
کارمندان شاغل رسمی می شود. در صورتی که 
در نظام تأمین اجتماعی کشورهای اروپایی یک 
ســازمان بیمه ای، یک ســازمان حمایتی و یک 
سازمان امدادی وجود دارد. به عنوان مثال در حال 
حاضر کشــورهایی مثل سوئد، نروژ و فنالند که 
بهترین و کامل ترین سیستم های تأمین اجتماعی 

را دارند، با نظام مالیات محور عمل می کنند.
وی یکی از مفاهیم مهم درباره تأمین اجتماعی را 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی دانست و افزود: 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی همان برنامه ها 
و جهت گیری های مبنایی اســت کــه زیربنای 
قوانین و برنامه ریزی قــرار می گیرند. یعنی اگر 
بخواهیم درباره تأمین اجتماعی حرف بزنیم ابتدا 
باید ببینیم سیاست ما در این حوزه مبتنی بر چه 
آموزه ها و راهکارهایی است. مثالً ما که می خواهیم 
بر اساس اسالم درباره تأمین اجتماعی حرف بزنیم 
باید سیاست گذاری هایمان مبتنی بر آموزه های 
اسالم باشــد. اسالم بیشــترین و گسترده ترین 
حرف هــا را در حوزه تأمین اجتماعی دارد. بحث 
زکات، خمس، صدقه، انفاق، وقف، مفاهیم فقر و 
غنا، ایتام، مساکین، صله رحم، احسان و بسیاری از 
مفاهیم مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تأمین 
اجتماعی است. انگار رســالت دین حل مسائل 

تأمین اجتماعی است. 
حجت االسالم دکتر ســیدرضا حسینی در ادامه 
عنوان کرد: شهید صدر در همین ارتباط می گوید: 

مشــکل ما در زمینــه تأمین 
افراد  نیازهای  اجتماعی و رفع 
جامعه کمیابی نیســت، بلکه 
نبود عدالت اجتماعی است. با 
توجه به این آموزه ها در اسالم 
اســت که باید تمام توجهات و 
مطالعات ما به ســمت تحقیق 
و پژوهش در باب ســاماندهی 
مشــکالت تأمیــن اجتماعی 
بــرود. اگر ما حوزوی ها نتوانیم 
در خصــوص تأمین اجتماعی 
دیگر  دربــاره  بزنیــم،  حرفی 

مســائل اجتماعی هم به طریق اولی نمی توانیم 
و نباید حرف بزنیم، چون اســالم بسیار صریح و 
روشــن در این باره حرف دارد و ما حتی در صدر 
اسالم الگوهای عملیاتی هم داریم، اما متأسفانه 
حوزه علمیه کار زیادی در این زمینه نکرده است. 

 سه هدف عمده تأمین اجتماعی در اسالم
رئیس پژوهشــکده علوم اجتماعی پژوهشــگاه 
حوزه و دانشــگاه درباره تفاوت سیاســت گذاری 
تأمین اجتماعی اسالمی و غربی گفت: ابتدا باید 
بدانیم غایت جامعه کجاست، هدف چیست و بعد 
متناسب با آن هدف نقشــه راه را تعریف کنیم. 
مکاتــب غربی هدف جامعه را همین دنیا، رفاه و 

لذت های دنیایی می دانند، اما ما 
نگاهمان دنیوی و اخروی اســت. 
هدف غرب از زندگی لذت بردن 
است و طبیعتاً مسیر او هم مبتنی 
بر کسب لذت بیشتر است. اما آیا 
هدف نهایی اسالم از خلقت انسان 
و هدفــی که برای جامعه در نظر 
گرفته است هم همین است؟ در 
این زمینه است که باید مباحث و 
پژوهش های مفصلی داشته باشیم. 
غایت اســالم در حــوزه تأمین 
اجتماعی در ســه محور تعریف 
می شــود. محور اول تکامل الهی انسان و رشد و 
توسعه معنویت است، بنابراین هدف اول و مهم 
شکوفایی ظرفیت های وجودی انسان است. هدف 
دوم که به روشنی از آیات قرآن پیداست عدالت 
اجتماعی، یعنی بهبود و توســعه رفاه و روابط و 
زندگی اجتماعی است. هدف سوم هم این است 
که فقر و عقب ماندگی در جامعه وجود نداشــته 
باشد، چون ما روایت داریم اگر در جامعه ای فقر 
وجود داشته باشد نه عدالت به معنای واقعی در 
آن برقرار می شــود و نه کرامت و رشد انسان در 
آن اتفاق می افتد. پس سیاست گذاری اجتماعی 

ما باید مبتنی بر این سه اصل باشد.
این پژوهشگر دینی ادامه داد: با اینکه انقالب ما 

در وهله نخست یک انقالب فرهنگی و معنوی و 
نه اقتصادی بود، متأسفانه سیاست ها، برنامه ها و 
شاخص های ما اسالمی نیست. ما همیشه در حال 
بررســی شاخص های اقتصادی، آن هم با نگاه به 
اقتصاد غربی هستیم. در صورتی که باید ببینیم 
در شاخص های اسالمی و دینی، در زمینه عدالت 

اجتماعی و توزیع درآمد چه وضعیتی داریم؟
به همین دلیل الزم اســت برای این مفاهیم که 
مبتنی بر تأمین اجتماعی از نگاه اســالم است، 
شاخص تهیه کنیم و بر اساس این شاخص ها رفاه 
و مشکالت جامعه را برنامه ریزی و مدیریت کنیم. 
ما در مهم ترین برنامه های کشــورمان فقط روی 
رشد تولید تمرکز کرده ایم. انگار دغدغه اصلی ما 
رشد تولید است. در صورتی که این گونه نیست. 
اگر به جای توجه زیاد به شــاخص های اقتصاد و 
جامعه غربی، به شاخص های اسالمی توجه کنیم 
خود به خود بســیاری از مشــکالت اجتماعی و 

اقتصادی ما حل می شوند.
حجت االسالم ســیدرضا حســینی در ادامه با 
واکاوی مفهوم رفاه در قرآن بیان کرد: آیات قرآن 
از دو نوع رفاه صحبت می کند. یک رفاه مبتنی 
بر تکاثر، کفر، الحاد و فراموشــی فرامین الهی و 
یک رفاه مبتنی بر مســیرهای الهی. البته قرآن 
لزوماً کســب رفاه از طریق تکاثر، کفر و الحاد را 
شکست خورده نمی داند. حتی قرآن در بسیاری 
از موارد از کسانی حرف می زند که از مسیرهای 
غیرالهی به رفاه اجتماعی می رسند، اما همیشه 
تذکر می دهد که این رفاه هم در این دنیا پایدار 
نیست و هم در آن دنیا سودی ندارد. در مقابل 
این رفــاه که از راه غیرالهی به دســت می آید، 
خداوند یک مدل رفاه را به ما هدیه می دهد که 
حامل برکت و پایداری اســت. خداوند در قرآن 
می فرماید: اگر شــما راه خــدا را بروید برکات 
آسمان ها و زمین برای شما باز می شود و در کار 
شما گشایش ایجاد می شود. برکت، یعنی خیری 
که ماندگار اســت و مبتنی بر ایمان و تقواست. 
یک نمونه بزرگ هم خود اسالم است که وقتی 
ظهور کرد بدبختی و فقــر مردم از بین رفت و 
گشایش ایجاد شد. روایتی داریم که گاهی اوقات 
مسلمانی که می خواست زکات بدهد باید دنبال 
مستحق می گشت و پیدا نمی کرد. در مقاطعی از 

صدر اسالم این اتفاق افتاده است.

حجت االسالم دکتر سیدرضا حسینی در نشست سیاست های کلی تأمین اجتماعی در اسالم:

تأمین اجتماعی را با شاخصه های غربی اندازه گیری نکنیم 

راهکار شهید صدر برای حل مشکالت تأمین اجتماعی
جلوگیری از ربا و انباشت سرمایه

آیــا تأمیــن اجتماعی اســالمی 
صرفــاً بر بازار تأکیــد می کند یا 
بر دولت؟ یا راه سومی هم وجود 
دارد؟ نمونه تکیه بر دولت مشابه 
است  سوسیالیســتی  دولت های 
کــه کل دولت به مثابــه تأمین 
اجتماعی عمل می کند و سازمان 

تأمین اجتماعی در این دولت ها معنا ندارد. 
در این دولت ها همه چیز دســت دولت است. یعنی افراد جامعه باید به اندازه 
توان کار کنند و به اندازه نیاز مصرف کنند. دولت تعیین می کند چه کســی 
چه چیزی مصرف کند. از این طرف نظام ســرمایه داری لیبرال معتقد است 
نظم خودجوش اقتصاد لیبرالی همه منافع را فراهم می کند و نیازی نیســت 

افراد به فکر تأمین اجتماعی باشند. 
اگر همه به فکر خودشــان باشــند و برای خودشان تالش کنند، دیگر کسی 
نیازمند تأمین اجتماعی نخواهد بود. به همین دلیل در اقتصاد لیبرال حمایت 
از بازار و آزادی های اقتصادی مهم اســت. اقتصاد لیبرالی می گوید همین که 
افراد جامعه به دنبال منافع شــخصی خودشان باشــند تأمین اجتماعی هم 

انجام می شود.
ما فکر می کنیم نظام اسالمی نه دولت محور است که کاًل آزادی افراد را نادیده 
بگیرد و نه آن گونه اســت که هیچ کاری به افراد و نیازمندان نداشــته باشد. 
چون اســالم معتقد است تکامل انســان با اختیار و آزادی خودش به دست 
می آید. اســالم بازار را قبول دارد؛ منتها نه بــازار آزادی که هیچ گونه قید و 
بندی نداشته باشــد. همچنین بازار مشکالتی دارد که باید در جای خودش 
بحث شــود و اصالح شود. پس باید عمده مشکالت جامعه و تأمین اجتماعی 

در بازار حل شود.
شــهید صدر درباره دو مفهــوم ربا و کنز و نقش آن هــا در تأمین اجتماعی 
اســالمی سخنان مهمی دارد. او می گوید: اگر به دو اصل عمل کنیم بسیاری 
از مشکالت ما حل می شود. اول عدم وجود ربا؛ یعنی صاحب پس انداز نتواند 
پولش را ربا بدهد و بهره بگیرد، بلکه مجبور باشــد به ســمت مشارکت برود. 
کنز هم به این معنا که آن صاحب ســرمایه که نتوانســته پولش را ربا بدهد، 
اجازه نگه داشــتنش را نداشته باشــد. در نتیجه صاحب سرمایه باید دنبال 
نیروی کار باشد تا با سرمایه اش کار کند. اگر این اتفاق بیفتد نیروی کار هم 

ارزش واقعی خودش را پیدا می کند. 
چرا اکنون نیروی کار ما ارزش کمی دارد؟ چون او همیشه پیاده است و باید 
دنبال ســرمایه دار بدود. در حالی که باید برعکس باشد و سرمایه گذار دنبال 
نیــروی کار بدود. در حال حاضر ما 200 هزار میلیارد تومان ســپرده داریم 
که 90 درصدش برای 5درصد ثروتمندان کالن جامعه اســت و این 5درصد 
خیلی راحت و بدون ریســک دارند حدود 20درصد سود پس انداز می گیرند. 
اگر نظام اقتصادی ما این گونه نباشــد خیلی از مشکالت تأمین اجتماعی به 

راحتی حل می شود.
راهکار بعدی اســالم توجه به بخش مردمی است. اسالم، پیش از آنکه نوبت 
به دولت برســد، خود افراد را موظف کرده است به خاطر ایمان و اعتقادشان 
بخشی از ثروتشان را در اختیار نیازمندان قرار بدهند. این وظیفه ثروتمندان 
در مقابل فقراســت؛ چراکه خدا معاش فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده 
اســت و اگر ثروتمندان این گونه عمل نکنند مورد بازخواست قرار می گیرند. 
پس مســئولیت مردم، یعنی تکافل اجتماعی، نهادی است که اسالم پیشنهاد 
می دهد و ما باید بخشــی از سیاســت های تأمین اجتماعــی را برای تکافل 

اجتماعی در نظر بگیریم.
در کنار دو راهکار پیشــین، راهکار نهایی مســئولیت دولت است که وظیفه 
ذاتــی برای تأمین نیازمندان دارد. یعنی بایــد از یک عده مالیات بگیرد و به 
نیازمندان بدهد. در تعریف زکات هم گفته شــده زکات مالیاتی است که خدا 

واجب کرده از ثروتمندان گرفته شود و به فقیران داده شود.

فقهای ما درباره 
بیمه های تجاری 
کتاب های زیادی 

نوشته اند، اما راجع 
به تأمین اجتماعی، 

در سطح بزرگان 
و مراجع کار قابل 

توجهی نداریم

بــــــــرش

معارف
یادداشت شفاهی

 حجت االسالم دکتر سیدرضا حسینی 

    صفحه 6
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تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
دهیاری روستای منزل آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش��ورای اس��امی روس��تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب 
معابر روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش��رکت های واجد شرایط و  
دارای حداق��ل رتبه 7 صاحیت امور خدماتی از اداره تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی تا 
پایان س��ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیشتر و خرید 
اس��ناد تا تاریخ 1398/05/20 به آدرس مش��هد ، جاده قوچان ، روستای منزل آباد ، 
بین بهشت 15 و 17 ، دهیاری منزل آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 0107689462002 نزد 
بان��ک ملی بنام دهیاری من��زل آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیش��نهادها 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
زعفران گلبال بین الملل به شماره ثبت 1969 

نوبت اول
 بدین وس��یله از تمامی سهامداران محترم شرکت 
زعف��ران گلبال بی��ن الملل به ش��ماره ثبت 1969 و 
شناس��ه مل��ی 10861043152 دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ش��رکت که در 
س��اعت 17 عص��ر روز چهارش��نبه م��ورخ 98/6/6 
چه��ارراه  فردوس��ی  بول��وار  مش��هد  نش��انی  در 
فرامرز عباسی پاس��اژ دهقان طبقه سوم شماره 6 
ک��د پس��تی 9197976948 برگزار می ش��ود حضور               

به هم رسانند. 
 دستور جلسه:

1- افزای��ش س��رمایه ش��رکت از مح��ل مطالب��ات                   
حال شده سهامداران

2-  اصاح مواد 19 و 40 اساسنامه
  رئیس هیئت مدیره
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت سوم(
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان )ایرانشهر(در نظردارد به 
اس��تناد مجوز شماره 27506/383326 مورخ1381/9/5 دولت نسبت به واگذاری  امور 
خدماتی و پش��تیبانی در اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی خود به تعداد 9 نفر کارگر 
را به بخش خصوصی با انعقاد قرار داد یک ساله اقدام نماید کلیه متقاضیان واجدشرایط 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه و روی��ت محل و حج��م کار حداکثر تا س��اعت 
14مورخ98/5/13 به آدرس ایرانشهربمپور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مرا جعه 
و یا با شماره تلفن 05437322111تماس حاصل نمایند ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 
14مورخ98/5/23 )حداقل ده روز پس از مهلت دریافت اسناد (خواهد بود مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 
360/000/000 ریال یا واریز وجه نقد به حس��اب شماره 770266780 نزد بانک کشاورزی 
به نام س��پرده سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی می باشد صرفا شرکت در 
مناقصه یا مزایده و ارائه پیش��نهادات ایجاد حق برای ش��رکت کننده و ایجاد تکلیف و یا 
س��لب اختیار برای سازمان نمی باشد و سازمان مجاز است در چارچوب آیین نامه مالی و 
معاماتی خود و با عنایت به صرفه و صاح س��ازمان هریک از پیش��نهاد ها را قبول یا رد 

نماید هزینه اگهی بر عهده فرد برنده می باشد .
 )مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان ایرانشهر(
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آگهی مناقصه
 مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه 

مناقصه شماره 98037 - خرید 15 تن فوالد1/7765 قطر 30 م م
 مناقصه ش��ماره 98038 - خرید تعداد 13000 عدد قطعه فلزی با کد c -48 )ش��امل : تأمین مواد اولیه ، وایرکات ، س��وراخکاری و ...( 

مطابق اسناد مناقصه 
مناقصه شماره98039 -  خدمات ماشینکاری تعداد 5000 عدد قطعه آلومینیومی با کد c -15 ) شامل : برشکاری ، فرز کاری ، وایرکات 

و....(  مطابق با اسناد مناقصه 
مناقصه شماره 98040- خرید تعداد 1500 عدد قطعه چوبی با کد 79 ) شامل: تأمین مواد اولیه، ماشینکاری و...( مطابق اسناد مناقصه 

مناقصه شماره 98041 -  خدمات ماشینکاری تعداد 180عدد قطعه فلزی با کد GP- 1501 ) شامل:  برشکاری ، فرز کاری،  سنگ زنی و ...( 
مطابق با اسناد مناقصه 

مناقصه شماره 98042- خدمات ماشینکاری تعداد 200 عدد قطعه فلزی با کد GP - 1150 )شامل: برش کاری ، فرز کاری و ...( مطابق با 
اسناد مناقصه .

مناقصه شماره98043 -  خرید تعداد 5000عدد جعبه چوبی )شامل :تامین مواد اولیه ، تولید و ...(مطابق با اسناد مناقصه
 هزینه خرید اسناد مناقصه:500.000 ریال واریز به حساب شماره IR100150000000024801530128 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه

) اس��ناد مناقصه در قبال رس��ید واریز وجه برای هر شماره مناقصه ،معرفی نامه معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت / کد ملی کارگاه 
تحویل می گردد (

محل تحویل اسناد مناقصه : مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج - صنایع شهید کاوه خراسان-  معاونت بازرگانی - مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : طی یک هفته  از انتشار آگهی .

اوقات تحویل اسناد مناقصه : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15 
تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانت نامه بانکی ، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی .

محل دریافت پیشنهادها : مشهد - سیدی - کیلومتر 2 جاده خلج - صنایع شهید کاوه - صندوق مناقصات - مدیریت بازرسی .
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها :98/05/31 

بازگشایی پاکت ها : 98/06/02
داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ اباغ برنده شدن الزامی است .

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختارو هزینه آگهی به عهده برنده / برندگان مناقصه می باشد .
 جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن های 33852002-051 تماس حاصل فرمایید .                             شناسه آگهی 555041  م الف:3694

 آگهی تغییرات شرکت تاک فام )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 394 و شناسه ملی 

10100799086
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور ف��وق العاده م��ورخ 1397,06,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1- ترازنامه و حس��اب س��ود و 
زیان ش��رکت منتهی به سال1396مورد تصویب 
ق��رار گرف��ت. 2- خان��م لی��ا یزدی ب��ه کد ملی 
045960838و آقای حس��ین حاجیلو به کد ملی 
0078334251ب��ه عن��وان بازرس��ان اصل��ی و 
عل��ی البدل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب 
گردیدند. 3-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان 
)553830(
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  تاسیس شرکت سهامی خاص مبین مشاوران سیمرغ
 درتاریخ 1397,08,23 به شماره ثبت 6985 به شناسه ملی 14007945415 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش��رح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه مش��اوره 
صنعتی- پیاده سازی ایزو در واحدهای صنعتی- طراحی واحدهای صنعتی- مشاوره جهت راه اندازی واحدهای صنعتی جدید- ارائه 
راه کار جهت افزایش بهره وری در س��ازمان ها- افزایش بهره وری و بهینه س��ازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و سازمانها- 
فرهنگ��ی س��ازمانی- یادگیری س��ازمانی - تحلیل ح��وادث در واحد صنعتی و ارائ��ه راه کار جهت جلوگیری از ح��وادث فرآیندی و 
عملیاتی واحد صنعتی با به کارگیری روش HSE- راه کار جهت تعالی سازمانی- مشاوره در زمینه کنترل کیفیت )TQM( – مشاوره 
و تحلی��ل در زمین��ه مدیریت و کنترل پروژه- انجام تحلیل های آماری با برنامه ی SPSS و PLS و Lisler- فرموله کردن مش��کات 
س��ازمانی با بهره گیری از علم تحقیقی در عملیات و ارائه راه کار- مش��اوره به مدیران سازمانی جهت امر تصمیم گیری با استفاده 
از روش های MADM و MODM- انجام مش��اوره و تحلیل در زمینه مدیریت اس��تراتژیک با اس��تفاده از روش هایی چون ماتریس 
SWOT - مدلس��ازی و ش��بیه س��ازی فرآیندهای موجود در صنایع و س��ازمان ها با اخذ مجوزهای الزم قانونی در صورت ضرورت. 
درص��ورت ل��زوم پس از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی��ت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان 
ایام - شهرستان ایام - بخش مرکزی - شهر ایام-محله شهرک آزمایش-کوچه ))عزت ا     هلل تنده((-کوچه میاد 3-پاک 0-طبقه 
اول- کدپس��تی 6931114397 سرمایه ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی 
تعداد 100 س��هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 839 مورخ 1397,06,06 نزد بانک ملی 
ایران ش��عبه ایام با کد 5981 پرداخت گردیده اس��ت اعضا هیئت مدیره آقای محس��ن چراغی به ش��ماره ملی 4490037864و به 
س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای محمد چراغی به شماره ملی 4490234945و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال خانم شیما چراغی به شماره ملی 4501140739و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس��نامه بازرس��ان آقای احسان موحدی نژاد به ش��ماره ملی 4490064731 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
س��ال مالی آقای میاد آقائی به ش��ماره ملی 4490243383 به س��مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 

قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )553750(
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آگهی تغییرات شرکت سه هزار و دویست و شصت و یک گاو شیری قسمتی
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 688 و شناسه ملی 10980167508

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1مرکز اصلی شرکت تعاونی از استان 
ایام واحد ثبتی س��یروان به نشانی جدید-شهرستان س��یروان-بخش کارزان-دهستان کارزان-روستا علی آباد وسطی-وسطی-

ج��اده لومار-کوچه)گوهری(-پاک صفر-طبقه همکف-کدپس��تی:36344-69571 تغییر پیدا کند ب��ر همین مبنا ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گردید.

رونوشت:اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیروان چرداول بازگشت به شماره 3436 مورخ 97,12,6جهت اطاع 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان و چرداول )553767(
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 1396 م��دل   131SEس��ایپا خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 324ج48 
ایران 36 ش��ماره موت��ور M13/5832257 و ش��ماره 
شاس��ی NAS411100H1307370 ب��ه مالکیت محمد 
فرمان��ی کیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 14 مرداد 1398 3 ذی الحجه 1440 5 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9031 

روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

پاسخ هر عمل کوچک و بزرگی را باید بدهیم   حوزه: آیت اهلل محمدعلی ناصری در جلسه اخالق خود در مسجد کمرزین اصفهان گفت: هر روز یک پرونده  داریم که باید روز قیامت جواب آن را بدهیم. 
این مطلبی نیست که شوخی یا اغراق باشد؛ عین حقیقت و بیان صریح قرآن است؛ »ما یَلِْفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ لََدیِْه َرقیٌب َعتید«؛ انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد، مگر اینکه همان دم، فرشته  ای مراقب و آماده 

برای ضبط آن است. روز قیامت، وقتی پرونده  را به دست افراد می دهند، می گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرونگذاشته، مگر اینکه آن را به شمار آورده است!

اصول دینی و اساسی زوجین از منظر آیت اهلل جوادی آملی
 اساس زندگی مشترک را دوستی عاقالنه 

و گذشت عطوفانه حفظ می كند
اسراء: اساس زندگی انسان بر پایه رهنمود 
كسی اســت كه ما را آفرید و آن خدای 
كریم است. انسان مثل فرشته ها نیست 
كه بماند؛ پس برای اینكه نسل محفوظ 
باشد، مسئله ازدواج مطرح شد. ازدواج هم 
باید براســاس اصولی باشد تا پایدار بماند 
و نســل آینده یعنی فرزنــد صالح از این 

خانواده برخیزد.
زندگی مشترک زن و شوهر یک سلسله وظایف مشترک دارد. خدای سبحان در قرآ ن 
كریم یک سلسله وظایف خاص را بیان كرد و همچنین وظایف مخصوص به هر یک 
از دو طرف را. درباره وظایف مشــترک فرمود: شــما یک هسته مركزی هستید كه از 
َّی ِشْئُتْم  شما دو نفر، فرزندان صالح ظهور می كند؛ »نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم َفأْتْوا َحْرثَُكْم أَن
ُموا لْنُْفِسُكْم«؛ بنابراین در طلیعه ازدواج فرمود: به فكر فرزند صالح باشید، این وظیفه  َوَقدِّ
مشــترک بین زن و شوهر است. اما درباره وظیفه مخصوص مردها كه مسئول تأمین 
زندگی هستند، فرمود: »َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف« یعنی با همسرتان راهی كه عقل و دین 
می پســندد رفتار كنید؛ او كارگر و كارگزار منزل نیست، بلكه رفیق، دوست، همسر، 
هم سنگ و هم وزن شماست، یعنی مرد باید در زندگی داخلی  طوری با زن رفتار كند 
كه نزد دین معرفه باشــد. مرد باید به طرزی در منزل زندگی كند كه این روش، روش 
عقالنی و نزد خدا معروف باشد؛ از این رو در قرآن كریم فرمود: »َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف«.

 زن وظیفه سکینت و آرامش در خانه را دارد
درست است كه مرد مسكن، هزینه، لباس و غذا تهیه می كند اما َسكینت به عهده مرد 
نیست؛ نه آن قدرت را دارد نه آن وظیفه را، بلكه این وظیفه مخصوص زن است. ایجاد 
سكینت و آرامش از زن برمی آید و هم به عهده زن است، چرا كه فرمود: »َخلََق لَُكم ِمْن 
َِّتْسُكُنوا إِلَیَها«. آرامش مربوط به امر عاطفی است؛ گرچه خدا این سرمایه  أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً ل
را بــه مرد هم داد، اما آن قدری كه به زن عطا كرد به مرد عطا نكرد؛ آن مهربانی، آن 
عاطفه، رأفت، گذشت و آن حّس مادری كه در زن هست در مرد نیست، همان طور كه 

آن كار كردن و تالش و عرق ریختنی كه از مرد برمی آید از زن برنمی آید.
این دو عنصر اگر بخواهند با هم هماهنگ باشند هم جهیزیه می خواهد هم مهریه، اما 
هم جهیزیه باید ساده باشد و هم مهریه، چون زندگی پر تالش و كوشش و پر تجمل 
جز دشواری چیز دیگر نیست. همه ما تجربه كردیم كه انسان تالش و كوشش می كند 
یک فرش یا اتومبیل تهیه كند، آخر با اقساط هم تهیه می كند ولی می بیند آرام نیست؛ 
معلوم می شود این را نمی خواست بلكه چیز دیگر می خواست. انسان یک محبوب ازلی 
می خواهد و خیال می كند كه محبوب او در مال و باغ و راغ است، لذا در ذیل آیه سوره 
مباركه نحل آمده است »َفلَُنْحیینَُّه َحیاًة َطیَبًة«؛ ما او را به حیات طیبه نائل می كنیم یا 
حیات او را طیب می كنیم. وجود مبارک حضرت امیر)ع( فرمود: حیات طیبه »قناعت« 
ًة َو  اســت، یک انسان قانع خیلی بزرگوارانه زندگی می كند. فرمود: »َوَجَعَل بَیَنُكم َمَودَّ
َرْحَمًة« این دو چیز اســت كه اســاس زندگی مشترک را حفظ می كند، یكی دوستی 
عاقالنه نسبت به یكدیگر و دیگری مهربانی و گذشت عطوفانه از لغزش های هم؛ چون 
همه ما غیر از معصومین باالخره لغزشی داریم. اگر دوستی بر اساس جوانی و غریزه باشد 

همین كه سن باال آمد، غریزه اُفت كرده و اساس خانواده شروع به پاشیدن می كند.

 زن و شوهر محرم اسرار هم باشند
«؛ زن و شوهر باید آبروی  َُّكْم َوأَنُْتْم لَِباٌس لَُهنَّ در سوره مباركه بقره فرمود: »ُهنَّ لَِباٌس ل
یكدیگر را حفظ كنند و محرم یكدیگر باید باشند، اسرار هم را برای پدر و مادرشان نیز 
نقل نكنند. همان طوری كه لباس آبروی آدم را حفظ می كند و انسان را از سرد و گرم 
زمانی و زمینی حفظ می كند، زن و شوهر باید یكدیگر را از سرد و گرم حوادث روزگار 
حفظ كنند. همین امور سبب شد كه ذات اقدس الهی بساط زندگی را بر محور مهر و 
محبت تشكیل دهد؛ آن وقت جامعه ای كه خانواده اش با این اصول سامان بپذیرد و افراد 
جامعه هم از همین خانواده ها نشأت بگیرند جامعه عقل و مهر خواهد بود؛ برای اینكه 
همه شان از خانواده عقل، همه شان از خانواده مهر آمدند. دیگر در چنین جامعه ای نه 

فساد است نه اختالس؛ نه بر خالف امنیت است نه بر خالف امانت.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  بر اساس 
شریعت اسالم، حقوق بشر ناشی از كرامت و 
ارزش ذاتی انســان است و امت اسالمی كه 
خداوند آن را بهترین امت قرار داده، بر مبنای 
آموزه های قرآن در این زمینه رسالتی جهانی 
دارد. عالوه بر این، از آنجایی كه بشر مخلوق 
خداوند اســت، پس حقــوق او نیز همانند 
تكالیفش باید از سوی آفریدگار او مشخص 
شود و این اساس اختالف اسالم و تمدن غرب 
در این موضوع است. برای تبیین این اختالف 
با حجت االســالم دكتر سیدحسن وحدتی 
شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
گفت وگویــی انجام دادیم كه در ادامه از نظر 

می   گذرانید.

 مبنای حقوق بشر در اسالم
کرامت خدادادی او است

دكتر وحدتی شــبیری در ابتــدا و با تأكید 
بر اینكه برای تفاوت حقوق بشــر اســالمی 
و غربــی می توانیم به ســه نكته مهم مبنا، 
قلمرو و ضمانت اجرا اشاره كنیم، می گوید: 
تفاوت اصلی حقوق بشر اسالمی و غربی در 
مبناست. مبنای حقوق بشر اسالمی این است 
كه خداوند انسان را آفریده و به او عقل، شعور 
و كرامت عطا كرده؛ در آیه 70 ســوره اسراء 
آمده است: »َو لََقْد َكرَّْمنا بَني  آَدَم َو َحَملْناُهْم 
یِّباِت َو  فِــي الَْبرِّ َو الَْبْحــِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ
ْن َخلَْقنا تَْفضیالً« یعنی  لْناُهْم َعلي  َكثیٍر ِممَّ َفضَّ
تصریح شده كه كرامت آدمی را خداوند به او 
بخشیده و قابل سلب نیست و این رفتارهای 
نادرست خود انسان است كه سبب می شود 
این كرامت را پرده ای نامقدس و نامطلوب از 

نافرمانی بپوشاند.
او اضافه می كند: بشر از این نظر كه مخلوق 
خداست و خدا به او كرامت بخشیده، دارای 
حقوقی نیز هست؛ حقوقی مانند حق آزادی، 
حیات، حــق بیان، زندگی مســالمت آمیز، 
زندگی با آرامش و... كه به آن ها در اصطالح، 
حقوق بشر گفته می شود. این حقوق بشر را 
خداوند به صورت تكوینی و تشریعی به انسان 
عطا كرده اســت. در حوزه تكوین او را ممتاز 
قــرار داده و عالوه بر نعمت هایی كه به تمام 

حیوانــات داده، نعمت عقل و شــعور هم به 
انسان داده است.

 حقوق بشر اسالمی
 امری فطری است

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در ادامه 
و در بیان حقوق تشــریعی توضیح می دهد: 
امــام علــی)ع( می فرمایــد: »و ال تَُكن َعبَد 
اً« یعنی خود را  َغیِرَک و قد َجَعلَــَک اهللُ ُحرَّ
برده دیگران مساز در حالی كه خداوند تو را 
آزاد آفریده است؛ همچنین در جای دیگری 
فرموده اســت: »الناُس ُكلُُّهم اَحرارٍ ااِلّ من اََقرَّ 
علی نفِسِه بالعبودیٍة« یعنی تمام مردم، آزاد 
آفریده شده اند، مگر كسانی كه از روی اختیار، 
بردگی را برای خود پذیرفته اند. به بیانی دیگر، 
اگر انســان ها از حقوق خودشان دفاع كنند، 
هیچ گاه دیگران نمی توانند آن ها را به بردگی 
بكشانند و جان و مال و وطن آن ها را تصرف 

كنند.
او بیان می كند: حقوق بشر در علوم اسالمی 
امری فطــری جلوه می كنــد، در حالی كه 
حقوق بشــر غربی، توافقی جمعی، مبتنی 
بر تجربه تلــخ جنگ و نه مبتنی بر فطرت، 
كرامت و... است. مطابق عقیده اومانیسم در 
غرب، انسان باید محور و مدار كائنات و كانون 
توجهات همه مكاتب و برنامه های آســمانی 
باشد؛ بدین سان،  اصالت در همه زمینه ها از 
آِن انســان و فهم او خواهد بود و با این مبنا، 

اعمال سیاســت و حكومت نــه برای جلب 
رضایت خدا، بلكه برای جلب رضایت انسان 

صورت می پذیرد.
دكتر وحدتی شــبیری تصریح می كند: این 
تفاوت در مبنا سبب تفاوت در قلمرو شده و 
در مرزگذاری های بین حقوق بشر اسالمی و 
حقوق بشر غربی خود را نشان می دهد؛ تفاوت 
در قلمرو موجب می شــود در جاهایی بشر 
بی حساب و كتاب برای خود آزادی قائل شده 
و رفتارهایی از او سر بزند كه با كرامت انسانی 
در تعارض است. خط قرمز ما در حقوق بشر، 
مصلحت ها و مفسده هاست؛ اگر مردم چیزی 
را خواســتند كه برای آن ها مفســده دارد، 
حكومت نباید آن را اجرا كند و الزم است كه 

مصلحت های واقعی را در نظر بگیرد.

 حقوق بشر اسالمی 
بر مبنای عدالت است

این پژوهشگر می افزاید: عدالت یعنی اینكه 
هر چیزی در جای خود قرار گیرد، اما حقوق 
بشر غربی به دنبال مساوات است و به همین 
دلیل بدون توجه به طبیعت افراد، امتیازهایی 
را به آن ها می دهد؛ در حالی كه ممكن است 
طبیعت آن ها با هم متفاوت باشــد؛ عدالت 
ایجاب می كند به هر كه متناسب با شئون و 
اوضاع و احوالش امتیاز داده شود. اینكه زن ها 
نمی توانند در جامعه هر شغلی را داشته باشند 
به همین دلیل است. ما حقوق بشر اسالمی 

را محدود به اراده تكوینی و تشریعی پروردگار 
می دانیم؛ اراده تشریعی با مصلحت های واقعی 

تطابق دارد.
وی یادآور می شود: تفاوت دیگر حقوق بشر 
اسالمی و غربی در ضمانت اجرای آن است. 
حقوق بشر غربی معاهده ای بین المللی است 
كه شاید برخی در آن ورود پیدا نكنند یا حتی 
شــاید در ظاهر به آن ملحق شده باشند اما 
در باطن به آن عمل نكنند، اما حقوق بشــر 
اســالمی ضمانت اجرای درونی دارد، زیرا از 
ایمان سرچشمه می گیرد و معتقد است اگر 
به كسی ظلم روا شد، خداوند در روز قیامت 

آن را پاسخ خواهد دارد.

 حقوق بشر غربی
کرامت انسانی را مخدوش کرده است

رئیس دانشــگاه علوم اســالمی رضوی در 
بیان عواملی كه كرامت انسانی را خدشه دار 
می كند نیــز عنوان می كند: اگــر به مردم 
ستم شده و بین آن ها تفاوت گذاشته شود، 

كرامت انسانی آن ها خدشه دار 
شــده اســت. پیامبر)ص( در 
روایتــی فرموده انــد: »الناس 
ســواء كاسنان المشط« یعنی 
انسان ها مانند دندانه های شانه 
برابر یكدیگرند. بر این اساس 
رنگ پوســت، نژاد، قوم و... 
هیچ فضیلــت و برتری برای 
آن ها ایجــاد نمی كند. همه 
این مــوارد مردود اســت و 
برتری اصلی به تقواست؛ این 
را  انسانی  كرامت  تبعیض ها 

مخدوش می كند.
دكتــر وحدتی شــبیری در 
پایــان تأكید می كنــد: در 
حقوق بشــر غربی انسان به 
عنوان نیروی اقتصادی و ابزار 
مادی و وسیله رونق گردونه 

اقتصاد است و وقتی از حیز انتفاع خارج شد، 
به خانه  سالمندان سپرده می شود، در حالی 
كه در حقوق بشر اسالمی از ابتدا به انسان به 

عنوان اشرف مخلوقات نگاه می شود.

حجت االسالم دكتر وحدتی شبیری به بهانه روز »حقوق بشر اسالمی و كرامت انسانی« در گفت وگو با قدس مطرح كرد

غالمحسین ابراهیمی  دینانی  کرامت، مبنای حقوق انسان در اسالم
در برنامه تلویزیونی »معرفت«:

تشخص انسان به ذهن اوست
ایکنا: هر فردی فعلی را انجام می دهد، با دست 
كار را انجــام می دهد و با لب  و دهان ســخن 
می گوید، ولی بــدن این كار را می كند یا روح 
و ذهن؟ درحقیقت ذهن اســت كه این كار ها 
را می كند. اگر انســان ذهن نداشــت چیزی 
نمی فهمیــد، بنابراین ذهن اســت كه اصالت 
دارد نه بدن. انسان منهای ذهن و بدن محضی 
كه ذهن نداشــته باشد، شخصیت ندارد. حاال 
تشخص انسان یا ساده تر بگویم شخص انسان 
به ذهنش اســت نه به بدنش. اگر فرض كنیم 
بدن انسانی از بدو تولد ذهن نداشته است، این 
شخص نیست. شــخصیت افراد را كه ارزیابی 

می كنیم، با ذهن و فكرشان كار داریم.
وقتی با آدم ها روبه رو می شوید درست است كه 
قیافه آن ها را می بینید، اما اگر بخواهید از آن ها 
ارزیابی داشته باشید، به بدن آن ها نگاه نمی كنید، 
بلكه به ذهنشان نگاه می كنید و ارزیابی شما از 
شــخصیت آن ها به ذهنشان است، درحالی كه 
ذهــن را نمی بینید، بلكه بدن را می بینید. اصاًل 
ذهن را نمی شود دید. پس از كجا می فهمید كه 
طرف مقابل شما چه ذهنی دارد؟ پاسخ این است 
كه از ســخنان، كلمات، قلم، گفتار و كردارشان 
این را می فهمید. كردار و عمل نیز ذهنیت طرف 
را نشــان می دهد؛ پس ذهن اشخاص را باید در 
گفتار و كردار و نحوه برخوردشــان بشناســیم. 
برای شــناخت ذهن دیگران به جز تمثیل، راه 
دیگری نداریم. تعریف دیگران نیز ترجمان خود 
من است. تنها كسی به اذهان دیگران به صورت 
مستقیم احاطه دارد كه ذهنش باال باشد كه آن 
خداوند است، چون محیط است؛ اولیا و انبیا)ع( 
نیز این گونه هستند. انسان وقتی متولد می شود 
اگر به بدنش غذای كافی برسد و شرایط حیات 
برایش فراهم باشــد، بدن خود به خود رشــد 
می كند تا به جوانی و... می رســد. حاال پرسش 
این اســت كه آیا ذهن نیز مانند بدن به خودی 
خود رشد می كند یا باید آن را تربیت كرد؟ باید 
تربیتش كرد. اگر به ذهن نرسید و به او نیاموزانید 
و ذهن در یک محیطی نباشد كه چیزی فراگیرد، 
این ذهن رشد نمی كند؛ باید ذهن را رشد بدهید. 
محیط نیز بسیار مهم است، چرا كه ذهن بیشتر 

از محیط می آموزد.

مبنای حقوق بشر 
اسالمی این است 
كه خداوند انسان 

را آفریده و به 
او عقل، شعور و 

كرامت عطا كرده 
است

بــــــــرش

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

اخالق

حکمت

      صفحه7
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306015003193 – 1398/04/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى عبدالرضا اسماعيل زهى به شناسنامه شماره 383 كد ملى 3621065539 صادره زاهدان فرزند نصراله 
ــع از پالك 2194 فرعى و مقدار  ــاحت 369,28 متر مربع (مقدار 322,80 متر مرب ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
36,48 متر از پالك 200 فرعى) پالك شماره 200 فرعى از 251 اصلى و پالك 200/2194 فرعى از 251 اصلى واقع 
در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از پالك 200 فرعى و تمامت پالك 2194 
ــماعيل زهى و خانم سكينه پور احسانى  ــت و تمامت مالكيت عبدالرضا اس ــمتى از مالكيت عذرا محمدپرس فرعى و قس
ــود در صورتى كه  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9805191
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/30           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/14

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003183 – 1398/04/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــادره تايباد فرزند حبيب اله در  ــماره 0740184199 كد ملى 0740184199 ص ــنامه ش آقاى بهادر گلباف به شناس
ــاحت 188,50 متر مربع پالك شماره 1 فرعى باقيمانده از 256 اصلى واقع در خراسان  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت حبيب اله گلباف و حورى سمندوك و قسمتى 
از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض ،  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805196
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/30          تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/14
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات 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 
ــماره 139860318603000570مورخ 1398/03/01 هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
خانم نجمه بشارتى پسيخانى فرزند كاس به شماره شناسنامه 1356 صادره از رشت  در قريه پاسكياب  در ششدانگ 
ــى 6702 از اصلى 43 مفروز مجزى  ــاحت90/98 متر مربع پالك فرع ــاختمان به مس ــتمل بر س يك قطعه زمين مش
ــى زاده و  ــمى آقايان نوروز على پور بخش ــت خريدارى از مالك رس از پالك 74 از اصلى 43 واقع در بخش چهار رش

غالمحسين پور بخشى زاده  محرز گرديده است ، 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 1737  آ-9805198
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/30       تاريخ انتشار نوبت دوم : 14 /1398/05 

حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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
220 فرعى از 4933 - اصلى -  خانم آدخت بختيا رمباركه پنجدانگ مشاع ازششدانگ زمين محصورپالك ثبتى برابر 
به مساحت ششدانگ 5576/50 متر مربع  بموجب راى شماره 139860321006000850 مورخ1398/04/04 واقع 

در روستاى مباركه خريدارى عادى از خدا بنده بختيارمباركه
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد.9805219
تاريخ انتشارنوبت اول: يكشنبه 1398/04/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/05/14
اميرحسين جعفرى ندوشن    /  رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
 برابر راى شماره 139760327001001965 مورخ 97/1912و 139860327001000103مورخ1398/2/17 هيات 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى ميرزاخانى فرزند رحمت اله   به ش
شناسنامه 27807  صادره از زنجان  و سيده هاجر موسوى فرزند سيد قدرت اله شماره شناسنامه 1165هر يك نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك  باب ساختمان به مساحت 20متر مربع پالك 17223 فرعى از 41/7/588  اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 1356 فرعى واقع در بخش 7زنجان  كه به موجب  راى فوق الذكر در اجراى  ماده 147 
ــه پرونده 2899 اصالح مى گردد كه بموجب آن  از مالك  ــماره 1360 مورخ 82/2/5كالس اصالحى قانون ثبت راى  ش

پالك 41/7/1356 كسر و نسبت به صدور سند مالكيت اقدام مى گردد محرز گرديده است 
  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد.9805232 
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/4/30       تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/14

 مجتبى محمدلو  /   رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139860301046000203هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى سيد حسين  ــند رسمى مس فاقد س
ميرشريفى فرزند سيد محمد مهدى بشماره شناسنامه45 صادره ازگلپايگان در ششدانگ يك باب دامدارى به مساحت 
ــط مالكيت  ــوا خريدارى توس ــمتى ازپالك1فرعى از116 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش 12294/20مترمربع قس
مشاعى متقاضى باحفظ حقوق سند رهنى شماره130370 مورخ89/8/6 دفتر1ورامين محرز گرديده است لذابه منظور 
ــبت به صدورسند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش متقاضى اعتراض داش
وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 159ث/م الف  

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/30  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/14  آ-9806010
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى مزايده اموال منقول – نوبت اول
بموجب پرونده اجرايى كالسه 981084 صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقى كرج كالسه كرج محكوم عليه آقاى مجيد 
ــين  ــت بپرداخت مبلغ 640/186/392 ريال در حق محكوم له محمد حس ــين فرزند حمزه محكوم اس ــاه نش ثباتى ش
ــينا حاجى عبداله طهرانى فرزند سعيد ومبلغ 32/000/000 ريال با توجه به  رحيمى رحيم آبادى فرزند حبيب اله وس
اينكه اجراييه به محكوم عليه ابالغ گرديده ودر مهلت مقرر  نسبت به اجراى حكم اقدامى ننموده است بنابردرخواست 
ــناس  ــتيفاى محكوم به وهزينه هاى اجرايى اموال محكوم عليه برابر متن آگهى ونظريه كارش محكوم له وبه منظور اس
ــرح ذيل توصيف وارزيابى شده  ومقرر گرديده از  ــط كارشناسى دادگسترى كرج به ش ــوى اين اجرا توقيف و توس از س
ــترى كرج از  ــعبه دادگس ــاعت 9 صبح تا 10 در محل اجراى احكام مدنى ش طريق مزايده  در مورخ 1398/6/12 از س
ــروع وبه هر شخص  ــناس ش ــد.مزايده از قيمت 1/400/000/000 ريال طبق نظريه كارش طريق مزايده به فروش برس
ــد.ده درصد از وجه مزايده را فى المجلس بصورت وجه  حقيقى وحقوقى كه باالترين قيمت را بدهد فروخته خواهد ش
نقد يا چك بانكى تضمينى از خريدار اخذ والباقى وجه مزايده ظرف يك ماه از وى وصول وپس از انجام مراحل قانونى 
ــد.در صورتى كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را  وصدور حكم تمليك موردمزايده به نام خريدار منتقل خواهد ش
ــر هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مى گردد.كليه هزينه  ــپرده وى پس از كس پرداخت ننمايد س
ــد.طرفين مى توانند ظرف مدت يك  ــت كه از محل فروش پرداخت خواهد ش هاى نقل وانتقال بعهده محكوم عليه اس
ــوى  ــيدگى به اعتراض از س ــبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رس هفته از تاريخ مزايده نس
ــركت در مزايده مى توانند ظرف مدت 5 روز قبل  ــد.ضمنا طالبين ش دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد ش

از مزايده با اطالع از مال مورد مزايده بازديد نمايند.
اموال مورد مزايده وبهاى آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

سوارى به مشخصات ذيل در پاركينگ منطقه حيدرآباد بازديد ونظريه به استحضار مى رساند.
شماره انتظامى: 68- 842ط57     نوع:سوارى

شماره موتور:تعويضى  +408181+     سيستم:نيسان
شماره شاسى: cdl 000101       تيپ:ماكسيما

تعداد محور: 2    مدل:1381    رنگ:نقره اى متاليك
چرخ:4     سيلندر:6      نوع سوخت:بنزينى

شرح وضعيت:با توجه به نداشتن باطرى موتور خاموش بازديد شد.اسكلت اتاق سالم است.بدنه راست وبدنه سمت چپ 
احتياج به بازسازى دارد- درب موتور(لبه) تصادفى است- الستيك هاى محور جلو وعقب فرسوده است.

توضيحات:بيمه نامه شخص ثالث رويت نشد.
قيمت كارشناسى شده خودرو فوق: يكصد وچهل ميليون تومان برابر با 1/400/000/000 ريال ميباشد.آ-9805951

دادورز اجراى احكام مدنى دادگاه حقوقى كرج- يگانه

آگهى فقدان 
ــر 749 تهران از طرف خانم اكرم وثوقى  ــماره 12740 مورخ 97/01/27 دفت ــاى على نصراله زاده برابر وكالتنامه ش آق
ــدانگ يك دستگاه آپارتمان  ــهاديه تصديق شده اعالم نموده است كه سند مالكيت شش ــليم دو برگ استش ضمن تس
مسكونى به مساحت 88/18 متر مربع  قطعه 4 تفكيكى به پالك 2280 فرعى از 362اصلى مفروز از 2059 فرعى واقع 
در محمدآباد كرج جزء حوزه ثبتى ناحيه دو شهرستان كرج به شماره چاپى 008399به نام اكرم وثوقى ثبت و صادر 
ــهل انگارى مفقود گرديده و وكيل مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است.  ــت كه به علت س گرديده اس
ــود تا چنانچه  ــتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش لذا مراتب به اس
ــند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى  ــى مدعى وجود س كس
ــت چنانچه ظرف  ــليم نمايد. بديهى اس ــند مالكيت به اين اداره تس به مدت ده روز اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت المثنى طبق مقررات به  ــند ارائه نگردد س ــود و يا در صورت اعتراض اصل س مدت مقرراعتراضى واصل نش

متقاضى تسليم خواهد شد.  9805952
ايرج فرج فهيمى رييس اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه دو كرج

از طرف محمد ابراهيم بحيرايى

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
ــتان يزد محكوم عليه  ــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرس ــه موجب دادانامه 9409980301500079 صادره از ش ب
حميد عبداللهى محكوم است به پرداخت مبلغ 2,323,772,490 ريال بابت اصل خواسته در حق محمد حاجى ابولزاده 
ــماره 970136 كه بعلت عدم پرداخت  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش و مبلغ 116,188,624ريال بابت نيم عش

يكباب مسكونى دو واحدى توقيف و به قيمت 1,891,268,000ريال ارزيابى شده است بدينوسيله جهت فروش شروع 
ــاعت 11 الى 12 روز 1398/6/5 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از  مزايده س
قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان 
ــت  ــود الزم به ذكر اس ــان از مال داده ش مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد شد 
ــد  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش در صورتيكه به هردليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س

چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد تاريخ مزايده محسوب خواهد شد.
ــكونى به مساحت حدود 202 مترمربع (ملك مزبور با ملك مجاور  ــخصات ملك : اعيان يك طبقه در دو واحد مس مش
ــيمان و كف محوطه موزاييك با يك سرى امتياز آب  ــتر س ــقف طاق ضربى و آس تداخل اعيانى دارد) با ديوار باربر و س

و برق و گاز.9805955
امين اله همه چيز فهم رودى 

مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد
تاريخ انتشار : 1398/05/14

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
ــز جان محمدى وغالم جان  ــعبه 3 تايباد محكوم عليهم عزي ــوراى حل اختالف ش ــه موجب دادانامه 71 صادره از ش ب
ــته در حق محمد رضا پزشكى و مبلغ  ــت به پرداخت مبلغ 298,343,561 ريال بابت اصل خواس محمدى محكوم اس
ــماره 970313 كه بعلت عدم پرداخت يك باب  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش 14,917,178 ريال بابت نيم عش
ــهد واقع در شهر  ــاحت 358,30 متر مربع پالك ثبتى 572 فرعى از 283 اصلى بخش 14 مش ــكونى به مس منزل مس
ــده است بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده  ــرح ذيل توقيف و به قيمت 1,442,684,000 ريال ارزيابى ش كاريز بش
ساعت 11 الى 12 روز 1398/06/11 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت 
ــنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان مى  ــروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيش ــى ش كارشناس
ــود الزم به ذكر است ٪10  ــان از مال داده ش توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
ــد در  ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان س
صورتيكه به هردليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد . در 

صورتى كه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد.
مشخصات ملك: 

ششدانگ عرصه و اعيان منزل مسكونى بدين شرح كه ارزش عرصه 188,07 متر مربع از قرار هر متر مربع 1,200,000 
ــر متر مربع ميانگين 4,000,000 ريال  ــان زير زمين وهمكف وطبقه يكم مجموعاً 293 متر مربع از قرار ه ــال واعي ري
ــه مبلغ 45,000,000 ريال .  ــاز آب و برق و گاز ودرب وديوار وموزا ئيك حياط جمعا ب ــرى امتي ــزل داراى يك س ومن

آ9805956  تاريخ انتشار : 1398/05/14
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد

صادق دادمحمدى

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 657/18 -اصلى واقع   در بخش يك  ــرفرزند عباس احدى از مالكين مش چون آقاى على اكبر نظرى سياس
ــماره 7628- ز  مورخ 1398/4/31 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك  ــتان شهرستان زابل طبق درخواست ش سيس
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش مرقوم باس
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى 
در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/5/23 
دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9805954  م الف: 638
تاريخ انتشار :  1398/5/14 

مهدى پهلوانروى  
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

شماره نامه: 1398027000245128
شماره پرونده: 9709985840100070

شماره بايگانى پرونده: 971319
تاريخ تنظيم: 1398/05/08

آگهى مزايده نوبت اول
 در مورد پرونده اجرائى كالسه فوق الذكر ش 1اجراى احكام مدنى بجنورد، بين محكوم له: عاليه روحانى محكوم عليه: 
ــط محكوم عليه و انجام  محمدرضا محمدى موضوع الزم االجرا: پرداخت مهريه(ريال) كه با عنايت به معرفى مال توس

كارشناسى ملك به مشخصات ذيل الذكر:
ــد ملك  ــت ليكن بنا به اظهار محكوم له مالك محكوم عليه پرونده مى باش ــند ثبتى اس ــخصات ملك: ملك فاقد س مش
ــه اصلى پالك 61  ــتان بجنورد كوچ ــتاى جمعى از توابع بخش مركزى شهرس ــزل وياليى واقع در روس ــك باب من ي
است(4141519-549819(UTM) مساحت عرصه حدود 620 متر مربع و مساحت اعيان ابتدا منزل مسكونى در 2 
ــفتكارى بمساحت حدود 85 متر مربع در طبقه همكف و طبقه اول  ــامل انبارى و پاركينگ و پيلوت در حد س طبقه ش
مسكونى به مساحت حدود 90 متر مربع شامل 2 اتاق-هال- سرويس بهداشتى و آشپزخانه كاشى شده با كابينت فلزى 
كف اتاق ها و حال مالت ماسه سيمان ديوار هال تا 1 متر كاشى نما سنگ درب و پنجره آلومينيمى و داراى انشعاب 
برق و گاز است در قسمت جنوبى ملك انبارى و دامدارى و كاهدان است كه شامل 1- كاهدان به مساحت حدود 40 
ــقف طاق ضربى و  ــاحت حدود 32 متر مربع داراى س ــقف تيرچه بلوك و ديوار آجرى2- انبارى مس متر مربع داراى س
ــنگى و سقف چوبى و سرويس بهداشتى و  ــاحت حدود 75 متر مربع با ديوار س ديوار آجرى و بلوك 3-دامدارى به مس
حمام در حياط به مساحت حدود 12 متر مربع-ملك در تصرف محكوم له و فرزندان ايشان مى باشد ضمنا ملك غير 
سهل البيع مى باشد- و با توجه به ارزيابى عرصه و اعيان و موقعيت محلى روستاى جمى كيفيت عرف انشعابات قولنامه 
ــه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى  ــط هيئت س بودن و ديگر عوامل تاثيرگذار در تعيين قيمت ارزش ملك كه توس
ــت و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر  مبلغ1/450/000/000 ريال معادل 145 ميليون تومان ارزيابى گرديده اس
گرديده كل ملك مذكور در روز دوشنبه مورخ1398/06/04ساعت 10/00 الى 10/30و طريق مزايده حضورى در محل 
ــد بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده مى تواند پنج روز  ــترى بجنورد به فروش برس اجراى احكام مدنى دادگس
قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر بعد از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند 
ــپرده دادگسترى واريز و در مزايده شركت نمايد بديهى است مزايده از قيمت  ــاب س و با واريز 10 درصدمزايده به حس
ــى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده  كارشناس
ــد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت  مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد ش

مقرر مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد .9805960
دادورز اجراى احكام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بجنورد-على عزيز آبادى

شماره پرونده: 139804007141000302/1
شماره بايگانى پرونده: 9800333

شماره ابالغيه: 139805107141001594
تاريخ صدور: 1398/04/18

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده
139804007141000302

ــماره ملى  ــنامه 51 و ش ــماره شناس ــى به ش ــين قل ــم فهيمان(گريوانى) فرزند حس ــاى رحي ــه آق ــيله ب ــن وس بدي
0681780339ساكن بجنورد – خيابان امام خمينى غربى- كوچه شادمهرى-نبش چهار راه سوم(متن سند) ابالغ مى 
ــتناد قرارداد بانكى شماره 47390/1 مورخه1386/01/19 جهت وصول  ــود كه بانك كشاورزى شعبه بجنورد به اس ش
ــويه  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روزتس مبلغ 1/520/034/768 ريال تا تاريخ 1398/03/18 به انضمام خس
ــه  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس كامل بدهى طبق مقررات عليه حميد دولت آبادى و به ضمانت ش
139804007141000302 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخه 98/03/22 مامور مربوطه ، ابالغ واقعى 
ــماره 98/4537 مورخه  ــت لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به ش ــانى فوق ميسر نگرديده اس ــما در نش به ش
ــار محلى  1398/04/17 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت  ــوب مى گردد نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس آگهى مى ش

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805979
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139804007141000302/1
شماره بايگانى پرونده: 9800333

شماره ابالغيه: 139805107141001596
تاريخ صدور: 1398/04/18

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده
139804007141000302

ــماره ملى 0819670820ساكن  ــنامه 58 و ش ــماره شناس ــن به ش ــيله به خانم زهره منوچهرى فرزند حس بدين وس
بجنورد – خيابان بسيج- كوچه شهريور- پالك 292(نشانى اظهارى)- ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه بجنورد 
ــماره 47390/1 مورخه1386/01/19 جهت وصول مبلغ 1/520/034/768 ريال تا تاريخ  ــتناد قرارداد بانكى ش به اس
ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه حميد  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روزتس 1398/03/18 به انضمام خس
ــه 139804007141000302 در اين  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــت آبادى و به ضمانت ش دول
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخه 98/03/22 مامور مربوطه ، ابالغ واقعى به شما در نشانى فوق ميسر نگرديده 
ــماره 98/4537 مورخه 1398/04/17 طبق ماده 18 آئين نامه  ــتانكار به شرح وارده به ش ــت لذا بنا به تقاضاى بس اس
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  ــوب مى گردد نس روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت.9805980
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

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

ــماره 139860306015003558 – 1398/05/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم زينت وهابى استادى به شناسنامه شماره 0740095110 كد ملى 0740095110 صادره تايباد فرزند اعظم در 
ــاحت 100 متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــاعى خانم زينت وهابى استادى و قسمتى از پالك محرز  ــمى و مش حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805957
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/14 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
سند رسمى برابر راى شماره

- 139860306007000297
98,5,3  هيات اول / دوم كالسه 97,206  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى خانم ايرسا غمخوار احمدى   ــمى مس رس

فرزند عبداله  بشماره شناسنامه2320
صادره از تربت جام در يك باب مسكونى به  مساحت 18,6 متر مربع پالك فرعى از 1439وصل 1415- اصلى   مفروز 
و مجزى شده   واقع در خراسان رضوى  خريدارى از مالك رسمى خانم طاهره جامى االحمدى   محرز گرديده است. 
ــبت به  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد.9805953
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/30

سيد مجتبى جواد زاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی
 الحاجات

 دوشنبه 14 مرداد 1398 3 ذی الحجه 1440 5 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9031 

 محمد الجوالنی، سرکرده شاخه القاعده در سوریه اعالم کرد 
که گروه مسلح تحت امرش در استان ادلب، ارتباطی با توافق 
»آســتانه« ندارد و از خط منطقه کاهش تنش عقب نشینی 

نمی کند.

مارک اســپر، وزیر دفــاع آمریکا، در ادامــه تنش ها میان 
واشــنگتن و پکن، در جمع خبرنگاران در سیدنی، رفتارهای 

چین در منطقه »ایندو-پاسیفیک« را ثبات زدا خواند.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با اعالم اینکه نتایج 
انتخابات اخیر اروپا نشــان می دهد، اتحادیه باید دســت از 
رویکرد هایش بردارد، گفت: دست از مخالفت با مذاکره مجدد 

درباره برگزیت بردارید.

نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق اعالم کرد: فرمانده عملیات 
االنبار از اتهام جاسوسی برای سازمان اطالعات آمریکا )سیا( 

تبرئه شده است.

 در دو حمله مسلحانه، بیش از 70 شهروند آمریکایی
 کشته و زخمی شدند

جنگل های متحده !
  جهان/ خالدی  در دو حادثه تیراندازی جداگانه 
در آمریکا که در کمتر از 24 ساعت گذشته روی 
داد، بیش از 70 شــهروند این کشــور کشته یا 
زخمی شدند. در نخستین حمله فردی مسلح با 
ورود به فروشــگاه »والمارت« در شهر »اِل پاسو« 
در ایالت تگزاس شــهروندان را به گلوله بست. در 
نتیجه این تیراندازی دست کم 20 تن کشته و 26 
تن دیگر زخمی شدند. ال پاسو در چند کیلومتری 
مرز آمریکا با مکزیک به یکی از امن ترین شهرهای 
جنوب آمریکا شهرت یافته است. تصاویر ثبت شده 
توســط دوربین های مداربسته نشان می دهد که 
-AK« ضــارب به یک قبضه ســالح اتوماتیک

47« مجهــز بــوده و با حالتی کامــالً عادی در 
حالــی که محافظ صوتــی روی گوش های خود 
داشت، وارد فروشگاه می شــود. مقامات امنیتی 
آمریکا هویت مهاجم را »پاتریک کروســیوس« 
اهل شهر داالس و بیســت ویک ساله با گرایش 
های راســت افراطی اعالم کردند. رســانه های 
آمریکایی نیز از نژادپرستانه بودن این تیراندازی 
خبر داده و نوشــتند عامل حمله مهاجران التین 
تبار را هدف قرار داده است. با اینکه پلیس هنوز 
دربــاره انگیزه این تیراندازی اظهار نظر نکرده اما 
مقامات فدرال در حال بررسی یک بیانیه هستند 
که گفته می شــود متعلق به ضارب بــوده و در 

فضای مجازی پخش شــده است. ضارب در این 
بیانیه مدعی اســت این حمله را به دلیل هجوم 
مهاجــران از مکزیک به تگزاس انجــام داده و با 
تروریست مهاجم به نمازگزاران مسلمان در شهر 
»کرایست چرچ« واقع در نیوزیلند نیز موافق است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا که خود 
متهم به دیدگاه های نژادپرستانه است در واکنشی 
کوتاه به این واقعه آن را »خیلی بد« توصیف کرد و 
نوشت: این تیراندازی »کشته های فراوانی« برجای 

گذاشته است. 
این در حالی اســت که تنها چند ساعت پس از 
کشتار تگزاس، این بار تیراندازی در شهر »دیتون« 
اوهایو تعداد زیادی کشــته یــا زخمی بر جای 
گذاشــته اســت. در این حادثه ۱0 نفر، از جمله 
مهاجم کشــته و ۱6 نفر دیگر زخمی شــده اند. 
نیروهای امنیتی از جمله پلیس فدرال )اف بی آی( 
اعالم کرده اند که در حال تحقیق درباره این حادثه 
هستند.  تیراندازی ال پاسو، دویست و پنجاهمین 
مورد از تیراندازی های گســترده در تاریخ آمریکا 
را رقم زده اســت. آزادی حمل ســالح در ایاالت 
متحده موجب شده تا ساالنه چند ده هزار نفر در 
حوادث مرتبط با سالح در این کشور جان خود را 
از دست بدهند. با روی کار آمدن »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریکا که از حامیان آزادی حمل 

سالح است، شــمار تیراندازی ها در آمریکا روند 
افزایشی یافته است.

دموکرات ها خواستار اصالح قانون حمل سالح
از ســوی دیگر همزمان با شدت گرفتن حمالت 
مســلحانه مســئله اصالح قانون حمل سالح در 
آمریکا بار دیگر داغ و به خواســت عمومی تبدیل 
شده است. در همین راستا »نانسی پلوسی« رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه ای گفت: 
»خانواده های بسیاری در جوامع مختلف ]آمریکا[ 
مجبور هســتند این وحشت روزانه از خشونت با 
سالح گرم را تحمل کنند. سنای جمهوری خواهان 
بــا تداوم انفعال، به وظیفه خطیر ما در محافظت 
از مردان، زنــان و کــودکان بی احترامی کردند. 
صدها نفر از معترضان به قوانین حمل سالح نیز 
مقابل کاخ سفید و کنگره تجمع کردند و خواستار 
تشدید قوانین مربوط به حمل سالح شدند. آمریکا 
با آنکه حدود ۵ درصد از جمعیت دنیا را در خود 

جای داده، صحنه وقــوع نزدیک به ۳۱ درصد از 
کل حوادث مربوط به کشتارهای کور در سراسر 
دنیاســت. به نوشته تارنمای گان وایلنس آرشیو، 
از ابتدای ســال 20۱۹ تاکنون ، حدود ۸ هزار و 
72۳نفر براثر تیراندازی در آمریکا کشته شده اند. 
در همیــن زمان حدود ۱7هــزار و ۳02 نفر نیز 
مجروح شده اند. کارشناسان، آزادی حمل سالح 
توسط شهروندان را اغلب مهم ترین و اصلی ترین 
عامــل ایجادکننده این پدیــده می دانند. برآورد 
می شــود که از جمعیت نزدیک به ۳26میلیون 
نفری آمریکا)20۱7( حدود ۳۱0میلیون آمریکایی 
ســالح گرم در اختیــار دارند. تاکنــون تالش 
گروه های مخالف آزادی حمل و استفاده از سالح 
و برخی قانون گذاران این کشــور برای ممنوعیت 
یا حداقل ایجاد محدودیت در این زمینه با اغوا و 
تهدید البی های قدرتمند اسلحه سازی شکست 
خورده اســت و قربانیان اصلی این تجارت مرگ 

مردم عادی و به ویژه مهاجران هستند.

کیودو: کــره شــمالی، روز دوازدهم ژوئن 
تمبرهایی در بزرگداشــت نخستین سالگرد 
اجالس ســنگاپور و دیدار دونالــد ترامپ و 
کیم جونگ اون منتشــر کرد کــه حال در 
قابل  پایتخت کره شــمالی  پیونگ یانــگ، 

خریدن است.
روســیا الیوم: نخســتین نشست کمیته 
اجرایی لغو توافق نامه های منعقد شده با رژیم 
صهیونیستی به ریاســت رئیس تشکیالت 

خودگردان فلسطین برگزار شد. 
تاس: وزارت دفاع روسیه از پرواز موفق پهپاد 
نظامی جدید فراصوت این کشور با نام شکارچی 
و بــا برد عملیاتی ۵هــزار کیلومتر خبر داد.
یورونیوز: پس از یک بار ناکامی، سرباز پرنده 
فرانسوی ها موفق شد مسیر فرانسه تا بریتانیا 

را بر فراز کانال مانش پرواز کند.
فارس: یک رســانه موریتانیایی در توصیف 
رئیــس جمهــور جدید ایــن کشــور او را 
شــخصیتی میانه رو و تالشــگر برای حل 
مســالمت آمیز مناقشات منطقه ای، مخالف 
دیکته ها و دخالت های آمریکا و حامی مسئله 

فلسطین معرفی کرد.
آناتولی: وزیر اوقاف اردن در واکنش به تالش 
سفارت رژیم صهیونیستی برای تسهیل ورود 
گردشگران صهیونیست به مزار هارون نبی )ع(، 
تأکید کرد این مکان همچنان تعطیل است.
روســیا الیوم: رژیم صهیونیستی از طریق 
پیامی که میانجی گران آن را انتقال دادند، از 
جنبش حماس خواســت تا نیروهای خود را 
در مرزهای غزه و اراضی اشغالی مستقر کند.

اسپوتنیک: ارتــش هند به ارتش پاکستان 
پیشنهاد آتش بس داده و به این کشور اعالم 
کرده که طرفین می توانند اجســاد نظامیان 
خود را کــه در درگیری های اخیر کشــته 

شده اند، تبادل کنند.

اندیشکده  بلفر:
دعوای ژاپن و کره ریشه 
سیاسی دارد نه اقتصادی

نیک پندار: دعوای بین ژاپن و کره جنوبی 
این روزها به یکی از اخبار اصلی در شرق آسیا 
تبدیل شده است. اندیشکده بلفر در یادداشتی 
به همین موضوع پرداخته و نوشته است: ژاپن 
و کره جنوبی در حال کشــیده شدن به یک 

جنگ اقتصادی برگشت ناپذیر هستند.
تحلیلگران این اندیشکده در ادامه نگاهی به 
ابعاد مختلف درگیری کــره و ژاپن کرده اند 
و نوشــته اند: ریشــه های درگیری دو کشور 
به روابــط تاریخی آن ها و بیــش از هر چیز 
رفتارهــای تحقیرآمیز ژاپنی ها نســبت به 
کره ای ها برمی گردد. اگرچه ژاپن مدعی است 
اختالفات ناشــی از جنگ دوم جهانی را در 
سال ۱۹6۵ با کره جنوبی حل و فصل کرده، 
اما گویا کره ای ها هنوز با آن کنار نیامده اند و به 
همین دلیل هر کنش اقتصادی که در روابط 
دو طرف اتفاق می افتد، به عنوان یک حرکت 
سیاسی از سوی ژاپن تلقی می شود. این منجر 
به اختالف های فزاینده سیاسی بین دو کشور 
می شــود، در نتیجه رهبران هر کشور برای 
پیروزی در اختالفات سیاسی موضع محکمی 
اتخاذ می کنند. همین سیاســی شدن ماجرا 
سبب شده تا ژاپن از نقاط قوت اقتصادی خود 
بهره گیرد و دعوا را کشدار کند. بلفر در نهایت 
نتیجه می گیرد که نزاع بین دو کشور ریشه های 
سیاسی دارد نه اقتصادی و دو کشور باید این 
درگیری را در ســطوح سیاســی حل کنند.

  خارطوم، یک گام به جلو
 امضای اولیه

 قانون اساسی سودان
 ایســنا: طرفین بحران در ســودان روز 
گذشته، مراســم امضای اولیه سند قانون 
اساسی را با حضور میانجیگر اتیوپیایی برگزار 
کردند. سند قانون اساسی به صورت رسمی 
در هفدهم ماه جاری میالدی )26 مرداد( 
امضا خواهد شد. این سند را از طرف شورای 
نظامی محمد حمدان دقلو )حمیدتی( و از 
طرف گروه های آزادی و تغییر احمد الربیع، 
امضا کرد. قرار است نخست وزیر 20 اوت 
تعیین شــود و دولت نخســتین نشست 
خود را در 2۸ اوت برگزار کند. نخســتین 
نشست مشترک کابینه و شورای حاکمیتی 
هــم در اول ســپتامبر برگزار می شــود. 

 

جنگ داخلی پنهان درآمریکا!
دمل چرکین حمالت مسلحانه در آمریکا دگر بار سر باز کرده و بیش از ۳0 شهروند 
این کشــور را به کام مرگ فرستاد. موضوع آزادی حمل سالح در آمریکا امروز به 
چالش و بحرانی اجتماعی تبدیل شده است، به گونه ای که روزی نیست که شاهد 
تیراندازی کور و بی هدف در جامعه ایاالت متحده و قربانی شدن شهروندان بی گناه 
نباشــیم. این معضل تا جایی پیش رفته که اکنون میزان جانباختگان حمالت 
مسلحانه در ایاالت متحده از میزان تلفات نظامیان این کشوردر جنگ های خارجی 
بیشتر شده و این به معنای آن است که ما شاهد جنگی پنهان در درون جامعه 
آمریکا هستیم. در تداوم این حمالت و کشتار شهروندان آمریکایی توجه به چند 
نکته ضروری به نظر می رسد؛ نخست آنکه به دلیل ارتباط تنگاتنگ موجود میان 
رؤســای جمهور آمریکا و البی های پرقدرت اسلحه سازی در این کشور هر زمان 
که فرد یا جریانی از مردم خواستار تغییر قانون حمل آزادی سالح شده اند، به سد 
این البی قدرتمند و پرنفوذ برخورد کرده و راه به جایی نبرده اند. این دملی چرکین 
و معضلی مزمن اســت که سالیان ســال ایاالت متحده را درگیر کرده و جامعه 

آمریکایی از آن رنج می برد. 
اما نکته دوم که در افزایش این حمالت مؤثر بوده رشــد گرایش های نژادپرستانه 
بویژه در چند سال اخیر است. این موج مهاجرستیزی در دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ به اوج خود رسیده، به طوری که سیاستمداران و رسانه های حاکم 
نیز به طور مستمر به آن دامن زده اند. وقتی فردی با تفکرات راست افراطی می بیند 
که شخص رئیس جمهور به عنوان فرد نخست حاکمیت دائماً اظهارات نژادپرستانه 
دارد، فرزندان مهاجران را از مادرانشــان جدا می کند، حقوق بشــر را به ســخره 
می گیرد، اقدام به ایجاد دیوار در مرز با همسایه جنوبی کرده و یا حتی نمایندگان 
کنگره را که رنگین پوست هستند، مورد توهین قرار داده و از آن ها می خواهد که 
خاک آمریکا را ترک کنند، ما نباید از این موج مهاجرستیزی در آمریکا شگفت زده 
شویم. این دو علت اصلی است که به موج حمالت مسلحانه در آمریکا دامن زده 
اســت. البته رسانه ها که به انتشار بی محابای اظهارات نژادپرستانه سیاستمداران 
می پردازند هم در این کشت و کشتارها نقش داشته و شریک هستند. بنابراین باید 
کارتل ها و البی اسلحه سازی، سیاستمداران و رسانه را به عنوان سه ضلع اصلی 
در این گونه اقدامات مقصر دانســت، اشخاص و نهادهایی که همه در ذیل نظام 

سرمایه داری غربی که در آن پول حرف اول را می زند، فعالیت دارند.

رهبر انصاراهلل یمن:
امارات در عقب نشینی از یمن جدی باشد

فارس: رهبر جنبش انصاراهلل یمن با اشاره به وعده امارات برای خروج نیروهایش 
از یمن گفت : ابوظبی باید در وعده اش صادق باشد و به آن جامه عمل بپوشاند. 
سید »عبدالملک الحوثی« در نطقی تلویزیونی همچنین درباره آخرین تحوالت 
میدانی و سیاسی یمن و دســتاوردهای نظامی آن در سال پنجم جنگ ائتالف 
سعودی سخنرانی کرد.وی ضمن اشاره به آخرین تحوالت میدانی و سیاسی یمن 
از امارات خواست از ادامه اشغالگری دست بردارد و به وعده خود درباره خروج از 
یمن عمل کند و به امارات توصیه کرد: به خاطر منافع اقتصادی اش از یمن خارج 

شود، چون در غیر این صورت اوضاع برای این کشور خطرناک خواهد شد.
سید عبدالملک الحوثی همچنین از عربستان سعودی خواست که منفعت خود و 
مصلحت منطقه را درک کند و از دامن زدن به ناامنی ها پرهیز کند.رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن به عربستان سعودی هشدار داد که در صورت ادامه جنگ و تجاوزات، 
یمن حمالت خود را گسترده تر خواهد کرد.وی همچنین به سناریوی تقسیم و 
چنددســتگی در عدن تحت عناوین مذهبی و دینی اشــاره کرد و گفت: اشاعه 
ناامنی ها در جنوب یمن در راستای این سناریو صورت می گیرد، بنابراین منفعت 

یمنی ها در همکاری و صلح و امنیت است.
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شرط چین برای کانادا  نه عربستان به هیئت فلسطینی  احتمال آتش بس در ادلب
دمشق شرط گذاشت 

واشنگتن کوتاه آمد
ممانعت سعودی از سفرگروه 

تشکیالت خودگردان به ریاض
مدیر هواوی را آزاد کنید 

روابطمان خوب می شود
یورونیوز: آمریــکا از توافق آتش بس در 
ادلب اســتقبال کرد. مــورگان اورتاگس، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد: »واشنگتن بارها تأکید 
کرده که مناقشه ســوریه راه حل نظامی 
نــدارد و تنها راه حل سیاســی می تواند 
آینده پایدار و امن ســاکنان این کشور را 
تضمین کند.« دمشق روز پنجشنبه اعالم 
کــرد در صورت اجرای تمام و کمال مفاد 
توافق سپتامبر 20۱۸ میان روسیه و ترکیه 
بر ســر ایجاد یک منطقه »عاری از سالح 
و تجهیزات« و خروج تروریســت ها از این 

مناطق با آتش بس موافق است.

تســنیم: عربستان ســعودی مطالبات 
تشکیالت خودگردان فلسطین در خصوص 
اعزام هیئتی از این تشــکیالت به ریاض 
برای انجام گفت وگوهای فوری در خصوص 
راهکارهای جلوگیری از افزایش تنش در 
مناســبات دو جانبه را رد کرده اســت. 
مناسبات عربســتان سعودی و فلسطین 
حدوداً از دو سال پیش دستخوش تغییر 
و تنش شده است. این اتفاق هنگامی رخ 
داد که مناسبات عربستان با دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا گسترش قابل 
توجهی پیدا کرد و همگرایی ملموسی نیز 
میان ریاض و تل آویو به وجود آمده است.

فارس: وزیر خارجه چین در نخســتین 
دیدار با همتــای کانادایی پس از تنش ها 
بین دو کشــور بر ســر بازداشت »منگ 
وانژو« مدیر ارشــد شــرکت »هواوی« به 
اتهام نقــض تحریم های آمریــکا، آزادی 
سریع او را خواستار شد. وانگ یی، آزادی 
فوری این تبعه چینی را شرط رفع تنش ها 
بین دو کشــور و بازگشت روابط به حالت 
عادی خوانده است.  پیشتر کریستیا فریلند 
وزیر خارجه کانادا درباره این دیدار گفته 
بــود او در گفت وگو با همتای چینی خود 
در خصوص تنش میان دو کشور بحث و 

تبادل نظر کردند.
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طالبان  مذاکرات  از  دور  هشتمین  نیک پندار   جهان/   
نماینده  خلیل زاد،  زلمای  شد.  شروع  گذشته  روز  آمریکا  و 
ویژه آمریکا در همین زمینه توییت کرد: »برای از سر گیری 
گفت وگو ها با طالبان به دوحه رسیدم. ما به دنبال یک توافق نامه 
صلح هستیم نه توافق نامه خروج؛ توافق نامه صلحی که زمینه 
خروج را مساعد سازد. حضور ما در افغانستان وابسته به شرایط 

است و هرگونه خروج هم وابسته به شرایط خواهد بود.«
در همین حال یک منبع دفتر گروه سیاسی طالبان هم در قطر 
به بی بی سی گفته است: »توقع می رود به زودی توافق نامه میان 

نمایندگان گروه طالبان و آمریکا امضا شود.«
اگرچــه از مفاد این توافق، چیزی به بیرون درز نکرده اســت، 
اما عبدالسالم حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان و عضو تیم 
مذاکره کننده طالبان در مصاحبه با کانال االماره وابســته به 
گروه طالبان گفته اســت: »در صورتی که این دور از مذاکرات 

با موفقیت به پایان برسد، تمام نیروهای خارجی مطابق جدول 
زمانی تعیین شده، از افغانستان بیرون خواهند شد.«

اظهار نظری که با توییت خلیل زاد کمی متناقض به نظر می رسد. 
حنفی ادامه داده است: »پس از توافق در مورد چارچوب خروج 
نیروهای آمریکایی، تمرکز روی مذاکرات بین االفغانی صورت 

می گیرد که در موردآتش بس دائمی صحبت خواهد شد.«
سهیل شاهین، یکی از سخنگوهای طالبان هم روز گذشته با 
اعالم اینکه طالبان بر ســر توافق نامه خروج گفت وگو می کند، 
توییت کرد: »امروز مذاکراتی را آغاز کرده ایم که ممکن اســت 
چند روز طول بکشد. اگر این توافق نهایی شود، به همه نیروهای 
خارجی این امکان را می دهد تا در یک دوره معین افغانستان 
را ترک کنند.«او پیش از شــروع مذاکــرات هم توییت کرده 
بود: »مذاکرات بین االفغانی پــس از اعالم برنامه زمان خروج 
]نیروهای خارجی[، با یک تیم مذاکره کننده مشترک از همه 

جنبش های سیاسی آغاز می شود. دولت کابل هم نه به عنوان 
یک دولت بلکه به عنوان یک جنبش در کنار سایر جنبش های 

سیاسی در مذاکرات شرکت خواهد کرد.«
در مجموع می شــود گفت شاید مهم ترین اختالف طرفین در 
این است که آمریکایی ها مذاکره و توافق را مقدمه ای برای اعالم 
زمان بندی خروج می دانند، اما طالبان خروج نیروهای آمریکایی 
را جزوی از روند گفت وگو و مذاکرات می دانند. آیا این اختالف 

برطرف خواهد شد؟ باید چند روز دیگر هم صبر کنیم.

مذاکره برای مذاکره یا مذاکره برای خروج
هشتمین دور مذاکرات صلح طالبان و آمریکا در دوحه آغاز شد
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