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خدابخشی:کربالزندگی
شهیدقربانخانیراتغییرداد
گروه فرهنگی:نویسنده کتاب «مجید بربری»
ب��ا بیان اینک��ه گوهری در وجود ش��هید مجید
قربانخانی بود که سبب تغییر سبک زندگیاش
شد ،گفت :من برای نوشتن خاطرات...
صفحه6

تساوی کره
جنوبی و ایران
در سئول

از هدایت فتنه  88تا خصمانهترین مواضع علیه ملت ایران؛

النهروباهپیرمأمن
توطئهبرایبراندازی

صفحه2

الوروف:

آینده برجام به اقدام
عملی اروپا بستگی دارد

همین صفحه

رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالیات خبر داد؛

پیشبینی حضور  ۳میلیون
زائر ایرانی در همایش
پیادهروی اربعین ۹۸
صفحه6

عمده ارز حاصل از
صادرات نزد شرکتهای
دولتیاست!
صفحه3

وزی��ر امور خارجه روس��یه گف��ت :برخ��ورد آمریکا با
ای��ران بهمنزل��ه وادارکردن کش��ورهای جهان به عدم
اج��رای قطعنامه ش��ورای امنیت در حمای��ت از توافق
هستهای اس��ت و اکنون دورنمای حفظ برجام به اقدام
کش��ورهای اروپایی بس��تگی دارد .به گزارش تس��نیم

به نقل از «نووس��تی» ،س��رگئی الوروف در نشس��ت
علمی-کارشناس��ی بینالمللی «مطالعات پریماکوف»،
اقدام��ات آمریکا در برخورد ب��ا ایران را محکوم کرده و
یادآور ش��د ،در این رابطه آنچه مشخص است ،تالش
برای وادار کردن کش��ورهای جهان برای عدم اجرای
قطعنامه ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل در حمایت از
برنامه جامع اقدام مش��ترک (برج��ام) ،در جهت منافع
طرفی اس��ت که از این توافقنامه بینالمللی خارج شده
اس��ت .الوروف توضی��ح داد« :محدودیتهایی در نظر
گرفته شده برای ایران در زمینه تولید اورانیوم کم غنی
ش��ده و آب سنگین ،همراه با توافقات صورت گرفته در
چارچوب برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) است که
مقامات تهران این تعهدات را انجام میدهند و مازاد این
محدودیت را در خارج از ایران به فروش میرس��انند و
این روند طی چند سال اخیر...
صفحه2

سعیدجلیلی:

کارنامه انگلیس مملو از استبداد و
پشتیبانی از دشمنان ملت ایران است
صفحه2

تساوی کره جنوبی و ایران در سئول؛ بدون کیروش هم نباختیم

تیمه��ای کره جنوب��ی و ایران در دیدار دوس��تانهای که
در س��ئول برگزار شد ،به نتیجه تس��اوی رضایت دادند.
به گزارش تس��نیم ،تیمهای ملی کره جنوبی و ایران در
دیداری دوستانه از ساعت  15:30سهشنبه در ورزشگاه جام
جهانی شهر سئول به مصاف هم رفتند که دو تیم به نتیجه
تس��اوی یک  -یک رضایت دادند .بازیکنان ایران که در
نخستین تجربه کار با مارک ویلموتس توانستند به پیروزی
ُپر گل مقابل سوریه دست پیدا کنند ،در این بازی هم هم
قصد رسیدن به برد در سئول کره جنوبی را داشتند ولی در
زدن ضربات آخر دقت الزم را نداشتند تا در نهایت تقابل

این دو تیم ُپرقدرت آسیا با تساوی خاتمه یابد.
به روند بازیهای تهاجمی ادامه میدهیم


مارک ویلموتس در نشست خبری پس از بازی تیم ملی
کش��ورمان مقابل کره جنوبی اظهار کرد :این مس��ابقه
اگرچه دوس��تانه بود ،اما از نظر من یک دیدار در سطح
بس��یار باال بود .هر دو تیم قدرت زیادی از خود نش��ان
دادند .فکر میکنم تماش��اگران از تماشای این مسابقه
که فرصتهای زیادی را به همراه داشت ،راضی باشند.
وی درباره تجربه رویارویی با کره جنوبی در جام جهانی
 2014و تفاوت این دو بازی گفت :فکر میکنم شرایط آن

دیدار با این بازی قابل مقایسه نیست .در حال حاضر چند
هفته پیش لیگ ایران تعطیل ش��ده است ،اما لیگ کره
جریان دارد .با این وجود بازیکنان ایران در این مس��ابقه
توانس��تند نمایش بسیار خوبی داشته باشند .آنها در این
بازی جنگنده ظاهر شدند .سرمربی تیم ملی خاطرنشان
کرد :تیم ما به روند بازیهای تهاجمی خود ادامه خواهد
داد .تیم ایران یک مجموعه کامل است و تمام نفراتش
تأثیرگذار هستند .ویلموتس درباره ارزیابیاش از تیم کره
تصریح کرد :من درباره تی��م حریف صحبت نمیکنم.
ن است.
وظیفه من ارزیابی تیم ایرا 

س��ید قطب ،با ترجمه حضرت
کتاب «فی ظالل القرآن» ّ
آیتاهلل خامنهای منتشر ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان»
به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
س��ید قطب،
آیتاهلل خامنهای ،کتاب «فی ظالل القرآن» ّ
با ترجمه رهبر معظم انقالب اس�لامی از س��وی مؤسسه
فرهنگی و پژوهش��ی انقالب اس�لامی ،منتشر شد .درباره
س��ید قط��ب ( ۱۹۶۶ -۱۹۰۶م)
کتاب چنین آمده اس��تّ :
س��ید و نام پدرش ،قطب ب��ود .او و برادرش مح ّمد
نامش ّ
از اندیشمندان مسلمان مصری بودند .او در آمریکا تحصیل
کرده بود و با دیدن مشکالت مختلف اجتماعی و سیاسی
آن و همچنین دیگر کش��ورهای غربی ،منتقد جدی غرب
شد .در عینحال ،اشکاالت ّ
تفکر مارکسیسم نیز باعث شده
بود که نس��بت به آن ،موضع منفی اتّخاذ کند .سرانجام در
دادگاه نظامی مصر به اتّهام تالش برای تغییر حاکمیت ،به
اعدام محکوم شد .آیتاهلل خامنهای با مطالع ه آثار او و یافتن
قرابتهای فکری او با ّ
تفک��رات انقالبی در ایران ،ترجم ه
سید
که
اس��ت
طبیعی
ه
ت
الب
کردند.
برخی از کتب او را آغاز
ّ
ّ
مبرا نبود که بحث از آنها از هدف این
قطب از برخی عیوب ّ

روحانی جمعه با پوتین دیدار میکند

دستیار رئیسجمهور روسیه اعالم کرد که روسای جمهور
ایران و روس��یه روز جمعه در بیشکک قرقیزستان دیدار
خواهند کرد.به گزارش ایس��نا ،به نق��ل از تاس ،یوری
اوشاکوف ،دس��تیار رئیسجمهور روسیه به خبرنگاران

اع�لام کرد که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روس��یه
در جمعه ۲۴ ،خرداد دیداری با حس��ن روحانی ،همتای
ایرانی خود در بیش��کک ،پایتخت قرقیزس��تان خواهد
داشت.وی در این رابطه گفت :دیداری با حسن روحانی،
رئیسجمهور ایران خواهیم داش��ت که بنا به ش��رایط

قلم مترجم ّ
معظم کتاب ،بسیار فاخر و در سبکی مخصوص
به خود ایشان است و این مطلب بر زیبایی کتاب میافزاید.
به فراخور مطلب ،در مواردی پاورقیهایی با امضای مترجم،
درج ش��ده است که یا توضیح متن مؤلّف و یا نقد او است.
براساس تقسیمبندی مؤلّف کتاب ،مجلّد موجود از  ۱۲بخش
تشکیل شده است .در مق ّدمه بهطور مبسوطی از قرآن کریم
و اس��تفادههایی که از این کتاب میتوان کرد ،سخن گفته
اس��ت .پس از مق ّدمه در ضمن یک درس ،از س��وره حمد،
بحث شده است .درس بعدی ،بیان ویژگیهای سوره بقره
است و در ادامه با تقسیم آیات همسیاق جزء ا ّول قرآن کریم
در ش��ش درس و تنظیم آیات همداستان جزء د ّوم در چهار
درس کتاب به پایان م��یرود .عالوه بر این  ۱۱بخش ،در
ابتدای ج��زء د ّوم نیز ،توضیحاتی درباره مفاد این جزء داده
شده است .در چاپ حاضر ،متن تصحیح شده و منابع مورد
اس��تناد کتاب ،تحقیق مج ّدد شده و در مواردی نیز منابعی
جدید اضافه ش��ده است .همچنین برای بهرهمندی بیشتر
مخاطب محت��رم از محتویات کتاب ،تیترهای کنارمتنی و
نمایههای مختلف در پایان کتاب ،درج شده است.

کنونی بس��یار حائز اهمیت خواهد ب��ود.وی از «تقویت
دادوستد و روابط اقتصادی و توسعه تبادالت فرهنگی و
بشردوستانه» به عنوان اهداف این دیدار یاد کرد.دستیار
کاخ کرملین همچنین افزود :طرفین قرار اس��ت بر سر
مسائل جهانی گوناگونی بحث و گفتوگو کنند.
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شهرداری کاشان

ابالغیه س��ازمان ام��ور مالیاتی درباره
اخذ مالیات از کس��انی که بیش از 20
سکه خریداری کرده اند راهکار مناسبی
است که براساس این بخشنامه افرادی
ک��ه در س��ال  97از  20تا س��قف 60
س��که خریده و فروختهاند باید بهازای
هر س��که  150هزار توم��ان بپردازند و
اف��رادی که بیش از  60س��که خرید و
فروش کردهاند بای��د  200هزار تومان
و از  100تا  200س��که هم  250هزار
توم��ان بپردازن��د و بیش��تر از آن هم
بای��د اظهارنامه دهند که به تناس��ب از
آنه��ا مالیات اخذ ش��ود که این ابالغیه
سبب می شود تا فعالیت افرادی که به
دنبال س��وداگری در بازار سکه بودند،
کمرنگ شود.سکههایی که بدون قصد
سوداگری خریداری شدهاند و با تعداد
کمت��ر از  20س��که از پرداخت مالیات
معاف ش��ده اند ،لذا هدف از اجرای این
ط��رح مقابله با اخ�لال در بازار طال و
سکه اس��ت.باید از کسانی که با خرید
س��که به دنبال س��وداندوزی هس��تند
مالی��ات اخذ می ش��ود ،ای��ن ابالغیه
مانع سوءاستفاده و داللی افراد در بازار
سکه می ش��ود و این مالیات های اخذ
شده نیز برای رونق تولید و سرمایه در
گردش واحدهای تولی��دی هزینه می
ش��ود.برخی افراد با خرید و جمع آوری
سکه های زیاد در بازار التهاباتی ایجاد
کردند.نرخ کنونی سکه واقعی نیست و
باید روند کاهش��ی ادامه پیدا کند تا به
رقم واقعی و معقول نزدیک شود.سال
گذشته بخشی از نقدینگی مردم به بازار
ارز و سکه سوق یافت و در این بازارها
نوس��اناتی ایجاد کرد و سال گذشته به
صورت هیجانی ،تقاضا برای خرید انواع
ارز و س��که به شدت افزایش یافت که
بخشی از این تقاضاها به دلیل شرایطی
بود که س��وداگران در جامعه و با ایجاد
جو روانی راه انداختند.با توجه به اینکه
افزایش قیم��ت دالر مبنایی اقتصادی
نداش��ته و به دالیل سیاس��ی رخ داده
روند کاهشی آن ادامه می یابد.

«مزایده»

“فراخوان واگذاری مرکز جامع توانبخشی آرمان شایان از طریق اجاره

سازمان بهزیستی کشور درنظردارد مرکز توانبخشی آرمان شایان واقع در بلوار آیت اهلل کاشانی  ،خیابان بهنام  ،روبروی بوستان

تربیت  ،پالک ثبتی  126اصلی  416فرعی در ناحیه  5منطقه  5شهرداری تهران را به مساحت  3500متر در  3طبقه را از طریق ماده 28
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اشخاص حقوقی دارای شرایط الزم از طریق اجاره واگذار نماید  .با عنایت به بارگزاری

مدارک و مستندات مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به مدت  5روز کاری
از انتش��ار آخرین آگهی در جراید کثیراالنتشار به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir

مراجعه و نسبت به دریافت اطالعات و بارگزاری آن اقدام نمایند.

نام و نشانی مزایده گذار  :سازمان بهزیستی کشور به آدرس ضلع شمالی پارک شهر – سازمان بهزیستی کشورطبقه . 3

«سید قطب» با ترجمه رهبر انقالب روانه بازار شد
کتاب ّ
«سید» با ممارستی که با قرآن کریم
نوشتار خارج اس��تّ .
قصهپردازی بسیار زیبا و شگرف این کتاب
داشت ،به اسلوب ّ
عزیز پی برد و کتابی با عنوان «ال ّتصویر الف ّنی فی القرآن»
را منتش��ر کرد که در آن با ارائ ه مثالهای��ی از آیات قرآن
کریم ،زیباییهای آن را در برابر چشم مخاطب قرار داد .بعد
از انتش��ار آن کتاب ،به این فکر افتاد که با این هدفّ ،
کل
قرآن را مورد بررسی قرار دهد .بر این اساس بود که کتاب
«فی ظالل القرآن» را نگاش��ت .در واقع میتوان گفت که
این کتاب ،بیش از آنکه یک کتاب تفسیر باشد ،کتابی است
ک��ه درباره نحوه بیان اله��ی و زیباییهای لفظی و معنوی
قرآن ،تناسب آیات با یکدیگر و برخی مصادیق معاصر آیات،
سن ۳۰
بحث میکند .آیتاهلل خامنهای در سال ( ۱۳۴۸در ّ
س��الگی) ترجم ه این اثر را آغاز کردند؛ شایان ذکر است که
مقداری از آن را در زندانهای ستمشاهی انجام دادند .کتاب
حاضر ،از ابتدای قرآن کریم تا آی ه  ۱۸۲س��وره مبارک ه بقره
را در ب��ر داردّ .
معظ ٌمله پس از اتمام جلد ا ّول ترجم ه کتاب،
باخبر ش��دند که این کتاب از سوی مرحوم دکتر احمد آرام،
در حال ترجمه اس��ت و لذا از ادام ه ترجمه خودداری کردند.

مهار سوداگری با اخذ مالیات
از معامالت سکه

روزنامهصبحايران

استقبال از خاطرات یک
شهید مدافع حرم؛

یادداشت

نوبت اول

موضوع مناقصه :عملیات تکمیل بوس��تان اهل قلم باد مطابق ش��رح خدمات مندرج در اس��ناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم .مهلت
دریافت اس��ناد حداکثر تا تاریخ  ، 98/4/9مهلت قبول پیش��نهادات حداکثر تا تاریخ  98/4/12و بازگشایی پاکات در مورخ  98/4/13می
باشد .کلیه هزینههای چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .تلفاکس )031( 55544060 :
مدیر شهرداری منطقه دو کاشان -احمد شاه باالیی

نوع و کیفیت کاال  :اجاره فضای مرکز توانبخشی آرمان شایان از طریق ماده . 28
نوع و مبلغ تضمین 810/000/000 :ریال .

محل برگزاری مزایده  :ضلع شمالی پارک شهر  -سازمان بهزیستی کشور – طبقه چهارم – دفترمعاونت توسعه مدیریت ومنابع .

زمان مزایده  :از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  66760827تماس حاصل نمایند.

م الف868

آگهی مناقصه عمومی

تجدید چاپ

نوبت دوم

شهرداری نورآباد لرستان درنظردارد به استناد مجوز شماره ش  677/مورخه  96/12/23اجرای پروژه « احداث پل بتنی میدان فردوسی»رابه پیمانکاران واجد شرایط
واگذارنماید.
-1پیمانکاران واجد الشرایط می توانند ازروز سه شنبه تاریخ  98/3/21لغایت  98/4/1غیرازایام تعطیل درساعات اداری و با مراجعه به واحد امورقراردادها نسبت به دریافت
اسناد مناقصه اقدام نمایند.
-2پیمان حاضر از نوع ( EPCطرح و ساخت)می باشد و مجری موظف است عالوه براجرای پروژه،طراحی سازه ای پل رانیزبراساس آیین نامه ها و دستورالعمل های
فنی (بامشخصات دودهانه 18متری و جهارخط عبوربعالوه دو پیاده روی کناری و بصورت تیرهای بتنی پیش ساخته)تهیه نموده وبه تایید کارفرما برساند.
-3کنترل نقشه ها توسط معاونت عمرانی شهرداری و کمیسیون عمران شورای اسالمی شهرانجام خواهدشد،اما مسئولیت فنی نقشه ها بعهده پیمانکارمی باشد.
-4فهرست بهای پایه جهت برآورد پروژه «فهرست بهای راه و باند سال »1398می باشد.
-5باتوجه به برآورد تخمینی (براس��اس نقشه های مشابه س��ال های قبل و تورم سالیانه)شهرداری نورآباد اعتباراولیه ای بالغ بر 14/000/000/000ريال رابرای پروژه
حاضردرنظرگرفته که پیمانکاران واجدشرایط بایستی ضریب پیشنهادی پیمان خودرا براساس این اعتبار،درفرم پیشنهاد قیمت خودبه شهرداری اعالم نمایند.
-6میزان س��پرده (700/000/000ريال )بایس��تی بصورت ضمانت نامه معتبربانکی تهیه شودیابصورت نقدی به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به شماره سیبا
 0105771307006واریزگردد.
-7شهرداری نورآباد دررد یا قبول پیشنهادهای پیمانکاران مختارمی باشددد.
-8هزینه چاپ و نشرآگهی بعهده پیمانکاربرنده مناقصه می باشد.
-9پیمانکاران برای احراز صالحیت باید حداقل دارای رتبه  5ابنیه یا راه و باند باشند وازنظرسقف معامالتی وتعدادکارو سایرمحدودیت ها هیچگونه منع قانونی نداشته
باشند.
-10آخرین مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت روز سه شنبه  98/4/1تا آخرساعت اداری می باشد که می بایست اسناد خودرا به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
-11به پیشنهادات ناقص،مبهم،مخدوش،مشروط و یا پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت درمناقصه باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
-12تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادهای قیمت روزیکشنبه راس ساعت  10صبح مورخ  98/4/2می باشد.
((روابط عمومی شهرداری نورآباد))

