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یـــادداشــت  روز
رضا روستا آزاد

آزادی نفتکش حامل نفت ایران نتیجه پیگیری همزمان دو روند حقوقی و سیاسی 
بود. ابعاد این امر کامالً مشخص و نقطه عطفی در تاریخ اخیر ایران است؛ چراکه 
در گذشته نفتکش ها و ناوهای انگلیسی در خلیج فارس برای ما مانور می دادند و 
رجز می خواندند، اما امروز نفتکش ایرانی گریس یک با تبحر حقوقی و سیاسی و 

اقتدار منطقه ای آزاد می شود...

 آزادی گریس
 مدیون راهبرد مقاومت فعال

درگفت وگوی قدس با زکیه زکزاکی دالیل بازگشت شیخ از هند به نیجریه بررسی شد

نفوذ تروریست ها در تیم پزشکی شیخ زکزاکی
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واکاوی شد

امنیت شغلی نباشد 
تشکل کارگری 

بی معناست

به یاد نخستین
 روزهای بازگشت 

آزادگان به وطن

»ناامیدی« 
اسیر 

شماست

  سوپر نفتکش ایرانی با پرچم پرافتخار کشورمان راهی دریای مدیترانه شد 
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امام هادیj پیشوای مبارز در برابر انحرافات
حجت االسالم دکتر محمد میرزایی به مناسبت والدت فرخنده امام دهم عنوان کرد

 ............ صفحه 2

آزادگان جهان در برابر 
جنایات علیه مظلومان ساکت ننشینند

خط و نشان 
برای بانک ها

 مصونیت کشور در برابر دشمن
با  اقتصادمقاومتی
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پیام آیت اهلل نوری همدانی درمحکومیت کشتار مردم کشمیر همتی خواستار اجرای برنامه های اصالح نظام بانکی شد آیت اهلل علم الهدی در نمازجمعه مشهد تأکید کرد
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      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
بيمارستان طالقانى 
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︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٠٣٠۴١

(﹡﹢︋️ دوم)

سیاست: آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار با علما و 
روحانیون کردستان که در سالن اجتماعات مرکز بزرگ 
اسالمی غرب کشور برگزار شد، بیان کرد:  نظام ما مبتنی 
بر چهار اصل اساســی نماز، جهاد، زکات و امر به معروف 
و نهــی از منکر اســت ؛ در این جامعه فســاد قابل قبول 
نیست و هاضمه این نظام فســاد نمی پذیرد. رئیس قوه 
قضائیه اضافه کرد: هاضمه انقالب اسالمی مطلقاً فساد را 
نمی پذیرد و اجازه نمی دهد فساد در هیچ جایی النه کند، 
چرا که بنای نظام مبتنی بر نپذیرفتن فساد است. وی با 
بیان اینکه فلسفه دستگاه قضا پاسداری از انقالب است، 
گفت: صالح و ضدفساد بودن در ذات انقالب اسالمی است 
و ما در هیچ کجای نظام اقتصــادی، اداری و فرهنگی و 
سیاسی کشور اجازه وجود فساد نمی دهیم. رئیسی تأکید 

کرد: پایان عمر مفســدان اقتصادی فرارسیده است و این 
فقط به واسطه صحبت کردن من طلبه نیست بلکه ذات 
نظام، فســاد را قبول نخواهد کــرد. وی افزود: برخورد با 

فساد مقطعی نخواهد بود بلکه بسان موجی آن را با خود 
خواهد برد و ادامه دار و مستمر خواهد بود. رئیس دستگاه 
قضا ادامه داد: تمام تالش ما کمک به معیشــت مردم و 
جلوگیری از ضربه زدن به معیشت مردم است و شأن دولت 
اســالمی نظارت بر بازار است. آیت اهلل رئیسی در شورای 
اداری استان کردستان نیز اظهار داشت: در اجرای عدالت 
اداری، هر ســازمانی خود باید مجری عدالت باشد که اگر 
این گونه شود کار به دستگاه قضایی نمی کشد. وی افزود: 
در هــر بخش از دولت که مجوزهایی به بخش خصوصی 
داده می شــود، باید پایش بیشتری داشت چرا که این ها 
گردنه هایی است که باید از آن مراقبت کرد. آیت اهلل رئیسی 
از این بخش به عنوان امضاهــای طالیی نام برد و افزود: 

سازمان ها هر کدام خود باید مجری عدالت باشند. 

سیاست: سرتیپ پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در مراسم یادواره 
620 شــهید شهرســتان طالقان که در سالن 9 دی 
سپاه این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر استفاده از 
ظرفیت های داخلی برای حل مشــکالت کشور گفت: 
کدام مورد است که از ابتدای انقالب به میدان آمدیم و  
آن مشکل حل نشده است. وی متذکر شد: اگر چیزی 
حل نشده به این معنی است که ما به میدان نیامده ایم و 
خداوند در زمانی که ما به میدان می آمدیم حتماً کمک 

می کرد و بهترین نتیجه رقم می خورد.
فدوی بــا بیان اینکه پیروزی  هــای نظام جمهوری 
اســالمی به کمک مردم و عنایــت خداوند متعال 
بدست آمده اســت، گفت: در دنیا هیچ کس تصور 

اینکه ایران بتواند این همه قدرت داشــته باشد که 
پهپاد آمریکایی را بزند و کشــتی متخلف انگلیسی 
را متوقف کند نداشــت، ولی ما در حال حاضر این 

اقدامات را انجام دادیم و بسیار مقتدر و با قدرت بر 
سر آرمان ها و منافع کشورمان هستیم و به دشمن 
درســی تاریخی دادیــم تا آمادگــی عملیاتی ما را 
امتحان نکند. وی افزود: سال های طوالنی است که 
دشمنان به قدرت دفاعی ایران اذعان دارند و اعالم 
می کنند باید قدرت بازدارندگی در ایران را کســب 
کنیم. جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی تصریح کرد: موشــک های پدافند هوایی 
ایران از نظر دشــمنان ما یک موشــک استثنایی و 
فوق العاده است و بســیاری از کشورهای جهان در 
رســانه ها تا مدت ها عملکرد سامانه موشکی ایرانی 
را در انهــدام پهپاد آمریکایی تحلیل و از آن تجلیل 

می کردند.

ایرنا: به گفته یــک مقام وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح سامانه موشکی جدید ایران با عنوان 
بــاور 3۷3 کــه از آن به عنــوان اس 300 ایرانی یاد 
می شــود، آماده تحویل و رونمایی شده است. رئیس 
بازرســی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
در ســخنان پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز با 
گرامیداشت 3۱ مرداد، روز صنعت دفاعی در این باره 
گفت:  هفته آینده از ســامانه موشکی جدید رونمایی 
خواهد شد؛ باور 3۷3 را ساخته ایم که آماده تحویل به 

نیروهای مسلح است.
ســامانه موشــکی باور 3۷3 که به اس 300 ایرانی 
معروف اســت، با برد بیش از 200 کیلومتر و ارتفاع 
2۷ کیلومتر از قابلیت های بیشتری نسبت به سامانه 

اس 300 روسی بهره می برد.
مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش از 
این اعالم کرده بودند که باور 3۷3 آزمایش های خود را 

با موفقیت پشت سر گذاشته است.
سردار قاسم تقی زاده، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در باره باور 3۷3 گفته است: موشک 
طراحی شــده این ســامانه چابک و چاالک است و از 
تکنولوژی نوینی که به طور کامل ســاخت ایران است 
بهره می برد؛ باور، قدرت دفاعی ایران را به رخ جهانیان 

می کشد.
سامانه باور 3۷3 از نظر ظاهری تفاوت های بسیاری با 
مدل های مشابه آمریکایی و روسی از نظر پرتابگر، رادار 
و موشــک های خود دارد. این سامانه از رادار معراج 4 
بهــره می برد که یک رادار کنترل آتش بردبلند و آرایه 
فازی معرفی شده است؛ این رادار نیز برای نخستین بار 

مرداد 9۵ همزمان با باور 3۷3 رونمایی شد.

رئیس قوه قضائیه:

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

رئیس بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

پایان عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است

به دشمن درس تاریخی دادیم تا آمادگی عملیاتی ما را امتحان نکند

اس ۳۰۰ ایرانی آماده تحویل به نیروهای مسلح شد

حرم مطهر رضوی، موکب 
موکب داران اربعین

آستان قدس رضوی میزبان موکب داران از 11 کشور جهان بود 

تولیت آستان قدس رضوی: 

اربعین، مایه وحدت 
امت اسالم

وزیر کشور: 

تقرب، فلسفه اصلی 
اربعین

 رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم : 

عاشورا، مبدأ صف آرایی 
بزرگ تاریخی

حجت االسالم والمسلمین پناهیان: 

 اربعین آغازی برای 
تمدن عظیم اسالمی

 معارف  در نیمه ذی الحجه سال 2۱2 هجری قمری 
پیشوای دهم شــیعیان امام ابوالحســن علی  النقی 
الهادی)ع( به دنیا آمد و پس از هشــت سالگی، حدود 

 ............ صفحه 33۷ سال هدایت کشتی...
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روزنامـه صبـح ايـران

واعظى: آزادسازى نفتكش ايرانى به خاطر مقاومت همه اركان نظام بود  
سياست: محمود واعظى، رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه نمايشگاه بين المللى تهران گفت: هم دولت و هم وزارت خارجه و كليت نظام پس از توقيف كشتى نفتكش گريس يك و راهزنى دريايى كه با دستور آمريكا 

انجام شد، يك واكنش منسجم داشتند. آزادسازى نفتكش ايرانى به خاطر مقاومت همه اركان نظام بود.

 سياست  پس از 6 هفته توقيف غيرقانونى 
ســوپرنفتكش گريس يك و با اتمام مهلت، 
دولــت جبل الطــارق ناچار بــه آزادى اين 
نفتكش شد.  نفتكش گريس  پس از اقدام ماه 
گذشته نيروهاى انگليسى كه با ادعاى نقض 
تحريم هاى تجارى توقيف شده بود، در جبل 
الطارق نگهدارى مى شد. در حالى كه آمريكا 
تالش داشت مانع آزادى اين نفتكش شود، 
اما دادگاه عالى جبل الطارق 
روز پنجشــنبه اعالم كرد كه 
آمريكايى درخواست  مقامات 
قانونى مطرح نكرده اند و ايران 
نيز اطمينان داد كه اين كشتى 
به ســوى يك مقصد تحت 
تحريم حركــت نخواهد كرد. 
به گزارش ايسنا دولت جبل 
الطارق در اظهاراتى اعالم كرد: 
در پى اطمينانى كه ما از سوى 
ايران براى رعايت تحريم هاى اروپايى دريافت 
كرديم، ديگر دليلى براى ادامه توقيف قانونى 
نفتكش گريس يك وجود ندارد. اين تصميم 
مسابقه اى را بر سر سرنوشت اين كشتى ايجاد 
كرده اســت. به گفته جليل اسالمى، معاون 
امور دريايى در ســازمان بنادر و دريانوردى 
ايران، اين كشــتى اكنون در مسير خود به 
سوى يك بندر در درياى مديترانه قرار دارد. 
دولت جبل الطارق در اين بيانيه اعالم كرد: 
وزارت دادگســترى آمريكا به طور جداگانه 
درخواست كرد فرايند حقوقى جديدى براى 

توقيف اين نفتكش آغاز شود.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، دولت جبل 
الطــارق اعالم كــرد ماه ميــالدى جارى 
ديدارهاى متعددى با نمايندگان دولت ايران 
درباره سرنوشــت اين نفتكش داشته و در 
نهايت ايران موافقت كرده كه مقصد نهايى 
اين نفتكش تحت تحريم هاى اتحاديه اروپا 
نباشد.  بر اين اساس ايران موافقت كرد پرچم 
اين نفتكش را تغيير دهد و اين كشتى اكنون 
با پرچم ايران سفر مى كند. به گفته مقامات 
ايرانى نام نفتكش گريس يك به آدريان دريا 
تغيير كرده اســت. برپايه اعالم دولت جبل 
الطارق، چهار خدمه اين كشتى شامل ناخدا، 
افسر اول و دو نفر ديگر آزاد شدند. با اين حال 
جان ويلكينسون، وكيل ناخداى كشتى گفت 
قصد ندارد به كشتى بازگردد و مى خواهد به 
هنــد برود. اكثر 28 خدمــه گريس يك در 

كشتى حضور دارند.

 ايران براى آزادى نفتكش گريس 
هيچ تعهدى نداده است

ســيد عباس موسوى، ســخنگوى وزارت 
امــور خارجــه در گفت وگــو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان و در پاســخ به پرسشى 
مبنــى بر اينكــه آيا ايران بــراى آزادى 
نفتكش گريس يــك ضمانتى به انگليس 
يا دولت جبل الطارق داده اســت؟ گفت: 
از سوريه در همه حوزه ها از جمله نفت و 
انرژى حمايت مى كنيم. او ادامه داد: اين 
كار قانونى اســت و به هيچ كشــور ثالثى 
ربط نــدارد. جمهورى اســالمى ايران به 
هر مشترى قديمى و تازه اى كه بخواهد، 
نفت خود را مى فروشــد. موسوى با اشاره 
بــه توييت وزيــر امور خارجه و ســفير 

كشورمان در لندن عنوان كرد: آنچه علناً 
اعالم كرديم صرف بيان واقعيت در مورد 
مقصد كشــتى گريس يك بود كه از ابتدا 

هم قرار نبود به سوريه برود.
او تأكيد كــرد: ايران بــراى آزادى نفتكش 
گريس يك هيچ تعهــدى مبنى براينكه به 
سوريه نرود نداده است؛ زيرا از ساعات اوليه 
توقيف نفتكــش اعالم كرديــم كه مقصد 
نفتكش ســوريه نبوده و تا انتها هم بر ســر 
همين حرف باقى مانده و تأكيد كرديم اگر 
هم مقصد نفتكش سوريه بود، بازهم  به كسى 
ربطى نداشت. سخنگوى دستگاه ديپلماسى 
كشــورمان در پايــان خاطرنشــان كــرد: 
درحقيقت آن ها  به خاطر خروج آبرومندانه 
از اين اقدام غير قانونى و دزدى دريايى، بحث 

تعهد را مطرح كردند.

 واكنش منفعالنه انگليس
 و خشم آمريكا

وزارت خارجه انگليس نيز پس از آنكه جبل  
الطارق از تصميم براى آزادى نفتكش حامل 
نفت ايران خبر داد، در بيانيه اى منفعالنه و 
از ســر ناچارى مدعى شــد كه لندن اجازه 
نمى دهد ايران يا كشــورى ديگــر، قوانين 
تحريمى اتحاديه اروپا عليه ســوريه را نقض 
كند. وزارت خارجه آمريكا در بيانيه اى بامداد 
جمعه (25 مــرداد/16 اوت) خدمه نفتكش 
گريس يك را به ابطال رواديد و يا جلوگيرى 

از ورود به خاك آمريكا تهديد كرده است. 

سوپر نفتكش كشورمان با پرچم ايران به سوى مديترانه حركت كرد

تحقير انگليس با آزادى « گريس»

 وزارت دفاع خودروســازى را در كنار رخش و رعد ايجاد كند كه مردم كمتر با 
خودروهاى بنجل به درد نخور سركيسه شوند. 09160002368

 خود انتقادى، شــرط بسيار مهم اخالقى بودن گفت و گو است، خود انتقادى 
تمرين گفت و گو با خود است و كسى كه نتواند با خود گفت وگو كند با ديگران 
هم نمى تواند گفت و گو كند. چند نفر از مسئوالن و چند نفراز مردم يا چند نفر 

از شمايى كه اين رو مى خونيد، خود انتقاديد؟ 09130001274
 اين روزها خبرهاى دستگيرى و برخورد با مفاسد اقتصادى چه در قوه قضائيه، 
چه در دولت و چه در نهادهاى عمومى مثل شــوراى شــهر و شهردارى ها منتشر 
مى شود، يك امتياز مثبت به قوه قضا ئيه ولى كسى نيست بررسى كند چرا حجم 
دستگيرى ها به دليل فساد مالى در شهردارى ها و شوراهاى شهر در اين دوره قابل 

مقايسه با دوره هاى قبل نيست؟ 09120007865
 صداوســيما با تمام ضعف هاى فرهنگى كه دارد، به تازگى با برخى برنامه ها 
مثل جهان آرا يا ثريا و پايش و ... فضاى گفت وگو را بين مســئوالن و مردم و 
... باز كردند، گفت وگويى صريح و غيركليشه اى. اين يك نشونه خوبه ولى بايد 

همه گير بشود. 09150003698
 فضاى مجازى جدا از بحث هاى فرهنگى و اخالقى و اجتماعى، چالشى به وجود 
آورده به اسم بد افزارها و كالهبردارى هاى مختلف از طريق همين ابزارهاى نوين، 
چرا مسئوالن رسيدگى نمى كنند يا حداقل آموزش هاى الزم را نمى دهند؟ تا كى 
بايد ســر مردم با نصب اجبارى نرم افزار و سرويس هاى ارزش افزوده كاله گذاشته 

شود؟ 09130004789
 يك نماينده مجلس گفته 21 ميليارد دالر با تصميم اشــتباه حيف و ميل 
شد، اين مسئله دل هرايرانى رابه درد مى آورد  و اين در حالى است كه ايشان 
(به يك مقام مســئول) بارها ادعا كرده من حتى اختيار عوض كردن منشــى 
خــود را ندارم؟ معلومه اختيارات جناب معاون ايجاد هزار هزار ميليارد كســر 
بودجه اســت كه در مشــهد هم مطرح كرده و نه جلوگيــرى از حيف و ميل 
ارزهاى 4هزارو 200 تومانى كه حتى در ســفرهاى تفريحى هم مصرف شده، 
دســتت درد نكنه. ملت ايران به خصوص  دلســوخته ها، پرتقال فروش را پيدا 

كنيد. 09390002323
 اوايل شــروع فيلترينــگ تلگرام، خيلى ســروصدا بود كه كلى كســب و كار 
مردم مختل شــده و كلى جوون بيكار شــدند، چرا يهو ديگه كســى از اين حرفا 

نمى زند؟0915009058
 رياست محترم قوه قضائيه و رسانه ملى به اين برخى اميدى نيست. دشمن 
بعضى جاها نفوذ كرده، ســند و دليل اين مدعا مگر قيمت سيب زمينى و پياز 
ملــت را صبح به صبح هر روز از كاخ ســفيد آقاى ترامــپ تعيين مى كند ؟ 

09150000210
 خدا به راه راســت هدايت كند، آن هايى كه باعث فقرند و نتيجه اش ميشه 
رها كردن نوزاد سه روزه. خدايا به حق امام زمان چنين افرادى را هدايت كن. 

همه كسانى كه باعث فقرند از هر رده و هر جناح. 09150007302

سردار دهقان: 
عمل به برجام براى ما تمام شد

سياست: سردار حسين دهقان در يادواره 
شــهداى 23 مرداد سرداران و 570 شهيد 
شهرستان تنكابن اظهار كرد: عمل به برجام 
براى ما تمام شــد و ديگر از  سياست هاى 
آن پيروى نمى كنيم؛ دشمن رسوا شد، ولى 
حال باز هم مسئوالن ما چشمشان به بيرون 
مرزها است تا كسى بيايد دست ما را بگيرد! 

خير هيچ گاه نمى توان از دشمن انتظار برادرى داشت.

ائتالف شكست خورده در خليج فارس
يونان هم درخواست آمريكا را رد كرد

سياست: تارنماى خبرى «پرونيوز» يونان روز پنجشنبه گزارش داد آمريكا از طريق 
رسمى و ديپلماتيك از دولت يونان خواسته كه براى حفاظت كشتيرانى خليج فارس 
در ائتالف تحت رهبرى آمريكا شــركت كند، اما به نظر مى رسد كه يونان به اعزام 
كشتى و هواپيما به منطقه خليج فارس در دو نشستى كه با آمريكايى ها داشته، جواب 
مثبتى نداده است. در سرمقاله اين تارنما به قلم تئوفرستوس اندرئوپولوس نوشته شده 
است: اين درخواست از طريق مجارى رسمى صورت گرفته است و يونان بايد كامًال 
مواظب باشد؛ زيرا تشكيل ائتالف به رهبرى آمريكا براى حفاظت كشتيرانى درمنطقه 
خليج فارس، به درخواســت شوراى امنيت سازمان ملل متحد صورت نگرفته و تنها 
تالش آمريكا براى تشكيل چنين ائتالفى است كه جنبه قانونى ندارد و يونان نبايد 

خود را وارد درگيرى و مخالفت و يا رويارويى با ايران كند.

فرمانده پيشين «سنتكام»:
بايد در برجام مى مانديم

سياست: جــوزف ووتل در مصاحبه با شبكه خبرى «سى ان ان» گفت، خروج دولت 
آمريكا از برجام خطا بوده و اين  را به مقامات دولت گوشــزد كرده اســت. ووتل كه 
از مارس 2016 تا مارس 2019 فرماندهى نيروهاى تروريســت هاى ارتش آمريكا در 
خاورميانه (سنتكام) را بر عهده داشت در پاسخ به اين پرسش كه بزرگ ترين نگرانى 
بين المللى او چيســت، مدعى شــد:  «قطعاً فكر مى كنم بايد تهديدى كه از ايران نه 
تنهــا متوجه ما، بلكه متوجه متحدان منطقه اى ما در خاورميانه نيز هســت، جدى 
بگيريم. بنابراين اين حوزه اى اســت كه به عنوان فرمانده سنتكام زمان زيادى براى 
مطالعه روى آن صرف كرده ام و همچنان نيز به آن فكر مى كنم». ووتل در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا به عقيده او خروج آمريكا از «برنامه جامع اقدام مشترك» (برجام) 
كارى اشــتباه بود، گفت:  «در همان زمان با وزير امور خارجه مشورت كردم و گفتم 
كــه بايد در توافق بمانيم، ولى [خروج از آن] تصميم رئيس جمهور بود و ما هم اين 

سياست را پيش برديم».

گزارش گاردين از وضعيت بغرنج لندن در ماجراى نفتكش ها
آسيب پذيرى انگليس نمايان شد

سياست: يك روزنامه بريتانيايى با اشــاره به آزادى نفتكش حامل نفت ايران 
پس از توقيف در جبل  الطارق، نوشــت در بحبوحه قدرت نمايى ايران و آمريكا 
بر ســر نفتكش ها، آســيب پذيرى انگليس بيش از پيش نمايان شــد. روزنامه 
«گاردين» در گزارشى به بررسى ماجراى توقيف نفتكش «گريس يك» حامل 
2 ميليون بشــكه نفت خام ايــران در تنگه جبل  الطارق و ســپس آزادى آن 
توســط مقامات اين منطقه پرداخته و نوشــت:ايران و آمريكا هر كدام ســعى 
كردند قدرت نمايى كنند، اما در اين گير و دار فقط انگليس بود كه آسيب پذير 

به نظر رسيد.

گزارش ديلى 20 از سردرگمى تيم ترامپ درباره ايران
ميانجيگران به ستوه آمده اند

سياست: ديلى 20 در گزارشى نوشت: چندين مقام آمريكايى و اروپايى گفتند 
كه دولت دونالــد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا همچنان پيام هاى متناقض و 
متفاوت درباره شــرايطش براى مذاكره به ايران ارســال مى كند و اين موضوع 
ترامپ را خشــمگين كرده و تالش هاى ديپلماتيك براى متحدان واشنگتن در 
خارج را با پيچيدگى روبه رو كرده است و از سوى ديگر قانون گذاران آمريكايى 
را نيز در وضعيت ســردرگمى قرار داده است. يك مقام پيشين آمريكايى كه از 
تنش هاى درون دولت آمريكا در اين باره آگاه است، اين وضعيت را «ناشيگرى 

مطلق» توصيف كرد. 
ايــاالت متحده در طول ماه هاى گذشــته تالش كــرده از طريق متحدان خود 
پيام هايــى را به ايران ارســال كند تا بتواند به آغاز مذاكرات رســمى با تهران 
نزديك تر شــود. اما به گفته دو مقام كنونى دولــت ترامپ و يك منبع آگاه از 
موضوع، ديدگاه هاى واگرايانه در درون دولت آمريكا اين فرايند را با مانع روبه رو 
مى كند. اين اختالف واسطه هاى خارجى را كه قصد ميانجيگرى ميان واشنگتن 
و تهران را دارند، به ســتوه آورده و آن ها مى گويند پيام هاى متناقضى از سوى 

دولت ترامپ دريافت مى كنند.

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

 موسوى: از سوريه 
در همه حوزه ها از 
جمله نفت و انرژى 
حمايت مى كنيم،  اين 
كار قانونى است و به 
هيچ كشور ثالثى ربط 
ندارد

بــــــــرش

آزادگان جهان در برابر جنايات عليه مظلومان ساكت ننشينند تحريم هاى آمريكا در بخش دارويى و بيماران سرطانى
سياســت: محمد جواد ظريف، وزيــر امور 
خارجه جمهورى اسالمى ايران ديروز ادعاهاى 
مقامات آمريكايى مبنى بر اينكه بخش دارويى 
و پزشــكى ايران را تحريــم نكرده اند، رد كرد. 
ظريف در صفحه شخصى توييتر خود با اشاره 
به مقاله اى در نشريه آمريكايى «فارين پاليسى» 
نوشــت: «اين موضوع را فقط از من نشــنويد؛ 
[لينك فارين پاليســى]... [اين نشــريه] يكى 
از اثرات تروريســم اقتصــادى دولت ترامپ بر 
ايرانى ها را به تصوير كشيده است». وى در ادامه 
افزود: «[فارين پاليسى] از كسانى كه به صورت 
مســتقيم در توليد دارو براى بيماران سرطانى 

نقش دارند [گزارش مى دهد]».
به گزارش فارس اين در حالى است كه «برايان 
هوك» نماينده ويــژه رئيس جمهور آمريكا و 
رئيــس گروه اقدام عليه ايران در وزارت خارجه 
اين كشــور، چندى پيش با انتشــار يك پيام 
ويدئويــى خطاب به مردم ايران مدعى شــده 
بود كه بر خالف گفته هاى جمهورى اسالمى، 
واشنگتن هيچ تحريمى را بر بخش هاى دارويى 
و پزشــكى عليه ايران اعمال نكــرده و حتى 

با دســت خودشــان براى بيماران ايرانى دارو 
ارسال مى كنند! مقاله فارين پاليسى كه ظريف 
در توييت خود به آن اشــاره كــرده، با عنوان 
«تحريم هاى آمريكا در حال كشــتن بيماران 
سرطانى در ايران است» به ادعاهاى واشنگتن 
مبنى بــر اينكه كارزار فشــار حداكثرى عليه 
ايران، بخش دارويى و انسان دوســتانه را هدف 
قــرار نگرفته، مى پــردازد و تأكيد مى كند كه 
كودكان مبتال به ســرطان در ايران اصلى ترين 
گروهى هستند كه از تحريم هاى اياالت متحده 
آسيب ديده اند. وزير خارجه ايران پيشتر نيز در 
پيامى توييترى گفته بود تروريسم اقتصادى و 
تحريم هاى آمريكا، مردم و غيرنظاميان بى گناه 

ايرانى را هدف قرار داده  اند.

سياســت: حضرت آيت اهللا العظمــى نورى 
همدانى درمحكوميت كشــتار مردم كشمير 
پيامى صادركردند. در پيام آيت اهللا نورى همدانى 
آمده است: در اين روزها متأسفانه اخبار ناگوارى 
از كشــمير هند به گوش مى رســد. ســكوت 
نهاد هاى بين المللى و مدعى حقوق بشر، دربرابر 
اين نوع از برخوردها موجب تأسف است. اقدام 
به محاصره دره كشمير و قطع وسايل ارتباطى 
كرده اند. هرگونــه تجمع و حتى نماز جمعه و 
جماعت را ممنوع كرده و در صورت تشــكيل 
هرگونه اجتماع، پاسخ را با گلوله مى دهند. مردم 
مظلوم حتى امنيت تهيه غذا و نياز هاى اوليه را 
ندارند. تصاوير و گزارش هايى مى رسد كه انسان 
توانايى ديدن آن ها را ندارد و تمام اين ها رفتارى 
غير انسانى است. در اين پيام تصريح شده است: 
همه انسان هاى آزاده به خصوص امت اسالمى، 
دولتمــردان، علما و نهاد هاى حقوق بشــرى 
همگى بايد نسبت به اين موضوع اقدامى جدى 
داشته باشند كه درصورت سكوت، كشمير وارد 
مرحله اى خطرناك تر و تأسف بارتر خواهد شد. 
بنابراين بر آحاد مردم آزاده جهان با هر نوع رنگ 

و پوست و نژاد و دين و به خصوص امت اسالمى 
و دولت هاســت كه در برابر اين اهانت بزرگ و 
تجاوز غيرانسانى ساكت ننشينند. دولتمردان 
هند نيز بدانند اين رفتار ظالمانه ، جز بى ثباتى و 
ايجاد فاصله بيشتر بين صاحبان اديان در سراسر 
هند نتيجــه اى نخواهد داشــت و بايد زمينه 
را براى يك زندگى مســالمت آميز براى همه 
مردم اعم از شــيعه، سنى و هندو فراهم نموده 
و همانند گذشته دركنار هم باشند. در اين پيام 
خاطرنشان شده است: اينجانب ضمن محكوم 
كردن رفتارهاى غيرانسانى، خواستار پايان سريع 
كشتار و محاصره نظامى كشمير بوده و تأكيد 
بر دفاع از هر انسان مظلوم در هركجاى جهان 

داريم.

 سياست  آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى ظهر ديروز در مراسم 
عبادى-سياسى نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوى اظهار 
داشت: دشــمن با تحريم اقتصادى درصدد سقوط انقالب و نظام 
اســت و سفره ما را هدف گرفته است، در مسئله اقتصاد دو نظريه 
است؛ نظريه اول نظريه و انديشه رهبر معظم انقالب است كه بايد 
بنشيند؛ زيرا يك ملت بزرگ 80 ميليونى با ثروت و فناورى هستيد 

و يك اقتصاد مقاومتى خودكفايانه در زندگى برنامه ريزى كنيد.
به گزارش تســنيم، وى تصريح كرد: اين برنامه ريزى بايد ما را در 
شــرايطى قرار دهد كه در برابر توطئه دشمن آسيب پذير نباشيم، 
بيش از چهار سال گذشته رهبرمعظم انقالب تيتر اين برنامه يعنى 
اقتصــاد مقاومتى را ارائه كــرده و راهكار و مؤلفه و كيفيت اجرا و 
خصوصيات را نيز بيان كردند؛ مقابل اين نظريه، نظريه دوم است 
كه براى برطرف كردن مشكل تحريم سراغ دشمن برويم و از طريق 
دشمن مشكل را برطرف كنيم. آيت اهللا علم الهدى بيان كرد: چهار 
سال اين را تجربه كرديم و در برجام و قصه آن عالف شديم و اين 
قضيه از اين طريق برطرف نشد و معقول هم نيست برطرف شود؛ 
زيرا دشمن براى براندازى ما توطئه دارد و نمى شود سراغ او رفت؛ ما 
رفتيم و نتيجه اش را نيز ديديم و قضيه بدتر نيز شد، اكنون برادران 

و خواهران اين نظريه دوم است.

 بعد از تجربه برجام  نوبت اينستكس است
عضو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: برجام را چهارسال تجربه 
كرديم و اكنون نوبت اينستكس شده؛ برنامه اى كه رئيس جمهور 
فرانسه 100 دقيقه در موردش بحث مى كند، مشخص است برنامه 
كالهبردارى اســت و برنامه برطرف كردن مشــكل ما نيست، در 
مســئله كاهش تعهدات برجامى ما در وضعيتى كه شوراى عالى 
امنيت ما تصويب كرد، اين ها آبرويشــان در دنيا رفته چون پيمان 
شكن بودند، اگر اين برنامه را ادامه دهيم، خسارت چهار سال برجام 
را نيز تأمين مى كنيم و هم اينكه دشــمن بى آبرو شده است و هم 
مسئله انتخابات آمريكا كه جريان ايده آل استكبار است، شكست 
مى خورد. مزدور بى جيره و مواجــب ترامپ 100 دقيقه با رئيس 
جمهور ما حرف مى زند و اينستكس را مطرح مى كند. در مسئله 

برجام رهبرى مسئله اى را مطرح كردند و عمل نشد.

 به توصيه رهبرى عمل نشد
آيت اهللا علم الهدى ادامه داد: رهبرى فرمودند بگذاريد هر مقدار آن ها 

در تعهدات عمل كردند، عمل كنيد اما متأســفانه اين كار نشد؛ از 
همان اول ســانتريفيوژ را حلب پاره كردند و بتون ريختند و آب 
سنگين اراك را از بين بردند و آن ها به تعهدات عمل نكردند. اين ها 
گفتند فناورى را برگردانيد و غنى سازى 20 درصد را صورت ندهيد 
و ســانتريفيوژ را جمع كرده و دنبال آب ســنگين اراك نرويد تا 

اينستكس اجرايى شود.
وى خاطرنشان كرد: اينستكس از برجام هم بدتر است اگر جوانبش 
را ببينيم نبايد آن ها امروز و فردا كنند، مگر در همين اينستكس 
هفت ماه ما را معطل نكردند. اين ها در مقام عمل باز عمل نمى كنند 
و مــا فقط بايد فناورى خــود را متوقف كنيم و بعد با يك توطئه 
شديدتر به ما فشــار بياورند؛ اينجا گوش به فرمايش رهبر معظم 
انقالب دهيد، يك جا گوش نداديد و ضرر كرديد. نسخه عملياتى 

تمام مسائل ما را ائمه(ع) ارائه كرده اند و بايد به آن ها تأسى كنيم.

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

بازتاب

سياست داخلى

آيت اهللا علم الهدى در نماز جمعه  مشهد مقدس تأكيد كرد

 مصونيت كشور در برابر دشمن با  اقتصاد مقاومتى

حوزه علميهسياست خارجى
پيام آيت اهللا نورى همدانى درمحكوميت كشتار مردم كشميرظريف عليه ادعاى آمريكايى ها سند رو كرد

مجلس
نماينده مجلس:

تغيير نظام رياستى
 به پارلمانى منتفى شد

نماز جمعه
آيت اهللا صديقى:

رفتار هند در كشمير 
خالف وحدت بشرى است

دفاعى-امنيتى
دريادار خانزادى خطاب به آمريكا:

دوران جوالن در منطقه 
خليج فارس به سر آمده است

 احزاب و تشكل ها
واكنش بهزاد نبوى به اختالف  اصالح طلبان

بايد بين خودمان مطرح كنيم 
اما بلند مى گوييم!

سياست: عزت اهللا يوسفيان مال، عضو كميسون 
برنامــه و بودجه مجلس دربــاره تغيير قانون 
اساسى كه در چند ماه گذشته به امضاى 151 
نفر از نمايندگان رسيده بود، به انتخاب گفت: 
«پيگيرى اين موضوع به طور كلى منتفى است 
و بر اســاس رايزنى هاى انجام شده اين مسئله 
از دســتور كار نمايندگان كنار گذاشته شد. در 
پى فرمايش  هاى رهبر معظم انقالب در استان 
كرمانشــاه كه در ارتباط با سيستم پارلمانى بر 
اقدام در آينده نزديك يا دور تأكيد كرده بودند، 
رايزنى هايى انجام گرفت، اما بعد از اعالم ايشان 
مبنى بر منتفى بودن موضوع، نمايندگان نيز آن 

را به طور كامل كنار گذاشتند».

سياست: آيت اهللا كاظم صديقى، امام جمعه 
موقت تهران در نماز جمعه تهران با اشــاره 
به مسئله كشمير گفت: مسئله كشمير جزو 
مصيبت هاى ماست و هيچ گاه توقع نمى رفت 
نخست وزير هند خالف قانون و مصالح داخلى 
اين اقدامات را بكند. اين حركت هم بر خالف 
وحدت بشرى و هم برخالف قانون بين الملل 
و قانون اساســى هند اســت، به هند توصيه 
مى كنيم در كار خودش تجديد نظر بكند؛ زيرا 
در اين كار پيروزى وجود ندارد. مسئوالن هند 
از خدا بترسند و از اين حركت اعالم پشيمانى 
كنند. امروز وقت بيدارى ملت هاست تا ببينند 

چه كسانى بر دنيا حكومت مى كنند.

سياست: فرمانده نيروى دريايى ارتش در آيين 
اختتاميه مسابقات غواصى ارتش هاى جهان با 
تأكيد بر اينكه جبهه مقاومت اسالمى دريايى در 
حال شكل گيرى و انسجام است، گفت: دشمنان 
بايد هر چه ســريع تر منطقــه را ترك كنند و 
گرنه خروج خفت بارى را تجربه خواهند كرد. 
ملت هايشان هم بايد بدانند، دولت هاى آن ها با 
سردرگمى در حال تلف كردن سرمايه آن ها و 
بازى با جان فرزندانشــان هزاران مايل دورتر از 
مرزهاى دريايى شان هستند. دشمنان منطقه، 
آمريكا، انگلستان و رژيم صهيونيستى بايد بدانند 
دوران جوالن و پرسه زنى و نمايش رياكارانه در 

منطقه خليج فارس به سر آمده است.

سياست: فعال سياسى اصالح طلب درخصوص 
اختالف نظرها بين طيف عارف و اتحاد ملت و 
كارگزاران مى گويد: بعيد مى دانم اين اختالف ها، 
مهم  باشد. شايد عمدتاً اختالف نظرهاى جزئى و 
سليقه اى باشد. در همه جلسات و تصميم گيرى 
كارگزاران، اتحاد وجــود دارد و عارف را هم در 
كنار بقيــه مى بينم و مشــكلى ندارند. وى در 
خصوص گمانه ها درباره ليست ائتالفى يا مستقل 
گفت: متأسفانه همه ما «بلند» فكر مى كنيم و 
مطالبى را كه بايد بين خودمان مطرح كنيم، بلند 
بلند مى گوييم! به نظرم بايد ديدگاه هاى دوستان 
در شــوراى عالى سياست گذارى تبادل شوند و 

جمع بندى نهايى از آنجا بيرون بيايد.

آزادى گريس
 مديون راهبرد مقاومت فعال

آزادى نفتكش حامل نفت ايران نتيجه پيگيرى 
همزمان دو روند حقوقى و سياســى بود. ابعاد 
اين امر كامالً مشخص و نقطه عطفى در تاريخ 
اخير ايران است؛ چراكه در گذشته نفتكش ها و 
ناوهاى انگليسى در خليج فارس براى ما مانور 
مى دادند و رجز مى خواندند، اما امروز نفتكش 
ايرانى گريس يك با تبحر حقوقى و سياسى و 

اقتدار منطقه اى آزاد مى شود.
آزادى نفتكــش گريس اقتدار ايران را نشــان 
مى دهد، كشورمان در جبل الطارق با ابزارهاى نه 
صرفاً سياسى بلكه سياسى، نظامى و مقاومتى 

توانست انگليس و آمريكا را به ذلت بكشد.
زمانى كه وزير مختار جبل الطارق حكم آزادى 
اين نفتكش را در اين منطقه اعالم كرد، وقتى 
بود كه آمريكايى ها هم فشار مى آوردند تا اين 
كار انجام نشود ولى در نهايت اين كار انجام شد؛ 

چراكه ما راهش را ياد گرفته ايم.
ايران در اين مســئله با تكيه بر ديپلماســى 
گفت وگو به نتيجه نرسيد، بلكه وقتى با جسارت 
و شجاعت ناو خطاكار انگليسى را در تنگه هرمز 
گرفتيم و بدون تــرس و واهمه اى آن طور كه 
ليبرال هاى سست عنصر ترس را به خود راه داده 
بودند با نظر رهبر معظم انقالب به صورت خيلى 
قانونى و با روش هــاى قدرتمدارانه وارد عرصه 
شــديم و نفت در مقابل نفت و تنگه در مقابل 
تنگه، يعنى همان راهبرد مقاومت فعال در كنار 

ديپلماسى را به كار برديم، به نتيجه رسيديم.
ايــن راهبرد مقاومت فعــال در آزادى گريس 
آن قــدر تأثيــرات جالبــى داشــت كه حتى 
كشورهاى حاشيه خليج فارس هم متوجه شدند 
كه ايران بر سياست اصولى خود مصمم است. 
درنهايت آمريكايى هــا و اروپايى ها هم به اين 
مســئله رسيدند؛ از سوى ديگر حتى پيشنهاد 
انگليس كه براى حمايــت از تنگه هرمز يك 
ناوگان اروپايى تشكيل شود هم نتيجه نداشت 

و اين هم شكستى ديگر براى آن ها شد.
همه اين موارد نشــان داد كه راهبرد مقاومت 
يك راهبرد نهايى و موفقيت آميز است كه اگر 
به خوبى آن را پيگيرى كنيم و در كنارش هم 
ديپلماسى مذاكره را داشته باشيم، حتماً موفق 

خواهيم شد.
از آنجايــى  كه راهبرد مقاومــت فعال در كنار 
پيگيرى هاى حقوقى و سياســى سبب آزادى 
نفتكش ايرانى شــد، راهبرد اقتدار، مقاومت و 
نترسيدن و شــجاعت؛ راهبردى جدى و مؤثر 
است، البته ديپلماسى، گفت وگو و مذاكره هم 
در كنار اين راهبرد معنا دارد، چنانكه وقتى يك 
تانك در يك ميدان جلو مــى رود، در كنارش 
دو نفر پياده نظام هم هستند؛ ولى به اين معنا 
نيست كه آن پياده نظام كار را انجام مى دهند؛ 

چرا كه تانك است كه با اقتدار به جلو مى رود.
ما اگر با همين راهبرد مقاومت فعال در برجام 
هم جلو مى رفتيم، حتماً موفق مى شــديم. از 
ابتداى انقالب تاكنون هر جا بر اســاس اسالم 
ناب و صحيح حركت كرديم و به پشتوانه خدا 
و بــدون ترس جلو رفتيم، موفق شــديم، ولى 
آنجايى كه ترســيديم و قــدرت ابرقدرت ها را 
بيشتر دانستيم و ديپلماسى لبخند به دشمن را 
به كار برديم، شكست خورديم. از ابتداى انقالب 
تاكنون مقاومت فعــال راهبردى بوده كه ما را 
به نتيجه رسانده است اما توسل به ديپلماسى 

لبخند نتيجه اى نداشته است.
ســال ها پيش هم مرحوم هاشــمى گفتند 
اگر مــا به غرب لبخند بزنيم آن ها هم به ما 
لبخند مى زنند و ما به نتيجه مى رســيم، اما 
ديديم كه ديپلماســى لبخند جواب نداد و 
نه تنها غربى ها به ما لبخند نزدند، بلكه قضيه 
سلمان رشــدى را هم به عنوان دهن كجى 
جلوى ما گذاشــتند و خيلى ها به اشــتباه 
بودن ديپلماســى لبخند در برابر لبخند پى 
بردند؛ اما هنوز هــم برخى ها فكر مى كنند 
اين نوع ديپلماســى پاسخ مى دهد و اگر به 
غــرب لبخند بزنيم آن ها هــم به ما لبخند 
خواهند زد! اما ماجراى نفتكش گريس ثابت 
كرد كه راهبــرد مقاومت فعال نتيجه بخش 
است. اميدواريم اين تجربه خواب خرگوشى 

برخى از سياسيون را بپراند.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 دكتر رضا روستا آزاد
 رئيس پيشين دانشگاه صنعتى شريف

انتقاد جليلى از فرهنگ 
توييترى فعاالن سياسى

سياســت: ســعيد جليلى، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، در حساب توييترى 
خود نوشــت: «با يك كلمه يــا يك جمله 
نمى توان راجع به مســائل كشور تحليل به  
دست آورد. با  فرهنگ توييتى؛ بى حوصلگى و 
مشاهده تحليل يك جمله اى از افراد مختلف، 
نمى توان عمليات تعريف كرد. اين عرصه كار 

جدى و تأمل دقيق مى طلبد.
 منظومــه فكرى جوان مؤمــن انقالبى به  
جــاى توييت به مبانــى عميقى همچون 
سيره امام خمينى(ره) نياز دارد. امام(ره) 
در جوانــى باالترين تحصيالت و مطالعات 
فقهى و فلسفى را داشــتند و عميق ترين 
كتاب هــاى عرفانى را تأليــف كردند، اين 
نشــان دهنده يك منظومــه قوى معرفتى 
پشتوانه انقالب اســالمى بود كه آن را به 

ثمر رساند.»
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  رواق حضرت زهرا)س( میزبان جشن های دهه والیت  آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: جشن های دهه والیت با اجرای برنامه های متنوع در رواق حضرت زهرا)س( ویژه بانوان برگزار 
می شود.حجت االسالم شریعتی نژاد افزود: سلسله جشن هاي »شمیم والیت« در ایام دهه والیت هر روز پیش و پس از نماز ظهر و پیش از اذان مغرب در رواق هاي حضرت زهرا و معصومه)س(، دارالحکمه و شبستان سبزواري 
با برنامه های سخنرانی، مسابقه، بیان احکام، حلقه معرفت و مدیحه سرایی میزبان بانوان است.»در امتداد غدیر«، »حاضران به غایبان برسانند« و »هفت آسمان« دیگر برنامه های رواق حضرت زهرا)س( در دهه والیت است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی در دیدار بزرگان طوایف و موکب داران عراقی: 
اربعین مایه وحدت امت اسالم بر محور اهل بیتb است

 قدس  تولیت آســتان قدس رضوی 
در دیدار بزرگان طوایف و موکب داران 
عراقی اربعین گفت: راهپیمایی عظیم 
اربعین مایه وحدت امت اســام حول 
محور و مغناطیــس محبت اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( است.
دیدار بــزرگان طوایــف و موکب داران 

عراقی اربعین عنوان مراسمی بود که پنجشنبه شب در حاشیه همایش بین المللی 
فعاالن اربعین حســینی برگزار شــد. این دیدار به میزبانی تولیت آستان قدس 
رضوی و در محل تاالر والیت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار شــد و به 

جلسه ای برای همدلی بیش از پیش فعاالن اربعین حسینی بدل شد. 
حجت االســام والمســلمین احمد مروی در این مراســم با بیان اینکه بارگاه 
منور امام علی بن موســی الرضا)ع( ساالنه میزبان حدود 30 میلیون زائر است، 
خاطرنشان کرد: از این تعداد، جمعیت قابل توجهی از زائران، غیرایرانی و به ویژه 
عرب زبان  هستند، به همین منظور صحن غدیر و یک رواق را ویژه زائران عرب 

زبان اختصاص داده ایم.
وی ابراز کرد: مضجع شریف حضرت ثامن الحجج)ع( در جمهوری اسامی ایران 
و عتبات عالیات در کشــور عراق مایه وحــدت و اتحاد میان این دو ملت بزرگ 

شیعه هستند.
تولیت آســتان قدس رضوی تصریح کرد: دشــمنان اسام به خصوص دشمنان 
تشــیع تاش دارند با توطئه ها و دسیسه های مختلف میان این دو کشور بزرگ 
شیعه اختاف و تفرقه ایجاد کنند، اما به برکت حرم های شریف ائمه اطهار)ع( و 

راهپیمایی عظیم اربعین همواره شکست خورده اند.

 آیت اهلل علم الهدی: امام حسین)ع( جان خود را 
برای نجات بشریت از گمراهی نثار کرد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم در دیدار بزرگان طوایف و موکب داران 
عراقی اربعین، گفت: امام حسین)ع( جان خود را در راه خدا و برای نجات بشریت 

از گمراهی نثار کرد.
ـَِذ  ـَنق ـَــهُ فیَک لَیست آیت اهلل سید احمد علم الهدی با اشاره به فراز »بَذَل ُمهَجت
ـَاله« در زیارت اربعین، اظهار کرد: اباعبداهلل)ع( با  ِعبادَک ِمَن الَجهالِه َو َحیَرةِ الض
نهضت و جهاد در راه خدا جان و خون خود را داد تا انسان ها را از گمراهي نجات 
ـَُه« برای نجات بشریت از گمراهی در زیارت  دهد.وی افزود: عبارت »بَذَل ُمهَجت
عاشورا نیامده اما در زیارت اربعین وجود دارد، گویی قرار است بشریت با زیارت 

اربعین آگاه شده و از گمراهی نجات یابد.
وی خطاب به موکب داران اربعین گفت: شما که در راهپیمایی عظیم اربعین 
به زائران امام حسین)ع( خدمت می کنید، در واقع خادمانی برای تحقق این 

فراز از زیارت اربعین هستید.
امام جمعه مشــهد مقدس خطاب به موکب داران اربعین گفت: بســیاری در 
عالــم آرزوی خدمت به زائران امام حســین)ع( در اربعیــن را دارند اما این 
توفیق نصیب همه نمی شود، آن ها که توفیق خادمی در این حرکت عظیم را 
دارند قطعاً با عنایت حضرت اباعبداهلل)ع( مشمول این نعمت شدند و این امر 

سعادتی بزرگ است که باید آن را قدر دانست.

 قدردانی سفیر عراق از آستان قدس رضوی
برای برگزاری همایش فعاالن اربعین

سفیر عراق در جمهوری اسامی ایران هم در دیدار بزرگان طوایف و موکب داران 
عراقی اربعین، از آســتان قدس رضوی بابت میزبانی و برگزاری دومین همایش 

بین المللی فعاالن اربعین حسینی قدردانی کرد.
ســعد عبدالوهاب جواد قندیل، ضمن تشــکر از آســتان قدس رضوی بابت 
میزبانــی و برگزاری دومین همایــش بین المللی فعاالن اربعین حســینی، 
خاطرنشــان کرد: در طول سال شاهد تشــرف حدود ۴ میلیون زائر عراقی 
به ایران و تشــرف حــدود ۵ میلیون زائر ایرانی به عراق هســتیم. این آمار 
۹ میلیونی نشــان می دهد روابط میان دو ملت ایران و عراق بســیار عمیق و 
دوستانه است.سفیر کشــور عراق در جمهوری اسامی ایران با بیان اینکه 
در راهپیمایی اربعین مذاهــب و ادیان مختلف حضور دارند، تصریح کرد: 
در مراســم اربعین بیش از ۱۵ میلیون زائر شــرکت می کنند که حدود 3 

میلیون از این زائران ایرانی هستند.

با همکاری مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار شد
jجشن بزرگ زندگی به سبک رضوی ویژه سپاه امام رضا

آستان: جشــن طرح زندگی زوجین 
به ســبک رضوی با حضــور جمعی از 
خانواده های زوجین سپاه امام رضا)ع( 

برگزار شد.
جشــن بزرگ زندگی به سبک رضوی 
ویژه زوجین خانواده سپاه امام رضا)ع( 
با همــکاری مرکز امور بانوان و خانواده 

آستان قدس رضوی و معاونت فرهنگی سپاه امام رضا)ع( و با حضور هزار و ۴00 
زوج جوان در محل مجتمع فرهنگی آیه ها برپا شد.

مسئول طرح ملی ازدواج، زندگی به سبک رضوی در مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: طرح آموزشی زندگی به سبک رضوی 
با هدف صیانت و اعتای کارکرد خانواده و با بهره گیری از ظرفیت های آســتان 
قدس رضوی و مجموعه نهادها و تشکل های مردمی برای زائران و مجاوران به ویژه 
زوج های جوان طراحی شــده و توسط مرکز امور بانوان و خانواده به مرحله اجرا 

گذاشته شده است.
محمد حسن اسماعیلی افزود: بر اساس طرح ملی ازدواج، زندگی به سبک رضوی 
که از سال ۹۶ شروع شده تمام زوجین سراسر کشور که در سال اول عقد خود 

هستند در طول سه سال با برنامه های متنوع مورد حمایت قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه این طرح می تواند نقش مهمی در مناسبات اجتماعی و تحکیم 
بنیان خانواده داشته باشد، گفت: زوجین جوان پس از ثبت نام به مدت سه سال 

از خدمات آموزشی، حمایتی و مشاوره بهره مند می شوند.
اسماعیلی گفت: متقاضیان برای ثبت نام به خیابان نواب صفوی ورودی حرم 
مطهــر رضوی، پیر پاالن دوز اتاق شــماره ۱۵ مراجعه و پس از دریافت کد 
رهگیــری در تاریخ مقرر در همایش توجیهی و آمــوزش اولیه حضور یافته 
و از یک نوبت میهمانی غذای حضرتی آســتان قــدس رضوی نیز بهره مند 

خواهند شد.

 دست های ۱۰۱ بیمار سخت درمان
بر پنجره فوالد دخیل بست
قدس- ابوالحسن صاحبی: همزمان 
با دهه والیت و با مشــارکت خیران و 
همکاری آســتان قدس رضوی، ۱0۱ 
بیمار نیازمند و تحت حمایت این اداره 
به پابوســی حضرت رضا)ع( مشــرف 

شدند.
رئیس کمیته امداد اداره 3 مشهد با بیان 

این مطلب افزود: حوزه حمایت کمیته امداد اداره 3 مشهد شامل مناطق شهری 
و روستایی می شود که از ۵ هزار و ۵۷۵ خانوار با جمعیت ۱۵ هزار و ۴00 نفری 

حمایت می کند.
عبــاس کیانخواه ادامه داد: این اداره از ۱۴0 بیمار زمینگیر، ســخت درمان و 
العــاج حمایت های مالی و معنوی دارد. با تأمین اعتبار ۱۷ میلیون تومانی 
از محل منابع داخلی کمیته امداد و مشــارکت خیران و با همکاری آســتان 
قــدس، ۱0۱ بیمار تحت حمایت به همراه یکی از اعضای خانواده، به زیارت 
حرم حضرت رضا)ع( مشــرف و عاوه بر زیارت، از یک وعده غذای حضرت 

نیز بهره مند شدند.
وی خاطرنشــان کرد: مددجویان بیمار از مناطق روستایی کارده و شهری 
ساکن در حاشــیه مشهد در خیابان های طبرســی و خواجه ربیع به حرم 
مطهر اعزام و از این بیماران، ۶ نفر از آن ها به ســبب شرایط خاص بیماری 
و وخامت حالشان با آمبوالنس و با حالت خوابیده در بستر،  به حرم مشرف 

شدند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  ساعت 
8:۱۵ صبح پنجشــنبه، میهمانان در تاالر قدس 
حرم مطهر رضوی قیام می کنند تا ســرود ملی 
را بشــنوند و پس از آن، با دست هایی بر سینه، 
صلوات خاصــه را رو به مضجــع منور حضرت 

رضا)ع( زمزمه کنند. 
این، آیین آغاز دومین همایش بین المللی فعاالن 
اربعین حسینی بود که به مدت دو روز در بارگاه 
منــور حضرت رضا)ع( برگزار شــد؛ همایشــی 
بین المللی با حضور حجت االســام والمسلمین 
مروی؛ تولیت آســتان قــدس رضوی، عبدالرضا 
رحمانی فضلی؛ وزیر کشور، سعد عبدالوهاب جواد 
قندیل؛ سفیر عراق در ایران و نیز میهمانی از ۱۱ 
کشور جهان به همراه موکب داران عراقی و ایرانی 

فعال در عرصه اربعین حسینی. 
همایش در نخستین بخش، با سخنرانی تولیت 
آســتان قدس رضوی آغاز  شــد و پس از آن با 
سخنرانی های وزیر کشور و سفیر عراق در ایران 

ادامه پیدا کرد. 

 وزیر کشور: تقرب، فلسفه اصلی اربعین
وزیر کشــور گفت: تقرب، 
تعالی و نیل به خدا فلسفه 

اصلی اربعین است. 
رحمانی فضلی  عبدالرضــا 
که ســخنران نخســتین 
بخش دومین همایش بین المللی فعاالن اربعین 
بود، صبح پنجشــنبه در تاالر قدس حرم مطهر 
رضوی گفت: اربعین در دل تاریخ جاودانه شــده 
و مهم ترین نماد آن نیز این اســت که امروز پس 
از هزار و ۴00 سال در محفلی گرد هم می آییم و 

این مناسبت را گرامی می داریم.
وزیر کشــور با اشــاره به اینکه دشــمنان تمام 
تاش خود را می کنند تا چهره رحمانی اســام 
را مخدوش کنند، بیان کرد: یک روز با القاعده و 
یک روز با سلفی گری و زمانی با جنگ و تحریم به 
دنبال مخدوش کردن چهره زالل اسام رحمانی 
هستند و تمامی این جریان ها از آبشخور استکبار 

سرچشمه می گیرند.
رحمانی فضلی عنوان کــرد: امروز بر همگان در 
جهان اسام آشکار شده که داعش وابسته به چه 
جریانی است؛ امروز سره از ناسره در سراسر جهان 
مشخص شده و این ها همگی از برکات اربعین و 

اعتقادات دینی ماست.
وزیر کشور تأکید کرد: اربعین مسئله شیعه و اهل 
تسنن و فارس و عرب نیست، بلکه اربعین سراسر 
یک موضوع انسانی اســت و به همه انسان های 

آزادی خواه مرتبط است.
رحمانــی فضلی تصریح کرد: ۱0 میلیون زائر در 
یک بازه زمانی مشــخص در یک مکان مشخص 
تجمع می کننــد و میان آن ها سراســر صلح و 
آرامش اســت و ما نیز برای بیــش از 2 میلیون 
نفر از ایران زیرساخت فراهم می کنیم اما در این 
میان بیش از 80 درصد امور و تاش ها به صورت 

مردمی دنبال می شود.

 سفیر عراق: تسهیل زیارت اربعین هدف 
مسئوالن عراقی

سفیر عراق در ایران گفت: 
تاش مسئوالن عراقی در 
راســتای تســهیل زیارت 

زائران اربعین است.
ســعد عبدالوهــاب جواد 
قندیــل که پیش از ظهر پنجشــنبه در دومین 
همایش بین المللی فعاالن اربعین حسینی سخن 
می گفت، افزود: در راســتای آسان کردن مسیر 
زیارت برای همه زائــران ایران به عراق، توافق ها 
و تفاهم نامه هایی بین مسئوالن عراق و ایران امضا 

شده است.
وی ادامه داد: یکی از این توافقات، صدور ویزا در 
مرزهای ایران به زائرانی است که قصد تشرف به 
کربا را دارند و تمام این اقدامات تنها برای آسان 

کردن زیارت زائران در مناسک اربعین است. 
سفیر عراق در ایران به تشرف بیش از 2 میلیون 
زائر در ایام اربعین به عتبات عالیات اشاره کرد و 
افزود: عاوه بر این، در طول سال شاهد تشرف ۴ 
میلیون زائر عراقی به ایران و تشرف ۵ میلیون زائر 
ایرانی به عراق هستیم. این آمار ۹ میلیونی تشرف 
زائر نشــان می دهد که روابط ایران و عراق بسیار 
عمیق اســت و برای کشورهای جهان این تصور 
ایجاد می شود که ایران و عراق دو کشور دوست 

و برادر هستند.
قندیــل اظهار کرد: اربعیــن بزرگ ترین اجتماع 
بشری اســت که در جهان رخ می دهد و در این 
اجتماع از کشور عراق و سایر کشورهای اسامی 

و حتی کشورهای غیر اسامی نیز حضور دارند.
وی با بیان اینکــه زائران اربعین پنج برابر زائران 
حج تمتع هستند، عنوان کرد: در مراسم اربعین 
بیش از ۱۵ میلیون زائر شــرکت می کنند. برای 
انجام مناســک حج حدود 3 میلیون زائر حضور 

پیدا می کنند.
سفیر عراق در ایران با اشاره به اینکه در اجتماع 
حسینی همه خدمات به صورت رایگان به زائران 
داده می شــود، مراســم اربعین را فرصتی برای 
انسجام، اتحاد، برابری و برادری بین مردم کشور 
عراق و ایران برشــمرد و افــزود: اربعین فرصتی 
اســت که مردم عراق با عشــق مــردم ایران به 
امام حســین)ع( و زائران ایران با میهمان نوازی و 
فرهنگ مردم عراق آشنا شوند. مردم عراق عاشق 
زائران امام حسین)ع( هستند و تاش می کنند، 
بیشترین خدمات را به زائران امام حسین)ع( ارائه 

دهند.

 رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم: 
عاشورا ،مبدأ  صف آرایی بزرگ تاریخی

علوم  فرهنگســتان  رئیس 
اســامی قم گفت: عاشورا 
مبدأ شکل گیری صف آرایی 

بزرگ تاریخی است.
آیــت اهلل ســید مهــدی 
میرباقری که چهارمین سخنران بخش نخست 
دومین همایــش بین المللی فعــاالن اربعین 
حسینی  بود، افزود: عاشورا مبدأ شکل گیری 
یک صف آرایــی بزرگ تاریخی اســت که در 
زیارت عاشورا از مراحل و مناسک آن صحبت 

شده است.
وی توجــه بــه فراگیر بــودن و عظمت مصیبت 
سیدالشــهدا)ع( را موجــب آگاهــی و بصیرت  
دانســت و افزود: مؤمنان ذیل زیارت عاشــورا به 
موضعگیری نســبت به جبهه باطل می رسند که 
این موضعگیری با  لعن و برائت آغاز و به شــکل 
خاص به خون خواهــی در رکاب امام زمان )عج( 
ختم می شود.رئیس فرهنگستان علوم اسامی قم 
افزود: حاصل زیارت عاشــورا آن چیزی است که 
ثمره آن را در ســجده زیارت عاشورا می چینید.

آیت اهلل سید مهدی میرباقری با بیان اینکه رسیدن 
بــه ثبات قدم در کنار یاران  امام حســین)ع(  از 
ثمرات عاشورا برای جبهه مؤمنان و شیعیان است، 
عنوان کرد: این ثمرات از طریق مجالس عزاداری 
و زیارت ساماندهی می شــود.وی در پایان افزود: 
جبهه شیطان روی اختافات قومی و نژادی و زبان 
دست می گذارد و به شدت تاش می کنند رابطه 
بین مومنان را بر اســاس رنگ و قومیت و منطقه 
و جغرافیا به هم بزنند و اجازه ندهند امت واحده 
مسلمانان شکل بگیرد.وی استحکام روابط درونی 
را از واجبات برشمرد و افزود: اگر مسلمانان دشمن 
شناسی داشته باشند احدی نمی تواند بین آن ها 

تفرقه اندازد.

 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
راهپیمایی اربعین زمینه ساز ظهور

سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
سخنران دومین روز همایش 
اربعین  فعــاالن  بین المللی 

حسینی بود.
ســردار علی فــدوی صبح 
جمعه در تاالر قدس حرم مطهر رضوی، با اشــاره 
به اینکــه راهپیمایــی اربعین زمینه ســاز ظهور 
است، گفت: یقیناً دشــمنان و مستکبران جهانی 
راهپیمایی اربعین را رصد کرده و برای مقابله با آن 
شیطنت هایی نیز می کنند و این وظیفه همه ماست 
که با هوشیاری کامل و وحدت، مراقب این حرکت 

عظیم باشیم.
وی با اشــاره به اینکه هر ســال جلوه های عزت و 
پیروزی در راهپیمایی اربعین بیشتر خودش را نشان 
می دهد، تأکید کرد: همه ما باید سهم خویش را در 
هرچه باشکوه تر شدن اربعین بیشتر کنیم. اکنون نام 
سیدالشــهدا)ع( چنان دل ها را مجذوب خود کرده 
که همه دوست دارند در راهپیمایی اربعین شرکت 
کنند. فدوی با بیان اینکه دشمن در ۴0 سال اخیر 
پیوسته به دنبال ظلم به ملت ایران بوده است، گفت: 
اقتدار و سربلندی ایران مورد اذعان دشمنان است 
و این عنایت خداوند اســت. آمریکا و همپیمانانش 
بــه دنبال مهار ایران و ایجاد توان بازدارنده در برابر 

ایران هستند.
وی تأکید کرد: اگر در هر زمان و مقطعی بر اساس 
فرمایشات الهی حرکت کنیم یقیناً نتیجه مطلوب 

آن را که وعده خداوند است خواهیم دید.
جانشــین فرمانده کل ســپاه با اشــاره به اینکه 
آمریکایی ها اکنــون به خوبی فهمیدند ما در مقام 
ابتکار عمل هستیم، عنوان کرد: با اینکه هشت سال 
بین ایران و عراق جنگ بود، اما وقتی خباثت های 
مســتکبران پایان یافت، دل هــای این دو ملت به 

وسیله محبت سیدالشهدا)ع( با هم متحد شد.

 حجت االسالم والمسلمین پناهیان:
 اربعین آغازی برای تمدن عظیم اسالمی

والمسلمین  االسام  حجت 
علیرضا پناهیان هم سخنران 
همایــش  روز  دومیــن 
اربعین  فعــاالن  بین المللی 

حسینی بود. 
وی در این مراســم با اشــاره به اینکه راهپیمایی 
عظیم اربعین آغازی برای تمدن عظیم اســامی 
است، افزود: حماسه با شکوه اربعین نیازمند شرح 
و تبیین نیست، اکنون خیلی از افراد این عظمت را 
مشاهده کرده اند؛ اما باید این فرهنگ را نهادینه کرد 
که اربعین فقط پاسداشت شهادت سیدالشهدا)ع( 
نیست، بلکه اربعین پایان انحرافات و کجی های طول 

تاریخ است.
وی ادامــه داد: اربعین آغــازی برای تمدن عظیم 
اسامی است، اکنون همه ما شاهد پی ریزی تمدن 
عظیم اسامی توسط حرکت باشــکوه پیاده روی 
اربعین هستیم و این مهم هر سال با حضور بیشتر 

مردم تقویت می شود.
حجت االسام والمســلمین پناهیان تصریح کرد: 
امســال باید مدل تبلیغات برای حضور مردم فرق 
کنــد و به نوعی به مردم گوشــزد کنیم که اربعین 
نیازمند حضور حداکثری زائران اســت. وی با تأکید 
 بر اینکه اربعین را نباید فقط سفر عاطفی برشمرد،
افزود: اربعین یک ســفر براســاس وظیفه و تکلیف 
است. حجت االسام والمسلمین پناهیان عنوان کرد: 
بشر امروزی تا وقتی برخی از واقعیت های ملموس را 
نبیند اعتقاد پیدا نمی کند، بی شک پیاده روی گسترده 
اربعین زمینه ساز ایجاد اعتقاد قلبی به عدالت خواهی 
و آزادی خواهی بشریت است. وی گفت: اگر اربعین را 
جدی بگیریم، زدن پهپاد و گرفتن کشتی انگلیسی 
خودش را نشــان می دهد، چــون اربعین به عنوان 
ســرمایه ای عظیم برای پشتیبانی حرکت انقابی و 

ایستادگی در برابر ظلم است.

 رئیس سازمان تبلیغات اسالمی: اربعین 
سرآغاز تمدن توحیدی، والیی و مهدوی

رئیــس ســازمان تبلیغات 
اسامی گفت: اربعین و کربا 
رفتن تنها به صورت ظاهری 
ایمان ما را نشان می دهد و 
باید کلیت زندگــی امام را 
الگوی خود قرار دهیــم؛ تمدن توحیدی، والیی و 
مهدوی که وعده داده شــد از همیــن نقطه آغاز 

می شود.
حجت االسام محمد قمی در همایش فعاالن اربعین 
حســینی در تاالر قدس حرم منور رضوی تصریح 
کرد: هزاران برکت بزرگ در اربعین بوده و میزبانان 
از میهمانان استقبال می کنند، کسانی که در راه خیر 

پیشگام می شوند از سعادت باالیی برخوردارند.
حجت االسام قمی خاطرنشان کرد: هیچ بودجه ای 
برای اربعین تعریف نشده و باید با معنویت به این 
زیارت رفت، در واقع بحث مالی مطرح نیست. سال 
گذشــته بودجه در این بخش صفر بود و در حال 
حاضر بــا توجه به حساســیت وضعیت اقتصادی 

بودجه به زیر صفر رسیده است.
رئیس سازمان تبلیغات اسامی ادامه داد: از افراد و 
پروژه های پژوهشی آن ها حمایت می کنیم و در تمام 
مسیر با آن ها همراه هستیم؛ هنوز نقش طلبه ها ایفا 

نشده و باید در راستای محقق شدن آن کوشید.
قمی تأکید کرد: باید هر کسی رسالت خود را ایفا 
کند و وظایف میان مســلمانان تقسیم شود، اراده 
خــاص حضرت به مــا تعلق گرفتــه و باید از این 

سعادت برخوردار شویم.

 رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین: 
پیش بینی 2هزار و 500 موکب ایرانی

رئیس کمیته اسکان و تغذیه 
ستاد اربعین هم در همایش 
اربعین  فعــاالن  بین المللی 
حسینی از پیش بینی بیش 
از 2 هــزار و ۵00 موکــب 
ایرانی برای خدمات دهی به زائران اربعین حسینی 
خبر داد.حسن پارک مسئله امنیت زائران، رعایت 
مقررات، حمل و نقل و بسیج حمل و نقل و حضور 
مردم برای ورود به مراسم اربعین را از جمله مسائلی 
عنوان کرد که در خصــوص آن برنامه ریزی هایی 

صورت گرفته است.
وی نحوه آمایش ســرزمینی و استقرار موکب ها را 
از دیگر برنامه های این ســتاد عنوان کرد و گفت: 
ســال های گذشــته در مرزهای خروجی، موکبی 
نداشــتیم و زائران دچار مشــکل می شدند، از این 
رو سال گذشــته موکب هایی در مرزهای خروجی 
تدارک دیده شــد و ۴0 درصــد از موکب داران در 

مرزها موکب های خود را برپا کردند.
رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین همچنین 
از استقرار موکب هایی در کاظمین، سامرا و مسیب 
خبــر داد و گفت: این موکب هــا آمادگی دارند با 
ظرفیت خوبی به زائران حسینی خدمات ارائه دهند.

پارک افزایش سطح کیفی خدمات به زائران را از 
دیگر برنامه های این ستاد عنوان کرد و گفت: برای 
جلوگیری از اســراف برنامه های غذایی پیش بینی 
شــده که آن را به موکب داران ایرانی و عراقی ارائه 

خواهیم داد.
وی همچنین با اشاره به افزایش دمای کشور عراق 
در ایام اربعین، پیش بینی دستگاه های خنک کننده 
را یکــی از مباحثی عنوان کرد که در دســتور کار 

موکب داران قرار گرفته است.
پارک همچنین با اشاره به برداشته شدن روادید 
گفت: امسال مسئله افزایش جمعیت زوار را شاهد 
خواهیم بود و طبق برآوردها، بیش از 3 میلیون زائر 
به کشور عراق در اربعین سفر خواهند کرد که بر این 

اساس تعداد موکب ها را افزایش داده ایم.

 رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های عراق: 
اتحاد عراق و ایران انفجار قدرت  در منطقه

رئیــس اتحادیــه رادیــو و 
تلویزیون هــای عراق هم در 
ایــن همایش با اشــاره به 
تحرکات دشمنان در ایجاد 
و  اقتصــادی  فشــارهای 
فرهنگی بر دو کشــور ایران و عراق، اتحاد میان دو 
ملت و دولت ایران و عراق را زمینه ساز انفجار قدرت 

در منطقه عنوان کرد.
حجت االسام والمسلمین سید حمید حسینی از 
فعاالن جبهــه مقاومت عراق گفت: در حال حاضر 
کشــور عراق در بهترین وضعیت خود در قرن های 
گذشــته قــرار دارد و این موضوع تمــام مراحل 

حکومتی و معیشتی مردم را شامل می شود.
وی تصریح کرد: این امنیت حاصل حضور ســردار 
حاج قاسم سلیمانی و اتحاد و اخاص مردم عراق 
است که توطئه استکبار در انفجارها و عملیات های 
تروریســتی را مهار کرد و اکنون بهترین موقعیت 
برای تشدید اتحاد مردمی و دولتی دو کشور است.

حجت االســام والمسلمین سید حمید حسینی 
جنگ هشــت ساله را تاشــی از سوی دولت های 
استکباری برای تفرقه بین برادران و خواهران شیعه 
عنوان کرد.وی ضمن تأکید بر ایجاد همکاری های 
فرهنگی دو کشور، بر ایجاد ستادهای فرهنگی برای 
ایجاد راهکارهایی در راستای گسترش تشیع در دنیا 
و زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت تأکید کرد.
حجت االسام والمسلمین حسینی موضوع مواکب 
اربعین حسینی را یکی از راه های گسترش فرهنگ 
شیعه دانست و گفت: دو ملت باید در جلساتی به 
این نتیجه برسند که چگونه با اتحاد، انفجار قدرت و 

نور را در این مناطق به انجام برسانند.
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آستان قدس رضوی میزبان موکب داران از ۱۱ کشور جهان بود 

حرم مطهر رضوی، موکب موکب داران اربعین

خبر

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: قدرت 
اربعین استکبار را در منطقه به شکست کشانده 

است.
حجت االسام والمسلمین احمد مروی در دومین 
همایش بین المللی فعاالن اربعین حسینی که در 
تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، اربعین 
را پدیده  بــزرگ دینی، بشــری و الهی که قابل 
تعریف، تحلیل و توصیف نیست، دانست و تصریح 
کرد: اربعین تنها حرکتی دینی و مذهبی نیست، 
غیرمسلمانان و غیر شیعه ها نیز در اربعین حضور 
دارند و این نشــان از جاذبه اباعبداهلل)ع( دارد که 

بشریت را به سوی خود جذب می کند.
حجت االسام والمسلمین مروی ابراز کرد: اربعین 
محو شدن مرز میهمان و میزبان است که در آن 
همه یکی هستند و تفاوتی میان میهمان و میزبان 
نیست، همه پذیرایی می شوند و پذیرایی می کنند.

وی اربعیــن را رنگیــن کمان اقــوام، ملیت ها، 
مذاهب و ادیان گوناگون دانســت و عنوان کرد: 
در مکه مکرمه تنها اقوام مســلمان حضور دارند، 
اما در اربعین ادیان گوناگون و بشریت حضور پیدا 

می کنند.تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: 
اربعین موج تفکر مبارزه در راه خدا و اسام است، 
اربعین به جامعه بشــری و انسانی روحیه جهاد، 
ایثار، شــهادت، مبارزه با ظلم و ظالمان و دفاع از 

مظلوم و حق را می آموزد.
وی خاطرنشان کرد: امروز برکت و قدرت اربعین 
در سوریه، عراق، یمن و... جلوه یافته و قدرت های 
استکباری را زمینگیر کرده و به شکست کشانده 
اســت.حجت االسام والمســلمین مروی اضافه 
کــرد: اربعین ما را متوجه به کانون هدایت قرآنی 
یعنی امامت و والیت می کند و می آموزد که اگر 
می خواهیم از هدایت های قرآنی به سعادت برسیم، 
از مســیر امامت و والیت است و به همین دلیل 
دشــمن تاش می کند این حرکت بزرگ بشری 

هیچ انعکاسی نداشته باشد.
وی گفــت: اگر در عــراق تظاهرات کوچک چند 
نفری برپا شــود، با آب و تاب در رسانه ها انعکاس 
می دهند اما میلیون ها نفر از سنن، اقوام و مذاهب 
گوناگون در راهپیمایی اربعین حضور می یابند، اما 

در رسانه های استکبار انعکاسی نمی یابد.

وی با تأکید بر اینکه اگر رســانه های استکباری 
به اربعین نمی پردازند خود نشان از حقانیت این 
حرکت دارد، گفت: یزیدیان در روز عاشورا با هلهله 
و فریاد نتوانســتند صدای حقانیت و مظلومیت 
اباعبداهلل)ع( را خاموش کنند، امروز نیز یزیدیان 
 زمــان نمی تواننــد اربعین را که تــداوم نهضت

امام حسین)ع( است، بایکوت کنند.
 تولیــت آســتان قدس رضــوی با بیــان اینکه 
روز به روز شــعاع نورانیت عاشورا و اباعبداهلل)ع( 
گسترش و توســعه می یابد، اظهار کرد: به تعبیر 
رهبر معظم انقاب، شکر نعمت اربعین، پاسداری 
از روحیــه بــرادری، ایثــار، از خود گذشــتگی، 
همدردی، تحمل سختی ها برای هدف متعالی و... 

در خود و جلوه دادن آن روحیه در جامعه است.
وی تصریح کرد: اربعین باید حرکتی مردمی باقی 
بماند، دستگاه ها و ارگان ها نباید به گونه ای عمل 
کنند که مردم احساس کنند برپایی این راهپیمایی 
متولی خاص دارد. باید از ظرفیت دستگاه ها به حد 
مطلوب استفاده کنیم، اما ظرفیت اصلی و حقیقی 

از آن مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی در دومین همایش بین المللی فعاالن اربعین حسینی:
قدرت اربعین استکبار را در منطقه به شکست کشانده است

تجلیل از فعاالن اربعین و رونمایی 
jاز نشان کرامت امام رضا

در این مراسم با حضور مقامات آستان قدس 
رضوی و مقامات کشــوری بــا اهدای هدایا و 
برکاتی از امام رضا)ع( از نمایندگان موکب داران 
کشور بلژیک، ترکیه، لبنان، افغانستان، بحرین، 
یمن، ســوریه، پاکســتان، هند، ایران و عراق 

تجلیل شد.
در ادامــه با لوح مزین به شــعار »الحســین 
یجمعنا« از ســفیر کشــور عــراق در ایران 
توســط تولیت آســتان قدس رضوی تقدیر 
شد، همچنین از نشــان بین المللی کرامت 
امام رضا)ع( )نشــان اهدایــی به برترین های 
خدمات اجتماعی کشــور( هم رونمایی شد. 
 آیین رونمایی از نشــان بیــن المللی کرامت

امام رضا)ع( در تاالر قدس آستان قدس رضوی 
و در حاشــیه دومین گردهمایی بین المللی 
فعاالن اربعین حسینی برگزار شد. این نشان به 
خانواده های آیت اهلل صدر، شهید دکتر چمران 

و شیخ زکزاکی اهدا شد.

برگزاری کارگاه های تخصصی 
آموزشی برای موکب داران

کارگاه تخصصی آموزشــی برای موکب داران 
اربعین حســینی برگزار شــد.این برنامه در 
قالب هفت کارگاه تخصصی آموزشی با حضور 

استادان دانشگاهی و حوزوی برگزار شد.
در این برنامه تخصصی آموزشــی نظام مسائل 
اربعین با حضور دکتر خوشرو و مبانی اندیشه ای 
و نظری جریان اربعین با حضور دکتر مسعود 
معینی پور بررسی شد.همچنین کارکرد مواکب 
در توســعه خدمات اجتماعی و  توسعه فضای 
بین المللــی اربعین با حضــور دکتر زمانیان 
و دکتــر نادر نــور محمد به بحث و بررســی 
گذاشــته شــد.کارگاه تخصصی عملیات ها و 
موکب فرهنگی، کارگاه تخصصی فرهنگ سازی 
آموزش و توضیح زوار و هم اندیشی موکب داران 
ایرانی و عراقــی از دیگر کارگاه هایی بود که با 
حضور ســید احمد عبودتیان، دکتر مروجی و 
حجت االسام صالحی در محل دانشگاه علوم 

اسامی رضوی برگزار شد.

موکب داران ایرانی و عراقی 
عقد اخوت خواندند

موکب داران ایرانی و عراقی اربعین حسینی در 
همایش بین المللی فعاالن اربعین حسینی عقد 

اخوت خواندند.
در این همایش موکب داران ایرانی و عراقی در 
آیین باشکوهی با گره کردن دست ها در دست 

یکدیگر عقد اخوت را جاری کردند.
در این مراسم که با حضور سردار سعید قاسمی 
و حاج حسین یکتا و سایر مسئوالن ایرانی و 
عراقی حاضر در جلسه برگزار شد، موکب داران 
ایرانی و عراقی و ســایر حضار بر اتحاد هرچه 
بیشــتر بین دو ملت تأکید کردند. همچنین 
در ادامه این مراسم از خانواده های منصوری و 
صباغیان موکب داران اربعین حسینی با اهدای 

لوح و برکات رضوی قدردانی و تجلیل شد.
تجلیل از تعــدادی از خانواده های شــهدای 
مدافع حرم و شهدای جنگ تحمیلی از دیگر 
برنامه هایی بود که در همایش فعاالن اربعین 

حسینی به آن پرداخته شد.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبخش نامه مانع اجحاف به کارگر نیست
راه اندازی سامانه جامع قراردادهای کار برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا 
را نمی توان سیاســتی تأثیرگذار در عدم تضییع حقوق کارگر به شمار آورد؛ چرا 
که مسائل عنوان شده همواره شعارگونه بیان شده و ساز و کارهای آن به صورت 
صحیح و کاربردی طراحی نشــده است. آنچه در شرایط فعلی و در همه دوره ها 
می تواند حقوق کارگر را استیفا کند، بسترسازی برای قرار گرفتن کارگر در شرایط 
واقعی کار است. هنگامی که بین دستمزد و ارزش ایجاد شده توسط کارگر تناسب 
الزم در نظر گرفته شود و کارگر در شرایط تورمی از حداقل های زندگی آبرومندانه 
برخوردار شود، آن زمان است که می توان گفت حقوق کارگران رعایت شده است.

کاغذ پاره هایی که در دولت های مختلف شرایط و مقرراتی را از کارفرما می خواهد 
تا کنون منجر به جلوگیری از امضای سفید قراردادها و سوءاستفاده از کارگران 
نشده است. زمانی که دولت در حال تعیین دستمزد برای کارگران است، بهترین 
فرصــت برای جلوگیری از اجحاف حق کارگر اســت. هنگامی که دولت در این 
زمینه در حق کارگران کوتاهی می کند آیا می توان از کارفرما انتظار رعایت حق 

کارگر را داشت؟
قاعدتاً باید مرکز آمار، وزارت دارایی و وزارت کار در راستای شناسایی کارفرمایان 
متخلف تالش کنند تا تخلف ها به حداقل برسد؛ نباید به صرف تصویب قوانین 
تکیه کرد بلکه نظارت و رصد صحیح آن ها بسیار الزامی است. از سوی دیگر خط 
بطالن کشــیدن بر قوانینی که به نوعی بر مبنای استثمار کارگر طراحی شده 
ضروری اســت. هنگامی که نمایندگان مجلس عدم نظارت و عدم رعایت قانون 
کار را بــرای کارگاه و بنگاه هایی با تعداد پنج نفر تصویب می کنند، آیا نمی توان 
گفت دولت و قانون هم راستای ظلم به کارگر حرکت می کنند؟ قطعاً در شرایطی 
که دولت حامی کارگر نیست، کارفرما نیز با قرارداد سفید سراغ کارگری می رود 
که مجبور به امضای آن و آغاز کار برای داشتن درآمد است.  تا زمانی که تعداد 
بیــکاران و نیازمنــدان به کار و حداقل درآمد در جامعه زیاد باشــد نمی توان با 

بخش نامه مانع تخلف کارفرما و ظلم بر کارگر شد.

 مانع مهم تجارت محصوالت دامی
بین ایران و چین برطرف شد 

شفقنا: تفاهم نامــه بهداشتی و قرنطینه 
دامی کــه به تازگی میان ایران و چین به 
امضا رسیده، در آســتانه عملیاتی شدن 
اســت. پیــش از این به دلیــل نبود این 
موافقت نامه بهداشتی و قرنطینه ای بیش 
از 60 شرکت ایرانی سال ها بود محصوالت 
دامی خود را به طور غیرمستقیم و از طریق 
کشــورهایی مانند ویتنام به چین صادر می کردند. بیشتر محصوالت دامی صادراتی 

ایران به چین شامل مواردی مانند پای مرغ و آبزیان بویژه آبزیان غیرحالل است.

برقراری عدالت مالیاتی با راه اندازی پایانه های فروشگاهی 
تسنیم: یــک مقام سازمان مالیاتی گفت: اطالعاتی که از طریق سامانه های فروش 
در پایگاه های اطالعاتی ســازمان مالیاتی جمع آوری می شود به تشخیص صحیح تر 
مالیات مؤدیان و برقراری عدالت مالیاتی به صورت نسبی کمک می کند. علی رستم 
پور در زمینه پایانه فروشگاهی نیز بیان کرد: دستگاه های کارتخوان بانکی را با مختصر 
تغییراتی به پایانه فروشــگاهی تبدیل کرده ایم تــا دیگر هیچ هزینه ای ندهند و کار 
اضافه ای انجام نشود. این دیتاها برای سازمان مالیاتی ارسال و جمع آوری خواهد شد.

بازار »پت« آرام گرفت
ایســنا: پیمان فروهر، رئیــس انجمن 
آب های  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
معدنی و آشــامیدنی ایران گفت: اقدامات 
مؤثر وزارت صمت و کاهش تولید، منجر 
به کاهش التهاب در بازار ماده اولیه تولید 
بطری های پالستیکی شده است. وی اظهار 
کرد: در سال جاری گروه هایی که با عناصر 
نفوذی در بعضی از ســازمان ها به صورت سیستماتیک تخلف می کردند، از بازار پت 
)ماده اولیه تولید انواع بطری های پالستیکی( حذف شدند و اصالحاتی نیز در سامانه 

بهین یاب انجام شد که این اقدامات منجر به آرامش نسبی در این بازار شده است.

 صندوق بازنشستگی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
بودجه عمومی را در دو سال بلعیده است

نود اقتصادی: حســین درودیان، تحلیلگر مســائل اقتصــادی گفت: صندوق 
بازنشستگی کشوری از نظر اقتصادی در شرایط حادی قرار دارد. مدیریت دولتی 
در این بخش ســبب شد سال گذشته ۴0 هزار میلیارد تومان و امسال 60 هزار 
میلیارد تومان از سهم همه مردم و از بودجه جاری کشور به این صندوق داده شود 

در حالی که قرار بود ردیف بودجه ای در دولت نداشته باشد.

بانک مرکزی بدهی چهار بانک را تقسیط کرد
مهر: بانک مرکزی با تقســیط بدهی 
چهار بانک و مؤسســه اعتبــاری، در 
نامه ای بــه وزارت اقتصــاد اعالم کرد 
انتشار اسناد خزانه باید حداکثر تا سقف 
اقســاط ماهانه صادر شــود. از آنجایی 
که بدهی برخی بانک ها و مؤسســات 
اعتباری به بانک مرکزی تقسیط شده و 
هر ساله به صورت ماهانه دریافت می شود، سقف قابل تسویه فوق به میزان قسط 
ماهانه هر بانک کسر خواهد شد و بر این اساس اسناد خزانه باید بر اساس سقف 

قابل تسویه و یا کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر شوند.

در گفت و گوی قدس با کارشناسان دالیل ضعف تشکل های کارگران واکاوی شد

امنیتشغلینباشدتشکلکارگریبیمعناست
کارگری  تشــکل های  طوسی   اقتصاد/زهرا   
از زمانی کــه در بحبوحه بحران اقتصادی شــدید 
دوران مشروطیت شکل گرفتند تاکنون، جز حفظ 
منافع حرفه ای و مشترک و بهبود وضع اقتصادی و 
اجتماعی، هدف دیگری نداشتند؛ هر چند در طول 
دوران، کشتی اتفاق و هماهنگی آن ها هر روز با توفان 
و موجی شــکننده برخورد کرده، ولی دوباره خود را 

بازسازی کرده و به فعالیت خود ادامه داده است.
در کشور ما سه تشکل عمده کارگری شامل شورای 
اسالمی کار، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی 
و نماینده کارگران، دست اندرکار حفظ حقوق و منافع 
مشــروع و قانونی و بهبود وضــع اقتصادی کارگران 
هستند. در این گزارش نقش این تشکل ها در پیگیری 
مطالبات کارگران و موانعی که سبب می شوند آن ها 
در انجــام وظایف نمایندگی خود بــا چالش روبه رو 

باشند را بررسی می کنیم. 
اســماعیلی،  حــاج  حمید 
کارشــناس بازار کار و فعال 
حوزه کارگری در گفت و گو با 
خبرنگار ما با اشاره به اینکه 
تشــکل های کارگری شامل 

شوراهای اســالمی کار، انجمن های صنفی کارگری 
و نمایندگی کارگری است که هر کدام خصوصیات 
خاصی دارند، می گوید: این سه قالب برای تشکل های 
کارگری در قانون پیش بینی شده است تا آن ها بتوانند 

برای حفظ حقوق خود تالش کنند.

شورایاسالمیکار
یکتشکلصرفًاکارگرینیست

وی معتقد است: شــوراهای اسالمی کار قانون های 
خاص خود را دارند کــه پیش از قانون کار تصویب 
شده و در کارگاه های باالی 35 نفر شکل می گیرند. 
این تشکل با اینکه در ماده 131 قانون کار به عنوان 
تشــکل کارگری شــناخته شــده، اما عمالً تشکل 
کارگری محسوب نمی شود، سازمان بین المللی کار به 
این تشکل ایراد جدی و ماهیتی دارد و چون فقط در 
کارگاه های خاص تشکیل می شود از این منظر هم 
نمی تواند جامعیت الزم را برای پیگیری مطالبات همه 

کارگران داشته باشد. 
به گفته وی، شورای اســالمی کار ترکیبی است از 
نماینــدگان کارگری و کارفرمایی و چون محدود به 
کارگاه های خاص می شود و دولت هم نظارت جدی 
برای گزینش نمایندگان آن دارد، مورد انتقاد جدی 
هم کارگران و هم سازمان بین المللی کار است و به 

عنوان یک تشکل واقعی کارگری شناخته نمی شود.

انجمنهایصنفیکارگری
جاییدرشورایعالیکارندارند

وی دربــاره انجمن هــای صنفی کارگــری توضیح 
می دهد: این تشکل به لحاظ کارکرد و نام، نزدیکی 
بیشــتری با سندیکاهای کارگری اســتاندارد دارد، 

ولی متأســفانه چون شوراهای اســالمی کار زودتر 
از انجمن های صنفی در کشــور شــکل گرفتند و 
قانون گذار هم بیشتر این شــوراها را مورد حمایت 
قرار می دهند، اکنون قدرت در دســت این تشــکل 
اســت و با اینکه تعداد زیادی از انجمن های صنفی 
در ســال های گذشته شکل گرفته، هنوز نتوانستند 
نمایندگی رسمی کارگران را در کرسی های رسمی 
مثل شورای عالی کار و سازمان بین المللی کار برعهده 
بگیرند، در نتیجه به دلیل حضور نداشتن در چنین 
کرسی هایی توانایی الزم برای پشتیبانی کارگران را 
ندارند. نمایندگی کارگری هم به کارگاه هایی مربوط 
می شود که معموالً واجد شرایط الزم برای تشکیل 
انجمن صنفی یا شورای اسالمی کار نیستند، یعنی 

تعداد کارگران آن ها از 10 نفر کمتر است .

تشکلهایکارگریازپشتوانهفراگیر
ورأیکارگرانبهرهندارند

این کارشناس بازار کار تأکید می کند: 
به هر حال تشــکل های کارگری در 
مجموع در ایران ضعیف هســتند و 
هنوز به بلوغ الزم نرسیدند، استقالل 
الزم را ندارند و نتوانستند پشتیبانی 
الزم را از کارگــران انجام بدهند و در 
عین حال پیگیر مطالبات کارگران نیز 
باشند. هنوز ما تا تشکیل سازمان ها و 
نهادهای فراگیر کارگری که به صورت 
صنفی، کارآمد، مستقل و دموکراتیک 

شکل بگیرند فاصله بسیاری داریم.
حــاج اســماعیلی معتقــد اســت 
تشکل های فعلی تشکل هایی نیستند 
که بتوانند به طور کامل در خصوص 
مطالبــات کارگران فعالیت داشــته 
باشــند. اگر ما بخواهیم آن ها را در 
قرار  جهانی  تشــکل های  رده بندی 
داده و بــه آن ها نمــره بدهیم جزو 

تشکل های ضعف محســوب می شوند. تشکل های 
ضعف تشکل هایی هســتند که توانایی الزم را برای 
پیگیــری ندارند، معموالً وابســتگی بــه گروه ها و 
جریان های سیاسی دارند، از فراگیری و رأی کارگران 
به عنوان پشــتوانه برخوردار نیستند و در پیگیری 

مطالبات صنف خود در موضع ضعف قرار می گیرند.

تشکلکارگریبایدبراساساصل21
قانوناساسیشکلبگیرد

حاج اسماعیلی تصریح می کند: کارگران در کشور ما 
هنوز نتوانســته اند بر اساس آنچه در اصل 21 قانون 
اساســی به آن اشاره شده، عمل کنند؛ اصل 21 این 
اجازه را به کارگران و همه گروه های جمعیتی می دهد 
که بتوانند تشــکل خاص خودشان را داشته باشند. 
تشکل کارگری باید بر اســاس اصل 21 باشد ولی 
متأسفانه شوراهای اسالمی کار مستند به اصل 10۴ 

قانون اساسی هســتند که اصل شوراهاست و برای 
تشکل های کارگری و بخش خصوصی یا مشموالن 
قانون کار تشکیل نشده است؛ قانون گذار آن ها را برای 
همه کارگاه های دولتــی و بخش خصوصی تعریف 
کرده اســت و چون ترکیب آن ها نماینده کارفرما را 
هم در خود دارد، نقص بسیار بزرگی برای یک تشکل 
صنفی محسوب می شود؛ چون وابستگی هم دارد و 
این افراد با گزینش هم انتخاب می شوند به نظر من 
به لحاظ استاندارد، وضعیت خوبی ندارند و ما آن ها 

را در زمره تشکل های کارگری به حساب نمی آوریم.

کارگاههایبزرگیهستندکهازداشتن
تشکلمحرومند

وی انجمن های صنفی کارگری را تفســیر و شکل 
دیگری از سندیکاها می داند به شرط آنکه قانون گذار 
استقالل آن ها را رعایت کند و اجازه توسعه شان را 
در کشور بدهد و توضیح می دهد: باید به انجمن های 
صنفی اجازه داده شــود تا به 
کار  اسالمی  شــوراهای  جای 
قــدرت تشــکل های کارگری 
را بــه عهده بگیرنــد و زمینه 
برای تشــکیل آن هــا در همه 
کارگاه های کشور فراهم شود. 
مــا می توانیم آن ها را به عنوان 
رویکرد جدیدی از سندیکاهایی 
که در دنیا به صورت استاندارد 
به حســاب  فعالیت می کنند 
بیاوریــم که متأســفانه هنوز 
به چنیــن جایگاهی دســت 
نیافته اند؛ هم توســعه الزم را 
پیدا نکردند و هم دولت اجازه 
فعالیــت جــدی را بــه آن ها 
نمی دهد. شوراهای اسالمی کار 
به صورت جدی به عنوان رقیب 
آن ها در کشور مطرح هستند و 
با این اوصاف راه را برای فعالیت انجمن های صنفی 

به شدت سخت کرده اند. 
وی ادامــه می دهد: قانون گذار در کارگاه های بزرگی 
که در اختیار دولت اســت و مشمول قانون کار هم 
می شــوند مثــل کارگاه های راهبــردی در صنعت 
خودروسازی، صنعت برق و شرکت نفت را از داشتن 
تشکل های کارگری محروم کرده؛ این نقص بزرگی 
اســت که بخش بزرگی از کارگران کشور از داشتن 
نماینده محروم باشند. بنابراین ابتدا ما باید این نقص ها 
را برطرف کنیم تا بتوانیم به داشــتن تشــکل های 
کارآمــد، بر اســاس اصــل 21 قانون اساســی و با 
استانداردهای بین المللی نزدیک شویم. این امر عالوه 
بر اینکه منافع ملی را تأمین می کند، مسئولیت های 
دولــت در حوزه بازار کار را نیز کاهش داده و به خود 
کارگــران واگذار می کند و دولت می تواند به وظایف 

سیاست گذاری خود برسد.  

نمایندهکارگرانیاکارفرمایان
فتح اهلل بیات، رئیس اتحادیه 
پیمانی  و  قراردادی  کارگران 
وزارت کار نیز در گفت و گو با 
خبرنگار ما با اشاره به اینکه 
تشکل هاي قوي مي توانند در 

دوره هایي که اقتصاد کشــور به دلیل سوء مدیریت 
دچار رکود مي شوند با مذاکره مانع تعدیل نیروي کار 
شوند، تأکید می کند: امروز یکی از وظایف تشکل های 
کارگــری مطالبه حقوق، مزایا و دســتمزد اســت، 
همچنین رسیدگی به موضوعاتی که در هیئت های 
تشخیص و حل اختالف به وجود می آیند؛ درصورتی 
که نماینده واقعی کارگران در آنجا حضور داشته باشد 
می تواند آن ها را پیگیری کند. متأســفانه در برخی 
موارد زد و بندهایی انجام می شود که به جای معرفی 
نماینده کارگران، نماینده کارفرما را معرفی می کنند؛ 
درنتیجه آن کسی که به اسم شورا و نماینده کارگر 
رأی کارگــران را می گیرد، بــه جای اینکه به دنبال 
مطالبات و موضوعات کارگری باشد، نماینده کارفرما 
می شود. این اتفاق ها ممکن است بیفتد و نمی توان 
منکرش شد، ولی با نظارت وزارت کار می تواند با این 

موضوع برخورد شود.

امنیتشغلینباشدقدرتدفاعنداریم
این مقام مســئول کارگری معتقد است، در برخی 
جایگاه های مرتبــط با کارگران، نمایندگان کارگری 
بایــد در تصمیم گیری ها حضور داشــته باشــند و 
می افزاید: این حق جامعه کارگری است که در جاهای 
متعلق به آن ها مثل تأمیــن اجتماعی، وزارت کار و 
خیلی جاهای دیگر حضور داشته باشند، ولی تا زمانی 
که امنیت شغلی در کارخانجات و بنگاه اقتصادی بین 
نیروی کار ما حکمفرما نباشد، مشکلی حل نمی شود. 
وی توضیــح می دهــد: امروزه بیــش از 96 درصد 
کارگران ما به شکل قرارداد کوتاه مدت زیر یک سال 
در مشاغلی که ماهیت مستمر و دائم دارند فعالیت 
می کنند، دامنه اش آن قدر وسیع شده که خیلی از 
نهادهای رسمی کشور را از وزارت نفت تا مخابرات و 
مجلس را نیز فرا گرفته است؛ تا زمانی که این اتفاق 
در کشور وجود دارد ما نمی توانیم نمایندگان واقعی 
را که قدرت دفاع و چانه زنی داشــته باشند، معرفی 
کنیم. ما در هیئت های تشخیص و حل اختالف هم 

همین مشــکل را داریم، در کارخانجات وقتی بحث 
شورایی یا معرفی نماینده کارگری مطرح می شود به 
دلیل نداشتن امنیت شغلی هیچ کس جرئت نمی کند 
نامزد شود، یا اگر نامزد شود جرئت دفاع ندارد، چون 
هر لحظه ممکن اســت قراردادشان تمدید نشود. ما 
زمانی می توانیم بگوییم نماینده واقعی جامعه کارگری 
داریم که امنیت شــغلی کارگر را ایجاد کرده باشیم. 
اکنون بیش از یک سال است اصالح تبصره یک ماده 
7 قانون کار به هیئت وزیــران رفته و هنوز تأیید و 
تصویب نشده است، همچنین راه اندازی سامانه جامع 
قراردادهای کار هم بخشــی از این امنیت شغلی را 

فراهم و از این تخلفات جلوگیری می کند. 

تشکلهایکارگریهنوزبهبلوغنرسیدهاند
نماینده  آهنی ها،  اصغر  علی 
کارفرمایان در شــورای عالی 
کار اما معتقد است تشکل های 
توسعه  دوران  دارند  کارگری 
خــود را طی می کننــد. به 

گفته وی، توسعه یافتگی چه در تشکل های کارگری، 
چه کارفرمایی و چه در جامعه مراحلی دارد؛ به نظر 
می رسد تشکل های کارگری در حال حاضر در مرحله 
توسعه یافتگی هستند ولی تا رسیدن به بلوغ فاصله 
دارند، این مسیری نیست که بتوان یکباره با جهش از 

آن عبور کرد و باید پله پله اتفاق بیفتد.
وی می افزاید: تشکل های کارگری هنوز به آن بلوغی 
که بتوانند در بحث هایی وارد شــوند که منافع آن را 
در بلند مدت تأمین کند نرسیده اند؛ خأل های زیادی 
دارند و وقتی دنبال منافع کار هســتند، اشتباهی به 
منافع زودگــذر توجه می کنند. وقتــی نمایندگان 
بخشی از جامعه هستیم باید مصالحی را دنبال کنیم 
که بیشترین نفع را برای آن جامعه آماری دارد، غیر از 
این فکر کنیم تصمیمات زودگذر خواهد بود. آهنی ها 
تأکید کرد: درباره امنیت شــغلی کارگران هم باید 
گفت اگر امنیت کار داشتیم امنیت شغلی هم داریم؛ 
این امنیت هم برای کارگر و هم کارفرماست، وقتی 
کارفرمایی نمی داند تــا دو ماه آینده کارش ادامه دار 
هســت یا نه چطور می تواند امنیت شغلی کارگر را 
تضمین کند؟ اینکه بگویند ما قراردادهایمان مدت دار 
اســت دلیلی بر نداشــتن امنیت و پیگیری نکردن 
مطالبات نیست و اینکه امنیت را با قرارداد نامحدود 

مساوی گرفتند هم درست نیست.

افزایش حق کمیسیون بنگاه های 
امالک در اتاق بازرگانی

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برنج 
نسبت به سال گذشته

شرکت های هواپیمایی در زمینه 
نرخ گذاری بلیت تخلف می کنند

 ۶۰ درصد مالیات سال 95 را
صنایع و تولیدکنندگان دادند

افت قیمت مسکن پس از جهش 
۱2۰ درصدی طبیعی است

تســنیم: مصطفــی قلی 
اتحادیه  رئیس  خســروی، 
مشــاوران امــالک گفــت: 
پیشــنهاد افزایــش حــق 

کمیسیون بنگاه های امالک به یک درصد را به 
کمیسیون نظارت اتاق تهران داده ایم، اما هنوز 
مورد بررسی قرار نگرفته است. پیشنهاد داده ایم 
برای معامالت تــا 500 میلیــون تومان 0.5 
درصــد، از 500 میلیون تا 700 میلیون تومان 
0.75 درصد، از 700 میلیون تومان به باال 0.5 
درصد و برای معامالت یک میلیارد تومان به باال 
نیز 0.75 درصد کمیسیون به مشاوران امالک 

پرداخت شود.

ایرنا: جمیل علیزاده شایق، 
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
برنج داخلــی گفت: قیمت 
برنج تازه تولید داخل مرداد 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 
60 تــا 100 درصد افزایــش یافته که به دلیل 
افزایش هزینه های تولید است. وی افزود: اکنون 
برنج پرمحصول نزدیک 8 هــزار تومان و برنج 
کیفی درجه یک حدود 20 هزار تومان در شمال 
کشور معامله می شود، درحالی که سال گذشته 
بهای برنج پرمحصول 5 هزارتومان و برنج درجه 
یک 10 هزار و 500 تومان بود که یک افزایش 

بین 60 تا 100 درصدی را نشان می دهد.

عباس  آنالیــن:  اقتصاد 
ســازمان  رئیــس  تابــش، 
تولیدکنندگان  از  حمایــت 
و مصرف کننــدگان گفــت: 

شــرکت های هواپیمایــی، ضوابــط فروش و 
نرخ گذاری بلیــت هواپیما را رعایت نمی کنند. 
وی افزود: ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان به صورت جــدی به مقوله 
نرخ گذاری بلیت هواپیما ورود کرده و متأسفانه 
در این بررســی ها مشخص شــد شرکت های 
هواپیمایی ضوابط هیئت تعیین قیمت را رعایت 
نمی کنند. در این زمینه از ســوی این سازمان 
تاکنون با دو شرکت متخلف برخورد شده است.

خبر آنالین: فرشاد مؤمنی، 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
گفت: براســاس برآوردهای 
کل  از  گرفتــه  صــورت 

مالیات های دریافت شــده برای سال 95 بیش 
از 60 درصــد آن را صنایــع کارخانه ای یعنی 
تولیدکنندگان پرداخــت کرده اند که بیش از 

چهار برابر سهم صنعت در GDP است. 
در حالی که سهم امالک و مستغالت کمتر از 6 
درصد و عمده فروشی و خرده فروشی 7.5 درصد 
بود. به گفته این اســتاد دانشگاه در این زمینه 
نیازمند بازآرایی بسیار اساسی در نحوه پرداخت 

مالیات ها در کشور هستیم.

فارس: حســن محتشــم، 
عضو هیئــت مدیره انجمن 
انبوه ســازان گفت: با توجه 
به سابقه معامالت مسکن از 

ابتدای انقالب تاکنون همواره نوسان قیمت به 
صورت سینوســی و نوسانی بوده است؛ قیمت 
مســکن از سال گذشــته تاکنون 120 درصد 
رشد داشت که این رشد قیمت به دلیل رکود 
حاکم بر بازار از ســال 92 تا 96 بود. این افت 
معامالت مســکن که توأم بــا کاهش قیمت 
خواهد بود، به نظر می رسد طبیعی باشد، چرا 
که همواره وقتی نرخ ها به شدت افزایش یافت 

درصد اندکی افت می کند.

چهره خبر
تحلیلگر مسائل اقتصادی:استاد اقتصاد دانشگاه عالمه:رئیس سازمان حمایت:دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج خبردادرئیس اتحادیه امالک پیشنهاد داد

انجمن های صنفی 
هنوز نتوانسته اند 
نمایندگی رسمی 
کارگران را در 
کرسی های رسمی 
مثل شورای عالی 
کار و سازمان 
بین المللی کار 
به عهده بگیرند؛ به 
دلیل این حضور 
نداشتن توانایی 
پشتیبانی کارگران 
را نیز ندارند

بــــــــرش

خط و نشان همتی برای بانک ها     تسنیم: ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها توجه کنند که دوره تخطی برخی از آن ها از مقررات ابالغی و برخی نسبت ها بویژه درصدهای سهامداری، 
اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای برخی وام های خاص به خصوص به اشخاص و شرکت های مرتبط و... به سرآمده است. بانک ها باید در چارچوب برنامه های بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی، دستورعمل ها و 

تصمیمات جدی و قاطعی را که در بانک مرکزی اتخاذ و به آن ها ابالغ خواهد شد، با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند.
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 میثم موسایی/ استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اقتصاددان
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی شایلین پرواز شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 59972 و شناسه ملی 14006335698

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,20 و نامه ش��ماره 73590 مورخ 1397,12,25 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای س��ید رضا حس��ینی به ش��ماره ملی 5749284931 به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم هاجر کرمی به شماره ملی 
5539800508 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم فاطمه کرمی به ش��ماره ملی 0920560938 به س��مت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و 
عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره )آقای سید رضا حسینی به شماره ملی 5749284931 ( و مدیرعامل 

)خانم هاجر کرمی به شماره ملی 5539800508 ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565249(
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آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 1015 و شناسه ملی 10380112106

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1398,04,31 و نامه ش��ماره 98,229170 مورخ 98,5,6 جامعه حسابداران رسمی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده 26 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: 
»موسس��ه توس��ط هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر از شرکاء مجمع شرکا برای مدت دو سال انتخاب می شوند ، اداره خواهد شد . تجدید 
انتخاب اعضای هیئت مدیره بالمانع اس��ت .هیئت مدیره در اولین جلس��ه خود از بین اعضای هیئت مدیره ، یک رئیس و یک مدیر عامل 

تعیین می کند . وظایف و اختیارات رئیس و مدیر عامل توسط هیئت مدیره تعیین می شود .
 » اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565243(

آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات 
مدیری�ت ارق�ام پویا موسس�ه غیر 
تجاری به شماره ثبت 1015 و شناسه 

ملی 10380112106
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ش��رکا مورخ 
1398,04,31 و نام��ه ش��ماره 98,229168 م��ورخ 98,5,6 
جامعه حس��ابداران رس��می ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1- آقایان نیما اخباری ب��ا کد ملی 1062700597 و 
س��عید خرمی با کد ملی0944860982 و رضا ابوالفتحی 
زاده ب��ا ک��د مل��ی 4132175286 ب��رای مدت دو س��ال 
ب��ه عن��وان اعض��ای هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب گردیدند.                         
2- صورتهای مالی سال های منتهی به 30 آذرماه 1396 
و 30 آذرماه 1397 ش��امل ترازنامه و سود و زیان مورد 

تصویب مجمع قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565245(
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آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی 
علوم گسترتوس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 64078 و شناسه ملی 

14007485956
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره 
م��ورخ 1398,03,12 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ 
ش��د : آق��ای علی س��یروس با ش��ماره ملی 
0941442918 به عن��وان مدیر عامل )خارج 
م��دت  ب��رای  اعض��ای هیئ��ت مدی��ره(  از 
باقیمان��ده تص��دی ت��ا تاری��خ 1399,10,05 

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

)565242(
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آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات 
مدیری�ت ارق�ام پویا موسس�ه غیر 
تجاری به شماره ثبت 1015 و شناسه 

ملی 10380112106
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
م��ورخ   98,229169 ش��ماره  نام��ه  و   1398,04,31
ای��ران  رس��می  حس��ابداران  جامع��ه   98,5,6
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-آق��ای نیما اخباری 
1062700597ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدیره و 
آقای س��عید خرمی0944860982 به س��مت مدیر 
عامل انتخ��اب گردیدند. -2کلیه اوراق و اس��ناد                  
تعه��د آور ب��ا امض��ای ریی��س هیئ��ت مدی��ره و 

مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565240(
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و  راه  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
ساختمان شباهنگ بختیاری سهامی 
خاص به شماره ثبت 3118 و شناسه 

ملی 10340065850
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتی ش��هرکرد به آدرس استان 
چهارمحال وبختیاری ، شهرس��تان شهرکرد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر ش��هر کرد، محل��ه اب��وذر ، خیابان 
ابوذر ، خیابان فلس��طین ، پ��الک 3 ، طبقه همکف 
به کدپس��تی 8814816565 تغیی��ر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)566903(
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ب��رگ س��بز خ��ودروی پ��ژو آر دی م��دل 1381 رنگ 
سفید صدفی روغنی به ش��ماره انتظامی 681ص23 
ایران 32 ش��ماره موتور 022328103726 و ش��ماره 
شاس��ی 0081703553 ب��ه مالکیت س��عید افش��اری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت از سهامداران
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صنعتی الکتریک خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 11275 مشهد 
و شناسه ملی 10860259656 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 
9 صبح مورخ 1398/06/16 در محل: تهران – خیابان ش��ریعتی – پایین تر از بهار ش��یراز – پالک 371 تش��کیل 

می-گردد حضور بهم رسانند.  دستورات جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در توجیه افزایش سرمایه و تصویب افزایش سرمایه.

2- افزای��ش س��رمایه.  3- اصالح م��اده 5 اساس��نامه.  4- تصویب تفویض اختیار نحوه افزایش س��رمایه به 
هیئت مدیره.  5- اصالح ماده 39 اساس��نامه.  6- تصویب اساس��نامه جدید ش��رکت.  7- سایر موارد قابل طرح 

هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده.
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 شنبه 26 مرداد 1398 15 ذی الحجه 1440 17 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9040 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

33 درصد سمن های کشور غیرفعال یا نیمه فعال هستند     ایسنا: کمال اکبری، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 20 هزار سازمان مردم 
نهاد در کشور وجود دارد، عنوان کرد: از این تعداد 67 درصد سازمان های مردم نهاد کشور فعال بوده و بقیه نیز غیرفعال یا نیمه فعال هستند و باید بتوانیم تمامی این سازمان ها را فعال کنیم.  وی همچنین تأکید 

کرد: مسئولیت اجتماعی در جامعه از مهم ترین دستاوردهای سازمان های مردم نهاد است.

مصرف »آنتی بیوتیک« در کودکی خطرناک است
دارنــد،  بــاور  دانشــمندان   فــارس: 
آنتی بیوتیک هــا باکتری های خوبی که 
سبب می شــوند کودکان نو پا را در رفع 
بیماری های آینده کمــک کنند، از بین 
می برند. به گزارش دیلی میل، نتایج یک 
بررسی علمی نشان می دهد، دادن قرص 
آنتی بیوتیــک به کودکان بــرای درمان 

سرماخوردگی، ریسک بروز بیماری در بزرگسالی آن ها را افزایش می دهد. 
این مطالعه براســاس داده های NHS برای 250 هزار کودک یک تا پنج ساله انجام 
شده است. دانشمندان می گویند آنتی بیوتیک ها باکتری های خوبی که سبب می شوند 

کودکان نو پا را در رفع بیماری های آینده کمک کنند، از بین می برند.
یک مطالعه که توسط محققان دانشگاه آکسفورد صورت گرفته، بیانگر آن است که 
نباید برای سرفه و سرماخوردگی کودکان آنتی بیوتیک تجویز کنند، زیرا این مسئله 
احتمال ابتال آن ها به بیماری را در آینده افزایش می دهد. دانشمندان دانشگاه آکسفورد 
باور دارند، این موضوع به این دلیل است که آنتی بیوتیک ها، باکتری های مفیدی را از 
بین می برند که می تواند کودکان نو پا را در مقابله با سایر بیماری ها و عفونت ها کمک 
کند. مصرف آنتی بیوتیک همچنین ســبب افزایش تعداد باکتری های مقاوم به دارو 

در کودک می شود، به این معنی که دوره های بعدی داروها ممکن است مؤثر نباشد.
بســیاری از نســخه های آنتی بیوتیکی که به کودکان زیر پنج ســال داده می شود 
غیرضروری است و اغلب به دلیل عفونت های ویروسی از جمله گلودرد تجویز می شوند.

 پیرزن هشتاد و یک ساله کره ای
تنها ساکن جزیره دورافتاده دریای ژاپن

ایسنا: در سال ۱۹۹۱ میالدی »کیم شین 
یئول« و همســرش تصمیمی غیرعادی 
مبنی بر زندگی در جزایر دورافتاده ای که 
در قلب منطقه مورد مناقشــه میان کره 

جنوبی و ژاپن قرار دارد، گرفتند.
در حال حاضــر کره جنوبی این جزایر را 
جزایر »دوکدو« واقع در »دریای شــرق« و 

تحت حاکمیت خود می خواند و ژاپن آن ها را جزایر »تاکشیما« می داند که در آب های 
اطراف کشــورش با نام »دریای ژاپن« قرار دارد. برای ســال های زیادی این زوج تنها 
ســاکنان این جزایر کوچک بودند، اگرچه افراد دیگــری نیز مانند مأموران پلیس، 
متصدیان فانوس های دریایی و گردشگران به صورت دوره ای به این جزایر رفت و آمد 
دارند. شــرایط وخیم آب و هوایی ممکن است ارتباط این جزایر را تا هفته ها با دیگر 
نقاط دنیا قطع کند، اما آب های اطراف آن زمینه های غنی برای ماهیگیری محسوب 
می شود. کیم که اصالتاً اهل جزیره »ججودو« کره جنوبی است تا سال 20۱۷ میالدی و 
پیش از آنکه ضعف جسمی او را دچار مشکل کند به عنوان غواص آزاد مشغول به کار 
بود، اما از زمان مرگ شوهرش، »کیم سونگ دو« در ماه اکتبر گذشته،  این زن هشتاد 

و یک ساله تنها ساکن دائمی این جزایر آتشفشانی به شمار می رود.
وی اعالم کرده از دست دادن شوهرش تصمیم او را برای زندگی در این جزایر تغییر 

نداده و این سبک از زندگی، ذهن او را در آرامش قرار می دهد.

رتبه بندی معلمان؛ از شعار تا واقعیت
جواد صبوحی: آن طور که کارشناسان 
و نماینــدگان مجلــس می گویند، طرح 
رتبه بنــدی معلمان در صــورت اجرایی 
شــدن نه  تنها به  عنوان مشــوقی برای 
افزایش انگیزه معلمان عمل خواهد کرد، 
بلکه در خصوص وضعیت معیشتی آن ها 
نیز تأثیر بسزایی دارد، چنان که پیش از 

این سیدمحمد بطحایی،  وزیر پیشین آموزش وپرورش از رتبه بندی معلمان به عنوان 
مهم ترین طرح معیشتی برای این قشر یاد کرده بود.

سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز دوم مرداد ماه در گفت وگویی 
با رسانه ملی از اجرایی شدن این طرح از نیمه شهریور امسال خبر داده و تأکید کرده 
بود، با اجرای این طرح ۴00 تا ۶00 هزار تومان به دریافتی معلمان افزوده خواهد شد. 
وی با بیان اینکه این طرح شامل همه معلمان خواهد شد، گفته بود: با اعتبار 2 هزار 
میلیارد تومانی که برای اجرای طرح رتبه بندی در نظر گرفته شــده، افزایش حقوق 

معلمان در احکام حقوقی آنان از شهریور اعمال می شود.
پیش از این نیز علی ربیعی، سخنگوی هیئت دولت از پیش بینی 2 هزار میلیارد تومان 

برای طرح رتبه بندی فرهنگیان در بودجه خبر داده بود.
دیروز نیز بار دیگر ســیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، سخنان 
ربیعی و رقم تخصیص یافته بــرای این منظور را تکرار کرد و گفت: 2 هزار میلیارد 
تومان برای رتبه بندی معلمان تخصیــص پیدا کرده و تا اول مهر در احکام معلمان 
اعمال می شود. با این حال در عین وعده ها و نگاه مثبت دولتمردان به این طرح، برخی 
نیز بیش از آنکه نتایج آن را تحقق یافتنی بدانند، از آن به عنوان یک شعار و یا نگاه 
پوپولیستی یاد می کنند؛ چنان که دیروز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون 
فرهنگیان مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درباره اجرای نظام رتبه بندی 
2 ماه پس از شروع سال جدید، گفت: »سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز عنوان 
کرده است که نظام رتبه بندی در شهریورماه اجرا و به حقوق هر معلم ۶00 هزار تومان 
افزوده می شود که اظهارات سخنگوی دولت محقق نشد و اظهارات سرپرست آموزش 

و پرورش نیز با بودجه مطابقت ندارد«.
وی با بیان اینکه این سخنان مسئوالن دولتی پوپولیستی است، گفت: »اگر قرار باشد 
به حقوق هر معلم ماهانه ۶00 هزار تومان افزوده و این رقم در سال ضرب در تعداد 
معلمان کشور که حدود یک میلیون نفر هستند بشود، نزدیک به 3 هزار میلیارد و ۶00 
میلیون تومان می شود درحالی که اصالً چنین اعتباری در بودجه کشور دیده نشده 
است«. حاجی بابایی ناامیدانه و با بیان اینکه فرهنگیان روی تک تک اظهارات مسئوالن 
حساب باز می کنند، می گوید: »معلمان به ما مراجعه می کنند که این طرح چه زمانی 
اجرایی می شــود و باید عنــوان کرد نظام رتبه بندی که دولت به دنبال آن اســت، 
هیچ گاه!«. پیش از این نیز محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی در واکنش به ادعاهای دولتمردان گفته بود: »سخنگوی دولت 
اعالم کرده رتبه بندی را اجرا می کنند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ منزلت و 
کرامت معلمان را چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان این قدر ساده برخورد کنیم. چند سال 
پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن را رتبه بندی گذاشتند، گفتم 
که این گونه با فرهنگیان بازی نکنید. سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده 
قرار است ۶00 هزار تومان به حقوقشان اضافه شود که 3 هزار و ۶00میلیارد تومان 
بودجه می خواهد. از آن سو هنوز الیحه ای از آموزش و پرورش به مجلس نیامده و دو 

سال است منتظر نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستیم«.
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان 
اینکه برای اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز 
اســت نه 2 هزار میلیارد تومان، می گوید: »دولت شــعار ندهد«. وی نیز معتقد است 
برای اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و 
دولت باید از محل های دیگر باقی نیاز را تأمین کند. وی می گوید: »دولت اعالم کرده 
کار را شروع می کند که این مسئله شعار است، با این مبلغ نمی توان کاری کرد و کار 
پیش نمی رود«.خالصه آنکه به نظر می رسد شکاف عمیق میان اظهارات دولتمردان و 
مجلسی ها در این خصوص بیشتر از آن است که بتوان اعتماد و خوشبینی فرهنگیان 
را به آغاز و ادامه این طرح جلب کرد و آنچه بیش از همه الزم اســت، پاســخ صریح 
و منطقی دولت به منتقدان و به ویژه مجلس اســت تا به این وسیله بتوان اعتماد و 
اطمینان معلمان را به طرحی که مدت هاست به تحقق آن امید بسته اند، بدست آورد.                 

 جامعه/محمود مصدق  »رتبه های اول کنکور به 
عملکرد مدارس و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی 
خود  تالش  و  شخصی  استعداد  به  بلکه  ندارد، 

دانش آموزان مربوط است«.
این نقل قول سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت 
آمــوزش و پرورش چند روز پس از اعالم اســامی 
برگزیدگان کنکور سراســری و در پی آن اظهارات 
منتقدانی بیان شــد کــه از چرایــی عقب ماندن 
دانش آموزان مدارس دولتی از صف نخســت قافله 

برگزیدگان آزمون سراسری می گفتند.
چنان که قاســـم احمـــدی الشکی، نایب رئیس 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اســالمی در یک برنامه تلویزیونی گفته و پرسیده 
 بــود: »۶0 درصد رتبه برترها مربــوط  به تهران و

۴0 درصد مربوط به مدارس خاص شهرســتان ها 
چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی یا هیئت امنایی 

است. پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست؟«.
با این همه اســتثناهایی همچون مجموعه مدارس 
امام رضــا)ع( بنیاد فرهنگی رضوی هم وجود دارد. 
مدارسی که تدبیر مدیران آستان قدس در آن ها بر 
ایــن بوده که حدود نیمی از دانش آموزان از مناطق 
غیربرخوردار باشند به صورتی که واحدهای آموزشی 
این بنیاد در همان مناطق تأسیس شده و با همان 
کیفیت باال به این دانش آموزان ســرویس آموزشی 
و پرورشــی می دهند. اما فارغ از این استثناها وضع 

مدارس دولتی در رقابت کنکور قابل تأمل است.

 آمارهاحرفمیزنند
بررســی های اولیه در نتایج این آزمون، اظهارات 
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســالمی را تأیید می کند. این نتایج مؤید 
آن اســت که بیش از ۷0 درصــد رتبه های برتر 
کنکور امســال در رشــته های ریاضی، تجربی و 
انسانی دانش آموزان مدارس سمپاد هستند، سهم 
غیردولتی ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی ها ۱3 درصد 
اســت؛ ۴۶ درصــد نفرات برتر کنکور سراســری 
امسال تهرانی هستند، کمترین تعداد تهرانی ها در 
رشته علوم تجربی و بیشترین تعداد در رشته هنر 
هســتند، البته این آمار مربوط به ۱0 نفر نخست 
رشته های ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی 

و پنج نفر اول رشته های هنر و زبان است.

نظیر این آمار را در ســال های گذشته نیز می توان 
سراغ گرفت؛ چنان که بررسی قبول شدگان رشته 
انسانی سال ۹۶ نشــان می داد، رتبه های زیر ۱0 
رشته علوم انســانی یکی در میان از یک مدرسه 
مشــهور بودند؛ مدرســه ای واقع در شمال شهر 
تهران که بســیاری از فرزندان چهره های شناخته 
شده سیاســی و فرهنگی در آن تحصیل کرده اند. 
پذیرفته شــدگان کنکــور یکی دیگــر از مدارس 
غیرانتفاعی شــناخته شــده نیز به همین منوال 
است. این مدرسه ویژه دانش آموزان علوم انسانی، 
بیــش از ۸3 درصــد از دانش آموزانش در کنکور 
۹۶ رتبه زیــر ۱000 و همه آن ها رتبه  زیر2500 
داشتند. مدرسه ای که براساس گفته دانش آموزانش 

شهریه ای 20 میلیون تومانی دارد.

 امکاناتوانگیزهدرمدارسخاص
آن طــور که مســئوالن 
می گویند حــدود 22 نوع 
وجود  کشــور  در  مدرسه 
دارد. مدارســی که عمدتاً 
قرار است بر مبنای دریافت 

شــهریه از دانش آموزان اداره شوند. مدارسی که 

میزان شهریه دریافتی برخی از آن ها گاه معادل 
دستمزد ساالنه یک پدر خانواده است.

گرچه در میزان شــهریه دریافتــی این مدارس 
همخوانی و اشــتراک چندانی وجــود ندارد، اما 
خاص بودن چند مدرسه از این مجموعه، آن ها 
را بــه برنــدی خاص تر تبدیل کرده اســت، به 
گونه ای که به نظر می رسد در میدان رقابت میان 
دولتی ها و غیردولتی ها، این دولتی ها هســتند 
که با سیاست های فعلی نظام آموزش و پرورش 
تضعیف می شــوند. موضوعی کــه البته معاون 

آموزش متوسطه آن را قبول ندارد. 
علیرضا کمرئی می گوید: مدارس دولتی تضعیف 
نشــده اند، اما مدارس ســمپاد و برخی مدارس 
خاص دولتی از حیث وجود دانش آموزان برگزیده 
در کنکور شرایط بهتری دارند. کمرئی اعتقاد دارد 
آمار فعلی به هیچ وجه نشان از تضعیف مدارس 
دولتی ندارد؛ چرا که مدارس نمونه دولتی، هیئت 
امنایی و حتی برخی مدارس دولتی عادی داریم 
که نتایج قابل قبولی از این مدارس شاهد بودیم.

وی تصریــح می کند: بدیهی اســت زمانی که 
مدرســه ای دانش آموزان برگزیده از نظر علمی 
دارد، در نتیجه بنیه علمی قوی تر به این مدرسه 

فرصت جدی تری می دهد تا نتایج بهتری بگیرد 
و عملکرد آن ها در حوزه های علمی و ملی بیشتر 

خواهد بود.
بــه طور کلی تا زمانی که تعدد و تنوع مدرســه 
داریم، چنین شــرایطی وجــود دارد و برخی از 
مدارس از حیث برنامه ریزی درســی فرصت های 

بیشتر آموزشی پیدا می کنند، 
درنتیجه در رقابت های علمی 
شرایط  مناســب تری دارند، 
اما این شــرایط بــه معنای 
دولتی  مــدارس  ناکارآمدی 

نیست.
وی ادامه می دهد: در مدارس 
که  افرادی  فراوانــی  دولتی، 
مســابقات  در  نمی تواننــد 
بزرگ  موفقیت هــای  علمی 
کسب کنند بیشــتر است ؛ 

چرا که جامعه آماری بیشتری متشکل از عموم 
دانش آموزان دارند، اما در مدارس خاص به دلیل 
آنکــه در یک مرحله از یــک فیلتر عبور کردند، 
ضمن آنکه فراوانی کمتری داشته اند با بنیه علمی 

قوی تری هم ظاهر می شوند.

البته معاون آموزش متوسطه و سرپرست فعلی 
آموزش و پــرورش که هــر دو توانمندی باال و 
اســتعداد برگزیدگان نخست کنکور را موضوعی 
طبیعی دانســته و می کوشــند آن را در هیبت 
شخصی و یا در ذات این گونه مدارس جست و جو 
کنند، چیزی از امکانات و یا معلمان با انگیزه ای که 

در مدارس خاص تدریس می کنند، نمی گویند. 

 توجیهبیعدالتیاشتباهاست
کارشناس  بهلولی،  مهدی 
از  انتقــاد  بــا  آموزشــی 
بـی عـــدالتی در نظـــام 
آموزشــی می گوید: نتایج 
کنکــور امســال و نبــود 

اســامی دانش آموزان مــدارس دولتی در نفرات 
برتر رشته های مختلف، یکی از نشانه های آشکار 
وجود بی عدالتی آموزشی در کشور است .وی با 
اشاره به اظهارات سیدجواد حسینی، سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص دالیل نتایج 
کنکور امســال می گوید: اگر ایشان می خواهد با 
این اظهارات وجود بی عدالتی یا شکاف آموزشی 
در کشور را توجیه کند کار غلطی است، اما این 
سخنان از یک زاویه دیگر می تواند درست باشد 
آن هم اینکه مدارس خاص، دانش آموزان برتر را 
گلچین می کنند. در واقع نقش اصلی این مدارس 
در گزینش دانش آموزان است، اما 
اگر همین مدارس دانش آموزان را 
گزینشی انتخاب نکند، قطعاً چنین 

نتایجی را بدست نمی آورند.
وی کــه اظهاراتــش را برگرفته از 
نتایج تحقیقات علمی خود می داند، 
اضافه می کند: رمــز و راز مدارس 
خــاص در آزمون هایی اســت که 
با هــدف گزینــش دانش آموزان 
در کشــور برگزار می شــود. یعنی 
بااستعدادی  دانش آموزان  انتخاب 
که از لحاظ فرهنگــی، اقتصادی و اجتماعی در 
طبقات خوبی قرار دارند. بنابراین وقتی درون داد 
مدرســه ای خوب باشــد برون دادش هم خوب 
خواهد بود، اما به هر صورت این نتایج،  نشانه و 
تأییدی بر وجود شکاف آموزشی در جامعه  است.

راز عقب ماندن مدارس دولتی از پله های برتر کنکور سراسری در چیست؟

دستچینکردندانشآموزان،آفتعدالتآموزشی

رمز و راز مدارس 
خاص در آزمون هایی 

است که با هدف 
گزینش دانش آموزان 

در کشور برگزار 
می شود 
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فقطبرایاینکهکسیناراحتنشود...
فارس: منصور غالمی، وزیر علــوم گفت: عده ای می گویند 
وقتی یک صندلی خالی باید پر شــود و اگر کسی که معرفی 
می شود انتخاب نشود، این فرصت را از دست می دهد. اگر با 
اینکه فرد صالحیت علمی ندارد و برای اینکه ناراحت نشود 
قبول کنیم برود در دوره دکترا بنشیند، در دانشگاه ها آینده 

خوبی رقم نخواهد خورد.

خطربازگشت»زیرمیزی«
ایســنا: دکتر رضا زندی، رئیس بیمارســتان طالقانی تهران 
می گوید: شاهد تأســیس بی رویه بیمارستان های خصوصی با 
سرمایه گذاری های میلیاردی هستیم. وضعیت فعلی بیمارستان ها 
در کمیت و کیفیت ارائه خدمات اثر منفی دارد. اگر برای اصالح 
وضعیت فعلی فکری نشود، این خطر وجود دارد که به وضعیت 

»زیرمیزی« و سایر تخلفات بازگردیم.

ادغاممیشویمبهشرطآنکهدانشگاهشویم
مهر: علی آهون منش، دبیر اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
گفـت: در خراسان و اصفهان مؤسساتی هستند که عالقه مند 
به ادغام هســتند ولی در صورتی قبول می کنند ادغام شوند 
که وزارت علوم با تبدیل شدن آن ها به دانشگاه موافقت کند. 
ولی از زمان ابالغ طرح پیشنهادی وزارت علوم، هیچ مؤسسه 

غیرانتفاعی ادغام نشده است.

تهران؛صدرنشینقاچاقحیوانات
خانه ملت: سیده فاطمه ذوالقدر، رئیس کمیته بین الملل فراکسیون 
محیط زیست مجلس گفت: براساس آمارها تهران صدرنشین  قاچاق 
حیوانات است و گونه های مختلفی از خزندگان و پرندگان شکاری 
توسط سودجویان فروخته و همچنین برخی از گونه های پرندگان 
شکاری به کشــورهای عربی قاچاق می شوند که نیاز است محیط 
زیست و پلیس، قاچاقچیان و دالالن حیات وحش را شناسایی کنند.

دعوایدانشکدهخبربهماارتباطیندارد
فارس: محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
در مورد مشکالت ایجاد شده برای دانشکده خبر گفت: در مورد 
دانشــکده خبر ما کوتاهی نکردیم. از یک سال پیش به دوستان 
در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی راهکار نشان می دادیم. 
آن ها دعــوای مالی با بنیاد دارند که به مــا ارتباطی ندارد و ما 

نمی توانیم ورود کنیم.

وضعیتامروزمعلماِنمعلمان!
ایلنا: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس می گوید: اکنون وضعیت به این شــکل است که شخصی 
که دبســتان بوده به دوره راهنمایی و دبیرستان رفته و سپس وارد 
آموزش عالی شــده و خودش مدارک عالیــه گرفته و امروز معلم 
شده، اما حق الزحمه معلمانش هنوز پرداخت نشده است، در نتیجه 

پرداخت مطالبات فرهنگیان اولویت اول است .

بهآسایشگاهزنانجانبازقطعنخاعینیازنداریم
ایلنا: عبدالرضا عباســپور، معاون بهداشــت و درمان بنیاد 
شهید درباره ساخت آسایشگاه برای زنان جانباز قطع نخاعی 
گفــت: آمار زنان جانباز قطع نخاعی آن قدر باال نیســت که 
بخواهیــم یک مرکز جداگانه برای این جانبازان ایجاد کنیم، 
اما می توانیم در مراکزی که در کشــور داریم، بخشــی را به 

زنان اختصاص دهیم.

چرافقطپزشکانکارتخواننصبکنند؟
خانه ملت: محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فســا 
می گوید: اینکه در الیحه یا طرحی اعالم کنیم که تنها پزشکان 
باید کارتخوان نصب کنند، حساسیت برانگیز می شود، آن هم در 
شرایطی که برای وکال و مهندسان در این مورد اجباری وجود 
نداشته باشــد، بنابراین این یک کج سلیقگی بوده که ناشی از 
این دیدگاه سطحی است که پزشکان درآمد بسیار باالیی دارند.

رفتارنامناسببادانشآموزان
برنا: عباس فرجی، کارشناس آسیب آموزشی می گوید:متأسفانه 
ما به اســم آموزش و پــرورش رفتارهایــی را در مدارس انجام 
می دهیم که موجب فراری شدن دانش آموزان از درس و تحصیل 
می شود. به  عنوان نمونه کنترل موی سر، فرم لباس، نوع نشستن، 
کالس بندی سلیقه ای و رفتار نامناسب برخی از معلمان از جمله 

مسائلی است که اغلب دانش آموزان از آن ها گله مند هستند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول کمیته امداد:
ایتام تحت پوشش کمیته امداد 

صاحب مسکن می شوند
 تســنیم  مدیرکل دفتر تأمین مسکن و 
امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور 
گفت: امســال در قالب یک برنامه عملیاتی، 
تمامــی ایتام تحت پوشــش امداد که بدون 
مســکن بوده اند، صاحب مســکن می شوند. 
ابراهیم بازیان اظهار کرد: واگذاری مســکن 
به ســیل زدگان، اولویت کمیته امداد است 
و برنامه خاصــی را پیش بینی کرده ایم که 
مســکن ایتام را به حداکثر برسانیم و اعالم 
کنیم که یتیم تحت پوشــش کمیته امداد 

بدون مسکن نداریم.
بازیان گفــت: از یک میلیــون و 500 هزار 
خانوار،  ۱50 هزار بدون مســکن داشتیم که 
در دوره آقای فتاح بخش عمده ای انجام شد 
و امیدواریم تا پایان برنامه ششــم مســکن 
ایتام را انجام دهیم. همچنین امســال همه 
مددجویان در روســتاها که بدون مســکن 

هستند، صاحب مسکن می شوند.

حقوقی و قضایی

رئیس کانون وکالی مرکز:
 موافق جذب منطقی تر 

در آزمون وکالت هستیم 
 ایرنا  رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکز 
گفت: موافــق با جذب منطقی تــر در آزمون 
وکالت هستیم و سعی داریم با همکاری سازمان 
سنجش، ساز و کاری برای سال آینده تعریف 
شود که داوطلبان هنگام نام نویسی آزادی عمل 
بیشــتری برای انتخاب کانون وکالی استان ها 

داشته باشند.
عیسی امینی در پاســخ به این پرسش که آیا 
می توان ظرفیت در آزمــون وکالت را حذف و 
به جــای آن حدنصاب علمی را مالک پذیرش 
در آزمون قــرار داد، گفت: خیر، زیرا در قانون، 
ظرفیت پذیرش و کیفیت آن تصریح شده است.

وی همچنین ادامه داد: وکیل در تحقق عدالت 
و دادرسی عادالنه نقش محوری و کلیدی دارد 
و فقط نمره نمی تواند مالک پذیرش در آزمون 
وکالت قــرار گیرد، بلکه باید بــه فکر آموزش 
کارآموزان بود. همچنین از سویی دیگر بیکاری 

وکیل دادگستری می تواند فسادآور باشد.

 آموزش

 سرپرست وزارت آموزش  و پرورش وعده داد
برچیده شدن تمام مدارس خشتی 

و گلی کشور تا آخر آبان
 فارس  سیدجواد حســینی، سرپرست وزارت 
آموزش  و پرورش گفت: مدارس خشــتی و گلی 
در سراسر کشور به غیر از سیستان و بلوچستان 
تا اول مهر برچیده می شوند. وی با بیان اینکه تا 
آخر آبان امسال جشن پایان مدارس خشتی و گلی 
در استان سیستان و بلوچستان را برگزار می کنیم، 
گفت: همچنین در اول مهر جشن حذف بخاری  
نفتی را در مدارسی که علمک گاز به آن ها رسیده 

است، خواهیم داشت.
حسینی تأکید کرد: تا اول مهر 500 کالس درس 
را هم تحویل دانش آموزان سیستان و بلوچستان 
خواهیم داد تا از این طریق بتوانیم خدمتی برای 

استانداردسازی فضا و تجهیزات داشته باشیم.
بــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سرپرســت 
هوشمندسازی مدارس در  مناطق کمتر برخوردار 
اشــاره کرد و ادامه داد: مدارس شهرهای زیر 20 
هزار نفر،  روســتاهای محروم و حاشــیه شهرها 

هوشمندسازی خواهند شد.

 زندگی

سردار کمالی مطرح کرد
اخبار افزایش زمان سربازی 

شایعه است
 ایلنا  رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره افزایش 
خدمت سربازی و معافیت فرزندان ایثارگر اعالم 
کرد. ســردار موسی کمالی گفت: در حال حاضر 
خبر جدیدی در مورد سربازی نشده و تا زمانی که 
خبر دقیق اعالم نشود، اخبار منتشر شده در این 

باره شایعه است. 
وی با بیان اینکه طول مدت زمان ســربازی فعاًل 
تغییری نمی کنــد، افزود: در قانون مجوز افزایش 
خدمت در صورت کمبود سرباز داده شده، اما در 
صورت افزایش مدت زمان خدمت ســربازی، این 
مقررات شامل کسانی که در حال خدمت سربازی 

هستند، نخواهد شد.
کمالی همچنین با اشاره به پایان معافیت مهلت 
ایثارگری 2۸ و 2۹ ماه در پایان شهریور ماه گفت: 
مشموالن متقاضی معافیت به واسطه سابقه 2۸ 
و 2۹ ماه ایثارگری والدین فقط تا پایان شــهریور 

می توانند از این معافیت بهره مند شوند.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
 در کشور کمبود اساسی پزشک 

نداریم
 ایســنا  وزیر بهداشــت گفت: سیستمی 
طراحی می شــود که داروی بیماران خاص و 
صعب العالج در منزل به بیماران تحویل شود .

دکتر ســعید نمکی افزود: در مــورد داروی 
اساسی کمبودی وجود ندارد و تعداد کمبودها 
بســیار کم و نسبت به سال گذشته نیز کمتر 
شــده اســت. در خصوص بیماران خاص نیز 
داروها با ارز۴هزار و200تومانی تهیه می شود .

وی افزود: با توجه به قولی که ابتدای ســال 
بــه مــردم دادم، اجازه نمی  دهــم حتی یک 
روز با مشــکلی به نام کمبود داروی اساسی 
مواجه شوند. وی گفت: با آهنگی که نیرو در 
کشور تربیت می شود، کمبود اساسی پزشک 
در کشــور نداریم. در حال حاضر حدود 55 
هزار دانشــجوی پزشــکی در کشور مشغول 
به فعالیت هســتند و ســاالنه ۷ هــزار نفر 
دانش آموخته می شوند که از این تعداد، اندک 

افرادی به خارج از کشور می روند.

فراسو

پس از خبر
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آگهی
    صفحه 6

شماره: 29/98/20700   تاریخ: 1398/05/07
آگهی آراءهیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده اســامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  بجنورد مورد رسیدگی و تأئید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک145- اصلی اراضی کالته علیخان ناظر

1-  ششدانگ یکباب  انباری   از پالک باقیمانده یک  فرعی از 145 اصلی فوق به مساحت   593/82 متر مربع ابتیاعی 
خانم اوغل بیکه برزویی فرزند حســین      از محل مالکیت ثبتی  موســی عمرانی کالته برابر رأی شماره   97-0869               

مورخه 1398/04/30 کالسه 97-0302                
بخش دو بجنورد پالک 151- اصلی اراضی قریه باقرخان

2- ششــدانگ یکبــاب خانه از پــالک  165 فرعی از151 اصلی فوق به مســاحت 196/12 متر مربــع ابتیاعی آقای 
رســتم ریحانی فرزند محمد از محل مالکیت ثبتی رســمی مشــاعی متقاضی برابر رأی شــماره 0796-98 مورخه      

1398/04/25 کالسه 97-0455              
بخش دو بجنورد پالک 168- اصلی اراضی امیریه

3 -ششــدانگ یکبــاب   خانــه    از پــالک    از پالک   168  اصلی فوق به مســاحت   148/91 متــر مربع ابتیاعی  
خانــم غنچه گل یزدانی فرزند عبــاس از محل مالکیت ثبتی محمدتقی صدقی برابر رأی شــماره 0881-98 مورخه    

1398/04/31 کالسه 97-509          
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

4-  ششدانگ یکباب   ساختمان  از پالک  44 فرعی از پالک   169   اصلی فوق به مساحت 68/18 متر مربع ابتیاعی   
آقای سید حسین زاهدی فرزند سید تیمور   از محل مالکیت ثبتی: ناهید وحیدی پور برابر رأی شماره    98-0838              

مورخه 1398/04/27 کالسه 97/0333                
5-  ششــدانگ یکباب خانــه از پالک  130 فرعی از پالک  169 اصلی فوق به مســاحت 201/10 متر مربع ابتیاعی  
آقــای محمدجعفــری فرزند صفر    از محل مالکیــت ثبتی علی اصغر منتظری برابر رأی شــماره 0839-98 مورخه    

1398/04/27 کالسه    97-0074                 
6-ششــداانگ یکباب خانه  از پالک  باقیمانده 142 فرعی از پالک  169 اصلی فوق به مســاحت 228/90 متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدعلی لطفی فرزند محمد از محل مالکیت ثبتی رسمی مشاعی رمضانعلی منیری مقدم و صفرخوران      

برابر رأی شماره  0841-98 مورخه 1398/04/27 کالسه 97-0297  
7- ششــدانگ یکباب خانه از پالک باقیمانــده 144 فرعی از پالک 169 اصلی فوق به مســاحت 200/75 متر مربع 
ابتیاعی  آقایان علی نقی و حیدر علی صفدری فرزندان حیدرعلی هر یک از نامبردگان به میزان ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ بالســویه و مشاعاً    از محل مالکیت ثبتی اســماعیل رزمی رضا برابر آراء شماره 0695-98 و  98-0694 

مورخه  1398/04/18 کالسه های 0142-97 و 97-0140                    
8-  ششدانگ یکباب خانه  از پالک 151 فرعی از پالک 169 اصلی فوق به مساحت 186/56 متر مربع ابتیاعی آقای 
قربانعلی حق گوی فرزند قربان محمد از محل مالکیت ثبتی قربان محمد حق گوی برابر رأی شــماره     98-0690             

مورخه 1398/04/17 کالسه 97-0323            
9- ششــدانگ یکباب خانه  از پالک 160 فرعی از پالک 169 اصلی فوق به مســاحت 97/00 متر مربع ابتیاعی آقای 
حســین ترکانلو فرزند قربانعلی از محل مالکیت ثبتی  نه نه خانم یکه کار و ســکینه و کشــور حقانی برابر رأی شماره    

0879-98 مورخه 1398/04/31 کالسه 97-292             
10-  ششــدانگ یکباب خانه از پالک  160 فرعی از پالک 169  اصلی فوق به مســاحت 143/92 متر مربع ابتیاعی    
خانم سکینه جوالی جاجرم فرزند علی  از محل مالکیت ثبتی   نه نه خانم یکه کار و سکینه و کشور حقانی برابر رأی 

شماره 0882-98 مورخه 1398/04/31 کالسه 95-0585             
11-  ششــدانگ یکباب خانه   از پالک 202 فرعی از پالک 169 اصلی فوق به مســاحت    145/98 متر مربع ابتیاعی   
آقایان قربان محمد نشــاطی فرزند علی محمد   از محل مالکیت ثبتی محمدعلی ثائبی برابر رأی شماره   98-0880               

مورخه 1398/04/31 کالسه     97-0019               
بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی

12-  ششــدانگ قســمتی از یکباب منزل از پالک 258   فرعی از پالک 171 اصلی فوق به مساحت 54/60 متر مربع 
ابتیاعی  آقای علیرضا کریمی فرزند بابانظر از محل مالکیت ثبتی حســن کالته ای برابر رأی شــماره      98-0840            

مورخه 1398/04/27 کالسه 97-0097              
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

13-  ششدانگ قسمتی از حیاط  یکباب      خانه     از پالک5        فرعی از پالک 172      اصلی فوق به مساحت 
65/17 متر مربع ابتیاعی آقای محمدجان شاکری طراقی فرزند علی اکبر از محل مالکیت ثبتی غالمحسین طالبخواه 

برابر رأی شماره 0876-98 مورخه 1398/04/31 کالسه 97-0275         
 لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید ازتاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9805823
 تاریخ انتشار نوبت اول 1398/05/12           تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/05/26                  

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139860308001002018-1398/05/06 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی طیبه حسینی  فرزند سید علی بشماره شناسنامه 
2429 و شماره ملی 0651892740 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 56/ 202 متر مربع قسمتی  
ازپالک 3027 ـ اصلی بخش یک  بیرجند از محل مالکیت اقای مهدی توانا محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد.9805756

تاریخ انتشار نوبت اول :1398/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/05/26

علی فضلی 
رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره 139860308001002016-1398/05/06 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود محمدی فرزند محمد بشــماره شناسنامه 173 و شماره 
ملی 5639477962 نســبت به ششدانگ یکباب منزل به مســاحت 125/76 متر مربع قسمتی  ازپالک 355 
فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشــاعی خود متقاضی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.9805781
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/05/26

علی فضلی 
رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تشــکیلی طبق قانون مذکور را براســاس گزارش کارشناســان و به اســتناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1ـ رأی شــماره 139860330002009908 مربوط به پرونده کالســه 1397114430002001310 آقای باقر محمد 
باقری هفت چشــمه فرزند احمد در قســمتی از ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 128/87 
مترمربع پالک شــماره 98 فرعی از 2629 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم ســند رســمی دارای مالکیت می باشــد. )م 

الف 2214(
2ـ رأی شــماره 139860330002011865 مربــوط به پرونــده کالســه 1397114430002000643 آقای محمد 
اسماعیلی علی ابادی فرزند قاسم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع 
پالک شماره 1 فرعی از 2455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عبداله و اصغر و بتول و 

معصومه زرین اقبال خریداری کرده است. )م الف 2215(
3ـ رأی شــماره 139860330002008897 مربوط به پرونده کالسه 1394114430002000556 آقای مسلم واعظ 
زرنق فرزند فاضل در قســمتی از /ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 88 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 1742 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایه نامه عادی/ سند رسمی /سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از عباس 

حاج علینقی )توسط ورثه رضا( خریداری کرده است. )م الف 2216(
4ـ رأی شماره 139860330002010713 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002579 آقای یحیی کریمی 
فرزند صفرعلی در قسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 120 مترمربع پالک شماره 217 

فرعی از 2192 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمی دارای مالکیت می باشد. )م الف 2217(
5ـ رأی شــماره 139860330002012793 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000492 آقای جالل کریمی 
فرزند کریم در قسمتی از /ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت 150 مترمربع پالک شماره فرعی 

از 2283 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمی دارای مالکیت می باشد. )م الف 2218(
6- رأی شماره 139860330002010719 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002578 خانم زهرا آقاکریمی 
فرزند رضا در قسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 62/05 مترمربع پالک شماره  فرعی 
از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم ســند رسمی دارای مالکیت مشــاعی مع الواسطه از حسین رادمهر خریداری 

کرده است. )م الف 2219(
7- رأی شــماره 139860330002012788 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000698 خانم مدینه نظری 
فرزند زلفعلی در قســمتی از/ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 141/70 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی /سند رسمی/ سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از حسن 

یادگارپور خریداری کرده است. )م الف 2220(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر 
گردد با توجه به عدم دسترســی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم 
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( 9805778
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/5/9

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/26
مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

شماره مزایده: 139804306093000018
تاریخ ثبت: 1398/05/09
تاریخ واقعی انجام مزایده:

وضعیت: تأیید شده
متن آگهی مزایده

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9700645
به موجب پرونده اجرایی کالســه 9700645 مطروحه شــعبه سوم اجرای ثبت مشــهد محمود داوری نام 
پدر حسین تاریخ تولد 1351/06/10 شــماره ملی 5249282326 شماره شناسنامه: 1984 باستناد چک 

شــماره 9507/784230 تاریخ چک 1396/02/20 به مبلغ 353/500/000 علیه محســن داوری نام پدر 
حسین تاریخ تولد 1345/08/03 شماره ملی 5249278272 شماره شناسنامه 1579 اجرائیه ای به کالسه 
فوق صادر که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1397/03/30 حســب درخواســت بســتانکار وارده به شماره 
2309- 1397/03/03 تمامت 700 ســهم از 10000 ســهم از یکدانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 
17 فرعــی از 33 اصلــی بخش 10 مشــهد ملکی محســن داوری در قبال مبلغ فوق و نیم عشــر دولتی 
بازداشت گردیده است که حدود و مشخصات پالک ثبتی موصوف بنابر گزارش دفتر امالک برابرنامه شماره 

139885606004002545- 1397/03/09 به شرح ذیل می باشد:
به شــماره 17 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزا شــده از 11 فرعی از اصلی مذکور قطعه- واقع در بخش 10 

ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو استان خراسان رضوی به مساحت 49889/74 مترمربع
به حدود: شماالً: غیره بطول )267/00( دویست و شصت و هفت متر به از میله 5 تفکیکی تا میله 6 تفکیکی 
شــرقاً: پی مشترک بطول )195/00( یکصد و نود و پنج متر به از میله 8 تفکیکی تا میله 5 تفکیکی شماره 
شــانزده فرعی جنوباً: غیره به طول )253/00( دویســت و پنجاه و ســه متر به در امتداد کال حاجی آباد تا 
میله 8 تفکیکی غرباً: پی مشترک به طول )250/00( دویست و پنجاه متر به از انتهای قسمت قبل تا میله 

7 تفکیکی شماره هجده فرعی.
مشخصات ظاهری برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به این شرح است:

ملک واقع در ســه راه فردوسی بلوار شاهنامه، شــاهنامه 35 سه راه گاز اول تابلوی روستای شهید شعبانی 
مجتمع مجید بذرفروش داخل مجتمع اولین خیابان ســمت چپ قطعه دوم، در معیت بســتانکار و مأمور 

اجرای ثبت از محل بازدید و پس از بررسی همه جانبه و انجام تحقیقات بشرح زیر اظهارنظر گردید:
الف: وضع موجود این قطعه زمین از شــمال به خیابان خاکی از شــرق به زمین غیر و از جنوب و غرب به 
زمین زراعی محدود است مســاحت آن حدود 700 مترمربع )هفتصد مترمربع( و دارای کاربری کشاورزی 
اســت فاقد آب  برق گاز و تلفن اســت. این قطعه زمین دارای درب آهنی ماشین رو و از طرف شمال دارای 
دیوار آجری با آســتر سیمانی و در ســمت جنوب و غرب دیوار آن آجری به ارتفاع متوسط حدود 3/5 متر 

می باشد. مستحدثاتی داخل زمین وجود ندارد.
ب: تعییــن ارزش عادله روز: با عنایت به توضیحات بند الــف و توجه به ارزش این اراضی در بازار معامالت 
امالک و مقایســه با اراضی مشــابه و مجاور ارزش عادله روز تعداد 700 سهم مشاع از 10000 سهم از یک 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 17 فرعی از پالک اصلی 33 واقع در بخش 10 مشهد که مساحت آن 
حدود 700 )هفتصد( مترمربع می باشــد از قرار هر مترمربع برابر 700 هزار ریال تعیین و برآورد می گردد. 
کــه ارزش کل این قطعه زمین معــادل 490/000/000 )چهارصد و نود میلیــون ریال( ارزیابی و قطعیت 

یافته است.
برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشــهد وارده به شماره 11861- 1397/09/20 در زمان بازدید پالک فوق 
بصورت یک زمین مزروعی بوده که دور تا دور آن را دیوار کشــیده اند و در داخل آن سازه ای وجود نداشت 

و تعداد کمی نهال کاری شده بود و درب آن بسته بود.
پالک موصوف برابرنامه 139885606004002545- 1397/03/09 )وارده 3391( دفتر بازداشــتی ناحیه 

2 ثبتی مشهد فاقد بازداشتی می باشد.
پــالک ثبتی موضوف جمعاً به مبلغ 490/000/000 ریــال )چهارصد و نود میلیون ریال( ارزیابی گردیده و 
با توجه به اصل طلب بســتانکار و نیم عشــر دولتی و حق مزایده مقدار 565 سهم از 700 سهم از 10000 
ســهم از یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی فوق از مبلغ 395/500/000 ریال شروع و به باالترین 

مبلغ پیشنهادی واگذار می گردد.
مزایده پالک مذکور در قبال مطالبات بســتانکار و نیم عشــر دولتی در روز شــنبه مورخه 1398/06/16 از 
ســاعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اســناد رسمی مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت 
از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد 
شد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. حق حراج زاید 
بر مبلغ مزایده و ســایر هزینه های قانونی نامعلوم از قبیل عوارض شــهرداری و بدهی مالیاتی انتقال سند و 
غیره اعم از اینکه رقم آنها معلوم شــده یا نشده طبق تبصره یک ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده محاسبه و 

وصول خواهد شد. آ- 9806451 م.الف 638

آگهی استرداد سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مســعود محمودی به اســتناد گواهی حصر وراثت شماره 125 مورخ 1395/12/03 برابر 
درخواست وارده به شــماره 24702 مورخ 1398/02/28 تقاضای صدور سند سهم االرث خود در پالکهای 
شــماره باقیمانده 1447 فرعی و 367 فرعی 232 اصلی بخش 9 مشــهد را نموده که به حکایت ثبت دفتر 
امالک ششــدانگ پالک مذکور در ذیل صفحه 142 دفتر 59 بنام آقای عبداهلل محمودی ثبت و سند صادر 
گردیده اســت. متقاضی فوق مدعی است که ســند اولیه نزد آقای محمد محمودی می باشد که اخطاریه به 
نامبرده ابالغ و ســپس گواهی گردیده است. که اســناد اولیه را ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل 
سند خودداری نمود لذا بدینوسیله یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر 
میباشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی سند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً 

پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد. آ- 9806452 م.الف 639
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد- محمد نخعی

شماره پرونده: 138904006091000548/1     شماره بایگانی پرونده: 8901518
شماره آگهی ابالغیه: 139803806091000027

تاریخ صدور: 1398/05/14
دفترخانه اسناد رسمی شماره 64 شهر مشهد استان خراسان رضوی

آگهی اصالحی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 138904006091000548 
بکالسه مکانیزه 8901518 و کالسه دستی 708/49

بدینوســیله به شرکت پویا پالستیک پاژ بشــماره ثبت 29647 ثبت شرکتهای مشهد به امضاء آقای سعید 
رمضان پور بعنوان بدهکار و آقای ســعید رمضان پور فرزند رضا بشناســنامه شــماره 6352 مشهد بعنوان 
راهن، مدیونین ســند رهنی شــماره 110731- 1389/02/13 دفترخانه 64 مشــهد ابالغ می گردد بانک 
ســرمایه شعبه احمدآباد مشهد اجرائیه ای بکالسه فوق علیه شــما صادر و چون برابر گزارش مأمور اجرای 
ثبت آدرس شــما مورد شناســایی واقع نگردیده، بدهی شما بابت سند مذکور مبلغ دو میلیارد و هشتصد و 
سی و یک میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار و سیصد و نود و یک )2/831/448/391( ریال تا تاریخ 
1393/12/06 می باشد و خسارت تأخیر تا روز پرداخت به آن اضافه می گردد. این آگهی جهت اصالح پالک 
ثبتی مورد وثیقه که عبارتســت از ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک ثبتی یکهزار و چهارصد و نود و 
پنج )1495( فرعی از یک اصلی بخش نه مشــهد که در آگهی منتشره در صفحه 13 روزنامه قدس بشماره 

6842- 1390/08/21 اشتباه قید شده ابالغ می گردد. آ- 9806453 م.الف 640
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

شماره پرونده: 139804006092001197/1      شماره بایگانی پرونده: 9801875
شماره ابالغیه: 139805106092008184         تاریخ صدور: 1398/05/22

اخطاریه
بدین وســیله به آقای علی رضا قناعت پیشــه ســنانی فرزند عنایت اله به ش ملی 0941576310 ابالغ 
می گردد در خصوص پرونده کالســه 9801875 علیه شما در خصوص اعتراض آقای علی رضا قناعت پیشه 
ســنانی به وارده 16846- 1398/04/05، به ریاســت محترم گزارش گردید، نظریه رئیس ثبت به شــرح 

بین الهاللین ابالغ می گردد:
)با توجه به گزارش فوق، اوالً بازداشــت های شــخص ثالث برای بانک های مورد تقاضا وفق ماده 74 الی 80 
آیین نامه می باشد و ظرف 50 روز مخاطبین باید وجوه را به اداره اجرا )در صورت وجود وجوه( ارسال نمایند 
در غیر این صورت مراتب عدم وجوه را اعالم نمایند، لذا مســدودی حســاب خارج از این مواد در آیین نامه 
پیش بینی نشــده است. اما در خصوص ادعای مدیون، نظر به این که رســیدگی به اوراق و مبایعه نامه های 
عادی در صالحیت این اداره نمی باشــد نامبرده در جهت اثبات ادعای خود می تواند از طریق مراجع قضایی 
اقدام و ابطال اجراییه را بخواهد و در صورت اثبات و ابطال اجراییه حقوق دولتی پرونده وفق ماده 133 قانون 

ثبت به عهده متقاضی اجرا میباشد. مراتب به طرفین ابالغ و برابر ماده 169 پیگیری شود.(
مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به شعبه/
اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 

آ- 9806456 م.الف 641
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر راي شــماره 139860306010001401-1398/05/09 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک قوچان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي خداداد مهرطینت ورانلو فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 851 صادره 
از قوچان در  ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 33.14 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 169 اصلی 
بخش دو قوچان  واقع در اراضی کالته مصطفی   و از محل مالکیت شــرکت تعاونی مســکن  ارتش تیپ دو 
قوچان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9806501
کالسه 1398114406010000136

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/6/10

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
   برابــر راي شــماره 139860306010001414-1398/05/10 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک قوچان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله مهرطینت ورانلو فرزند محمدابراهیم بشــماره شناســنامه 626 
صادره از قوچان در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 36مترمربع در قسمتی از پالک شماره 169 اصلی 
بخش دوقوچان  واقع در اراضی کالته مصطفی   و از محل مالکیت شــرکت تعاونی مســکن ارتش تیپ دو 
قوچان  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9806506
کالسه 1398114406010000133

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/6/10

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پیــرو آگهی تحدید حدودقبلی که به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشــر گردیده اینک برحســب 
درخواســت واصله مســتند به ماده مذکور وماده 61آئین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قسمت از امالک 
واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتی این واحد به شــرح زیر:پالک16اصلی واقع در قریه دوین قطعه2شیروان 
بخش5قوچــان پالک2320فرعــی  آقای علی کاظمی ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی در روزشــنبه 
98/06/16ســاعت 9قبل از ظهر انجام خواهد شد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
ومجاورین شــماره های فوق الذکر  بوســیله این آگهی اخطار میگردد که در روز و ساعت مقررباال درمحل 
حضوربهم رســانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق 
ماده 15قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات 
مجاورین نســبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 
20قانون ثبت فقط تاســی روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدشد ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ،معترضین میبایســت ازتاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواســت اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایــی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  

این اداره تسلیم نماید   تاریخ انتشار:98/05/26   9806492
صمد ابراهیم زاده / رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان
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آگهی تغییرات شرکت صبا شهر نگین ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57829 و شناسه ملی 14005744541
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,02,07 ونامه شــماره 5,98,5544,ش مورخ 1398,04,05 شورای اسالمی 
شــهر مشــهد مقدس تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشــهد به شماره ثبت 4592 و آقای احسان 
ابراهیمی به شــماره ملی 0945210515 و آقای جواد فعال به شــماره ملی 0935029958به ســمت اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده 
مدت تصدی مدیران تاتاریخ 1399,02,11 انتخاب گردیدند . موسســه حسابرســی وانیا نیک تدبیر به شــماره ثبت 28650 وشناسه ملی 
10320721862 به ســمت بازرس اصلی و آقای مجید ثابت کوشــکی نیان به شــماره ملی 0934523320 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565235(
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آگهی تغییرات شرکت صبا شهر نگین ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57829 و شناسه ملی 14005744541
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398,02,07 ونامه شــماره 5,98,5544,ش مورخ 1398,04,05 شــورای اسالمی شهر مشهد 
مقدس تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد به شماره ثبت 4592 به نمایندگی آقای محمدرضا 
جوانشــیربه شماره ملی 0937864498 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد فعال به شماره ملی 0935029958 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای احسان ابراهیمی به شماره ملی 0945210515 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی 
مدیران تاتاریخ 1399,02,11 انتخاب گردیدند . کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شــرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها 
و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565219(

آگهی اعالم داوطلبی نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختالف
موضوع ماده 160 قانون کار جمهوری اسالمی ایران 

 به اطالع میرســاند کلیه کارفرمایان ،شــرکتهاوکارگاههای مستقر در حوزه شهرستان ری میرساند 
بمنظــور اعالم داوطلبی عضویت در هیئت حل اختــالف ، تقاضای کتبی خود را به همراه مدارکی که 
موید کارفرما بودن ویا عضویت در هیئت مدیره باشد، از زمان درج آگهی به مدت 15 روز به اداره  

تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری تحویل نمایند.
 شرایط عضویت :

 1-تابعیت جمهوری اسالمی
2-داشتن سن حداقل 30سال تمام 

3-متاهل
4-داشتن حداقل مدرك کارشناسی وچهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار

5-مشمول قانون کار جمهوری اسالمی 
6-آشنایی با قانون کار ومقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

 *تبصره : 
 نمایندگان کارفرمایانی که فاقد مدرك کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرك گواهی 
نامه پایان دوره متوسطه و دو دوره )چهارسال (عضویت در مراجع حل اختالف می توانند به عضویت 

هیئت حل اختالف در آیند .
 ضمنــا نظــر کارفرمایان را به تبصره های 3و2و1 ماده 8 آیین نامــه انتخاب اعضا هیئت حل اختالف 

معطوف میدارد.                                                                                     شناسه آگهی564860/م الف 1724
/ع اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت متي آرامي و ســاختمانهای فاقد ســند رســمي آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی برابر رای شماره 139860326007000368 مورخه 1398/4/24هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کامران غفاری فرزند جعفر بشــماره شناســنامه 178 صادره از بهار دریک 
ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 95490/08 مترمربع پالک 10902 
فرعی از 139 اصلی واقع در اراضی بهار بخش چهار همدان خریداری از مالک رسمی وراث عبداله میرزائی 
منش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید. ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 165(9806497
 تاریخ انتشار نوبت اول :1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/10

هادی یونسی عطوف رئیس ثبت اسناد وامالک بهار 
 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1ـ رأی شــماره 139860330002009876 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000333 آقای 
محســن مخلص ابادی فراهانی فرزند علی در قسمتی از/ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
به مســاحت 63/50 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 1882 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه /

ســند رسمی سند /مالکیت مشاعی مع الواسطه از وارث اســداله محمدی شیخی خریداری کرده است. )م 
الف 2398(

2ـ رأی شــماره 139860330002007975 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002001879 آقای 
حســین قراگوزلو فرزند ذبیح در قســمتی از/ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
71/45 مترمربــع پالک شــماره فرعی از 2323 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی /ســند 
رسمی /سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از حسن و طوبی و فاطمه و زهره هندیانی فرزندان صفیه که صفیه 

هندیانی ورثه محمد رضا هندیانی خریداری کرده است. )م الف 2399(
3ـ رأی شــماره 139860330002012758 مربوط به پرونده کالسه 1393114430002000398 آقای 
حمید شــامخی جوان فرزند محمد در قســمتی از/ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 117 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 2100 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ 

سند رسمی/ سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از توران میرئی خریداری کرده است. )م الف 2400(
4ـ رأی شــماره 139860330002012738 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002001316 آقای 
وحید بازوکار فرزند ابوالفضل در قسمتی از/ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
65 مترمربــع پالک شــماره 1/44 فرعی از 2269 اصلی واقع در بخش دو ثبــت قم مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه از مرتضی زند خریداری کرده است. )م الف 2401(
5ـ رأی شــماره 139860330002010988 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000547 آقای 
حســن فرکی فرزند علی در قســمتی از/ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده بمساحت 21 
مترمربع پالک شــماره فرعی از 1688 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم ســند رســمی دارای مالکیت می 

باشد. )م الف 2402(
6- رأی شــماره 139860330002007510 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000539 آقای 
نگهدار حســینلو فرزند هدایت در قســمتی از/ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
110/98 مترمربع پالک شــماره فرعی از 2391 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ ســند 
رسمی/ سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از رضا و عبداله و اصغر و محمد و حسن و معصومه و بتول زرین 
اقبال ورثه اســداله و محمد هادی و محمد تقی و محمد حســن و شــمس و خدیجه و زهرا و نرگس زرین 
اقبال و رباب بابا آبیار و یداله رمضانی ورثه حســین زرین اقبال نامبرده ورثه اســداله زرین اقبال خریداری 

کرده است. )م الف 2403(
7- رأی شــماره 139860330002010736 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002013566 آقای 
برات سلطانی فرزند صفدر در قسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72/11 
مترمربع پالک شــماره 2 فرعی از 2335 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ ســند رسمی/ 

سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از اقدس میرئی خریداری کرده است. )م الف 2404(
8ـ رأی شــماره 139860330002011751 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000930 آقای 
ســید علی حســینی فرزند سید حسن در قســمتی از /ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 100 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 2636 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمی دارای 

مالکیت می باشد. )م الف 2405(
9ـ رأی شــماره 139860330002011031 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002003105 آقای 
احمد غالمیان حکمت فرزند محمد در قسمتی از/ششدانگ قطعه زمین  که در آن احداث بنا شده بمساحت 
50 مترمربع پالک شماره  فرعی از 2304 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ 

سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از عروجعلی قزلقاش خریداری کرده است. )م الف 2406(
10- رأی شماره 139860330002011283 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002758 خانم 
پری هاشــمی فرزند صبرعلی در قســمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 73 
مترمربع پالک شــماره 1 فرعی از 1777 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی /سند رسمی /
سند مالکیت مشاعی پری هاشمی 60 مترمربع و مع الواسطه 13 مترمربع از براتعلی گل محمدی خریداری 

کرده است. )م الف 2407(
11- رأی شماره 139860330002011050 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002632 آقای 
حمید اســمخانی فرزند داود در قسمتی از/ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 75 
مترمربع پالک شــماره 1212/2959 فرعی از 2567 و 2566 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی/ ســند رسمی/ سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از مرتضی قربانی دولت آبادی خریداری کرده است. 

)م الف 2408(
12- رأی شماره 139860330002011230مربوط به پرونده کالسه 1397114430002001069 آقای 

مصطفی فراهانی فرزند علی در قســمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شــماره فرعی از 1755 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ ســند رســمی/ 
ســند مالکیت مشاعی مع الواسطه از مسیب شاهواروقی فرهانی و حیدرعلی حیدری خریداری کرده است. 

)م الف 2409(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رســمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد منطقه دو قم تســلیم و رســید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تســلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواســت خــود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اســت که صدور ســند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 9806495
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/10

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی دعوت افراز
چون خانم معصوم منصوربســتانی فرزند ابراهیم احدی از مالکین مشــاعی پالک 1032/5-اصلی واقع   در 
بخش یک سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6229- ز  مورخ 1398/4/9 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از 
سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می 
آید تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/7/13 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم 
رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:522 تاریخ انتشار :   1398/5/26  9806499
مهدی پهلوانروی / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860306015003165- 1398/04/23 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه ســادات پریشــان پل بلندی به شناســنامه شــماره 30 کد ملی 
0749908386 صادره تایباد فرزند سیدحبیب اله در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 106.82 متر مربع 
پالک شــماره 23 فرعی باقیمانده از 256 اصلی واقع در خراســان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک 
تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی و قســمتی از پالک محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 9806500
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/10

غالمرضا آقازاده / رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9800385
بدینوســیله بــه آقای سیدیاســرمقدم کیا، نام پدر سیداحمد،شــماره شناســنامه 10413، شــماره ملی 
0794945627 متولد 65/10/25 به نشانی سبزوار بلوارشهربانی پشت گاراژ پهلوانی کوچه شهیدخیرآبادی  
ابالغ میشــود خانم طاهره خیرآبادی جهت وصول تعداد یکصدوچهارده عدد ســکه طــال تمام بهارآزادی 
باســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 7217-87/7/25 دفتر ازدواج 17 سبزوار علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800385 دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/5/13 
اداره پست محل اقامت شــما بشرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین 
نامــه اجرا مفاداجرائیه فقط یکمرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی میشــود و چنانچه 
ظرف مدت10روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب میگردد،نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماییدعملیات اجرائــی جریان خواهدیافت.)م الــف 98/100/2996( آ-9806514 تاریخ انتشار:شــنبه 

98/5/26
علی آب باریکی-مسئول واحداجرای اسنادرسمی سبزوار

شماره پرونده:1 /139704008285000110   شماره بایگانی پرونده: 9700145
شماره ابالغیه:139805108285000307

دفترخانه ازدواج شماره 38 شهر خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی
آگهی ابالغ اجرائیه

بدین وســیله به آقای حسن راستی خوشدل نوقابی نام پدر: نصرت اله تاریخ تولد: 1369/06/30 به شماره 
ملی: 0910049920 و شماره شناسنامه : 0910049920 ابالغ می شود که خانم : افسانه راستی خضری 
جهت وصول یکصد و چهل و عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی به اســتناد مهریه مندرج در ســند ازدواج 
شماره 3457 مورخ 1397،07،22 دفترخانه ازدواج شماره 38 شهر خضری دشت بیاض علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700145 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ بیست و 
هفتم تیر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و هشت مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی آگی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ این آگهی که در روز ابالغ 

محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .
تاریخ انتشار: شنبه بیست و ششم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و هشت  آ-9806530

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک
 حمیدرضا توسلي فرشه



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

 والیت امیرالمؤمنینj در روز بعثت پیامبرaابالغ شد   معارف: محمدحسین رجبی دوانی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه دیروز تهران گفت: بنا بر روایات متقن و باورهای شیعه والیت امام نه 
در غدیر خم بلکه در روز بعثت پیامبر)ص( و از طریق وحی به پیامبر)ص( ابالغ شد. امام هادی)ع( می فرمایند: وقتی پیامبر)ص( به این مقام رفیع نائل شدند فرشته وحی بر ایشان نازل می شود و می گوید از تکذیب 

قریش و سرکشی سران عرب نگران نباش، خداوند تو را به عالی ترین مقام می رساند و پس از تو پیروانت به واسطه جانشینت علی بن ابیطالب هدایت می شوند.

کارگاه زیارت غدیریه
امامــان هدایت، همان طور که ما را به گرامیداشــت عید ســعید غدیر به عنوان 
گرانمایه ترین عید مکتب اســام دعوت می کنند، خود نیز در نکوداشت این عید 
سترگ بسیار کوشیده اند. این تاش ها زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است که 
اگر چه فضای حاکم همواره علیه آنان بود، اما تبلیغ پیام غدیر را به عنوان رسالت 

پایان ناپذیر خویش باور داشتند.
صدور دو زیارِت جامعه کبیره و غدیریه از امام هادی)ع( سبب تشکیل دایره المعارف 
اندیشه امامت شیعی در قالبی جدید بود، به همین رو می توان گفت امام هادی)ع( 

را باید کانون نشر فضائل اهل بیت)ع( در قالب ادعیه بدانیم.
امام هادی)ع( در جریان تبعید معتصم خلیفه عباسی، از مدینه به سامرا فراخوانده 
شد. حضرت در روز عید غدیر به نجف اشرف رسید و نیای پاک خویش امام علی)ع( 

را با عبارت های این دعا زیارت کرد.
اگر چه اتقان محتوای زیارت غدیریه بررسی سند را در اولویت دوم قرار می دهد، اما 
باید دانست همه راویان این زیارت، از تبار بزرگان دانشوران شیعه هستند و اعام 
درجه نخست عصر خویش هستند. از سویی در سند روایت نامورانی چون حسین 
 بن روح نوبختی و عثمان بن ســعید عمری از نــواب خاص امام عصر)عج( بوده و 
امام عسکری از پدر بزرگوارشان امام هادی)ع( آن را نقل می کند. محدث قمی وقتی 
به بررسی سند این تراث شیعی می پردازد، می نویسد: کمتر حدیثی به قوت سند 
این زیارت نامه می رسد و هنگامی که درباره زمان قرائت آن سخن می گوید، خواندن 
هر روز آن از نزدیک و دور را یادآور می شود. بنابراین نیک است در جمله جمله این 
زیارت بیندیشیم و با ترویج آن در جامعه، از این ُدر گرانبهای میراث ادعیه شیعه 
محافظت کنیم. زیارت غدیریه نشان می دهد صرف خواندن دعا هدف نهایی صدور 
ادعیه توسط اهل بیت)ع( نیست، بلکه ابعاد مختلفی در بیان دلنشین ایشان وجود 
دارد؛ به همین سبب زیارت غدیریه را می توان کارگاهی روشمند از معرفی فضائل 
علوی معرفی کرد که در ســایه آن می توان به وحدت حول محور حق در جهان 
اسام رسید. زیارت با سام بر پیامبر و امیرمؤمنان)ع( آغاز می شود. سامی که زائر 
را در مسیر حق سالم نگه می دارد، زیرا پاسخ سام واجب قلمداد شده و زائر یقین 
دارد که این سام ها بی پاسخ نمی ماند. بنابراین ارتباط معنوی فوق العاده ای در همان 

ابتدای زیارت بین زائر و مزور برقرار می شود.
اگــر چه در یک نگاه کلی »زیــارت امیرالمؤمنین در روز غدیر خــم از زبان امام 
هادی)ع(« شامل فضائل امام علی)ع( می شود اما با گونه شناسی محتوای این زیارت 

می توان به تقسیم بندی پنج گانه زیر رسید:

۱-بیان برتری ها:
روش تبلیغ امام هادی)ع( که باید امروز آن را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم معرفی 
فضائل امام علی)ع( است. متدی که هر انسان آزاداندیشی را به فکر وامی دارد و به 
این نتیجه رهنمون می ســازد که حتی اگر نصی بر جانشینی امام علی)ع( پس از 
پیامبر)ص( نبود، عقل حکم می کند فقط انسانی با چنین تراز، شایستگی رهبری 

جهان هستی را دارد.
بیان این برتری ها در دو قالب فضائل قرآنی و روایی است که در بخش نخست، امام 
هادی)ع( به بیش از 30 آیه از کام خداوند اشاره می کند و در بخش دوم بیش از 
200 فضیلت امام علی)ع( را یادآور می شود. ویژگی این بخش که بعدها در روش 
نوشتار دانشمندان شیعه در دفاع از جایگاه امامت دیده شد، آن است که یک محقق 
منصف می تواند پس از بررسی، بیشتر این فضائل را حتی در منابع اهل تسنن بیابد.

۲- بیان شباهت ها:
شباهت امیرالمؤمنین)ع( با پیامبران پیشین اگر چه می تواند در جرگه بیان فضائل 
امام قرار بگیرد اما نشــان دهنده امتداد جریان امامت در طول رســالت انبیاست، 
مثاً در جایی که امام هادی)ع( آرمیدن در بستر پیامبر)ص( در لیله المبیت را به 
آمادگی حضرت اسماعیل)ع( برای ذبح شدن تشبیه می کند،این بیان شباهت ها 
فقط در دایره بیان فضائل نیست و با نگاهی به حیات امام علی)ع( رنگ تاریخی به 
خود می گیرد، جایی که امام هادی)ع( از حادثه اسفبار جنگ صفین و نیرنگ باال 
رفتن قرآن بر نیزه ها یاد می کند و امام را با جناب هارون مقایسه می کند که مردم 

را از گوساله پرستی بازداشت.

۳- بیان تاریخ:
بیان شباهت ها فقط در مقام بیان شباهت امام علی)ع( با سایر انبیا مطرح نمی شود 
بلکه می توان فصلی از فضائل منحصر به فرد امام را در صفحات تاریخ اسام گشود 
که امام هادی)ع( از آن ها ســخن می  گوید. رشادت ها و فداکاری های امام علی)ع( 
در نبردهای صدر اسام که عده ای فرار را بر قرار ترجیح می دادند، بر هیچ مورخی 
پوشیده نیست تا جایی که حتی مخالفان شیعه نیز به این مطلب اذعان دارند که 
اسام با دو پایه ثروت حضرت خدیجه)س( و فداکاری های امام علی)ع( ریشه دواند. 

اشاره به جریان غصب فدک نیز در این مجموعه قرار می گیرد.

۴- بیان فراتاریخ:
نقل داستان غدیر در بیان امام هادی)ع( نشان می دهد غدیر، یک موضوع تاریخی 
صرف نیست و نقشــی بی نظیر در هدایت بشر در تمام اعصار دارد. طرح موضوع 
غدیر، پرسش های فراوانی را برای امت اسامی به همراه دارد، مثاً اینکه به راستی 
چرا مسلمانان با وجود بیعت با امام علی)ع( درغدیر، پس از نبی از آن سر باز زدند؟

۵- برائت:
در هندسه اندیشه اهل بیت)ع( اساس دین حب و بغض بیان شده، بنابراین انسانی 
که همه را دوســت داشته باشد و با همه جریان های عصر خویش در تعامل باشد 
»منافق« معرفی شده است. بنا به این اصل، رویکرد معصومان در بیشتر ادعیه اعام 
برائت از مخالفان روش پیامبر)ص( اســت. امام هــادی)ع( نیز در پایان زیارت، از 
قاتان انبیا و اوصیای آنان و قاتان امام علی)ع( و امام حسین)ع( و هر کسی که به 
این خاندان ستم می کند، اعام برائت کرده و در آخرین کام از خداوند درخواست 

می کند که از متمسکان والیت اهل بیت)ع( باشد.

حجت االسالم فرحزاد: 
تبلیغ غدیر بر همگان واجب است

رسا: حجت االســام فرحــزاد گفت: 
پیامبر اکــرم)ص( تبلیغ علی)ع(، بیان 
حقانیت والیت و داشتن محبت علی)ع( 

را بر همگان واجب فرموده است.
فرحزاد،  حبیــب اهلل  االســام  حجت 
کارشــناس مذهبی که در جمع زائران 
و مجاوران حرم مطهر رضوی سخنرانی 

می کرد، ذکر فضائل اهل بیت )ع( و ترویج آن را یکی از باالترین عبادت ها بیان کرد 
و گفت: سرمایه اصلی ما محبت حضرت علی)ع( و فرزندان ایشان است.

وی افزود: عبادت منحصر در دعا، نماز و روزه نیست، بلکه اعمالی از قبیل خدمت 
به پدر و مادر، فکر خوب و معاشرت با افراد با ایمان نیز از جمله عبادت هاست و در 

روایات دوستی با مؤمن را از بزرگ ترین شعبه های ایمان بیان می فرمایند.
ســخنران حرم مطهر رضوی با اشــاره به تأکید آیات و روایــات به بیان فضائل 
امیرالمؤمنین)ع( ابراز کرد: پیامبر فرمود: »مجلس ها را به ذکر فضائل علی)ع( زینت 
بدهید« و نیز می فرماید: »خداوند مودت اهل بیت را در دل مؤمنان و هیبت آن ها 

را در دل دشمنانشان قرار داد«.
وی با بیان اینکه خداوند عشق به اهل بیت)ع( را در وجود ما نهاده است، اظهار کرد: 
امام صادق فرمود: »فکر نکنید این والیت ما دستاورد خودتان است، خدای بزرگ 
در ذات وجود شــما عشق علی)ع( و محبت اهل بیت را قرار داده است« همچنین 
خداوند در سوره حجرات فرمود:» َولِکَنّ اهللَ َحَبَّب إِلَْیُکُم الْإِیَماَن َوَزیََّنُه فِي ُقُلوبُِکْم 

َه إِلَْیُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَیاَن« که منظور از ایمان حضرت علی)ع( است. َوَکَرّ
 حجت االســام فرحــزاد افزود: امــام علی)ع( تجســم ایمان و حق اســت، اگر 
علی مجســمه ایمان است، دشمنان اســام مانند یزید مجسمه طغیان و شرک 
هســتند، پس باید با همه وجود شکر خدا را به جای آوریم که به ما لطف کرده و 

محبت اهل بیت)ع( را در دل ما قرار داده است.
وی با بیان اینکه تبلیغ غدیر از اصول دین اســت، تصریح کرد: علی)ع( باالترین 
نعمتی است که خداوند به ما عطا کرده است، پیامبر اکرم)ص( نیز در روز عید غدیر 
خم پس از معرفی حضرت علی)ع( به عنوان جانشــین خود فرمودند: »برهمگان 
واجب است تا روز قیامت تبلیغ علی)ع(، حقانیت والیت و محبت علی)ع( را داشته 

باشند«.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  در 
نیمه ذی الحجه ســال 212 هجری قمری 
پیشــوای دهم شیعیان امام ابوالحسن علی  
النقی الهادی)ع( به دنیا آمد و پس از هشت 
سالگی، حدود 33 سال هدایت کشتی اسام 
در میان امواج وحشــتناک عصر عباسی را 
بر عهده گرفــت. آن بزرگوار در تاریک ترین 
روزگار ســلطه اشرار، به زندگی بشریت نور 
و گرمی بخشــید و در دشوارترین شرایط، 
فرزنــدان پیامبر)ص( و قــرآن را والیت و 
سرپرستی کرد. او در علم و دانش نیز سرآمد 
روزگار بود و درخشــش او در مدت حیاتش 
احترامی شگفت در قلوب همه ایجاد کرده 

بود.
در گفت وگو با حجت االســام دکتر محمد 
میرزایــی، دکترای علــوم قرآنی و حدیث 
دانشگاه علوم اسامی رضوی و استادیار گروه 
علوم قرآنی و حدیث به ابعاد مختلف زندگی 

هادی امت پرداختیم که در زیر می خوانید:

 دوره امامت امام هادی)ع( 
پرخفقان ترین دوران  تاریخ اسالم بود

حجت االسام دکتر محمد میرزایی در ابتدا 
با بیان اینکه زندگی امام هادی)ع( در یکی از 
پرخفقان ترین دوره های تاریخ اسام بود و در 
مدینه و سامرا تحت مراقبت شدید حکومت 
قرار داشــت، می گوید: در مدت امامت امام 
هادی)ع( 6 خلیفه عباســی سر کار آمدند. 
حدود هفت ســال از امامت ایشان در دوره 
خافت معتصم عباسی، پنج سال در دوره 
واثق، 16 ســال همزمان با خافت متوکل، 
6 ماه هم دوره مستنصر، چهار سال مستعین 
و دو ســال با خافت معتز همزمان بود. آن 
حضرت 13 سال نخست امامتشان در مدینه 
بود و به امور شــیعیان رسیدگی می کرد تا 
اینکه متوکل که در دشــمنی با ائمه اطهار 

مشهور بود، به خافت رسید.
او اضافه می کند: در بین عباسیان، مأمون 
و معتصــم از همه متفاوت تر و شــقی تر 
بودند. هــر چنــد در دوره مأمون اندکی 
فضای باز سیاســی به وجود آمد اما پس 
از او دوباره همان حالت توحش و ظالمانه 
بنی عباس نســبت به اهل بیت روا داشته 
شد. این شرایط پس از امام جواد)ع( و در 
زمان امامت امام هادی)ع( و شیعیان او هم 
استمرار داشــت. معتصم به دلیل هراسی 
که از نفوذ امام هادی)ع( در جامعه داشت 
او را از مدینه به سامرا فراخواند و از نزدیک 
 زیر نظر خــود گرفت و تمــام دیدارها و 
رفت  و آمدهای آن امام را توسط نیروهای 

خود کنترل می کرد.

 مدیریت شیعیان در عصر خفقان
استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه 
رضوی با بیان جــو خفقان آمیز جامعه آن 
زمان و سختگیری و فشار بر شیعیان، توضیح 
می دهد: متوکل عــاوه بر ظلم های فراوانی 
که بر شــیعیان و محبان اهــل بیت)ع( روا 
می داشت دســتور به انهدام و تخریب مرقد 
امام حسین)ع( داد که البته هنوز هم شاهد 
تفکرات فرزنــدان و یاران متوکل در داعش 
هســتیم. اوضاع معیشتی مردم به خصوص 
علویان در زمان خلفای عباســی دشوار بود، 
زیــرا بیت المال صرف خوشــگذرانی حکام 

می شد.
دکتر میرزایی به نحوه مدیریت جامعه توسط 
امام هادی)ع( در شــرایط ظلم نیز اشاره و 
عنوان می کنــد: آن حضرت با آنکه زیر نظر 
بود اما از راه های مختلف به مردم آگاهی داده 
و منصب و مقام علمی خود را در ســخنان، 
مناظرات و پرسش و پاسخ های علمی، آشکار 
کرده و بر مشــروعیت نداشتن بنی عباس 

تأکید می کرد.
این پژوهشــگر دینی یادآور می شــود: امام 
هادی)ع( مقدمات غیبت را در جامعه فراهم 
می کرد. ظلم ها و حذف فیزیکی اهل بیت)ع( 
آن هم در ایام جوانی به طور طبیعی غیبت را 
به همراه داشت، مانند آنچه بر امام عسکری 
نیز گذشــت که اگر این ظلم ها نبود امکان 
بروز و ظهور علم، معرفت و عبودیت فراهم 
شده و غیبتی اتفاق نمی افتاد. به همین دلیل 
غیبت حضرت مهدی)عج( امری بدیهی به 
نظر می رسید و غیبت البد و ناچار بود، زیرا 
دشمنان اسام به شکلی ساده حجج الهی را 

از بین می بردند.
او در ادامه می گوید: امام هادی)ع( در ســال 
254 هجری قمری به شــهادت رسید که 
فاصله چندانی تا دوران غیبت ندارد. طبیعی 

است که اگر شیعیان یکمرتبه با پدیده ای به 
عنوان نبود امکان ماقات با امام مواجه شده 
و با غیبت آشنا نبودند جامعه دچار وحشت 
و اضطراب می شد. به همین دلیل الزم بود 
ائمه)ع( از جمله امام جواد، امام هادی و امام 
عســکری)ع( که در حال نزدیک شــدن به 
دوران آغاز غیبت بودند فضا را برای مجموعه 
شیعیان فراهم کرده و به ندیدن امام در عین 
بــودن عادت دهند. ایجاد شــبکه وکالت و 
ارتباط حضوری کمتر و ارتباط کتبی میان 
شــیعیان به همین دلیل بود. آن ها ارتباط 
مســتقیم را با مردم کم کردند تا مردم را با 
غیاب حضرت به غیبت امام زمان)عج( عادت 
بدهند. آن حضرت تاش می کرد مردم را با 
غیبت صغری آشنا کند، زیرا در آن دوران هم 
ارتباط با امام تنها از طریق نایبان خاص امام 

زمان امکان پذیر بود.

 راه اندازی شبکه وکالت
حجت االســام میرزایی در توضیح شــبکه 
وکالت که رابطی بین مــردم و امام بود نیز 
می افزایــد: راه اندازی شــبکه وکا و وکای 
خاص و عام از ابتکارات امام هادی)ع( اســت. 
البته نیابــت و وکالــت در دوره های امامان 
پیش از او نیز وجود داشت، اما در عصر امام 
دهم این تدبیر ارزنده و مؤثر به عنوان نهادی 
راهبردی عظمت زیادی پیدا کرد و به خاطر 
کارکرد همین شبکه بود که حبس و حصر 
امــام)ع( و ســختگیری ها و خفقان خلفای 
عباسی سبب نشد شــیعیان از هدایت امام 

عصر خود بی بهره بمانند.

 از بین بردن فرقه های انحرافی 
با تدابیر امام 

اســتاد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم 
اســامی رضوی به وجهه ای دیگر از دوران 

امامت امام هادی)ع( اشاره کرده و می گوید: 
عوامل متعــددی مانند تمایــل حکمرانان 
عباسی به مســائل علمی و فرهنگی، فراهم 
شدن موقعیت استثنایی برای بحث و مناظره 
با دانشــمندان سران مکتب ها و جریان های 
مختلــف به خصــوص در دوره امامت امام 
رضا)ع( و... سبب شد در این دوره فرقه هایی 
انحرافــی ماننــد معتزله، حنابلــه، جریان 
 فکری تشــبیه، غالیه و... رشــد و گسترش 

پیدا کند.
این اســتاد حوزه و دانشگاه در بیان اقدامات 
امام هادی)ع( در برابر این فرقه های انحرافی 
تشریح می کند: امام در این دوره به روشنگری 
و موضعگیری در برابر انحرافات فکری جامعه 
پرداخت و با این افکار مقابله کرد. اســتفاده 
از همان شــبکه وکالت و تربیت شاگردانی 
شایســته برای تقویت بنیان هــای فکری 

شیعیان از مهم ترین این اقدامات است. 

 نتیجه شناخت محدود شیعیان 
مظلومیت ائمه)ع( است

دکتــر میرزایــی در پاســخ 
به پرســش ما دربــاره دلیل 
مظلومیــت و غریــب بودن 
این امام بین شــیعیان خود 
می گوید: یک بُعــد از غریب 
بودن بــه دوران  خفقانی که 
در عصر اهل بیت)ع( و حتی 
پس از حیــات آن ها وجود 
داشت برمی گردد، زیرا در آن 
شرایط امکان انتشار مجموعه 
معارف آن ها وجود نداشــت. 
در  مشکاتی  که  همان طور 
میان خود مســلمانان داریم 
از دشــمنی دشمنان  نباید 
خارج از اســام نیــز غافل 
و  سیاســی کاری  شــویم. 
قدرت طلبــی خلفای جور از 
یک ســو و تاش آن ها برای 
ضربه زدن به اسام با آوردن 
تفکرات  از  ادیانــی خــارج 
امامان از مواردی نیست که 
بتوان آن ها را نادیده گرفت. 
خفقانــی که در سیاســت 

حاکم بر مســلمانان وجود داشت سبب شد 
امکان انتشــار درست مطالب همان طور که 
در زمان خود اهــل بیت نبود، پس از آن ها 
هم به راحتی فراهم نشود. او در پایان تأکید 
می کند: بخش مهم دیگر هم مربوط به خود 
شیعیان است. این عدم شناخت درباره سایر 

ائمه نیز وجود دارد.

حجت االسالم دکتر محمد میرزایی به مناسبت والدت فرخنده امام دهم عنوان کرد

آیت اهلل فقیهی:امام هادیj پیشوای مبارز در برابر انحرافات
زیارت جامعه کبیره یکی از 

سرمایه های سترگ شیعه است

مهر: آیت اهلل فقیهی گفت: زیارت جامعه کبیره 
که از امام هادی نقل شــده یکی از سرمایه های 
سترگ شیعه اســت. این زیارت از نظر متن و 
محتوا عمیق و بی نظیر بوده و حاوی معارفی ناب 

و ارزشمند است.
آیت اهلل فقیهی، استاد درس خارج حوزه ضمن 
تبریک به مناســبت والدت دهمین پیشــوای 
شــیعیان امام هــادی)ع( اظهار داشــت: امام 
هادی)ع( اقدامات ارزشمند سیاسی و فرهنگی 
در زمانه حســاس خود داشتند که  باید مورد 

توجه جامعه اسامی قرار بگیرد.
وی افزود: امام هادی )ع( با اینکه تحت کنترل 
شدید مراقبان و مأموران حکومت بود، اما با این 
حال فعالیت های سیاسی و فرهنگی زیادی در 
زمــان خود داشــتند. از مهم ترین فعالیت های 
سیاســی و فرهنگی امام هادی)ع( تبیین مقام 
واالی امــام و امامت در جامعه و مبارزه با افکار 

و جریان های انحرافی عقیدتی بود.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ضمن 
اشاره به فعالیت های سیاســی و فرهنگی امام 
هادی)ع( بیان داشت: زیارت جامعه کبیره که از 
امام هادی نقل شده یکی از سرمایه های سترگ 
شیعه است. این زیارت از نظر متن و محتوا عمیق 
و بی نظیر بوده و حاوی معارفی ناب و ارزشمند 

در شناخت اهل بیت)ع( و مقام والیت است.
اســتاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان با 
تأکید بر اینکه بهترین راه شــناخت و معرفت 
بــه امام و والیــت، فرمایشــات معصومین)ع( 
است، گفت: شایســته است شیعیان و محبان 
اهــل بیت با قرائت و تأمــل در احادیث، ادعیه 
و زیارات منســوب به امام هادی)ع( شــناخت 
و معرفت خــود را درباره مقام شــامخ امامت 
و والیــت ارتقــا دهند؛ همچنین دســتگاه ها 
 و نهادهــای فرهنگــی و تبلیغــی در تحقق و 
فرهنگ ســازی این امر مهــم و ترویج معارف 
امامت و والیت نهایت تاش و همت را داشــته 

باشند.

حجت االسالم ادیب یزدی: 
تمدن سازی به عدالت علوی 

و انتظار مهدوی نیاز دارد

شبستان: حجت االســام ادیب یزدی با بیان 
اینکه امیرالمؤمنین امــام علی)ع( عدالت را از 
باریک ترین مرزها در هنــگام عمل می دانند، 
گفت: حرکت در مســیر تمدن سازی نیازمند 
رعایت عدالت در سبک زندگی است و در این 

باره الهام از عدالت علوی بسیار راهگشاست.
این استاد حوزه در مورد اهمیت بسط عدالت 
در جامعه منتظر شیعی، بیان کرد: این بحث 
مبســوطی اســت چون عدالت بحث عام به 
حساب می آید، حضرت امیر)ع( فرمود: وقتی 
وصف عدالت می شــود همه از آن دم می زنند 
اما باریک ترین مفاهیم است وقتی که بخواهد 

رعایت شود.
وی در بخش دیگــری از مباحث خود اضافه 
کرد: اگر ما دم از جامعه اســامی و شــیعی و 
منتظر می زنیم، نخستین وظیفه مان آن است 
که عدالت را پیشه کنیم. برخی تصور می کنند 
عدالت فقط در مادیات است در حالی که رفتار 
در جامعه، رفتار با دوســت، همســر و همکار 
جزوی از این عدالت اســت، بــه این معنا که 

حقشان را ضایع نکنیم.
این استاد اخاق تأکید کرد: گاهی برخی افراد 
به گونه ای با همسر خود صحبت می کنند گویی 
او حقی ندارد، شخصیتش را می شکنند و تصور 
می کنند خداوند ایــن کار آن ها را بی عدالتی 
نمی داند، در حالی که چنین نیست و گریه های 
پنهان همســر از دلشکستگی ناشی از رفتار و 
خلق ناعادالنه همسر، نزد خداوند ثبت می شود. 
ما مدعیان انتظــار فرج امام زمان)عج( باید در 
کوچک ترین مسائل به ســیره ائمه)ع( توجه 

کنیم.
حجت االسام ادیب یزدی در پایان خاطرنشان 
کرد: اینکه حضرت امیر)ع( می فرمایند: عدالت 
از باریک ترین مفاهیم است همین جا مشخص 
می شــود، گاهی افراد به راحتی شــخصیت 
یکدیگر را خرد می کنند، شــاید آن لحظه آن 
فرد یا افراد به هر دلیلی این مسئله را به روی 
آن شخص نیاورند، اما نزد خداوند گایه آن ها 
محفوظ است. ما در جامعه ای زندگی می کنیم 
که در مســیر تمدن اسامی حرکت می کند 
تا این پرچم را به دســت حضرت حجت)عج( 

برساند و باید عدالت در آن رعایت شود.

راه اندازی شبکه 
وکال و وکالی خاص 

و عام از ابتکارات 
امام هادی)ع( است. 
البته نیابت و وکالت 
در دوره های امامان 

پیش از او نیز 
وجود داشت اما در 
عصر امام دهم این 

تدبیر ارزنده و مؤثر 
به عنوان نهادی 

راهبردی عظمت 
زیادی پیدا کرد

بــــــــرش

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

زیارت غدیریه امام هادیj دوره کامل »ولی شناسی« است
   زیــارت غدیریه منســوب به امام 
هادی)ع( از نظر سند و منبع صدور از چه 

اعتبار و اتقانی برخوردار است؟
مرحوم شیخ عباس قمی صاحب »مفاتیح الجنان« 
به عنوان یکی از محدثــان معتبر در کتابی به 
نــام »هدیه الزائرین« )پیــش از مفاتیح تألیف 
شــده( پس از بیان زیارت غدیریه، ســند آن 
را بــه دو طریــق از بزرگان شــیعه ذکر کرده 
و می گویــد در همــه زیارت مأثــوره، زیارتی 
 به این درجــه از صحت، اعتبار و قوت ســند 
پیدا نمی شود. در بیان طریق روایت این زیارت، 
از علمای بزرگ شیعه مثل مرحوم »شیخ مفید«، 
»شــیخ طوسی« و »شــیخ کلینی« و نیز دو نفر 
از نواب امام عصر)عج( یعنی »حســین بن روح 
نوبختی« و »عثمان بن ســعید عمری« نام برده 
شده است که اعتبار باالی آن را نشان می دهد.

   دلیل شهرت این زیارت به »غدیریه« 
چیست؟

پس از آنکه معتصم، خلیفه عباسی امام هادی)ع( 
را به بغداد احضار کرد، امام در طول مسیر و در 
روز غدیر به زیارت امام علی)ع( مشرف شدند و 
چون این زیارت را در روز غدیر انشــا کردند و 
بخشی از آن به والیت امیرالمؤمنین)ع( مربوط 
است به این نام شهرت یافته است. البته در سند 
حدیث و در برخی از روایت های آن، ذکر شــده 
هر گاه به حرم امیرمؤمنان)ع( مشرف شدید و 
نیز در هر شهر و زمانه ای، موالی متقیان)ع( را 
با این زیارت یاد کنید؛ این یعنی زیارت غدیریه 

فقط به روز غدیر اختصاص ندارد.

   زیارت غدیریه چــه نکاتی را از نظر 
محتوا و بیان معــارف و آموزه های دینی 

مذهبی بیان می کند؟
این زیارت از نظر محتوا در اوج قرار دارد و یک 
دوره دقیق علی شناسی اســت. در ابتدا سام 
به پیامبر اکــرم)ص( با عناوین خاص را به زائر 
آمــوزش می دهد، با تعابیــری همچون »خاتم 
پیامبران«، »سرور مرســلین«، »برگزیده خدای 
متعال« و »امین بر وحی«... این زیارت همچنین 
ایشــان را خاتمه دهنــده راه گذشــته معرفی 
می کنــد، چرا که تا پیش از پیامبر)ص( هر گاه 

بشــر نیاز داشت، رسولی به ســوی او فرستاده 
می شد، اما پس از رسول اکرم)ص( مسیر وحی 
بسته شــد تا بشر به واسطه انسان های معصوم 
و آگاه، به ســمت قرآن و ســنت برود. در ادامه 
زیارت غدیریه بر همه انبیا و فرشــتگان مقرب 
و بندگان صالح سام و درود فرستاده می شود 
و ســپس با اوصاف مختلف بــه امیرالمؤمنین 
امام علی)ع( ســام می دهد و به آیات و روایات 
مختلف درباره شأن و جایگاه ایشان و نیز حوادث 
زندگانی حضرت اشاره می کند. اوصافی همچون 
»سیداوصیاء«، »ولی ربّ العالمین«، »موالی همه 
مؤمنان« و... مهم آنکه در این زیارت شریف بارها 
تعبیر »امیرالمؤمنین« به عنوان وصف انحصاری 
امام علی)ع( بیان و از ایشــان به عنوان »صراط 

مستقیم« و »نبأ عظیم« یاد می شود. 
همچنین است وصف نخستین ایمان آورنده به 
رسول خدا)ص( و تصدیق ایشان، جهاد و بندگی 
در راه خــدا همراه با صبر و اســتقامت و همه 

توفیقات را به پای خدا گذاشتن.
تأکیــد مهــم زیــارت غدیریه این اســت که 
امیرمؤمنان)ع( پیشوای اهل ایمان، امام متقین و 

نگهبان دین خدا هستند.

   در ادامه زیارت چــه معارفی به زائر 
عرضه شــده و با عبور از چه مسیرهایی 

والیت و امامت برای او تبیین می شود؟
پــس از ذکر این اوصاف، به وظیفه رســول 
خدا)ص( در اباغ پیام غدیر اشاره می شود، 
اینکه پیامبــر)ص(  در غدیر از مردم بیعت 
گرفتند تــا امیرالمؤمنین امــام علی)ع( را 
نســبت به خود اولی  ببینند، همان طور که 

درباره حضرت رسول)ص( چنین بودند. 
زیــارت دربــاره ایــن اولی بودن بــه آیات 
متعدد و نیز وقایع زندگانی حضرت امیر)ع( 
اشــاره می کند. عاوه بر ایــن، این زیارت 
بر کســانی که به والیــت امیرالمؤمنین)ع( 
اقرار و ســپس آن را انــکار کردند و پیمان 
شکستند، لعنت می فرستد؛ این یعنی انسان 
والیت پذیر با آن ها که از این والیت ســر باز 
زده و پیمان شــکنی کردند، کنار نمی آید و 
از آن هــا تبری می جوید؛ بنابراین همان طور 
که خدای متعال در قرآن نسبت به مشرکان 
اعام برائت می کند ما نیــز باید از ناکثین، 

مارقین و... برائت بجوییم.

   آیا زیــارت غدیریه مســیر و افق 
والیتمداری و والیت پذیری در طول تاریخ 

را نیز ترسیم کرده است؟
در فارســی ضرب المثلــی هســت بــا عنوان 
»بــه در می گویند، دیــوار بشــنود«... یکی از 
مســائل موردتأکید در این زیارت آن است که 
امیرمؤمنان)ع( به عهد خــود با خدا وفا کرد و 
خدا هم به عهد خود وفا می کند، یعنی کسی که 
با خدا وارد معامله شود و به خدا وفا کند، قطعاً 

سود خواهد کرد.
با این تعبیر به کنایه، وظیفه شیعیان و محبان 
امیرالمؤمنین)ع( هم مشــخص می شود؛ اینکه 
بدانیم وقتی امامت را به عنوان عهدی از عهدهای 
الهی شناختیم باید به آن وفادار باشیم، صادقین، 
ابرار و متقین به تعبیر قرآن به عهدشان وفادار 
هستند. در زیارت غدیریه تصریح می شود : ای 
امیرمؤمنــان! تو و بــرادرت )جعفر( و عمویت 
)حمــزه( با خدا معامله کردید و به عهدتان وفا 
داشــتید. این زیارت همچنین شأن نزول آیه 
111 ســوره مبارکه توبه را حضــرت امیر)ع( 
معرفی می کند، وقتی می فرماید: »در حقیقت 
 خــدا از مؤمنان جان و مالشــان را به ]بهای[ 
اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است؛ همان 
کسانی که در راه خدا می  جنگند و می  کشند و 
کشته می  شوند، ]این[ به عنوان وعده حقی در 
تــورات و انجیل و قرآن بر عهده اوســت و چه 
کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس 
به این معامله ای که با او کرده اید شادمان باشید 
و این همان کامیابی بزرگ است«. امام هادی)ع( 
در قالب این زیارت به امیرالمؤمنین)ع( عرضه 
می دارند، کســی که در والیت تو شک داشته 

باشد به پیامبر)ص( ایمان نیاورده است! 
بنابر ســخن بزرگان، کسی که ایمان خود را از 
قرآن و سنت نبوی)ص( بگیرد، ایمان محکمی 

به استواری کوه خواهد داشت. 
امام هادی)ع( در این زیارت با ذکر آیات متعدد 
قرآن، چه آن ها که در شأن امیرمؤمنان)ع( است 
و چه آن ها که در قالب دعا بیان شده، زائر را به 
این دو منبــع توجه می دهند تا با ایمانی ثابت 
 و به دور از شــک و تردید والیت را شــناخته و 

والیت پذیر و والیتمدار باشد.

گفت و گو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

خـــبر

یادداشت روز
 دکتر احسان پوراسماعیل
استادیار مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی

زیارت

معارف انقالب اسالمی
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 معارف/ آمنه مســتقیمی  یکی از یادگارهای ارزشمند امام هادی)ع( 
برای شــیعیان و محبان اهل بیت)ع( زیارت معروف به »غدیریه« است که 
با ارائه یک دوره کامل امام شناســی مسیری روشن را برای والیتمداری و 
والیت پذیری در طول تاریخ ترسیم کرده است؛ از این رو، به مناسبت سالروز 

والدت دهمین اختر آســمان والیت و امامت، با حجت االســام سیدعلی 
سجادی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسامی رضوی درباره این زیارت 

و فرازهای نورانی آن گفت وگو کرده ایم.



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

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(  

یا رب العالمین
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سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: ایاالت متحده 
به خوبی می داند که چین به روند مذاکرات درباره پیمان استارت 
)INF( جدیــدی در زمینه کنترل تســلیحات نمی پیوندد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر گفت: 
همه طرف های یمنی را به توقف جنگ و جلوگیری از درد و 

رنج بیشتر یمنی ها، دعوت می کنیم.

دونالــد ترامپ، ضمــن پیشــنهاد مالقات شــخصی با 
رئیس جمهور چین، گفت: پیش شرط رسیدن به توافق تجاری، 

رفتار انسانی پکن با معترضان هنگ کنگی است.

درگفت وگوی قدس با زکیه زکزاکی دالیل بازگشت شیخ از هند به نیجریه بررسی شد

نفوذ تروریست ها در تیم پزشکی شیخ زکزاکی
  جهان/مهدی خالدی  رهبر جنبش اسالمی نیجریه که برای 
درمان زخم هایی که از کشــتار زاریا و بیش از چهار ســال زندان 
غیرقانونی بر تنش به یادگار مانده، عازم هند شــده بود، پیش از 
پایان مراحل درمانی به نیجریه بازگشت. کارشکنی دولت هند و 
نیجریه در روند درمان، محدودیت ها و فشارهای امنیتی و تحقیری 
که از سوی نیروهای امنیتی بر شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش 
تحمیل می شد، دو گزینه بیشتر پیش روی ایشان نمی گذاشت؛ 
زندگی و درمان ذلیالنه یا ترک با عزت هندوســتان. آن ها گزینه 
دوم را انتخاب کردند. شیخ زکزاکی سه شنبه ۲۲ مرداد بعد آنکه 
دادگاهی در نیجریه پس از کش و قوس های فراوان سرانجام حکم 
داد که او می تواند برای پیگیری روند درمان خود از کشــور خارج 

شود، وارد دهلی نو شده بودند.

 نگرانی از ترور بی سر و صدای شیخ
زکیه زکزاکی دخترخوانده رهبر جنبش اسالمی نیجریه در گفت وگو 
با قدس ضمن تأیید خبر بازگشت ایشان گفت: پیش از سفر شیخ 
زکزاکــی به هندوســتان، دولت آمریکا بر دهلی نو و مســئوالن 
بیمارســتان فشار آورده و از آن ها خواسته بود که از پذیرش شیخ 
خودداری کنند. از سوی دیگر تیم پزشکی که از سوی بیمارستان 
با هماهنگی مقامات امنیتی نیجریه انتخاب شده بودند، تیم نابلدی 
بوده و این درحالی بود که تیم پزشــکی مورد اطمینان که از قبل 

همراه رهبر جنبش اســالمی نیجریه بودند در روند درمانی جدید 
هیچ دخالتی نداشــتند. همین مسئله این شبهه را ایجاد می کرد 
که تیم پزشکی جدید که تحت نفوذ مقامات امنیتی دولت نیجریه 
قرار دارد، بخواهند بدون ســر و صدا شیخ زکراکی را از بین ببرند. 
وی ادامه داد: شیخ چرا باید به دولتی که هزاران نفر از حامیانش و 
پسرانش را کشته و به او و همسرش گلوله شلیک کرده و آن ها را 
در معرض مسمومیت با سرب قرار داده، اعتماد کند؟ همین مسئله 
نگرانی هایی ایجاد کرده و ما خواستار انتقال ایشان به بیمارستان 
دیگری بودیم که این درخواســت ما هم به جایی نرسید؛ بنابراین 

چاره دیگری جز بازگشت برای شیخ زکزاکی باقی نماند.

 احتمال ضعیف سفر درمانی زکزاکی به کشوری دیگر
حسین کمیلی، فعال رسانه ای جهان اسالم نیز با بیان اینکه شرایط 
تحمیلی چاره ای جز بازگشــت به وطن پیش روی شیخ زکزاکی 
نگذاشــته بود، گفت: پس از اعتراضات صورت گرفته نســبت به 
شرایط درمانی ایشــان، دهلی نو اعالم کرد شیخ زکزاکی یا باید 

شرایط آن ها را بپذیرد یا به خانه بازگردد. 
البته شیخ زکزاکی بدون درنگ از گزینه دوم استقبال کرد؛ چراکه 
شرایط حاضر عزت ایشان را خدشه دار کرده و ایشان حاضر نبود 
شرایط تحمیلی را بپذیرد. این فعال رسانه ای جهان اسالم در پاسخ 
به این پرسش که آیا احتمال سفر درمانی شیخ زکزاکی به کشور 

سوم دیگری در شرایط حاضر وجود دارد، تصریح کرد: پیش از این 
ترکیه و مالزی موافقت خود را برای پذیرش شیخ اعالم کرده بودند. 

عالوه بر این گزینه ایران نیز مطرح است.
 البتــه در مورد اینکه ایران به عنوان مقصد درمانی رهبر جنبش 
اســالمی نیجریه انتخاب شــود، شــک و شــبهه زیادی وجود 
دارد؛ چراکــه حساســیت های دولت ابوجا کــه تحت نفوذ البی 
سعودی- صهیونیستی قرار دارد، از تقویت جریان اسالمی تحت 
رهبری شیخ زکزاکی سبب می شود از این امر امتناع کند. بنابراین 
ایــران طبیعتاً جزو گزینه ها نخواهد بود. اما احتمال اینکه ترکیه، 
مالزی یا هر طرف ثالث دیگری باشند، منتفی نیست با این وجود 
این هم به تصمیم دولت نیجریه بستگی دارد. پیش بینی آن است 
که ابوجا به راحتی با رفتن شیخ زکزاکی به کشور دیگری موافقت 
نکند؛ چراکه مقاومت و ســرانجام رضایت دیر هنگام این کشور با 
سفر درمانی شیخ به هند با وجود هشدار شدید پزشکان در مورد 
ســالمت ایشان گواه آن اســت که دولت نیجریه به پشت گرمی 

سعودی آمادگی هزینه کردن در این مسئله را دارد.

نصراهلل در سالروز پیروزی در جنگ 33روزه
این بارنابودی رژیم صهیونیستی 

را زنده پخش می کنیم
فارس: دبیر کل حزب اهلل لبنان روز گذشــته 
در سالروز پیروزی در جنگ 33روزه سخنرانی 
کرد. سید حسن نصراهلل با بیان اینکه »صحت 
و امنیت دو نعمت ناشناخته ای هستند«، اظهار 
داشــت: جنوب لبنان در مقایســه با گذشته 
و زمان جنــگ، از امنیت و ثبــات برخوردار 
اســت و این امنیت و ثبات از موضع قدرت و 
پیروزی اســت و باید از آنکــه اوجب واجبات 
اســت، حفاظت کرد. او یکی از اهداف جنگ 
33روزه را، سرنگونی حزب اهلل و حذف مقاومت 
در لبنان، عراق و فلســطین، سرنگونی دولت 
سوریه و محاصره ایران عنوان کرد و گفت: تنها 
دلیلی که سبب شد این جنگ علیه مقاومت 
در لبنان متوقف شود، این بود که آمریکایی ها و 
صهیونیست ها به این نتیجه رسیدند که در این 
جنگ شکست خورده اند. سید حسن نصراهلل به 
توانمندی های امروز مقاومت لبنان اشاره کرد و 
گفت: آنچه مقاومت امروز در اختیار دارد، قابل 
قیاس با آنچه در جنگ 33 روزه داشت، نیست. 
]صهیونیست ها[ اگر بار دیگر وارد لبنان شوند، 
شاهد پخش مستقیم نابودی تیپ های ارتش 
خــود خواهند بود.دبیر کل حــزب اهلل لبنان 
گفت: آنچــه مانع از وقوع »جنگ ویرانگر« در 
منطقه می شود، انسجام جبهه محور مقاومت 
اســت و با مقاومت اســت که نفــت، خاک، 
کرامت، حاکمیت، آبرو و شرف حفظ می شود.

نیروهای  المسیره:یحیی سریع، سخنگوی 
مســلح یمن برای نخســتین بار وارد خاک 
عربســتان ســعودی شــد و در ویدئویی از 
ســعودی ها، ســودانی ها و مــزدوران یمنی 
عربستان خواست پس از پنج سال شکست 

خوردن، دست از جنگ بردارند.
اسپوتنیک: نماینده دائم چین در سازمان 
ملل خواســتار برگزاری نشســت غیرعلنی 
شورای امنیت برای رسیدگی به اوضاع »جامو 

و کشمیر« شده است.

  موضعگیری چین و روسیه
 منطقه امن در سوریه

 شاخک ها را حساس کرده است
جهان: ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت 
خارجه روسیه در واکنش به توافق آمریکا 
و ترکیه برای ایجاد منطقه امن در شمال 
سوریه گفت، هر عملیاتی که بدون رضایت 
دمشق انجام شود، قابل پذیرش نیست. این 
مقــام روس در ادامه اظهار کرد: نمی توان 
جدا کردن اراضی ســوریه از آن را به هر 
بهانه ای ازجمله مقابله با تروریسم پذیرفت. 
هوا چونین سخنگوی وزارت خارجه چین 
هم در نشســت خبری خود در این مورد 
گفت: ما با موضع دولت ســوریه همراستا 
هستیم و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه 

را مورد تأکید قرار می دهیم.

 4 روایت از منطقه امن در غرب سوریه
الوقت: در چند هفته اخیر موضوع ایجاد »منطقه امن« در غرب سوریه خیلی داغ 
شده است، اما تعریف چهار طرف درگیر درباره »منطقه امن« چیست؟ در نوشتار 
زیر به این مسئله نگاهی انداخته ایم.ترکیه ابتدا می خواهد این منطقه امن همه  مرز 
ُکردها در شمال سوریه با ترکیه را در برگیرد و عمق آن 3۲ کیلومتر باشد. دوم؛ همه  
نیروهای ُکرد اعم از یگان های مدافع خلق، سوریه دموکراتیک و نیروهای امنیت از 
این منطقه خارج شــوند. سوم؛ آنکارا قصد دارد 3 میلیون پناهنده سوری را در این  
منطقه جای دهد که این منجر به تغییر بافت جمعیتی به ضرر ُکردها می شود. چهارم؛ 
ترکیه می خواهد این منطقه توسط ارتش ترکیه و گروه های رادیکال تحت حمایتش 
اداره شود. پنجم؛ ترکیه قصد دارد نیرویی از قبایل شمال سوریه را برای گشت زنی 
در این منطقه تشکیل دهد.اما در مقابل ُکردها برخالف نظر ترکیه معتقدند، منطقه 
امن باید حدفاصل شهر کوبانی و شهر گریسپی و طول آن ۶۵ کیلومتر و عمق آن 
۵ کیلومتر باشد. همچنین بخش دیگر آن از شهر گریسپی تا شهر سریکانی به طول 
۱۰۰ کیلومتر و عمق ۵ کیلومتر این منطقه امن ایجاد شود که با این وصف شهرهای 
دربســیه، عامودا، قامیشلو، رمیالن و دیرک را شامل نمی شود. دوم؛ سرپرستی این  
منطقه امن  را نیروهای بین المللی برعهده بگیرند و مدیریت آن  با ترکیه نباشد، ولی 
اگر بخشی از نیروهای ترکیه در این ائتالف حضور داشته باشند، مشکلی ندارد. سوم؛ 
نباید هیچ کدام از گروه های مسلح تحت فرمان ترکیه در اطراف این منطقه حضور 
داشته باشــند. چهارم، نیروهای سوریه دموکراتیک در درون شهرهای منطقه آرام 
حضور داشته باشند و نیروهای بین المللی در بیرون از شهرها به مأموریت خود برسند. 
پنجم؛ ارتش ترکیه و گروه های تندرو از عفرین خارج شوند و مردم به خانه های خود 
برگردند.برخالف کردها و ترک ها، آمریکا صورت دیگری از منطقه امن را مد نظر دارد. 
ابتدا مسافت این منطقه از شهر دیرک تا شهر کوبانی و به عمق ۵ کیلومتر باشد. دوم؛ 
ُکردها سالح های سنگین را از این  منطقه خارج کنند. سوم؛ نیرویی از مردم  منطقه 
تشکیل شود که سرپرستی آن بر عهده نیروهای بین المللی و ائتالف عربی با حضور 

کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی باشد.
نگفته پیداست که سوریه در قبال این ایده چه واکنشی نشان داده است؛ هیچ منطقه 
امنی در کار نخواهد بود و همه تروریست ها یا باید تسلیم شوند یا به کشوری دیگر بروند.

  نمابر تحریریه:     37۶۱۰۰87 -37۶84۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 37۶۱8۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       37۶۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    37۶۶۲۵87   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                37۶۱۰۰8۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   37۶۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: 37۶۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- 9۱73۵  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶8۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶9379۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶938۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

  وحدت برای مقاومت درآستانه آزادسازی خان شیخون مهار داعش در والیت کنر
طالبان در عملیاتی ده ها 

داعشی را به هالکت رساند
 1250تروریست طی3 هفته

 درسوریه کشته شده اند
 حماس و جهاد 6ساعت 

دیدار و گفت وگو کردند
تسنیم: منابع خبری اعالم کردند که بر 
اثــر ادامه حمالت طالبان به مواضع گروه 
تروریســتی داعش در والیــت کنر ده ها 
جنگجوی داعشی کشته و زخمی شدند. 
پیش از این عملیات پاک سازی داعش به 
دلیل حمالت هوایی آمریکا متوقف شده 
بود. گفته می شود ناتو و آمریکا تالش دارند 
از داعش حمایت کنند اما طالبان از چند 
روز پیش بار دیگر عملیات گسترده را برای 
پاک سازی داعش از والیت کنر آغاز کرده 
است. منابع خبری تصریح کردند که شمار 
زیادی از داعشــی ها نیز به اسارت طالبان 

در آمده است.

اسپوتنیک: منابع محلی آگاه حاضر در 
ریف ادلب اعالم کردند که در عملیات های 
سه هفته اخیر سوریه و روسیه هزار و ۲۵۰ 

تروریست کشته شدند.
 گفته می شود محمد المحیسنی، قاضی 
شرع تحریر الشام هم که تابعیت سعودی 
دارد در بین کشته  شده هاست.. این منابع 
اعالم کردند کــه در این مدت همچنین 
ارتش ســوریه 3۱ تانــک، ۱۶9 خودرو و 
۱9 نفربــر زرهــی »BMP« متعلــق به 
تروریست ها را هم منهدم کرده است. این 
تجهیزات متعلق به جبهه النصره و جیش 

العزه بوده است.

فارس: فرمانده جنبش مقاومت اســالمی 
فلســطین )حماس( در نوار غزه از جزئیات 
نشست اخیر میان رهبران سیاسی و نظامی 
حماس و جهاد اســالمی خبر داد. به گفته 
یحیی السنوار، این نشســت ۶ساعته برای 
بررســی طرح های مقاومت برای آزادسازی 
فلسطین و بازگشت مردم برگزار شد. السنوار 
گفته است: این نشست با حضور فرماندهان 
گردان های قسام )شاخه نظامی حماس( و 
ســرایا القدس )شاخه نظامی جنبش جهاد 
اســالمی( برگزار شد. وی افزوده است: تمام 
گروه ها برای تحقق هدف ملی بزرگ یعنی 
آزادسازی فلسطین و بازگشت تالش می کنند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

بازتاب بدون تیتر

خبر آخر

      صفحه 8

ع ۹
۸۰
۶۴
۸۴

فراخوان مناقصه
 

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

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧٩ ، 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ︣﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩ــ﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ، ︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د ) ︋﹥ 
︡ و ﹐زم ا︨️  ﹢ا﹨︫︡  ﹡︪︀﹡﹩www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
 ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ، ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ .
 ﹇︀︋ــ﹏ ذ﹋ــ︣ ا︨ــ️ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹁﹢ق 
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡  ﹝︊﹙ــ︼٣٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رــ︀ل ︲﹞︀﹡
﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ 
﹥ راه ﹁︣دو︨﹩   ︨- ﹩︀﹫︤ر﹎︣اه آ︨ــ  ︋- ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪ــ﹡

︑﹢﹏ ﹎︣دد .
٩٨/۵/٢٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀ ﹇︭﹥ در︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑︀ر ︀ر︑ 

 ﹝﹙ــ️ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ : ︀︎ــ︀ن 
روز٣٠/۵/٩٨

 ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ : ︀︎︀ن روز١٠/۶/٩٨
 ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ١١/۶/٩٨

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

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

ع ۹
۸۰
۶۴
۹۰

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر اــ︀ب و ذ﹨ــ︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
ا﹝ــ︀م ر︲ــ︀(ع) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
 ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨٠ ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︎﹫︪ــ﹠︀د  اراــ﹥  ︑ــ︀  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا︨ــ﹠︀د  در︀﹁ــ️  از 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:                                                                                           
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 
﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: * ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ 
۶١۵/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در 
﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀(ع) ︋﹥ 

﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡- ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ر︲︀(ع) ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/٢۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٣٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١١/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︨︀﹝︡اران
﹞︀ره   ︫﹤ ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ  ︠﹉︣︐﹊﹛ا ﹩︐︺﹠ ــ︣﹋️ ﹨﹞﹍︀م︮  ــ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٩٩۶۵ د︻﹢ت︋  ︔︊️ ︣﹁ ۵۶٩﹞︀ن و︫ 
︫︣﹋️ ﹋﹥ در ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١۶ در ﹝︑ :﹏︣ان – ︠﹫︀︋︀ن ︀︎ – ﹩︐︺︫︣﹫﹟ ︑︣ از ︋︀ر ︫﹫︣از –

 ︎﹑ک ٣٧١ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.  د︨︐﹢رات ︗﹙︧﹥:
.﹤︀﹞︨︣ ︩ا﹁︤ا ︉﹢︭︑ و ﹤︀﹞︨︣ ︩︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ︑﹢︗﹫﹥ ا﹁︤ا︡﹞ ️﹫﹨ ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

 ﹤︋ ﹤︀﹞︨︣ــ ︩ه ا﹁︤ا﹢﹡ ا︠︐﹫︀ر ︰﹢﹀︑ ︉﹢︭︑ -۴    .﹤﹞︀﹠٣- ا︮﹑ح ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨ــ  .﹤︀﹞︨︣ــ ︩٢- ا﹁︤ا
.️﹋︫︣ ︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا ︉﹢︭︑ -۶  .﹤﹞︀﹠︨︀︨︣ه.   ۵- ا︮﹑ح ﹝︀ده ٣٩ ا︡﹞ ️﹫﹨

︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︀  ︨-٧
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۴۹
۸

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ﹤﹫︑ ﹤︋ ︣ت ر︲︀(ع) در ﹡︷︣ دارد: ﹋﹙﹫﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط︱ ︣م ﹜︣ ﹤︺︨﹢︑ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و
ــ︀زه ﹡﹍︊︀ن   ︨️﹢﹆︑ ️︋︀  ︋﹅︀ت ا﹡﹊︣اژ و ︑︤ر﹫﹚﹝︻ ا︗ــ︣ای ️︗ رد ﹡﹫︀ز﹢﹞ و ﹝﹙︤و﹝ــ︀ت ــ﹛︀︭﹞
︋︭﹢رت ﹋︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹋︣﹎﹫︣ی ︋︀ر︑︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︨︣درب ︾︣︋﹩ ︮﹟ ﹇︡س وا﹇︹ در ﹝︡وده 
 ،︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ران وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ت ر︲︀(ع) را از︱ ︣︴﹞ ︣م
 ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ︫︡ه ﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ل١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️﹡︀﹝︲ ً︀ ﹠﹝︲

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋
️ ﹨︀ی ا︗︣اــ﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫ــ︀ت و ﹝﹫︤ان  ︡ا﹇﹏ ︫ــ︣ا︳ ︻︊︀ر︑︧ــ️ از: رزو﹝ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫

︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑︡﹫︃﹥ ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن.
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٣٠ ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ 

 http://sem.aqr-harimeharam.org ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀(︑﹙﹀﹟: ٣١٣٠۵٢۴٣- ٣٢٢۵٧٠۵٨- ٠۵١) ﹡︧︊️ ︋﹥ در

 ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀( ع)

/ع
۹۸
۰۶
۶۹
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه  ﹁︣وش ﹋︀ر︠︀﹡﹥ 
︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ﹩﹞︀︨ــ) ︀در ﹡︷ــ︣ دارد ﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥ ژ﹐︑﹫﹟ آر
ــ﹢در ژ﹐︑﹫﹟  ︠ــ︀ص ) او﹜﹫ــ﹟ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹋﹠﹠ــ︡ه︎ 
ــ︣ق ﹋︪ــ﹢ر ، وا﹇︹ در ﹋﹫﹙ــ﹢ ﹝︐︣ ٢٠ ︗︀ده  در︫ 
﹝︣﹁ ︪︡﹞︀ن ، رو︨︐︀ی ︑︍﹥ ︨﹑م را ︋﹀︣وش 

 . ︡﹡︀︨︣︋
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه : 

 ︪︡﹞ ︡ه︣وش ا︨﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا﹁ ﹏﹞
– ︋﹙ــ﹢ار ︎﹫ــ︣وزی – ﹝﹫ــ︡ان ︫ــ﹞ ︡﹫︡وی – 
ــ︣دار︀ی  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫ــ︀ری︫  د﹐وران٧ -︨ 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی – ︵︊﹆﹥ اول ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨ــ︀ل ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︀ر روز 

﹋︀ری ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 

/ع
۹۸
۰۶
۵۳
۱

/ع
۹۸
۰۶
۵۳
۲

دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
 ا﹝︀م ر︲︀ (ع)

در ﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ر  ﹥ ا﹡︐︀ب︎   ︋️︊︧﹡ ﹩﹞﹢﹝︻

ا︗︣ای ︨﹆︿ ﹋︀ذب 
 ︡﹠ ﹟﹛︀ (﹋﹠︀ف و ︑︀﹏ از ︗﹠︦ ﹡︧ــ﹢ز)︨ 
﹝﹠︷﹢ره از ︋﹫﹟ وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ا﹇︡ام 
﹡﹞︀ــ︡ . از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
 ️︀︨ ﹤︋ ︣︐︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ﹋ ️︗
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣آدرس ز ﹤ دا﹡︪﹍︀ه︋ 

www.imamreza.ac.ir

/ع
۹۸
۰۶
۴۱
۷

︥و ۴٠۵ ︗﹩ ال ا﹊︦ آی ﹝︡ل  ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی︎ 
١٣٨۴ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۵٧۵ب١۵ ا︣ان ٨٣ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12484060046 
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 14222713 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︀︫ــ︀ا... 
︧﹟ زاده ﹋︣﹝︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۶
۴۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︥و ︑﹫︌  ۴٠۵ ︗﹩ ال 
ا﹊︦ آی ٨/١︋﹥ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉  ﹝︡ل ١٣٩٠ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ١٢۴٨٩٢۵٧٢۵٣و 
NAAM01CA2BR547201  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ١٩ – 
٧٢٩ ط ٢٩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹩ ﹎︣دد.  /ع
۹۸
۰۶
۵۱
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︐︺﹙ــ﹅   ٢٨٨٨٧١٢ ︋︪ــ﹞︀ره  ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡  ﹋︀رت 
︋ــ﹥ ﹋︀﹝﹫ــ﹢ن ﹋﹞︍︨︣ــ﹩ آ﹝﹫﹊ــ﹢ ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡ــ﹌ 
۴٢-١۶١ع  اــ︣ان  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  رو︾﹠ــ﹩  ︨ــ﹀﹫︡ 
۶٨︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 1510B006717 ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NA2F3LLD6AA002286 ︋﹠ــ︀م ﹝︧ــ﹟ ︗﹙﹞︊︀دا﹡﹩ 

﹝﹀﹆﹢د﹎︣د︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ا︨️. /ع
۹۸
۰۶
۵۱
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ روان ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹝ــ︡ل 
١٣٨۶ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٢٢١١/٧٧۴ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   30025457 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︣داد ﹡﹫﹉ ﹁︣د   ︋NEK***200E8620424

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۵۱
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 انعکاس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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