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یـــادداشــت  روز
احسان سلطانی

دولت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو سال پایانی عمر خود، حذف یارانه های 
پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات »فرودست« جامعه، حذف 
مرفهان از دریافــت یارانه نقدی و اصالح قیمت حامل هــای انرژی را با جدیت 
پیگیری می کنند؛ واقعیت اما این اســت که در اقتصاد ایران، یارانه های پنهان به 

مراتب بزرگ تری برای طبقات »فرادست« وجود دارد...

ما و سالطین یارانه های پنهان

تحلیلگر سوری در تشریح تحوالت کشورش بیان کرد 

دام آمریکایی برای ترکیه

 سیاست  رئیس ستاد مرکزی اربعین 
دیروز  از نام نویســی بیش از ۳ میلیون و 
۳۲۵ هزار نفر در سامانه سماح و افزایش 
۹۷ درصدی صدور گذرنامه نسبت به سال 
گذشته خبر داد.  آمار ارائه شده بیانگر این 

است که با وجود برخی نآارامی های که در 
روزهای اخیر در کشور عراق رخ داد، اما 
این موضوع تأثیری در ارتباط بین ملت 
ایران و عراق و کمرنگ شــدن حماسه 
اربعین ندارد. اما وقوع چنین اتفاقاتی در 

آستانه اربعین و اظهارات صریح برخی 
برای ناامن نشــان دادن عراق، همین 
کافی اســت که نشــان دهد حامیان 
ایــن اعتراضات نه تنها بــه فکر منافع 
ملت عراق نیســتند، بلکه تنها در پی 

اهداف سیاسی خود هستند. کم جلوه 
نشان دادن گردهمایی بزرگ اربعین و 
اختالف افکنی بین مردم عراق و ایران 
از جمله این اهداف اســت تا از طریق 

آن بزرگ ترین...

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه ۲

سخنگوی دولت با اشاره 
به سفر رئیس جمهور 

به ارمنستان مطرح کرد

بازار ٢٠٠ میلیونی 
اوراسیا 

در انتظار ایران

قدس در گفت وگو 
با کارشناسان چرایی 

معافیت مالیاتی مناطق آزاد 
را بررسی کرد

مناطق
خیلی آزاد!

 رئیس ستاد اربعین می گوید مراسم امسال در امنیت برگزار خواهد شد 
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همه باید عمار شویم
 معارف  عمار یاســر یکی از یــاران خاص پیامبر اکــرم)ص( و پس از آن در سالروز شهادت عمار یاسر، رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار از ویژگی های این صحابه می گوید

امیرالمؤمنین)ع( بود. فردی که از نخســتین ایمان آورندگان و همواره پیرو 
و یاور رســول خدا)ص( بود و در تمام نبردهای آن حضرت شــرکت داشت. 

 ............ صفحه 4شخصیتی که رهبر انقالب اسالمی نیز بارها...

12 5 7
گفت وگو با مدیر مرکز تلویزیونی و انیمیشن حوزه هنری 

به انگیزه روز جهانی کودک
یادداشتی از علی کریمی قدوسی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کرد

 :a پيامبر
بازیگوشى 
كودك در 

خردسالى اش مایه 
فزونى عقل در 

بزرگسالى اوست. 
نهج الفصاحه 
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انیمیشن مثل چاه نفت است
به یاد استاد

کاظم محمدزاده
اربعین؛ فرصت طالیی 

وقف های فرهنگی
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آگهی مناقصه 
تهیه مصالح ساختمانی پروژه کتابخانه مرکزی

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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آگهی مناقصه
عملیات پروژه  بست شیخ بهایی
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رمزگشایی رئیس قوه قضائیه در مورد ناآرامی های عراق

سردار فدوی: 

قدس در گفت وگو با کارشناس مسائل خاورمیانه بررسی کرد

میزان: رئیس قوه  قضائیه گفت: ســال گذشته خواستند 
فتنه ای در مشــهد با محوریت دعوای ایرانی - عراقی راه 
بیندازند که هدفشان محقق نشد. امسال نیز در عراق، یک 
فتنه آمریکایی - سعودی شــکل دادند تا جریان اربعین 
را تحت تأثیر قرار دهند. آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن اربعین 
حسینی، تصریح کرد: رویداد عظیم اربعین و راهپیمایی 
دلدادگان به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از سراسر عالم 
در طواف وجود مقدس اباعبداهلل الحسین)ع(، یک جبهه 
مقاومت بین المللی اسالمی را شکل می دهد که این رویداد 
عظیم، جلوه انسان سازی و یادگیری سبک زندگی از محضر 
حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( است و برای همه زائران و 
دلدادگان به اهل بیت)ع( شکل گیری مدنیت حسینی را 

نویــد می دهد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این تمدن 
حقیقتاً در مقابل تمدن های مدعی در عالم امروز می تواند 
زندگی انسان معاصر را متحول و به طرف معنویت، عدالت، 
اخالق و توجه به خدا ســوق دهد، به بروز برخی فتنه ها 
در ایام اخیر اشــاره کرد و افزود: فتنه هایی در عراق شکل 
گرفت تا رویداد عظیم اربعین را کمرنگ و کم رونق کنند. 

سال گذشته خواستند فتنه ای در مشهد با محوریت دعوای 
ایرانی - عراقی راه بیندازند که هدفشان محقق نشد. امسال 
نیز در عراق، یک فتنه آمریکایی - سعودی شکل دادند تا 
جریان اربعین را تحت تأثیر قرار دهند. آیت اهلل رئیسی با 
ابراز خرسندی از هوشــیاری ملت و دولت عراق برای به 
حاشیه راندن این فتنه و برمال شدن خطوط این جریان، بر 
ضرورت استمرار هوشیاری در این زمینه تأکید کرد و گفت: 
همگان باید تالش کنیم که رویداد عظیم اربعین به نحو 
احسن شــکل گیرد. الزم است پیشاپیش از موکب داران، 
میزبانان، از دولت و ملت عراق و همچنین مرجعیت هوشیار 
در این کشور قدردانی کنم و از مسئوالن مربوط در ایران 
به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی که در مرزها به برقراری 

نظم و آرامش مشغولند، باید تقدیر کرد.

سیاست: جانشین فرمانده کل سپاه  با اشاره به اذعان 
آمریکایی ها  به قدرت و توان دفاعی جمهوری اســالمی 
ایران، گفت:  امروز  در شرایطی قرار داریم که دشمنان به 
دنبال بازدارندگی قدرت ایران هستند. به گزارش سپاه 
نیوز؛ دریادار پاســدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل 
سپاه  در گفت وگویی با اشاره به پایداری، استقامت، صبر 
و عمل به تکالیف الهی در 40 ســال گذشته از انقالب 
اسالمی، اظهار کرد: این اقدامات سبب شده امروز انقالب 

اسالمی در اوج و منشأ اقتدار قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه حوادث هفته ها و ماه های گذشته سبب 
شــده که دنیا، آمریکایی ها و کشورهای اروپایی اذعان 
داشته باشند که انقالب اسالمی در منشائیت قرار داشته 
و آنان در انفعال هســتند، ابراز کرد: خیلی از کشورها 

و مــردم دنیا به قدرت ایران، توان و اســتحکام انقالب 
اسالمی پی برده اند.

جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران مسیر انقالب 
اســالمی را راهی درست دانســت و افزود: قدرت امروز 
کشور نشان می دهد مسیری که امام خمینی)ره( ترسیم 
کرده و ۳0 سال توسط رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 

ادامه داشته، مسیر درستی است و این روال حقی بوده 
که باید بر آن اصرار داشــت. وی بــا تأکید بر اینکه با 
هم افزایی می توان قدرت کشور را بیش ازپیش افزایش 
داد، یادآور شد: امروز ما در شرایطی هستیم که دشمنان 
به دنبال بازدارندگی قدرت ایران هستند. سردار فدوی 
با بیان اینکه سه مرحله دفاع، بازدارندگی و قدرت پس 
از بازدارندگی وجود دارد، ادامه داد: وزیر دفاع آمریکا در 
زمان اوباما اذعان داشــت که باید آمریکا با همپیمانان 
منطقــه و فرا منطقــه ای ماننــد اروپایی ها بــه دنبال 
بازدارندگی قدرت ایران اسالمی باشند. وی خاطرنشان 
کرد: آمریکایی ها امروز اعتقاد داشــته که باید به دنبال 
بازدارندگی قدرت ایران باشــند و قدرت ایران را قبول 

داشته و در تالش برای بازدارندگی این قدرت هستند.

سیاست: چند روز پیش اخباری مبنی بر دیدار جداگانه 
وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در نیویــورک با وزرای 
خارجه دو کشور عربی حاشــیه خلیج فارس )عربستان 
و بحرین( که ایــن رژیم به نوعی با آن هــا ارتباط دارد، 
منتشر شد. دیداری که البته با پیشنهاد امضای معاهده 
عدم تعرض بین رژیم صهیونیستی و این کشورها همراه 
بوده است. حسن هانی زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه 
درباره پیشــنهاد امضای معاهده عدم تعرض از ســوی 
رژیم صهیونیســتی با اشاره به اینکه بومی کردن امنیت 
خلیج فارس از ابتدای انقالب تاکنون یکی از اهداف اصلی 
جمهوری اسالمی بوده و تاکنون چندین توافق نامه امنیتی 
بین ایران و برخی کشــورهای عــرب خلیج فارس امضا 
شده اســت، گفت: اینکه 6 کشور عضو شورای همکاری 

خلیج فارس تابعی از سیاست های آمریکا هستند، بنابراین 
همواره تالش های جمهوری اســالمی ایــران در زمینه 
بومی کردن مســئله امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز به 
نتیجه مطلوب نرســیده است. وی افزود: به همین دلیل 
در حــال حاضر دو رویکرد در میان 6 کشــور شــورای 
همکاری خلیج فارس دیده می شود. سه کشور عربستان، 
امارات و بحرین تالش می کنند تا مانع برقراری یک توافق 
امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس شوند، تالش 
این کشورها این اســت که همواره پای آمریکا به خلیج 
فارس باز باشد تا به باور خود مانع نفوذ ایران بشوند. سه 
کشور دیگر مانند کویت، پادشاهی عمان و قطر مقاومت 
کمتــری در خصوص بومی کردن امنیت خلیج فارس از 
خودشان نشان می دهند و به همین دلیل اکنون یک نوع 

تقابل و رقابت بین این دو گروه برای کشــاندن پای رژیم 
صهیونیستی برای کاستن از نفوذ ایران در منطقه هست. 
هانی زاده تصریح کرد: از سویی دیگر رژیم صهیونیستی 
سال هاســت که درصدد حضور در خلیج فارس است. در 
طرح خاورمیانه بزرگ که از ســوی شیمون پرز، رئیس 
سابق رژیم صهیونیستی مطرح شد، اعالم شده است که 
تا سال ۲0۳۵ اسرائیل باید حجم روابط اقتصادی خودش 
را به ۷0 میلیارد دالر برســاند و شرایطی را مهیا کند که 
رژیم صهیونیستی از سفره گسترده کشورهای حوزه خلیج 
فارس استفاده اقتصادی بکند، بنابراین به نظر می رسد این 
پیشنهاد و همچنین درخواست بازکردن سفارت از سوی 
رژیم صهیونیستی در کشورهای حاشیه خلیج فارس در 

همین راستا صورت گرفته است.

همانند فتنه دعوای ایرانی- عراقی، فتنه اخیر هم شکست خورد

در اوج  اقتدار قرار داریم 

ماهیت پیشنهاد  رژیم صهیونیستی به کشورهای خلیج فارس

j

 نام نویسی در سماح به 3/5 میلیون نفر رسید
 مرز خسروی برای عبور زائران باز شد

 هیچ خطری امنیت زائران را تهدید نمی کند
 اعتراضات در استان های نجف و ذی قار پایان یافت

مصاحبه با »زینب مغنیه « در 
سالگرد درگذشت »آمنه سالمه« 

مادر شهیدان مغنیه

دامان 
شهیدپرور

کارشناس سیاسی یمنی 
مطرح کرد

آل سعود از 
بیماری تسلیم 
در برابر غرب 

رنج می برد

»مارک تالیانو« نویسنده کانادایی:

پیروزی های 
محورمقاومت 

طلیعه دوره 
جدیدی از جهان 

چندقطبی است

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه ۲

 ............ صفحه 6



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 16مهر 1398 9 صفر 1441 8 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9082 

روزنامـه صبـح ایـران

رهبر انقالب: ایران و عراق با ایمان به اهلل و محبت امام حسین )ع( متصل به یکدیگرند   سیاست: به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از حساب کاربری توییتر دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: ایران و عراق دو ملتی هستند که تن ها و دل ها و جان هایشان به وسیله ایمان به اهلل و محبّت به اهل بیت و حسین بن علی متصل به یکدیگرند؛ روزبه روز 

هم این اتصال زیاد خواهد شد. دشمنان سعی بر تفرقه دارند، اّما نتوانسته اند و توطئه  آنان اثری نخواهد کرد.

 سیاست/ آرش  خلیل خانه  علی ربیعی، 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور 
در نشست خبری هفتگی خود با تأکید بر 
اینکه یکی از سیاســت های دولت توسعه 
روابط با همســایگان اســت، گفت: سفر 
هفته گذشته رئیس جمهور به ارمنستان 
در همین راســتا صــورت پذیرفت و این 
سفر نقش مهمی در همگرایی منطقه ای 
خواهد داشــت. با اوراســیا از دی ماه ٩٤ 
توافق کردیم و با پنج کشــور با بازار ٢٠٠ 
میلیون نفری به توافق تجارت آزاد دست 
خواهیم یافــت و امیدواریم این توافق به 
طور کامل منعقد شود و این قرارداد توسط 
دولت به مجلس ارسال و از ٥ آبان عملیاتی 
خواهد شد. براین اساس ٥٠٢ کاال شامل 
کاالهــای ترجیحی خواهد شــد. ربیعی 
خاطرنشــان کرد: از ناآرامی در کشورهای 
منطقه ناراحت می شویم و به همین دلیل 
از اتفاقات کشــور عراق نگران هســتیم. 
حوادث تلخی را شــاهد بودیم که برخی 
جان خود را از دســت دادند. از همه ملت 
عراق می خواهیم خویشــتنداری به خرج 
دهند. آن ها ضمن پیگیری 
مطالبات باید از سوءاستفاده 
جلوگیــری کنند. اطمینان 
داریم دولت و ملت عراق از 
بلوغ برخوردار هستند و راه 
حل مسئله عراق اتحاد حول 
محور مرجعیت است و ایران 
هــم آمادگی خــود را برای 

کمک اعالم می کند.
وی در رابطــه بــا میــزان 
جدیت جدا شــدن بودجه 
از نفــت گفــت: در ارتباط 
با بودجه پیشــتر گفتم ما 
بخش جاری را از نفت جدا 
خواهیم کــرد و می خواهیم 
از مالیات و ســایر درآمدها جبران کنیم و 
نفت در موارد عمرانی مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. تحریم برای سیاســت گذاران 
برکت دارد. تصمیمی باید اتخاذ کنیم که 
وجوه اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار 

دهد. هنوز تصمیمی بــه لحاظ متغیرها 
اتخاذ نشده است. هرتصمیمی با حمایت 

از دهک ها اتخاذ می شود.

 انتقال فریدون به دانشگاه شهید 
بهشتی قانونی بوده

ربیعی در خصوص شبهه مدرک حسین 
فریــدون گفت: مــن در مــورد مدرک 
تحصیلی ایشان مطالعه و ادعاها را تعقیب 
کــردم و دو نفر بر روند طی شــده صحه 
گذاشــتند. با آقای غالمی صحبت کردم 
و آقــای فریــدون پیش از شــروع دولت 
آقای روحانی در گیــالن و در دوره دکترا 
پذیرفته شدند و به دانشگاه شهید بهشتی 
منتقل شدند و ریاست وقت دانشگاه فرد 
ســختگیری بوده و آقــای فریدون پیش 
از انقالب در 16 ســالگی بازداشت و بعد 
پیروزی انقالب پس از حضور در کردستان 
بیش از یک سال اسیر شده و انتقال ایشان 
قانونی بوده و البته الزم اســت درباره این 

موضوع توضیحاتی داده شود.
ســخنگوی دولت خاطرنشان کرد: رئیس 
جمهور بارها اعالم کردند هیچ خط قرمزی 
ندارند و بدون هیچ دخالتی از سوی دولت 
کارهــا پیش رفته و بــرادر رئیس جمهور 
هیچ مزیتی نداشــته و البته اجازه دهید 
در خصوص عکس آن هم اظهارنظر نکنم. 
روی ســخن من با مخالفان دولت است و 

رســانه هایی که تعمیــم می دهند، اجازه 
دهیم دادگاه تصمیم بگیرد.

 فرافکنی نمی کنیم
وی در رابطه با اینکه گفته می شود ارزش 
پــول ملی ٤٠ درصد افزایــش پیدا کرده 
است و اتهام دروغگویی به دولت گفت: ما 
در خصوص ارزش پول ملی صحبت کردیم 
که حرف درستی اســت و حرفی از تورم 
زده نشده است. ما البته در آینده نزدیک 
نشســت های تخصصی بین خبرنگاران و 
وزرا برگــزار خواهیم کرد. تالش ما بهبود 
زندگی مردم است و قصد فرافکنی نداریم، 
اما نباید غیرمنصفانه ثبات تورم را با وجود 
تحریم ها نادیده بگیریم. ما به ســرعت در 
شرایط سخت خودمان را پیدا کردیم و ارز 
را وارد کانــال کردیم؛ برخی همه چیز را 

معطوف به ناکارآمدی می کنند.
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره اتهام به 
همسر وی در روند دادگاه عظام گفت: من 
همسری ندارم که نامش در پرونده ای بیاید 
و بی گمان صحبتی از من نشده است. حتماً 
من نبودم و شــخص دیگری است. من از 

قاضی صلواتی در این رابطه می پرسم.

 برخی گویا اعداد را نمی شناسند
ربیعــی در رابطــه بــا خبر قــرارداد 
نهــادی  میلیــاردی  یک هــزارو٤٠٠ 

رئیس جمهور  نظــرات  تبییــن  بــرای 
گفــت: بودجه ای که مطرح شــده اصاًل 
امکان پذیر نیســت و مبلغ یک میلیارد 
و ٤٠٠ میلیون بــوده که ٧٠٠ میلیون 
اختصاص داده شده است و برخی گویا 
اعداد را نمی شناســند. وی همچنین در 
پاسخ به پرسشی در خصوص دستگیری 
خبرنگار روس گفت: زمانی که این خبر 
را شــنیدم با مدیــران مربوط صحبت 
کردم و پرونده ایشــان مربوط به تخلف 
در حوزه ویزا است و مربوط به جاسوسی 
نیست و به زودی رسیدگی خواهد شد.

 تکذیب استفاده از سرنگ آلوده 
توسط بهیار روستای چنار محمودی 

موضوع  در خصوص  دولت  ســخنگوی 
روستای چنار محمودی و اظهارات ضد 
و نقیــض در این رابطه گفت: در ارتباط 
با این موضوع بــا دو مدیرکل اطالعات 
و با مســئوالن صحبت کردم و اطالعات 

دقیقی دارم. 
هرگونه اســتفاده از سرنگ آلوده توسط 
بهیار را تکذیب می کنم. فردی به پزشک 
مراجعه می کند و پزشک می بیند ایمنی 
فــرد کاهش یافتــه و آزمایش می دهد 
و بهــورز برای دریافت علــت می رود و 
فکر می کنم ماجــرا از جایی به انحراف 
رفت که بهورز بازداشت می شود و قطعاً 
بیماری که پایه هشت ساله دارد در یک 
ماه بــه وجود نمی آید. میــزان بیماری 
ناچیز اســت و در همه جای دنیا پیش 
می آید. الزم اســت از بهورز تشکر کنیم 
که مسئوالنه رفتار کرده است. متأسفانه 
رسانه های فارسی زبان خارج سریع هر 
پدیــده ای را به ناکارآمــدی نظام وصل 

می کنند. 
االن 16 اکیپ در منطقه مســتقر است. 
وزارت بهداشت در حال پیگیری است و 
مسئله مهمی نیســت، چرا که در همه 
جا ممکن اســت رخ دهد. البته امکان 
دارد معتادهای منطقه از ســرنگ آلوده 

استفاده کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به ارمنستان مطرح کرد

بازار ٢٠٠ میلیونی اوراسیا در انتظار ایران

 زندگی می کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم، چقدر 
اندیشه شهدا به تأسی ازحضرت سیدالشهدا بزرگ بود. شهیدسعید زقاقی:» مادرم 
زمانی که خبر شهادت مرا شنیدی گریه نکن، زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن، 
فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عفت را، وقتی 
جامعه ما را بی غیرتی و بی حجابی گرفت مادرم گریه کن، اســالم می خواهد ما به 
بهشت برویم نه من به بهشت بروم«. چشمی که به نگاه حرام عادت کند، خیلی چیزا 
را از دست میده و الیق شهادت نمیشه. این حجاب های توی کوچه و خیابان بوی 
حضرت زهرا )س( را نمیده. آنان که زیبایی اندیشه دارند؛ زیبایی تن را به نمایش 

نمی گذارند. 09030001759
 دور و برشون برخی افراد میلیارد میلیارد باال می کشند، حقوق نامشروع نجومی 
می گیرند، سر از خارج در می آورند. بعد نماینده مجلس گفته: مردم باید کارکنند و 
به دولت پول دهند، نه اینکه آخرماه دست شان دراز باشد که دولت چیزی به آن ها 
بدهد! منظورکدام قشر از مردمه؟همین مانده بود به خاطر چندر غازی که 1٠سال 

است مبلغش تغییری نکرده، ماتوهین وبازخواست بشیم. 09150009890
 آن گاه که غرور کسی را له می کنی، آن گاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، 
آن گاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آن گاه که بنده ای را نادیده می انگاری، 
آن گاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای ُخرد شدن غرورش را نشنوی، آن گاه که 
خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می انگاری، می خواهم بدانم دستانت را به سوی 

کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟09350004292
 یکی از اشتباه های وزرای قبلی آموزش و پرورش تعطیلی مراکز تربیت معلم بوده 
است، امروز به علت کمبود معلم ،دست افراد را از داخل خیابان می گیرند و به کالس 

درس می برند آینده کشور چه خواهد شد!؟ 09150007109
 با وجود واگذاری شــرکت انفورماتیک بانک مرکزی که کلی اطالعات مبادالت 
بانکی را در اختیار دارد به بخش خصوصی و با توجه به مسکوت گذاشتن بررسی 
لوایح پالرمو در مجمع تشخیص، به نظر نمی آید درحال اجرا کردن بی سر و صدای

FATF هســتند و ما بی خبریم؟! ثروت های بلعیده شــده  مردم ایران، چهار برابر 
ثروتی است که اقتصاد چین را به قدرت اول جهان تبدیل کرد. مفاسد اقتصادی و 
سیاه چاله هایی که ثروت هنگفت ارزی ایران را بلعیده اند مسئله اصلی اقتصاد ایران 

هستند نه تحریم  های اقتصادی. 9150009890
 خواهشاً به گوش مقامات برسانید که همراه اول تو عراق جیب مردم را داره خالی 
می کنه و برای بنده که ماهی ٩٠هزار تومان هزینه تلفن همراهمه، در عراق که پنج 
تماس کوتاه و هفت پیامک داشتم ۳٠٠ هزار تومان آب خورد. تلفنم تو عراق قطع شد 
و خانواده ام به شدت نگران شدند. شاید اتفاقی برای آدم تو کشور غریبه بیفته اونوقت 
باید چکار کنه. هیچ وقت حاللشان نمی کنم. با سالم مشترک گرامی همراه اول ضمن 
آرزوی سفری خوش، تعرفه ریالی خدمات رومینگ در اپراتورKOREK کشور 
عــراق دریافت مکالمه: ۳٠٠٠٠ مکالمه داخلــی: ٢٥٠٠٠ مکالمه با ایران: ٤٥٠٠٠ 
ارسال هر پیامک: 1٥٠٠٠ اینترنت)مگا بایت(: ٢۳٠٠٠ روشن کردن گوشی و دریافت 

پیامک رایگان است. همواره اول با رومینگ همراه اول. 09180000761

 »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه امنیتی این 
رژیم طرح گسترش قابل توجه سامانه های پدافندی با هدف مقابله با موشک های ایران، 

به خصوص موشک های کروز را پیشنهاد کرده است.

 »لوان جاگاریان«، درباره پخش برنامه های شبکه BBC فارسی با اهداف مغرضانه 
و سیاسی در راستای ایجاد تفرقه میان روسیه و ایران گفت: ما می دانیم که صفحات 
مختلفی در تاریخ روابط دوجانبه داشته ایم، اما درباره BBC فارسی می خواهم بگویم 
که بهتر است آن ها به جای پرداختن به موضوع ایران و روسیه، درباره برگزیت صحبت 
کنند! اینکه چرا تاکنون اجرایی نشده است و اینکه چرا )در برجام( ایران تاکنون ثمره  

فعالیت ها و شایستگی هایش را دریافت نکرده است؟! 

 نشست غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسالمی با موضوع یارانه ها، میهمانی ویژه به 
نام سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه داشت. در این نشست که اعضای هیئت 
رئیســه نظیر اسداهلل عباسی و برخی دیگر از نمایندگان بارها )از هفته های گذشته و 
حتی روز گذشته( اعالم کرده بودند که قرار است 6 وزیر دولت و تیم اقتصادی دولت 
در پارلمان حاضر شوند، اما آن ها به این نشست نیامده و فقط معاونان خود را به مجلس 
فرستادند. این در حالی است که هفته گذشته این جلسه به دلیل انجام هماهنگی ها با 

دولت با تأکید بر حضور وزرا به تعویق افتاد و به این هفته موکول شد.

 وزیر امور خارجه در پاســخ به پرسشی درباره ترور بیولوژیک مجید تخت روانچی 
نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، گفت: موضوع ترور بیولوژیک آقای 
تخت روانچی را تکذیب می کنم، ایشــان در حال درمان هســتند. ظریف در توضیح 
آخرین وضعیت بیماری وی گفت: پس از رفتن آقای تخت روانچی به نیویورک بیماری 
سرطان تشخیص داده شد، وی در ایران از بیماری خود خبر نداشت. در صورتی که از 
بیماری ایشــان پیش از عزیمت به نیویورک مطلع می شدیم، بدون شک درمان را در 
ایران شــروع می کردیم اما در آمریکا بیماری وی تشخیص داده شد. دکتِر ایشان نیز 

تأکید داشتند که فوری باید عمل شود.

ویژه نامه »مسیر« نخستین پیام رهبر انقالب به بشار اسد را منتشر کرد
مردم سوریه خط قرمز ما هستند

سیاست: ویژه نامه »مسیر« که به تازگی از سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای منتشر شده است، دربرگیرنده ناگفته هایی از نقش رهبر معّظم انقالب در پیشبرد 
جبهه مقاومت است. در بخشی از این ویژه نامه حسین امیرعبداللهیان برای نخستین بار، از 
هشدار رهبر انقالب به بشار اسد در آغاز بحران سوریه، پرده برداری می کند. امیرعبداللهیان 
می گوید: »توجه رهبر انقالب تنها به ســطوح راهبــردی و کالن منطقه معطوف نبود. 
ایشان در واقع دغدغه ملّت و مردم سوریه را داشتند. وقتی بحران سوریه در سال ٢٠11 
میالدی شروع شد، از نخســتین توصیه های رهبر انقالب به آقای بشار اسد که توسط 
سردار سلیمانی به ایشان ابالغ شد، این بود که می روید به آقای بشار اسد می گویید مردم 
خط قرمز ما هستند. اگر چنین اتفاقی بخواهد در سوریه بیفتد و نسبت به کشتار مردم 

بی تفاوت باشید،  روی حمایت ما حساب نکنید.
شــما ببینید در زمانی که از نظر راهبردی و سطح کالن، اهمیت مسئله سوریه برای ما 
بسیار باال بود، اّما در نّیت و فکر حضرت آقا، کشته شدن یک مظلوم در سوریه، خط قرمزی 

است که سردار سلیمانی باید برود و به آقای بشار اسد بگوید«.

فرمانده مرزبانی ناجا: 
هیچ خطری امنیت زائران را تهدید نمی کند

سیاست: ســردار قاسم رضایی در بازدید 
میدانــی از آخرین وضعیــت مرز مهران و 
دیدار با همتای عراقی خود در پایانه مرزی 
مهران اظهار داشت: امنیت زائران اربعین  
به صورت صد درصدی تأمین شــده است. 
فرمانده مرزبانی کشــور با اعالم »بر مرزها 
اشــراف اطالعاتی خوبی داریــم«، افزود:  
رصد تحوالت مرزی با  به روز ترین  تجهیزات کنترلی و  هماهنگی بین مرزبانان ایران 

و عراق انجام می شود و هیچ خطری امنیت زائران را تهدید نمی کند.
رضایــی به حجم جمعیت حاضر در مرز مهران اشــاره کرد و ادامه داد: امنیت مطلوب، 
زیرســاخت های موجود و نزدیکی به عتبات این مرز را انتخاب اول زائران کرده است. به 
گزارش تسنیم، با حضور سردار قاسم رضایی و همتای عراقی وی مراسم برافراشته شدن 
پرچم مقدس حرم مطهر امام حســین)ع( و حضرت امــام رضا)ع(  در مرزهای مهران و 

زرباطیه برگزار  و این پرچم برافراشته شد.

مرز خسروی برای عبور زائران باز شد
اعتراضات در استان های نجف و ذی قار پایان یافت

سیاست: کمیته پیگیری مطالبات معترضان عراقی در بیانیه ای اعالم کرد تظاهرات 
در استان های نجف اشرف و ذی قار به پایان رسیده است.

از سوی دیگر، منابع خبری می گویند اینترنت اکنون در شهرها و استان های جنوبی 
عراق که به دلیل ناآرامی های اخیر قطع شده بود، وصل است. گفتنی است بر اساس 

گزارش های رسیده مرز خسروی نیز بازگشایی شد.

ستاد مشترک غربی- عبری- 
عربی  در اغتشاشات عراق

اینکه در هر کشوری مردم به دلیل 
کمبودهای معیشــتی و مشکالت 
اقتصادی اعتراض خود را به گوش مسئوالن 
برسانند امری عادی و مقوله ای طبیعی است 
که مشــابه آن در بسیاری کشورها از جمله 
ایران مشاهده شده است. اما آنچه این روزها 
درعراق به نام مســائل معیشتی می گذرد؛ 
توسط کسانی اداره می شود که به هیچ وجه 
معرف جامعه نیستند و مقصود آن ها تأمین 
معیشت مردم عراق نیست؛ این دسته با حمله 
به پلیس و آتــش زدن اموال عمومی در پی 
برهــم زدن آرامش جامعه هســتند؛ قطعاً 
اعتراض به مســائل معیشتی از مسیر آتش 
زدن وخرابــکاری اجتماعی نمی گذرد و این  
تیپ گروه ها در عــرف اجتماعی گروه های 

خودجوش به حساب نمی آیند.
در تحلیل آنچه این روزها به عنوان اعتراض 
به مســائل معیشــتی درعراق می گذرد، در 
نخســتین اقدام شــعارهای معترضان باید 
مورد تحلیل قرار گیرد؛ در بررســی های به 
عمل آمده از شــعارها می توان به این مهم 
رسید که کمترین شعارها مربوط به مسائل 
اقتصادی و معیشتی است و بیشترین شعارها 
در قالب موضوعاتی مطرح می شود که هیچ 
ربطی به معیشــت مردم ندارد؛ شعار دادن 
علیه مرجعیت و اهانت به مرجع تقلید ازآن 
دسته شــعارهایی به شمار می رود که واضح 
است مثلث غربی - عبری -عربی طراح اصلی 
آن است. قطعاً مسائل اقتصادی و معیشتی 
مردم عراق دســت مرجع تقلید نیســت و 
مرجع تقلید نیز هیچ گاه مانع رســیدگی به 
مسائل معیشتی نبوده، بلکه همیشه مرجعیت 
مطالبه گر معیشــت مــردم از دولت ها بوده 
اســت؛ بنابراین وقتی درشــعارها مرجعیت 
یا مســائل روابط خارجی عراق مورد اهانت 
قرار می گیرد، معلوم اســت مسئله معیشت 
نیســت؛ بلکه نشان دهنده دست های پشت 
پرده ای است که  سیاست خارجی متنوع و پر 
مواجهه عراق را به نفع خود ارزیابی نمی کند. 
درالبــه الی خبرهــای این روزهــای عراق 
موضوع تغییر دولت و انحالل مجلس مطرح 
شــده، در حالی که این سؤال باید پرسیده 
شــود که اگر دولــت و مجلس عراق منحل 
شوند، چه کسانی جایگزین آن ها می شود؟ آیا 
گــروه جدید قادر به برآورده کردن مطالبات 
معیشــتی مردم خواهند بود؟  واضح است 
درخواست انحالل دولت و مجلس نمی تواند 
در راستای مطالبات معیشتی تفسیر شود! اما 
به طور مشخص آمریکایی ها و سعودی ها در 
بحران های اخیر و بحران های پیشین بسیار 
تأثیرگذار بوده و هستند؛ چرا که آن ها با اعالم 
قبول نداشتن دولت عراق و رد انتخابات این 
کشور بارها و بارها در راستای برهم زدن روند 
سیاســی موجود عراق دسیسه چینی کرده 
و توطئه آفریده اند. دخالــت آمریکا ومراکز 
نظامی این کشــور درعــراق نمونه ای از این 
توطئه چینی هاســت. بیانیه رسمی حمایت 
مســتقیم آمریکا از معترضان و زیر ســؤال 
بردن  دولت عراق در برخورد با اغتشاشگران 
و آشوبگران بیانگر آن است که آمریکایی ها 
در سمت آشوب ایســتاده اند و به هیچ وجه 
خواهان نهادینــه کردن آرامــش در عراق 
نیستند، از این رو پر واضح است که  ماجرای 
تغییر دولــت درعراق با حمایت آمریکایی ها 
صورت گرفته است و آن ها ارتباط مستقیمی 
با آتش افروزی ها و اغتشاشــات اخیر دارند. 
هر چند نمی تــوان از نــگاه تخریب گرایانه 
سعودی ها و آمریکایی ها به برگزاری مراسم 
اربعین حسینی گذشت، اما اقدامات اخیر ضد 
اربعینی به حساب نمی آید، بلکه اقدامی در 
راســتای تغییر است؛ هر چند که  اگر تغییر 
براساس خواست آمریکایی ها وآشوب طلب ها 
انجام شود؛  طبیعتاً نه تنها دیگر اربعینی در 
عراق برگزار نمی شود؛ بلکه برگزاری مراسم 
عاشورا و تاسوعا و اجتماعات مذهبی مردمی 
با مشکالت متعددی همانند سختگیری های 
زمــان صدام مواجه می شــود. یکی دیگر از 
نشانه های اینکه دست های خارجی مخالفان 
دولت عراق پشــت اغتشاشــات وجود دارد، 
هدایت توییت ها و پیام ها از سوی عربستان 
ســعودی است؛ تشکیل ســتاد مشترکی از 
آمریکا، صهیونیســت ها، بعثی ها، سعودی ها 
و اماراتی ها در پایگاه االســد در استان االنبار 
ســوریه برای هدایت آشوب ها و برنامه ریزی 
بــرای تکمیل آن، نشــان دهنــده ضدیت 
دشمنان با آرامش مردم عراق است. بی گمان 
تالش هــای دشــمنان در آتش افــروزی و 
اغتشاش هیچ گاه به نتیجه نمی رسد؛ به این 
دلیل که موج راه افتاده شده از موج اعتراضی 
سال گذشته در بصره کمرنگ تر است؛ امروز 
عراق کشــوری با تجربه دارای ارتش حشد 
الشــعبی نیرومندی اســت که مانع تسلط 
دشمنان براین کشور می شود؛ از آن سو هر 
چند مرجعیت در امور مدیریتی عراق نقشی 
ندارد، اما اگر کیان، امنیت و موجودیت عراق 
به خطر بیفتد، مسلماً مرجعیت همان گونه که 
در ماجرای داعش با فتوای خود سپر محکمی 
در برابر هجوم داعش ایجاد کرد، این بار نیز 

توطئه های دشمنان را خنثی می کند.
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بــــــــرش

هیچ رهبری قابل  مقایسه با آیت اهلل خامنه ای در دنیا  نداریممرکز فرماندهی پدافند هوایی خلیج فارس افتتاح شد
سیاست: امیــر سرلشکر ســیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه 
پدافنــد هوایی خاتم االنبیــا )ص( با حضور 
در اســتان بوشهر از یگان های پدافند هوایی 
ارتش و ســپاه مســتقر در عسلویه و جزیره 
خارک بازدید کرد. با حضور و دستور فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی کشور، »مرکز فرماندهی 
عملیات پدافند هوایی خلیج فارس« آغاز به 
کار کرد. این مرکز متکی بر آخرین فناوری 
روز، با قابلیت کنترل منطقه وسیع و هدایت 
مستقیم یگان های پدافندی و هوایی ارتش و 
سپاه مستقر در سواحل جنوب کشور ایجاد 

شده است. 
در ایــن مرکز، کارکنــان جوان و متخصص 
پدافنــدی کشــور بــا در اختیار داشــتن 
به روزترین تجهیزات بومی، تمامی تحرکات و 
آمدوشدهای هوایی در آسمان خلیج فارس 
را با دقت و ریزبینــی رصد، پایش و کنترل 
می کنند. امیر سرلشــکر موسوی همچنین 
از نقاط جدید استقرار سامانه های پدافندی 
ایرانی در نوار ساحلی خلیج فارس بازدید و با 

کارکنان این سامانه ها دیدار و گفت وگو کرد. 
امیر سرلشکر موســوی در جریان بازدید از 
یگان های پدافندی ارتش و ســپاه در جزیره 
خارک و عســلویه، با حضور در »اسکله تی« 
جزیره خارک بــا تأکید بــر اینکه ما قصد 
تعدی و تجاوز به هیچ کشوری نداریم، اذعان 
داشت: آرزوی ما امنیت و ایمنی برای تمامی 
کشورهای منطقه و ملت های مسلمان است 
و می خواهیم همه در صلــح، آرامش و رفاه 

زندگی کنند. 
ما در هیچ شــرایطی در برابــر زورگویان از 
حقوق خودمان سر سوزنی کوتاه نمی آییم و 
تردیدی نداریم که پیروز خواهیم شــد و آن 

روز دور نیست.

تسنیم: آیــت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، 
رئیس مؤسســه امام خمینی)ره( در دیدار با 
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی که در 
سالن جلسات مؤسسه امام خمینی)ره( برگزار 
شــد، اظهار داشت: خداوند را شکر می کنیم 
که پس از ارتحال امام خمینی)ره(، جانشین 
شایسته ای برای ایشان نصیب ما کرد که مایه 

افتخار ایران زمین است.
وی افــزود: پس از 1٤ قرن از ظهور اســالم، 
حکومت مقتدر اســالمی شکل گرفت و این 
نمونه در دنیا ثابت شــد کــه یک حکومت 
اســالمی در عصر کنونی می تواند جامعه را 
مدیریــت کند، در عالم رهبــری نداریم که 
تدابیری این گونه جامع داشــته باشد و هیچ 

رهبری قابل مقایسه با ایشان نیست.
رئیس مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( بابیان اینکــه رهبری داریم که 
کشــورهای دیگر به تبعیت از ایشان افتخار 
می کننــد، بیان کــرد: خداوند بــرای رهبر 
معظم انقــالب یارانی مقدر فرمــود که در 
قواهای مختلــف، اهداف ایشــان را محقق 

کنند و مایه سعادت مردم باشند. عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم بابیان اینکه یکی از 
بزرگ ترین وظایف ما مبارزه با فساد است که 
این فســادها انواع مختلف دارد، گفت: ریشه 
فسادها به دو عامل اصلی برمی گردد که یک 
عامل نادانی است و عامل دیگر این است که 
افرادی می دانند ولی از منافع خود می ترسند 

و به همین دلیل دست به مفاسد می زنند.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: تقویت روحیه 
خداخواهی در بین پرســنل نیروی انتظامی 
باید مورد تأکید باشــد، روحیه خودخواهی 
سبب مفاســد می شود و باید مدیران روحیه 
تقوا را در نیروهای خــود تقویت کنند تا با 

اخالص کامل به وظایف خود عمل کنند.

 سیاست/ مینا افرازه  رئیس ستاد مرکزی اربعین دیروز  از 
نام نویســی بیش از ۳ میلیون و ۳٢٥ هزار نفر در سامانه سماح 
و افزایش ٩٧ درصدی صدور گذرنامه نســبت به سال گذشته 

خبر داد. 
آمار ارائه شده بیانگر این است که با وجود برخی نآارامی ها که 
در روزهای اخیر در کشور عراق رخ داد، اما این موضوع تأثیری 
در ارتباط بین ملت ایران و عراق و کمرنگ شدن حماسه اربعین 

ندارد. 

 سوء استفاده گران به فکر منافع ملت عراق نیستند
اما وقوع چنین اتفاقاتی در آستانه اربعین و اظهارات صریح 
برخی برای ناامن نشــان دادن عراق، کافی است که نشان 
دهد حامیان این اعتراضات نه تنها به فکر منافع ملت عراق 
نیســتند، بلکه تنها در پی اهداف سیاسی خود هستند. کم 
جلوه نشان دادن گردهمایی بزرگ اربعین و اختالف افکنی 
بین مردم عراق و ایران از جمله این اهداف است تا از طریق 
آن بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی جهان اســالم 

را به حاشیه برانند.
به هر حال آمار و ارقام بیان شده از سوی ستاد مرکزی اربعین 
نشــان می دهد که اقدامات برنامه ریزی شده از سوی دشمنان 
در آستانه اربعین نتیجه مطلوبی برای صحنه گردانان آن نداشته 
و بر اســاس اعالم رئیس ستاد مرکزی اربعین پیش بینی ها بر 
این است که امسال حضور بی نظیر زائران اربعین از سوی مردم 

جمهوری اسالمی ایران رقم بخورد.
موضوعی که رئیس ســتاد مرکزی اربعین نیز در گفت و گو با 
خبرنگار قدس بر آن صحه گذاشــته و می افزاید: ما خبر لحظه 
به لحظــه ناآرامی های عراق را رصــد می کردیم اما در نهایت 

تالش های دشمنان به ثمر ننشست.
حســین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و 
رئیس ســتاد مرکزی اربعین درباره رخدادها و ناآرامی های 
روزهای اخیر در برخی مناطق عــراق و ماهیت آن با بیان 
اینکه اعتراضات در عراق ریشــه مدنــی و اقتصادی دارد و  
بر اساس شــرایط خاصی شــکل گرفته و مردم این کشور 
خواسته هایی را مطرح کردند، اظهار داشت: اما همان مردم 
وقتی دیدند که برخی سوء استفاده گران و عناصر بیگانه از 
این اعتراضات بهره برداری های سیاسی و بعضاً مردم عراق را 
تحریک می کنند و بر علیه ارزش ها و مقدســات مردم ایران 
و عراق اتهاماتی وارد می کنند، بالفاصله صف خود را از این 

افراد جدا و نقشه شوم دشمنان را برمال کردند.

عراق به شرایط عادی برگشته است
وی افزود: طبیعتاً در هر جایــی نارضایتی های اقتصادی و 
مدنی پیش بیاید، عده ای به دنبال تشدید شرایط هستند تا 
به اختالف افکنی دست بزنند، اما باید گفت که خوشبختانه 
این موضوع در عراق به ســرعت ترمیم شــده و شرایط به 
حالــت عادی برگشــت و دولــت در حال بهبود شــرایط 

اقتصادی اســت. رئیس ســتاد مرکزی اربعین تصریح کرد: 
برخالف تمــام تالش هایی که برای کمرنگ شــدن حضور 
مــردم در گردهمایی اربعین صورت گرفــت، اما می بینیم 
زائران ایرانی نســبت به سال گذشــته در حجم باالتری در 
حال ســفر به عراق و شرکت در پیاده روی اربعین هستند. 
برپایه آخرین گزارش هایی که به دســت ما رسیده، فضای 
مناســب و مثبتی در عراق برقرار است و زائران کشورهای 
مختلف از جمله زائــران ایرانی با آرامش و امنیت در عراق 
حضور دارند و ان شاءاهلل این مراسم عظیم و رویداد بی نظیر 
با همکاری دولت عراق  امســال هم در امنیت کامل برگزار 

خواهد شد. 
ذوالفقاری اظهار داشت: طبیعتاً وحدت و در کنار هم قرار گرفتن 
مردم ایران و عراق به ویژه در مراسم اربعین همراه با جلوه های 
کم نظیری که شاهد آن هستیم و میزبانی پر افتخاری که مردم 
عراق در طول تاریخ برای اربعین داشته و دارند، به یقین می تواند 
کمک بزرگی باشــد تا فتنه و رفتارهای خیانت آمیز خنثی و 

رفع شود.

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

خبر

دولت

رئیس ستاد مرکزی اربعین در گفت  وگو با قدس:

مراسم اربعین امسال در امنیت برگزار خواهد شد

سیاست داخلیدفاعی - امنیتی
آیت اهلل مصباح یزدی:  با حضور فرمانده ارتش



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 16مهر 1398 9 صفر 1441 8 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9082 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

میزبانی از 59 هزار زائر محروم در 6 ماه ابتدایی سال جاری   آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی اعالم کرد: این معاونت در 6 ماه نخست سال جاری میزبان 59هزار و 
301 زائر محروم و زیارت اولی بوده است. این افراد از سنین و اقشار مختلف جامعه سه روز در جوار مرقد امام هشتم)ع( میهمان آستان قدس بودند. وی تأکید کرد: تأمین وسیله ایاب و ذهاب رایگان به حرم مطهر 

رضوی،  سه وعده غذا و برنامه های فرهنگی از جمله خدماتی است که آستان قدس رضوی به زائران محروم علی بن موسی الرضا)ع( ارائه می دهد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  برگزاری عزای حسینی در مسجد گوهرشاد 
با موقوفه »میرزا سعیدخان موتمن الملک«

آستان: مدیــر مرکز توسعه و نظارت 
بر نذورات و موقوفات آســتان قدس 
رضــوی از میزبانــی واقــف »میرزا 
سعیدخان موتمن الملک« در مراسم 
ســوگواری امام حسین)ع( در مسجد 
گوهرشاد حرم مطهر رضوی خبر داد.

علیرضا اســماعیل زاده گفــت: واقف 
»میرزا سعید خان موتمن الملک« در سال 1292 هجری قمری موقوفاتش را 
برای آستان قدس رضوی وقف کرد تا درآمد آن برای روضه خوانی و سوگواری 
امام حسین)ع( مورد استفاده قرار گیرد.وی با اشاره به موقوفات »میرزا سعید 
خــان موتمن الملک« ادامه داد: این واقــف تمام مزرعه فتح آباد در چناران را 
برای آســتان قدس رضوی وقف کرده اســت.مدیر مرکز توسعه و نظارت بر 
نذورات و موقوفات آســتان قدس رضوی با اشاره به شیوه مصرف این موقوفه 
عنوان کرد: براســاس این وقف نامه تأکید شــده تا عواید موقوفات، شب های 
جمعه ماه های محرم و صفر در شبستان گرم مسجد گوهرشاد به مصرف رسد.

در کتابخانه و موزه ملی ملک 
نمایشگاه »سالنامه های تهران« افتتاح شد

 آستان: نمایشگاه »سالنامه های تهران«
بــا نمایــش 16 ســالنامه منتخب از 
گنجینه کتابخانه ملی ملک و هشــت 
ســالنامه از مجموعه شخصی حسین 
تقــوی صبح دیروز در سرســرای این 
موقوفه گشــایش یافت و به مدت یک 
ماه پذیرای عالقه مندان است.نمایشگاه 

حاضر با هدف گرامیداشــت چهاردهم مهر مــاه؛ روز تهران و آغاز هفته تهران، 
معرفی گوشه ای از سالنامه های مرتبط با پایتخت و آشنایی هر چه بیشتر اهل 
فرهنگ با تاریخ این شــهر و همچنین مطبوعات موجود در مؤسســه کتابخانه 
و موزه ملی ملک دایر شــده است.حســین تقوی مجموعه دار تهرانی نشریات 
تاریخی و روز اســت که تعدادی از سالنامه های خود را در اختیار این مؤسسه 

قرار داده است.

 jکودکان مهدالرضا 
میهمان ویژه برنامه »معلمان کوچک«

آستان: همزمان با هفتمین روز از ماه 
صفر که به روایتی مصادف با شهادت 
دومین پیشوای شیعیان حضرت امام 
اســت، کودکان  حســن مجتبی)ع( 
زائر و مجــاور با حضور در کارگاه های 
مهدالرضا)ع( واقع در دارالقرآن الکریم 
و رواق حضــرت زهرا)س( حرم مطهر 

رضوی، در ویژه برنامه »معلمان کوچک« شرکت کردند.
در این ویژه برنامه که در قالب چند کارگاه آموزشی برگزار شد، کودکان با زبان 
بازی، سرگرمی و قصه با شخصیت امام دوم شیعیان و داستان هایی از زندگی 

این امام بزرگوار آشنا شدند.
کارگاه های آموزشــی مهدالرضا)ع( حرم مطهر رضــوی همه روزه صبح ها از 
ســاعت 9 الی 13 و بعدازظهرها از ســاعت 16 الی 19 با اجرای برنامه های 

متنوع فرهنگی پذیرای کودکان زائر و مجاور آستان مقدس رضوی است.

 اعزام 240 نفر از بسیجیان آستان قدس 
   jبه مواکب امام رضا

آستان: 240 نفر از بسیجیان آستان 
قــدس رضوی اعم از کارکنان و خدام 
برای خدمت به زائران اربعین حسینی 
به مواکب امام رضا)ع( در کشور عراق 
از  امسال  اســت،  اعزام شدند.گفتنی 
سوی آستان قدس رضوی پنج موکب 
در مهران، شلمچه، کاظمین، کربال و 

ســامرا برپا خواهد شد که نسبت به سال گذشته دو موکب افزایش پیدا کرده 
اســت و این موکب ها تا سوم آبان ماه برای خدمت رســانی به زائران اربعین 

فعالیت خواهند داشت.

 عرضه خربزه تولیدی موقوفات جنوب خراسان
در بازار استان ها 

آستان: مدیر موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان زیرمجموعه سازمان اقتصادی 
رضوی از عرضه خربزه تولیدی این مؤسسه در بازار تعدادی از استان های کشور 
خبر داد.علی وطن دوســت گفت: خربزه در فصل زراعی 98-97 در ســطح 27 
هکتار کشت شد که بر اساس نیاز بازار هدف در میادین بار شهرستان نهبندان و 

همچنین مرکز استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی عرضه شده است.
وی با اشــاره به استفاده از رقم خاتونی در کشت این محصول گفت: این رقم 
یکی از مهم ترین ارقام خربزه اســت کــه افزایش میوه دهی در بوته، مقاومت 
باال، زود رسی، ظاهر زیبا و اندازه های یکسان خربزه تولیدی، از جمله مزایای 

آن به شمار می رود.
مدیر موقوفات و کشاورزی جنوب خراســان ادامه داد: انتخاب رقم کشت شده 
خربزه در منطقه با توجه به ســازگاری بیشتر با شرایط آب و هوایی نهبندان و 

همچنین بازار پسندی مناسب تر آن در مقایسه با سایر ارقام انجام شده است.
وی افــزود: از طرفی با توجه به میزان تابش نور خورشــید در مناطق جنوبی و 
به دلیل نوســان های دمایی شب و روز، محصول تولیدی به لحاظ کیفی بسیار 

مرغوب تر از محصوالت سایر مناطق است.
وطن دوســت درباره شــیوه آبیاری اراضی اختصاص داده شده به کشت خربزه 

خاطرنشان کرد: آبیاری کشت مذکور به صورت ردیفی ثقلی انجام شده است.
مدیر موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان افزود: کشت محصول خربزه در اوایل 
بهمن ماه سال گذشته انجام شده که استفاده از شرایط گلخانه ای، موجب کوتاه 

شدن طول دوره رشد در محصول شده است.

 بازدید معاون وزیر کشاورزی 
از مؤسسه کشاورزی  و موقوفات سمنان 

آســتان: معاون باغبانی وزارت جهاد 
کشــاورزی از باغ مادری پسته مؤسسه 
کشــاورزی و موقوفات استان سمنان 
مرکــز دامغــان بازدید کــرد. در این 
بازدید محمدعلی طهماســبی؛ معاون 
امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی، 
سیدحسن میرعماد؛ مدیر کل سازمان 

جهاد کشــاورزی استان سمنان، سیدمحســن طباطبائیان؛ مدیر جدید جهاد 
کشاورزی شهرستان دامغان و هیئت همراه از محل ایجاد باغ مادری پسته توسط 
مؤسسه کشاورزی و موقوفات استان ســمنان در قسمتی از اراضی موقوفه برم 

دیدن کردند.
طهماسبی ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات انجام شده در این باغات، بر کاشت 

پایه ای نهال های نر متناسب با ارقام پایه مادری تأکید کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود آستان قدس رضوی نهالستان پسته  در شهرستان 

دامغان احداث کند.
دیدن باغ پسته برم یکی دیگر از برنامه های بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از 
مؤسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان بود که در آن محمدرضا 
حقدادی؛ مدیر عامل مؤسســه توضیحاتی در خصوص ساخت این باغ و مراحل 

انجام کار ارائه داد.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
دینی  سؤاالت  به  پاسخگویی  اداره  رئیس 
حرم مطهر رضوی از اضافه شدن جواب دهی 
به پرسش های اخالقی و قرآنی مخاطبان در 
سامانه 32020 بارگاه مطهر امام هشتم)ع( 

در سال جاری خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی حسن زاده 
به خبرنگار قدس گفت: ســامانه 32020 
قبالً فقط در دو موضوع شامل پاسخگویی 
به پرسش های شــرعی مخاطبان )برادران 
و خواهــران( و اعتقــادی )فقط بــرادران( 
فعالیت می کرد، اما با تمهیدات اندیشــیده 
شــده و در راســتای بحث توسعه کمی و 
کیفی پاســخگویی مناسب به پرسش های 
مخاطبان، تصمیم بر آن شد که جواب دهی 
به پرسش های اخالقی و قرآنی مخاطبان هم 

به این سامانه اضافه شود.
وی تصریح کــرد: مطابق برنامه ریزی انجام 
شده هم اکنون این سامانه با این اقدام جدید 
آماده پاســخگویی به پرسش های اخالقی، 
قرآنی، اعتقادی و شــرعی )ویژه برادران( و 
برای خواهران فقط در زمینه شرعی )توسط 

کارشناسان خواهر( است.
این مقام مســئول ادامه داد: این ســامانه 
تلفنی در زمینه پرسش های شرعی برادران 
و خواهران به صورت شــبانه روز، در زمینه 
پرســش های اعتقادی برادران از ساعت 8 
صبح تا 22 و در زمینه پرسش های اخالقی 
و قرآنی برادران هم از ساعت 10 صبح تا 14 

هر روز آماده پاسخگویی است.
رئیس این اداره افزود: عالوه بر پاسخگویی 
تلفنی، ســامانه پیامکــی 30002020 به 
صورت شــبانه روزی با حضور کارشناسان 
مربوط، آماده دریافت پرسش های شرعی و 
اعتقادی مخاطبان و ارائه پاسخ مناسب است.

بــه گفتــه حجت االســالم والمســلمین 
به  پاســخگویی  کارشناسان  حســن زاده، 
سؤاالت شــرعی، اعتقادی، قرآنی و اخالقی 
پیامکی  تلفنــی 32020-051و  ســامانه 
30002020 )زن و مرد( توســط گروه های 
علمی مربوط به اداره پاسخگویی به سؤاالت 
دینی حرم مطهر رضوی پس از طی مراحل 
آزمون، مصاحبه، گذراندن آموزش های الزم 
و به گزینی، انتخاب و به کارگیری می شوند.

وی یادآور شــد:  در 6 ماه نخســت ســال 
جاری به 247هزار و 846 پرســش  شرعی 
خواهران و در مــورد برادران هم به ترتیب 
بیش از 397هزار ســؤال شرعی، 43 هزار و 
349 ســؤال اعتقادی، 2هزار و 340 سؤال 
اخالقی و یک هزار و 976 سؤال قرآنی و در 
مجموع به بیش از 692هزار مورد از سؤاالت 
مخاطبان )خواهران و برادران( توســط این 

سامانه پاسخ داده شده است.
رئیس ایــن اداره در ارتباط با کارشناســان 
مذهبی که در زمینه پاسخ به سؤاالت شرعی 
و مذهبی عمــوم مردم)زائران و مجاوران( با 
این اداره همــکاری می کنند، اظهار کرد: در 
حال حاضر تعدادی از کارشناســان مذهبی 
ویژه پاســخگویی به سؤاالت شرعی و دینی 
)برادران و خواهران( با اداره پاســخگویی به 
ســؤاالت دینی حرم مطهر رضوی همکاری 
می کننــد که این افــراد از بین طالب علوم 
دینــی و روحانیون و پــس از انجام مراحل 
مختلف آزمون کتبی و شــفاهی، مصاحبه، 

گذراندن دوره های آموزشی و پس از کسب 
شــرایط الزم و مطابق ضوابط موجود جذب 
و برای همــکاری در دفاتر پاســخگویی به 
سؤاالت شرعی مستقر در حرم مطهر رضوی، 
سامانه تلفنی، ســامانه پیامکی، بیان احکام 
و مسائل شــرعی در بین نمازهای جماعت 
حرم مطهر رضوی و برنامه فقه و زندگی )در 
مدرسه پریزاد( انتخاب و گزینش می شوند.

وی یادآور شــد: بــرای این افــراد در آغاز 

همکاری ابتدا آموزش هــای ابتدای خدمت 
ارائه می شود،  توســط کارشناســان خبره 
ضمن اینکه چندین ســاعت هم کارورزی 
 زیر نظر استادان مجرب و کارشناسان متعهد 
)زن و مــرد( برای این افــراد، تدارک دیده 
می شود به گونه ای که این افراد پس از انتخاب 
به صورت آزمایشی به کارگیری می شوند و 
پس از قبولی و کســب نمرات و شرایط الزم 
در ارزیابی ها و گزینش های مربوط، نسبت به 

جذب و همکاری آنان تصمیم گیری می شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده متذکر 
شد: به منظور اطمینان از صحت عمل و نحوه 
پاسخگویی این افراد، نظارت و ارزیابی های 
روزانه، هفتگی و دوره ای توســط استادان 
و ارزیابان مجــرب و متعهد طبق ضوابط و 
شرایط موجود به عمل می آید، همچنین هر 
هفته جلسه های هم اندیشی و بازآموزی برای 

این کارشناســان در محل 
اداره پاسخگویی به سؤاالت 
دینی حرم مطهر )به تفکیک 

زن و مرد( برگزار می شود.
این مقام مســئول تصریح 
کرد: ضمن اینکه در راستای 
و  یکسان  پاســخ های  ارائه 
صحیــح از نظر شــرعی و 
مراجع  فتواهــای  با  تطابق 
گروه های  تقلیــد،  عظــام 
علمی و پژوهشــی در این 
اداره حضور دارند که نسبت 
به تهیه و تدوین کتاب های 
مرجــع بــرای اســتفاده و 
کارشناســان  این  کاربــرد 
پاســخگویی  برای  مذهبی 
و  دینی  پرســش های  بــه 
شــرعی زائران و مجاوران و 
اقدام  گوناگــون،  مخاطبان 
اداره  ایــن  می کنند.رئیس 
این سامانه  راه اندازی  درباره 
در ســال های گذشته گفت: 

بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( از دیرباز 
به عنوان ملجأ و مرجع بســیاری از زائران، 
مجــاوران و مخاطبان گوناگــون در زمینه 
دریافت پاســخ مناســب برای پرسش های 

شرعی و دینی مطرح بوده است.
وی اضافه کرد: از این رو عالوه بر پاسخگویی 
حضوری که از سالیان دور توسط کارشناسان 
مذهبی و روحانیون علوم دینی در این بارگاه 
مقدس و منور بــه زائران و مخاطبان انجام 
می شده اســت، راه اندازی سامانه تلفنی و 
پیامکی با توجه به شرایط موجود در راستای 
رفاه حال مخاطبان و در زمینه ارائه ســریع 
پاســخ های مناســب به ســؤاالت زائران و 
مجاوران، از جمله اقدام های شایسته آستان 
قدس رضوی در این زمینه به شمار می آید.

سامانه پیامکی 
30002020 به 

صورت شبانه روزی 
با حضور 

کارشناسان مربوط، 
آماده دریافت 

پرسش های شرعی 
و اعتقادی مخاطبان 

و ارائه پاسخ 
مناسب است

بــــــــرش

سامانه ای که در 6 ماه نخست سال جاری به 692 هزار پرسش زائران پاسخ گفته است 

32020 پاسخگوی سؤاالت دینی
دل

پر
ن 

کا
اش

س: 
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 اگر امکان دارد در برنامه های حرم مطهر از 
مداحان آذری زبان هم استفاده شود. 

09140009178

 با سالم. لطفاً ساعات رفت و آمد خطوط 
ویژه اتوبوس  های اطراف حرم را با هم یکی 

کنید تا مردم دچار اشتباه نشوند.
09150009860

 سخنرانان حرم مطهر امام رضا)ع( لطفاً 
برای تشویق و ترغیب زائران جهت فرستادن 
ذکر شریف صلوات، به گونه ای عمل کنند 

که حرمت و احترام این ذکر حفظ شود.
09150001627

 قســمت انتهایــی رواق دارالحجه قباًل 
خانوادگی بود ولی االن فقط مخصوص بانوان 
است و برای خانواده ها که به اتفاق همسر و 
فرزندان خود مشــرف می شوند، مشکالتی 
ایجاد شــده است. لطفاً رســیدگی کنید.

09350002853

 لطفــاً چند عــدد زیارت نامــه به زبان 
انگلیسی، اردو و... در قفسه های قرآن حرم 

مطهر امام رضا)ع( قرار دهید.
09150005776

 مناسب است آســتان قدس رضوی در 
کتاب های ادعیه در حرم مطهر امام رضا)ع( 

حدیث شریف کسا را هم چاپ نماید.
09150000799

زائران آذربایجانی اربعین 
حسینی وارد اردبیل شدند

آســتان: نخســتین گروه از زائران اربعین 
حسینی شــامل 258 نفر از اتباع کشورهای 
جمهوری آذربایجان، گرجســتان و روسیه 
بــا پنج دســتگاه اتوبوس برای شــرکت در 
راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی وارد خاک 
جمهوری اسالمی ایران شدند و مورد استقبال 

خادمیاران آستان قدس قرار گرفتند.
مســئول نمایندگی آســتان قدس استان 
اردبیل در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز با 
اشاره به اینکه این زائران در نمازخانه بزرگ 
اهل بیت)ع( پایانه مرزی بیله ســوار توسط 
خادمیاران رضوی آستان قدس استقبال و 
پذیرایی می شوند، افزود: پیش بینی می شود 
امسال بیش از 12هزار زائر اربعین خارجی از 

طریق این پایانه وارد ایران شوند.
کاظم دبیــر از برپایی دو موکب خودجوش 
مردمی با همکاری خادمیاران رضوی استان 
اردبیل خبر داد و افزود: ده ها خادمیار رضوی 
نمایندگی آســتان قدس استان اردبیل در 
موکب های اربعین حســینی پایانه مرزی 
بیله سوار و امامزاده سید صدرالدین اردبیل 
به زائران خارجی و داخلی خدمات رســانی 

می کنند.
دبیر بیان کرد: ده هــا خادمیار رضوی نیز 
امروز برای خدمت رســانی در موکب های 
برپا شده خاک عراق و در مسیر راهپیمایی 

اربعین حسینی از اردبیل اعزام شدند.
مدیر نمایندگی آستان قدس در پایان گفت: 
روزانه بیش از 3هزار زائر اربعین حسینی از 
کشــورهای حوزه قفقاز و روسیه وارد پایانه 
مرزی بیله سوار می شــوند که در سه وعده 
صبحانه، ناهار و شــام و اسکان، پذیرایی و 

خدمات رسانی می شوند.

 مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
در کرمانشاه خبر داد

خدمت رسانی 500 خادمیار 
رضوی به زائران اربعین

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی استان کرمانشاه از برپایی موکب های 
امام رضا)ع( در مسیر تردد زائران اربعین در 
این اســتان خبر داد و گفت: بیش از 500 
خادمیار رضوی به مــدت 15 روز به زائران 

امام حسین)ع( خدمت رسانی می کنند.
ســید محمدجعفر امامیان به خبرنگار ما 
گفت: موکب های چهارگانه امام رضا)ع( دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
کرمانشاه از 15 مهر برای خدمت رسانی به 

زائران اربعین فعالیت خود را آغاز کرده اند. 
وی افزود: با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته این موکب ها تا 30 مهر یعنی سه روز 
پس از اربعین، خدمات خود را به زائران ارائه 
می کنند.این مســئول ضمن اشاره به زمان 
خدمت رســانی خادمیاران کرمانشاه گفت: 
تاکنون بیش از 500 خادمیار رضوی برای 
ارائه خدمت در موکب های چهارگانه دفتر 
نمایندگی آســتان قدس استان کرمانشاه 
مزین به نــام امام رضا)ع( اعــالم آمادگی 

کرده اند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

شمیم رضوی بر ساحل خلیج فارس

 آســتان  از کوچه پســکوچه های خاکی جزیــره هرمز، از 
محله های شــهناز، خواجه عطا، بولوار امام حسین)ع(، خیابان 
پیامبر اعظم)ص( که عبور می کنی خانه های قدیمی نســبتاً 
بزرگ با دیواره های ســیمانی در مقابلت ظاهر می شــوند که 
آن روی دیگر جزیــره را نمایان می کند. چهره ای از فقر و رنج 
زنان و مردانی که مشــکالت و محرومیت رنگ دیگری به این 
جزیره خاکی بخشــیده و آن ها را دلخوش کرده  به کمک های 
نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، آســتان قدس رضوی 
و... این گزارش روایتی اســت از همراهی خبرنگار آستان نیوز با 
خادمیاران رضوی در کوچه پسکوچه های این جزیره محروم تا 
با حضور و تالش  خود دریچه  امیدی برای ســاکنان این جزیره 
بگشایند. جهادگرانی که بی وقفه به دنبال رفع درد و رنج ساکنان 
این جزیره خونگرم هستند تا ذیل سایه عنایت حضرت رضا)ع( 

گوشه ای از مشکالت و نیازها را مرتفع سازند.

 كولرها هم كم می آورند
میهمان خانه زن جوانی در محله دو هزار می شویم. بانویی که 
همسرش هفت سال پیش بر اثر تصادف فوت کرده و هم اکنون 
سرپرست سه دختر 11، 6 و 3 ساله است. خانه شان کوچک و 
تاریک اما مرتب است. وقتی راجع به وضعیت زندگی شان سؤال 

می شــود، می گوید: »درآمد ما از یارانه  دولت و مبلغ 80 هزار 
تومانی که بهزیستی کمک می کند تأمین می شود. دو فرزندم 
مشــکل کلیوی دارند و سه سال اســت که زیر نظر پزشکان 
شیرازی اند و این درآمد کفاف زندگی ما را نمی دهد و بخشی از 
مخارج را خیران و بخشی دیگر را خادمیاران متقبل می شوند«. 
به کولر خانه اش اشــاره می کند و می گوید: »جزیره هرمز هیچ 
زمان هواي خنک به چشم نمي بیند، تابستان که مي رسد هوای 
اینجا چیزي شبیه جهنم می شود. اگر کولر و پنکه نباشد نفس 
کشیدن سخت است و گاهی حتی کولرها نیز در این گرما کم 
می آورند و توان خنک کردن فضا را ندارند. پیش از این ما هیچ 
وسیله سرمایشی نداشتیم و در گرمای باالی 45درجه به سختی 
زندگی می کردیم، اما به لطف خدا خادمیاران رضوی به سراغ ما 

آمدند و برایمان کولر تهیه کردند«.

 بوی پیراهن یوسف
مقصد بعدی مان خانه پیرزنی نابینا در شــهرک توحید است. 
اتاقی محقر و کوچک با دیوارهایی گلی که یک دست رختخواب 
و چند عدد پشتی و پایه ای فلزی که سرمی به آن آویزان شده 
تنها دارایی اوست. وقتی خادمان با پرچم سبز بارگاه منور رضوی 
وارد خانه می شوند، پیرزن گویی بوی پیراهن یوسف را استشمام 
کرده و از عطر این حضور نوری دوباره به چشــمانش نشسته. 
با لهجــه بندری اش قربان صدقه خادمان می شــود و به آن ها 
خوشــامد می گوید. »بی بی سکینه« از درد و رنجش می گوید. 
از اینکه نابیناست و6 سال دیالیز می شود و چندوقتی است، فلج 
شــده. در این فصل گرما خود را با بادبزنی حصیری خنک نگه 
می دارد. وقتی بسته های مواد غذایی و کولر را به او اهدا می کنند 
اشک از دیدگان بی فروغش جاری می شود و می گوید: »امیدی 
به زنده ماندن نداشــتم، خدا خیرتان بدهد که آخر عمری به 
سراغم آمدید و احوالی از ما پرسیدید. پایی برای رفتن به مشهد 

که ندارم اما پیش از مرگم آقا به دیدنم آمد«.

 رونق كسب و كار در هرمز
مسئول کارگروه اشتغال خادمیاران رضوی استان هرمزگان 
نیز در ارتباط با حل مشکل بیکاری این خانواده و همچنین 
کمک به سایر نیازمندان این جزیره ابراز می کند: ما از طریق 
کانون خادمیــاری محالت، افراد توانمنــد و جویای کار را 
شناســایی می کنیم و ســپس آن ها را به صاحبان مشاغل و 
کارآفرینــان معرفی کرده و آموزش های الزم را به آن ها ارائه 
می دهیم تا بتوانند کســب  و کار برای خود راه اندازی کنند. 
ایــن قول را هم می دهیم تا بتوانیــم در درمان بیماران این 
خانواده و ایجاد شــغل مناســب برای آنان اقدامات سریع و 
الزم را انجــام دهیم. وجدان حقیقــی می گوید: ما در 6 ماه 
ابتدایی ســال جاری 15 پویش راه انــدازی کرده ایم که در 
زمینــه حمایت از ایتام، توزیع 10هزار پرس غذا، تهیه 313 
سری جهیزیه، ساخت سرویس بهداشتی، اقدامات عمرانی، 
کارآفرینی، اشــتغال و... فعالیت داشــتند. وی با بیان اینکه 
با بررســی های به عمل آمده، یک هزار خانوار در سراســر 
اســتان هرمزگان شناســایی شــدند که فاقد کولر هستند، 
اظهار می کند: در بازدیدهایی که در حوزه ایتام و مشــکالت 
معیشتی مردم داشتیم متوجه شــدیم که خانواده هایی در 
تابســتان گرم فاقد سیســتم سرمایشــی بودند. بنابراین از 
ابتدای دهه کرامت تا عید غدیر با راه اندازی پویش »نونوار« 
مبالغ نقدی از محل کمک های مردمی جمع آوری شــد که 
از محل این کمک ها توانســتیم 110 کولر خریداری و بین 
خانواده های نیازمند توزیع کنیم؛ همه این موارد ذیل پرچم 
حضرت رضا)ع( و تنها با عشــق به امام رضا)ع( انجام گرفته 
و خوشــبختانه تاکنون این پویش ها به خوبی پیش می رود. 
حقیقــی می افزاید: در حال حاضر نیز طــرح ویژه ای به نام 
نذر اشــتغال کلید خورده که به صورت آزمایشی در استان 
هرمزگان در حال انجام بوده و قرار اســت در گام بعدی در 

سطح ملی انجام شود.

گزارش خبری
یک روز با خادمیاران رضوی در کوچه پسکوچه های جزیره هرمز

حاشیه
روش های پاسخگویی به سؤاالت دینی در حرم رضوی

در حــال حاضــر در قالــب پنج روش 
نسبت به ارائه پاسخ به سؤاالت شرعی 
و دینی زائران و مجــاوران حرم مطهر 
رضوی توسط کارشناسان مذهبی ویژه 
پاسخگویی به این سؤاالت اقدام می شود 
که عبارتنــد از: دفاتر پاســخگویی به 
سؤاالت شرعی و اعتقادی، بیان احکام 
بین نمازهای جماعــت ظهر و عصر و 
مغرب و عشــا، آموزش عمومی احکام 
بــا عنوان فقه و زندگی و پاســخگویی 
غیرحضــوری شــامل ســامانه تلفنی 
32020 و سامانه پیامکی 30002020. 
سامانه تلفنی 32020-051 به صورت 
شــبانه روزی آمــاده پاســخگویی به 
پرسش های دینی و مذهبی مخاطبان از 
سراسر کشور و جهان )زائران، مجاوران 
و عمــوم مردم( در همه ایام ســال، در 
تمامی ایام هفته و در همه مناسبت های 
مذهبــی، دینی، ملی و مناســبت های 
ویژه و خاص اســت، به گونه ای که این 
سامانه فعال در هر لحظه از 24 ساعت 
شبانه روز و از طریق تماس تلفنی، آماده 
پاســخگویی به سؤاالت دینی و شرعی 
عموم مخاطبان از سراسر کشور و جهان 
بوده و از این نظر در کشور به عنوان یک 
ســامانه تلفنی منحصر به فرد، مطرح 

است.
همچنین با راه اندازی این سامانه تلفنی)با 
خطوط تلفن مجزا و مســتقل( سعی 
شده اســت از بار ترافیکی تماس های 
تلفنی عموم مردم)زائران و مجاوران( با 

مرکز تلفن و مخابرات)تلفنخانه( حرم 
مطهر رضــوی در زمینه ارتباط با دفاتر 
پاسخگویی به ســؤاالت شرعی مستقر 
در مجموعه بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( 
کاسته شود و زائران و مجاوران راحت تر 
و ســریع تر بتوانند به صورت تلفنی با 
کارشناسان پاسخگویی به سؤاالت دینی 

حرم مطهر ارتباط برقرار کنند.
در ســامانه پیامکی، پــس از دریافت 
پرســش های مخاطبان و عموم مردم 
پاسخ مناسب توسط کارشناس مذهبی 
ویژه پاسخگویی به ســؤاالت شرعی و 
دینی آماده می شود و سپس توسط یک 
استاد مجرب )اصطالحاً استاد ارزیاب(، 
مورد بازنگری و ارزیابی قرار می گیرد و 
پس از تأیید وی به طــور خودکار و از 
طریق سیستم رایانه ای و ارسال پیامک، 
به شــماره تلفن همراه مخاطب مربوط 

)سؤال کننده( ارسال می شود.
دفاتر پاســخگویی به ســؤاالت شرعی 
بارگاه منور امام هشتم)ع( )به تفکیک 
ویژه برادران و خواهران( در صحن ها و 
رواق های حــرم مطهر رضوی از جمله: 
صحن هــای آزادی، انقالب اســالمی، 
پریزاد،  اســالمی، مدرســه  جمهوری 
مسجد گوهرشاد، رواق دارالحجه، رواق 
دارالمرحمــه و... در حال حاضر به طور 
حضوری و مستقیم نسبت به پاسخگویی 
به پرسش های شرعی، دینی و اعتقادی 
مخاطبان، زائران و مجاوران انجام وظیفه 

می کنند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



به یاد استاد
مرحوم استاد کاظم محمدزاده، انسانی پرتالش و 
خادم قرآن در فضای داخلی و عرصه بین المللی بود 
وعمر شریفش را در راه تعلیم و تربیت شاگردان 
قرآنی خویش به تمام و کمال صرف کرد؛ به طوری 
کــه نامش همواره برتــارک تاریخ جامعه قرآنی 
کشور به نیکویی خواهد درخشید. افزون بر این 
و به گواهی آشنایان دور و نزدیک او رفیق شفیق 
وهمراه همیشگی برای دوستان و عزیزان خویش 
بود . صفت بارز و ویژگی ممتاز استاد محمدزاده 
نسبت به پیشکسوتان قرآنی اش تلمذ و شاگردی 
درمحضر مفسر و معلم بزرگ قرآن حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در قبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
بود .او همچنین از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
مبدع جلسات قرآنی درسطح شهر مشهد و کشور 
بود .این استاد معظم و گرانقدرقرآن کریم به لحاظ 
فکری و تربیتی دارای شخصیتی صادق و بی ریا 
بود .گفتار خــودش را صادقانه به زبان می آورد و 
درخصوصیات اخالقی او هیچ گونه رگه ای ازنفاق 
ودورویی دیده نمی شــد. با دوستانش آن چنان 
مهربــان بود که گاهی اگر مدتــی از دیدار آن ها 
می گذشــت، زبان به شکوه و شکایت می گشود. 
مرحوم حاج کاظم محمدزاده شخصیتی مستقل و 
سرشتی پاک داشت و در تک تک آنات و لحظات 
عمرش آن چنان انیس با کالم قرآنی و قدسی شده 
بود که آن چه را قرائت می کردو برزبان می آورد، 
خودنیز عامل به آن بود. هیچ دلی ازاو نرنجید، بلکه 

مرهمی بردل های رنجیده بود . 
من ازســال هــای دور توفیــق رفاقــت با این 
اســتادجلیل القدر را داشتم و از نزدیک شاهد و 
ناظر بودم که چگونه درعرصه خدمات فرهنگی 
و معنوی به خصوص درآســتان قــدس رضوی 
وبرگزاری جلســات با شــکوه قرآنی تمام تالش 

وهمت خویش را مصروف می دارد.
ایجاد پایگاه قرآنی درآستان قدس رضوی یکی 
ازابتکارات و اندیشــه های این استاد عزیز بود.
وی عالوه برحسینیه خیاط ها که آن را به همراه 
استادانی چون هاشــم روغنی و سید مرتضی 
فاطمی و ســایر خادمان و پیشکسوتان قرآنی 
تأســیس کردند، در بنیاد فرهنگی اجتماعی 
مهر نیز از ســال ۱۳۸۶نســبت به ایجادیک 
پایگاه قرآنی همت گماشت که امروز از باقیات 
صالحات این استاد گرانقدر، دانش آموخته هایی 
هســتند که درعرصه قــرآن، نورانیت و فروغ 
خویش را دارند. بی شک تالش های آن مرحوم 
درعرصه توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی تا ابد در 
یاد مردم باقــی خواهد ماند. از محضر خداوند 
بــرای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای 
خانواده و دوستانش شکیبایی و پاداش نیکو در 

دو جهان را مسئلت می نمایم.

خبر

خبر

»دغدغه های فرهنگی« شرحی 
بر یکی از بیانات رهبر انقالب 

در مقوله فرهنگ
که  فرهنگی«  »دغدغه هــای  کتاب  معارف: 
نخستین بار در سال ۱۳92 از سوی مؤسسه 
فرهنگی هنری ایمان جهادی و نشــر صهبا 
منتشر شد و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت، 
در حقیقت شــرحی مزجی است بر یکی از 
بیانات محوری رهبر معظم انقالب با استفاده 

از دیگر بیانات ایشان. 
متــن محوری کتاب، مربوط بــه دیدار رهبر 
انقــالب با عناصــر جبهه خــودي در حوزه 
فرهنگ در ســال ۱۳7۳ است؛ در این جلسه 
هم مسئوالن دولتي در حوزه فرهنگ حضور 

داشته اند و هم گروه هاي مستقل فرهنگي. 
َمزج به معنای ترکیب و آمیختگی اســت و 
وقتی متن با شــرح متن، بــه گونه ای در هم 
بیامیزد که متنی جدید بــه وجود بیاید، به 
این گونه شــرح، مزجی می گویند. در کتاب 
»دغدغه های فرهنگی«، همه کلمات کلیدی 
استفاده شــده توسط رهبر انقالب، استخراج 
شده و در مورد بعضی کلمات تحقیق محتوایی 
انجام گرفته اســت. تحقیق محتوایی همان 
شرح ترکیبی متن محور را تشکیل می دهد و 
برای شرح متن محوری، از بیانات خود ایشان 

استفاده شده است. 
در فصل اول این کتاب »طرح دغدغه« مطرح 
می شــود و سه فصل دیگر به عنوان پیش نیاِز 
ادامه بحث، آمده است. سه فصِل »منشأ انقالب 
اســالمی«، »فرهنگ و هنر ایران و انقالب« و 
»جریان روشنفکرِی بیمار« در مجموع به شرح 
تاریخچه  جریان فرهنگــی ایران پس از ورود 

اسالم تا زمان پیروزی انقالب می پردازد. 
فصل پنجم »جریان روشــنفکری و انقالب« 
را بررسی می کند؛ در فصل ششم »تهدیدات 
درونی«، فصل هفتــم »تهدیدات و تهاجمات 
بیرونــی« و در فصل هشــتم »توقع انقالب از 
جبهه فرهنگی« مطرح می شود و در فصل نهم 

»استنتاج« صورت می گیرد.
نتایج بحــث رهبر معظم انقالب که در فصل 
پایانــی این کتاب آورده شــده را می توان در 
چهار محور زیر خالصه کرد: »بایستی خودمان 
را برای خدمــت در هر جا و به هرگونه آماده 
کنیم«؛ »در جمهوری اسالمی هر جا که قرار 
گرفته اید، همان جا را مرکز دنیا قرار دهید«؛ 
»می  توان با کار هنری به جایی رســید که با 
افالکیان در مجاهدت بــود«؛ »بار خدا زمین 
نمی ماند، خوش به حال کسی که توفیق پیدا 

کند این بار را او بکشد«.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  عمار یاسر یکی از یاران خاص 
پیامبــر اکرم)ص( و پس از آن امیرالمؤمنیــن)ع( بود. فردی که از 
نخستین ایمان آورندگان و همواره پیرو و یاور رسول خدا)ص( بود 
و در تمام نبردهای آن حضرت شرکت داشت. شخصیتی که رهبر 
انقالب اســالمی نیز بارها درباره نقش بصیرت افزایی او در فتنه ها 
رهنمودهایی داشته و  فرموده اند: »در جنگ صفین یکی از کارهای 
مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود... یک جا می دید اختالف 
پیدا شده، یک عده ای دچار تردید شدند، بگو مگو توی آن ها هست، 
خودش را به سرعت آنجا می رساند و برایشان حرف می زد، صحبت 

می کرد، تبیین می کرد؛ این گره ها را باز می کرد«.
به مناسبت نهم صفر، سالروز شهادت پرچمدار سپاه کوفه در جنگ 
صفین با حجت االسالم مهدی طائب، رئیس شورای مرکزی قرارگاه 
راهبردی عمار به گفت وگو پرداخته و از این شخصیت بزرگ تاریخ 
اسالم بیشتر شنیدیم. شخصیتی که به فرموده رسول خدا)ص( تا 

مغز استخوان، مملو از ایمان بود. با ما همراه باشید:

  عمار نماد بصیرت است
حجت االســالم مهدی طائب در ابتدا و درباره شخصیت عمار یاسر 
می گوید: عمار فرزند یاسر و سمیه از بردگان منطقه آفریقا بود که در 
مکه زندگی کرده و از اولین بردگانی بودند که به پیامبر اکرم)ص(

ایمان آوردند. با شکنجه های مشرکان و پس از شهادت یاسر و سمیه، 
عمار برای در امان ماندن جانش به ظاهر ســخن دشمنان اسالم را 
پذیرفــت تا از عذاب نجات پیدا کند. اما وقتی با ناراحتی از این کار 
خدمت پیامبر اکرم)ص( رسید، ایشان فرمود: اگر کسی از روی اکراه 

و اجبار کلمه ای را بگوید ولی اعتقاد قلبی اش نباشد، اشکالی ندارد.
او اضافه می کند: عمار در زمره یاران خاص پیامبر اکرم)ص(بود اما 
توســط سرمایه داران مدینه و مکه که برحسب ظاهر هجرت کرده 
بودند، مورد طعنه هم قرار می گرفت. او از جمله کسانی بود که در 
غوغای پس از پیامبر اکرم)ص( و حق و ناحقی که به وجود آمد، در 
کنار حق ایستاد. عمار فردی زیرک و دارای معرفت دینی باال بود که 
از پیامبــر اکرم)ص( همه چیز را فرا گرفته و گوش کرده بود. قرآن 
را خوب فراگرفته و از آن باالتر فهمیده بود که علم قرآن پیش چه 

کسی است و این کتاب، کتاب کیست  .
رئیس شــورای مرکزی قرارگاه راهبــردی عمار با بیان اینکه عمار 
شاگردی پیامبر اکرم)ص( را کرده و پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( 
نیز شــاگرد امیرالمؤمنین)ع( بود، تصریح می کند: او می دانســت 
پیامبران منبع علم هستند و از محضر آنان این علم را کسب کرده 
بــود. به دلیل همین علم و تقوای زیــاد، فریِب بازی دنیای پس از 
پیامبر اکرم)ص( را نخورد. او خیلی راحت می توانست تبدیل به یک 
سرمایه دار بزرگ شود زیرا هر کس به خصوص از اصحاب درجه یک 
پیامبر اکرم)ص( به سمت مخالفان امیرالمؤمنین)ع( می رفت، اموال 

زیادی در اختیارش قرار می دادند؛ اما عمار نرفت و با همان زندگی 
ســاده زمان پیامبر اکرم)ص( در کنار امیرالمؤمنین)ع( ماند. تقوا و 
علم، بصیرتی را برای عمار یاسر فراهم کرده بود که او جزو اشخاص 
ویــژه و خاصی قرار گیرد که در عین بودن کنار امیرالمؤمنین)ع(، 

می توانست روی جریان های روز اثر بگذارد.

  أین عمار؟
حجت االســالم طائب در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر معظم 
انقالب بارها عمار را به عنوان فردی شاخص معرفی کرده اند، توضیح 
می دهد: کلمه »أین عمار« بیان امیرالمؤمنین است. ایشان پس از نبرد 
صفین، جریان حکمیت و هجومی که معاویه آورد و در حقیقت دایره 
را بر امیرالمؤمنین)ع( تنگ کرد، در خطبه ای فرمود، تنها راه حل این 
است که ماجرای شام را حل کنیم زیرا در غیر این صورت مسلمانان 

رو به سقوط خواهند رفت و یاور خواستند.
این کارشناس دینی یادآور می شود: قاعده این بود که امام علی)ع( 
در نماز جمعه سخنرانی کرده و بعد طلب نیرو می کردند و رؤسای 
عشایر پس از بلند شدن، اعالم آمادگی می کردند. امیرالمؤمنین)ع( 
در نماز جمعه خطبه ای را خواندند و پس از معرفی دنیا و شــهدا 
منتظر بودند که افراد اعالم آمادگی کنند، اما کســی برنخاســت. 
حضرت گریستند و یارانشان را یادآوری کردند و گفتند: کجا هستند 
آن یاران و برادرانی که در مسیر حق حرکت کردند و از مسیر حق پا 

را فراتر نگذاشتند. عمار کجاست؟ کجا هستند یارانی که بر شهادت و 
درگیری ها پیمان بستند؟

او می افزاید: عمار کسی بود که حق را می فهمید و به دنیا گرایش 
پیدا نکرده بود. دنیا او را نگرفته و متوقفش نکرده بود. برخی مواقع 
انســان حق را یاری نمی کند چون حق را نمی شناسد؛ این افراد 
جاهل متمسک هســتند و افرادی هستند که می خواهند بیدار 
شوند ولی حق را نمی شناسند. عده ای هم حق را می شناسند اما 
چون طالب دنیا هستند و در دنیا غوطه ور شده اند، از یاری کردن 
حق خودداری می کنند. این افراد دو دســته هستند. دسته ای از 
آن ها عافیت طلب هســتند در واقع علیه حق شمشیر نمی کشند 
اما علیه باطل هم شمشیر نمی کشند. این افراد با سکوتشان علیه 

باطل، به باطل کمک می کنند.

  عمار در دام دنیا نیفتاده بود
حجت االســالم طائب تصریح کرد: عمار کســی بود که در دام دنیا 
نیفتــاده بود و حق را می فهمید، بنابراین در دفاع از حق که آن روز 
امیرالمؤمنین شــاخصش بــود، ذره ای کوتاهی نمی کرد. عمار بعد 
از پیامبــر اکرم)ص( نیز در مدینه وظایف خــود را انجام داد. او هم 
در مدت خانه نشینی امیرالمؤمنین)ع( با بصیرت باالیی که داشت 
توانست در یک همراهی ظاهری با حاکمیت ها، برای امام علی)ع( 
یاور درست کند و هم در اوج هجوم به ایشان در طول حکومت پنج 

ســاله، در جمل، صفین و یا غوغایی که بعد از مرگ عثمان افتاد، 
برای حق کار کند.

او عنوان می کند: دلیل تأکید رهبری بر شــخصیت عمار این است 
که شرایط زمان ما مشــابه زمانه پایان نبرد صفین است. یعنی به 
نقطه پیروزی نزدیک شــده ایم و دشمن نیرویی برای زمین زدن ما 
ندارد. به طور نمونه در سال۱۳۶7 هواپیمای مسافربری ما در آسمان 
خلیج فارس هدف حمله آمریکا قرار گرفت و افراد بی گناه بسیاری 
کشــته شدند. در آن زمان جز گریه و اندوه نتوانستیم کاری کنیم، 
اما حاال با مقاومت، تالش و استقامت به نقطه ای رسیدیم که پهپاد 

آمریکایی را به راحتی ساقط می کنیم.
رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار ادامه 
می دهد: امروز رهبر معظــم انقالب می گوید »أین 
عمار« یعنــی باید عمارها توضیــح بدهند که این 
یک بازی خطرناک اســت. بازی است که در جنگ 
صفین علی بن ابیطالب)ع( را از یک ســاعت مانده 
بــه پیروزی کل دیــن، به هزار و خرده ای ســال 
عقب ماندگی مؤمنان برگرداند. اگر آن زمان مسئله 
شام حل می شد امروز با این استکبار جهانی و این 
ستم در یمن، سوریه، عراق، کشمیر و جای جای 

جهان اسالم روبه رو نبودیم.

  دنیای امروز تشنه عملکرد عمار است
او تصریــح می کند: انقالب اســالمی در حال قطع 
کردن ریشــه های ظلم و ســتم اســت. شاخص 
 مــا برای مبــارزه بــا ظلــم، همراهی بــا حق و

علی بن ابیطالب)ع( است. یعنی رهبر انقالب امروز 
والیت فقیه است و عمارها باید خودشان را با شاخص 
ایشان تطبیق بدهند. امروز همه ما باید عمار شویم. 
اینکه رهبر معظم انقالب نام عمار را آوردند از باب 
این است که امروز عملکرد عمار الزم است. ایشان در 

دیدار با خبرگان فرمودند: انتظار این است که بدانید و بگویید. این 
ویژگی عمار بود؛ او می دانســت و می گفت. حجت االسالم طائب به 
فتنه سال ۸۸ نیز اشاره کرده و می گوید: در فتنه۸۸ حق و باطل با 
هم مخلوط شــده بود. پس از 9 دی، زمانی که تالش رهبر انقالب  
در بصیرت دهی به ثمر نشست، ایشان فرمودند: این فتنه بصیرتی به 
ملت ما داد که آن ها حاال می توانند به دنیا بصیرت بدهند. دشمنان 
بعد از فتنه۸۸ به شگرد جدید عملیات تکفیری ها دست بردند، زیرا 
متوجه شدند داخل کشور نمی توانند کاری کنند. فتنه تکفیری ها 
موجب شد بصیرت باالیی داشته باشیم که بر اساس آن مدافع حرم 
درست شد و امروز مردم سوریه که در ابتدا فریب تکفیری ها را خورده 
بودند، بصیرت گرفتند؛ در عراق، افغانستان و پاکستان نیز چنین شد.

در سالروز شهادت عمار یاسر، رئیس شورای مرکزی قرارگاه راهبردی عمار از ویژگی های خاص شخصیتی و رفتاری این صحابه پیامبرa می گوید

همه باید عمـار شویم

اربعین، حقیقتی فراتمدنی و تمدن ساز است     فارس: آیت اهلل میرباقری گفت: عاشورا، اربعین و عزاداری سیدالشهدا )ع(، حقیقتی فراتمدنی است که می تواند در ساخت یک تمدن اثرگذار باشد. آیت اهلل میرباقری در آیین رونمایی از کتاب »قدم عاشقی« نوشته محمدرضا 
 عابدینی با اشاره به ظرفیت های امت سازی و تمدن سازی عاشورا و اربعین، به عنوان یکی از تالش های انبیا در امت سازی، به داستان امت سازی و تمدن سازی ابراهیم به عنوان یک مصداق پرداخت که بیان آن در کتاب قدم عاشقی نیز آمده است. وی گفت: با این نگاه، دغدغه 

نبی مکرم اسالم)ص(، امت سازی توحیدی است و این امت سازی بر محور والیت امام شکل می گیرد. 

شورای عالی سیاست گذاری اربعین راه اندازی شود      قدس :حجت االسالم محسن الویری پیشنهاد راه اندازی شورای عالی سیاست گذاری اربعین با ترکیبی از شخصیت های حقوقی و حقیقی ایرانی و عراقی از بین علمای دین و دولتمردان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد را مطرح کرد. تردیدی 
نیست که اگر این مراسم از منظر جامعه  شناختی، فرهنگ شناختی، مردم شناختی، ارتباط شناختی، روان شناختی و مانند آن مورد واکاوی قرار گیرد ظرفیت های مدیریت پذیر آن هر چه بیشتر هویدا خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد می شود شورای عالی سیاست گذاری اربعین با محوریت طرف عراقی و با 

ترکیبی از شخصیت های حقوقی و حقیقی ایرانی و عراقی از بین علمای دین و دولتمردان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد راه اندازی و با نگاهی تمدنی مجموعه فعالیت های اربعین راهبری شود. 
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یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش یازدهم  علی کریمی قدوسی

ضرورت هم افزایی نیروهای انقالبی برای ایجاد تمدن اسالمی

معارف: دشــمن برای نفوذ در جامعه اسالمی، با برنامه ریزی های 
تخصصی نمادهایــی تولید می کند که گســترش آن ها در بین 
مســلمین در بسیاری از اعتقادات و اخالقیات تأثیرگذار است. در 
مباحث روان شناسی و جامعه شناختی انواع تأثیرگذاری این موارد 
مانند نماد صلیب یا زدن کراوات، در بُعد فردی و در بُعد کالن بر 
رفتارهای اجتماعی بسیار مطرح اســت و اینکه تأثیرات آن ها از 
کجا آغاز و به کجا ختم می شــود. نمونه دیگر، میزان تأثیرگذاری 
رفتار گروه های مرجع و نخبگان در جامعه است که متأسفانه باز 
هم از دید مسئوالن فرهنگی حکومت مغفول مانده است. گاهی 
گمان می شود فاسد شدن یک مرجع تقلید در فساد جامعه بسیار 
تأثیرگذار است در حالی که امروزه سیل فراوان خواننده و هنرپیشه 
و فوتبالیســت و... در فضاهای مجازی مانند اینستاگرام چنان به 
صحنه آمده اند کــه گاه ۱00هزار دنبال کننــده دارند و باوجود 
بی سوادی برخی از آن ها،  میزان تأثیرگذاری شان در یک موضوع 
بیشتر از ده ها دانشمند است. اگر برای این شخصیت ها،  ستاره ها،  
سلبریتی ها و برخی مهره های نفوذی دشمن برنامه ریزی، مدیریت 
و جهت گیری انجام نشــود، فعالیت های فرهنگی دلسوزان دینی 
بی ثمر خواهد ماند که این مهم جز با یک مهندسی فرهنگی دقیق 
و تعیین شــاخص های اصلی آن میسر نمی شود؛ به همین دلیل 
رهبر معظم انقالب بر شناسایی و پیگیری روش های تأثیرگذاری 
در جامعه اسالمی تأکید دارند؛ »یک نقشه مهندسی فرهنگی الزم 
اســت. ما وضع فرهنگی مطلوب کشــور را تصویر کنیم و اجزای 
متشکل آن را در مقابل خودمان ترسیم کنیم، بعد ببینیم کجاها 
اولویت دارد، کجاها احتیاج به مراقبت بیشــتر دارد؛ به آنجاهایی 
که در این مدت مغفول عنه باقی مانده، برســیم و مسئله را دنبال 
کنیم؛ یک جاهایی سرمایه گذاری بیشــتری الزم دارد، به این ها 
توجه کنیم. این، مهندســی فرهنگی است؛ که خب، کار سختی 

است؛ از نقشه جامع علمی سخت تر است«.
نکته دیگر مورد تأکید رهبری »هم افزایی نیروهای مؤمن و انقالبی« 
اســت تا نیروهایی که هدف  آن ها تحقق امور مرضی خداوند در 
جامعه است، در کنار یکدیگر و با همدیگر فعالیت کنند. در شرایط 

فعلی جامعه، کنار گذاشــتن اختالف سلیقه ها و محور قرار دادن 
آنچه حق اســت، یک ضرورت فوری است؛ چرا که شیاطین دائم 
در حال تفرقه انداختن بین کســانی هستند که هدف مشترک 
الهی دارند. اگر مســلمانان با وجود اختالفات بخواهند در مقابل 
جبهه کفر متحد شوند، شیاطین به روش های مختلف بین آن ها 
تفرقه می اندازند. حتی اگر در جهان تشــیع بخواهد چنین اتحاد 
و دغدغه ای برای ایجاد حکومت دینی و اســالمی شکل گیرد، باز 
تفرقه به میان می آید تا این مقصد الهی محقق نشــود. در نظام 
جمهوری اســالمی نیز همین مطلب صادق است؛ ولی باید همه 
افراد جامعه اعم از مســئوالن و مردم عادی در تحقق هدف عالی 
نظام که ایجاد تمدن اسالمی است، متحد بوده و برنامه ریزی شده 

عمل کنند.

 اهمیت و نقش رسانه در فرهنگ سازی
یکی از موارد مهمی که متأسفانه در بین مجموعه امور فرهنگ ساز 
در بحث مهندسی فرهنگی، مورد غفلت شدید مسئوالن قرار گرفته، 
ابزار »رســانه« است. تقریباً تمام امور نمادسازی، شخصیت سازی، 
هنجارسازی و هنجارشکنی از کانال رسانه انجام می شود؛ »امروز 
رسانه ها در دنیا فکر، فرهنگ، رفتار و در حقیقت هویت فرهنگی 
انسان ها را القا می کنند و تعیین کننده هستند«؛ »این همه در فضای 
مجازی و در رســانه ها فعالیت می کنند، میلیاردها خرج می کنند 
بــرای اینکه بتوانند از جوان ایرانی اخــالق را، ایمان را، پایبندی 
به شریعت را، حیا را سلب کنند و بگیرند؛ چرا؟ چون این ها مایه 
اقتدار کشــور است. با جوان مؤمن متشّرِع با حیای باایمان که در 
مقابل این وسایل شهوت انگیز نمی لغزد و می تواند خودش را نگه 
دارد و برای کشور مایه اقتدار است؛ دشمنند«؛ »رسانه ما، هم باید 
ناظر باشــد به خنثی کردن کار دشــمن در داخل، هم باید ناظر 
باشــد به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. به نظر من همه 
تالش ها و کارهایی که در کشور صورت می گیرد، به یک معنا، یک 
طرف؛ کار رسانه ملی - یعنی صدا و سیما - طرف دیگر. این ها دو 
جریان هستند؛ وااّل اگر خیلی کار انجام بگیرد، اما رسانه ملی فعال 
نباشــد، تأثیرش بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که باید باشد... 
به نظر ما آن مأموریِت محوری عبارت اســت از مدیریت و هدایت 
فکر، فرهنگ، روحیه، اخالِق رفتاری جامعه، جهت دهی به فکر و 
فرهنگ عمومی، آســیب زدایی از فکر و فرهنگ و اخالق جامعه، 
تشــویق به پیشــرفت - یعنی روحیه دادن - و زدودن احساس 
عقب ماندگی«. این نــکات رهبر انقالب، ضــرورت کار فرهنگی 
عمیق در سازمان صدا و سیما به عنوان پرچمدار رسانه در کشور 
را می رساند؛ اما متأسفانه حکومت به عنوان نهاد قدرت تاحدودی 
می تواند در این زمینه فعالیت نماید و برخی سهل انگاری ها سبب 

شده خوراک فکری جامعه را دیگران تأمین نمایند.

منبر

 معارف  پانزدهمین شــماره فصلنامه »پژوهش نامه 
معارف حســینی« ویژه پاییز 9۸ به صاحب امتیازی و 
مدیرمسئولی محمدحســین مردانی نوکنده، شامل 

هشت مقاله منتشر شد.
عناوین مقاالت این شــماره بدین قرار است: »بررسی 
اعتبار و داللت حدیث نبوی: حســین منی و انا من 
حســین«، »مقام حســین بن علی)ع( در تفســیر و 
تأویل آیات قرآن کریم از دیدگاه تفاســیر فریقین«، 
»راهبردهای سیدالســاجدین علی بن الحســین)ع( 
در ترویــج فرهنگ عاشــورا«، »تجلی عزت و عظمت 
حســینی در دوبیتی خواجه معین الدین چشــتی«، 
»نهضت عاشــورا و جســت وجوی معنــای زندگی«، 
»چیستی عزاداری برای امام حسین)ع(«، »نکته هایی 

از معارف حسینی«، »معرفی کتاب«.

  مقام حسین بن علی)ع( در تفسیر و تأویل 
آیات قرآن کریم

در چکیده مقاله »مقام حسین بن علی)ع( در تفسیر 

و تاویل آیات قرآن کریم از دیدگاه تفاســیر فریقین« 
می خوانیم: »قرآن، کتاب انسان سازی است که انسان ها 
را به سوی سعادت و کمال هدایت می کند. حسین)ع( 

عدل و شــریک قرآن است. این شراکت او با قرآن را 
پیامبر در حدیث ثقلین تبیین نموده اند. کتاب قرآن، 
صامت است و امام، قرآن ناطق. حسین بن علی)ع( به 

دلیل ویژگی های خاصی که میان دیگر معصومان)ع( 
داراست، مورد توجه ویژه رسول اکرم)ص( و ائمه)ع( 
بــوده اســت. در پژوهش حاضر می کوشــیم به این 
پرسش پاسخ دهیم که دیدگاه های مفسران فریقین 
دربــاره منزلت امام حســین)ع( در قرآن و نقش آن 
در اربعین حســینی چیست؟ بررســی تحلیل آیات 
متعــددی در قرآن کریــم حاکی از آن اســت که 
بسیاری از آیات این کتاب الهی، به صورت مستقیم 
یا غیرمســتقیم و با بیان تفسیر یا تأویل، در شأن و 
منزلت سیدالشــهدا)ع( نازل و مورد توجه مفسرین 
فریقین قرار داشــته و جایگاه واالی ایشان را در این 

منابع اصیل اسالمی تبیین می نماید«.
  نهضت عاشورا و جست وجوی معنای زندگی

در طلیعه مقاله »نهضت عاشــورا و جست وجوی معنای 
زندگی« آمده اســت: »واقعه و نهضت عاشــورا مشحون 
از وجــوه گوناگون معنای زندگی مطلوب برای انســان 
اســت. این معنا با تأکید بر رویکرد فراطبیعت گرایی در 
مؤلفه هایی مانند، خداباوری، آخرت باوری، اخالق، هدف 

از زندگی، جایگاه انسان و مسئله شر قابل بازیابی است. 
درواقع، با بازخوانی نهضت عاشورا می توان نقش برجسته 
مؤلفه هــای مذکور را به روشــنی مالحظه کرد تا بتوان 
معنــای زندگی را به معانی چون ارزش، هدف و کارکرد 
زندگی مورد فهم و بازاندیشــی قرار داد. جســت وجوی 
معنای زندگی در نهضت عاشــورا، به معنــای عبور از 
الیه های ظاهری و جنبه شعائری آن و نفوذ در الیه های 

زیرین و آموزه های متعالی اصلی آن است.

  در پرتو تعالیم عاشوراست که تالش و تقالی ما 
را در این جست وجو ارزشمند می سازد

درواقع تقرب ما شــیعیان به ارزش ها و آموزه هایی مانند 
آزادی خواهی، عدالت طلبی، ظلم ستیزی، مظلوم دوستی، 
امر به معروف و نهی از منکر در پرتو تعالیم عاشوراست که 
تالش و تقالی ما را در این جست وجو ارزشمند می سازد. 
پس، دست یافتن و التزام عملی به آموزه های متعالی فوق 
در نهضت عاشوراست که جست وجوی معنای زندگی را 

برای ما ارزشمند می سازد«.

 معارف  رهبر انقالب اســالمی در دیدار با جمعی 
از موکــب داران عراقی حرکت عظیــم راهپیمایِی 
اربعیــن را ظرفیــت و ابزاری در جهــت نیل امت 
اسالمی به »تمدن نوین اســالمی« دانستند. از این 
رو، حجت االســالم دکتر احمد رهدار، استاد حوزه 
و دانشگاه و پژوهشــگر در گفتار زیر نگاهی داشته  
است به ابعاد و ظرفیت های تمدنی پدیده  پیاده روی 

اربعین.
در خصوص حرکت پرشــور اربعین حسینی، سخت 
اســت که با قاطعیت بگوییم مهم ترین ویژگی های 
آن چیســت. به  نظرم باید به چیستِی ظرفیت های 

تمدنی و تاریخی این منسک بپردازیم.
نکته اول این اســت که در این منسک ما به نوعی 
شاهد معنویتی متفاوت از جنس معنویت های دیگر 
در اســالم هســتیم. معنویت هایی مثل نماز و روزه 
و دیگر مناســک در اسالم معموالً یک مکان خاص 
و یک ثبــات و تمرکزی دارد، اما منســک اربعین 

حسینی گویا یک اعتکاف سیار است.
بر خالف اعتکاف های پیشینی که مثاًل به مسجد یا 

مکان مقــدس دیگری می رویم و چند روز خودمان 
را آنجا محصور می کنیم و به صورت متمرکز و ثابت 
به عبادت می پردازیم، این منسک اما از این ویژگی 
برخوردار اســت که عبادتــش از جنس عبادت در 
حال حرکت است. در واقع یک نوع اعتکاف جمعی 
سیار است که در آن هر اقدامی که انجام می دهیم، 
اقداماتی از جنس زندگِی عادی مثل خوردن، حرف 
زدن، خوابیدن و بحــث علمی یا ذکر گفتن و نماز 
خوانــدن و هر کاری از این جنس کنش ها، خودش 

مصداقی از این عبادت و این اعتکاف سیار است.
شــاید به تعبیر دیگری بتوان گفت جواز رفتارهای 
متکثر در متن این منســک ســبب می شود سالک 
خسته نشود و ســالکان  بسیاری با ذواق متکثر و با 
ظرفیت های جســمی و روحی متکثر بتوانند با این 
منسک نســبت بگیرند. همین ویژگی به نوبه  خود 
سبب می شــود هر سال جمعیتی بیش از سال های 
گذشــته را به ســمت خود دعوت کند. در واقع این 
ویژگِی حرکت اربعین با یک شیبی، به آن استعداد 
جهانی  شدن می  دهد و ما در همین دهه  اخیر نرخ 

رشد و شتاب این شیب را به وضوح دیده ایم.
نکته و ویژگــی دیگِر این منســک »نظم معنوی« 
آن اســت. بر خالف نگاه اولیه و بدوی به قضیه که 

در بعضی موارد به  نظر می رســد شاید نظم دقیقی 
رعایت نشده باشد، مثاًل در مقوله  بهداشت، اما وقتی 
به صورت کیفی تر تأمل می کنیم، متوجه می شویم 

نــه؛ در اینجا نوعی نظم حاکم اســت که ســبب 
می شــود میلیون ها نفر در یک زمــان و جغرافیای 
محدود بتوانند حوائج عادی زندگی شــان را تأمین 
 کنند و در عین حال، احساس سلوک در یک طریق 

معنوی داشته باشند.
این پدیده اساســاً با شــاخصه های مدیریت عرفی 
جهاِن امروز همخوانی نــدارد. مثاًل ما نمی توانیم با 
ایــن مدیریت عرفی 20 میلیــون جمعیت از اقوام 
و کشــورهای مختلف با زبان ها و بــا ُخلق و خو و 
فرهنگ های مختلف را در یک زمان و مکان محدود 
و مشــخصی جمع کنیم و در عیــن حال کمترین 
ناهنجــاری و تنش مذهبی و خشــونت  را شــاهد 

نباشیم.
همه سالکان این طریق گویی در قراردادی نانوشته 
متعهد شده اند به یک اصولی از جنس اصول معنوی. 
انگار همه در محضر امام حســین)ع( هستند. انگار 
همه در این دایره  مغناطیسی امام معصوم، حلیم و 
باگذشت و بااخالق شــده اند و این را همه به وضوح 

حس کرده اند.

گفتارایستگاه
گفتاری کوتاه درباره ظرفیت های تمدنی پیاده روی اربعینمنتشر شد
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به بیانیه گام دوم نگاه صرفاً توصیه ای نداشته باشیم
خصلت بیانیه های رهبر معظم انقالب ترکیبی بودن آن هاســت. 
این بیانیه ها ترکیبی از تبیین، موضعگیری، تحلیل و توصیه است. 
معموالً تالش می شود این چهار عنصر در همه بیانیه ها حفظ شود. 

در بیانیه گام دوم انقالب هم این چهار عنصر حفظ شده است.
در این بیانیه یک آرمان و هدف اساســی بیان شــده که در نگاه 
بنــده، محور غایی و نهایی آن اســت و از طرفی بر خالف تصور 
رایج، فلسفه وجودی بیانیه را هم تشکیل می دهد که گرامیداشت 
چهلمین سالگرد انقالب دانسته می شود. از نگاه بنده فلسفه بیانیه 
همان هدف غایی محتوایی اســت که در متن آن ارائه شده است 
و آن هم یک نظام همه جانبه پیشــرفته در راستای تمدن بزرگ 
مهدوی اســت. در واقع تمام بندهای بیانیه در خدمت این هدف 

قرار گرفته است.
هســته اصلی مخاطبان بیانیه گام دوم، جوانان هستند و بستر 
تحقق آن نیز دکترین ســپردن کارهــا به نیروی جوان و تکیه 
به بزرگ ترین ســرمایه کشور یعنی همان جوان هاست. جوانان 
فقط مخاطب پیام نیستند، دامنه راهبردی هستند که در آنان 
این مؤلفه ها تعریف می شــود و پیشران ها در این محیط عمل 

می کنند.
بیانیه شــامل دو رکن اصلی اســت؛ یکی دســتاوردهای انقالب 
اســالمی و دیگری آینده انقالب اسالمی. رهبر معظم انقالب در 
زمینه دستاوردها آن ها را خیلی دقیق بیان کردند و در بخش آینده 
هم بیش از آنکه همانند یک چشم انداز به ارائه یک تصویر جذاب از 

آینده بپردازند، یک متن آینده نگارانه واقعی ترسیم کردند.
نکته مهمــی که در مواجهه با این بیانیــه و بیانیه های رهبری 
بایــد به آن توجه کنیم این اســت که نباید بــه بیانیه گام دوم 
انقالب اســالمی نگاه صرفاً توصیه ای داشته باشیم، بلکه باید آن 
را بــه عنوان متنی آینده نگارانه مورد توجــه قرار دهیم. باید به 
جای مرعوب شدن در مقابل آینده های قطعی، برای آینده های 
احتمالی آماده شــویم؛ چراکه اعالم آینده هــای محتمل خود 
بخشی از ساخت آینده است. در آینده پژوهی به تصویر آینده های 
محتمل و قطعی می پردازند. بعضی از پژوهشگران در مطالعات 
آینده دنبال کشــف آینده نیستند، بلکه به دنبال ایجاد ظرفیت 

برای ساخت آینده قطعی هستند. 
نکتــه مهم دیگــر در این بیانیــه توجه به پیشران هاســت. در 
سناریونویســی و طراحی آینده بخشــی از مؤلفه ها پررنگ تر از 
دیگران هستند، ارتباطات بیشــتری دارند و یا دایره بزرگ تری 
را شــامل می شــوند که از آن ها به اصطالح به پیشــران ها یاد 
می شود. برای کشف پیشران ها از منظر رهبر معظم انقالب باید 
به محتوای بیانیه مراجعه کرد. روش اول این اســت که مفاهیم 
پرتکــرار در پیام را به کمک روش تحلیل محتوای کمی بیابیم، 
سپس با آنچه می تواند پیشران دانسته شود مقایسه کنیم. روش 

دیگر توجه به نقاط عطف بیانیه است که توسط رهبری در متن 
برجسته شده است. روش سوم هم آن است که بیانیه محور قرار 

داده شده و ترکیبی از روش های قبل استفاده شود.
اگــر به متن بیانیه دقت کنیم متوجه خواهیم شــد که برخی 
از پیشــران های آینده در متن به شــکل دستاوردهای گذشته 
آمده است. این پیشــران ها عبارتند از طرح و ترکیب اسالم و 
جمهوریت، ترکیب اســالم و استکبارستیزی، تمامیت ارضی، 
علم و فناوری، زیرســاخت عمومی، مشارکت مردمی، عدالت، 
اخالق و معنویت، ارتقای ســطح رقابــت و تراز چالش و ایجاد 

ارتباط بین استقامت و امید. 
در ادامه بیانیه نیز پیشــران های مشــترک گذشته و آینده بیان 
می شود؛ پیشــران هایی از جمله سرمایه جوانان، منابع طبیعی و 

بازارهای طبیعی عظیم و علم و پژوهش.
به طور کلی پیشران های آینده مد نظر رهبر انقالب از این قرار 
اســت: اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، کنشگری بین المللی و 
ســبک زندگی. این ها به طور مستقیم در جمالت اصلی آمده 
اســت. برخی پیشران ها در حواشــی آمده و برخی مستتر در 
پیام اســت؛ مانند تولید علم در چارچوب های دینی، تحلیل و 

نوسازی مدام و افق تمدنی.
برخی علت عــدم صحبت از حــوزه علمیه در متــن بیانیه را 
می پرسند که در پاسخ باید گفت این بیانیه خطاب به هیچ نهاد 
و یا صنفی نیســت. علت اشاره به دانشــگاه ها هم این است که 
بیشتر جوانان در این نهاد حضور دارند. با اینکه حوزه برای خود 
مسئولیت تعریف کرده اما جامعه امر معنویت و اخالق را به حوزه 
واگذار نکرده است. حوزه خاصیت برون مرزی بیشتری دارد ولی 

دانشگاه خصلت ملی دارد.
در خصوص علت توجه کمتر به مسائل بین المللی نیز باید گفت 
به بیان امام خمینی)ره( اســالم برای کشورگشایی نیامده است، 
باید جامعه مسلمین به گونه ای باشد که دیگران خود به این الگو 
جذب شوند. ما باید به جای تأکید بر قدرت بر الگو تأکید کنیم و 

الگوسازی کنیم؛ آینده از آن دولت های محلی خواهد بود.

یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین مجتبی الهی خراسانی

صفحه 4   1398/07/16

برگ سبز  و سند  کارخانه خودرو سواری سپند 
پی کی – ای  مدل 1385 به رنگ نوک مدادی روشن  
به  شماره پالک  ایران  74- 777 د 72 وشماره موتور  
  psv6815066035  وش��ماره شاس��ی M 131553089
ب��ه نام  ش��ایلین  س��نجری ف��رد مفق��ود واز درجه  
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س��ند مالکی��ت موت��ور س��یکلت آپاچ��ی ب��ه 
ش��ماره موت��ور : C1L4090369  و ش��ماره تن��ه 
: N2G***150J9415406 متعل��ق ب��ه آق��ای امیر 
عالئ��ی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی هیون��دای گرنجور م��دل 2012 
رنگ س��فید متالیک به ش��ماره انتظام��ی 398ج82 
ایران 36 شماره موتور G6DEBA783276 و شماره 
شاسی KMHFH41HXCA104603 به مالکیت محمد 
ابراهی��م تیموری مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 
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))آگهی مناقصات  عمومی((
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی کاالهای مشروحه ذیل را از تولید 

کنندگان یا تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید  .

استاندارد تولید /مشخصات فنی موضوعردیف
مبلغ تضمین شرکت در

فرایند ارجاع کار  به ریال
نوع تضمین شرکت در  فرایند ارجاع کار  

1
خرید ترپ سیلندر)  ترپ کانتینر ایزوله هیدرولیکی افقی مخازن یک تنی گاز کلر ( 

216/000/000نوع ورق  17mm4+ –A 516 GR 60به تعداد 3 عدد به همراه نصب و راه اندازی و آموزش 

1.واریز نقدی به حساب جاری شماره 
100050005 بانکی پاسارگاد شعبه 

آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده بانکی

2
خریدلوله چدن تایتون  به همراه واشر سایز 

200و250و300و400و500و600و800 به مقدار 22000 متر   

 ISO 2531-2009
DIN 1693

ISIRI 12445-2 ISO 8179-2
class c

7/800/000/000

Iso 2531 2009- class c2/300/000/000 خرید لوله چدن تایتون  با واشر سایز 100 به مقدار 22000 متر 3

DIN 28602, ISO 2531176/000/000خرید اتصاالت فلنچی در سایزهای مختلف 4

کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد      محل تأمین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .     تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت 1398/7/25 ازدفتر قراردادها شرکت 
آب و فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .    آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1398/08/11می باشد.   

 محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد ،خیابان فلسطین ، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب وفاضالب مشهد . تلفن 37008149  
  بازگشایی پاکات مناقصه مورخ 1398/08/12می باشد.   

 مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد .

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
80
88
84

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
بدینوس��یله به اطالع بازنشس��تگانی که عضو کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهرستان 
س��اوجبالغ می باش��ند می رس��اند مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون کارگران بازنشس��ته 
شهرس��تان ساوجبالغ جهت اصالح اساس��نامه کانون در روز چهارشنبه مورخ 98/8/8 رأس ساعت 
9:30 در محل مس��جد صاحب الزمان واقع در: هش��تگرد- شهرک ولیعصر- خیابان آزادگان- جنب 
دارائ��ی برگزار می گردد. لذا از کلیه بازنشس��تگان عضو کانون تقاضا می گردد درمجمع حضور به 

هم رسانید.
توضیح اینکه همراه داشتن کارت عضویت کانون و دفترچه تأمین اجتماعی شعبه هشتگرد الزامی 

می باشد در غیر این صورت از ورود به مجمع جلوگیری خواهد شد.
دستور جلسه:

1 اص��الح ماده 12 و 16 اساس��نامه طبق اصالحیه و دس��تورالعمل مصوب م��ورخ 1395/3/16 که در 
تاریخ 96/4/27 به تصویب مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

2- اصالح ماده تبصره 1 ماده 9 اساسنامه
کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان ساوجبالغ

/ع
98
08
87
0

صفحه 5   1398/07/16

اداره ثبت اسناد وامالك حوره ثبت ملك بهار
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى / برابر راى شماره 139860326007000369 مورخه 1398/4/24 هيئت موضوع قانون 
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 393  ــماره شناس ــك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى غفارى فرزند جعفر بش مل
صادره از بهاردريك ونيم دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 95490/8 مترمربع 
ــمى وراث  ــالك 10902 فرعى از 139 اصلى واقع دراراضى بهار بخش چهارهمدان خريدارى ازمالك رس پ
ــالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15  ــت. لذا به منظوراط آقاى عبداله ميرزائى منش محرز گرديده اس
روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
ــيد،  ــليم و پس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند ازتاريخ انتش
ــى تقديم نمايند. بديهى  ــت خود را به مراجع قضاي ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م  اس

الف 163)9808158
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/16
رئيس ثبت واسناد امالك بهار- هادى يونسى عطوف

اداره ثبت اسناد وامالك حوره ثبت ملك بهار
 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت شتى اراه و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــمى برابر راى شماره 139860326007000519 مورخه 1398/5/19 هيئت موضوع قانون  فاقد سند رس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــعلى بشماره شناسنامه 161 صادره  بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مهين مهرى فرزند عباس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 64/ 174 مترمربع پالك 10924  ــه دانگ مشاع ازشش از بهاردراعيانى س
ــطه از  ــده از 228 فرعى از 139 اصلى واقع دربهار بخش چهارهمدان خريدارى مع الواس فرعى مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت  ــمى آقاى امير هوشنگ بهمنى محرز گرديده اس مالك رس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدورس ــود درصورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس ازاخذ رس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند. بديهى اس

خواهد شد. (م الف 216) آ-9808159
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/16
رئيس ثبت واسناد امالك بهار- هادى يونسى عطوف

آگهـى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش15 يزد – على آباد و توابع
 81- اصلى – خانم  مريم احمدى  ششدانگ زمين محصور با بناى احداثى  بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى 
ــاحت 491 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001376مورخ 1398/06/06واقع  برابر به مس

در مزرعه هاشم آباد خريدارى عادى  مع الواسطه  از محمد على  مدير تدين مالك  رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808156

تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/07/01     تاريخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/07/16
امير حسين جعفرى ندوشن/ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

 از طرف على محمد شبانيان تفتى   

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

ــى 139860306015003982- 1398/6/3 هيئت اول  ــماره 139860306015003980 ال برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــالم زاده بواليت پدرش  ــاد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- خانم فاطمه اس ــوزه ثبت ملك تايب ح
ــماره 7640022780 كدملى 7640022780 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ  احمد به شناسنامه ش
ــاحت 545,29 مترمربع پالك  ــور متصل به آن به مس ــدانگ يكباب انبارى و محوطه محص ــاع از شش مش
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملى تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 169 اصلى واقع در خراس ش
ــمتى از پالك 2- خانم زينب اسالم زاده بواليت پدرش احمد به  ــتادى و قس مالكيت ميرمحمود مصلح اس
ــماره 07460008192 كدملى 0746000819 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مشاع  ــنامه ش شناس
ــماره  ــاحت 545,29 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب انبارى و محوطه محصور متصل به آن به مس از شش
ــمتى از مالكيت  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14مش 169 اصلى واقع در خراس
ميرمحمود مصلح استادى و قسمتى از پالك 3- خانم كلثوم اسالم زاده بواليت پدرش احمد به شناسنامه 
ــاع از ششدانگ  ــماره 7460054781 كدملى 7460054781 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مش ش
ــاحت 545,29 مترمربع پالك شماره 169 اصلى واقع  يكباب انبارى و محوطه محصور متصل به آن به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت ميرمحمود مصلح  ــان رضوى بخش 14مش در خراس
استادى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. 9808162          تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/01  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16
غالمرضا آقازاده-رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003987 الى 139860306015003989 – 1398/6/3 هيئت اول  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- خانم نصرت خسروى خضرى به شناسنامه 
ــماره 549 كدملى 0749071559 صادره تايباد فرزند محمدعلى در دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب  ش
ــاحت 656,59 مترمربع پالك 169 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14مشهد حوزه ثبت  منزل به مس
ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مير محمود مصلح استادى و قسمتى از پالك2- خانم زينب اسالم 
زاده بواليت پدرش احمد به شناسنامه شماره 7460008192 كدملى 7460008192 صادره فرزند احمد 
در دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 656,59 مترمربع پالك 169 اصلى واقع در خراسان 
ــتادى و  ــمتى از مالكيت مير محمود مصلح اس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14مش
ــنامه شماره 7460022780  ــالم زاده بواليت پدرش احمد به شناس ــمتى از پالك3- خانم فاطمه اس قس
ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت  كدملى 7460022780 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مش
656,59 مترمربع پالك 169 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــتادى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمتى از مالكيت مير محمود مصلح اس قس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808163
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/01    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

راى اصالحى
ــه 1391114430002007220 آقاى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002007913 مرب راى ش
رجبعلى توشى مبنى بر صدور سند مالكيت ششدانگ قسمتى از پالك شماره 39 فرعى از 1 فرعى 1947 
اصلى واقع در بخش دو قم. پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شده در راى صادره فوق الذكر 

اشتباهاتى به شرح زير صورت گرفته است: 
راى اصالحى 

ــرح زير اصالح مى گردد در راى  ــده لذا مفاد راى صادر به ش با توجه به اينكه راى هيئت تاكنون اجرا نش

ــح آن 1947/139 اصلى بخش دو قم  ــت كه صحي فوق الذكر پالك 1947/1/39 اصلى تحرير گرديده اس
ــد. راى صادره قبلى با رعايت  ــد و بقيه مفاد و مندرجات راى  فوق الذكر بقوت خود باقى مى باش مى باش

اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.9808873
عباس پور حسنى -رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم 

زمان برگزارى مزايده : 1398/7/29     مال مزايده:
(آگهى مزايده اموال  غيرمنقول  )

ــرگزى فرزند  ــه 970326/ش 5 اجراى احكام مدنى محكوم عليه 1-آقاى على س ــتناد پرونده كالس به اس
ــه خانم كبرى مداحى فرزند  ــه پرداخت 13/260/357/000 ريال در حق محكوم ل ــت ب محمد محكوم اس
ــتيفاى  ــر دولتى در حق صندوق دولت، كه محكوم له جهت اس احمد در وجه نامبرده و همچنين نيم عش
ــركت ساعى سلمان) متعلق به پالك  ــكن غدير شهر(ش حقوق خود بدواً تقاضاى توقيف و مزايده منازل مس
ثبتى 23073 فرعى 7858 قطعه 44 به آدرس زاهدان منطقه 1- محله غدير شهركوچه 12 مترى را نموده 
و پس از تشريفات قانونى و ارجاع امر به كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته 
:ملك زاهدان منطقه 1- محله غدير شهر كوچه 12 مترى بدينوسيله ارزيابى ملك فوق (به مساحت عرصه 
153و اعيان 124/44 مترمربع) با ارزش 6/500/000/000 ريال توسط كارشناس براورد مى گردد كه سه 
ــه تقاضاى فروش ملك از طريق مزايده عمومى و  ــيد با توجه ب ــگ آن بدين ترتيب به فروش خواهد رس دان
ــنبه مورخه 1398/07/29 از  ــط محكوم عليه اين اجرا قصد دارد در روز دوش عدم پرداخت محكوم به توس
ــتان و همچنين محكوم له ، در محل اجراى احكام حقوقى  ــاعت 9 تا11 با حضور نماينده محترم دادس س
ــى به فروش  ــق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه به قيمت  كارشناس ــترى زاهدان از طري دادگس
ــاند. طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با  برس
هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند. بديهى است اموال مورد مزايده به كسى 
ــتى مبلغ 10 درصدى پيشنهادى  ــنهاد نمايند و خريدار بايس ــد كه باالترين مبلغ را پيش فروخته خواهد ش
ــترى زاهدان واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه به  ــپرده دادگس ــاب س مزايده را فى المجلس به حس
ــترى واريز و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه  ــپرده دادگس ــاب س حس
ــط دادگاه  محترم صادر كننده حكم، تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و درصورت عدم تاييد مزايده توس
ــد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در  ــترد خواهد ش ، مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار مس
ــپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ ده درصدى پيشنهادى خريدار به  ــاب س زمان مقرر به حس
ــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت. تشريفات مزايده با رعايت  نفع دولت ضبط خواهد ش
ــكار نيز مى تواند در قبال طلب خود از  ــون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلب ــواد 131  قان م

اموال مورد مزايده قبول نمايد. 9808895             م الف: 518
على تاجيان-مدير دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان

چرا راهپیمایِی اربعین در حال جهانی شدن است؟جست وجوی معنای زندگی در »پژوهش نامه معارف حسینی«
راه اندازی مجمع قرآنیان 

دانشگاه تهران 
فارس: آیین افتتاحیه مجمع قرآنیان دانشگاه 
تهــران امروز در مســجد این دانشــگاه برگزار 

می شود.
مجمــع قرآنیــان دانشــگاه تهــران به منظور 
هم افزایی در فعالیت های قرآنی این دانشــگاه، 
برگزاری دوره های مختلف آموزش قرآن و دیگر 

فعالیت های قرآنی تشکیل شد.
آیین افتتاحیه این مجمع امروز با حضور شیخ 
محمد فهمی عصفور، استاد قرآن از کشور مصر و 
جمعی از استادان و پیشکسوتان قرآن کشورمان 

در مسجد دانشگاه تهران برگزار می شود.
قرار است مجمع به صورت هفتگی هر سه شنبه 

جلسه قرآنی در دانشگاه تهران برگزار کند.
عالقه مندان می توانند از ساعت ۱۶ روز سه شنبه 
۱۶ مهرماه باحضور در مسجد دانشگاه تهران در 

این مراسم شرکت کنند.

پیکر مرحوم محمد زاده در جوار 
امام هشتمj آرام گرفت

قدس: پیکر مرحوم محمدکاظم محمد زاده، 
استاد پیشکســوت و قاری بین المللی قرآن 
کریم در جــوار حرم نورانی امــام رضا)ع( 
به خاک سپرده شد. مراســم تشییع پیکر 
مرحــوم محمد کاظم محمــد زاده دیروز با 
حضور حجت االســالم والمســلمین احمد 
مروی، تولیت آستان قدس رضوی در صحن 

آزادی حرم امام رضا)ع( برگزار شد.
مرحــوم محمد کاظــم محمــد زاده، قاری 
بین المللی قرآن کریم و اســتاد پیشکسوت 
قرآن صبح یکشنبه در ۶۴ سالگی در مشهد 
دارفانی را وداع گفــت و پیکرش دیروز در 
حرم نورانی امام رضا)ع( تشــییع و به خاک 

سپرده شد.
این اســتاد قرآن کریم در سال های زندگی 
پربرکتــش عناوین مختلفی در مســابقات 
قرآن کشور و جهان اسالم کسب کرده بود 
و چندین ســال افتخار تالوت و مؤذنی در 

حرم امام رضا)ع( را هم داشت.

 حجت االسالم محمدحسن وکیلی

 حجت االسالم دکتر احمد رهدار



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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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 r
ما و سالطین یارانه های پنهان

دولــت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو ســال پایانــی عمر خود، حذف 
یارانه های پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات »فرودست« 
جامعه، حذف مرفهــان از دریافت یارانه نقدی و اصــاح قیمت حامل های 
انرژی را بــا جدیت پیگیری می کنند؛ واقعیت اما این اســت که در اقتصاد 
ایران، یارانه های پنهان به مراتب بزرگ تری برای طبقات »فرادســت« وجود 

دارد که جا دارد حذف رانت ها از چنین مواردی آغاز شود.
با شــوک سنگین ارزی سال گذشــته و در نتیجه افزایش نامتناسب قیمت 
نهاده های تولید، بنگاه های خصولتی از قبیل فوالدی ها، نفتی ها، پتروشیمی ها 

و معدنی ها 300 تا 400 هزار میلیارد تومان رانت پنهان به جیب زدند.
 افزایش نرخ ارز همچنین حدود 400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان نصیب 
دارندگان رانت های اطاعاتی و وابستگان به قدرت کرد که یکی از عمده ترین 
ایــن رانت خواران بانک های خصوصی بودند کــه از محل توزیع ارز دولتی و 

سکه به شدت منتفع شدند.
در مجموع 20 بنگاه حدود 700 هزار میلیارد تومان سود خالص را در بورس 
داشــتند که سهم هر ایرانی از این یارانه پنهان یک میلیون تومان است، اما 

همین بنگاه ها حداکثر 7 درصد مالیات دادند!
متأســفانه ســال گذشــته نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان و به تعبیری 
دو برابــر بودجه دولت از طریق مالیات تورمــی و افزایش قیمت تمام اقام، 
رانت های اینچنینی توزیع شد و این رانت های پنهان در نتیجه سازوکارهای 
اقتصادی  وضع شــده که بیشــترین فایده و کمترین هزینه را به فرادستان 

می رساند.
در این ســازوکار، منابع کشور با عنوان خصوصی ســازی به صورت مفت به 
خصولتی ها داده می شــود که نه مالیات متناســب با درآمــد می دهند و نه 

نهاده های تولید را متناسب با نرخ ارز دریافت می کنند.
واقعیت این اســت که برای حفظ منافع این رانت خواران و دریافت کنندگان 
یارانه های عظیم و پنهان، افزایش قیمت ســوخت را علم کرده اند، حال آنکه 
درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در مقابل یارانه طبقات فرادست، عدد 
قابل توجهی نیســت و در این میان نزاع اصلی این است که درآمد حاصل از 

این اصاح قیمت را قرار است به گروه های خاص فرودست بپردازند.
تأکید می کنم »حذف یارانه سوخت« را دولت و مجلس علم کرده اند تا با این 
کار 10 برابر این رقم را برای گروه های دارای نفوذ و فرادســت حفظ کنند؛ 
اگر دولت و مجلس درحقیقت به فکر طبقات فرودســت هستند باید قیمت 

نهاده های شرکت های منتفع را متناسب با نرخ ارز باال ببرند.
واقعیــت این اســت مردمی که درآمد ریالی دارند نبایــد برای امرار معاش، 
دالری هزینــه کنند و برعکس آن ها که درآمد ارزی دارند، هزینه ها را ریالی 
بپردازند. دولت در شــرایطی که سیســتم حمل و نقــل عمومی، ضعیف و 
خودروها گران و پرمصرف اســت بی شک با افزایش قیمت سوخت نمی تواند 
از مردم حمایت کند و مصرف را بهینه ســازد. مگر از ســال 89 تاکنون که 
قیمت ها را اصاح کردند مصرف بنزین پایین آمد و مردم مرفه شــدند؟ آیا 
غیر از این اســت که مــردم روز به روز فقیرتر شــده اند و دولت هزینه های 

جدیدی را برای حمایت از اقشار ضعیف متحمل شد؟
متأســفانه هر اقدامی امروز به نام حمایت از مردم صورت می گیرد، اما مردم 
دیگر مفلوک تر از آن شــده اند که حتی بتواننــد هزینه های روزمره خود را 
تأمین کنند و تجربه تاریخی نشــان داد با توجه به شــوک قیمتی حاصل از 
اصاح قیمت ها، هزینه های به مراتب ســنگین تری در برابر یارانه پرداختی 
از جیب مردم آســیب پذیر می رود و افزایش قیمت بنزین به سرعت به دیگر 

اقام سرایت می کند.
الزم است دولت و مجلس بدانند کسانی که ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان 
درآمد دارند و خودرو چند صد میلیونی ســوار می شــوند با افزایش قیمت 
حامل ها هیچ تغییری در معیشتشــان رخ نمی دهــد، اما آن که نهایتاً پراید 
ســوار اســت و درآمد محدود دارد، افزایش قیمت بنزین، نظم زندگی اش را 
مختــل می کند. یقین دارم افزایش قیمت حامل ها و هدفمندی یارانه نقدی 
هر چند به عنوان حذف یارانه پنهان مطرح می شــود، اما به کام فرادســتان 
اســت نه فرودســتان؛ این کار خیانتی بزرگ به مردم جامعه ای است که در 
ســیطره مالیات تورمی و شوک سنگین قیمت هاست و عواقب بدی به همراه 
خواهد داشــت. معتقدم اگر بنا بر حمایت از طبقه فرودســت است باید حق 
ایــن طبقه را از گروه های خاص گرفت و با توجه به اینکه منافع فرادســتان 
رانت خوار به اندازه کافی تأمین شده و مردم هم به قدر کافی مفلوک شده اند، 

دولت و مجلس باید این روند را متوقف کنند. 

قدس در گفت وگو با کارشناسان چرایی معافیت مالیاتی مناطق آزاد را بررسی کرد

مناطق خیلی آزاد !
بازارنشناسی رایزنان اقتصادی!

متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام 
اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی 
حرفه ای نامیده می شــود کــه عاوه بر 
تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی 
و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی 
و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته 
باشــد؛ بنابراین انتخاب تاجــران فعال به 
عنــوان رایزنان اقتصادی کشــور با توجه 
به مهارت آن ها در شناســایی بازار هدف، 
مؤلفه مهمــی در کمک به رونق صادرات 
و تجارت کشور به شــمار می رود. مزیت 
مهمی که تجــار و بازرگانــان به عنوان 
اقتصادی دارند شناخت کاالهای  رایزنان 
مورد نیاز کشــورها و خدماتی است که از 
طریق ارائه آن می توان اقتصاد و صادرات 
قابل قبولی را برای کشور به ارمغان آورد. 

بازاریابی بین المللی، شــاخصه مهمی در 
این میان به شــمار مــی رود؛ موضوعی 
کــه منتخبان غیرفعال تجاری دســتگاه 
دیپلماسی کشور فاقد آن هستند. زمانی 
رایزن اقتصادی کشور مفید واقع می شود 
که به صــورت تخصصــی و حرفه ای بر 
فعالیت های تأثیرگذار اقتصادی در خارج 
از کشور و محصوالت صادر شده غیرنفتی 
متناسب با نیاز کشورها اشراف کافی داشته 
باشد. قطعاً نقش وزارت خارجه دراین بین 
تقویت رایزنان اقتصادی و حمایت از آن ها 
در خارج از کشــور است؛ متأسفانه دلیل 
مهمی که مانع تقویت دیپلماسی اقتصادی 
کشور شده، توجه نداشتن وزارت خارجه 
به بعد تخصصی و حرفه ای انتخاب رایزنان 

بازرگانی است. 
شــرایط تحریمی عامل دیگــری بر عدم 
توفیق رایزنی اقتصادی به شــمار می رود؛ 
بی گمان در شــرایط تحریــم همان گونه 
که مناســبات علمی و فرهنگــی هم تا 
حدی تحت تأثیر قرار می گیرد، ارتباطات 
اقتصادی نیز با چالش هایی مواجه می شود؛ 
بنابراین در این میان تقویت ارکان بخش 
خصوصی تجاری و بازرگانی از سوی دولت 
بــرای بازاریابی جهانی بهتــر و برقراری 
ارتباط های اقتصادی و تبادل اطاعات فنی 
و تکنولوژیکــی بین بخش های خصوصی 
کشــورها عامل مهمی در ارتقای وضعیت 
اقتصادی و همکاری های فناورانه و رونق 

بازار می شود.   

 اهداف ایجاد مناطق 
آزاد نه تنها محقق 
نشده بلکه به دلیل 
نبود شفافیت در 
عملکرد، دروازه ای 
برای واردات شده اند

بــــــــرش

 فرصتی بزرگ به نام 
» توافق نامه با اوراسیا«

 خانه های ۲۵ ساله 
مشمول وام اوراق شدند 

حذف »یارانه نقدی« مالکان 
خودروهای باالی ۲۰۰ میلیون 

 نرخ رشد تولیدات صنعتی 
در شهریور ماه مثبت شد 

محمدرضا  اقتصادی:  نود 
اقتصاددان  بیگلری،  جهان 
و عضــو اتــاق بازرگانــی 
گفــت: توافق نامــه ایران و 

اتحادیه اوراسیا فرصت بزرگی برای جمهوری 
اسامی است. بازار مصرف 183 میلیون نفری 
از مزیت هــای ارتباط با این اتحادیه اســت.  
مبادالت ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا اکنون 
حدود 2.۵ میلیارد دالر است که با برنامه ریزی 
پیش بینی می شــود این عدد تا پایان سال به 

10 میلیارد دالر برسد.

مقام  خبرنگاران:  باشگاه 
مســئول بانک مســکن از 
پرداخت تسهیات اوراق حق 
تقدم به واحدهای مسکونی 

2۵ ساله خبر داد. محمد حسن مرادی گفت: در 
بخش نامه جدید و در جهت آسان تر شدن شرایط 
برای خانه دار کردن اقشــار جامعــه، واحدهای 
مسکونی با عمر 30 سال نیز می توانند در تهران 
4۵ میلیــون تومان، مراکز اســتان ها با بیش از 
200هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهر ها 3۵ 

میلیون تومان از اوراق تسهیات استفاده کنند.

حســین  نیوز:  مشــرق 
میرزایی، ســخنگوی ستاد 
یارانــه تبصــره 14 گفت: 
ارزش خــودرو بیش از 1۵ 

هزار و ۶00 خانوار از 170 هزار خانواری که در 
این مرحله یارانه آن ها حذف شد، باالی ۵00 
میلیون تومان و ارزش خودرو بیش از 42 هزار 
خانوار بین 200 تا ۵00 میلیون تومان بود. وی 
گفت: یارانه با هدف ترمیم قدرت خرید افرادی 
که در تاطم اقتصادی آســیب دیده اند داده 

می شود و حق همگانی نیست. 

ایسنا: همتــی، رئیس کل 
بانــک مرکزی اعــام کرد: 
تولیدات  ماهانــه  گــزارش 
بورسی  شرکت های  صنعتی 

که بیش از ۵0درصد تولید صنعتی کشور را در 
اختیار دارند، از رشد 1،2 درصدی تولید صنعتی 
در شهریور ماه نسبت به مرداد حکایت دارد. به 
گفته همتی، گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی 
بررسی ها نشان می دهد، از ابتدای سال98 روند 
رشد منفی صنعتی، به طورماهانه کاهشی بوده و 

در ماه شهریور مثبت شده است.

چهره خبر
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد سخنگوی ستاد یارانه گفت:یک مقام مسئول بانک مسکن:عضو اتاق بازرگانی مطرح کرد 

 قیمت واحدهای طرح ملی مسکن متری 3 میلیون تومان   مهر: وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در برنامه اقدام ملی متری 2.۵ تا 3 میلیون تومان است. 
محمد اسالمی گفت: جامعه هدف ما در طرح اقدام ملی مسکن چهار دهک، شامِل دهک های 3، 4 ، ۵ و 6 هستند در برخی از استان ها دهک ۷ هم افزوده می شود. در خصوص دهک های یک و 2 نیز تعهداتی داریم 

که از طریق کمیته امداد و بهزیستی یا بنیاد مسکن انقالب اسالمی و خیرین مسکن ساز برای ساخت واحدهای مسکونی این دو دهک نیز اقدام می شود.

چرا تغییر سیاست های یارانه ای دولت ضروری است؟
افزایش تورم و چند برابر شدن قیمت کاالها از سال 89 تا 98 سهم یارانه را در سفره مردم کاهش داده 
است. سهم 2 درصدی یارانه نقدی 4۵ هزار تومانی در هزینه خانوار ایرانی تأمین حداقل های نیاز یک 
خانواده را زیر سؤال برده است. یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی در ماه پاسخگوی خرید 300 گرم گوشت 
به ازای هر یک نفر است؛ از این رو این میزان از یارانه نقدی در تورم فعلی و وضعیت اقتصادی کارایی 

چندانی در سفره مردم و تأمین حداقل های معیشتی آن ها ندارد.
کاهش ارزش یارانه به طور طبیعی ناشــی از کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین مبلغ یارانه کنونی 
ارزش ریالی خاصی برای طبقه متوسط به باالی جامعه ایجاد نمی کند؛ هر چند طبقه مرفه جامعه نباید 
از ابتدا مشمول دریافت یارانه می شدند. سیاسی کاری دولت ها منابع کشور را که استفاده چندانی برای 
قشر برخوردار ندارد، به سمت آن ها هدایت کرد و شکاف طبقاتی زیادی را در جامعه رقم زد. با آنکه سهم 
یارانه در سبد خانوار 2 درصد است اما به این بهانه نمی توان مانع دریافت تعداد قابل توجهی از مردمی که 
زیر خط فقر زندگی می کنند یا بیکاران در جست وجوی کار که از درآمد خاصی برخوردار نیستند شد! 
بی شک در مورد کشاورزان و بخشی از افرادی که دارای شغل پاره وقت یا فصلی هستند، یارانه می تواند 
پاسخگوی حداقل نیاز آن ها در تأمین نان خانوارشان باشد؛ از این رو طبقات محروم جامعه و کسانی که 
به صورت مطلق زیر خط فقر زندگی می کنند نه تنها به بهانه عدم تأثیرگذاری یارانه بر معیشت خانواده 
نباید حذف شوند، بلکه دولت باید با قطع یارانه وزرا، وکا، استادان دانشگاه ها و هیئت مدیره شرکت ها 
یارانه این دسته از دهک های پایین و بی درآمد را چندین برابر افزایش دهد؛ به نحوی که آن ها در کنار 
افراد در جست وجوی کار از 80 درصد حقوق شاغان برخوردار شوند و شاغان کم درآمد نیز براساس 

تأمین معیشت زندگی حقوق دریافت کنند.

تحقق تأمین اجتماعی، بیمه، حقوق بیکاری و قطع یارانه ثروتمندان به نفع نیازمندان موضوعی است که 
دولت باید با جدیت عملیاتی کند؛ موضوعی که رعایت نکردن آن منجر به فاصله طبقاتی و آسیب هایی 
شــده که جامعه را تهدید می کند. بی شــک یارانه فعلی هیچ جای زندگی مردم عادی را در شهرها و 
شهرستان ها پوشش نمی دهد؛ اما 10 درصد جامعه با دریافت آن قادر به خرید نان شب خود هستند، 
بنابراین تغییر سیاست گذاری های یارانه ای دولت به نفع اقشار ضعیف و بیکار جامعه بسیار ضروری است.
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یادداشت شفاهی

   ایرج رهبر
  رئیس کانون انبوه سازان مسکن

واگذاری شرکت پاالیش و تصفیه خون را لغو کنید
ایرنا: احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره 
ســازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و 
عدالت با ارسال نامه ای به فرهاد دژپسند، 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی، خواســتار 
فســخ قرارداد واگذاری شرکت پاالیش و 
تصفیه خون کشور شــد .این درخواست 
بــه دلیل ابهام در واگذاری و عدم توانایی 
خریدار برای راه اندازی پاالیشــگاه خون با گذشت پنج سال از زمان انعقاد قرارداد 
عنوان شــده است. به گفته توکلی پس از مدت پنج سال بدون مراجعه به هیئت 

داوری با اعام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرارداد فسخ می شود.

باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری تابستان ۹۸ در کشور
رویداد ۲4: بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در تابستان 98، باالترین نرخ 
بیکاری در سیســتان و بلوچستان با رقم 1۵.2 درصد ثبت شد، پس از آن یزد با 
1۵.1 درصد و لرستان با 14.7 درصد قرار دارند. زنجان با نرخ بیکاری ۵.2 درصدی 
پایین ترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده و همدان با ۵.3 درصد 

و استان های فارس و خراسان جنوبی با 7.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات بازنگری می شود
شــفقنا: حمید زادبوم، رئیس سازمان 
توســعه تجارت گفت: برای تنظیم بازار 
داخــل و توســعه صادرات، باید نقشــه 
راه تنظیم بازار و توســعه صــادرات در 
نقطه بهینه هماهنگ شــوند. وی افزود: 
امســال صادرکنندگان کاالهای اساسی 
و خام فروشــان که گروه هــای با ارزش 
صادراتی پایین را تشــکیل می دهند، از فرایند انتخاب صادرکننده نمونه حذف 

شده اند؛ همچنین هیچ خودروسازی در میان صادرکنندگان نمونه نیست.

معیار آمار نیروی کار از ۱۰ به ۱۵ سال تغییر کرد
تسنیم: مرکــز آمار ایران با اشاره به کاهش نرخ بیکاری به 10.۵ درصد، از تغییر 
معیار آمارگیری نیروی کار از 10 ســال به 1۵ ســال خبر داد. به دلیل تحوالت 
اجتماعی صورت گرفته در زمینه ســن ورود به بازار کار در ســال های اخیر، در 
کشورهای مختلف حداقل ســن 1۵ سال برای بررسی شاخص های کلیدی بازار 
کار در نظر گرفته شده است که در کشور ما نیز همین ماک مد نظر خواهد بود.

عده ای نمی گذارند قیمت گوشت کاهش یابد
مهر: سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه 
سراســری دامداران با بیان اینکه قیمت 
دام سنگین و سبک نسبت به ابتدای سال 
به ترتیب حدود 3۵ و 10 درصد کاهش 
داشته است، گفت: عده ای مصمم هستند 
قیمت گوشت را در بازار ثابت نگه دارند. 
تولید، امسال شرایط بسیار مطلوبی دارد، 
جلو قاچاق دام نیز گرفته شده، اما عده ای مصمم هستند قیمت های بازار را حفظ 

کنند و اجازه کاهش نرخ نمی دهند، چرا که دنبال سود بیشتری هستند.

ارائه زمین دولتی موجب 
تنظیم بازار مسکن می شود

هر زمــان که دولت با همــکاری بخش 
خصوصی از برنامه تولید مسکن رونمایی 
کرده، تأثیرات آنی و روانی آن در کاهش 
قیمت زمین و مسکن مشهود بوده است. 
با توجه به آنکــه امکان معامله و فروش 
زمین به خودی خود نیســت و زمین در 
صورتی فروش می رود که تبدیل به واحد 
مســکونی حتی یک طبقه یا زیرزمینی 
شود، کاهش قیمت زمین به تبع کاهش 

قیمت مسکن قابل پیش بینی است. 
اعام ســاخت 400 هزار واحد مسکونی 
به عنوان نخستین گام در تولید مسکن 
اثر روانی قابل اعتنایی را بر بازار مسکن 
و زمین گذاشته است؛ بی شک دارندگان 
زمین و مســکن با توجه به روند کاهشی 
قیمت در اثر عرضــه، به فروش زمین و 
مسکن های سرمایه ای مبادرت می ورزند؛ 
چرا کــه حفظ بیشــتر آن و گذر زمان 
منجر به کاهش ســرمایه آن ها می شود؛ 
لذا »فروش« بهترین راه برای کاهش ضرر 

و زیان های احتمالی است. 
ســوداگران و دالالن اصلی ترین عامان 
ایجــاد قیمــت کاذب زمین و مســکن 
هســتند؛ با آنکه بازار مســکن کشــش 
افزایــش قیمت بیشــتری نداشــت، اما 
دســت های پشت پرده و ســوداگری ها 
منجر به افزایش قیمت زمین و مســکن 
شد؛ بنابراین اضافه قیمت بخش مسکن 
با ارائه زمین های دولتی به تولیدکنندگان 
و انبوه سازان مسکن شکسته می شود و 
به تبع آن قیمت مسکن و زمین کاهش 

قابل ماحظه ای خواهد داشت. 
ســاخت مسکن برای اقشــار متوسط به 
پاییــن و کاهش بهای مســکن ارتباط 
مســتقیمی بــا کاهش قیمــت زمین و 
افزایــش عرضــه زمیــن دارد؛ بنابراین 
اجرای طرح هایی شبیه طرح مسکن مهر 
به دســت دولت ها و ارائــه زمین دولتی 
بــا کمترین قیمت یا بــه صورت رایگان 
منجر بــه تجدیدنظر صاحبــان زمین و 
ملک می شود و عرضه و تقاضا را در بازار 

مسکن متناسب می کند.

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  در حالی که 
دولت و مجلس خواســتار افزایش تعداد 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی از هشــت 
به 1۵ منطقه هســتند و شورای نگهبان 
تاکنــون در برابــر این افزایــش از خود 
مقاومت نشــان داده، مرکز پژوهش های 
مجلــس در گزارشــی، ضــرورت حذف 
معافیت مالیاتی فســادزای این مناطق را 

مطرح کرده است.
در گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس 
آمده اســت یکــی از موضوعات بســیار 
مهم در بررســی الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده، معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش 
افزوده اســت. دلیل اهمیت بســیار زیاد 
این موضوع آن اســت که تصمیم گیری 
در این خصــوص بر میــزان درآمدهای 
مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه 
به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشــور و 
شفاف شدن زنجیره عرضه کاال و خدمات 
در کشور اثرگذار خواهد بود و بررسی های 
کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت 
مناطــق آزاد تجــاری - صنعتی ضمن 
کاهش منابــع عمومی دولــت )در این 
شرایط سخت تحریمی( و شهرداری ها و 
دهیاری ها، منجر به بروز فســاد گسترده 
و فرار مالیاتی در کشــور 

خواهد شد.
می کند:  اضافه  گزارش  این 
بــا توجه به تضــاد با قانون 
اساسی و سیاست های کلی 
نظــام، معافیت این مناطق 
از شــمول مالیات بر ارزش 
افزوده توصیه نمی شــود و 
می توان تمام یا بخشــی از 
منابع حاصل از اجرای قانون 
مالیــات بر ارزش افزوده در این مناطق را به 
خود مناطق آزاد تجاری - صنعتی اختصاص 
داد تا صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از 

فعالیت های اقتصادی مولد شود.
بر اساس اعام شــورای عالی مناطق آزاد، 
پیاده ســازی سیســتم پنجره واحد در این 
مناطق با هدف ارائه آمار دقیق در خصوص 
فعالیت این مناطق و از طریق هماهنگی بین 
گمرک و سازمان امور مالیاتی در دستور کار 

است.
در همیــن حال و بــه باور کارشناســان 
اقتصادی، باید بین مناطق آزاد و سرزمین 
اصلی از نظر امتیازات کسب و کار، تفاوت 
وجود داشــته باشــد و اصوالً اعطای این 
امتیازات به مناطق آزاد باید مشــابه دیگر 
کشــورها ادامه داشته باشد، اما الزم است 
در این خصــوص تغییــرات و اصاحاتی 
انجام شــود تا این مناطق از اهداف اصلی 
دور نشــوند و تنور قاچاق، فرار مالیاتی و 

واردات را داغ نکنند.

 نبود مدیریت صحیح در مناطق آزاد 
بــه گفتــه دبیر کل 
ایران،  اقتصــاد  خانه 
مالیاتی  امتیازات  اگر 
مناطق  در  گمرکی  و 
آزاد وجــود نداشــته 

باشد جذب سرمایه گذاری به این مناطق که 
زندگی در آنجا گران تر از سرزمین اصلی است، 

غیرممکن است.
مسعود دانشــمند به خبرنگار ما می گوید: 
مناطقی مانند دوبی، ســنگاپور، هنگ کنگ 
و هامبــورگ بــرای جــذب ســرمایه و با 
معافیت های مالیاتی ایجاد شــده اند. نگاهی 
به عملکرد این مناطق اثبات می کند تبدیل 
مناطق آزاد ایــران به ضد اهداف خود نه به 
دلیل معافیت های مالیاتی بلکه به دلیل نبود 

مدیریت درست است.
بــه باور وی باید طرحی جامع برای مدیریت 
مناطق آزاد کشــور تعریف شــود که در این 
طرح تمام فعاالن این مناطق، پروانه فعالیت 
یک تا سه ساله داشته باشند و ملزم به تجدید 
آن و ارائه گزارش کار شوند، همچنین هر فرد 
فعال در این مناطق مکلف به ارائه معرفی نامه 

از سوی یک شرکت پروانه دار باشد.
دانشمند می گوید: حتی می توان شناسه ملی 
برای فعالیت در مناطق آزاد تعریف کرد. با این 
شیوه، مناطق آزاد به نظم و نسق می رسند و 
نباید به دلیل نبود کفایت در مدیریت، معافیت 
مالیاتی را لغو کرد؛ برای این کار الزم اســت 

تجربیات جهانی مورد توجه قرار گیرد.
دانشمند ادامه می دهد: امروز کیش، مسیری 
بــرای واردات غیرقانونی و به تعبیری قاچاق 
است. برای مثال محموله لوازم آرایشی که به 
دلیل رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی 
و محیط زیستی، از گمرک بندرعباس اجازه 

ورود نــدارد، از طریق کیش به کشــور وارد 
می شود. این بدان معنی است که مناطق آزاد 
به مراکزی بــرای دور زدن قوانین واردات و 

صادرات کشور تبدیل شده اند.
به باور دبیر کل خانه اقتصاد ایران، الزم است 
در مناطق آزاد، محدودیت ها و ضوابط حاکم بر 
گمرکات اصلی اعمال، تعرفه گمرکی و قوانین 

ضدپولشویی اعمال شود.

آزاد   مناطق  در  صوری  شرکت های   
به  هم  عزیزی  وحید 
می گوید:  ما  خبرنگار 
مالیــات در مناطــق 
بعــد  از  هــم  آزاد 
و هم  افــزوده  ارزش 

مالیات های مستقیم مشکل دار است. وقتی 
مالیات بر ارزش افزوده، مختص مصرف کننده 
است، توجیهی برای معافیت در مناطق آزاد 
وجود ندارد. در بخش مستقیم هم هر فعالی 
در این مناطق تا 20 ســال معاف از مالیات 
بر درآمد )عملکرد شرکت( است، حال آنکه 
در دیگر کشورها این معافیت بین دو تا پنج 

سال است. 
وی خاطرنشــان می کند: می توان مالیات بر 
ارزش افــزوده این مناطق را کمتر از نرخ 9 
درصد رسمی وضع کرد تا استدالل مدافعان 
ایجاد مناطق آزاد مبنی بر نقش توسعه ای و 
صادراتی آن محترم شمرده شود.به باور وی 
ایجاد مناطق آزاد در ایران از بدو امر شباهتی 
با نمونه های دیگر جهان نداشته و در حالی 
که این مناطق، کوچک و محدود هستند در 
ایران گاه نصف یک استان به عنوان منطقه 
آزاد تعیین شده که این خود نبود شفافیت و 

فسادزایی را در پی داشته است.
بــه گفتــه وی، امــروز تعــداد زیــادی از 

شــرکت های حاضر در مناطق آزاد، صوری 
هســتند، آماری دقیق از عملکردشــان در 
دسترس نیست و عمدتاً فرار مالیاتی دارند و 
قاچاقچی محسوب می شوند. عزیزی معتقد 
اســت، از طریق اعمال سامانه های مالیاتی، 
شــفافیت الزم بر فعالیت این مناطق اعمال 

خواهد شد.

  مناطق آزاد؛ دور از فلسفه وجودی
بنــد یازدهم سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتــی چهار هــدف اصلــی انتقال 
و  گســترش  پیشــرفته،  فناوری هــای 
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 
تأمیــن نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج برای مناطــق آزاد را برای مناطق 
آزاد تعریف کرده و در مجموع توســعه 
و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری 
خارجــی در حوزه تولیــد و صادرات به 
عنوان اهداف اصلی ایجاد چنین مناطقی 
تعریف شده است که برای تحقق چنین 
اهدافی، برخی قوانین کســب و کار در 
این مناطق لغو و یا با محدودیت کمتری 

اعمال می شوند.
نگاهــی به آمار اما نشــان می دهد اهداف 
تعریف شده برای ایجاد این مناطق نه تنها 
محقق نشده بلکه مناطق آزاد به دلیل نبود 
شفافیت در عملکرد، دروازه ای برای واردات 
شده اند. بر اساس آمار در فاصله سال های 
8۵ تا 93 نســبت سرمایه گذاری خارجی 
صورت گرفته در مناطق آزاد در مقایســه 
با کل کشور، 3/۵ درصد بوده است و تنها 
یک درصد صادرات کشور در دو سه سال 
اخیر از مبــدأ مناطق آزاد بوده، حال آنکه 
دســت کم 10 درصد واردات کشور ) 3 تا 

4 میلیون دالر( از مناطق آزاد بوده است.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

الزام قانونی در تاریخ حذف کنکور نیست  فارس: ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش در پاسخ به این پرسش که کنکور چه زمانی حذف می شود، گفت: امیدواریم از 1400 گام های اولیه را برداریم. 
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای این کار الزم است و کی باید اجرایی شود، گفت: قانون باید زمان اجرا را مشخص کند و قانونی که تصویب شده بازه زمانی برای حذف کنکور مشخص نکرده است؛ تنها 

گفته شده که 1۵درصد با آزمون و 8۵درصد بدون آزمون جذب دانشجو کنیم.وی گفت:  حذف کنکور نیازمند هماهنگی نهادهای قانون گذار است.

برای اینترنت از سیمکارت عراقی استفاده کنید
مهر: محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطــات به زائران کربــالی معال در 
ایام اربعین امسال توصیه کرد که برای 
اســتفاده از اینترنت و خدمات دیتا از 
سیمکارت های اپراتورهای کشور عراق 
اســتفاده کنند.وی افزود: البته جدول 
تعرفه جدید ظرف امروز و فردا منتشر 

می شود و تمامی این موارد در آن مشخص خواهد شد. جدول فعلی تعرفه ها که 
دو روز گذشــته منتشر شده است با کاهش در نرخ استفاده از خدمات ارتباطی 
تغییر می کند.جهرمی ادامه داد: بر اســاس برآوردی که داریم کیفیت ارتباطات 
در ایام اربعین امســال نسبت به سال گذشته، افزایش یافته و ظرفیت ها دو برابر 

توسعه داده شده است. 

خط  و نشان برای گران فروشان بلیت اربعین 
تســنیم: رئیــس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان  
اینکه »خدمات حمل  و نقل ریلی، هوایی 
و جاده ای حق هیچ  گونه افزایش قیمتی 
را برای زائران اربعین ندارند«، از برخورد 
جدی با هر گونه گران فروشی خبر داد.

عباس تابش گفت: همچنین با توجه به 
اعــالم صورت  گرفته، قیمت بلیت هواپیما در مســیر تهران به نجف و برعکس، 
2میلیون و 200هزار تومان است و بلیت یکطرفه نیز یک میلیون و 100هزار تومان 
در نظر گرفته شده است و فروش هر گونه بلیت با قیمت باالتر از قیمت های اعالم  
شده، قطعاً تخلف است و در صورت معرفی متخلفان، با آن ها برخورد خواهد شد.

زنگ خطر کاهش جمعیت عشایر
دقیقاً در زمانی که فشارهای اقتصادی و مشکالت کشور، زندگی را برای عموم مردم 
سخت کرده، بخشی از جامعه ما در سکوت رسانه ها در حال کاهش جمعیت است؛ 
عشایر! متأسفانه وضعیت عشایر کشور به سمتی حرکت می کند که اگر امروز درباره 
آن چاره ای اندیشیده نشود، پیامدهای آن در آینده به سادگی قابل جبران نخواهد 
بود.جامعه عشایر ایران، از دیرباز با کمترین امکانات، همیشه مولد و سازنده بوده است 
و با تکیه بر توانمندی بومی و تولیدات داخلی، به عنوان نماد الگوی اقتصاد مقاومتی 
 و حمایــت از کاالی ایرانــی باید از آنان نام برد. اینان ســهم قابل توجهی در ایجاد 
ارزش افزوده در اقتصاد کشور دارند ولی هیچ گاه از این ارزش افزوده، بهره مند نشده اند. 

  کاهش جمعیت عشایر چه پیامدهایی دارد؟
نگاهی گذرا به آمارها نشــان می دهد که متأسفانه زندگی عشایری سیر نزولی پیدا 
کرده و در حال کمرنگ شدن است. خالی شدن کشور از جمعیت عشایر زنگ خطری 

برای اقتصاد است. در این صورت شاهد دو خطر جدی خواهیم بود:
خطر نخست، محروم شدن کشور از تولیدات داخلی و محصوالت عشایری است. بر 
اساس آمار، دام کشور حدود ۳0 میلیون رأس است، در حال حاضر، ساالنه 200 هزار 

تن گوشت و ۴00 هزار تن شیر و لبنیات توسط عشایر تولید می شود. 
در بخش نســاجی ساالنه 20 هزار تن پشم و مو تولید می شود که برای تولید انواع 
صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد. این تولیدات از نظر مفهومی نیز تحت تأثیر 
ارزش های تاریخی و فرهنگی عشایر است. بنابراین، تضعیف عشایر و مهاجرت آن ها به 
شهرها سبب ضربه سنگین به چهار صنعت مهم می شود: صنایع چرم، صنایع دستی، 

صنایع نساجی، صنایع تولید پروتئین و لبنیات. 
خطر دوم، رشد بی رویه شهرنشینی به دلیل مهاجرت عشایر است. افزایش بی رویه 
جمعیت شهری می تواند منجر به معضالت و مشکالت متعددی نظیر حاشیه نشینی، 
ایجاد مشاغل کاذب و تغییرات نامناسب در الگوهای فرهنگی شود. در حال حاضر 
جمعیت عشایر کشور حدود یک و نیم میلیون نفر است که در قالب ۳00 هزار خانوار، 
یک هزار و ۴۴ ایل و ۵۵2 طایفه زندگی می کنند. بسیاری از آن ها  به خصوص قشر 

جوان در حال مهاجرت به مناطق شهری هستند.

  اصلی ترین مشکالت عشایر چیست؟
متأسفانه زندگی عشایر با وجود نقش آفرینی آن ها در روند توسعه کشور مورد غفلت 
قرار گرفته و امور مربوط به آن ها معموالً با بی مهری مواجه شــده و به کندی پیش 
می رود. به عنوان مثال اتصال جاده مناطق عشایری در یک استان که نزدیک به 20 
هزار نفر عشایر را درون خود جای داده، پس از 2۷ سال، همچنان به سرانجام نرسیده 
اســت. این تنها یک نمونه است و شاهد صدها محرومیت دیگر در مناطق عشایری 

دیگر استان ها هستیم. 
می دانیم همه مشکالت عشایر قابل حل نیست و برطرف شدن برخی از آن ها نیاز به 
زمان زیادی دارد ولی چهار محور از این مشکالت، وضعیت نابسامانی دارد و باید در 
اولویت کارها قرار گیرد. حل نشــدن این چهار محور اصلی؛ مهاجرت و سیر کاهش 

جمعیت عشایر را شدیدتر کرده است: 
یک: ناکافی بودن زیرساخت های آموزشی 

دو: ضعف در حوزه بهداشت و درمان )مراکز بهداشتی سیار و غیرسیار(
سوم: عقب ماندگی حوزه عمرانی )نبود جاده های ماشین رو با شهرهای همجوار عشایر(

چهارم: هزینه باالی مایحتاج اولیه زندگی عشایر که امکان تولید آن ها را ندارند مثل 
آرد، قند، شکر، برنج و چای. 

توجه به این چهار مشکل و تالش سریع برای حل آن ها به طور قطع می تواند تأثیر 
محسوسی در معکوس شدن روند مهاجرت عشایر داشته باشد.

در حال حاضر، در مناطق اســتقرار عشــایر، مراکز آموزشــی کافی وجود ندارد و 
فرزندان آن ها برای یادگیری و تحصیل، دچار چالش جدی هستند. از نظر بهداشتی 
 درمانی نیز وضعیت خوبی بر زندگی عشــایر حاکم نیست. از طرف دیگر، به خاطر 
ناکافی بودن زیرساخت های ارتباطی همچون جاده های ارتباطی با شهرهای همجوار 
و عدم دسترسی به امکانات شهری، عشایر نمی توانند به راحتی با شهرهای اطراف 
ارتباط برقرار کنند. لذا برخورداری از امکاناتی نظیر خانه بهداشــت، مدرسه، جاده 

ارتباطی ماشین رو و... برای آن ها تبدیل به آرزوهای غیرممکن شده است.
به راســتی برای نظامی که به خاطر محرومان و دفاع از حقوق آنان و رســیدگی به 
وضعیت آن ها بنا نهاده شــده، شایسته است که دسترسی به امکانات اولیه زندگی 

انسانی، برای بخشی از مردمش تبدیل به آرزو شده باشد؟ 
آیا واقعاً برای ساخت 100 کیلومتر جاده عشایری از زمان کلنگ زنی تا بهره برداری 
2۷ سال زمان نیاز است؟ آیا رسیدگی به مناطق محروم و عشایری نیازمند سرعت 

عمل مسئوالن نظام نیست؟

  برای حل مشکالت عشایر از کجا باید شروع کرد؟
رکن اساسی زندگی عشــایری، دامداری و تولیدات وابسته به آن است. اصلی ترین 
درآمد و منبع تأمین خوراکی های خانوار عشایر از طریق دامداری است. دام را باید به 
عنوان سرمایه عشایر تلقی کرد؛ سرمایه ای که با مهاجرت عشایر، از بین خواهد رفت. 
با برنامه ریزی درســت می توان این سرمایه عظیم را حفظ کرد و جلو کوچ عشایر را 
گرفت. طرح هایی برای جلوگیری از کوچ عشایر به وزارتخانه های بهداشت، راه، جهاد 
کشاورزی و آموزش و پرورش ارائه شده ولی متأسفانه سازمان های مربوط، توجهی 

به آن ها نمی کنند. 
تقویت زیرســاخت ها موضوعی مهم برای جلوگیری از مهاجرت عشــایر اســت. 
سرمایه گذاری در توسعه زیرســاخت های تولید می تواند سبب اشتغال عده زیادی 
از جوانان عشــایر شود. تولید پایدار نقش مؤثری در زندگی عشایر دارد و با استمرار 

حمایت از عشایر و روستاییان، شاهد روند معکوس مهاجرت خواهیم بود.
بخش مهم دیگر توجه به ساختار فرهنگی، حوزه گردشگری، توسعه صنایع دستی، 

تولید گیاهان دارویی و باغات است که توجه ویژه ای را می طلبد.

  سخن آخر
عشــایری که بازوی توانمندی برای تولید ملــی و مرزدارانی بی بدیل و بدون مزد، 
سربازان پرافتخار و عالقه مند به مبانی اسالمی و سنت ها، حافظان هویت و حیثیت 
بومی و وفادار به استقالل سرنوشت کشورند، شایسته خدماتی در خور عظمت خود 
هستند.مســئوالن نظام باید قدر مردان و زنان بااخالص و مؤمن عشــایر را بدانند. 
چنانکه رهبر معظم انقالب فرمودند: مسئوالن موظف هستند به امور عشایر برسند، 
همه مشکالت احتمالی آن ها را برطرف کنند و نباید اجازه دهند عشایر در محرومیت 
به سر برند.به امید روزی که گرد محرومیت از چهره مردان و زنان عشایر زدوده شود.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  اربعین جلوه ای 
ایثار  و  گذشت  تکرار  خوبی هاست.  اجتماع  از 
را  خویش  وصف ناپذیر  شور  بارها  که  مردمانی 
در جامعه به نمایش گذاشته اند. اربعین؛ فرصت 
برای  بهترین ها  وقف  برای  است  ارزشمندی 

پاسداشت یاد و نام بهترین مردمان زمین.
چه فرقی می کند وقف مسجدی در میانه راه، یا 
گیوه و کفش زائران یا بطری آبی که کام تشــنه 

زائران را سیراب کند.
گفت وگوی ما با حجت االســالم غالمرضا عادل، 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور به اهمیت وقف در اربعین و گام هایی 
که این ســازمان در این خصوص برداشته است، 

اختصاص دارد.

 چرا وقف در خصوص اربعین از اهمیت 
خاصی برخوردار است؟

موضوع زیارت بارگاه حضرت سیدالشــهدا)ع( به 
ویژه در اربعین در روایات ائمه اطهار)ع( بســیار 
مورد توجه قرار گرفته است به طوری که زیارت 
در اربعین را بافضیلت ترین زیارت این حضرت در 
ایام دیگر دانسته اند که الحمدهلل این فرهنگ امروز 
در کشور جا افتاده و مردم به خوبی این فضیلت 
را درک کرده انــد. چون ســفر زیارتی اربعین از 
لحاظ معنوی یک فرصت مغتنم برای همه ماست 
بنابراین ما این موضوع را در حوزه وقف هم داریم. 
موضوعات زیــادی در خصوص اربعین و اطعام و 
پذیرایی زائران اربعین حسینی وقف شده است. 
بنابراین سازمان اوقاف از محل این موقوفات هر 
ساله برنامه های مختلفی را در این ایام اجرا می کند. 

 همان طور که اشاره کردید تاکنون مردم 
موضوعات مختلفی را برای وقف در اربعین 
انتخاب کرده انــد مثل وقف لوازم پذیرایی 
یک تاالر، وقف کوله پشــتی و گیوه، وقف 
زمین برای ساخت مسجد و... حال پرسش 
این است که آیا سازمان اوقاف، با این تنوع، 
مرکزی را برای هدفمند کردن و نیازسنجی 
حوزه وقف در اربعین پیش بینی کرده است؟

اصوالً در موضوع وقف جدید ما نیازسنجی بومی 
را از هر شهرســتان در دستور کارمان داریم. در 

واقــع این موضوع را بررســی 
می کنیم کــه در حال حاضر 
هر شهرســتان و اســتان چه 
نیازهایی دارنــد تا اگر خیران 
بخواهنــد کار خیــری انجام 
بدهند بــه آن نیازهــا توجه 
کنند. مثاًل شــاید شهرستانی 
بگوید نیاز به بیمارستان دارد، 
یــا در جایی نیاز به اشــتغال 
باشد.  داشته  بیشتری  اهمیت 
در حوزه اربعین، چون یکی از 
فرصت های طالیی تأثیرگذاری 
معنــوی و فرهنگــی اســت 
امــروزه ما بحــث تبیین این 
مســئله را داریم که وقف ها به 
ســویی متمایل شود که حوزه 

فعالیت های فرهنگی را بیشتر پوشش بدهد. در 
واقع مرکزی را برای ایــن موضوع دایر کرده ایم 

تا به خیران در این خصوص مشاوره داده شود.

از ضرورت جهت دهی وقف 
اربعین به سمت فعالیت های 
فرهنگی گفتیــد؛ بفرمایید 
هدف  این  به  دستیابی  برای 

چه برنامه خاصی دارید؟ 
در حــال حاضــر بخــش قابل 
مالحظه فعالیت های ما بر مبنای 
موقوفات، خدمت رسانی در حوزه 
اطعام و پذیرایــی زائران اربعین 
حسینی است در حالی که وقف 
در حــوزه فرهنگــی از اولویت 
بیشتری برخوردار است، به همین 
خاطر با راه اندازی مرکز مشاوره 
وقف در تالشیم تا وقف اربعین را 
به حوزه فعالیت های فرهنگی در 

ایام اربعین سوق بدهیم.

اما هنوز خیلی از مردم ما نمی دانند برای وقف 
در خصوص اربعین باید به کجا مراجعه کنند؟

مردم بــرای این منظــور با مراجعه بــه ادارات 
اوقاف و یا به ســایت ســازمان اوقاف، می توانند 

راهنمایی هایی الزم را دریافت کنند.

 فکر نمی کنید به ایجاد یک سامانه برای 
وقف در حوزه اربعین نیاز باشد؟

ما خدمات غیرحضوری را در سایت عمومی سازمان 
اوقاف داریم و کسانی که می خواهند کارهای خیر 
انجام بدهند می توانند به آنجا مراجعه کنند که به 
صورت خاص برای اربعین و جمع آوری کمک های 
مردمی و وقف های جدید آیکون خاصی پیش بینی 
شده است، البته به دنبال این هستیم که نرم افزارهای 

جدید را برای وقف اربعین طراحی کنیم.

 در چند ســال اخیر شــاهد برگزاری 
باشکوه تر مراسم اربعین حسینی در عتبات 
عالیات هستیم. به نظر شما این موضوع چه 

ثمراتی را به دنبال داشته است؟
ضرب المثلی داریم که می گوید فضیلت آنست که 

دشمنان به آن اذعان کنند. امروزه مراسم اربعین 
معادالت جهانــی را به هم زده و به همین دلیل 
شاهد شروع فتنه گری ها در عراق هستیم تا این 
حرکت را تحت تأثیر قرار بدهند، اما هر کســی 
که یک بار در ســفر اربعین شرکت کرد آن قدر 
حالوت و شــیرینی این ســفر را درک کرده که 
دیگر چیزی جز زیارت دوباره نمی تواند او را اقناع 
کند. بنابراین کسانی که تاکنون شرکت نکرده اند 
شاید آرزوی شرکت در اربعین را داشته باشند اما 
کســانی که یک بار به این سفر رفته اند به عشق 
دوباره این سفر زندگی می کنند؛ بنابراین نه تنها 
این فتنه گری تأثیری نخواهد داشت بلکه اربعین 
حسینی هر ســال باشکوه تر از قبل برپا می شود 
همچنانکه حرکت امام حسین)ع( نیز این گونه 
بوده اســت. یعنی با ۷2 نفر آغاز شــده اما امروز 
جهانی شــده است و این مصداق این آیه شریفه 
اســت که می فرماید: یُِریُدوَن لُِیْطِفُئــوا نُوَر اهللِ 
بِأَْفَواِهِهْم َواهللُ ُمِتــمُّ نُورِهِ َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن یعنی 
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند 
و حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد نور 

خود را کامل خواهد گردانید.

 با توجه به اینکه سال ها در حوزه فرهنگی 
فعالیت دارید اگر تجربه یا خاطره شنیدنی 
در این خصوص دارید برای خوانندگان قدس 

هم بفرمایید؟
به تازگی که ویژه برنامه شــمیم حســینی را در 
حدود 200 امامزاده اجرا می کردیم در بقعه شیخ 
صدوق در شهر ری وقتی نمایندگان هیئت ها و 
مســاجد برای دریافت حواله کمک هزینه خرید 
کــه به مبلغ ۵00هزار تا یک میلیون تومان بود، 
مراجعــه می کردند، مرد بزرگواری به ســر مزار 
فرزندش آمده بود وقتی متوجه شد به هیئت ها و 
مساجد بابت هزینه های پذیرایی و اطعام عزاداران 
حسینی مساعدت می شــود کنار فروشنده قرار 
گرفت و هر هیئتی که می آمد و ۵00هزار تومان 
خرید می کرد او هم ۵00هزار تومان به آن هیئت 
و مسجد کمک می کرد. شاید در مجموع حدود 
۵0 میلیون تومان برای هیئت ها و مساجد کارت 
کشید. البته شبیه چنین کاری دو یا سه بار دیگر 

هم از سوی افراد دیگر انجام شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت و گو با قدس مطرح کرد

اربعین؛ فرصت طالیی وقف های فرهنگی

چیزی جز زیارت 
دوباره برای کسی 

که یک بار در سفر 
اربعین شرکت کرده 
است حالوت بخش 

نیست

بــــــرش
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تدارکاتچی های مدارس!
برنا: عباس فرجی، کارشناس و مشاور آموزش، با اشاره به اینکه 
از انجمن اولیا و مربیان اســتفاده ابزاری می شــود، عنوان کرد: 
انتخاب نمایندگان انجمن ها در آموزش و پرورش از اساس اشتباه 
است و از این بخش همیشه سوءاستفاده می شود. همان طور که 
سال هاســت می بینیم از نمایندگان اولیا در قالب موتور امضا و 

تدارکاتچی های مدارس استفاده می شود.

چرا بقیه از خدمت رسانی به مردم محروم شده اند
فارس: محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: در دیدار 
با رهبر معظم انقالب ایشــان پرسیدند چقدر گروه جهادی تشکیل 
شــده؛ گفتم 12هزار گروه جهادی متشکل از ۵00هزار جهادگر در 
کشور. ایشان فرمودند این ها بین 10 تا 1۵درصد جوانان هستند، چرا 
بقیه جوانان را نتوانسته اید جذب گروه های جهادی کنید و چرا بقیه 

از خدمت رسانی به مردم محروم شده اند.

داستان موی سر سربازان به کجا رسید؟
میزان: ســردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفت: میزان داشــتن مو برای ســربازان را آیین نامه ستاد کل 
نیرو های مسلح تعیین می کند.این یک مسئله انضباطی است که 
فرمانده های پادگان ها برای آن تصمیم می گیرند.بر اساس ابالغی 
که از طرف ستاد کل نیرو های مسلح اعالم شد، میزان موی سر 

با تحصیالت مختلف دارای اصل و قاعده خاص خودش است.

شهرداری در مورد کاهش آلودگی هوا غلو می کند
فارس: محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران گفت: شــهرداری تهران از ابتدای تابستان 
آمارهایی در مورد کاهش آلودگی هوا به دلیل اجرای این طرح 
اعالم کرد که غلوآمیز بود و درست نبود و ما مدام مطرح کردیم 
که نه اجرای طرح بلکه بهبود وضعیت هوا، تغییر شرایط جوی و 

وقوع بارش ها سبب کاهش آلودگی هوا شده است.

نقش دولت ها پارو زدن نیست؛ سکانداری است
تســنیم: علی اصغر فانی، وزیر آموزش  و پــرورش دولت یازدهم 
می گویــد: هیچ دلیلی ندارد که از صفر تــا 100 فرایند آموزش و 
پرورش را دولتی اداره کنیم، هم اکنون آموزش  و پرورش، کتاب های 
درســی را تألیف، حروفچینی، چاپ، صحافی و توزیع می کند چرا 
باید تمام این مراحل را انجام دهد، نقش دولت ها پارو زدن نیست و 

سکانداری است. ما در ایران در حال پارو زدن هستیم.

14 هزار تومان برای هر ساعت تدریس 
فارس: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: مبلغ 
دستمزد ماهیانه همه استادان دانشگاه ها و مراکز علمی به طور 
کلی پایین است که در این زمینه وزیر علوم برای اصالح حقوق 
اعضای هیئت علمی اقداماتی انجام داده اســت.مبلغ 1۴ هزار 
تومان برای هر یک ســاعت تدریس استادان بسیار مبلغ کمی 

است و ما این موضوع را قبول داریم.

نهضت سوادآموزی تا چه زمان ادامه دارد؟
ایرنا: شــاپور محمدزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در 
پاسخ به اینکه پیش از این صحبت هایی مبنی بر برچیده شدن 
نهضت ســوادآموزی شده بود آیا این موضوع به قوت خود باقی 
اســت؟ گفت: تأکید رهبر معظم انقالب این است تا زمانی که 
بی سواد داریم، نهضت سوادآموزی کارش را ادامه دهد، ما کار را تا 
حدی ادامه می دهیم که دیگر شاهد بی سوادی در ایران نباشیم.

سازمان سمپاد باید برای المپیادی ها وثیقه بگذارد
خانه ملت: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: ســازمان ســمپاد موظف است مشــکالت افرادی را که 
می خواهند در المپیادهای علمی در خارج از کشور حضور یابند، 
حل کند و برای خروج آنان از کشور وثیقه بگذارد. المپیادی ها 
کسانی هستند که می خواهند در رشته های مختلف علمی برای 

کشور افتخارآفرینی کنند و باید به آنان توجه شود.

حذف کنکور را از دکترا شروع کنید
مهر: محمود فتوحی، رئیس دانشگاه شریف گفت: پیشنهاد من 
برای حذف کنکور این است که این فرایند از کنکور ارشد و دکترا 
آغاز شود.در حال حاضر در دانشگاه ها اعتمادی به کنکور دکترا 
وجود ندارد؛ به طــوری که فردی که با رتبه یک کنکور به این 
دانشگاه آمده از نظر دانشگاه با فردی که با رتبه 100 آمده از نظر 

سطح سواد با یکدیگر اختالف دارند.

خانه و خانواده

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
 سربازی را دو سال
به تعویق بیندازید

ایسنا: دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان 
اینکه از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست به 
تعویق افتادن مهلت سربازی مشموالن را داریم، 
گفت: اگر ســن اعزام به ســربازی، با دو سال 
تعویق 20 ســال شود یقیناً فشار کنکور نیز بر 

دانش آموزان کاهش می یابد.
دکتــر سیدســعید عاملــی افــزود: نباید 
فشــار روی دانش آموزان را فشــرده کنیم، 
دانش آموز زمانی که 1۸ ســاله می شود به 
او می گویند یا کنکور یا ســربازی، که این 
سبب می شود برخی از این دانش آموزان در 
رشــته هایی که عالقه ندارند در دانشگاه ها 
پذیرش شوند تا به سربازی نروند. می توانیم 
صحبــت کنیــم و دوره ســربازی را عقب 
بیندازیم تا در این دو سال اضطراب از روی 

دانشجو برداشته شود.
وی گفت: بهتر است مدلی را طراحی کنیم که 

بتوانیم اجرای آن را تدریجی انجام بدهیم.

فضای مجازی

یک مسئول دادستانی اعالم کرد
مجازات منتشرکنندگان اخبار 

دروغ تشدید می شود
ایرنا: سرپرســت معاونت امور فضای مجازی 
دادســتانی کل کشــور از تشــدید مجازات 
منتشــرکنندگان اخبار دروغ در رســانه ها و 
فضای مجازی خبر داد.جواد جاویدنیا گفت: در 
مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر، مقرر 
شده است که مجازات های این افراد تشدید و 
شــرایط خاصی برای آنان در نظر گرفته شود. 
چون اصالح قانون در دســت اقدام اســت اما 
تا زمان تصویب قانون جدید، انتشــار اکاذیب 
در فضای مجازی جرم اســت و دادستانی کل 
کشــور، دادسراها و نیروی انتظامی به شدت با 

دامن زنندگان به شایعات برخورد خواهند کرد.
وی در ادامــه به مدیران کانال ها و صفحات در 
رسانه های اجتماعی هشــدار داد و اظهار کرد: 
مدیران کانال ها در صورت انتشار مطالب کذب 
و مدیران گروه ها در صورت حذف نکردن فوری 
محتوای دروغ، عالوه بر کاربر انتشاردهنده قابل 

مجازات خواهند بود.

حوادث

رئیس پلیس مرکز انتظام ناجا:
۱۲ هزار نقطه کشور زیر پوشش 

حفاظتی است
ایرنا: رئیس پلیس مرکز انتظام نیروی انتظامی 
گفت: با توجه به توســعه فعالیت مؤسسه های 
حفاظتی زیر پوشش، هم اکنون 12هزار نقطه 
کشور تحت کنترل حفاظتی و مراقبتی ماست.

ســرهنگ اکبر امینی افــزود: در این ارتباط 
با بــه کارگیری حدود 100هــزار نفر نگهبان 

اشتغال زایی خاصی نیز ایجاد شده است.
در صــورت توجــه و حمایت هر چه بیشــتر 
مســئوالن کشــور به این مرکز در قالب ارائه 
تســهیالت خاص  و بهره مندی از فناوری روز، 
ظرفیت به کارگیری تا ســقف 200هزار نفر تا 

دو سال آینده از دیگر برنامه های آینده ماست.
ســرهنگ اکبر امینی با اشاره به اینکه با توجه 
به توانمندی و استعدادهای موجود می توانیم 
ظرفیت مؤسسه های حفاظتی را تا هزار مؤسسه 
افزایش دهیم، تصریــح کرد: هم اکنون حدود 
۷00 مؤسســه حفاظتی مراقبتی در کشــور 

فعالیت دارند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
 آمار دقیقی 

از سالمندآزاری نداریم
ایلنا: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: 
تأمین ملزومات خدمات  اجتماعی و درمانی برای 
جمعیت ســالمندان آینده، ما را نگران می  کند.

محمد نفریه گفت: نباید تصور کنیم که مصداق 
سالمندآزاری تنها ضرب و شتم فرد سالمند است. 
اورژانــس اجتماعی در مواردی که به ســالمند 
رسیدگی نمی شود و پرستاری از سالمند فراموش 
می شود، ورود می کند. متأسفانه از خشونت های 
خانگی نســبت به آن ها به جهت آنکه اغلب در 
خفا اتفــاق می افتد، آمار دقیق نداریم.  وی بیان 
کــرد: معموالً ۸0درصد جمعیت ســالمندان به 
طور مســتقل از پس نیازهای خود بر می آیند. از 
مابقی این آمار 1۳درصد برای رفع نیازهای خود 
به کمک نیازمند هستند و ۵درصد از سالمندان 
کشور نیز برای رفع نیازهای روزمره کامالً وابسته 
هستند. باید توجه کنیم که چند درصد سالمند 
وابسته خواهیم داشت و چند درصد سالمندانی 

خواهیم داشت که به کمک نیاز دارند. 

آموزش

معاون وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد
 جزئیات اجرای 

طرح خشونت زدایی از مدارس
پانا: معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تأکید 
کرد: معلمان و والدیــن دانش آموزان باید بدانند 
که بعضی از رفتارهایی که خواسته یا ناخواسته 
از آن ها سر می زند مصداق خشونت علیه کودکان 
اســت. رضوان حکیم زاده درباره جزئیات اجرای 
طرح خشونت زدایی از مدارس که از امسال آغاز 
شده است، گفت: باز هم تأکید می کنم منظور از 
خشونت در این طرح، خشونت های غیرفیزیکی 
شامل خشونت کالمی و رفتاری است. وی ادامه 
داد: کادر مدرســه و والدین دانش آموزان در این 
طــرح باید ها و نبایدهای تربیتی را یاد می گیرند 
و می دانند که چه رفتاری در مدرسه نباید انجام 
شود و چه رفتارهایی باید در مدرسه پررنگ شود.

حکیم زاده گفت: بســیاری از سرزنش کردن ها، 
برچســب زدن هــا، تحقیر کردن ها و مقایســه 
کردن های کودکان توسط والدین و کادر مدرسه 
رفتار خشن محسوب می شــود و خشونت را در 

محیط مدرسه و خانه ترویج می کند.
تا اربعین حسینی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سیدهمت حسینی، عضو جمعیت دانش آموختگان عشایر



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 ارحم الراحمین

 سه شنبه 16مهر 1398 9 صفر 1441 8 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9082 

تحلیلگر سوری در تشریح تحوالت کشورش بیان کرد

دام آمریکایی برای  ترکیه
  جــواد فراهانی  »رجب طیب اردوغان« رئیس 
جمهور ترکیه دو روز پیش در سخنانی اعالم کرد 
که نیروهای این کشور به زودی عملیاتی را در شرق 
فرات و شــمال سوریه تحت عنوان »چشمه صلح« 
علیه کردهای مسلح که از آن ها با عنوان گروه های 
تروریستی یاد می کند، انجام خواهند داد. یکشنبه 
شب نیز اردوغان در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا موضوع عملیات نیروهای ترک 
در شــرق فرات و ایجاد یک منطقه امن را بررسی 
کردند و گویی به توافقاتی در این خصوص رسیدند. 
پس از این تماس کاخ ســفید اعالم کرد نیروهای 
آمریکایــی نه در این عملیات شــرکت و نه از آن 
حمایت می کنند و مسئولیت امنیت منطقه برعهده 
ترکیه است که این به مثابه نقض ائتالف واشنگتن 
با کردها و چراغ سبز به آنکارا برای انجام عملیات 
است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در پی 
این تحوالت طی رشته توییت هایی با بیان اینکه 
ما 7هزار مایل با ســوریه فاصله داریم در خصوص 
خروج نظامیان این کشــور از سوریه تصریح کرد: 
زمان آن رســیده که آمریکا از جنگ های بی پایان 

مسخره در منطقه غرب آسیا رها شود. اتحادیه اروپا 
اما با صدور بیانیه ای نســبت به هر گونه عملیات 

نظامی از جانب ترکیه علیه سوریه هشدار داد.

 احتمال کشیده شدن درگیری  به خاک  ترکیه
»علی مقصود« ســرتیپ ارتش سوریه و کارشناس 
مســائل نظامی در ارتباط بــا پیامدهای عملیات 
نظامی ترکیه در شــمال ســوریه گفت: سخن از 
عملیات در شــرق فرات زمانی مطرح می شود که 
آنکارا به گروه های مسلح در ادلب ابالغ کرده است 
نمی تواند شکســت خود در این منطقه و اجرای 
توافق سوچی را متحمل شود و این تشدید تنش 
در سوریه با این هدف صورت می گیرد که گروه های 
مسلح از ادلب منتقل شوند و پرونده آن را ببندند. 
ترکیه می خواهد از این طریق به افکارعمومی داخل 
ترکیه این گونه القا کند که هنوز در موضع قدرت 
قــرار دارد و می تواند منافع خــود را چه از طریق 
هماهنگی با ایران و روسیه و چه از طریق فشار بر 
آمریکا و چالش با آن که تاکنون از گروه های کردی 
حمایت می کرده، محقق کند. علی مقصود افزود: 

به نظر من آنکارا در این عملیات دســتاورد مهمی 
را محقــق نخواهد کرد. گرچــه ترکیه از عملیات 
محدود سخن می گوید، اما چنانچه درگیری آغاز 
شــود، شرایط را در مرزهای سوریه و ترکیه وخیم 
می کند و ممکن اســت حتی درگیری ها به داخل 
خاک ترکیه نیز کشیده شود. سرتیپ ارتش سوریه 
در ارتباط با مضمون تماس تلفنی اردوغان و ترامپ 
و موضع آمریکا در قبال عملیات تصریح کرد: ترکیه 
وقتی در منطقه ای به دنبال تشدید تنش است، از 
آمریکا نمی خواهد که عقب نشــینی کند؛ چرا که 
هریک به دیگــری نیازدارند و هردو هم در میدان 

نبرد و هم در عرصه سیاسی شکست خورده اند. 

 ترکیه به دنبال تغییر ترکیب جمعیتی
علی مقصود در ارتباط با بهانه ترکیه از تشــکیل 

منطقه امن مبنی براســتقرار پناهجویان در این 
منطقه گفت: اول اینکه ترکیه کشــوری است که 
بدون دعوت دمشق در خاک ما حضور دارد. درثانی 
پناهجویان برای ترکیه اهمیتی ندارند؛ گویی این 
کشــور فراموش کرده است که خود عامل آوارگی 
این پناهجویان بوده است. هدف آنکارا از عملیات در 
سوریه تغییر دموگرافی و ترکیب جمعیتی مناطق 
مرزی سوریه است که البته دولت این کشور اجازه 
آن را نخواهد داد. این کارشــناس نظامی در پایان 
تأکید کرد: آنکارا باید به عنوان یکی از کشورهای 
ضامن توافق آتش بس به تعهدات خود عمل کند؛ 
چراکه هر اقدام نظامی آتش جنگ را شــعله ورتر 
می کنــد. آمریکا می خواهد با توافق اخیر ترکیه را 
وارد باتالق و جنگ  را شعله ورتر کند که ما باید با 

هوشیاری توطئه های آن را خنثی کنیم.

الخبر الیمنی: ده هــا یمنی به علت اوضاع بد 
بهداشتی در عدن به بیماری های واگیردار مانند 
»تــب دنگی و ماالریا« مبتال و در بیمارســتان 

بستری شده اند.
صفا: تشکیالت خودگردان فلسطین در چاپ 
جدید کتاب های درسی، جزئیات پرداخته شده 
به توافق های صلح موجود با رژیم صهیونیستی را 

حذف و از »اسلو« نیز »به شکل منفی« یاد کرد.
اسپوتنیک: »جان شــیپتون« پدر بنیان گذار 
وبسایت افشاگر ویکی لیکس در مصاحبه ای در 
خصوص وضعیت پســرش در زندان »بلمارش« 
در لندن ابراز نگرانی کرد و گفت ممکن اســت 
پسرش تحت شرایطی که در زندان دارد، بمیرد.
الجزیره: نتایج اولیه انتخابات پارلمانی تونس 
نشان می دهد که حزب النهضه با کسب 17/5 
درصد آرا در رتبه نخست و حزب »قلب تونس« 
به ریاست »نبیل القروی« با کسب 15/6 درصد 

در رتبه دوم قرار دارد.

 رونمایی از محافظ جدید 
ملک سلمان 

رسانه های ســعودی از ظاهر شــدن محافظ 
جدید پادشاه این کشــور در پی قتل محافظ 
قدیمی وی خبر دادند. نام محافظ جدید ملک 
سلمان، سرتیپ »ســعد بن مسفر القحطانی« 
است که برای نخســتین بار در مقابل دوربین 
رسانه ها ظاهر شده است. وی جانشین سرلشکر 
عبدالعزیز بن بداح الفغم شده که در یک حادثه 
کامالً مشــکوک و مبهم کشته شد. القحطانی 
دیروز هنگام دیــدار عبدالفتاح البرهان رئیس 
شورای حاکمیتی ســودان و عبداهلل حمدوک 
نخست وزیراین کشور با ملک سلمان در ریاض، 

پادشاه سعودی را همراهی می کرد.

  مشاور امنیت ملی عراق: 
 طرح براندازی نظام 

شکست خورده است
فارس: رئیس ســازمان »الحشد الشعبی« و 
مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به تظاهرات 
اخیر در شهرهای جنوبی این کشور تأکید 
کرد: طرح دشــمنان برای برانــدازی نظام 
عراق شکســت خورده است. فالح الفیاض با 
بیان اینکه »هیچ جایی برای کودتا یا شورش 
در عراق وجود ندارد«، تأکید کرد: مطالبات 
مثبتی برای اصالح روند سیاسی وجود دارد 
کــه حتماً به آن توجه خواهد شــد. این در 
حالی است که قرار است عادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر عراق امروز بسته اصالحاتی 
جدیدی بــرای بهبود اوضــاع اقتصادی و 

معیشتی مردم ارائه کند.

عملیات احتمالی ترکیه در شمال  سوریه؛ علل و پیامدها
»از آسمان و زمین به شبه نظامیان کرد شمال سوریه حمله خواهیم کرد«؛ این آخرین 
و البته عریان ترین تهدید از زبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد 
نزدیک بودن آغاز ماجراجویی دیگری از سوی آنکارا در شمال سوریه به بهانه مقابله با 
گروه های کرد است؛ اقدامی که می تواند منطقه پرآشوب خاورمیانه را وارد دوره دیگری 
از منازعه و تنش کند. ســلطان ترکیه در حالی از نزدیک بودن آغاز عملیات نظامی 
خبر می دهد که این کشور در طول بحران هشت ساله سوریه همواره به عنوان یکی 
از آتش بیاران معرکه عمل کرده و در کمک به گروه های تروریستی از هیچ کوششی 
فروگذار نکرده اســت. بر هیچ کس پوشیده نیست که در بعد ترانزیتی بخش زیادی 
از تروریســت ها همواره از خاک این کشور وارد سوریه شده و قسمت بزرگ تجهیز و 
آموزش عناصر تروریســتی نیز در خاک ترکیه انجام شده است. حمایت آشکار آنکارا 
از گروه های تروریســتی به ویژه در ادلب و تأکید ترکیه بر ســوریه بدون اسد یکی از 
موضوعاتی بوده که سبب فرسایشی شدن بحران شام شده و امروز نیز این چالش وجود 
دارد. به نظر می رسد ترکیه که از لحاظ تاریخی چشمداشتی به مناطق شمالی سوریه 
داشته، اکنون به دنبال آن است با بهره برداری از فرصت ناامنی در این کشور و حتی 
عراق و با دستاویز قرار دادن مسئله کردها اهداف پنهانی خود را در این منطقه دنبال 
کند. اقدامات تحریک آمیز ترکیه در حالی است که شاهد ثبات نسبی و البته شکننده ای 
در سوریه هستیم که این گام های منفی آنکارا می تواند بر آتش تنش ها افزوده و زمینه 
احیای دوباره داعش را فراهم آورد. اگرچه مسئله کردها و حمایت آمریکا از نیروهای 
دموکرات کرد شــمال سوریه همواره با انتقاد آنکارا مواجه و به حوزه ای چالشی میان 
دو طرف تبدیل شده بود، اما به نظر می رسد پس از گفت و گوی تلفنی اخیر اردوغان 
و ترامپ، کاخ ســفید ضمن پشــت پا زدن به متحدان کرد آن ها را تنها گذاشته و به 
نوعی چراغ ســبز خود را به آنکارا برای آغاز عملیات نظامی نشان داده است. این در 
حالی است که کردها با وجود این بد عهدی واشنگتن نسبت به هر گونه اقدام نظامی 
آنکارا هشدار داده و تأکید کرده اند که مقابل تحرکات ترکیه ایستادگی خواهند کرد. 
این موضوع همچنین بی اعتمادی کردها نسبت به واشنگتن را نیز افزایش داده است. 
اکنون و در حالی که منابع خبری از اعزام گسترده تجهیزات نظامی و لجستیکی ترکیه 
 به مرز ســوریه و پرواز و گشت زنی جنگنده های ارتش این کشور بر فراز تل ابیض و 
عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شرق فرات خبر می دهند، به نظر می رسد همه چیز 
برای یک ماجراجویی تازه از سوی ترکیه فراهم است؛ حال باید منتظر ماند و دید که 
روزهای آینده آبستن چه تحوالتی بوده و چه رخدادهایی برای منطقه رقم خواهدخورد.
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 تیر صهیونیست ها به سنگ خورد  هشدار کره شمالی به آمریکا  160 نفر در 9 ماه
 رکوردزنی سعودی 
در اعدام زندانیان!

ممکن است اتفاق 
»وحشتناکی« بیفتد

افشای پاسخ منفی کشورهای 
عربی به پیشنهاد تل آویو

ایرنا: سعودی در 9 ماهه نخست سال جاری 
میالدی با اعدام 160 نفر، رکورد پیشین خود 
در اعدام زندانیان را شکست. بر پایه گزارش 
 ســازمان عفو بین الملل، در ســال گذشته 
) 2018( در عربستان 149 نفر اعدام شدند.  
با این حال در حالی که هنوز سه ماه از سال 
جاری باقی مانده، خطر اعدام، 39 نفر را در 
عربستان تهدید می کند که برخی از آن ها 
مانند »علی النمر« کودک هستند. آل سعود 
تاکنون از تحویل جنازه 83 شــخص اعدام 
شده از سال 2016 خودداری کرده که جسد 
شهید آیت اهلل شیخ باقر محمد باقر النمر از 

آن جمله است.

ارشد  کننده  مذاکره  باشگاه خبرنگاران: 
هســته ای کره شــمالی با تأکید بر اینکه 
عالقه ای به از سرگیری مذاکرات با آمریکا تا 
تغییر رویکرد واقعی واشنگتن ندارد، درباره 
وقوع اتفاقی »وحشتناک« در صورت شکست 
گفت وگوها هشدار داد. کیم میونگ گیل با 
تأکید بر این نکته کــه ادامه گفت و گوهای 
خلع ســالح به رویکرد آمریکا بستگی دارد، 
گفت: واشنگتن نتوانسته پیشنهاد جدیدی 
ارائه کند. فکر نمی کنم آمریکا در این مدت 
کوتاه پیشنهاد جدیدی آماده کند. سران کره 
شمالی و آمریکا تا کنون سه دیدار رو در رو 
داشته اند و به نتیجه ای منتهی نشده است. 

فارس: طرح رژیم صهیونیستی در خصوص 
امضای معاهده عدم تعرض با کشــورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس، با پاسخ منفی این 
کشورها مواجه شده است. در همین راستا 
روزنامه کویتی»الجریده« نوشــت: اسرائیل 
کاتص، وزیر خارجه صهیونیست طرح را با دو 
کشور عربی حاشیه خلیج فارس که اسرائیل 
به نوعی با آن ها ارتباط دارد، مطرح کرده اما 
با مالحظات شدید آن ها مواجه شد و آن ها 
تأکید کردند که این طرح در شرایط کنونی 
واقع بینانه نیست. کویت نیز بدون اطالع از 
محتوای طرح، حتی با دریافت آن از طریق 

میانجی هم مخالفت کرده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 اصغر زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه

بدون تیتر

فراخبر

 سرگئی الوروف، وزیــر خارجه روسیه که به بغداد سفر کرده 
اســت، پس از دیدار با همتــای عراقی خود اعالم کرد مســکو، 
قراردادهای مربوط به وارد کردن سالح به عراق را اجرایی خواهدکرد.

 دونالد ترامپ، در ادامه تالش برای تبرئه خود از رسوایی »اوکراین 
گیت«،  »نانسی پلوسی« رئیس دموکرات مجلس نمایندگان را هدف 

حمالت لفظی قرار داده و وی را به خیانت متهم کرد.

 انعکاس
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آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩  – ﹝︣﹙﹥ دوم
︎﹫ــ︣و آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٨ و٩٨/٢/١٨ ﹝﹠ــ︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س در ﹝﹢رد ︑﹞﹙﹈ 
 ︹︋︣﹞ ︣︐﹞ ١٧٠۵/۴٠ ️︀︧﹞ ﹤︋ ︀ه﹍﹞︡﹇ ︡︡︗ ︤ن آب ︫︣ب﹞ ︡اثا ️︗ ارا︲﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز
︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ وا﹇︹ در ﹇︧﹞︐﹩  ﹥ ا︵﹑ع ﹝︀﹜﹊﹫﹟ و︮  ︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ﹝︖︡دًا︋  ︣﹇︣اری ﹆﹢ق ︻﹫﹠﹩ ،︋   ︋️︗
 ︩ ﹑ک ١٣۵ ا︮﹙﹩ ﹇︡﹝﹍︀ه︋  ﹞︀ره︎  ︡ون︫  ︙﹥ ﹨︀) از ارا︲﹩︋  ﹥ ﹇︊︨︣︐︀ن︋  از ﹇︊︨︣︐︀ن ﹝﹢︗﹢د (﹝﹢︨﹢م︋ 
﹥ ا﹫﹨ ﹤﹊﹠️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ر︨﹞﹩ داد﹎︧︐︣ی از ز﹝﹫﹟ ﹝﹏ ا︡اث ﹝︤ن  ︀ن ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡؛ ﹡︷︣︋  ٣ ز︋︣︠ 
︀د ︫ــ︡ه وا﹇︹ در ارا︲﹩ ︎﹑ک ︔︊︐﹩ ﹝︢﹋﹢ر و﹁﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ﹏ ︋︀زد︡ و ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ارز ﹩︋︀﹆﹢ق ︻﹫﹠﹩ 
﹥ ﹝︊﹙︼ ٩٣٧/٩٧٠/٠٠٠ ر︀ل ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ا﹡︡، ﹜︢ا در   ︋ ً︀ ارا︲﹩ از ﹇︣ار ﹨︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ٠٠٠/ ۵۵٠ ر︀ل ︗﹞︺
ا︗︣ای ﹝︀ده ٨ ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه ︣︠︡ و ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک ︋︣ای ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ 
 ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا آورد ︑︀ از ︑︀ر ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ د︻﹢ت︋  و ﹡︷︀﹝ــ﹩ دو﹜ــ️ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ﹟ و︮ 
آ﹎﹩ ︸︣ف ﹝﹙️ ︎︀﹡︤ده روز ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹇︴︺﹩ ︵︊﹅ ﹡︷︣ ﹨﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا︻︤ا﹝﹩ ، ︋︀ در د︨️ 
دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارك ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ، ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ 
︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب   ︫︀ ︡ف ( ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨۶۶٣٣٢٧) و ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د- ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ در
﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆ــ︣ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹  ︡﹩ ا︨ــ️ در︮   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︪ــ︀︋﹢ر﹫﹡

ذ︭﹑ح ا﹇︡ام ﹐زم ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۸۸
۷۴

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد ︻﹞﹙﹫︀ت ︨ــ﹢را︠﹊︀ری 
︀﹩ وا﹇︹   ︋﹫  ︫️︧  ︋﹩︴︨︣︣وژه ︑﹢︨︺﹥ ز ︐﹟ ﹝︧﹙ در︎  ︐﹟ و︋  ﹝︭︀﹜ آ︗︣ی و ﹋︣﹎﹫︣ی︋ 
در ﹝︡وده ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧ــ﹑م را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
 ﹉ ︀ل︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر ️﹡︀﹝︲ ︀﹠﹝︲ ، ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︐﹀︨ ︀ (︀د﹫︮) ﹩﹊﹡︀︋
️ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت و  ︡ا﹇﹏ ︫︣ا︳ ︻︊︀رت ا︨️ از: ارا﹥ رزو﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫

﹝﹫︤ان ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑︡﹫︀﹥ ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن.
﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٧/١٨︲﹞ــ﹟  ︀ــ︀ن و﹇ــ️ اداری روز︎    ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︑ــ︀︎ 
 -٣١٣٠۵٢۴٣﹟﹀﹚︑ ) http://sem.aqr-harimeharam.org ﹩ــ︐﹡︣︐﹠︣ا︗︺﹥ ︋ــ﹥ آدرس ا﹞

. ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀٣٢٢۵٧٠٨۵-٠۵١ ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در
 ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۸
۸۸
۳

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ﹛︀︭﹞ ﹤﹫︑ ︣ت ر︲ــ︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد ︻﹞﹙﹫ــ︀ت︱ ︣م ﹜︣ ﹤︺︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ
و ا︗︣ای ︻︀﹅ ︎︪ــ﹛ ︨ــ﹠﹌ ︎︐﹢﹢﹁ ﹩﹙︡ار ︗️ ︎︣وژه ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹋︐︋︀︀﹡ــ﹥ ﹝︣﹋︤ی وا﹇︹ در 
﹫﹞︀﹡﹊︀ران   ︎﹤ ﹝ــ︡وده ــ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت ر︲︀ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧ــ﹑م را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋ 
 ﹉ ︀ل︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ️﹡︀﹝︲ ︀﹠﹝︲، ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲ ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ︫︡ه ﹟﹫﹝︱︑
️ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت و  ︡ا﹇﹏ ︫ــ︣ا︳ ︻︊︀ر︑︧ــ️ از: ارا﹥ رزو﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫
﹥ ﹨﹞︣اه ︑︡﹫︃﹥ ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ــ︀ن . ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر︋  ﹝﹫ــ︤ان ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی︎ 
﹩︐﹡︣︐﹠︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٧/١٨ ︲﹞﹠ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ آدرس ا︀︎ ︀︑

 ﹤︋ ️︊︧﹡ ( ٠۵٣٢٢-١۵٧٠٨۵ -٣١٣٠۵٢۴٣﹟﹀﹚︑ )  http://sem.aqr-harimeharam.org

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در
 ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۸
۸۷
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︗︀د ﹋︪︀ورزی ا﹑م ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٣٧۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٠٠٠٢۵١۶۶

︡ : ١-︨﹞️ ا︻︱︀ی  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡ــ︡ه ︑︀ ︑︀ر ١۴٠٠/٠٧/٢۵ ︋﹥ ﹇︣ار ذــ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡ - آ﹇︀ی 
︾﹑﹝︧ــ﹫﹟ ︮﹫︡︠︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩۶٣۴٩۶۶٨٠٣٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه - 
آ﹇︀ی ︠︡ا︋︩ داودی ﹡︭︣︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٧٢٠۶۶٠٢٩٠ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه - آ﹇︀ی 
︻﹙﹩ ا﹝︀﹝﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩۶٣۴٩٧٨٢٨٨٧ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝﹠︪﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه -٢﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨﹠︀د 
ر︨﹞﹩ و ︑︺︡ آور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉، ︨﹀︐﹥، ︋︣ات و اوراق ︋︀دار ︋︀ ا﹝︱︀ی آ﹇︀ی ︠︡ا︋︩ داودی 
 ️﹫﹨ ﹩︪﹠﹞ ︪︀ن آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹝︀﹝﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان︣ه و در ︾﹫︀ب ا︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ︭︣﹡
ــ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨ــ️ و اوراق ︻︀دی   ︫︣﹞ و ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ﹩﹡︀︠︡﹫ ﹥ ا︑﹀︀ق ︾﹑﹝︧ــ﹫﹟︮  ﹝︡︣ه︋ 
و ﹡︀﹝ــ﹥ ﹨ــ︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︾﹑﹝︧ــ﹫﹟ ︮﹫︡︠︀﹡﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡ــ︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 

رو﹡﹢︫️:اداره ︑︺︀ون،﹋︀ر ور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹑م ︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ ︫﹞︀ره ٧٢٠١٢ ﹝﹢رخ ٣٠/۶/٩٨ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م (۶٢٢٠٢٧)

/ع
۹۸
۰۸
۸۴
۵

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه(﹡﹢︋️ دوم)
و  ︫ــ︣ی  ﹝︪ــ︀︾﹏  ︨ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩  ︨ــ︀ز﹝︀ن 
﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی ︫︣داری ︨︊︤وار 
در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی 
 ﹉ ︫ــ︺﹫︉(ع)و ︾︣﹁﹥ ︫﹞︀ره ﹤۴و١١ ︋︀زار
﹝﹫ــ︡ان ا﹡﹆﹑ب، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋︣ای 
﹝︡ت دو ︨︀ل و ︋︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︭﹢رت 
﹡﹞︀︡.﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  ا﹇ــ︡ام  ا︗ــ︀ره  و  ر﹨ــ﹟ 
︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑ع  وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
︋﹫︪︐︣︋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن اداری ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
﹋︀ر﹎︣- ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی-︨ــ︊︤وار-﹝﹫︡ان 
 ︀︋ ︀ ︫ــ︣﹇﹩ ︎︀رک ︗︀﹡︊ــ︀زان ﹝︣ا︗︺﹥ و ︹﹚︲
︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ۴۴٢٩١٣١١-۴۴٢٩١١۴١ ︑﹞︀س 
﹫︪﹠︀د﹨︀   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀
︀︀ن و﹇️ اداری روز  ︀ز﹝︀ن ︑︀︎  ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨ 
﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/٢٨﹝﹫︊︀︫︡.︎﹫︪﹠︀دات   ︫﹉
دو︫ــ﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/٢٩رأس  روز  وا︮﹙ــ﹥ 

︨︀︻️ ︊︮٨ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.

 ا︧︀ن ا﹝︀﹝﹩ ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ 
﹝︪︀︾﹏ ︫︣ی و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی /ع

۹۸
۰۸
۵۸
۰

﹝ـ﹩  ت ︋ـ﹥ ﹝︖﹞ـ︹ ︻﹞﹢ ︻ـ﹢ ﹎ـ﹩ د آ
︡﹠︗︣﹫ ـ︊︤︋  ︣﹋️ ﹎︣ا﹡﹫️ ︀﹇﹢ت︨  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 

( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︔︊️ ٣٠۴۴ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۴۵٣۵٩۴

  ︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م د︻﹢ت 
﹝﹩ ︫﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ︗﹞︺﹥ ٩٨/٧/٢۶ ︨︀︻️ 
﹙﹢ار﹁﹊﹢ری -﹁﹊﹢ری ۴۵   ︋- ︪︡﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ ︊  ︮١٠

︋︀ران ٢ ︎﹑ک  ۴٠︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ : 

 ️︗  ١-︑︺﹫﹫ــ﹟ ︑﹊﹙﹫ــ︿ ﹁ــ︣وش ﹝︺︡ن ︠︀ر︨ــ︐︀ن
︑︀﹝﹫﹟ ︋︡﹨﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ 

٢-ا﹁︤اــ︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ از ︵︣﹅ ︨ــ︀م ︗︡ــ︡ و از 
︵︣﹅ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل ︫︡ه ︨︀﹝︡اران و ︋︧︐︀﹡﹊︀ران 

️﹋︫︣
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀︨ -٣

 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۸
۷۰
۳

 ١٣٢ ︌﹫︑ ︡︣ا ﹢اری︎  ﹢درو︨   ︠(︤︊ ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ (︋︣گ︨ 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر   ︫﹤ ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ﹝︡ل ١٣٩٠︋  ︋﹥ ر﹡﹌︨ 
 ﹤︋ S۵۴٢٠٠٩٠٠٨۵٢۶۵ ﹩︨︀︫ ۴۴٧۴٩٣٣ ︋﹥ ︫﹞︀ره
︫﹞︀ره ︎﹑ک ۶٩۵ج۶۵- ا︣ان ٩۵ ︋﹠︀م ﹝﹞︡ ﹁﹫︣وزی 

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

/ع
۹۸
۰۸
۸۹
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۸
۸۹
۴

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ 111  ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ 
 M13/5527390 ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫  ر﹡﹌︨ 
﹞︀ره   ︫﹤  ︋NAS43100G5851657 ﹩︀︨ــ ــ﹞︀ره︫  و︫ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶۶٣ ب ۶٣ ا︣ان ٣۶ ︋﹠ــ︀م ﹝﹞︡ ﹝﹞︡ی 

﹇︣﹇﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ﹁︀﹇︡ ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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

11/1911/52

22/3723/10 4/094/42

17/0617/39

5/336/05

17/2417/57
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