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بایددرپیایدههایخالق
دراقتصادنشرباشیم
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حرکتعظیممردمیدرامدادبهسیلزدگان
ازآموزههایقرآنوشهداست
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فهرست طوالنی فرصت های
مادی کشور

...

پیکاندیشه
تشکیلپویش
«اهدایکتاب»بهمناطقسیلزده

موسسه خانه کــتــاب ،بــا همکاری رادیــو
فرهنگ و انجمن نویسندگان کــودک و
نــوجــوان ،پویش اهــدای کتاب به مناطق
سیل زده را تشکیل میدهد .به گــزارش
ایبنا ،نــاشــران ،اهــل قلم و عالقهمندان
میتوانند کتابهای اهدایی خود را از طریق
ایــن موسسه ،به مناطق ســیـلزده کشور
اهــدا کنند .این کتا بها پس از تفکیک و
دستهبندی ،به استانهای سیلزده ارسال
خواهد شد .تعدادی از نویسندگان کودک و
نوجوان ،با حضور در این مناطق ،در اجرای
برنامههای فرهنگی ،همچون اهدای کتاب،
قصهگویی،کتا بخوانی و شعرخوانی
شرکت میکنند .عالقهمندان به گسترش
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی و ایجاد شور
و نشاط در این مناطق ،میتوانند کتابهای
اهدایی خود را به نشانی تهران ،میدان هفتم
تیر ،خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان
فجر ،نبش کوچه کیهان ،ساختمان فجر،
واحد توزیع و امور مشترکین موسسه خانه
کتاب ،ارسال کنند یا برای کسب اطالعات
بیشتر ،بــا شــمــاره 021۸۸۳۱۸۶۵۳
یودومین
تماس بگیرند .در ایام برگزاری س 
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز،
عالقهمندان میتوانند کتابهای خود را به
این مناطق اهدا کنند که جزئیات آن ،اعالم
میشود.

دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی است
توطئه هاَ ،نفَ س های آخر
ِ

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

گروه اندیشه

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

مراسم پایانی سی و ششمین دوره مسابقات
بین المللی قرآن کریم صبح روز گذشته با شرکت
استادان برجسته و قاریان بین المللی و همچنین
قرآنپژوهان و مهمانان شرکت کننده در این
مسابقات ،در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
برگزارشد.

پرسش :همسایهام هر شب خودرو خود را
در پیاده رو مقابل خانهاش پارک و بخشی
از پیاده رو ما را هم اشغال میکند .این
کار باعث دردسرهای متعددی برای من
و خانوادهام شدهاست .آیا کار او قانونی
است؟ اگر قانونی نیست ،چگونه باید او را
به ترک این کار وادارم؟
پاسخ :توقف خــودرو در پــیــاد هرو ممنوع
است .در صورت توقف خودرو در پیادهرو و
سد معبر ،با  110تماس بگیرید و موضوع
را به پلیس گــزارش دهید .معمو ًال پلیس
بــرای حل مشکل با مالک خــودرو تماس
میگیرد و از مالک درخواست میکند که
محل توقف خودرو را تغییر دهد .در صورتی
که مشکل از این راه حل نشود ،خودرو توسط
پلیس با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد
شــد .به ایــن ترتیب ،راننده متخلف برای
ترخیص خــودرو مجبور میشود عــاوه بر
پرداخت جریمه توقف در محل غیرمجاز،
مفاصاحساب (عــدم خالفی) نیز دریافت
کند .مــاده  163آییننامه راهنمایی و
رانندگی ،محلهای غیرمجاز برای ایستادن
یا توقف را برشمرده است که برخی از آن ها
عبارتند از « :الف ـ پیاده رو و گذرگاه پیاده؛
ب  -مقابل ورودی خیابا نها و جاد هها و
کوچهها یا ورودی و خروجی اتومبیل روی
ساختمان ها؛ پ  -داخل تقاطع؛ ت  -در
فاصله  15متری میدان یا تقاطع یا سه راهها
یا تقاطع راه آهن؛ ث  -در فاصله  15متری
شیرهای آب آتــش نشانی و شیرهای آب
نصب شده در راه ها؛ ج  -در فاصله  15متری
اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی و یا
محلهایی که توقف وسایل نقلیه مانعدید
عالیم راهنمایی و رانندگی بشود؛ چ  -از
ابتدا تا انتهای پیچ ها».
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▪عملبه قرآن؛تأمینکنندهسعادتبشر

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتا ...خامنهای در این مراسم،
فهم قرآن و عمل به آن را تأمین کننده سعادت بشر
دردنیاوآخرتدانستندوباتأکیدبراینکهبسیاری
ازمشکالتوگرفتاریهایامتاسالمیوبشریت
بهعلتعملنکردنبهمعارفقرآنیاست،گفتند:
امروز به لطف الهی در جمهوری اسالمی ،اقبال
مردم به ویژه جوانان به معارف قرآنی و تمسک به
اینمعارفروزبهروزدرحالگسترشاستوهمین
تمسک به قرآن مایه سعادت ،قوت و عزت نظام
اسالمیخواهدبود.
▪ ُانس با قرآن ،مقدمه تعمیق معنویت در قلب
انسان

رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی بــا قــدردانــی از
دستاندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی
قــرآن ،تــاوت قــرآن و انس با آن را مقدمه فهم و
معرفت قرآنی و همچنین تعمیق معنویت در قلب

بسیاری از کجرویها ،بدفهمیها،
ناامیدیها ،خیانتها ،دشمنیها
و تسلیم شدن در برابر طواغیت،
بهعلت دوری از قرآن و معرفت
ناشی از آن است

عکسleader.ir:

مـــادی کشور
بهجز ای ـنهــا ،فــرصـتهــای
ّ
نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میدهد
که مدیران کارآمد و ُپرانگیزه و خردمند
میتوانند با ف ّعال کردن و بهرهگیری از آن،
درآمدهای م ّلی را با جهشی نمایان افزایش
داده و کشور را ثروتمند و بینیاز و به معنی
واقعیدارایاعتمادبهنفسکنندومشکالت
کنونی را برطرف نمایند .ایران با دارا بودن
جمعیت جهان ،دارای  ۷درصد
یک درصد
ّ
ذخایر معدنی جهان اســت :منابع عظیم
زیرزمینی ،موقعیت استثنائی جغرافیایی
میان شرق و غرب و شمال و جنوب ،بازار
بزرگ م ّلی ،بازار بزرگ منطقهای با داشتن
جمعیت،
 ۱۵همسایه بــا  ۶۰۰میلیون
ّ
ســواحــل دریــایــی طــوالنــی ،حاصلخیزی
زمین بــا محصوالت متن ّو ع کــشــاورزی و
باغی ،اقتصاد بزرگ و متن ّوع ،بخشهایی
ظرفیت هــای کشور اســت؛ بسیاری از
از
ّ
ظرفیتها دستنخورده مانده است .گفته
ّ
ظرفیتهای
شــد ه اســت که ایــران از نظر
ّ
استفادهنشده طبیعی و انسانی در رتبه ا ّول
جهان است .بیشک شما جوانان مؤمن و
ُپرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ
را برطرف کنید .دهه د ّوم چشمانداز ،باید
زمان تمرکز بر بهرهبرداری از دستاوردهای
ظرفیتهای استفاد هنشده
گذشته و نیز
ّ
باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش
تولید و اقتصاد م ّلی ارتقا یابد.

...

مشاوره حقوقی

و ذهن انسان برشمردند و افزودند :بسیاری از
کجرویها ،بدفهمیها ،ناامیدیها ،خیانتها،
دشمنیهاوتسلیمشدندربرابرطواغیت،بهعلت
دوریازقرآن ومعنویتومعرفتناشیازآناست.
▪برخی سران کشورهای اسالمی به دستورات
قرآنیعملنمیکنند

ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن زمینهساز
عــزت ،رفــاه ،پیشرفت ،قــدرت ،انسجام ،سبک
زندگی شیرین در دنیا و تأمینکننده سعادت
آخــرت اســت ،خاطر نشان کــردنــد :متاسفانه
برخی ســران کشورهای اسالمی به دستورات
ـداء
قرآنی عمل نمی کنند و بهجای آن که «اشـ ُ
علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهرو آمریکا و
«رحماء َبی َن ُهم»،
صهیونیست ها هستند و بهجای
ُ
زمینهساز اختالفها و جنگها همچون جنگ
سوریه،یمنوکشتارمردممسلمانشدهاند.
▪درسیکهبایدازشهداآموخت

رهبر انقالب اسالمی ،الزمه عمل به قرآن را یاد
خداوند و تقوای الهی دانستند و با اشاره به شهدا

عرضه104هزار عنوان کتاب خارجی
در نمایشگاه تهران
مدیر کمیته ناشران خارجی
گزارش
نمایشگاه بین المللی کتاب
تــــهــــران ،از ورود تــمــام
کتابهای خارجی به گمرک خبر داد و گفت:
 104هــزار عنوان کتاب خارجی ،از سوی
ناشران و نمایندگیهای نشر ،در نمایشگاه
کتاب تهران عرضه خواهد شد .به گزارش ایبنا
به نقل از ستاد خبری سیودومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،احد رضایی با اشاره
به ورود تمام محمولههای کتاب به گمرک
تهران گفت :ناشرانی از کشورهای انگلستان،
لبنان ،سوریه ،مصر ،تونس ،پاکستان ،قطر،
عراق و ترکیه ،بهطور مستقیم در نمایشگاه
حضوردارند.ویافزود:همچنین،نمایندگانی
از ناشران کشورهای آمریکا ،آلمان ،هند،
ترکیه ،هلند ،بلژیک ،سنگاپور ،ایتالیا ،روسیه،
کانادا ،کره جنوبی و ژاپن نیز ،در نمایشگاه
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امسال حضور خواهند داشت .رضایی با اشاره
ب ــه ت ــع ــداد کــتــابهــای نـــاشـــران خــارجــی
شرکت کننده در سـیودومــیــن نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،اظهار کرد :در بخش
کتا بهای التین ،متراژ غرفهها دو هزار متر
مربع است که  104هزار عنوان کتاب در آن ها
عرضه میشود و از این میان 41 ،هزار عنوان
در بخش تازههای کتاب و  63هزار عنوان نیز
در بخش آزاد عرضه خواهد شد .مدیرکمیته
ناشران خارجی سیودومین نمایشگاه کتاب
تهران تصریح کرد :هزار و  300متر مربع نیز،
به ناشران عرب اختصاص پیدا کرده است که
 33هــزار عنوان کتاب را عرضه میکنند.
سـیودومــیــن نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،با شعار «خواندن توانستن است» ،از 4
تــا  14اردیــبــهــش ـتمــاه در مــصــای امــام
خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

بهعنوان انسان هایی که در مرتبه عالی تقوا قرار
دارنــد ،گفتند :شهدای ما درس های زیــادی را
به ملت ایران دادند که نمونه بارز آن ،پدیده کم
نظی ِر حرکت عظیم مردمی برای کمک به مناطق
سیل زده اســت .حضرت آیــت ا ...خامنه ای،
امدادرسانی و کمکهای مردمی به مناطق سیل
زده گلستان ،مـــازنـــدران ،ایـــام ،لــرســتــان و
خوزستان را شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع
مقدس خواندند و افزودند :این حرکت عجیب
مردمی که ایــن روزهــا شاهد هستیم ،همانند
روحیه فداکاری و شوق و ذوق جوانان در دهه
شصت است.
▪شدتعملدشمنانباعثقویترشدنمردم
خواهدشد

ایشان ،این روحیه را نتیجه آموزهها و درس های
قرآنی برشمردند و با اشــاره به دشمنی ها با
جمهوری اسالمی ایران ،تأکید کردند :اگر چه
دشمنی ها و حجم و شدت آن بیشتر از گذشته
به نظر می رســد امــا ایــن اقــدامــات و توطئه ها،
دشمنی دشمنان با جمهوری
نَفَ س های آخر
ِ

متاسفانه برخی سران کشورهای
اسالمی به دستورات قرآنی عمل
«اشداء
نمی کنند و بهجای آن که
ُ
علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهرو
آمریکا و صهیونیست ها هستند و
«رحماء َبی َن ُهم» ،زمین هساز
ب هجای
ُ
اختالفها و جنگها همچون
جنگ سوریه ،یمن و کشتار مردم
مسلمان شده اند
اسالمیاست.ایشاندرپایانتأکیدکردند:هرچه
آن ها نسبت به ملت ایران شدت عمل بیشتری به
خرج دهند و سختتر بگیرند و هرچه از پایبندی
ملت ایران به معارف قرآنی عصبانی شوند ،اما این
ملت در مقابل ،قویتر و قدرتمندتر خواهد شد و
تمسک خود را به قرآن بیشتر خواهد کرد.
پــیــش از ســخــنــان رهــبــر ان ــق ــاب اســامــی،
حجتاالسالمخاموشینمایندهولیفقیهورئیس
سازماناوقافوامورخیریهبابیانگزارشی،گفت:
سی و ششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن
کریمباشعار«یککتاب،یکامت»وباهدفایجاد
فضای انس میان مسلمانان ،زمینهسازی جهت
ایجاد هویت اسالمی واحــد در سایه آموزههای
قرآن و ایجاد فضای وحدتبخش میان ملتهای
مسلماندرشهرهایتهرانوقمبرگزارشد.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در این دوره
از مسابقات ،افزود :در رویداد بزرگ قرآنی امسال
 ۳۲۹نفر از اهالی قرآن از  ۶۷کشور جهان شامل
مسابقهدهندگان ،داوران ،مهمانان ویژه و جمعی
ازاستادانوفعاالنقرآنیحضورداشتند.
در ابــتــدای ایــن دیـــدار تــعــدادی از اســتــادان و
برگزیدگانمسابقاتبینالمللیقرآنکریم،آیاتی
ازکالما...مجیدراتالوتکردند.

