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 ............ صفحه 2

 در دیدار وزیر کشور و استانداران با تولیت آستان قدس رضوی تأکید شد 

عزم ملی برای رفع مشکالت زائران مشهدالرضا

رایزنی های برجامی 
عراقچی در مسکو

تهران برای 
گام چهارم 

آماده می شود

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی در دیدار استانداران سراسر کشور با اشاره به حضور 
میلیونی زائران از اقصی نقاط کشور و جهان در مشهد، به مشکالت پیش رو برای خدمت رسانی 
به این حجم باالی زائران اشاره کرد و گفت: رفع مشکالت زائران در حوزه اسکان، ترافیک 
اطراف حرم، پارکینگ و غیره نیازمند عزم ملی است. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

شامگاه چهارشنبه اول آبان ماه در دیدار استانداران و معاونان وزارت کشور...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن عابدینی

در حالی که هنوز 10 ماه بیشتر از عمر تصدیگری »ابراهیم بن عبدالعزیز العساف« 
در سمت وزیر خارجه عربستان نگذشته بود، سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی در 
حکمی وی را از مقامش برکنار و شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبداهلل را جایگزین 
وی کرد؛ اقدامی که از آشفتگی در عرصه سیاست خارجی آل سعود حکایت دارد. 

ابراهیم العساف سال گذشته پس از جنجالی شدن...

پشت پرده برکناری 
وزیر خارجه سعودی چیست؟

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 3

 سیاســت  همزمان با رایزنی های فشــرده و 
دیپلماســی دور تند ایران و شخص روحانی در 
اجالسیه هجدهم جنبش عدم تعهد در باکو، سید 
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
نیز عازم مسکوشــد تا وجه دیگــری ازمذاکرات 
دیپلماتیک درباره چند موضوع مهم درسیاست 

خارجی کشور را به پیش ببرد...

بررسی یک ساختار 
اجتماعی چابک

چاره درد مشکالت 
اقتصادی کشور 

وقف است

سردار سالمی خبر داد

دستور رهبر 
انقالب به سپاه 

برای حل مشکالت 
مناطق محروم

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

اعتراضات
از سر گرفته شد

موج سواری سعودی 
بر ناآرامی های 

عراق
 ............ صفحه 8

 

آستانِ عرش نشان
اهــل بیت)ع( همه یک نور هســتند، اما هــر یک از آن یادداشت اختصاصی آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

بزرگــواران، در عصر خویش، ظهور خاصی داشــتند. به 
مناســبت این ایام، درباره ظهور وجــود مبارک حضرت 
رضا)علیه الصالة و السالم( چند کلمه ای را تقدیم می دارم: 

با زندانی شدن حضرت امام موسی بن جعفر)ع(، جریان 
خاصی پدید آمد و موضع و موقعیت شیعه تضعیف و اوضاع 
بسیار دشوار شد. وجود مبارک امام علی بن موسی الرضا)ع( 

 ............ صفحه 2موجب شد...

8 10 2
سید حسن نصراهلل:  نگاهی به اهمیت توسعه اماکن و زیر ساخت های تربیت بدنی  آیت اهلل علم الهدی: 

:jامام صادق
آن که فراوان 

حدیث روایت 
کند و دین شناس 
باشد، برتر است 

از هزار عابدی که 
دین شناس و راوی 

حدیث نباشد. 
 بحار - ج 2- ص 145

باید از دستاوردهای 
تحرکات مردمی لبنان حفاظت کنیم

وقف ورزشی 
نیاز امروز و ذخیره فردا

دست دادن با دشمن 
توسعه اقتصادی نمی آورد
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فراخوان مزایده نوبت اول 
 خدمات دندانپزشکی در 
بیمارستان امام رضا )ع( 

شرح در صفحه 8
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»تمدید اطالعیه استخدام«
شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

شرح در صفحه اول قدس خراسان

فراخوان تجدید مناقصه 
)نوبت دوم(  بیمارستان 
خاتم االنبیاء )ص(تایباد 

شرح در صفحه 8
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فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اعظمa و شهادت امام رضاj را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

 ............ صفحه 4

  خدمت رسانی به مردم، حول محور 
نمایندگان ولی فقیه در استان ها تقویت شود

درس های رهبری پیامبر
روایت آیت اهلل خامنه ای از سیره سیاسی پیامبر اسالم a و 
شیوه رهبری ایشان که پس از 18 سال هنوز خواندنی است

a
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روزنامـه صبـح ایـران

ابوترابی فرد: دوران فرصت سوزی و روزمّرگی در مدیریت کشور به پایان رسیده است   سیاست: خطیب جمعه تهران با اشاره به اینکه دوران روزمّرگی، ندانم کاری و فرصت سوزی در مدیریت 
کشور به پایان رسیده است، گفت: نیازمند اراده مبتنی بر علم و عزم برآمده از ایمان و مشارکت عمومی هستیم.  امام جمعه موقت تهران گفت: کشورهایی که می خواهند از منافع ملی خود در برابر این زیاده خواهان 

دفاع کنند، باید به قدرت سیاسی، علمی،  دفاعی و اقتصادی آراسته شوند و با زبان برآمده از اقتدار، حافظ منافع خود باشند.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  همزمان 
با رایزنی های فشــرده و دیپلماسی دور تند 
ایران و شخص روحانی در اجالسیه هجدهم 
جنبش عــدم تعهد در باکو، ســید عباس 
عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
نیز عازم مسکوشد تا وجه دیگری ازمذاکرات 
دیپلماتیــک دربــاره چند موضــوع مهم 

درسیاست خارجی کشور را به پیش ببرد.
مهیا شــدن تهران و آغاز شمارش معکوس 
برای گام چهارم و تحوالت منطقه موضوعات 
مربوط به امنیت خلیج فارس، حضور نیروهای 
خارجی در این آبراهــه و طرح صلح تهران 
و البتــه تحوالت شــمال ســوریه از جمله 

موضوعات مربوط به این سفر است.
مذاکرات عراقچی و همتای روس خود سرگی 
ریابکوف در مســکو بیش از چهار ساعت به 
طول انجامید که نشــان می دهد جزئیات و 
پیامدهای گزینه هــا و رویدادهای محتمل 

مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
حدود 10 روز تا پایــان فرصت تهران برای 
اجرایــی کــردن گام چهارم 
باقی مانده و به نظر می رسد 
تنها روزنه امید برای شکستن 
بن بست سنگین موجود در 
متوقف کردن روند شکســت 
توافقــی به نــام برجام طرح 
امانوئــل مکــرون، رئیــس 
جمهور فرانســه برای جبران 
آثار اقتصــادی خروج آمریکا 
از برجــام و اجرایــی کردن 
کانال تبــادل مالی بین ایران 
و اتحادیه اروپا و مکانیزم اینستکس، نیز در 
حال بسته شدن اســت. یک سال است که 
تروئیکای اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، 
فرانســه و آلمان  به ظاهر مترصد راه اندازی 
این کانال مالی هستند، اما اکنون مشخص 
شــده بدون مجوز آمریکا نه این سه قادر به 
تأمین مالی و تزریق پول در این کانال هستند 
و نه دیگر اعضــای اتحادیه اروپــا مایل به 

همکاری با آن.
اما مشکل و مانع بزرگ تر در برابر این راهکار، 
خواســته های متقابل اروپایی ها و مشخصاً 
مکرون از تهران است. یعنی پذیرش مذاکرات 
جدید این بار اما درباره برنامه دفاع موشکی و 

دیپلماسی منطقه ای ایران.
تهران البته با خواســته دوم مشکلی ندارد 

و اتفاقاً روحانی در همیــن چارچوب طرح 
ابتــکاری صلــح هرمز را در اجــالس اخیر 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه داد. اما 
در مورد مذاکرات موشکی موضع تهران کاماًل 

روشن و البته غیر قابل انعطاف است.
محمد جــواد ظریف در واکنــش به طرح 
مکرون و مســکوت ماندن آن در چند هفته 
باارزش گذشــته، در حاشیه جلسه هیئت 
دولــت گفت: طرح رئیس جمهور فرانســه 
مطالبات و خواســته های ایــران را نادیده 
گرفته و تأمین نمی کند. در هفته گذشــته 
اما در آخرین تحوالت رسانه های اروپایی از 
تبدیل طرح فرانسه با مشارکت ژاپن به وام 
18 میلیارد دالری به ایران برای تأمین دارو 
و غذا صحبت به میان آوردند. اگر چه ســید 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این خبر 
گفت: بحث پیشنهاد جدید فرانسه و ژاپن به 
هیچ وجه وام نبوده و در قالب خط اعتباری یا 
پیش خرید نفت انجام خواهد شد که سازوکار 
مالی آن نیز در ذیل »اینستکس« بود اما با 

مخالفت واشنگتن به نتیجه نرسید.

تهرانبرایگامچهارمآمادهمیشود
اکنون به نظر می رســد دولت روحانی خود 
را برای روبه رو شدن با این موضوع که وعده 
اروپایی ها و طرح مکــرون اجرایی نخواهد 
شــد و این تروئیکا ظرفیت  اقدام مستقل و 
پرکردن جای آمریکا را ندارد، آماده می کند و 

برای برداشتن گام چهارم مهیا می شود.
دو روز پیــش در همین راســتا علی اکبر 
صالحی، رئیس ســازمان انــرژی اتمی در 

گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به نزدیک 
شدن مهلت ایران گفت: گام چهارم این بار 
از سوی شخص رئیس جمهور اعالم خواهد 
شد. بهروز کمالوندی در زمان تشریح و اعالم 
جزئیات گام ســوم ایران خاطرنشــان کرد 
تعهــدات فنی ایران در حوزه هســته ای در 

برجام تقریباً رو به پایان است.
در این شــرایط هماهنگی و رایزنی ها با دو 
شریک دیگر و نزدیک تر برجام یعنی روسیه 
و چیــن یک اقدام مؤثر و ضــروری به نظر 
می رســد، به همین منظور هم سید عباس 

عراقچی راهی مسکو شد.
با آنکه رئیس جمهور روحانی دیروز در حاشیه 
اجالس سران جنبش عدم تعهد در باکو در 
دیدار با همتای پاکستانی خود گفت ایران با 
وجود خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام، 
کماکان به تعهدات خود در قالب این توافق 
ادامه می دهد، اما ســید عباس عراقچی در 
دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده 
این کشــور در مذاکرات برجامی تأکید کرد 
زمان برای اروپایی ها برای عمل به تعهداتشان 

تنگ و رو به پایان است.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این دور 
از مذاکرات با اشاره به طرح فرانسه و مذاکرات 
رئیس جمهــور در نیویــورک تأکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران همواره از هر ایده و 
ابتکاری که قادر به حل مسالمت آمیز بحران 
موجود باشد، اســتقبال می کند، اما چنین 
ابتکاراتی تنها زمانی قابل پذیرش هســتند 
که متعادل و واقع بینانه بوده و تأمین کننده 

منافع ایران در برجام باشند.
عراقچی با انتقاد از سیاســت های یکجانبه 
آمریــکا و ناتوانی اروپــا در عمل به تعهدات 

خود پس از خروج آن کشور از برجام گفت: 
در صورت عدم تحقق خواســته های ایران، 
جمهوری اســالمی به کاهش تعهدات خود 
در برجام بر اساس حق خود مندرج در بند 
۳۶ ایــن توافق ادامه خواهد داد و هیچ کس 
نباید اراده ایران در این زمینه را مورد تردید 
قرار دهد. وی در عین حال تأکید کرد: مسیر 
دیپلماسی همچنان باز است، اما این مسیر هر 

روز باریک تر و سخت گذرتر می شود.
ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز 
در ایــن گفت وگوها با تأکید بر اینکه خروج 
آمریکا از برجام نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳1 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد است، 
گفت: کشورش از برجام به عنوان دستاورد 
بزرگ چندجانبه گرایی حمایت می کند و به 
تماس خود با سایر کشورهای مشارکت کننده 
در برجام برای حفظ این توافق ادامه خواهد 

داد.

گامبعدیبایدقویوباجدیت
برداشتهشود

یک عضو کمیته هسته ای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس هم در 
گفت وگو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه 
هشدار رهبرمعظم انقالب در مورد غیر قابل 
اعتماد بودن آمریــکا و اروپا هر دو به اثبات 
رسیده و دولت نیز ناگزیر است با این واقعیت 
روبه رو شود، اظهار داشت: عمالً هیچ تحرک 
و حرکت رو به جلویی از اروپایی ها شــاهد 
نیستیم و سه عضو اروپایی برجام یک سال و 
نیم به زیان ایران وقتکشی کرده اند؛ بنابراین 
گام بعدی در موعد اعالم شده باید با جدیت 

و بسیار قدرتمند برداشته شود.
ولی اهلل نانواکناری افزود: جمهوری اسالمی 
ایران در مســیر بازگشت به برنامه هسته ای 
صلــح آمیز خــود در صورت خلــف وعده 
شــرکای دیگر برجام کامالً جدی است و به 
هیچ شریک یا کشــوری وابسته نیست، اما 
عرصه دیپلماسی میدان تعامل است و روسیه 
و چین دو شــریک راهبردی ایران به شمار 
می روند که سیاست آن ها تا کنون بر منطق 
استوار بوده و نشان داده اند که در این مناقشه 
و معادله نامتوازن تالش کرده اند که حقوق 
ایران تأمین شود. از این رو رایزنی ها با مسکو 
و در آینده با پکن پیش از گام چهارم نشانه 
آمادگی تهران برای یک حرکت جدی است.

رایزنی های برجامی عراقچی در مسکو

تهرانبرایگامچهارمآمادهمیشود

کردهای متحد آمریکا )خالق داعش( نقش محوری در نبرد با داعش داشتند! 
09120009278

 زمانی که نظارت و کنترلی روی رفتارهای تولیدکننده و فروشــنده نباشد، 
باید ما مردم مشکل سه دهه نان را داشته و ادامه آن برنج های آلوده خارجی، 
گرانی لبنی، گوشــت، مرغ، تخم مرغ و قبوض آب برق و...... مقصر کیســت؟ 
نمایندگان ما در مجلس و وزیران و زیر مجموعه شــان چه گلی دارند به ســر 

مردم می زنند؟  09350002256
 هرکسی بدون مهارتی سرگذر به کارگری بنایی برود، روزی 100تومان مزد 
دارد، ولی من کارگر ماهر نانوایی هیچ پشتوانه دولتی و صنفی ندارم و با توجه 
بــه ارزانی نان، باید با روزی 50-40 تومــان زندگی ام را بخور و نمیر بگذرانم. 

سخت است. 09370005100
 آقای رئیس جمهور به قول خودتان تورم ســاالنه در شــهریور امسال 40 
درصــد بود، در حالی که شــما خیلی کمتر از ۲0 درصد بــه حقوق ها اضافه 
کردید، در حالی که باید برابر تورم حقوق ها را زیاد می کردید، اما نکردید! چرا؟ 
چرا به ما بازنشســته ها این قدر ظلم می کنید؟ همین امســال یک10 درصد و 
یک ۳00 هزار تومان که باید اضافه می کردید، که نکردید! چرا ؟ ما چه گناهی 

کردیم؟09350007054
 برخی از دروغ بستن به رهبری معظم هم دریغ ندارند، حتی در نشست های 
خبری با خبرنگاران یا در دانشگاه ها، اما چرا نخبگان و خوبان در برابر ساکتند 

و کاری نمی کنند؟ 09190008895
 امکانات کشور به جای اینکه خرج زنان شود، خرج بهره  برداری های سیاسی 
از مسائل زنان می شــود. اهداف و سیاست  گذاری  های رهبر معظم انقالب در 
حوزه خانواده در دســتور کار ســازمان ها قرار نگرفته و برنامه عملیاتی برای 
آن تعریف نشــده است و نظارتی بر کار دســتگاه ها وجود ندارد! که منجر به 
افزایش ســن ازدواج، طالق و آشــوب در زندگی های خانوادگی شــده است. 

09030001759
 نقشــه  جدید اتاق  بازرگانی، تعطیلی  شنبه  اســت. دلسوزان  و رسانه ها باید 
هوشــیار باشند؛ چون  غیر از آنکه  آیین  یهود اســت، به طور سنتی50 درصد 
آموزش  و تولید کشــور، در شنبه  انجام  یا برنامه  ریزی  می شود و هدف  تاجران  
تهران  آن  است  که  تولید و افراد آموزش  دیده  نباشند تا آن ها در کشور همیشه  

تعطیل، همه  چیز را با دالرهای  دولتی  وارد کنند. 09150002986
 در صنف ساختمان از آهن فروش و کاشی فروش و مصالح فروش و... بیشتر 
درخواســت می کنند به فالن شماره کارت )غیر اســم خودشان و معموالً هم 
خانم ها( وجه خدمات واریز شــود که به نوعی به عمد فرار از مالیات و عوارض 
محسوب می شود، شایسته است به تناسب درآمدی که این صنف دارد، مالیات 

مربوط نیز دریافت شود.  09150002005
 مــا که گیج و مبهوت مانده ایــم از این همه مدیر متخلف که ازهیچ تخلفی 

هراس ندارند! و هر کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند 09150001600

 راب مک ایر، ســفیر انگلیس در تهران با اشاره به اظهارات اخیر حشمت اهلل 
فالحت پیشــه، عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس مبنی بــر اینکه با خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، مواضع این کشور علیه ایران تندتر می شود، در صفحه 
توییترش نوشــت: »حرف های جناب فالحت پیشه نشان می دهد درباره مواضع 
بریتانیا در مورد ایران و برجام که همیشــه تأکید کرده ایم مســتقل از عضویت 
ما در اتحادیه اروپا بدون تغییر خواهد ماند، ســوء برداشــت وجود دارد«. وی 
افزود: »مانند گذشــته، برای گفت وگو درباره سیاســت هایمان با ایشان و دیگر 

نمایندگان محترم مجلس در دسترس هستم«.

 وزیر خارجه عمان روابط عمیق این کشــور با جمهوری اسالمی ایران را ستود و 
گفت مسقط در حال بررسی لغو روادید با ایران است.

 احمد توکلی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت با اشــاره به اظهارات معاون اّول 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF در جلســه سران قوا تصویب و 
به تأیید رهبر انقالب رســیده، گفت: تعجب می کنیم که چرا آقای جهانگیری خبر 

غیرموثقی را به رهبری نسبت داده است.

 یک رســانه آمریکایی در تحلیلی با اشاره به تحوالت اخیر منطقه غرب آسیا 
نوشــت: ایران در جنگ بر ســر آینده خاورمیانه پیروز شده است. فارن پالیسی 
نوشــته است: »در یک دهه و نیم گذشــته، جنگ های راه اندازی  شده از سوی 
واشــنگتن و متحدانش علیه جبهه تحــت رهبری ایران همــه ناموفق از آب 
درآمده اند. حزب اهلل، در ســال ۲00۶ اســرائیل را به بن بســتی خونین کشاند. 
نفوذ ایران در عراق تثبیت شده است. ایران و متحدانش در جنگ سوریه پیروز 
شــده اند. عالوه بر این، کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ نتوانسته است ایران 

را به زانو درآورد«.

 نماینده دولت سعودی در سازمان ملل در سخنانی با ادعای تالش برای برقراری 
ثبات در منطقه، بر اهمیت حفظ برجام برای حصول اطمینان از ماهیت فعالیت های 

هسته ای ایران تأکید کرد.

 آیت اهلل علم الهدی: 
دست دادن با دشمن توسعه اقتصادی نمی آورد

سیاست: امام جمعــه مشــهد خطاب به 
مســئوالن گفت: اگر جایی شمارا احترام 
می کننــد، بــه خاطر جرئت و شــهامت 
شماســت، که پهپاد آمریکایی را سرنگون 
و کشتی انگلیسی را در خلیج فارس قبضه 
کردید، شــمارا بــه خاطر این هــا احترام 

می کنند نه به خاطر برجام.
به گزارش فارس آیت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که 
با حضور مجاوران و زائران در حرم مطهر رضوی برگزار شــد، اظهار کرد: آرمان های 
انقالب ما دو چیز بوده و درنهایت به یک چیز منتهی می شود؛ یکی پیشرفت اسالمی 
و عدالت اجتماعی و دوم توسعه اسالم و حاکمیت دینی است که این به زمینه سازی 

برای ظهور امام زمان)عج( منجر می شود، این آرمان های انقالب ماست.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: نقطه مقابل این دو اصل و خاصیت، نقطه مقابل ایمان 
راسخ و باورمندی نسبت به اصول انقالب، غرب گرایی و دگراندیشی است، نقطه مقابل 
آرمان های انقالب، عدم اعتقاد به حاکمیت دینی در اداره جامعه است، عده ای امروز 
در مملکت معتقد نیســتند دین می تواند جامعه را اداره کند، این نقطه مقابل اصل 
انقالبی و خاصیت جامعه انقالبی ماست که بخواهد همانند جامعه انقالبی پیغمبر 
باشد. امام جمعه مشهد یادآور شد: باید امروز به استقالل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
جامعه خودمان واقعاً پایبند باشیم تا خاصیت جامعه انقالبی پیغمبر را پیدا کنیم. در 

مقابل این خاصیت مرعوب شدن، وادادگی و عدم شجاعت در برابر استکبار است.

زدنپهپادآمریکاییاحتراممیآوردنهبرجام
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امروز روزی نیست که افتخار 
کنیم به قراردادی که با دشــمن بســتیم به نام برجام و دنیا به ما احترام می کند، 
اشتباه نکنید، مسئوالن دچار اشتباه نشوند، هیچ کس در کره زمین شمارا به خاطر 
برجام احترام نمی کند، اگر جایی شمارا احترام می کنند، به خاطر جرئت و شهامت 
شما است، به خاطر اینکه توانستید پهپاد آمریکایی را بزنید، به خاطر اینکه کشتی 
انگلیسی را توانستید در خلیج فارس قبضه کنید، به خاطر اینکه همپیمان شما، یمن 
آرامکو را خاک و خاکســتر کرد، شمارا به خاطر این ها احترام می کنند نه به خاطر 
برجام. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در مقابل دشــمن ذلیل شویم و 
بگوییم جز با دســت دادن با آن ها اقتصاد ما توسعه پیدا نمی کند و پیش نمی رود، 
آن قدر ذلیل، آن هم بعدازاینکه این همه شهامت و 40 سال مردانگی و مقاومت نشان 
دادیم، این گونه باید حرف بزنیم؟ اذعان کرد: مقتضای تقوای دینی و سیاســی این 
است که هر تحلیل سیاسی نسبت به سیره ائمه داریم، با نظر خودمان تطبیق نکنیم، 
واقعیت را تحلیل کنیم، این غلط است بگوییم امام رضا)ع( در والیتعهدی با مأمون 
صلح کردند، این غلط است بگوییم صبر امام رضا)ع( در مقابله با مأمون صبر در برابر 

صلح بود، قبول والیتعهدی جنگ با مأمون بود.

آستاِن عرش نشان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللّهم صلّی علی علی بن موسی الرضا المرتضی 
اإلمــام التقی النقی و حّجتــک علی من فوق 
األرض و من تحت الّثری الّصدیق الشهید صاله 

تامه متواتره.
اهل بیت)ع( همه یک نور هستند، اما هر یک 
از آن بزرگواران، در عصر خویش، ظهور خاصی 
داشتند. به مناسبت این ایام، درباره ظهور وجود 
مبارک حضرت رضا)علیه الصاله و السالم( چند 

کلمه ای را تقدیم می دارم:
با زندانی شدن حضرت امام موسی بن جعفر)ع(، 
جریان خاصی پدید آمــد و موضع و موقعیت 
شیعه تضعیف و اوضاع بسیار دشوار شد. وجود 
مبارک امام علی بن موسی الرضا)ع( موجب شد 
همه آن ضعف ها مبدل به قوت و مذهب دوباره 
تشیید شود.در آن زمان ظهور علمی فوق العاده 
حضرت، موجب برکات زیادی شــد. مباحثات 
ایشــان با سران ادیان و مذاهب دیگر و مطالب 
و علومی که از ایشان صادر شده، بسیار عظیم و 

مؤثر در احیای امر دین بود.
علوم صادره از آن امام بزرگوار در خداشناسی، 
همگان را دوباره متوجه این کرد که اگر کسی 
علم و معرفت صحیح می خواهد، جای دیگری 
که بتوانــد این مطالب را به طــوری که مورد 
اعتماد باشد پیدا کند غیر از اهل بیت)ع( نیست.

حضرت رضا)ع( از مدینه تا مرو هم که تشریف 
می آوردند، با وجود مبارکشــان همه جا والیت 
اهل بیت)ع( بروز و ظهور پیدا می کرد و حقانیت 

آن بزرگواران بر همه نمایان می گشت.
این مســافرت، فرصت بســیار مناسبی بود تا 
معارف ناب اســالمی که نزد امامان از مواریث 
نبوت به شــمار می  رفت، منتشر شــود و در 

دسترس علما و دانشمندان قرار گیرد.
عصــر مأمون، مطلع آشــنایی مســلمانان با 
مکتب هاي فلســفی بود که به واسطه ترجمه 
کتب فلســفی به زبان عربی انجام پذیرفت و 
مأمون نیز از این برخورد استفاده و شخصاً آن را 
ترویج و تشویق  کرد؛ در نتیجه، القاي شبهات و 
اشکاالت، در عقاید اسالمی زیاد شد.آن حضرت 
براي حفظ عقاید مسلمانان و رد هر گونه شبهه 
و شــک و ایراد، مجاهدت هاي فراوانی فرمودند 
و وجود مبارک خودشــان با دانشمندان بزرگ 
ادیــان، مباحثه کرده و آن ها را محکوم کردند؛ 
صورت آن جلسات مناظره، در کتاب های تاریخ 
ثبت و ضبط گردیده و امروزه یکي از ذخایر مهم 
علمی در فن احتجاج و اثبات عقاید محسوب 
می شود. به هر حال آوازه علم و فضل و دانش آن 
حضرت، جهان اسالم را پر کرده بود و به واسطه 
همین مطلب اســت که آن حضرت را عالم آل 
محمد صلوات اهلل علیهــم اجمعین و »مجّدد 

رأس مأه ثانیه« خوانده اند.
بحمداهلل ما به واسطه همین معارف، بی نیاز از 
دیگران هستیم و هیچ مطلبی نیست که دنیا 
از ما ســؤال کند و ما جوابش را نداشته باشیم. 
ما غنی ترین ملل و امم از جهت معارف هستیم 

و اگر همه امت ها جمع شوند به ما نمی رسند.
باید قدردان این نعمت عظما باشیم و نخبگان 
جامعه ما یعنی علما، اســتادان، دانشــجویان، 
پژوهشــگران و دیگر طبقات، خود را شاگردان 
حقیر این دانشــگاه بزرگ بدانیــم و از دروس 
و معارف آن بهره مند گردیم.اکنون نیز شــهر 
مقدس مشهد، به عنوان پایتخت معنوی جهان 
و پایگاه اصلی علوم معارف رضوی، باید ظهور 
و بروز داشته باشد و همگان اهتمام نمایند که 
اینجا را به عنوان صادرکننده این علوم و معارف 
بی نظیر قــرار دهند و طوری جلوه کند که هر 
که به زیارت این شهر مقدس می آید، تحفه و 
سوغاتی که می برد، سیراب شدن جان تشنه اش 
از معــارف و علوم بی منتهای حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع( باشد؛ ان شاء اهلل.
در پایان با عرض مسکنت و خجلت از وارد شدن 
به این میدان که جای بزرگان و دانشــمندان 
است، چند بیتی را به آن درگاه و آستاِن عرش 
نشــان تقدیم می دارم؛ امید است مورد قبول 

حضرتش واقع گردد:
بیا که قبله دل، کعبه رضا اینجاست  

 بیا که مشرق انوار کبریا اینجاست 
بیا به طور تجلّی بیا به بزم حضور

 بیا که معنی والشمس و والضحی اینجاست 
دری که هر که بساید به آستانش سر 

 ز رنج و محنت و غم می شود رها اینجاست 
به هوش باش در این آستان عرش نشان

 که رکن دین خدا، فخر ماسوا اینجاست 
مزار رهبر هشتم امان خلق جهان 

 قویم عروه دین، مشهد لقا اینجاست 

روزنامه قدس در روز دوشنبه 98/8/6 منتشر 
نخواهد شد و شماره بعدی این روزنامه را در روز 

چهارشنبه هشتم آبان ماه بخوانید.

 لغو سفر وزیر اقتصاد 
به مقر بانک جهانی

سیاست: در پی عدم صدور روادید برای شرکت 
هیئت ایرانی در اجالس ساالنه ۲01۹ گروه بانک 
جهانی و صندوق بین الملــل پول، وزیر اقتصاد 
ضمن لغو ســفر خود به این اجالس در نامه ای 
به رئیس گــروه بانک جهانی، اعتــراض خود و 
جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرد. این اجالس 
در ایاالت متحده آمریکا، مقر بانک جهانی برگزار 

می شود.
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دستور رهبر انقالب به سپاه برای حل مشکالت مناطق محروم می خواهند دستور به حاشیه راندن فلسطین را اجرا کنند
سیاست: وزیر خارجه ایران با بیان اینکه برخی 
در منطقه دستورکار آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در به حاشیه راندن موضوع فلسطین را به پیش 
می برند، از غیرمتعهدها خواســت که با تقویت 
جبهه متحد خــود اجازه ایــن کار را ندهند. 
محمدجــواد ظریف که در باکو حضور دارد، در 
کمیته فلسطین نشســت وزیران جنبش عدم 
تعهد حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش ایســنا وی برگزاری نشست کمیته 
فلســطین جنبش عدم تعهــد را در این برهه 
سرگشتگی و ناپایداری مبتالبه مردم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار دانست. وی خاطرنشان کرد: 
سیاست افراطی و یکجانبه ای که از سوی ایاالت 
متحده آمریکا همراه با تحقیر قوانین بین المللی 
دنبال می شود، تأثیر مخربی بر مردم فلسطین 
داشته است. ظریف عنوان کرد: دولت ترامپ در 
رفتار توسعه طلبانه رژیم متخاصم صهیونیستی 
که خواهان تضعیف مسئله  فلسطینی هاست، 
که موضوعی محــوری در خاورمیانه اســت، 

شریک جرم محســوب می شود. وی مهم ترین 
دلیلی که دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
دنبال شعله ور کردن آتش خصومت ها در بین 
کشورهای منطقه و پیش رو قرار دادن مسائل 
غیر موضوعی همچون برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران است را تحت تأثیر قرار دادن مصائب مردم 
فلســطین و تحمیل خسارت دوباره به منطقه 
برشــمرد. ظریف افزود: جای تأســف دارد که 
برخی از کشورهای منطقه  ما فریب این حیله را 
خورده  و دستورکار آمریکا و رژیم صهیونیستی 

را پیش می برند. 

سیاست: فرمانــده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در جمع مردم شــهر پاتاوه اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: رهبر معظم انقالب، 
دو هفته پیش به ما فرمان دادند مشکالت شما 
را تــا آنجا که می توانیم برطرف کنیم و هر چه 

امروز ساخته می شود از آن قلب نورانی است. 
وی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم هیچ دشمنی 
نگاه چپ به این ســرزمین داشته باشد، گفت: 
این را خود دشمن هم می داند، دشمن می داند 
باید سالحش را بر زمین بگذارد و دست هایش 
را به نشانه تسلیم در برابر ملت باال ببرد. فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین در 
مراســم افتتاح یک هزار و 1۲5 پروژه عمرانی 
و محرومیت زدایی سپاه در استان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: نهضت رفع محرومیت در کشور 

تا رسیدن به فرجام خوش ادامه دارد.
سرلشــکر پاسدار حسین سالمی همچنین در 
جمع سبزپوشان پاسدار کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار کرد: این کالم که اطاعت از رهبری تنها 

راه نجات کشور است، حقیقت بوده و این کالم 
الهی و واقعیت است و شعار نیست. فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: من 
آن جوان فوتبالیست را ستایش می کنم که این 
درایت و شجاعت را داشت که یک پیام الهی و 
جهانی را از روی سینه اش ارسال کرد که اطاعت 
از رهبری تنها راه نجات کشــور اســت.   وی 
تصریح کرد: عالمان بزرگ، راسخان دین، اولیای 
بزرگ الهی، سفینه های نجات هستند و تا وقتی 
از این نعمت بهره مند هستیم، به این مملکت 

هیچ آسیبی نمی رسد. 

 سیاست  حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در هجدهمین اجالس ســران کشورهای عضو جنبش عدم 
تعهد کــه در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار می شــود، به 
سخنرانی پرداخت. رئیس جمهور با بیان اینکه امروزه هژمونی آمریکا 
در عرصه اقتصاد و فناوری به چالش کشیده شده، گفت: آمریکا برای 
ادامه سلطه، جنگ های خانمان سوزی را در غرب آسیا راه انداخته و 
هزاران میلیارد دالر هزینه به مردم این منطقه تحمیل کرده است. 
وی گفت: استفاده گستاخانه آمریکا از ابزارهای اقتصادی ظالمانه 

علیه ملت های مستقل، تروریسم اقتصادی است.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور با تأکید بــر اینکه جنبش عدم 
تعهد به پشتوانه  جمعیت فراوان و قلمرو وسیع و با توجه به آرای 
خود در مجامع بین المللی، می تواند قطب جدیدی از قدرت را در 
جهان چندقطبی آینده پایه گذاری کند، اظهارداشت: نیل به این 
هــدف، نیازمند درک واقعیت های جدید منطقه ای و بین المللی و 

به کارگیری ابزارها و امکاناِت نویِن جهاِن امروز است.

پیشنهادروحانیبهمادورو
روحانی در حاشیه این اجالس با نیکالس مادورو رئیس جمهوری 
ونزوئــال دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جمهور ایران در این دیدار از 
آمادگی تهران برای همکاری و رسیدن به آبادانی و پیشرفت خبر 
داد. وی گفت: ایران و ونزوئال در همه مجامع بین المللی و سیاسی 
پشــتیبان یکدیگر بوده و باقی خواهند ماند و ما آماده ایم در کنار 

تقویت همکاری های مالی و بانکی، تجربیات خود را در حوزه های 
فنی و زیرســاخت های ســایبری، فناوری های نوین و همچنین 
کشــاورزی، در اختیار ونزوئال قــرار دهیم. روحانی با بیان اینکه با 
همکاری یکدیگر می توانیم به آبادانی و پیشــرفت برسیم، تصریح 
کرد: آمریکا در پیشــبرد هیچ نقشه ای در منطقه از عراق و سوریه 
گرفته تا فلسطین، افغانستان و یمن نتوانست به موفقیتی دست یابد 

و همه توطئه های علیه ما نیز با شکست مواجه شده است.

دیداربارئیسجمهورپاکستان
همچنین حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز جمعه در 
دیدار عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، روابط دو کشور را رو به 
رشد و توسعه خواند و با اشاره به اشتراکات و پیوندهای عمیق دو 
ملت تأکید کرد مسئوالن ارشد دو کشور برای توسعه همه جانبه 

روابط تهرانـ  اسالم آباد مصمم هستند.
وی اظهارداشــت: ایران و پاکســتان برای گســترش همکاری ها 
از ظرفیت هــای خوبی برخوردارند و ایران توســعه همکاری ها با 
کشورهای منطقه و از جمله پاکستان را به ویژه در حوزه اقتصادی 
و تجاری، در اولویت سیاســت های خود قرار داده اســت.  رئیس 
جمهور پاکستان نیز در این دیدار روابط تهران - اسالم آباد را دیرینه 
و مستحکم دانست و با اشــاره به ظرفیت های گسترده دو کشور 
در حوزه تجارت و تبــادل کاال، گفت: حجم کنونی روابط تجاری 
پاکستان و ایران با توجه به ظرفیت های گسترده موجود، باید بیش 
از پیش افزایش یابد. عارف علوی با بیان اینکه مردم پاکستان ضمن 
پیوندهای عمیق و دیرینه با ملت ایران، برای مقاومت ایرانیان در 
برابر موانع و دشــواری ها بسیار ارزش قائلند و به آن ارج می نهند، 
اظهارداشــت: مردم ایــران در دوران جنگ تحمیلی و همچنین 
تحریم های آمریکا به خوبی توانستند بحران ها و چالش ها را پشت 
ســر بگذارند وبه یقین پس از این نیز می توانند بر مشکالت غلبه 
کنند. وی با حمایت از برجام و ابراز تأســف از خروج آمریکا از این 
توافق گفت: این اقدام آمریکا سبب نگرانی هایی در عرصه جهانی 
شده اســت. رئیس جمهور پاکستان همچنین سفر نخست وزیر 
کشورش به ایران و عربستان را بسیار پرثمر خواند و با ابراز امیدواری 
از اینکه میان برادران مسلمان منطقه دوستی و روابط مناسب برقرار 
باشد، گفت: پاکستان نیز همانند ایران معتقد است مشکالت منطقه 

فقط  در میز مذاکره حل خواهد شد.

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

نماز جمعه

سیاست خارجی

روحانی در اجالس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها مطرح کرد

استفاده گستاخانه آمریکا از ابزارهای اقتصادی ظالمانه علیه ملت های مستقل

سیاست داخلیسیاست خارجی
سردار سالمی خبر دادظریف با اشاره به برخی کشورهای منطقه: 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 ارائه خدمات پزشکی به زائران پیاده دهه آخر صفر     آستان: مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از ارائه خدمات پزشکی دارالشفای امام رضا)ع( به زائران پیاده در سه ایستگاه در جاده 
ملک آباد، جاده سرخس و در بولوار فردوسی، تقاطع خیام مشهد خبر داد. دکتر سرگلزایی گفت: جمعی از پزشکان و پرستاران و خادمیاران سالمت دارالشفای امام رضا)ع( همراه با دارو و تجهیزات از صبح دیروز، 

سوم آبان در سه ایستگاه استقبال از زائران حضور پیدا کرده و تا شامگاه سه شنبه هفتم آبان در این ایستگاه ها به ارائه خدمات پزشکی به زائران خواهند پرداخت. 

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

در بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از ستاد خدمت رسانی به 
زائران دهه آخر صفر مطرح شد

وظیفه ستاد خدمت رسانی، برقراری ارتباط میان خادم و 
مخدوم است

آستان: قائم مقــام تولیت آستان قدس 
رضوی گفــت: بســیاری از خانواده های 
مشــهدی در این ایام مهیای میزبانی و 
خدمت به زائران شــده اند و در این بین 
وظیفه ستاد خدمت رسانی به زائران آستان 
قدس رضوی و پویش های مردمی برقراری 

ارتباط میان خادم و مخدوم است.
مصطفی خاکسار قهرودی صبح دیروز در بازدید از محل ستاد خدمت رسانی به زائران 
پیاده دهه آخر صفر آستان قدس رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فضای مناسب 
و شــرایط خوبی در این ستاد برای ســاماندهی جریان خدمت ایجاد شده و زائران 

می توانند در این ایام از امکانات و خدمات ارائه شده استفاده کنند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حضور بیش از 5 میلیون نفر زائر در 
خراسان رضوی در ایام دهه پایانی صفر گفت: مشهدی ها با آمادگی و عشق و عالقه به 
زائران این شهر خدمت رسانی می کنند و برای ساماندهی این جریان نیز برنامه خوبی 

در مشهد راه اندازی شده که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
وی بیان کرد: مشهدی ها نسبت به خدمت رسانی به زائران احساس مسئولیت داشته و 
برای رسیدگی به نیازهای آن ها تمام تالش خود را به کار می گیرند. در این میان آستان 

قدس رضوی نیز بخشی از این جمعیت مشتاق را ساماندهی خواهد کرد.
خاکسار با اشاره به حضور خادمیاران رضوی از 16 استان کشور در دهه آخر صفر، ادامه 
داد: بیش از 4 هزار هیئت مذهبی نیز جهت کمک رسانی به زائران به مشهد خواهند 

آمد که در بخش های مختلف خدمت رسانی خواهند کرد.
وی با اشاره به برگزاری پویش »منزل من هم زائرسراست« در این ایام خاطرنشان کرد: 
بسیاری از خانواده های مشهدی مهیای میزبانی و خدمت شده اند و حتی برخی از افراد 
برای کمک به مشکل اسکان، منازل شخصی خود را در اختیار زائران قرار می دهند. 
در این بین وظیفه ستاد خدمت رسانی و پویش های مردمی که راه اندازی شده برقراری 

ارتباط میان خادم و مخدوم است.
وی عنوان کرد: برنامه های مختلفی در حرم مطهر در مناســبت های پیش رو برگزار 
می شود که بیشتر آن ها برای شب و روز شهادت امام رضا)ع( در نظر گرفته شده است. 
برنامه های متعدد تبلیغی، فرهنگی، هنری مانند نمایش های خیابانی در محله های 
مختلف و نظایر این موارد نیز در چند روز آتی برای ترویج ســیره رضوی و فرهنگ 
میزبانی اجرا می شود. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیت های ستاد 
خدمت رســانی به زائران پیاده گفت: افراد با توانایی های مختلف در ستاد ساماندهی 
خادمیاران افتخاری نام نویسی کرده و حسب نوع خدمتی که می توانند ارائه نمایند 
در یکی از حوزه های خدمتی قرار می گیرند و ســپس براساس نیاز ایستگاه ها، به 

محل های خدمتی اعزام می شوند.

اعالم همکاری 10 هزار نفر در پویش »جهاد خدمت«
آستان: معاون فرهنگی سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی گفت: بیش از 10 
هــزار نفر برای حضــور در پویش »جهاد 

خدمت« اعالم آمادگی کرده اند.
حجت االســالم  والمســلمین محســن 
بذرگری افزود: زائران ایرانی در ایام اربعین 
حســینی میزبانی مردم عــراق را تجربه 

کرده اند و این ظرفیت می تواند با برنامه ریزی و ساماندهی زمینه مناسبی برای میزبانی 
از زائران میلیونی در ایام شهادت امام رضا )ع( را فراهم کند. وی با بیان اینکه رویکرد 
اصلی پویش »جهاد خدمت« ارتقای فرهنگ میزبانی در شهر مشهد است، افزود: در 
مرحله نخست این پویش برای مردم پیامک ارسال شد که آن ها در صورت تمایل به 
همکاری در پذیرایی، اسکان، حمل ونقل و یاری رساندن به زائران امام رضا )ع( سازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی را مطلع ســازند. تا امروز 10 هزار نفر اعالم آمادگی 
کرده اند و انتظار می رود تا روزهای قبل از شهادت حدود 20 هزار نفر در این پویش 

مشارکت نمایند.
بذرگری ادامه داد: اینکه مردم به  طور خودجوش در نخستین فراخوان اعالم  شده تا 
این حد اعالم آمادگی کرده و درخواست مشارکت داشته باشند، اتفاق مبارکی است و 
این نوید را می دهد که طی سال های آینده بتوانیم برنامه های منسجم و خوبی در این 
ایام داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه از اقشار مختلف جامعه برای خدمت رسانی های 
متفاوتی اعالم آمادگی کرده اند، افزود: اعالم همکاری مردم شــیوه های مختلفی را 
شامل می شــود. خیلی ها اعالم آمادگی کرده اند که خانه هایشان را به اسکان زائران 
اختصاص خواهند داد. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: 
حضور زائران غیر ایرانی از کشــورهای پاکستان، عراق و همچنین کشورهای عربی 
پررنگ است. اهل سنت ایران در آیین شهادت امام رضا )ع( حضور پررنگی دارند و سال 

گذشته بیش از یک هزار نفر اهل سنت از سراسر ایران به مشهد مشرف شده بودند.
وی افزود: 4هزار هیئت مذهبی مشهد در دهه آخر صفر سال گذشته به مشهد مشرف 
شده اند و ساماندهی این هیئت ها می تواند ظرفیت خوبی را برای میزبانی بهتر زائران 
امام رضا )ع( فراهم کند. بذرگری خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی های سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی سعی می شود میزبانی زائران امام رضا)ع( کامالً ساماندهی شده 
باشد و در این ایام حماسه مذهبی بزرگی مشابه آنچه در مسیر پیاده روی اربعین دیده 

می شود، شکل بگیرد.

با میزبانی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار شد
 گردهمایی مسئوالن محافل خانگی بانوان

jدر بارگاه منور امام هشتم
آســتان: با میزبانی مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی گردهمایی 
مسئوالن محافل خانگی بانوان در بارگاه 
منور امام هشتم)ع( برگزار شد. همزمان با 
دهه آخر صفر گردهمایی مسئوالن محافل 
خانگی مشهد با محوریت شعار»همه خادم 
الرضاییم« ظهر دیروز با حضور جمعی از 

متولیان تبلیغ دین در تاالر قدس بارگاه منور امام هشتم)ع( برگزار شد.
فاطمه دژبرد سرپرســت مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قــدس رضوی در این 
مراســم درباره فلسفه برگزاری گردهمایی مسئوالن محافل خانگی بانوان گفت: این 
گردهمایی ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل بین آستان قدس رضوی و متولیان 
جلسات خانگی با رویکرد ارتقای سطح محتوایی جلسات و حمایت از ارائه خدمات 
اجتماعی این محافل در راستای الگوسازی فرهنگی برای عرضه در سطح ملی برگزار 
می شود. وی با اشــاره به اینکه فعالیت این مرکز که از اواخر سال 1395 راه اندازی 
شده در دو حوزه زن و خانواده دنبال شده است، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت 
عظیم فرهنگی آســتان قدس رضوی در راستای حل مسائل زنان و خانواده مبنای 
رسالت و مأموریت راهبری و ستادی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
با کمک دستگاه ها و تشکل های مردمی است. سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی گفت: جلسات خانگی سرمایه اجتماعی عظیمی هستند که 
انواع خدمت ها را می توانند با مخاطبان خود در گستره جغرافیایی مختلف ارائه کنند. 
وی گفت: ما باید کمک کنیم که جلســات خانگی به صورت شبکه ای کار کنند و با 

بهره گیری از ظرفیت آن در مسیر خدمات رسانی به مردم حرکت کنیم.

اجرای زنده نقاشی خط در صحن جامع رضوی
آستان: ویژه برنامه هنری »سوگ نگاری 
خورشید« با مشارکت مکتب هنر رضوان 
ایــن روزهــا در حرم مطهــر رضوی در 
حال برگزاری اســت.  مدیر مکتب هنر 
رضوان وابســته به مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی گفت: اجرای 
نقاشی خط با موضوعات مذهبی با حضور 

علیرضا بهدانی و محسن توسلی از استادان برجسته مشهدی در ورودی صحن کوثر به 
صحن جامع رضوی بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( اجرا خواهد شد. این برنامه که پس 
از نماز مغرب و عشا برگزار می شود، از دیروز آغاز شده و امروز و فردا نیز اجرا خواهد 
شد. ماندانا یمینی ادامه داد: همچنین کتابت آثار خوشنویسی به مناسبت ایام پایانی 
ماه صفر با حضور جمعی از کاتبان قرآن مرکز دارالکتابه و  خوشنویسان کشور، یکشنبه 

پنجم آبان سال جاری، از ساعت 18 تا 22 در رواق دارالمرحمه صورت می گیرد.

دیدار  آستان قدس رضوی در  تولیت   آستان   
استانداران سراسر کشور با اشاره به حضور میلیونی 
زائران از اقصی نقاط کشور و جهان در مشهد، به 
مشکالت پیش رو برای خدمت رسانی به این حجم 
باالی زائران اشاره کرد و گفت: رفع مشکالت زائران 
در حوزه اسکان، ترافیک اطراف حرم، پارکینگ و 

غیره نیازمند عزم ملی است.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی شامگاه 
چهارشنبه اول آبان ماه در دیدار استانداران و معاونان 
وزارت کشور که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
شــد، با بیان اینکه تمام فضایل در معصومین)ع( 
بــه طور کامل وجــود دارد، گفــت: پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و امام علی بن موسی الرضا)ع( به رأفت 
شهرت دارند، امام رضا)ع( امامی است که پروردگار 
متعال به واسطه ایشان در روز قیامت خلق را از اندوه 
رهایی می بخشند.وی امام رضا)ع( را واسطه رضایت 
خداونــد از مخلوق معرفی کــرد و گفت: اگر ما در 
مشکالت به ایشان مراجعه کنیم قطعاً یاری و کمک 

خواهند کرد و شکی در این امر نیست.

 توطئه ها علیه ملت ایران شکست خورده است
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به توطئه 
دشمن از تحریم های اخیر علیه کشور و ملت ایران، 
اظهار کرد: دشــمن با اعمال فشارها و تحریم های 
اقتصادی امید داشــت موجب گسست اجتماعی، 
نافرمانی مدنی و یک شورش مردمی در کشور شود 
که به لطف پروردگار متعال، عنایت امام زمان)عج(، 
هدایت هــای داهیانه رهبر معظــم انقالب، تالش 
مســئوالن و بصیرت مردم، دشمن به هیچ کدام از 
اهدافش نرســید و آن آقایی که می گفت »انقالب 
اسالمی نمی تواند چهلمین سالگردش را ببیند« حاال 

خودش از صحنه محو شده است.
وی ضمــن بیــان توفیقــات ایران اســالمی در 
ســال های پس از پیروزی انقــالب، اظهار کرد: 
ایران اسالمی در سال های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی ســختی ها، مشکالت و دشــواری های 
بسیاری را با سربلندی پشت سرگذاشته است که 
ان شــاءاهلل امروز نیز با تالش، کوشش، پیگیری، 
نوآوری و حرکت مسئوالن در راستای توصیه های 
رهبر معظم انقالب، از این مرحله نیز با سربلندی، 

اقتدار، عزت و افتخار عبور خواهیم کرد.

  امالک آستان قدس
 به معنای نقدینگی باال نیست

حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه سخنان 
خود به تشریح مسائل و شرایط اقتصادی آستان 
قدس رضوی پرداخت و گفت: این گونه شایع شده 
اســت که آستان قدس رضوی ســرمایه و ثروت 
بسیاری دارد، گاهی گفته می شود »آستان قدس  
با پولــش می تواند نصف دولت یا کشــور را اداره 
کند« و از این قبیل ســخن ها که عده ای خواسته 
یا ناخواســته به آن می پردازند و پروبال می دهند، 
اما حقیقت آن است که این سخنان به هیچ عنوان 

صحیح نیست.
وی افزود: آستان قدس رضوی به واسطه امالک و 
اراضی که مردم وقــف آن کرده اند، دارایی زیادی 
دارد، امــا این دارایی ها به معنای پول و نقدینگی 
باال نیست. همانند دولت که دارایی بسیار زیادی 
دارد، اما این دارایی ها در اغلب مواقع برای او آورده 
نقدی ندارند، به عنوان مثال تمام جنگل های کشور 
متعلق به دولت است، اما آیا این جنگل ها می تواند 
برای دولت نقدینگی بیاورد؟ آیا دولت می تواند این 

جنگل ها را بفروشد؟

  استانداران نسبت به موقوفات حساس باشند
حجت االسالم والمســلمین مروی در ادامه ضمن 
درخواست از استانداران استان های مختلف کشور 

بــرای توجه ویژه به صیانــت از موقوفات، گفت: از 
استانداران درخواست می کنم نسبت به اموال آستان 
قدس و موقوفات حساســیت و اهتمام ویژه داشته 
باشند و با جدیت از حیف و میل آن جلوگیری کنند؛ 
زیرا دارایی  آستان قدس همین موقوفات و نذورات 

مردم است.
تولیت آســتان قدس رضــوی افزود: بســیاری از 
موقوفات آستان قدس وقف خاص هستند و شرعاً 
حق دخل و تصرف در آن ها وجود ندارد و باید تنها 

در اموری خاص صرف شوند.

  ساماندهی مشتاقان در کانون های مردم نهاد 
وی با اشاره به بازنگری در خصوص دفاتر نمایندگی 
استانی، تصریح داد: بنای ما بر این است که مشتاقان 
خدمت به نام ثامن الحجج)ع( در سراسر کشور در 
قالب کانون های مردم نهاد با هدف خدمت رسانی به 
مردم به ویژه محرومان، ساماندهی شوند تا با اتکا به 
مردم ماندگار باشند و ما تصدیگری نداشته باشیم 
و البته چون به نام امــام رضا)ع( فعالیت می کنند 
و مرتبط با آســتان می شوند، حتماً نظارت بر آن ها 
خواهیم داشت و حسب ضرورت به حمایت از آن ها 
هم توجه خواهیم کرد. حجت االسالم والمسلمین 
مروی بــا تأکید بر رویکرد انقالبی کانون های مردم 
نهاد رضوی، گفت: همواره تأکید شده است که این 
کانون ها به هیچ عنوان حق ورود به مسائل جناحی 

و حزبی و تبدیل شدن به پاتوق جریان های سیاسی 
را ندارند، اما آنجا که مســئله دفاع از کشور، نظام، 
انقالب، والیت و ارزش ها در میان باشد، همه وظیفه 
داریم به میدان بیاییم کــه این کانون ها نیز از این 

قاعده مستثنا نیستند.

  ضرورت عزم ملی برای رفع مشکالت مشهد
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با بیان اینکه در 
استان خراسان رضوی همراهی، همدلی و همکاری 

بسیار خوبی در میان مسئوالن حول 
محور نماینده محترم ولی فقیه وجود 
دارد، اظهــار کرد: از حیث همکاری 
مسئوالن و نهادهای مختلف شرایط 
بسیار خوبی در استان حاکم است و 
انصافاً هرگاه مسئوالن برای مشکلی 
به آیت اهلل علم الهدی مراجعه کردند، 
با سعه صدر، احســاس مسئولیت 
و خیرخواهی از ظرفیت خودشــان 
برای حل مشکالت استفاده کردند 
و این رویکرد خدمت رسانی به مردم 
و رفع مشــکالت کشور حول محور 

نمایندگان ولی فقیه در استان ها باید تقویت شود.
حجت االســالم والمسلمین مروی با اشاره به این 
ســخن امام خمینی)ره( که »مرکز ایران آستان 
قدس اســت« اظهار کرد: حرم مطهر امام رضا)ع( 

دحو االرض مشهد است، مشهد به برکت وجود این 
بارگاه نورانی شکل گرفت و هنگامی به وجود آمد 
که وجود مقدس امام رضا)ع( در اینجا که یک باغ 
بود، مدفون شــدند؛ بنابراین هر اقــدام عمرانی، 
فرهنگی و اقتصادی که قرار است در مشهد انجام 
شــود، باید حول محور حرم مطهر رضوی باشد و 
ما نمی توانیم بین حرم و مشهد تفکیک و تفاوت 

قائل شویم.
تولیت آســتان قدس رضوی ضمــن بیان برخی 
مشــکالت و معضالت بافت فرسوده اطراف حرم، 
عنــوان کرد: بافت فرســوده پیرامون حرم مطهر 
رضوی با معضالت و مشــکالت متعددی روبه رو 
است که به هیچ عنوان در شأن این آستان نورانی 
نیست و با توجه به حجم باالی زائرانی که از تمام 
کشــور و جهان به اینجا مشــرف می شوند، حل 

مشکالت آن یک عزم ملی می طلبد.
وی مسئله حاشیه شهر مشهد، مشکالت پارکینگ 
و ترافیک اطراف حرم مطهــر را از دیگر مواردی 
خواند که برای حل مشــکالت آن ها نیاز به عزم 

ملی است.
حجت االسالم والمسلمین مروی خاطرنشان کرد: 
آســتان قدس رضوی نیز برای حل این مشکالت 
هرآنچه در توان داشــته باشد، انجام خواهد داد و 
همکاری با مسئوالن اجرایی و نهادهای دولتی را 

وظیفه خود می داند.
وی اضافه کرد: فراهم آوردن اســکان ارزان قیمت 
برای زائران از دیگر نیازهاســت، آســتان قدس 
زائرشهر و زائر سرای رضوی را احداث کرده است، 
اما برای حل مشکل اسکان زائران کافی نیست و 

عزم ملی می طلبد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس با 
هدف خدمت رسانی به زائران در جاده های منتهی 
به مشــهد و همچنین کاهش تصادفات ناشی از 
خســتگی، 20 مجتمع بین 
راهی ســاخته اســت که بنا 
داریم با توجه به نیاز مردم در 
ســایر جاده ها و با همکاری و 
مشارکت استاندارها تعداد این 
مجتمع ها را به بیش از 100 
مجتمع در جهت رفاه زائران 

افزایش دهیم.
حجت االســالم والمسلمین 
مــروی همچنیــن در ایــن 
جلسه پیشنهاد تأسیس دفتر 
هماهنگی و همکاری آستان 
قدس رضوی با ستاد وزارت کشور و استانداری ها 
را در وزارت کشور مطرح کرد که رحمانی فضلی 
ضمن پذیرش آن، معاون هماهنگی وزارت کشور 

را به عنوان رابط اجرای این پیشنهاد معرفی کرد.

بسیاری از موقوفات 
آستان قدس وقف 

خاص هستند و 
شرعاً حق دخل 

و تصرف در آن ها 
وجود ندارد و باید 

تنها در اموری 
خاص صرف شوند

بــــــــرش

در دیدار وزیر کشور و استانداران با تولیت آستان قدس رضوی تأکید شد 

عزم ملی برای رفع مشکالت زائران مشهدالرضا
وی
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 قدس  همزمان با روزهای 
پایانی ماه صفر، موکب جامع 
خدمات زائر جوانان رضوی برپا 
می شود و میزبان زائران پیاده 

حضرت رضا)ع( خواهد بود. 
زائر  »موکب جامع خدمــات 
جوانــان رضوی« برای دومین 
ســال پیاپی بــا بهره مندی 

از ظرفیت شبکه تشــکل های مردمی جوانان رضوی، تشکل های دانشجویی و 
همچنین کمک های مردمی در محل مجتمع دانشــجویی امام رضا)ع( واقع در 

میدان بسیج و در زیربنایی افزون بر 5 هزار متر مربع برپا شده است. 
اســکان شبانه روزی 2 هزار و 200 خانم، استقرار تیم پزشکی، پذیرایی روزانه در 
سه وعده، چای و شربت، برنامه های فرهنگی، مهدکودک، چایخانه، طب سنتی، 
خیاطی، کفاشی و مشاوره اعتقادی از خدماتی است که در این موکب ارائه می شود.

این موکب از امروز پذیرای زائران حضرت رضا)ع( اســت و به مدت چهار روز به 
ارائه خدمت می پردازد.

در موکب جامع خدمات زائر جوانان رضوی که با حمایت مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوی برپا شده است، زائران پیاده حضرت رضا)ع( روزانه با بیش از 15 هزار 

وعده غذایی اطعام می شوند.

خبر

موکب جامع خدمات زائر جوانان رضوی 
در میدان بسیج مشهد 

با حمایت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی برپا شده است

 jاسکان زائران پیاده امام رضا 
 jدر مدرسه ثامن االئمه

زائران پیاده مهم ترین اتفاق این روزهای جاده هایی هستند که به مشهد می رسد
صدای گام های عاشقی 

قدس: زائران دلداده، مسیر عشق را با پای تاول زده و بدنی خسته طی می کنند و اندک اندک در حال رسیدن هستند؛ رسیدن به کعبه جان؛ حرم امن امام مهربان. اینجا در مشهد الرضا)ع( همه در تب و تاب پذیرایی از این عاشقان بی تکلف 
هستند تا میزبان شایسته ای برای زائران حضرتش باشند. گام کاروان های پیاده در مسیر هایی که به مشهد می رسد، مهم ترین اتفاق این روزهای جاده هاست؛ اتفاقی از جنس عشق و ارادت. 

خدمت رسانی خادمیاران نوجوان در 
ایستگاه بین راهی چناران

 فراشان حرم رضوی در محور قوچان 
به زائران پیاده خدمت می کنند

 استقبال از زائران در موکب 
»شهدای ورزش« آستان قدس

 آستان   موکب اســکان زائران پیــاده امام رضا)ع( به همت 
خادمیاران فرهنگی راهنمای زائر حرم مطهر رضوی در مدرسه 

ثامن االئمه)ع( مشهد برپا شده است. 
هــر ســاله در ایام پایانی ماه صفر در این مدرســه از ســوی 
خادمیاران فرهنگی راهنمــای زائر حرم مطهر رضوی موکب 
اســکان زائران پیاده امام رضا)ع( برپا می شــود و حدود 700 
نفر از زائران پیاده در آن پذیرایی می شــوند. خدمتگزاران این 
موکب از سوم آبان با تغییر کاربری مدرسه به اسکان و مفروش 
کردن مدرســه کار خود را آغاز کرده و آماده پذیرایی از زائران 
امام مهربانی ها شــده اند. کاروان هــای پیاده از طرف جمعیت 
خدمتگزاران استان به موکب اسکان زائران پیاده امام رضا)ع( 
درمدرسه ثامن االئمه)ع( معرفی و از امروز پذیرش زائرانی که از 

گرد راه رسیده اند آغاز می شود. 
در این موکب خدماتی نظیر برپایی کالس های معرفتی، اهدای 
محصوالت فرهنگی، برگزاری مراســمات مذهبی و خدمات 
اسکان پذیرایی سه وعده در هر شبانه روز، پذیرایی میان وعده 
همچون توزیع میوه، چای و دمنوش، خدمات پزشکی، خیاطی، 
ماساژ و.... به مدت چهار روز توسط خادمیاران فرهنگی راهنمای 
 زائــر به زائران ارائه خواهد شــد. خدمت رســانی بعد از ظهر 

سه شنبه 7 آبان ماه با بدرقه زائران به پایان خواهد رسید.

 آستان  تربیت بدنــی آستان قدس رضوی با برپایی موکب 
»شهدای ورزش« و آماده سازی شرایط اسکان کاروان ها به مدت 

پنج روز خدمت رسانی به زائران پیاده رضوی را آغاز کرد.
مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس رضوی همچون سال های 
گذشته میهمانان امام هشتم را میزبانی خواهد کرد. این میزبانی 
از دیروز آغاز شده و تا سه شنبه هفتم آبان ماه در موکب شهدای 
ورزش در محل این مؤسسه واقع در چهارراه خیام مشهد ادامه 

خواهد داشت.
این ایستگاه صلواتی از 8 صبح تا 8 شب با حضور 200 خادمیار 
دایر خواهد بود و عالوه بر خدمات سال گذشته اعم از پذیرایی، 
ماساژ، آرایشگری، برای نخستین بار خدمات دیگری از جمله 

خشکشویی، خیاطی و استحمام را ارائه می دهد.
همچنین برای نخستین بار تیمی از پزشکان خادمیار خواهر 
و برادر به زائران خدمات پزشکی ارائه می دهند و کارشناسان 
مذهبی به ارائه مشــاوره های دینی و پاســخگویی به سؤاالت 
شــرعی خواهند پرداخت. ورزشکاران پیشکســوت و اهالی 
رســانه ای حوزه ورزش شهر مشــهد نیز به منظور خدمت به 
زائران به این موکب دعوت شده اند. امسال تربیت بدنی آستان 
قدس هفت سالن ورزشی را برای اسکان و پذیرایی از میهمانان 

حضرت رضا)ع( اختصاص داده است.

 آستان   خادمیــاران نوجوان دبیرستان پسرانه امام رضا)ع( 
واحد چناران از یک هزار زائر پیاده دهه پایانی ماه صفر پذیرایی 
می کنند. از ظهر پنجشنبه در ایستگاه بین راهی که به همت 
دبیرستان پسرانه امام رضا)ع( واحد 15 و 11 در محور چناران 
بر پا شده، با ارائه خدمات پذیرایی، بهداشتی و درمانی، خیاطی، 
واکس و تعمیر کفش، آرایشــگاه، اسکان و اجرای برنامه های 
فرهنگی و مذهبی از زائران پیاده استقبال می شود و خادمیاران 
نوجوان در این ایستگاه خدمت به زائران بارگاه منور رضوی را 
تجربه می کنند. ایســتگاه صلواتی »در مسیر بهشت« که برای 
نهمین سال پیاپی در حال خدمت رسانی به زائران پیاده محور 
شمالی مسیر منتهی به شهر مشهد است، امسال نیز پذیرای 
زائران زیادی در وعده صبحانه، ناهار و شام است و برای حدود 

700 نفر نیز زمینه اسکان شبانه فراهم آورده است.
این ایستگاه با مشارکت فعال دانش آموزان، خادمیاران نوجوان 
رضوی، اولیا، معلمان و مربیان دبیرستان های واحدهای 11 و 
15 امام رضا)ع( فعالیت خود را از ســه شنبه 30 مهر ماه آغاز 

کرده و تا 28 صفر ارائه خدمت خواهد کرد.
ظهر پنجشنبه در بازدید فرماندار، شهردار، امام جمعه شهرستان 
چناران و جمعی از مسئوالن آستان قدس رضوی از این ایستگاه 

صلواتی از تالش های شبانه روزی این نوجوانان قدردانی شد.

 آستان   به همت جمعی از خدام بارگاه منور رضوی، ایستگاه 
استقبال از زائران پیاده فراشان حرم مطهر در محور قوچان به 

مشهد، به زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر خدمت می کنند.
ســید تقی گرجی نیا سرکشیک ششم فراشــان حرم مطهر 
رضوی در حاشیه افتتاح این ایســتگاه خدمات رسانی گفت: 
برای هفدهمین ســال متوالی فراشان حرم مطهر در حرکتی 
خودجوش با برپایی ایستگاه صلواتی از زائران پیاده دهه پایانی 

ماه صفر استقبال می کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 700 نفر از خدام کشیک فراشان به 
صورت نوبتی به مدت پنج شب و تا روز شهادت حضرت رضا)ع( 
ارائه خدمت خواهند کرد، گفت: با توجه به سیل عظیم عاشقان  
حرم  رضوی از سراسر ایران این ایستگاه به طور متوسط از 40 
تا 50 هزار زائر در وعده صبحانه پذیرایی و با ارائه چای، دمنوش 

و بسته های فرهنگی از آنان استقبال می کند.
گرجی نیا افزود: همچنین در ایستگاهی که در سمت مقابل این 
محور در نظر گرفته شده، خدمات اسکان و پذیرایی به 3هزار 
زائر پیاده ارائه می شــود. وی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی 
و فرهنگی را از دیگر خدمات این ایســتگاه ذکر کرد و گفت: 
مجموعه ای از پزشکان و روحانیون خادم در این امر خداپسندانه 

در این ایستگاه مشارکت خواهند داشت.

خـــبر

» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی خدمات پیمانکاری «

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی 
کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری )اجرای عملیات شبکه 
جمع آوري فاضالب باقیمانده توحید شهر ومنطقه کالته سیفر سبزوار( به شماره فراخوان: 

2098001446000061 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی 
را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه 98/08/01                   
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 98/08/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 98/08/27
اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقص��ه گزار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بولوار وکی��ل آباد -                 

ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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چهوقفهاییموردنیاززائراناماممهربانیهاست؟
 معارف  وقف در آموزه های اسالمی از مباحثی است که عالوه 
بر مهجوریت آن در جامعه، توجه زیادی نیز به آن شــده است. 
با نگاه به ســابقه تاریخی و تمدنی در دوره های مختلف متوجه 
می شویم یکی از مؤلفه های اثرگذار در شکل گیری و تداوم آن، 
بحث وقف و نهاد وقف اســت. بیست وهفتم ماه صفر در تقویم 
رسمی کشــور به نام روز وقف نامیده شده است. سنتی عظیم 
که باوجود ظرفیت وسیع و قابلیت ذاتی آن برای رفع مشکالت 
رفاهی و اقتصادی جامعه و کمک به گســترش دانش و توسعه 
فرهنگ دین، متأسفانه چنانکه باید کارایی الزم را نداشته است.

محمود احمدی زرمهری، رئیس اداره شناسایی و امور وقف 

آســتان قدس رضوی در خصوص اقدامات انجام شده توسط 
آســتان قدس رضوی در حوزه وقف می گویــد: در مجموعه 
آستان قدس رضوی به دنبال تبیین وضعیت موجود و اداره 
موقوفه ها و نیز شناساندن ظرفیت های جذب موقوفات و نذور 

به مردم هستیم.
او اضافه می کند: عالوه بر آن مشتاق هستیم شرایطی فراهم 
شــود تا بتوانیم نیازهای روز آستان قدس رضوی را با مردم 
در میان بگذاریم تا به این وسیله خیران و نیکوکارانی که در 
جامعه مایل به کمک هستند با نیت تهیه ملزومات مورد نیاز 
زائران حرم مطهر رضــوی به صورت هدفمند به وقف اموال 

خود اقدام کنند.
احمدی زرمهری عنــوان می کند: موقوفات آســتان قدس 
رضوی همــه حکایت از نگاه بلند واقفــان خیراندیش دارد. 
بیشتر موقوفات در ســال های گذشته برای تأمین روشنایی 
اماکن متبرکه، تطهیر و تنظیف و فرش حرم مطهر بود. حتی 
موقوفات زیادی نیز برای کشــیک های مختلف حرم رضوی 
در نظر گرفته شــده بود. به طور نمونه در حال حاضر هشت 
کشیک وجود دارد اما بیشتر وقف نامه ها مربوط به دوره هایی 
هســتند که حداکثر پنج کشــیک وجود داشته است و سه 

کشیک ایجاد شده، واقفی ندارند.

او بــا تأکید بر اینکه باید واقفان در انجــام وقف های جدید به 
نیازهای روز جامعه توجه کنند، می گوید: در کنار تمام نیازهای 
زائران، در سال های اخیر نیازهای جدیدی مانند ماشین برقی، 
اســتفاده از ویلچر، صندلی تاشــو، صندلی های نماز و... جزو 
نیازهای روز زائران شده است. حتی در برخی فضاهای مجموعه 
حرم مطهر باید از آسانسور استفاده شــود، اما برای این موارد 
در ســالیان اخیر وقفی انجام نشده اســت. عالوه بر این موارد، 
دارو و درمان و رســیدگی به نیازمندان به ویژه نیازمندان بیمار 
هم از آن دســته نیازهایی است که باید برای وقف در آن حوزه 

فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.

دیدگاه

 معارف/مریم احمدی شــیروان  بیســت و هفتم صفر که 
در تقویم به نام روز وقف نام گذاری شــده، فرصتی مغتنم است 
که کمک می کند به ابعاد داشــته ها و ظرفیت های این فرهنگ 
تمدن ساز بیشتر از پیش توجه شود. طبق آنچه از بزرگان دین 
به ما رسیده است، فلسفه وقف در اسالم رفع نیازهای فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی و رفع هر نوع نیاز در جامعه با مشــارکت 

مردم و نهادهای مردمی و واقفان نیک اندیش است.
بر این اساس، پرداختن به نیت واقفان و هدایت آن ها به سمت 
نیازهای روز جامعه و وجود وقف هایی متناسب با نیاز روز مردم 
از آن دسته اقدامات و ضروریاتی است که به رفع فقر و مشکالت 
بسیاری که مردم با آن ها دست به گریبان هستند و حتی دولت 
و دســتگاه های اجرایی توان رفع آن ها را ندارند، کمک بزرگی 

می کند.
این در حالی اســت که راه ها، جاده ها، پل هــا، اماکن خدمات 
عمومی، مســاجد و بســیاری نهادهای دیگر از سوی واقفان و 
خیران ساخته شده است و تمام مردم جامعه به نوعی از خدمات 
آن بهره مند هستند. اینکه طبق آخرین آمارها حدود 850 نیت 
خیرخواهانه برای وقف وجود دارد نیز حکایت از نکته ســنجی، 
ظرافت و بررســی تمام نیازهای روز جامعه توسط واقفان دارد. 
نیت هایی که همگی در دستگیری از نیازمندان مشترک است. با 
وقف کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده و این فریضه می تواند 

فرهنگ عمومی جامعه را اصالح و جهت دهی کند. 
البته فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ وقف نوین در جامعه، 
از مؤثرترین راه ها برای احیای این سنت حسنه و بازآفرینی نقش 
تاریخی وقف در تمدن کهن اسالمی است که در سال های پیش 
از انقالب دچار کم رونقی و در مقاطعی بی رونقی شده بود که با 

تدبیر واقفان نیک اندیش این رویه در حال تغییر و تحول است.

چشمه جاری وقف همچنان می جوشد. جوششی که امروز باید به 
سمت و سوی نیازهای روز جامعه تغییر جهت دهد. برای رسیدن 
به این هدف به نظر می رسد ابتدا باید تمام نیات واقفان در کشور 
به صورت جزئی احصا و برای هر منطقه به صورت مجزا مشخص 
و نیاز هر اســتان تعیین شود. پس از اینکه این نیازها مشخص 
شد، مشخص  شود که هر استان دقیقاً و بیشتر به چه موضوعات 
و وقف هایی نیاز دارد. طبق آنچه در آمار ســازمان های مرتبط 

آمده در برخی استان ها موقوفات قرآنی بسیاری وجود داشته و در 
برخی استان ها حتی یک موقوفه قرآنی هم ثبت نشده است یا در 
برخی شهرها مدارس موقوفه متعددی مشغول به فعالیت هستند 
اما در برخی دیگر چنین وقفی انجام نشده است یا مراکز درمانی 
و... پس می توان با شناســایی کمبودهای این حوزه، واقفان را به 
انجام این امور سوق داد.براساس اعالم سازمان های متولی امر وقف 
در کشور، با توجه به تغییر آسیب ها و نیازهای جامعه باید فرهنگ 

وقف نیز با رویکرد جدیدی صورت پذیرد. وقف برای توسعه علم و 
فناوری، توسعه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین، رفع بیکاری و 
اشتغال زایی، وقف برای توسعه انرژی های نو و پاک، نانوتکنولوژی، 
مبارزه با گسترش بیمارهای جدید، توسعه گردشگری، مبارزه با 
جنگ های میکروبی، شــیمیایی و هسته ای، مبارزه با گسترش 
دخانیات و مواد مخدر اعم از سنتی و صنعتی، حمایت از تولیدات 
داخلی، حمایت از نخبگان و مؤسســات دانش بنیان، وقف برای 
حفظ و نگهداری از آثار باستانی، وقف برای توسعه و ترویج سواد 

رسانه ای، توســعه ایمپلنت های پزشکی، توسعه 
صنعت هوانوردی، توســعه و تحقیقات در حوزه 
مهدویت یا وقف  در حــوزه آینده پژوهی و... تنها 
بخشــی از نیازها و مصادیق روز جامعه است که 
نیاز به هدایت، راهوری و همــت واقفان در این 
زمینه احســاس می شود و جامعه احتیاج وافری 

به این گونه موقوفات دارد.
البته باید گفته شود اینکه وقف های بسیاری در 
زمینه دینی و مذهبی به خصوص برای عزاداری 
اهل بیت)ع( وجود دارد به این معنی نیســت که 
دیگر نبایــد در این حوزه وقف کرد، بلکه به نظر 
می رسد باید شــکل و شیوه آن را به روز کرد و از 
این وقف طرحی نو در انداخت.در کنار تغییر نیات 
واقفان شکل و مدل وقف کردن هم به تغییر نیاز 

دارد. باید نگاه ســنتی به وقف تغییر پیدا کند، زیرا حاال با خرد 
شــدن مالکیت ها امکان انجام وقف های بزرگ کمتر شده است. 
توسعه وقف های مشــارکتی یا توزیع اوراق می تواند این مشکل 
را برطرف و کمک کند تا همه با هر ســطح از دارایی و امکانات 

بتوانیم واقف باشیم.

بیست و هفتم صفر به عنوان روز وقف نام گذاری شده است

جامعه به وقف در حوزه های جدید نیاز دارد
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 اینکه طبق آخرین 
آمارها حدود 850 
نیت خیرخواهانه 
برای وقف وجود 

دارد نیز حکایت از 
نکته سنجی، ظرافت 

و بررسی تمام 
نیازهای روز جامعه 
توسط واقفان دارد.

بــــــرش

خدمتگزاری بیش از 5هزار 
راهنمای زائر در ایام شهادت 

امام رضا)ع(
معارف: در ایام دهه پایانی ماه صفر 5 هزار و 
۶00 خادمیار افتخاری در بخش راهنمای زائر 
و انتظامات در ستاد خدمت رسانی به زائران امام 
رضا)ع( آســتان قدس رضوی خدمت خواهند 

کرد.
به گزارش خبرنگار ما، هر ســاله مشهدالرضا 
در ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
و دهــه پایانــی ماه صفــر برای اســتقبال از 
زائران آماده می شــود. ستاد خدمت  رسانی به 
زائران آســتان قدس رضوی نیــز در این ایام 
با ســاماندهی نیروهای خادمیار افتخاری در 
بخش های مختلف مورد نیــاز زائران از جمله 
راهنمای زائران در روزهای پایانی ماه صفر به 

پیشواز زائران قبله هشتم می رود.
یکی از خدمات ارائه شــده بــه زائران در این 
ایام بحث راهنمایی و انتظامات است. براساس 
برنامه ریزی و نیازسنجی های انجام شده در این 
بخش 5 هــزار و ۶00 ظرفیت خادمیاری در 
نظر گرفته شــده است که از این تعداد، 4هزار 
و 800 خادمیار افتخاری از طریق ستاد مرکزی 
جهاد خدمت و 800 نفر نیز خادمیاران نوجوانی 
هســتند که پس از کســب آموزش های الزم 

مهیای میزبانی و خدمت به زائران می شوند.

 روایتگری 50 راوی 
دفاع مقدس در ایستگاه های 

استقبال از زائر
معارف: 50 تــن از ایثارگران و جانبازان دفاع 
مقدس در دهه پایانی مــاه صفر با حضور در 
ایستگاه های خدمت رسانی به زائران روایت هایی 

از دفاع مقدس را برای آنان بازگو می کنند.
این روزها مشهدالرضا رنگ و بویی دیگر به خود 
گرفته است، مجاوران امام هشتم)ع( هر کس 
بــا هر وضع و توان در حال آماده شــدن برای 
پذیرایی از زائرانی هستند که برای شهادت امام 

رئوفمان وارد مشهد می شوند.
ستاد ساماندهی خدمت به زائران در دهه آخر 
صفر آســتان قدس رضوی، امسال نیز همانند 
سال گذشته با راه اندازی طرح ها و پویش های 
مختلف برای ساماندهی بیشتر و بهره برداری 
حداکثــری از ظرفیت هــای مردمی کار خود 
را شــروع کرده اســت. یکی از این برنامه ها، 
روایت خوانی جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس 

با عنوان »روایت فتح« است.

درایامشهادتامامهشتم)ع(؛
زائران قبله نور نایب الزیاره 

۲00هزار شهید می شوند
معارف: طرح زیارت نیابتی شهدا در ایام دهه 
پایانی صفر توسط ستاد جهاد خدمت آستان 
قدس رضــوی اجرا و ۲00هــزار زائر، نایب 
الزیاره ۲00هزار شهید دفاع مقدس و شهدای 

مدافع حرم می شوند.
یکی از طرح های مردمی ستاد خدمت رسانی 
به زائران آستان قدس رضوی در ایام پایانی 
صفر پویش »زیارت نیابتی برای شهدا« است 
که برای نخستین بار در این ایام اجرا می شود.

در این طرح اســامی شــهدای دوران دفاع 
مقدس و مدافعان حرم که توسط بنیاد شهید 
و امور ایثارگران انقالب اسالمی ارائه شده در 
موکب ها و مسیرهای منتهی به حرم به زائران 
ارائه شده و آنان نیز در هنگام پابوسی آستان 
ملک پاســبان رضوی به نیابت از آن شهید 
زیــارت کرده و ثواب این زیارت را با شــهدا 

تقسیم می کنند.
گفتنی اســت برای پوشش حداکثری این 
پویش 400 نفر از خادمیاران افتخاری امام 
هشــتم)ع( در این طــرح فعالیت خواهند 

کرد.

فعالیت بیش از هزار و۲00 
خادمیار در پویش »من هم یک 

 پاکبانم« در دهه پایانی صفر
معارف: در ایام دهــه پایانی ماه صفر بیش 
از هزار و ۲00 خادمیــار افتخاری با حضور 
در پویش »من هــم یک پاکبانم« و نظافت 
مسیرهای منتهی به حرم رضوی، ارادت خود 
را به زائران علی بن موســی الرضا)ع( نشان  
 می دهند. با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( و دهه پایانی ماه 
صفر مشــهدالرضا یکپارچه برای استقبال از 
زائران آماده می شود. ستاد خدمت رسانی به 
زائران آستان قدس رضوی نیز در این ایام با 
برگزاری طرح ها و پویش های مردمی زمینه 
حضور حداکثری شهروندان شهر بهشت برای 
بهره منــدی از فیض خدمــت در این ایام را 

فراهم می سازد.
پویــش »من هم یــک پاکبانــم« یکی از 
پویش های مردمی است که با هدف پاکیزه 
نگاه داشتن و نظافت خیابان ها و معابر شهر 
مقدس مشــهد و مسیرهای منتهی به حرم 

رضوی راه اندازی شده است.

خبرخبر

بررسی یک ساختار اجتماعی چابک

وقفازنگاهبزرگانچارهدردمشکالتاقتصادیکشوروقفاست

برای تعالی اقتصادی، الگوهای مختلفی در جهان تجربه و پیاده سازی 
شده اند که همگی از مبانی نظری خاصی پیروی می کنند. به طور نمونه 
نوع نگاهی که در کشورهای لیبرالیستی وجود دارد، مبتنی بر اقتصاد 
لیبرالیستی است و فردگرایی در آن محوریت داشته و اصالت سرمایه 
و منفعت ســود اهمیت دارد. روشی که هر چند توانست سبب رشد 
صنعتی در برخی کشورها شود اما نتیجه آن بی عدالتی، تسلط استعمار 

و عدم مشارکت واقعی مردم بود.
یا مدل هایی که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی مطرح 
بود. کشورهایی مانند شوروی، چین و کشورهای آمریکای جنوبی همه 
از ایــن مدل اقتصاد پیروی کردند کــه آن هم به دلیل اینکه اقتصاد 
انحصارگرایانــه، بدون رقابت پذیری و عدم مشــارکت واقعی مردم در 
برنامه ریزی اقتصادی بود، کم کم به حدی رفت که برخی کشورها حتی 
از نظر سیاسی هم به فروپاشی رسیدند و به نظر می رسید گونه ای از 

دیکتاتوری در این کشورها وجود داشت.
اعتقاد داریم در کشــور اسالمی ما، اقتصاد هم باید اسالمی باشد. این 
اقتصاد چند مؤلفه دارد. اقتصاد اسالمی باید مبتنی بر اصالت نیروی 
انسانی باشد نه اصالت سرمایه. حتماً باید آبادانی دنیا و بهبود معیشت و 
بهتر شدن زندگی مردم در آن دیده شود. تمام فعالیت های اقتصادی ما 
که تبلور دنیوی دارد هم در زندگی امروز و هم آخرت ما دارای بازتاب 
و آثار معنوی باشد. دیگر اینکه روحیه جمعی و وحدت که مهم ترین 
اصل فلســفه اسالمی است پیاده سازی شود. تبلور وحدت در فعالیت 

اقتصادی، مشارکت اقتصادی و همگرایی اقتصادی است.
با کنار هم گذاشتن این ویژگی ها باید مدلی را پیاده کنیم. در 40 سال 
پس از انقالب بســیاری از نظریه پردازان یا مقامات اجرایی کشور تابع 
یکی از گرایش های اقتصاد لیبرالیستی یا سوسیالیستی بودند. در این 
مدت غافل بوده ایم که درون نظام اســالمی که ریشه ای هزار و 400 
ساله دارد گونه ای مدیریت وجود دارد که توانسته به بهترین شکل اداره 
اقتصادی جوامع محلی را در دست بگیرد و آن هم مدیریت وقفی است.

مهم ترین برجستگی مدیریت وقفی این است که توانسته ایم در طول 
هزار و 400 سال با فراز و نشیب هایی آن را حفظ کنیم، اما حکومت ها 
چون ناشی از گرایش های شخصی بوده نتوانسته اند دوام داشته باشند. 
پس از انقالب، وقف اهمیت ویژه ای پیدا کرد؛ غیر از اینکه در فقه شیعه 
هم به آن توجه شده بود در قوانین هم ساختار پیدا کرد و با حساسیت  

علمای شیعه به آن، توسعه زیادی یافت.
امروز هم در شــرایط اقتصاد مقاومتی قرار گرفته ایم. در سیاست های 

ابالغی توسط رهبر معظم انقالب چند مؤلفه محوری دیده می شود. این 
اقتصاد باید مردم پذیر، درون زا و برون گرا بوده و با مدیریت جهادی اتفاق 
بیفتد. یعنی چابک، صرفه جو و قناعت پذیر باشد. اگر تمام این مؤلفه ها 
را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم مدیریت وقفی بهترین نوع 

مدیریت است.
واقف به معنای ســرمایه دار نیست. او فردی اســت که توان مالی یا 
غیرمادی خود را با هر بضاعتی برای انجام امر خداپســندانه مصرف 
می کنــد و تا ابدالدهر آثار فعالیت او باقی می ماند. می بینیم اصالت با 
فرد و نیروی انســانی است و با سرمایه نیست. ممکن است یک واقف 
توان فکری یا هنری خود را برای بهره دیگران به اشتراک بگذارد. وقتی 
صحبت از جاودانگی می شود باید حتماً دنبال فعالیت های وقفی برویم. 
در وقف بر اساس نیتی که خداپسندانه است مال، ملک یا خدمتی در 

اختیار مجموعه ای قرار داده می شود.
یکی از ارکان وقف این است که باید نیت داشته باشد و طبق آنچه در 
وقف نامه آمده به آن عمل شود. مجری پیاده سازی این کارها نیز تولیت 
است. از مهم ترین ویژگی های مدیریت وقفی، مردم پذیر بودن آن است، 
زیرا تمام منافع و سرمایه های وقفی از توان مالی مردم است و با اطمینان 
می توان گفت که هیچ مدلی در اقتصاد تا این حد مردمی نیست.وقف 
از نظر ساختاری بسیار چابک است. در سیستم های بروکراسی مدیریت 
درآمد، مدیریت هزینه، سلســله مراتب افقی و عمــودی و... داریم در 
حالی که در مدیریت وقفی مانند آستان قدس رضوی شخصی به نام 
تولیت در باالترین رتبه وجود دارد و راحت و چابک برای اســتفاده از 
دارایی ها و سرمایه ها تصمیم گیری می شود.دیگر اینکه این نوع مدیریت 
نتیجه گراست. یعنی اگر به نتیجه نرسد اساس وقف یا موقوفه از حیز 
انتفاع خارج شده اســت، در حالی که در سیستم های دولتی این طور 
نیســت. ویژگی دیگر این نوع مدیریت خدامحور بودن آن است. تمام 

اعمال با این هدف است که باقیات الصالحات و خداپسندانه باشد.
چاره درد اقتصاد امروز کشور وقف است. باید هر کدام از روستاها تبدیل 
به مدیریت وقفی شده و هر کدام از محالت در شهرها با مدیریت وقفی 
مدیریت شــود. یعنی برای اداره روستا تولیت انتخاب کنیم. به حدی 
آگاهی مردم را افزایش دهیم که بخشــی از سرمایه را در صندوقی به 
نام صندوق وقف نذر و هدیه کنند و تمام عوایدی که آن صندوق دارد 
در راســتای آبادانی و عمران روستا یا محله استفاده شود و بخشی از 
آن درآمدها هم برای ریسک هایی که ممکن است در آن مدت روستا 
را تهدید کند مانند بیکاری، خشکســالی، زلزله و... صرف شــود. در 
روستاها افراد توانمندتر هستند یا توان فیزیکی و مهارتی زیادی دارند 
که می توانند کمک کنند.یکی از مهم ترین مزیت های مدیریت وقفی، 
ملموس بودن نتیجه است. وقتی در ضریح پول انداخته می شود یا ملک 
و مالی وقف می شــود و بعد دیده می شود صحن و سرای امام رضا)ع( 
توسعه پیدا می کند، افراد مستحق و مستضعف از خوان نعمت برخوردار 
می شوند، این پول ها در کشور اشتغال ایجاد کرده و... با میل و رغبت 
بیشتری وقف می شود. امروزه مردم به دستگاه های دولتی و شبه دولتی 
بی اعتماد شــده اند تا اعانه خیرخواهانه پرداخت کنند در حالی که در 
دستگاه علی بن موسی الرضا)ع( هر روز این موقوفات با قدرت و توسعه 

بیشتری صورت می گیرد.

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:
عرصه های متعددی برای وقف وجود دارد

ســنت وقف را می توان یکی 
از برتریــن آموزش های عملی 
بــرای انفاق مانــدگار و مفید 
شــمرد و امروز احیــای این 
ســنت قادر خواهد بود بخش 
قابل توجهــی از اهداف نظام 
جمهوری اسالمی در این زمینه 
را آسان سازد.اکنون عرصه های 
متعددی برای وقف وجود دارد 
که از جمله آن ها پزشکی، علم 
و آموزش، تحقیقات و پژوهش، 

علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین به شکل های مدرن است.

آیت اهلل علوی گرگانی:
اهمیت وقف و موقوفات برای مردم تبیین شود

صیانت و نگهداری از امالک 
وظیفه ای  نخســتین  وقفی، 
اســت که بر دوش ســازمان 
است.  شــده  گذاشته  اوقاف 
درآمــد  صحیــح  مصــرف 
موقوفات نیز از جمله اموری 
اســت که مدیران اوقاف باید 
توجه ویژه ای به آن داشــته 
باشــند. تولیت وقــف نوعی 
امانت است و باید درآمد آن ها 
را دقیقــاً در همان محلی که 
نیت شده، مصرف کنند. باید امانتدار خوبی باشیم و این امانت ها را 

به درستی مصرف کنیم.

آیت اهلل نوری همدانی:
نیازهای روز جامعه برای وقف شناسایی شود

در این برهه از زمان ضرورت 
وقف برای بســط و گسترش 
اهداف انقالب باید مورد توجه 
ویژه ای قــرار بگیرد، بنابراین 
الزم است نیازهای روز جامعه 
برای وقف شناسایی شود که 
از مصادیــق آن هــا می توان 
به بسط و گســترش اهداف 
انقــالب و بیداری اســالمی 

اشاره کرد.

آیت اهلل صافی گلپایگانی:
مردم را باید به وقف تشویق و ترغیب کرد

ترویــج وقــف و تبلیغ آن 
موجب احیای آثار اســالم 
اســت. هر چــه وقف رونق 
پیــدا کرده و مــردم از آن 
شــوند،  بهره مند  بیشــتر 
تقویــت  دینــی  مبنــای 
می شــود. باید کاری کنید 
که مــردم با وقف و آثار آن 
آشنا شده و به وقف ترغیب 

و تشویق شوند.

آیت اهلل جوادی آملی:
 وقف با نیت اعطای جایزه

 به پدیدآورندگان علوم دینی از بهترین وقف هاست
باید به سمتی حرکت کنیم 
کــه جامعه پربرکــت ایران 
به ســوی وقف های با همت 
می توان  بــرود.  پیش  عالی 
به  وقف کرد کــه جایزه ای 
پدیدآورنــدگان علوم دینی 
و فقهــی و تفســیری اعطا 
شــود و این یکی از بهترین 
وقف هاست و نیز می توان در 
مورد سایر علوم همین روش 
را داشت. آدمی باید بداند در 

هر دوره چه مواردی به سود دین و جامعه خواهد بود.

آیت اهلل شیخ جعفر سبحانی:
وقف برای احیای دانش را اشاعه دهیم

مســئله وقــف اغلــب برای 
مصارف خاصی از جمله برای 
عتبات عالیات، کمک به ایتام 
و محرومان و همچنین حجاج 
صورت می گیرد که البته خوب 
اســت؛ اما باید این فرهنگ را 
نیز در بین انسان های نیکوکار 
اشاعه دهیم که اگر می خواهند 
چیزهایــی را وقف کنند، نیت 

آن ها احیای دانش باشد.

خط اندیشهیادداشت
 سعید اکبریان/کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی

7 شاخص شیوه رهبری پیامبر اکرم)ص(
نظامی که پیغمبر ســاخت، شــاخص های گوناگونی 
دارد کــه در بین آن ها هفت شــاخص از همه مهم تر 

و برجسته تر است:
شــاخص نخســت، ایمان و معنویت اســت. انگیزه و 
موتور پیشــبرنده حقیقی در نظام نبوی، ایمانی است 
که از سرچشــمه دل و فکر مردم می جوشد و دست و 
بــازو و پا و وجود آن ها را در جهت صحیح به حرکت 
درمی آورد. پس شــاخص اول، دمیدن و تقویت روح 
ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشــه درست به 
افراد اســت، که پیغمبر این را از مکه شروع کرد و در 

مدینه پرچمش را با قدرت باال برد.
شاخص دوم، قسط و عدل است. اساس کار بر عدالت 
و قســط و رســاندن هر حقی به حقدار - بدون هیچ 

مالحظه - است.
شاخص ســوم، علم و معرفت اســت. در نظام نبوی، 
پایــه همه چیــز، دانســتن و شــناختن و آگاهی و 
بیداری است. کســی را کورکورانه به سمتی حرکت 
نمی دهنــد؛ مردم را بــا آگاهی و معرفــت و قدرِت 

 تشــخیص، به نیروی فعال - نه نیروی منفعل - بدل 
می کنند.

شــاخص چهارم، صفا و اخوت اســت. در نظام نبوی، 
درگیری های برخاسته از انگیزه های خرافی، شخصی، 
سودطلبی و منفعت طلبی مبغوض است و با آن مبارزه 
می شــود. فضا، فضای صمیمیت و اخوت و برادری و 

همدلی است.
شاخص پنجم، صالح اخالقی و رفتاری است. انسان ها 
را تزکیه و از مفاســد و رذائل اخالقی، پیراسته و پاک 
می کند؛ انساِن با اخالق و مزّکی می سازد؛ »و یزّکیهم 
و یعلّمهــم الکتــاب و الحکمة«. تزکیــه، یکی از آن 
پایه های اصلی است؛ یعنی پیغمبر روی یکایک افراد، 

کار تربیتی و انسان سازی می کرد.
شاخص ششــم، اقتدار و عزت اســت. جامعه و نظام 
نبــوی، توســری خور، وابســته، دنباله رو و دســت 
حاجت به ســوی ایــن و آن درازکن نیســت؛ عزیز 
و مقتــدر و تصمیم گیــر اســت؛ صالح خــود را که 
 شــناخت، برای تأمین آن تالش می کند و کار خود را 

پیش می برد.
شــاخص هفتم، کار و حرکت و پیشرفِت دائمی است. 
توقــف در نظام نبــوی وجود ندارد؛ بــه طور مرتب، 
حرکت، کار و پیشــرفت است. اتفاق نمی افتد که یک 
زمان بگویند: دیگر تمام شد؛ حال بنشینیم استراحت 
کنیم! این وجود نــدارد. البته این کار، کاِر لذت آور و 
شادی بخشی اســت؛ کار خستگی آور و کسل کننده و 
ملول کننده و به تعب آورنده ای نیست؛ کاری است که 

به انسان نشاط و نیرو و شوق می دهد.
 تدبیرهای اولیه

پیغمبــر)ص( به مجرد اینکه وارد مدینه شــد، کار را 
شــروع کرد. از جمله شگفتی های زندگی آن حضرت 
این است که در طول این 10 سال، یک لحظه را هدر 
نداد. دیده نشــد که پیغمبر از فشاندن نور معنویت و 
هدایت و تعلیم و تربیت لحظــه ای باز بماند. بیداری 
او، خــواب او، مســجد او، خانه او، میــدان جنگ او، 
در کوچه و بــازار رفتن او، معاشــرت خانوادگی او و 
وجــود او - هرجا که بــود - درس بود. عجب برکتی 
در چنین عمری وجود دارد! کســی که همه تاریخ را 
مســّخِر فکر خود کرد و روی آن اثر گذاشت - که من 
بارها گفته ام، بســیاری از مفاهیمی که قرن های بعد 
برای بشــریت تقدس پیدا کرد؛ مثل مفهوم مساوات، 
برادری، عدالت و مردم ساالری، همه تحت تأثیر تعلیم 
او بود؛ در تعالیم ســایر ادیان چنین چیزهایی وجود 
نداشــت و یا الاقل به منصه ظهور نرسیده بود - فقط 
10 ســال کار حکومتی و سیاسی و جمعی کرده بود. 
چه عمر بابرکتی! از اول ورود، موضع خود را مشخص 

کرد.

... بعــد، تدبیر و سیاســت اداره آن نظــام را طراحی 
کرد. وقتی انسان نگاه می کند و می بیند قدم به قدم، 
مدبرانه و هوشــیارانه پیش رفته اســت، می فهمد که 
پشــت سر آن عزم و تصمیم قوی و قاطع، چه اندیشه 
و فکر و محاســبه دقیقی قرار گرفته است که درظاهر 
جز با وحی الهی ممکن نیســت. امروز هم کسانی که 
بخواهند اوضاع آن 10 ســال را قدم بــه قدم دنبال 

کنند، چیزی نمی فهمند. اگر انسان 
هر واقعه ای را جداگانه حساب کند، 
چیزی ملتفت نمی شــود؛ باید نگاه 
کند و ببینــد ترتیــب کار چگونه 
است؛ چطور همه این کارها مدبرانه، 
هوشیارانه و با محاسبه صحیح انجام 

گرفته است.
اول، ایجــاد وحــدت اســت. همه 
مردم مدینه که مســلمان نشــدند؛ 
بیشترشان مســلمان شدند و تعداد 
بســیار کمی هم نامسلمان ماندند. 
عــالوه بــر این ها، ســه قبیله مهم 
بودند.  یهــودی در مدینه ســاکن 
آمدِن این ها به مدینه به 100 سال، 
۲00 ســال قبل از آن برمی گشت 
و اینکــه چرا آمــده بودند، خودش 

داســتان طوالنی و مفصلی دارد. در زمانی که پیغمبر 
اکرم)ص( وارد مدینه شــد، خصوصیت این یهودی ها 
در دو، ســه چیز بود: یکی این بــود که ثروت اصلِی 
مدینه، بهترین مزارع کشاورزی، بهترین تجارت های 
سودده و سودبخش ترین صنایع - ساخت طالآالت و 
امثال این چیزها - در اختیارشــان بود. بیشتر مردم 
مدینه در موارد نیاز به این ها مراجعه می کردند؛ پول 
قرض می گرفتند و ربــا می پرداختند؛ یعنی از لحاظ 
مالی، ریش همه در دست یهودی ها بود. دوم اینکه بر 
مردم مدینه برتری فرهنگی داشتند. چون اهل کتاب 
بودنــد و با معارف گوناگون، معارف دینی و مســائلی 
که از ذهن نیمه وحشــی های مدینه بســیار دور بود، 
آشــنا بودند؛ بنابراین تســلط فکری داشتند. در واقع 
اگر بخواهیم به زبان امــروز صحبت کنیم، یهودی ها 
در مدینه یک طبقه روشنفکر محسوب می شدند؛ لذا 
مــردم آنجا را تحمیق و تحقیر و مســخره می کردند. 
البته آنجایی که خطری متوجه شــان می شــد و الزم 
بود، کوچکی هم می کردند؛ اما به طور طبیعی این ها 
برتر بودند. خصوصیت ســوم این بــود که با جاهای 
دوردست هم ارتباط داشتند؛ یعنی محدود به فضای 
مدینــه نبودند. یهودی ها واقعیتــی در مدینه بودند؛ 
بنابراین پیغمبر باید حســاب این ها را می کرد. پیامبر 
اکرم یک میثاِق دســته جمعِی عمومــی ایجاد کرد. 

وقتی آن حضرت وارد مدینه شــد، بدون اینکه هیچ 
قراردادی باشــد، بدون اینکه چیزی از مردم بخواهد 
و بدون اینکه مردم دراین باره مذاکره ای کرده باشند، 
روشن شــد که رهبرِی این جامعه متعلق به این مرد 
است؛ یعنی شخصیت و عظمت نبوی به طور طبیعی 
همه را در مقابل او خاضع کرد؛ معلوم شد که او رهبر 
اســت و آنچه می گوید، باید همه بر محورش حرکت 
و اقدام کنند. پیغمبر میثاقی نوشت 
که مــورد قبول همه قــرار گرفت. 
این میثــاق درباره تعامل اجتماعی، 
روابط  دیــه،  منازعات،  معامــالت، 
پیغمبر با مخالفــان، با یهودی ها و 
با غیرمســلمان ها بــود. همه این ها 
نوشته و ثبت شد؛ مفصل هم هست؛ 
شاید دو سه صفحه کتاب های بزرگ 

تواریخ قدیمی را گرفته است.
اقــدام بعدِی بســیار مهــم، ایجاد 
اخوت بود. اشرافیگری و تعصب های 
خرافــی و غرور قبیلــه ای و جدایی 
قشرهای گوناگون مردم از یکدیگر، 
مهم ترین بالی جوامــع متعصب و 
جاهلــی آن روز عرب بــود. پیغمبر 
بــا ایجاد اخوت، این هــا را زیر پای 
خــود له کرد. بین فــالن رئیس قبیله بــا فالن آدم 
بســیار پایین و متوسط، اخوت ایجاد کرد. گفت شما 
دو نفــر با هــم برادرید؛ آن ها هم بــا کمال میل این 
بــرادری را قبول کردند. اشــراف و بزرگان را در کنار 
بــردگاِن مسلمان شــده و آزادی یافته قــرار داد و با 
این کار، همه موانع وحــدت اجتماعی را از بین برد. 
وقتی می خواستند برای مسجد، مؤذن انتخاب کنند، 
خوش صداهــا و خوش قیافه ها زیاد بودنــد، معاریف 
و شــخصیت های برجســته متعدد بودند؛ اما از میان 
همه این ها بالل حبشــی را انتخــاب کرد. نه زیبایی، 
نه صوت و نه شــرف خانوادگی و پدر و مادری مطرح 
بود؛ فقط اسالم و ایمان، مجاهدت در راه خدا و نشان 
دادن فــداکاری در این راه مــالک بود. ببینید چطور 
ارزش ها را در عمل مشخص کرد. بیش از آنچه حرف 
او بخواهد در دل ها اثر بگذارد، عمل و سیره و ممشای 

او در دل ها اثر گذاشت.
برای آنکه این کار به ســامان برسد، سه مرحله وجود 
داشت: مرحله اول، شــالوده ریزی نظام بود که با این 
کارها انجام گرفت. مرحله دوم، حراســت از این نظام 
بود. موجود زنده رو به  رشد و نموی که همه صاحبان 
قدرت اگر او را بشناسند، از او احساس خطر می کنند، 
قهراً دشمن دارد. اگر پیغمبر نتواند در مقابل دشمن، 
هوشیارانه از این مولود طبیعِی مبارک حراست کند، 

این نظام از بین خواهد رفت و همه زحماتش بی حاصل 
خواهد بود؛ بنابراین باید حراســت کند. مرحله سوم، 
عبارت از تکمیل و ســازندگی بناســت. شالوده ریزی 
کافی نیست؛ شالوده ریزی، قدم اول است. این سه کار 
در عرض هم انجام می گیرد. شــالوده ریزی در درجه 
اول اســت؛ اما در همین شــالوده ریزی هم مالحظه 
دشــمنان شده اســت و بعد از این هم حراست ادامه 
پیدا خواهد کــرد. در همین شــالوده ریزی، به بنای 
اشــخاص و بنیان های اجتماعی نیز توجه شده است 

و بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد.

 5 دشمن جامعه اسالمی
پیغمبر نگاه می کند و می بیند پنج دشمن اصلی، این 

جامعه تازه متولد شده را تهدید می کنند:

 قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه
یک دشمن، کوچک و کم اهمیت است؛ اما درعین حال 
نباید از او غافل ماند؛ یک وقت ممکن است یک خطر 
بزرگ به وجود آورد. او کدام است؟ قبایل نیمه وحشی 
اطراف مدینه. به فاصله 10 فرســخ، 15 فرســخ، ۲0 
فرســخ از مدینه، قبایل نیمه وحشــی ای وجود دارند 
که تمام زندگی آن هــا عبارت از جنگ و خونریزی و 
غارت و به جان هم افتادن و از همدیگر قاپیدن است. 
پیامبر)ص( اگر بخواهد در مدینه نظام اجتماعِی سالم 
و مطمئن و آرامی به وجود آورد، باید حســاب این ها 
را بکند. پیغمبــر)ص( فکر این ها را کرد. در هر کدام 
از آن ها اگر نشانه صالح و هدایت بود، با آن ها پیمان 
بست؛ اول هم نگفت که حتماً بیایید مسلمان شوید؛ 
نه، کافر و مشرک هم بودند؛ اما با این ها پیمان بست 
تا تعرض نکنند. پیغمبــر)ص( بر عهد و پیماِن خود، 
بســیار پا فشــاری می کرد و پایدار بود؛ که این را هم 
عرض خواهم کرد. آن هایی را که شــریر بودند و قابل 
اعتماد نبودند، عالج کرد و خودش ســراغ آن ها رفت. 
این ســریه هایی که شنیده اید پیغمبر 50 نفر را سراغ 
فــالن قبیله فرســتاد، ۲0 نفر را ســراغ فالن قبیله، 
مربوط به این هاست؛ کسانی که خوی و طبیعت آن ها 
آرام پذیــر و هدایت پذیر و صالح پذیر نیســت و جز با 
خونریزی و استفاده از قدرت نمی توانند زندگی کنند. 
بنابراین پیغمبر ســراغ آن ها رفت و آن ها را منکوب 

کرد و سر جای خودشان نشاند.

 مشرکان مکه
دشمن دوم، مکه است که یک مرکزیت است. درست 
اســت که در مکه حکومت به معنــای رایج خودش 
وجود نداشت، اما یک گروه اشــراِف متکبِر قدرتمنِد 
متنفذ با هــم بر مکه حکومت می کردند. این ها با هم 

اختالف داشــتند، اما در مقابل ایــن مولود جدید، با 
یکدیگر همدست بودند. پیغمبر)ص( می دانست خطر 
عمده از ناحیه آن هاســت؛ همین طــور هم در عمل 
اتفاق افتاد. پیامبر)ص( احســاس کرد اگر بنشــیند 
تا آن ها ســراغش بیایند، یقیناً آن ها فرصت خواهند 
یافت؛ لذا سراغ آن ها رفت؛ منتها به طرف مکه حرکت 
نکرد. راه کاروانِی آن ها از نزدیکی مدینه عبور می کرد؛ 
پیغمبر)ص( تعرض خودش را به آن ها شروع کرد، که 
جنــگ بدر، مهم تریِن این تعرض هــا در اوِل کار بود. 
پیغمبر)ص( تعرض را شروع کرد؛ آن ها هم با تعصب و 
پیگیری و لجاجت به جنگ آن حضرت آمدند. تقریباً 
چهار، پنج سال وضع این گونه بود؛ یعنی پیغمبر آن ها 

را به حال خودشــان رها نمی کــرد؛ آن ها هم امیدوار 
بودند بتوانند این مولود جدید - یعنی نظام اسالمی - 
را که از آن احســاس خطر می کردند، ریشه کن کنند. 
جنگ اُحد و جنگ های متعدد دیگری که اتفاق افتاد، 

در همین زمینه بود.
آخرین جنگی که آن ها ســراغ پیغمبر آمدند، جنگ 
خندق - یکی از آن جنگ های بسیار مهم - بود. همه 
نیرویشان را جمع کردند و از دیگران هم کمک گرفتند 
و گفتنــد می رویم پیغمبر و ۲00 نفر، 300 نفر، 500 
نفر از یــاران نزدیک او را قتل عام می کنیم؛ مدینه را 
هم غارت می کنیم و آســوده برمی گردیم؛ دیگر هیچ 
اثــری از این ها نخواهد ماند. پیــش از آنکه این ها به 

مدینه برســند، پیامبر اکرم)ص( از قضایا مطلع شــد 
و آن خنــدق معروف را َکند. یــک طرف مدینه قابل 
نفــوذ بود؛ بنابراین در آنجا خندقــی تقریباً به عرض 
40 متر َکندند. ماه رمضان بود. طبق بعضی از روایات، 
هوا بسیار سرد بود؛ آن ســال بارندگی هم نشده بود 
و مردم درآمدی نداشتند؛ لذا مشکالت فراوانی وجود 
داشت. ســخت تر از همه، پیغمبر کار کرد. در کندن 
خندق، هرجا دید کســی خسته شــده و گیر کرده و 
نمی تواند پیش برود، رسول خدا)ص( می رفت کلنگ 
را از او می گرفت و بنا می کرد به کار کردن؛ یعنی فقط 
با دستور حضور نداشت؛ با تِن خود در وسط جمعیت 
حضور داشــت. کفار، مقابل خندق آمدند، اما دیدند 

نمی تواننــد؛ بنابراین شکســته و مفتضح و مأیوس و 
ناکام مجبور شدند برگردند. پیغمبر فرمود: تمام شد؛ 
این آخرین حمله قریش مکه به ماســت. از حاال دیگر 
نوبت ماست؛ ما به طرف مکه و به سراغ آن ها می رویم.

ســال بعد از آن، پیامبر گفت ما می خواهیم به زیارت 
عمــره بیاییم. ماجرای حدیبیه - که یکی از ماجراهای 
بسیار پرمغز و پرمعناســت - در این زمان اتفاق افتاد. 
پیغمبــر به قصد عمره به طرف مکه حرکت کرد. آن ها 
دیدند در ماه حرام - که ماه جنگ نیســت و آن ها هم 
به مــاه حرام احترام می گذاشــتند - پیغمبر به طرف 
مکــه می آید. چکار کنند؟ راه را بــاز بگذارند بیاید؟ با 
این موفقیت، چکار خواهند کرد و چطور می توانند در 
مقابل او بایســتند؟ آیا در ماه حــرام بروند با او جنگ 
کننــد؟ چگونه جنگ کنند؟ باالخره تصمیم گرفتند و 
گفتنــد می رویم و نمی گذاریم او بــه مکه بیاید؛ و اگر 
بهانه ای پیدا کردیم، قتل عامشان می کنیم. پیغمبر)ص( 
با عالی ترین تدبیر، کاری کرد که آن ها نشســتند و با 
او قرارداد امضا کردند تا برگردد؛ اما ســال بعد بیاید و 
عمره به جا آورد و در سرتاسر منطقه هم برای تبلیغات 
پیغمبر فضا باز باشــد. اســمش صلح است؛ اما خدای 
متعال در قرآن می فرماید: »انّا فتحنا لک فتحا مبینا«؛ 
ما بــرای تو فتح مبینی ایجاد کردیم. اگر کســانی به 
َمراجع صحیح و محکــم تاریخ مراجعه کنند، خواهند 
دید که ماجرای حدیبیه چقدر عجیب است. سال بعد 
رســول خدا)ص( به عمره رفت و شــوکت آن بزرگوار 
روزبه روز زیاد شد. سال بعدش - یعنی سال هشتم - که 
کفار نقض عهد کرده بودند، پیغمبر رفت و مکه را فتح 
کــرد، که فتحی عظیم و حاکی از تســلط و اقتدار آن 
حضرت بود. بنابراین پیغمبر با این دشمن هم مدبرانه، 
قدرتمندانه، با صبر و حوصله، بدون دستپاچگی و بدون 
حتی یک قدم عقب نشــینی برخورد کرد و روزبه روز و 

لحظه به لحظه به طرف جلو پیش رفت.

یهودی ها
دشــمن ســوم، یهودی ها بودنــد؛ یعنــی بیگانگاِن 
نامطمئنی کــه علی العجاله حاضر شــدند با پیغمبر 
در مدینــه زندگی کننــد؛ اما دســت از موذیگری و 

اخاللگری و تخریب برنمی داشتند. 
اگــر نگاه کنید، بخش مهمی از ســوره بقره و بعضی 
از ســوره های دیگر قرآن مربوط به برخورد و مبارزه 
فرهنگی پیغمبر با یهود اســت. چــون گفتیم این ها 
فرهنگی بودند؛ آگاهی هایی داشــتند؛ روی ذهن های 
مردم ضعیف االیمــان اثِر زیاد می گذاشــتند؛ توطئه 
می کردند؛ مــردم را ناامید می کردنــد و به جان هم 
می انداختند؛ این ها دشــمن ســازمان یافته ای بودند. 
پیامبر تا آنجایی که می توانســت با این ها مدارا کرد؛ 
اما بعد که دید این ها مدارابردار نیســتند، مجازاتشان 
کرد. پیغمبر، بی خود و بدون مقدمه هم ســراغ این ها 
نرفت؛ هر کدام از این ســه قبیلــه عملی انجام دادند 
و ایشــان طبق آن عمل، آن هــا را مجازات کرد. اول، 
بنی قینقــاع بودنــد که بــه پیغمبر خیانــت کردند؛ 
پیامبــر)ص( سراغشــان رفت و فرمود بایــد از آنجا 
برویــد؛ این ها را کــوچ داد و از آن منطقه بیرون کرد 
و تمام امکاناتشــان برای مسلمان ها ماند. دسته دوم، 
بنی نضیر بودند. این ها هم خیانت کردند - که داستان 
خیانت هایشــان مهم است - بنابراین رسول خدا)ص( 
فرمود مقداری از وســایلتان را بردارید و بروید؛ این ها 

هم مجبور شــدند و رفتند. دســته 
پیغمبر  بودند که  بنی قریظه  ســوم 
امان و اجازه شــان داد تــا بمانند؛ 
این ها را بیرون نکرد؛ با این ها پیمان 
بســت تا در جنگ خندق نگذارند 
دشــمن از طرف محالتشــان وارد 
مدینه شــود؛ اما این ها ناجوانمردی 
کردند و با دشــمن پیمان بستند تا 
در کنار آن ها به پیغمبر حمله کنند! 
یعنی نه فقط به پیمانشان با پیغمبر 
پایدار نماندند، بلکه در آن حالی که 
ایشان یک قســمت مدینه را - که 
قابل نفوذ بــود - خندق حفر کرده 
بود و محالت این ها در طرف دیگری 
بود که باید نمی گذاشتند دشمن از 
آنجا بیاید، این ها رفتند با دشــمن 
مذاکره و گفت وگو کردند تا دشمن 

و آن هــا - مشــترکاً - از آنجا وارد مدینه شــوند و از 
پشت به پیغمبر خنجر بزنند! رسول اهلل)ص( در اثنای 
توطئه این ها، ماجرا را فهمید. محاصره مدینه، قریب 
یک ماه طول کشــیده بود؛ در اواسط این یک ماه بود 
که این ها این خیانت را کردند. ایشــان مطلع شد که 
این ها چنین تصمیمی گرفته اند. با یک تدبیر بســیار 
هوشــیارانه، کاری کرد که بین این ها و قریش به هم 
خورد - که ماجرایش را در تاریخ نوشــته اند - کاری 
کرد کــه اطمینان این ها و قریش از همدیگر ســلب 
شد. یکی از آن حیله های جنگِی سیاسِی بسیار زیبای 
پیغمبــر همین جا بــود؛ یعنی این هــا را علی العجاله 

متوقف کرد تا نتوانند لطمه بزنند.

 منافقین
دشمن چهارم، منافقین بودند. منافقین در داخل مردم 
بودند؛ کســانی که به زبان ایمان آورده، اما در باطن 
ایمان نداشتند؛ مردمان پست، معاند، تنگ نظر و آماده 
همکاری با دشمن، منتها سازمان نیافته؛ فرق این ها با 
یهود این بود. پیامبر)ص( با دشــمن سازمان یافته ای 

کــه آماده و منتظر حمله اســت تا 
بزنــد، مثل یهودیــان رفتار  ضربه 
می کند و به آن هــا امان نمی دهد؛ 
ســازمان یافته  که  را  دشــمنی  اما 
نیســت و لجاجت ها و دشمنی ها و 
خباثت های فــردی دارد و بی ایمان 
است، تحمل می کند. عبداهلل بن ابی، 
یکی از دشمن ترین دشمنان پیغمبر 
بــود. تقریباً تا ســال آخــر زندگی 
رســول خدا)ص(، این شخص زنده 
بود؛ اما ایشان با او رفتار بدی نکرد. 
درعین حــال که همه می دانســتند 
او منافق اســت؛ ولی با او مماشات 
با او  کرد؛ مثــل بقیه مســلمان ها 
رفتار کرد؛ ســهمش را از بیت المال 
داد، امنیتش را حفظ کرد، حرمتش 
را رعایــت کرد، بــا اینکه آن ها این 
همه بدجنســی و خباثت می کردند که باز در ســوره 
بقره فصلی مربوط به همین منافقین اســت. وقتی که 
جمعی از این منافقین کارهای ســازمان یافته کردند، 

پیغمبر به سراغشان رفت.
 در قضیه مسجد ضرار، این ها مرکزی درست کردند؛ 
با خارج از نظام اسالمی - یعنی با کسی که در منطقه 
روم بــود؛ مثل ابوعامر راهــب - ارتباط برقرار کردند 
و مقدمه ســازی کردند تا از روم علیه پیغمبر لشــکر 
بکشند. در اینجا پیغمبر به سراغ آن ها رفت و مسجدی 
را که ســاخته بودند، ویران کرد و سوزاند. فرمود: این 
مسجد، مسجد نیست؛ اینجا محل توطئه علیه مسجد 
و علیه نام خدا و علیه مردم اســت. یا آنجایی که یک 
دسته از همین منافقین، کفر خودشان را ظاهر کردند 
و از مدینه رفتند و در جایی لشــکری درست کردند؛ 
پیغمبــر با این ها مبــارزه کرد و فرمــود اگر نزدیک 
بیایند، به سراغشــان می رویم و بــا آن ها می جنگیم؛ 
بــا اینکه منافقین در داخل مدینه هم بودند و پیغمبر 
با آن ها کاری نداشت. بنابراین با دسته سوم، برخورد 
سازمان یافته قاطع؛ اما با دسته چهارم، برخورد همراه 

با مالیمت داشــت؛ چون این ها سازمان یافته نبودند و 
خطرشان، خطر فردی بود. پیغمبر با رفتار خود، اغلب 

هم این ها را شرمنده می کرد.

نفس اماره
و اما دشــمن پنجم؛ دشــمن پنجم عبــارت بود از 
دشــمنی که در درون هــر یک از افراد مســلمان و 
مؤمن وجود داشــت. خطرناک تر از همه دشــمن ها 
هم همین اســت. این دشــمن در درون ما هم وجود 
دارد: تمایــالت نفســانی، خودخواهی هــا، میــل به 
انحــراف، میل به گمراهی و لغزش هایی که زمینه آن 
را خود انســان فراهم می کند. پیغمبر با این دشــمن 
هم ســخت مبارزه کرد؛ منتها مبارزه با این دشــمن، 
به وســیله شمشیر نیست؛ به وســیله تربیت و تزکیه 
و تعلیم و هشــدار دادن اســت. لذا وقتی مردم با آن 
همه زحمت از جنگ برگشتند، پیغمبر فرمود شما از 
جهاد کوچک تر برگشتید، حاال مشغول جهاد بزرگ تر 
شــوید. عجب! یا رســول اهلل جهاد بزرگ تر چیست؟ 
مــا این جهاد با این عظمــت و با این زحمت را انجام 
دادیم؛ مگر بزرگ تر از ایــن هم جهادی وجود دارد؟ 
فرمود بله، جهاد با نفس خودتان. اگر قرآن می فرماید: 
»الّذین فی قلوبهم مرض«؛ این ها منافقین نیســتند؛ 
البته عــده ای از منافقین هم جزو »الّذین فی قلوبهم 
مرض«هستند، اما هر کســی که »الّذین فی قلوبهم 
مرض« اســت - یعنی در دل، بیمــاری دارد - جزو 
منافقین نیست؛ گاهی مؤمن است، اما در دلش مرض 
هست. این مرض یعنی چه؟ یعنی ضعف های اخالقی، 
شــخصیتی، هوســرانی و میل بــه خودخواهی های 
گوناگــون؛ که اگر جلویش را نگیری و خودت با آن ها 
مبــارزه نکنی، ایمان را از تــو خواهد گرفت و تو را از 
درون پوک خواهد کــرد. وقتی ایمان را از تو گرفت، 
دل تو بی ایمان و ظاهر تو باایمان است؛ آن وقت اسم 

چنین کسی منافق است. 
اگر خدای نکرده دل من و شما از ایمان تهی شد، در 
حالی که ظاهرمان، ظاهِر ایمانی اســت؛ پایبندی ها و 
دلبستگی های اعتقادی و ایمانی را از دست دادیم، اما 
زبان ما همچنان همان حرف های ایمانی را می زند که 
قباًل می زد؛ این می شود نفاق؛ این هم خطرناک است. 
قرآن می فرماید: »ثّم کان عاقبة الّذین اسائوا السوأی 
ان کّذبوا بایات اهلَل«؛ آن کســانی کــه کار بد کردند، 
بدترین نصیبشان خواهد شــد. آن بدترین چیست؟ 

تکذیب آیات الهی. 
در جای دیگر می فرماید: آن کسانی که به این وظیفه 
بزرگ - انفــاق در راه خدا - عمل نکردند، »فاعقبهم 
نفاقــا فی قلوبهم الی یــوم یلقونه بمــا اخلفوا اهلَل ما 
وعدوه«؛ چون با خدا خلف وعده کردند، در دلشــان 
نفاق به وجود آمد. خطر بزرگ برای جامعه اســالمی 
این است؛ هرجا هم که شما در تاریخ می بینید جامعه 
اســالمی منحرف شــده، از اینجا منحرف شده است. 
ممکن است دشــمن خارجی بیاید، ســرکوب کند، 
شکست دهد و تار و مار کند؛ اما نمی تواند نابود کند؛ 
باالخره ایمان می ماند و در جایی ســر بلند می کند و 
سبز می شود. اما آنجایی که این لشکِر دشمن درونی 
به انســان حمله و درون انســان را تهی و خالی کرد، 
راه منحرف خواهد شــد. هرجا انحــراف وجود دارد، 
منشــأش این اســت. پیغمبر)ص( با این دشمن هم 

مبارزه کرد.

a درس های رهـبری پیامبر
روایت آیت اهلل خامنه ای از سیره سیاسی پیامبر اسالم )ص( و شیوه رهبری ایشان که پس از 18 سال هنوز خواندنی است

کسی که همه تاریخ 
را مسّخِر فکر خود 
کرد و روی آن اثر 
گذاشت  فقط 10 

سال کار حکومتی 
و سیاسی و جمعی 
کرده بود. چه عمر 

بابرکتی! از اول 
ورود، موضع خود را 

مشخص کرد

بــــــرش

دشمن پنجم 
عبارت بود از 

دشمنی که در 
درون هر یک از 
افراد مسلمان و 

مؤمن وجود داشت. 
خطرناک تر از 

همه دشمن ها هم 
همین است. این 
دشمن در درون 

ما هم وجود دارد: 
تمایالت نفسانی

بــــــرش

معارف: متن پیــش رو خالصه ای از بیانات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خطبه اول نماز 
جمعه  تهران  مورخ 1380/۲/۲8 و به مناسبت 
که  است  اکرم)ص(  پیامبر  وفات  ســالروز 

می خوانید:
این روزها با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم 
- که برگزیده همه بشــریت در طول تاریخ 
و پدر معنوی مسلمان ها و همه انسان هایی 
است که به ارتقا و رشــد انسانیت عقیده 
دارند - مصادف اســت. در سالگرد رحلت 
آن بزرگوار، یکی از وظایف ما این اســت 
که در دل و زبــان، از زحمات و مجاهدات 
بی نظیر و خســتگی ناپذیر این زبده عالم 
و آدم، سپاسگزار باشــیم. خطبه اول را به 
شرح مختصری از سیره نبی اکرم در دوران 
10ساله حاکمیت اسالم در مدینه اختصاص 
داده ام که یکی از درخشان ترین - و گزافه 
نیست اگر بگوییم درخشان ترین- دوره های 
حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این 
دوره کوتاه و پُرکار و فوق العاده تأثیرگذار در 
تاریخ بشر را شناخت. البته به همه برادران 
و خواهران  به خصوص بــه جوانان توصیه 
می کنم به تاریخ زندگی پیغمبر مراجعه کنند 

و آن را بخوانند و فرا گیرند.
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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
پسته بورسی از زیره و زعفران جلو زد

کارشناس  اســامی،  محمدرضا  ایسنا: 
بازار سرمایه گفت: ورود پسته به معامات 
آتی بــورس کاال جذابیت های این بازار را 
دوچندان کرده به نحوی  که این محصول 
گوی سبقت را در بخش ارزش معامات از 
زعفران و زیره سبز ربوده است. نکته مهم 
در معامله پسته در بورس این است که با 

توجه به مقدار باالی صادرات آن، تأثیر قیمت ارز بر نرخ آن بیش از زعفران است. 

خروج ارز برای واردات روغن  منطقی نیست
نود اقتصادی: امیرهوشنگ بیرشک، دبیر 
انجمن صنفی صنایــع روغن نباتی ایران 
گفت: با توجه بــه تحریم ها و جلوگیری 
از خروج ارز، تأمیــن و واردات روغن های 
خارجی زیتون و ذرت منطقی نیست، زیرا 
بخش عمده این نــوع روغن ها در داخل 
کشور و با کیفیت باال تولید می شود. وی با 
اشاره به اینکه روغن های خارجی با ارز آزاد وارد می شوند، اضافه کرد: به دلیل باال بودن 

قیمت این محصوالت، واردات مورد استقبال قرار نمی گیرد.

بهترین زمان ساخت مسکن در دوره رکود است 
فارس: ایرج رهبــر، نایب رئیس انجمن 
انبوه سازان با اشاره به اینکه تولید مسکن 
در کشور حتی به 300 هزار واحد مسکونی 
در سال هم نمی رسد، گفت: سازنده های 
حرفه ای به خوبی می دانند که در این دوره 
رکود باید برای ساخت مسکن اقدام کنند. 
رهبر گفت: برخی از سازندگان که سرمایه 
محدودی دارند، به دلیل اینکه می خواهند ســرمایه خود را                                                                                        آزاد کنند، از قیمت های 

پیشنهادی تا حدودی عقب نشینی می کنند.

کار برای تجار ایرانی و ازبکستانی راحت تر می شود
مهر: رضا رحمانی، وزیر صنعت گفت: برای رفع موانع پیش روی تجار آمادگی کامل 
داریم و باید با اعزام هیئت های اقتصادی ایرانی و پذیرش هیئت های ازبکستانی، روابط 

اقتصادی دو طرف تقویت شود. 

رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافت
ایرنا: در گزارش ۲0۲0 شاخص سهولت انجام کسب وکار، ایران با کسب امتیاز  ٥٨.٥، 
با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. بانک جهانی، شاخص سهولت کسب 
و کار ۱۹0 کشور را ساالنه با ۱0 نماگِر شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، 
ثبت مالکیت، اخذ مالیات، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، ورشکستگی 

و پرداخت دیون، حمایت از سهامداران خرد و اجرای قراردادها می سنجد.

هزینه های زندگی چقدر بیشتر شد؟
ایسنا: تــورم نقطه به نقطه که بیانگر تغییر وضعیت شاخص کاال و خدمات نسبت 
به ماه مشــابه سال گذشته است، در مهرماه به ۲٨.3 درصد رسید که نشان می دهد 
خانوارها به طور میانگین ۲٨.3 درصد بیشــتر از مهر ۱3۹۷ برای خرید مجموعه ای 
از کاال و خدمات یکســان هزینه کرده اند. اما در بیــن کاال و خدمات مصرفی مردم 
خوراکی ها نسبت به مهرماه سال گذشته 33.۶ درصد افزایش قیمت داشته  است و در 

سایر بخش ها همچنان گوشت ٥۴ درصد افزایش دارد.

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

معافیت مالیاتی مناطق آزاد موجب انسداد اطالعات شده است
 اقتصاد/فرزانــه غالمی  بســتن بودجه بدون 
دالرهای وسوسه انگیز نفتی، گسترش چتر مالیات را 
به عنوان راهی گریزناپذیر مقابل دولتمردان قرار داده 
و در این میان معافیت، فرار مالیاتی و نبود شفافیت در 
روابط مالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بیش 

از هر زمانی حساسیت برانگیز شده است.
نبود شــفافیت در تعامات مالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و فرارهای مالیاتی با این دستاویز، زمانی به 
قطعیت می رسد و از حالت حدس، گمان و اتهام زنی 
خارج می شــود که مدیــران وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی بر آن صحه می گذارند. به گفته محمد علی 
دهقان دهنوی »در حال حاضر مناطق آزاد اطاعات 
اقتصــادی خود را کنترل می کنند و ســازمان امور 
مالیاتی در این مورد اختیاری ندارد. اگر این اطاعات 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد بی شک به 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک می کند«.
از نگاه کارشناسان، ســاماندهی درآمدهای مالیاتی 
و حــذف و اصاح معافیت های مالیاتی بی فلســفه، 
پربازده ترین شــیوه برای حذف بوی نفت از دخل و 
خرج کشــور و اتصال آن به منابــع پایدار و پاک در 

کوتاه ترین زمان است.

  به بیابان تهمت می زنید؟!
در حالی که حذف معافیت مناطق آزاد و رصد فعالیت 
مالی این مناطق بر سر زبان هاست، دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد اعام کرده، موضوع حذف معافیت های 
مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و 
قانون گذاری مطرح نیست. صرف نظر از موضعگیری 
مرتضی بانک، واقعیت این است که مدیران مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، وصله  نبود شفافیت مالی و فرار 
مالیاتی زیر چتر این مناطق را برازنده این پهنه های 
جغرافیایی و اقتصادی نمی دانند. در تماس ما با چند 
نفر از مدیران فعلی و پیشین این مناطق که البته مایل 
نبودند نامشان در گزارش ذکر شود، فرار مالیاتی و نبود 
شفافیت مالی، اتهام زنی بی اساس و کلی گویی های 
رسانه ای توصیف شد! نتیجه این تماس ها، پاسخ هایی 
یکســان و مشابه بود با این مضامین: بسیاری از این 
مناطق، بیابان هستند! به بیابان تهمت می زنید؟! به 
این مناطق، برای ۲0 سال معافیت مالیاتی داده شده، 
شــاید با زحمات سرمایه گذاران به رونق برسند و به 
نمونه هایی مانند چابهار، اروند، ارس، ماکو، کیش و... 
تبدیل شوند! هجمه های رسانه ای علیه مناطق آزاد 

بی اساس است و مصداق عینی ندارد! 

 مالک باید شفافیت عملکردی باشد 
روایــت پژوهشــگران حوزه 
مالیــات و مناطــق آزاد اما 
متفاوت از مدیران این مناطق 
به  ارسطو  عبدالرضا  اســت. 
خبرنگار ما می گوید: یکی از 

کارکردهای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شــفافیت 
زنجیره عرضه و تقاضای کاال و خدمات و ســاختار 

اقتصادی و رصد جریان مالی-ارزی است.
وقتی بخشی از اقتصاد یا قلمرو جغرافیایی خاصی را 
مطابق قانون، از پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده و 
تسلیم اظهارنامه معاف می کنیم بدان معنی است که 
اطاعات مالی آن محدوده را از دسترس تصمیم گیران 
خارج می کنیم و سازمان امور مالیاتی از این اطاعات 
محروم اســت. بر همین اساس، شفافیت عملکردی 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مختل 
می شــود. وی ادامه می دهد: مدیــران مناطق آزاد، 
حذف معافیت مالیاتی ارزش افزوده را مخل تولید و 
صادرات می دانند، اما واقعیت این است که مالیات بر 
ارزش افزوده پایه ای است که به مصرف کننده نهایی 
اصابت می کند نه به تولیدکننده و صادرکننده و انتقاد 
مدیران این مناطق بی پایه است. ارسطو معتقد است: 
حتــی مدیران مناطق آزاد هــم اطاعات دقیقی از 
وضعیت مالی و اقتصادی این مناطق ندارند و به جز 
صدور پروانه فعالیت، با واحدها و فعاالن اقتصادی در 
این محدوده ها کاری ندارند؛ بر همین اساس تا زمانی 
که معافیت مالیاتی مطرح است، شفافیت اقتصادی در 

مناطق آزاد و ویژه محقق نمی شود.

 سقفی برای فرار مالیاتی در مناطق آزاد 
نداریم

وی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی مطلقی که به 
این مناطق در ایران داده شده، در کمتر کشوری دیده 
می شود. همین معافیت سبب انسداد اطاعات شده 
و نه تنها حجم دقیقی از فرار مالیاتی وجود ندارد که 

میزان معافیت هم مشخص نیست.
 به گفتــه وی، کف فرار مالیاتــی در این مناطق از
3 هزار میلیارد تومان اســت و سقفی برای آن احصا 
نشــده اســت.  وی در واکنش به اظهارات مدیران 
مناطق آزاد مبنی بر بیابان بودن بیشتر این مناطق 
و بی اساسی فرار مالیاتی می گوید: مستندات زیادی 
در دست است که در این مناطق، شرکت های صوری 
ایجاد شده است. در سال های ۹۴ و ۹٥ هم محرز شد 

که همین شــرکت های صوری در منطقه آزاد اروند 
و مناطــق ویژه ازنا و درود بــه نام تولید محصوالت 
پتروشیمی، مواد اولیه را از بورس کاال گرفتند و چون 
به نام مناطق آزاد و ویژه فعالیت می کردند از پرداخت 
۹ درصد ارزش افزوده معاف بودند. از منظر قانون این 
کار بدون اشکال است اما در عمل این شرکت ها همان 
مواد اولیه را که از معافیت ۹ درصدی مالیات بر ارزش 
افــزوده برخوردار بودند در ســرزمین اصلی مصرف 

کردند یا فروختند.

  مشکالت ارزی بانکی و بیمه ای هم در 
مناطق آزاد وجود دارد

آزاد  مناطق  پژوهشگر  یک 
هم به خبرنگار ما می گوید: 
در  کلــی  آسیب شناســی 
خصوص مناطق آزاد صورت 
گرفته و عاوه بر شفافیت و 

فرارهای مالیاتی، مشکات ارزی بانکی و بیمه ای 
متعددی در ایــن مناطق وجــود دارد. در واقع 
ساختار درآمدی این مناطق به واردات مواد اولیه، 
واسطه ای، صادرات مجدد و واردات کاالی همراه 

مسافر وابسته است.
به گفته سامان پناهی، این مناطق از محل تخصیص 
ســود بازرگانی و... واردات 3 میلیارد دالری در سال، 
کسب درآمد می کنند که این درآمد باید صرف توسعه 

زیرساخت ها و عمران همان مناطق شود.
وی بر این باور است که مناطق آزاد در ایران از اساس 

دچار مشکات هستند و از سال ۷۲ که کیش، قشم و 
چابهار ایجاد شدند تاکنون، همین وابستگی به واردات 

و نحوه شکل گیری شان مشکل ساز شده است.

  تفاوت مناطق آزاد ایران
 و کشورهای  دیگر در چیست؟

پناهی ادامه می دهــد: در نمونه های موفق جهان از 
قبیل جبل علی، دولت ابتدا زیرساخت را ایجاد کرده 
تا این زیرســاخت ها برای صادرات و سرمایه گذاری 
خارجی و ایجاد اشــتغال، جذابیت ایجاد کنند. در 
ایران اما محدوده های جغرافیایی را تفکیک کرده اند 
تا از طریق واردات و فروش زمین و مبتنی بر درآمد 
و هزینه اداره شــوند و همین نگاه، صادرات، تولید و 
جذب سرمایه گذاری را از چنین مناطقی دور و آن را 

واردات محور کرده است.
به باور وی مناطق آزاد و ویژه ایران به بازنگری جدی 
در شیوه درآمدزایی و جانمایی نیاز دارند و برای نبود 
اشراف اطاعاتی بر عملکرد اقتصادی این مناطق و 
قوانین سهل گیرانه در مقایسه با سرزمین اصلی که 
فعالیت های غیرهمسو با فلســفه شکل گیری این 
مناطق را رقم زده، همزمــان با این بازنگری ها باید 

چاره اندیشی شود.
پناهی ادامه می دهــد: دبیر خانه مناطق آزاد، با این 
استدالل که نباید شرایط سخت گیرانه مناطق اصلی 
در مناطق آزاد جاری باشد، در برابر شفافیت گردش 
مالــی و اقتصادی این مناطــق مقاومت می کند. بر 
همین اساس باید راهکار میانه ای پیشنهاد داد که نه 

فلسفه مناطق آزاد نقض شود و نه تخلفات اقتصادی 
و مالی محرز شــده، نادیده گرفته شود و این راهکار 
میانــی افزایش نظــارت، حاکم کردن بروکراســی 
 شــفاف و مختصر و کاهش مراحل دریافت مالیات 
بر ارزش  افزوده از پنج مرحله در سرزمین اصلی به دو 

مرحله در مناطق آزاد است. 

  مالیات بر واردات در مناطق آزاد 
اقتصادی  کمیســیون  عضو 
مجلس هم بر این باور است 
که معافیــت مالیاتی مناطق 
آزاد بــدون اشــکال اســت، 
مشــروط به اینکه از فلسفه 

و رســالت اصلی خود دور نشوند و در شرایط سخت 
اقتصاد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی فعالیت 
کنند. ناصر موسوی الرگانی به خبرنگار ما می گوید: 
بی انصافی است اگر مناطق آزاد را در صادرات، بی تأثیر 
بدانیم، اما فعالیت چشــمگیری نداشته باشند. در 
واقع بیشــتر محملی برای واردات کاال به سرزمین 
اصلی شــده اند که این، به ویژه با توجه به معافیت ها 
و تسهیات این مناطق به معنی وارد آوردن ضربات 
مهلک بر پیکره تولیدکنندگان در سرزمین های اصلی 
است. وی معتقد است: در حال حاضر تولیدکنندگان 
سرزمین اصلی از نظر هزینه تمام شده، توان رقابت با 
مناطــق آزاد را ندارند و حتی برای برخی تجارت در 
مناطق آزاد به قدری سودآور شده که با تأمین هزینه 
سفر افراد دیگر، زمینه ورود کاال به مناطق آزاد را از 

طریق این افراد فراهم می آورند. 
موســوی الرگانی می گوید: ایــن واقعیت های تلخ 
به صادرات و تولید کشــور ضربه می زند، آن هم در 
شــرایطی که به دنبال جدا شدن از درآمدهای نفتی 
هســتیم. بر همین اســاس موافقان و مخالفانی در 
مجلس برای وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد وجــود دارد. در واقع حرف ما این اســت که اگر 
تولیدکننده حاضر در مناطق آزاد، تولیدش را صادر 
کرد از مالیات معاف شــود، اما اگر همان تولید را به 
سرزمین اصلی فرستاد باید ارزش افزوده بدهد تا در 
شرایط برابر با تولیدکننده در سرزمین اصلی قرار گیرد. 
به گفته وی، تاکنون قانون، اجازه گرفتن این مالیات را 
نداده و امکان اشراف اطاعاتی سازمان مالیاتی بر این 
مناطق وجود ندارد، اما برای شفاف شدن نحوه فعالیت 
مالی در ایــن مناطق و مقید کردن برخی فعاالن به 

پرداخت مالیات، باید قوانین را اصاح کرد.

تیبا، کوییک و ساینا جایگزین پراید می شوند      فارس: جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا گفت: مهم ترین نکته در اجرای برنامه کاهش و توقف تولید خودرو پراید، موضوع جایگزینی محصوالت در خطوط 
تولید و البته بازار است که این بخش از برنامه نیز به طور کامل در حال اجراست. محصوالت تیبا، کوییک و ساینا جایگزین محصوالت خانواده پراید شده و می شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد، 

اما توسعه محصوالت بر پلتفرم های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن را اعالم می کنیم. 

چهره خبر

خـــبر

آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات مهندسی توس وندیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16171 و شناسه ملی 10380317842
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,01,25 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 96,12,1 
در خصوص افزایش س��رمایه ش��رکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات 
و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 995000000 ریال 
از حس��اب بدهی شرکت کس��ر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می 
گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت 

گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639291(
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آگهی تغییرات شرکت رایا نیروی پایش کهن پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51872 و شناسه ملی 14004212494
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی کسائیان نائینی به نمایندگی از شرکت تعاونی 
توزیع برق مانا نیروی توس تالش با کد ملی 0939453088 بعنوان رئیس هیئت مدیره 2 - آقای کمال سعادتی به نمایندگی از شرکت پایا نیرو 
پارس��یان کهن جاوید با کد ملی 0033931477 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 3 - آقای محس��ن آقایی با کد ملی 0931408792 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
و عقد عقود اسالمی با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء کلیه قراردادها و اسناد مرتبط با آن از قبیل 

مناقصه ، مزایده با امضاء منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639295(

/ع
98
09
60
0

آگهی تغییرات شرکت مجتمع غذائی دشت دوین شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14261 و شناسه ملی 10380299008
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا وفا کیش 
همائ��ی به کد ملی 0932877788 آقای خش��ایار وفاکی��ش همائی به کد ملی 0923697292 خانم فاطم��ه برکچی تبریزی به کد ملی 
0934507457به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای 2 سال انتخاب گردیدند آقای غالمرضا قاسمیان به کد ملی 0919421210 2( 
به س��مت بازرس اصلی و آقای غالمرضا هنری به کد ملی 1060737159 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب 

شدند روزنامه قدس جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639308(
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آگهی تغییرات شرکت دادوستد معتمدان سرمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36328 و شناسه ملی 10380518510
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی ابراهیم زاده به شماره ملی 0945084153 و آقای عباس حاکمی به شماره ملی 5228703985 
و آق��ای احم��د حاکمی بقمچی به ش��ماره ملی 5229675748 برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. - آقای رضا محمد حس��ین زاده 

نقندری به شماره ملی 0945587546 به عنوان بازرس اصلی ، خانم آوا نوا به شماره ملی 3701723494 به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639312(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 4641 و شناسه ملی 10260257912

 به اس��تناد نامه ش��ماره 8387 مورخ 1398,04,23 س��ازمان خصوصی سازی و صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398,03,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: - ترازنامه، صورت س��ود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ش��رکت برای 
سال مالی منتهی به 1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس اصلی و موسس��ه ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی منتهی به 1398,12,29 

انتخاب گردیدند. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار برای سال 1398 تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )639977(
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 آگهی افزایش س�رمایه ش�رکت پادرا طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1636 و شناسه ملی 10380217559 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,06,28 و بنا ب��ه تفویض اختی��ار ازمجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
1398,05,7در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی 
بر تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت به مبلغ 99000000000 ریال هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در 
نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 129000000000ریال منقسم 

به 12900000 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )639347(
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 آگهی تغییرات شرکت دادوستد معتمدان سرمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36328 و شناسه ملی 10380518510 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - مهدی ابراهی��م زاده کد ملی 
0945084153 به سمت رئیس هیئت مدیره - عباس حاکمی کد ملی 5228703985 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
- احم��د حاکم��ی بقمچ��ی کد ملی 5229675748 به س��مت مدیر عامل و عض��و هئیت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب 
گردیدند. کلیه اس��ناد اداری با امضای منفرد مدیر عامل و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته 

،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639352(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی نظام 
مهندسی معدن تحول و عدالت رضا شرکت 

تعاونی به شماره ثبت 38025 و شناسه ملی 
10380536560

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
م��ورخ  نام��ه ش��ماره59383  و  م��ورخ 1398,03,28 
1398,05,13 اداره تع��اون کارورفاه اجتماعی مش��هد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی و عملکرد 
مالی و ترازنامه س��ال 97 م��ورد تصویب قرار گرفت . 
2-مجمع روزنامه قدس را برای درج آگهی های شرکت 
تعیین شد 3- آقای رضا کشاورز 0938989243 آقای 
سید محمود برکاتی 0839424663 به عنوان بازرس 
اصلی وآقای مصطف��ی صادقپور معامله 0938071521 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

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

)639362(
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 آگهی تغییرات شرکت پرتو طب نگار شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18037 و 

شناسه ملی 10380336038
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1397,12,25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضاء هیئ��ت مدیره برای 
نامح��دود به قرار ذیل انتخ��اب گردیدند: آقای 
س��ید حس��ین رش��ید صالح��ی 0932058531 
ن��ژاد  عالم��ی  ش��اه  فی��روز  ب��ی  ب��ی  خان��م  و 
0849037573 و خان��م س��یده عس��ل رش��ید 
صالحی 0923623231 و آقای س��ید امیر مهدی 
رشید صالحی 0941613232 و خانم بهاره رهنما 

 0938166476
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)639723(
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آگهی تغییرات شرکت پرتو طب نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18037 و شناسه ملی 10380336038
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید حسین رشید صالحی 0932058531 با 
پرداخت مبلغ 343000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 7000000 ریال به مبلغ 350000000 ریال افزایش داد . 2- آقای 
سید امیر مهدی رشید صالحی 0941613232 با پرداخت مبلغ 249500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 ریال به 
مبلغ 250000000 ریال افزایش داد . 3- خانم بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 0849037573 با پرداخت مبلغ 149000000 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 150000000 ریال افزایش داد . 4- خانم سیده عسل رشید صالحی 0923623231 با پرداخت 
مبلغ 149000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 150000000 ریال افزایش داد . 5- آقای سید ارشیا 
رش��ید صالحی 0960814299 با پرداخت مبلغ 100000000 ریال به صندوق ش��رکت در ردیف ش��رکاء شرکت قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 9500000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه 
آنها به ش��رح ذیل میباش��د : 2 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید آقای 
س��ید حسین رش��ید صالحی 0932058531 دارای 350000000 ریال خانم بی بی فیروز ش��اه عالمی نژاد 0849037573 دارای 150000000 ریال 
خانم س��یده عس��ل رش��ید صالحی 0923623231 دارای 150000000 ریال آقای سید امیر مهدی رش��ید صالحی 0941613232 دارای 250000000 

ریال آقای سید ارشیا رشید صالحی 0960814299 دارای 100000000 ریال 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639725( /ع

98
09
61
2

آگهی تغییرات شرکت توان گستر خضرا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 36793 و شناسه 

ملی 10380523392
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده م��ورخ 1397,06,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1 -حس��ن یعقوب زاده بش��ماره مل��ی 0700335651 
- ریحان��ه صفیر امرغان بش��ماره ملی 0934571589 
- ملیح��ه رضای��ی بش��ماره مل��ی 0872443892 ب��ه 
عن��وان اعض��ای اصل��ی هیئت مدی��ره ب��رای مدت دو 
سال انتخاب و طاهره اختر بشماره ملی 0946791937 
و طیب��ه جانقربانی��ان بش��ماره مل��ی 0946404161 به 
عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت تصدی 

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

)639724(
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  شنبه 4 آبان  1398 27 صفر 1441 26 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9096 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

فاصله هفت پله ای نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های ایران    ایرنا: حجت االسالم محمدرضا رضوان طلب، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: در برنامه پنجم توسعه نسبت 
استاد به دانشجو یک به ۲۴ بود که این میزان در برنامه ششم توسعه به یک به ۲۰ رسید. دانشگاه های ایران هنوز با نسبت استاندارد جهانی یعنی یک به ۱۳ فاصله دارند. این فاصله با استاندارد جهانی هفت پله 

است البته در تعدادی از دانشگاه های نوپا این نسبت یک به ۱۱ اعالم شد.

مدیرکل دفتر پایگاه های میراث فرهنگی: 
700 نیروی میراث فرهنگی  بی حقوق ماندند

ایســنا: با وجود پرداخت نشدن حقوق 
کارمندان و کارگــران پایگاه های میراث 
فرهنگی به خصــوص پایگاه های میراث 
جهانی، آن ها همچنان به کار خود ادامه 

می دهند. 
فرهاد عزیــزی، مدیرکل دفتر پایگاه های 
میــراث فرهنگی گفــت: در حال حاضر 

حدود ۷۰۰ نفر که در عملیات حفاظت، مرمت اضطراری و ساماندهی سایت ها و آثار 
تاریخی مشغول فعالیت هستند، در سه ماه گذشته حقوق و دستمزدشان را به دلیل 
کمبود بودجه دریافت نکرده اند. وی تأکید کرد: اعتبار ناچیزی که به پایگاه های میراث 
ملی و جهانی تخصیص یافته به صورت اســناد خزانه بوده که با آن نمی توان حقوق 
کارکنان این پایگاه ها را پرداخت کرد. مدیرکل دفتر امور پایگاه های کشور افزود: تأمین 
اعتبار برای تحقق این اهداف و الزام قانونی نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های 
مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز هست.

معاون وزارت بهداشت:
 آموزش کمک های اولیه 

هنگام اخذ گواهی نامه رانندگی اجباری می شود
ایسنا: دکتر کریم همتی، معاون حقوقی 
و پارلمانی وزارت بهداشــت از برنامه این 
وزارتخانه برای اجبــاری کردن آموزش 
کمک های اولیه در تمام مدارس کشــور 
و همچنین برای اخذ و تمدید گواهی نامه 

رانندگی خبر داد.
دکتر کریم همتــی گفت: بحث اجباری 

شدن آموزش کمک های اولیه برای اخذ گواهی نامه و یا تمدید گواهی نامه راهنمایی 
و رانندگی نیز در دستور کار است که تدوین طرح آن نیز با همکاری وزارت بهداشت، 
هالل احمر و راهنمایی و رانندگی پیش می رود. وی گفت: اگر بتوانیم بحث آموزش و 
فرهنگ سازی و آموزش کمک های اولیه را به ویژه در سطح مدارس اجرایی کنیم، قدم 
مهمی در راستای کاهش مرگ های ناشی از تصادفات برداشته خواهد شد، بنابراین 
پس از تدوین طرح های اجباری شدن آموزش کمک های اولیه در مدارس و همچنین 

برای اخذ و تمدید گواهی نامه، آن ها را در قالب الیحه ای به دولت ارائه خواهیم کرد.

رئیس پلیس فتا عنوان کرد
60 درصد جرایم سایبری مربوط به کالهبرداری اینترنتی

ایرنا:رئیس پلیس فتــا نیروی انتظامی 
گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری 
مربوط به برداشــت غیرمجاز اینترنتی و 
همچنین کالهبرداری اینترنتی است؛ بر 
این اساس ضرورت دارد تا برای پیشگیری 
از این جرایم رمزهای یکبار مصرف هر چه 
زودتر عملیاتی شود. سردار وحید مجید 

افزود: پنج جرم برتر در کشــور بررسی شــده اما اولویت اول در این جرایم، برداشت 
اینترنتی است که مصداق بارز فیشینگ است و رتبه نخست را به خود اختصاص داده 
است. وی همچنین با اشاره به پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری، خاطرنشان 
کــرد: کالهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترســی غیرمجاز به داده ها که 
مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب جزو جرایم برتر در حوزه فضای 

مجازی و سایبری است. بیش از ۶۰ درصد از جرایم متوجه حوزه اقتصادی است .

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
سهم 88 درصدی بزرگساالن از مسمومیت ها

بهداشت گفت:  وزارت  فارس:سخنگوی 
به لحــاظ پراکندگی ســنی، 88 درصد 
مسمومیت ها مربوط به بزرگساالن و 12 

درصد کودکان زیر 12 سال بوده اند.
کیانوش جهانپور افزود: تقریباً 8۰ درصد از 
موارد مرگ ناشی از مسمومیت در مردان 
و 2۰ درصد آن در زنان رخ می دهد. یعنی 

عمدتاً مسمومیت های مردان با مواد خطرناک تر و با شدت بیشتری بروز می کند ولی 
تفکیک جنسیتی بیماران مسمومی که به بیمارستان های مرجع مسمومیت ها مراجعه 
می کنند از الگوی مشابهی در کل کشور تبعیت نمی کند. در بیمارستان های مرجع 
مسمومیت در سطح کشور، 54درصد از مراجعه کنندگان مرد و 4۶درصد زن هستند، 

این در حالی است که مرگ ناشی از مسمومیت در مردان بسیار بیشتر است. 

هزینه های یک مبارزه جهانی
آمار شهدای ۴0 سال مبارزه با موادمخدر چقدر است؟

تسنیم: شهادت 3 هزار و 815 نفر در طول 4۰ سال، تنها جزو بخشی از هزینه های 
جبران ناپذیر کشورمان برای مبارزه با پدیده شوم مبارزه با موادمخدر به شمار می آید.

براساس آمارهای سازمان ملل، ۷5 درصد کشفیات تریاک جهان، ۶1 درصد مرفین 
جهان و 1۷ درصد هروئین جهان مربوط به ایران است.

از سال 5۷ تا 9۷، 3 هزار و 815 نفر در راه مبارزه با این پدیده شوم به فیض شهادت 
نائل آمدند. بنابراین آمار بیشترین تعداد شهدای مبارزه مربوط به موادمخدر با 2۶8 
شهید، مربوط به سال 13۷۰ است. در مدت مذکور یک هزار و ۶88 نفر در راه مبارزه 
با سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل آمده اند و خراسان 
رضوی با تقدیم 3۷1 شهید در رتبه بعدی تعداد شهدای مبارزه با موادمخدر قرار دارد.

زن  میلیون   3« خلیل خانه   جامعه/آرش   
آن ها  از  بخشی  که  دارد  وجود  خانوار  سرپرست 
بدون بیمه هستند«؛ این ادعایی است که چندی 
پیش سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس در جریان طرح پرسش خود از وزیر کشور 
درباره دالیل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش 

آسیب های اجتماعی، به آن اشاره کرده بود. 

 آمار متفاوت از زنان سرپرست خانوار
متأسفانه آمار دقیقی از تعداد زنان سرپرست خانوار 
در کشــور وجود ندارد و هر از گاهی آماری متفاوت 
در این خصوص ارائه می شود. برای مثال تاج الدین، 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و  مشاور امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری می گوید: در حال حاضر 
بیش از 3 میلیون زن سرپرســت خانوار در سراسر 
کشــور وجود دارد و آمارهای به دست آمده نشان 
می دهد در 1۰ ســال گذشــته تعداد خانواده های 
دارای سرپرســت زن نســبت به مردان 58 درصد 

افزایش داشته است.
فاطمه ذوالقدر، عضو کمیســیون زنان مجلس نیز 
معتقد اســت، تعداد زنان سرپرست خانوار به بیش 
از 3 میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر می رســد. به اعتقاد 
وی این میزان روند رو به رشــدی دارد که از جمله 
علل افزایش آن می توان به طالق، تصادفات، از کار 

افتادگی همسر، زندان و اعتیاد اشاره کرد.
اما به هر حال براساس داده های دفتر آمار و اطالعات 
جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور و بر 
پایه نتایج سرشماری سال 95، 12.۷ درصد از کل 
خانوارهای کشــور زن سرپرســت و ۶۶.4 درصد از 

خانوارهای تک نفره زن سرپرست هستند.

 جامعه زنان سرپرست خانوار و مسئولیت 
دشوار آن ها

سازمان بهزیستی زنان سرپرســت خانوار را زنانی 
تعریف می کند که عهــده دار تأمین معاش مادی و 
معنوی خود و اعضای خانوار هستند، به عبارت دیگر 
زنان سرپرســت خانوار زنانی هستند که به دالیل 
مختلف از جمله )فوت همســر یا طالق، مهاجرت، 
مفقوداالثر بودن همســران، متواری یا زندانی بودن 
همســر، نکاح منقطع، سربازی همسر، بیماری و از 
کارافتادگی، اعتیاد و بیکاری( مسئولیت سرپرستی، 
اداره اقتصادی و تصمیم گیری های عمده و حیاتی 

خانواده را بر عهده دارند.
طبــق تعریف مرکز آمار ایران نیز زنان سرپرســت 
خانوار به زنانی گفته می شود که بدون حضور منظم 
و یا حمایت یک مرد بزرگســال، سرپرستی خانوار 

را بر عهده می گیرند و مســئولیت اداره اقتصادی، 
تصمیم گیری های عمده و حیاتی خانوار را بر عهده 

دارند.
چندی پیش هیئت وزیران در جلسه خود معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مکلف کرد 
تا در راســتای اجرای برنامه ششــم توسعه، طرح 
جامع توانمندســازی زنان سرپرست خانوار را تهیه 
کند. طبق این مصوبه  معاونت امور زنان و خانواده 
موظف است با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان 
برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و سازمان بهزیستی کشور، طرح جامع توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانــوار را تهیه و بــرای اجرا به 
دستگاه های مربوط ابالغ و بر اجرای آن نظارت کند. 

   قانون ضعیف یا مسکوت
محمدنبی ســعدی پور، کارشــناس ارشد اقتصاد 
معتقد اســت قانون در خصوص زنان بی سرپرست 
یا زنان سرپرســت خانوار یا مسکوت است یا خیلی 
ضعیف است. وی با بیان اینکه زنان بی سرپرست در 
سازمان های حمایتی از جمله بیمه ها دیده نشده اند، 

می گویــد: ســازمان های حمایتی 
همچون بیمــه و تأمین اجتماعی 
رویکردی مشخص در مورد این زنان 
ندارنــد و در افکار عمومی با گفتن 
عنوان زنان بی سرپرست یا سرپرست 
خانوار ذهن ها به ســمت نهادهای 
حمایتــی همچــون کمیته امداد و 

بهزیستی می رود.
وی ادامه می دهد: با گفتن عنوان 
زنان سرپرســت خانوار بی درنگ 
متوجه کمیته امداد و بهزیستی 
می شــویم و کمتر به یاد نقش و 
عملکردی کــه بانک ها ، ادارات ، 
ســازمان ها و مؤسسات بیمه ای 

دارند، می افتیم .
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گفت و گو با »قدس« از تســهیالتی می گوید که 
قرار اســت با اعطای آن به زنان سرپرســت خانوار 
قدری از بار ســنگینی که بر دوش آن ها سنگینی 

می کند، برداشته شود.
شــریعتمداری با بیان اینکه 3 میلیون و 2۰۰ هزار 

زن سرپرســت خانوار تحت پوشش 
»چندی  می گویــد:  بیمه هســتند، 
پیــش مصوبه ای بــه تصویب هیئت 
وزیران رســید که براساس آن تمامی 
اقشار باقیمانده از بیمه درمان و بیمه 
سالمت متناســب با آزمون وسع که 
از آن ها انجام شــد در چارچوب بیمه 
خدمات درمانی قــرار گرفتند . 
براساس اعالم وزارت بهداشت و 
ارائه خدمات بیمه سالمت،  آن ها 
می توانند از این خدمات بهره مند 

شوند«.
در روســتاها انواع کارهای داخل 
خانه و نگهداری دام یا کشاورزی، 
جزئی از زندگی زنان روســتایی 
اســت که در کنــار کار درآمــدزای احتمالی زن 
سرپرست خانوار قرار می گیرد. تعداد زیادی از زنان 
سرپرســت خانوار به ویژه آن هایی که تحت پوشش 
کمیته امداد هســتند با وام هایی کم توانســته اند 
درآمــدی محــدود را برای گــذران زندگی خود و 

کودکان داشته باشند.

کمیته امداد به عنوان یکــی از متولیان حمایت از 
این زنان توانسته جامعه حدود یک   میلیونی از این 
زنان را پوشــش دهد. به اذعان رئیس کمیته امداد، 
زنان سرپرست خانوار جمعیت اصلی مددجویان این 
مجموعه هستند که کمیته امداد برنامه های حمایتی 
برای زندگی، کار و مســائل دیگر آن ها دارد، اما این 
کمک ها آن قدر نیستند که در ظاهر و باطن زندگی 
این زنان تأثیر چندانی بگذارند . بسیاری از این زنان 
از میانسالی به بعد با انواع بیماری ها روبه رو می شوند 
امــا به دلیل نبود حمایت اجتماعی و درمانی، توان 

درمان خود را ندارند. 

  تسهیالت برای روستاییان
شریعتمداری نیز با بیان اینکه بخشی از بانوانی که 
سرپرست خانوار هستند در مناطق روستایی زندگی 
می کنند و تحت پوشش بیمه عشایر و روستاییان 
کشــور قرار گرفته اند، به تسهیالتی که به این زنان 
تعلق گرفته اشــاره می کند و می افزاید:» تا امروز به 
حدود 1۰۰ هزار نفر مقرری بازنشستگی پرداخت 
کرده ایم آن هم در روستاهایی که 2۷ درصد آن ها را 

زنان بدون سرپرست تشکیل می دهند«.
وی تأکید می کنــد: »این مقدار می تواند در جامعه 
هــدف ما که یک میلیون و 5۰ هزار خانوار اســت 
افزایش پیدا کنــد و در حال حاضر تنها 25 درصد 
آن را پوشش می دهیم و به تدریج با ایجاد انگیزه و 
اعتماد این زمینه را فراهم می کنیم تا بیمه عشایر و 
روستاییان به صورت فراگیر در روستاها مورد استفاده 
قرار بگیرند«. شریعتمداری می گوید: تمامی تالش 
دولت این است که از ظرفیت زنان روستایی به ویژه 

زنان سرپرست خانوار استفاده جامع به عمل بیاید.
وی ادامه می دهد: در یکی از جلسات دولت گزارشی 
از این معنا ارائه شــد. کمی بیــش از ۶۰ درصد از 
مشاغل خانگی را زنان روستایی به خود اختصاص 
داده اند و از مجموعه منابــع موجود ما در فعالیت 
توسعه اشتغال پایدار روســتایی حدود 4۷ درصد 
آن را زنان در روستاهای کشور در اختیار گرفته اند. 
صندوق های بیمه خرد توسط وزارت جهاد کشاورزی 
و با نظارت دولت راه اندازی شــده تا برای به میدان 
آوردن منابع خرد و اندک روســتاییان کشــور در 

بهره برداری قرار گیرد. 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در پایان تصریح 
می کند: »تالش می کنیم برای تقویت صندوق های 
اعتباری خرد زنان روســتایی گام هــای مؤثرتری 
برداشــته و شــرایطی فراهم شــود تا با رساندن 
محصوالت تولیدی زنان روســتایی به بازار شرایط 

مطلوب تری برای اشتغال پایدار آن ها مهیا شود«.

وزیر رفاه در گفت و گو با قدس از برنامه دولت برای حمایت از زنان سرپرست خانوار خبر داد

تقویت صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی

تالش می کنیم برای 
تقویت صندوق های 

اعتباری خرد زنان 
روستایی گام های 

مؤثرتری برداشته شود

بــــــرش
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محکوم شدنم را قبول ندارم
فارس: مسعود تجریشی، معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست 
ادعای محکوم شدنش برای به کارگیری یک فرد با مدرک ناهمجنس 
با فعالیت ستاد احیا را از سوی یک نماینده مجلس رد کرد و گفت: 
اینکــه این نماینده مجلس از محکوم شــدن من از ســوی دیوان 
محاســبات گفته است را قبول ندارم و نامه ای مبنی  بر محکومیت 

به دستم نرسیده است.

ستاره ها را از کالس بیرون نکشیم
فارس: رضوان حکیم زاده، معــاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و 
پــرورش در خصوص حذف تنوع از مدارس گفت: کاری که اکنون 
انجام می دهیم این اســت که ستاره ها را از کالس بیرون می کشیم 
و آن ها تبدیل به یک تیم می شوند و می گوییم که دستاورد خوبی 
داریم و این در حالی است که انگیزه  را که هر ستاره در یک کالس 

برای یادگیری بهتر به دانش آموزان ایجاد می کند نادیده گرفتیم.

تیزهوشان نباید مارک بخورند و مغرور شوند 
ایلنا:حمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: در هیچ کدام از کشــورهای دنیا سال به سال از دانش آموزان 
آزمون گرفته نمی شود. هر سال مدارس عادی کمتر و تعداد مدارس 
خاص بیشتر می شود. امور فرعی نباید از اصلی جلو برود. تیزهوشان 
نباید مارک بخورند و مغرور شوند و باید در میان دانش آموزان عادی 

پرورش یابند. 

نیش پشه  به اعتبار رشته دندانپزشکی خدشه وارد نکرد!
ایسنا: دکتــر امیررضا رکن، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در خصوص پیامد حضور دانشجوی قالبی در این 
دانشگاه گفت: رشته دندانپزشکی به قدری مهم، بزرگ و بااهمیت 
است که اعتبار آن با چنین مواردی خدشه دار نمی شود و موردی که 
بتازگی پیش آمد همانند این بود که پشه ای آدم بالغ را نیش بزند و 

فرد بالغ از نیش یک پشه آسیبی نمی بیند!

وزیری که تا دیروز برای جوان گرایی مقاومت می کرد
آنا:ســیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشاره به شکستن مقاومت وزارت علوم در مقابل تغییرات 
می گوید: وزیری که تا پیش از این هرچه فریاد می زدیم باید به جوان 
دانشگاهی توجه کنیم، مقاومت می کرد، امروز خودش جلو افتاده تا 
با بخش خصوصی ارتباط بگیرد و خوشبختانه رویکرد در حال تغییر 

است و امیدمان این است که مستدام باشد تا تحوالت را ببینیم.

با ماشین 1/5 میلیاردی بیمه رایگان روستایی دارند
میزان:طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت می گوید:اوایل 
قرار بود همه روستایی ها مشمول بیمه رایگان باشند و ارزیابی وسع 
نشوند اما اکنون در آیین نامه جدید مصوب شده کسانی که در روستا 
هستند هم ارزیابی وسع می شوند که نمونه آن پسرعموی بنده است 
که ماشین 1/5 میلیاردی زیر پای همسرش است و در روستا زندگی 
می کند و چون ساکن روستا هستند از بیمه رایگان استفاده می کنند.

خبر

برگ س��بز خودروی س��ایپا131SE م��دل 1395 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 671ج39 ایران 
36 ش��ماره موتور M13/5758851 و ش��ماره شاسی 
NAS411100G3583064 به مالکیت حس��ن س��حابی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت ارشیا مدل 1389 
رنگ مشکی به شماره انتظامی 92117/767 شماره موتور 
 N1A***125S8903015 91292079 و ش��ماره شاس��ی
به مالکیت مهدی قدوس��ی شاهراه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی تاکسی پژو مدل 1388 
رنگ زرد با نوار مش��کی به ش��ماره انتظامی 186ت63 
ایران 12 ش��ماره موتور 11688014058 و شماره شاسی 
NAAB31AA59H084925 ب��ه مالکی��ت محمود جوان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��واری  خ��ودرو  کمپان��ی  ب��رگ  و  س��بز  ب��رگ 
س��فید   رن��گ   1390 م��دل   LXEF7 تی��پ  س��مند 
شاس��ی  ش��ماره  و   14790018485 موت��ور  ش��ماره 
انتظام��ی ش��ماره  ب��ه   NAACJ1JC8BF292341
 839 ن 22 ای��ران 74 به مالکیت علی حافظ عباس زاده  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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ی 
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ب��رگ س��بز خودروس��واری پی��کان م��دل 77 برنگ 
س��فید به ش��ماره انتظامی79 - 318ج 33 وشماره 
موتور 11127709909 وش��ماره شاس��ی 0077410176 
متعل��ق به احمد عس��گری مفقود گردی��ده وازدرحه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت ایران نکتار                                  

) سهامی خاص (به شماره ثبت 338 
بدی��ن وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
دعوت می گردد تا در جلس��ه ذکر شده که در 
تاریخ 98/8/18 راس ساعت 5 بعد از ظهر در 
مرکز اصلی شرکت به نشانی : تربت حیدریه 
-کیلومت��ر 2 ج��اده گناب��اد - مح��ل کارخان��ه 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- رسیدگی  به صورت های مالی و ترازنامه 
های شرکت وعندالزوم  تصویب آن 

4- تصوی��ب فروش و اجاره کلیه یا قس��متی 
از ام��وال منق��ول و غیرمنقول ش��امل امالک 

عرصه و اعیان و دستگاه های شرکت و غیره 
5-سایر موارد پیش بینی نشده

هیئت مدیره شرکت 
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برگ س��بز و س��ند  خودروی س��واری س��پند پی کی 
آی  مدل 1385 رنگ نوک مدادی روشن متالیک به 
شماره انتظامی 825 س 88  ایران 36 شماره موتور 
M131606819 و شماره شاسی PSV68I5067411 به 
مالکیت سعید محمودی توبکانلو مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
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دارای   زاده  حس��ین  غالمحس��ین  آق��ای 
شناسنامه شماره  1017 صادره از مشهد متولد 
54/8/3 فرزن��د محمدجواد اظهار می دارد که 
دانش��نامه پای��ان تحصیالت مقطع کارشناس��ی 
اس��ت.  گردی��ده  مفق��ود  ایش��ان  دوم  نوب��ت 
لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور ابطال 
می گردد. از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک فوق 
را از طریق پس��ت به نش��انی مش��هد- پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی- مدیریت آموزشی- اتاق 
202 ارسال و یا درصورت امکان تحویل نمایند.
مدیریت آموزشی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد 
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آگهی تغییرات شرکت مجتمع غذائی دشت دوین شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14261 و شناسه ملی 10380299008
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمدرضا وفاکی��ش همایی به کد ملی 
0932877788 به س��مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ، آقای خش��ایار وفاکیش همایی به کد ملی 0923697292 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره ، خانم فاطمه برکچی تبریزی به کد ملی 0934507457 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره هئیت مدیره برای مدت 
دو س��ال امنتخاب ش��دند کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ورسمی و بانکی ش��رکت با امضای منفرد آقایان محمدرضا وفاکیش همایی یا 

خشایار وفاکیش همایی مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639287(
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آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1316 و 

شناسه ملی 10380129694
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1398,05,03 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : 1 - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 2- موسس��ه حسابرسی مفید راهبر به شناسه 
مل��ی 10861836531 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی 
ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی ب��ه 98,12,29 

انتخاب گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )639324(
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آگهی تغییرات شرکت پارس سامان 
طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
23878 و شناسه ملی 10380393182

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی              
ف��وق العاده م��ورخ 1398,05,15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - نشانی شعبه شرکت در 
اس��تان مازندران به شهرستان نور ، بخش 
مرکزی ، دهس��تان ناتل کنارعلیا ، روس��تا 
رس��تمرود، محله باالمحله ، کوچه نیلوفر 6 
، خیابان اما م رض��ا ، پالک 0 ، طبقه همکف 

کدپستی 4641136135 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )639331(
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 آگهی تغییرات شرکت لعاب خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2843 و شناسه ملی 10380185590
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,07,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم علویان کد ملی 0931285909 
با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به میزان 1200000 ریال از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد در نتیجه 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 15000000 ریال به مبلغ 13800000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح مزبور اصالح 
گردید و س��هم الش��رکه ش��رکا به شرح ذیل می باش��د: میرحسن حس��ینی بحری دارای 6150000 ریال و س��ید جمال علویان دارای 

6150000 ریال و رقیه ایل بکی گلستانی دارای 1500000 ریال . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )639726(
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آگهی تغییرات شرکت پویش تجهیز هیراد 
نوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

57907 و شناسه ملی 14005758856
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
العاده م��ورخ 1397,09,22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای مصطفی زندی با دریافت200000ریال 
از صن��دوق ش��رکت س��هم الش��رکه خودراب��ه 
300000ری��ال کاهش داد و آق��ای جابر امیری با 
دریافت200000ریال از صندوق ش��رکت سهم الشرکه 
خودراب��ه 300000ری��ال کاه��ش داد . درنتیجه 
س��رمایه ش��رکت ازمبلغ 1400000 ریال به مبلغ 

1000000 ریال کاهش یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)639727(
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برگ س��بز خ��ودروی L90 م��دل 1388 رنگ س��فید 
روغن��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 886و54 ای��ران 12 
ش��ماره  و   K4MA690W013414 موت��ور  ش��ماره 
مالکی��ت  ب��ه   NAPLSRALD91038153 شاس��ی 
سیدعطااله شعاع حسینی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
09
64
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

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

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

  شنبه 4 آبان 1398  27 صفر 1441 26 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9096 

سید حسن نصراهلل: 
باید از دستاوردهای تحرکات 

مردمی لبنان حفاظت کنیم

فارس: ســید حســن نصراهلل روز گذشــته در 
سخنانی به تشریح مواضع خود در مورد تحوالت 
منطقه و به ویژه اعتراضات اخیر در لبنان که وارد 
دومین هفته خود شده است، پرداخت. دبیر کل 
حزب اهلل لبنان در ابتدای سخنانش با بیان اینکه 
تحرکات مردمی اخیر در این کشور دستاوردهای 
مثبتی داشــت، از همه لبنانی ها خواست از این 
دستاوردها حفاظت کنند؛ چرا که این تحرکات، 
فراحزبی و فراجناحی است. نصراهلل در ادامه افزود: 
»ما از معترضان در لبنان خواستیم که به احزاب 
اجازه ندهند بر موج اعتراض های مردمی ســوار 

شده و از آن  سوء استفاده کنند«.
دبیر کل حــزب اهلل ادامه داد: اعتراض های اخیر 
در لبنان دســتاورد های مثبتی داشت؛ چرا که 
سبب شــد مســئوالن لبنانی در دولت، اجرای 
وعده هــای خود را آغاز کننــد. وی در خصوص 
ایجاد خأل قدرت در لبنان نیز هشدار داد و عنوان 
داشت: چنین خألیی می تواند به هرج و مرج در 
این کشور و فروپاشی منجر شود به همین دلیل 
حزب اهلل لبنان با اســتعفای دولــت و برگزاری 

انتخابات زودهنگام موافق نیست.
ســید حســن نصراهلل نســبت به وجود برخی 
سناریوها و توطئه ها برای کشاندن لبنان به تنش 
داخلی هشدار داد و گفت که مردم لبنان به ویژه 
معترضان نباید آنچه را برخی سفارت های خارجی 
می گویند، باور کنند. وی ضمن اشــاره به اوضاع 
داخلی عراق و با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع لبنان 
تأکید کرد: ایــن نگرانی وجود دارد که برخی به 
دنبال سوق دادن اعتراضات لبنان به سوی جنگ 
داخلی باشــند لذا مردم باید هوشیاری خود را 

حفظ کنند.

11/1611/48

22/3323/06 4/244/57

16/4217/16

5/496/21

17/0117/35

پشت پرده برکناری وزیر خارجه سعودی چیست؟
در حالی که هنوز 10 ماه بیشتر از عمر تصدیگری »ابراهیم بن عبدالعزیز العساف« 
در سمت وزیر خارجه عربستان نگذشته بود، سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی در 
حکمی وی را از مقامش برکنار و شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبداهلل را جایگزین 
وی کرد؛ اقدامی که از آشفتگی در عرصه سیاست خارجی آل سعود حکایت دارد. 
ابراهیم العساف سال گذشته پس از جنجالی شدن موضوع قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار منتقد آل سعود در کنسولگری سعودی در استانبول به جای عادل 
الجبیر در رأس وزارت خارجه این کشور قرار گرفت، اما اکنون در کمتر از یک سال 

از آغاز فعالیتش برکنار شد.
اگرچه برخی تحلیلگران این تغییر را تالشی در راستای بهبود وجهه منطقه ای و 
جهانی عربستان پس از رسوایی قتل خاشقچی و جنگ فاجعه بار یمن می دانند، 
اما واقعیت آن است که این گونه اقدامات سطحی و روتین در رژیم قبیله ای سعودی 
در این زمینه تأثیر نخواهد داشــت. آنچه کــه در بهبود وجهه ریاض ضروری به 
نظر می رسد، تغییر رویکرد کالن این رژیم در قبال موضوعات است. ما همچنان 
شاهد هستیم که ریاض از گروه های تروریستی در سرتاسر جهان حمایت کرده 
و سیاست ناامن سازی منطقه را پیگیری می کند. در سطح جهانی هم حکام آل 
سعود در صدد هستند با بریز و بپاش دالرهای نفتی به جیب همپیمانان غربی و 
به ویژه شخص ترامپ آن ها را با امیال پلید خود همراه سازند. واقعیت آن است که 
وزیر خارجه در دولت سعودی مهره ای دست نشانده و در نهایت پیام رسان دربار 
بیش نیست و آنچه که سیاست های کالن و راهبردی آل سعود را تعیین می کند، 
دربار پادشــاهی است. از سوی دیگر در کشوری مانند عربستان نهادهای امنیتی 
نقش محوری در تعیین سیاست ها دارند و این تغییر تأثیر چندانی نخواهد داشت. 
در همین حال برخی ناظران نیز این تغییر را در ادامه پالس های مثبتی می دانند 
کــه ریاض در طول چند هفته اخیر با هدف بهبود روابط با تهران ارســال کرده 
اســت. این موضوع چندان صحیح و واقعی به نظر نمی رسد. فرحان که به عنوان 
وزیر خارجه جدید انتخاب شده است، سابقه طوالنی در اظهارات ضد ایرانی دارد؛ 
بنابراین حداقل در این زمینه پرونده وی سیاه است؛ هر چند که قضاوت در این 
مورد کمی زود اســت و باید صبر کرد و دید که رویه او در مقابل ایران در آینده 
چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت. اکنون موضوع چالشی مهم بین تهران 
و ریاض مســئله یمن است. ایران برای پایان دادن به این بن بست از همان ابتدا 
طرحی چهار ماده ای بر مبنــای برقراری آتش بس و انجام گفت وگوی یمنی - 
یمنی ارائه داد؛ ابتکاری که به اعتقاد بسیاری از ناظران و تحلیلگران بسیار منطقی 
و راهگشاست. اکنون نیز ایران بر همین خواسته و نه چیزی بیشتر تأکید دارد و 
این عربستان است که باید بین تداوم کشتار شهروندان بی گناه یمنی و یا پذیرش 
گفت وگوی صلح بر مبنای یمنی رضایت داده و از تجاوزاتش دســت بکشد. پس 
به نظر می رسد اگر سعودی عقالنیت را مبنای کار خود قرار داده و اقدامات منفی 
خود را اصالح کند، حل تنش میان ایران و عربســتان آسان خواهد بود، در غیر 
این صورت این تغییرات جزئی تأثیری در رویه سیاست سعودی نخواهد داشت. 
در نهایت اینکه تغییر وزیر خارجه سعودی در راستای تالش های ریاض برای برون 
رفت از بحران ها و بن بست هایی است که هم اکنون در آن به سر می برد. البته 
که همه این تحوالت و خبرها در راستای فراهم سازی شرایط برای راهیابی محمد 

بن سلمان به سمت پادشاهی عربستان خواهد بود.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین الملل

چهره

 دعوتنامه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعتبار شهدای دولت کارکنان استانداری و               
فرمانداری های تابعه در شرف تاسیس )نوبت دوم (

مجمع عمومی مذکور در روز چهارش��نبه مورخ 98/8/22 س��اعت 13 در محل س��الن اجتماعات استانداری برگزار 
می شود. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه : 1-گزارش هیئت موسس از فرآیند امور  2-بررسی و تصویب اساسنامه    3-انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل هیات مدیره وفق اساسنامه تصویبی    4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی /هیات بازرسی وفق 
اساسنامه تصویبی     5-تعیین روزنامه کثیراالنتشار) اصلی و علی البدل ( برای درج آگهی ها و تصمیمات تعاونی   

 6- تصمیم گیری در خصوص نا برابری سهام   7- دادن مأموریت و اعضای هیئت مدیره تعاونی جهت ثبت تعاونی
هیئت مؤسس
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»آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و اس��تانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات 

مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

مبلغ برآورد اولیه  به ریال مدت  اجراءعنوان پروژهردیف
مبلغ تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار به ریال
رشته و رتبه 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

1
اجرای عملیات اصالح شبكه و نصب مجدد انشعابات 

آب  بصورت پراکنده در سطح منطقه 1
5 آب1213/567/220/313679/000/000

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 
100050004 بانك پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانكی
3 -اوراق مشارکت 2

اجرای عملیات کروکی های پراکنده اصالح شبكه و نصب 
5 آب 125/490/341/943275/000/000مجدد انشعابات آب در منطقه 3  "  تجدید مناقصه "

کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد     محل تأمین اعتبار : از محل طرحهای غیر عمرانی    تاریخ دریافت اسناد مناقصات  : از تاریخ درج آگهی لغایت 98/8/11
تاریخ تحویل پاکات مناقصات تکمیل شده : ساعت 15:20 مورخ 98/8/21  محل تسلیم پاکات مناقصات: مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین 26،دبیرخانه مرکزی شرکت آب و 

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

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
80
96
18

آگهی مزایده 
شهرداری اسدآباد به استناد مجوزهای شورای اسالمی شهر در نظر دارد اقالم  ذیل الذکر 

را از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
ل��ذا متقاضیان می توانند  جهت دریافت اس��ناد مزایده تا تاری��خ 98/08/12 به امور مالی 

شهرداری مراجعه نمایند.

توضیحاتنحوه واگذاریشرح ردیف

یك دستگاه پژو پارس1
 سفید رنگ

تیپ xu7G p4 مدل 92 با فروش
سوخت بنزین

فروشآهن آالت ضایعاتی2 

 تعداد24 عدد پنل تبلیغاتی 3
سطح شهر

اجاره یكساله

/ع شهردار اسدآباد  علیرضا فعله گری 
98
09
64
2

/ع
98
09
58
3

فراخوان مزایده
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر 
دارد محلی را به منظورارائه خدمات 
دندانپزشکی در بیماستان امام رضا 

)ع(را  از طری��ق انج��ام مزایده عموم��ی  به  صورت 
اج��اره محل  ب��ه بخ��ش غیردولت��ی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراحل برگ��زاری مزایده به ش��ماره فراخوان 
509800006000007، از دریاف��ت اس��ناد مزای��ده تا 
ارائه پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مزای��ده   گ��ران در ص��ورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبلغ 120.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حسابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی : مشهد - 

میدان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/8/4

* مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: پایان روز 
98/8/11

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/22
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/8/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 
در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر   ثبت  نام: 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ژالتین 
آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
18656 و شناسه ملی 10380342077

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,05,12 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : - روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیی��ن ش��د. - صورت ه��ای مالی 
برای سال مالی منتهی به 1396,12,29 مورد 

تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )639307(

/ع
98
09
60
2

آگهی تغییرات سازمان اقتصادی رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1316 و 

شناسه ملی 10380129694
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1397,12,25 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 -موسس��ه 
مل��ی  شناس��ه  راهب��ر  مفی��د  حسابرس��ی 
10861836531 ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی 
شرکت برای سال مالی منتهی به 97,12,29 

انتخاب گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )639301(

/ع
98
09
60
1

/ع
98
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پیام ایمنی : هیچگاه عمل اشتباه رانندگان دیگر را تالفی نکنید.

 فراخوان مزایده عمومی
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را از طریق 
سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل اسناد ، از طریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت )س��تاد( انجام خواهد ش��د و الزم است ش��رکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار در س��امانه 1398/8/2

می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(موقعیتموضوع مزایدهشماره مزایده

1.200.000پایانه مرزی باجگیرانواگذاری غرفه با کاربری اغذیه فروشی98/31/99

10.200.000پایانه بار شهید خبیریواگذاری یك باب سوله ورزشی98/31/100

19.200.000پایانه بار شهید خبیریواگذاری 5 باب غرفه با کاربری حمل و نقلی )نوبت دوم(98/31/101

19.440.000محورهای استانواگذاری 9 دستگاه تابلو تبلیغاتی در محورهای استان98/31/102

واگذاری8 دستگاه تابلو تبلیغاتی در محورهای استان 98/31/103
)نوبت دوم(

40.320.000محورهای استان

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی در وجه اداره کل واریز گردد.
 مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 98/8/12

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 98/8/23
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده : ساعت 9 روز شنبه98/8/25

 اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار: مشهد- انتهای خیابان فدائیان اسالم-  کدپستی:9173695636
 تلفن تماس:  8-33412024-051و نمابر:051-33435888

- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی (:021-41934

- جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:
 www.setadiran.ir )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد 

شناسه 641214 م الف 5760
 اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده های استان خراسان رضوی

98
09
61
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فراخوان تجدید 
مناقصه )نوبت دوم( 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ارائ��ه خدم��ات پزش��ک در 

بیمارس��تان خاتم االنبیاء )ص(تایب��اد را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی  به  بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000155، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
430/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه 
در مهلت مقرر به حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی :  

شهرستان تایباد  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/2

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/9

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز98/8/19
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/20

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 جهان   با وجود وعــده دولت عراق برای 
تحقــق مطالبــات معترضــان، دور جدید 
اعتراضات در این کشور علیه فساد، بیکاری 
و مسائل معیشتی بار دیگر پس از یک وقفه 
چند روزه آغاز شد؛ روندی که از توطئه های 
پشــت پرده غربی-عربی برای آشــوب در 
این کشــور حکایت دارد. ایــن تظاهرات ها 
در اســتان های بغداد، بصــره، نجف، کربال، 
الدیوانیه، واسط، میسان، المثنی، ذی قار و 
بابل برگزار شده است. شبکه خبری »العالم« 
گــزارش داد که نیروهــای امنیتی عراق به 
صورت گسترده در مناطق مختلفی از شهر 
بغداد مستقر شده اند تا از تظاهرات کنندگان 
حمایت و اموال دولتی و شــخصی را حفظ 
کنند. معترضان شــعارهایی علیه فســاد، 
وضعیت خدماتی نامناســب و بیکاری سر 
داده اند. شــبکه خبری »الســومریه« اما به 
نقــل از یک منبــع امنیتی 
گــزارش داد که شــماری از 
تظاهرات کنندگان روز گذشته 
وارد منطقه سبز شدند، ولی 
نیروهای امنیتی این افراد را 
متفرق کردند. اهمیت منطقه 
سبز بدین خاطر است که در 
آن سفارتخانه های خارجی از 
جمله سفارت ایاالت متحده 
آمریکا و چندیــن نهاد مهم 
عراقــی واقع شــده اســت. 
شبکه خبری »السومریه« همچنین مدعی 
شــد که در جریان این تظاهــرات بیش از 
120 نفر زخمی شده اند. علی البیاتی عضو 
کمیساریای حقوق بشــر هم اعالم کرد در 
جریان تظاهرات روز گذشته، 50 نفر زخمی 
و یک نفر نیز کشته شده  است. خبرگزاری 
فرانســه اما از کشته شدن دو نفر خبر داده 
بود. آمارهای منتشر شده در رسانه ها درباره 
تعداد تلفات و مصدومان تظاهرات اخیر، در 
حد گمانه زنی است و هنوز هیچ آمار رسمی 

در این باره منتشر نشده است.

 تغییرات در کابینه عبدالمهدی
این تظاهرات در حالی برگزار شده است که 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق شامگاه روز 
پنجشنبه در سخنانی به تظاهرات کنندگان 
وعــده داد در طــی مدت زمــان کوتاهی، 
مطالبــات قانونی آنان را رفــع خواهد کرد. 
نخست وزیر عراق همچنین از ایجاد تغییراتی 
در کابینه دولتش بدون هیچ ســهم خواهی 
سیاسی در هفته آینده خبر داد و بر حمایت از 
تظاهرات مسالمت آمیز معترضان عراقی تأکید 
کرد. وی تصریح کرد: دولت پیشنهاد خود در 
انتخابــات پارلمانی  خصوص اصالح قانون 
و اســتانی را به پارلمان ارائــه خواهد کرد. 
عبدالمهدی همچنیــن از پرداخت ماهیانه 

130 هزار دینار به افراد کم درآمد خبر داد.

 مرجعیت: مراقب نفوذی ها باشید
»عبدالمهدی الکربالئــی« نماینده آیت اهلل 
»سید علی سیســتانی« مرجعیت عالی قدر 
شــیعیان نیز در واکنش به تظاهرات مردم 
عراق تأکید کرد: تظاهرات مســالمت آمیز 
»حقی اســت کــه قانــون اساســی برای 
شهروندان در نظر گرفته و نیروهای امنیتی 
نیز باید امنیت تظاهرات کنندگان را تأمین 
کننــد«. الکربالئی در عین حــال تصریح 
کرد که تظاهرات کننــدگان نباید به اموال 
عمومی و شــخصی تعدی کنند، بلکه باید 

مســالمت آمیز بودن تظاهرات خود را حفظ 
کننــد. الکربالئی همچنین در هشــداری 
خطاب بــه تظاهرات کننــدگان گفت: »به 
کســانی که اهداف پلید دارند، اجازه ندهید 
در میانتان نفوذ کرده و به نیروهای امنیتی 
حملــه کنند«. همزمان پارلمــان عراق نیز 
خواهان عدم برخورد خشونت آمیز مأموران 
امنیتی با معترضان در صورت رسیدن آن ها 

به ساختمان پارلمان شده است. 

 موج سواری سعودی - آمریکایی
بررســی تحوالت عراق در ســایه شعله ور 
شــدن دوباره اعتراضات همزمان با افزایش 
تالش دولت این کشور برای تحقق اصالحات 
اقتصادی پیام های مهمی در خود دارد. کشور 
عراق به لحاظ ژئوپلتیک و تنوع شاخص های 
جمعیتی و اجتماعــی از جایگاه مهمی در 
خاورمیانه برخــوردار بــوده، به گونه ای که 
بازتاب هرگونه تنش در این کشور می تواند 
دیگر کشــورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. 
در این راســتا، از قدرت جنگ نرم دشــمن 
نمی شــود غافل بود. پیرو همین مسئله از 
آغاز اعتراضات مردمی در این کشور، رسانه 
های معاند محور مقاومــت و به ویژه اتحاد 
غربی - عبری - عربی درصدد است با سوار 
شدن بر این موج اعتراضات اهداف نامشروع 
خود را دنبال کند. در کنار جریان رسانه ای 

آمریکایی - ســعودی جریان  های سیاسی 
مخالف دولت عــراق که با بازماندگان حزب 
بعث مرتبط بوده و از نزدیکی دو ملت ایران و 
عراق بیمناک هستند نیز در تالش هستند تا 
از آب گل آلود ایجاد شده، ماهی گرفته و نظام 
فعلی را ساقط کنند. این در حالی است که 
بسیاری از جریان های داخلی عراق حمایت 
خود را از برنامه اصالحی نخست وزیر اعالم 
کرده و نســبت به نفوذ جریان های خارجی 
در این اعتراضات هشدار داده اند. در همین 
راستا حزب اهلل عراق ضمن صدور بیانیه ای 
عامل فساد در این کشور را قوانین وضع شده 
از سوی آمریکا خواند و تأکید کرد طرح های 
آمریــکا پس از ســرنگونی صــدام و برخی 
اقدامات یکطرفه در صادرات خودسرانه نفت 
بدون پرداخت هزینه های مالی آن به دولت 
مرکزی از جمله عوامل فساد است. حزب اهلل 
عراق آورده اســت: به آمریکا و رژیم اسرائیل 
و عربستان هشدار می دهیم بر تظاهرات های 
عراق موج سواری نکنند؛ چرا که توطئه های 
شومتان شکست خورده است و اگر در امور 
عراق دخالــت کنید و در صــدد راه اندازی 
فتنه ای جدید باشید، این فتنه شما را همانند 
فتنه داعش شکست می دهیم و سپس شما 
را آماج حمالت خود قرار خواهیم داد. در هر 
صورت باید گفت که بررســی تحوالت این 
روزهای عراق نشان می دهد که دولتمردان 
این کشور باید بیش از پیش مراقب تحرکات 
آمریکا و عناصر وابسته به این کشور باشند 
و در ســایه پرداختن به مطالبات مردم برای 
بهبود اوضاع معیشتی آن ها، از سوء استفاده 
واشنگتن از فضای کنونی عراق غافل نشده و 
حضور غیر قانونی نظامیان آمریکایی را در این 
کشور از یاد نبرند. آمریکایی ها نشان داده اند 
که همواره مترصد دســت دادن یک فرصت 
مناسب برای سوء اســتفاده از شرایط عراق 
هستند و هر زمان که اوضاع در عراق ملتهب 
می شود با صدور بیانیه هایی برای ناآرام کردن 

این اوضاع تالش می کنند.

اعتراضات از سر گرفته شد

موج سواری سعودی بر ناآرامی های عراق

در کنار جریان 
رسانه ای آمریکایی - 
سعودی جریان  های 
سیاسی مخالف دولت 
عراق می خواهند از 
آب گل آلود ایجاد 
شده، ماهی بگیرند

بــــــــرش
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