
 

نعمت والیت فقیه ازغدیر به ما رسیده است
 معارف  در روزهای آغازیــن دهه امامت و  اهمیت امامت در اسالم در گفت و گوی قدس با حجت االسالم دکتر جواد ایروانی

والیت قرار داریم. روزهایی که آن را دهه کمال 
نبوت و اتمام رسالت و آخرین خلعتی می دانیم 
که خدای متعال به انبیا و مرسلین خود اعطا 

کرده است. به بیانی دیگر همان طور که خداوند 
در عید قربان، نبوت و رسالت انبیا را به کمال 
می رساند، در این دهه نیز نبوت و رسالت خاتم 

 ............ صفحه 7انبیا حضرت محمد)ص(...

با کالدرون 
تهاجمی تر شدیم

نمی خواهیم دانش آموختگان را 
به وکالی بیکار تبدیل کنیم

اسرائیلی ها اگر می توانند 
امنیت خود را حفظ کنند

10 5 2
سیامک نعمتی در گفت و گو با قدس: رئیس سابق »کانون وکالی دادگستری مرکز«: روحانی:

:jامام علی
زیبایی علم به نشر 

آن است، و میوه اش 
عمل کردن به آن، 
و نگهداری اش به 

گذاردن آن در نزد 
اهلش. 

غررالحکم
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 ............ صفحه 3

 پیام رهبر معظم انقالب به گروه های جوان جهادی 

خدمت رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید

با سخنرانی تولیت آستان 
قدس، وزیر کشور و سفیر 

عراق در ایران برگزار می شود

امروز؛ 
گردهمایی 

فعاالن اربعین 
از ۱۱ کشور 

در حرم رضوی 

 سیاست  در پی دیدار جمعی از اعضای گروه های جهادی جوان با رهبر انقالب در تاریخ ۱۰ 
مردادماه ۹۸، حضرت آیت اهلل خامنه ای فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، 
۹ نکته را به این جوانان توصیه کردند. این پیام رهبر معظم انقالب روز گذشته  در اجتماع 
عظیم جهادگران که در مصالی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد، قرائت شد. به 
گزارش khamenei.ir متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: بسمه تعالی. 
جوانان عزیز گروه های جهادی و بســیج ســازندگی! افزون بر چند کلمه  ای که دیشب 
حضوراً گفته شــد: اّوالً: کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حق آن را ادا نمی کند؛ 

سپاس خدا نصیبتان باد، شکراهلل مساعیکم. ثانیاً...

ضمیمه  روز

در این شماره کفشدوزک می خوانیم

jسفر به حرم امام رضا

 ............ صفحه 2

تأکید نماینده اسبق ایران 
در اوپک بر پایان دادن 

به خام فروشی نفت

تحریم 
فراورده های نفتی 
امکان پذیر نیست

وزیر صنعت با تأکید بر 
ضرورت ارتقای کیفیت 

محصوالت خودروسازان:

تولید پراید
 باید متوقف

شود
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 4

از پشت پرده های جدایی بحرین 
از کشورمان چه می دانید؟

باختن 
مروارید

 ............ صفحه ۹
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آگهى فراخوان
 انتخاب متقاضيان ساخت وتكميل پروژه هاى باقيمانده مسكن مهر شهر جديد گلبهار

︫︣﹋️ ︻﹞︣ان ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر وا︋︧︐﹥ ︋﹥ وزارت راه و ︫︨︣︀زی در ﹡︷︣ دارد در ︗️ ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︣وژه ﹨︀ی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه 
: ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ︀زی︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری و ا﹡︊﹢ه︨  ︀︠️ دارای ر︑︊﹥︎  ﹥ ا﹡︐︀ب ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︨   ︋️︊︧﹡ ، ︣﹞ ﹟﹊︧﹞

 ️︧︀︊﹫﹞ ﹤﹋ ده﹢ ﹥ ﹡︪︀﹡﹩www.golbahar-ntoir.gov.ir  ﹝﹢︗﹢د︋   ︋️﹋︣  ︫﹟ا ️︀ ︣ا︳ ﹐زم در︨  ١) ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ و︫ 
﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ﹝︢﹋﹢ر ︑﹊﹞﹫﹏ و ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ و دارای ا﹝︱︀ء ﹝︖︀ز ︋︀︫︡ .

 ﹤﹋︫︡︀ ﹥ ازاء ﹨︣ وا︡ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋   ︋︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹊﹡︀ ﹢ده و دارای ︑︧﹫﹑ت︋  ﹫︪︣﹁️ ﹁﹫︤﹊﹩ ز︣ ٣٠ در︮︡︋   ︎︀ ︡ه︋  ٢) وا︡﹨︀ی ︀د︫ 
︢﹋︣ ا︨ــ️ ا﹝﹊︀ن  ﹢د . ﹐زم︋  ﹢ا﹨︡︋   ︩︠︀ل ﹇︀︋﹏ ا﹁︤ات آن ︑︀ ۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر﹑﹫︧ــ︑ ، ﹩﹊︤﹫﹁ ️﹁︪︣ــ﹫  ︎️︗ ﹤  ︋﹉﹡︀  ︋︡﹫︀︑ رت﹢ در︮ 

.︫︡︀ ︣ا︳ و︥ه ﹝﹫︀ و ﹝﹫︧︣ ﹝﹩︋   ︫︀  ︋️︠︀ ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︨  ︡ه ﹡﹫︤︋  وا﹎︢اری ︻︣︮﹥ (ز﹝﹫﹟) وا︡﹨︀ی ︀د︫ 
︣دا︠️ ﹝︊︀﹜︼ ر︺︑ ﹩﹛︀︡ات ا︻﹑م   ︎﹤  ︋︿﹚﹊﹞ ، ︉︐﹠﹞ ️︠︀ ﹢ده و ﹝︐﹆︀︲﹩︨  ﹫︪︣﹁️ ﹁﹫︤﹊﹩ ز︣ ٣٠ در︮︡︋  ٣) ﹝︧︐︡︔︀ت ﹝︤︋﹢ر دارای︎ 

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹩︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا ︣ا︨︀س ﹡︷︣ ﹨﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹇︊﹏ از︫  ︫︡ه︋ 
۴) ر︻︀️ ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات ︫︨︣︀زی در ︑﹊﹞﹫﹏ ا﹟ ︎︣وژه ﹨︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡ . 

. ︡︀﹝﹡ ﹩﹝﹡ ︀ه در ﹨︣ ︎︣وژه و ︋︀ ﹨︣ ︑︺︡اد ︑︖︀وز﹞ ︡ا﹋︓︣ از ١۵ وا﹎︢اری ︋﹢ده و ︡︡اد وا︺︑ ︀︋ ︉︨︀﹠︐﹞ ️︠︀︨ ️﹚﹞ (۵
﹥ ﹨﹞﹊︀ری دار﹡︡ ، ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ﹎︣دد   ︋﹏︀﹝︑ ︡و﹠︫︀ ︣وژه ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹩︋  ︀︠️ ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹐زم ︗️ ا︗︣ای︎  از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︨ 
﹥ ﹨﹞︣اه رزو﹝﹥ ﹋︀ری ، ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ را  ﹝︴︀︋﹅ روش  ︣وژه و ا︻﹑م ︸︣﹁﹫️ ﹝﹢رد ︑﹆︀︲︀︋  ﹥ ا︗︣ای︎   ︋﹏︀﹝︑ ︣ ︲﹞﹟ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ﹋︐︊﹩ ﹝︊﹠﹩︋ 
ا︻﹑م ︫︡ه در ︀︨️ ﹁﹢ق ︑﹊﹞﹫﹏ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠۵/٢٨︋﹥ ︮﹢رت ︱﹢ری ︑﹢﹏ وا︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

 .︡﹠︀﹝﹡  ️﹋︣  ︫﹟ا
﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه : ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹝﹢﹇ – ︪︡︀ن ، ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر ، ︋﹙﹢ار ا︋﹟ ︨﹫﹠︀ ، ﹝﹫︡ان ا︋﹟ ︨﹫﹠︀ ، ︫︣﹋️ 

︻﹞︣ان ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر ، وا︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ . ︑﹙﹀﹟ :٣٨٣٢٣٣٣٠ -٠۵١ 
﹢ده و ار︨︀ل ﹝︡ارك ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥  ــ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣︀ر ﹝﹀﹢ظ︋  ︣﹋️ ︻﹞︣ان︫  ︣ای︫   ︋️︠︀ ــ︣ا︳ و ﹅ ا﹡︐︀ب ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︨  ︡︋﹩ ا︨ــ️ ا︣از︫ 

 .︡︀﹝﹡ ﹩﹝﹡ ︀د︖ا ️﹋︣  ︫﹟︣ای ا ︑︺︡ی︋ 
︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣︀ر  ︣﹋️ ︻﹞︣ان︫   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

ع ۹
۸۰

۶۴
۰۱

دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
 ا﹝︀م ر︲︀ (ع)

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ در ﹡︷︣ دارد از
ــ﹥ ا﹡︐︀ب  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹡︧ــ︊️︋ 
︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ا︗︣ای ︨﹆︿ ﹋︀ذب 
(﹋﹠ــ︀ف و ︑︀ــ﹏ از ︗﹠ــ︦ ﹡︧ــ﹢ز) 
︋﹫ــ﹟  از  ﹝﹠︷ــ﹢ره  ﹠ــ︡  ︨ــ︀﹜﹟ 
ــ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ . از   ︫﹟︡︗وا
 ️︗ ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د﹫︲︀﹆︐﹞
 ️︀︨ ﹤︋ ︣︐ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ ︉︧﹋
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ آدرس ز︣ ﹝︣ا︗︺﹥ 

www.imamreza.ac.ir.︡﹠︀﹝﹡

/ع
۹۸

۰۶
۴۱

۷

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ دوم)
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات 
︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ، ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ) ︋︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ 
ــ︀﹝︀﹡﹥  ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ︎︣وژه ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋ 
︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ذی ︮﹑ح 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار

برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1

احداث 790 متر شبكه فشار متوسط و نصب دو 
دستگاه ترانس 125و160 كيلو ولت آمپر جهت تامين 
برق چاه آب شماره 4 و 5 كالته نقى شهر بجنورد به 

همراه برج روشنايى
24،282،334،343 ماه

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان              ــ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ا︻﹑م︫  ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
︀ً ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︗︤ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی دارای ︮﹑﹫️ ﹐زم از ﹡︷︣ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق  ( ا﹜︤ا﹝
︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣    ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ︣ ︸︣ف ٣  روز︎  ︀︫︡) ︡ا﹋︓ ︗️ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋️ ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ و ا﹇︡ام ︢ ا︠
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۰

۶۴
۱۲

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

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

ويژه نامه هفتگى 
كودك روزنامه قدس، دوره جديد

پنجشنبه 24 مرداد 1398
13 ذى الحجه1440 / 15 آگوست2019

كودك روزنامه قدس، دوره جديدكودك روزنامه قدس، دوره جديد

پنجشنبه 

شماره
64

من هم روزى خون مى دهم

    سفر به حرم امام رضا (ع)

   به وطن خوش آمدى...

هشت حقيقت در مورد گربه سانان كه نمى دانستيد

3

2

6

4

تصويرگر: زهرا احسانفر

»مشق احسان« با مهر مردم کلید خورد
 ............ صفحه 5

آغاز به کار یک پویش برای تأمین نوشت افزار دانش آموزان نیازمند
سالم بچه ها. من هد هد هستم بعضی ها 
به من شانه به ســرهم می گویند ، به 
خاطر اینکه باالی ســرم به شکل شانه 
اســت. من سفر کردن را خیلی دوست 

دارم. مخصوصاً اگر...



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 24 مرد اد  1398 13 ذى الحجه 1440 15 آگوست 2019  سال سى و د وم  شماره 9039 

روزنامـه صبـح ايـران

 موسوى: ايران همواره از «يمن واحد» حمايت كرده است  سياست: سخنگوى وزارت امور خارجه ايران گفت: ائتالف متجاوزان سعودى و اماراتى با همراهى مزدوران آنان كه در پنج سال گذشته با انواع 
سالح هاى پيشرفته و انجام  كشتار و ويرانى هاى فراوان نتوانستند اراده مردم را در هم بشكنند و خود را در برابر روحيه مجاهدت و ايستادگى مردم سراسر يمن شكست خورده مى بينند، اكنون در قالب توطئه اى 

مشكوك به  دنبال تجزيه يمن هستند. ايران همواره از «يمن واحد» حمايت كرده و حفظ يكپارچگى آن را مسئوليت مشترك همه مردم يمن مى داند.

 سياســت در پى ديدار جمعى از اعضاى 
گروه هاى جهادى جــوان با رهبر انقالب در 
تاريــخ 10 مردادمــاه 98، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى فرداى آن روز در پيامى خطاب به 
اعضاى گروه هاى جهادى و بسيج سازندگى، 
9 نكتــه را به اين جوانان توصيه كردند. اين 
پيــام رهبر معظم انقالب روز گذشــته  در 
اجتماع عظيم جهادگران كه در مصالى حرم 
حضرت عبدالعظيم حسنى برگزار شد، قرائت 
شد. به گزارش khamenei.ir متن پيام 
رهبر انقالب اســالمى به اين شرح است: 
عزيز  جوانان  بســمه تعالى. 
گروه هاى جهادى و بســيج 
چند  بر  افزون  ســازندگى! 
حضوراً  ديشب  كه  كلمه  اى 
گفتــه شــد: اّوالً: كارتان با 
ارزش اســت؛ سپاس امثال 
من حق آن را ادا نمى كند؛ 
ســپاس خدا نصيبتان باد، 
شكراهللا مساعيكم. ثانياً: كار 
جهادى، به معنى كار برخاســته از ايمان 
و به كارگيرنده  هر چه بيشــتر از ظرفيت 
وجودى انســان است؛و اين دو هيچ يك، 
نقطه  پايان ندارد؛ پس كار جهادى امروز 
شما مى تواند ده ها و صدها برابر، كيفيت 

و ارتقا و گسترش يابد. ثالثاً: ارتقاى فكرى 
و عملــى جهادگران -كه گــزارش آن را 
از خدمت رســانى هاى  را  داديد- آن هــا 
ابتدايــى و يَدى، غافل و دور نكند. تعمير 
ديوار و بام و خانه  آن پيرزن روستايى، به 
شــما و كارهاى بزرگتان بركت و نورانيت 
مى بخشد. رهبر معظم انقالب در اين پيام 
ادامه مى دهند: رابعاً: شعار «خدمت رسانى 
براى تحقق عدالت و پيشرفت» را همگانى 
كنيد. منظومه  معرفتى اسالم در اين باره را 
كه مشــتمل بر صدها درس از لزوم انفاق 
و لــزوم تعــاون در بِّر و تقــوا و لزوم نفع 

رســاندن به مردم و لزوم قيام به قسط و 
امثال اين هاست، در برابر ميليون ها جوان 
كشور بگذاريد. ايشان مى افزايند: خامساً: 
جهاِد خدمت رسانى پيش از سود رساندن 
به گيرنده  خدمت، به خود خدمت رســان 
ســود مى رســاند. دل كندن از بهره هاى 
شخصى براى بهره رساندن به ديگران، دل 
را روشنى و ذهن و انديشه را ارتقا و اراده 
را قوت مى بخشــد و فراتر از همه، رضاى 
الهى را جلب مى كند. اين را با قول و عمل 
خود به كســانى كه هنوز قــدم در وادى 

خدمت رسانى نگذاشته اند، نشان دهيد.

 حتمًا مردم منطقه را در خدمت رسانى 
شريك كنيد

رهبر معظم انقالب در اين پيام بيان نمودند: 
سادســاً: در محيط خدمت رسانى با اخالق 
نيكو و عمــل مؤمنانه، اجتناب از محرمات، 
تقّيد به مســتحبات، فضاى پيرامون خود 
را آكنــده از عطر ايمان و عمل صالح كنيد. 
سابعاً: حتماً خوِد مردم منطقه خدمت رسانى، 
به ويژه جوانــان را در كار خدمت رســانى 
شــريك كنيد؛ اين نيز خدمتــى بزرگ به 
آن هاســت. ايشان در توصيه هشتم تصريح 
كردنــد: به ارتبــاط گروه هــاى جهادى با 
يكديگــر و ارتبــاط آن ها با دســتگاه هاى 
قادر بر پشــتيبانى بپردازيد؛ بى آنكه دچار 
ارتباط هاى ادارى مرســوم و دســت وپاگير 
شويد. رهبر معظم انقالب در توصيه نهم و 
آخر گفتند: كارهاى خود، پيشرفت هاى خود، 
توانايى هــاى روزافزون  موفقيت هاى خود، 
خود را به شكل هنرمندانه به اطالع همگان 
برسانيد. نشان دهيد كه جهاِد موفق شما كه 
فقط بر گوشه  اى از ظرفيت هاى انسانى كشور 
متكى اســت، چقدر زيبا و شوق انگيز است. 
صلوات و ســالم خدا بر روح مطهر حضرت 
امام ابى جعفرالجواد (سالم اهللا عليه). جمعه 
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پيام رهبر معظم انقالب به گروه هاى جوان جهادى

خدمت رسانى براى تحقق عدالت و پيشرفت را همگانى كنيد

 جــا دارد از صدا و ســيما كه مجدانــه! تالش كرده به مناســبت ايام حج 
ابراهيمى، با ســاختن سريال هاى مناســبتى با اين موضوع، هر شب ميهمان 
خانه هــاى مردم مســلمان ايران باشــد، به عنوان يك هموطن تشــكر كنم! 
مانده ايم كه از بين اين همه ســريال مناســبتى با موضوع حج از شــبكه هاى 

مختلف، كدام يك را براى تماشا انتخاب كنيم !؟ 09150002417
 ماهانه 90 هزار توريســت  فقط  از مرز شــلمچه  وارد كشورمان مى شوند كه 
 به اندازه  جمعيت  يك  شــهر اســت  و در طرح  ساماندهى، بايد قانونى  باشد كه 
 فقط  بتوانند به صورت  گروهى  با  مسئوليت  يك  شركت  گردشگرى  ايرانى  وارد 

شوند. 09150002986
 بــاز دوباره دســتاِن ناپاك و آلــوده، مدير ِپاك و جــوان (رئيس صندوق 
بازنشســتگى كشورى) سيد ميعادصالحى را با قدرِت نفوذ از كار بركنار كرد!؟ 

براى وزير كار و رفاه اجتماعى متأسف هستيم! 09150008724
 امروزه كسى منكر اين نيست كه 90 درصد مردم درفشار اقتصادى هستند 
اما شهردارى محترم بدهى عوارض امالك را با اخطار به قطع برق درب منازل 

ارسال نموده است. شكرخدا كه دستش به يارانه نمى رسد. 09390003589
 چرا با پايين آمدن دالر از كانال 13 هزار تومانى به زير 12 هزار تومان، قيمت 
اجناس و كاالها به خصوص در حوزه كامپيوتر و لوازم جانبى آن پايين نيامده 

است؟ مسئولين و سازمان هاى نظارتى رسيدگى بكنند. 09150003895
 مى خواســتم انتقاد كنم از مديران اقتصادى كشور كه بدون توجه به مردم 
كم درآمد، قانون تنظيم مى كنند و كســى كه در اين شــلوغ بازار قيمت ها در 
فشــار گذران زندگى مى كند، قشر كم درآمد است. واقعا يك نفر با حقوق يك 
ميليونى چطور مى تواند از پس اجــاره خانه و هزينه هاى خانواده اش بربيايد؟ 

09150001243
 بــا مطالعه تاريخ ايران و سلســله هاى مختلف مثل آل بويــه، علويان، آق 
قيونلو، قراقيونلوها، صفويان و ...، بســيأر متاثر مى شوم كه پس از 40 سال از 
انقالب، نتوانستيم اين سلسله ها را به تصوير بكشيم و فيلم درست كنيم، واقعاً 
جاى تأســف است كه فيلم و ســريال هاى تاريخى خيلى خيلى كمى داريم و 
تقريبــاً كارى نكرديم. با اين تاريخ گرانبها و پر از ماجرا و رخدادها و عبرت ها 

و افسوس! 09036000328
 اعضاى حقوقى و حقيقى شــوراى عالى فضاى مجازى به اين ســؤال پاسخ 
دهند كه از 14 شــهريور 94 كه رهبر معظم انقالب 10 محور مهم وظايف و 
مأموريت هاى شــوراى عالى فضاى مجازى را به اعضــا ابالغ فرمودند تاكنون 
چقدر به اين وظايف و مأموريت ها عمل شــده اســت؟ آن چه مسلم است با 
توجه به وظايف بســيار مهم اين شورا بايد اطالع رسانى از عملكرد آن به افكار 

عمومى به طور مستمر انجام گيرد. 09150000609

بازداشت رئيس سازمان خصوصى سازى پس از استعفا 
سياست: وزير اقتصاد، اســتعفاى پورى حسينى از رياست سازمان خصوصى سازى را 
پذيرفت و داوود خانى را به عنوان سرپرست اين سازمان منصوب كرد. به گزارش ايسنا، 
فرهاد دژپسند ، وزير امور اقتصادى و دارايى  در حكمى داوود خانى را به عنوان سرپرست 
سازمان خصوصى سازى منصوب كرد. خانى عضو هيئت عامل و معاون برنامه ريزى، توسعه 
منابع و امور پشــتيبانى سازمان خصوصى سازى با حفظ سمت از سوى وزير اقتصاد به 
عنوان سرپرست اين سازمان منصوب شده است. پيش از اين، ميرعلى اشرف عبداهللا پورى 
حسينى، رياست سازمان خصوصى سازى را عهده دار بود كه استعفايش مورد موافقت وزير 
امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت. ساعتى پس از انتشار خبر استعفا ، خبرگزارى فارس 

مدعى شد كه وى از سوى دستگاه قضايى كشور بازداشت شده است.

آمريكا يك شركت هواپيماسازى را
 از برخى تحريم ها عليه ايران معاف كرد

سياســت: اداره كنترل دارايى هاى خارجى 
وزارت خزانه د ارى آمريكا به شركت «اى تى آر» 
اجازه داده قطعات يدكى مربوط به هواپيماهاى 
ساخت اين شركت فرانسوى-ايتاليايى را در 
اختيار شركت هواپيمايى حامل پرچم ايران، 
 «ATW» ايران اير» قرار دهد. پايگاه خبرى»
(دنياى حمل و نقل هوايى) با گزارش اين خبر 
-72 ATR نوشت: شركت ايران اير در حال حاضر 13 فروند هواپيماى توربوپراپ از نوع
600 در نــاوگان حمل و نقل هوايى خود در اختيــار دارد. دولت آمريكا پيش از اين به 
شركت ها، از جمله شركت هاى هواپيمايى درباره هر گونه معامله با طرف هاى ايرانى بدون 
دريافت مجوز از دفتر كنترل دارايى هاى خارجى خزانه دارى آمريكا هشدار داده است. به 
نوشــته پايگاه خبرى ATW، خزانه دارى آمريكا چند ماه پيش اين مجوز را به شركت 

ATR اعطا كرده، اما اين مسئله رسانه اى نشده است. 

وزارت اطالعات:
حسن عباسى دوره حبس قطعى خود را مى گذراند

سياست: مديركل حقوقى وزارت اطالعات در خصوص حبس حسن عباسى توضيحاتى 
ارائه كرد. به گزارش ايسنا، با توجه به برخى شبهات منتشر شده در خصوص حبس حسن 
عباسى، پس از پيگيرى موضوع، مدير كل حقوقى وزارت، اعالم كرد: متعاقب تعريضات 
و انتســاب موارد خالف واقع متعدد و مكرر توسط آقاى عباســى به وزارت اطالعات و 
ســربازان گمنام امام زمان(عج) اين مركز عظيم مبارزه و جهاد – با وجود خويشتندارى 
اين وزارتخانه و كاركنان خدوم آن در بســيارى از موارد با ابتنا به حفظ مصالح امنيت 
ملى – وزارت اطالعات با استناد به يكى از تعريضات ايشان كه وى در سخنرانى مدعى 
گرديــده بود: نيت وزارت اطالعات ايجاد تغيير و تحول در نظام بوده و همچنين مدعى 
گرديده بود وزارتخانه متبوع با كانال ضد نظام در ارتباط است و...، اين وزارتخانه نسبت به 
طرح شكايت نزد مرجع قضايى اقدام و پس از طى تشريفات رسيدگى بر اساس موازين 
قانونى، در نهايت رأى محكوميت نامبرده در مرحله بدوى رسيدگى توسط شعبه محترم 
رسيدگى كننده صادر و رأى مزبور با توجه به تجديد نظرخواهى مشاراليه در مرحله تجديد 
نظر نيز مجدداً رسيدگى و محكوميت ايشان با حكم شعبه تجديد نظر رسيدگى كننده 
قطعى گرديده و قاعدتاً حبس ايشان در راستاى شكايت وزارت اطالعات و اجراى حكم 

قطعى صادره از مقام محترم صالح قضايى، توسط مراجع ذى صالح صورت گرفته است.

يك رسانه آمريكايى:
صداى آمريكا بلندگوى تروريست هاى منافقين است 

فارس: يك پايگاه آمريكايى در گزارشى به بررسى رويه هاى خبررسانى «صداى 
آمريكا» پرداخته و شــرح داده اين رســانه چطور به بلندگــوى دولت «دونالد 
ترامپ»، رئيس جمهور آمريكا و تروريست هاى منافقين تبديل شده است. پايگاه 
«اينترسپت» نوشته خبرنگاران بخش فارسى «صداى آمريكا» در فضاى مجازى 
به افرادى كه بــه نظر آن ها به اندازه كافى از سياســت هاى ترامپ عليه ايران 
حمايت نمى كنند، حمله مى كنند. اينترســپت نوشــته پايگاه صداى آمريكا و 
تعداد زيادى از كاركنان آن، پس از انتخاب ترامپ به رياســت جمهورى آمريكا 
در نوامبر ســال 2016 مأموريت ادعايى خود در خصوص «ارائه اخبار متعادل 
به ايرانى ها» را زير پا گذاشــته و به سرعت به حاميان ترامپ تبديل شده اند و 
شــايد جاى تعجب نباشــد كه اكنون دارند در فضاى مجازى شبيه خود او هم 

رفتار مى كنند.

پايگاه خبرى هيل: 
تحريم ظريف آخرين ميخ بر تابوت مذاكره با تهران است

ايســنا: پايگاه خبرى هيل وابســته به كنگره آمريكا در گزارشــى به بررسى 
جديدترين اقدام واشــنگتن عليه كشــورمان براى تحريم محمد جواد ظريف، 
وزير امورخارجه پرداخت و تأكيد كرد اين كار آن قدر كه ممكن اســت به نظر 

بيايد، وحشتناك نيست. 
هيل با اذعان به اينكه جامعه بين الملل در رابطه با تحريم ظريف توســط دولت 
دونالد ترامپ يك غوغا به راه انداخته اســت، گزارش داد: اســتدالل آن ها اين 
اســت كه تحريم ظريف شبيه تحريم خود ديپلماسى است اما اين، آخرين ميخ 
بر تابوت مذاكره با تهران به شــمار مى آيد. در اين ميان، ممكن است لفاظى ها 

تشديد شود اما به طور همزمان واقعيت كمرنگ مى شود.

بازخوانى برجام 
و  ارتقاى د انش سياسى

برجام يك تجربه مهم و تاريخى نظام و انقالب 
اسالمى د ر چهار د هه عمر بابركتش است؛ چرا 
كــه پس از حد ود  12 ســال از شــروع پروند ه 
هســته اى ايران د ر فضاى بين المللى و فشــار 
حد اكثرى كــه قد رت هاى بــزرگ عليه ايران 
اعمال كرد ند ، بسترى فراهم شد  تا نظريه پرد ازان 
گفت وگــو و مذاكره، اين پروند ه را به يك نقطه 

نهايى برسانند  و به ظاهر حل وفصل شود .
همان طور كه مى د انيد  ما د رگذشــته هم يك 
تجربه موقت د ر سال هاى 82 تا 84 و همزمان 
با شروع پروند ه هسته اى ايران د اشتيم. با همين 
رويكرد  برجام، ايران مذاكراتى را با آمريكا و اروپا 
انجام د اد  و آنجا هم نتايج مشابهى مثل همان 
چيزى كه اكنون د اريم، بد ست آمد ، اما با وجود  
آن تجربه، د ر ســال هاى اخير جامعه نخبگانى 
ما به اين جمع بند ى رسيد ند  كه گفت وگوهاى 
متفاوتى نسبت به د وره قبلى انجام بشود ، به اين 

اميد  كه نتيجه اى متفاوت حاصل شود .
جد ا از كيفيت و محتواى اين توافق، پيشنهاد  
و تأكيد  بر بررســى اين تجربه هميشــه و د ر 
هــر زمانى اهميــت د ارد  و بايد  به طور جد ى 
به آن توجه شــود . برجام به عنوان يك توافق 
نتيجه يك رويكــرد  و راهبرد  د ر حوزه اقتصاد  
و سياست خارجى بود ، اين راهبرد ها كه د ر اين 
د و حوزه وجود  د ارد  و از قد يم هم د ر جمهورى 
اسالمى وجود  د اشته، د ر اين برهه اجازه يافت 
تــا د ر عرصه واقعيت خــود ش را محك بزند . 
برجام به عنوان خروجى، يك نوع شــاخص و 
يك مالك براى ارزيابى كارآمد ى و اثربخشى 
اين راهبرد هاســت. ما با د و راهبرد  مواجهيم 
كه د ر همكارى باهم برجام شكل گرفت؛ يك 
نظريه موجود  اين بود  كه مشكالت اقتصاد ى د ر 
همكارى و تعامل حد اكثرى با نظام بين الملل 
قابل  حل اســت. د ر سياست خارجى هم اين 
راهبرد  مطرح شــد  كه با مذاكره و گفت وگوى 
واقعــى كارى كنيم كــه موانــع پيش روى 
جمهورى اســالمى ايران از جنس تحريم به 
شكل مشخص، برد اشته شود . بايد  تأكيد  د اشت 
كه بررسى برجام به عنوان يك توافق ميان ايران 
و قد رت هاى بزرگ د نيا به ما كمك مى كند  تا 
بفهميم آيا اين د و راهبرد ، راهبرد هاى مناسب 
فضاى واقعى بين الملل هست يا نه؟ د ر راهبرد  
نخســت كه راهبرد  و نظريه اقتصــاد ى بود ، 
آيا واقعاً مشــكالت اقتصاد ى ايران د ر تعامل 
حد اكثرى با د نياى بيرونى قابل حل اســت يا 
گزينه هاى د يگر معتبر است؛ گزينه هايى مانند  
اينكه مشــكالت اقتصاد ى ريشه هاى د اخلى 
د اشته و با تكيه بر توان د اخل قابل حل خواهد  
بود ، نه چشم دوختن به خارج از كشور. د ر بحث 
سياست خارجى هم اين نكته قابل تأمل است 
كه آيا با گفت وگو و مذاكره مى توان موانع پيش 
رو ازجمله تحريم ها را برد اشت، آيا اين گزاره، 
گزاره واقعى مبتنى بر واقعيات روابط بين الملل 
است يا اينكه طرح هاى د يگر بايد  مورد  توجه 
قرار گيرد ؟ ازجمله اينكه ما د رصحنه بين الملل 
زمانى موفق خواهيم بود  كه قد رتمان را افزايش 
د هيــم و تــوان د اخلى مان را بيشــتر كنيم. 
تحريم ها با مذاكره برد اشــته نمى شود ، بلكه با 
بى اثر كرد نشان بايد  آن ها را از د ور خارج كنيم! 
برجام يك تجربه بــزرگ براى جامعه و مرد م 
ايران بود  و بايد  جد ا از نگاه هاى سياسى و اينكه 
چه كسى يا كسانى د ر آن مؤثر بود ند  يا نبود ند  
و حتــى د يد گاه ها، افكار و رفتارهايى كه آن را 
شكل د اد ه، مورد بررسى قرار گيرد . اگر اين كار 
د ر محافل د انشــگاهى و فكرى ما انجام شود ، 
د انش بســيار خوبى به د انش روابط و حقوق 
بين الملل ما افزود ه مى شــود  و توان د انشــى 
د ستگاه د يپلماســى ما را ارتقا خواهد  د اد ، اما 
ما عموماً مشــاهد ه مى كنيم كه محافل علمى 
د رگير مسائل ابتد ايى هستند ، د رحالى كه برجام 
يك پد يد ه واقعى است. پرد اختن د انشكد ه ها و 
محافل علمى به برجام به نفع كشورمان است. 
اگر اين اتفاق بيفتد  به ما كمك مى كند  كه ما 
د ر گام هــاى بعد ى و د ر زمان هاى بعد ى آنچه 
تجربــه كرد يم و بابتش هزينــه د اد يم، د وباره 
تجربــه نكنيم و د نبــال موفقيت هاى د يگرى 
كه از گذشته آموختيم، باشيم، نه اينكه د نبال 
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به ارتباط گروه هاى 
جهادى با يكديگر 
و ارتباط آن ها با 
دستگاه هاى قادر بر 
پشتيبانى بپردازيد

بــــــــرش

مذاكره يك فريب بوده و حتى راه حل نيستاگر دولت هزينه كند، پرونده شهداى منا به جريان مى افتد
سياست: حجت االسالم سيدعلى قاضى عسكر، 
نماينده ســابق ولى فقيه در امــور حج و زيارت 
سه شنبه شب 22 مردادماه در برنامه جهان آرا 
شبكه افق سيما با اشاره به كم كارى در فاجعه 
منا اظهار داشت: تا زمانى كه تكليف فاجعه منا 
روشــن نشود و  ديه خانواده شهدا تحقق نيابد، 
فعاليت خود را ادامــه خواهيم داد. وى با بيان 
اينكه در همان زمان فاجعه منا فيلم هاى برخى 
از  دوربين هاى نصب شــده در مســير منتشر 
شد، افزود: دوربين هاى موجود براى جلوگيرى 
از ازدحام جمعيت بود، اما متأســفانه نيروهاى 
ســعودى توجهى به اين امــر نكردند و  موجب 
بروز فاجعه منا شدند. عالوه بر اين مسير تعيين 
شده حجاج ايرانى سوق العرب و  جوهره بود، اما 
مأموران ســعودى زائران كشورمان را به سمت 
خيابان ديگرى هدايت كردند و همين بى تدبيرى 
سعودى ها در مديريت جمعيت سبب اين فاجعه 
شــد. حجت االسالم قاضى عســكر با اشاره به 
مديريت نادرست سعودى ها در منا خاطرنشان 
كرد: چگونه  مى توان در خيابانى بسته جمعيت 
انبوهى حضور يابند و  امكان تردد آمبوالنس هم 
نباشد. حتى نتوان روى زائران آب پاشيد. اين ها 
هم از مديريت نامناسب سعودى هاست كه البته 

در بررســى ها نمى توان ادعا كرد عمدى در كار 
بوده اســت. وى در ادامه به ادعاى برادر شهيد 
ركن آبادى اشــاره كرد و گفــت: خيلى صريح 
اعالم مى كنم: موضوع تعهد ايران و قبول تقصير 
فاجعه منا از سوى كشورمان خالف واقع است. 
مهم ترين  موضوع و  اولين بند تفاهم  نامه حج بين 
ايران و عربســتان به  عزت، كرامت و  سالمت و  
امنيت حجاج  كشورمان پرداخته است و اين امر 
در تفاهم نامه هاى ســال هاى 96 تا 98 مشهود 
است. بايد  متذكر شوم دستى كه توافق نامه اى 
ذلت بار مبنى بر قبول تقصير حادثه منا از سوى 
ايران را امضا كند، بايد قطع شــود. وى با بيان 
اينكه پرونده شــهداى منا همچنان باز است، 
گفت:  اگر دولت  هزينه هاى آن را پرداخت كند، 
 همچنان پرونده در جريان  خواهد افتاد و  مى توان 

پيگيرى بهترى درباره شهداى منا داشت.

سپاه نيوز: سردار سرلشــكر پاسدار حسين 
ســالمى، فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب 
اســالمى در آيين افتتاح 3هــزارو200 پروژه 
عمرانى و كلنگ زنى هزار و250 پروژه عمرانى 
و محروميت زدايى اهدايى رهبر معظم انقالب 
به مردم آذربايجان غربى در حسينيه ثاراهللا(ع) 
اروميه با بيان اينكه هر تهديدى كه دشــمن 
ساخته است يك فرصت براى ايران بوده تا خود 
را به قله هاى عزت و شــكوه برساند، گفت: هر 
قدر دشمنان ما تصميم گرفته اند ملت ايران را 
تحت فشار قرار دهند، مردم ايران از اين فشارها 

فرصتى براى قدرتمند شدن ساخته اند.
وى با تأكيد بــر اينكه نجات ملت ها در فاصله 
گرفتن از دشمن اســت، تصريح كرد: مذاكره، 
منطقى فراموش و نابودشــده در ذهنيت مردم 
ايران است و همه مى دانند دشمن شرايط عبور 
از سختى ها را فراهم نمى كند و هرآنچه دشمن 
مى گويد نســخه شكست ما است؛ مذاكره يك 
فريب بوده و حتى راه حل نيســت و دشمنان 
در مذاكره فشــار را ســنگين و خواسته ها را 
زياد كرده و از ما تسليم و نه عزت مى خواهند. 
سردار سالمى اظهار كرد: دشمن فريبكار است 
و بازيابى شكوه خود را در دست كشيدن مردم 

از ايستادگى مى يابد و ملت ايران هم اين نكته را 
دانسته و به آن پاسخ نمى دهد. ما با ايستادگى 
عزت را حفظ و فقر را ريشه كن مى كنيم و قدرت 
نظامى و دفاعى را ارتقا مى دهيم. وى افزود: كنار 
ايستادگى، ما به نشاط، امنيت و محروميت زدايى 
مى انديشيم و جمهورى اسالمى ايران امنيت را 
در لوله هــاى تفنگ نمى بيند، بلكه امنيت را با 
پيشرفت، توسعه و محروميت زدايى گره زده  ايم 
كه تجلى ظهور ايمــان در كالم و گفتار مردم 
است. فرمانده كل سپاه در پايان تأكيد كرد: هر 
كجا دشمن باشد ما پيش از آن ها حضور داريم، 
ما لباس خدمت را بر تــن كرده ايم تا ملت در 
امنيت و شادى بوده و آرزوهاى دشمنان را دفن 
 كنيم. ما به خــدا و نصرت هاى او اعتماد داريم 
و به واســطه همين نصرت ها تا به امروز موفق 

بوده ايم.

سياست: حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ديروز در جلسه 
هيئت دولت با بيان اينكه تمام شعارهايى كه در خصوص ائتالف 
جديد در منطقه خليج فارس و درياى عمان داده مى شود، ظاهرى 
و غيرعملى است، گفت: بى ترديد هر مقدار از اين شعارها هم عملى 
شود، كمكى به امنيت منطقه نخواهد كرد. رئيس جمهور خطاب 
به كشورهاى ساحلى خليج فارس، گفت: جمهورى اسالمى ايران در 
كنار كشورهاى ساحلى اين خليج تاريخى آماده است امنيت منطقه 
را حفظ كند، همان طور كه در طــول تاريخ اين كار را انجام داده 
است. روحانى با تأكيد بر اينكه براى امنيت و ثبات در خليج فارس 
نيازى به نيروهاى خارجى وجود ندارد، اظهارداشــت: كشورهاى 
منطقه با وحدت، انسجام و گفت وگو مى توانند امنيت خود را حفظ 
كنند و بدون ترديد ادعاها و اقدامات آمريكا هيچ سودى براى آن ها 
ندارد. كشــورهاى منطقه در طول تاريخ همســايه و برادر بوده و 
خواهند بود و تفرقه و جدايى به نفع دشمنان است. رئيس جمهور 
طرح ادعاهايى كه رژيم صهيونيستى مى خواهد در امنيت منطقه 
حضور داشته باشد را سخنان پوچ توصيف كرد و گفت:  پاسخ به اين 
ادعاها روشن است، اسرائيلى ها اگر مى توانند همان جايى كه هستند 
امنيت خود را حفظ كنند! گر چه آن ها هر جا كه حضور داشتند، 
ناامنى، كشتار و ترور ايجاد كردند و عامل اصلى تروريزم ، جنگ و 

كشتار در اين منطقه صهيونيست ها و رژيم غاصب اسرائيل است. 
روحانى تصريح كرد: نبايد كسى به دام چنين حرف ها و ادعاهايى 

بيفتد كه پايان آن براى همه روشن است.

 پس از يك سال صبر راهبردى، به نتيجه مطلوب نرسيديم
رئيس جمهور با بيان اينكه يك سال صبر راهبردى پيش گرفتيم 
و چون به نتيجه مطلوب نرسيديم، ايجاد توازن در تعهدات برجامى 

را در دستور كار قرار داديم، اظهار داشت: براى اينكه تعهدات متوازن 
باشد، كاهش تعهدات خود را آغاز كرديم، ضمن اينكه در كنار آن 
مذاكرات را هم ادامه مى دهيم. همواره معتقد بوده و هســتيم كه 
هيچ وقت نبايد از تعامل و مذاكره فرار كنيم. البته بايد محيط آن 
مساعد و طرف مقابل به مذاكره و حل و فصل مسائل معتقد باشد. 
در اين صورت اگر همه شرايط مناسب بود، هميشه دنبال تعامل با 
دنيا و مذاكره با طرف مقابل براى اهداف خود هستيم. روحانى هدف 
اصلى مذاكره، تعامل، تقابل و فراز و نشيب هايى كه در روند گفت وگو 
وجود دارد را حفظ و تقويت منافع ملى و مصالح كشور توصيف كرد 
و گفت: ايستادگى، مقاومت، مذاكره، اخم و لبخند همه ابزارى است 
براى اينكه ما را به هدف نهايى برساند.بنابراين از كاهش تحريم ها به 
دنبال هدف بزرگ ترى هستيم كه البته برخى نسبت به اين موضوع 

برداشت اشتباهى داشته و تصور مى كنند از تعامل به نتيجه  نرسيده 
و راه جديدى انتخاب كرده ايم، در حالى كه هميشه به دنبال تعامل 
بوده و هســتيم و به همين دليل است كه از برجام خارج نشده و 

كاهش تعهدات را به صورت مرحله اى برنامه ريزى كرديم.
روحانــى با تأكيد بر اينكه جمهورى اســالمى ايران در عرصه 
سياســت خارجى فعال اســت، گفت: با كشورهاى همسايه و 
ساير كشورهاى جهان در راستاى تقويت بيش از پيش روابط 
در حال گفت و گو و مذاكره هســتيم و در جريان روند كاهش 
تعهــدات نيز مذاكرات را ادامه مى دهيم، ولى اگر در پايان 60 
روز دوم به نتيجه نرسيديم، حتماً مرحله سوم را آغاز خواهيم 
كــرد و بعد از آن بــاز هم 60 روز فرصت خواهيــم داد تا به 
راه حل منطقى، درســت و متوازن برســيم و به تعهد در برابر 

تعهد پايبند هستيم.
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دولت

واكنش روحانى به ادعاى صهيونيست ها براى تأمين امنيت خليج فارس 

اسرائيلى ها اگر مى توانند امنيت خود را حفظ كنند

دفاعى-امنيتىسياست خارجى
سرلشكر سالمى:نماينده سابق ولى فقيه در امور حج و زيارت:

مجلس
اميرى خبر داد

دستور روحانى براى پس گرفتن 
شكايت از دو نماينده 

سياست خارجى
رئيس دفتر رئيس جمهور:

مذاكره با اروپا جدى ترى 
شده است

سياست داخلى
ربيعى:

دولت نگاه امنيتى به 
سازمان هاى مردم نهاد ندارد

دفاعى-امنيتى
امير صباحى فرد:

توان دفاعى ايران قابل 
آزمودن نيست

سياست: حســينعلى اميرى، معاون پارلمانى 
رئيس جمهور در حاشــيه جلسه هيئت دولت 
و در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: «رئيس 
جمهورى به دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى 
دستور داده اند كه شكايت خود را  از دو شخصى 

كه شكايت شده بود، پس بگيرند.» 
معــاون پارلمانى رئيس جمهورى بيان كرد: 
بنابراين از نظر شــوراى عالى امنيت ملى از 
هيچ نماينده اى شكايت نشده و اين دستور 
تأكيد صريح آقاى روحانى رئيس جمهورى 
است. بنابر اخبار گذشته شوراى عالى امنيت 
ملى به هيئت نظــارت بر نمايندگان درباره 
اظهارات دو نماينده درباره مذاكره با آمريكا 

شكايتى را برده بود.

سياســت: محمود واعظــى، رئيــس دفتر 
رئيس جمهور در حاشيه جلسه هيئت  دولت با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: مذاكره با اروپا 
جدى ترى شــده اســت، در كنار اين مذاكرات 
صحبت هايى شده كه بتوانيم به چارچوب هايى 
برسيم و اميدواريم به بهره مندى از منافع برجام 
برســيم. اگر به جمع بندى نرسيم، گام سوم را 
انجام مى دهيم و در آن ترديدى نيست. وى در 
پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا آقاى روحانى 
در مجمع عمومى سازمان ملل شركت مى كند و 
آيا تحريم هاى محدوديت جغرافيايى در آمريكا 
مشــمول وى نيز مى شــود؟ گفت: اگر مشكل 
خاصى پيش نيايد حضور مى يابند، من در مورد 

محدوديت ها چيزى نشنيدم.

ســخنگوى دولــت در پاســخ به 
پرسشــى  درباره اقــدام دولت در 
خصوص پرونده محيط  زيستى ها و طوالنى 
شدن روند رسيدگى به اين پرونده اظهار كرد: 
دولت از امنيت سازمان هاى مردم نهاد فعال 
در حوزه هاى مختلف حمايت مى كند و قائل 
به نگاه امنيتى نسبت به اين سازمان ها نيست. 
وى افزود: دولت با هرگونه نگاه امنيتى به اين 
سازمان ها مخالف است و همه تالش خود را 
براى اينكه تصميم درست و قضاوتى عادالنه 
انجام شــود و بر اساس استانداردهايى كه از 
جاسوســى مطرح است عمل شــود، به كار 
مى گيرد اما تصميم گيرى نهايى بر عهده قوه 

قضائيه و قاضى محترم است.

فــرد، فرمانده  امير عليرضا صباحى  مهر: 
پدافند هوايى ارتش در جمع دانشــجويان 
هفدهمين دوره رزم مقدماتى دانشگاه هاى 
افســرى ارتش گفت: اگر امروز دشمن در 
200 مايلى تنگه هرمز متوقف شده است و 
ناوهاى خود را از خليج فارس خارج مى كند، 
به خاطر قدرت بازدارندگى نيروهاى مسلح 
است و دشمن مى داند كه قدرت آمادگى و 
توان دفاعى ايران قابل آزمودن نيست. وى 
با اشاره به  استقرار پدافند هوايى در سراسر 
كشور، گفت: نيروى قدرتمند پدافند هوايى 
در تمامــى مناطق اين مرز و بوم مســتقر 
است و آسمان ايران اســالمى و آن سوى 

مرزها را رصد مى كند.

يك نماينده مجلس:
21ميليارد دالر با تصميم اشتباه 

حيف وميل شد
نماينده  حسينعلى حاجى دليگانى،  سياست: 
مجلــس با حضور در برنامه پايــش، با انتقاد از 
تصميم جهانگيــرى در فروردين ماه 97 مبنى 
بر اعالم نرخ 4هزارو200 تومان براى ارز، گفت 
اين تصميم سبب شد در چهار ماه، 21 ميليارد 
دالر ارز از ذخاير ارزى كشــور حيف وميل شود. 
بررسى هاى انجام شده نشــان مى دهد در سال 
96 تعدادى شركت ثبت شــده و در سال 97 
با هجوم بــه بانك مركزى متقاضى دريافت ارز 
4هزارو200تومانى حتى براى سفرهاى تفريحى 
شــده اند. اين نماينده مجلس در توضيح محل 
مصارف ارزهاى دريافتى توسط اين شركت ها، 
افزود: برخى ارزها را از كشور خارج كردند، برخى 
آن را در بازار آزاد فروختند و برخى ديگر كاالهاى 
غيرمرتبط با ارز دريافتى وارد كردند. البته اكنون 
پرونده هايى كه در دادگاه ها بررســى مى شود، 
مربوط به همين دريافت كنندگان ارز اســت.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  بسیجیان آستان قدس رضوی به قله قاش مستان صعود کردند   آستان: بسیجیان آستان قدس رضوی به همت پایگاه مقاومت بسیج مؤسسه تأمین و پشتیبانی آستان قدس رضوی به قله یخبندان 
و برفی قاش مستان با ارتفاع 4هزار و 459 متر صعود کردند. قاش مستان بزرگ ترین قله دنا در زاگرس است که 13 نفر از بسیجیان آستان قدس رضوی به این قله با ارتفاع  4هزار و 459 متر صعود کردند و پرچم 
آستان قدس رضوی را به اهتزاز درآوردند.تاکنون بسیجیان آستان قدس رضوی به قله های کرکس اصفهان، تفتان زاهدان، سبالن اردبیل، شیرکوه یزد، گاوکشان گرگان، هزار کرمان، دماوند البرز و... صعود داشتند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 دیدار تولیت آستان قدس رضوی

با آیت اهلل مصباح یزدی در مشهد

آستان: توليت آســتان قدس رضوی با آیــت اهلل مصباح یزدی رئيس مؤسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( در مشهد دیدار و گفت وگو کرد.

 حجت االسالم والمســلمين احمــد مــروی صبح دیــروز در دیدار بــا آیت اهلل
مصباح یزدی در مشــهد ضمن بيان گزارشی از اقدامات آستان قدس رضوی در 
حوزه فرهنگ، اظهار کرد: تمام تالش ما در این آســتان مقدس اجرای منویات 

رهبر معظم انقالب و خدمت شایسته به مردم است.
توليت آســتان قدس رضوی حضور حضرات آیات در مشــهد مقدس به منظور 
زیــارت بارگاه منور امام رضا)ع( را فرصتی بســيار مغتنــم برای محافل علمی، 
فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: باید از این فرصت حضور برای باال بردن 
سطح علمی مراکز دانشگاهی و حوزوی، توسعه اخالق اسالمی، بصيرت آفرینی و 

غيره، حداکثر استفاده را برد.
آیت اهلل مصباح یزدی نيز در این دیدار به ظرفيت های فرهنگی عظيم بارگاه منور 
امام علی بن موســی الرضا)ع( اشاره و ابراز کرد: این آستان نورانی سراسر تجلی 
کرامات حضرت رضا)ع( است و هرکه پا به این درگاه می گذارد به ميزان ظرفيت 

از این نورانيت بهره خواهد برد.
 عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن آرزوی توفيق برای حجت االسالم والمسلمين مروی

در کسوت توليت آستان قدس رضوی گفت: آنچه در حوزه مباحث مرتبط با علوم 
اســالمی در توان داشته باشم بدون منت به عنوان یک واجب شرعی به طالب، 

دانشجویان و عالقه مندان ارائه خواهم کرد.
گفتنی است، مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام و حجت االسالم عباس فرازی نيا 
مدیر ارتباطات حوزوی توليت آســتان قدس رضوی نيــز در این دیدار حضور 

داشتند.

 شکوه والیت؛ 
ویژه برنامه های حرم رضوي برای دهه والیت 

اســالمی  تبليغات  معاون  آســتان: 
آســتان قدس رضوی گفت: همزمان با 
فرا رســيدن اعياد قربان، غدیر و ميالد 
امام هادي)ع(، این معاونت برنامه هاي 
ویژه اي را با عنوان شکوه والیت در حرم 

مطهر رضوي برگزار می کند.
حجت االســالم حسين شــریعتی نژاد 

عنوان کرد: مراسم های ویژه دهه والیت از شب عيد قربان در حرم مطهر رضوی 
آغاز شده است و تا شام عيد غدیر ادامه دارد.

معاون تبليغات اســالمی آستان قدس رضوی اظهار کرد: این برنامه ها هرشب از 
ساعت 18 تا 22 در صحن جامع رضوي حرم مطهر با حضور سخنرانان برجسته 
کشوری برگزار می شــود.وي گفت: حجج اسالم والمسلمين حاج علی اکبري، 
سيدحسين حسينی قمی، حاج ابوالقاسمی، عليرضا پناهيان و حبيب اهلل فرحزاد 

از خطبایي هستند که در این مراسم ها به ایراد سخن مي پردازند.
حجت االسالم شریعتی نژاد افزود: سلسله جشن هاي »شکوه والیت« همه روزه به 
همراه سخنرانی، مدیحه سرایی، شعرخوانی، سرود و همخوانی و اجراي نمایش 

آیينی و مسابقه ميزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن االئمه)ع( است.
وی خاطرنشــان کرد: در این ایام آقایان نریمانی، سلحشــور، ميرداماد، ابراهيم 
قانع، ســروري و غفاریان در ویژه برنامه شــکوه والیت به سرودخوانی و قرائت 
ادعيه خواهند پرداخت.به گفته حجت االســالم شــریعتی نژاد مدیحه سرایی و 
مولودی خوانی در رواق های دارالمرحمه، کوثر و غدیر نيز از برنامه های دهه والیت 
برای زائران غيرایرانی است. وی گفت: افزون بر برنامه های محوری که در صحن 
جامع رضوی و رواق امام خمينی)ره( برگزار می شــود، مراسم سخنرانی و جشن 
دهه والیت ویژه بانوان نيز در رواق حضرت زهرا)س( تدارک دیده شده است که 

قبل و بعد از نماز ظهر و نماز مغرب برگزار می شود.

مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی عنوان کرد
 تشرف 430 هزار زائر سالمند 

در طرح زیارتی »سالمندان و توانیابان«
آســتان: مدیر امور رفاه زائران آستان 
قدس رضوی عنوان کرد: در چهار ماهه 
نخست سال جاری افزون  بر 430 هزار 
زائر سالمند به همت خدمه و خادمياران 
در قالب طــرح زیارتی »ســالمندان و 
توانيابان« به زیارت روضه منوره مشرف 
شدند.حميد حبيبی پور در این باره اظهار 

کرد: با توجه به اینکه جمعي از زائران محترم را سالمندان و توانيابان داراي صندلي 
چرخدار تشکيل مي دهند، به منظور فراهم کردن امکان تشرف راحت این عزیزان 
به روضه منوره، طرح تشرفي با عنوان تشرف سالمندان و توانيابان از تير سال97 
اجرایی شد.وی با بيان اینکه این طرح همه روزه به جز ایام خاص و مناسبت هاي 
پر ازدحام از ساعت 8 تا 9 و بعد از ظهر از ساعت 15 تا 16 اجرا می شود، افزود: از 
ابتدای سال 98 این طرح در 180 نوبت برگزار شده و تاکنون بيش از 430 هزار 
زائر سالمند و معلول به کمک همراهان یا خادمان حضرت، با صندلی چرخدار به 
زیارت روضه منوره مشرف شده اند.حبيبی پور گفت: در این طرح زائران می توانند 
از ورودی های حرم مطهر رضوی با صندلی چرخدار خود را به شبســتان علوي 
مســجد مقدس گوهرشاد برسانند و از محل کفشداری 12، با همکاری خادمين 
تــا ضریح منور با صندلی چرخدار منتقل شــوند.وی با بيان اینکه دفاتر صندلی 
چرخدار در تمامی مبادی ورودی بارگاه منور رضوی به صورت شبانه روزی فعال 
هستند، افزود: یکهزارو800 خادم در این بخش به زائران معلول، سالخورده و بيمار 
خدماتی همچون تحویل صندلی چرخدار، جابه جایی زائران ناتوان در مجموعه 
اماکن متبرکه در قالب گشــت ســيار، همکاری در برنامه زیارتی طرح »یا معين 

الضعفا)ع(« ویژه تشرف زائران ناتوان و معلول جسمی، خدمات رسانی می کنند.

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی خبر داد
آغاز نام نویسی دوره جدید مهدالرضاj از ۲۷ مردادماه

آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی گفت: نام نویسی بيست و 
سومين دوره آموزشی مهدالرضا)ع( از 

27 مردادماه آغاز می شود.
حجت االســالم سيد مســعود ميریان 
گفت: نام نویســی اینترنتی بيســت و 
از 27  مهدالرضــا)ع(  دوره  ســومين 

مردادماه آغاز شــده و تا 31 مردادماه ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: به همت 
مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی همزمان با شروع سال تحصيلی، بيست و 
سومين دوره آموزش روخوانی قرآن کریم به روش قصه و بازی مهدالرضا )ع( ویژه 
نونهاالن مقطع پيش دبستانی به صورت یک روز در ميان و جلسه ای دو ساعت در 

مساجد سطح شهر مشهد برگزار می شود.
ميریان عنــوان کرد: در ایــن دوره داوطلبان می توانند همزمان با نام نویســی 
در طــرح رایگان، بــا انتخاب مؤسســات موردنظر، نونهاالن خــود را در طرح 
مشــارکتی نيز ثبت نــام نمایند.ميریان با بيان اینکه نام نویســی در بيســت و 
ســومين دوره مهدالرضا)ع( در شــرایط بهتری برگزار می شــود، افزود: والدین 
 نونهــاالن متولــد 1392/7/1 تــا 1393/6/31 می توانند با مراجعه به نشــانی

 www.markazquran.razavi.ir و درج اطالعات الزم نظير مشــخصات 
شناسنامه ای کودک، پدر و مادر و... در این دوره آموزشی نام نویسی کنند.

مدیر عامل بنياد   رضا طلبی  
دومين  گفت:  رضوی  کرامت 
گردهمایی فعاالن اربعين حسينی به ميزبانی 
آستان قدس رضوی و با حضور موکب داران 
بيش از 11 کشور جهان امروز در تاالر قدس 

حرم مطهر برگزار می شود. 
محسن منصوری در گفت وگو با قدس آنالین 
افــزود: دومين گردهمایی فعــاالن اربعين 
حسينی به ميزبانی آستان قدس رضوی در 
تاالر قدس حرم مطهر امام رضا)ع( به مدت 
دو روز برگزار خواهد شــد و موکب دارانی از 
ایران و کشور های عراق، پاکستان، بحرین، 
لبنان، یمن، افغانســتان، بلژیک و... در این 

همایش شرکت می کنند.
وی تصریــح کــرد: مخاطب ایــن برنامه 
موکب داران ایرانی و عراقی و فعاالن عرصه 
اربعين از جمله فعاالن فرهنگی و  رسانه ای 
هســتند که 600 نفر از کشور ایران و 100 
نفر نيز از کشــور عراق در این برنامه حضور 
دارند و به بحث و تبادل نظر درباره موضوع 
اربعين و حضور پرشــکوه تر در این مراسم 

خواهند پرداخت.  
منصــوری گفت: با توجه بــه حضور فعال 
موکب داران ایرانی در مرز ها و داخل عراق، 
ضرورت هماهنگی بيشــتر و انتقال تجربه 

بيش از پيش احساس می شود.
وی ادامــه داد: تقویت اخوت و برادری بين 
خادمين سيدالشهدا، انتقال و تبادل تجربه 
ســال ها خدمت به زائران اربعين حسينی، 
نمایــش وحــدت و همدلی بين شــيعه و 
اهل ســنت از مهم تریــن اهــداف برگزار 

کنندگان این رویداد بزرگ مذهبی است.

 همایشی برای
هم افزایی ظرفیت های مشترک مواکب

منصــوری افــزود: این همایــش دارای دو 
بخش اصلی است که بخش اول آن مراسم 
ســخنرانی اســت که ميهمانــان ویژه این 
بخش شامل توليت آســتان قدس رضوی، 
وزیرکشور، ســفير عراق در ایران، نماینده 
ولی فقيه و امام جمعه مشهد، رئيس سازمان 
تبليغات اســالمی کشــور، جانشين سپاه 
پاسداران، آیت اهلل ميرباقری و حجت االسالم 
 پناهيان هستند. همچنين در بخش بعدی 
بعــد از ظهر پنجشــنبه نيز پنــج کارگاه 
تخصصی با موضوع اربعين برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی 
ایــن همایــش، هم افزایی و 
ظرفيت هــای  از  اســتفاده 
مشــترک مواکــب و بيــان 
تجربيات و تبــادل آن ها در 
حوزه اربعيــن و هدف بعدی 
آن نيز تحکيم رابطه بين دو 

ملت ایران و عراق است. 
وی ادامه داد: همچنين از مواکب ایرانی که 
در موضوع پذیرایی اربعين کمک کار مواکب 
عراق هســتند، درخواست کرده ایم موکب 
عراقی متناظر با خودشان را که در عراق به 
آن ها کمک می کنند، دعوت کنند تا اتحاد و 
انسجام خادمان اربعين بيش از گذشته در 

این همایش تجلی پيدا کند.
مدیر عامل بنياد کرامت رضوی خاطرنشان 
کرد: این همایش از صبح پنجشنبه ساعت 
8 و 15 دقيقه در تــاالر قدس حرم مطهر 
شروع خواهد شــد و توليت محترم آستان 
قدس رضــوی به عنوان نخســتين نفر به 
سخنرانی خواهند پرداخت، سپس از مواکب 
بين المللی اربعين که از 11 کشــور در این 
همایش حضــور دارنــد، قدردانی صورت 
خواهد گرفت.وی افــزود: در ادامه نيز وزیر 
کشــور به عنوان متولی موضوع اربعين به 
ســخنرانی خواهند پرداخــت و پس از آن 
سفير عراق سخنرانی خواهد کرد و هدیه ای 
به صورت نمادین از طرف مردم ایران جهت 

قدردانی از ملت عراق دریافت خواهد نمود.
منصــوری گفــت: در ادامــه همایش نيز 
بعدازظهــر امــروز کارگاه هــای تخصصی 

برگزار خواهد شد. صبح روز 
جمعه نيز ســخنرانی حجت 
االسالم قمی، رئيس سازمان 
تبليغــات اســالمی، حجت 
االسالم پناهيان، سردار فدوی 
و  پاســداران  سپاه  جانشين 
ســپس مداحی آقای واعظی 

انجام خواهد شد.

 5 اولویت آستان قدس رضوی 
در موضوع اربعین

دبير ستاد اربعين آستان قدس رضوی افزود: 
اربعين در سال های گذشته بزرگ ترین پدیده 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در جهان بوده 
است که با حرکت مردمی و مبتنی بر عشق 
گسترده مردم شــکل گرفته است. آستان 
قدس رضوی نيز  با مشارکت خيران در سال 
های گذشــته حضور پررنگی در این مراسم 
داشته و بنا داریم این نقش آفرینی را امسال 
نيز تقویت کنيم. وی تصریح کرد: آســتان 
قــدس رضوی در بعد مالی این فعاليت را با 
کمک  خيران و در بعد اجرایی با مشارکت  

فعاالن مردمی انجام خواهد داد. 
دبير ســتاد اربعين آســتان قدس رضوی 
تصریح کرد: سعی شــده است در موضوع 
اربعين در جایگاه دســتگاه ها و مسئوالن 
دولتی و همچنين مردم  قرار نگيریم و بيشتر 
بر خألها و کارهای بر زمين مانده تمرکز و 

نسبت به رفع آن ها اقدام کنيم.
منصوری افزود: در موضوع اربعين آســتان 
قــدس رضوی پنج اولویــت را مدنظر قرار 

داده اســت که نخستين آن 
خدمــت رســانی در نقاط 
خأل و نبود خدمات مطلوب 
ماننــد اســتقرار در نقــاط 
مــرزی در مهران و ميرجاوه 
است، همچنين اولویت دوم 
تقویت ابعاد فرهنگی اربعين 
است و آستان قدس رضوی 
به عنوان یک نهاد  فرهنگی 
از ســال های گذشته به این 
موضوع ورود پيدا کرده است 
و حتی  بنا داریم که امسال 
کنگره بين المللی شعر اربعين 
را با حضــور جمع زیادی از 

شاعران آیينی برگزار کنيم.
وی تصریــح کــرد: اولویت 

ســوم آســتان در موضوع اربعين، توسعه 
ابعاد بين المللی اربعين است که در همایش 
روز پنجشنبه نيز موکب داران از 11 کشور 
حضور پيــدا خواهند کرد. محــور چهارم 
آستان قدس رضوی در اربعين زمينه سازی 
برای حضور محرومان در مراسم اربعين است 
و سال گذشته هزار نفر با مشارکت خيران 
از ســوی آســتان قدس رضوی در مراسم 
اربعين شرکت کردند و امسال نيزبنا داریم 
این اقدام را تقویت کنيم. دبير ستاد اربعين 
آستان قدس رضوی تأکيد کرد: محوربعدی  
این آستان مقدس در موضوع اربعين تقویت 
روابط بين دو کشــور دوست ایران و عراق 
است که حضور 100موکب دار عراقی در این 

همایش تأیيد کننده این موضوع است.

تقویت اخوت 
و برادری 

بین خادمین 
سیدالشهدا و 

نمایش وحدت و 
همدلی بین شیعه 

و اهل سنت از 
مهم ترین اهداف 
برگزار کنندگان 

این رویداد بزرگ 
مذهبی است

بــــــــرش

با سخنرانی تولیت آستان قدس، وزیر کشور و سفیر عراق در ایران برگزار می شود
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 متأســفانه وضعيت حجاب و پوشــش 
خانم ها و آقایان درحرم مطهر هر روز بدتر 

می شود باید فکری اساسی کرد.
09150008۲50

 تعميرات ســاختمانی اطراف کتابخانه 
گوهرشاد، سکوت کتابخانه را به هم ریخته 

لطفاً فکری بکنيد.
0930000810۷

 بنده جزو خانواده کميته امداد هستم، 
رفتم دارالشــفای امــام)ع(، گفتند قرارداد 
نداریم و تمام مراحل درمان آزاد محاســبه 

شد. تقاضای رسيدگی دارم.
0915000۲480

 پاسخ به صدای مردم
در پاســخ به پيامک یکــی از خوانندگان 
روزنامه قدس در تاریــخ پانزدهم مردادماه 
مبنی بر اینکه »از مسئوالن فرهنگی آستان 
قدس رضوی تقاضامندیم برای زائران ترک 
زبان و زائرانی که نيازمند مترجم در رواق ها 
و صحن های حرم مطهررضوی هســتند، 
اقدام مناســبی به عمل آورند« اداره زائران 
غير ایرانی معاونت تبليغات اسالمی آستان 
قدس رضوی این پاســخ را به این ســتون 

ارسال کرده  است. 
به اســتحضار می رســاند که اداره زائران 
غير ایرانی سال 1368 با هدف ارائه خدمت 
به زائران غير ایرانی تشــکيل شــد و هم 
اکنون با حدود 300 نفر نيروی زباندان اعم 
از پرســنل و خدام افتخاری در پنج بخش 
زبانی و بيش از 10 زبان در محل های ذیل 

خدمت رسانی می کند: 
زائران عرب زبان: صحــن مبارکه غدیر 
و رواق های غدیــر و دارالمرحمه در طبقه 

زیرین 
زائران اردو زبان: رواق مبارکه کوثر 

زائران آذری زبان: رواق مبارکه دارالرحمه 
واقع در صحن جمهوری اسالمی 

زائران اروپا، آمریکا، استراليا، جنوب و جنوب 
شرق آسيا. )حوزه ادیان و توریست( واقع در 

رواق مبارکه دارالرحمه 
استقرار راهنمایان زائر غير فارسی زبان در 
کيوسک های راهنمای زائر واقع در ورودی 

باب الجواد و باب الرضا )ع( 
پاسخگویی 24 ساعته به دو زبان انگليسی و 

عربی در رواق مبارکه دارالرحمه 
تلفن های تماس:

 05132002800 زبان انگليسی و اروپایی 
05132002144 زبان عرب و اردو 

05132002145 زبان آذری و عربی 
05132002101 زبان اردو 

چــاپ کتابچه های معرفی حــرم مطهر و 
نيز نقشــه های راهنمای زائــر و تابلوهای 

اطالع رسانی.
 با احترام پذیرای نقطه نظرات عزیزان زائر و 

مجاور هستيم.

رئیس شبکه رسانه ای عراق: 
شبکه امام رضاj می تواند 
پایه نشر معارف دینی باشد

قدس: رئيس شبکه رســانه ای عراق در 
بازدید از شبکه امام رضا)ع( گفت: اگر چه 
شــبکه امام رضا)ع( نوپاست اما خروجی 
آن قابل توجه است و این شبکه می تواند 
یکی از پایه های نشــر معــارف دینی به 

شمار آید.
به گزارش مؤسســه رســانه های صوتی و 
تصویری آستان قدس رضوی، فضل عباس 
محسن آل فرج اهلل، رئيس شبکه رسانه ای 
عــراق، عصر دیــروز در بازدید از شــبکه 
ماهواره ای امام رضــا)ع( در صحن انقالب 
اســالمی حرم مطهر رضوی گفت: اگر چه 
شــبکه امام رضا)ع( نوپاســت اما خروجی 
آن قابل توجه است و آرزوی قلبی من این 
است که این شبکه پيشرفت خوبی داشته 
باشــد و یکی از پایه های نشر معارف دینی 

به شمار آید.
وی با اشــاره به اینکه شــبکه ماهواره ای 
امام رضا)ع( می تواند از ظرفيت رســانه ای 
کشــور عراق در راســتای اطالع رسانی به 
زائران حضرت رضا)ع( بهره مند شود، گفت: 
در همين راســتا این شــبکه با شبکه های 
عراقی از جمله شبکه کربال در ارتباط است 
و می توانند از ظرفيت پخش تصاویر زنده از 

کربال و کاظمين نيز استفاده نمایند.
وی با اشاره به اولویت شبکه های مذهبی در 
استفاده از تصاویر حرم های مطهر گفت: نياز 
است این شبکه ها برنامه های دیگری مثل 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی توليد کنند 
و روی مسائل فکری دینی هم کار کنند و 
ما می توانيم در این زمينه برنامه های توليدی 

را تبادل کنيم.

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 

ضرورت دستیابی به فناوری های فرهنگی ضمن حفظ اصالت ها

افزایش 30 درصدی نذورات نقدی در چهارماهه نخست سال جاری 

 آستان  رئيــس ســازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی گفت: ما باید با حفظ اصالت ها 
و آموزه های دینی بــه فناوری های فرهنگی 

دست یابيم.
حجت االسالم و المسلمين حجت گنابادی نژاد 
در مراســم قدردانــی از مجریــان و فعاالن 
طــرح ملی »ســالم بــر امام« که بــا حضور 
حجت االسالم والمسلمين محمد جواد حاج 
علی اکبری، رئيس شورای سياست گذاری ائمه 
جمعه، جمعی از ائمه جماعات سراسر کشور 
و نمایندگان تشکل های کانون های فرهنگی 
در تاالر شــيخ طبرســی بنياد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد، عنوان 
 کرد: امروز در شــرایطی گرد هم آمده ایم که 
رهبــر معظم انقالب بيانيه گام دوم را خطاب 
به ملت ایران صادر و گام های 40 ســال دوم 

انقالب اسالمی را در این بيانيه مطرح کردند.
وی افزود: ســه نکته بســيار مهم و اساسی 
خودســازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در 
این بيانيه مطرح شــده اســت که باید به آن 
توجه کــرد. ما به عنوان فعــاالن انقالب و با 
در اختيار داشتن آموزه های ناب اسالمی باید 
شرایط تحقق گام دوم انقالب را فراهم آوریم.

این مقام مســئول همچنين با بيان اینکه در 
بيانيه گام دوم انقالب ســيمای دستاوردهای 
انقالب اســالمی ترسيم شــده است، گفت: 

موفقيت های کشــور در 40 ســال نخست 
انقــالب در عرصه های مختلف را مرهون این 
هســتيم که در عرصه فرهنگ، ظرفيت های 
خوبی داشــته و داریم.وی عنوان کرد: طرح 
»ســالم بر امام« یکی از فناوری های فرهنگی 
به شمار می رود که به همت سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی، مرکز امور مساجد و سایر 

نهادهای فرهنگی تنظيم و اجرا شده است.
این مقام مســئول تصریح کرد: الزم است در 
40 ســال دوم انقالب بيش از گذشته به فکر 
توليد و تکثير فناوری های فرهنگی باشيم، ما 
ظرفيت های بسيار بی بدیلی همچون قرآن و 
عترت را در اختيار داریم که باید با بهره مندی 
از ایــن ظرفيت ها، ضمن حفــظ اصالت ها به 

فناوری های جدید فرهنگی برسيم.

 زیارت یک آیین صرفًا دینی نیست 
و ابعاد سیاسی و فرهنگی دارد

رئيس شورای سياســت گذاری ائمه جمعه نيز 
در مراســم قدردانی از مجریان و فعاالن طرح 
ملی »ســالم بر امام«گفت: زیــارت یک آیين 
صرفاً دینی نيست، بلکه ابعاد مختلف تربيتی، 

اجتماعی، سياسی و فرهنگی دارد.
حجت االسالم والمســلمين محمد جواد حاج 
علــی اکبری افزود: زیــارت از خصایص مکتب 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( اســت و هر چه 
به این مقوله توجه می کنيم، بيشــتر به اسرار و 
زیبایی های این نهاد پــی می بریم. وی با بيان 
اینکه ما هنوز گوهرها و ظرفيت های بی نظير و 
کم نظير زیارت را به درستی نشناخته ایم، گفت: 
زیارت ابعاد مختلــف عرفانی، تربيتی، اخالقی، 

اجتماعی، سياسی و فرهنگی را شامل می شود 
و چند ضلعی اســت که دارای حکمت ها و رمز 
و راز است.حجت االسالم والمسلمين حاج علی 
اکبری ادامه داد: زیارت ارتباط بی واسطه با ولی 
خداست که می توان از این ظرفيت در محورهای 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی بهره مند 
شد. وی تصریح کرد: اصل مسئله زیارت، زیارت 
از نزدیک است و این نکته اهميت دارد که زائر 
از وطن خــود حرکت کند و پس از طی کردن 
مســيرهای دور و گذشتن از شهرهای مختلف 
به محضر امام شــرفياب شود. این تشرف آثار و 

برکات خاص خودش را دارد.
رئيس شــورای سياست گذاری ائمه جمعه در 
ادامــه زیارت از راه دور را امتداد همان زیارت 
برشمرد و گفت: زیارت از راه دور این نکته را 
به ما یادآوری می کند که هيچ گاه راه ها بسته 
نيســت و از فرســنگ ها راه دور نيز می  توان 

زیارت کرد.
وی خاطرنشان کرد: زیارت مبدأ برقراری ارتباط 
با امام اســت و آغاز همه زیارت ها سالم است.

مهدی رجب پور مســئول طرح »سالم بر امام« 
نيز در این مراســم به ارائه گزارشی از این طرح 

پرداخت.
در پایان این مراسم به نمایندگی از تمامی عوامل 
و مجریان طرح ملی »سالم بر امام« از 16 نفر از 

فعاالن این طرح قدردانی به عمل آمد.

قدس: مدیرکل توســعه و نظارت بر نذورات و 
موقوفات آســتان قدس رضــوی از افزایش 30 
درصدی نذورات نقدی در چهارماهه نخســت 

سال جاری خبر داد.
عليرضا اسماعيل زاده گفت: در چهار ماهه نخست 
سال 1398 ميزان نذورات نقدی  آستان قدس 
رضوی که با عشــق و ارادت زائــران و مجاوران 
محترم از کشــور عزیزمان ایران و زائران دیگر 
کشورهای اسالمی، از طریق دفاتر نذورات حرم 
مطهر، ســامانه رضوان و درگاه پرداخت# 8 * و 
نيز دفاتر نمایندگی اســتان ها، به حساب های 
نذورات آستان مالئک پاسبان رضوی واریز شده، 
نسبت به مدت مشــابه در سال قبل 30 درصد 

رشد داشته است.
وی با اشــاره به اینکه بيشــترین ميزان رشد 

نذورات از طریــق دفاتر نــذورات حرم مطهر 
رضوی و استان ها بوده، افزود: عمده نّيت ناذران، 
مربوط به مهمانســرای حضــرت)ع(، حفظ و 
نگهداری ابنيــه حرم مطهر و نيز فروش اماکن 

متبرکه است. 
مدیرکل توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات 
آستان قدس رضوی بر اجرای دقيق نيات ناذرین 
در خرج کرد نذورات نقدی تأکيد کرد و گفت: با 
وجود افزایش هزینه های تأمين گوشت، حجم 
پذیرایی زائران حضرت رضا)ع( در مهمانسرای 
حرم مطهر دقيقاً مطابق با نّيات ناذرین محترم 

افزایش یافته است. 
اســماعيل زاده گفت: همچنيــن از محل نّيت 
ناذرین محترم جهت آســایش و رفــاه زائران 
سالمند نســبت به خرید 2هزارو100 دستگاه 

صندلی چرخدار اقدام شده که در آینده نزدیک  
این صندلی های چرخدار تحویل مدیریت رفاه 

زائرین اماکن متبرکه می  شود. 
وی ادامــه داد: در حوزه مفروش نمودن اماکن 
متبرکــه نيز قــراردادی برای تهيــه و تحویل 
2هزارو160 متر مربع فرش دستباف نفيس با 
شرکت محترم فرش آستان قدس رضوی منعقد 
شــده که تاکنون یک سوم این فرش ها تهيه و 
تحویل مدیریت خدمات فرش حرم مطهر شده 
است.اسماعيل زاده افزود: در چهار ماهه نخست 
ســال جاری تعداد 935 رأس دام زنده به دفتر 
دام زنده واقع در ورودی پارکينگ شماره 3 حرم 
مطهر تحویل شده که پس از طی مراحل الزم، 
به مصرف مهمانسرای حرم مطهر رسيده است. 

همچنين تعداد یکهــزارو790 رأس دام عقيقه 

از زائــران و مجاوران دریافت که با رعایت کامل 
موازین شرعی ذبح شده و گوشت آن با مشارکت 
معاونت محترم محروميت زدایی آســتان قدس 
رضوی عمدتاً در استان های سيل زده و محروم 

کشور توزیع شده است.
مدیرکل توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات 
آستان قدس رضوی همچنين گفت: در ایام عيد 
سعيد قربان مبلغ 11/5 ميليارد ریال نذر قربانی 
مخصوص عيد قربان دریافت و به همين ميزان 
دام زنده از مزرعه نمونه آســتان قدس رضوی 
تأمين شــده است که گوشت آن ها با همکاری 
دفتر نمایندگی آستان قدس در خراسان رضوی 
در حال توزیع ميان نيازمندان و محرومان استان 
است. اسماعيل زاده تأکيد کرد: این ميزان نسبت 

به سال پيش 40 درصد رشد داشته است.

گزارش خبری

خبر

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد

مدیرکل توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات آستان قدس رضوی خبر داد

صدای مردم 

خبر

خـــبر
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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 rاقدام جدید برای پاالیش حساب های بانکی 
 به منظور مبارزه با فرار مالیاتی

تســنیم: هادی خانی، مدیــر کل دفتر 
بازرســی ویژه، مبارزه با پولشــویی و فرار 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 
هم اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی 
در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست 
این حساب های بانکی با چه هدفی و توسط 
چه افرادی اســتفاده می شود .وی گفت: در 
حال رایزنی هستیم تا اعتبارسنجی صاحبان حساب توسط بانک ها انجام شود. بانک 
مرکزی سامانه ای برای این موضوع راه اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع 

فعالیتشان اعتبارسنجی شده و متناسب با آن حسابشان رصد می شود. 

جهانگیری: مخالف کوپن هستم 
دانشجو: جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »من با کوپنی شدن 
مخالفم« گفت: هر تصمیم اقتصادی در این شرایط باید مبتنی بر این اصل باشد که 
معیشــت مردم قشر متوسط و رو به پایین سخت تر نشــود. امروز کشور ما آمادگی 
شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کاال به صورت کوپنی را نداریم. 
برخی ها عنوان می کنند به جای کوپن کاغذی، کوپن الکترونیکی بدهیم، غافل از آنکه 
سیســتم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط 

روستاهای ایران برسد.

خسارت ۳۴ هزار میلیارد تومانی از حذف کارت سوخت
اصل،  ابراهیمی  اصغــر  اقتصادی:  نود 
معاون ســابق وزیر نفت گفت: در فاصله 
زمانی ســال ۹۲ تا ۹۸ بــه دلیل حذف 
کارت ســوخت روزانه ۸.۸ میلیون لیتر 
بنزین به کشور وارد شده است که برای 
آن ۸ میلیارد دالر ارز پرداخت شــده؛ با 
محاسبه دالر 4 هزار و ۲00 تومانی، رقم 
پرداخت شــده برای واردات بنزین در طول ایــن مدت حدود ۳4 هزار میلیارد 

تومان خسارت به کشور زده است.

تایر پراید کمیاب شد!
ایرنا: مصطفی تنها، عضو کمیته اجرایی انجمن تایر گفت: این روزها تایر خودروهای 
پرتیراژ مثل پراید در بازار کمیاب شده است. چند هفته ای است به دالیل نامعلوم به 
ثبت سفارش های مواد اولیه این صنعت ترتیب اثر داده نشده که بیشتر شامل کائوچو، 
شتاب دهنده ها، آنتی اکسیدان ها، سیم و... می شود و هیچ جواب قانع کننده ای نیز در 
این زمینه نمی دهند.اگر این روند ادامه یابد، در ماه های آینده توقف بیشــتر خطوط 
تولید را شــاهد خواهیم بود، زیرا اندوخته مواد اولیه به پایان رســیده و توانایی برای 

جایگزینی آن ها نخواهند داشت.

پیاز و سیب زمینی در بهار امسال ۵۰۰ درصد گران شدند
ایســنا: آمار مرکز آمار در زمینه متوسط 
قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی 
در بهار سال جاری نشان می دهد که پیاز، 
ســیب زمینی و گوجه فرنگی بیشــترین 
افزایش قیمت را نسبت به بهار سال گذشته 
داشته اند؛ به طوری  که متوسط قیمت سیب 
زمینــی حدود  ۳هزار و 61۲، پیاز ۳ هزار و 
71۳ و گوجه فرنگی ۲ هزار و ۲۲4 تومان بوده که به ترتیب نســبت به فصل مشابه 

سال پیش 5۲7، 5۳۹ و ۲۲1 درصد افزایش داشته اند.

 اقتصــاد  تحریم هــای نفتی همــواره یکی از 
ابزارهای فشــار ایاالت متحده بر ایران بوده است. 
کارشناسان معتقدند با پایان دادن به خام فروشی 
و ســاخت پاالیشــگاه، می توان درآمدهای کشور 
را تضمیــن کــرد و مانع اثرگــذاری تحریم های 
نفتی شــد. در این راستا مجلس شورای اسالمی 
طرح افزایش ظرفیت پاالیشــی را تصویب کرد تا 
نخستین قدم برای گذر از خام فروشی و صادرات 

فراورده برداشته شود.
در ایــن زمینه محمدعلی خطیبی، مدیر اســبق 
امور بین الملل شــرکت ملی نفت و نماینده اسبق 
ایران در اوپک در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: هر 
چند ساخت پاالیشــگاه و صادرات فراورده سبب 
بی اثرکردن تحریم ها می شود، اما این کار فقط با 
هدف دور زدن تحریم ها نیست بلکه عواید بسیاری 
دارد. حتی اگــر ما تحت این تحریم ها نبودیم باز 
ساخت پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها توجیه داشت، 
زیرا صــادرات فراورده به جای نفت خام ســبب 

می شود ما از ارزش افزوده آن استفاده کنیم.
وی ادامــه داد: حال ممکن اســت بعضی بگویند 
ســاخت پاالیشــگاه ها اقتصادی نیســت. اما در 
پاســخ به آن ها باید گفت پس چــرا در دنیا این 
تعداد پاالیشــگاه ساخته می شــود؟ به طور حتم 
ارزش افــزوده وجــود دارد و فراورده هــای نفتی 
گران تر از نفت خام هســتند. ایــن ارزش افزوده 
اقتصادی در کاالهای پتروشــیمی و فراورده های 

نفتی در حالت خام آن ها وجود ندارد. 
خطیبی گفت: بنابراین از نظر اقتصادی این قضیه 
صرفه اقتصــادی دارد. همچنین تبدیل مواد خام 
به محصوالت، موجب ایجاد اشــتغال می شــود، 
زیرا در کنــار خود صنایع جانبــی را به حرکت 
درمی آورد. این مســئله می تواند اشــتغال قشــر 
تحصیلکرده جامعه را که امروز یکی از مشــکالت 
ماست، برطرف کند، ضمن اینکه ما باید بپذیریم 
در شرایط تحریم، خطر خام فروشی خیلی بیشتر 

از فراورده فروشی است. 

با تبدیل نفت
یک گام به مصرف کننده نزدیک می شویم

وی گفــت: نفت خــام یا هر ماده خــام دیگری 
شناســنامه دارد و خیلی راحــت قابل پیگیری و 

شناسایی است، یعنی با یک تست ساده می توان 
تشــخیص داد این نفت ایران اســت یــا نه. اما 
فراورده ها به این صورت نیســتند؛ نمی توان آن ها 
را ردیابی کرد. مثاًل نمی شــود گفت این کشــتی 

بنزین از چه نفت خامی بدست 
آمده است.

نماینده اســبق ایران در اوپک 
افــزود: در حــال حاضر همه 
فــراورده  خریــدار  کشــورها 
نیست  کشوری  یعنی  هستند، 
که نفت خــام مصــرف کند. 
تمــام این نفت هــای خام هم 
پاالیــش و به فــراورده تبدیل 
می شــوند، بنابرایــن با تبدیل 
نفت خام به فراورده، یک گام به 
مصرف کننده نزدیک می شویم. 
وی اظهــار داشــت: بعضی از 
کشورهای صادرکننده نفت که 
تعداد آن ها هم کم نیستند، با 
خرید پاالیشــگاه و حتی خرید 
کشــورهای  در  بنزیــن  پمپ 
مصرف کننــده ایــن زنجیره را 

کامــل کردند؛ به این صورت که نفت خام خود را 
در پاالیشگاه های خارج از کشور پاالیش و در پمپ 
بنزین ها به مصرف کننده نهایی عرضه می کنند. با 

این کار هم از ســود اقتصادی آن استفاده و هم با 
تضمین بازار، فاصله با مصرف کننده نهایی را بسیار 
کوتاه می کنند. این اقدامی است که چندین سال 
است بســیاری از صادرکنندگان نفت خام انجام 
اســاس خریداران  براین  داده اند. 
فراورده ها به مراتب بیشتر هستند.

خطیبــی گفــت: تنوع بــازار و 
بیشتر  فراورده خیلی  مشتری در 
از نفت خام است، به همین دلیل 
از هر نظر که نــگاه کنید تحریم 
امکان پذیر  نفتــی  فراورده هــای 

نیست.
مدیر اسبق امور بین الملل شرکت 
ملی نفت با اشاره به تحریم ناپذیری 
ادامه  پتروشــیمی،  محصــوالت 
تحریم هــای  دوره  در  مــن  داد: 
قبلی مســئولیت داشــتم. در آن 
زمان بخش خصوصی محصوالت 
خود را بدون هیچ مشــکلی صادر 
می کــرد. وقتــی می خواســتند 
تحریم هــا را بردارنــد، نخســت 
گفتند تحریم های پتروشــیمی را 
برمی داریم. اما دوســتان حوزه پتروشیمی گفتند 
برداشــتن یا برنداشــتن این تحریم ها روی کار 
ما تأثیری نــدارد، زیرا ما کار خودمــان را انجام 

می دهیم، بنابراین تحریم حوزه پتروشیمی، جزء 
کــم اثرترین تحریم ها بود. واقعیت این اســت ما 
از خام فروشــی نفت خیلی ضربه خوردیم و باید 

روزی با آن خداحافظی کنیم.
وی با اشــاره به ارزآوری پتروشیمی ها در شرایط 
تحریم گفت: به هر حال تحریم، سختی هایی هم 
در زمینه فروش و هــم در زمینه جابه جایی پول 
ایجاد می کند، ولی راهکارهایی هم برای آن وجود 
دارد. به رغم مشــکالتی کــه در دوره تحریم های 
قبلی وجود داشــت، ما از پول صادرات اســتفاده 

می کردیم هرچند هزینه هایی هم داشت. 
خطیبی عنوان کرد: در فروش فراورده چون تنوع 
بازار و مشــتری وجود دارد، راه های فرار بیشــتر 
اســت. در دوره تحریم های گذشــته ما در خام 
فروشی مشکالتی داشتیم؛ با این حال روزانه یک 
میلیون بشــکه صادر می کردیم، ولی در صادرات 
فراورده هیچ مشــکلی نبود. در بحث پتروشیمی 
هم مشکلی وجود نداشت. یعنی شما نمی شنوید 
در دوره تحریم قبلی فراورده ها دپو شــده باشند 
ولی در مورد فروش نفت خام و میعانات گازی دپو 

صورت می پذیرفت. 

 اهمیت بازار فراورده های نفتی به 
مراتب از نفت خام بیشتر است

وی در پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره اینکه 
بــازار نفت خام اهمیت بیشــتری از بازار فراورده 
دارد، گفــت: مگر بازارهای فراورده های نفتی بازار 
نیســتند و اهمیت ندارند؟ اتفاقاً به دلیل نزدیکی 
این بازار به مصرف کننده، اهمیت بیشــتری دارد. 
در بازارهای بورس هم اهمیت فراورده ها بیشــتر 
از نفت خام اســت. آن ها هم بــازار فیزیکی دارند 
هم بازار کاغذی؛ فــراورده  هم تنوع دارد و هم به 
مصرف کننده نزدیک تر اســت. در حال حاضر در 
بازار اروپا و آمریکا و بورس ها چندین بازار فراورده 
و بنزین وجود دارد، ســوخت جت، گازوئیل های 
مختلف و... این بازار بسیار گسترده تر از نفت خام 

است. 
نماینده اســبق ایران در اوپک افزود: کافی است 
نگاهی به کشورهای عربی مانند امارات، عربستان 
و کویت بیندازیم، این چند کشــور در 10 تا ۲0 
سال اخیر تعداد زیادی پاالیشگاه ساختند؛ سهام 

پاالیشــگاه در خارج از کشورهایشــان خریدند. 
اگر این کار اهمیت نداشــت چــرا انجام داده اند؟ 
عربســتان در نظر دارد ظرفیت پاالیشگاهی خود 
را دو برابر کند. کویت هم اصاًل خام فروشی ندارد 
و چیزی به نام نفت کویت نیســت. تمام نفت این 
کشــور در پاالیشــگاه های داخل و خارج فراورده 
می شود. پیش از ما، کشــورهای زیادی وارد این 

حوزه شده اند و در نظر دارند آن را ادامه دهند. 
وی ادامــه داد: بنابرایــن هــم در داخل ظرفیت 
پاالیشــگاهی خــود را افزایش دادنــد و هم در 
کشــورهای مصرف کننــده پاالیشــگاه خریدند، 
همچنین پمپ بنزین هم خریداری کرده اند. این 
اقدامات بــازار ایمن و تضمین شــده ای به آن ها 
می دهــد. جدا از بحث تحریــم، در حالت رقابت 
هم ما با یک اتفاق ســاده عقــب می مانیم، زیرا 
این کشــورها برای خود بازار تضمین شده ایجاد 

کرده اند. 
خطیبی اظهار داشت: برای مثال عربستان سهام 
چندین پاالیشــگاه خارجی را خریده است، حاال 
ممکن اســت در یک پاالیشگاه ۳0 درصد سهام 
و در پاالیشــگاه دیگر 5 درصد باشــد. در جایی 
که ۳0 درصد ســهام را خریده، شــرط گذاشته 
اســت که فقط نفت خام عربستان در اینجا باید 
پاالیش شــود. این ظرفیت پاالیشی عربستان را 

هم افزایش می دهد. 

 تحریم هم نباشیم باید پاالیشگاه بسازیم و 
فراورده صادر کنیم

وی گفــت: ما اگر تحریم هم نباشــیم معموالً در 
رقابت عادی نیز در بازاریابی از این کشورها عقب 
می مانیــم. این ها غفلت هایی بوده که اتفاق افتاده 
است. من نمی دانم چه کسانی منافعشان در اصرار 
بر خام فروشی است. در اســناد باالدستی مانند 
برنامه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب ابالغ 
کردند و دســتگاه ها موظف به اجرای آن هستند، 
نیز به پایان خام فروشــی تأکید شده است. این 
ســند نتیجه کار جمعی عقالست که ابالغ شده 
اســت. از این رو این ســری بحث ها، دست و پا 
زدن های مذبوحانه اســت و در نهایت باید اسناد 
باالدســتی اجرایی شــوند. خطیبی اضافه کرد: 
ما باید یک بار برای همیشــه این نقطه ضعف را 
برطرف کنیم تا امکان اعمال فشار دشمن از بین 
برود، مانند بحث تحریم بنزیــن. در حال حاضر 
دیگــر صحبتی از تحریم بنزین نیســت. ولی در 
دوره تحریم قبلی این تحریــم خیلی ما را اذیت 
کرد و واردات بنزین، انرژی زیادی از ما می گرفت. 
در نهایت قرارگاه خاتم االنبیا طلسم را شکست و 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را ساخت.

عربستان در نظر دارد 
ظرفیت پاالیشگاهی 
خود را دو برابر کند. 
کویت هم اصالً خام 
فروشی ندارد. تمام 
نفت این کشور در 
پاالیشگاه های داخل 
و خارج فراورده 
می شود. پیش از ما، 
کشورهای زیادی وارد 
این حوزه شده اند و 
در نظر دارند آن را 
ادامه دهند

بــــــــرش

تولید پراید باید متوقف شود     خبرآنالین:رضا رحمانی، وزیر صنعت گفت:  پراید یکی از خودروهایی است که به آخر عمر خود رسیده است. یکی از برنامه ها برای صنعت خودرو آن است که از تولید 
خودروهایی که از عصر و زمانشان گذشته خودداری کنیم. هم ایران خودرو و هم سایپا به زودی باید کیفیت و کمیت محصوالت خود را اصالح و به استانداردهای مورد نظر نزدیک کنند، همچنین باید تنوع تولید 

را نیز مد نظر قرار دهند؛ در این باره با خودروسازهای بزرگ همکاری خواهیم داشت.

خـــبر

صفحه 4   1398/05/24
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مناقصه عمومي دو مرحله ای – نوبت اول
دهیاری روستای باغون آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش��ورای اس��امی روس��تا در نظر دارد اجرای عملیات زیرس��ازی و جدولگذاری معابر 
روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد ش��رایط دارای حداقل پایه 5 
صاحی��ت پیمانکاری در رش��ته راه و ترابری و با رعایت ظرفی��ت کاری واگذار نماید.  
متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1398/06/06 
به آدرس  مش��هد ، بولوار توس ، روس��تای باغون آباد ، نبش کوی کافی 10 ، پاک 2 
، طبقه دوم ، ش��رکت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مرکزی مش��هد مراجعه نمایند . 
جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری 
شماره  0107689284002 نزد بانک ملی بنام دهیاری باغون آباد ارائه گردد . دهیاری 
در رد یا قبول پیش��نهادها مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه 

 دهیاری باغون آبادمی باشد .

آگهی دعوت شرکت مهندسین مشاور آباد اندیشان 
زاگرس بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 

مهندسین مشاور آباد اندیشان زاگرس سهامی خاص 
به شماره ثبت 2296 و شناسه ملی 10300047509

دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
ف��وق العاده ش��رکت که در س��اعت 8:00 مورخ 
98/6/4  و جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق الع��اده در س��اعت 10:00 م��ورخ 98/6/4 
در اس��تان ایام، ش��هر ایام، بولوار مدرس، 
س��اختمان آرین طبقه4 واحد20  تش��کیل 

می شود حضور بهم رسانند:
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

تغییر محل شرکت
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- تصوی��ب ص��ورت های مالی منته��ی به پایان 
سال مالی1397

2- انتخاب مدیران
3- تعیین سمت مدیران

4- انتخاب بازرسین 
5- تعیین دارندگان حق امضاء

هیئت مدیره
 شرکت مهندسین مشاور آباد اندیشان زاگرس
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت سهند دژ شرق )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 444243 و شناسه ملی 10380358516

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و یا وکای 
قانون��ی آنه��ا دع��وت می گ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع 
عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت ک��ه در تاریخ 
1398/06/07 رأس س��اعت 9 صب��ح و در مح��ل دفتر 

مرکزی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دس��تور جلس��ه: 1- قرائت گ��زارش توجیه��ی هیئت 

مدیره و بازرسان قانونی شرکت
2- تصویب ترازنامه و حس��اب سود و زیان منتهی به 

سالهای 1396 و 1397
3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره

6- تعیین وضعیت حق امضا
هیئت مدیره شرکت
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آگهی مزایده عمومی 
شرکت گل صنیع سهامی خاص به شماره ثبت 20512 در نظر دارد تا ملک ) کارخانه ( خود واقع در مشهد - شهرک 
صنعتی فن اوری - قطعه 292 وB293 پاک 292 وB293 با متراژ عرصه 6720 مترمربع و اعیان 2200 متر مربع شامل 
دو سوله هر کدام 1100 مترمربع  به انفصام یک دستگاه ساختمان اداری را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل 
بفروش برساند از متقاضیان دعوت می گردد تا در صورت لزوم هر روز پس از بازدید محل و رضایت تا پایان وقت 
اداری دوشنبه 1398/05/28 پاکت پیشنهادی خویش را در محل مشهد، بولوار هاشمیه 10، بین الله 11 و 13، پاک 
27 طبقه 2 تحویل و مبلغ 2/500/000/000 ریال بایستی بصورت نقدی به عنوان ضمانت در وجه شرکت بر اساس 
شماره حساب پیشنهادی هیئت مدیره واریز نمایند. ضمنًا کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج آگهی ، کارشناسی ، 

نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی - دارایی و مالیات بر عهده برنده مزایده خواهد بود .
قیمت پیشنهادی مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال معادل دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان می باشد 

هیئت مدیره شرکت گل صنیع 
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 آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی به طعم 
خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1233 و 

شناسه ملی 10861354309
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,01 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آق��ای محمود اخاصی 
1063394457 مدی��ر عام��ل و رئیس هیئ��ت مدیره 
- خان��م نس��رین نقی��ب 0057536813 نایب رئیس 
هیئت مدی��ره - آقای مجید اخاص��ی 1060343975 
عضوهیئ��ت مدی��ره به عن��وان اعضای هیئ��ت مدیره 
برای مدت 2 س��ال انتخاب گردی��ده اند. وکلیه اوراق 
و اس��ناد به��ادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضای 
منف��رد آقای محم��ود اخاص��ی همراه با مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور 

)565086(
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آگهی تغییرات شرکت شبکه بازار رضوی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65217 و 

شناسه ملی 14007760985
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
- محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
اس��تان خراس��ان رضوی – شهرس��تان مش��هد – 
بخش مرکزی – ش��هر مش��هد – محله س��عد آباد 
– کوچ��ه صاح��ب الزمان 25 – بن بس��ت ارباب – 
مجتم��ع موقوفه مهر فاطم��ی – طبقه اول – واحد 
101 – ک��د پس��تی 9139663983 تغیی��ر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصاح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)565103(
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 آگهی تغییرات شرکت جاده رانان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5948 و شناسه ملی 10380217827
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,15 و نامه شماره 97,3151 مورخ 1397,08,19 انجمن صنفی کارفرمایان موسسات وشرکتهای حمل ونقل 
داخلی کاال ی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای عبداله ثقفی راد بش��ماره ملی 0919734782 ، آقای پرویز کوهس��تانی محمد آباد بش��ماره ملی 0919279589 ، آقای سید 

مجتبی شارع شهری بشماره ملی 0921112955 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565182(
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ب��رگ سبز،سندکمپانی،س��ندمحضری،کارت خودرو 
س��واری پژو 206 م��دل 1381 رنگ زغالی متالیک به 
ش��ماره انتظام��ی 186ج97 ایران 36 ش��ماره موتور 
33820047 و ش��ماره شاس��ی 81610982 به مالکیت 
اکبر غفاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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کارت دانش��جویی اینجان��ب امی��ر حس��ین زراعتی 
عل��ی آب��ادی  رش��ته مهندس��ی مکاترونی��ک  مقطع 
کارشناس��ی دانش��گاه صنعتی ش��اهرود به ش��ماره 
دانش��جویی 9324343 مفق��ود و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ س��بز خودروی س��ایپا131SE م��دل 1396 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 266ص76 ایران 
74 ش��ماره موتور M13/5886721 و ش��ماره شاسی 
NAS411100H1013033 به مالکیت س��مانه منفرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سهام تعاونی تاکسیرانی  مشهد 
بشماره 3509 بنام اصغر عبداللهیان 
مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتب��ار 

ساقط می باشد. 
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س��ند مالکیت ، ب��رگ س��بز و برگ کمپانی س��واری 
سیس��تم پرای��د  تی��پ ج��ی ت��ی ایک��س ای م��دل 
1385 ب��ه رنگ نقره ای - متالیک به ش��ماره موتور 
01404254و شماره شاسی S1412284752062   به 
ش��ماره پ��اک 64-553 م27 مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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س��ند خودرو اتوب��وس بیابانی اس��کانیا تیپ 
4212  مدل 1386 رنگ س��فید  ش��ماره موتور 
7455 و شماره تنه  10803 به شماره انتظامی 
739 ع 62  ای��ران 44 مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودرو س��واری چری هاچ بک مدل 1396 
به ش��ماره پ��اک 12 ایران 553 م 16 و ش��ماره 
MVM484FTAH021200  و شماره شاسی   موتور 
NATGBATL3H1017599 بنام الهه پور نجم کاریزی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  
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برگ س��بز خودروی رنو هاچ بک ساندرو مدل 1398 
رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی 783ه�41 ایران 12 
شماره موتور K4MC697-R119408 و شماره شاسی 
NAPBSRBYNK1116688 ب��ه مالکی��ت محمدرض��ا 
فاطم��ی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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 125 هم��رو  س��یکلت  موت��ور  کارت  و  س��بز  ب��رگ 
موت��ور  ش��ماره  س��بز   رن��گ   1389 م��دل    CDI
شاس��ی  ش��ماره  و   156FMI125NBF95164
125B8925196 به ش��ماره انتظام��ی 65842  ایران 
761 به مالکیت صادق علیزاده گروه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 برگه سبز خودرو پراید صبا  GTX سفید مدل 1382 
به ش��ماره موت��ور 00440814 و به ش��ماره شاس��ی 
282ص66  پ��اک  ش��ماره  ب��ه   S1412282906560
ای��ران 22 به ن��ام مریم وکیلیان مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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پ��اک  ش��ماره  ب��ه  موتورس��یکلت  س��ندفروش 
73442-781 تی��پ 150 م��دل 1395 و ش��ماره 
تن��ه       وش��ماره   0150N3N111387 موت��ور 
مالک)سندس��فید( ب��دون   N3N***150Z9562913

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط گردید
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برگ س��بز خودرو س��واری پژو روآ سال مدل 1390 
رنگ نقره ای متالیک  ش��ماره موتور 11890004239 
ب��ه   NAAB41PM8BH354147 شاس��ی  ش��ماره  و 
ش��ماره انتظام��ی 279 د 29  ای��ران 42 ب��ه مالکیت 
پرویز رسول خانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فرهنگ��ی  موسس��ه  بازرگان��ی  کارت 
ق��دس ب��ه ش��ماره 241844 مفق��ود 
اعتب��ار س��اقط  از درج��ه  و  گردی��ده 

می باشد. 
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آگهی مزایده - نوبت دوم
شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال بصورت 

اجاره واگذار نماید.
1- تاکسی بیسیم 133

2- قطعه زمین واقع در جانبازان جنوبی جنب جایگاه CNG )کارواش فعلی(
3- تابلوهای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس سطح شهر

4- سوئیتهای اقامتی مجتمع سیدمرتضی
5- یک سالن در مجتمع بازار روز از ورودی خیابان 15 خرداد

6- واحد تجاری ابتدای خیابان دادگستری
7- واحد تجاری شماره 20 مجتمع سیدمرتضی

شرایط مزایده:
1- مهلت دریافت اسناد: از مورخه 98/5/26 لغایت پایان وقت اداری 98/6/4 می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5٪ قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز چهارشنبه مورخه 98/6/6
7- محل دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری 

با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

 روابط عمومی شهرداری کاشمر
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آگهی مناقصه)نوبت دوم(
شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

1- تامین، نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سید مرتضی 
2- وصول عوارض خودرو 

3- توزیع فیش و وصول عوارض نوسازی
4- توزیع فیش و وصول عوارض صنفی

5- اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش
6- خرید نیمکت و سطل زباله پارکی

7- خرید مجتمع پلی اتیلنی بازی کودکان
شرایط مناقصه:

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 ٪ برآورد اولیه پیمان
2- مهلت دریافت اسناد: از مورخه 98/5/26 لغایت پایان وقت اداری 98/6/4

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز چهارشنبه مورخه 98/6/6

7- محل دریافت اس��ناد مناقصه و کس��ب اطاعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 
تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
 روابط عمومی شهردای کاشمر 

آگهی مزایده نوبت دوم
سازمان ساماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری سبزوار درنظر دارد نسبت به 
واگذاری غرفه های1،5،6بازارچه ش��عیب)ع(، غرفه 
بولوار کش��اورز و چهاردیواری ج��اده حارث آباد  از 
طری��ق مزایده کتبی و با قیمت کارشناس��ی بصورت 
اجاره اق��دام نمای��د. متقاضی��ان می توانن��د برای 
کس��ب اطاع بیشتربه س��اختمان اداری سازمان به 
نشانی خراسان رضوی،س��بزوار،میدان کارگر،ضلع 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره 
44291311-44291547-051تم��اس  ه��ای  تلف��ن  
حاص��ل نمایند.آخرین مهل��ت تحوی��ل پیش��نهادها 
ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان تا پای��ان وق��ت اداری روز 
واصله  دو شنبه1398/6/04می باشد.پیش��نهادات 
روز س��ه شنبه98/6/05س��اعت8صبح بازگش��ایی 

می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی 
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تأکید نماینده اسبق ایران در اوپک در گفت و گو با قدس بر پایان دادن به خام فروشی نفت

 تحریم فراورده های نفتی امکان پذیر نیست



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 24 مرداد 1398 13 ذی الحجه 1440 15 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9039 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 اعتبارات الزم برای پرداخت مطالبات فرهنگیان تأمین شد      خانه ملت: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تأمین اعتبارات الزم برای پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داد.
وی گفت: بخشی از این مطالبات به پاداش بازنشستگی فرهنگیان برمی گردد که قرار است اوایل و اواخر شهریورماه در دو قسط پرداخت شود. حسینی افزود: اعتبارات الزم برای پرداخت معوقات حق التدریسی های 

سال 97 تا تیر ماه امسال نیز تأمین شده است، ضمن اینکه تالش می کنیم مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان تا اول مهرماه به احکام معلمان اضافه شود.

آغاز به کار یک پویش برای تأمین نوشت افزار دانش آموزان نیازمند
»مشق احسان« با مهر مردم کلید خورد

جامعه: پویش مشق احسان با حضور 
محمــد مخبر، رئیس ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در هفتمین نمایشگاه 
نوشــت افزار ایرانی اسالمی با عنوان 
»ایران نوشت« آغاز به کار کرد. محمد 
مخبــر در این مراســم اعــالم کرد: 
امیدواریم با کمک مردم و سازمان ها 

بتوانیم امســال ۵۰۰ هزار بسته اقالم آموزشــی بین دانش آموزان نیازمند 
توزیع کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در حاشیه 
این مراسم از تهیه و توزیع حدود ۱۵۰ هزار بسته نوشت افزار توسط ستاد اجرایی 
امام )ره( در سال ۹۷ خبر داد و گفت: با کمک مردم و سایر سازمان ها این تعداد 
در ســال تحصیلی ۱۳۹۷ به توزیع ۳۰۰ هزار بسته نوشت افزار میان نیازمندان 
رســید. مخبر در ادامه با اشــاره به آغاز دومین پویش ملی مشــق احسان ابراز 
امیدواری کرد: امسال تعداد بسته های نوشت افزار میان نیازمندان به ۵۰۰ هزار 
خواهد رسید. مردم می توانند کمک های خود را با حضور در هفتمین نمایشگاه 
نوشــت افزار ایرانی و یا از طریق ســامانه #۱۵*۴۰۳۰* به پویش مشق احسان 

هدیه کنند.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( در ادامه گفت: با توجه به نبود صندوق در 
صنعت فرهنگی کشور به زودی ستاد اجرای فرمان امام یک صندوق فرهنگی که 
هدفش تمرکز بر ایرانی کردن بازار فرهنگی اســت، ایجاد می کند؛ زیرا ۳۲ هزار 
میلیارد تومان در این صنعت هزینه می شود که ما فقط  ۵۰ میلیارد تومان آن را 
استفاده می کنیم که ۳۰ میلیارد آن هم به کمک ستاد اجرایی فرمان امام انجام 
می شود که می توان با تمرکز بر این صندوق از خروج ارز و حمایت بیشتر از تولید 

کنندگان ایرانی کمک کنیم.
مخبر موضوع مهم دیگر را کاغذ و مشکالت کمبود آن در کشور دانست و افزود: 
از دو ســال پیش فرایند راه اندازی کارخانه ای که بتوان از پســماند های نیشکر، 
کاغذ تولید کند را شــروع کرده ایم که در آینده ای نزدیک شــاهد راه اندازی آن 

خواهیم بود.

نابودی نیمی از حیات وحش جهان در ۴۰ سال
ایسنا: نتایج یک مطالعه نشان می دهد 
در مدت ۴۰ ســال بیــش از نیمی از 
حیات وحش جهان در جنگل ها از بین 

رفته است.
گروهی از فعاالن محیط زیست دریافتند 
گستردگی و وســعت حیات وحش در 
جنگل های جهان تنها در مدت ۴۰ سال 

حدود ۵۳ درصد کاهش داشته است. بر همین اساس کارشناسان زیست محیطی 
از رهبران جهان درخواست کرده اند تا وضعیت اضطراری اعالم کرده و به توافقی 
تازه برای طبیعت و مردم دســت پیدا کنند تا پدیده تخریب اقلیم متوقف شده، 

طبیعت حفظ شود و سیستم تأمین موادغذایی ثابت باقی بماند.
ارزیابی های جهانی از تنوع زیســتی جنگل ها نشــان می دهد که از بین رفتن 
زیستگاه ها و فرسایش آن که عمدتاً ناشی از فعالیت های بشر است، ۶۰ درصد از 

تهدیدهای پیش روی جنگل ها و گونه های جنگلی را شامل می شود.
در این گزارش آمده است، کاهش تعداد جمعیت حیوانات وحشی و پرندگان در 

جنگل های استوایی از قبیل آمازون بیشترین میزان بوده  است.
به گزارش روزنامــه ایندیپندنت، طبق اعالم صندوق جهانی طبیعت، جنگل ها 
زیســتگاه بیش از نیمی از گونه های جانوری و گیاهی در نواحی خشکی جهان 
هســتند که برای سالمت کره زمین ضروری بوده و گازهای گلخانه ای مخرب را 

جذب می کنند.

استراق سمع پیام های صوتی کاربران توسط فیس بوک
فارس: فیس بــوک به صدهــا نفر از 
کاربران خود پول مــی داده تا آن ها به 
پیام های صوتی خصوصی دیگر کاربران 

بدون جلب رضایتشان گوش کنند.
به گزارش یاهونیــوز، فیس بوک اعالم 
کرده که تا چندی قبــل با تعدادی از 
کاربران این شــبکه اجتماعی قرارداد 

امضا می کرده تا آن ها محتوای پیام های صوتی دیگر افراد را که از طریق پیام رسان 
فیس بوک ارسال می شده، توصیف کنند.

هدف از این کار بررســی کیفیت سیستم های هوش مصنوعی فیس بوک اعالم 
شــده است. در واقع فیس بوک قصد داشته با مقایسه این توصیف ها با خروجی 
سیستم های هوش مصنوعی خود، دریابد سیستم های مذکور با دقت باالیی عمل 

می کنند یا خیر.
این چندمین بار در ســال های اخیر است که سوءاستفاده فیس بوک از داده های 
خصوصی کاربران بدون جلب رضایت آن ها افشا شده است. البته این نوع تخلفات 
و نقض حریم شــخصی محدود به فیس بوک نیست و آمازون، گوگل و اپل نیز 

اقدامات غیرقانونی از این دست انجام می دهند.
سخنگوی فیس بوک از توقف این اقدامات از چند هفته قبل خبر داده است. 
افشــای موضوع توسط رسانه ها و  واکنش های منفی عموم مردم، عامل این 

تصمیم بوده است.

قانون وکالت را اصالح کنیم
چند مشکل اساسی سبب شده است تا دسترسی مردم به وکیل محدود شود. مشکل 
نخست را باید در سقف پذیرش وکیل دانست. آن هم در شرایطی که کانون وکال این 
سقف را تعیین می کند. این کانون بر اساس رویه ای خاص هر ساله سقفی را در این 
خصوص تعیین می کند و بر اســاس آن نیز مبادرت به صدور پروانه وکالت می کند. 
مشکل دیگری که باید به آن اشاره کرد به سطح کیفی آموزش توسط دانشکده های 
حقوق برمی گردد. این واقعیت را نباید از یاد برد که دانشکده های حقوق نیز همچون 
بسیاری دیگر از دانشکده ها در کشور گسترش و رشدی بی رویه داشته اند به گونه ای 
که بســیاری از دانشجویان از این مراکز دانش آموخته می شوند بدون آنکه به میزان 
توانایی علمی آن ها توجه شــود و همین موضوع سبب شده تا شمار بسیاری از آنان 
در آزمون های وکالت و یا در عمل برای اشتغال در این حوزه با مشکل مواجه شوند. 
یعنی این عده یا موفق به قبولی در آزمون ورودی کانون وکال یا کانون کارشناســان 
قوه قضائیه نمی شوند و یا آنکه در عرصه اجرا و عمل قادر به انجام کار وکالت نیستند. 
البته این مشکل تنها مختص کارشناسان رشته حقوق نیست؛ بلکه دانش آموختگان 

سایر رشته ها نیز دچار این گونه مشکالت هستند. 
در عین حال باید اذعان کرد ریشه اصلی پایین بودن سرانه وکیل به نسبت جمعیت 
کشور و همچنین صدور پروانه وکالت به تعداد کم در هر سال در ضعف قانون است. 
نباید این نکته را از خاطر دور داشــت که قانون این حق را به کانون وکال داده است 
تا بر اساس شرایط شغلی و صنفی و احراز توانایی علمی و همچنین توجه به نیاز هر 
منطقه، سهمیه ای را برای صدور پروانه وکالت به متقاضیان مشخص کند. البته این 
نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تمامی مشکل کمبود وکیل در ایران به کانون 
وکال برنمی گردد چون دو سوم اعضای کمیته سه نفره ای که برای تعیین سهمیه صدور 
پروانه وکالت اقدام می کنند وابسته به قوه قضائیه هستند و کانون تنها یک نماینده در 
این کمیته دارد. بنابراین تنها کانون وکال در این ماجرا مقصر نیست. یعنی مشکل یاد 
شده ریشه در قانون وکالت دارد و به همین دلیل است که کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد اصالح این قانون را داده است؛ یعنی از یک طرف باید 
استقالل کانون وکال به عنوان یک نهاد مدنی حفظ شود چون در این صورت به بهبود 
شرایط قضایی و عدالت در کشور کمک می کند و از سوی دیگر صدور پروانه وکالت با 
توجه به تعداد دانش آموختگان رشته حقوق و علوم قضایی و حجم پرونده های حقوقی 
و کیفری، تابع شــرایط جدیدی شود. یعنی در مجموع شرایط صدور پروانه وکالت 
تسهیل شود تا سرانه وکیل به نسبت جمعیت ایران افزایش یابد؛ چون در حال حاضر 
مردم هزینه های سنگینی را برای استفاده از وکال پرداخت می کنند که ضرورت دارد با 
افزایش آمار وکال هزینه های مردم در این بخش کاهش یابد. به هر حال به نظر می رسد 
چنانچه مجلس با ورودی که برای اصالح قانون وکالت داشته است به درستی عمل 

کند می تواند این مشکل را حل و فصل کند.

 گروه جامعه/محمود مصدق  ساالنه ده ها هزار 
جوان ایرانی از دانشگاه های مختلف حقوق و علوم 
قضایی دانش آموخته می شوند اما نکته طنز و تلخ 
ماجرا این است که کشور از کمبود وکیل مدافع رنج 
می برد. یعنی براساس برآوردها در ایران به ازای هر 
۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود دارد و ما تنها 
یک چهارم میانگین دنیا وکیل داریم اما تلخ تر این 
است که بدانیم درآمد مالی وکال نه از سوی دولت 
که از جیب مردم حاصل می شود. در واقع وکال مثل 
قضات، معلمان و سایر کارمندان دولت نیستند که 
فعالیت تعداد بیشتر آن ها در این حرفه بار مالی 
دولت را سنگین تر کند تا به همین خاطر عموم 
جامعه به خود بقبوالنند یا بپذیرند که در حال حاضر 
امکان وکالت برای خیلی از دانش آموختگان حقوق 
و علوم قضایی فراهم نیست. یعنی جامعه با مشکل 
کمبود وکیل مانند سایر مشکالتی که با آن ها دست 

و پنجه نرم می کند، کنار آید.
سه شنبه گذشته بسیج دانشجویی ۷۹ دانشگاه طی 
نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار احیای حقوق 
عامه و حق مردم در دسترســی به خدمات حقوقی 

و وکیل شدند. 
امضاکنندگان این نامه بر این موضوع تأکید کرده اند 
که سازوکارهای معیوب حاکم بر ارائه پروانه وکالت 
در کشور، انحصاری شــدن بازار خدمات حقوقی و 
عدم توســعه آن را در پی داشته است چنان که در 
حال حاضر ساالنه تنها ۵ درصد از متقاضیان وکالت 
موفق به پذیرش در آزمون وکالــت و ورود به بازار 

خدمات حقوقی می شوند.
دکتر علی نجفی توانا، رئیس ســابق کانون وکالی 
دادگستری در گفت و گو با ما به زوایای مختلف این 

موضوع اشاره می کند.  

 کانون وکال در تعیین و صدور پروانه وکالت 
مستقل نیست

دکتر علی نجفی توانا در پاســخ به قدس می گوید: 
جامعه دانش آموختگان کشــور در تمام رشته ها از 
جمله در رشــته حقوق با کمبود کار و محدودیت 
اشتغال مواجه اند تا جایی که بسیاری از آن ها گاهی با 
مدرک لیسانس و فوق لیسانس به مسافرکشی و سایر 
مشاغل مشغول هستند که در یک آسیب شناسی 
علمی مشکل اصلی این پدیده به سیستم نامناسب و 
ذهنیت گرای آموزش عالی در کشور مربوط می شود؛ 

بنابراین باید با نگاه واقعیت گرا و با نیازسنجی نظام 
آموزشی کشور این موضوع را بازنگری کنیم. 

رئیس ســابق کانون وکالی دادگستری مرکز با 
اشــاره به اینکه بر اساس اســتانداردها و با توجه 
به تنزل اخالق عمومی جامعه و حجم پرونده های 
حقوقی و کیفــری باید تعداد وکال بیش از تعداد 
موجود یعنی حدود ۷۰ هزار نفر باشد، می افزاید: 
امیدواریم با نگاه جمعــی بتوانیم حقوقدان های 
بیشــتری را جذب کنیم اما باید به یاد داشــته 
باشیم که ظرفیت دانش آموختگان رشته حقوق 

سه برابر نیاز کشور است.
وی که از تعداد دانش آموختگان بیکار رشته حقوق 
آمار دقیقی در اختیار ندارد، اظهار می دارد: از تعداد 
نفراتــی که برای دریافت پروانه وکالت نام نویســی 
کرده اند می توان حدس زد به ۵۰ هزار نفر می رسند 
که این رقم ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر کمتر از کسانی است 

که تاکنون پروانه وکالت دریافت کرده اند.
نجفی توانا در خصــوص ظرفیت کانون وکال برای 
صدور پروانه وکالت می گوید: برای اشتغال به شغل 
وکالت به سازوکارهای نرم افزاری هم نیاز داریم. یعنی 
فرهنگ سازی از یک طرف و اجماعی کردن مسیر 
وکالت از طرف دیگر و مهم تر از همه تشکیل وکیل 
خانواده می تواند بسترساز حضور وکالی بیشتر در 

جامعه باشد. متأسفانه قوای سه گانه 
کشــور از این مهم غافل شده اند و 
تصور می کنند اگر وکیل در کشور 
اضافه شــود اشتغال ایجاد می شود 
اما بنده به عنوان عضو هیئت مدیره 
چندین دوره کانون وکالی کشــور 
و رئیس پیشــین کانون وکال به 
صراحت عرض می کنم که بسیاری 
از وکالی ما به ویژه خانم ها توانایی 
این کار را ندارنــد. وکالت نیاز به 
سازوکار دارد. دفتر و عوامل دفتری 
می خواهــد که کمبــود درآمد از 
یک طــرف و ایجاد رانت به دلیل 
سوء مدیریت ها بســتری را فراهم 
کرده تا عــده ای که کار قضایی یا 
اداری می کنند پس از بازنشستگی 

به حرفــه وکالت روی می آورند که 
نتیجه اش به حاشیه رانده شدن جوانان است.

نجفی توانا با تأکید بر اینکه کانون وکال نه تنها با 
اشتغال حقوقدان ها مخالف نیست بلکه در این راه از 
آنان حمایت می کند، می گوید: یعنی موافق افزایش 
ظرفیت هستیم تا حدی که بتوانیم آن را مدیریت 
کنیم و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز امکان پذیرش 

کارآموزان وکالت را داشته باشد که 
این قوه بــا توجه به برخورداری از 
۱۰۰ هــزار قاضی و حــدود ۱۶ 
میلیــون پرونده حقوقی و کیفری 
برای پذیرش کارآموز وکالت دچار 
چالش اســت. البته یــک زمانی 
شــرایط فراهم بود و افراد بدون 
می شدند  آزمون جذب  برگزاری 
اما در حــال حاضــر مجبوریم 
امتحان بگیریم حتی با وجود این 
مشــکل داریم؛ چون کارمندان و 
قضات بازنشسته دستگاه قضایی 
برای وکالت بــه کانون تحمیل 
می شوند. یعنی بخشی از ظرفیت 
پذیرش بــه قضات بازنشســته 
دستگاه قضایی تعلق می گیرد. در 
واقع ساالنه افزون بر صدها پروانه 
وکالت برای کارمندان حقوقی و قضات بازنشسته 

صادر می شود.
وی تصریح می کند: نکته بســیار مهمی که باید 
مردم بدانند این اســت که برای تعیین ظرفیت 
صدور پروانه وکالــت، کانون های وکال به تنهایی 
تصمیم گیر نیســتند. در واقع بــرای این منظور 

کمیته سه نفره ای تشکیل می شود که دو نفرشان 
از قوه قضائیه و یک نفر از کانون وکالست. یعنی 
کانــون در اقلیت قرار دارد و برای تعیین ظرفیت 
پذیرش مجبور است موافقت ریاست دادگاه انقالب 

اسالمی و دادگستری را داشته باشد.

 تبعات افزایش چند برابری صدور پروانه 
وکالت

وی با تأکید بر اینکه مشــکالت مالی و تبلیغات 
منفی علیه کانون وکالی دادگستری توسط برخی 
از دستگاه ها عمالً این نهاد مدنی را با چالش های 
جدی مواجه کرده است، می گوید: این گونه نیست 
کــه اگر چند وکیل به دلیل وجــود قانون رانتی 
تبصره ماده ۴8 پرونده های میلیاردی دارند همه 
وکالی کشور دارای چنین امتیازی باشند. البته 
در مالقاتی که با آقای رئیســی، ریاست محترم 
قوه قضائیه داشتیم ایشان قول های بسیار مساعدی 
نســبت به حذف تبصره ماده ۴8 و همچنین در 
بحث نگاه واحد به نهادهای وکالتی داده اند که با 
توجه به گفتمانی که از ایشان سراغ داریم به نظر 

می رسد بخشی از این چالش ها برطرف شود.
وی با بیان اینکه ســاالنه ۲ تا ۳ هزار پروانه وکالت 
صادر می شود، می گوید: معموالً هر سال ۱۰ تا ۲۰ 

درصد به این رقم اضافه می شود.
رئیس ســابق کانون وکالی دادگســتری مرکز 
همچنین در پاسخ به این پرسش که افزایش چند 
برابری صدور پروانه وکالت در یکی دو سال آینده 
ممکن است چه تبعات منفی ای داشته باشد که 
کانون وکال تمایلی برای وقــوع این اتفاق ندارد؟ 
می گوید: تبعات این موضوع خیلی روشن است. 
ما هــم اکنون با وکالی بیکار مواجه هســتیم و 
بنابراین اصالً عالقــه نداریم که دانش آموختگان 
بیــکار را به وکالی بیکار تبدیــل کنیم. در واقع 
اگر مثالً امسال به جای ۲ تا ۳ هزار نفر برای ۱۲ 
هزار نفر پروانه وکالت صادر شــود بدون تردید به 
تعداد وکالی بیکار اضافه می شود. بنابراین ما باید 
بــا توجه به نیاز جامعه در این زمینه اقدام کنیم؛ 
به همین دلیل پیشنهادم این است که کمیته ای 
متشکل از نمایندگان سه قوه و همچنین نهادهای 
صنفی تشکیل شود تا معضل یاد شده را به درستی 
بررســی کنند و پس از نیازســنجی ها نسبت به 

تعیین و صدور پروانه وکالت اقدام کنند.

رئیس سابق »کانون وکالی دادگستری مرکز« در گفت وگو با قدس:

نمی خواهیم دانش آموختگان را به وکالی بیکار تبدیل کنیم

کانون وکال نه 
تنها با اشتغال 

حقوقدان ها مخالف 
نیست، بلکه در 
این راه از آنان 
حمایت می کند

بــــــرش
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دستچین

ایمنی سفرهای راهیان نور دانش  آموزی
ایلنا: حجت االسالم ســیدیعقوب حسینی، مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج گفت: میزان 
حوادث در اردوهای راهیان نور به نسبت دیگر سفرها کمتر است 
اما همان میزان هم نباید باشد. ما به هیچ عنوان راضی نیستیم یک 
قطره خون از بینی یک دانش آموز ریخته شود به همین دلیل تمام 

تالشمان را می کنیم تا ایمنی در این زمینه لحاظ شود.

این گوشت ها صدقه است!
ایسنا: علیرضا رشیدیان، رئیس ســازمان حــج و زیارت گفت: 
حین مذاکرات مربــوط به حج، قصد مذاکره در خصوص انتقال 
گوشــت های قربانی به کشور را هم داشــتیم اما عده ای که کم 
نبودند در رسانه ها  با این قضیه مخالفت کردند با این عنوان که 
»این گوشــت ها صدقه اســت و آیا ملت ما آن قدر فقیر شده که 

می خواهید گوشت صدقه به آن ها بدهید؟«.

پاسخ تند به اظهارات کالنتری
خانه ملت: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت 
در واکنش به اظهارات کالنتری مبنی بر اینکه بودجه پســماند 
زباله با بی تدبیری نمایندگان شمال حیف و میل شد، گفت: وجود 
این افراد در هیئت دولت تنها برای رئیس جمهور و دولت ایجاد 
مشکل، زحمت و هزینه می کند. بزرگ ترین هنر کالنتری تبدیل 

محیط زیست به دستگاهی منفور در افکار عمومی است.

زیان 56 میلیون دالری کوه خواری  و تاالب خواری
خانه ملت: فریده اوالدقباد، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط 
زیســت و توسعه پایدار می گوید: ســالیانه حدود ۵۶ میلیون دالر 
فرســایش خاک به دلیل ارتفاع خواری، کوه خواری و تاالب خواری 
اتفاق می افتد، به همین دلیل اهتمام ویژه ای برای الیحه حفاظت از 
خاک از طرف دولت، مجلس و فراکسیون محیط زیست اتفاق افتاده 

است. خاک را نباید نادیده گرفت.

کنکوری هایی که با جعل مدرک تشویق شدند
ایسنا: ابراهیــم خدایی، رئیس سازمان ســنجش می گوید: در 
سنوات گذشته بعضی داوطلبان آزمون سراسری با جعل مدارک 
آزمون و کارنامه خود در برخی اســتان ها یا شهرســتان ها مورد 
تشویق و تقدیر مسئوالن قرارگرفته اند. خدایی تأکید کرد، مالک 
هر تقدیر و تشویق از داوطلبان برتر، اطالعاتی باشد که از سازمان 

سنجش آموزش کشور اخذ می شود .

یک گالیه از بطحایی
تسنیم: اسداهلل عباســی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: هیچ منطقی وجــود ندارد که یک وزیر به بهانه 
انتخابات برود و البته شــرایط فعلــی و رفتن آقای بطحایی به 
دانشگاه آزاد نشان داد تمام این موارد سناریوی تعریف شده و 
بی پایه و اساس بود و متأسفانه آقای بطحایی هم هیچ واکنشی 

در این رابطه از خود نشان نداد.

آموزش و پرورش رشته انسانی را فلج می کند!
تسنیم: عباس فرجی، مشاور مدرسه با اشاره به نبود برنامه ریزی 
در نظام آموزشی کشور می گوید: برای کاستن از تب رشته تجربی 
به جای آنکه بخشــی از دانش آموزان را به رشته ریاضی هدایت 
کنند، آن ها را به رشته انسانی می فرستند و در این سال ها رشته 
انسانی در حال چاق شدن اســت. آموزش و پرورش دارد رشته 

انسانی را فلج می کند .

دانشگاه بدون دیوار
ایرنــا: منصور غالمی در پاســخ به این پرســش که دیوار 
دانشــگاه ها به صورت فیزیکی هم برداشــته می شود، گفت: 
ممکن اســت در آینده و به تدریج دیوارهای دانشــگاه ها به 
صورت فیزیکی برداشته شــود و در خیلی از کشورها عمل 
شــده و در حال حاضر هم در کشور دانشــگاهی داریم که 

هیچ دیواری ندارد.

نیمی از جنگل های شمال دود شده است!
ایسنا: مسعود موالنــا، عضو شــورای هماهنگی شبکه ملی 
محیط زیســت و منابع طبیعی کشور گفت: تاکنون حدود ۳ 
میلیون و۶۰۰ هزار هکتــار از جنگل های هیرکانی به حدود 
یک میلیون و 8۰۰ هزار هکتار رســیده و این به معنای این 

است که نیمی از جنگل های شمال دود شده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
هر ساعت، دو نفر در تصادفات 

ایران کشته می شوند
 ایسنا  سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهور ناجا در نشستی خبری از مرگ میانگین 
ســاعتی دو نفر در پی تصادفــات رانندگی از 

ابتدای امسال تا روز گذشته خبر داد.
وی با اشاره به آمار جانباختگان حوادث رانندگی 
در کشــور گفت: در بحث تصادفات رانندگی 
وضعیت ما در دو ســال گذشته خوب نبود و 
روند کاهشی آمار فوتی های تصادفات متوقف 
شد. حتی در سال ۹۶ این آمار۱.۲ درصد و در 

سال ۹۷ نیز ۱.۷ درصد رشد داشت. 
ســردار هادیانفر ادامه داد: از ابتدای امســال 
تاکنون دست کم ۶هزار و ۵۳۴ نفر در تصادفات 
جان باخته اند که آمار ســه ماهه آن به تأیید 
پزشکی قانونی رسیده و آمار تیر و مرداد تا روز 

گذشته تنها آمار فوتی های سر صحنه است.
هادیانفر افزود: طبق همین آمار به طور میانگین 
روزانه ۴۶ نفر و در هر ساعت دو نفر در تصادفات 

رانندگی کشور جان  باخته اند.

حقوقی و قضایی

برادر میترا استاد در صفحه شخصی خود نوشت
توضیحات درباره بخشش 

»نجفی«
 ایســنا  برادر میترا اســتاد صبح دیروز با 
انتشار پســتی در صفحه اینستاگرام خود از 

اعالم رضایت از محمدعلی نجفی خبر داد.
مســعود استاد در این پست پس از اشاره به 
آیه ۱۳۴ ســوره آل عمران کــه در آن آمده 
است: »»متقین« کسانی هستند که در راحت 
و رنــج انفاق می کنند و خشــم خود را فرو 
می برنــد و از »خطای« مــردم می گذرند و 
خداوند نیکوکاران را دوست می دارد«؛ آورده 
است: »به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه 
و کشــور و همچنین وکالی عزیزمان آقای 
مســعود افرازه و محمــود حاجلویی، پدرم، 
مادرم و مهیارمان، آقــای محمدعلی نجفی 
را بخشــیدیم و از خون عزیزمان گذشــتیم 
و خرســندیم که هیچ معامله ای با خون آن 
بزرگوار نکردیم که امیدوارم آقای محمدعلی 
نجفــی در این چند صباح باقی مانده به دور 

از سیاست، به تزکیه نفس بپردازد«.

آموزش

بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد
سیر نزولی مهاجرت قطعی 

برترین های کنکور و المپیادی ها
 ایسنا   براساس آخرین مطالعات انجام شده در 
بنیاد ملی نخبــگان، مهاجرت قطعی نفرات برتر 
کنکور سراسری و المپیادهای علمی از کشور به 

طور چشمگیری در حال کاهش است.
طبق این مطالعه میزان خروج قطعی رتبه های 
اول تا هزارکنکور سراســری در رشــته ریاضی 
از حــدود ۶۰ درصــد بــرای دانش آموختگان 
سال های ۹۰ تا ۹۲ با روند کاهشی به حدود ۳8 
درصد برای دانش آموختگان سال های ۹۵ تا ۹۷ 
رسیده که به نظر می رسد این روند همچنان نیز 

ادامه داشته باشد.
همچنیــن در مطالعه اخیر بنیــاد ملی نخبگان 
بر این نکته اشــاره شده اســت که میزان خروج 
قطعی رتبه هــای اول تا هزار کنکور سراســری 
در رشــته علوم تجربی از حدود ۱۰ درصد برای 
دانش آموختگان ســال های ۹۰ تا ۹۲ به کمتر از 
۷ درصد برای دانش آموختگان سال های ۹۵ تا ۹۷ 

رسیده است که این آمار نیز سیر نزولی دارد.

 محیط زیست

پس از تحمل یک دوره بیماری
پدر دلسوز طبیعت ایران 

درگذشت
 مهر  غالمعلی بسکی، پیشکسوت و پدر دلسوز 
طبیعت ایران پس از تحمل یــک دوره بیماری 

بامداد چهارشنبه فوت کرد.
غالمعلی بسکی، پزشــک و مؤسس بیمارستان 
بســکی در گنبدکاووس، به دلیل کهولت سن و 

بیماری ریوی در بیمارستان بستری بود .
وی در چند دهه اخیر فعالیت های گســترده ای 
را در زمینه حفاظت از طبیعت و محیط  زیســت 
انجام داد و به پدر طبیعت ایران معروف اســت. 
بســکی همچنین بنیاد جهانی دکتر بسکی را با 
هدف حفظ محیط زیست راه اندازی کرد. تأسیس 
بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی، تأسیس مدرسه 
تیزهوشان و همچنین خانه ریاضی استان گلستان 
و ســرای گاندی )تیزهوشان فقیر در روستاها( و 
وقف چندین باب منزل مســکونی در مشهد از 
جمله فعالیت های دکتر بســکی اســت. مراسم 
تشییع پیکر وی جمعه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۴ از 

بیمارستان دکتر بسکی آغاز خواهد شد.

 بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد
 واردات دارو

توسط شرکت لوازم خانگی! 
 ایســنا  دکتر محمدرضا شــانه ساز، رئیس 
ســازمان غذا و دارو با تشریح برخی از تخلفات 
حــوزه دارویی گفت: برخــی از تخلفات ارزی 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی این بود که میزان 
واردات با ارز تخصیص  یافته تناسب نداشت و یا 
داروهای نیروزای غیرمجاز و مکمل های ورزشی 
وارد شده بود. وی با اشاره به اینکه برخی داروها 
توسط شرکت لوازم  خانگی وارد شده است، ادامه 
داد: این داروها مجوز واردات سازمان غذا و دارو را 
نداشته، البته واردکنندگان این داروها شناسایی 
و موفق نشــدند آن را از گمرک خارج کنند و 

پرونده به مرجع قضایی ارسال  شده است. 
دکتر شانه ســاز اظهار داشت: تالش می کنیم 
نواقص ســامانه تیتک را که در اواخر دهه 8۰ 
بــا هدف رصد و شناســایی محصوالت قاچاق 
و تقلبی راه اندازی شــد و در ادامه توســعه با 
ذی نفعــان تعامالت عملی و کاملی نداشــت، 

برطرف کنیم.

خبر

یادداشت
 جلیل رحیمی جهان آبادی
  عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی
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آگهی

شماره نامه: 1398025001433560
شماره پرونده: 9309985122400769

شماره بايگانى پرونده: 951772
تاريخ تنظيم: 1398/05/19

شعبه 1 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده

نظر به محكوميت آقاى على اكبر شمس به پرداخت مبلغ 1/998/000/000 ريال در پرونده 
ــماره 1116 فرعى از مجزى از 459 فرعى از 22 اصلى بخش 9  ــه 325، پالك ثبتى ش كالس
ــهد به نشانى شهرك اقدسيه- بين وطن دوست 13 و 15 سمت راست- قطعه دوم داراى  مش
ــامل يك  ــاحت حدود 12 مترمربع ش ــاحت حدود 12 مترمربع و اعيان به مس عرصه به مس
ــت كه در تاريخ  باب مغازه توقيف گرديده و به مبلغ 250/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــاعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى  98/6/11 س
وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت 

پيشنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 250/000/000 ريال مى باشد. آ- 9806379
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده و تقاضاى كتبى جهت  ــهاديه گواهى ش ــينى با ارائه دو برگ استش چون آقاى فرامرز حس
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه و مدعى است تمامت پانصد سهم 
ــاع از يك سوم از 7سهم 4/5 دانگ  ــهم 1/5 قسمت از 4 قسمت مش ــاع از 12254/48 س مش
ــدانگ پالك 40 فرعى از باقيمانده 2 اصلى بخش 7 چناران بعلت سهل انگارى  ــاع از شش مش
ــت و تمامت مورد نظر ذيل ثبت 102729 دفتر 732 صفحه 49 به فرامرز  مفقود گرديده اس
حسينى ثبت و سند به شماره 335489 صادر گرديده است دفتر امالك بيش از اين حكايتى 
ــبت به  ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت امالك متذكر مى گردد هركس نس ندارد. به اس
ــد بايد  ــند مالكيت نزد خود مى باش ملك مورد اگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ظرف مدت 10 روز پس از انتشارآگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تنظيم شده تسليم نمايد. در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت 
ــند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر و به متقاضى تحويل  ــال اعتراض س مقرر و عدم ارس

خواهد شد.9806474
رئيس ثبت اسناد و امالك چناران

ابوالقاسم نظام زاده

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــده و تقاضاى كتبى جهت  ــهاديه گواهى ش ــون خانم مهديه صالحى با ارائه دوبرگ استش چ
ــت تمامت يكهزار  ــت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه  و مدعى اس ــند مالكي دريافت س
قسمت مشاع از 17779/82 قسمت يك هشتم  سهم از 4 قسمت از 64 قسمت از 3/5 سهم 
از 25 سهم ششدانگ پالك باقيمانده 149 اصلى بخش 7 چناران به علت سهل انگارى مفقود 
ــيداكبر  ــت مورد نظر ذيل ثبت 85541 دفتر 602 صفحه 357 بنام س ــت و تمام گرديده اس
اعظمى ثبت و سند به شماره 0066821 سرى ب 85 صادر گرديده است و برابر سند قطعى 
به شماره 81283 مورخ 91/08/04 دفتر 40 چناران به خانم مهديه صالحى انتقال يافت دفتر 
ــاده 120 آيين نامه قانون ثبت امالك متذكر  ــتناد م امالك بيش از اين حكايتى ندارد: به اس
ــند  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س مى گردد هر كس نس
ــار آگهى به اين اداره مراجعه  ــد بايد ظرف مدت 10 روز پس از انتش مالكيت نزد خود مى باش
ــند مالكيت يا سند معامله تنظيم شده تسليم نمايد . در  و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت المثنى طبق  ــال اعتراض س غير اين صورت پس از انقضاى مهلت مقرر و عدم ارس

مقررات صادر و به متقاضى تحويل خواهد شد . 9806402آ

                                             رئيس ثبت اسناد و امالك چناران 
                                                   ابوالقاسم نظام زاده  

 
آگهى اعالن افراز ومعا ينه محل

ــند  ــت وارده 2424ب 98 مورخ 1398/5/1وس ــر به اينكه آقاى على وزينى برابر درخواس نظ
ــهمى خويش به  ــتان بهار تقاضاى افراز س ــماره 32898 مورخ 1365/2/23دفتر21 شهرس ش
ــهم از 712 و پنج ششم سهم مشاع اراضى  ــوم س ــهم و دو س مقدار 0439 يك هفتم از دو س
ــدانگ قريه آبرومند، پالك 128 اصلى  ــعير شش ــاع از 96 ش ــعير مش مزروعى ديمى از 94 ش
ــراى ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد  ــار همدان را از اين اداره نموده اند، لذا در اج ــش چه بخ
ــاعى وافرادحقيقى و حقوقى كه خود را از آن  ــمى الزم االجراء از كليه مالكين مش ــناد رس اس
ــردگان دارند در مورخ6  ــود چنانچه اعتراضى به تصرفات نامب ــق مى دانند دعوت مى ش ذيح
ــاعت 9 صبح كه عمليات افراز انجام مى شود در محل حضور يافته مراتب را  /1398/6راس س
ــاعى مانع از عمليات افراز نخواهد شد .(م  ــت عدم حضور مالكين مش اعالم نمايند. بديهى اس

الف 180)9806460
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك بهار 

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى محمدعلى على داديان فرزند بابا به شماره شناسنامه35920 و شماره ملى0680351418 
ــليم دو برگ  ــه98/05/09 با تس ــماره98/5665 مورخ ــروحه ش ــادره از بجنورد برابر مش ص
ــهاديه كه صحت امضاء شهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 29 شهرستان  استش
ــده اند كه سند مالكيت به ميزان دونهم سهم مشاع از دو  ــده است مدعى ش بجنورد گواهى ش
ــماره  ــش دانگ پالك1878- فرعى از 171 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به ش دانگ از ش
ــده  ــمار چاپى346218 به علت نامعلومى مفقود ش ثبت69200 صفحه 337 دفتر 444 به ش
است درخواست صدور سند المثنى نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
ــود تا هركس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور بوده و  مراتب يك نوبت آگهى مى ش
ــد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به  ــند مالكيت نزد خود مى باش يا مدعى وجود س
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
ــد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به  ــت چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس بديهى اس

صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.9806450
تاريخ انتشار: 1398/05/24

عليخان نادرى رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

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

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

ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  آگه
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره

ــه 189/97  موضوع قانون  ــت اول / دوم كالس 139860306007000347 -98/05/16 هيئ
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــول   ــام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى جان گل ادهمى  فرزند رس ــوزه ملك تربت ج ح

بشماره شناسنامه7
ــع پالك0 فرعى از 173- ــاحت 248 متر مرب ــادره از تربت جام در يك باب منزل به  مس ص
ــهد خريدارى از  ــان رضوى بخش 13مش ــده   واقع در خراس 174- اصلى   مفروز و مجزى ش
ــتخواه احمدى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــمى آقاى محمد عمر دوس مالك رس
ــبت  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  به صدور س
ــيد ظرف مدت يكماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.9806449
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/6/9

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه612به استناد دو برگ  ــماره شناس ــينى فرزند جالل به ش نظر به اينكه خانم تكتم حس
ــند مالكيت المثنى نوبت  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــهاديه گواهى ش استش
ــدانگ پالك8548 فرعى  ــند مالكيت شش ــه اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه س اول ب
ــه آدرس خيابان امام  ــيروان بخش 5 قوچان ب ــهيد واقع در قطعه چهار ش ــى پيرش از 2 اصل
ــت با بررسى دفتر امالك  ــده اس ــد بعلت نامعلومى مفقود ش ــان ميباش رضا كه متعلق به ايش
ــماره  ــماره چاپى 562222 ذيل دفتر الكترونيك بش ــند مالكيت آن بش معلوم گرديده كه س
ــت.دفتر امالك بيش از  ــليم گرديده اس 139720307114000502 بنام نامبرده صادر و تس
ــاده 120 آئيننامه قانون ثبت مراتب  ــتناد تبصره يك اصالحى م اين حكايتى ندارد.لذا به اس
ــك مورد آگهى معامله اى انجام داده  ــبت به مل يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش يا مدعى وجود س
ــند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد  ــند مالكيت يا س اعتراض خود را به همراه اصل س
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند  بديهى اس
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى  ــند معامله رس مالكيت يا س

اقدام خواهد شد.9806446

تاريخ انتشار اگهى:98/05/24
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه547به استناد دو  ــماره شناس ــمى فرزند محمد به ش ــماعيل قاس نظر به اينكه آقاى اس
ــند مالكيت المثنى  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــهاديه گواهى ش برگ استش
ــدانگ پالك  ــند مالكيت شش ــى اند كه س ــه نموده و مدع ــن اداره مراجع ــه اي ــت اول ب نوب
ــه آدرس خيابان  ــيروان بخش 5 قوچان ب ــه ش ــى از 13 اصلى واقع در قطعه س 13102 فرع
ــت با بررسى دفتر  ــده اس ــد بعلت نامعلومى مفقود ش ــان ميباش جواداالئمه كه متعلق به ايش
ــل دفتر الكترونيك  ــماره چاپى 656651 ذي ــند مالكيت آن بش ــالك معلوم گرديده كه س ام
ــت.دفتر امالك  ــليم گرديده اس ــماره139820307114000917بنام نامبرده صادر و تس بش
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه قانون ثبت  ــش از اين حكايتى ندارد.لذا به اس بي
ــبت به ملك مورد اگهى معامله اى انجام  مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
ــتنى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش داده يا مدعى وجود س
ــند معامله رسمى به اين اداره تسليم  ــند مالكيت يا س آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س
ــا وصول اعتراض بدون  ــدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ي ــت در صورت ع نمايد بديهى اس
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد.9806448

تاريخ انتشار اگهى:98/05/24
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003211- 1398/04/25 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــناد رس ــاختمانهاى فاقد اس وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 789 كدملى  ــورانى به شناس ــفى س تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حبيب اله يوس
ــاحت 798 مترمربع  ــدانگ يكباب منزل به مس ــاد فرزند على احمد در شش ــادره تايب 0748801537 ص
پالك شماره 171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 4 أمشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــفى و قس از مالكيت مرحوم على احمد يوس
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 

متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9805758
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/09 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/24

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــت اول موض ــماره 139860306015002943- 1398/4/10 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سيبك الفي آبقه ئى به شناسنامه شماره 1382 كدملى 0748461310 
صادره تايباد فرزند محمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 247,61 متر مربع پالك شماره 57 فرعى 
از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمتى از پالك محرز گرديده اس كريم كريمدادى و قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باش داش
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 تند مالكيت صادر 

خواهد شد. 9805759
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/09 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/24

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

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

ــى و اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000283 - 98,4,26  هيئت اول /  س
دوم كالسه 97,299  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى محمد رضا غفارى   

فرزند غالمعلى  بشماره شناسنامه 127
صادره از تربت جام در يك باب منزل مسكونى به  مساحت 163,85 متر مربع پالك فرعى از باقيمانده 
پالك1120 - اصلى اصلى  مفروز و مجزى شده   واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت 
ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى فريدون پيام عسكرى   محرز گرديده است. لذا به منظور 
ــبت به  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو  صدور س
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805646
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/24
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ دا﹡︪﹊︀ر ︮﹠︺️ ︫︣ق
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٣۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧١٩١٩

︣ای   ︋﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ــ︡ : -︨  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
 ﹤ ︀﹨︡ی︋   ︫﹟︧ و آ﹇︀ی ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝ــ  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣۵٩۶۵۴︋   ︫﹤ ︣ا︨ــ︀﹡﹩︋  ــ︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ﹡︀︮︣︠  ﹝︡ت دو︨ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٨٧٢٣٧٢٧٠٧ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹤︋ ﹩﹡︀︨︡ی ︠︣ا﹞ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۴٢٩٧١١ ︋﹥ ︨﹞️ ر﹝︫
 ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹩﹡︀︨︡ی و ﹡︀︮︣ ︠︣ا﹨︀︫ ﹟︧ ︣ک︐︪﹞ آور ︫︣﹋️ ︋﹥ ا﹝︱︀ء ︡︺︑ ︀دار و︋ ︣ه - ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︡﹞ ️﹫﹨

دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۵۶۵٠۵٢)

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۰

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︡﹡︀ آ︨﹫︀ ︋︀ر ﹁︣ا︋︣ ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۶٨۵٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۵٠٧٠٣٢
︣ا︨ــ︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︠  ــ︣﹋︐︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏︋   ︫﹩﹀﹠ ــ﹞︀ره ۵٠٠٩ ﹝﹢رخ ٩٧,٨,۶ ا﹡︖﹞﹟︮  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٠٢ و ﹡︀﹝﹥︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡: آ﹇︀ی ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا︨ــ︡ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٧٩٩٧٠١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
٢- ︠︀﹡﹛ ﹝︺︭﹢﹝﹥ د﹜︡ار ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٧٩۵۶٠٠١٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٣ - آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ︧︀م ا﹜︡﹟ ︫﹞︦ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵۵٣٩٣۴۶۶٩۶ ︋﹥ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹡︭︣ت ﹝﹠﹢︣ی︋  ︣﹋︀ء ) ۵-︠  ︀رج از︫  ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (︠   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩۵٧٩٨٩٢︋   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ا︨ــ︡ی︋  ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۴-︠ 
ــ︣﹋️ از﹇︊﹫﹏  ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ︣ای ﹝︡ت ﹡︀﹝ــ︡ود ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢ - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋  ــ︣﹋︀ء )︋  ︀رج از︫   ︠) ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝ــ ــ﹥︨  ﹝﹙ــ٠٩١٩٧٩٩۵٧۴﹩︋ 
﹉-︨ــ﹀︐﹥-︋︣وات-﹇︣ارداد﹨︀ ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︀﹡ ︀ ﹏﹞︀︻︣︡︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞
(۵۶۵٠۶۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۱

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹫︤ ︎︣ ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧٨۶٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣۴٣٣٨
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ﹡︀︮︣ ︻﹙﹫︍﹢ر︀ن 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢۵٩١٠۴۶٨٧۵ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︻﹙﹫︍﹢ر︀ن ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٩٢١۶٩۶ ︠︀﹡﹛ ︨ــ﹞﹫︣ا ︗﹑﹜﹫︀ن ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢٣١٩۶۴۵ آ﹇︀ی 
 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋﹥ ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︧︮ــ﹫﹟ ا﹝﹫︣ی ا︨ــ﹀﹠︡﹇﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢٣۴٨١٨۵٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ا︣﹫﹞ا
 ︡﹡︧︡︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹊ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ️﹝︨ ﹤︋ ﹩﹠﹫︧ ︡﹝﹞ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ️﹝︨ ﹤︋ ︧︀ب ا﹎︀﹨︀ن ﹟﹫ا ﹤︧︨﹢﹞

. روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡ . 
(۵۶۵٠٩٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹫︤ ︎︣ ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧٨۶٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣۴٣٣٨
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︻﹙﹫︍﹢ر︀ن از︾︡﹋︡ ﹝﹙٠٩٣٧٩٢١۶٩۶﹩ 
﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ﹡︀︮︣ ︻﹙﹫︍﹢ر︀ن   ︨﹤ ︡ا﹇︐﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢٣١٩۶۴۵︋  ــ﹞﹫︣ا ︗﹑﹜﹫︀ن︮   ︨﹜﹡︀ ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و︠   ︨﹤︋
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و آ﹇︀ی ا﹝﹫︧︣ــ﹫﹟ ا﹝﹫︣ی ا︨ــ﹀﹠︡﹇﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٢٣۴٨١٨۵٠︋   ︨﹤ از︾︡﹋︡ ﹝﹙﹩ ٢۵٩١٠۴۶٨٧۵︋ 
﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡ آور ︫︣﹋️ ︋﹥ ا﹝︱︀ء ﹝︪︐︣ک ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و 
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹝︱︀ء ا︨﹠︀د ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء وا︡ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی 

︻﹙﹩ ︻﹙﹫︍﹢ر︀ن از︾︡ و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
(۵۶۵١١۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︻︀رف ︫︣آوران ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۵۶۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢١١٨٢۶
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ︨︺﹫︡ ︎︨︣︐︩ ︋﹥ 
﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٩۴۶٩٠٢٧٠ و آ﹇︀ی ﹝︡ی ︨ــ﹙﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣۵٨٠١٠٠۶ و ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ︋﹫︡ل ︋︀زه ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٨۵۵٠۶٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ٢ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ آ﹇︀ی ︻︊︀︨ــ︺﹙﹩ ︠︣﹝﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ١٢١٩٢٢٠١۵٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و : 
آ﹇︀ی ﹝﹢︨ــ﹩ ا﹜︣︲︀ ︤دی ﹇﹙﹩ آ︋︀د ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٢١٢٢٠٩۵١٣١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ 

روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ 
(۵۶۵١١٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋﹫﹞﹥ ای آراد ︎﹢︀ن آرا﹝︩ ︎︀رس
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠۴۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶٢۵۵۶

ــ︡ :  ︀︨ــ︀ر﹎︀د ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫   ︎﹤﹝﹫ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠١,٣٠﹝︣︡ــ️ ا﹝﹢ر﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن︋  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
١-آ﹇︀ی  ︡﹫﹝︀︑﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٩۴٧٢٣۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی و ︡﹫︀︑﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩۴۵٢۴۶۴۶٣ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و ︠︀﹡﹛ ﹡﹍︀ر﹡︷︀م دو︨ــ️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩۴۴٠٣١٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡﹡︡ - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︑︺︡آور ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ا︻﹛ از ﹉ ، ︨﹀︐﹥ ، ︋︣ات 

و ﹇︣ارداد﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︪︐︣ک ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۵۶۵١٢۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︣د︦ ﹎︧︐︣ ︨﹠︀︋︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٣١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵١٨٣۶٩
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ــ︡ : آ﹇ــ︀ی ︀﹝︡ ر﹝︱︀﹡﹩︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
 ︦﹫ر ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨٩۵٧٨٩٠٧︋   ︫﹤ ــ﹙﹞︀﹡﹩︋  ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه -آ﹇︀ی ﹝︡ی︨   ︨﹤  ︋٠٩۴٢٠٠٢۴١۵
﹨﹫️ ﹝︡︣ه -︠︀﹡﹛ ا﹁︧ــ︀﹡﹥ داد︨︐︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ر﹝﹙﹩ ٠۶٣٩٨١۶٠٧١ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡.و﹋﹙﹫﹥ 
 ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ، ﹤︐﹀︨ ، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ︡آور ︫︣﹋️ از︺︑ ︀دار و︋ ا︨﹠︀د و اوراق

︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨
(۵۶۵١٢٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۸

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ر︨︀﹡︀ب ︎﹫﹞︀ن ︎︀رس ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧۶١۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٣٠٠۵٨
ــ︡ : - آ﹇︀ی ︻︊︀︨︺﹙﹩ راد﹁︣  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠٢,١٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
﹋︡﹝﹙﹩ ۶۵٠٩٨١٢٢٧۴ - آ﹇︀ی ﹝︡ی ﹝﹢︨﹢ی ︀︋﹍﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٩٩٣۵٢١ -︠︀﹡﹛ ﹡︧︣﹟ ﹜︴﹫︿ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴١٩۵٩۶۴٣ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ء 
ــ︀ل ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡︡ -︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ : آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹁︀︲﹙﹩ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٣٧٢٠٧٣۴ -  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه︋ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س  ︀︻︡ی ﹋︡﹝﹙﹩ ۶۵١٩۶٨۶٢٢٠︋  ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل : آ﹇︀ی ︗︺﹀︨︣ 

︗️ درج آ﹎﹩ و د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. 
(۵۶۵١۴۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۳

۹

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︗︀ده را﹡︀ن ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٩۴٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢١٧٨٢٧
﹠﹀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ﹝﹢︨︧︀ت  ﹞︀ره ٩٧,٣١۵١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,١٩ ا﹡︖﹞﹟︮  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,١۵ و ﹡︀﹝﹥︫  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
و︫ــ︣﹋︐︀ی ﹞﹏ و﹡﹆﹏ دا︠﹙﹩ ﹋︀﹐ ی ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜﹥ ︔﹆﹀﹩ راد ︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٧٣۴٧٨٢ ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه . ٢- آ﹇︀ی ︎︣و︤ ﹋﹢﹨︧︐︀﹡﹩ ﹝﹞︡ آ︋︀د ︋︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧۵۶٧٨١٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
. ٣- آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹝︖︐︊﹩ ︫︀رع ︫︣ی ︋︪ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢١١١٢٩۵۵ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه . ۴-آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ذا﹋︣ ا﹜︧﹫﹠﹩ ︋︪﹞︀ره 
 ︣︡﹞ آور ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︡︺︑ اوراق و ا︨﹠︀د ﹤﹫﹚﹋ . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا . ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ٠٩٣٨٠۶٨٩٩٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹚﹞

︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۵۶۵١۴۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۴

۰

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︻︀رف ︫︣آوران ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۵۶۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٢١١٨٢۶
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤  ︋﹩﹡︀﹝﹚ ــ︡ : آ﹇︀ی ﹝︡ی︨  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝٠٩٣٩٨۵۵٠۶٢︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︣ه ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ︋﹫︡ل ︋︀زه ︋﹥ ︫ــ︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫٠٩٣۵٨٠١٠٠۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر
﹨﹫️ ﹝︡︣ه آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ︎︨︣︐︩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٩۴۶٩٠٢٧٠︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋︣ای 
﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . و ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︨︺﹫︡ ︎︨︣︐︩ و ﹝︡ی 

︨﹙﹞︀﹡﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
(۵۶۵١۵١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۴

۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︫﹞︪︀د ︋︐﹟ ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٩٧٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨۴۴٠۴
﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. آ﹇︀ی  ︀ل٩٧︋  ︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥︨  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︨ــ﹫︡ ﹇︀︨﹛ ︫﹀︀﹩ ﹡︥اد ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣١٧٧٠٧٠، آ﹇︀ی ︨﹫︧︡﹫﹟ داوودی ﹝﹆︡م ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٧١٣٢۴١ ، آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ و︡ا﹡﹩ 
 ﹩﹝﹁آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹞ ︣ه ︋︣ای︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮ــ﹢ردی ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٢٠٣١۴٩٠٩٢٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا﹠︖︋
رو︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٢٠٨١٣٠ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ، ︠︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ︀ر︨﹢﹇﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣۴١٩٩١٣ ︋﹥ ︨﹞️ 

 .︡︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ︀ب ︫︡﹡︡.روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت
(۵۶۵١۵٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸

۰۶
۴۴

۲
آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ر﹡﹍﹫﹟ ﹋﹞︀ن ا﹡︣ژی ︨﹠︀︋︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٧١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٨۶۵٧٨

 ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤︋٠٩٣٩۴۵١١٨٢ ﹩﹚﹞︡﹋︀ ﹢ر︋   ︎﹟﹫︧ ︡﹫︺ ︡ : ١ - آ﹇︀ی︨  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ️﹝  ︨﹤  ︋٠٩٣٩٢٢٢٢۴٨ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢. آ﹇︀ی ︡﹝﹞﹢︎︀﹡﹊︀ره︋  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢١٠۴٠٢︋﹥︨   ︫﹤ ︣ا︨︀ن︋  ــ︍︀د︠  ︫ــ︣﹋️︨ 
﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣. آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د ︮︡ری ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ۵٧٢٩۴٣١٨۴٨ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︵︣ف ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ا﹝︀ن ا﹡︣ژی ﹁︣دوس ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۵٩٨٠٠۶︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۴.آ﹇︀ی ﹡︀︮︣︗︀﹡︪︀﹨﹩ ︋︀﹋︡﹝﹙﹩٣۶٧٠١۶٧١۵٣ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۵. آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︋︣﹨︀﹡﹩ 
︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ١٠۶٣٣۵۶۶۴۴ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ﹝︡︣ان ︑︀︑︀ر ١٣٩٩,٠۴,٠٢ ︑︺﹫﹫﹟ و﹋﹙﹫﹥ اوراق 
 ︀ ︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋ــ️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝︐︽﹫︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و در ︾﹫︀ب ا︪ــ︀ن ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋  وا︨﹠︀در︨ــ﹞﹩ و︋︀﹡﹊ــ﹩ و︑︺︡آور︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞
(۵۶۵١٨٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

فرهنگ والیت و غدیر را در سراسر جهان گسترش دهیم  رسا: حضرت آیت اهلل علوی گرگانی در دیدار سردار یعقوب سلیمانی، رئیس ستاد بازسازی واقعه غدیر گفت: باید والیت اهل بیت)ع( را در 
سراسر جهان گسترش و نشر بدهیم. این وعده خداست که دین خود را در پرتو والیت در سراسر دنیا نشر می  دهد، البته میدان را ابتدا در اختیار دیگران قرار می  دهد ولی عاقبت در دست صاحبان حق خواهد بود. 

حتی در طول تاریخ، دشمنان و مخالفان اهل بیت)ع( نیز با عمل و کار درست ما والیی شده اند، همچنانکه امام صادق)ع( فرمود: مردم را به سوی ما بدون زبان و با عمل خود دعوت کنید.

 مجموعه سخنان حجت االسالم دکتر نجف لکزایی 
درباره والیت در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(- )1(

والیت، نتیجه نگاه سیستمی به دین است
معارف: تعریف مفهوم اندیشه سیاسی 
جدا از محتوای آن، پاسخی به مسائل 
زندگی سیاسی است. با توجه به اینکه 
زندگی سیاسی ما وجوه مختلفی دارد 
و از حرکت و پویایی برخوردار اســت، 
تمامی این ویژگی ها در مورد اندیشه 
سیاســی نیز وجــود دارد. با توجه به 

آنچه انســان می پسندد و آنچه ناخوش می دارد، نوع اندیشه سیاسی نیز به تبع 
آن متنوع و متفاوت خواهد شد.

حضرت امام)ره( معتقد بودند انســان از ســه الیه وجودی عقلی، نفســانی و 
جســمانی یا ظاهری برخوردار است که با توجه به این سه الیه وجودی، اسالم 
نیز سه بخش مشتمل بر اصول دین، اخالق و فقه دارد. اصول دین بخش باورها 
و بینش را تشکیل می دهد  و به الیه عقلی وجودی ما برمی گردد. اخالق بخش 
گرایش های ما را تشــکیل می دهد و مربوط به حوزه نفس می شود و فقه نیز به 

حوزه کنش ها و رفتار ها و بخش ظاهری مربوط می شود. 
بر همین مبنا امام)ره( معتقد بودند هر جلوه رفتاری انسان را که در نظر بگیرید 
این ســه الیه را دارد. حتی در حوزه سیاســت و زندگی سیاسی نیز ما این سه 
بخش را داریم؛ باورهای سیاســی، گرایش های سیاســی و کنش های سیاسی. 
بنابراین اندیشــه سیاسی در نگاه حضرت امام)ره( سه بخش مهم پیدا می کند؛ 
یکی اندیشــه های سیاسی عقلی، فلســفی و کالمی که از آن با عنوان فلسفه 
سیاسی و کالم سیاسی تعبیر می شــود و حوزه بینش و باورهای ما را تشکیل 
می دهد؛ بخش دوم اخالق سیاسی و بخش سوم فقه سیاسی است که برگرفته 

از مباحث فقهی است.
امام از ســوره حمد برای بیان مفهوم سیاست و انواع سیاست از یک نگاه قرآنی 
و دینی اســتفاده کردند. در سوره حمد از سه جریان صحبت شده است. اولی 
بحث صراط مســتقیم اســت که در کنار آن دو جریان مغضوبین و ضالین نیز 
برمال می شــوند. مغضوبین کسانی هستند که حقیقت را می شناسند ولی انکار 
می کنند و ضالین کســانی هستند که حقیقت را نمی دانند و در مسیر گمراهی 
حرکت می کنند. در این جریان شناسی، صراط مستقیم و بحث شناخت و عمل 
به حقیقت را داریم. در مغضوبین حقیقت هســت ولی عمل به حقیقت وجود 
ندارد و  گروه ضالین حقیقت را نمی دانند و تصور می کنند عملشــان بر اساس 

حقیقت هست. 
بر همین اساس جریان های سیاسی نیز سه دسته می شوند: صراط مستقیم که 
حضرت امام آن را سیاســت الهی می نامند و انبیــا و ائمه و علمای الهی آن را 
انتخاب کرده بودند؛ جریان دوم، سیاست مغضوبین و طاغوت است که همچون 
ابلیس حقیقت را می دانند ولی به آن عمل نمی کنند - امام)ره( سیاستی را که 
نظام استکباری در دنیای امروز اعمال می کند از این قبیل می داند- و دست آخر 
سیاســت ضالین که از آن به سیاست حیوانی و مادی تعبیر می شود که ناقص 

است ،چرا که در آن از نیازهای معنوی انسان غفلت می شود.
نوع نگاه حضرت امام)ره( به بحث حکومت سیاسی ریشه در شیوه اسالم شناسی 
ایشــان دارد. به طور کلی می توان از دو نوع اسالم شناسی در میان اندیشمندان 
مســلمان صحبت کرد که در یک نوع از آن ها بحث متوجه همه ابعاد اسالم و 
بعد سیاسی آن می شود، ولی در نوع دیگر، جنبه ها و ابعاد محدودتری از اسالم 

را مورد توجه قرار می دهیم. 
از نوع نخست به اسالم شناسی جامع و سیستمی  و از نوع دوم به اسالمی شناسی 
جزئی و خرد و غیرهدفمند تعبیر می شــود. تلقی که در تعریف دوم وجود دارد 
این است که هر چقدر به شریعت عمل کنیم به اسالم عمل کرده ایم، ولی بحث 
در نگاه نخست این است که اسالم به مثابه یک سیستم و نظام جامع مورد توجه 
قرار می گیرد که در آن همه اجزا به هم مرتبط هستند و ارتباط تعریف شده ای 

داشته و هدفمند عمل می کنند.
بحثی که حضرت امام مطرح می کنند این اســت که عمل به همه اسالم، نتایج 
ذکر شــده توســط خداوند را به بارمی آورد. بنا بر ایــن تعریف، وقتی جامعه 
پیشرفت خواهد کرد که ما به همه ابعاد اسالم عمل کنیم. بر همین اساس است 
که وقتی در روایات و احادیثی گفته می شود اگر یک فرد مسلمان فالن عمل را 
انجام ندهد، مسلمان نیست، از آن اعمال تلقی سیستمی می شود.  نکته ای که 
حضرت امام)ره( مطرح می کنند این است که اسالم اگر سه بخش دارد باید به 
هر ســه بخش آن عمل شود. چنانکه اگر اسالم سیاست دارد باید به آن توجه 
کنیم. از نظر حضرت امام)ره( همه نهادهای اساســی در اسالم مورد توجه قرار 
گرفته اند، یعنی همان گونه که نهاد خانواده مورد توجه است، نهادهای اقتصاد، 

تربیت و سیاست نیز مورد تأکید قرار گرفته اند. 

حجت االسالم والمسلمین ماندگاری:

نخ تسبیح همه فداکاری ها والیت اهل بیت b است
رســا: رئیس مؤسسه ســیره شهدا، 
گذشت از گناه، خطای دیگران، تعلقات 
دنیوی و گذشــت از جــان را مقدمه 
رسیدن به مقام شهدا دانست و تأکید 
کرد که جانمایه گذشــت باید والیت 

اهل بیت)ع( باشد.
حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی 

ماندگاری که در مراســم یادواره شهدای منطقه آذر قم سخنرانی می کرد با بیان 
اینکه شهدا به مقام قرب الهی رسیدند، گفت: مدال های دنیوی و مقام های مادی 
در این دنیا زودگذر و دارای تاریخ مصرف هستند، ولی شهدا به مقامی رسیدند که 

اولین و آخرین مقامشان ستودنی است.
وی افزود: امام راحل می فرمود: شهدا به مقامی رسیدند که عباد و زهاد به مقامشان 
غبطه می خورند؛ باید بدانیم شهدا چه کردند که به این مقام رسیدند و آیا اساساً این 

مقام برای ما نیز دست یافتنی است یا خیر؟
حجت االسالم والمسلمین ماندگاری رسیدن به مقام و منزلت شهدا را امری ممکن 
و دست یافتنی عنوان و تصریح کرد: همه مردم، مسئوالن و جوانان ما باید بدانند 
مقام شهدا عالی است، ولی حتی برای کسانی که تا به امروز درگیر آلودگی بوده اند 
نیز این رسیدن به آن غیرقابل دسترس نیست، همچنانکه حرهای زیادی در طول 
تاریخ به این مقام رسیده اند. وی بیان داشت: عید قربان که آن را پشت سر گذاشتیم 
به ما یاد داد باید اهل گذشت باشیم تا به مقام قرب الهی برسیم، یعنی ابتدا باید 
اسماعیل های درون خود را ذبح کنیم تا ابراهیم وار به وادی امن الهی برسیم؛ شهدا 

نیز در مسیر جاودانگی خود از چهار امر مهم گذشتند.

 پاداش تقوای جوانان امروز بیشتر از جوانان گذشته است
اســتاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نخستین دروازه گذشت، گذشت از محارم و 
معاصی الهی اســت، گفت: امروز ابزار گناه به راحتی در اختیار جوانان قرار دارد و 
جوانی که در این شرایط گناه نکند به مراتب ارج و قرب بیشتری نسبت به کسانی 

دارد که در گذشته گناه نکردند، چون ابزاری در اختیار آن ها نبود.
وی تأکید کرد: مسیر دوم گذشت، گذشت از خطای دیگران است که شهدای ما به 
تأسی از اهل بیت)ع( در این وادی گام برداشتند. امیرالمؤمنین)ع(، امام حسن)ع(، امام 
حسین)ع( و ائمه دیگر بارها در طول زندگی شان از سخت ترین دشمنانشان گذشتند.

حجت االسالم والمسلمین ماندگاری گذشت از تعلقات دنیوی را گام سوم شهدا برای 
رسیدن به مقام قرب الهی دانست و یادآور شد: شهدا همچون ابراهیم خلیل از زن و 
فرزندشان گذشتند و محبت خدا را بر محبت های دنیوی ترجیح دادند، شهدای ما 
همچون شهید حججی بی احساس نبودند بلکه دلبستگی خود را به تعلقات دنیوی 
پاره کردند. امروز کسی که خمس و زکات نمی دهد یا با اینکه توان دارد برای دیگران 
خرج نمی کند بی دین نیست بلکه نمی تواند از این مال دل بکند.وی یادآور شد: اما 
گذشت چهارم که شهدا در آن خوش درخشیدند، گذشت از جان بود. انسان اگر در 
مسیر رضایت الهی از جان بگذرد خود خداوند به مصداق آیه شریفه »ان اهلل اشتری 
من المؤمنین« خریدار او شده و به او حیات جاودانه می دهد؛ به همین دلیل است که 
همه مردگان پس از چند سال فراموش می شوند اما شما امروز پس از بیش از 30 سال 
هنوز برای شهدا مراسم می گیرید.رئیس مؤسسه روایت سیره شهدا گفت: مرتاضان 
هندی هم از جان و مال خود می گذرند، یا شــنیدم فردی که ثروت زیادی داشت 
برای آدامس جویده شده فالن بازیکن بسکتبال آمریکا هزاران دالر پول خرج کرد، 
ولی این ها ریالی ارزش ندارد، چون نخ تســبیح همه گذشت ها والیت اهل بیت)ع( 

است که به والیت خداوند متصل می شود.

 معارف/نقوی  والیت و امامت مهم ترین 
وجه تمایز گفتمان حکمرانی اسالمی با سایر 
گفتمان های رایج در طول تاریخ و در میان 
ملت های گوناگون است. شکل گیری نظریه 
والیت فقیه از دل گفتمان والیت و پویایی 
آن در چهار دهه پس از انقالب سبب شده 
توجهات اندیشمندان جهانی بیش از پیش 
پویایی  دالیل  بررسی  شود.  جلب  آن  به 
این نظریه در دورانی که به پایان تاریخ از 
آن تعبیر می شد، موضوع گفت و گوی ما با 
حجت االسالم دکتر مصطفی امینی خواه بود 

که در ادامه خالصه ای از آن را می خوانید:

 جناب امینی خــواه! ایده حکمرانی 
که  دارد  والیی چــه ظرفیت هایــی 
مدل های حکمرانی مدرن از پاسخ به آن 

عاجز هستند؟
پاســخ به این ســؤال نیازمنــد یک بحث 
آنتولوژیک وهستی شناســانه است. دراین 
هرم انســان باید تعریــف و مقصد و غایت 
نیز بازتعریف شــوند. در این رویکرد رهبر و 
راهنما نیز با شــاخصه هایی معین می شوند 
که مهم ترین آن ها این اســت که مسیر را 
به درستی بشناســد، طی کرده باشد و امر 
مجهولی برایش باقی نمانده باشــد. نمونه 
کامل چنیــن شــاخصه هایی در پیامبر و 
اهل بیــت)ع( وجود دارد. والیت در این نگاه 
که به نعمت تعبیر می شــود و در روز غدیر 
به کمال می رسد، همچون مکانیزمی است 
که نعمت های خدادادی را در یک سامانه به 
جهت مطلوب هدایت می کند. به همین دلیل 
در روایت داریم که در قیامت از نعیم سؤال 
می شود؛ که اهل بیت)ع( فرمودند، نعیم ما 
هستیم، یعنی درباره ما سؤال می شود. حتی 
پرسش هایی از این دست که عمر را چگونه 
صرف کردی نیــز در این پازل و در دل این 

سیستم معنا پیدا می کنند.
نکته ای که در این بین وجود دارد این است 
که هیچ انســانی از نعمــت والیت محروم 
نیست، یعنی باالخره یک سیستم و جهت، 
حاکم و سوار بر زندگی فرد هست. هر انسانی 
مدلی را پذیرفته که این مدل، هژمونی حاکم 
بر زندگی اوست که ممکن است والیت اهلل یا 

والیت طاغوت باشد.

ذیل  در  امروزی  انســان  زیســت 
حکمرانی والیی با حکمرانی غیروالیی 

چه تفاوت  هایی دارند؟
قطعاً ابعــاد و وجوه تأثیرگــذاری این دو با 
یکدیگر تفاوت دارد. وقتی سیستم الهی بر 
زندگی انســان حاکم شود، سبک زندگی او 

می رود.  عبودیت  ســمت  به 
محور زندگی انسان در سایه 
و  الهــی، عبودیت  حاکمیت 
فعال کردن استعدادهاســت. 
در هر مدلی غیر از حکمرانی 
والیی، والیت فرعونی را شاهد 
خواهیم بود که به تعبیر قرآن 
سعی در استخفاف و کوچک 

کردن انســان و استعدادهای او دارد. والیت 
فرعون فعلیت هــا را از بین می برد و با تمام 
قوا تالش می کند نگذارد استعدادهای انسان 
به فعلیت برسد. قرآن اصطالح مستضعفان 
را برای همین انســان ها به کار می برد، چرا 
که اجــازه به فعلیت رســاندن توانایی ها و 
استعدادهای خود را ندارند. این دقیقاً مدل 
حکومت فرعون اســت که هر کس ثروت و 
قدرتی داشــته باشد، انسان ها را به عبودیت 
خود می کشــد. ولی اهلل اما به تعبیر قرآن، 
مشکاتی برای عبور نور است؛ نوری که مدام 
در جامعه می تابد، خودش دیده نمی شود و 
دعوتش الی اهلل است. ولی خدا در مسیر این 
دعوت آسیب ها و رنج های فراوانی می بیند. او 
مردم و جامعه را به عبودیت خودش دعوت 
نمی کند، بلکه برای بردن انســان به سمت 
خدا مشکالت را به دوش می کشد، به همین 
دلیل است در طول تاریخ که نگاه می کنید 

ولی، مظلوم ترین فرد در جامعه است.

یکی از پرسش هایی که مدام مطرح 
می شــود این اســت، در دورانی که 
غربی ها عقل را بر مناسبات حاکمیتی 

که  دوره ای  در  و  نشاندند 
حضور  معصــوم)ع(  ولی 
به  ضرورتی  چــه  ندارد 

رجوع به ولی هست؟ 
بایــد دو ســاحت را بــرای 
عقــل تعریــف کنیــم. یک 
ساحت، کشــف ضوابط کلی 
و نسبت های کلی است. عقل 
روابط کلــی را درک می کند ولی کشــف 
جزئیات کار او نیست، بلکه به واسطه علم و 
معرفت حاصل می شود. حتی گزاره هایی که 
در مورد علم وجود دارند قابلیت نفی و نقض 
دارند و دیدگاه پوزیتیویستی حاکم بر فضای 
علمی جهان نیز ادعایی در مورد ثابت بودن 
این گزاره ها ندارد، بلکه می گوید آن چیزی 
علمی است که بشــود نقض کرد. خیلی از 
موضوعات در عالم کشف شده، ولی هیچ گاه 
کسی جرئت چنین ادعایی را نکرده که همه 
مسائل را کشف کرده یا خواهد کرد. ولی در 
مسیر والیت الهی برعکس است و ادعای ما 
این است که همه امور عالم همچون گردویی 
در مشت ماست و بر آن سیطره داریم. این ها 
مســائل آکادمیک بود که مطرح شد و نگاه 
دیگری در مســائل سیاسی حاکم است. در 
فضای علمی ما درگیر و دار پوزیتیویســم 
بودیم و در نگاه سیاسی درگیر سکوالریسم 
شدیم. سکوالریسمی که برای والیت، فضا و 
محدوده تعریف می کند و می گوید که فقط 
حق اظهار نظر در مســائلی مثل نماز، حج، 
روزه و امثالهم را دارد و حق هیچ اظهارنظر 
و ورودی به مسائلی همچون اقتصاد، تأمین 

اجتماعــی و حقوقی را نــدارد. ما به همان 
دلیل نیازمند والیت فقیه هســتیم که در 

رســول)ص(  حضرت  عصر 
نیازمنــد آن بودیــم. وقتی 
فردی را به عنــوان پیغمبر 
قبول کردیم به همان دلیل 
باید در تمام حوزه ها تابع او 
باشــیم. بر همین مبناست 
که حرف از عدم محدودیت 
والیت حضرت رســول)ص( 
می زنیم، چرا که نمی خواهیم 
مثل حضرت مسیح)ع( فقط 
او را در وجه معنوی و فردی 
داشته باشیم. خروجی جریان 
ســقیفه نیز دقیقاً به همین 
با  تفاوت هــای جدی  دلیل 
مدل حاکمیتی ارائه شــده 

در غدیرخم پیدا می کند. در ســقیفه همان 
بحث رجوع به عقل راسیونالیســمی مطرح 
می شــود که مردم خودشان مسائل خود را 
تشخیص می دهند و به همین دلیل والیت را 
در حد خالفت تقلیل می دهد، ولی در مدل 
حکمرانی والیت امــام معصوم، ولی جامعه 
حجت و نشانه الهی است که جامعه در همه 
زمینه های ارتباطی خود نیازمند اوست. به 
تعبیر فارابی، ولی جامعه عقل منفصل جامعه 
است که همه عقول ذیل او تعریف می شود. 
وقتی امام خمینی)ره( از والیت فقیه صحبت 
می کننــد و می گویند والیــت فقیه همان 
والیت رسول اهلل اســت یعنی همان والیت 

بروز می کند. 

گفت و گو با حجت االسالم امینی خواه درباره ظرفیت های حکمرانی والیتمدار

غدیر در آینه کتاب حکومت والیی استعدادهای بشری را به فعلیت می رساند
معارف: به غیر از کتاب 
»الغدیر« کــه بی نیاز از 
توضیح و تعریف است، 
ارزشــمند  کتاب های 
دیگــری بــا موضــوع 
غدیر و امامت منتشــر 
ادامه به  شده اند که در 
آن ها  مهم ترین  معرفی 

می پردازیم. 
1. امامت و رهبری: این کتاب، دربرگیرنده 6 
سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری درباره 
امامت در انجمن اسالمی پزشکان در زمستان 
1349 و نیز یادداشت های موجود از آن شهید 
درباره امامت، رهبری و مدیریت اســت. شکی 
نیســت که اگر استاد شهید حضور می داشت، 
اثری به مراتب کامل تر و منســجم تر از کتاب 
حاضر عرضه می داشــت ولی با این همه برای 
تکمیــل مجموعه »مقدمه ای بــر جهان بینی 
اســالمی« این کتاب را می توان به عنوان جلد 

ششم آن مجموعه مطالعه کرد.
2. والء ها و والیت ها: والء ها و والیت ها، در 
اصل مقاله ای بود که شــهید مطهری در سال 
1347 ش. بــرای درج در کتاب »محمد خاتم 
پیامبران« به مناســبت آغاز پانزدهمین قرن 
بعثت نوشته بود و در زمان حیات استاد شهید 
نیز به صورت رســاله ای کوچک منتشر شد. 
استاد مطهری مباحثی همچون مفهوم ولی و 
مولی، انــواع والها، والیت اهل بیت، والیت در 
قرآن، حدیث ثقلین، عصمــت پیامبر و امام، 
والی زعامــت و رهبری جامعه، والی غیبی یا 
ملکوتی، امام حامل والیت و والیت تکوینی را 

در این کتاب مورد بررسی قرار داد.
3. حماســه غدیر: هدف اصلی محمدرضا 
حکیمی از تألیف این کتاب، معرفی و تجلیل 
از کتاب الغدیر و مؤلف آن، عالمه امینی است. 
این کتاب نشان دهنده اطالعات وسیع نویسنده 
در علوم اســالمی، به ویژه در مباحث سیاسی، 
اجتماعی و تاریخی اســت و بیانگر این است 
که نویســنده عالوه بر آشنایی با متون اصیل 
و کهن اسالمی، با کتاب ها و مقاالت جدیدی 
که توسط نویسندگان معاصر تألیف شده نیز به 
میزان قابل توجهی آشناست. این کتاب را دفتر 

نشر فرهنگ اسالمی منتشر کرده است. 
4. چهارده قرن با غدیر: این کتاب که نوشته 
محمد باقر انصاری است، مروری است بر نتایج 
واقعه غدیر از قرن اول اسالم تا آغاز قرن پانزدهم 
و کوشــش هایی که پیامبر)ص( و امامان)ع( و 
شیعیان به پیروی از ایشان، در راه نشر آن انجام 
داده اند. عناوین فصل های کتاب از این قرار است: 
غدیر و ســقیفه در چهارده قــرن/ اتمام حجت 
خداوند تعالی با غدیر/ اتمام حجت پیامبر)ص( با 
غدیر/ اتمام حجت حضرت زهرا)س( با غدیر و... .

اهمیت وحدت در کالم امیرالمؤمنین)ع(
 رسیدن به عزت 

در گرو وحدت است 

تقریب: نگاه امام علی)ع( به موضوع وحدت، 
نگاهی راهبردی و اسـاسی اسـت که از عمق 
عشق و عالقه ایشان به پیـامبر)ص( و تـداوم 
حـیات دین و امتش برمی خیزد. ایشان ضمن 
ســفارش به تفکر در احوال گذشتگان، دلیل 
عزت یابــی آنان را این گونه بـــیان می کند: 
ـَــالَیِهْم ... «؛ »پس  »َفإَِذا تََفکْرتُْم فِی تََفاُوِت ح
آن گاه کــه در زندگی گذشــتگان مطالعه و 
انـدیشه می کنید، عهده دار چیزی باشید که 
عامل عزت آنـان بـود... که از تفرقه و جـدایی 
اجـتناب کردنـد و بر وحدت و همدلی هـمت 
گماشتند و یکدیگر را به وحدت واداشته، به 
آن ســفارش کردند«. عزت حالتی در انسان 
است که مانع مـــغلوب شـدن او در مـقابل 
دشـــمنان می شــود. امام علــی)ع( در این 
کلمات به مخاطبان خـــود می گوید، اگـــر 
بـه دنبال عزت، شأن و جایگاه واقعی هستید، 
وحدت و همگرایی را دنبال کنید که این خود 
قدرتمندترین  و  سبب می شود عزتمندترین 

افراد در روی زمین باشید. 
ایشــان در کالمی دیگر می فرمایــد: »َفانُْظُروا 
ـُوا َحیُث...َ«؛ »بنگرید که آن ها چگونه  کیَف کان
بودند، هـنگامی که جـمعیت هایشان متحد و 
خواسته هایشان متفق و دل هایشان معتدل و 
دست هایشان پشتیبان هم و شمشیرهایشان 
در راه کمک به یکدیگر بود و دیده هایشــان 
نافذ و اراده هایشان واحد بود. آیا آن ها صاحبان 
اقطار زمین نشــدند و آیا زمامداران جهان ها 

نگشتند؟«
بنابراین در کالم حضرت یک جامعه وقتی زنده 
و پایدار می شود و در قـــله مقتدرترین ها قرار 
می گیرد که افراد آن، همه از حیث اندیشــه، 
فکر، عقیده و مرام با یکدیگر یگانگی و وحدت 
و بر یاری و پشــتیبانی یکدیگر اهتمام داشته 
باشند. با وجـود ایـن، خواهند توانست از منافع 
خود دفـاع و پایه های قدرت و پیشرفت خود را 

تثبیت کنند.

والیت فرعونی 
سعی در استخفاف و 
کوچک کردن انسان 

و استعدادهای او 
دارد، فعلیت ها را از 
بین می برد و با تمام 

قوا تالش می کند 
نگذارد استعدادهای 

انسان به فعلیت 
برسد

بــــــــرش

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

نعمت والیت فقیه ازغدیر به ما رسیده است
 معارف/ مریم احمدی شیروان  در روزهای 
آغازین دهه امامت و والیت قرار داریم. روزهایی 
کــه آن را دهه کمال نبوت و اتمام رســالت و 
آخرین خلعتی می دانیم که خدای متعال به انبیا 
و مرسلین خود اعطا کرده است. به بیانی دیگر 
همان طور که خداونــد در عید قربان، نبوت و 
رسالت انبیا را به کمال می رساند، در این دهه نیز 
نبوت و رسالت خاتم انبیا حضرت محمد)ص( را 
با اعالم والیت و امامت امیرالمؤمنین)ع( در عید 

غدیر به کمال می رساند.
گفت وگوی مــا با حجت االســالم دکتر جواد 
ایروانی، عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی درباره این دهه و 

وظیفه شیعیان در این ایام است. 

 غدیر مهم ترین واقعه تاریخ تشیع است
حجت االســالم دکتر جواد ایروانی در ابتدا و با 
بیان اینکه امامت و والیــت از ارکان اعتقادی 
شیعه است، می گوید: عید قربان به عنوان یکی 
از اعیاد بزرگ اســالمی در بین همه فرقه های 
اسالمی مطرح بوده و پیام های فراوان اعتقادی، 
تربیتی و اخالقی با خود به همراه دارد. در این 
زمان فرصت و ظرفیت مناســبی برای مطرح 
کردن مسائل امامت و والیت در جامعه اسالمی 
و تقویت بنیان های اعتقادی نسل شیعه وجود 
داشــته و با اتصال آن به عید غدیر از پیام های 
اعتقادی و سیاسی آن بهره مند می شویم و بسیار 
خوشــحالیم که خداوند از طریق غدیر، نعمت 

والیت فقیه را به ما عطا کرده است.
او اضافه می کند: از واقعه غدیر می توان به عنوان 
مهم ترین واقعه تاریخ تشیع یاد کرد، زیرا پایه 
مسئله والیت از روز غدیر آغاز می شود. در آیات 
و روایات نیز به موضوع غدیر اهمیت بســیاری 
داده شــده، اما متأســفانه هنوز هم در جامعه 
اهمیت کافی و الزم به آن داده نمی شــود که 
الزم است از روش های متنوع و متفاوت مانند 
سخنرانی و سایر ابزارهای موجود، داستان غدیر 

را در متن جامعه زنده نگه داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
در ادامه توضیح می دهد: باید برای واقعه غدیر 
و دهه بین عید قربان و غدیر ســرمایه گذاری 
بیشتری انجام دهیم. خوشــبختانه در برخی 
مناسبت ها مانند عاشورا و اربعین توجه الزم را 

داشته و فرهنگ سازی کرده ایم، 
اما بــه غدیر آن طور کــه باید و 
شــاید اهمیت نداده ایم. این در 
حالی است که برمبنای روایات، 
برای عید غدیــر فرهنگی مانند 
آنچه در عید نوروز اســت داریم. 
به طور نمونــه همان طور که در 
نوروز لباس نو پوشیده، به دیدن 

هم رفته و هدیه می دهیــم، در عید غدیر هم 
طبق آنچه از معصومان به ما رســیده، باید به 
همان صورت عمل کنیم. باید در روز عید غدیر 
لباس های نو پوشیده، خود را معطر کرده، هدیه 
و اطعام داده و در پی شاد کردن دل های مؤمنان 

باشیم.

 غدیر را مانند عاشورا 
تبدیل به فرهنگ کنیم

دکتر ایروانی تأکید می کند: باید تالش شــود 
عناصر روایات معصومیــن درباره غدیر تبدیل 
به فرهنگ و تحول شود؛ مانند آنچه در عاشورا 
انجام می شود و تمام مردم به صورت خودجوش 
از ابتدای ماه محرم خود را برای برگزاری هر چه 
با شکوه تر مراسم آماده می کنند. حتی نیاز به 
تبلیغات و یادآوری در این مورد هم نیســت و 
همه از دل و جان برای آن مایه می گذارند. این 

فرهنگ باید در غدیر هم پیاده شود.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در ادامه تصریح 
می کند: با اینکه در قرن هــای اولیه روایات به 

صورت متواتــر و در معرض دید 
همه بوده اما هر چه جلوتر آمده 
کمرنگ تر شده و حتی برخی به 
اصل آن هم خدشه  وارد کرده اند؛ 
از عوامــل مهمی کــه برخی از 
به روایات  نویسندگان غیرشیعه 
غدیر کم مهری کرده  اند نیز نبود 
فرهنگ سازی اســت. عاشورا در 
بدنه اجتماعی با قدرت زیادی پیگیری می شود 
و همه جامعه شیعه در جهان به حرکت و تکاپو 
درمی آیند و به ذهن هیچ فردی خطور نمی کند 
که به اصل ماجرا خدشــه وارد کند. البته این 
مراســم در غدیر هم انجام می شود اما محدود 
اســت. باید پیش و پــس از غدیر حرکت های 
اجتماعــی و فرهنگی را در تمــام ابعاد جامعه 

شدت ببخشیم.
او با اشاره به موضع اهل سنت در حادثه غدیر 
بیان می کند: در منابع اصیل اهل سنت حادثه 
غدیر را بســیار پررنگ می بینیــم و مجموعه 
جامعــی از نقل قول هــا و احادیــث در مورد 
غدیر خم در ســه کتاب اهل سنت وجود دارد. 
از مهم ترین آن ها نوشــته امام عبداهلل حنبل و 
پیشــوای مذهبی حنبلی اســت که در اوایل 
قرن ســوم این حدیث را در کتاب مســند که 
مجموعــه ای افزون بر 30هزار حدیث اســت، 
روایت کرد. البته این حدیث در تاریخ مدینات 
دمشــق ابن عســاکر و کتاب البدایه و النهایه 
ابن کثیر نیز آمده است. در کتاب مسند حدود 

15 مورد در مجلدات مختلف حادثه غدیر با آب 
و تاب و جزئیات نقل شده است.

 با پرشور برگزار کردن جشن های غدیر
 به مفهوم والیت عمق ببخشیم

این پژوهشــگر اضافه می کند: حادثه غدیر در 
منابع اصلی اهل سنت بسیار پررنگ است. در 
صحاح ســته و در صحیح ترین کتاب های اهل 
ســنت یعنی صحیح بخاری و مسلم و همین 
طور صحاح دیگر و مســند احمد و بســیاری 
دیگر از کتاب های اهل سنت آمده و قطعاً این 
روایت متواتر اســت: الیَزاُل االِسالُم َعزیزاً اِلی 
اِثْنی َعَشــَر َخلیَفًه، اسالم پیوسته عزیز خواهد 
بود تا 12 خلیفه بر مســلمانان حکومت کنند، 
این جانشــینان در ادامه گفته شده که همگی 

از قریش هستند.
حجت االسالم ایروانی عنوان می کند: آن طور که 
در آن کتاب ها آمده، بزرگان اهل سنت هم در 
روز غدیر به حضرت امیر)ع( با بیان »بخًّ بخًّ لک 
یا بن ابیطالب اصبحت و امسیت موالی و موال 
کل مؤمن و مؤمنه؛ یعنــی آفرین بر تو باد  ای 
فرزند ابوطالب! تو موال و رهبر من و تمام مردان 
و زنان با ایمان شدی« تبریک گفتند. جزئیات 
بیشتری در منابع اصیل اهل سنت وجود دارد 
که اگر نسل جوان ما از این موارد مطلع شوند 

اعتقاداتشان بیش از پیش تقویت می شود.
او در پایان یادآور می شــود: اگر بخواهیم غدیر 
در جامعه شــیعی تبدیل به فرهنگ شود باید 
در مجالس و محافل و در کنار بزرگداشــت و 
مدیحه سرایی و... اســتدالل این روایات گفته 
شــود. باید به روایات غدیر در منابع اهل شیعه 
و سنت، کتاب هایی که نوشته شده، شعرهایی 
که گفته شده و مســائلی از این دست بیشتر 
پرداخته شود. باید هر فردی هر کاری می تواند 
برای بیان حقایق و بزرگداشت غدیر انجام دهد 
و البه الی مسائل تاریخی، حدیثی و شبهات به 
بزرگداشــت این عید بزرگ بپردازد. برگزاری 
همایش های علمی، مســابقات با محور خطبه 
غدیر، جلسات پرسش و پاسخ، کارگاه آموزشی، 
گفتمان های غدیری و... از کارهایی هستند که 
کمک می کنند در دو حوزه شکلی و محتوایی 
به موازات هم پیش رفته و به مفهوم والیت در 

جامعه عمق ببخشیم.

گفت و گوی کوتاه
 اهمیت امامت در اسالم در گفت و گوی قدس با حجت االسالم دکتر جواد ایروانی

گفتار

گفتار

معرفی کتاب
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 یحیی السنوار، رئیس دفتر حماس در غزه گفت: در صورت 
تصمیم رژیم صهیونیســتی برای جنگ علیــه غزه مناطق 

صهیونیست نشین موشکباران خواهند شد.

توکل کرمان، فعال حقوق بشری یمن و برنده جایزه صلح نوبل، 
در توییتی خطاب به یمنی ها به خصوص حزب اصالح نوشت: 
حضورتان در منطقه عدن و درگیری، صرفاً به منزله مزدوری 
و جنگ به نفع دشــمن تاریخی کشورتان ]عربستان[ است.

برنی سندرز، نامــزد انتخابات 2020 آمریکا پیشنهاد کرد: 
دولت ایاالت متحده به اســرائیل میلیاردها دالر پول بدهد تا 
برخی از سیاســت هایش را تغییر دهد و در زمینه راهکار دو 

دولت در فلسطین تالش کند.

ساتیا پال مالیک، فرماندار ایالت جامو و کشمیر گفته است: 
پس از روز اســتقالل هند )امــروز( تدابیر و محدودیت های 

امنیتی در مناطق کشمیر کاهش پیدا خواهد کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در سخنانی در ارتباط 
با خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعالم کرد که کشورش به طور 
حتم در تاریخ ۳۱ اکتبر )۹ آبان( از اتحادیه اروپا خارج خواهد 
شــد و چنین تاریخی به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

اخبار ضد ونقیض از فشارهای امنیتی هند  بر رهبر شیعیان نیجریه

کارشکنی آمریکا در درمان  زکزاکی 
  جهان/ نیک پندار   هنوز شــیرینی خبر سفر درمان 
شــیخ زکزاکی به هندوســتان، زیر زبانمان بود که اخبار 
ضد و نقیض از بیمارستان مدانته دهلی آن را خراب کرد. 
خبر کوتاه بود و دردناک؛ »رهبر جنبش اسالمی نیجریه 
به واسطه شرایط بد درمانی و شرایط امنیتی بیمارستان، 
تصمیم گرفته است هند را ترک کند و به نیجریه برگردد«. 
این تصمیم پس از محدودیت های امنیتی که تأثیر منفی 

بر سفر درمانی او گذاشته، اتخاذ شده است.
با وجود این شــیخ زکزاکی در فایل صوتی که در اختیار 
سایت العهد قرار داده، گفته است: »پیشنهادهایی به من 
برای اقامت در مالزی، ترکیه و انگلیس جهت درمان داده 
شده است.«وی تأکید کرده است: »هند مکان امنی نیست. 
بــه ما اجازه خروج از یک اتاق به اتاق دیگر را نمی دهند و 
نگهبانان ما را از همه طرف محاصره کرده اند. گویی ما را به 

یک بازداشتگاه دیگر منتقل کرده اند.«
او همچنین در پیام صوتی اش گفته است: »برخالف آنچه 
پیش از رســیدن به هند توافق شــده بود مبنی بر اینکه 
پزشــکان مورد اعتماد من بر درمــان نظارت کنند، تیم 
پزشــکی هند، توافق قبلی را برهم زده است.« این باعث 
شــده تا رهبر جنبش شیعیان نیجریه از پذیرش هرگونه 

معالجه از طرف پزشــکان هندی که آنان را نمی شناسد، 
بدون نظارت پزشکان معتمد، خودداری کند.

پیش از سفر زکزاکی به هند، برخی منابع خبری از اعمال 
نفوذ سفارت آمریکا خبر داده بودند. گفته می شود برخی از 
محدودیت های اعمال شده از سوی بیمارستان به واسطه 

همین اعمال نفوذ بوده است.
مسعود شجره، مسئول مرکز حقوق بشر اسالمی لندن هم 
از فرصت دو ساعته دولت هند به شیخ زکزاکی خبر داد. 
شــجره، در گفت وگو با فارس گفته است: »من به تازگی 
اخبار بسیار نگران کننده ای شنیدم مبنی بر اینکه دولت 
هند به شیخ زکزاکی مهلت داده که یا درمان تحت شرایط 

کنونی را می پذیرد یا  اینکه به نیجریه باز گردد«.
شیخ زکزاکی، در دوســال گذشته با وجود حکم دادگاه، 
در بازداشت نیروهای امنیتی نیجریه بود و از نظر سالمت 
جسمانی دچار آسیب های جدی شده بود. یکی از چشمان 
شــیخ زکزاکی کامالً بینایی خود را از دست داده است و 
چشــم دیگر او در معرض نابینایی کامل است. همچنین 
ترکش هایی که در بدن شــیخ قرار دارد باعث مسمومیت 
باالی او به ســرب شده است. همســر شیخ زکزاکی هم 

مجروح شده و یک گلوله در بدن او باقی مانده است.

یــورو نیوز: عمــران خان، نخســت وزیر 
پاکستان همزمان با افزایش تنش ها بین این 
کشور و هند وارد مظفرآباد، مرکز بخش تحت 

کنترل اسالم آباد در کشمیر شد.
ســی ان ان: مقامات چینی با درخواســت 
آمریکا به منظور لنگر انداختن دو ناو نیروی 
دریایی این کشــور در هنگ کنگ مخالفت 

کرده اند.
هارآرتــص: ارتــش رژیم صهیونیســتی 
رزمایش های نیروهای ذخیره خود از جمله 
نیروهای زمینی که قرار بود اواســط ســال 
میالدی جاری انجام شود را به دلیل مشخص 

نبودن بودجه لغو کرد.
ایســنا: عفو بین الملل در بیانیه ای ضمن 
انتقاد از برگزاری مســابقات جهانی بوکس 
در عربستان، تأکید کرد: چنین رویدادهایی 
در الپوشانی کردن سابقه عربستان در نقض 

حقوق بشر نقش مؤثری دارند.
جهان: همزمان بــا ادعای امــارات درباره 
تغییر راهبرد نظامی به راهبرد صلح در یمن، 
»محمد علی الحوثی« عضو شورای سیاسی 
عالی در یمن اعالم کرد تداوم محاصره شهر 
الدریهمی در غرب یمن، دلیلی بر نبود اراده 

برای صلح است.
شــروع  از  پــس  روز  چنــد  الجزیــره: 
سخت گیری ها در کشــمیر، هند از امضای 
یادداشت تفاهمی با شرکت آرامکو عربستان 
خبر داد که به موجب آن آرامکو به 20 درصد 
از فعالیت های نفتی و مواد شیمیایی شرکت 

ریالینس هند دست می یابد.
المســیره: یگان تک تیرانداز ارتش یمن و 
انصاراهلل طی 24ســاعت گذشته بیش از ۳0 
مزدور ائتالف ســعودی را در جازان و عسیر 
واقع در جنوب عربستان از پای درآورده است.

گاردین: 
 پاسخ عربستان 

به منتقدان اعدام است
ایســنا: عبداهلل العوده، پژوهشگر حقوقی 
و پژوهشگر ارشــد دانشــگاه »جرج تاون« 
واشــنگتن و فرزند ســلمان العــوده، مبلغ 
سعودی که از سوی دولت عربستان دستگیر 
شــده، در یادداشــتی درباره پدرش که در 
روزنامه گاردین منتشــر شده، نوشته است: 
»در سپتامبر ســال 20۱۷ پدر من که یک 
مبلغ مسلمان اصالح طلب سعودی است، در 
توییتر برای ۱4 میلیــون دنبال کننده خود 
پیامی غیرتوهین آمیز نوشت که دولت را به 
پایان دادن به بن بســت دیپلماتیک با قطر 
دعــوت می کرد. چند ســاعت بعد مأموران 
امنیتی دولتی او را در خانه دســتگیر کردند 
و او حاال به دلیل اتهاماتی از جمله گسترش 
فساد، درخواســت برای سلطنتی بر مبنای 
قانون اساسی، ایجاد نفاق در جامعه، تهییج و 
»تمسخر دستاوردهای دولت« با حکم اعدام 

روبه رو است.
عبــداهلل العــوده در ادامه یادداشــت خود 
آورده اســت: قضــات دادگاه کیفری ویژه از 
سوی دولت تحت فشــار قرار داده می شوند 
تا شــدیدترین حکم ممکن را برای متهمان 
صادر کنند که در عربســتان قطع ســر یا 
حتی به دار آویزان کردن اســت. به گفته او 
پرونده های تحت بررســی این دادگاه عموماً 
دارای انگیزه سیاسی هستند که اتهاماتی از 
جمله »تمسخر« حکومت از جمله آن هاست. 
سال گذشــته میالدی 6 قاضی این دادگاه 
به دلیل عدم صــدور حکمی مطابق انتظار 

دادستان کل، دستگیر و بازجویی شدند. 
عبداهلل العوده تأکید کرد: پدرش تنها فردی 
نیست که به دلیل اتهامات ساختگی با اعدام 
روبه رو شــده و تنها متهمی هم نیست که 

مورد بدرفتاری قرار می گیرد.
 او بــا اشــاره بــه قتل جمال خاشــقچی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی اظهار کرد: کاری 
که بــه طور فراقانونی با خاشــقچی کردند، 
احتماالً همان کاری اســت کــه پدر من به 

صورت قضایی با آن روبه رو خواهد شد.
از آغــاز قدرت محمد بن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان در ســال 20۱۷، افزایــش قابل 
توجهی در تعداد اعدام های عربستان صورت 

گرفته است. 
به گفته عبداهلل العوده، در ســال 20۱0، 2۷ 
نفر در عربســتان اعدام شده اند که این آمار 
در ســال 20۱۵ به ۱۵۸ تن رسیده که اکثر 
آنان در اعتراضات بهار عربی حضور داشته اند، 
اما در سال جاری میالدی تاکنون ۱۳4 نفر 
اعدام شده اند که دست کم 24 نفر دیگر نیز 
به زودی اعدام خواهند شد و احتماالً سلمان 
العوده هم یکی از آنان است. العوده با انتقاد 
از ســکوت جامعه بین المللی در اعتراض به 
اقدامات عربستان، خواستار افزایش حمایت ها 
از انجام تحقیقات مستقل درباره اعدام های 
سعودی ها شد و بر ضرورت ایستادن در برابر 

این اعدام ها تأکید کرد.

 به دنبال احیای محور حلب-دمشق
 ارتش سوریه پشت 
دروازه خان شیخون

سانا: ارتش سوریه در جریان ادامه عملیات 
خود در غرب شهر راهبردی خان شیخون، 
موفق شد خربه مرشد و المنطار را آزاد کند 
و خود را به ســه کیلومتری خان شیخون 
برساند. خان شــیخون، حلقه وصل بین 
ریف های شــرقی، غربی و شمالی بر ادلب 
باشد. تسلط بر خان شیخون، گام نخست 
برای بازگشایی مسیر بین پایتخت اقتصادی 
)حلب( و پایتخت سیاسی )دمشق( است. 
اما از نظر نظامی، آزادسازی خان شیخون، 
سبب خواهد شد که ارتش سوریه به راحتی 
 بتواند به سمت شمال یعنی »کفرسجنه« 

و »معره النعمان« پیشروی کند.

 تغییر نظام حکومتی در عراق
 از پارلمانی به ریاستی؛ خوب یا بد؟  

همزمان با افزایش زمزمه ها در پارلمان عراق برای اســتیضاح عادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر این کشور، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق خواستار تغییر نظام 
سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی شد. اگرچه پیشنهاد شیخ قیس خزعلی ایده 
جدیدی نیست و از سال ها پیش نیز از سوی طیف های مختلفی از سیاستمداران 
گرفته تا حقوقدانان و... مطرح شده بود، اما پیشنهاد دوباره برای تغییر نظام سیاسی 

آن هم در شرایط حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است.
هر زمان که اوضاع سیاســی در عراق به نوعی دچار آشــفتگی یا اختالل شود، 
چنین پیشنهادهایی توسط اشخاص مختلف مطرح می شود. گذشت ۱6 سال از 
اجرای نظام سیاسی جدید در عراق که اتکای قابل توجهی به نظام پارلمانی دارد و 
خلل های فراوانی که به خصوص در زمینه طائفه گرایی و نظام سهمیه بندی دیده 
شده، عمالً بسیاری را به این فکر واداشته است که نظام پارلمانی، به شکلی که در 

عراق در حال اجراست، مناسب کشور نیست.
دخالت های فــراوان رهبران احزاب در فرایند سیاســی و تصمیم گیری ها، نظام 
سهمیه بندی در سیستم پارلمانی که همه احزاب را به تالش بی حد و حصر برای 
کسب قدرت و سهمیه در کابینه وا می دارد، اختیارات پایین نخست وزیر به ویژه 
در انتخاب وزیران یا ناتوانی او در بازخواست و برکناری آن ها و موارد متعدد دیگر، 
ســبب شده است که عالوه بر نارضایتی از نظام پارلمانی یا به تعبیر بهتر صحنه 
گردانی کشور به دست احزاب، نظام ریاستی به عنوان گزینه مطلوب افراد منتقد 

مطرح شود.
اما خب واقعیت این است که نه نظام پارلمانی به شیوه صحیح خود که در بسیاری 
از رژیم های سیاســی مترقی جهان اعمال می شــود در عراق اجرا می شود و نه 
طرفداران نظام ریاستی پیشنهاد روشن و دقیقی از مدل مطلوب این نظام دارند. 
تجربه نظام پارلمانی در یک و نیم دهه اخیر در عراق نشــان داد که این شکل از 
حکومت در این کشــور به دلیل اتکای آن به نظام ســهمیه بندی و فرقه گرایی 
کارایی چندانی ندارد، اما مســئله اینجاست که برای جایگزینی این نظام نباید با 
احساســات از چاله به چاه افتاد. نظام ریاستی در کشورهای مختلف نیز به طرق 
مختلف اعمال و بومی ســازی شده اســت. همان گونه که این نظام در آمریکا با 
فرانســه تفاوت های جدی دارد، در عراق نیز باید با مطالعه معایب و محاسن آن 

مورد بررسی قرار بگیرد.
به طور معمول در نظام ریاســتی افراد متعدد با گرایش ها و قومیت ها و مذاهب 
گوناگون، خود را در معرض انتخاب مستقیم مردم قرار می دهند. هر چند اکثریت 
جامعه عراق را شیعیان تشکیل می دهند و شانس یک نامزد شیعه برای تصدی 
این پست قوی تر است، اما نکته مثبت این نظام این است که مردم براساس اعتماد 
خود به نامزد، به او رأی می دهند و چه بسا نامزدی غیر از شیعیان بتواند اعتماد 
رأی دهندگان را جلب کند.اما باید در نظر داشت که در شرایط فعلی نمی توان به 
تغییر نظام پارلمانی به ریاستی امید داشت. موانع متعددی بر سر راه این موضوع 
وجود دارد. قانون اساســی فعلی عراق یکی از موانع است که در مرحله اول باید 
تغییرات الزم در آن صورت بگیرد که این اراده تاکنون دیده نشده است. عالوه بر 
اینکه احزاب از قبال نظام فعلی سیاسی درحال ارتزاق و کسب قدرت و پول هستند 
و این مدل حکومتی برای آنان بهترین شــیوه حکومتداری است؛ بنابراین گذر از 

خواست این افراد، در شرایط کنونی موضوعی سخت و پیچیده است. 
تجربه ســال ها دیکتاتوری که در دهه های گذشته توسط رئیسان جمهور عراق 
اعمال شد، بهانه را در اختیار برخی از مخالفان طرح نظام ریاستی داده است که 
تطبیق و اجرای این طرح به معنای بازگشت مجدد دیکتاتوری خواهد بود؛ بنابراین 
در حال حاضر پیشنهادهایی که برای تغییر نظام حکومتداری مطرح می شود، در 
حد ایده و یا انتقاد از وضع موجود است و نمی توان به جدی شدن بررسی آن و یا 

ورود این ایده به فرآیند تحقیقاتی یا اجرایی فکر کرد.

رایزنی های انتخاباتی در افغانستان اوج گرفته است
از صلح و اعتدال به صلح و همگرایی

جهان: منابع خبری اعالم کردند که عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت افغانستان 
و رهبر تیم انتخاباتی صلح و همگرایی در حال رایزنی با »محمد محقق«، »یونس 
قانونی« و »عطامحمد نور« برای پیوســتن آن ها به این ســتاد است.همزمان با 
طوالنی شــدن اختالفات در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، 
گمانه ها درباره فروپاشــی این تیم و پیوستن اعضای آن به تیم انتخاباتی صلح و 

همگرایی افزایش یافته است.
عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسالمی، »یونس قانونی« رهبر حزب 
افغانستان نوین و »محمد محقق« رهبر حزب وحدت مردم افغانستان از اعضای 
کلیدی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر هستند.همچنین ژنرال 
دوستم، از حامیان تیم انتخاباتی عبداهلل اظهارداشت: با اعضای جبهه مقاومت از 

جمله محقق، احمدولی خان، عبداهلل نور یک تیم قدرت ایجاد می کنیم.
حنیــف اتمر نیز در نظر دارد تا به تیم انتخاباتی دولت ســاز به رهبری اشــرف 
غنی رئیس جمهوری این کشــور بپیوندد و »حمداهلل محب« مشاور امنیت ملی 

افغانستان در حال رایزنی با اتمر است.
این در حالی است که پیش از این برخی منابع از وجود اختالفات جدی بین حنیف 
اتمر نامزد انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان و عطامحمد نور رئیس اجرایی 

حزب جمعیت اسالمی این کشور خبر داده بودند.
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عکس نوشت

 بیش از نیم میلیون آواره سوری 
به  خانه  بازگشته اند

یک مرکز روسی مستقر در سوریه اعالم کرد که تاکنون ۵۸۵ هزار و ۳۸0 نفر 
از آوارگان سوری  از کشورهای خارجی به وطن خود بازگشته اند. طبق نوشته 
خبرگزاری »تاس«، به نقل از رئیس مرکز روســی آشتی طرفین درگیر در 
سوریه در مجموع تاکنون ۱/۳ میلیون نفر نیز از آوارگانی که خانه هایشان را 
ترک و به منطقه ای دیگر در سوریه رفته بودند، به منازل خودشان برگشتند.

  ادامه دعوای برگزیت توجیه ترس گروگانگیری آشوبگران هنگ کنگی
 رسانه های چینی: پکن  

شدت عمل به خرج دهد
 ترامپ : قایق های ما دیگر 

در تنگه هرمز نیست
رئیس مجلس عوام انگلیس: 

جانسون قسر در نمی رود
 رویترز: پس از اقدام خشونت بار معترضان 
هنگ کنگی در گــروگان گرفتن خبرنگار 
یک روزنامه چینی و بســتن دســت های 
وی، رسانه های دولتی چین روز گذشته از 
پکن درخواست کردند تا برخورد قاطع تری 
داشته باشد. در درگیری های سه شنبه شب، 
معترضــان مردی را به گروگان گرفتند که 
پس از آن رســانه های چین گزارش کردند 
خبرنگار روزنامه چینی »گلوبال تایمز« بوده 
است که واکنش سردبیر این روزنامه را در 
پی داشت. روزنامه پیپل دیلی و چاینا دیلی 
هم به کمک سردبیر گلوبال تایمز آمدند و 
درخواست واکنش قاطع پکن را مطرح کردند.

فارس: دونالد ترامپ با بیان اینکه وابستگی 
واشنگتن به انرژی غرب آسیا پایان یافته، 
گفت: ایاالت متحده اکنون به دنبال تسلط 
بر بازار انرژی جهان اســت. وی سپس در 
مورد تنگه هرمز، گفت: »احتماالً دیده اید 

که در تنگه ها چه خبر است. 
قایق های آمریکایی زیادی آنجا نیســت... 
من از آن توافق خارج شــدم و کار خوبی 
هم کــردم. ]ایران[ اکنون کشــور کاماًل 
متفاوتی اســت. اما آن ها دارند قایق های 
کشورهای دیگر را می گیرند. قایق های ما 
را نمی گیرند. دیگر قایق های زیادی از ما 

به آنجا نمی رود.«

گاردین: رئیس مجلس عوام انگلیس اعالم 
کرد، مقابل دور زدن پارلمان توسط بوریس 
جانسون به قصد انجام برگزیت بدون توافق، 
خواهد ایســتاد. جان برکاو، هشــدار داد:  
نمی توانیم در شرایطی قرار بگیریم که پارلمان 
تعطیل شود. تا زمانی که من مراقب هستم 
کسی قسر درنخواهد رفت. عالوه بر رئیس 
مجلس عوام، فیلیپ هاموند، وزیر خزانه داری 
سابق انگلیس نیز اجرای برگزیت بدون توافق 
را مصداق »خیانت« دانست. هفته گذشته 
هم فرمانده پلیس ضد تروریســم انگلیس 
هشــدار داد در صورت وقوع برگزیت بدون 
توافق، امنیت این کشــور به خطر می افتد.
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 سید رضا قزوینی غرابی، تحلیلگر مسائل عراق

بدون تیتر

تحلیل

 انعکاس

خبر
روز  شنبه  سه  خالدی    جهان/مهدی   
رقم  مقاومت  پربار  تقویم  در  دیگری  مهم 
خورد؛ جایی که هیئت سیاسی انصاراهلل یمن 
پس از گفت وگو با وزیر خارجه کشورمان با 
نیز دیدار  ایران  انقالب اسالمی  رهبر معظم 
سرعت  به  که  سابقه  کم  اقدام  این  کردند. 
سیاستمداران،  میان  در  ای  گسترده  بازتاب 
فعاالن جنبش های اسالمی و سران منطقه ای 
و فرامنطقه ای داشت، عالوه بر آشکار سازی 
مقاومت،  محور  اتحاد  و  یکپارچگی  تداوم 
توطئه های  تمامی  بودن  بی اثر  و  بی نتیجه 

سعودی و اماراتی ها در یمن را برمال کرد. 

 اهمیت دیدار از منظر زمانی
اصغر زارعی، تحلیلگر مســائل بین الملل در 
گفت وگو با قدس حضور محمد عبدالســالم، 
سخنگوی جنبش انصاراهلل در تهران و دیدار 
وی با رهبر معظم انقالب اســالمی را بسیار 
مهم خواند و گفت: نخستین دلیل اهمیت این 
دیدار زمان انجام آن است. این اقدام در حالی 
صورت می گیرد که نیروهای مقاومت یمنی 
در صحنه های میدانی، روانی و رسانه ای عماًل 
دست برتر را در اختیار داشته و با توسعه توان 

نظامی خود دشمن را در منگنه قرار داده اند. از 
سوی دیگر شکاف و اختالفی که میان دو بال 
مهم ائتالف یعنی سعودی و امارات از ابتدای 
تجاوز به یمن وجود داشــت، امروز بر همگان 
آشکار شده، به طوری که نیروهای نیابتی دو 
طرف در عدن به جان هم افتاده و تا سر حد 
مرگ با هم درگیر شــده اند. از منظر سیاست 
بین الملل نیز این دیدار پس از چرخش موضع 
امارات در رابطه بــا یمن و ایران و همچنین 
موضع جدید عربســتان مبنی بــر ضرورت 
توقف جنگ یمن انجام شــده است. بنابراین 
دیدار ســخنگوی جنبش انصاراهلل با آیت اهلل 
خامنــه ای آن هم در این موقعیت زمانی مهر 
تأییدی بر ناکامی متجاوزان است. حال به نظر 
می رسد ائتالف ســعودی که با هدف حذف 
چند هفته ای انصاراهلل از صحنه سیاسی یمن 
قدم در راه خطرناکی گذاشته بود، پس از چهار 
سال بمباران بی وقفه شهروندان یمنی از زمین 
و هوا در مقابل اراده مستحکم مقاومت سر خم 

کرده و شکست را پذیرفته است.

 عنایت ویژه رهبر انقالب به انصاراهلل
این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: اهمیت 

دیگر این دیدار بــه عنایت ویژه رهبر معظم 
انقالب به انصاراهلل بازمی گــردد. زارعی ادامه 
داد: ما اگر این دیدار را با حضور نخست وزیر 
ژاپن مقایســه کنیم به راحتی این موضوع را 

درک خواهیم کرد. 
در دیدار شینزو آبه، رهبر انقالب به پیامی که 
او از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
آورده بــود، هیچ وقعی ننهاده و این در حالی 
اســت که هیئت یمنی را مورد استقبال قرار 
داده و نامــه عبدالملک الحوثــی را در کمال 
احترام دریافت کردند. اصغــر زارعی با بیان 
اینکه این نوع استقبال نشان داد که شخص 
رهبر انقالب نســبت به ظلم و ستم فراگیری 
که در حق مظلومان یمنی صورت می گیرد، 
اطالع و در راســتای رفع آن تالش می کنند، 

گفت: چند وقت پیش نیز هیئتی از نمایندگان 
جنبش حماس با رهبر انقالب دیدار کردند. 
این نشان می دهد که شخص رهبر انقالب به 
مســائل مقاومت از فلسطین تا یمن حساس 
بوده و اشــراف کاملــی دارند. ایــن دیدارها 
همچنین تداوم رویکرد ضد استکباری انقالب 
اسالمی و حمایت از مظلومان عالم را بر همه 
آشــکار کرد. وی در ادامه با بیان اینکه ایران 
اسالمی از ابتدا بر راه حل مسالمت آمیز برای 
حل بحران یمن تأکید کرده، تصریح کرد: ابراز 
نگرانی آیت اهلل خامنه ای در دیدار سخنگوی 
انصاراهلل و هشــدار ایشان به هیئت یمنی در 
راســتای جلوگیری از توطئه هایی که اتحاد 
این کشور را هدف گرفته نیز از تداوم همین 

رویکرد ایران حکایت دارد. 

محور مقاومت یکپارچه تر ازهمیشه
رمزگشایی از دیدار مهم هیئت انصاراهلل با رهبرمعظم انقالب اسالمی

گفت وگوی کوتاه

 تســنیم  در حالی که اخبــار متفاوتی از 
همکاری ها و هماهنگی امارات و عربستان در 
اتفاقات جنوب یمن مخابره می شود، سازمان 
ملل متحد بار دیگر از اوضاع انســانی در این 
بخش ابراز نگرانی کرد. این نهاد با اعالم اینکه 
تحوالت میدانی را از نزدیک دنبال می کند، از 
تأثیر خشونت بر غیرنظامیان در این شهر ابراز 

نگرانی کرده است. 
ســازمان ملل همچنین خاطرنشــان کرد: 
اهمیت دارد که تمامــی طرف ها به گونه ای 
عمل کنند کــه حوادث در عدن به بی ثباتی 

بیشتر منجر نشود.
این در حالی  اســت که ســازمان ملل، روز 
دوشــنبه از کاهش کارمندان خود در عدن 
به خاطر درگیری های اخیر خبر داد. شورای 
انتقالی جنوب، که مورد حمایت امارات است، 
همچنان درحال گسترش دامنه کنترل خود 
بر عدن است. این نیروها، روز یکشنبه گذشته 
پس از چهــار روز درگیری هــای خونین با 
نیروهای حفاظتی رئیس جمهور مســتعفی 
یمن )مورد حمایت سعودی( توانستند کنترل 

کامل این شهر را به دست گرفته و وزیر کشور 
دولت مستعفی را مجبور به فرار کنند.

پــس از این شکســت، بســیاری از اعضای 
دولت »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور 
مســتعفی و فراری یمن دســت به حمالت 
شــدیدی علیــه ســعودی و امــارات زدند.

 »احمد المیسری« وزیر کشور دولت مستعفی 
یمــن، در صفحه فیســبوک خود نوشــت: 
»به شکســت در عدن اعتــراف می کنیم و 
به امــارات تبریک می گوییم، امــا این نبرد 
پایانی نیســت. مــا باز می گردیــم و عدن را 
پس می گیریــم. 400 خودروی زرهی امارات 
در ایــن عملیات مشــارکت کردنــد و ما با 
تســلیحات ابتدایی خود با آن ها جنگیدیم.«

خبر

بی ثبات سازی به سبک ائتالف
 نگرانی دوباره سازمان ملل از اوضاع انسانی در جنوب یمن

 فارس   منابع ُکرد در ســوریه می گویند، 
آمریکا در همکاری با شــریک خود ترکیه، 
علیه شبه نظامیان ُکرد کودتا کرده و آنان را 
فروخته است. به همین دلیل، سه هیئت ُکرد 
عازم دمشق، مســکو و قاهره شده تا بتوانند 
برای توافق واشــنگتن و آنکارا بر سر منطقه 
موسوم به »امن« در شمال سوریه راه چاره ای 
پیدا کنند.به گفته این منابع، هدف از ســفر 
ایــن هیئت ها، بررســی »وضعیت موجود و 
آینده منطقه شرق فرات و ایجاد پست های 
دیده بانی در طول مرزهای مشــترک سوریه 
و ترکیه اســت. این مســئله بــا تالش های 
وزارت دفاع آمریکا برای نقش آفرینی مجدد 
گروه تروریســتی داعــش در دل گروه های 
قبیله ای همزمان شــده است« که برخی از 
عشایر وابسته به کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس، حامی آن هستند.الهام احمد، 
رئیس هیئت اجرایی شــورای دموکراتیک 
ســوریه ریاست هیئت ُکردها به دمشق را بر 
عهده دارد. »عبدالکریم عمر« رئیس هیئت 
امور خارجی نهاد موسوم به »خودمختاری« 

ُکرد در شمال شرق سوریه نیز رئیس هیئت 
ُکردها به مسکو است. »سیهانوک  دیبو« عضو 
هیئت رئیسه شورای دموکراتیک سوریه نیز 
رئیس هیئت اعزامی ُکردها به قاهره اســت. 
قرار است این هیئت از اردن به قاهره برود.به 
گفته این منابع، طرفین آمریکایی و ترکیه ای 
با توافق منطقــه امن، طرح »خودمختاری« 
ُکرد در شــمال شرق سوریه را از بین بردند. 
ترکیه اصــرار دارد که عمــق منطقه امن، 
۳0-20 کیلومتر باشد و همین مسئله برای 
نابودی خودمختاری کافی است. البته ُکردها 
امتیازات بسیاری به ترکیه دادند و با منطقه 
امــن به عمق ۵ کیلومتر نیز موافقت کردند، 
ولی ترکیه خواستار عمق ۳0 کیلومتری است.

منابع ُکرد در ادامه اظهار داشتند، آنچه سبب 
شــد که آمریکا با ترکیه علیه گروه های ُکرد 
دست به کار شود، این بود که ُکردهای شرق 
فرات، »به حضور غیر قانونی آمریکا در سوریه، 
مشروعیت بخشیدند؛ زیرا آنان )ُکردها( یکی 
از اقوام سوریه هستند که می توان در چنین 

مواقعی، از آنان بهره برداری کرد«.

خبر

درس عبرت کردهای سوریه
سه هیئت از کردستان راهی مصر، مسکو و دمشق شدند
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