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اراده مستحکم ارتش سوریه برای بازپسگیری استان ادلب در شمال این کشور به 
عنوان آخرین دژ تروریست های تحت حمایت ترکیه، اردوغان را برای حفظ این 
پایگاه مهم به صرافت انداخته و وی را به مسکو کشاند. اردوغان که در طول چند 
سال گذشته از بحران سوریه با پشتیبانی دیپلماتیک، لجستیک و نظامی؛ ادلب را 

به پایگاه امنی برای تروریست ها تبدیل کرده در کنفرانس ...

ادلب ملک شخصی تروریست ها 
نخواهد شد

پس از گزارش قدس از ساخت و سازهای غیر مجاز در مشهد

تخریب »باستی هیلز« در دستور کار دادستانی

 اقتصاد  گزارش های میدانی و اظهارات 
فعــاالن بــازار از کاهش 2 تــا 8 میلیون 
تومانی قیمت خودروهای داخلی، وارداتی 
و مونتاژی و کاهش معامالت در یک هفته 
اخیر حکایت دارد. بر همین اساس، در یک 
هفته گذشته، قیمت پراید ۱۱۱ از ۵۱ به 
۴8 میلیون تومان، پراید ۱۳۱ صندوق دار 
از ۴۵ به ۴۳.۵ میلیــون، تیبا 2 هاچ بک 
از ۵۹ به ۵۶.۵ میلیون، تیبا صندوق دار از 
۵۳.۵ به ۵۱.۵ میلیون و ســاینا از ۵8 به 
۵۶ میلیون تومان کاهش یافته اســت. در 

همین حال پژو 2۰۶ تیپ 2 از 8۴ به 8۱ 
میلیون تومــان، ال ۹۰ اتوماتیک از ۱۷۰ 
به ۱۶2 میلیون، ســمند ال ایکس از 82 
بــه ۷۷ میلیون، پژو  جی ال ایکس از ۷8 به 
۷۵ میلیون، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس از 8۹ 
به 8۳ میلیون، دنا ســاده از ۱۱۳ به ۱۰۷ 
میلیــون، دنا پالس بدون ســقف از ۱۳۵ 
به ۱28 میلیون تومــان کاهش و مدل با 
ســقف آن به حــدود ۱۶۰ میلیون تومان 
کاهش قیمت داشته است. همچنین سراتو 
مونتاژی سایپا با افتی ۱۰ میلیون تومانی 

به ۳۰۰ میلیون، پــژو 2۰۰8 با کاهش 8 
میلیونی به ۳۱2 میلیون، ســیتروئن سی 
۳ مونتاژی ســایپا نیز با افتی ۱۰ میلیون 
تومانــی به ۳۵۵ میلیون، جــک اس ۵ از 
28۰ به 2۷2 میلیون، جک اس ۳ از ۱۹۵ 
به ۱۹۰ میلیون، هایما اس ۷ سفید رنگ 
از 28۰ بــه 2۷2 میلیون و هایما اس ۵ از 
2۵۵ میلیون به 2۴۵ میلیون تومان کاهش 
یافتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از 
آرام شدن بازار و کاهشی شدن قیمت ها در 
آینده خبر می دهد. به گفته رضا رحمانی 

تکمیل و عرضه ۴۰ هزار دســتگاه در دو 
هفته گذشته، نقش بسزایی در بهبود بازار 
داشــته و عدم افزایش قیمت خودروهای 
پیش فروش شده معوق هم به خودروسازان 
ابالغ شده است. وی ادامه می دهد: با کنترل 
بازار و افزایش تولید، صنعت خودرو نو نوار 
می شــود. تا چند ماه پیش نه تولید بود و 
نــه امیدی به تحویل خــودرو، اما خود ما 
در اصالح وضعیت و کنترل گرانی خودرو 
جدی هستیم. برای سر و سامان دادن به 

وضعیت بازار...

 ............ صفحه ۳ قدس خراسان

خواسته های هنرمندان 
از دولتمردان چیست؟

تعامل با اهالی 
فرهنگ و کمک 

به اقتصاد 
هنر

آهنگ کاهش جمعیت 
روستاها کند شده است

اشتغال؛ 
فرصتی برای 

خلق مهاجرت 
معکوس

 گزارش قدس از کاهش بهای خودرو و افزایش نرخ قطعات 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه ۱2 ............ صفحه ۵

 

اهدای پرچم متبرک آستان قدس به 210 هیئت عزاداری
در آستانه محرم الحرام در حرم مطهر رضوی انجام شد

 ............ صفحه ۳

 ............ صفحه ۴

حسینی: 
در کمین حمله به من هستند

دشمنان هیچ منفعتی توسط نیروهای 
اقتصادی و نظامی خود کسب نمی کنند

روحانی حرفش را 
عوض نکرد

10 2 2
برای دربی کری نمی خوانم آیت اهلل علم الهدی: رئیس دفتر رئیس جمهور:

:jامام صادق
آن که فراوان 

حدیث روایت 
کند و دین شناس 
باشد، برتر است 

از هزار عابدی که 
دین شناس و راوی 

حدیث نباشند. 
 بحار - ج 2- ص 145
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      صفحه 1

«آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹝︭﹢ل 
﹎﹑︋﹩ و ︨﹫︉»

︨︀ز﹝︀ن ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹠︀ران
٧ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۶
۹۹
۹

/ع
۹۸
۰۷
۰۰
۳

فراخوان مناقصه 
بيمارستان دكتر شريعتى 

٧ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۵

فراخوان مناقصه 
تأسيسات الكتريكى و مكانيكى 

ستاد مركزى دانشگاه 
٧ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۷

«آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان»
︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای

 ︡﹠  ︋﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︐﹠︀د آ ﹤ شركت برق منطقه اى فارس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷︣ دارد︋ 
︀ر﹋﹫﹠﹌  ︀﹋﹩ و ﹡﹫﹙﹫﹠﹌︎  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان، ﹝﹠︀﹇︭﹥ «︻﹞﹙﹫︀ت︠  «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن︋ 
︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی ︋︣ق ﹁︀رس» ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠۵٣ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
 ️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨ــ︐︺﹑م ︑︀ ار︨ــ︀ل د ﹤︋ و ار︨ــ︀ل ︎︀︨ــ ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋
︀︨︣ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ 
 ﹤︋ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ﹩︋︀دار در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ارز ️ ﹫﹑︮ ︫ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان
︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︣ ︫︡ه در ذ﹏ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، 
﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ا︨️ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀  ︊︔ ﹏در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹝ــ︡ارک وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀، ﹝︪︣وط و ﹝︡وش، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩/۶/٩٨ 
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۴/۶/٩٨

٣- آ︣︠ــ﹟ ﹝﹙️ ار︨ــ︀ل ︎︀︨ــ ا︨ــ︐︺﹑م (︋︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د) در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
٩٨/۶/٣٠

 ︣︐︨ از ا ︡︺︋ -︫︣ ﹌﹠﹨︣﹁ -︧︀ز ︎﹩ ا﹋︧﹢ن آدرس د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی: ︫﹫︣از︋ ️﹋︫︣ :۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︀ور
۵ ︡︀س- ︵︊﹆﹥ ٢- وا ا﹡︭︀ر- ︨︀︠︐﹞︀ن ﹉﹡︀︋ ︉﹠︗ -︣︔﹢﹋

 ︡﹠︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم در ﹁︣آ ︉از ﹋︧ــ ︦ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐﹥ و︎   ︋﹩﹎آ ﹟ا
ارز︀︋﹩، از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫ــ︣ا︗ ︳️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ 

︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
︨ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︡رج ا︨ــ️ و ﹨﹛ ﹠﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
 ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٣٢١۴٢٧١۴-٠٧١ آ﹇︀ی ا︨ــ﹊︣و﹝ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ ️﹁︀ــ️ در︗ ︡ا﹡﹠ــ﹢︑ ﹩﹞

.︡﹠︀﹝﹡
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و︎  ــ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

۴١٩٣۴-٠٢١ و ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵٧٩١٢٧ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر: ٩٨/۶/٧   م.ا﹜︿ ٧۶١١    ︫﹠︀︨﹥ آ ︀ر︑

شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۹

سخنگوی شــورای نگهبان با انتشار 
مطلــب و عکــس هایی از جلســه 
روزگذشــته این شــورا، تأکید کرد: 
امــروز روز خوبــی بود بــرای همه 
در شــورای نگهبان. »هــر دو یکی 

می شویم تا نبود اختالف«. 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبــان در مطلبی در فضای مجازی 
و بــا انتشــار عکس هایی از جلســه 
روزگذشــته این شــورا، تأکید کرد: 
امــروز روز خوبی بود بــرای همه در 
شورای نگهبان. »هر دو یکی می شویم 

تا نبود اختالف«.  
وی در ادامه گفت: به قول آن پیر ســفر 
کرده باید همه فریادها را بر ســر آمریکا 
کشــید و البته »اختــالف نظر« موضوع 
طبیعی هر جامعه  بالنده است. از اختالف 

راه چه غم، رهنما یکی است.
نامه هایی  به واســطه  چندی پیــش 
انتقادی که بین حضرات آیات یزدی 
و آملــی الریجانی رد و بدل شــد، 
برخی رســانه ها به ویژه رســانه های 
انتقــادی  ایــن فضــای  از  معانــد 
سوءاســتفاده  کرده و این موضوع را 
یک مسئله بنیادی نشان دادند. البته 
در ایــن میان برخی بــزرگان حوزه 
بیشــتر  بر حفظ  مبنی  توصیه هایی 
وحــدت و طرح انتقادهــا در فضای 
نتیجه  غیررسانه ای داشــتند که در 

این جلسه شکل گرفت.

عباسعلی کدخدایی 
از حواشی خوب جلسه 
شورای نگهبان خبر داد 

شورای 
وحدت
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روزنامـه صبـح ایـران

 رئیس جمهور: همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت می گیرد ایرنا: حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: ایران با همه کشورهای جهان جز آن هایی که به دنبال دشمنی هستند، تعامل و مشارکت 
دارد. اینکه صادرات کشورمان افزایش یافته و در علم و فناوری رشد کرده  و تعامل خوبی با جهان داریم و جوانان کشورمان در دانشگاه های خارجی مشغول تحصیل هستند، همه به معنای تعامل و همکاری با جهان 

است. باید با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشته باشیم، اما بدیهی است که باید توجه اصلی به ظرفیت های داخلی باشد، چرا که همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت می گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان 
اینکه رئیس جمهور، دولت و وزیر 
امور خارجه ما به دنبال آن هستند از تمامی 
ابزارها در هر شــرایطی اســتفاده کنند تا 
تحریم ها برداشــته شــود، گفت: سیاست 
خارجی باید بتواند بــه نوعی تأمین کننده 
نیازمندی های کشور باشد. محمود واعظی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص بسته 
مــکـــرون  پیشنهـــادی 
رئیس جمهور فرانســه، اظهار 
داشت: آنچه با فرانسه در چند 
هفته گذشته به ویژه چند روز 
پیش گرفته ایم،  در  گذشــته 
برای آن است که حقوق ایران 
در برجــام محقــق شــود و 
تحریم هــای ظالمانه ای که از 
طرف آمریکا اعمال می شود، 
برطرف شــود و وزیــر امور 
خارجه در سفرهای اروپایی و 
آسیایی برای تحقق این هدف گام برمی دارد. 
وی افزود: تا زمانی که توافق انجام نشود، اعالم 
جزئیات پیشــنهادها به طور رســمی کار 
درستی نیست. وی اظهار کرد:  در حال حاضر 
ما و فرانسه هر کدام دیدگاه هایی داریم؛ ما در 
داخل و فرانسوی ها در اتحادیه اروپا در حال 
مشورت هستیم، بنابراین تا زمان نهایی شدن 
موضوع جزئیاتی را اعالم نخواهیم کرد. رئیس 
دفتر رئیس جمهوری بــا بیان اینکه همواره 

درباره  موضوعات مهم گمانه زنی هایی مطرح 
می شود، ادامه داد: ما نباید مواقعی که موضوع 
بسیار مهمی در حال مذاکره است، به دلیل 
مسائل تبلیغاتی جزئیات آن را به هم بزنیم. 
همواره گفته ایم مالقات برای مالقات مشکلی 
را حل نمی کند تا وقتی در این رابطه اعتماد 
پیدا نکنیم، صحبت از مالقات صحیح نیست. 
واعظی شــرط مذاکــره ایــران و آمریکا را 
بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای دانست 
و تصریح کرد: آمریکا باید به میز مذاکره ۵+۱ 
برگردد و به توافقات پایبند باشــد تا مردم و 
دولت جمهوری اسالمی ایران بتوانند از همه 
مزایایی که در برجام است، استفاده کنند. اگر 
آمریکا به دنبال روشی دیگر است، ابتدا باید 

اشتباهی را که در تحریم ها کرده، اصالح کند 
ســپس وارد گفت وگو شود. وی در پاسخ به 
این پرســش که احتمال اجرای گام ســوم 
کاهش تعهدات برجامی ایران چقدر اســت، 
خاطرنشان کرد: هفته آینده گروهی اقتصادی 
از ایران به فرانسه می روند تا درباره جزئیات 
پیشنهاد این کشــور صحبت کنند؛ پس از 
بازگشــت این گروه بهتــر می توانیم درباره 
احتمال اجرا یا اجرا نشدن گام سوم کاهش 

تعهدات صحبت کنیم.

 اگر پیشرفتی نداشته باشیم بی تردید 
گام سوم را اجرا می کنیم

واعظی دربــاره جزئیات گام ســوم کاهش 

تعهدات هسته ای خاطرنشان کرد: جزئیات 
در همان زمان اجرا اعالم می شود، ولی امروز 
می توان گفت اگر پیشرفتی نداشته باشیم، 

گام سوم را به طورقطع اجرا خواهیم کرد.
وی در پاســخ به این پرســش که روحانی 
اظهــارات خود را در مورد مذاکره تغییر داد، 
آیا او زیر فشار بود، گفت: اگر به صحبت های 
رئیس جمهور در مقاطــع مختلف نگاه و با 
صحبت های دو روز گذشــته ایشان مقایسه 
کنید، هیچ تفاوتی در اصــول ندارد و البته 
صداوســیما این کار را کرد. وی افزود: ما اگر 
اصول سیاست خارجی خود را بیان می کنیم 
که اهل مذاکره هستیم و برای حفظ منافع 
مردم از هــر فرصتی اســتفاده و با جهانی 
متشکل از 200 کشور صحبت می کنیم، یک 
کشــور حرف ما را به خودش بگیرد. مواضع 
ما در مورد آمریکا روشــن است و همه نظام 
در مــورد آمریکا یک نظر دارند. رئیس دفتر 
روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
آنالین درباره اظهارات سید احمد عراقچی، 
معاون ســابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه 
مداخالت بانک مرکزی در بازار ارز به دستور 
ریاست جمهوری بوده است، اظهار داشت: ما 
دســتور رئیس جمهور را خدمت رئیس قوه 
قضائیه فرستاده ایم. رئیس جمهور همواره در 
6 سال گذشــته بر تقویت پول ملی کشور، 
مدیریت بازار ارز و ثبات آن تأکید داشته اند. 

در این مسئله تردیدی نیست.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

روحانی حرفش را عوض نکرد

 سالم، ساالنه 2 هزار و ۵00 میلیارد تومان از بودجه فرهنگیان در صندوق بیمه 
طالیی به حساب پزشکان، سونوگرافی ها، آزمایشگاه ها و بیمارستان های خصوصی 
واریز می شــود. اگر این منابع همراه با سرمایه هایی که از صندوق ذخیره فرهنگیان 
بدســت می آید صرف ساختن بیمارســتان های مخصوص آنان شود، فرزندانشان 
می توانند در این مراکز استخدام و درمان فرهنگیان بهتر انجام شود. 09150007109

 با توجه به ادعای دولت درباره زیاد بودن حجم وزارت صمت می شود بخش های 
اکتشاف معدن را از این وزارت به وزارت نفت منتقل کرد، چون نفت و گاز هم جزو 
موادمعدنی محسوب می شــوند و بخش های تجارت و بازرگانی را به وزارت اقتصاد 
منتقل کرد تا بهانه ها از دولت گرفته شود. اگر اضطراری برای ایجاد وزارتخانه جدید 
باشــد، بی شک نیاز کشور ما امروز به احیای اســالمیت نظام و تأسیس وزارت امر 

به معروف و نهی از منکر است. 09360006158
 با سالم و خسته نباشید. چرا اداره کار جلو فعالیت شرکت های غیرمجاز کاریابی 
را نمی گیرد؟ یک طرف درد بیکاری، طرف دیگر درد کالهبرداری این شــرکت ها. 

09150006637
 ریاســت محترم قوه قضائیه، لطفاً دستور بفرمایید به گزارش های اینچنینی اولویت 
دهند، چون بحمداهلل اغلب نماینده ها سالم اند و کار سربازان گمنام موال)عج( را خیلی 
جلــو انداختند... جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس و رئیس کمیته تحقیق از ســتاد 
هدفمنــدی یارانه ها در گفت وگویی گفت: طبق قانون قرار بر این اســت ۳0 درصد از 
درآمد یارانه ها به بخش تولید و بهداشت اختصاص یابد که بخشی از این موارد داده شده، 
متأسفانه در این اختصاص ها رانت هایی وجود داشته است و هر فرد و گروهی که توانسته 
کانالی را در سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان برنامه پیدا کند، توانسته کمک هایی 

بالعوض و کالن به میزان۱0 و۱۵میلیارد تومان دریافت کند. 09390002323
 فرانســه و آمریکا ایــران را بازی دادنــد  و ایران به هر آهنــگ آنان می رقصد. 

09150007215
 نخستین و بدترین تصمیم در صنعت نفت در دهه  70 با برچیدن آموزشگاه های 
فنی وحرفه ای نفت در مناطق نفت خیز آغاز شد که با این اقدام نیروی تربیت یافته 
تجربی خاص صنعت نفت از مدار اصلی خارج و به جایش نیروی بدون تجربه جایگزین 
شد، دوم از نظر جوانی صنعت نفت متضرر شد، سوم نیروی بومی سازگار با محیط 
به مدار تولید می آمد، نه نیروی جدید که به علت ناسازگاری محیطی پس از چند 
صباحی به عناوین مختلف به مناطق خوش آب وهوا منتقل می شوند که این عمل 
کمبود نیروی فنی در مناطق عملیاتی و رسوب نیرو در مناطق ستادی را درپی دارد. 
از زمانی که نیروهای تربیت یافته آموزشــگاه های صنعت نفت احساس کردند باید 
مثل سایر نیروها تحصیالتشــان را ادامه دهند تا از نظر دریافتی ماهانه ارتقا یابند، 
وزیر نفت با ابالغ دســتور توقف تعدیل مدرک نیروهای شاغل در نفت، عمالً مانع 
پیشرفت آن ها شد و آن زمانی بود که نورچشمی های همتراز از این سد عبور کرده 

بودند. 09350003156

 »گئورگی مرادوف« معاون نخســت وزیر کریمه روز سه شنبه گفت: انتقال نفت از 
طریق بنادر شبه جزیره کریمه می تواند از جمله زمینه های همکاری میان روسیه و 
ایران باشــد. وی که با خبرگزاری تاس مصاحبه می کرد، افزود: منافع مشترک میان 
ایران و کریمه به ویژه با در نظر گرفتن سیاست ضد ایرانی آمریکا، تحریم ها و پیامدهای 
مربوط به آن، در حال رشد اســت. معاون نخست وزیر کریمه اضافه کرد: بازرگانان 
ایرانی برای کار با کریمه ابراز تمایل کرده اند، اگر چه هنوز کار فعال و واضحی از سوی 

ایرانی ها مشاهده نکرده ایم.

 روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای 
از هالکت تروریســت های عامل شهادت بسیجی شــهید »خالد شوانی« در یکی از 
روستاهای شهرستان سردشت خبر داد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
در ادامه این اطالعیه با قدردانی از تالش های ارزنده اداره اطالعات و مرزبانی آذربایجان 
غربی، بر ضرورت هوشیاری و هوشمندی خانواده ها به ویژه نسل جوان  در برابر توطئه 

و فریبکاری های شیطانی ضد انقالب و دشمنان ملت ایران تأکید کرده است.

آیتاهللعلمالهدی:
دشمنان هیچ منفعتی توسط نیروهای اقتصادی و نظامی 

خود کسب نمی کنند
 آیــت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
دیروز در همایش اساتید بسیجی 
دانشــگاه آزاد اظهار داشت: به گفته امام در 
بیانیــه گام دوم انقالب مســئله معنویت، 
عبودیت ذات حق و اخالق بندگی در درگاه 
خداوند به عنوان ابزار اصلی و دلیل قطعی در 
راستای رســیدن به اهداف اسالمی شمرده 
می شوند. وی خاطرنشان کرد: در صورت نبود اسالم با وجود دارا بودن تمامی امکانات 
نظامی نمی توان به پیروزی دست یافت، تمامی تالش ما برای ظهور والیت العظما بوده و 
رشد و توسعه در جامعه انقالبی با رهنمودهای ویژه مقام معظم رهبری محقق می شود، 
اگر قرار به ظهور امام زمان)عج( بدون دلیل برای نابودی دشمنان بود ائمه پیشین این امر 
را محقق می ساختند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در صورت ظهور امام 
زمان)عج( در زمان مشــخص جنگ جهانی صورت نمی گرفت و کشتارهای بی  رحمانه 
مغول نیز به وجود نمی آمد، خداوند انسان را با اراده آفرید و کمال انسان در اراده اوست، 
خداوند انسان را طوری آفرید که در صورت اراده به کمال دست یابد، این موجود بشر را 
آفرید و خداوند بشریت را خلیفه اهلل نامید. علم الهدی بیان کرد:  امام زمان)عج( نیز برای 
نجات بشــر و با آمادگی انسان ها در زمینه های فطری و انسانی ظهور می کند، پیش از 

ظهور انسان ها باید دین خود را بپذیرند و توسط امدادهای غیبی برانداز شوند.
وی خاطرنشان کرد: باید مسیر برای بشر کامالً باز شود تا آن ها به طور ارادی کمال را 
انتخاب کنند، پس از تحقق این امر امام زمان)عج( ظهور می کند، چنین روزی از نظر خدا 
مشخص بوده اما تعیین نشده است، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب زمینه 

و آمادگی را برای جهان به عنوان هدف در جریان حرکت در این مسیر برشمرده است.
امام جمعه مشهد بیان کرد: ابزار رسیدن به اهداف، ارائه تمدن نوین اسالمی است، دو 
بخش معیشــت مردم و فرهنگ و اخالق برای رسیدن به اهداف به ما کمک می کند، 
معیشت مردم و جریان زیست فردی، خانوادگی و اجتماعی در عرصه رفاهی به وسیله 

نظام تمدنی فراهم می شود، در ارتباط با فرهنگ نیز باید امور مشخصی را اجرا کرد.
امام جمعه مشهد ادامه داد: فطرت ها بر اساس معنویت، اخالق و آموزه ها شناخته شده و 
اسالم بر دل های غالب مردم حاکم است، دشمنان هیچ منفعتی توسط نیروهای اقتصادی 
و نظامی خود کسب نمی کنند، زمینه سازی ظهور والیت العظما با توسعه تمدن اسالمی 
تحقق می شود، در صورت توسعه اخالق و معنویت و حفظ حرکات و اقدامات دانش بنیان، 

به موفقیت دست می یابیم.

العهد:
 حزب اهلل هم مانند ایران اعتبار مقاومت را 

به دشمن ثابت می کند
سیاست: وبگاه خبری العهد در یادداشتی 
بــا عنــوان »پیشــینه تجاوزگــری رژیم 
صهیونیســتی و پیام های ســید مقاومت« 
تأکید کرد، حــزب اهلل هم مانند ایران قواعد 
درگیری جدیدی را در برابر دشــمن خود 
اجرا می کند. ایهاب شوقی، تحلیلگر لبنانی در 
مقدمه این یادداشــت آورده است: در زمانی 
که توازن های بین المللی و منطقه ای طبق همه محاسبات نظامی و راهبردی دقیق تغییر 
کرده است نه مطابق آرزوها، تبلیغات یا جنگ های روانی، رفتارهای صهیونیستی با این 
تغییر ها هماهنگی ندارد. آیا این دلیلی دارد؟ العهد پاسخ مثبت به پرسش داد و افزود: 
توازن ها به تدریج از وضعیتی که دشمن بدون هیچ بازدارندگی جوالن می داد، به توازن 
در بازدارندگی و وحشت تغییر کرد. العهد نوشت: در حالی که آمریکا به دنبال مجبور 
کردن ایران به هر قیمتی برای مذاکره است، نتانیاهو نیز مانند سایر سرسپرده های آمریکا 
ســعی دارد این خواست آمریکا را در جبهه های مختلف به اجرا بگذارد. سرسپرده های 
عرب حوزه خلیج فارس در یک نبرد شکست خورده در یمن این ادعا را دنبال می کنند 
که جنگ یمن، ایران را به مذاکره سوق می دهد، بدون اینکه اعتقاد داشته باشند مقاومت 
یمن در حال پیشرفت است و تصمیم ملی مستقل خود را دارد. سرسپرده صهیونیست 
هم در حال کمک به آمریکا در عراق، سوریه و لبنان است  و فکر می کند که این امر ایران 

را وادار به مذاکره و امتیازدهی می کند.

غیبت ها و آفت های سال 
آخر مجلس

ســال آخر مجلــس کنونی با شــرایط 
بســیار ویژه و حســاس کشــور روبه رو 
شــده، به طوری که امسال با سخت ترین 
تحریم های اقتصادی و مشــکالتی شامل 
نرخ تورم، کاهش رشــد اقتصادی، فاصله 
طبقاتــی و فقر مواجهیم که اگر با همین 
آهنگ حرکت کنیم، هر چه به انتخابات 
مجلــس نزدیک تــر می شــویم، حجــم 

مشکالت افزایش پیدا خواهد کرد.
یکــی از آفت هــای مجلس ها  در ســال 
بــه حوزه های  نمایندگان  نــگاه  پایانی، 
انتخاباتــی اســت؛ بــه ایــن معنــا که 
تحت تأثیر  نمایندگان  برخی  فعالیت های 
انتخابــات آینده با هدف حــذف رقبا و 
پیــروزی در انتخابات قــرار گرفته و بر 
همین اساس رفتارهای نمایندگان حالت 
نمایشی بیشــتری می گیرد، به طوری که 
تمایل به خودنمایی به اشــکال گوناگون 

پیدا می کنند.
در همین راســتا شــاهدیم در مواردی، 
برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس 
بــرای دیــده شــدن مبادرت بــه طرح 
ســؤاالتی از وزرا می کننــد که ضرورتی 
نداشــته و نتیجه بخش نیست؛ حتی در 
بیان تذکرات و نطق های میان دســتور با 
نگاه به بیرون سخن می گویند، به گونه ای 
که گویا مخاطبشان نه در مجلس بلکه در 

حوزه انتخابیه است.
از دیگــر آفت هایی که معموالً در ســال 
پایانی گریبانگیر مجلس می شود، به حد 
نصاب نرسیدن جلسات علنی و به خصوص 
کمیسیون ها و کمیته های تخصصی است، 
به طوری که بیشتر کمیسیون ها با حداقل 
اعضا شــکل می گیرد و هیچ گونه رغبتی 
از سوی نمایندگان به فعالیت های جدی 
وجود ندارد. یکی از دالیل این اســت که 
نمایندگان بر این نظرند امکان بررســی 
طرح ها در ســال پایانی، بــه دلیل تراکم 
موضوعات در صحن علنی وجود نداشته 
و بــه مجالــس بعدی موکول می شــود؛ 
ضمن اینکــه غیبت هــای نمایندگان به 
دلیــل حضور در مناســبت های مختلف 
در حــوزه انتخابیه نیــز انگیزه فعالیت را 

کاهش می دهد. 
این رفتارها آثار سوء مضاعف بر عملکرد 
مجلس خواهد داشــت، چرا که از طرفی 
مجلــس درگیــر مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی است و از طرف دیگر هزینه های 
سرســام آور و میلیاردی مجلس است که 
هر دقیقه آن هزینه های سنگینی بر ملت 
تحمیل می کند کــه باید از هدررفت آن 

جلوگیری کرد.
به دالیلی که گفته شد اگر دقت و نظارت 
الزم از ســوی هیئت رئیســه بر عملکرد 
مجلس در سال پایانی وجود نداشته باشد 
راندمان مجلس بــه حداقل خود خواهد 
رسید که این خسران مضاعف برای کشور 

خواهد بود.
در این زمینه اگر هیئت رئیســه مجلس 
کنتــرل الزم را داشــته و بــه مــردم 
درباره حضــور نماینــدگان در صحن و 
حضور  کند،  اطالع رســانی  کمیسیون ها 
نمایندگان در حوزه انتخابیه به نوعی ضد 
تبلیغ محسوب شده، بنابراین نمایندگان 
تــالش می کنند تــا انضبــاط حضور در 
جلســات صحن علنی و کمیسیون ها را 
رعایت کننــد؛ البته اهرم دیگر، آیین نامه 
داخلی مجلس اســت کــه می تواند نظم 
را در آن برقــرار کند، در غیر این صورت 
با تأخیر نمایندگان روبه رو  مجلس مکرر 
شده و کمیسیون ها نیز به مشکل خواهند 

خورد.

جانشینفرماندهکلارتش:
تجهیزاتی داریم که دشمن را 

پشیمان می کند

امیر سرتیپ محمدحسین دادرس، جانشین 
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تجهیزاتی 
داریم که در دوردست می تواند دشمن را از 
کرده خود پشیمان کند، گفت: بسیاری از 
تجهیزات کارآمد دفاعی ما به دلیل رعایت 
مالحظات امنیتی، آشکار نیست و هر زمان 
که الزم شود، با این تجهیزات ضربه نهایی 

را بر پیکره دشمن وارد می کنیم.
امیر ســرتیپ دادرس در ادامه با بیان اینکه 
منطقــه ما هیچ نیازی بــه حضور نیرو های 
بیگانه ندارد، گفت: اســتکبار جهانی زمینه 
حضور خــود را در منطقه با ناامنی و جنگ 

فراهم می کند.

خبر

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

واعظی: اگر 
پیشرفتی در 
مذاکرات با 
فرانسه نداشته 
باشیم، گام سوم 
را به طورقطع اجرا 
خواهیم کرد

بــــــــرش

پمپئو:ایراندستازتروردرآمریکاواروپابرداردادعایتوکلیفراترازکیفرخواستدادستانیاست
ایرنا: وکیل نماینده مردم زنجان در مجلس در 
واکنش به نامه رئیس هیئــت مدیره دیده بان 
شفافیت و عدالت به رئیس مجلس و نایب  رئیس 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، خاطرنشان 
کرد: ادعاهای احمد توکلی فراتر از کیفرخواستی 
است که دادستانی علیه فریدون احمدی مطرح 

کرده است.
سعید خلیلی، وکیل فریدون احمدی، نماینده 
زنجان در مجلس روز چهارشــنبه در نامه ای 
دربــاره اظهارات احمــد توکلی، رئیس هیئت 
مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت نوشــت: با 
قاطعیت می گویم آقای فریدون احمدی هیچ 
جرم و هیچ خالفی مرتکب نشده است. مطابق 
قانــون و روال عادی کار همه نمایندگان، آقای 
احمدی در راســتای وظایف نمایندگی اش که 
نایب رئیس کمیسیون صنایع بوده است، پیگیر 
کار انبوه ارباب رجوع بــوده و در این مورد هم 
شکایت یکی از نمایندگی های سایپا از طریق 
مسئول باالتری برای رســیدگی به وی ارجاع 
شــده است، ولی شخص او جز پیگیری قانونی 
و معمول پرونــده )که جزو وظایف نمایندگان 

است( کار دیگری نکرده و خالفی انجام نداده و 
هیچ نقشی در اصل قرارداد فروش خودروها )که 
ماه ها پیش از مراجعه افراد به کمیسیون بوده( 

نداشته و نفعی هم نبرده است.
توکلی چند روز پیش نوشته بود: آیا صالح است 
رئیس مجلس برای دو نماینده ای توصیه کند که 
از یک سال پیش از آن، از اتهامات مالی آن دو 
باخبر بوده است؟ دو نماینده ای که با اعمال نفوذ 
به نفع مجرمان خائن و اخاللگر در بازار خودرو، 
شریک در جرمشان هســتند و با دادن کارت 
بانکی خود بــه آن دو اخاللگر، اجازه دادند آن 
دو مجرم با دارایی آن ها )از کجا آورده بودند؟( 
ســوداگری و اخالل در بازار سکه و طال را نیز 

انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.

سیاست: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در 
مصاحبه با »دبلیو آر تی وی« وابســته به شبکه 
»ای بی ســی« ضمن تکرار ادعاها علیه ایران، به 
مردم کشــورمان توهین کرد. مجری دبلیو آر 
تی وی با اشاره به تنش ها در منطقه غرب آسیا 
و تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به اهدافی 
در ســوریه از نگرانی ها درباره احتمال کشیده 
شدن آمریکا به یک جنگ جدید و تالش های 
واشنگتن برای کاســتن از تنش ها سؤال کرد. 
پمپئو در پاسخ به این پرسش، دوباره ادعاهای 
بی اساس خود و دیگر مقام های آمریکایی علیه 
ایــران را تکرار کرد. به گزارش فارس در بخش 
دیگری از این مصاحبه، به اظهارات اخیر دونالد 
ترامپ و امانوئل مکرون، رئیسان جمهور آمریکا 
و فرانسه درباره احتمال دیدار ترامپ با همتای 

ایرانی اش اشاره شد.
وزیر خارجــه آمریکا ادعا کــرد: در پایان، این 
جمهوری اســالمی ایران اســت که باید یک 
تصمیم بگیرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که با 
آن ها دیدار خواهد کرد. این آن ها هستند که باید 
تصمیم بگیرند آیا خواهان ایجاد برنامه سالح 

اتمی و موشکی و ادامه کارزار ترور در جاهایی 
مانند ایاالت متحده و اروپا هستند یا نیستند. 
یــک کارزار ترور همین حاال در اروپا در جریان 
است، ایران باید تصمیمش را بگیرد. ما امیدواریم 

آن ها انتخابشان را انجام دهند. 
وقتی چنیــن کاری را کردند آن وقت ما آماده 
مذاکــره برای یــک توافق هســتیم و ایران و 
مردمش می توانند دوباره به یک کشــور نرمال 

تبدیل شوند.
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه شنبه 
در مصاحبه ای گفت، تمایل رئیس جمهور این 
کشور برای دیدار با رئیس جمهور ایران به معنای 
آن نیست که موضع قاطع واشنگتن علیه تهران 

تغییر کرده است.

 سیاست  محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که  روز گذشته 
در دومین مقصد سفر آسیایی خود از ژاپن دیدن کرده بود، در دیدار 
با نخست وزیر این کشور از مواضع دولت آمریکا و بی توجهی آن به 
مقررات بین المللی انتقــاد کرد. بنا بر گزارش رویترز، وزیر خارجه 
ایران در دیدار با »شــینزو آبه« نخست وزیر ژاپن تأکید کرد: تهران 
به دنبال افزایش تنش ها در منطقه نیست، اما هر کشوری باید از 
حقوق خود طبق قوانین بین المللی بهره مند شود. به گزارش فارس، 
محمدجواد ظریف در این دیدار که در شــهر یوکوهاما برگزار شد، 
گفت: همان طور که رئیس جمهورمان گفته است، ما به هیچ وجه به 
دنبال تشدید تنش ها نیستیم )اما( اعتقاد داریم همه کشورها باید از 

حقوقشان طبق قوانین بین المللی بهره مند شوند.
نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار گفت: ژاپن به اهداف ایران واقف 
است. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه ان.اچ.کی، شینزو آبه در دیدار 
محمدجواد ظریف در شهر یوکوهامای ژاپن گفت: این کشور اهداف 
مقامات ایران را در نظر دارد و به فعالیت در راســتای ثبات منطقه 

ادامه خواهد داد.
به گفته ایســنا، جزئیات بیشتری از این دیدار در دست نیست. بر 
اساس گزارش ان .اچ.کی به نظر می رسد آبه درباره برنامه ایران برای 
افزایش غنی سازی اورانیوم در اوایل ماه آینده )آغاز گام سوم کاهش 

تعهدات برجامی ایران( ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته است به 
ممنوعیت های تعیین شده در توافق پایبند باشد. ایسنا همچنین 
نوشته اســت، عالوه بر این در ابتدای این دیدار نخست وزیر ژاپن 
در بخشی از سخنان خود با اشاره به سفر چند وقت پیش خود به 
تهران و دیدارش با آیت اهلل خامنه ای گفت: خیلی خوشحال شدم که 
در این دیدار با آیت اهلل خامنه ای دیدار کردم و ایشان در این دیدار 
مشخصاً اعالم کردند ایران به دنبال ساخت سالح هسته ای نیست.

همچنین وزیر امور خارجه ایــران درباره دیدارش با آبه در پیامی 
توییتری نوشــت: در ژاپن و در دومین بخش از دیدار آســیایی ام 
هســتم. با وزیــر امور خارجه و نخســت وزیر ژاپن دیــدار کردم. 
گفت وگوهای سازنده ای درباره پیشبرد روابط بسیار خوب دوجانبه، 
کاهش تنش در خلیج فارس و حفظ منافع برجام برای مردم ایران 

داشتیم. برنامه بعدی: تداوم ابتکار دیپلماتیک در مالزی.
ظریف پیش از این با همتای ژاپنی خود نیز دیدار داشت. تارو کونو، 
وزیر خارجه ژاپن در دیــدار با محمد جواد ظریف در یوکوهاما از 
تهران خواســت به توافق هسته ای 20۱۵ متعهد باشد. کونو پس 
از دیدار با همتای ایرانی خود با اشــاره به روابط دوستانه تهران و 
توکیو به خبرنگاران گفت: ما توافق کردیم به منظور کاهش تنش ها 
بین ایران و آمریکا، ایران و ژاپن ارتباطات نزدیکی با یکدیگر داشته 

باشند. کونو افزود: براساس موضع ژاپن که حمایت قاطعانه از توافق 
هســته ای است، من از طرف ایرانی خواستم به توافق پایبند باشد 
و فــوراً به تعهدات خود در برجام بازگردد و از تخلفاتی که موجب 

تضعیف توافق می شود خودداری کند.

 دیدار آبه و روحانی اواخر سپتامبر در نیویورک
همچنین خبرگزاری »کیــودو« ژاپن گزارش کرد: شــینزو آبه و 
حسن روحانی اواخر ماه سپتامبر سال جاری میالدی در نیویورک 
با یکدیگر دیدار می کنند. هفتاد و چهارمین جلسه مجمع عمومی 
سازمان ملل قرار است از ۱7 ســپتامبر 20۱9 )26 شهریور ماه( 
و ســخنرانی  مقامات عالی رتبه جهان در مجمع عمومی سازمان 
ملل از 24 سپتامبر )2 مهرماه( آغاز شود؛ روحانی و آبه نیز در آن 

حضور می یابند.
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سیاست خارجی

ظریف در ژاپن با نخست وزیر این کشور دیدار کرد

آبههمچنانبهدنبالکاهشتنشهادرمنطقه

سیاست خارجیمجلس
مواضع خصمانه واشنگتن علیه تهران باوجود ادعای مذاکره ادامه داردوکیل نماینده مردم زنجان:

سیاست داخلی
سعید جلیلی مطرح کرد

 ضرورت آزادسازی افکار عمومی
 از تحلیل های القایی  دشمنان

سیاست: عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تشــبیه جنگ 
اقتصادی امــروز به دوران دفاع 
مقدس، تشکیل جبهه اقتصادی 
بی اثرســازی تحریم ها  را الزمه 
دانســت و گفت: تحمیل جنگ 

اقتصادی به ایران بدین معناســت که برآورد دشــمن از 
یگان های اقتصادی ما آن ها را متقاعد کرده از این طریق 
به اهداف خود برسند. جلیلی، آزادسازی افکار عمومی از 
تحلیل های سراپا غلطی که دشمنان القا می کنند را یکی 
از خرمشــهرهای پیش رو دانست و گفت: دشمن بر نقاط 

ضعف و قوت ما متمرکز است.

قوه قضائیه
به اتهام قاچاق دارو 

 شبنم  نعمت زاده 
پای میز محاکمه می رود
مسعودی  اســداهلل  سیاست: 
مقــام، قاضــی  دادگاه ویــژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران و 
مفسدان اقتصادی به ایرنا گفت: 
پرونده شبنم نعمت زاده و گروه 
شاملویی تا ۱۵ روز آینده مطرح 

خواهد شــد. وی اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را 
شامل مسائلی در زمینه دارو و قاچاق دانست. 

مرداد سال گذشــته خبری مبنی بر کشــف انباری در 
اســتان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش ۵ میلیارد 
 تومان منتشــر شــد و برخــی آن را متعلق به شــبنم 

نعمت زاده دانستند.

دفاعی-امنیتی
پاسخ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  

چرا آمریکا پس از سقوط »گلوبال هاوک« 
اقدامی نکرد؟

محمد  سرلشــکر  سیاســت: 
باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در مراســم تجلیــل از 
نیروهای  برتــر  دانش پژوهــان 
مســلح گفت: اگــر آمریکا پس 
گلوبال هاوک  پهپــاد  انهدام  از 

تا پای تصمیم گیری علیه ما آمده اســت و به بهانه اینکه 
تعدادی کشته می شــوند از تصمیم خود منصرف شده، 
به دلیل قدرت بازدارندگی ماســت. این هــا حاصل فکر 
ایرانی و تدابیر فرمانده کل قواســت. ملت ما باوجود همه 
مشــکالت، در حوزه دفاع و امنیت سربلند است و اجازه 
وقوع جنگی نمی دهد، این به  برکت انقالب اسالمی است.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری کارگاه آموزشی »در محضر نهج البالغه« در حرم رضوی   آستان: کارگاه آموزشی »در محضر نهج البالغه« در حرم مطهر رضوی برگزار شد.در این کارگاه که به همت واحد آموزش اداره علوم 
قرآنی آستان قدس رضوی در رواق مبارکه حضرت معصومه)س( و ویژه بانوان زائر و مجاور برگزار شد؛ سخنران و کارشناس دینی حرم مطهر رضوی به تبیین ارتباط فریضه نماز با والیت پرداخت.کارگاه آموزشی 

»در محضر نهج البالغه« ویژه بانوان زائر و مجاور همه روزه پیش از نماز ظهر و عصر در رواق مبارکه حضرت معصومه)س( برگزار می شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با افتتاح »دفتر توسعه محله و تسهیلگری محالت« کلید خورد 
 توانمندسازی شهرک شهید رجایی

 به همت دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(
آســتان: »دفتــر توســعه محله و 
تســهیلگری محالت انصار و اروند« با 
هدف بهسازی و نوســازی بافت های 
نابسامان پیرامون شهر مشهد به ویژه 
منطقه شهرک شهید رجایی به همت 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( افتتاح 

شد.
این مراســم با حضور محمد مهدی نژاد نوری؛ معاون علمی آســتان قدس 
رضوی، مرتضی رجوعی؛ رئیس دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( و ســعید 
اکبریان؛ مدیرعامل مؤسسه عمران و توسعه رضوی در شهرک شهید رجایی 

برگزار شد.

 نقطه عطف بهسازی و نوسازی بافت های نابسامان پیرامون شهر مشهد
قدیــر صیامی، رئیس مرکز تحقیقات شهرســازی و معمــاری امام رضا)ع( 
در ابتدای این مراســم به فلســفه و اهداف راه اندازی دفتر توســعه محله و 
تســهیلگری محالت انصار و اروند اشاره کرد و گفت: افتتاح این دفتر، نقطه 

عطفی در بهسازی و نوسازی بافت های نابسامان پیرامون شهر مشهد است.
وی ابراز کرد: این اقدام با رویکردی منطبق بر هم افزایی تمام دستگاه ها اعم 
از نهادهای درون آســتان قدس رضوی که کنشگر هستند و بیرون از آستان 
قدس رضوی همچون شهرداری، ستاد حاشیه شهر مشهد، بنیاد برکت، سپاه، 
بســیج و... دایر شــده  و تالش ما تحقق توانمندسازی منطقه شهرک شهید 

رجایی و شعار محرومیت زدایی است.    
ایــن مقام مســئول تصریح کرد: در نظر داریم در بــازه زمانی 9 تا 12 ماهه 
تمامی نقاط قــوت و فرصت های این منطقه اعــم از ظرفیت های اجتماعی 
مانند کانون های مرجع و مورد اعتماد مردم را شناســایی کنیم، از تجربیات 
ریش سفیدان و نخبگان این منطقه بهره برده و با شناسایی نیازهای مردم با 

روش نیازسنجی، اقدام به طرح سند اجرایی  کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: این ســند با همــکاری معاونت هــای امالک رضوی، 
محرومیت زدایی و سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تدوین و مقرر شده 

در قالب سبد پروژه و اقدام، به مرحله اجرا وارد شود.
صیامی ادامه داد: ما خوشبین هستیم با بازخوردهایی که از مجموعه آستان 
قدس رضوی، دولت، شــهرداری و مردم این مناطق گرفتیم، موجی از امید 
برای بازســازی مناطق نابسامان ایجاد کنیم و با ورود دانشگاه به عنوان یک 
دستگاه علمی بر اساس دانشــی که در حوزه توانمندسازی و بهسازی دارد، 

اتفاقات خوبی را برای مردم رقم بزنیم.
وی مستندســازی طرح ها، شناسایی منابع، ظرفیت ها و سرمایه های فیزیکی 
و غیرفیزیکی، شناســایی کانون ها، خیریه ها، نهادها و سازمان های مردم نهاد 
فعال و ساماندهی آن ها در مسیر برنامه بازآفرینی و ایجاد مرکز توسعه محله 
و تقویت دفتر محلی را از برنامه های نقشــه راه بازآفرینی شــهری پایدار در 

محالت انصار و اروند دانست.
رئیس مرکز تحقیقات شهرســازی و معماری امــام رضا)ع( همچنین افزود: 
تهیه ســند جامع بازآفرینی، برنامه جامع اقدام مشترک درون و برون آستان 
قدس رضوی در قالب طرح توسعه محله مشتمل بر پروژه های شناسنامه دار 
اولویت بندی شده و برنامه توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی، ارائه تصویب در 
ســتاد بازآفرینی شهرستان و... از دیگر برنامه های نقشه راه بازآفرینی شهری 

پایدار در محالت انصار و اروند است.

 معاون علمی آستان قدس: 
دفتر »توسعه محله و تسهیلگری محالت« یک دستاورد دانش بنیانی است

معاون علمی آســتان قدس رضوی هم در این مراســم، افتتاح دفتر »توسعه 
محله و تســهیلگری محالت انصــار و اروند« را یکی از دســتاوردهای مهم 

دانش بنیانی برشمرد.
محمد مهدی نژاد نوری گفــت: راه اندازی این دفتر نقطه عطف و تحولی در 

روند تکاملی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( به شمار می رود.
وی بیان کرد: اینکه دانشگاهی غیرانتفاعی تمام ظرفیت های خود را در راستای 

کمک به محرومان و محرومیت زدایی پای کار آورده بسیار ارزنده است.
این مقام مســئول تصریح کرد: وجه ارزشمند دیگر این اقدام، کاربرد علم و 
دانش در زندگی اســت؛ بحث دانش بنیــان را غربیان مطرح کردند و ادبیات 
آن را توســعه دادند. دانش بنیان به این معنی است که باید از اصول علمی و 

دانشی برای هر تصمیمی بهره جست.
وی خاطرنشان کرد: از چندین سال پیش بحث ساماندهی محالت و مطابقت 
این مناطق با اســتانداردهای مناسب به لحاظ شکل و ساخت مطرح شد که 
مسئله بسیار پیچیده ای بود. این ساماندهی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، 
اشــتغال زایی و... دارد و طراحی مناسب آن مستلزم حضور مردم، شهرداری، 

استانداری، فرمانداری و... است.
این مقام مسئول گفت: از آنجایی که بیشتر زمین های تصرف شده در مناطق 
حاشــیه شهر، موقوفه آســتان قدس رضوی است، این مجموعه در خصوص 
رفع مشــکالت مردم ساکن در این مناطق ورود پیدا کرده و به صورت جدی 

ساماندهی آن را دنبال می کند.
وی افزود: در همین راســتا دانشــگاه امام رضا)ع( که دارای مرکز تحقیقات 
شهرســازی و معماری اســت و در این خصوص تبحر خاصی دارد با کمک 
ســایر نهادها، پروژه ســاماندهی محالت نابســامان را طراحی کرده و دفتر 
توسعه محله و تسهیلگری محالت انصار و اروند نیز با همین هدف راه اندازی 
شــده اســت.مهدی نژاد ادامه داد: تالش داریم در راستای باز آفرینی حاشیه 
شهر مشهد با استفاده از ظرفیت ها، محالتی ساخته شود که از استانداردهای 

مطلوب برخوردار باشد.
وی بیان کرد: این اقدام با انگیزه کاربرد علم در عمل و تمرکز دانشی صورت 
گرفته و توانمند سازی از جنس یادگیری از دیگر شاخصه های این اقدام بزرگ 
اســت، این عمل همچون ماهیگیری اســت که به جای ماهی دادن به مردم 

ماهیگیری را به آنان آموزش می دهد.
این مقام مسئول اظهار کرد: اگر محرومیت زدایی را کمک مالی صرف بدانیم 
و کمک مســتقیم داشته باشیم هیچ ســودی ندارد بلکه باید در زندگی به 

توانمندسازی و جلوگیری از محروم زایی توجه کنیم.
وی این اقدام بزرگ را که برای مردم و با حضور آنان رخ داده است، بسیار مبارک 
دانست و گفت: دانشگاه نقش منفعل ندارد بلکه نقش فعالی دارد و در این میان 

برترین و مهم ترین بحث، ایمان، اعتقاد و دلدادگی به امام رضا)ع( است.

ماه  آستانه  در  فیاض   احمد  قدس/   
محرم، ماه ایثار و شهادت،  پرچم متبرک 
هیئت    210 به  رضوی  قدس  آستان 
عزاداری مذهبی داخلی و خارجی تحویل 

شد. 
در مراســم معنوی ویژه ای که ظهر دیروز 
در رواق امــام خمینــی)ره( حرم مطهر 
رضوی برگزار شــد، پرچم عزای حسینی 
به نمایندگان هیئت های مذهبی داخلی و 

خارجی تحویل شد. 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در 
حاشیه این مراسم با اشاره به اجرای سنت 
دیرینه این مراســم اظهار کرد: این آیین 
معنوی که بر اساس یک سنت دیرینه همه 
ساله در حرم مطهر برگزار می شود، امسال 
نیز با حضور پرشــور هیئت های مذهبی 

داخل و خارج از کشور اجرا شد.
مصطفی خاکسار قهرودی خاطرنشان کرد: 
در این مراسم هشت هیئت خارجی مقیم 
و غیرمقیم از کشورهای عربستان، لبنان، 
افغانستان، پاکستان، آذربایجان و ترکیه، 
55 هیئت از شــهر مقدس مشهد و 210 
هیئت از سراسر کشور پرچم های متبرک 
آســتان قدس رضوی را دریافت کردند تا 
در آیین های مختلــف مربوط به عزاداری 
امام حسین)ع( این بیرق های عزاداری را به 

اهتزاز درآورند.
وی هدف از برگزاری این مراسم را ترویج 
و تعظیم شــعائر دینــی در عزاداری های 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( عنوان کرد و 
افزود: هیئت های مذهبی که در سال های 
گذشــته این پرچم را دریافت نکرده اند و 
دارای شــاخص های تعداد تشرف  به حرم 
مطهر رضوی و شــماره ثبت در سازمان 
تبلیغــات شــهرهای مبدأ باشــند، این 

پرچم های متبرک به آن ها اعطا می شود.

 ظلم ستیزی و عدالت محوری؛ 
حقیقت هیئت های مذهبی

خطیب این آیین معنوی نیز با برشمردن 

پنج ویژگی برای هیئت های مذهبی گفت: 
شأن و مقام هیئت های مذهبی باید حفظ 
شــود و از کوچک و حقیر کردن هیئت ها 
با پیونــد نام ها، شــخصیت ها، گروه ها و 
حزب های سیاسی به شــدت باید پرهیز 

کرد.
حجت االســالم مهدی مانــدگاری افزود: 
همچنین متولیان هیئت ها باید از تبعیض 
میان عزاداران حســینی دوری نمایند. در 
مجلس عزای حسینی همه یکسان هستند 
و اجر و قرب آنان به اخالصشــان بستگی 
دارد. البته تکریم علما، صاحبان تقوا و نیز 
مجاهدان الزم است و این تبعیض نیست. 
شایسته است در مراسمات این عده مورد 
احترام و تکریم واقع شوند. به عنوان مثال 
خانواده معظم شهدای گرانمایه، ایثارگران، 
جانبازان و آزادگان اگر در محفلی حضور 

داشتند باید مورد تکریم واقع شوند.
وی بیــان کرد: خدمت در بارگاه اهل بیت 

و امام حسین)ع( جای شکرگزاری دارد و 
نباید ناسپاسی کرد. این هیئت ها به مدد 
نفس قدســی امام خمینی)ره(، مبارزان 
انقالبی و به برکت خون شــهدا حاال این 
گونه با شور و شعور حسینی برگزار می شود 
در حالی که در زمان رژیم منحوس پهلوی 
با ترس و هراس و به صورت مخفیانه محفل 
عزای حسینی برگزار می شد. بنابراین باید 
قدرشــناس امــام راحل و خون شــهدا 
باشــیم. این سیاسی کاری نیست؛ چرا که 
امام خمینی)ره( و شــهدای عزیز، حزب و 

گروه و دسته سیاسی نیستند.
حجت االسالم ماندگاری حقیقت هیئت های 
مذهبی را ظلم ســتیزی و عدالت محوری 
ذکر کرد و گفت: در دوره معاصر آن امامی 
کــه در جریان خط امام حســین)ع( قرار 
دارد والیت فقیه است. اگر قرار باشد فقط 
امام دیروز را تکریم کرد و یزید گذشــته 
را مــورد لعن قــرار داد؛ در تاریخ متوقف 

شده ایم. همچنین اگر امام 
حســین)ع( اکنون در قید 
حیات بودنــد به طور حتم 
صهیونیستی  رژیم  آمریکا، 
و آل سعود در زمره یزیدیان 

زمان قرار می گرفتند.
وی تصریح کــرد: انقالب 
هشــت  ایران،  اســالمی 
ســال دفاع مقدس، دفاع 
از حرم هــای اهل بیت)ع( 
و در یک کالم 40 سالگی 
انقالب فقــط با  پیروی از 
مکتب اهل بیت)ع( و ذکر 
تاکنون  یاحسین  یاحسین 
تداوم داشــته اســت.این 

مراســم پس از عزاداری و مرثیه سرایی 
با تحویــل پرچــم عزای حســینی به 
نمایندگان هیئت هایی از داخل و خارج 

کشور پایان یافت.

در این مراسم 
هشت هیئت 
خارجی مقیم 

و غیرمقیم،55 
هیئت از مشهد 
و 210 هیئت از 
سراسر کشور 

پرچم های متبرک 
آستان قدس 

رضوی را دریافت 
کردند

بــــــــرش

در آستانه محرم الحرام در حرم مطهر رضوی انجام شد

اهدای پرچم متبرک آستان قدس به 210 هیئت عزاداری
س

قد
 / 

ت
بیا

د 
حی

: و
س 

عک

 لطفاً ورود سیگار و سیگار کشیدن داخل 
حرم را ممنوع کنید؛ این عمل ناشایســت 
فضای معنوی و فرهنگی حرم را خدشه دار 

می کند.
09300008107

 از کارکنان دارالشــفای امام رضا)ع( که 
با دلســوزی برای معالجــه بیماران تالش 

می کنند، تشکر می کنم.
09150002773

 عابر بانک اطراف حرم نیاز امروز زائران 
است. لطفاً عابر بانک بیشتری نصب کنید.

09150004905

ترافیک میدان بیت المقدس مگر به خاطر 
تردد عابران نیست؟ خب با ساخت زیرگذر 
یا پل هوایی می توان این مشکل را حل کرد.

09150005264

بررسی وضعیت زائران 
عرب زبان در دیدار عضو 
خبرگان با رئیس سازمان 

فرهنگی آستان قدس رضوی
آستان: نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری در دیدار با رئیس سازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی که با محوریت 
ارائه طرحی پیرامون بهره مندی حداکثری 
از حضــور زائــران عرب زبان برگزار شــد، 
گفت: جاذبه جهانی معنــوی امام رضا)ع( 
یک ظرفیت بی نظیری برای اسالم، مکتب 
اهل بیت)ع(، ایران و انقالب اسالمی است و 
ظرفیت های متناسب این کار باید در مشهد 
ایجاد شود که آســتان قدس رضوی نقش 

محوری دارد.
حجت االســالم والمســلمین کعبــی در 
خصوص ســاماندهی زائران عرب زبان در 
مشهد، به مشارکت بخش خصوصی اشاره 
کرد و گفت: ســاماندهی زائران عراقی در 
بخش خصوصی باید اتفاق بیفتد و هدایت 
فرهنگی، اقتصادی، ســالمت و تفریح این 
بخش از زائران در مشــهد باید برنامه ریزی 
شــود و مجوز این کار به افرادی که دارای 

اهلیت و صالحیت هستند ارائه شود.
حجــت  والمســلمین  حجت االســالم 
گنابادی نژاد، رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی نیز در این جلسه با پیش بینی 
ورود بیش از 3/5 میلیون زائر عراقی در سال 
98 به مشــهد گفت: بیش از 15 سرویس 
اطالعاتی در حال تفرقه پراکنی بین دو ملت 
ایران و عراق هستند که این موضوع در ایام 

مناسبتی پررنگ تر می شود.
در ادامه این جلسه نمایندگان استانداری، 
میراث فرهنگی، اداره کل اطالعات، وزارت 
خارجــه و حــرم مطهر رضــوی نظرات و 
پیشــنهادهای خود را در خصوص مقابله با 
این هجمه فرهنگی از سوی دولت های غربی 

مطرح کردند.

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 

صنایع دستی در سبد سوغات رضوی 
 قدس آستان قدس و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای عرضه صنایع 
دستی کشــور در ســوغات رضوی تفاهم نامه 
امضا کردند. معاون صنایع دســتی و هنرهای 
ســنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در مراســم امضای تفاهم نامه 
همکاری مشــترک با سازمان اقتصادی رضوی 
گفت: این تفاهم نامــه به منظور ارتقای صنایع 
دســتی کشور به عنوان هنری که محصوالتش 
ایرانی ترین کاالیی اســت که در کشــور تولید 
می شــود، میــان وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی و سازمان اقتصادی 
رضوی به امضا رسیده است.پویا محمودیان ادامه 
داد: ضمن اینکه تفاهم نامه مذکور در ارز آوری و 

اشتغال زایی تأثیرات بسیار زیادی دارد.
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اضافه کــرد: در این تفاهم نامه طرح اولیه ای در 

راســتای جا دادن محصوالت صنایع دستی در 
سوغات زیارت در نظر داریم تا بتوانیم بسته های 
ســوغات زیارت را با صنایع دستی باکیفیت و 
متنوع، طراحی و عرضه کنیم.وی تأکید کرد: نام 
حضرت رضا)ع( و آســتان قدس رضوی برکتی 
برای رونق کسب و کار در حوزه صنایع دستی 
خواهــد بود.این تفاهم نامه در حاشــیه حضور 
ســازمان اقتصادي رضوي در ســي و دومین 

نمایشگاه صنایع دستي تهران به امضا رسید. 
همزمان با آغاز سي و دومین نمایشگاه صنایع 
دستي تهران، تعدادی از شرکت ها و مؤسسه های 
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی رضوی در این 

نمایشگاه حضور یافته اند.
ســازمان اقتصــادي رضوي با هــدف معرفي 
ظرفیت هــاي خود در حوزه صنایع دســتي و 
زیرساخت هاي حمایت از این محصوالت در این 
نمایشگاه حاضر شده است.در نمایشگاه صنایع 
دســتي تهران، مؤسسه عمران و توسعه رضوي 

به عنوان معین اقتصادي ســرخس و چناران، 
زمینه عرضه بي واسطه صنایع دستي تولید شده 
در مناطق محروم ســرخس و چناران را فراهم 
کرده اســت.همچنین شــرکت های آرایه هاي 
معماري رضوي، کســب و کار رضوي و شبکه 
بازار رضوي در این نمایشــگاه حضور دارند و به 

معرفي خدمات خود مي پردازند.

 تجاری سازی و افزایش اشتغال در حوزه 
صنایع دستی را در دستور کار داریم

مدیرعامل ســازمان اقتصادی رضوی هم که به 
همراه علی اصغر مونســان، سرپرســت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
از غرفه آســتان قدس رضوی در سی و دومین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی بازدید کرد، با اشاره 
به امضای تفاهم نامه با وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی در سی و دومین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران، گفت: انجام 

فعالیت مشــترک به منظور بازاریابی و فروش 
این محصوالت به ویژه برای زائران و حمایت از 
کسب و کارهای خرد که در حوزه صنایع دستی 
فعالیت می کنند، از اهداف امضای این تفاهم نامه 

همکاری به شمار می رود.
ســیدرضا فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم به 
واسطه فضای فرهنگی موجود در آستان قدس 
رضوی و از طرفی هم افزایی ایجاد شده با وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در آینده ای نزدیک شــاهد تأثیــرات خوبی در 
راستای تجاری سازی و افزایش اشتغال در حوزه 

صنایع دستی باشیم.
گفتنــي اســت، ســي و دومین نمایشــگاه 
صنایع دستي تهران از سوم تا هشتم شهریور در 
محل نمایشگاه بین المللي تهران برگزار مي شود 
و عالقه مندان مي توانند از ســاعت 10 تا 18 به 
سالن 8 و 9 مراجعه و از غرفه سازمان اقتصادي 

رضوي بازدید کنند.

گزارش خبری
آستان قدس و  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه امضا کردند 

خبر

 10 گروه سرود کشوری 
میهمان اجراهای غدیری آوای رضوان 

آستان: مســئول واحد آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی از حضور 10 گروه ســرود از اســتان های مختلف کشور در 

اجراهای ویژه عید غدیر حرم مطهر رضوی و سطح شهر مشهد خبر داد.
ســیدمجتبی ذبیحی گفت: 10 گروه سرود از استان ها و شهرهای زنجان، 
قم، اراک، گرگان، بیرجند، بشرویه، فریمان، لرستان، هرمزگان و گیالن به 
مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم از روز شنبه 26مرداد 1398 به اجرای 
سرودهای مذهبی آکاپال ویژه عید غدیر در صحن و سرای رضوی پرداختند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای گروه های ســرود شهرســتانی میهمان آوای 
رضوان تا شامگاه عید غدیر خم در حرم مطهر امام هشتم)ع( ادامه داشت، 
افزود: رواق  امام خمینی)ره(، رواق دارالحجه، صحن  جامع رضوی و صحن 

جمهوری اسالمی میزبان این اجراها بود.
مسئول واحد آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
گفت: همچنین این گروه ها روزهای دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 مردادماه 
در جشن های تشــکل های مردمی در مناطق پرتردد حاشیه شهر مشهد 
ســرودخوانی داشتند. وی از سرود آکاپالی »عید والیت« به عنوان سرود 
اصلی اجرا شده در ویژه برنامه های عید غدیر خم آوای رضوان نام برد و ادامه 
داد: این سرود به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
تولید شده که شعر آن توسط محمدجواد الهی پور سروده شده و ملودی اش 
را مجید صانعی تنظیم کرده اســت. همچنین سرود والیت با اجرای گروه 

رویش )آوای رضوان( ضبط شده است.
گفتنی اســت، واحد آوای رضوان با تولید ســرودهای آکاپال )شکلی از 
موســیقی یک یا چند نفره اســت که برای اجرای بدون همراهی ساز 
ســاخته می شــود( با مضامین ملی و مذهبی به ویــژه رضوی و اجرای 
آن ها توسط گروه های ســرود نوجوان و جوان در معابر پرتردد شهری 
و مراســم های گوناگون توانســته حال و هوای معنــوی خاصی را در 
مناســبت های مختلف به شــیفتگان اهل بیت)ع( و دوســتداران هنر 
منتقل کند. برخی از این آثار در قالب نماهنگ یا تولیدات صوتی ضبط 

و پخش می شود.

صدای مردم 

خبر

خـــبر

رونق تولید

      صفحه 3

آگهی مزایده 
اداره آم��وزش و پرورش منطقه رضویه در نظر 
دارد  قسمتی از فضای دارالقرآن و کانون فجر 
را ب��ه افراد دارای مجوز پیش دبس��تانی صرفا 
در شیفت صبح از طریق مزایده به اجاره واگذار 
نمای��د .لذا متقاضی��ان جهت ارائه درخواس��ت 
مزای��ده ظرف مدت س��ه روز از تاریخ انتش��ار 
آگه��ی ب��ه کارشناس��ی حقوق��ی اداره واقع در 
کیلومت��ر ۵ جاده سرخس،ش��هر رضوی��ه اداره 
آم��وزش و پ��رورش منطق��ه رضوی��ه مراجع��ه 

نمایند.  /ع
98
07
00
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» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی کیفی جهت برگ��زاری مناقصات عمومی یک                 

مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:
1- طرح اصالح و توسعه شبکه توزیع آب شهر بینالود - جداسازی آب شرب مسکن مهر-اولویت اجرایی سال 98  (  به شماره 

فراخوان 2098001446000043
2- طرح جداسازی شبکه آب آشامیدنی شهر کاخک )خرید و نصب و راه اندازی سیستم آب شیرین کن( اولویت اجرایی 98  به شماره فراخوان 

2098001446000042
کلی��ه مراح��ل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در 
سامانه 98/06/04 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/06/16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/06/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان صدف       تلفن : ۵- 0۵138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 8۵193768  و 88969737
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 افزایش کشت پنبه 
در مزارع موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آســتان: مدیر ســازمان موقوفات و 
کشاورزی جنوب خراسان زیرمجموعه 
شــرکت کشــاورزی رضوی از افزایش 
ســطح زیر کشــت پنبه در مزارع این 
مجموعه در سال زراعی جاری خبر داد.
علی وطن دوست گفت: در سال جاری 
20 هکتار از اراضی مزرعه غدیر نهبندان 

به کشت پنبه اختصاص یافته که با توجه به صرفه جویی در منابع آب و از طرفی 
به منظور پوشش قسمتی از کسری درآمد و بودجه جالیزکاری مزرعه، این سطح 

در مقایسه با سطح زیر کشت پنبه در سال گذشته افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود این محصول در آبان ماه امسال برداشت شود.

مدیر ســازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان با اشاره به کشت پنبه رقم 
ورامین در ســال زراعی جاری گفت: نوع رقم پنبه کشت شده در مزرعه غدیر، 
ورامین اســت که با توجه به سابقه کشــت طوالنی مدت این رقم در منطقه و 

سازگاری بیشتر آن نسبت به شرایط سخت محیطی منطقه انتخاب شده است.
مدیر سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان با اشاره به گستره فروش این 
محصول تصریح کرد: پنبه تولیدی این مؤسسه توسط عوامل بازرگانی سازمان و 

در محدوده کل کشور از طریق مزایده به فروش می رسد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 7 شهریور 1398 27 ذی الحجه 1440 29 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9050 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 چرا با وجود کاهش قیمت خودرو

لوازم یدکی همچنان گران می شود؟
زهرا طوسی: افزایش قیمت لوازم یدکی، 
ضریب مراجعات برای تعمیر خودرو را با 
کاهش محسوســی همراه کرده است به 
طوری که به گفته تعمیــرکاران، بعضی 
از مراجعه کنندگان به صراحت خواســتار 
این هســتند که خودروشــان به صورت 

سرهم بندی رفع ایراد شود.
گــذری در بازار لــوازم یدکی حاکی از رونق لوازم یدکــی تقلبی و زیان چندجانبه 
مشتریانی است که با دریافت اینگونه قطعات و خدمات سعی دارند خودرو خود را سرپا 
نگه دارند. رشد 40درصدی قیمت روغن موتور، افزایش 300درصدی قیمت یاتاقان 
خودرو، رشد سه برابری قیمت لنت ترمز، دیسک و صفحه کالچ، انواع شمع، تسمه 
پروانه و تســمه تایم شرایطی را رقم زده که خودروهای شخصی از ترس هزینه های 

سنگین به طور مرتب تعمیرات را به تأخیر می اندازند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که در کنار مشکالت ارزی، دپو 
قطعات و لوازم یدکی در انبار وارد کنندگان موجب کمبود قطعه در بازار شده و عرضه 
لوازم و قطعات یدکی تقلبی را در بازار به دنبال داشته است. سید حمیده زرآبادی گفته 
اســت: اگرچه وزارت صمت بر قطعه سازان نظارت نمی کند، اما دستگاه های نظارتی 
می توانند با ورود به موضوع گرانی افسارگســیخته لوازم یدکی، قطعات احتکار شده 
را کشف و روانه بازار کنند. از سوی دیگر در صورت شیطنت قطعه سازان در افزایش 

قیمت ها با برخورد با آن ها، نابسامانی ها را کاهش دهند.

 کاهش 35 درصدی مراجعه مردم برای تعمیر خودرو
علیرضــا نیک آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: با گران شدن خودرو متأسفانه قیمت قطعات هم چندین برابر شده به طوری 
که در برخی قطعات یدکی تا 300 درصد جهش قیمت داشتیم از طرفی هزینه های 
باالی تعمیرات و قیمت لوازم یدکی سبب شده تا شاهد کاهش 3۵ درصدی مراجعه 
صاحبان خودروها برای تعمیر باشیم. در زمان مراجعه نیز به دلیل عرضه قطره چکانی 

قطعات اصلی، با نبود یا کمبود قطعه مواجه می شوند.

  رونق تولیدات تقلبی در بازار
وی با اشاره به اینکه مالکان خودرو به جای تعویض قطعه خواستار تعمیر آن هستند، 
تأکید می کند: مردم از ترس قیمت ها خیلی دیر مراجعه می کنند و در زمان مراجعه 
نیز به تعمیر قطعه خراب بسنده می کنند که موجب می شود قطعه کارکرد استاندارد 
خودش را نداشته باشد. متأسفانه این کار تعمیرکاران را زیر سؤال برده است، چراکه 
مردم به گمان عدم کیفیت کار از تعمیرکاران گالیه می کنند، در حالیکه مشــکل 
اصلی از تعمیرات و استفاده از قطعات یدکی تقلبی است. متأسفانه چون پشتیبانی 
قطعه اصلی را نداریم، مردم مجبورند از قطعات تقلبی به دلیل ارزانی و کسری در بازار 
اســتفاده کنند. وی می افزاید: در ماه های اخیر شاهد 70 درصد گرانی روغن موتور 
بودیم، دیسک و صفحه در خانواده پژو قبالً 180 هزار تومان بود که اکنون باالی900 
هزار تومان است، در تمامی قطعات پرمصرف هم جهش قیمت به همین منوال است، 

قیمت فیلتر روغن و بنزین نیز تا دو برابر افزایش یافته است.

  بازار لوازم یدکی خودروهای وارداتی؛ بدون متولی
وی با اشاره به اینکه در بخش خودروهای وارداتی مثل خودروهای چینی بازار متولی 
ندارد می افزاید: شرکت ها ماشین ها را توزیع کرده و پس از گارانتی دیگر کسی به فکر 

پشتیبانی قطعات این خودروها نیست.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به بدهی 
22 هزار میلیارد تومانی شرکت های خودروساز به قطعه سازان، می گوید: قطعه سازان 
با کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید مواجه هستند و اینکه 
برخی قطعات خاص هم نیاز به ارزبری دارد و ارز کافی در اختیار قطعه سازان نیست و 
از طرفی چون خودروسازی ما تحریم است، بخشی از قطعات باید از طریق روش های 
غیر بانکی به صورت بدون انتقال ارز وارد شود. همه این دالیل موجب می شود تا تولید 
قطعه با تیراژ کم انجام شود و این تیراژ زمانی به حالت اولیه خودش برمی گردد که 
مشکالت قطعه سازان حل شود در آن صورت نه خودرو ناقص در کارخانجات خواهیم 

داشت نه کسری قطعه یدکی در بازار.

  قطعه سازان با ظرفیت کمتر از 40 درصد کار می کنند
وی با اشاره به اینکه هم اکنون قطعه سازان با ظرفیت کمتر از 40 درصد کار می کنند، 
تأکید می کند: اگر مسئوالن برای حل مشکل قطعه سازان تدبیر کنند بالفاصله تیراژ 
در مدت کوتاهی به رقم و عدد اصلی خودش بر می گردد. وی احتکار قطعات از سوی 
قطعه سازان را منتفی دانسته و معتقد است که چنین اتفاقی نمی افتد، چون انبارکردن 

قطعات مقرون به صرفه نیست.
محبی می افزاید: قطعات خودروهای خارجی به صورت قاچاق وارد کشــور می شود 
که بســیاری از آن ها تقلبی و با کیفیت بسیار پایین از هند و چین از مبادی رسمی 
و غیررســمی به کشــور وارد می شــوند. در مورد قطعات خودروهای داخلی اما هم 
تولیدکننده غیر رســمی و زیــر پله ای داریم و هم کاالی قاچــاق که هر دو تقلبی 
محســوب می شوند و متأســفانه به خاطر توان خرید پایین مردم، این قطعات برای 
خودش طرفدارانی دارد. وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود کاهش قیمت خودرو، لوازم 
یدکی همچنان گران است می افزاید: اول باید دید قیمت خودرو سیاسی کاهش پیدا 
کرده اســت یا اقتصادی و در این مورد باید با خودروسازان صحبت شود، به هر حال 

خودروسازان با کاهش قیمت به صورت دستوری ضرر می کنند.

گزارش قدس از کاهش بهای خودرو و افزایش نرخ قطعات

معمای قیمت خودرو
 اقتصاد/فرزانه غالمی  گزارش های میدانی 
و اظهارات فعاالن بازار از کاهش 2 تا 8 میلیون 
تومانی قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و 
مونتاژی و کاهش معامالت در یک هفته اخیر 

حکایت دارد.
بر همین اساس، در یک هفته گذشته، قیمت 
پراید 111 از ۵1 به 48 میلیون تومان، پراید 
131 صنــدوق دار از 4۵ بــه 43.۵ میلیون، 
تیبــا 2 هاچ بک از ۵9 به ۵۶.۵ میلیون، تیبا 
صندوق دار از ۵3.۵ به ۵1.۵ میلیون و ساینا از 

۵8 به ۵۶ میلیون تومان کاهش یافته است.
در همین حال پژو 20۶ تیپ 2 از 84 به 81 
میلیون تومــان، ال 90 اتوماتیک از 170 به 
1۶2 میلیون، ســمند ال ایکس از 82 به 77 
میلیون، پژو  جی ال ایکس از 78 
به 7۵ میلیون، پژو 40۵ اس ال 
ایکس از 89 به 83 میلیون، دنا 
ساده از 113 به 107 میلیون، 
دنا پالس بدون سقف از 13۵ 
به 128 میلیون تومان کاهش و 
مدل با سقف آن به حدود 1۶0 
قیمت  کاهش  تومان  میلیون 

داشته است.
همچنین سراتو مونتاژی سایپا 
با افتی 10 میلیون تومانی به 
300 میلیون، پــژو 2008 با 
کاهش 8 میلیونــی به 312 
میلیون، ســیتروئن ســی 3 
مونتاژی سایپا نیز با افتی 10 
میلیون تومانی به 3۵۵ میلیون، جک اس ۵ از 
280 به 272 میلیون، جک اس 3 از 19۵ به 
190 میلیون، هایما اس 7 سفید رنگ از 280 
به 272 میلیون و هایما اس ۵ از 2۵۵ میلیون 

به 24۵ میلیون تومان کاهش یافتند.

  وزیر به نو نوار شدن صنعت خودرو 
امیدوار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از آرام شدن 
بازار و کاهشی شدن قیمت ها در آینده خبر 
می دهد. به گفته رضا رحمانی تکمیل و عرضه 
40 هزار دستگاه در دو هفته گذشته، نقش 
بســزایی در بهبود بازار داشته و عدم افزایش 
قیمت خودروهای پیش فروش شده معوق هم 

به خودروسازان ابالغ شده است.
وی ادامه می دهد: با کنتــرل بازار و افزایش 
تولید، صنعت خودرو نو نوار می شود. تا چند 
ماه پیش نه تولید بود و نه امیدی به تحویل 

خودرو، اما خود ما در اصالح وضعیت و کنترل 
گرانی خودرو جدی هستیم. برای سر و سامان 
دادن به وضعیت بازار خودرو، تولید در اسفند 
نسبت به آبان گذشــته 1۵4 درصد افزایش 
یافته اســت و دو خودرو ساز براساس قانون 
20 درصد مجوز فروش فوری دارند و برپایه 
برنامه مکتوب تا پایان سال 98، تعهدات خود 

را به روز خواهند رساند.
به گفته وزیر صمت، تعــادل میان عرضه و 
تقاضــا منجر به کاهــش قیمت محصوالت 
می شــود و پارامترهای دیگری چون تغییر 
مدیرعامل شرکت خودروســازی و واکنش 
بازار به این مسئله هم در تعیین قیمت خودرو 

تأثیرگذار بوده است.

  باندبازی ها نباشد، پراید نهایتًا 
10 میلیون تومان قیمت خواهد داشت!

صرف نظر از وعده های 
دولتــی وزیر صمت و 
آنچه فهرست قیمت ها 
در بازار خودرو نشــان 
کارشناسان  می دهد، 

خودرو، این کاهش را بدون دامنه، مقطعی و 
در نتیجه برخی اقدامات مثبت ارزی و قضایی 
در راستای فسادســتیزی می دانند و بر این 
عقیده اند که مشکل بزرگ خودروسازی و بازار 
آن، سوء مدیریت، فشل بودن وزارت صمت، 
سیاست زدگی، باندبازی و مشکالت ریشه ای 
و کالن اقتصادی اســت و بر همین اســاس، 

کاهش قیمت ها به زودی یا در نقطه ای متوقف 
و یا به دلیل ناتوانی در هماهنگ کردن عرضه و 

تقاضا باری دیگر صعودی خواهد شد.
امراهلل امینی بــه خبرنگار ما می گوید: وقتی 
با بازداشــت مدیر عامل ایران خودرو، سمند 
4میلیون تومان ارزان می شود یعنی باندبازی 
در این صنعت، نقش زیادی دارد و اینکه این 
باندها نه برای منافع مردم که برای جیب خود 
کار می کنند. اگر این باندبازی ها نباشد و وزارت 
صمت از ضعف شــدید خارج شود، پراید در 
نهایت 10 میلیون تومان قیمت خواهد داشت!
وی معتقد اســت مردم هزینه های سنگین 
ناکارآیی، ســوء مدیریت و عــدم بهره وری 
مدیــران را در حوزه خودروســازی، متحمل 
شده اند و اگر وزارت صمت و سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران به درستی نظارت کنند 
و هیئت مدیره خودروســازان از چنگال افراد 
سیاسی خارج شود، می توان به ادامه کاهش 

قیمت ها و ثبات آن امیدوار بود.
به بــاور وی صنعت خودروســازی به حیاط 
خلوت مدیران سیاســی تبدیل شــده تا با 
حضور در هیئت مدیره ها ماهی ۵0 میلیون 
تومان حقوق و پاداش بگیرنــد، اما اگر واقعاً 
اراده بــر ورود افراد متخصص و پاک دســت 
به این صنعت باشد و حساب اعضای هیئت 
 مدیره ، روزانه کنترل شود، به یقین خودرو تا 

۵0 درصد ارزان می شود.
امینی می گوید: واسطه ها و دالالن بازار خودرو، 
دستشان در دست مدیرعامل بازداشت شده 

ایران خودرو بود و با پاک ســازی این روابط، 
دلیلی بر کاهش نیافتن خودرو وجود ندارد.

 هنوز تعهدات قبلی خودروسازان 
قطعی نشده   

کارشناس دیگری هم 
به خبرنگار ما می گوید: 
مثبتی  اتفاقات  شاهد 
بودیم  بازار خودرو  در 
تأثیر  قیمــت  در  که 

داشتند و فاکتورهای مرتبط با عرضه و تقاضا 
بهبود یافتند. 

حســن کریمی ســنجری ادامه می دهد: در 
حالی که قیمت نهاده هــای تولید، بازار ارز و 
شرایط تأمین قطعه با نوسانات منفی همراه 
شــده بود و مردم هم قدرت خرید نداشتند، 
شاهد افزایش شدید قیمت خودرو و رکود بازار 
بودیم و تنهــا ثبت نام ها با قیمت های کمتر، 
مشتری داشت. در این هفته اما با کاهش نرخ 
ارز، ارسال سیگنال های مثبت از اقتصاد و تورم 
انتظاری و بهبود شــرایط سیاسی، بازار رو به 
کاهش گذاشت. در واقع به نظر می رسد اوضاع 
بازار و اقتصاد هم از این وخیم تر نخواهد شد 
و بر همین اساس بخش زیادی از متقاضیان، 
خرید خود را به آینده موکول کرده اند که تمام 
این مؤلفه ها کاهش قیمت را در بازار خودرو 

رقم زده است.
به باور این کارشــناس خودرو، ریزش قیمت 
اگر با بهبود شاخص های اصلی اقتصاد و حل 
مشــکالت طرف عرضه همراه نشود، مستمر 
نخواهد بود و با کاهش بیش از پیش قیمت ها 
شاهد فعال شدن تقاضاهای غیرفعال کنونی 
خواهیم بود که اگر ایــن تقاضاها با افزایش 
عرضه منطبق نشود، افزایش قیمت مجدد یا 

توقف روند کاهشی را در پی خواهد داشت.
کریمی سنجری خاطرنشان می سازد: هنوز 
تأمین قطعات و پــاس کردن تعهدات قبلی 
خودروســازان قطعی نشــده و شاخص های 
کاهنده قیمت به ثبات نرســیده اند. واقعیت 
این اســت که رفتــار فسادســتیزانه اخیر، 
امیدوارکننده بود و جامعه دالالن و نظام داللی 
که یک ســوی آن به شرکت های خودروساز 
وصل است، فعالً به جایگاه ضعف رسیده است 
و بدون واحدهای فروش خودروسازان، قدرتی 
ندارد. اگر این ارتباط دوباره وصل نشــود، 
موج افزایــش قیمت و حباب آفرینی هم 

متوقف می شود.

شتابزدگی در تصویب 
»قانون تجارت« گران تمام می شود

اقتصاد: مسئله نخســت کشور در سال های 
اخیر تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی به 
تولید داخلی بوده و مطالبات مکرر رهبر معظم 
انقالب در این زمینه هــم مؤید این موضوع 

است.
یکی از موضوعات کلیدی برای رشد اقتصادی 
کشور و رونق بخشــی به تولید داخل، اصالح 
قوانین تجاری کشــور اســت )با اصالح آن ها 
می توان موجبات تســهیل محیط کسب وکار 
کشور را فراهم کرد( که اصلی ترین و مهم ترین 

قانون در این زمینه »قانون تجارت« است.
با اینکه مهم ترین قانون کشــور برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی به تولید داخل 
»قانون تجارت« اســت، مجلس در یک اقدام 
شــتابزده این قانون را که افزون بر هزار ماده 
و یکی از پیچیده تریــن و بزرگ ترین قوانین 
کشــور است را به صورت یکجا در کمیسیون 
مربوط تصویب کرده است. از این گذشته مواد 
این قانون آن قدر با سرعت در صحن مجلس 
بررســی می شــود که در اقدامی عجیب تنها 
ظرف چند روز بیش از 100 ماده از این قانون 

فوق العاده مهم و پیچیده تصویب شده است.
بایــد از نمایندگان محترم مجلس پرســید 
تصویب هــر ماده از این قانون فوق العاده مهم 
و تخصصــی در ظرف تنها چنــد دقیقه، چه 

توجیهی دارد؟
فعاالن اقتصادی کشــور به این نکته معترض 
هستند که چه توجیهی برای این شتابزدگی و 
عدم بررسی دقیق مواد این قانون وجود دارد؟ 
قانونی که بی توجهی به تدوین هر یک از مواد 
آن می تواند سبب اخالل در فضای کسب وکار 
و از بین رفتن حقوق مالکیت شده و سونامی 

از پرونده های قضایی را ایجاد کند.
در یک نگاه خوشبینانه بعضی از آسیب هایی 
که در صــورت الزم االجرا شــدن این قانون 

گریبانگیر کشور خواهد شد عبارتند از:
- آسیب جدی به اقتصاد و فضای کسب وکار 

کشور
- تضعیف حقوق مالکیت در کشور

- فراهم شدن زمینه فرار مالیاتی
- افزایش دعاوی و پرونده های قضایی

- افزایش ریسک مبادالت اقتصادی
- و...

  پیشنهاد کارشناسان اقتصادی و 
حقوقی به نمایندگان مجلس

- به جای شتابزدگی و تصویب یک قانون پر از 
اشکال که می تواند زمینه ساز ایجاد مشکالت 
عدیده اقتصادی برای کشــور شود با توجه به 
قانون  اهمیت زایدالوصف موضــوع، تصویب 
را متوقــف کرده و آن را به کمیســیون های 

تخصصی مربوط برگردانند.
- بــا توجه به اهمیت قانون و تخصصی بودن 
مــواد آن، باید بررســی مواد قانــون به دور 
از شــتابزدگی و با اخذ نظرات کارشناســان 
اقتصادی از جملــه انجمن های صنفی و اتاق 

بازرگانی صورت بگیرد.
- با توجه به اینکه قدمــت الیحه تجارت به 
حدود 10 ســال پیش برمی گردد، الزم است 
ایــن الیحه مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و 

متناسب با نیازهای روز کشور بازبینی شود.

ریزش قیمت اگر با 
بهبود شاخص های 
اصلی اقتصاد و حل 
مشکالت طرف 
عرضه همراه نشود، 
مستمر نخواهد بود 
و با کاهش بیش 
از پیش قیمت ها 
شاهد فعال شدن 
تقاضاهای غیرفعال 
کنونی خواهیم بود

بــــــــرش

حمایت از کارگاه های مولد را در دستور کار قرار داده ایم     قدس آنالین: عبدالناصر همتی دیروز پس از جلسه هیئت وزیران در پاسخ به این پرسش که دولت چه برنامه ای برای بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور دارد، گفت: ما نیاز داریم فعالیت های تولیدی مان رونق بیشتری بگیرد، به هرحال شوکی که سال گذشته در تولید ما رخ داد، رشد اقتصادی ما را منفی کرد و نیاز داریم برای مثبت کردن آن 

تولیدات ملی را بیشتر کنیم و برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولیداتی که جنبه مولد دارند را در دستور کار قرار داده ایم.

طرح »ساماندهی صنعت خودرو« در حمایت از عده ای رانتخوار فاسد است
 اقتصاد  احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان 
شــفافیت و عدالت، طرح »ساماندهی صنعت 
خودرو« را در حمایت از عده ای رانتخوار فاسد 
و در راســتای نابودی صنعت خودرو ارزیابی 

کرد و از شورای نگهبان خواست در تأیید آن 
عجله نکند. توکلی در نامه ای به آیت اهلل جنتی 
دبیر شورای نگهبان، طرح »ساماندهی صنعت 
خودرو« را دارای ایرادهای قانونی دانســت و 
گفت: از مهم تریــن ایراد های این طرح، ماده 

)4( درخصــوص صفر کــردن تعرفه ورودی 
خودروهای برقــی و هیبریدی بوده که مغایر 
بند 7 سیاست های کلی تولیدملی، حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی و بند 9 سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی است.

چهره خبر
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

گزارش روز

گزارش تحلیلی

      صفحه 4
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آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره 
سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -صورت های مالی ش��امل ترازنامه، صورت س��ود و زیان سال مالی منتهی 
ب��ه 1397,12,29 م��ورد تصویب قرار گرفت. 2- مؤسس��ه حسابرس��ی س��یاق نوین جهان 
ب��ا شناس��ه مل��ی 10103361485 بعنوان بازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرس��ی و خدمات 
مدیریت رهبین با شناسه ملی 10100379311 بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال 
برای س��ال مالی منتهی به 1398,12,29 انتخاب گردیدند 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )579665(
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آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 10980009000
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- صورتهای مالی شامل 

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به 1397,12,29مورد تصویب قرار گرفت.
2- آق��ای مصطف��ی عرب عامری کدمل��ی 0081058888 بعنوان بازرس اصلی و محمد س��االرزاده امیری کدملی 1380680913 

بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به 1398,12,29 انتخاب گردیدند. 
3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )579478(

آگهی تغییرات ش�رکت آجر سفالین 
صبا مهر سهامی خاص به شماره ثبت 
276 و شناسه ملی 10980009086

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1- صورت های مالی ش��امل ترازنامه، صورت س��ود و 
زی��ان و صورت جریان وجوه نقد س��ال مالی منتهی به 
1397,12,29 تصویب شد. 2- آقای مصطفی عرب عامری 
کدمل��ی 0081058888بعن��وان بازرس اصل��ی و آقای 
محمد س��االرزاده امیری کدملی 1380680913بعنوان 
ب��ازرس عل��ی البدل ب��ه مدت یکس��ال مال��ی انتخاب 
گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )579482(
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آگهی تجدید مناقصه )نوبت اول(
اداره کل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازن��دران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شماره فراخوان ستاد ایرانمبلغ ضمانت نامه)به ریال(مبلغ برآورد)به ریال(پروژهردیف

2,599,088,621130,000,0002098003377000178بهسازی و آسفالت راه روستایی نج1
5,270,787,666264,000,0002098003377000179آسفالت راه روستایی نیچکوه-حسینک نوشهر2
بهسازی و آسفالت راه روستایی خالخیل-ایلیرد 3

4,921,958,093247,000,0002098003377000180ساری

5,603,196,815281,000,0002098003377000181بهسازی راه روستایی هلوپشته نور4
11,913,585,109548,000,0002098003377000182بهسازی راه روستایی محور امیر افضل-واوسر5
7,115,252,752356,000,0002098003377000183بهسازی و آسفالت راه روستایی چالو6
بهسازی و آسفالت راه روستایی عبدالمناف از سه 7

18,177,700,553909,000,0002098003377000184راهی سواء به عبدالمناف آمل

بهسازی و آسفالت راه روستایی امام دشت-8
6,037,937,176302,000,0002098003377000185ولیکستان شهرستان عباس آباد

4,217,337,318211,000,0002098003377000186بهسازی و آسفالت راه روستایی نیرس-بسطام نوشهر9
بهسازی و آسفالت راه روستایی فیروزکالی سفلی 10

9,020,528,959452,000,0002098003377000187شهرستان نوشهر

اجرای خاکبرداری و خاکریزی سپارده_                       11
13,880,197,268695,000,0002098003377000188اشکورات به الموت-قزوین

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/06/06

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت14/00 مورخه   98/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت14/00 مورخه   98/06/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08/00  مورخه  98/06/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف

 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
 این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )سالیانه( شرکت زعفران گلبال بین الملل به شماره ثبت 1969 )نوبت دوم (
بدین وس��یله از تمامی س��هامداران محترم شرکت زعفران گلبال بین الملل به شماره ثبت 1969 و شناسه ملی 10861043152 دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی )س��الیانه( ش��رکت که راس س��اعت 18 روز یکشنبه 31 ش��هریورماه 1398 در نشانی مشهد بولوار فردوس��ی چهارراه فرامرز عباسی پاساژ دهقان              

طبقه سوم شماره 6 کدپستی 9197976948  برگزار می شود حضور به هم رسانند .  
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد مسائل جاری شرکت    2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت منتهی به پایان دی ماه 1397
3- انتخابات بازرس اصلی و علی البدل       4-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار مربوط به آگهی های شرکت

5-  تصمیم گیری در خصوص فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت  
ضمنا جلسه نوبت اول به تاریخ 1398/6/5 به جهت عدم حصول حد نصاب به رسمیت نرسید و  تصمیم گیری نشده است.

رئیس هیئت مدیره
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 7 شهریور 1398 27 ذی الحجه 1440 29 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9050 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست: آتش سوزی ارسباران عمدی بود     فارس: سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: براساس برآوردهای انجام گرفته و گزارش های 
واصله به این سازمان وسعت آتش سوزی اخیر جنگل  ارسباران حدود 750 هکتار بوده است. وی همچنین با تأکید بر اینکه عمدی بودن این آتش سوزی برای ما اثبات شده است خاطرنشان کرد: تاکنون شخصی در 

این  باره دستگیر نشده است. محبت خانی به این نکته نیز اشاره کرد که این آتش سوزی چند مظنون دارد.

 ویزای دانشجوی فلسطینی
به دلیل پست های دوستانش لغو شد!

مهر: آمریــکا ویزای یک دانشــجوی 
فلســطینی تازه وارد به دانشگاه هاروارد 
را لغو کرده اســت. دلیــل دیپورت این 
دانشــجو پســت های دوســتان او در 

شبکه های اجتماعی بوده است.
به گزارش انگجت، به نظر می رسد قانون 
جدید رصد پست های شبکه اجتماعی 

درخواست کنندگان ویزا از آمریکا برای افراد بی گناه دردسرساز شده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، مقامات آمریکایی یکی از دانشجویان فلسطینی 
تازه وارد دانشــگاه هاروارد به نام »اسماعیل عجوی« )Ismail Ajjawi( را بر پایه 
پست های دوستانش در شبکه های اجتماعی دیپورت کرده اند. هر چند او می گوید 
در پســت هایش از پرداختن به موضوعات سیاســی خودداری کرده اما برخی از 

دوستان او دیدگاه هایی مخالف آمریکا را در پست هایشان نشان داده اند.
جالب آنکه این دانشجو اصالً با آن ها تعاملی نداشته است. اما اداره گمرک و حفاظت 
مرزی آمریکا هنگامی که او در فرودگاه در حال بازجویی بود، ویزایش را لغو کرد. 
به گفته این دانشجو یکی از افسران پلیس از او خواسته تا لپ تاپ و تلفن همراهش 

را برای جست وجو روشن کند.
 نیروهای پلیس به مدت پنج ساعت درباره دوستانش در شبکه های اجتماعی از او 
بازجویی کرده اند. او در حال حاضر وکیلی استخدام کرده تا تصمیم مقامات درباره 

ویزای او را تغییر دهد.
البته به نظر نمی رسد این تنها نمونه باشد؛ به عنوان مثال ویزای یکی از دانشجویان 

به دلیل تصویری که فرد دیگری در گروه چت واتساپ پست کرده بود، لغو شد.

طرح پزشکان در مناطق محروم ظلم یا تکلیف؟!
پزشکان از »زندگی جانکاه« در مناطق محروم گله می کنند، از زندگی در خانه هایی 
که  عقرب، موش  و موریانه دارد و چهاردیواری هایش بوی نم می دهد.  تاب آوردن در 
تابستان هایی که گاه دمای هوا به ٦٠درجه هم می رسد. آنجا که گاهی مجبور می شوند 

برای بخیه  زدن در اتاق عمل از چراغ گوشی های تلفن  همراه شان استفاده کنند.
این تجربه ها واقعیت دارد؛ درست مثل واقعیت زندگی معلمی که برایت از تجربیاتش 
زیر سقف کالس های کانکسی و کپری، یا مدارسی با بخاری های نفتی و هیزمی در 
مناطق محروم می گوید. مثل روایت هر روزه مردمی محروم که زندگی در خانه های 
پر از  عقرب، موش  و موریانه و نم چهاردیواری ها و تاب آوردن در هرم ســوزان گرما 
»طرح« هر روز زندگی شان شده است. همان ها که گاه به امید بودن و ماندن پزشک و 
معلم در کنار خود می مانند و گاهی نیز از فرط فقر و نبود حداقل امکانات به کوچی 

اجباری به شهرها تن می دهند.
واقعیت هم این است که برای دست یافتن تدریجی به مفاهیمی همچون توسعه و 
عدالت اجتماعی چاره ای جز ماندگاری پزشک و معلم در کنار روستایی محروم نیست. 
نمی توان از توسعه همه جانبه اقتصادی و فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی 

ایرانیان سخن گفت اما ملزومات آن را فراهم نساخت.
با این حال، راهکار و به تعبیر دیگر تدبیری که مسئوالن برای دستیابی به این مهم 
اندیشیده اند با یکدیگر متفاوت است. در حالی که برخی چاره آن را در تصویب طرح 
»افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی« جست وجو می کنند، گروهی ذی نفع 
نیز با نگاهی بدبینانه به آن، از رونمایی طرحی در آینده می گویند که گویا قرار است 

ماندگاری پزشکان را در مناطق محروم رقم بزند. 
سعید نمکی، وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح وزارتخانه وی در این خصوص آماده شده 
و جزئیات آن را دو هفته آینده اعالم خواهد کرد، گفته است: »پزشک را نمی توان فقط 
با طرح نیروی انسانی در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته نگاه  داشت و باید برای حضور 

بخش خصوصی در نقاط محروم، انگیزه اقتصادی نیز ایجاد کنیم«.
آنچه در خصوص چگونگی مواجهه مسئوالن فعلی و پیشین وزارت بهداشت پیرامون 
مناقشه اخیر یعنی راهبرد حل مسئله کمبود پزشک در مناطق محروم شایان ذکر 
اســت آن اســت که گویا برخالف مسئوالن پیشــین، مدیران حاضر این وزارتخانه 
می کوشند با خلق جاذبه های متفاوت راهی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 
بیابند. حال آنکه پیش از این حتی صحبت از شکست طرح پزشکان در این مناطق 

نیز به میان آمده بود.
قاضی زاده هاشــمی، وزیر سابق بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در اظهاراتی با 
اشــاره به اجرای طرح پزشکان در مناطق محروم، گفته بود: »این مبحث به یکی از 
دغدغه های شخصی بنده تبدیل شــده، بی پیرایه بگویم این ظلمی است به جامعه 
پزشکی؛ یعنی سربازی اجباری برای خانم ها و آقایان پزشک. این درحالیست که این 
افراد تعهداتشان را انجام داده اند اما به دلیل هزینه های تأمین نیروی متخصص، این 
افراد پس از فارغ التحصیلی به اجبار به نقاط مختلف کشور فرستاده می شوند. این طرح 

باید روزی برداشته شود«.
این اظهارات در حالی اســت که یکی از اهداف طرح تحول نظام ســالمت که نیمه 
نخست اردیبهشت ماه سال ۹۳ در دولت یازدهم اجرا شد حمایت از ماندگاری پزشکان 

در مناطق محروم بود.
طرحی که به نظر می رسد امروز دیگر، مسئوالن وزارت بهداشت باید از هر گونه ابزار 
ممکن برای اثبات به بن بســت نرسیدن آن و الزام حضور فعاالنه پزشکان در مناطق 

محروم حتی با فرض پذیرش تمامی دشواری های آن استفاده کنند.

 جامعه/محمود مصدق  جلو روند کاهش شدید 
جمعیت روستایی کشور گرفته شد. یعنی برخالف 
دو سه دهه گذشته که جمعیت روستایی به شدت 
ارزیابی های کارشناسان  بود حاال  در حال کاهش 

نشان می دهد از شدت آن کاسته شده است. 
بر پایه سرشــماری ســال 1۳۳5 از جمعیت ۳5 
میلیون نفری کشور 22 میلیون نفر روستایی بودند و 
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 
۹5 نیز از کل جمعیت 8٠ میلیونی ایران 21 میلیون 
نفر روستایی هستند. این یعنی جمعیت روستایی 
کشور از نظر عددی تغییر چندانی نداشته اما از لحاظ 
ضریبی، کاهش جمعیت روستایی به نسبت جمعیت 

شهری در این مدت حدود 41 درصد بوده است.

  به یک ثبات در جمعیت روستایی رسیده ایم 
ولــی ا... رســتم علــی زاده، 
عضو هیئت علمی مؤسسه 
مطالعــات و مدیریت جامع 
و تخصصی جمعیت کشور 
درباره پدیده کاهش جمعیت 

روستایی کشور به قدس می گوید: ما در دوره هایی 
شاهد کاهش زیاد جمعیت روستایی در کشور بودیم 
اما بر اســاس آمارها جمعیت روســتایی به حدود 
2٦درصد رسیده است یعنی تقریباً به یک ثبات در 
جمعیت روستایی رسیده ایم. کاهش داریم ولی نه 
مثل کاهشی که قبالً وجود داشت. در ٦٠-5٠ سال 
اخیر جمعیت روستایی کشور در مقابل کل جمعیت 
کشــور مرتب کاهش پیدا کرده اما این کاهش در 
سالیان اخیر کمتر شده است و در حال حاضر یک 
چهارم جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می دهند. 
این دکترای جامعه شناسی توسعه روستایی با اشاره 
به اینکه ُکند شدن روند کاهش شدید جمعیت کشور 
در سال های اخیر دالیل مختلفی دارد، می افزاید: از 
نظر علمی نخســتین علت این است که جمعیت 
روستایی کشور دیگر آن قدر جوان نیست که جویای 
مهاجرت باشد. دوم اینکه جمعیت روستایی در حال 
رسیدن به یک تعادل است یعنی با توجه به کاهش 
جمعیت روستا، نیروی کار و اقتصاد روستا به تدریج 
به یک تعادل می رسند. در واقع نیروی کاری که در 
روستا باقی مانده می تواند چرخ های اقتصاد روستا 

را بچرخاند.
وی سپس به بحث تبعات کاهش جمعیت روستایی 

می پردازد و می گوید: حفظ امنیت و محیط زیست 
روستا به جمعیتش وابسته است و کاهش جمعیت 
روستا می تواند این موضوعات را تحت تأثیر منفی 
قــرار بدهد یعنی وقتی جمعیت کاهش یابد حفظ 
محیط زیست روستا با مشکل مواجه می شود. مثاًل 
شاهد پیشروی شــن های روان در روستاها باشیم. 
عالوه بر این با کاهش جمعیت روستاها ممکن است 
رساندن امکانات و تسهیالت به این گونه روستاها با 
مشکل مواجه شود. بی رغبتی جوانان به ماندن در 
روستا و خطر خالی شدن بعضی از روستاها از سکنه 
از دیگر تبعات این پدیده است. ضمن اینکه کاهش 
جمعیت روستا می تواند کاهش تولیدات روستایی را 

به دنبال داشته باشد. 
رســتم علی زاده در خاتمه به مهم ترین راهکارهای 
مقابله با پدیده یاد شــده اشاره می کند و می گوید: 
باید به زندگی روســتایی غنا ببخشــیم. یعنی با 
گسترش امکانات و خدمات به روستا، سطح زندگی 
روستاییان را به حد قابل قبول و مطلوب برسانیم. در 
برنامه ریزی ها باید به طرح های اشتغال زایی در روستا 
توجه ویژه شود تا روستاییان بتوانند برای خود شغل 
ایجاد کنند. اگر بتوانیم اشتغال و اقتصاد روستایی 

را تقویت کنیم طبعاً شــاهد مانــدگاری افراد در 
روستاها خواهیم بود و از همه مهم تر اینکه در حال 
حاضر بعضی از جوانان روستایی چندان رغبتی به 
فعالیت های سنتی ندارند بنابراین باید به تنوع بخشی 
فعالیت های اقتصادی در روستاها فکر کنیم. مثالً به 
مشاغل صنعتی خرد، بوم گردی و... تسهیالت ویژه 
بدهیم در این صورت جوانان ترغیب می شوند به این 

امور بپردازند. 

  جمعیت روستایی کشور کم نشده است
کاظـمی پـــور،  شـهـــال 
جمعیت شناس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران هم در 
این بــاره به قدس می گوید: 
ما کم  روســتایی  جمعیت 

نشده است یعنی بر اســاس نخستین سرشماری 
جمعیت روستایی 1۳ میلیون نفر بوده و اکنون 22 
میلیون نفر داریم. ضریب روستانشینی در ایران کم 
شده است که این ناشی از آن است که روستاهای ما 

از نظر بخش کشاورزی اشباع شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســه عامل عمده در کاهش 

ضریب جمعیت روستایی ایران نقش داشته است، 
می افزاید: عامل نخست مربوط به مهاجرت می شود. 
عامل دیگر تبدیل وضع است. یعنی تبدیل روستا به 
شهر یکی از عوامل کاهش جمعیت است. بر اساس 

سرشماری که هر پنج سال انجام 
می شود روستاهایی که به شهر 
تبدیل می شود، افزایش می یابد. 
در واقع بر تعداد شهرهای کشور 
افزوده می شود مثالً در نخستین 
سرشــماری علمی کشــور در 
ســال 1۳۳5، افــزون بر 1۹۹ 
شــهر داشــتیم که این رقم در 
سرشماری سال 1۳45 به 271 
شــهر و در سال 1۳۹5 به بیش 
از یک هزار و ۳٠٠ شهر رسیده 
اســت. مقداری از علت کاهش 
جمعیت روســتایی نه به خاطر 

مهاجرت افراد از روستاهاست بلکه 
به این دلیل است که روستاها به شهر تبدیل شده و 

افراد روستایی، شهری خوانده شده اند.
عامل ســوم کاهش ضریب جمعیت روستایی نیز 

مربوط به ادغام روستاهای اطراف به مجموعه شهری 
است. یعنی با بزرگ شدن شهرها و روستاهای اطراف 

به محالت آن ها شهر می شوند. 
وی در خصوص نقش اقدامات دولت در ســال های 
اخیر در ُکند شــدن روند کاهش شــدید جمعیت 
روســتا و همچنین تالش دولت بــرای مهاجرت 
معکوس هم می گویــد: رویکرد دولــت برای این 
موضوع عمدتاً کارشناســانه نیســت و اگر ســهم 
مهاجرت روســتایی کم شــده دلیلش اینست که 
تعداد شهرهای ما زیاد شده و آمارها هم نشان از این 
دارد که مهاجرت های شهر به شهر در حال افزایش 
است. البته در مهاجرت شهر به شهر در اصل همان 
روستاهایی هستند که شهر شده اند که ما به آن ها 
می گوییم روستاشهر. بنابراین به نظرم هیچ سیاست 
خاصی اعمال نشده تا مهاجرت روستایی به شهرها 
کم شــود بلکه اگر مهاجرت کم شده به خاطر کم 
شدن جمعیت روستایی کشور است. مثالً اگر قباًل 
یک میلیون مهاجر از روستاها به شهرها می آمدند 
و اکنون این رقم به 8٠٠ هزار نفر رســیده به دلیل 
کم شــدن جمعیت روستایی کشــور است. اما در 
عوض مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش است 
که عمده این مهاجرت ها هم از شهرهای کوچک به 

شهرهای بزرگ است.
اگر سیاســتی اتخاذ شــود که ســرمایه گذار و 
تحصیلکرده های شــهری به روســتا بروند و در 
آنجا فعالیت کنند در این صورت 
می تــوان گفت مهاجرت معکوس 
در حال وقوع اســت و می توان آن 
را پسندید. اما اگر بازنشسته ها به 
روستا بروند که کار خاصی صورت 
نگرفته اســت. یعنی روســتایی 

همچنان فقیر است. 
کاظمی پور می افزاید: اگر دولتمردان 
اتخاذ  می خواهند سیاســت هایی 
کنند که جمعیت روســتایی در 
روستاها باقی بمانند و یا مهاجرت 
معکوس اتفاق بیفتد نیاز به اتخاذ 
سیاست های غیر از توسعه اراضی 
کشاورزی دارند مگر اینکه شرکت 
بزرگ کشت و صنعت ایجاد کنند که معموالً بهتر 
جواب می دهد. یعنی تسهیالت بیشتر و دانش و 

فناوری جدید برای بخش کشاورزی قائل شوند.

آهنگ کاهش جمعیت روستاها کند شده است

اشتغال؛ فرصتی برای خلق مهاجرت معکوس 

اگر سیاستی اتخاذ 
شود که سرمایه گذار 

و تحصیلکرده های 
شهری به روستا 
بروند و در آنجا 

فعالیت کنند در این 
صورت می توان گفت 
مهاجرت معکوس در 

حال وقوع است

بــــــرش

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

3000737274
سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 

ارسال فرمایید      

دستچین

به قیافه فرد رأی نمی دهیم
تســنیم: حمایت میــرزاده گفت: بــرای بنده بــه عنوان 
سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس مهم این 
است که بدانم وزیر پیشــنهادی برای حل مسائل آموزش و 
پرورش چقدر توانایی دارد و این گونه نیست که به قیافه فرد 
رأی بدهیم بلکه به اصطالح اگر ایشــان »الف« را بگوید ما تا 

انتهای صحبت او را می خوانیم.

مقاومت دانشگاه ها در برابر کاهش ظرفیت دکترا
مهر: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: در حال 
حاضر درصدهای پذیرش دوره دکترا در حال کم شدن است. اما 
با وجود اینکه همه می دانیم باید ظرفیت دانشجوی دکترا کاهش 
یابد، متأســفانه بیشتر دانشــگاه ها به دالیلی در مقابل کاهش 
ظرفیت دکترا مقاومت می کنند و حتی می خواهند ظرفیت دوره 

دکترا را نیز افزایش دهند.

وجود یک هزار پزشک با درآمد نجومی در کشور
برنا: سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان ایران و عضو کمیسیون 
بهداشــت و آموزش پزشــکی مجلس گفت: بر اساس آمارهای 
غیررسمی در کشــور حدود یک هزار پزشــک وجود دارد که 
درآمدهــای نجومی دارند، در نتیجه تمامی پزشــکان صاحب 
درآمدهای باال نیستند و بی انصافی است همه پزشکان را محکوم 

به درآمد نجومی و فرار مالیاتی کنیم.

واکنش به اتهام زنی در شبکه های مجازی
خانه ملت: شــمس اهلل شــریعت نژاد، نماینده مردم تنکابن 
در مجلــس در خصوص اتهام زنی های برخــی از گروه ها در 
شــبکه های مجازی گفــت: بنده حدود 18 ســال معاون و 
قائم مقام ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری بودم که 
8۳ درصد از خاک کشــور را در اختیــار دارد، اما حتی یک 

سانتیمتر برای خودم و خانواده ام نگرفته ام.

ساماندهی کودکان زباله گرد
پانا: حســن خلیل آبادی، عضو کمیســیون اجتماعی شورای 
شهر تهران در خصوص زباله گردی اتباع خارجی گفت: چندی 
پیــش در منطقه محمودآباد مکانی را پیدا کردند که پیرمردی 
از کودکان اتباع کار می کشــید. کودکان زباله جمع می کردند و 
پنهانی و غیرقانونی در کوره آجرپزی متروکه ای جمع آوری شده 

بودند که آن ها را ساماندهی کردیم.

چرا راه اندازی طرح های پنل خورشیدی متوقف شد؟
میزان: محمود عســکری آزاد، رئیس هیئــت مدیره بنیاد 
برکــت گفت: بنیاد برکت با باال رفتــن قیمت ارز طرح های 
پنل  خورشــیدی را متوقف کــرد به این دلیــل که هزینه 
راه اندازی هر طــرح از ۳٠ میلیون بــه ٦٠ میلیون افزایش 
یافت. طرح های اشتغال زایی باید مطلوب و استاندارد باشد و 

وقتی که استاندارد نباشد شکست می خورد. 

امپراتوری کسب وکار کنکور مانع حذف آن است
ایسنا: دکتر سعید عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با 
اشاره به موانع و مشکالت پیش روی اجرای حذف کنکور با ابراز 
تأسف از اینکه تاکنون امپراتوری کسب وکار کنکور مانع برداشته 
شدن کنکور شده است، گفت: مشــغول رایزنی برای برداشتن 
کنکور و رفتن به ســمت روش های منطقی تر برای سطح بندی 

متناسب متقاضیان رشته های مختلف هستیم.

انگیزه ای جز برداشتن بار از دوش وزارتخانه ندارم
ایسنا: محســن حاجی میرزایی، وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش گفت: مدتی از آموزش و پرورش دور بوده ام اما امروز 
احســاس غربت نمی کنم. حداکثر مقاومت را برای آمدن به 
وزارت آموزش و پرورش داشــتم اما تقدیر بر این بود که به 
عنوان گزینــه دولت برای نظام تعلیــم و تربیت به مجلس 

معرفی شوم.

چشم و همچشمی برای اثبات تیزهوشی
ایســنا: رضوان حکیم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آمــوزش و پــرورش دربــاره آزمونی با عنــوان آزمون ملی 
هوش گفت: شــرکت در چنین آزمون هایی به ضرر کودکان 
و خانواده هاســت. برخی خانواده ها برای چشم و همچشمی 
ســراغ چنیــن آزمون هایــی می روند و عالقه مند هســتند 

فرزندانشان به عنوان تیزهوش شناخته شود.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

 رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی:
 ۶۰ درصد بازنشستگان 

حداقل حقوق را می گیرند
 برنــا  علی اصغر بیــات، رئیس کانــون عالی 
بازنشستگان و مســتمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعــی گفــت: ٦٠ درصد از بازنشســتگان 
حداقل بگیــر هســتند و حقــوق آن هــا کفاف 
زندگیشــان را نمی دهد. بیات بیان کرد: موضوع 
همسان سازی حقوق بازنشستگان استخوان الی 
زخم شــده و از زمان نوربخش، مدیرعامل فقید 
سازمان بررسی هایی انجام شده بود و در کمیسیون 
اجتماعی مجلس نیز کمیته ای تشــکیل شــد. 
امیدواریم در زمان کوتاهی در این خصوص اعالم 
نظر کنند. او درباره بیمه تکمیلی بازنشســتگان 
گفت: می خواهیم خدمات بیمه تکمیلی را افزایش 
دهیم تا بازنشستگان تأمین اجتماعی بتوانند عالوه 
بر مراکز درمانی این ســازمان، با بیمه تکمیلی از 
خدمات بیمارســتان های خصوصی نیز استفاده 
کنند. ساختار تأمین اجتماعی در دولت نهم و دهم 
به هم ریخته  شد، امیدواریم بتوانیم ساختار های 

این سازمان را به زمان اولیه تأسیس برگردانیم.

حج و زیارت

فرمانده مرزبانی ناجا:
همراه داشتن گذرنامه در سفر 
اربعین حسینی ضروری است

 فارس   فرمانــده مرزبانی ناجــا به زائران 
توصیه کــرد: با گذرنامه هــای معتبر در مرز 

حضور داشته باشند.
ســردار قاسم رضایی گفت: توافقی بین ایران و 
عراق مبنی بر بازگشایی مرز خسروی انجام شد و 
بازگشایی این مرز، تسریع کننده حرکت زائران به 
سمت عراق و کمک حال مرز مهران خواهد بود.

این مقام ارشــد مرزبانی ناجا با بیان اینکه در 
برآوردها شــاهد افزایش تردد زائران نسبت به 
سال گذشته خواهیم بود، به زائران توصیه کرد: 
اصول قانونــی را رعایت کنند و با گذرنامه های 
معتبر در مرز حضور داشــته باشند تا خادمان 
آن هــا در مرزبانی بتوانند وظیفه ذاتی، دینی و 

عشق به اهل بیت)ع( را به سرانجام برسانند.
وی افزود: از مســئوالن می خواهیم موانع تردد 
خودروها و مشکالت زیرساختی را مرتفع کنند 
تا زائران بــدون کوچک ترین دغدغه به زیارت 

سرور و ساالر شهیدان اعزام شوند.

 آموزش

معاون آموزش  و پرورش:
 استخدام آموزش و پرورش 

یک ماه به تعویق افتاد
 فارس  معاون توســعه، مدیریت و پشــتیبانی 
وزارت آمــوزش  و پرورش گفــت: ما برای آزمون 
استخدامی امسال 18 هزار و ۳۹ نفر مجوز داریم 
که مجری آن سازمان اداری و استخدامی کشور 

بوده که اواخر مرداد قرار بود انجام شود.
علــی الهیار ترکمن گفــت: ظاهراً ایــن آزمون 
به دالیلی به اواخر شــهریور موکول شــده ولی 
خوشــبختانه مجوزهای ما تأیید و 12 هزار نفر 
ماده 28 اســاس نامه دانشگاه فرهنگیان، 2 هزار 
نفر سهمیه مختص استان سیستان و بلوچستان 
و 4 هزار و ۳۹ نفر هم مجوزهای اســتفاده  نشده 
سال گذشته در دفترچه درج  شده و عالقه مندان 
بــه حرفه معلمی می توانند انتخاب و بر اســاس 
شــرایط در آزمون شرکت کنند. وی گفت: برای 
تبدیل وضعیت معلمان قراردادی بر اساس قانون 
مجلس عمل می شود و تمام مجوزهای ما بر این 
اساس است و هر چه در قوانین موجود برای تعیین 

وضعیت به ما اجازه بدهد، اعمال خواهد شد.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

سرپرست وزارت آموزش وپرورش:
 »هوشمندسازی مدارس« 

کلید می خورد
 تسنیم  ســیدجواد حسینی، سرپرست وزارت 
آمــوزش  و پرورش در جلســه شــورای معاونان 
وزارت که با حضور »محسن حاجی میرزایی« وزیر 
پیشــنهادی برگزار شد، اظهار  کرد: تا لحظه رأی 
اعتماد گرفتن او از نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در این وزارت خواهم بود و برای پیشرفت 
نظام تعلیم و تربیت از تالش دســت بر نخواهم 
داشت. در دوره سرپرستی تالش کردم تا انسجام 
آموزش و پــرورش از بین نــرود و در این مدت 
کوچک ترین واگرایی از اعضای شورای معاونان و 

همکاران ندیدم.
سرپرســت وزارت آمــوزش  و پــرورش در ادامه 
خاطرنشــان کرد: بیش از 8٠ درصد نام نویســی 
دانش آمــوزان انجــام گرفتــه اســت، 2٠ هزار 
دانشجومعلم اول مهرماه به مدارس خواهند رفت. 
حسینی افزود: هفته آینده در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات با ویدئوکنفرانس، هوشمندسازی 

مدارس را کلید خواهیم زد.

بهداشت و درمان

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد 
دریافت سند حذف بیماری 

تراخم در کشور 
 ایسنا   دکتــر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت دریافت سند حذف بیماری تراخم 
در کشــور از سازمان بهداشت جهانی را افتخاری 
بزرگ دانســت و گفــت: در زمینه ریشــه کنی 
بیماری های اینچنینی امســال نوزدهمین سالی 
اســت که حتی یک مورد فلج اطفال در کشــور 
شناسایی نشده است. همچنین در سال گذشته 
و از ابتدای سال جاری حتی یک مورد هم انتقال 
محلی بیماری ماالریا نداشــته ایم و با تالش های 
صورت گرفته تا سال 2٠2٠ می توانیم سند حذف 

بیماری ماالریا در کشور را نیز دریافت کنیم.
وی افزود: یکی از ویژگی های نظام شبکه بهداشت 
و درمان ایران ادغام نظام آموزش در ارائه خدمات 
اســت. در بسیاری از مواردی که بحث آموزش از 
ارائه ســرویس جدا بود توانستیم ادغام را صورت 
دهیم. خاصیت این طرح آن است که ادغام سبب 
شــد مراکزی به عنوان فیلدهای آموزشی به ارائه 

خدمات بپردازند.

فراسو

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جواد صبوحی

دیروز در شهرستان کازرون
قاتل امام جمعه کازرون قصاص شد

جامعه: حکم قصــاص قاتل امام جمعه 
شهرســتان کازرون بر پایه رأی صادره 
در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان 
فارس صبح دیروز در شهرستان کازرون 

و در مأل عام اجرا شد.
رئیس کل دادگســتری استان فارس با 
تأیید اجرای حکم قصاص عامل شهادت 

شهید حجت االسالم والمسلمین محمد خرسند، امام جمعه فقید شهرستان کازرون 
گفت: حکم قصاص نفس حمیدرضا درخشنده که در شب بیست و سوم ماه رمضان 
اقدام به شــهادت امام جمعه کازرون در حین بازگشت از مراسم احیای شب قدر 

کرده بود پس از طی تمامی مراحل قانونی در محل وقوع جرم به اجرا درآمد.
حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه قاتل پس از دستگیری 
در چندین مرحله و در حضور مقام قضایی به جرم ارتکابی با طراحی قبلی اعتراف 
کرده بود، گفت: تالش شــد با توجه به حساســیت موضوع و جریحه دار شــدن 
احساسات عمومی رسیدگی به این پرونده در سریع ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان فارس با رسیدگی سریع به این پرونده ثابت کرد 
در راستای اجرای عدالت و احکام اسالمی بر اساس قانون و رسیدگی به پرونده های 
مهم در اســرع وقت و اجرای دقیق قانون در خصــوص مرتکبان جرایم مهم در 
کوتاه ترین زمان عزم و اراده جدی دارد. بر اســاس این گزارش، پس از اجرای این 
حکم عموم مردم حاضر در صحنه از قاطعیت و ســرعت عمل دستگاه قضایی در 

مجازات این قاتل با سر دادن شعار تشکر کردند.
حجت االسالم والمسلمین محمد خرسند، امام جمعه فقید کازرون حوالی ساعت 
۳:۳٠ بامداد چهارشــنبه )هشتم خرداد ۹8( در حالی که به اتفاق همسر خود از 
مراســم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان بازگشته بود، با سالح سرد 

مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
حجت االسالم والمسلمین محمد خرسند که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 

اسالمی بود از شهریورماه 1۳8٦ امامت جمعه شهر کازرون را برعهده داشت.
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روزنامـه صبـح ایـران

ارتباطات معنوی؛ زمینه حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی  آستان: آیت اهلل عباس کعبی در دیدار با رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: جاذبه جهانی معنوی امام رضا)ع( ظرفیت 
بی نظیری برای اسالم، مکتب اهل بیت)ع(، ایران و انقالب اسالمی است؛ ظرفیت های متناسب این کار باید در مشهد ایجاد شود که آستان قدس رضوی نقش محوری دارد. امام رضا)ع( و شهر مشهد پایه های مؤلفه هایی 
همچون خودسازی، جامعه پردازی و تمدن پردازی هستند. امت سازی که جزو آمال انقالب اسالمی و زمینه جامعه سازی دینی است، زمینه حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی براساس ارتباطات معنوی را فراهم می کند.

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

مالخاز، کشیش گرجستانی گفت: تجربه 
من از پیاده روی نجف تــا کربال یکی از 
عمیق تریــن تجربه های معنوی من بوده 
اســت، تأثیر اربعین، معجزه آساست که 
جهــان را به ســمت بهتریــن راهی که 

می تواند برود، می برد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی 
مسیحیت«  اندیشــه  در  »حســین)ع( 
با حضور مالخاز، کشــیش مســیحی از 
گرجســتان در دانشــگاه امام صادق)ع( 

برگزار شد.
کشــیش مالخــاز در این نشســت به 
ایــراد ســخنرانی پرداخــت. وی گفت: 
در  کــه  خوشــحالم 
 ایــن جمــع میهمان 
امام حسین)ع( هستم. 
با یک داستان قدیمی 
از روم شروع می کنم. 
زمان  آن  در  عالمــی 
که  داشــت  حضــور 
زیــادی  کتاب هــای 
می نوشــت و تصمیم 
تحقیقات  می گیــرد 
دهد.  انجــام  مذهبی 
روزهــا را بــه مطالعه آن متــون دینی 
می گذراند. یک روز پس از انجام مطالعات 
در راه بازگشــت به خانه اش به متنی که 
خوانده بود بسیار جذب شده بود و به آن 
فکر می کرد. آن قدر در افکارش فرو رفته 
بود که مسیر را به اشتباه به سمت برجی 
که متعلق بــه دوره رومی ها بود می رود. 
تعجب می کند که یک ســرباز به سمت 
او می آید و فریاد می زند که تو چه کسی 
هستی و اینجا چه می کنی؟ آنجا متوجه 

می شود که مسیر را اشتباه آمده است.
این کشیش گرجستانی سپس گفت: از 
آن ســرباز می پرسد به تو چقدر حقوق 
می دهند که آنجا می ایســتی؟ من دو 
برابر همین مقدار به تو می دهم تا پیش 
من باشــی و هر گاه من راه را اشــتباه 
رفتم فریاد بزنی تو که هســتی و داری 
اینجــا چه می کنی؟ این یک پرســش 
مهم برای همه ماســت. ما که هستیم 

و اینجــا چه می کنیم؟ آیــا ما آمده ایم 
تا فقط نفرت پراکنــی کنیم و همدیگر 
را بکشــیم و در سرتاســر جهان نفرت 
را گسترش دهیم؟ مدام به هم بگوییم 
تو مســیحی هستی یا مســلمانی تا از 
هم فاصله بگیریم؟ مــن این گونه فکر 
می کنم که ما آمده ایــم تا در کنار هم 

زندگی کنیم.
وی عنــوان کرد: من یک مســیحی و 
پیرو حضرت عیســی)ع( هستم اما فکر 
می کنــم امــام حســین)ع( درس های 
زیــادی برای مــن دارد. نمی شــود در 
برابر بی عدالتی و ســتم مدارا کرد. اگر 
ما واقعاً عاشق امام حسین)ع( هستیم و 
می خواهیم پیرو واقعی او باشیم باید در 
برابر نفرت پراکنی در سراسر این سیاره 
بایســتیم. به همین دلیل فکر می کنم 
مذهب می تواند ما را به ســمت عشــق 
به یکدیگر و همزیســتی مسالمت آمیز 
ســوق دهد. مذهب ما را به سمت مدارا 
می بــرد اما مــدارا کافی نیســت. ما به 
چیزی ماورای این می توانیم به عشق و 

همزیستی مسالمت آمیز برسیم.
کشــیش مالخاز همچنیــن اظهار کرد: 
وقتــی یک نفر یک کودک شــش ماهه 
را روی دســتش می گیرد و درخواســت 
می کند کــه بــه او آب بدهنــد اما در 

عوض او را می کشــند، کسی که این کار 
را می کند چیزی جز شــیطان نیســت. 
داستان امام حســین)ع( نشان می دهد 
فردی که قدرت دارد باید به افراد ضعیف 
توجه کند. به همین دلیل است که فکر 
می کنم داســتان امام حسین)ع( در این 

روزگار خیلی اهمیت دارد.
مالخاز اضافه کرد: به همین دلیل اســت 
که من معتقــدم اربعین، موتــور تولید 
امید اســت. اگــر ما در مســیر نجف تا 
کربال می توانیم با هم مهربان باشیم چرا 
در مســیر تهران تا تفلیس نتوانیم با هم 
مهربان باشیم و به هم عشق بورزیم؟ باید 
تشکر کنم از مهربانی افرادی که در این 
پروژه سهیم شــدند. برادر هادی، برادر 
علــی و برادر حســین در این پیاده روی 
به من کمک کردند و توانســتم این سفر 
را به پایان برســانم. آن احساسی که آن 
روزها تولید شد امروز آماده فوران است. 
امیدوارم این مســتندی که ساخته شد 
بتواند احساسی که در پیاده روی اربعین 
وجود دارد را به مخاطبانی که تجربه آن 

را نداشته اند، منتقل کند.
وی همچنیــن عنــوان کــرد: امیدوارم 
افرادی از خانواده خودم و مذهب خودم 
در این پیاده روی شــرکت کنند و حس 
مهربانی و میهمان نوازی و پذیرفته شدن 

از جانب دیگــران را ببینند. بدون هیچ 
اغراقی می گویم که عمیقــاً مایلم میان 
مسلمانان و مسیحیان روابط خوبی برقرار 
شــود. مسلمانان و مســیحیان نیمی از 
جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند. 
صلح و زیست مسالمت آمیز در آینده در 

دستان ماست.
مالخاز افزود: در قفقــاز که من در آنجا 
به دنیا آمده ام مرد مســنی وجود داشت 
که به علم و دانایی شــهره بود. گروهی 
جمع شدند تا او را امتحان کنند. تصمیم 
گرفتند تا از راه فریب وارد شــوند. یک 
گنجشک در دستشان گذاشتند و تصمیم 
گرفتند از او بپرسند که چه چیز در دست 
ماست. اگر تشخیص داد که پرنده ای در 
دست ماســت از او بپرسیم زنده است یا 
مرده؟ اگر درست تشخیص داد که زنده 
است دستشان را به هم بفشارند تا بمیرد 
و اگر گفت مرده است پرنده را آزاد کنند 
تا در هر صورت اشتباه پاسخ داده باشد. 
وقتــی پیش آن مرد حکیم رفتند و از او 
پرســیدند او گفت که فکر می کنم یک 
پرنده باشــد. وقتی از او پرســیدند زنده 
اســت یا مرده؟ گفت این دیگر به شــما 

بستگی دارد.
وی در پایــان گفــت: آینــده این کره 
خاکی هم در دست ماســت. می توانیم 
 بر مبنای آن الهامــات و تعالیمی که از 
امــام حســین)ع( می گیریــم جهان را 
زنده نگه داریــم. صحنه ای در حرم امام 
حســین)ع( دیدم که برای همیشــه در 
ذهن مــن خواهد ماند. مــرد بلند قد و 
جوانی کودک فلج خود را به حرم آورده 
بود. معلوم بود که آن بچه زجر می کشید. 
آن مرد طفل را به ســمت آســمان باال 
گرفــت و با گریه دعا کــرد. آنجا بود که 
متوجه شدم این مرد می تواند رنج خود با 
امام حسین)ع( را همذات پنداری کند؛ به 
جای دیگران پر شــور و احساس بودن و 
به جای دیگران درد کشیدن. این چیزی 
اســت که می تواند جهان و هســتی را 
نجات دهد. امیدوارم خداوند ما را ببخشد 

و حفظ کند.

کشیش مسیحی گرجستانی: 

امام حسینj درس های زیادی برای من دارد

کتاب »حسین از زبان حسین« روانه بازار نشر شد 
معارف: در آســتانه ورود به ماه محرم، کتاب »حســین از زبان حســین« به قلم 
حجت االســالم محمد محمدیان توسط نشــر معارف )وابســته به نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها( منتشر شــد. این کتاب از والدت ساالر شهیدان 
امام حســین)ع( تا شهادت ایشان را از زبان حضرت و پس از شهادت، از زمان اسارت 
کاروان تا بازگشت به کربال و سپس مدینه را از زبان خواهر ایشان، حضرت زینب)س( 
روایت می کند. از حجت االسالم محمدیان پیش تر کتاب »علی از زبان علی«؛ زندگی 
و زمانه امیرالمؤمنین)ع( از زبان ایشان منتشر شده که مورد استقبال مخاطبان قرار 
گرفته است. روزنامه قدس هم پیش از این گفت وگویی مفصل را با نویسنده این کتاب 

منتشر کرده بود.

 چهاردهمین فصلنامه 
»جستارهای فقهی اصولی« منتشر شد

معارف: شــماره چهاردهم فصلنامه علمی پژوهشی »جستارهای فقهی اصولی« 
منتشر شد. عناوین مقاالت منتشر شده در این شماره عبارتند از: »ترجیح روایت 
به ســبب احدثیت«  نوشته ابوالقاسم ولی زاده و محمدمهدی ولی زاده؛ »بازکاوی 
اجتماع امر و نهی« تألیف علیرضا هوشــیار و حسن قنبری؛ »تأملی تطبیقی بر 
دیات صدمات خطایی مسری و غیرمسری در فقه و حقوق کیفری )نقد و پیشنهاد 
اصالح ماده ۵۳۹ قانون مجازات اســالمی(«  نوشته احمد حاجی ده آبادی، اعظم 
مهدوی پور و طه زرگریان؛ »بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات 
استرداد مجرمان میان ایران و سایر دولت ها« نوشته رضا محمدی، علی عندلیبی 
و محمدابراهیم شمس ناتری؛ »تحلیل فقهی )ماده۶۰۷( قانون مجازات اسالمی 
در تعییــن مقدار دیه لب ها« تألیف مجید قورچی بیگی، محمدجعفر صادق پور و 
سهراب بهادری؛ »موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات« حمیدرضا زجاجی 
و محمود مالمیر و »تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی االرض در نظام کیفری 
جمهوری اســالمی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسالمی مصوب۱۳۹۲« نوشته 

امیرحمزه ساالرزایی و جمیله افروشته.

بررسی آرای مجتهد شبستری در فصلنامه »کتاب نقد«
معارف: جدیدترین شماره فصلنامه »کتاب نقد« با موضوع »بررسی و نقد آرای محمد 
مجتهد شبستری« از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی چاپ و عرضه شد. 
این فصلنامه انتقادی نظری که در جهت تضارب آرا، ارائه نقد، ارزیابی نظرات و عقاید 
گونا گون در حوزه دین پژوهی و مباحث نظری فرهنگ، سیاست، فقه و حقوق و سایر 
ساحات اندیشه و فکر برای پاسخگویی به پرسش ها و شبهات موجود در فضای فکری 
ایران معاصر منتشر می شود، در شماره ۷۴ و ۷۵ خود، مقاالت زیر را شامل می شود: 
»عدم انســجام در منظومه هرمنوتیکی مجتهد شبستری« به قلم مسعود فیاضی؛ 
»تحلیل و نقد نگاه مجتهد شبستری به گستره علم اصول و اجتهاد فقهی« اثر محمد 
عرب صالحی؛ »گریز از متن مقدس« نگاشــته داود مهدوی زادگان؛ »بشری انگاری 
قرآن کریم بر اســاس نگره افعال گفتاری )بررسی و نقد نگره قرآن شناختی مجتهد 
شبســتری(« به قلم حمیدرضا شــاکرین؛ »مروری انتقادی بر قرآن شناسی مجتهد 
شبستری« نگاشــته احمد واعظی؛ »نقد و بررسی مجتهد شبستری درباره گوهر و 
صدف دین« اثر محمد کاشی زاده؛ »درنگی در نگاه مجتهد شبستری به مسئله عصمت 
پیامبر اکرم)ص(« نوشته قاسم ترخان و »اسالم و حقوق بشر )نظری انتقادی به دعاوی 

مجتهد شبستری(« به قلم محمد محمدرضایی و سیدمهدی حسینی.

کتاب »وحدت امت اسالمی در سایه کتاب و سنت« 
منتشر شد

تســنیم: کتاب »وحده األمه فی ظل الکتاب و السنه« )وحدت امت در سایه کتاب 
و سنت( تألیف حجت االسالم دکتر محمدحسین مختاری، استاد سطوح عالی حوزه 
و رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی با همکاری ناشران تونسی و مصری فعال در حوزه 
تقریب چاپ و منتشر شد. مقدمه این کتاب را دو تن از چهره های مشهور جهان اسالم، 

آیت اهلل تسخیری و استاد الجعبیری از علمای برجسته تونس نوشته اند.

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی عنوان کرد
وظایف ما در قبال انقالب اسالمی

حوزه: انقالب اســالمی یعنی اینکه ما همانند 
حیوانات نیستیم که فقط به فکر شکم و مباحث 
دیگر باشــیم؛ ما امکان این را داریم که خلیفه 
اهلل شــده و تمام فرشتگان در مقابل ما خضوع 
و حتی به خدمتگزاری بــه ما افتخار کنند؛ ما 
برای این مسئله آفریده شــده ایم. انبیای الهی 
آمده اند تا بشر را از غفلت ها دور کنند؛ آمده اند 
تا پایین تر از حیوانات نشویم؛ تا مصداق »اولئک 
هم الغافلون« نشویم؛ این آیات، هشداری برای 
ماست تا جزو غافالن نشــویم. ضمانتی وجود 
ندارد پــس از آمدن انبیا، مــردم از غفلت دور 
شــوند و یا پس از ایجاد انقالب اسالمی، حتماً 
این انقالب بماند؛ نخستین وظیفه عقلی و نقلی 
ما دربرابر این انقالب آن اســت که به آنچه امام 
راحل و شــهدا به آن رسیده اند، ما نیز رسیده و 
زحمات آنان را باطل نکنیم و آن را محفوظ نگه 
داریم. وظیفه دوم ما این اســت که این میراث 
را ســالم به نسل بعد برسانیم. بر کلمه »سالم« 
تأکید می کنم؛ چراکه امروز دســت های مرموز، 
قوی و باتجربه ای در کار است که اهداف انقالب و 
برنامه های اصلی و راهبردهای آن را تحریف کند؛ 
باید تالش کنیم که این اهداف و راهبردها سالم 
به نسل بعد برسد. وظیفه سوم ما این است که 
به این دستاوردها اضافه کنیم؛ اینکه سر سفره 
گذشتگان نشســته و خدا را شکر کنیم کافی 
نیست؛ باید در این راه تالش کرد. صدور بیانیه 
گام دوم انقالب، از یک طرف هشداری است که 
دستاوردهای گذشته از بین نرود و از طرف دیگر، 
رهنمودی برای نگه داشتن دستاوردهای موجود 

و تالش برای ارتقای آن است.
جامعه امروز نیازمند گروه های گوناگون هست؛ 
اما نیاز به قشری دارد که نقش انبیا را ایفا نماید؛ 
این وظیفــه بر دوش علما و روحانیت اســت. 
جوانان طلبه ما در این عصر باید به این موضوع 
فکر کنند که تمام اهداف مادی که عقالی عالم 
به آن رســیده اند، مقدمه ای برای هدف نهایی 
است و باید از آن مقدمات برای رسیدن به هدف 
اصلی اســتفاده کنند؛ البته عالم موجود، عالم 
کمال مطلق نیست و خیر و شر با هم وجود دارد؛ 
پس تالش ما باید این باشــد که با زبان و روش 
قابل فهم و پذیرش، مسائل اسالمی را به دیگران 
انتقال دهیم. باید از تعبیرات سنگین دوری کرد 

و مطابق با مخاطب با آنان سخن گفت.

من یک مسیحی 
و پیرو حضرت 
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︋︣گ ︨ــ﹠︡ را﹨ــ﹢ر و ︋ــ︣گ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ــ﹥︫  روان ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝ــ︤︋ 
٢۶۵۵١/٧۶٣ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 31001559 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NEK***200E8907511 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︡ی 
﹝︧ــ﹊﹠﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۷
۰۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ز︣ه 

 ︫ــ︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ا︨ــ﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد ، ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︣وش ﹝﹆︡ار 
 .︡︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام︤ا﹞ ﹅︣︵ ︣ه ︨︊︤ از٨︑﹟ ز

از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ︑︀ر  ١٣٩٨/٠۶/١۴ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه را ︋︀ 
 ︀و ️﹁︀در (︡ه︤ا﹞ ️﹝︧﹇) http://reo.ir/Auctions ️︀︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ﹞
 ️︗٣٠ ︗︀ده زرق آ︋︀د ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟آدرس ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩- ا︨ــ﹀︣ا ﹤︋

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر ️﹁︀در
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی   ︫︀ ︲﹞﹠ــ︀" ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٠٩١۵٣٧٢۴۶٩٧  و٠۵٨٣٧٢١٩٢۶٩ ︑﹞︀س
﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟(آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی)  ︫︣﹋️ ﹋︪️ و︮  /ع

۹۸
۰۷
۰۲
۰

رو﹡﹢︫ـ️ آ﹎ ﹩︭︣ وار︔️
آ﹇︀ی ﹝﹫︀ر ا﹜﹞︀︨ــ﹩ ا︋﹙﹩ ︻﹙﹫︀ دارای ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٠٣١٠٧٨٩٩٩٠  ︋﹥ ︫︣ح داد︠﹢ا︨ــ️ ︋﹥ ﹋﹑︨﹥ ٩٨/۶٩۶/٨از 
 ﹤ ــ︀دروان ﹝︣︻﹙﹩ ا﹜﹞︀︨ــ﹩ ا︋﹙﹩ ︻﹙﹫︀︋  ــ﹢را در︠﹢ا︨ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ︭︣ ورا︔️ ﹡﹞ــ﹢ده و ﹫︲﹢︑ ﹟﹫﹠ داده ﹋﹥︫  اــ﹟︫ 
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره  ۴١۵ در ︑︀ر ۴/١ /١٣٩٨ا﹇︀﹝︐﹍︀ه دا﹞﹩ ︠﹢د ︋︡رود ز﹡︡﹎﹩ ﹎﹀︐﹥، ور︔﹥ ﹫﹟ ا﹜﹀﹢ث آن ﹝︣﹢م 

﹝﹠︭︣ا︨️ ︋﹥:
﹩﹁﹢︐﹞ ︧︣︎ ﹩﹚︻︣﹞ ︡﹡ا︋﹙﹩ ︻﹙﹫︀ ﹝︐﹢﹜︡ ١٣٧١  ش ش ٠٣١٠٧٨٩٩٩٠ ﹁︣ز ﹩︨︀﹝﹛︀ر ا﹫﹞ -١

٢-  ﹝︥ده ا﹜﹞︀︨﹩ ا︋﹙﹩ ︻﹙﹫︀ ﹝︐﹢﹜︡ ١٣٧٧ ش ش٠٣١١٨۴٣٠٠١  ﹁︣ز﹡︡ ﹝︣︻﹙﹩ د︠︐︣ ﹝︐﹢﹁﹩
﹩﹁﹢︐﹞ ︧︣﹝﹨ ﹟﹫︧ ︡﹡١٣۵۴  ش ش ۵٢٨ ﹁︣ز ︡﹛﹢︐﹞ ﹩﹚︋ا ️︧﹞︨︣ ﹤﹆︡︮ -٣

︀ ا﹡︖︀م ︑︪ــ︣﹀︀ت ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ در︠﹢ا︨ــ️ ﹝︤︋ــ﹢ر را در﹉ ﹡﹢︋️ آ﹎ــ﹩ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡ ︑︀ ﹨︣﹋︧ــ﹩ ا︻︐︣ا︲﹩ دارد و  ا﹠ــ﹉︋ 
︀و︮﹫︐﹠︀﹝﹥ از ﹝︐﹢﹁﹩ ﹡︤د او ︋︀︫︡ از ︑︀ر﹡ ︪︣﹡ ︧︐﹫﹟ آ﹎﹩ ︸︣ف ﹉ ﹝︀ه ︋﹥ ︫﹢را ︑﹆︡﹛ دارد و ا﹐ ﹎﹢ا﹨﹩ ︮︀در 

ر﹫︦ ︫︺︊﹥ ﹨︪︐﹛ ︫﹢رای ﹏ ا︠︐﹑ف ﹋︣ج︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

/ع
۹۸
۰۷
۰۲
۳

/ع
۹۸
۰۶
۹۷
۴

آ﹎﹩ ﹝︖︡د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان( ﹡﹢︋️ دوم)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره: ٩٧٠٢۵

ZRD -٩۶٠٠٠۴۵ :︡︣︠ ︀ره ︑﹆︀︲︀ی﹝︫    ﹩﹡︀︪﹡ ︩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹁﹢م آ︑
︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٣٣٣١

︩ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹢رد  ــ︣ا︳ و ﹝︪︭︀ت ذ﹏، ﹁﹢م آ︑ ﹫︣از در ﹡︷︣ دارد ﹝︴︀︋﹅︫  شـركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى ﹝︧ــ︐﹆︣ در︫ 
﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︎︀ر︨ــ﹫︀ن ︠﹢د را از ︫ــ︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه وا︗︡ ︫︣ا︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑ ︳︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ 
 ﹟﹫︀ ــ︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︠︐︭︀︮﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز (در︎  ︦ از ﹝︴︀﹜︺﹥ د﹇﹫﹅︫   ︎www.szogpc.com ️︀ــ  ︨﹤ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩)، در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︑﹢ا﹡︑ ﹩︀﹫﹥ ﹋︀﹐ را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت 

.︡﹠︀﹝﹡ ر ار︨︀ل﹢﹞ا ﹟ا ﹤ ️ ﹁﹢ق ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و︋  ︀ ﹀﹥ اول︨  ︡ه وا﹇︹ در︮   ︫️ ﹋︀﹐ و ︑︀﹝︲ ﹤﹫﹛ در︠﹢ا︨
FFFP ع﹢﹡ ﹩﹡︀︪﹡ ︩ ︣ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.) ﹁﹢م آ︑ ️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋ ︀ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩ در︨   ︋︀ ︣ح ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐: (︫︣ح ﹋︀﹝﹏ ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐﹨  ︫-١

 ﹤︨ ︀ ﹤﹨︀﹞ ︩︫ ﹩﹊﹡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ار︗︀ع ﹋︀ر ︡﹠در ﹁︣آ ️﹋︫︣ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤﹚︣﹞ در ︡﹫︃︑ ٢- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟: ︎︦ از
﹝︀﹨﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹞ ︡︡︀ ر︨ــ﹫︡ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ (︫ــ﹞︀ره ︧︀ب ︗️ وار︤ و︗﹥ ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︪︬ ﹝﹩ ﹎︣دد) ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴۶٠/٠٠٠/٠٠٠ 

ر︀ل ︋﹥ ﹡︀م ︫︣﹋️ ︋︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س ︗﹠﹢︋﹩ ا﹜︤ا﹝﹫︧️.
٣- ﹝﹢︑ ️﹚﹏: آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ﹁︣﹝︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ارز︀︎ ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ن و﹇️ اداری روز ١٧/٩٨/٠۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۴- ار︨︀ل ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:
︀﹋︀ت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۴۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︎﹤︫︡ه ﹝﹙︤م ︋﹥ ارا ︡﹫︃︑ ︀ی︐﹋︣  ︫،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ا﹡︖︀م ارز ︦  ︎(١-۴
ر︀ل)، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹁﹠﹩ و ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ ︸︣ف ﹝︡ت ز﹝︀ن دو ﹨﹀︐﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡. در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن ادا﹝﹥ ︱﹢ر در رو﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︗﹢د 

﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.
۴-٢) ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀دات ﹝︀﹜﹩ ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩ ︫︣﹋︐︀، ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

.︡﹠︫︀︋ (AVL) ︣انا ️﹀﹡ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣ ︡﹫︃︑ ۵- ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹐زم ا︨️ در ﹜﹫︧️ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد
۶- در ︮﹢رت ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ا﹜︤ا﹝﹫︧️.

.︡︀﹝﹡ ️﹁︀︎︣دا︠️ در ︩﹫︎ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︼﹚︊﹞ ﹏﹋ ︡︮︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٢۵ در ︣︊︐︺﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ا﹡︡ ︋︀ ارا﹢︑ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٧- ︋︣﹡︡ه
٨- ﹇﹫﹞️ ︑︣از ︫︡ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹝︐﹫︀زات ﹁﹠﹩ ارا﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و ︲︣︉ ︑︃︔﹫︣ ۴٠ در︮︡ ﹝︀︨︊﹥ و ﹝﹑ک ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣﹡︡ه 

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︑﹢︗﹥: ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ︫︣ا︳ و ز﹝︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.

.︡﹫︀﹝﹡ ︀ره ٣٢٣١۴۴۴٧-٠٧١ ار︨︀ل﹝  ︫﹤ ﹢د را︋  ﹍﹫︣︡ و ﹝﹊︀︑︊︀ت︠  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١٣٨۴٠٢ و ٣٢١٣٨۴٣۶- ٠٧١ ︑﹞︀س︋   ︫︀ ﹢رت ︲︣ورت︋  در︮ 
 روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

/ع
۹۸
۰۶
۹۶
۸

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩  
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︤ا︡ات ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏  را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ات از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
 ️︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︮  ــ︡ و ﹐زم ا︨️︫  ﹢ا﹨︫︡  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠ 

﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٧/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

محل بازديدموضوع مزايدهشماره مزايده
مبلغ تضمين شركت در مزايده 

(ريال)

98/31/69
واگذارى يك دستگاه خودرو سوارى 

(پژو 405) -نوبت دوم
10/000/000اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى مشهد

98/31/70
واگذارى يك دستگاه خودرو سوارى

 (پرايد )-نوبت دوم
6/500/000اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى مشهد

98/31/71
فروش ضايعات فلزى شهرستان نيشابور

 (وزن تقريبى 50 تن) -نوبت دوم
اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

85/000/000نيشابور

98/31/72
فروش ضايعات فلزى شهرستان سبزوار

 (وزن تقريبى 30 تن)- نوبت دوم

اداره راهدارى حمل و نقل           
54/700/000جاده اى سبزوار

︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ وار︤ ﹎︣دد.
١٣٩٨/۶/١۴ ︡ه : ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠: ١۴ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︑︀را︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ️﹚﹞

١٣٩٨/۶/٢۶ ٠٠: ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞
︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه :  ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٢٧/١٣٩٨/٠۶

. ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︫︡︡ه در ا︨﹠︀د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︀زد ︬︪﹞ ︡ه ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ در ز﹝︀ن︀ن ︫︣﹋️ در ﹝︤ا﹫︲︀﹆︐﹞
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار : ﹝︪︡– ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م – ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶

 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س٨-٣٣۴١٢٠٢۴-٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣ : ٣٣۴٣۵٨٨٨-٠۵١ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) : ۴١٩٣۴ -٠٢١
: ︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗

www.setadiran.ir : (︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۶۹
۷۰

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ︡︡︖︑
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ (︗︀ری - 
 ﹤︣وژه ﹝︪ــ︣و ــ︀﹝﹩ آ︋﹀︀︎  ــ︣﹋︐︀ی︨  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣ ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن︋  ︨ــ︣﹝︀﹥ ای )︋ 
ذ﹏ را از ︵ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖ــ︀م و ︋ــ﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ذ︭ــ﹑ح وا﹎ــ︢ار 

٪︡︀﹝﹡

برآورد اوليه به ريالمدت نام و مشخصات  خدمات مورد نياز رديف

1
انجام  عمليات تعميرو  نگهدارى و                   

بهره بردارى پست132/20 كيلوولت 
شيرين دره و خطوط 20 كيلوولت

125,500,000,000 ماه

﹡﹊︐ــ﹥ : ︫ــ︣﹋️ ﹨︀﹩ ﹋ــ﹥ ︡ا﹇ــ﹏ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ر︨ــ︐﹥ ﹡﹫︣و -︋︣ق ︋︀︫ــ﹠︡                     
 ﹅︣︵ ــ﹥ روز از ﹥ ﹝︡ت︨   ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ از ︑︀ر ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞
ــ︣ح ﹋︀ر در ا︨ــ﹠︀د  ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫   ︨.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا﹇︡ام و

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ︡ه ا︨️ ︲﹞﹠ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا︻﹑م︫ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ 

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

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



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

 ضرورت توجه بیشتر برای تبیین عبرت های عاشورا   رسا: آیت اهلل محمد یزدی در دیدار جمعی از طالب و استادان حوزه علمیه قم گفت: عزاداری برای حضرت سیدالشهدا)ع( بی شک عالی ترین 
فرصتی است که در تاریخ پس از کربال بوده است. طالب باید توجه بیشتری به عبرت های درس آموز حادثه عاشورا و بیان آن برای مردم داشته باشند. باید حقیقت اهداف اباعبداهلل و یارانشان را برای مردم به 

خوبی تبیین و برای آن ها یادآوری کرد که این بزرگواران در راه اسالم، دین، حقایق دینی، افکار الهی و در راه نزدیک شدن به خدا جانشان را فدا کردند.

در قالب بیانیه ای منتشر شد
 توصیه های آیت اهلل العظمی سیستانی به مبلغان 

در آستانه حلول ماه محرم
رسا: مرجعیت عالی شــیعیان عراق در 
آســتانه حلول ماه محرم الحــرام 1441، 
ضمــن تأکید بــر زنده نگه داشــتن یاد 
عاشــورا از رهگذر برگزاری مجالس عزا و 
یادآوری منزلت اهل بیــت)ع( به عنوان 
الگوی مسلمانان، مجموعه ای از توصیه ها و 
حکمت ها را در قالب بیانیه ای به خطیبان 

و مبلغان ابالغ کرد. خالصه ای از این توصیه ها را در ادامه می خوانید:
  اهتمام به آموزه های قرآنی در سخنرانی ها به عنوان میزان تشخیص حق از باطل.

  ســخنرانی ها باید دربردارنده اصول اعتقادی صحیح، مستدل و همه فهم باشد تا 
شبهات را از ذهن ها دور کند و اعتقاد مسلمانان نسبت به حقانیت دین اسالم، پیامبر 
خدا)ص( و یگانگی قوی تر شود. خطبه های امام علی)ع( در نهج البالغه نمونه بارزی از 
موضوعاتی است که باید در سخنرانی ها مورد توجه قرار گیرد. صحیفه سجادیه نیز دارای 
مطالب و مضامینی است که یک مبلغ می تواند در پایان سخنرانی های خود گزیده هایی 

از آن را بیان کند.
  در فعالیت های ماه محرم باید آموزه های دینی و انســانی واال ذکر شــود که بیانگر 
دعوت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( و ســیره آن بزرگواران از آغاز زندگی تا شهادتشان 
اســت و منزلت آنان برای مسلمانان بیان شود؛ چرا که آن ها نمونه بارز هدایت و عمل 

به قرآن کریم هستند.
  مبلغان، شاعران و مداحان، توصیه های پیامبر)ص( و اهل بیت گرامی ایشان را برای 
مسلمانان بیان و سیره آنان و صفاتشان را تبیین تا روش و منش آن ها را در زندگی خود 
دنبال کنند و اهمیت جایگاهشان در امت اسالمی بیش از پیش برای همه روشن شود.

  مبلغان باید به گونه ای آموزه های دینی و معارف اهل بیت)ع( را بیان کنند تا موجب 
شود مردم در میان خوف و رجا به سر ببرند، نه اینکه گناه نزد مردم آسان جلوه پیدا 
کند. بنابراین بیان آموزه های مربوط به شفاعت و عفو به نحوی انجام گیرد که مخاطبان 

به گناه جری نشوند.
  مبلغان از بیان آموزه های دینی که موجب ایجاد اختالف و فتنه انگیزی میان مسلمانان 
شــود، خودداری کنند. مبلغان نباید اشتباه  و گناه دیگران را باالی منبر آشکار کنند، 
همچنین نباید هیچ مســلمانی را که شهادتین به زبان آورده است، از دایره مسلمانان 
خارج کنند. واضح است که این گونه مسائل موجب نمی شود تشیع از اعتقادات حقه 

خود عقب نشینی کند.
  همــه باید از بیان مطالبی که به آن ها علم ندارند، خودداری کنند؛ چرا که شــرعاً 
حرام است و پیامدهای منفی خواهد داشت؛ بنابراین ضروری است یک مبلغ به موضوع 

سخنرانی احاطه داشته باشد.
  مبلغان توجه داشــته باشند سخنرانی هایشــان دربردارنده مسائل تربیتی باشد و 
همان گونه که خیرخواه زن و فرزندشــان هســتند، برای دیگــران نیز به همان نحو 
خیرخواهی کنند و به طور کلی توجه داشــته باشــند که اهداف سخنرانی مطابق با 
مقتضیات حال و نوع مخاطبان دنبال شود؛ چرا که سخنانشان در سطح گسترده منتشر 
می شود. شاعران، خطیبان و مبلغان توجه داشته باشند در بیان منزلت پیامبر)ص( و 
خاندانش اغراق نکنند و بدون هیچ گونه افراط و تفریطی و با توجه به ادله و برهان ها، به 

بیان خصلت های نیکو و منزلتشان بپردازند.
  مبلغان در گفته های خود سبقت در عمل را در پیش بگیرند، کسی نمی تواند بدون 

عمل به گفته هایش دیگران را رهنمون سازد، زیرا در دنیا و آخرت رسوا خواهد شد.
  مبلغان باید شایستگی های علمی و اخالقی الزم برای تبلیغ دین را کسب کنند تا 
بتوانند عزای امام حسین)ع( و نصیحت افراد را به نحو هر چه بهتر انجام دهند؛ از حرص 

به ثروت از رهگذر تبلیغ دین دوری کنند و عفاف و حسن ظن را در پیش بگیرند.
  مبلغــان گفته های خود را غربالگری کنند؛ خداوند را در همه حال در نظر بگیرند؛ 
انتقادپذیر باشــند؛ منصفانه با دیگران برخورد کنند و بدانندکــه پیامبر)ص( و اهل 

بیتش)ع( در روز قیامت گواهان بر رفتار مبلغان خواهند بود.
  مبلغان اخالص پیشه کنند؛ رضایت خدا را درنظر بگیرند؛ به کار خود اهتمام بورزند 

و با توجه کافی آن را به نتیجه برسانند تا خدای متعال نیز در کارشان برکت بگذارد.

 معارف/ آمنه مستقیمی  روی کار آمدن 
دولــت کریمه مهــدوی یا بــه تعبیر رهبر 
معظم انقــالب در بیانیــه گام دوم انقالب، 
درک خورشید والیت عظمی)ارواحنا فداه( 
ملزوماتی دارد که عدالت شاه بیت آن هاست. 
از این رو، به منظور بررسی نقش عدالت طلبی  
و عدالت گستری  در حرکت به سوی ظهور با 
حجت االسالم سیدجعفر موسوی نسب، مدیر 
بنیــاد مهدی موعود)عج( خراســان رضوی 
گفت وگو کرده ایم که در ادامه مشــروح آن 

تقدیم حضورتان می شود.

  عدالت طلبی، عدالت گستری و تالش 
مختلف  ابعاد  در  برقراری عدالت  برای 
آن، در فرهنگ انتظــار چه تعریف و 

کارکردی دارد؟ 
عدالت در فرهنگ اسالم مفهومی گسترده 
دارد و عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دربرمی گیرد، 
اما باید بدانیم آنچه به عنوان عدالت موجود 
از آن دم می زنیم چقدر با عدالت موعود )در 
دولت کریمه( قرابت و همخوانی دارد. بنابر 
آنچه از روایات و ســخن بزرگان برمی آید، 
تبییــن، درک و عمل بــه عدالت در عصر 
غیبت و انتظار برای ظهور خورشید والیت 
عظمی)ارواحنا فداه( بســیار مهم اســت، 
چراکه هر چه از نظر شاخصه عدالت طلبی 
و عدالت گستری بتوانیم خود و جامعه را به 
عدالت ترسیم شــده در آرمانشهر مهدوی 
نزدیک و شــبیه کنیم، به همان میزان به 
عصر ظهور نزدیک خواهیم شد. باید توجه 
داشت عدالت موجود بسیار ناقص است و باید 
تالش کنیم تا به آن عدالت موعود و آرمانی 
نزدیک شــود. امام خمینی)ره( با این هدف 
نهضت اســالمی را پایه ریــزی و مردم را به 
قیام دعوت کردند و با همه سختی ها انقالب 
اسالمی را به پیروزی رساندند، یعنی هدف 
ایشان نیز تحقق عدل مهدوی بود. باید توجه 
داشت مشکالتی هم که امروزه در عرصه های 
مختلف به ویژه اقتصادی در جامعه بروز کرده 
و چالش زا شده است به دلیل فاصله گرفتن از 
عدل موعود )آنچه با ظهور رخ می دهد( است.

  عدالتی که در دولت کریمه مهدوی و 
با ظهور امام مهدی)عج( محقق می شود 
چه ویژگی هایی دارد و چقدر تحقق آن 

در عصر غیبت ممکن است؟
ائمه معصوم)ع( در ادوار مختلف در پی پیاده 
کردن عدالت در جامعه بوده اند، اما به دلیل 
بر کار بــودن حاکمان جور، این تالش آن ها 
ناقص باقی مانده و با ظهور و روی کار آمدن 
دولت جهانی امام زمان)عج( است که عدالت 
به معنــای تام و تمام آن تجلــی می یابد و 
بندگان شایسته خدا حاکمان زمین می شوند، 
چنانکه خداوند در آیه 105 ســوره مبارکه 
انبیا می فرمایــد: »و در حقیقت در زبور پس 
از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته 
ما به ارث خواهند برد«. این بندگان شایسته 
یعنی ائمه)ع( هر یک به نحوی در پی تحقق 
عدالت بوده اند؛ از امیرمؤمنان)ع( و حکومت 
کوتاهشــان گرفته تا دیگر امامان)ع(؛ با آغاز 
عصر غیبت هم فقها به عنوان نایبان عام امام 
عصر)عج( هر یک کوشیده اند تا حد ممکن 
نهضت عدالت خواهــی را هدایت و به اقامه 

قسط و عدل کمک کنند.
در کتاب شریف »مکیال المکارم« جلد دوم، 
بخش هشــتم، 80 وظیفــه منتظران در 
مقابل امام حی و حاضر بیان شــده است. 
امام رضا)ع( نیز در حدیث »سلسله الذهب« 
فرمودنــد: همه اصول و فــروع دین زمانی 
صحیح است که با معرفت امام همراه باشد. 

این یعنی بدون معرفت امــام زمان)عج(، 
مرگ ما مرگ جاهلیت است. بنابر تصریح 
روایات، در روز قیامت هر امتی را با امامش 
صــدا می زنند، امروز کــه هدایتگر ما امام 
مهدی)عج( هستند باید به تأسی از ایشان 
به ویژه در فرصت هایی همچون غدیر و دهه 
امامــت و والیت، درپی تحقــق عدالت در 

سبک زندگی خود و جامعه باشیم.

  عدالت طلبی و تالش برای اقامه قسط 
و عدل در سبک زندگی منتظرانه، برای 
طی صحیح مسیر در گام دوم انقالب چه 

الزامات و بایسته هایی دارد؟
باید توجه داشــت هویت انقالب ما مهدوی 
اســت و نخ تســبیح بیانیه گام دوم انقالِب 
رهبری نیز ایجاد جامعه مهدوی است؛ در این 
میان همان طور که امام خمینی)ره( انقالب 
اســالمی را بر مدار عدالت بنا نهادند، ما نیز 
باید در گام دوم انقالب و حرکت در مســیر 
تمدن ســازی، عدالت را در همه بخش های 
زندگــی فردی و اجتماعــی در نظر بگیریم 
و مبنا قرار دهیم. عدالت گســتره ای وسیع 
همچون تأمین امنیت، ایجاد زیرساخت های 
حیاتی، به اوج رساندن مشارکت های مردمی 
و امثــال آن دارد کــه در گام دوم انقــالب 
به وسیله آن ها می توان تمدن نوین اسالمی 

را ساخت.
همه مباحث بیانیه گام دوم انقالب، به نحوی 

در فرموده های امام راحل نیز آمده و همه به 
یک سرچشمه، یعنی عدالت بازمی گردد که 
باید در عصر غیبت محقق شــود تا انقالب 
بتواند زمینه ساز روی کار آمدن عدل جهانی 
باشد. به عبارت بهتر، عدل جهانی وقتی محقق 
می شود که شرایط فراهم باشد، مهم آنکه ما 
به عنوان منتظران ظهــور، فراهم کننده این 
شــرایط در ایران در گام نخست و سپس در 
جهان هســتیم. خط پایان و مقصد انقالب 
اســالمی به تعبیر امام و رهبــری، ظهور و 
انقالب جهانی امام زمان)عج( است، بنابراین 
رسالت سنگینی داریم تا فاصله عدالت موجود 

با عدالت موعود برطرف شود. 

  برای رفــع فاصله عدالت موجود با 
عدالت موعود در گام دوم 

انقالب چه باید کرد؟
اگر بخواهیم ســبک زندگی 
منتظرانه داشته باشیم ابتدا باید 
جایگاه معارف مهدوی و برکات 
انتظــار را در جامعــه تبیین 
و نهادینه کنیــم تا منتظران 
بدانند امــروز چه وظیفه ای 
بر عهده دارنــد. »مهدویت و 
انقالب«، »شناسایی آسیب ها 
و تهدیدات در حوزه مهدویت« 
و »تالش برای نزدیک شدن 
بــه مهدویت ناب« رســالت 
رســانه ها،  صداوســیما، 
ائمه جماعات و نخبگان فکری 
فرهنگی اســت؛ البته پیش 
و بیــش از همه برای نزدیک 
شــدن به عدالت مهدوی و 
باید دشمن شناس  درک آن 
باشــیم. این ها مسائلی است 
کــه باید توســط نخبگان و 
دلســوزان نه فقط در ایران 
بلکــه در همــه عالم تبیین 

شود، چون فقط شیعه نیست که انتظار ظهور 
منجی موعود)عج( را می کشد، بلکه پیروان 
همه ادیان در انتظار آن لحظه طالیی تاریخ 

بشریت هستند.

حجت االسالم موسوی نسب در گفت وگو با قدس مطرح کرد 

 استاد حسین انصاریان حرکت در مسیر عدالت  موعود؛ الزمه  انتظار در گام  دوم انقالب 
در حسینیه بیت االحزان اصفهان:

 قلب انسان به واسطه موعظه 
و عمل به آن احیا می شود

حوزه: قلب انسان در پرتو شنیدن موعظه و عمل 
به آن احیا می شود؛ وجود مبارک امیرالمؤمنین)ع( 
سفارشــی به حضرت مجتبــی)ع( دارند و امر 
می کنند: »احی قلبــک بالموعظه« این دل مرده 
را بــا موعظه زنده کن. موعظه دم مســیحایی و 
یک حقیقت الهی است. قرآن مجید می فرماید: 
»َقْد َجاَءتُْکْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّکْم«)سوره یونس، آیه 
57(. ببینید که پروردگار می فرماید: قرآن موعظه 
اســت؛ یا در آیه دیگر دارد: »اُْدُع إِلی َسِبیِل َربَِّک 
َِّتی ِهَی  بِالِْحْکَمِة َو اَلَْمْوِعَظِة اَلَْحَسَنِة َو جاِدلُْهْم بِال

أَْحَسُن«)سوره نحل، آیه 125(.
جامعه به لحاظ موعظه پذیری به دو گروه تقسیم 
شده؛ گروه نخست کســانی هستند که موعظه 
َِّک بِالِْحْکَمِة«  عالمانه می خواهند: »اُْدُع إِلی َسِبیِل َرب
یعنی آدم های بی ســواد و کم ظرفیتی نیستند، 
ولی به موعظه حکیمانه نیازمند هســتند. شیخ 
انصاری)اعلی اهلل  مقامه الشــریف( چهارشــنبه ها 
پس از درسشــان، هنوز از منبر یا صندلی پایین 
نیامده بودند که به اصحاب درس رو می کردند و 
سؤال می کردند حاج شیخ جعفر شوشتری کجا 
به منبر می رود؟ ما از شنبه تا چهارشنبه موعظه 
نشنیده ایم، تیرگی برایمان آمده و گرد و غبار روی 
جانمان نشسته است. گروه دوم کسانی هستند 
که باید با حکمت -یعنی با دلیل، استدالل، علم و 
حکمت- موعظه شوند و گوش هم می دهند، البته 
اگر انصاف داشته باشند! حضرت حق می فرماید: »َو 
اَلَْمْوِعَظِة اَلَْحَسَنِة« موعظه نیکو، یعنی با داد و بیداد، 
تلخی، بی مهری، دعوا، چماق بلند کردن و مشت 
زدن در ســر آدم غافل نمی توان موعظه را پیش 
بُرد بلکه »َو اَلَْمْوِعَظِة اَلَْحَسَنِة«. خود محبت آثاری 
دارد؛ محبت، متکبر را متواضع می کند و فراری 
را برمی گرداند. انبیا حتی اسم موعظه را نبردند و 
به امت ها گفتند: ما آدم های خیرخواهی هستیم 
و خیر شــما را می خواهیم؛ ما می خواهیم شری 
گریبان شما را نگیرد و در اقتصادتان، خانواده تان 
و اجتماعتان به شما خیر برسد. رسول خدا)ص( 
نیز در اوایل بعثت در مکه، عده ای را به جلسه ای 
دعوت و هدف نبوت و رســالت خــود را در یک 
جمله بیان کردند: »انی قد جئتکم بخیر الدنیا و 

اآلخرة« من خیر دنیا و آخرت را برایتان آورده ام.

هر چه از 
نظر شاخصه 

عدالت طلبی و 
عدالت گستری 
بتوانیم خود و 

جامعه را به عدالت 
ترسیم شده در 

آرمانشهر مهدوی 
نزدیک کنیم، به 

همان میزان به 
عصر ظهور نزدیک 

خواهیم شد

بــــــــرش

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

هیئت

اخالق

 پنجشنبه 7 شهریور 1398 27 ذی الحجه 1440 29 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9050 

شماره مزايده: 139804306091000228     تاريخ ثبت: 1398/06/04
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9602610 و 9602611
ــماره 160849- 1392/05/17 و 164206- 1393/02/22 دفترخانه اسناد  ــتناد اسناد رهنى ش ــامان به اس بانك س
ــرطائى نام پدرعلى محمد شماره ملى 0937743402 شماره شناسنامه  ــمى شماره 25 مشهد عليه آقاى رضا س رس
251 و خانم طاهره رحيمى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 348 كدملى 0937744352 اجرائيه اى تحت كالسه 
ــيصد و پنجاه هزار و  ــت ميليون و س ــغ 9/798/350/444 ريال (نه ميليارد و هفتصد و نود و هش ــه مبل 9602610 ب
چهارصد و چهل و چهار ريال) به انضمام مبلغ 5/613/470 ريال خسارت تأخير روزانه تا يوم الوصول و اجرائيه تحت 
كالسه 9602611 به مبلغ 36/584/761/374 ريال (سى و شش ميليارد و پانصد و هشتاد و چهار ميليون و هفتصد 
و شصت و يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار) به انضمام 21/331/187 ريال خسارت تأخير روزانه تا يوم الوصول صادر 
نموده كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 96/06/27 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ عرصه و اعيان مسكونى بشماره پالك ثبتى 8153 فرعى 
از 183 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 334 فرعى بخش 10 مشهد (پالك هشت هزار و صد و پنجاه و سه فرعى 
ــه اصلى مفروز و مجزى شده از شماره سيصد و سى و چهار فرعى بخش ده مشهد) به آدرس  ــتاد و س از يكصد و هش
مشهد بلوار وكيل آباد بلوار هنرستان هنرستان 3 بعد از تقاطع ميثاق پالك 39 كه به مبلغ 245/000/000/000 ريال 
ــان ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود ملك بدين شرح  ــط هيئت كارشناس ــت و چهل و پنج ميليارد ريال) توس (دويس
ــرقاً: به ديوار به طول 42 متر (چهل و دو متر) جنوباً: درب و  ــماالً: ديواريست بطول 12 متر (دوازده متر) ش ــت ش اس
ديوار بطول 12 متر (دوازده متر) به خيابان غرباً: ديواريست به طول 43 متر (چهل و سه متر) ميباشد و مشخصات و 
توصيف اجمالى ملك برابر گزارش هيئت كارشناسان در روز ارزيابى به اين شرح ميباشد ملك مذكور برابر با تصاوير 
ــدانگ) داراى 510 مترمربع عرصه ملكى و برابر با تصوير  ــمى مالكيت (دو برگ هر كدام سه دانگ از شش ــناد رس اس
ــورخ 97/07/23 داراى 3047/72 مترمربع اعيان در 8 طبقه  ــماره 9/2359402 م ــعه بناى صادره به ش ــه توس پروان
(زيرزمين، همكف و 6 طبقه باالى همكف) به صورت 8 واحدى (طبقات اول و دوم هر كدام 2 واحد و ساير طبقات هر 
كدام 1 واحد مسكونى) شامل زيرزمين پاركينگ و انباريها و همكف استخر، جكوزى، سوناى خشك و سالن بدنسازى 
ــاختمان بصورت اسكلت فلزى با سقف  ــرايدارى و اطاق مدير است. س ــرويس و حمام، البى و نگهبانى و اطاق س و س
متال دك و سيستم مهار جانبى ديوار برشى با نماى سنگ است پشت بام داراى استخر روباز و روف گاردن و مجتمع 
ــد. هر واحد آپارتمان داراى 3 ا تاق خواب با حمام و اطاق لباس و تراس، پذيرائى، اطاق  ــور ميباش داراى محل آسانس
لباسشويى و پكيج، سرويس بهداشتى و حمام، پوشش كف ها سراميك، سيستم سرمايش و گرمايش چيلر و فن كوئيل 
و پكيج است. واحدها داراى سيستم اعالم و اطفاء حريق، سيستم برق هوشمند است. در زمان بازديد ساختمان فاقد 
تأسيسات و تجهيزات مربوط به آسانسور و استخرها و سيستم سرمايش و گرمايش و سيستم آتش نشانى و بدن سازى 
ــت. در موقع بازديد يكى از مالكين آقاى  ــيرآالت بوده و مالك در حال تكميل عمليات نازك كارى اس و كابينت و ش
رضا سرطائى در محل حضور داشته و ملك در تصرف ايشان ميباشد. ضمناً حدود اربعه ملك با سند مطابقت دارد. با 
توجه به مشخصات فوق و با در نظر گرفتن موقعيت محلى و منطقه اى، تجهيزات بكار رفته در آن، كاربرى مسكونى، 
متراژ عرصه و اعيان، نوع و كيفيت مصالح، ميزان پيشرفت كار و ساير عوامل مؤثر در ارزيابى، ارزش ششدانگ عرصه 
و اعيان با احتساب سهم العرصه مربوطه با رعايت قانون آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن و با حق استفاده از مشاعات 
ــاب انشعابات منصوبه و بدون احتساب ديون و تعهدات و اشخاص حقيقى و حقوقى كه ممكن  ــتركات و با احتس و مش
ــت و چهل و پنج ميليارد ريال) برآورد ميگردد.  ــد مبلغ 245/000/000/000 ريال (دويس ــته باش ــت وجود داش اس
ــماره 139885609272004064 مورخه 98/6/2 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى  ملك موصوف برابر با نامه ش
ــد مزايده ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 245/000/000/000 ريال (دويست و چهل  مى باش
ــاعت 9 تا 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى اسناد  ــنبه مورخ 1398/06/31 س و پنج ميليارد ريال) ريال در روز يكش
ــمى مشهد (شعبه رهنى) واقع در خيابان پاسداران نبش پاسدارن 3/1 اداره اجراى اسناد رسمى ((شعبه رهنى))  رس
ــر دولتى زائد بر مبلغ  ــنهادى نقداً واگذار ميگردد ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عش ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
ــد و  ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده ميباش مزايده و س

چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9806919
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره نامه: 139804906091000615
تاريخ نامه: 1398/06/05

شماره پرونده: 139604006091000735/1
شماره بايگانى پرونده: 9603963

آگهى اصالحى
پيرو آگهى اجرائيه مربوط به كالسه 9603963 منتشره در مورخ 4 آذر 1396 در شماره 8555 سال سى ام با شماره 
ــال سى ام روزنامه قدس شماره  ــماره 8561 س ــره در مورخه 12 آذر 1396 در ش آگهى 9615031 و اصالحيه منتش
ــه از باقيمانده  ــصت و س ــت و هفت هزار و هفتصد و ش ــت از: پالك ثبتى بيس پالك ثبتى دوم مورد رهن عبارت اس
ــت كه بدين وسيله  ــهد از قلم افتاده اس ــتاد و دو اصلى بخش ده مش ــصت فرعى از يكصد و هش دو هزار و يكصد و ش

اصالح مى گردد.9807009
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

شماره نامه: 139804906091000617           تاريخ نامه: 1398/06/05
شماره پرونده: 139504006091001273/1     شماره بايگانى پرونده: 9505108

آگهى اصالحى
ــره در روزنامه قدس مورخه يكشنبه 27 مردادماه 1398 به شماره 9041 و سال سى و دوم  ــت به آگهى منتش بازگش

و شماره آگهى 9806494-آ  به شرح ذيل اصالح ميگردد:
ــصد  ــت و نه هزار و شش در خط يازدهم آگهى فوق الذكر «پالك ثبتى چهل هزار و نهصد و هفتاد و پنج فرعى از بيس
ــش صد و شصت و چهار فرعى از  ــش صد و هفتاد و يك فرعى از يازده هزار و ش و پنجاه و نه فرعى از يازده هزار و ش

يكصد و هفتاد و پنج اصلى بخش ده مشهد» صحيح مى باشد.9807011
مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9803845
بدينوسيله به آقايان و شركت:

1-سعيد رضا مراديان دقيق نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1356/6/1 شماره شناسنامه 54741
2-شركت توليدى زيره جم سبزوار تاريخ ايجاد: 1378/6/10 شناسه ملى: 10380097187

3-مهدى مظفرى جوين نام پدر: محمد شماره شناسنامه : 872
ــما برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1398/5/26 شناخته نگرديد،  ــه فوق الذكر كه آدرس ش بدهكار پرونده كالس
ابالغ مى گردد كه به استناد: شماره چك: 274836 ،تاريخ چك: 1384/1/23 به عهده بانك توسعه صادرات اجرائيه 
اى تحت كالسه 9803845 به مبلغ 1/350/000/000 ريال (يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال) به آقاى على 
ــعى زاده مقدم نوقابى بدهكار مى باشيد كه براثر عدم پرداخت، بستانكار درخواست  مظفرى با وكالت آقاى محمد واس

ــه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد. لذا طبق  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالس صدور اجرائيه نموده و پس از تش
ماده 18 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محسوب مى شود كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
ــما تعقيب  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه ش ــود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ــى خ بده

خواهد شد.  آ-9806993         م.الف651
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

دادنامه
ــتان تويسركان  ــوراى حل اختالف شهرس ــهرى ش ــماره 205 ش ــه 9709988528900876 حوزه ش پرونده كالس

1149/97ح114
تصميم نهايى شماره  ،خواهان:  آقاى مقصود محمدى فرزند محمدرضا به نشانى استان همدان - شهرستان تويسركان 
ــركت تعاونى منزل  ــتاى جيجانكوه روبروى ش ــتان سيد شهاب - روس ــركان دهس ــتان تويس - بخش مركزى شهرس

شخصى
خواندگان :1- آقاى وحيد شريفى فرزند احمد به نشانى استان تهران - شهرستان تهران - شهرك صنعتى چهاردانگه 

خيابان شانزده نيم ارمان - پالك 26/2 
2- آقاى احمد شريفى فرزند غالمعلى به نشانى استان تهران - شهرستان تهران - - شهرك وليعصرخ حيدرى جاللى 

شمالى كوچه اكبرى پ8 طبقه 4
ــى 3-  مطالبه وجه بابت - . مطالبه وجه  ــارات دادرس ــارت تاخير تاديه 2- مطالبه خس ــته ها: 1- مطالبه خس خواس

چك 
 گردشكار: قاضى شورا با مشورت اعضاء شعبه پس از اعالم ختم رسيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد.

راى شورا: در خصوص دعوى اقاى مقصود محمدى فرزند محمد رضا به طرفيت آقايان - احمد شريفى فرزند غالمعلى 
2- وحيد شريفى فررند احمد به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك ويك فقره فاكتورجمعا به مبلغ 6450000تومان 
ــارت تأخير تاديه ، بدوا صدورقرار تامين خواسته ،بدين شرح كه خواهان اعالم  ــارات دادرسى و خس ــاب خس با احتس
ــت كه مبلغ 3000000تومان بابت يك فقره چك از خوانده رديف اول و مبلغ 3450000 تومان ازهر دو  ــته اس داش
خوانده بابت يك فقره فاكتور طلبكاراست كه تقاضاى رسيدگى نموده است ، شورا با توجه به جامع اوراق و محتويات 
پرونده - مفاد دادخواست تقديمى و مستندات پيوست آن از جمله رونوشت مصدق يك فقره چك به شماره و تاريخ 
ــده بانك صادرات به مبلغ 3000000 تومان كه صادر كننده خوانده رديف اول بوده و به  647234- 97/3/25 97عه
ــر موجودى در مورخه 97/4/27 منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است رونوشت مصدق يك  دليل كس
ــه 96/7/3 به مبلغ 3450000 تومان كه هردوخواندگان نيز ذيل آنرا امضا، نمودند  ــره فاكتور فروش مبلمان مورخ فق
ــده واليحه دفاعيه اى مبنى بر رد ادعاى خواهان ويا برائت   ــورا حاضر نش ــه ش واينكه خواندگان با وصف ابالغ در جلس
ذمه خود به شورا ارائه ننمودند عليهذا بنا به مراتب مذكور ضمن وارد و ثابت دانستن دعوى خواهان مستند ابه مواد 
ــى مدنى  313 - 314 قانون تجارت  و ماده 1301 قانون مدنى  و مواد 198 - 515- 522-599 قانون آيين دادرس
حكم بر محكوميت خواندگان به صورت تضامينى به پرداخت مبلغ 3450000  تومان و عالوه بر آن محكوميت خوانده 
ــته وپرداخت  مبلغ 213125 تومان بابت  ــريفى ) به پرداخت 3000000 تومان بابت اصل خواس رديف اول (احمد ش
هزينه دادرسى پرداخت خسارت تاخير تاديه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اما در خصوص خسارت تاخير 
تاديه با توجه به دگرگونى پى در پى شاخصهاى اعالم شده از سوى بانك مركزى ومشخص نبودن زمان اجراى حكم 
ــبت به محاسبه اززمان مطالبه قانونى حق در مورد مبلغ 3450000   ــورا اجراى احكام را مكلف مى نمايد نس قاضى ش
ــه 97/11/29 ودر چك كه مبلغ 3000000 تومان  ــر دو خواندگان از تاريخ اقامه دعوى مورخ ــان بابت فاكتور ه توم
ــت و بانك محال عليه مورخه 97/4/27 لغايت زمان  ــد خوانده رديف اول از تاريخ اخذ گواهينامه عدم پرداخ مى باش
ــبت به هر  اجراى حكم ووصول محكوم به اقدام و آن را از دادباختگان گرفته و تحويل داد برده نمايد .راى صادره نس
دو خواندگان غيابى وظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 رور 

قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى تويسركان مى باشد.(م الف 169) آ-9807008
قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان-  محمدى مهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــب درخواست واصله مستند به ماده  ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
ــت درگز بخش7 قوچان  ــمت ازامالك واقع در قطعه هش مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس

در ساعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك-191 اصلى واقع كالته خادمان مياب قطعه هشت درگز بخش 7 قوچان

پالك 69 فرعى مجزى شده از 191- اصلى خانم زينب محمدى ششدانگ يك باب منزل 
تاريخ تحديد:1398/06/31

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاى فوق به وسيله اين آگهى اخطار ميگردد 
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك و يا نماينده  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس كه درروز و س
ــده از طرف  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست 
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم 

و گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9806992   تاريخ انتشار:06/07/ 1398
ناصر حسن زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز 

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 139860306015003669- 1398/5/12 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى مصطفى دوزنده به شناسنامه شماره 7852 كد ملى 0748418121 صادره تايباد فرزند گل محمد در 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 112,80 متر مربع پالك شماره 557 مكرر فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان  شش
ــهم االرثى مصطفى - فوزيه - خليل  ــمتى از مالكيت س ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــهرت همگى غفارى ورثه مرحوم عبدالرزاق غفارى و قس و ماريه ش
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

شد. 9806339
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/23 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/7
غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 
 ﹅︣︵ را از ﹩︐︺︣︀ر︨︐︀ن د﹋︐︣ ︫ــ﹝﹫︋

 .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩٢، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋﹩︐︺︣ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن د﹋︐︫︣  ︧︀︋︡اری︋ 

ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥- ز︻﹀︣ا﹡﹫﹥ ٨ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑*

*﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٢

*﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز*

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

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

ـ﹥ ︵ـ﹢ر  آ﹎﹩ د︻ـ﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︻ـ︀دی︋ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ دوم) ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر : ٧/۶/٩٨

ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ء ﹝︐ــ︣م︫ 
﹝︧﹊﹟ ﹋︀﹡﹢ن ︗︀﹡︊︀زان ا︨ــ︐︀ن ﹇︤و﹟ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹝ــ﹩ آ︡ ︑︀ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی︋ 
﹡﹢︋️ دوم ﹋ــ﹥ در روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/۶/٢٢ راس 
 ﹟︪ــ︀﹡﹩ ﹇︤و﹡ ﹤ ــ︀﹜﹟ ﹋﹢︔︣︋   ︨﹏﹞ در ︊ ︨ــ︀︻️ ٩︮ 
︀ر راه ︻︡ل ︋﹟ ︋︧ــ️ ︀︨ــ﹞﹫﹟ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد 
 ️﹢︱︻ ﹤︣︐﹁د ︀ ︀مدر د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ︋︣﹎﹥ ︨ــ ︀︋
︀ً ︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ﹡ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫﹢ه  ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ︲﹞﹠
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︭﹢ب ١٣٨٧/٣/٩ ﹨︣ ﹉ از 
ا︻︱ــ︀ء ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑ــ︀م ا﹐︠︐﹫︀ری (از 
﹝﹫ــ︀ن ا︻︱︀ء ︑︺︀و﹡﹩ و ︀ ︠︀رج از آ﹡︀ن) ︋︣ای ︱﹢ر در 
﹝︖﹞︹ و ا︻﹞ــ︀ل رای ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞︀︡. ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ 
﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ٣ رای و ﹨︣  ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︫﹉ رای 
︀ً و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋︀  ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︲﹞﹠
 ﹩﹎ــ﹉ روز ︋︺︡ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ﹏﹋﹢﹞ ــ﹢ر و﹋﹫ــ﹏ و︱
﹝︢﹋﹢ر ︑︀ ﹉ روز ﹇︊﹏ از ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︋﹥ ︾﹫︣ از ا︀م 
ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹠︷﹫﹛ و ︑﹢︨ــ︳  ︑︺︴﹫ــ﹏ در ﹝﹏ د﹁︐︫︣ 
﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه/︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨︀ن ︋︣ر︨﹩ و ︑︀﹫︡ ︫﹢د 
و ﹝︖﹢ز ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︮ــ︀در ﹎︣دد در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت 
 ︡﹫︀︑ ﹤  ︋️︧︀ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ر︨ــ﹞﹩ ︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ ﹝﹩︋ 

﹊﹩ از د﹁︐︣︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ ر︨﹫︡ه ︋︀︫︡.
 ︀ ︣ه و ︋︀زرس︡﹞ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥: ١- ﹎︤ارش ﹨﹫︀ت

︋︀زر︨︀ن
ــ︀ل ﹨︀ی ٩۴ و  ﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩︨  ٢- ︵ــ︣ح و ︑︭﹢ــ︉︮ 

٩۵ و ٩۶
٣- ا﹡︐ــ︀ب ا︻︱ــ︀ء ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه 

︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل
۴- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨ــ︀ن ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

︋︣ای ﹝︡ت ١ ︨︀ل
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۳

«︉﹫ «آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹝︭﹢ل ﹎﹑︋﹩ و︨ 
ــ﹫︉    سـازمان كشـاورزى و موقوفات چناران در ﹡︷︣ دارد ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹑︋﹩ در﹎︤ی و︨ 
︨︣︀﹡︡ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹥ ﹁︣وش︋  ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︋﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︀ت ﹝︪︣و︾︀  ︋﹩﹡︀﹠︊﹛
ــ﹢د را در ﹁︣م ﹨︀ی ﹝︭﹢ص  ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️︠  ︀زد︡ و︎  ︀︾︀ت ﹝︤︋﹢ر︋  ﹝︐ــ︣م ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ از︋ 
︡ه   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉ رت﹢  ︮﹤ ︡ه (﹝︊﹙︼ ١٠٠﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) را︋  ــ︍︣ده ︑︺﹫﹫﹟︫  ﹥ ﹨﹞︣اه︨  درج و︋ 
                     ﹤  ︋﹤︐︧ ــ︣︋   ︨️﹋︀ ︀︀ن و﹇️ اداری ١٣٩٨/۶/١۴ در︎  ــ︀ز﹝︀ن ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎   ︨﹟در و︗﹥ ا ﹩﹊﹡︀︋

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︀ن﹞︀ز  ︨﹟ا ﹤﹡︀ د︋﹫︣︠ 
آدرس : ١-︋︀غ ︔︀﹝﹟(︫︀﹨﹫﹟ ﹇﹙︺﹥): ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︀︫﹫﹥ ︗︀ده ﹇﹢﹇- ︪︡﹞ ﹜︡︀ن رو︨︐︀ی 

﹤︺﹚﹇ ﹟﹫﹨︀︫
 ️﹋︣ ︺︡ از︫  ︪︐﹥ : ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹝﹢﹇ - ︪︡︀ن ︗︀ده رو︨︐︀ی ﹝︧﹟ آ︋︀د︋   ︎︦ ٢-︋︀غ︎ 

 ﹤س راد﹢︑
 ︀ ﹢رت ︾﹫︣ ︱﹢ری ﹝﹀︐﹢ح و︋   ︮﹤ ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ در ﹝︤ا︡ه︋  شـرايط مزايده :  ١-︎︀﹋️︫ 

︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹇︣ارداد ﹝﹠︺﹆︡ ﹝﹩ ﹎︣دد.
٢-︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ ، ﹝︪︣وط ، ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده و ︑﹢﹏ ︎︦ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده 

﹢د.   ︫﹩﹝﹡
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️. ٣-︨︀ز﹝︀ن در رد و ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥︎ 

۴-︨︍︣ده ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه در ︮﹢رت ا﹡︭︣اف ︋﹥ ﹡﹀︹ ︨︀ز﹝︀ن ︲︊︳ ﹝﹩ ︫﹢د.
۵-اراــ﹥ و︔﹫﹆﹥ ﹝﹙﹊ــ﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋︀ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︗️ ︎︣دا︠ــ️ ارزش ﹝︭﹢ل ا﹜︤ا﹝﹩ 

ا︨️.
︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨-۶

آدرس: ﹠︀ران ︀︫ــ﹫﹥ ︗︀ده آ︨ــ﹫︀﹩ ﹝﹆︀︋﹏ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت 
﹠︀ران 

٧- ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س:   ٠٩١۵١٨٢٧٢٣٣     ٠٩١۵١٨٢۶٠۵۵    ٧-۴۶١٢۴١۵۶-٠۵١ /ع
۹۸
۰۷
۰۰
۰

ع ۹
۸۰
۷۰
۱۸

فراخوان مناقصه
 

︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷ــ︣ دارد 
را﹨︊ــ︣ی  و  ﹡﹍ــ︡اری  ︑︺﹞﹫ــ︣،  ا﹝ــ﹢ر 
︑︃︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︨︐︀د 

﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٩٨، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۵٧٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری  ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی︫  ﹙﹢ار︫   ︋-︪︡ــ﹞

٩۴- ︵︊﹆﹥ اول ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۶/۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑*

*﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/١٣

*﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۵/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز*

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۰۷
۰۰
۴

ــ︊︤ و ﹋︀رت (﹋︀رت ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡︀و﹎︀ن  ︋ــ︣گ︨ 
︻﹞﹢﹝﹩)   ︨︀ز﹝︀ن را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
︗ــ︀ده ای ︠ــ﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋﹞︍︨︣ــ﹩ ﹝︡ل 
﹑ک  ﹞︀ره︎   ︫﹤ ١٣٩۵ ر﹡﹌ ﹡︀ر﹡︖﹩ رو︾﹠﹩ ︋ 
٨۵٣ع۴۴ اــ︣ان ۴٢  و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   ٣٣۵٩۴٠١٠١٢٧١٧٨
﹝﹞﹢د  ︋﹠ــ︀م   NAB374438GA000608
د﹨﹆︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹋︀رت ٣٠٨٣٠٠۶﹝﹀﹆﹢د 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️، ︨ــ﹠︡ و ﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︠﹢دروی 
︎︣اــ︡ ︗ــ﹩ ︑﹩ ا﹊ــ︦ آی ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ﹡﹢ک 
۶٧۴ل۶۵  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  ﹝ــ︡ادی 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2259034 و︫  ا︣ان ١٢︫ 
︫ــ︖﹫︺﹩  ︨ــ︺﹫︡  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   S1412286672613

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۶
۹۶
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۰

︨ــ﹥ ︋︣گ ︨ــ﹠︡ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ ا︧︀ن ︫ــ﹊︀ری ١۵٠  
﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ زر︫ــ﹊﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 446682 و 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨۴۴۵۵   ︫﹤ ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥ 9514059︋ 
ا︣ان ٧٧۵ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و 
﹑ک  اــ︣ان ٢۶-٩٣۴  ــ﹞︀ره︎  ــ﹥︫  ۴٠۵﹝ــ︡ل ١٣٩٠︋ 
ص ۶١ و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر١٢۴٩٠٠۶٨١۴٨و︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAM11CA0BK431064 ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م ︧ــ﹫﹟ ︋﹙﹫ــ︀ن 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡

/ع
۹۸
۰۷
۰۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل
 الملک الحق المبین

»دان تهان« وزیر آموزش اســترالیا از تشکیل کارگروه ویژه 
متشکل از نمایندگان دانشگاهی و نهادهای اطالعاتی، برای 
مبــارزه با اعمال نفوذ بیگانگان بر دانشــجویان و پروژه های 
تحقیقاتــی خبر داد. این اقدام در حالی اســت که به تازگی 

تنش ها میان استرالیا و چین به اوج خود رسیده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با دو شــبکه 
خبری فاکس۵۹ و سی.بی.اس۴ در پاسخ به پرسشی درباره 
رویدادهای رخ داده در نشست گروه 7 در فرانسه و اینکه آیا 
باید از روسیه برای بازگشت به این گروه دعوت به عمل آورد، 
گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که 

باید از روسیه دعوت کرد تا به این فرمت بازگردد. 

»وانگ یی« وزیر امــور خارجه چین به یک هیئت تجاری 
هنگ کنگی گفــت که باید حمایت بیشــتری از دولت این 
شــهر صورت گیرد تا درگیری ها پایان یابد. این درگیری ها 
بزرگ ترین بحرانی اســت که هنگ کنگ از سال 1۹۹7 با آن 

مواجه شده است.

»بثینه شعبان« مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد، رئیس 
جمهور سوریه تأکید کرد که جنگ علیه سوریه، فقط جنگ 
اقتصادی نیست. وی با اشاره به ابعاد فکری و تاریخی جنگ 
علیه سوریه، تأکید کرد که این کشور به نبرد علیه تروریسم 

ادامه خواهد داد تا آن را بیرون براند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاســت جمهوری افغانستان 
تأکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری خط قرمز مردم و دولت 
است. وی در این باره گفت: ما از موضع مقتدرانه با طالبان وارد 
گفت وگو خواهیم شــد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

خط قرمز مردم و دولت افغانستان است.

»احمد الکنانی« نماینده ائتالف »الفتح« عراق با اشــاره به 
درخواســت 160 نماینده برای اخراج نظامیان تروریســت 
آمریکایی، تأکید کرد که شرایط برای تصویب این قانون فراهم 
اســت. وی موضعگیری اخیر دولت عراق نسبت به حمالت 
پهپادی رژیم صهیونیستی به الحشدالشعبی را »زشت« قلمداد 
و تأکید کرد که این موضع، با حجم این حادثه تناسب ندارد.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه با بیان اینکه توافق مسکو 
و آنکارا درخصوص منطقه ادلب در حال عملیاتی شدن است، 
تأکید کرد: مسکو نمی تواند در برابر حمالت نیروهای شورشی 

مسلح از جنوب ادلب تماشاگر و بی تفاوت باشد.

ادامه بحران برگزیت برای انگلیس

درخواست جانسون از ملکه برای تعطیلی    پارلمان
  جهان   شبکه بی بی سی گزارش داد: بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس در ادامه تالشش برای خارج کردن انگلیس به هر 
طریق ممکن از اتحادیه اروپا از ملکه درخواست خواهد کرد تا 
جلسات پارلمان را تا 1۴ اکتبر )22 مهر( تعطیل کند. روزنامه 
آبزرور به تازگی گزارش داد، نخست وزیر انگلیس از »جئوفری 
کاکس« وزیر دادگســتری این کشور پرســیده است که آیا 
می تواند پارلمان را از ۹ ســپتامبر )1۸ شهریور( به  مدت پنج 
هفته تعطیل کند تا نگذارد قانون گذاران مانع از اجرای برگزیت 
بدون توافق شوند؟ براساس این گزارش، قصد جانسون آن است 
که با تعلیق فعالیت پارلمان مانع از اقدام نمایندگان علیه اجرای 
برگزیت بدون توافق شــود. جانسون از دوره کمپین انتخابات 
نخست وزیری اعالم کرده بود دولتی که تشکیل دهد، بریتانیا 
را بــا توافق یا بدون توافق با بروکســل، از اتحادیه اروپا خارج 
می کند.مجمع نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس این اقدام را 
اقدامی عصبانی کننده خوانده و تأکید کرده است که این مسئله 
می تواند به رأی عدم دولت به آقای جانســون و سقوط دولت 
منجر شود. روز شنبه حزب کارگر انگلیس و نمایندگان خواهان 
باقی مانــدن بریتانیا در اتحادیه اروپــا در واکنش به احتمال 
تعطیلی پارلمان گفتند، چنین اقدامی مقابله با دموکراسی و 
بی مسئولیتی کامل است و این کشور را به کام فاجعه برگزیت 

بدون توافق خواهد کشاند.روز سه شنبه نیز احزاب مخالف دولت 
انگلیس در بیانیه ای اعالم کردند که در تالشند تا مانع از وقوع 
برگزیت بدون توافق شوند. احزاب مخالف اعالم کردند تالش 
خواهند کرد تا قانونی را به تصویب برسانند که در آن بوریس 
جانسون مجبور شود خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به تعویق 
انداخته تا از احتمال ایجاد هرج و مرج به دلیل عدم دستیابی به 

توافق تا پایان اکتبر جلوگیری شود.
»ترزا می« نخست وزیر مستعفی انگلیس سه بار توافق با اتحادیه 
اروپا را به پارلمان ارائه کرد اما قانون گذاران هر سه بار این طرح را 
رد کردند. او سوم خرداد امسال با اعالم شکست تالش هایش برای 
حصول توافق با بروکسل برای خروج از اتحادیه اروپا استعفای خود 
را اعالم کرد و در تاریخ هفتم ژوئن )17 خرداد( رسماً از سمت 
خــود کناره گیری کرد. در حالی که تنها 60 روز تا پایان مهلت 
انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا باقی مانده اســت، اتحادیه 
اروپا هنوز برای انجام مذاکرات مجدد با انگلیس برای رســیدن 
به توافقی درباره برگزیت موافقت نکرده است. بوریس جانسون 
وعده داده است که روز 31 اکتبر )۹ آبان( لندن با توافق یا بدون 
توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. تحلیلگران بر این باورند 
در صورتی که انگلیس بدون تصویب توافق از اتحادیه اروپا خارج 
شــود، با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد. 

خبرگزاری فرانســه: 1۸ سال پس از ترور 
احمد شاه مسعود، فرمانده محبوب جنبش  
مقابله با طالبان در افغانستان، احمد مسعود 
سی ســاله تنها پســر او درصدد ادامه دادن 
راه پدرش در مقابله با این شــبه نظامیان با 
ورود پیدا کردن به عرصه پرآشوب سیاست 

افغانستان است.
رویترز: ســئول سفیر ژاپن را در اعتراض به 
تصمیم این کشور مبنی بر حذف کره جنوبی 

از لیست سفید تجاری احضار کرد.
ایندیپندنت: نتایج نظرســنجی مؤسســه 
»مورنینگ کانسالت« نشان می دهد مقبولیت 
عملکــرد رئیس جمهور آمریــکا در تمامی 
ایالت هایی که انتظار می رود رقابت در آن ها 
برای انتخابات 2020 اهمیت داشــته باشد 

کاهش یافته است.
بی بی سی: در حالی که جنگل های آمازون 
از چند هفته پیش طعمه آتش گسترده شده 
است دولت برزیل می گوید تنها به شروطی 
حاضر به پذیــرش کمک جی7 برای اطفای 
حریق اســت که تصمیم گیری درباره نحوه 

هزینه  این کمک ها به عهده این کشور باشد.
المیادین: سازمان الحشدالشعبی عراق اعالم 
کرد که چهارمین مرحله از عملیات نظامی 
این سازمان موسوم به »اراده پیروزی« )ارادة 
النصر( برای پاک سازی مناطق صحرایی عراق 
از تروریسم با موفقیت و پاک سازی مساحتی 

به وسعت 3۴ هزار کیلومتر پایان یافت.

چرا آمریکا خواستار مذاکره 
با انصاراهلل شده است؟

نقطه  به  راهبرد معاصر: جنــگ در یمن 
حساس و سرنوشت ســازی رسیده است که 
از تحول مهم در معادالت نظامی و سیاســی 
نشأت می گیرد. پیروزی های گسترده انصاراهلل 
در میدان های نبرد و پیشــرفت های شگرف 
نظامی یمنی ها در دســتیابی به سالح های 
حســاس و مدرن موجب شــده اســت تا 
سیگنال های درخواست پایان جنگ این بار 
نه از ســوی مجامع بین المللی و یا از سوی 
صنعا بلکه از ســوی متجاوزان صورت  گیرد 
که با تغییر معادالت میدانی اکنون خود را در 

باتالقی خطرناک و مرگبار گرفتار می بینند.
در همیــن راســتا چند روز پیــش روزنامه 
آمریکایی وال اســتریت ژورنال در مطلبی از 
تصمیم کاخ ســفید برای آغــاز گفت وگوی 
مســتقیم بــا جنبــش انصــاراهلل یمن با 
میانجیگری عمان خبــر داد. اگرچه آمریکا 
پیشتر و در جریان مذاکرات صلح استکهلم 
نیز سعی کرده بود تا از خود چهره ای مخالف 
تداوم جنگ و جنایت های عربستان و امارات 
در یمن نشان دهد اما واقعیات پررنگ دیگری 
چون مماشات با سعودی ها و اماراتی ها پس 
از نقض مکرر توافقات اســتکهلم و نیز وتوی 
طرح کنگره بــرای قطع حمایت های نظامی 
از عربســتان و امارات از سوی ترامپ، نیات 
بشردوستانه کاخ سفید را برای دست زدن به 
مذاکره مستقیم با انصاراهلل زیر سؤال می برد. 
در این شــرایط این پرسش که واشنگتن از 
مذاکره مســتقیم با انصاراهلل چــه اهدافی را 

دنبال می کند؟ طرح می شود.
در برهه زمانی شکل گیری مذاکرات استکهلم 
در ســپتامبر 201۸ عامــل بنیادیــن برای 
نقش آفرینی کاخ ســفید در تشکیل چنین 
توافقی، از ضرورت اقدام متناسب واشنگتن 
به فشــارهای داخلی و بین المللی برای قطع 
حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن 
پس از قتل فجیع جمال خاشــقچی توسط 
سعودی ها ناشــی می شــد. اما اکنون کاخ 
سفید با شــرایط جدیدی روبه روست. اوالً با 
فاجعه بار شــدن وضعیت یمن دولت ترامپ 
توجیهی حتی برای افکار عمومی داخلی در 
تداوم فروش ســالح به عربستان ندارد. ثانیاً 
در وضعیــت کنونی ســعودی ها و اماراتی ها 
نمی تواننــد توضیح دهند کــه ادامه جنگ 
چگونه آن ها را به اهداف مورد نظرشــان در 
آغاز تجاوز نزدیک تر می کند؟ بنابراین می توان 
برآورد آمریکایی هــا را چنین در نظر گرفت 
که جنگ به روشــی که عربســتان سعودی 
پیش بینی کــرده بود پایــان نخواهد یافت، 
اما صلح با انصــاراهلل تداوم حکمرانی خاندان 
آل سعود بر شبه جزیره را موجب خواهد شد.

روند تحــوالت یمن از آغــاز انقالب 2011 
تاکنون این واقعیت را برای کشورهای منطقه 
به ویژه جبهه بین المللی مخالفان انقالب ثابت 
کرد که حوثی ها قابل حذف از تحوالت آینده 
نیســتند. از سوی دیگر بر این اساس تحلیل 
مقامات کاخ ســفید آن اســت که انصاراهلل 
می تواند نگرانی های عربســتان سعودی در 
مــورد ارتباط آن هــا با ایــران و تهدیدهای 
مربوط به منافع عربســتان در باب المندب را 
مورد توجه قرار دهد. همچنین جنگ آشکار 
بین نیروهای تحت حمایت سعودی و امارات 
امکان اختالف میان ایــن دو متحد نزدیک 
واشنگتن را جدی کرده است.  بر اساس این 
مؤلفه ها می توان گفت شــرایط جدید یمن 
و منطقه موجب شــده است تا در چرخشی 
راهبردی مقامات کاخ سفید مذاکره با انصاراهلل 
را مستقیماً کلید زده و در ادامه عربستان را 
برای ورود به این فرایند تحت فشار قرار دهند.

   ماهیت ناامنی های سریالی درغزه 
تالش جیره خواران 

صهیونیسم برای ایجاد ناامنی 
از  فلســطین  بهداشــت  وزارت  جهان: 
شهادت دو تن بر اثر انفجاری که در غرب 
نوار غزه به وقوع پیوست خبر داد. پس از 
آن مقامات فلسطینی اعالم کردند که سه 
پلیس دیگر در دو انفجار دیگر کشــته و 
چندین تن دیگر زخمی شده اند. رسانه ها 
این حمله را به رژیم صهیونیستی نسبت 
داده انــد. تل آویو اما هر گونه حمله به غزه 
را رد کرده است. وزارت کشور فلسطین با 
بیان اینکه به سرنخ هایی در مورد حمالت 
دست یافته، عامالن را جیره خواران مزدور 
دشــمن صهیونیســتی و جاسوسان آن 
دانسته که به هر شیوه ای تالش می کنند 

تا نوار غزه را ناامن کنند.

ادلب ملک شخصی تروریست ها نخواهد شد
اراده مستحکم ارتش سوریه برای بازپسگیری استان ادلب در شمال این کشور به 
عنوان آخرین دژ تروریست های تحت حمایت ترکیه، اردوغان را برای حفظ این 
پایگاه مهم به صرافت انداخته و وی را به مسکو کشاند. اردوغان که در طول چند 
سال گذشته از بحران سوریه با پشتیبانی دیپلماتیک، لجستیک و نظامی؛ ادلب 
را به پایگاه امنی برای تروریســت ها تبدیل کرده در کنفرانس خبری مشترک با 
پوتین در ادعایی مضحک مدعی شد حمالت دمشق مانع اجرای توافق سوچی و 

رشد افراط گرایی بوده است.
 این ادعا را هر عقل ســلیمی به راحتی رد می کند. این اقدامات ارتش سوریه که 
در راســتای حفظ تمامیت ارضی این کشور صورت می گیرد نیست که موجب 
تداوم بحران بوده بلکه این تحرکات مشــکوک آنکارا در طول مرز با سوریه است 
که با ایجاد مأمن امنی برای تروریســت ها مشــکالت بعدی را ایجاد کرده است. 
تروریســت های تحت حمایت آنکارا اکنون ادلب را در اشغال خود دارند. عالوه بر 
این ترکیه مناطقی در حد فاصل عفرین تا جرابلس را تحت کنترل مستقیم خود 
دارد. این در حالی است که ترکیه و آمریکا در چند روز گذشته به توافقاتی برای 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه دست یافته اند. بسیاری از تحلیلگران نگران آن 
هستند که آنکارا با ادعای مبارزه با تروریسم و حمایت از بازگشت آوارگان ترکیب 

جمعیتی مناطق شمال سوریه را تغییر دهد.
حتی برخی ناظران بر این باورند که ترکیه ممکن اســت اهدافی فراتر از توافق با 
روسیه و ایران در شمال سوریه دنبال کند و در پی آن باشد تا بخش هایی از خاک 

سوریه را به کشورش ضمیمه کند. 
این مسئله نیز به شدت موجب نگرانی دولت سوریه شده و مقامات این کشور با 
محکومیــت ورود نظامیان ترک به ادلب، اعالم کرده اند که دخالت نظامی ترکیه 
در ادلب در راســتای اهداف توسعه طلبانه و اشغال گرایانه اردوغان و اندیشه های 

عثمانی گرایی وی است.
 با وجود همه این توطئه ها ادلب به زودی به خاک ســوریه بازخواهد گشت. قرار 
نیست این قسمت از خاک سوریه به ملک شخصی تروریست ها تبدیل شود. اکنون 
به جز مناطق کردنشین شرق فرات که تحت سلطه کردها تحت پیمان آمریکا قرار 
دارد دیگر مناطق سوریه با جانفشانی ارتش این کشور آزاد شده و بدون شک ادلب 
نیز به زودی طعم شیرین آزادی را خواهد چشید؛ اگرچه ممکن است این اتفاق در 

کوتاه مدت نیفتد اما حتماً روی خواهد داد.

 چراغ سبز پنتاگون
 به ژاپن برای فروش 73 موشک رهگیر 

تابناک: پس از آنکه روز سه شنبه، وزیر دفاع ژاپن هشدار داد که »پیونگ یانگ« 
در حال توسعه کالهک  جنگی است که می تواند به سپر دفاع موشکی ژاپن نفوذ 
کند، روز گذشــته اخباری منتشر شــد مبنی بر اینکه »توکیو« قصد دارد 73 
موشک رهگیر آمریکا را برای مقابله با تهدید احتمالی کره شمالی خریداری کند.

 بنا به گزارش شــبکه روســی »راشــاتودی«، توکیو درصدد اســت از طریق 
موشک های رهگیر آمریکا، دفاع موشک بالستیک خود را تقویت کند و در همین 
راستا، پنتاگون چراغ ســبز فروش 73 موشک »استاندارد-3 بالک IIA« را به 

ژاپن نشان داد.
تصمیم جدید ژاپن برای خرید این موشــک ها، در حالی اتخاذ شــده است که 
»تاکاشی ایوایا« وزیر دفاع ژاپن روز سه شنبه گفت: پیونگ یانگ در حال توسعه 
کالهک جنگی است که می تواند به سپر دفاع موشکی ژاپن نفوذ کرده  وامنیت 

این کشور را در خطر قرار دهد.
 به دنبال بی توجهی های آمریکا و کره جنوبی به هشــدارهای اخیر کره شمالی 
درباره برگزاری رزمایش مشــترک آن ها در شــبه جزیره کره، پیونگ یانگ در 

هفته های اخیر چندین بار موشک های کوتاه برد آزمایش کرده است.
 »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی پیش از این تأکید کرده بود که کشورش 
بایــد برای مقابله بــا »تهدیدات نظامی مداوم و فشــارهای تهاجمی نیروهای 

متخاصم« توسعه تسلیحات جدید راهبردی تاکتیکی را سرعت دهد.
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عکس نوشت

بنای هولوکاست در مراکش! 
در پی افشای خبر پروژه ساخت بنای یادبود هولوکاست در مراکش 
و باال گرفتن خشم گسترده مردم این کشور، مسئوالن مراکشی کار 
تخریب این بنای یادبود را آغاز کردند. به تازگی برخی گزارش ها در 
رسانه های مراکشی به نقل از روزنامه اورشلیم پست اعالم کردند، این 
سازمان قصد دارد یک بنای یادبود و نمایشگاه هایی درباره هولوکاست 
را در فاصله 26 کیلومتری جنوب شرق مراکش بنا کند تا نخستین 
در نوع خود در شــمال آفریقا باشد. به جز دو کشور مصر و اردن که 
با رژیم صهیونیســتی قرارداد صلح امضا کرده اند، هیچ کشور عربی 

دیگری روابط رسمی و علنی با این رژیم ندارد.

 توافق بر سر نخست وزیری کونته   نصراهلل خطاب به صهیونیست ها:   برای دومین باردرماه جاری میالدی
چین به رزم ناو آمریکایی 

اجازه ورود به بنادرش را نداد
 عجله ای نداریم؛ همچنان

 در آماده باش بمانید
ایتالیا به تشکیل دولت 

ائتالفی نزدیک  شد
مهر: چین درخواســت رزم ناو آمریکایی 
برای پهلو گرفتــن در بندر چینگ دائو را 
رد کرد. این دومین باری اســت که چین 
در ماه میالدی جاری با کشتی های نیروی 
دریایــی آمریکا چنین رفتــاری می کند. 
چنــدی پیش، بــا تشــدید درگیری در 
هنگ  کنــگ و انتقاد چین از دخالت های 
واشنگتن، از ورود دو کشتی آمریکایی به 
بندر هنگ کنگ ممانعت شد. رزم ناوهای 
آمریکایی گاه به گاه از بنادر چین بازدید 
می کننــد. این اواخر، بــاال گرفتن تنش 
تجاری میان چیــن و آمریکا و مداخالت 
واشــنگتن در امور تایوان و هنگ کنگ به 

تیرگی رابطه دو کشور افزوده است.

در  لبنــان  حزب اهلل  کل  دبیــر  فارس: 
جریان دیدار با مبلغین عاشورایی، درباره 
زمــان واکنش بــه حمــالت پهپادهای 
صهیونیست به ضاحیه بیروت موضعگیری 
کــرد. سیدحســن نصراهلل خطــاب به 
صهیونیســت ها گفت: آســوده بخوابید 
واکنش امروز نیست. زمان حمله قنیطره 
که 6 شهید برجای گذاشــت ما 10 روز 
صبر کردیم اکنون عجله نداریم و اسرائیل 
همچنان در آماده باش بماند. شــایان ذکر 
است رژیم صهیونیستی از یکشنبه شب 
که نصــراهلل از واکنــش حتمی به حمله 
پهپادهای رژیم صهیونیستی سخن گفته 

بود در وحشت به سر می برند.

ایسنا: جنبش پنــج ستاره و اپوزیسیون 
حزب دموکراتیک به عنوان دو حزبی که 
برای تشــکیل دولت جدید ایتالیا تالش 
می کنند به پیشرفت هایی در حصول توافق 
ائتالفی دست یافتند. بر این اساس حزب 
دموکراتیک با نخست وزیری مجدد جوزپه 
کونته موافقت کرده است. استعفای کونته 
پس از بروز اختالفاتی با ماتئو ســالوینی، 
معاون نخست وزیر ایتالیا رخ داد. سالوینی 
از حزب لیگ جناح راست اعتقاد دارد که 
انتخابات جدید او را به پست نخست وزیری 
می رساند. پیشتر مذاکرات تشکیل ائتالف 
میان جنبش پنج ستاره و حزب لیگ انجام 

شده بود که ناکام ماند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان  همزمان با سفر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه به روسیه و بازدید دیروز 
اردوغان و پوتین از هواپیمای سوخوی پیشرفته 
روسی در نمایشــگاه هوایی »مکس201۹« 
روسیه در حومه مسکو، خبرگزاری ریانووستی 
از مذاکره سران دو کشور برای تحویل این مدل 
هواپیمای جنگنده روسی به ترکیه خبر داده 
است.دولت روسیه پیشــتر در پی اعالم عدم 
تحویل هواپیمای پیشرفته اف-3۵ آمریکا به 
ترکیه، از تمایل مسکو برای فروش هواپیماهای 
پیشرفته سوخو به ترکیه خبر داده بود. اردوغان 
نیز تهدید کرده بــود در صورت عدم تحویل 
هواپیمای اف-3۵ آمریکایی از ســوی دولت 
ترامپ به ترکیــه، دولت آنکارا نیازمندی های 
دفاعی خود را از دیگر منابع از جمله روســیه 

تأمین خواهد کرد.
آمریکا و ترکیه بر سر خرید سامانه ضدهوایی 
اس-۴00 روسی از سوی ترکیه، اختالف نظر 
دارند و واشنگتن پس از تسلیم محموله های 
این سیســتم ضدهوایی از ســوی روسیه به 
ترکیه، اعالم کــرد هواپیمای اف-۵ را تحویل 
ترکیــه نمی دهد. از نظر واشــنگتن ترکیه به 
عنوان متحد عضو ناتو برای غرب، نباید برای 
تأمین نیازمندی های دفاعی خود به ســمت 

روســیه برود. بر اســاس خبر »ریانووستی« 
مقامات ارشد ترکیه و روسیه در حاشیه دیدار 
اردوغان از روســیه، درباره تحویل هواپیمای 
سوخوی 37 و ۵7 با یکدیگر مذاکره کرده اند. 
در صورت خرید نهایی این هواپیما از ســوی 
ترکیــه، دولت آنکارا به جای سیســتم دفاع 
ضدموشکی آمریکایی »پاتریوت« از سیستم 
روسی اس-۴00 و به جای هواپیمای اف-3۵ 
آمریکایی هواپیماهای سوخوی پیشرفته 37 
و ۵7 را جایگزیــن خواهد کرد. بنا به گزارش 
ریانووســتی، اردوغان در بازدید از نمایشــگاه 
هوایی مکس201۹ هنگام مواجهه با هواپیمای 
سوخوی۵7 روسی، از پوتین همتای روس خود 
پرسید: قرار است از این ها بخریم؟ و پوتین در 
جواب پاســخ داد: بله می توانید بخرید. سپس 
دو رهبــر از پلکان باال رفتنــد و داخل کابین 
خلبان هواپیمای سوخوی۵7 را تماشا کردند.

خبر

اردوغان به جای اف35 آمریکایی سوخوی57 روسی می خرد
بیشتر شدن فاصله میان دو متحد ناتو

 تسنیم  یک منبع امنیتی عراقی افشا کرد: 
در حمالتی که در هفته گذشته علیه مواضع 
الحشدالشعبی صورت گرفت، دولت سعودی و 
کردهای سوریه با رژیم صهیونیستی همکاری 
کرده اند. این منبــع امنیتی عراقی به پایگاه 
خبری میدل ایســت آی گفته است که بار 
مالی این عملیات بر دوش دولت ســعودی 
بود و هنگامی که »ثامر السبهان« وزیر مشاور 
دولت ســعودی در امور کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس در ماه ژوئن )خرداد( گذشــته 
به شهر »رقه« در شمال ســوریه رفته بود، 
برنامه ریزی ها در خصوص این حمالت صورت 

گرفت.
بنابرایــن، ثامــر الســبهان کــه از نزدیکان 
»محمد بن ســلمان« محســوب می شود، 
پیشــنهاد کرده بود که کردهای ســوریه در 
ازای دریافت مبالغــی، پایگاه های خود را در 
اختیار پهپادهای اســرائیلی قــرار دهند. به 
گفته این منبع عراقی، پهپادهای اســرائیلی 
بــرد الزم برای حمله به عــراق را ندارند و از 
این رو شــمال ســوریه به عنوان مبدأ پرواز 
این پهپادها انتخاب شد. او گفت که در ابتدا 
درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی در این 
حمالت شک و تردید داشت؛ چرا که معتقد 

بود پهپادهای این رژیم توانایی پرواز تا عراق 
را ندارند. در دو هفته گذشته چندین پایگاه 
و انبار سالح نیروهای الحشدالشعبی در عراق 
هدف حمالت ناشناسی قرار گرفته است که 
فرماندهان الحشدالشــعبی این حمالت را به 
رژیم صهیونیستی نسبت می دهند و مسئوالن 
این رژیم نیز تاکنون مسئولیت خود را در این 
حمالت تکذیب نکرده انــد. در آخرین مورد 
یک پهپاد ناشناس در روز یکشنبه گذشته دو 
خودرو تیپ ۴۵ الحشدالشعبی در منطقه قائم 
در نزدیکی مرز سوریه و عراق را هدف قرار داد 
و در این حمله دو نیروی الحشدالشــعبی به 
شهادت رسیدند. پس از این حمله »اسرائیل 
کاتص« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با بیان 
اینکه »مســئولیت خود در عملیات عراق را 
هنوز اعالم نکرده ایم« مدعی شد که اسرائیل 

در هر مکانی علیه ایران اقدام خواهد کرد.

خبر

همکاری سعودی ها با تل آویو در حمله به حشدالشعبی عراق
منبع عراقی افشا کرد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حسین شیخ االسالمی- سفیر سابق ایران در سوریه

بدون تیتر

تحلیل

خبر

 انعکاس
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 جهان  در حالی که مذاکراتی میان طالبان 
و آمریکا در جریان است، تندروهای طالبان از 
مذاکره با واشنگتن خودداری می کنند و آماده 
این هســتند که به داعش بپیوندند؛ چراکه با 
رویکردها و منافعشــان هماهنگ تر اســت. 
روزنامه تایمز انگلیس در گزارشــی با اشــاره 
به این موضوع نوشــت: اعضایی از طالبان به 
مذاکرات با آمریکا به مثابه کوتاه آمدن از اصول 
نگاه می کنند. مسئوالن آمریکایی پیش از این 
مذاکرات در دوحه را با رهبران طالبان از ســر 
گرفتند. هدف از این مذاکرات تالش برای پایان 

دادن به 1۸ سال جنگ است.
هنوز هیچ جزئیاتــی از توافق احتمالی میان 
طالبان و واشنگتن منتشر نشده و تاریخی هم 
برای عقب نشینی نهایی نیروهای آمریکایی از 
افغانستان مشخص نشده است. تایمز نوشت که 
برخی رهبران طالبان به نظر خوشبین هستند؛ 
چراکه معتقدند دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریــکا برای این توافق اشــتیاق زیادی دارد 
و می خواهد کشــورش از بار سنگین نزاع در 
افغانســتان رها شــود. اما این خوشبینی به 
همه رهبران طالبان تسری پیدا نمی کند زیرا 
رهبــران جنگجوی آن از نشســتن پای میز 
مذاکره با آمریکا بسیار خشمگین هستند زیرا 
آن ها معتقدند آنچه انجام می دهند به عنوان 
وظیفه انگاشــته می شود. دو هفته پیش یک 
گروه در داخل طالبان مســئولیت اقدام برای 
ترور مولوی هیبة اهلل آخونزاده، رهبر طالبان را 
برعهده گرفت. به نوشته این روزنامه، رهبران 
طالبان هر یک از آن ها هزاران فرد مســلح را 
مدیریت می کنند و نگرانند این اختالفات منجر 
به نابودی دستاوردهای گذشته شان شود. یکی 
از مسئوالن طالبان در ایالت قندوز اعالم کرد 
که تعدادی از رهبران طالبان همچنان به جنگ 
ادامه خواهند داد؛ چراکه توافق احتمالی برای 
حفظ آبــروی آمریکایی ها خواهد بود تا از هر 

گونه اهانت دور باشــند. وی اظهار کرد: ما از 
سال ها پیش می جنگیم و در حال حاضر بسیار 
به شکست نیروهای خارجی نزدیک شده ایم و 
در آستانه رهایی از دست دولت خونخوار افغان 

هستیم . 
این در حالی است که همزمان با این تحوالت 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، اعالم 
کرد که مذاکرات با ایاالت متحده ادامه خواهد 
داشــت و تالش ها در حال حاضر متمرکز بر 
نهایی کردن توافق نامه صلح اســت. »سهیل 
شاهین« در توییتر نوشت: »روی نقاط نهایی 
بحــث می کنیم. امید می رود و کوشــش هم 

می کنیم که توافق نامه صلح در همین دور )دور 
نهم( نهایی شود«. تازه ترین دور مذاکرات بین 
آمریکا و طالبان از پنجشنبه هفته گذشته آغاز 
شده  است. کارشناسان معتقدند که افغانستان 
با وجــود تالش های کنونــی همچنان مرکز 
تروریسم باقی خواهد ماند به ویژه اینکه القاعده 
در کنــار داعش در صحنه حضور دارد و برای 

سیطره بر مناطق بیشتری تالش می کند. 
در صورتــی که مذاکرات به نتیجه نرســد و 
تندروها از طالبان جدا شوند این به معنای وقوع 
جنگ داخلی جدید در افغانستان و بازگشت به 

نقطه صفر است.

 احتمال »شکاف عظیم« در صفوف طالبان
 برسرمذاکره با آمریکا

روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی نوشت

گزارش خبری
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