
تحریم در برابر تحریم

پیام رهبر معظم انقالب به سپاه پس از توقیف نفتکش انگلیس

دستتان درد نکند کار خیلی بزرگی انجام دادید

 سیاست  فراکســیون اقدام پیشدستانه 
علیه تهدیدهای آمریکا در مجلس شورای 
اســامی طرح های ده گانه ضدآمریکایی را 
در آســتانه ســالگرد کودتای 28 مرداد به 
هیئت رئیســه مجلس ارائه کرد؛ موضوعی 
که از ســوی علی اصغر یوســف نژاد، عضو 
هیئت رئیسه پارلمان در جلسه علنی دیروز 
مجلس اعام وصول شد. در طرح الزام دولت 
به بازپسگیری درآمدهای آمریکا و انگلیس 
از نفت ایران پس از کودتای 28 مرداد آمده 
اســت: ایران موظف است ضمن پیگیری 
خســارت های مادی و معنــوی حاصل از 

کودتای 28 مرداد،  نسبت به بازپسگیری 
عایدات ظالمانه آمریکا از درآمدهای نفتی 
ایران  از سال 1333 تا 1357  اقدامات الزم 
را انجام دهد الزام دولت به پیگیری حقوق 
قربانیان و خســارت دیدگان کودتای 28 
مرداد 1332 طرح دیگر در این زمینه است.
در طــرح الزام دولت بــه حمایت از مراکز 
علمی تحقیقاتی ضد استکباری نیز پیشنهاد 
شــده اســت که از تمامــی مجموعه ها و 
مراکز علمــی- تحقیقاتی، مؤسســات و 
دانشگاه هایی که در زمینه آمریکا پژوهی با 
رویکرد مقابله با سیاست های استکباری و 

سلطه طلبان آمریکا به فعالیت می پردازند، 
حمایــت مادی و معنــوی الزم را به عمل 
آورد. طــرح چهارم و پنجم پیشــنهادی 
نمایندگان مجلس این اســت که مدیران 
متخلفی که در جهت تحریم های خارجی 
اقــدام نماینــد، جریمــه شــوند و ورود 
خبرنگاران رســانه های تبعیــت کننده از 
تحریم های آمریکا به خاک کشــورمان نیز 
ممنوع شــود. در طرح پیشنهادی ششم، 
دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس 
افق نو ملزم شــده است، در کنفرانس افق 
نو چهره ها و شــخصیت های ضدآمریکایی 

سراسر دنیا مشارکت دارند. الزام نیروهای 
نظامی به افشای اطاعات نظامی و امنیتی 
آمریکا در منطقه غرب آســیا در چارچوب 
منافع ملی، طرح دیگری اســت که  ارتش 
و سپاه را موظف به رصد پایگاه های آمریکا 
در منطقه و حمایت های مالی و لجستیکی 
آمریکا از کشــورها و گروه های ضد ایرانی 
در منطقه  و افشــای اطاعات آن می کند. 
الزام دولت به شکایت علیه هالیوود به دلیل 
توهین به ملت و تاریخ ایران و تحریم برخی 
مقامات آمریکایی دو طرح دیگر پیشنهادی 

نمایندگان مجلس است...

 ............ صفحه 2

قدس ایرادهای طرح ساماندهی 
خودرو را بررسی می کند

صنعت خودرو؛ 
انحصارفروشی 

به نام 
خصوصی سازی

راه های کشور بدون مجتمع های 
رفاهی، مناسب گردشگری نیست

مسافران
و جاده ناهموار 

خدمات 
بین راهی

 مجلس از طرح های ده گانه ضد آمریکایی در آستانه سالگرد کودتای 28 مرداد رونمایی کرد 

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 5

 

شکست آمریکا از ونزوئال تا حصر دریایی جمهوری اسالمی
 آستان  تولیت آســتان قدس رضوی آزادی و حجت االسالم و المسلمین مروی در دیدار جمعی از آزادگان تشریح کرد

بازگشــت آزادگان به میهن را تجلی نصرت الهی 
دانست.  به گزارش آســتان نیوز، حجت االسام 

 ............ صفحه 3والمسلمین احمد مروی...

 ............ صفحه 2

دولت مصمم است مردم در تأمین 
کاالهای اساسی با مشکلی روبه رو نشوند

 کودتای 28 مرداد
درس عبرتی برای امروز

از هیچ متخلفی 
حمایت نکرده و نمی کنم

4 2 2
معاون اقتصادی رئیس جمهوردر گفت وگو با قدس آنالین: آیت اهلل آملی الریجانی: یادداشتی از  دکتر محمد مرندی
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فرارسیدن عیداهلل االکبر، عید سعید غدیرخم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

ضمیمه  روز

کودتــای 28 مــرداد1332 دکتر محمد 
مصدق را از خوابی گران بیدار کرد. او گمان 
می برد که می تواند درمیانه اختافات آمریکا 
و انگلیس دست به بازی زده و دشمنی را از 

طریق یک دوست...

در این شماره »چراغ« می خوانید

تاوان خوشبینی

عاقبت اعتامد به آمریکا

گفتاری از محمود کاشانی در مقایسه 
رفتار مصدق و آیت اللّه کاشانی با آمریکا

بررسی سیاست آمریکا در ایران دوره پهلوی 
در مصاحبه با دکتر سجاد راعی

کودتای آمریکا در خدمت 

دیکتاتوری پهلوی

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره دوم - دوشنبه 28 مرداد 1398

بررسی تاریخی رضبات وارده 

از سوی آمریکا به ملت ایران 

به مناسبت فرارسیدن سالروز 

کودتای 28 مرداد 32

34

�اتوان 
خوش بینی

      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان كاشمر 
١٢ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۶۲
۰

فراخوان تمديد زمان
 شركت در مناقصه

شبكه بهداشت و درمان
 شهرستان چناران
١٢ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۶۱
۸

   آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩
 (﹡﹢︋️ اول)

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏  ازذ ︳ــ︣ا  ︫︀ ﹢د را︋  شـركت مجتمـع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
: ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

/ع
۹۸
۰۶
۶۳
۸

︑﹆︀︲︀ی ︫﹞︀ره  RA-9641158 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/٠۵۶ ︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ و ﹝﹠︀﹇︭﹥
 UPS E2001 E ︫︣ح ﹝︐︭︣ ا﹇﹑م در︠﹢ا︨︐﹩

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٣٠١٫١٣۵٫٠٠٠ر︀ل  ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر
︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩ ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر 

۶٫٠٢٢٫٧٠٠٫٠٠٠ر︀ل ﹝︊﹙︼ ︋︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥
١٣٩٨/٠٧/٢٣ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹁﹠﹩ ١٣٩٨/٠۶/٢٩ ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨﹠︀د ︋﹥ وا ﹏﹢︑ ︀ر︑
١٣٩٨/٠٨/١۴ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨/٠٧/٠۶ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات

 ا︨︐︀ن ︋﹢﹢﹚︧︻ ،︫︣﹥، ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی ︎︀رس، ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩، 
︎︀﹐︪﹍︀ه ︫︪﹛- ︨︀︠︐﹞︀ن ا﹡︊︀ر-  ا﹝﹢ر﹋︀﹐ 

﹋︀ر︫﹠︀س ︣︠︡:  روح ا﹜﹥ ا︨︡ی   ︑﹙﹀﹟:٨٣۴۴

آدرس و ︑﹙﹀﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار

 ﹏︮︀ ︀س﹝︑  ︀ره ︑﹙﹀﹟  ٠٧٧٣١٣١٨٣۴٠-٠٧٧٣١٣١٨٣۴۴﹝︫ ︀︋ ︀︣ا︗︺﹥ و﹞ WWW.SPGC.IR ️︀︨ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 .  ︡﹠︀﹞︣﹁

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٣١٨٠

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان

/ع
۹۸
۰۶
۶۳
۰

مناقصه عمومي دو مرحله اى - نوبت اول
ــ﹢رای ا︨﹑﹝﹩ رو︨︐︀ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت  ︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥︫   ︋︪︡﹞ ︨︣ــ︐︀ن ︩ ﹝︣﹋︤ی︫  د﹨﹫︀ری رو︨ــ︐︀ی زر﹋︩ از ︑﹢ا︋︹︋ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ران   ︎﹤  ︋﹩﹝︖ رت﹢  ︮﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ رو︨ــ︐︀ را از ︣︋︀︺﹞ ﹩زدا  ︣و︋﹩ ﹋︀﹡︀ل ﹨︀ و﹐ ، ــ︹ آوری ز︋︀﹜ــ﹥ ، ر﹁️ و روب﹝︗
️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ و دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٧ ︮﹑﹫️ ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀︑﹩ از اداره ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل وا﹎︢ار  و ︫ــ︣﹋
﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ︣︠︡ ا︨﹠︀د ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۶/١٠ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار ︑﹢س ،﹡︊︩ ︑﹢س 
١٢٠ ،︎﹑ک ٢ ، ︑︺︀و﹡﹩ د﹨﹫︀ری  ﹨︀ی ︾︣ب ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ﹝︪ــ︡ ، ︵︊﹆﹥ دوم ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︣︠ ️︗ . ︡﹠︀︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ 
﹠︀م د﹨﹫︀ری زر﹋︩ ارا﹥ ﹎︣دد .د﹨﹫︀ری در رد ︀ ﹇︊﹢ل   ︋﹩﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ٠١٠٧۶٨٩۴٣۵٠٠٣ ﹡︤د︋  ﹥ ︧︀ب ︗︀ری︫  ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل︋ 

︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ . ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .                                 د﹨﹫︀ری زر﹋︩

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)                                
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ٢۴- ١-١- ٩٨)  (﹡﹢︋️ اول)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: 
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ رو︾﹟ ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر ٢٧/۵/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۶/٢ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
︣ق ا︨︐︀ن  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و︫  ︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫﹅︣︵ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹤ ۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ︀رس ︋﹥ آدرس﹁
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سیاست: وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران که 
به کویت سفر کرده است، یکشنبه با نواف جابر الصباح، 
ولیعهد کویت دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار ولیعهد 
کویت ضمن خوشامدگویی گرم و صمیمانه به وزیر امور 
خارجه کشورمان، از عاقه امیر کویت برای دیدار با وزیر 
امور خارجه جمهوری اسامی ایران یاد کرد و افزود: به 
علت بیماری دیدار ایشان با شما میسر نشد. نواف جابر 
الصباح، مصالح منطقه را باالتر و مهم تر از هر چیزی خواند 
و گفت: ما همواره برای همکاری و گفت و گو آماده ایم و 
آن را بــه مصلحت منطقه و امنیت و ثبات آن می دانیم. 
محمدجواد ظریف نیز در این دیدار با آرزوی سامتی و 
شفای عاجل برای امیر کویت، ایشان را یکی از رهبران 
با درایت در منطقه خواند. وزیر امور خارجه روابط ایران 
و کویت را دوستانه و برادرانه خواند و خواستار توسعه و 
تعمیق روابط دو کشــور شد. ظریف با اشاره به ضرورت 
همکاری کشورهای منطقه با توجه به تحوالت جاری و 
پیش رو، اظهار داشــت: ما و شما در این منطقه ماندنی 

هستیم و بیگانگان رفتنی اند.
از ســوی دیگر روزنامه »الجریده« کویت به نقل از برخی 
منابــع آگاه نوشــت که ظریف در این دیــدار تنش در 
تنگه هرمز و امنیت منطقه را بررسی می کند.این منابع 
پیش بینی کردند که ظریف در دیدار با مقامات کویتی 
پیشــنهاد مربوط به پیمان عدم تعرض که پیش از این 
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در 
سفر به کویت )خرداد ماه( مطرح کرده بود و همچنین 

مباحث دیگر مربوط به تنش در منطقه را بررسی کند.

سیاست: دریادار علیرضا تنگســیری در همایش روز 
دریانورد و روز جهانی دریانوردی در تهران اظهار داشت: 
ما امروز قادریم امنیــت را در خلیج فارس برقرار کنیم، 
ایران پرچمدار امنیت است، ما با همکاری دریادالن ارتش 
جمهوری اسامی در دریای عمان و اقیانوس هند ثبات و 
امنیت برقرار کرده ایم. وی افزود: در همایشی که چندی 
پیش در قطر برگزار شــد به یکی از فرانسوی ها که با ما 
نشستی داشت، گفتم چرا در خلیج فارس هستید و وی 
مدعی شــد ما برای امنیت به خلیج فارس آمده ایم، اما 
به وی گفتم شــما ناامنی  ایجاد کرده اید، شما صدام را 
تجهیز کردید، اما بدانید خلیج فارس محل امنی است.  
وی افزود: به طرف فرانسوی گفتم شما موضوعاتی را در 
همان همایش قطر مطرح می کنید که فقط تخم نفاق 
می کارد، مگر شما مسلمان هستید که موضوع شیعه و 
سنی را مطرح می کنید؟ چرا نام جعلی خلیج ع ر ب ی 
را مطرح می کنید، در حالی که اینجا خلیج فارس است که 

وی اعام کرد، بله ما اشتباه کرده ایم.

وی گفت: خلیج فارس 250 هزار کیلومترمربع وسعت 
دارد و خلیجی بسته اســت، اگر یکی از همین ناوها 
و یا زیردریایی هایی که ســوخت هســته ای دارند در 
این منطقه دچار مشــکل شود، ســالیان سال برای 
کشورهای منطقه مشــکل ایجاد خواهد شد، همین 
کشورهای جنوبی خلیج فارس و همسایه های مسلمان 
ما که آب شیرین کن دارند، آبی برای خوردن نخواهند 
داشــت و اگر اتفاقی در خلیج فارس رخ دهد، این ها از 

تشنگی می میرند.

سیاست: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دیروز 
در دومین همایش ملی روش های تحلیل اطاعات، در 
پاسخ به پرسشی درباره ترک سیاست صبر راهبردی از 
اردیبهشت سال جاری و اتخاذ استراتژی مقاومت توسط 
کشورمان و استمرار این راهبرد، اظهار کرد: حق را باید 
ستاند و حق به انسان هدیه داده نمی شود. ما هم به عنوان 
ملتی که همواره مقاوم بوده ایم و در راستای تأمین حقوق 
خود تاش کرده و بهای زیادی را پرداخته ایم، بر همین 
مبنا از طریق مقاومت در برابر زورگویی های دشــمنان 
می توانیم حق خود را بگیریم. ســیدکمال خرازی ادامه 
داد: آنچه در ماه هــای اخیر به عنوان راهبرد مقاومت و 
راهبرد توازن اتفاق افتاد، در این راستا بود که ما با مقابله 
با زورگویی های دیگران می توانیم حقوق خود را استیفا 
کنیم. وی خاطرنشان کرد: امروزه ملت ایران از این بابت 
که توا نسته اند در مقابل زورگویی های آمریکا و متحدانش 
مقاومت کرده و اقتدار خود را نشان دهند، سربلند هستند. 
باید این مسیر را با تدبیر، عقانیت و خردورزی ادامه داد 

تا این دوره که در آن فشارهای زیادی از سوی بیگانگان 
به مردم وارد می شود، بگذرد و ملت ایران سربلند باشند. 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه در پاسخ 
به پرسشی درباره تدوین سند راهبردی سیاست خارجی 
و قرار دادن استراتژی مقاومت فعال در این سند، با تأکید 
بر اینکه آنچه در دست تهیه است، سند نیست، تصریح 
کرد: در واقع اســتراتژیکی است که در شورای راهبردی 
روابط خارجی تهیه می شود و با صاحدید مقام معظم 

رهبری به دستگاه های مربوط اباغ می شود. 

سیدکمال خرازی:دریادار علیرضا تنگسیری:ظریف در دیدار ولیعهد کویت: 

با مقابله در برابر زورگویی ها می توانیم حقوق ایران را بستانیمبه فرانسوی ها گفتیم چرا تخم نفاق در خلیج فارس می کاریدما و شما در این منطقه ماندنی هستیم و بیگانگان رفتنی اند

گفت و گو با حجت االسالم عدالتیان 
درباره اهمیت حماسه غدیر

غدیر عالی ترین 
سنگ  محک  

اهل ایمان است

آیت اهلل العظمی صافی:

علت ضعف 
مسلمانان دوری 

از غدیر است

حبیب اهلل صادقی 
نقاش تابلو »والیت« :

j به امیرالمؤمنین
بدهکاریم

نگاهی به زندگی 
و تالش های عالمه »امینی« 

حماسه ساِز 
»الغدیر«
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روزنامـه صبـح ایـران

نامه هشدارآمیز احمد توکلی به سران قوا
ایسنا: رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه هایی به رؤسای قوا، اعضای دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان، ضمن هشدار نسبت به افزایش 

چشمگیر حاشیه نشینی در شهرها در آینده ای نزدیک با ارائه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شد.

 سیاست  فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه 
تهدیدهای آمریکا در مجلس شورای اسالمی 
طرح های ده گانه ضدآمریکایی را در آستانه 
ســالگرد کودتای 28 مرداد به هیئت رئیسه 
مجلس ارائــه کرد؛ موضوعی که از ســوی 
علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیئت رئیســه 
پارلمان در جلسه علنی دیروز مجلس اعالم 
وصول شد. در طرح الزام دولت به بازپسگیری 
انگلیس  و  آمریکا  درآمدهای 
از نفــت ایران پس از کودتای 
28 مرداد آمده اســت: ایران 
پیگیری  ضمن  است  موظف 
خسارت های مادی و معنوی 
حاصل از کودتای 28 مرداد،  
نسبت به بازپسگیری عایدات 
درآمدهای  از  آمریکا  ظالمانه 
نفتی ایران  از سال 1333 تا 
1357  اقدامات الزم را انجام دهد الزام دولت 
به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت دیدگان 
کودتای 28 مرداد 1332 طرح دیگر در این 

زمینه است.
در طرح الــزام دولت به حمایــت از مراکز 
علمی تحقیقاتی ضد استکباری نیز پیشنهاد 
شده است که از تمامی مجموعه ها و مراکز 
علمی- تحقیقاتی، مؤسسات و دانشگاه هایی 
که در زمینه آمریکا پژوهی با رویکرد مقابله با 
سیاست های استکباری و سلطه طلبان آمریکا 
به فعالیت می پردازند، حمایت مادی و معنوی 

الزم را به عمــل آورد. طرح چهارم و پنجم 
پیشنهادی نمایندگان مجلس این است که 
مدیران متخلفی کــه در جهت تحریم های 
خارجی اقدام نمایند، جریمه شــوند و ورود 
خبرنگاران رســانه های تبعیــت کننده از 
تحریم های آمریکا به خاک کشــورمان نیز 
ممنوع شــود. در طرح پیشــنهادی ششم، 
دولت به حمایت و پشــتیبانی از کنفرانس 
افق نو ملزم شــده اســت، در کنفرانس افق 
نو چهره ها و شــخصیت های ضدآمریکایی 
سراسر دنیا مشــارکت دارند. الزام نیروهای 
نظامی به افشای اطالعات نظامی و امنیتی 
آمریکا در منطقه غرب آســیا در چارچوب 
منافع ملی، طرح دیگری اســت که  ارتش 
و ســپاه را موظف به رصد پایگاه های آمریکا 
در منطقه و حمایت های مالی و لجستیکی 

آمریکا از کشــورها و گروه هــای ضد ایرانی 
در منطقه  و افشــای اطالعات آن می کند. 
الزام دولت به شکایت علیه هالیوود به دلیل 
توهین به ملت و تاریخ ایران و تحریم برخی 
مقامات آمریکایی دو طرح دیگر پیشنهادی 

نمایندگان مجلس است.

 حمایت از ساخت فیلم های 
ضدآمریکایی

نمایندگان مجلس در طرح دهم خود وزارت 
ارشــاد را به حمایت از ســاخت فیلم های 
ضدآمریکایی ملزم می کننــد. در این طرح 
آمده اســت: »نظر به جنایات گسترده ضد 
حقوق بشــری آمریکا در کشورهای جهان 
و ضرورت شناســاندن چهره ظالمانه آمریکا 
در فضای فرهنگی و هنری، وزارت ارشــاد 

موظف به حمایت مادی و معنوی در جهت 
تولید فیلم های سینمایی و فیلم های مستند 
ضدآمریکایی با موضوعات اقدامات ضد حقوق 
بشــری آمریکا، نقش آمریکا در گســترش 
تروریسم؛ داعش و دیگر گروه های تروریستی، 
جنگ های آمریکا علیــه دیگر ملت ها برای 

مخاطب داخلی و بین الملل است«.

 انتقاد از اجرا نشدن قانون مقابله
با اقدامات خصمانه آمریکا

حجت االسالم علیرضا سلیمی، نماینده مردم 
محالت در مجلس در گفت وگو با تسنیم با 
انتقاد از دولت به علت  اجرا نکردن قانون اقدام 
متقابل در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا علیه 
ملت ایران از نامه نگاری با هیئت رئیسه در 
ایــن زمینه خبر داد و گفت: با وجود مصوبه 
مجلس درباره ضرورت اجــرای قانون اقدام 
متقابل در برابــر رفتارهای خصمانه آمریکا 
علیه ملت ایــران، اما دولــت آن را اجرایی 
نکرده است. این قانون در دوره نهم مجلس 
تصویب شــده، اما دولت تا این لحظه، حتی 
گزارشی به مجلس مبنی بر چگونگی اجرای 
این قانون ارائه نکرده است. وی افزود: دولت 
اگر قصــدی برای اجرای قانون اقدام متقابل 
در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا علیه ملت 
ایران ندارد، به صراحت بگوید، شاید اشکالی 
در قانون وجود دارد، در این صورت می توانیم 

آن را اصالح کنیم.

مجلس از طرح های ده گانه ضدآمریکایی در آستانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد رونمایی کرد

تحریم در برابر تحریم

 بحث جوان  گرایی خیلی جدی تر از گذشــته شده و واقعاً یک مطالبه است 
اما  مثل هر کار دیگه خوب، لطفاً بهانه ای نشــود که پسرخاله ها و پسرعمه ها 

برن سرکار. افراط و تفریط در جوان گرایی یک خطر است. 0915000540۲
 با پدیده جدیدی به اســم ساالر آقاخان هم آشنا شدیم که چه جوری کلی 

سرمایه ارزی را به فنا داد، باشد که عبرت بگیریم. 09150003609
 برخــی میگن برخــورد قوه قضائیه بــا برخی مدیران ســبب ترس بقیه و 
ناکارآمدی میشــه، اونی باید بترسه که ریگی به کفشش داره و فسادی انجام 
داده وگرنه اون که به نفع مردم کار کرده باشه، ولو با دور زدن قوانین اشتباه، 
خدا کمکش میکنه. پس ســعی نکنید برخورد قوه قضائیه را زیر سؤال ببرید. 

0915000604۸
 خیلی دوســت دارم بدونم آیا کســی روی دوبله انیمیشــن هایی که توی 
اینترنت و فضای مجازی پخش میشــه نظارت داره؟ چرا این  قدر چیزهایی که 
مناســب سن کودکان نیست عین ریگ ریخته توی انیمیشن ها؟ پدر و مادری 
که بچه تون رو رها می کنید، این انیمیشن ها را ببینن حداقل حواستون باشه و 
به بچه ها توضیح بدین که این حرفا درست نیست یا هست. 093300045۸9

 یکی از مشکالت کشور شفاف نبودن مسائل است، نمونه اش خودروسازها، اکنون 
معلوم شده برای یک صندوق عقب میلیاردها تومان خرج کردند، خب صاحب این 
خودروسازها کی هستند؟ کی خرج کرده؟ کی باید نظارت می کرده؟ خوبه این ها را 

هم پاسخ بدهند. 091۲00047۸9
 آمریکا به چین هم رحم نمی کند، سر ماجرای هنگ کنگ تمام تالشش را کرد تا 
درست بیخ گوش چین، شورش و ناآرامی ایجاد کند، چین مگه ادعای صدور انقالب 
داشته است؟ خوی گرگ عوض نمیشه، چراعده ای این واقعیت را قبول نمی کنند؟ 

کاش حداقل روش فکر کنند. 0910000۸5۲4
 علت اصلی آمار تکان دهنده »سقط بیش از هزار جنین در روز« چیه؟ پژوهش های 
اجتماعی نشــون میده هرچی سطح اقتصادی فرد بهتر باشه، بیشتر احتمال داره 
بچه ش رو ســقط کنه؛ این یعنی »عامل اصلی اقدام به سقط«، نه مشکالت مالی 

هست و نه عدم دسترسی به امکانات تنظیم خانواده. 093۸000741۲
 نفتکش آدریان اکنون بین گرگ ها در محاصره ناوهای آمریکاست که باید هرچه 
ســریع تر نجاتش داد، از یونان به عنوان مقصد احتمالی نام بردند که اگر هم یونان 
بخواهد، آمریکا این اجازه را نمی دهد؛ چون دســت کم یک ناو آمریکایی و یک ناو 
کانادایی با پرچم ناتو دو روزه دارند دور یونان پرســه می زنند. کاش می شد ناوهای 

ایرانی این نفتکش رو اسکورت می کردند. 0913000۸963
 وقتی مذاکراتی برای خزر در جریان اســت سخن گفتن شهروندان از سهم 
باالی ایران-ولو غیر واقع بینانه- ابزار دست دیپلمات ها برای چانه زنی میشه! 
ولی هر طور حســاب کنیم جریان این چند روز خواسته یا ناخواسته هدفش 

انحراف افکار عمومی از اقتدار ایران در خلیج فارس بود.09360007539

پاسخ صالحی به نمایندگان مجلس
چرا ایران از برجام خارج نشد؟

سیاست: علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته در نشست فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه آمریکا در دولت دهم از طریق 
پادشاه عمان اعتراف به حق غنی سازی ایران کرد که نامه آن موجود است، اظهار داشت: 
یکــی از تأکیدات رهبری این بود که در فراینــد مذاکره، گام به گام جلو بروید و امکان 
برگشت پذیری هم باشد. به گزارش خانه ملت، وی اضافه کرد: اگر همزمان با خروج آمریکا 
از برجام ایران از برجام خارج می شد، ممکن بود آمریکا به همراه اروپا اجماع جهانی علیه 
ایران تشکیل دهد و قطعنامه های قبلی را بازگرداند؛ بنابراین این اقدام صورت نگرفت و 
گام های پس از خروج آمریکا از برجام در رابطه با نوع رفتار ایران و کاهش تعهدات توسط 

کمیته ای به نام هیئت نظارت بر برجام تصمیم گیری می شود.

 ماجرای ممنوعیت ورود سازمان بازرسی 
به پرونده بانک های خصوصی

سیاســت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این ســازمان گزارش هایی را قباًل 
درباره پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به مراجع قضایی ارائه کرده 
و با بازپرس این پرونده ارتباط الزم وجود دارد. ناصر سراج در گفت وگو با تسنیم، درباره 
آخرین وضعیت پرونده این مقام اظهار کرد: تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد تا 
گزارش های بعدی را نیز ارائه کنیم. ســراج در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با 
دستور رئیس پیشین قوه قضائیه این سازمان از ورود به دو بانک پاسارگاد و آینده منع 
شده، گفت: چنین مطلبی صحت ندارد. سازمان بازرسی برای ورود به بانک های بخش 
خصوصی مشکل قانونی داشت که در دادگاه موضوع را مطرح کردیم و دادگاه نیز به نفع 
سازمان بازرسی حکم داد. پس از صدور حکم از سوی دادگاه، درخواست اعمال ماده ۴77 
کردند که در حال بررسی است و سازمان بازرسی می تواند به بانک های بخش خصوصی 

نیز ورود کند. البته ورود ما از طریق بانک مرکزی انجام می شود.

نشست سه جانبه سران ایران، ترکیه و روسیه  در آنکارا
سیاست: نشست سه جانبه رؤسای جمهور روســیه، ایران و ترکیه درباره سوریه برای 
پنجمین بار با میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. این نشست چهارشنبه 20 شهریور ماه 
)11 سپتامبر( در آنکارا برگزار می شود. ادلب، منبج و شرق فرات از محورهای مورد مذاکره 
در این نشست است. توافق ترکیه و آمریکا درباره ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، روند 
سیاسی دنبال شده در سوریه و همچنین روند تدوین قانون اساسی و کمک های انسانی 
در ماه های اخیر نیز مورد بررســی قرار خواهد گرفت. در حاشیه این نشست، دیدارهای 
دوجانبه مقامات و ســران روســیه، ترکیه و ایران نیز برگزار می شود. نخستین نشست 
سه جانبه در سوچی برگزار شد، دومین آن در آنکارا، سومین در تهران، چهارمین نشست 
در سوچی و پنجمین آن نیز در آنکارا برگزار می شود. ششمین نشست سران نیز در تهران 

برگزار خواهد شد.

نشنال اینترست:
خداحافظی با ناوهای آمریکا در صورت وقوع جنگ با ایران

سیاست: سباستین رابین در گزارشــی تحت عنوان »خداحافظی با ناوهای آمریکا در 
صورت وقوع جنگ با ایران؟« در نشنال اینترست نوشت: نیروهای نظامی ایران برای مدتی 
طوالنی در حال برنامه ریزی برای یک جنگ دریایی دفاعی در خلیج فارس بوده اند. بخشی 
از راهبرد جنگی ایران شامل استفاده از ناوگان بزرگ قایق های تندرو مجهز به موشک های 
ضد کشتی برای غافلگیر کردن نیروهای دشمن در خلیج فارس خواهد بود. ایران تالش 
خواهد کرد که جلوی عبور و مرور کشتی های تجاری از تنگه راهبردی هرمز را بگیرد. در 
ادامه این مطلب آمده است: اما ناوگانی از 21 زیردریایی بومی کالس غدیر نیز می توانند 

در استراتژی جنگی ایران مورد استفاده قرار بگیرند.

ادعای العرب:
ایران تالش می کند حوثی ها و اخوان در یمن متحد شوند

سیاست: العرب نزدیک به عربستان سعودی با اشاره به دیدار نمایندگان یمن با مقامات 
ایرانی و موضوع مذاکرات یمنی-یمنی نوشــت: تحلیلگران مســائل یمن، صحبت های 
عبدالسالم در این باره را به مثابه پیشنهاد مستقیمی به حزب زیان دیده از سیطره شورای 
انتقالی در عدن، می دانند. اکنون به دالیل داخلی و خارجی، بیش از هر زمانی زمینه برای 
نزدیکی بی سابقه بین حوثی ها و اخوان در یمن، فراهم است. نزدیکی بین قطر و ایران و 
شکوفایی روابط بین تهران و دوحه، در رأس عواملی جای می گیرد که می تواند زمینه ساز 
ائتالف اخوانی حوثی در یمن باشد؛ چرا که رابطه مستحکم قطر با اخوان، در مقابل تبعیت 

کامل حوثی ها از تهران، این امر را آسان می کند.

االخبار تحلیل کرد
دشوار شدن ائتالف نظامی در خلیج فارس پس از آزادی گریس

سیاست: االخبــار نوشت: موفقیت ایران در ماجرای آزادی نفتکش »گریس یک«، تنها 
منحصر به درگیری آن با بریتانیا نمی شود؛ بلکه این موفقیت بیش از هر چیز، تالش های 
آمریکا برای بستن دست ایران و جلوگیری از تثبیت معادالت بازدارندگی آن را با شکست 
مواجه کرد. آزادی نفتکش ایرانی موجب محدود شــدن گزینه های واشنگتن و دشواری 
اقناع همپیمانان آن برای پیوستن به ائتالف امنیتی در راستای حفظ امنیت دریانوردی در 
خلیج فارس شد. به همین دلیل بود که ایاالت متحده تا آخرین ساعت ها تالش می کرد 

مدت توقیف نفتکش ایرانی را تمدید کند.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

الزام دولت به شکایت 
علیه هالیوود به دلیل 
توهین به ملت و 
تاریخ ایران یکی از 
پیشنهادهای مجلس 
است

بــــــــرش

رنا
 ای

س :
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آمریکا در آرزوی توقیف آدریاناز هیچ متخلفی حمایت نکرده و نمی کنم
سیاست: آیت اهلل آملــی الریجانی در نامه ای 
تأکید کرد: بنده هیچ گاه نگفته ام که اگر فالنی 
را دستگیر کنید، نجف می روم. این دروغی است 
که عده ای شایع کرده اند و دفتر بنده هم رسماً 
آن را تکذیب کرده اســت. به دنبال شــایعاتی 
در فضای مجازی درخصــوص رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و جمالت منتسب به 
آیت اهلل یزدی درباره ایشــان، رئیس سابق قوه 
قضائیه در نامه ای به آیت اهلل یزدی افزود: بنده 
هیچ گاه از هیچ فرد متخلف یا فاسدی حمایت 
نکــرده و نخواهم کرد. اگر معاون اجرایی حوزه 
ریاست مرتکب جرم یا فسادی شده، تعقیب و 
رســیدگی عادالنه به جرم او، بر اساس قاعده و 
وظیفه دستگاه قضایی است و مسلم است که 

بنده هم قائل به استثنا در این جهت نیستم.
آملی الریجانی در خصوص مدرسه علمیه خود 
در قم هم گفت: استناد دادن ساختمان مدرسه 
به اینجانب خالف واقع است. مدرسه علمیه ولی 
عصر وقف اســت. واقف آن هم مرحوم والد ما، 

آیت اهلل العظمی میرزا هاشــم آملی قدس سره 
بود. متولی این وقف هم امروز، بنده نیستم. فقط 
به جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی 
به بنده داده اند. زمانی که مدیر مدرسه وضعیت 
نابســامان ساختمان قبلی مدرســه را مطرح 
کردند، بنده به جهت اشتغال در قوه قضائیه به 
ایشان گفتم که اینجانب در ساخت مدرسه هیچ 
دخالتی نمی کنم و این از باب مصالح مختلفی 

بود که بنا بر رعایت آن ها داشتم.
وی افزود: اینکه رئیس جدید قوه قضائیه بتواند 
گامی برای ارتقای دســتگاه قضایــی بردارد، 

خواست همه ماست.

سیاســت: دولت محلی جبل الطــارق روز 
یکشنبه رسماً درخواســت آمریکا برای ادامه 
توقیف نفتکش »گریس یــک« )آدریان دریا( 
حامل نفت ایران را رد کرد. به نوشــته پایگاه 
»گیبرالتار کرونیــکل«، در بیانیه دولت محلی 
جبل الطــارق عنوان شــده اســت: ماهیت 
درخواست واشنگتن برای توقیف این نفتکش 
با تحریم های آمریکا مرتبط است و از آنجا که 
این تحریم ها یکجانبه بوده و با نظام تحریم های 
اتحادیه اروپا همخوان نیست، امکان اجرای آن 
وجود ندارد. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»حاکمیــت مرکزی جبل الطــارق در زمینه 
توافق اســترداد نمی تواند برای ارائه مساعدت 
توقیفی مورد درخواســت ایــاالت متحده، از 
دیوان عالی حکم دریافت کند.« از سوی دیگر 
سفیر ایران در لندن گفت: نفتکش حامل نفت 
ایــران )آدریان دریا( تحت هیچ گونه تحریمی 
قــرار نــدارد و نفت آن نیز بر اســاس بارنامه 
رسمی، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. 

حمید بعیدی نژاد افزود: تغییر نام نفتکش حامل 
نفت ایران در جبل الطارق این برداشت نادرست 
را برای برخی ایجاد کرد که این اقدام برای دور 
زدن تحریم ها صورت گرفته است. در حالی که 
ضرورت این اقدام از مخالفت پاناما با ادامه مسیر 
این نفتکش تحت پرچم آن کشور آغاز شد. بر 
اساس قوانین دریایی، پرچم کشتی تابع محل 
ثبت آن اســت. وی ادامه داد: با تصمیم به قرار 
گرفتن نفتکش تحت پرچم جمهوری اسالمی 
ایران، الزم بود کــه ثبت نفتکش نیز در ایران 
انجام گیرد. طبعاً با ثبت کشــتی در ایران، نام 

جدید ایرانی برای آن انتخاب شد.

 سیاست  خبرگزاری فارس با ســید احمــد عراقچی و وکیل او 
سید صادق کاشانی به گفت وگو پرداخته است. به گفته این رسانه 
شنیدن نام »عراقچی« کافی است تا گوش ها تیز شوند. چه در زمان 
انتصابش به معاونت ارزی بانک مرکزی، چه کمتر از یک سال بعد 
که خبر بازداشت او به اتهام اخالل در نظام ارزی کشور منتشر شد. 
نه فقط به خاطر اینکه سید احمد عراقچی نسبت به مدیران قبلی 
معاونت ارزی سن و سال کمتری داشت و نه فقط به خاطر اینکه 
سابقه زیادی از فعالیت در بانک مرکزی نداشت، بلکه بیشتر به دلیل 
انتساب فامیلی با سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده 

هسته ای در دولت حسن روحانی. 
مهم ترین موضوع درباره عراقچی یعنی بازداشت و اتهام اخالل در 
بازار ارز هم از همین جنس تحلیل ها در امان نماند. به خصوص با 
توجه به اینکه درباره این پرونده به جز کیفرخواستی که از سوی قوه 
قضائیه منتشر شد، اطالعات و جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
در ایــن گفت وگو که نخســتین گفت وگوی رســانه ای عراقچی 
محســوب می شود، عراقچی به تشریح آنچه در زمستان 96 اتفاق 
افتــاد و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فردایی پرداخته اســت. 
عراقچی در این مصاحبه تأکید می کند مداخله در بازار ارز فردایی 
به درخواســت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس 
جمهور و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه 
بــه اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک 

مرکزی محســوب می شــود، نمی توان مطابق آنچه دادستان در 
کیفرخواست مطرح کرده، این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به 
خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه 
بانک مرکزی بازگشته و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوءاستفاده 

شخصی به عراقچی وارد نکرده است.

 درباره بحران ارزی هشدار دادیم اما دولت جدی نگرفت
احمد عراقچی به خبرگزاری فارس گفته است: »از نیمه مرداد 96 که 
مسئولیت معاونت ارزی به بنده واگذار شد، بررسی های کارشناسی 
مفصلی را بر اساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشت، 
آغاز کردیم. از بدو ورود من به معاونت ارزی گزارش های متعدد و 
مستندی را به صورت هفتگی به رئیس کل بانک مرکزی و مقامات 
باالتر ارائه می کردیــم دال بر اینکه چه وضعیت ارزی داریم و چه 
پیش بینی از آینده بازار ارز کشــور وجود دارد. ما از اول شــهریور 
96 وقوع بحــران ارزی را پیش بینی کــرده بودیم و آن را قطعی 
می دانستیم«. وی افزود: از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر 
کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی 
با مشکالتی روبه رو شد. اما شاید مهم تر از محدودیت دسترسی به 
منابع که البته آن هم یک مشکل جدی بود، بحث های اقتصادی 
خودمان مطرح بود؛ بحث هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، 
عدم مدیریت واردات و به خصوص اتفاقی که درشــهریور 96 روی 

تعیین نرخ سود بانکی افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش 
نرخ ســود بانکی را صادر کرد، عواملی بود که دست به دست هم 
می داد و چشم انداز بازار ارز را چشم انداز مطلوبی ترسیم نمی کرد. 
بخش ارزی بانک مرکزی به عنوان یک بخش کارشناسی و اجرایی 
هشــدارهای الزم را در این باره مطرح کرد. وی ادامه می دهد: الزم 
است این توضیح را هم عرض کنم که معاونت ارزی بانک مرکزی 
بیشتر یک معاونت اجرایی و کارشناسی است، ولی چون در پیشانی 
کار قــرار دارد و گردش ارزی کشــور از طریق معاونت ارزی انجام 
می شود، ما هم در کنار بقیه بخش های کارشناسی وضعیت را رصد 
می کردیم و گزارش های کارشناســی را مرتب ارائه و در جلسات  
متعدد هشــدارها را مطرح می کردیم که بعضاً عنایت الزم هم به 
آن ها نمی شد و نادیده گرفته می شد. وی می گوید: »مجموعه دولت 
شاید باور نمی کرد یا به هر دلیل دیگری این موضوع را جدی نگرفت 
و هشدارهای مجموعه بانک مرکزی و بدنه کارشناسی این بانک و نه 

شخص بنده مورد توجه قرار نگرفت«.

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

بازتاب

 کودتای ۲۸ مرداد
درس عبرتی برای امروز 

در کودتای 28 مرداد 1332 و پیروزی آن چند 
عامل مؤثر بوده است؛ نخست انحالل مجلس 
شورای ملی توسط آقای مصدق بود که زمینه را 

برای کودتا فراهم کرد.
هر چه خیرخواهانی مانند آیت اهلل کاشــانی به 
مصدق عنوان کردند که این اقدام دست شاه را 
برای عزل شما مهیا خواهد کرد، وی گوش نداد.  
تعلل دکتر مصدق در مقابل سرلشکر زاهدی و 
کودتای نافرجامش در چند روز پیشتر از آن هم 

عامل دومی است که این کودتا را رقم زد. 
از ســوی دیگر اعتماد مصدق به آمریکا عامل 
دیگری بود که سبب شد این کودتا به پیروزی 
برسد، او به خیال تحت فشار قرار دادن انگلیس 
به آمریکا اعتماد کرد، همان طور که امروز دشمن 
اصلی ما آمریکاست و برخی تصور این را دارند 
که اگر به اروپایی ها نزدیک شوند، آمریکا تحت 

فشار قرار می گیرد. 
عالوه بر ایــن در کودتای 28 مــرداد یکی از 
مهم ترین عوامل وقوع این ماجرا به تفرقه میان 
نهضت ملی بر می گردد. اصل نهضت ملی نفت 
را جریان اسالم گرای فدائیان اسالم به رهبری 
آیت اهلل کاشــانی رخ داد.  امــا مصدق پس از 
رسیدن مجدد به قدرت، جریان اسالم گرای ملی 
مذهبــی را از خود طرد و اقدام به تکروی کرد؛ 
این خود موجب شد پشتوانه مردمی مصدق از 
بین برود و زمینه برای کودتا مهیا شود؛ چرا که 
کودتا زمانی رخ می دهد که شرایط برای پذیرش 
آن در جامعه وجود داشته باشد و این شرایط را 
خود شــخص مصدق با ندانم کاری، لجبازی و 
تکروی و اشتباه در سیاست های اتخاذی فراهم 

کرد.
همین عوامل هم امروز می تواند مطرح باشــد؛ 
اشــتباهی که برخی سیاستمداران ما کردند و 
تصور داشتند می توان به آمریکا اعتماد کرد و 
در فرایند مذاکرات هســته ای دخیلش کردند، 
در حالی که تا 6 سال پیش مذاکرات هسته ای 
ایران بدون حضور آمریکا انجام می شــد. این 
سیاستمداران بر این اعتقاد بودند که ما با کدخدا 
وارد مذاکره می شــویم و اهالی ده )اروپایی ها( 
این طوری با ما همراه خواهند شد اما نتیجه این 
اعتماد تنها به تعهدات شفاهی آقای جان کری و 
عدم تعهدهای جدی آمریکا در برجام ختم شد.
برجام آمد، اما وضع تحریم ها در کشورما نه تنها 
بهتر نشــد، بلکه چندین برابر شد و خسارات 
بســیاری به بار آورد. اشتباه بعدی هم نزدیک 
شدن به اروپا بود که عنوان شد با این کار آمریکا 
را منزوی خواهیم کرد، اما نتیجه چه شــد؟ نه 
تنها آمریکا منزوی و اوضاع بهتر نشــد، بلکه 
اروپا هم قدمی برنداشــت و تحریم هایی را هم 
تمدید و تشــدید کرد، به عبارتی اروپا ما را سر 

کار گذاشت.
باید این نکته را عرض کرد که برای جلوگیری 
از آسیب های بیشــتر باید هوشیار باشیم و از 
ایران یکصدا در برابــر ارتباط و نحوه مواجهه 
با غرب و آمریکا شــنیده شود و دوصدایی یا 
چند صدایی نتیجــه ای ندارد، اینکه برخی به 
دنبال مذاکره باشــند و برخی بگویند مذاکره 
نمی کنیم، جواب نمی دهد. اما خوشبختانه از 
یک سال پیش تاکنون صدای واحدی از داخل 
کشــور در مقابله با اروپا و آمریکا شنیده شده 
اســت و دولتی ها هم که سرانجام آن اشتباه 
بــزرگ را در برجــام مرتکب شــدند، اکنون 
دارند خوب جلو می روند و اجازه دوصدایی در 
کشــور ندادند. این یکصدایی باید ادامه یابد و 
این نشــان از ایجاد عقالنیت ملی حول منافع 
ملی دارد.  هر چند اختالف نظر و سلیقه هایی 
هم وجود دارد، ولی باید این یکصدایی حفظ 
شود. این امر به طور نسبی در یک سال اخیر 
حفظ شده است، اما این مهم در فرایند برجام 
رخ نداد و شــاهد بودیم که رئیس جمهور در 
مسیر مذاکره اعالم کرد که تمام صندوق های 
ارزی ما خالی اســت و حتــی آب خوردنمان 
هم به برجام بستگی دارد، اما این حرف ها در 
حقیقت یعنی امتیــاز دادن به طرف مقابل و 
بیان نقاط ضعف؛ حتی اگر ما این شــرایط را 
هم داشتیم، نباید آن را اعالم می کردیم. ولی 
اکنون احساس می شود این تجربه کسب شده 

که دیگر چنین اشتباهی تکرار نشود. 

 یمن، سفیر فوق العاده 
در ایران تعیین کرد

سیاســت: دولت نجات ملی یمن »ابراهیم 
محمد محمــد الدیلمی« را به عنوان ســفیر 
فوق العاده و نماینده یمن در ایران انتخاب کرد. 
»محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل 
و رئیس هیئــت ملی مذاکــرات صلح یمن، 
انتخاب محمد الدیلمی به عنوان سفیر یمن در 
ایران را به وی تبریک گفت. محمد الدیلمی در 
دیدار اخیر هیئت یمنی با رهبر معظم انقالب 

اسالمی حضور داشته است.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر محمد مرندی
 استاد دانشگاه شهید بهشتی 

سیاست  داخلی

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در نخستین اظهارات رسانه ای مدعی شد

مداخله در بازار ارز با دستور رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی

سیاست خارجیسیاست داخلی
جبل الطارق رسماً درخواست توقیف نفتکش ایرانی را رد کردآیت اهلل آملی الریجانی:

رهبری
پیام رهبرمعظم انقالب  به سپاه پس از توقیف نفتکش انگلیس

 دستتان درد نکند
کار خیلی بزرگی انجام دادید

سیاســت: نماینده ولی فقیه در 
سپاه در نشست دیروز خود درباره 
برگزاری همایش بســیج استادان 
حوزه های علمیه در مشهد، جریان 
ابالغ پیــام شــفاهی فرمانده کل 
قوا بــه رزمندگان ســپاه را روایت 

کرد. به گزارش تسنیم وی سرنگونی پهپاد آمریکایی و توقیف 
نفتکش انگلیس توســط ســپاه را یک پیروزی بزرگ توصیف 
کرد. حجت االسالم والمسلمین حاجی صدقی خاطرنشان کرد: 
پیش از اینکه برای بازدیــد از جزایر خلیج فارس بروم، خدمت 
رهبر معظم انقالب رسیدم و از ایشان خواستم تا رهنمودهایی را 
درباره این سفر بفرمایند. ایشان فرمودند: » سالم من را برسانید و 

بگویید دستتان درد نکند، کار خیلی بزرگی انجام دادید«.

دولت
۲ دستور رئیس جمهور برای انتشار حقوق مدیران 

 دریافتی مدیران 
تا شهریور منتشر می شود

سیاست: به گفته رئیس سازمان 
اداری و استخدامی، در هفته های 
آینــده تکلیف انتشــار حقوق و 
مزایای مدیران مشــخص خواهد 
شــد. انصاری افزود: بر اســاس 
تصمیم دولت دستگاه های اجرایی 

که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند 
اطالعات پرداخت مدیران را در ســامانه درج کنند، حداکثر 
باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند. انصاری 
با اشــاره به دو دستور اخیر رئیس جمهور گفت: در شهریور 
ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و 
همچنین شرکت هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطالعات 

سامانه حقوق و مزایا خواهند شد.

مجلس
سخنگوی فراکسیون مستقلین به نقل از عراقچی:

 تا زمانی که منافعمان تأمین شود
در برجام می مانیم

سیاســت: مهــرداد الهوتــی، 
ســخنگوی فراکسیون مستقلین 
مجلــس در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به حضور ســید عباس 
عراقچی در جلسه دیروز فراکسیون 
مستقلین اظهار کرد: در این جلسه 

آقای عراقچــی این موضوع را مطرح کــرد که فعالیت های 
هسته ای ایران دارای مشروعیت بین المللی است و تا زمانی 
که منافع ایران در برجام تأمین شود، ایران در برجام می ماند و 
با هر تهاجمی مقابله به مثل خواهد کرد. عراقچی در خصوص 
عملکرد این وزارتخانه نیز گفت که وزارت خارجه به هر شکلی 
توطئه های آمریکا را خنثی می کند و تدابیری اندیشیده که 

مانع ایجاد اجماع حول محور آمریکا علیه ایران می شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 3 هزار نسخه کتاب »مباهله« در اختیار ائمه جمعه سراسر کشور قرار می گیرد  آستان: مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی گفت: در حاشیه بازدید حجت االسالم والمسلمین حاج 
علی اکبری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه از این بنیاد مقرر شد 3 هزار نسخه از کتاب تازه منتشر شده این مرکز با عنوان »مباهله« در اختیار ائمه جمعه سراسر کشور قرار گیرد.حجت االسالم والمسلمین مرویان 
حسینی گفت: کتاب »مباهله« مشتمل بر 10 مقاله تحقیقی درباره مباهله پیامبر گرامی اسالم)ص( با نمایندگان نصارای نجران است که چند تن از دانشوران بنیاد پژوهش های اسالمی از دیدگاه های متفاوت به آن  پرداخته اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قرائت دعای ندبه در صبح عید غدیر 
آســتان: معاون تبلیغات اســامی 
آســتان قدس رضوی ویژه برنامه های 
جشــن عید غدیــر را در حرم رضوی 

تشریح کرد. 
شــریعتی نژاد  حسین  حجت االسام 
گفت: ویژه برنامه شامگاهی عید غدیر 
دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 مردادماه، 

پس از نماز مغرب و عشا در صحن جامع رضوی برگزار می شود.وی ادامه داد: 
در ویژه برنامه شب عید غدیر حجت االسام والمسلمین سیدحسین حسینی  
قمی به ایراد ســخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه مداحان و ذاکران خاندان 

عصمت و طهارت)ع( به مدیحه سرایی می پردازند.
معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی درباره برنامه روز عید غدیر افزود: 
ویژه برنامه جشــنی در روز عید غدیر، سه شــنبه از ساعت ۱۰ تا ۱2 با حضور 
مسئوالن کشــوری و لشکری، خادمان امام هشــتم)ع( و همچنین زائران و 

مجاوران بارگاه منور رضوی در رواق امام خمینی)ره( برگزار می شود.
وی عنوان کرد: در ویژه برنامه جشن روز عید غدیر حجت االسام والمسلمین 

محمدرضا رجایی خراسانی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
حجت االسام شــریعتی نژاد گفت: در برنامه  های این عید فرخنده مداحان و 
ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از جمله مهدی ســروری، سیدمهدی 
میردامــاد، هادی الهی، ســیدحمیدرضا برقعی، محمدامیــن اطاعتی، جعفر 
مائکــه، جواد غفاریان و ســعید قانع بــه مدیحه ســرایی، مولودی خوانی و 

شعرخوانی می پردازند.
بــه گفته حجت االســام شــریعتی نژاد، مدیحه ســرایی و مولودی خوانی در 
رواق هــای دارالمرحمه، کوثر و غدیر نیز بخشــی دیگر از ویژه برنامه های عید 
غدیر برای زائران غیرایرانی اســت.وی افزود: برنامه های شام عید غدیر نیز از 
پیش از نماز مغرب و عشــا آغاز خواهد شــد و تا ساعت 2 ادامه دارد. در این 
برنامه حجت االسام والمسلمین سیدحسین حسینی قمی به ایراد سخنرانی 

خواهند پرداخت و سیدمهدی میرداماد دعای توسل را قرائت می کند.
معاون تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس سنت 
هر سال در صبح روز عید غدیر در رواق امام خمینی)ره( با حضور پرشور زائران 

دعای ندبه قرائت می شود.

امروز و  برای نخستین بار انجام می شود  
 رونمایی از سه نسخه تاریخی حدیث غدیر خم

در گنجینه رضوی 
قدس/ محمد حسین مروج کاشانی:  
در آستانه عید غدیر خم، برای نخستین 
بار سه نسخه خطی مرتبط با حدیث 
شریف غدیر خم در موزه قرآن و هدایای 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام 

رونمایی می شود. 
این مراســم در قالب بیست و دومین 

برنامه »سه شنبه های فرهنگی آســتان قدس رضوی« برگزار خواهد شد که 
به خاطر تعطیلی روز سه شــنبه، امروز دوشنبه برگزار می شود.  سخنران این 
مراسم حجت االسام  والمسلمین آقای دکتر مرویان حسینی، مدیر عامل بنیاد 
پژوهش های آستان قدس رضوی با موضوع »غدیر، نماد حاکمیت دین« است.

 گنجینه رضوی مجموعه ای غنی از نسخه های خطی 
معــاون امور موزه های ســازمان و دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی در تشریح این برنامه 
گفت: غدیر خم از مهم ترین وقایع تاریخ اسام است که پیامبر اسام)ص( هنگام 
بازگشت از حجه الوداع در ۱8 ذی الحجه سال دهم هجری در مکانی به نام غدیر 
خم، امام علی )ع( را ولی و جانشــین خود معرفی کرد. مسلمانان و به خصوص 
شــیعیان همواره روز غدیر را یکی از عیدهای بزرگ خود می دانند. جانشینی و 

رهبری امت اسامی و اکمال دین از پیام های مهم واقعه غدیر خم است.
مهدی قیصری نیک افزود: علما، اندیشمندان و نویسندگان پس از غدیر خم در 
دوره های مختلف، آثار ارزشمندی به رشته تحریر درآورده اند و به شرح، توصیف 
و تبیین این واقعه مهم پرداخته اند که در این میان نســخه های خطی به دلیل 

قدمت، اهمیت و منحصر بودن، از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخورداراست.
دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی تأکید کرد: گنجینه رضوی به دلیل وجود مجموعه های 
غنی از نسخه های خطی، مصاحف و جزوات قرآنِی ارزشمند و منحصر به فرد، 
یکی از مهم ترین گنجینه های فرهنگی و معنوی جهان اسام به شمار می آید 
که رونمایی از ســه نسخه مرتبط با حدیث شریف غدیر خم، در همین راستا 

انجام می شود. 

 معرفی سه نسخه خطی مرتبط با حدیث غدیر خم
-نسخه خطی »کشف المهّم في طریق خبر غدیر خم«

این نسخه تألیف هاشــم بن ســلیمان بحرانی)۱۱۰۷ق( از فقها، محدثان و 
مفســران شیعه قرن ۱۱ و اوایل ۱2 اســت که به زبان عربی در بیان حدیث 

شریف غدیر خم به طریق امامیه و اهل سنت در سه باب تدوین شده است.
خط: نسخ/ تاریخ کتابت: ذي القعده ۱۱۰۱/ اوراق: 4۳ برگ 24 سطری. 
- نسخه خطی »العمده فی عیون صحاح االخبار فی مناقب امام االبرار«

نســخه خطی نفیس دیگر این مجموعه، العمده فی عیون صحاح االخبار فی 
مناقب امام االبرار؛ تألیف شمس الدین یحیی بن حسن بن حسین اسدی حلّی 
معروف به ابن بِطریق )6۰۰ق( از اکابر علما و فقهای برجســته شیعه در قرن 
ششــم هجری قمری است. زبان: عربی/ خط: نسخ/ کاتب: زین العابدین/ تاریخ 

کتابت:98۳ هجری قمری/ تعداد اوراق: ۱8۱ برگ 2۱ سطری.
- نسخه خطی »تبصره االعیاد«

یکی دیگــر از نفایس گنجینه رضوی، نســخه خطی تبصــره االعیاد تألیف 
فضل علی  بیگ بن شاهوردی از فضای نیمه اول قرن ۱2 هجری قمری است. 

کاغذ: آهارمهره حنایی/ تعداد اوراق: 6۰ برگ ۱8 سطری/ خط: نستعلیق

آستان: تولیت آستان قدس رضوی آزادی 
و بازگشت آزادگان به میهن را تجلی نصرت 

الهی دانست. 
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
احمد مــروی در دیدار جمعــی از آزادگان 
سرافراز کشور که در تاالر والیت حرم منور 
رضوی انجام شــد، ضمن عرض تبریک فرا 
رســیدن اعیاد دهه والیت و گرامیداشــت 
ســالروز آزادی آزادگان سرافراز گفت: آنچه 
مسلم است حق آزادگان ما آن طور که باید 
ادا نشده و به آن پرداخته نشده است، البته 
چند کتاب در این ارتباط نوشــته شده، اما 
نســبت به آنچه باید نوشته می شده، خیلی 
ناچیز است. ممکن است فیلم و سریال هایی 
هم ساخته شده باشد، ولی همچنان تولیدات 

درباره این موضوع بسیار اندک است.  
وی ادامــه داد: دلیل این کم کاری روشــن 
نیســت؛ وقتی ما تاریخ جنگ های اروپایی 
اعــم از جنگ های جهانــی اول و دوم را در 
آثار سینمایی شان نگاه می کنیم، می بینیم 
تــا چه حد بــرای اسیرانشــان فیلم تولید 
کرده اند و از آن ها قهرمان ساخته  و به مقوله 

اسطوره سازی پرداخته اند.
وی تأکید کــرد: نیروی ایمان به آزادگان ما 

توان، روحیه و امید می داد.

 ایمان به خدا، رمز تفاوت آزادگان 
ایرانی با دیگر اسیران جنگی

حجت االســام والمســلمین مروی تفاوت 
آزادگان ایرانی با ســایر اســیران جنگی را 
در ایمان به خدای متعال دانســت و گفت: 
آزادگان ما بــه موجب اعتقاد بــه خداوند 
متعال، خودشــان را در بن بست و آخر خط 
نمی دیدنــد. آن ها خود را بــا اباعبداهلل)ع( 
و خانــواده عصمت و طهارت)ع( که اســیر 
بنی امیه شده بودند، مقایسه می کردند. همه 
این عوامل موجب شــد که آزادگان بتوانند 

عزتمندانه دوران اسارت را سپری کنند.
وی همچنین بیــان کرد: نیروی ایمان، باور 
و اعتقاد بســیار مهم است. از این رو باید در 
آثار ما از کتاب تا فیلم و ســریال ها به آن ها 
بپردازند و از تأثیر آن ها گفته شــود. ممکن 
است خیلی ها در شرایط عادی ایمان داشته 
باشــند اما ایمان واقعی خــودش را در این 
لحظات و موقعیت های سخت نشان می دهد. 
حجت االسام والمســلمین مروی افزود: از 
طرف دیگر باید نصــرت الهی را در موضوع 
آزادگان ببینیــم و در آثار خودمان منعکس 
کنیم. چه کسی تصور می کرد که صدام برای 

آزادی اسیران پیشقدم شود.
حجت االسام والمسلمین مروی با تأکید بر 
اینکه آزاد شــدن آزادگان از چنگال حزب 
جنایتکار و جاد بعــث عراق تجلی نصرت 
الهی بود، تصریح کــرد: آزادگان ما در عراق 

اسیر صدام نبودند، بلکه توسط او به گروگان 
گرفته شده بودند، اسارت یکسری شرایط و 
قوانینی دارد که توسط کمیته ها و نهادهای 
بین المللی تدوین شده است، اما برخورد صدام 
با اسیران ایرانی در چارچوب هیچ قانونی نبود.
وی افــزود: صدام 6۰ هزار نفــر از فرزندان 
ملت ما را به گــروگان گرفته بود و با توجه 
به شخصیت و روحیاتی که از او سراغ داریم، 
اگر در شــرایط عادی قرار داشت و عراق به 
کویت حمله نکرده بود و صدام به دنبال رفع 
خطر احتمالی ایران نبود، برای آزادی یکایک 
این 6۰ هزار نفر از ایران امتیاز می خواســت 
و شاید ده ها ســال آزادی این اسرا به طول 
می انجامید؛ این نصــرت الهی بود که بدون 
هیچ امتیازی آزادگان آزاد شدند و به کشور 
بازگشتند، این اتفاق بزرگی بود که باید به آن 

پرداخته شود.

 آزادگان نماد انقالب
مقاومت، مبارزه و جهاد فی سبیل اهلل

وی آزادگان را نمــاد انقــاب، مقاومــت، 
مبارزه و جهاد فی سبیل اهلل خواند و عنوان 
کرد: نشــر جریان آزادگان و بیان خاطرات 
و ســختی هایی که متحمل شــدند؛ ترویج 
فرهنــگ آزادگی، مقاومت و امیدآفرینی در 
جامعه اســت، بنابراین ما در آستان قدس 
رضوی وظیفه خود می دانیم هر آنچه در توان 

داریم برای تحقق این مهم به کار بگیریم.
وی افزود: بســیار خوب بود اگر همکاران ما 
در امور ایثارگران آستان قدس برنامه ریزی 
می کردند و چند شــبی را به مناسبت ایام 
آزادی آزادگان شــرایط بیان خاطرات این 
عزیزان را در صحن ها و رواق های حرم مطهر 
فراهم می کردند، اما ان شاءاهلل سال آینده به 

مناســبت این ایام چند شب در حرم مطهر 
برنامه هایی برای این منظــور تدارک دیده 

خواهد شد.
وی گفت: این آستان به میزان توان و امکانات 
در حوزه کتاب، فیلــم و کار فرهنگی برای 

ترویج فرهنگ آزادگان تاش خواهد کرد.
وی با اشــاره به نصرت های الهی در دوران 
انقاب اسامی و پس از آن، اظهار کرد: عزتی 
که امروز ایران اســامی در دنیا دارد و ذلتی 
که آمریکا گرفتارش شده یکی از جلوه های 

نصرت الهی است.
تولیت آســتان قدس رضوی بــا طرح این 
موضوع که ممکن اســت برخی سؤال کنند 
مگر آمریکا چه ذلتی دارد؟ پاسخ داد: آمریکا 
با تاش بســیار، هزینه  فراوان، برنامه ریزی، 
خریدن عده ای از ارتشیان و تهییج جمعی از 
مردم ونزوئا تاش کرد در این کشور کودتا 
انجام دهد، اما شکســت خورد و هیچ کاری 
نتوانست از پیش ببرد.وی افزود: این همان 
آمریکایی اســت که در 28 مرداد ۱۳۳2 با 
اجیر کردن اراذل و اوباش به راحتی در ایران 
کودتا انجام داد و دولت مصدق را ســرنگون 
کرد و محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند، 
اما امــروز با تمام قدرتــش و حمایت های 

بین المللی حتی در ونزوئا شکست خورد.

 تحریم ها نشان دهنده درماندگی 
و شکست آمریکاست

حجت االسام والمسلمین مروی تصریح کرد: 
فرزندان این ملت پهپاد آمریکایی متجاوز به 
خاک جمهوری اسامی را سرنگون کردند، 
این پهپاد یک ساح بسیار پیشرفته و مهم 
آمریکا به شمار می رفت، ایران آن را منهدم 
کرد و آمریکا هیچ کاری نتوانست بکند، بعد 

بــه دروغ گفتند ما هم یک پهپــاد ایران را 
زدیم، آبروریزی و ذلتی از این بیشتر و باالتر؟
وی با اشــاره به اقدام انگلیــس در توقیف 
غیرقانونی نفتکــش ایرانی در جبل الطارق، 
تصریح کرد: با توقیف غیرقانونی این نفتکش 

خواستند ایران را در محاصره 
برخاف  دهند،  قرار  دریایی 
انگلیسی ها  غیرقانونی  اقدام 
در توقیف کشتی جمهوری 
اسامی ایران، نیروی دریایی 
ســرافراز ما کشتی متخلف 
انگلیســی را کــه توســط 
اسکورت  آمریکایی  نظامیان 
می شــد، توقیــف کردند و 
باز هــم آن ها هیــچ کاری 
نتوانستند بکنند، اگر کاری 
از دستشان برمی آمد در این 
4۰ سال انجام می دادند، این 
یعنی عــزت و اقتدار ایران و 
ذلــت اســتکبار. وی گفت: 

تنهــا کاری که از آمریــکا بر می آید اعمال 
تحریم های غیرقانونی علیه کشــور مقتدر 
ایران است، این تحریم ها نشان دهنده ضعف، 

استیصال، درماندگی و شکست آمریکاست.
حجت االســام والمســلمین مروی با بیان 
اینکه در تمام ایــن عرصه ها نصرت و یاری 
خداوند جلوه دارد و ما می بینیم که پروردگار 
متعال چگونه کسانی را که در راه او و برای 
او حرکت می کننــد، یاری می کند، تصریح 
کرد: ما باید شکرگزار نعمت رهبری باشیم، 
بخش قابل توجهی از این توفیقات به برکت 
تیزهوشی، آینده نگری، شجاعت، تدبیر دقیق 
و حساب شده و توکل رهبری معظم انقاب 

به خداوند متعال حاصل شده است.

حق آزادگان ما 
آن طور که باید 

ادا نشده و به آن 
پرداخته نشده 

است.ممکن است 
فیلم و سریال هایی 

هم ساخته شده 
باشد، ولی همچنان 

تولیدات درباره 
این موضوع بسیار 

اندک است

بــــــــرش

حجت االسالم و المسلمین مروی در دیدار جمعی از آزادگان تشریح کرد

شکست آمریکا از ونزوئال تا حصر دریایی جمهوری اسالمی
وی
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 سایت ثبت نام مهدالرضا از ظهر قطع بود 
و پس از وصل شــدن هم در مرحله انتخاب 
کاس، همه گزینه هایش غیر قابل انتخاب 
بود. متأســفانه چند بار با مرکز قرآن کریم 
آستان قدس هم تماس گرفتم، پاسخ ندادند. 

لطفاً رسیدگی کنید.
09150003992

 بن خرید کتاب به نشر را بردم فروشگاه 
تقی آباد؛ اما فروشنده قبول نکرد. یک ساعت 
معطلم کرد تا باالخره بعد کلی زنگ زدن، 
بن ها را پذیرفت. به نشر یا بن کتاب ندهد یا 

فروشنده هایش را توجیه کند.
09030001035

پاسخ به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی(
با عذرخواهی از مشکل پیش آمده؛ از آنجایی 
که تنوع و تعدد بن کارت هایی که در اختیار 
مخاطبــان مختلف قرار می گیــرد، فراوان 
اســت گاه ممکن اســت ناهماهنگی هایی 
به  وجود بیاید کــه در این  باره صمیمانه از 
کتاب دوســتان محترم عذرخواهیم.از همه 
عزیزان درخواســت داریم هر گونه مشکل، 
پیشــنهاد و انتقــاد مرتبط با به نشــر را با 
شماره تماس ۰۵۱۳۷6۵2۰۰8 یا از طریق 
پیام رسان ها به شــماره ۰9۰2۷6۵2۰۰8 
منتقل نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

 فرش هایی که به منظور تعیین مســیر 
زائــران در صحن های حــرم مطهر رضوی 
مفروش می شوند از کیفیت خوبی برخوردار 
نیستند و بعضاً در زیر پای مردم لوله شده 
و ســبب زمین خــوردن آن ها به خصوص 
ســالخوردگان و بانوان می شود که در شأن 

این بارگاه نیست.
09150005318

برگزاری نخستین جلسه 
معرفت افزایی خادمیاران 
رضوی در خراسان شمالی

آستان: نخســتین جلسه معرفت افزایی دهه 
والیت در خراسان شمالی با حضور خادمیاران 
رضوی برگزار شد.نخستین جلسه معرفت افزایی 
ایام دهه امامت و والیت با موضوع »۱۵ روز شاد 
غدیری« با حضور خادمیاران رضوی در محل 
سالن جلســات دفتر نمایندگی آستان قدس 
خراســان شــمالی برگزار شد.حجت االسام 
هاشــمی، خادمیار رضــوی و مدیــر کانون 
تخصصی وقف و نــذر دفتر نمایندگی در این 
جلسه به بیان مناسبت های ماه ذی الحجه، ایام 
دهه والیت و فضیلت هــای امیرالمؤمنین)ع( 
فرهنگی  معاون  مرتضوی،  پرداخت.حســین 
دفتر آستان قدس رضوی در خراسان شمالی 
نیز در ادامه در خصوص فعالیت های فرهنگی و 
ضرورت مشارکت حداکثری خادمیاران و ثبت 
فعالیت ها نکاتی را بیان کرد.گفتنی است، در 
این جلسه بخشی از کتاب »در حریم دوست« 
برای شــرکت کنندگان تشــریح و در پایان از 
مباحث مطرح شــده، آزمون تســتی برگزار 
شــد.الزم به ذکر اســت، این دوره آموزشی از 
2۳ لغایت 29 مرداد ماه برای گروه های مختلف 
خادمیــاران به صــورت ضمــن خدمت و به 
مناسبت فرا رسیدن عید غدیر برگزار می شود.

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 

دیدار با خانواده شهدای منا
تولیت آستان قدس رضوی در آستانه عید سعید غدیر با خانواده 
شهید محسن حاجی حسنی کارگر و شهید حجت االسالم حسینی 

از شهدای حادثه منا دیدار کرد.

گزارش تصویری

صدای مردم  

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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« ﹐︀﹋ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ︣ا︠﹢ان﹁ »
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

︀ دو  ﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹨︀ی  ١٢ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ و ٩ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡︣︡ دو د︨︐﹍︀ه ︑︀﹡﹉ ︲︣︋﹥ ﹎﹫︣︋  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
د︨︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹢ر  ﹨﹢ا ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩ ︡﹡︀︫ ︫︣︤ )) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴١  
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از  ︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  را از ︵︣ــ﹅︨ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
                ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.setadiran.ir دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس
︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در 
 ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٢٨ ﹤﹡︀﹞︀︨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀︨
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠۴/١٣٩٨/٠۶
︨︀ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/١٣٩٨/٠۶ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ــ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋︀د -ا︋︐ــ︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵

️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧ ︊︔ ︣ ︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐ ﹋︣﹞ : ﹤﹡︀﹞︀ ️ در︨  ﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️ ︗ ︀د︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨
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رایزنان بازرگانی ایران در عراق 
سه نفر می شوند

اقتصــاد: محمدرضا مودودی، سرپرســت 
سازمان توسعه تجارت با اشاره به تمرکز این 
سازمان بر کشــورهای همسایه به جای اعزام 
رایزنان بازرگانی به کشــورهای دور گفت: در 
حال حاضر تعداد رایزنــان بازرگانی ایران در 
عراق دو نفر اســت و به زودی سومین رایزن 
بازرگانی به منطقه ســلیمانیه عــراق اعزام 
می شود. با توجه به جهت گیری سازمان توسعه 
تجارت برای تمرکز بر کشــورهای همسایه، 
به جای اعزام رایزنان بازرگانی به کشــورهای 
دور، تقویت رایزنان در کشورهای همسایه در 

دستور کار قرار گرفته است.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 28 مرداد 1398 17 ذی الحجه 1440 19 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9042 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد

 آمادگی رایزنان، سفرا و فعاالن اقتصادی
برای توسعه صادرات فرش

فرزانه غالمی: رئیس مرکز ملی فرش 
ایران از فعال شدن رایزنان اقتصادی، 
اتــاق ایــران و اتاق های مشــترک با 
دیگر کشورها برای بازاریابی و توسعه 
صادرات فرش دستباف ایران در سال 

جاری خبر داد.
به گزارش قدس آنالین، دست پاک در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص عملکرد رایزنان اقتصادی در توسعه 
صــادرات هنر صنعت فرش در شــرایط تحریم و ضرورت توســعه صادرات 
غیرنفتی، گفت: واقعیت این اســت که تاکنــون ارتباطی ملموس با رایزنان 
اقتصادی و اتاق های بازرگانی و مشــترک وجود نداشته، اما در سال جاری 
هیئت های تجاری به خارج از کشــور اعزام خواهند شــد، همچنین سفرای 
اعزامی به کشورهای مختلف، برای برگزاری نمایشگاه دائمی فرش دستباف 

به عنوان نخستین کاالی صادراتی پس از نفت، ابراز تمایل کرده اند.
به گفته وی اســتفاده از کسب وکارهای نوین مجازی و استارتاپ ها هم برای 
توســعه فروش داخلی و خارجی فرش دســتباف ایرانی در دستور کار قرار 

دارد. وی برندسازی را پیش شرط توسعه صادرات دانست.
دست پاک با اشاره به تولید ساالنه 3 تا 3/5 میلیون متر مربع فرش دستباف 
در کشــور گفت: سال گذشــته در مقطعی این میزان با کاهش مواجه شد، 
اما خوشبختانه اکنون به وضعیت مطلوب بازگشته ایم و از این میزان تولید، 
حدود 80 درصد هم صادر می شــود. به گفتــه وی با اینکه تحریم ها قیمت 
مواد اولیه را افزایش داده و بخشی از ابریشم مورد نیاز برای تولید از چین و 
ازبکستان و بخشی از پشم هم از نیوزیلند وارد می شود، اما با ساماندهی مواد 
اولیه  و جلوگیری از صادرات پشــم کشــور و توسعه صنایع مربوط به تولید 

مواد اولیه، بخش زیادی از مشکالت برطرف شده است.
رئیــس مرکز ملی فرش ایران در خصوص وضعیت صادرات فرش در ســال 
جاری اظهار داشــت: در گذشــته، آمریکا 29 درصد و بیشترین سهم را از 
صادرات فرش ایران داشت و پس از آن آلمان با 12 درصد در مقام دوم بود. 
با تحریم فرش ایران از سوی آمریکا سهم بازار این کشور را از دست داده ایم. 
در این شــرایط صادرات به دیگر کشــورها و ازجمله آلمان -که بیشــترین 
انبارهای ما در این کشــور است- هم تحت تأثیر قرار گرفته است. بر همین 
اســاس باید گفت میزان صادرات فرش دســتباف از مبادی گمرکی مانند 
گذشته نیست، اما صادرکنندگان کهنه کار و اتحادیه ما در حال بازاریابی و 

یافتن جایگزین در دیگر کشورها هستند.
دســت پاک تأکید کرد: صادرات فرش ایران امروز تنهــا از مبادی گمرکی 
صورت نمی گیرد و تمــام تالش ها برای جلوگیری از کاهش صادرات به کار 
گرفته می شود. این نوع از صادرات به شیوه سنتی انجام می شود و به معنی 
قاچاق نیست، بلکه به صورت ری اکسپورت )صادرات مجدد( انجام می شود 
و به دلیل شــرایط خاص اقتصادی، امکان توضیحات بیشــتر در این زمینه 

وجود ندارد.
وی همچنین گفت: پیمان سپاری ارزی، به صادرات فرش آسیب جدی وارد 
کرد؛ بر همین اساس در حال رایزنی برای افزایش مدت زمان آن هستیم تا 
صادرکنندگان هفت ماه تا یک سال برای بازگشت ارز فرصت داشته باشند، 
البته صادرکنندگان از بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر معافیت صادرات زیر 

یک میلیون دالر از پیمان سپاری نیز می توانند بهره بگیرند.
 بر اســاس آمار اعالمی از ســوی رئیس مرکز ملی فرش ایــران، هم اکنون
2 میلیون نفر در صنف تولید فرش دستباف فعال هستند که 80 درصد آنان 
را زنان تشــکیل می دهند. به گفته دست پاک باوجود تصویب بودجه هزار و 
888 میلیارد ریالی در قانون بودجه امســال برای بیمه قالیبافان و سه برابر 
شــدن این رقم در مقایسه با ســال 97، به دلیل جنگ اقتصادی، هنوز این 

مبلغ تخصیص نیافته است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در گفت وگو با قدس آنالین:
دولت مصمم است مردم در تأمین کاالهای اساسی 

با مشکلی روبه رو نشوند
محمد نهاوندیان در گفت و گو 
با خبرنــگار قــدس آنالین 
پژوهش های  مرکــز  توصیــه  درباره 
مجلــس به دولــت برای حــذف ارز 
ترجیحی و حتی انتقاد اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی از آثار 
منفی این سیاســت و درخواســت از 
دولــت برای تک نرخی کردن ارز، با بیان اینکه دســتگاه ها و کارشناســان 
مختلف آرای متفاوتی در این زمینه دارند، اظهار داشت: اینکه سیاست دولت 
و تخصیص ارز رســمی چه مقدار به هدف اصابــت کرده، در مورد کاالهای 

مختلف کاماًل متفاوت است.
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: به عنوان مثال نقش و تأثیر 
تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کاالیی مثل برنج یا دارو یا نهاده های 
دامی کاماًل متفاوت اســت و نمی توان در مورد همه موارد یکسان ارزیابی و 

قضاوت کرد.
وی تصریح کرد: آنچه قطعی است اینکه دولت مصمم است مردم در تأمین 
کاالهای اساسی با کمترین مشــکل روبه رو باشند. البته درمورد روش اجرا 
ماه هاست که در دولت بحث شده و دیدید که برخی از کاالها از این فهرست 

خارج شدند و دولت مدام رصد می کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره اینکه کارشناســان بســیاری کاهش 
نــرخ ارز در بــازار با نرخ نیمایی را فرصتی مناســب برای تک نرخی کردن 
بازار می دانند هم اظهار داشــت: دولت بر تحقق آن هدف تأکید دارد، البته 
کاهش التهابات در بازار ارز و اینکه فاصله نرخ بازار آزاد با نیمایی کم شــده، 
به کاهش رانت و منطقی شــدن تخصیص منابع کمک می کند، این مســیر 

سیاست دولت است.

قدس ایرادهای طرح ساماندهی خودرو را در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند

صنعتخودرو؛انحصارفروشیبهنامخصوصیسازی
 اقتصاد/زهرا طوســی  وقتــی با تأکید 
رحمانــی، وزیر صنعت بر پایــان عمر پراید، 
پیکان انتقادها به سمت این خودرو تیز تر شد، 
پرسش های مهمی درباره جایگزین ارزان ترین 
خودرو داخلی در بازار خودرو کشــور مطرح 
شد. خودروسازان همچنان در باره پایان پراید 
سکوت کرده اند و مجلسی ها نیز سوار بر موج 
انتقادها، طرح ساماندهی صنعت خودرو را در 

بهارستان پیش می برند. 
طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است 
به عنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، 
تحولی در خودروســازی کشــور ایجاد کند، 
دیروز با اصالح ایرادها، در صحن برای ارسال 

به شورای نگهبان آماده شد.
بررسی ها نشان می دهد با وجود نکات مثبت 
در این طرح، ایراداتی اساســی نیز وجود دارد 
که کم توجهی به آن ممکن است چالش های 
جدی برای کشور در سال های آتی ایجاد کند. 
در این گزارش ضمن اشــاره به برخی تبعات 
منفی و ایرادهای این طرح، بازار خودرو کشور 
را در آستانه حذف پرفروش ترین خودرو ایرانی 
بررسی می کنیم.  در طرح ساماندهی صنعت 
خودرو دولت موظف شده است در مدت سه 
سال تصدیگری در خودروســازی را خاتمه 
دهد و تمامی ســهام خود در 
را  خودروسازی  شــرکت های 
به بخــش خصوصــی واگذار 
این حوزه  کارشناســان  کند. 
خصوصی ســازی  معتقدنــد، 
بی ضابطه صنایع خودروسازی 
موجب تشدید آســیب ها در 
این حوزه می شود، چرا که این 
کار را نوعی فروش انحصار به 
بخش خصوصی تلقی می کنند 
کــه ممکــن اســت کاهش 
تعمدی تیــراژ تولید، کاهش 
تعطیلی  داخلی سازی و حتی 
صنایع خودروسازی و بیکاری 

کارگران را درپی داشته باشد.

انحصارگرخصوصیبهجایدولتی
دکتــر خلخالی، اســتاد مهندســی خودرو 
دانشگاه علم و صنعت مهم ترین اشکال وارد 
به این طرح را همین بحث انحصار در صنعت 
خودرو می داند. به گفته وی، توسعه صنعتی 
ناشی از خصوصی سازی زمانی اتفاق می افتد 
که براساس سیاست های درست و قاعده مند 
صورت گیرد، ولی در این طرح بدون تنظیم 
ضوابــط و قواعد مشــخص، دولت مکلف به 
واگــذاری صنعت خودروســازی شــده که 
اصلی ترین تهدید ناشی از این اقدام، جایگزینی 
انحصارگر خصوصی به جای انحصارگر دولتی 

خواهد بود. 
به اعتقــاد وی، وقتــی درباره ســاماندهی 
صنعت خــودرو صحبــت می کنیــم، باید 
بگوییم در خصوص انحصــار در بازار خودرو 
نیز چــه برنامه ای داریم. مــا باید همزمان با 

خصوصی ســازی، انحصــار را هم در صنعت 
خودرو حذف کنیم و بازار را در داخل کشور 
به یک بازار رقابتی تبدیل کنیم؛ اگر این اتفاق 
بیفتد و انحصار شکسته شود، آن وقت شورای 
رقابت هم می تواند حذف شود، چرا که فلسفه 
وجودی شورای رقابت وجود انحصار در صنعت 
خودروسازی اســت و ربطی به خصوصی یا 

دولتی بودن خودروسازی ها ندارد. 
وی تأکید می کند: خصوصی سازی یک اصل 
است و باید به ســمت آن برویم، ولی در این 
طرح ساماندهی خیلی عجوالنه و ناپخته به 
این کار پرداخته شــده است. صنعتی که 50 
سال دولتی بوده و با مشکالت فراوانی دست 
و پنجه نرم می کند، چطور می تواند در ســه 
سال خصوصی شود؟ اگر قرار است این اتفاق 
بیفتد باید در این سه سال مراحل به صورت 
مشخصی طی شود؛ همزمان مراحل حذف و 
کاهش تعرفه های گمرکی و رقابتی شدن بازار 
نیز انجام شــود، چون ممکن است همه این 
خصوصی سازی ها منجر به این شود که یک 
طیف خاصی مالکان صنعت خودرو ما شوند 
که دوباره این را به صورت یک منوپل )انحصار( 

در دست بگیرند و رقابت از آن حذف شود.

قیمتهاپسازپراید
این استاد مهندســی خودرو دانشگاه علم و 
صنعت با اشــاره به حــذف پراید، در تحلیل 
بازار خودرو کشور پس از این اتفاق می گوید: 
پلتفرم های دیگــری مثل تیبا وجود دارد که 
می تواند جایگزین پراید شود. باید دقت داشت 
که همیشه از رده خارج کردن یک خودرو به 
معنای اینکه کل پلتفرم را حذف کنیم نیست، 
خودروسازان معموالً پلت فرم هایشان را اصالح 
می کنند. به نظر می رســد در این مورد نیز از 
بسیاری از مجموعه های پراید در محصوالت 
بعدی به طور اصالح شــده استفاده شود تا 
دانش فنی و تجربه زیرســاخت هایی که به 
خاطر پراید ایجاد شده، منتقل شود. در دنیا 
نیز پس از گذشت پنج تا هفت سال از تولید 

یک خودرو- که آن را از رده خارج می کنند- با 
اصالح پلتفرم ها، محصوالت به روزرسانی شده 

دیگری را تولید می کنند.
وی تأکید می کند: با توجه به استانداردهای 
هشتاد و پنج گانه، خودروسازان باید بپذیرند 
تغییرات را ســریع تر از این هــا ایجاد کنند. 
به نظرم پس از پرایــد، پلتفرم تیبا هم باید 
جایگزین شــود و احتماالً بیش از دو تا سه 
سال نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. برای 
حرکت به سمت حذف تعرفه ها و رقابتی شدن 
بازار، خودروسازان باید به فکر تولید محصوالت 
کیفی تری باشند. توسعه محصوالت جدید هم 
لزوماً به معنای توسعه محصوالت گران قیمت 
نخواهد بود، خودروســاز باید بتواند محصول 
جایگزینی را در همان محدوده قیمتی پراید 
به بازار عرضه کند. در نتیجه باید در بلندمدت 
شاهد باشــیم خودروســاز بتواند بخشی از 
بــازار را که برای آن محصول تولید می کرده، 
همچنان تأمین کند ولی در نهایت با توجه به 
حذف پراید، شاهد افزایش قیمت در مینیمم 

قیمت های خودرو خواهیم بود.

کمکبهوارداتخودروهایلوکس
 ســلیمانی دیگر کارشــناس بــازار خودرو
 با اشاره به برداشتن حقوق ورودی خودروهای 
هیبریــدی معتقد اســت: حداقل قیمت هر 
خودرو هیبریدی بیش از 20 هزار دالر است 
کــه این میزان بیش از 12 برابر ارز الزم برای 
تولید هر خودرو داخلی است؛ در شرایطی که 
تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با 
مشکل روبه رو است، نگرفتن حقوق ورودی از 
خودروهای هیبریدی و برقی، زمینه را برای 
تســهیل واردات و ارزبری قابل توجه ناشــی 
از آن فراهــم می کنــد و این طــرح فقط به 
واردات خودروهای لوکس کمک کرده است. 
طبق محاسبات، ارزان ترین نوع این خودرو با 
 هزینه حمل و نقل و ســود واردکننده باالی
300 میلیون تومان قیمت دارد که مردم عادی 
تــوان خرید آن را ندارند، از طرفی با توجه به 

بهای بسیار پایین سوخت های بنزین و گازوئیل 
و هزینه های باالی تعمیر و نگهداری قطعات 
برقی در ایران، صاحب خودرو ترجیح می دهد 
از بنزین اســتفاده کند و از این رو خودروهای 
هیبریدی همان کارکرد خودروهای بنزینی 
و گازوئیلی را خواهند داشت و با خودروهای 

معمولی تفاوتی نخواهند داشت.

خودروسازرانمیخرند
انحصاررامیخرند

وی می افزایــد: این طرح به صنعت خودرو 
کمکی نمی کند و تبعاتی هم برای آن دارد؛ 
انحصار را به بخش خصوصی منتقل می کند؛ 
در شرایطی که وضعیت ارزی کشور مساعد 
نیست، مقدار زیادی ارز برای واردات خودرو 
از کشور خارج و قیمت گذاری را به انحصارگر 
واگذار می کند، همچنین به جای حمایت از 
تولید خودروهای هیبریدی از واردات آن ها 
حمایت می کند، همه این ها سبب می شود 
وضعیت بازار خودرو بدتر شود. حذف پراید 
نیز در شرایط فعلی چندان منطقی نیست، 
هر چند این خودرو ایمنی الزم را ندارد ولی 
با توجه به اینکه عامه مردم از آن اســتفاده 
می کنند و بسیاری از افراد هم برای درآمد 
خود متکی به آن هســتند، احتماالً حذف 
این خودرو و گران شــدن قطعات آن مردم 
را متحمل سختی بیشتری می کند و بهتر 
است این کار به شــرایط اقتصادی بهتری 
موکول شود. سلیمانی در پاسخ به اینکه چرا 
با وجود زیانده بودن خودروسازها شرکت های 
قطعه ساز به دنبال خرید سهام آن ها هستند، 
تصریح می کند: درحال حاضر بستر قانونی الزم 
برای جلوگیری از انحصــار در بازار خودرو و 
قطعات آن وجود ندارد، قطعاً این ها قصد دارند 
از انحصار موجود در این حوزه استفاده کنند، 
مطمئن هســتند که بدهی ها را هم زیر چتر 
این انحصار به راحتی می توانند پرداخت کنند. 
آن ها در حقیقت خودروساز را نمی خرند بلکه 

انحصار را می خرند.

مردم توان خرید خودرو 
جایگزین پراید را دارند؟

پراید خودرویی اســت که حــذف آن از چرخه 
تولید در ســال های اخیر چندین بار تکرار شده 
است. حذف پراید از چرخه تولید موضوع خوبی 
است، اما اینکه کدام خودرو جایگزین آن خواهد 
شد پرسشی اســت که بارها از سوی خریداران 
این خودرو که طبقه کم درآمد جامعه را تشکیل 
می دهند، مطرح شده است. تیبا جایگزین خوبی 
برای پراید است؛ خودرویی که استانداردهای روز 
دنیا را در سطح معمول داراست. استقبال نکردن 
مردم از تیبا ناشی از عدم توانایی اقتصادی مردم 
است. بی شک ارتقای خودرو و استانداردسازی و 
به روز کــردن آن نیازمند افزایش بنیه اقتصادی 
است. استفاده از فناوری برتر، تقویت سازه برای 
افزایش ایمنــی و ارتقای کیفیت موتور، نیازمند 
هزینه کردهای بیشتر اســت. واقعیت این است 
مســائل و مشــکالت اقتصادی توان جایگزینی 
خودرویی به جای پراید را از مردم گرفته اســت. 
پژو 206 تیپ 2 خودرو مناسبی  برای این منظور 
اســت یا خودرو »کوئیک« کــه کمترین قیمت 
جهانی آن بدون عوارض و... 8 هزار دالر اســت و 
خریــد آن در ایران رقمی نزدیک به 90 میلیون 
تومان تمام می شــود. وضعیت اقتصادی کشور، 
تحریم ها و افزایش نرخ ارز موضوعاتی هستند که 
صنعت خودرو را از به روز شدن، ورود فناوری های 
روز و تأمیــن قطعات با چالش هایی روبه رو کرده 
اســت. ذات استانداردسازی و جایگزینی خودرو 
استانداردی به جای پراید، توأم با افزایش قیمت 
است. بی شک مصرف کننده واقعی که توان خرید 
پراید را در گذشــته داشت و اینک توان خرید را 
از دســت داده، با کنار گذاشتن تولید پراید یا به 
سمت خرید خودروهای دست دوم و فرسودگی 
ناوگان هدایت می شــود یا مجبور به استفاده از 

موتورسیکلت است که ایمنی چندانی ندارد.
افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای مردم، انتظار 
استقبال از توقف تولید پراید و جایگزین های آن را 
دور از ذهن می کند. زمانی می توان به حذف پراید 
و جایگزینی خودرو اســتاندارد و به روز دیگری 
امیدوار بود که کشــور از جنگ اقتصادی خارج 
شــود و ارزش پول ملی از یک سوم به وضعیت 
مطلــوب بازگردد؛ در غیر این صورت براســاس 
پیش بینی های اقتصــادی، خرید پراید نیز برای 
مردمی که با ســه برابر شــدن قیمت ها و ثابت 
ماندن درآمدهایشان دست و پنجه نرم می کنند، 

شدنی نخواهد بود.

 در شرایطی که انحصار 
در یک بازار شکل 
گرفته، قیمت گذاری 
را به خود انحصارگر 
واگذار نمی کنند. 
معموالً نهادهایی را 
تشکیل می دهند و بر 
اساس قیمت تمام شده 
و سودی که آن صنعت 
دارد، بهای نهایی 
تعیین می شود

بــــــــرش

قراردادهای سفید امضا به حداقل می رسد      تسنیم:  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد قرارداد سفید امضای کارگری گفت: برای حل این مشکل آیین نامه اجرایی به صورت الکترونیکی تصویب 
شده و در اختیار دولت قرار گرفته که اطالعات قراردادهای کارگری در سامانه جامع روابط کار قرار می گیرد. شریعتمداری همچنین گفت: آیین نامه اجرایی نظارت بر قراردادهای کارگری و کارفرمایی هم اکنون در 

کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است که مراحل نهایی را طی می کند؛ با تصویب آن در صحن دولت، امیدواریم شرایط بهتری برای قراردادهای کارگری و کارفرمایی ایجاد شود.

معافیتخودروهایهیبریدیازپرداختحقوقورودی،مغایرباتولیدملی
دکتر خلخالی اســتاد مهندسی خودرو، 
معافیــت واردات خودروهــای ســواری 
تمام برقی و ترکیبی )هیبریدی( از پرداخت 
حقوق ورودی را نیز محل انتقاد دانسته و 
تصویب آن را کــه مغایر با بندهای 6 و7 
سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی و بند3 سیاست های کلی 
امنیت اقتصادی، به معنای عدم حمایت 
از تولیدات داخلــی در این حوزه می داند.  
خلخالی معافیت این موضوع را یک اشتباه 
دیگر این طرح دانسته و می افزاید: معموالً 

تعرفه، ابزاری است برای حمایت از صنعت 
داخلی؛ متأسفانه ما در حوزه ای که تولید 
داخلــی نمی توانــد کاالی رقابتی تولید 
کند تعرفــه می گذاریــم و از کاالی بی 
کیفیت حمایت می کنیم ولی در جاهایی 
مثل خودروهــای هیبریدی که خیلی از 
شرکت های نوظهور داخلی می توانند وارد 
شوند، تعرفه را صفر می کنیم. در این بخش 
باید تعرفه ها را باالتر ببریم تا شرکت های 
نوظهور خودروسازی بتوانند با جذابیتی که 
ایجاد شده، به تولید در این زمینه بپردازند.

واگذارکردنقیمتگذاریبهشرکتدارایانحصارخطاست
سلیمانی کارشــناس بازار خودرو گفت: 
واگذار کردن قیمت گذاری به شرکت های 
خودروساز را در جرگه ایراداتی است که به 
این طرح وارد شده است. طبق این طرح، 
شرکت های خودروسازی موظفند هنگام 
فروش، قیمت قطعی خودرو را محاسبه و 

به شورای رقابت اعالم کنند. 
به گفته وی، در هیچ کجا در شــرایطی 
که انحصار در یک بازار شــکل گرفته، 
قیمت گذاری را به خود انحصارگر واگذار 
نمی کنند. معموالً نهادهایی را تشکیل 

می دهند و بر اساس قیمت تمام شده و 
سودی که آن صنعت دارد، بهای نهایی 
تعیین می شود. ما نیز شــورای رقابت 
و ســازمان حمایت از مصرف کننده را 
در این زمینه داریــم، ولی در این طرح 
با توجه به اینکــه صرفاً به اعالم قیمت 
از طرف خودروســازان به شورای رقابت 
اشــاره شده اســت، این شورا به شکلی 
خیلی نرم از فراینــد تعیین نرخ کاماًل 
حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار 

خودرو نخواهد داشت.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  امیر حسین کاکایی
   عضو هیئت علمی دانشگاه 
علم و صنعت و کارشناس خودرو
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آگهی تغییرات شرکت بانیان پایا صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 536650 و شناسه ملی 14008091786

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1397 به 
تصوی��ب رس��ید. اعضاء هیئ��ت مدیره بش��رح ذیل ب��رای مدت دو س��ال انتخاب 
ش��دند آقای س��ید مرتضی حس��نینی بش��ماره مل��ی 0079222900 - خانم راضیه 
الس��ادت حس��نینی بش��ماره ملی 0080947761 -خانم فرحناز مالکی بشماره ملی 
0035076038 آقای س��ید موس��ی موسوی بش��ماره ملی : 4519915295 بازرس 
اصلی و آقای س��ید صادق موس��وی بش��ماره ملی : 4510009623 بعنوان بازرس  

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569645(
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آگهی تغییرات شرکت بانیان پایا صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 536650 و شناسه ملی 14008091786

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,04,13 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
شد : آقای سید مرتضی حس��نینی 0079222900عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- 
خانم راضیه السادات حس��نینی 0080947761رئیس هیئت مدیره -خانم فرحناز 
مالک��ی0035076038 نای��ب رئی��س هیئت مدیره انتخاب ش��دند کلی��ه اوراق و 
اس��ناد بهادار منجمله چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعام��ل و یک��ی از اعضای هیئ��ت مدیره همراه با مهر ش��رکت و امضای اوراق 
عادی و اداری با امضاء منفرد هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569646(
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آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان پارس سهامی خاص به شماره ثبت 479618 و شناسه ملی 10360052194
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : صورتهای مالی سال مالی منتهی به 
1397,12,29 م��ورد تصوی��ب قرار گرفت . آقای محمد رضا خبیری نوغانی به ش��ماره ملی 0933096054 و خانم نس��رین حاجی 
محمدی به ش��ماره ملی 0931496349 و آقای محمد علی خبیری نوغانی به ش��ماره ملی 0924280247 به سمت اعضای هیئت 
مدی��ره برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند . روزنامه کثیر االنتش��ار قدس برای نش��ر آگهی های ش��رکت تعیین گردید. 
آقای س��عید کرامتی با ش��ماره ملی 0943079357 بعنوان بازرس اصلی و آقای عید محمد زاده خمرعلی آباد به ش��ماره ملی 

4869668777 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569638(
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آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان پارس سهامی خاص به شماره ثبت 479618 و شناسه ملی 10360052194
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمد رضا خبیری نوغانی به ش��ماره ملی 
0933096054 به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 0931496349 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدی��ره و آق��ای محم��د علی خبیری نوغانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب ش��دند . آقای علیرضامحمد حس��ینی به ش��ماره ملی 
0062401165 ) خارج از اعضای هیئت مدیره ( به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تجاری ، 
تعهد آور ، رسمی، بانکی ، قراردادها و غیره شرکت با امضاء آقای علیرضا محمد حسینی مدیرعامل وآقای محمد رضا خبیری نوغانی 
رئیس هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت به مدت دو س��ال معتبر خواهد بود. 4-اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل 

ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569637(

آرام  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
کیمی�ای کاس�پین )س�هامی خاص( 
به ش�ماره ثبت 717 و شناس�ه ملی 

10861476855
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
بطور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,06,20 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1. آقای��ان مرتض��ی رجبی کد 
مل��ی 4324356270 به س��مت ب��ازرس اصلی و                 
علی افش��ار قهرمان خانی کد مل��ی 0035193891 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 2. ترازنامه و حساب سود 
وزیان منهی به سال 96 به تصویب مجمع رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )569823(
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 زمان آغاز استخدام »معلمان حق التدریس« اعالم شد     تسنیم: معاون وزارت آموزش  و پرورش گفت: استخدام »معلمان حق التدریس« از مهر ماه سال جاری آغاز می شود. علی الهیار ترکمن افزود: 
قانون استخدام معلمان حق التدریس باید در مدت سه سال اجرا شود یعنی چه در آموزش   و پرورش امکانات داشته باشیم و چه نداشته باشیم، مکلف به اجرای قانون هستیم و از مهر ماه به بعد وارد فرایند جذب 

این نیروها خواهیم شد و استخدام این افراد در سه سالی که در متن قانون مشخص شده، اجرا می شود.

بازگشت 43 زائر بیمار ایرانی از عربستان
ایسنا: معاون مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر ایران از انتقال 43 
زائــر ایرانی حج به کشــور برای درمان 

خبر داد.
محمودرضا فقیهــی با بیان این مطلب 
گفت: از آغــاز عملیات حج تاکنون 13 
زائر ایرانی در مدینه منوره و مکه مکرمه 

جان باختند که بیشترشان مشکالت و بیماری های قلبی و ریوی داشته اند. وی در 
خصوص زائران ایرانی که برای ادامه روند درمانی از عربســتان به ایران بازگردانده 
شده اند، افزود: شمار زائرانی که با تأیید کمیسیون اعزام مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر و با هماهنگی ستاد حج و زیارت مکه مکرمه نیازمند ادامه 

درمان در کشور بودند، تا روز جمعه به 43 تن رسید.
وی ادامه داد: این زائران به دالیل بیماری های مختلف و ناتوانی جســمانی با نظر 
کمیسیون اعزام به همراه 6 پزشک و پرستار با هواپیمایی جمهوری اسالمی به ایران 
بازگردانده شدند. معاون عملیات حج تمتع مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: کادر 
پزشکی اعزامی به سرزمین وحی تا پایان عملیات حج آماده ارائه خدمات درمانی 

و پزشکی به زائران است.

 ماهواره »پارس یک« آذرماه آماده تحویل
به وزارت ارتباطات می شود
مهر: رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران 
با بیــان اینکه مــدل پیش پــروازی 
ماهــواره عملیاتی »پارس یک« آخرین 
مراحــل طراحی خــود را می گذراند، 
گفــت: پیش بینــی می شــود ایــن 
ماهــواره در آذرمــاه تحویــل وزارت 
ارتباطــات شــود. حســین صمیمی 

با اشــاره بــه اقدام های پژوهشــگاه فضایی ایــران در ســاخت ماهواره هایی 
 بــا کاربــرد ســنجش از دور، افــزود: ماهواره هــای سنجشــی بــا عنــوان 
پارس یک، 2 و... نام گذاری شده اند که ساخت ماهواره »پارس یک« هم اکنون در 
پژوهشگاه فضایی ایران در دست اقدام است. وی با بیان اینکه مدل پیش پروازی 
ماهــواره »پارس یک« آخریــن مراحل طراحی و ســاخت را می گذراند، گفت: 

امیدواریم این ماهواره تا آذرماه امسال آماده تحویل به وزارت ارتباطات شود. 
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران با اشــاره به برنامه ریزی برای ساخت ماهواره 
عملیاتی »پارس 2« نیز گفت: ماهواره »پارس 2«، الگوی مشــارکت همه جانبه 
دانشــگاه ها و شرکت های خصوصی را در پی خواهد داشت و پژوهشگاه فضایی 
ایــران این الگو را با تعامل ســازمان فضایی ایران طراحــی می کند. در صورت 
موافقت ســازمان فضایی ایران همکاری برای ساخت این ماهواره با دانشگاه ها 

آغاز خواهد شد.

استخدام 8هزار پرستار برای بیمارستان های تازه تأسیس
و  توانمندســازی  دفتر  مدیرکل  ایرنا: 
بهبود سرمایه ای معاونت پرستاری وزارت 
بهداشــت گفت: بیش از 8 هزار پرستار 
پیمانی برای بیمارستان های تازه تأسیس 

جذب می شوند.
احمــد نجاتیان افزود: امســال در همه 
گروه های مــورد نیاز وزارت بهداشــت 

حدود 9 هزار مجوز اخذ شده که 8 هزار نفر آنان را پرستاران تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: ســاالنه به جذب حدود 9 تا 10 هزار نیروی پرستار نیاز داریم تا در 
مدت 4 تا 5 سال آینده بتوانیم کمبودهای موجود در زمینه نیروی پرستاری را در 
کشور جبران کنیم. به گفته دکتر نجاتیان قرار بر این بود که مجلس شورای اسالمی 
ســاالنه 9 تا 10 هزار مجوز اســتخدام به پرستاری بدهد که با توجه به مشکالت 

موجود، در سال جاری 8 هزار مجوز برای جذب پرستار محقق شده است.

از  که  سال هاست   جامعه/ محمود مصدق  
ضرورت ساخت مجتمع های خدماتی بین راهی 
در  ایران به منظور افزایش رفاه مسافران و حتی 
اتفاق  هنوز  عمل  در  اما  می گذرد،  رهگذران 
خاصی نیفتاده است. در واقع به جز چند جاده، 
سایر راه های ترانزیتی فاقد مجتمع های خدماتی 
و امکانات رفاهی برای مسافران هستند و بدتر 
موجود  روند  تغییر  بر  نشانه ای هم   اینکه هیچ 
نیست.  این در حالی است که در سال های اخیر 
هزینه های زندگی و به تبع آن مخارج سفر به 
و  یافته  صعودی  روندی  حیرت آوری  صورت 
بسیاری از مردم شیوه مسافرت خود را تغییر داده 
و در مقابل هزینه های نجومی سفر با هواپیما، 
قطار و کشتی و همچنین اقامت در هتل ها، به 
سفر با خودروهای شخصی و عمومی و اسکان 
مسافرتی  چادرهای  حتی  و  مسافرخانه ها  در 
روی آوردند که  این موضوع خود ضرورت تجهیز 
را  بین راهی  خدماتی  مجتمع های  به  جاده ها 

دوچندان می کند. 

 بی توجهی دولت ها به زیرساخت  جاده ای 
کرمانــی،  محمدحســن 
رئیــس پیشــین انجمن 
خدمات  دفاتــر  صنفــی 
مســافرتی  ایران به قدس 
می گویــد: جاده هــای ما 

از لحاظ زیرســاختی و ارائــه امکانات رفاهی به 
مســافران و گردشگران ضعیف هستند. در واقع 
فقط در جاده های تهران- قم و همچنین تهران- 
قزوین شاهد وجود مجتمع های خدمات رفاهی 
هســتیم که البته تعداد  آن ها هم متناســب با 
حجم مســافران و... نیست. در سایر جاده ها نیز 
ما مجتمع های رفاهی یا نداریم و یا اگر هم وجود 
دارد تعدادش آن قدر کم است که اصاًل به چشم 
نمی آید. وی با اشاره به  اینکه برخی از جاده های ما 
صرفاً ترانزیتی هستند و نه گردشگری، می گوید: 
در  این گونه جاده ها دولت براســاس وظیفه اش 
بایــد اقدام به  ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی 
بین شهری کند؛ خواه سودآور باشند یا نباشند، 
چون وجــود آن ها یک نیاز اســت، اما دولت ها 

تاکنون از خود رفع مسئولیت کرده اند.

 نظارت دقیقی صورت نمی گیرد
سیدحســن علوی، رئیس 
کمیته حمل و نقل جاده ای 
مجلس شورای اسالمی نیز 
وضعیت امکانات بین راهی 
مناســب  کشــور  در  را 

ارزیابی نمی کند و به قدس می گوید: در خیلی از 
بزرگراه های کشور شرایط ارائه خدمات بین راهی 
به مســافران اصاًل خوب نیست. یعنی نه از نظر 

تعــداد و نه از لحــاظ کیفیت، 
وضعیت آن گونه که باید باشد، 

نیست.
به گفته وی بر اساس استانداردها 
باید در هر 70-60 کیلومتر یک 
مجتمع خدمات رفاهی به منظور 
رفاه حال مسافران و گردشگران 
وجود داشــته باشد که در حال 
حاضر  این گونه نیســت. یعنی 
تعداد آن ها خیلی کم است و در 
نتیجه گاهی مسافران به دلیل 

سوخت،  جایگاه  مسجد،  کمبود 
سوئیت، رستوران و سرویس بهداشتی در جاده ها 

دچار مشکالت می شوند.

راه  وزارت  تردیــد  بــدون  می افزایــد:  وی 
خدمــات  ارائــه  زمینــه  در  اســتانداردهایی 
رفاهــی بین جاده ای به مســافران دارد اما برای 
ســرمایه گذاری و  ایجاد مجتمع خدمات رفاهی 
با مشــکالتی مواجــه هســتیم. در واقع بخش 
خصوصی در جاهایی سرمایه گذاری می کند که 
از سودآوری آن مطمئن باشد به همین دلیل در 
جاده چالوس مشکل خاصی برای ارائه خدمات 
رفاهــی به مســافران وجود ندارد یــا در جاده 
تهران- قــم هم همین طور، اما 
در بعضــی از جاده های منتهی 
به اســتان های غرب و شــرق 
کشــور موضوع متفاوت است و 
حاضر  چندان  بخش خصوصی 
به سرمایه گذاری در  این مناطق 
نیســت چون به دلیــل تردد 
کم خودروها در  ایــن جاده ها، 
احساس می کند ساخت مجتمع 

خدماتی صرفه اقتصادی ندارد.
علوی عملکــرد همه دولت ها را 
در چنــد دهه اخیر در خصوص 
ساماندهی امکانات خدماتی بین راهی و ساخت 
مجتمع های خدماتی زیر سؤال می برد و می گوید:  

ایجــاد مجتمع های خدمات رفاهــی به ویژه در 
مســیرهای کم تردد جزو وظایف دولت است و 
 این مهم باید در راستای توسعه زیرساخت های 
جاده ای کشــور انجام بگیرد که متأسفانه خیلی 
وقت ها از آن غفلت می شــود کــه دلیل اصلی 
آن هــم به بحث بودجه برمی گردد. ضمن  اینکه 
نظارت دقیقی بر مراکز و مجتمع های خدماتی 

صورت نمی گیرد.

 راه حل مشکل چیست؟ 
محب خدایی، معاون پیشین 
میراث  سازمان  گردشگری 
فرهنگی هر چنــد معتقد 
است به میزان توان، مجتمع 
خدمات رفاهی در جاده های 

کشور  ایجاد شده اما چون به صورت پراکنده مدیریت 
می شوند،  این موضوع موجب می شود برنامه ریزی و 

اقدام ها در این بخش واقعی نباشد و جواب ندهد.
وی با اشاره به  اینکه مداخالت در حوزه گردشگری 
به شــدت  این سیســتم را تضعیف کرده است، به 
قدس می گوید: پروژه های زیرســاختی برای اجرا از 
ســوی وزارت راه و شهرســازی باید دارای پیوست 
گردشــگری باشــند، در حالی کــه در طراحی و 

برنامه ریزی ها پیوست گردشگری نداریم و  این مهم 
سبب شده که مثالً جاده های کشور، جاده های اصلی 

برای گردشگری نباشند.
وی از رها بودن گردشــگری جــاده ای ما خبر 
می دهــد و می گوید:  این بخــش متولی خاصی 
ندارد در واقع ما بیشتر روی گردشگری هوایی یا 

اتوبوسی کار می کنیم.
خدایی اما فعال شدن دانش گردشگری و اقتصاد 
گردشگری را راهکار رفع مشکل یاد شده می داند 
و می گوید: گردشگری امروز در دنیا به عنوان یک 
دانش و اقتصاد مطرح اســت. برای  اینکه جاده ها 
و سیســتم شــهری ما ارتقا پیدا کنــد ابتدا باید 
دانش و اقتصاد گردشــگری در کشور فعال شود 
در  این صورت ســایر حوزه ها خود بــه خود وارد 

سرمایه گذاری می شوند.
 خدایی با اشــاره به  اینکه مطالعات نشان می دهد 
تمام کشورهایی که روی اقتصاد گردشگری تمرکز 
کرده اند، موفق بوده اند و ابتدا راندمان بهره وری شان 
را افزایــش داده و بعــد به فکر توســعه افتاده اند، 
می افزاید: در مالزی هر تصمیم سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی که گرفته می شــود حتماً با هماهنگی 
با حوزه گردشــگری اســت.  این در حالی است که 
تصمیمات در کشور ما بر پایه اقتصاد نفتی است.  این 
موضوع سبب شده تا تصمیمات و برنامه ریزی های 
خود ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری هم 
کارایی الزم را نداشته باشــد، بنابراین باید خود را 
به دانش گردشگری مجهز کنیم نه  اینکه به تعریف 
مفاهیم بپردازیم. به عبارت دیگر اگر دانش و اقتصاد 
گردشــگری به صورت واقعی در کشور فعال شوند 
خود به خود وضع فعلی و راندمان بهره وری ما ارتقا 
می یابد، یعنی برنامه ها توجیه اقتصادی پیدا می کنند.

وی در ارزیابی اش از چگونگی نظارت بر امکانات 
و خدمات بین راهی هم می گوید:  ایجاد امکانات 
زیرســاختی به عهده وزارت راه و شهرســازی و 
نظارت بر  این امکانات بر عهده سازمان گردشگری 
است که  این سازمان به نسبت مقدوراتش نظارت 
دارد، اما نظارت ها باید سیستمی و مردمی باشد 
تا بهتــر جواب بدهد. یعنی اگــر از نظارت های 
فیزیکی به سمت نظارت های سیستمی و مردمی 
برویم به دلیل رقابت پذیری  این شاخص، نتیجه 

بهتری می گیریم.

راه های کشور بدون مجتمع های رفاهی، مناسب گردشگری نیست

مسافران و جاده ناهموار خدمات بین راهی

در طراحی و 
برنامه ریزی ها 

پیوست گردشگری 
نداریم؛  این مهم 

سبب شده که 
جاده های کشور، 

جاده های اصلی برای 
گردشگری نباشند

بــــــرش
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      صفحه 5
اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند
هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001928 ـ 1398/04/29 هيات اول/دوم موضوع  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــنامه  ــماره شناس ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد على دادى فرزند حاجى بش
ــماره ملى 3620182256 نسبت به ششدانگ يك باب منزل به  18330 صادره از حوزه يك زاهدان به  ش
ــتگردى  ــاحت 138/22 متر مربع ازپالك 1396ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت غالمرضا دس مس
ــود در  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت . لذا ب ــرز گرديده اس مح
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض،دادخواس تاريخ تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805893
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/13
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/28

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيات مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
ــكونى به  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده 142-98آقاى مهدى هنربخش فرزند وكيل در شش 1-كالس
ــماره 1894  فرعى باقيمانده از13  اصلى باغات و حومه  ــمتى ازپالك ش ــاحت 128/10متر مربع قس مس

خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــه پرونده 181-98 آقاى پيام عوض زاده فرزند عبدالعلى  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت  2-كالس
ــمى از  ــمتى از پالك12628 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس 100/35متر مربع قس

مالكيت عبدالعلى عوض زاده
ــاحت  ــدانگ يك باب مغازه به مس ــه پرونده 178-98 خانم مهين عوض زاده فرزند على  در شش 3-كالس
ــه خريدارى از مالك  ــماره 12628 فرعى از 13 اصلى باغات و حوم ــمتى از پالك ش ــر مربع قس 52/75مت

رسمى از مالكيت عبدالعلى عوض زاده 
4-كالسه پرونده 177-98  خانم حكيمه زينلى فرزند محمديار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك دربند 
ــماره 12628 فرعى از 13 اصلى باغات و  ــمتى از پالك ش ــاحت85/00متر مربع قس مغازه و انبارى به مس

حومه خريدارى از مالك رسمى ازمالكيت عبدالعلى عوض زاده
5-كالسه پرونده 176-98  آقاى محمود نيامى شيروان فرزند محمدصادق در سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
ــمتى از پالك شماره 12628 فرعى از 13 اصلى  ــاحت85/00متر مربع قس يك دربند مغازه و انبارى به مس

باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى ازمالكيت عبدالعلى عوض زاده
6-كالسه پرونده 048-98  آقاى رمضانعلى ايزدى مايوان فرزند حيدر در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  
به مساحت 143/25 متر مربع تمامى پالك باقيمانده شماره 864 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى 

از مالك رسمى از تمامى مالكيت على اصغر كاظميان ميم پرور 
ــن فرزند چراغ در ششدانگ يك باب كارگاه  ــن سينائيان قريه حس ــه پرونده 250-97 آقاى حس  7-كالس
ــاحت 270متر مربع تمامى پالك شماره 5702 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك  به مس

رسمى از تمامى مالكيت مهدى فياض پسنديده
ــدانگ يك باب كارگاه به  ــينائيان قريه حسنفرزند چراغ درشش ــه پرونده 251-97آقاى حسن س 8-كالس
ــاحت 245/46مترمربع تمامى پالك شماره 5236 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك  مس

رسمى از تمامى مالكيت مجتبى فياض پسنديده
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت  ــه پرونده 141-98آقاى قربان خوش نيت فرزند ابراهيم در شش 9-كالس
29/38متر مربع قسمتى ازپالك شماره 703فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از 

ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل  ــد توفيق در تمامى شش ــاى محمدرضا ايوبى فرزن ــده 202-97 آق ــه پرون 10-كالس
مسكونى به مساحت 696/34 متر مربع تمامى پالك ثبتى 27 فرعى از  48 اصلى اوغاز خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت سهراب صادقى باجگيران احدى از ورثه محمدصادق صادقى باجگيران
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــى در شش ــه پرونده 135-98 آقاى صمد نظريان فرزند موس 11-كالس
ــه يك آب خريدارى از مالك رسمى از مالكيت جان  ــماره يك اصلى س ــمتى از پالك ش 180متر مربع قس

محمد فيض بخش
ــاب منزل به  ــدانگ يك ب ــى در شش ــد ول ــى فرزن ــم رحيم ــاى ابراهي ــده 206-97  آق ــه پرون 12-كالس
ــمتى از پالك شماره 11 اصلى خانلق خريدارى از مالك رسمى از مالكيت  ــاحت107/84 متر مربع قس مس

هادى هوشمند احدى از ورثه باقر هوشمند احدى از ورثه براتعلى هوشمند احدى از ورثه باقر زينل پور
ــاورزى به شناسه ملى 14003416569 در ششدانگ يك  ــه پرونده 314-97 سازمان جهاد كش 13-كالس
باب ساختمان به مساحت 10476/91متر مربع قسمتى از پالك شماره 127 فرعى از 16 اصلى ينگه قلعه 

خريدارى از مالك رسمى از ذيل مالكيت مشاعى متقاضى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت  دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9805894
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/13 تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/28

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
   برابر راى شماره 139860306010001298-1398/05/05 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى خانم عفت موقرقره شاهوردى فرزند محمد تقى بشماره شناسنامه 715 صادره از قوچان در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 175,35 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دوقوچان  
و از محل مالكيت آقاى  غالمرضا سلطانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى  رس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1397114406010000443 آ-9805819
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28       
عباس برق شمشير 

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306010001291-1398/05/03هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــنامه 45714 صادره از  ــماره شناس ــفيان محمد آباد فرزند ولى محمد بش بالمعارض متقاضى خانم مهين يوس
ــاحت 114,66 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 75 فرعى از يك  ــدانگ يك باب خانه به مس قوچان درشش
اصلى بخش دوقوچان. واقع در اراضى يعقوب آباد از محل مالكيت مشاعى متقاضى  محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
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. كالسه 1398114406010000107  آ-9805821
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28       
عباس برق شمشير 

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان
 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139860306010001309-1398/05/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــخانه فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 593 صادره از فاروج  ــم نيك نام قوش بالمعارض متقاضى آقاى قاس
در  ششدانگ يك باب منزل به مساحت 126 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو قوچان  
ــت.لذا به منظور اطالع  واقع دراراضى نظرآباد  واز محل مالكيت آقاى محمد نقى ميم پرور  محرز گرديده اس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000057 آ-9805820
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28       
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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 وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003212 – 1398/4/25 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــورانى به شناسنامه شماره 0 كد  ــط ولى شرعى و قانونى خود سعيد يوسفى س ــا يوسفى سورانى توس آقاى محمدياش
ــعيد در ششدانگ يكباب منزل و محوطه وصل به آن به مساحت 611,20  ملى 0740951726 صادره تايباد فرزند س
متر مربع پالك شماره 171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از 
ــاعى خانم بهار يوسفى سورانى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  ــمى و مش مالكيت رس
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805895
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28

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 وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003209 – 1398/4/25 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 4314 كد ملى 0748382844 صادره تايباد فرزند على احمد در  ــنامه ش ــورانى به شناس ــفى س آقاى ناصر يوس
ــماره 171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 63,50 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب دامدارى به مش شش
ــاعى على احمد يوسفى سورانى و قسمتى از  ــمى و مش ــمتى از مالكيت رس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
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. 9805896
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318603002049مورخ 1398/04/18 هيات موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
خانم رقيه پورميرزا فرزند احمد به شماره شناسنامه 326 صادره از بندر انزلى در قريه طرازكوه در ششدانگ يك قطعه 
ــاحت 699 مترمربع پالك فرعى 152  از اصلى 73 مفروز مجزى از پالك 37 از  ــاختمان  به مس ــتمل بر س زمين مش
اصلى 73  واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى محمدى طراز كوهى محرز گرديده است  
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2467  آ-9806577
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/28

تاريخ انتشار نوبت دوم : 12 /1398/06
حسين اسالمى كجيدى 

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك انزلى

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

پيرو آگهى شماره 139860318002000672 انتشار يافته در تاريخ هاى 98/03/11 و 98/03/25 در روزنامه معارف 
ــماره 139760318002003646 مورخ 97/11/14 هيات موضوع قانون تعيين وضعيت  ــت ،مستند بر راى ش و سياس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك انزلى تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه 344 صادره از بندر انزلى درچهار و نيم دانگ  ــماره شناس ــعودى اصيل   فرزند جواد بش متقاضى آقاى بيژن مس
ــاحت 210/25 متر مربع به پالك 19249 فرعى از  ــدانگ  يك قطعه زمين مشتمل بر يكبابخانه به مس ــاع از شش مش
800از 356 از سنگ اصلى 15 واقع در بندرانزلى بخش 7 گيالن لذا بدينوسيله پالك ثبتى اعالمى به پالك 10360 

فرعى مفروز و مجزى از 800 از سنگ اصلى 15 بخش 7 گيالن اصالح ميگردد . 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در يك نوبت آگهى مى ش
ــاراين آگهى به مدت يك  ماه  اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف 15 روز 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. م الف 

2471 تاريخ انتشار:  1398/05/28  آ-9806578
پرويز حيدرى / رئيس اداره  ثبت اسناد و امالك بندر انزلى

«آگهى احضاريه»
ــور فرانسه باتهام قاچاق كاال از  ــماره گذرنامه CR 34957 13 تبعه كش ــبا ش نظر به اينكه آقاى لويس مارى اسپينا س
ــد و ابالغ احضاريه بدليل معلوم نبودن محل اقامت مشاراليه ممكن نگرديده لذا  ــعبه تحت تعقيب ميباش ــوى اين ش س
بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1392 مراتب بنامبرده ابالغ تا حداكثر ظرف 
ــيدگى به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات  ــابى در شعبه ويژه رس ــر آگهى جهت دفاع از اتهام انتس يكماه از تاريخ نش
حكومتى قوچان واقع در استان خراسان رضوى- شهرستان قوچان- خيابان شهيد مطهرى- بعد از چهارراه پنجم سمت 

چپ حاضر شود. در صورت عدم حضور رأى مقتضى صادر خواهد شد.9806609
رئيس شعبه ويژه رسيدگى به تخلفات قاچاق
كاال و ارز تعزيرات حكومتى شهرستان قوچان

آگهى مزايده اموال منقول 
به استناد پرونده كالسه 960106 ش 4 اجراى احكام حقوقى محكوم عليه شركت تعاونى 364 پژواك محكوم است  به 
پرداخت مبلغ 169/823/746 ريال اصل خواسته و واريز حق بيمه در مدت كاركرد در حق محكوم له آقاى حبيب اله 
پودينه و 800/000 ريال حق االجراء دولتى در حق دولت كه محكوم له با تقاضاى توقيف اموال منقول بشرح ذيل را 
  dwm نموده كه با توجه به ارجاع به كارشناس و ارزيابى وسايل مذكور به شرح ذيل اعالم مى گردد  1. كمپرسور

 بهمراه كنداسور فاقد لوله كش و سيم كش به ارزش 100/000/000 ريال
2-كولر اسپيلت Hyndal به تعداد دو دستگاه 24 هزار به ارزش جمعا 30/000/000 ريال 

3- دستگاه انكوباتور 25/000/000 ريال 
 4- دستگاه ph سنج به ارزش 10/000/000 ريال 
5.دستگاه سانتريفيوژ به ارزش 15/000/000 ريال

6. دستگاه ترازوى ديجيتال به ارزش 5/000/000 ريال 

7. دستگاه پيپت گان به ارزش 10/000/000 ريال كه جمع 7 رديف تجهيزات به ارزش 195/000/000 ريال (يكصدو 
نود و پنج ميليون ريال) تعيين و اعالم مى گردد نهايتا  اين اجرا پس از طى مراحل قانونى و عدم پرداخت محكوم به 
ــاعت 9 الى 11 صبح با حضور نماينده محترم دادستان و  ــط محكوم عليه، قصد دارد در تاريخ 1398/06/13 از س توس
همچنين محكوم له در محل دفتراجراى احكام مدنى دادگسترى زاهدان  از طريق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم 
ــه روزه تا يك هفته قبل از زمان  ــاند طالبين و خريداران مى توانند هم ــى به فروش برس ــه به قيمت پايه كارشناس علي
ــت اموال  ــركت نمايند . بديهى اس مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا ش
ــد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار بايستى مبلغ 10 درصدى  ــى به فروخته خواهد ش مورد مزايده به كس
پيشنهادى مزايده را فى المجلس بحساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه به حساب سپرده 
ــط دادگاه محترم صادر كننده حكم ،  ــترى واريز  و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد مزايده توس دادگس
ــط دادگاه مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار  ــاى انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توس تقاض
مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم 
ــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را  ــنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد ش انصراف نمايد ملغ ده درصدى پيش
نخواهد داشت تشريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز 

مى تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد .9806593 م الف420
تاجيان-مدير دفتر اجراى احكام حقوقى زاهدان

شماره پرونده: 139704008285000110/1   شماره بايگانى پرونده: 9700145
شماره ابالغيه:139805108285000311

دفترخانه ازدواج شماره 38 شهر خضرى دشت بياض استان خراسان جنوبى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1369/06/30 به ش ــدر: نصرت اله تاريخ تول ــدل نوقابى نام پ ــن رضا خوش ــيله به آقاى حس ــن وس بدي
ــتى خضرى جهت  ــانه راس ــود كه خانم : افس ــى ش ــالغ م ــنامه : 0910049920 اب ــماره شناس 0910049920 و ش
ــند ازدواج شماره 3457 مورخ  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه طالى تمام بهار آزادى به اس وصول يكصد و چهل عدد س
1397/07/22 دفترخانه ازدواج شماره 38 شهر خضرى دشت بياض عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
كالسه 9700145 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ بيست و هفتم تير ماه مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ اين آگهى كه در روز ابالغ 

محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .9806589
تاريخ انتشار: دوشنبه بيست و هشتم مرداد ماه سال يك هزار و سيصد و نود و هشت  

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك
 حميدرضا توسلي فرشه

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه وكالت  ــدان و تائيدي ــط دفتر 72 هم ــه 20459 - 15 / 10 / 93 توس ــت نام ــر وكال ــار براب ــين ورمزي ــاى حس آق
ــهاد محلى  ــليم دو برگ استش ــى معتمدى پاك با تس 139885654116000096 – 98/5/26 از طرف محمد عيس
ــند مالكيت  ــت كه يك جلد س ــدان برابر وارده 11777 / 98 – 98/5/15 مدعى اس ــه مهر دفترخانه 5 هم ــدق ب مص
ــه كه به برابر صورت مجلس تفكيكى 23927 – 93/6/9 به نام  ــدانگ پالك 1804 / 13 واقع در حومه بخش س شش
ــند انتقال سيستمى به شماره  ــابقه ثبت دارد كه برابر س نادعلى محمدى ذيل ثبت 49391 صفحه 320 دفتر 348 س
20383 – 93/10/15 ارسالى توسط دفتر اسناد رسمى 72 همدان به محمد عيسى معتمدى پاك  منتقل شده و برابر 
ــهل انگارى  ــكن وثيقه قرار دارد و به علت س ــند رهنى 20384 - 15 / 10 / 93 دفتر خانه 72 همدان نزد بانك مس س
مفقود گرديده . لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهى مى شود تا هر كسى 
مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 روز به اداره ثبت 
ــند مالكيت و ياسند معامله ، اعتراض خود را كتبا تسليم نمايد در صورت  ــناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل س اس
ــند مالكيت ارائه نگردد سند مالكيت  ــيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل س انقضاء مدت واخواهى و نرس

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد.(م الف789) آ-9806588
على زيورى حبيبى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه 1 شهرستان همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى غالمحسين اعظمى بيدپارسى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به كالسه 1/980155ح 
ــف اعظمى بيد پارسى به  ــادروان يوس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــنامه 19 در تاريخ 1374/7/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر  شناس

است به : 
1-  فاطمه تيمورى فرزند رحمن كد ملى 0749439661 متولد 1317/11/18 همسر متوفى 

2- عبدالعظيم اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0769431089 متولد 1329/5/1 فرزند متوفى
3- اسماعيل اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0769586600 متولد 1342/2/14 فرزند متوفى
4- غالم سرور اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0769593046 متولد 1345/1/2 فرزند متوفى

5- گلثوم اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0748788281 متولد 1348/3/5 فرزند متوفى
6- ابراهيم اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0748788298 متولد 1350/5/9 فرزند متوفى
7- عايشه اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0748524436 متولد 1354/1/1 فرزند متوفى

8- غالمحسين اعظمى بيدپارسى فرزند يوسف كد ملى 0769561098 متولد 1403/5/14 فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار : 1398/5/28 9806579
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده9800428-اجراى ثبت سبزوار
ــماره ملى  ــماره شناسنامه8216،ش ــدر سيدحسن،ش ــتمد،نام پ ــينى شش ــين حس ــاى سيدحس ــه آق ــيله ب بدينوس
ــده اجدرى ابالغ  ــتان،روبروى گلك ــب هنرس ــبزوار24مترى انقالب،جن ــانى س ــه نش 0794923666متولد65/6/15ب
ميشودخانم زهرا نزل آبادى جهت وصول تعداديكصدعددسكه طال تمام بهارآزادى باستنادمهريه مندرج در سندازدواج 
ــمااجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالسه9800428دراين  ــبزوارعليه ش شماره89/11/28-1180دفترازدواج9س
اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ98/5/22محل اقامت شمابشرح متن سندشناخته نشده لذابنابه تقاضاى بستانكار 
طبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يكمرتبه دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشودوچنانچه 
ظرف مدت10روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ محسوب ميگردد،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات 

اجرائى جريان خواهديافت.(م الف 98/100/3001) آ-9806580  تاريخ انتشار:دوشنبه 98/5/28
على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار
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 دوشنبه 28 مرداد 1398 17 ذی الحجه 1440 19 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9042 

روزنامـه صبـح ایـران

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

آگهی

برگ سبزوس��ند مالکیت سواری سیس��تم پژوتیپ 
206 ب��ه رن��گ س��فید – روغن��ی  م��دل 1388 ب��ه 
شاس��ی  ش��ماره  و   14188061379 موت��ور  ش��ماره 
NAAP03EDXAJ095152  ب��ه ش��ماره پ��اک 54 - 
368 ص 86 مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبارس��اقط 

می گردد.  /ع
98
06
63
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 CG125CCبرگ سبزو س��ند مالکیت موتور سیکلت
مدل 1389 رنگ قرمز به شماره انتظامی 95986/767 
ش��ماره موتور NEK***125A*51011862 و ش��ماره 
شاس��ی NEK***125A8905179 ب��ه مالکی��ت جواد 
فیاض��ی بایگی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
06
59
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز  نوع کاربری س��واری رنگ سفید روغنی 
سیستم MVM تیپ NEW315H شماره پاک  12ایران 
 MVM477FJAE029698 موت��ور  ش��ماره  971ط12  
م��دل   NATFBAMD6E1024254 شاس��ی  ش��ماره 
1394 ن��ام مالک مجید ش��ریفی نیک مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد /ع
98
06
63
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
06
63
6

برگ س��بز ، س��ند و کلیه مدارک خودروی س��واری 
MVM X33sم��دل 1396 رن��گ قرم��ز متالی��ک ب��ه 
ش��ماره موت��ور MVM484FBDH017423 و ش��ماره 
شاسی NATGBAYL5H1017628 به شماره انتظامی 
489 و 56 ای��ران 12 ب��ه مالکیت هادی طیبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و کارت خودروی پراید جی تی ایکس آی 
مدل 1384 رنگ س��فید ش��یری به ش��ماره انتظامی 
و   01130611 موت��ور  ش��ماره   36 ای��ران  432ط21 
مالکی��ت  ب��ه   S1412284662783 شاس��ی  ش��ماره 
محمود ابراهیمی مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
06
59
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
06
61
7

برگ س��بز خ��ودرو کامیونت ون زامی��اد مدل 1397  
رن��گ آبی  ش��ماره موت��ور Z24758229Z و ش��ماره 
شاس��ی 759962 به شماره انتظامی 696 ه 47  ایران 
42 به مالکی��ت امین اله توانا مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
06
63
9

/ع
98
06
64
2
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 انقالب اسالمی و والیت فقیه برگرفته از غدیر است   معارف: حجت االسالم والمسلمین حسن وطن خواه، استاد حوزه علمیه در گفت و گویی به تبیین بحث والیت پذیری در جامعه امروزی پرداخت و 
گفت: یکی از درس های غدیر این است که یک جامعه نمی تواند بدون ولی باشد و در حقیقت والیت فقیه شعبه ای از والیت امیرالمؤمنین)ع( در روز غدیر خم است. بدون شک انقالب اسالمی ما و تشکیل حکومت 

دینی در ایران که بر مبنای فقه و معارف شیعه بنا شده است، برگرفته از غدیر است و این والیت امیرالمؤمنین)ع( بود که در ایران اسالمی توانست حکومت طاغوت را کنار بزند.

حکمت های غدیر 
پس از ارتحال رسول خدا)ص( و موفقیت حزب سقیفه در دستیابی به خالفت، مخاطبان 
حضرت زهرا)س( بیشتر کســانی بودند که در روز غدیر حضور داشته و با چشم های 
خود مشاهده کرده بودند که رســول خدا)ص( دست علی)ع( را بلند کرده و به مردم 
نشان داد. آن ها با گوش های خود شنیده بودند که پیامبر)ص( فرمود: »من کنت مواله 
فهذا علیٌّ مواله« و حتی بیشــتر آنان در آن روز با حضرت علی)ع( دست بیعت داده و 
جانشینی رسول خدا)ص( را به وی تبریک گفته بودند. اگر به ندرت کسانی هم بودند 
که در غدیر حضور نداشتند، آنان نیز اخبار قطعی آن را از مسلمانان حاضر در این واقعه 
دریافت کرده بودند. دیگر شــبهه ای در صحت جریان غدیر وجود نداشــت و از لحاظ 
فاصله زمانی هم کمتر از 100 روز از آن سپری شده بود و احتمال فراموشی مردم به 

هیچ وجه قابل اعتنا نبود.
در چنین شرایطی که مخاطبان، علم کافی داشته و بلکه خود در جریان غدیر حاضر 
و شاهد بودند، اما به هر دلیلی خود را به فراموشی زدند و گاهی نیز با عناد و لجاجت 
برخورد کردند، زمینه چندانی برای طرح واقعیت های روشن و غیرقابل انکار نبود و جز 
برای اتمام حجت و یا ثبت در حافظه تاریخ به منظور بهره مندی آیندگان، ثمره دیگری 
نداشت. به همین دلیل است که در آن مقطع خاص، فقط دو مورد استناد امیرمؤمنان)ع( 
به حدیث غدیر نقل شده است و عمده استشهادات ایشان به این جریان، در دوره پنج 
ســال خالفت بود که بسیاری از مخاطبان حضرت، غدیرخم را درک نکرده بودند و به 

دلیل فاصله زمانی زیاد، بعضی از اصحاب نیز ادعای فراموشی می کردند!
از بزرگ تریــن مدافعان غدیر، حضرت فاطمه)س( بود؛ حضرت زهرا)س( در خطبه ای 
خاص، فراموشی غدیر و خطرات آن را گوشزد می نمایند و می پرسند آیا غدیر را فراموش 

کرده اید و یا اینکه آیا جای عذر و توجیهی پس از غدیر باقی مانده است؟
البته توجه به این نکته که حضرت زهرا)س( با فاصله بسیار کمی پس از رسول خدا)ص( 
به شهادت رسید و تقریباً نصف این ایام را نیز در بستر بیماری به سر برد، اهتمام خاص 

ایشان به یادآوری جریان »غدیر« در همین مدت کوتاه را بیان می کند.
آیه اکمال دین برای اعالم غدیر مهم ترین مؤلفه بود؛ خداوند به پیامبرش فرمود، دین 
در سایه عمل به غدیر تمام می شود؛ این یعنی اگر غدیر پذیرفته نباشد و شناخته نشود 
و پیام آن دریافت نشود دین ناتمام است. دین درصورتی تمام است که پایبندی به آیه 
اکمال و مضمون آن حاصل شــود و آن گــرد آمدن پیرامون امامت و گردن نهادن به 
والیت علوی و اهل بیت)ع( است؛ اهل بیتی که دارای شرایط عصمت باشند و عدد آن ها 
مشــخص است و در منابع اهل سنت نیز »حدیث اثنی عشرخلیفه« معروف است؛ در 
حالی که شمار خلفا بیش از 30 نفر است. این روند خالفت، خود بیان می کند که تعداد 
امامان 12 نفر است و در منابع اهل سنت نیز این عدد و همچنین امامت امام زمان و قیام 
و غیبت او ذکر شده است. فلسفه واقعه غدیر خم و هدف از برگزاری چنین مراسمی، 
حفظ دین با وحدت امت و عدم تفرقه و حفظ میراث نبوت و امت از همه بالها بود؛ اما 

این هدف نه به درستی درک و نه مورد عمل واقع شد.
از این رو امت اســالم گرفتار بالهایی شد که در طول تاریخ نمونه های آن زیاد گزارش 
شده است؛ نمونه عینی آن نیز همین وقایع اخیر در عراق، سوریه، یمن، افغانستان و... 

است؛ اگر همه پیرامون نور غدیر و امامت بودند این بالها وجود نداشت. 
کتاب الغدیر توسط عالمه امینی نیز به همین منظور نوشته شد تا امت اسالم با مطالعه و 

تحقیق با واقعه غدیر و پیام آن رفتار و بدون تعصبات فرقه ای به آن نگاه کنند.
می توان دالیل متعددی شامل دالیل اخالقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این باره 
برشمرد، از جمله: عمل نکردن به وصیت پیامبر)ص(، انحراف جامعه از سیره پیامبر)ص(، 
ســلطه نا اهالن بر حاکمیت، شهادت حضرت فاطمه، کودتای تاریخ اسالم)سقیفه( و 
حسادت به حضرت علی)ع(. دلیل حسادت قریش به علی )ع( تقرب و منزلت معنوی 
ایشــان بود. قریش در زمان پیامبر)ص( نیز این حسادت را بروز می دادند؛ مثالً وقتی 
علی )ع( وارد مجلس پیامبر)ص( می شد به او برای نشستن جا نمی دادند و پیامبر)ص( 

می فرمود، وای برشما چرا به علی جای نمی دهید؟
اما با وجود این، مؤلفه هایی می تواند غدیر را مایه وحدت معرفی کند، مانند:

1- غدیر، عید وحدت اسالمی و اجتماع بزرگ؛ پیامبر اکرم)ص( این روز را عید 
اعالم نمود و مسلمانان را در سایه این عید، جمع و جایگاه امامت و شخص امام را معرفی 
کرد تا آیندگان نیز به این وحدت شناخت داشته باشند و در سایه این عید جمع شده 

و با هم انس بگیرند.
2- اهل بیت، محور وحدت؛ اهل ســنت نیز به حدیث ثقلین استناد و آن را قبول 
دارند، مسلماً یکی از مصادیق ثقلین اهل بیت)ع( هستند و پیام غدیر همین بود؛ هدایت 
امت در گرو عمل به حدیث ثقلین است. آیا غدیر این ظرفیت را ندارد که امت اسالم را 

به قرآن و اهل بیت)ع( فرا بخواند؟
3- غدیر و حق سرنوشت مردم؛ غدیر جنبه های سیاسی نیز دارد؛ براساس تفسیر 
اهل سنت و شیعه، غدیر پیامی برای امت دارد؛ اینکه  پیرامون والیت، در امور سیاسی 
و حاکمیتی خود دخالت و حضور داشته باشند؛ بنابراین ظرفیت وحدت بخشی غدیر 

بیش از آن است که تصور می شود.

برگزاری نشست »تحلیل فقه االقتصادی شیوه ثبت نام
 و اعزام به حج تمتع«

وسائل: کرســی نظریه پردازی »تحلیل 
فقه االقتصادی شــیوه ثبت نــام و اعزام 
به حج تمتع در ایــران« به همت هیئت 
اندیشــه ورز اقتصاد و الگوی پیشــرفت 
اســالمی حوزه علمیه خراسان با حضور 
جمعی از محققان و پژوهشگران حوزوی 
و دانشگاهی در ساختمان مرکز مدیریت 

حوزه علمیه خراســان برگزار شد. این نشست با ارائه حجت االسالم علی نعمتی، دبیر 
هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان و نقد و بررسی 
حجت االسالم مجید رضایی، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزیابی 
و نقد حجت االســالم محسن ملکی، استاد خارج فقه االقتصاد حوزه علمیه خراسان و 
حجت االسالم ســعید فراهانی فرد، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی برگزار شد. حجت االسالم نعمتی، ابتدا به بیان چالش های فقهی شیوه ثبت نام 
حج پرداخت و گفت: نخستین اشکال فقهی در این حوزه تباین قول و فعل سازمان و 
ارتکاز مردم نسبت به این پدیده است؛ این مبلغ پیش پرداخت بخشی از هزینه های حج 
است که مردم مجبور به انجام این فرایند هستند، در صورتی که سازمان حج و زیارت 

نهاد مالی نیست که سرمایه گذاری کند.
وی با اشاره به تأمین مالی حج با سپرده گذاری در بانک های متهم به ربا، بیان داشت: 
یکی از دالیل متهم شدن بانک ها به ربا در این عرصه، عقد فروش اقساطی است که با 
پدیده فاکتور صوری روبه رو است و از طرفی گاه جعاله تعمیر منزل را به عقد مشارکت 

مدنی تبدیل می کنند.
حجت االســالم نعمتی بی اطالعی برخی از لزوم پرداخت خمس سود سپرده، مشتبه 
شــدن صدق عنوان استطاعت، بازماندن مستطیع و جلو افتادن غیر مستطیع، خروج 
افراد از عنوان اســتطاعت و ورود برخی دیگر در این عنوان، کسب استطاعت حج آزاد 
پیش از فرا رسیدن نوبت دهی، ایجاد بازار سیاه و رانت قیمتی فیش حج و شبه شرعی 

در تخصیص ارز یارانه ای را از دیگر موارد چالش های فقهی در این عرصه عنوان کرد.
دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان تصریح 

کرد: بعید است افراد با یارانه دولت حکومت اسالمی این استطاعت را بدست آورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره الگو و راهکار مطلوب در مقطع کنونی گفت: 
در واقع نفس مداخله دولت در موضوع حج و مستطیع کردن مردم بحث بسیار مهمی 
است که در این راستا می توان بین احکام اولیه و احکام ثانویه این مباحث تمایز قائل شد 

تا بخشی از حدود آن مشخص شود.
حجت االسالم نعمتی با بیان اینکه منظور از تمایز بین احکام اولیه و احکام ثانویه شرایط 
و ضروریات و اضطرار برای جامعه اسالمی است، تصریح کرد: استطاعت، شرط وجوب 
حج اســت، در عین حال تحصیل شــرط حتی بر فرد واجب نیســت و در عین حال 

نمی توان این امر را برای دولت اسالمی واجب تلقی کرد.
حجت االسالم فراهانی فرد، در نقد نظر و بررسی این دیدگاه گفت: در حال حاضر با توجه 
به شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که در کشور وجود دارد نمی توان ثبت نام های 

انجام شده را باطل اعالم و با وجه شرعی آن را توجیه کرد.
حجت االسالم ملکی، در بخش دیگر این نشست به ارزیابی مطلب ارائه شده پرداخت و 
گفت: یک بحث مبنایی وجود دارد که اگر بپذیریم حکومت اسالمی و ولی فقیه به همه 
جوانب زندگی مردم نظارت دارد، در این صورت شــرایط قانون گذاری، اجرا و مصلحت 

مردم را در نظر می گیرد و به همین دلیل باید نقدینگی را جمع کند.
وی افزود: از طرفی در زمان نبود تعادل اقتصادی، حکومت در صدد حفظ مسائل این 
عرصه و مجبور به انجام برخی فرایند هاست که در شکل ظاهری شاید با فقه یکی نباشد، 
اما در روند کالن این اشکاالت دفع می شود. دولتی بودن حج در حکومت اسالمی مثل 

قواعد راهنمایی و رانندگی است.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
پیامبر)ص( در روز غدیر فرمودند: بر حاضران 
غدیر واجب اســت این واقعه عظیم و الهی 
را به کســانی که حضور ندارند برسانند. اگر 
واژه حضور را معادل آگاهی بگیریم و غایب 
را کسی بدانیم که از مفهوم والیت و امامت 
آگاهی نــدارد، غدیر تا انتهای تاریخ بشــر 
گسترش می یابد و معنا می شود. از این زاویه 
تکلیف حاضران مشخص است؛ نشر فرهنگ 
غدیر. غدیری که منحصــر به زمان و مکان 
مشخصي نیست و متعلق به تمام اعصار است. 
حجت االسالم مهدی عدالتیان، استاد حوزه 
علمیه مشــهد در خصوص این عید بزرگ 
حرف های شــنیدنی دارد. او معتقد اســت 
بی توجهی بــه واقعه بزرگ غدیر صدماتی را 

برای جامعه اسالمی در پی خواهد داشت.

 بدون غدیر 23 سال تالش رسول 
خدا)ص( بی نتیجه می ماند 

حجت االسالم مهدی عدالتیان در ابتدا با بیان 
روایتی از پیامبر اســالم)ص( که می فرماید 
»روز غدیر خم، افضل و باالترین عیدهای امت 
من است« می گوید: می دانیم که بزرگ ترین 
کارهای تاریخ را انبیــای الهی انجام دادند و 
هیچ  فرد دیگری نمی توانســت مانند آن ها 
حقایــق عالم را بیان کند. تردیدی نیســت 
که پیامبــر خاتم)ص( برتریــن، واالترین و 
پرکارترین پیامبران است. با این توضیح ارزش 
رسالت پیغمبر خدا خارج از فهم هر بشری 
اســت و از طرفی قرآن کریم رسالت پیامبر 
اســالم را بدون والیت و تعیین سرنوشــت 
اسالم پس از ایشــان ناتمام می داند. پس از 
تعیین جانشین، آیه کریمه »الیوم اکملت لکم 

دینکم« نازل می شود.
او اضافــه می کند: با غدیــر دینمان کامل، 
نعمتمــان تمام و مســیر برای مســلمانان 
مشــخص می شــود و اگر غدیر نبود تمام 
زحمات و تالش های بیست و سه ساله رسول 
خدا)ص( و نیز خون شهدای عزیز در این راه، 
همه و همه بی  نتیجه می ماند و خســارتی 
جبران ناپذیر متوجه اسالم و مسلمین می شد.

 غدیر رسالتی بر دوش مسلمانان
 تا قیامت است

اســتاد حوزه علمیه مشهد تصریح می کند: 
واقعه غدیر یک حادثه معمولی یا داســتان 
تاریخــی یا اعطای مقام و انتصابی مربوط به 
دورانی خاص نیست که بگوییم دیگر زمانش 
گذشــته و فقط باید در البــه الی کتاب ها 
به منظور اطالع آیندگان باشــد. غدیر یک 
فرهنگ و یک باور الهی است. غدیر عقیده ای 

الزم برای هر مســلمان اســت که بدون آن 
ایمانش ناقص خواهد بود؛ یک رسالت الهی 
بر دوش تک تک مســلمانان تا قیامت است 
که باید هر مسلمانی در هر زمان و مکان آن 
را بفهمد، باور کند، سرلوحه زندگی خود قرار 
داده و به دیگران نیــز اعالم کند. این گفته 
دقیقاً سخن رســول خدا)ص( در روز غدیر 
است. حجت االسالم عدالتیان در ادامه بیان 
می کند: شخص رسول خدا)ص( در روز غدیر 
این وظیفه را این گونه بر دوش هر مسلمان 
مطیع خدا و رســول نهــاده و فرمودند: بر 
حاضران صحنه غدیر واجب است امر الهی را 
به دیگران که حضور ندارند برسانند و بر پدران 
واجب است که حماسه غدیر را تا روز قیامت 
به فرزندان خود یادآوری کنند. با توجه به این 
کالم، همه ما وظیفه داریم با تمام توان، خواه 
با علــم و دانش، مال و ثروت و امکانات، آبرو 
و اعتبار اجتماعی یا سخن و قلم و هنرهای 
دیگر و دســت کم با حضور خود و دعا برای 
تالشگران نشــر فرهنگ غدیر، در انجام این 
مأموریت الهی بکوشــیم و بدانیم هر قدمی، 

پاداش و هر کوتاهی و سستی، عقوبتی دارد.

 حضرت علی)ع( مدرک شناسایی
 اهل ایمان است

مدرس حوزه علمیه مشــهد بــا بیان اینکه 
غدیر مدرک شناســایی اهل ایمان اســت، 
توضیح می دهد: جریــان غدیر عالی ترین و 
گرانقیمت ترین سنگ محک برای اهل ایمان 
است. واضح تر اینکه پیغمبر خدا)ص( طبق 
آنچه در امالی شیخ صدوق آمده با بیان »لوال 
انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی« یعنی 
علی جان تو مدرک شناســایی اهل ایمان 
هستی، کامالً مسیر اهل ایمان را از دیگران 
جدا کــرد. به بیانی دیگــر محبت و والیت 
امیرالمؤمنین)ع( میزان ایمان است و مؤمنان 
با این ویژگی شــناخته می شوند. پس غدیر 

سنگ محک برای اهل ایمان است و به همین 
دلیل عموم برادران و خواهران اهل سنت هم 
در چنین مناســبت هایی با اظهار ارادت به 
امیرالمؤمنین علی)ع( در جشن ها شرکت و 
از داشتن محبت و والیت آن حضرت اظهار 

خشنودی می کنند.
استاد عدالتیان درباره علت مخالفت بعضی 
از مردم صدر اسالم تا دنیای کنونی با غدیر 
نیز می گوید: مشــکل، اتاق فکر دنیاطلبان 
اســت. در سوره یس و بسیاری از آیات دیگر 
آمده اســت: »الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان 
ال تعبدو الشــیطان«. برای هر صاحب عقل 
ســلیمی دور از انتظار نیست که شیطان و 
نفس، ما را به تاریکی ها و شکســتن خطوط 
قرمز خدا و ندیده گرفتن قوانین او امر کند. 
فرقی نمی کند که شما اهل کدام زمان باشید؛ 
انسان های نخستین هم مثل ما حسد، طمع، 

حرص و میل به ریاست داشتند.

 حضرت علی)ع( سدی در برابر 
مال اندوزی دنیاطلبان

او اضافه می کند: همیشــه در تاریخ، جبهه 
باطــل علیه جبهــه حق موضــع گرفته و 
می گیرد. آن هایی که در اتاق فکر دنیاطلبان 
نقش اساسی داشتند، می دانستند حکومت 
اســالم به سرعت در دل مردم جایی محکم 
برای خود مهیا می کند. دنیاپرستان از همین 
شاهراه می توانســتند به مال و ثروت و تمام 
شئون زندگی مردم مسلمان و غیرمسلمانی 
که در حکومت اسالم زندگی می کردند تسلط 
کامل داشــته و منابع مالی و انســانی را در 
اختیار خود بگیرند. بدیهی اســت در چنین 
شــرایطی که امیرالمؤمنین)ع( از طرف خدا 
به عنوان جانشین پیامبر معرفی شد، سدی 
بســیار محکم و قوی در مقابل آن ها ایجاد 
کرد. از این رو در همان لحظات ابتدایی ابالغ 
وصایت و خالفت ایشان، فکر کودتای سیاسی 

علیه آن حضرت در ذهنشان جرقه زد.
این پژوهشــگر دینی تصریح می کند: مردم 
کنونی دنیا هم از بی عدالتــی رنج می برند. 
اگــر آن روز بــا وصیت و انتصاب رســول 
خدا)ص( مخالفت نمی شد، دنیا طعم عدالت 
را می چشــید و روز به روز عدالت گسترش 
می یافــت و مــردم از علم، عمــل، ثروت و 
امکانات بیشــتری، آن هم به صورت عادالنه 

بهره مند بودند.

 پیشوای علم، عدالت و ظلم ستیزی 
این کارشناس مذهبی یادآور می شود: پیامبر 
اکرم)ص( در توصیــف امیرالمؤمنین)ع( در 
خطبــه غدیر طبق برخــی نقل ها به دانش 
عظیــم، عدالت و قاطعیــت آن حضرت در 

اجرای فرامیــن الهی، دفاع از 
حق مظلومان و امیدبخشی به 
محرومان و مستضعفان اشاره 
کرده و حکومت اسالمی را تا 
قیامت به روشنی تبیین فرموده 
است. ایشان در جمالتی اشاره 
کرده اند، علی)ع( امام مبین و 
امام متقین اســت، علی)ع( 
است که از همه شما بیشتر 
مرا یاری کرده و از همه شما 
به من ســزاوارتر و نزدیک تر 
است، علی)ع( نزد من از همه 
شما عزیزتر است و من و خدا 

از او راضی هستیم.
در  و  پایــان  در  عدالتیــان 
توجه  بــا  اینکه  خصــوص 
رســول  که  معرفی هایی  به 
خدا)ص( پیش از آن داشتند، 
چه نیازی بــه اجتماع غدیر 
بود نیــز توضیــح می دهد: 

برگزاری اجتماع غدیر ضرورت داشــت، زیرا 
باشکوه ترین اجتماع مسلمانان در زمان پیامبر 
و البته آخرین اجتماع مهم آنان در ماه های 
پایانی عمر رســول خدا)ص( نیز محسوب 
می شد. عالوه بر آن حضرت علی)ع( در این 
گردهمایی بزرگ با بیان روشن تر و کامل تر و 
با استناد به ذکر فضائل، امتیازات و برتری ها 

معرفی شد. 
در این گردهمایی انتصاب رســمی صورت 
پذیرفت و از همه حاضران نیز بیعت گرفته 
شــد، همچنین امامت سایر امامان و فضائل 
اهل بیــت)ع( نیز در این اجتماع پرشــکوه 
مطــرح شــد. بدون شــک برگــزاری این 
گردهمایی دالیل و دســتاوردهای معنوی و 
عرفانی خاصی نیز داشت که چه بسا از چشم 
ما پنهان و فقط بر خدا و رسولش آشکار است.

گفت و گو با حجت االسالم عدالتیان درباره اهمیت حماسه غدیر

آیت اهلل العظمی صافی:غدیر عالی ترین سنگ  محک  اهل ایمان است
 علت ضعف مسلمانان 

دوری از غدیر است

حوزه: حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی متنی را 
به دوازدهمین اجالس ساالنه غدیر 1۴۴0 ه.ق در 
مشــهد مقدس ارسال کردند که مختصری از آن 

در ادامه می آید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل الــذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال 
أن هدانا اهلل.

الحمــد هلل الذی جعلنا من المتمســکین بوالیة 
امیرالمؤمنین و االئمــة المعصومین صلوات اهلل 

علیهم أجمعین.
بزرگ ترین عید آســمانی، عید سعید غدیر را به 
آســتان مقدس حضرت بقیــة اهلل االعظم عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف و به شما غدیریان عزیز و 
شیعیان با اخالص تبریک و تهنیت عرض می کنم .

حقیــر واقعاً کوچک تر از آن هســتم که بخواهم 
عرضی داشته باشم:

اندر آن ســاحت که بر پشــت صبا بندند زین با 
سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

غدیری که صاحب این قبه منوره سامیه می فرمایند: 
ان الغدیر فی السماء أشهر منه فی األرض.

...غدیر نه یک روز و نه یک ماه و نه یک سال است. 
غدیر یک تاریخ است و غدیر یک جهان است. غدیر 
مکتب بزرگ انبیا و مدرسه عالی سفیران توحید و 

دانشگاه هدایت انسان ها در طول تاریخ است.
... اســاتید بزرگواری که در ایــن مجلس نورانی 

غدیری شرکت نموده اید!
عرض حقیر به شما بزرگان فقط یک کلمه است و 
آن اینکه اهتمام نمایید در بزرگداشت غدیر و حفظ 
آثار و برکات آن. امروز اگر مســلمانان در جهان 
در ضعف و سســتی هســتند و خود را در مقابل 
مستکبران و زورمندان می بازند یک علت دارد و آن 
دوری از غدیر و والیت صاحب غدیر وجود مقدس 
حضرت امیرالمؤمنین علی - علیه افضل صلوات 

المصلین - است.
وظیفه همه ما و شما این است که مردم را بیشتر به 
معارف غدیری و کتاب شریف نهج البالغه و تفاسیر 
آیات امامت و والیت آشــنا کنیم و در این راه، در 
طول سال با تشکیل کالس ها و درس ها از کلمات 
نورانی اهل البیت)علیهم السالم( کمال استفاده را 

ببریم.  لطف اهلل صافی

:wعضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی
مراسم  جشن اهل بیتb را 

با گناه برگزار نکنیم

حوزه: عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی)ره( 
تصریح کرد: مراقب باشــیم که به بهانه برگزاری 
مراسم  جشن و شادی اهل بیت)ع( دچار گناه و 

معصیت نشویم.
حجت االسالم والمسلمین اکبر راشدی نیا، ضمن 
تبریک دهه امامت و والیت و پیشاپیش عید سعید 
غدیر خم اظهار داشت: هر چند سفارش بسیاری 
بر شادی و جشــن در ایام اللهی چون عید غدیر 
شده، اما باید مراقب باشیم که به اسم اهل بیت)ع( 
و امیرالمؤمنین و برگزاری مجالس جشن و سرور، 

خدای ناکرده مرتکب گناه و معصیت نشویم.
وی افزود: ما یک شــادی حقیقــی داریم و یک 
شادی خیالی و کاذب که متأسفانه بسیاری از افراد 
دچار شادی های نوع دوم هستند؛ به عنوان مثال 
به هر حرف خنده داری ولو تهمــت و دروغ و یا 
دربردارنده تمسخر اقوام و غیره باشد، می خندند؛ 

این ها مورد تأیید آموزه های دینی ما هم نیست.
قائم مقــام مرکز کامپیوتری علوم اســالمی نور 
همچنین گفت: در مقابل شــادی کاذب، شادی 
حقیقی آن چیزی اســت که انسان را در مسیر 
احساس آرامش قرار دهد، کما اینکه در حد اعالی 
این مســئله، چیزی باالتر از شادی و سروری که 
از وصل شدن عاشق به معشوق حاصل می شود، 
وجود ندارد. این در حالی اســت که انســان در 
مقام عبودیت به مقام قرب الی اهلل می رســد که 
درحقیقت هیچ چیــزی، یارای برابــری با این 

وضعیت را ندارد.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین ابراز داشت: 
آنچه مهم است اینکه ما بتوانیم شادی های حالل 
را در جامعه ترویج دهیم و از سویی این حقیقت را 
برای مردم به درستی تبیین نماییم روزی که در 

آن گناهی صورت نپذیرد، عید است.
وی گفت: از سویی شاد کردن دل مؤمنان و ایجاد 
حالت ســرور در آن ها از جمله رفع مشکالت و 
گرفتاری آن ها، خود جزو باالترین عبادت هاست، 
ضمن آنکه ما نبایــد در اعیادی همچون غدیر و 
قربان از رسیدگی به امور نیازمندان و فقرا غافل 

شویم.

 همه ما وظیفه 
داریم با تمام توان، 

خواه با علم و 
دانش، مال و ثروت 

و امکانات، آبرو 
یا سخن و قلم و 

هنرهای دیگر برای 
نشر فرهنگ غدیر 

بکوشیم

بــــــــرش

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

یادداشت روز
 دکتر امیرعلی حسنلو
مدیر گروه تاریخ مرکز مطالعات حوزه های علمیه

خبر

معارف-آمنه مســتقیمی: یکــی از اســناد و منابع مهم 
مهدویت، خطبه غدیر پیامبر اکرم)ص( اســت که آموزه هایی 
راهبردی را درباره این باور اصیل عرضه می کند؛ از این رو در 
آستانه عید سعید غدیر در گفت وگو با حجت االسالم »رضاعلی 
عزیزی« رئیــس مرکز آموزش امر به معــروف و نهی از منکر 
آســتان قدس رضوی، دبیر اجرایی بنیاد غدیر و مسئول ستاد 
مردمی مهدویت خراسان رضوی گفت و گویی داشته ایم که در 

ادامه می خوانید.

 خطبه غدیر پیامبر اکرم)ص( آیا تنها به وجود مقدس 
امیرمؤمنان)ع( و والیت ایشان اشاره می کند یا در آن 

آموزه ها و تصریح های مهدوی نیز وجود دارد؟
پیامبر اکرم)ص( در خطبه غدیر به وجود مقدس همه ائمه)ع( 
اشاره داشته اند، اما اسامی چهار تن را در این خطبه آورده اند 
که عبارتند از: امیرمؤمنان)ع(، امام حســن و حسین)ع( و نیز 
سرفصلی اختصاصی درباره مهدویت و امام زمان)عج( دارند و 
چند مرتبه نام ایشان را تکرار می کنند )البته میزان این تکرار 
با دفعاتی که نام مبارک امام علی)ع( را آورده اند، قابل مقایسه 
نیســت(. رسول خدا)ص( در این خطبه تقریباً 20 جمله را به 
امام زمان)عج( اختصاص داده اند که این نشــان می دهد غدیر 
اختصاص به امیرالمؤمنین)ع( ندارد، همچنین واقعه ای مربوط 
 به گذشته نیست، بلکه جریانی است که از هجدهم ذی الحجه 
سال دهم هجری کلید خورده و تا قیامت ادامه دارد؛ بنابراین 
هر یک از ائمه)ع( در عصر امامت و والیت خود وارث و صاحب 
غدیر بوده اند و امروز این مهم به امام زمان)عج( ارث رســیده 

است. در واقع، مهدویت غدیر زنده تاریخ است.

 معارف مهدوی رســول خدا)ص( در عصر غیبت چه 
گره گشایی هایی از شیعیان و منتظران وا می کند؟

پیامبــر اکرم)ص( شــاخصه های مختلفــی از مهدویت را در 
خطبه غدیر بیان کرده اند که به برخی مهدویت های دروغین 
در طول تاریخ پاسخ داده و مسیر را برای پیروان اهل بیت)ع( 
مشخص می کند؛ ایشان می فرمایند: خاتم االوصیا از ماست... 
ایــن یعنی معرفی کســی که قرار اســت پرچمــدار نهضت 
جهانی عدالت خواهی باشــد و تأکید می کند هر منجی گرایی 
و مهدویتــی خارج از دایره اهل بیت)ع( باطل اســت، چنانکه 

ادعای آمریکا مبنی بر نجات بشریت پوچ و باطل است.
باید توجه داشت مهدویت از موضوعات مهم و رمز ماندگاری 
و تداوم اسالم و تشیع اســت، بنابراین پیامبر)ص( در خطبه 
غدیر به عاشورا اشــاره مستقیم ندارند، اما درباره مهدویت به 

صراحت سخن گفته اند.

آیــا پیامبــر)ص( از ویژگی های دولــت جهانی امام 
مهدی)عج( نیز در خطبه غدیر سخن به میان آورده اند؟

حضرت می فرمایند: مهدی)عج( وارث همه علوم عالم هستی 
اســت؛ این یعنی کامل ترین علــوم در زمان ظهور و حکومت 
امام مهدی)عج( متجلی می شــود. رسول خدا)ص( در خطبه 
غدیــر همچنین به گرفتن انتقام همه مظلومان عالم توســط 
امام زمان)عج( اشــاره کرده اند، امری کــه در دوره هیچ یک 
از دیگــر امامان رخ نــداده یا آنکه اســالم در عصر ظهور بر 
همه ادیان چیره می شــود که این نیز در زمان حیات امامان 
پیشین واقع نشده است و با ظهور ممکن می شود.پیامبر)ص( 
تأکیــد می کنند: تمام قلعه ها و دژهای مســتکبران توســط 
حضرت حجت)عج( فتح شــده و بر سر آن ها خراب می شود؛ 
این تصریح به رســالت امــام عصر)عج( اشــاره دارد و اینکه 
منتظران باید متوقع آن لحظه باشند و خود را برای همراهی 

حضرت)عج( آماده کنند.

 آیــا خطبه غدیــر عدم انحصــار ایــن واقعه به 
امیرمؤمنــان)ع( و تداوم آن در عصــر غیبت را نیز 

تصریح کرده است؟
تأکیــد معــروف پیامبر)ص( بــه خطبه غدیر کــه فرمودند 
»حاضران به غایبان و پــدران به فرزندان تا قیامت پیام غدیر 
را برســانند« ثابت می کند غدیر یک جریان همیشگی است و 
بــه زمان امیرمؤمنان)ع( و حتی عصر ظهور ختم نمی شــود. 
پیامبــر)ص( در پایان خطبه و هنگام بیعت با امیرمؤمنان)ع( 
می خواهند حاضران برخی جمالت را همراه ایشان تکرار کنند 
که در آن بیعت عمومی برای اهل بیت)ع( گرفته می شــود و 

فقط به نام امام علی)ع( نیست.

 آیا در خطبه غدیر به اینکه چطور می توان از غدیر به 
ساخت جامعه مهدوی پل زد تصریح شده است؟

حساســیت و تأکید پیامبر)ص( دربــاره خطبه غدیر و اعالم 
همگانــی و فرازمانی و فرامکانی بودن آن نشــان می دهد این 
پیام برای همه انسان ها در همه اعصار شامل زن و مرد، پیر و 
جوان و... است. اگر بناست جامعه شایسته ظهور بسازیم، باید 
غدیر را بشناسیم و بشناسانیم و این نیازمند عمل به تأکیدات 

نبوی)ص( مثل امر به معروف و نهی از منکر است.
 رســول خدا)ص( امر به غدیر و نهی از انــکار آن را بهترین 
نوع عمل به این فریضه دانســته اند که مانع گمراهی می شود، 
چراکه برخی از انحرافات شیعیان در طول تاریخ به دلیل جهل 

درباره غدیر بوده است.

جامعه  مهدوی با شناخت غدیر ساخته می شود
رئیس مرکز آموزش امر به معروف و نهی از منکر آستان قدس رضوی :

گفت و گو 

حاشیه

ایرانیان
  زمینه ساز ظهور هستند 

و مقصد  اســالمی مبدأ  انقالب 
مشــخصی دارد؛ شــعار »خدایا 
خدایا تا انقــالب مهدی)عج( از 
محافظت  خمینــی)ره(  نهضت 
بفرمــا« که در پایــان نمازهای 

جماعت ســر می دهیم مبدأ الهــی و غایت مهدوی 
انقالب را ترسیم کرده است.

بــرای این غایت و هدف باید هــم خود و هم جامعه 
جهانی را نسبت به مهدویت حساس کنیم، به ویژه آنکه 
در روایات متعدد از پیامبر)ص( مشــخصات منتظران 
به خصوص نقش ایرانیان در ظهور ترســیم شــده که 
می توان از آن ها نتیجه گرفت ایرانیان زمینه ساز ظهور 
مهدی آل رسول)ص( هســتند؛ امری که رهبری در 

بیانیه گام دوم انقالب به خوبی به آن اشاره کرده اند.
یکی از شــهدا هم به نقل از امام راحل بیان می کرد، 
ما باید چند گام در مسیر انقالب برداریم: گام نخست 
آنکه شــاه را از مملکت بیرون کنیم و مردم پای کار 
بیایند و دین را درســت بفهمند، بعد نوبت می رســد 
به پایین کشــیدن آمریکا از اریکه قــدرت )چنانکه 
پهپاد پیشــرفته آن ها را زدیم و نگاه جهانی به ایران 
و قدرت آن تغییر کرد( ســپس طبیعتاً محور قدرت 
به دســت حق طلبــان می افتد، پس از آن اســت که 
می توانیم بگوییــم زمینه ظهور آماده اســت.خطبه 
غدیر هم به این شاخصه ها اشاره دارد؛ بنا نیست امام 
زمان)عج( به تنهایی ظلم و ستم را ریشه کن کنند، این 
مهم نیازمند کادرسازی اســت. بنابراین از مهم ترین 
ویژگی های منتظران در عصر غیبت، مقاومت و مبارزه 

با ظلم و ستم است.

حج

خبر

آیین ها
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ضمــن دعوت از طرفیــن درگیر در مناقشــه هنگ کنگ به 
خویشتنداری، بر ضرورت به کارگیری از ابزار دیپلماسی در حل 

موضوع تأکید کرد.

نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، اقدامات دونالد ترامپ 
در اعمال فشــار علیه دولت »کاراکاس« را بــا اقدامات »آدولف 

هیتلر« رهبر نازی  های آلمان مقایسه کرد.

2 انفجار تروریستی در افغانستان بیش از 250 کشته و زخمی بر جا گذاشت

استقبال از استقالل با تبدیل عروسی به عزا!
  جهــان  مردم افغانســتان در حالی امروز به اســتقبال 
صدمین سالگرد استقالل این کشور از انگلیس می روند که 
دو حمله تروریستی خونین روز گذشته جشن آن ها را متأثر 
و به عزا تبدیل کرده است. در نخستین حمله، مراسم جشن 
عروســی در منطقه داراالمان غرب کابل هدف قرار گرفت 
که در نتیجــه آن ۶۳ تن کشــته و ۱۸۲ تن دیگر زخمی 
شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان در 
صفحه توییترش نوشــت: این حمله در حوزه ششم امنیتی 
کابــل در داخل »هتل قصر دوبی« رخ داده اســت. شــبکه 
خبری بی بی ســی گزارش داد، یک عامل انتحاری کمربند 
انفجاری خــود را در نزدیکی جایگاه عروس و داماد منفجر 
کرده اســت. رئیس جمهوری دولت وحدت ملی در واکنش 
به این حمله مرگبار، با تأکیــد براینکه جامعه جهانی باید 
برای ردیابی و محکومیت عامالن در کنار مردم افغانســتان 
بایستد، تأکید کرد: طالبان با نکوهش این حمله نمی توانند 
خود را تبرئه کنند؛ زیرا آنان خود فراهم کننده بســتر برای 

فعالیت تروریست ها هستند. 
متهم کردن طالبان از سوی اشرف غنی در حالی است که این 
گروه حمله تروریســتی کابل را به شدت محکوم کرده است. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی رسمی طالبان در توییتر خود نوشت: 
این گونه قتل های عمدی و وحشیانه و هدف قرار دادن زنان و 

کودکان هیچ توجیه و جوازی ندارد. داعش مسئولیت این انفجار 
را برعهده گرفته است. این دومین بار در یک سال اخیر است که 
اجتماع مردمی در هتل ها در شهر کابل هدف حمله انتحاری 
قرار می گیرد. زمستان سال گذشته نیز که مردم به مناسبت 
والدت با ســعادت پیامبر گرامی اسالم)ص( در هتل اورانوس 
کابل گرد هم آمده بودند، هدف حمله انتحاری قرار گرفتند که 

براثر آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
همزمان با این حمله تروریستی، وقوع انفجاری دیگر در والیت 
بلخ دســت کم ۱۱ غیر نظامی را به کام مرگ فرستاد. والیت 
بلخ در شــمال افغانستان واقع است. این انفجار در شهرستان 
»دولت آباد « زمانی روی داد که مین کارگذاشته  شده در کنار 
جاده در مسیر عبور یک دستگاه خودروی حامل غیر نظامیان 

منفجر شد.
افزایش حمالت تروریستی در چند روز اخیر در حالی است که 
مردم افغانستان خود را برای برگزاری جشن صدمین سالگرد 
استقالل کشورشان از استعمار بریتانیا آماده می کنند. ۲۸ مرداد 
هر ساله و به مناسبت قرارداد ۱۹۱۹ میان افغانستان و بریتانیا و 
استقالل این کشور جشن گرفته می شود. در کابل تدابیر امنیتی 
وسیعی در رابطه با برگزاری مراسم رسمی، در وزارت دفاع این 
کشور اتخاذ شده است. برگزاری جشن امسال به دنبال حادثه 

تروریستی اخیر با تصمیم اشرف غنی به تأخیر افتاده است.

رویترز: »رشــیده طلیب« و »ایلهان عمر« دو 
نماینده کنگره آمریکا از حزب دموکرات، در 
اظهاراتی آرزو کردند که فلسطین هرچه زودتر 

از اشغال صهیونیست ها آزاد شود.
آسوشیتدپرس: در پی اقدامات تحریک آمیز 
کره جنوبی و آمریکا در پیشــبرد برنامه های 
خود در زمینه برگزاری رزمایش های نظامی 
در شــبه جزیره کره، ژنرال های ارشد نظامی 
کره شــمالی و چین روز گذشته در »پکن« 

دیدار کردند.
ساندی تایمز: بر اساس اسناد رسمی دولت 
لندن که به روزنامه ســاندی تایمز رســیده 
اســت، بریتانیا در صورت خروج بدون توافق  
از اتحادیه اروپا که ســبب شــلوغی بنادر و 
ایجاد مرز سخت در ایرلند می شود، با کمبود 
سوخت، موادغذایی و دارویی مواجه می شود.

شعار  ضد سعودی مردم سودان
پرس تی وی: وزیر مشاور دولت سعودی در 
امور خارجه که برای حضور در مراسم امضای 
توافق سیاســی میان طرفین درگیر )شورای 
نظامی و احزاب معارض( به پایتخت سودان 
رفته بود، با شعارهای ضد سعودی بدرقه شد. 
روزنامه فرامنطقــه ای القدس العربی گزارش 
داد، شهروندان سودانی ضمن ابراز خشم در 
مورد دخالت های پنهان و آشکار سعودی در 
این کشور شعار »مرگ بر عربستان« سر دادند 
و به همین دلیل محافظان عادل الجبیر او را 

سریعاً با خودرو از محل دور کردند. 
ده ها هزار ســودانی روز گذشته برای شرکت 
در مراســم مردمی و برپایی مراســم جشن 
توافق نهایی انتقال قدرت به غیرنظامیان به 
دعوت ائتالف »قوی الحریه والتغییر« )آزادی 
و تغییــر( خود را به میدان الحریه در جنوب 
خارطوم رســانده بودند. توافق نهایی مرحله 
انتقالی قدرت در ســودان روز شنبه پس از 
مذاکرات طوالنی میان  ائتالف اعالن الحریه 
و التغییر )ائتالف آزادی و تغییر ســودان( و 
شورای نظامی حاکم که از آوریل )فروردین 

ماه( آغاز شده بود امضا شد.

  دامن امن ملکه انگلیس برای مجرمان
اعطای پناهندگی انگلیس به 
پزشک شکنجه گاه های صدام
فارس: پزشک عراقی که به ارتکاب جرایم 
علیه بشریت در زندان های شکنجه »صدام« 
رئیس جمهور معدوم عــراق متهم بود، در 
نهایت موفق به دریافت پناهندگی انگلیس 
شد و قضات دادگاه حکم دادند که او چاره ای 
جز انجام چنین جرایمی نداشته است! این 
پزشک که تنها به عنوان »MAB« شناخته 
می شــود، به دلیل نقشــی که در دستگاه 
اطالعاتی »االســتخبارات« صدام ایفا کرده 
بود، موفق به گرفتن پناهندگی نشد، اما در 
نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم داد هیچ گونه 
شــواهدی در خصــوص مشــارکت این 
پزشک در شکنجه زندانیان موجود نیست.

انفجار کویته، پیام هشدار پاکستان به طالبان 
منابع پاکستانی اعالم کرده اند که مال احمد آخوند زاده برادر رهبر طالبان افغانستان 
روز جمعه و در جریان انفجار بمبی در شهر کویته پاکستان کشته شده است، ضمن 
اینکه در این حمله تعداد دیگری از بستگان رهبر طالبان نیز زخمی شده اند. برخی 
تأکید دارند هدف این حمله شــخص مال هیبت اهلل رهبر طالبان بوده که بر حسب 
اتفاق در نماز جمعه شرکت نکرده بود. نکته مهم این است که مسجد مورد نظر یکی 
از مراکز مهم و اصلی  تجمع و تصمیم گیری طالبان محسوب می شود. اگرچه عوامل 
این بمب گذاری تا کنون به طور دقیقی معلوم نگردیده است، اما با توجه به تحوالت 
چند روزه اخیر در منطقه و به خصوص در کشمیر، می توان یک گمانه زنی جدی را 
مطرح کرد. بر این اساس چندی پیش شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در 
مالقات با پمپئو نسبت به تأثیرگذاری تنش ها میان دهلی و اسالم آباد بر تالش های 
صلح در افغانستان هشدار داده بود. عالوه بر این سفیر پاکستان در واشنگتن نیز در 
مصاحبه اخیر خود هرچند که ظاهراً نشان می دهد اسالم آباد بر جدایی دو موضوع 
کشمیر و افغانستان از یکدیگر و حمایت از استمرار مذاکرات آمریکا و طالبان اعتقاد 
دارد، اما با مطرح کردن و قراردادن این دو بحث در کنار یکدیگر تلویحاً پیام الزم را به 
مخاطبان ارسال می کند. با این همه اظهارات شهباز شریف، رهبر جریان اپوزیسیون 
در پارلمان بسیار صریح تر از این دو است: »این امکان ندارد در کشمیر آتش بسوزد، 
زنان و کودکان کشــته شوند و ما تعهد به تأمین صلح در افغانستان را بدهیم، این 
کار شدنی نیست و این گونه نخواهد شد«. حال اگر این موضعگیری و اظهارات را با 
سفر خلیل زاد به هند و تحقق نیافتن وعده امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان 
پس از عید قربان، در کنار یکدیگر قرار دهیم، احتماالً خواهیم توانست برای حمله به 
مسجد طالبان در کویته توجیه قابل قبولی پیدا کنیم. اسالم آباد در حال حاضر تمایلی 
به تداوم گفت وگوها و یا دستیابی توافق میان طالبان و آمریکا ندارد و می خواهد از آن 
به عنوان اهرم فشاری به کاخ سفید برای حمایت از این کشور در برابر هند استفاده 
کند. در چنین شرایطی توقع می رود که طالبان نیز همچنان به اسالم آباد وفادار باقی 
مانده و از سیاست های این کشور تبعیت کنند. آیا طالبان از این سیاست ها حمایت 
کرده و گفت وگوها با واشــنگتن را به حالت تعلیق در می آورند؟ انفجار در مسجد و 
مقر اصلی طالبان در شهر کویته می تواند هشدار به طالبانی باشد که قصد کج روی از 

مسیر اسالم آباد را داشته اند و یا حتی مهیای چنین کاری بوده اند.

  نمابر تحریریه:     ۳7۶۱00۸7 -۳7۶۸4004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 ۳7۶۱۸044-5 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶5۱۸۸۸   )05۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶۲5۸7   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱00۸۶   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳70۸۸   )05۱(
)05۱(   ۳7۶۲۸۲05                                             
                                      فاکس: ۳7۶۱00۸5  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- ۹۱7۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳7۶۸50۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸۲   و   ۶۶۹۳7۹۱۹ )0۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸0۱۳  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

میدان نفتی سعودی  همچنان می سوزد
تصاویر منتشر شده توسط اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا )ناسا( 
دروغ سعودی را افشا کرد. تصاویر ماهواره ای نشان می دهد با وجود تالش 
ریاض برای ســرپوش گذاشتن بر خسارات تحمیل شده بر این کشور در 
نبرد با نیروهای یمنی و ادعای ســعودی ها مبنی بر جزئی بودن خسارت 
حمله پهپادی اخیر نیروهای یمن به میدان نفتی شــیبه، اما دود غلیظ 
ناشی از آتش سوزی در تأسیسات عربستان همچنان منطقه را فراگرفته 
اســت. نیروهای یمنی روز شــنبه در بزرگ ترین حمله خود با ۱0 پهپاد 

میدان نفتی شیبه عربستان را هدف قرار دادند.

 تروریسم عریان صهیونیست هاگام محکم دمشق برای آزادسازی ادلب ادامه تنش در منطقه مورد مناقشه 
در مهم ترین شهر »کشمیر« 

حکومت نظامی برقرار شد
 شهرک »خان شیخون« 

در محاصره کامل ارتش سوریه
مقام صهیونیست: رهبران 

مقاومت  را ترور کنید
تســنیم: در پی درگیری های شــدید 
نیروهای امنیتی هند با ساکنان کشمیر 
که تعدادی زخمی بر جا گذاشــت، دولت 
مرکــزی با برقــراری حکومــت نظامی 
محدودیت های رفت  و آمد در بخش هایی 
از »سرینگر« را تشدید کرده است. پلیس 
هند شــامگاه شنبه به سرینگر مهم ترین 
شــهر ایالت »جامو و کشمیر« یورش برد. 
حداقــل ۶ نفر از مردم معتــرض به لغو 
وضعیت خودمختاری در این درگیری ها 

زخمی شدند. 
نیروهای امنیتی هند تاکنون 4 هزار نفر را 

در جامو و کشمیر بازداشت کردند.

العالم: نیروهای ارتش ســوریه در جنوب 
اســتان »ادلب« با حرکت از سمت شهرک 
»مدایا« مزارع و بلندی هــای اطراف »خان 
شــیخون« را آزاد کرده و تروریســت ها را 
در این شــهرک بسیار مهم به محاصره در 
آوردند. بامداد جمعه گذشته نیروهای سوری 
موفق شدند با پیشروی در شمال شهرک 
»الهبیط« شهرک »مدایا« و ارتفاعات غربی 
آن را آزاد کنند. عملیات در جنوب استان 
ادلب و شمال استان حماه که دروازه ورود 
به عملیات وسیع آزادسازی »ادلب« )آخرین 
استان تحت اشغال تروریست ها( محسوب 

می شود، از اردیبهشت ماه آغاز شده است. 

مهر: »موتی یوگف« عضو کنیســت رژیم 
صهیونیستی مواضع خصمانه ای را علیه 
گروه های مقاومت اتخاذ کرد. بر اســاس 
ایــن گــزارش، این عضو مجلــس رژیم 
صهیونیستی در مواضعی خصمانه خواستار 
ترور رهبران مقاومت در نوارغزه شد. یوگف 
از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 
خواســت ترور رهبران مقاومت فلسطین 
در نوارغزه را در دستور کار قرار دهد. وی 
اذعان کرد: حمالت موشکی به سدیروت، 
ارســال بالن های آتــش زا و عملیات های 
فــردی در کرانه باختری همگی نتیجه از 
بین رفتن بازدارندگی ارتش اسرائیل است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 میر احمد رضا مشرف، کارشناس مسائل بین الملل

بدون تیتر

خبر

 دوشنبه 28 مرداد  1398 17 ذی الحجه 1440 19 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9042 

 انعکاس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

12/3513/08

 23/5000/23 4/204/55

19/1919/51

5/526/26

19/3820/10

«︨︀ل رو﹡﹅ ︑﹢﹜﹫︡»
آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای (﹡﹢︋️ دوم)

﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران 
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︻︊︀رت ا︨️ از :

مبلغ تضمين ريالمبلغ برآوردى ريالنام امورشرح مناقصهشماره مناقصهرديف

1981010562
اصالح و بهينه سازى شهرى اصالح خطوط-

3,533,304,134302,000,000شمال سارىمعين حوادث-اصالح تابلو و جعبه تقسيم 

3,119,027,001281,000,000سوادكوه شمالىاصالح و بهينه سازى روستايى 98-1 2981010563

3981010564
اصالح و بهينه سازى روستايى اصالح خطوط - 

3,199,913,665285,000,000شمال سارىمعين حوادث-اصالح تابلو 

2,511,505,337251,000,000شرق آملاصالح و بهينه سازى شهرى معين حوادث فاز 1 4981010565

2,322,888,939233,000,000فريدونكناراصالح و بهينه سازى شهرى فاز 1 5981010566

6981010567
اصالح و بهينه سازى روستايى بخش مركزى و 

2,314,000,000232,000,000شمال بابلزرگرشهر فاز 1 

2,121,191,804213,000,000فريدونكناراصالح و بهينه سازى روستايى فاز 1 7981010568

2,077,587,401208,000,000سيمرغاصالح و بهينه سازى شهرى ضعف ولتاژ شهرى 8981010569

9981010570
اصالح و بهينه سازى روستايى ضعف ولتاژ 

1,971,108,339198,000,000بابلسر+خطوط پرعارضه (روستايى بابلسر) 

10981010571
اصالح و بهينه سازى روستايى اصالح خطوط 

1,954,875,000196,000,000سوادكوه پرعارضه گوارا نوش تا عبور ارات بن

11981010572
اصالح و بهينه سازى شهرى خطوط پرعارضه 

1,825,309,105183,000,000جنوب سارىشهرى 

12981010576
اصالح و بهينه سازى شهرى اصالح خطوط 

3,069,467,621307,000,000اميركالپرعارضه 

13981010577
اصالح و بهينه سازى شهرى و رفع ضعف ولتاژ 

2,052,390,099206,000,000سوادكوهشهرى 

توضيحات :
1- تضمين شركت در مناقصه قابل قبول بر اساس آئين نامه تضمين شركت هاى توزيع مى باشد.

2- اين شركت از پذيرش چك شخصى ، ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه خوددارى خواهد نمود .
3- مقادير و مبالغ پايه بصورت برآوردى بوده و  بصورت دقيق در اسناد مناقصه اعالم ميگردد.

4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر و
پيشنهاداتى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در اين فرآخوان واصل شود مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.

5- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

 ٢ - ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د:  از روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٣٠/٩٨/٠۵  ﹜︽︀️ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٠۴/٩٨/٠۶
٣ - ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︀︨️  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡رانhttp://www.maztozi.ir-   ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه

(﹩︐﹡︣︐﹠در﹎︀ه ا ﹅︣︵︎︣دا︠️ از)︀ره ۵٢۴٠٣٣٢۴١٢ ︋︀﹡﹈ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ ا﹝﹫︣﹝︀ز﹡︡را﹡﹩ ︨︀ری﹝︫ ︧︀ب ︗︀م︋ ︀ل٣٠٠٫٠٠٠ر ︼﹚︊﹞:۴-﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨﹠︀د
﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ -۵︀د ︎︀﹋︀ت : ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣/١٣٩٨/٠۶ ﹝﹫︊︀︫︡.

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت:  ︨︀︻️  ٨ ︊︮ روز  ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠۶/١۶ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹢︑ ﹏﹞ -۶﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀ری، ︠﹫︀︋︀ن ا﹝﹫︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡﹩ ، رو︋︣وی ︠﹫︀︋︀ن و︮︀ل ︫﹫︣ازی - ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران - د︋﹫︣︠︀﹡﹥

۶-١)  ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان :                                                                    
ا﹜︿ - دا︫︐﹟  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩                                                                     ب- دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ در ر︫︐﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣           

پ- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ (ر︑︊﹥) ﹡﹫︣و                              ج - ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ا﹞﹠﹩ از اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
٧-  ﹝﹏ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀ری ، ︋﹙﹢ار ︠︤ر ، ︋︺︡ از ︠﹫︀︋︀ن ︤ب ا ... ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران                                             

٨ - ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ :    
        www.Tender.Tavanir.org.ir ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ آدرس﹑﹞︀︺﹞ ️︀︨ -ب        www.Iets.Mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس﹍︀︎ ️︀︨ -︿﹛ا 

 ج- ︀︨️ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ آدرس www.maztozi.ir    د- ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣۴٠۵١٢١-٠١١ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت -  اداره ﹝﹠︀﹇︭︀ت                                                     
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق مازندران

/ع
۹۸
۰۶
۶۰
۶

شركت توزيع نيروى برق مازندران

/ع
۹۸
۰۶
۵۷
۱

مناقصه شماره4 /98 نوبت دوم
 ,﹟را﹨﹩ زرد ﹤ ﹫︡ا︠﹢︡ و ب: ا︗︣ای ﹁﹫︊︣﹡﹢ری︨  ﹠︀د﹋﹢ک د︤ه,︋   ︋,︡﹢ شركت مخابرات ايران  - منطقه يزد در ﹡︷︣ داردا﹜︿: ا︗︣ای ﹁﹫︊︣﹡﹢ری ﹝︧﹫︨︣ 
︣ح و﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡، از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و﹆﹢﹇﹩ وا︗︡   ︫﹤ ︩ ﹝︖︤ا︋  ﹢︡ را در دو︋  ﹡﹫︣ و︨ 
 ️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹞︀ره ١۶۴۴۴۴۴۴٧٢︋  ﹥ ︧︀ب ︗︀م︫  ︦ از وار︤ ﹝︊﹙︼    -  /٢۵٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ذ︣︋︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د︎   ︫️﹫﹑  ︬︮﹫︪︑ و ︳︫︣ا
︣﹋️ وا﹇︹ در   ︫﹟︣ارداد﹨︀ی ا﹇ ︡وا ﹤ ︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان  - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ۶  /۶  /١٣٩٨ در و﹇️ اداری︋  ﹠︀م︫   ︋٣۴٠٠٠٨٠٢۶٨١٢٩ ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︫︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︤د︋ 
﹫︪﹠︀د   ︎﹤﹝﹫﹝︲ ﹤ ︀﹡﹊﹩ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︀﹁️ و︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ، آ﹡︀ را ﹝︣ و ا﹝︱︀ء ﹡﹞﹢ده و︋   ︋︩﹫﹁ ﹤ارا ︀ ︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ا﹝︀م ︧﹫﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ و︋  ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧﹫﹟(ع)︨ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︢︠و ر︨﹫︡ ا ﹏﹢︑ ر﹢﹋︢﹞ ︀ن﹝︐︠︀︨ وا﹇︹ در ️﹋︫︣ ﹟١۶  /۶  /١٣٩٨ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡ارك﹞ ︣︀︨ د و﹢︠
﹝︡ارك ﹐زم : 

︀﹡﹊﹩ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡   ︋﹈ ︀ ﹩﹊﹡︀ ︭﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ︩ ب:  - /٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ﹥ ﹝︊﹙︼   -  /١٧١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل و︋  ︩ ا﹜︿:︋   ︋️︗ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫﹟﹫﹝︱︑
︋﹥ ︧︀ب ︗︀م ︫﹞︀ره ١۶۴۴۴۴۴۴٧٢︋︀﹡﹈ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︤د ︋︀ ︫﹠︀︨﹥ ٣۴٠٠٠٨٠٢۶٧١٨١ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان  - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د .

٢  - ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥
︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن :  ︫﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇

 ︡︺  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫ ︭﹩ و﹡︷︀︣ ا﹠︀ و﹨﹞︙﹠﹫﹟︎   ︫﹈ ︀ ︍︣ده ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر،︋   ︨︀ ︍︣ده ﹝︡وش ،︋   ︨︀ ︍︣ده ،︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︊﹛ ، ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط ، ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤  ︋*
از ز﹝︀ن ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

* ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ FOC در LOP ﹝﹞﹠﹢ع ︋﹢ده ودر﹡︣خ ︎﹫︪﹠︀دی، ︀︋︡ ارزش ﹇﹫﹞️ ︑﹀﹫︿ و﹝﹢ارد را﹍︀ن در ﹋﹏ ا︗︤اء ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︨︫︣﹊﹟ ︫﹢د. 
* در ︮﹢رت درج آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡﹩ ﹝﹑ك ز﹝︀ن ︑﹢ز︹ ا︨﹠︀د و︑﹢﹏ آ﹡︀ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹟ ︫︣﹋️ ︑︀ر  ︀پ در روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︨︣ا︨︣ی ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︀︠︐﹞︀ن  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ︤د  - ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︧﹫﹟(ع )︨  ــ︣﹋️︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩︫  ︀﹋️ ﹨︀ در ︑︀ر ١٧  /۶  /١٣٩٨ در﹝﹏ اداره ︑︡ار﹋︀ت و︎   ︎︩︀ده و﹎︪ــ﹢ * ا︣﹞ ﹉ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹙﹥ ای︋ 
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان  - ﹝﹠︴﹆﹥ ︤د ︵︊﹆﹥ اول ﹝﹩ ︋︀︫︡ . ﹝︣﹋︤ی︫ 
︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︫﹉ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ی︐﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ︡﹡︭︀ب︋ 

WWW.yazdtelecom.ir -   ٣٧٣٣٣١۶۶ ﹩﹢﹍︨︀︎ ﹟﹀﹚︑ 
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان (﹝﹠︴﹆﹥ ︤د)   ︫

آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹉ و ︑︭︣ف ︫﹞︀ره (١٣٩٨/٣٠٨١)
︣︡ و ︑﹞﹙﹉  ︣ ا︨ــ︀س ﹝ــ︀ده ٩ ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤ــ﹢ه︠  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد︋  ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن︠ 
ارا︲ــ﹩ و ا﹝ــ﹑ک ︋︣ای ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡ــ﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️ ﹝︭﹢ب ۵٨/١١/١٧ ︫ــ﹢رای 
ا﹡﹆﹑ب ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︀زر︨ــ︀﹡﹩ ︋﹥ ︮﹠ ︹︀﹠︀ران (﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹢رای ا﹇︐︭︀د) ﹡︧︊️ ︋﹥ 
︑﹞﹙﹉ ١- ارا︲﹩ ﹝︧ــ﹫︣ ︠︳ ﹜﹢﹜﹥ ︑︽︢﹥ ﹎︀ز ︋﹥ ﹝︧ــ︀️ ٧۶٨٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ︡﹁︀︮﹏ رو︨︐︀ی ︨﹫︡آ︋︀د- ︫︣﹋️ ︋︀غ ︵﹫﹢ر 
﹝︪︡ ٢- ارا︲﹩ ﹝︧﹫︣ ︠︳ ﹜﹢﹜﹥ ︑︽︢﹥ ﹎︀ز ︋﹥ ﹝︀︧️ ٧۶٠٢ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ︡﹁︀︮﹏ رو︨︐︀ی ︋﹍﹫︖︀ن- ﹝︣︾︡اری ر︗︊︺﹙﹩ 
ا︋﹢ا﹜﹀︱﹙﹩ ﹝︪ــ︡ (﹝︴︀︋﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ﹏) ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ︀︮︊︀ن ﹆﹢ق ا︐﹞︀﹜﹩ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢︮﹢ف د︻﹢ت 
﹫︀م و ار︫ــ︀د-  ﹙﹢ار︠   ︋︹︵︀﹆︑ -︡آدرس ﹝︪ــ ﹤ ︀ ا︨ــ﹠︀د ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ و﹁﹅ ﹝﹆︣رات︋  ﹝﹩ ﹎︣دد ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹉ ﹝︀ه︋ 
︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی- ︵︊﹆﹥ دوم ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩-ا︑︀ق ٢٠٧ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨️ در ︮﹢رت ︻︡م 

﹝︣ا︗︺﹥ ︸︣ف ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹐زم ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

/ع
۹۸
۰۶
۶۳
۴

 ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان
︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
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