
 

عالمی که »نیاز فرهنگی مهمی« را برآورده ساخت
 معارف  عالمه ســیدجعفر مرتضی عاملی، متخصص پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت درگذشت عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی

تاریخ اسالم و تشیع و از علمای برجسته حوزه علمیه قم 
و لبنان شنبه این هفته و پس از یک ماه بستری شدن در 

بیمارستان رسول اعظم بیروت...

11 4 2
مصاحبه ملی پوش والیبال پس از کسب نخستین برد در لیگ لهستان درپی تقاضای این هنرمند در برنامه تلویزیونی رخ داد وزیر بهداشت ساخت این مرکز درمانی را به همت خیران موکول کرد

: jامام رضا
هر كس حريم 

خدا را حفظ كند، 
حرمتش حفظ 

مى شود و هر كس 
خدا را اطاعت كند، 

اطاعت مى شود. 
كافى، ج ۱، ص ۱۳۷ 
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 ............ صفحه 6

 شعار »همه خادم الرضاییم« محقق شد  

میزبانی مشهد الرضا از 4میلیون و 300 هزار زائر

کارشناسان از موانع عدالت 
مالیاتی می گویند

پرونده ثروتمندان 
روی میز سازمان 

امور مالیاتی

 معارف  آخرین اطالعات و آمار از تشرف زائران به خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس 
در روزهای پایانی ماه صفر حاکی از رکورد باالی 4 میلیونی زائران در این ایام بوده است. 
نکته قابل توجه در این باره این است که زائران پیاده آقا امام رضا)ع( افزایشی در حدود 
15 درصدی داشتند که این موجب شد آمار زائران پیاده مشرف شده به حرم آقا به نیم 
میلیون نفر برسد. محمد صادق براتی، معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان 
رضوی در مورد آخرین آمار تشرف زائران به مشهدالرضا در دهه پایانی صفر گفت: بیش 
از 4 میلیون و 300 هزار زائر وارد مشهد مقدس شده اند که حدود نیم میلیون زائر پیاده 

بوده اند. این زائران در قالب ۲ هزار و 660 کاروان از ۲1 استان...

ضمیمه  روز

روایت »حسین اسکندری «
 گرافیستی که نزدیک به یک دهه از 

عمرش را برای یک پروژه متفاوت وقت 
گذاشته؛ عکاسی از درهای فلزی!

درهای جدید قصه ندارند

 ............ صفحه های 4و5

 اقتصاد  علی پارســا، رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی در آخرین اظهارنظر خود گفته بود لیست 
بانکی تراکنش های مالی حدود300 هزار نفر که 
درآمدهای باالی میلیارد داشــتند در اختیار این 
ســازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام 
گرفته نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نبودند و نیمی 
دیگر از آنان که مؤدی مالیاتی بودند کمتر از آنچه 
الزم است مالیات می پرداختند .پیش و پس از این 

اظهارنظر، کارشناسان ...

نگاهی به ماجرای کشته 
شدن »ابوبکر البغدادی«

مثل بن الدن 
در دریا!

اما و اگرهای اتفاقات لبنان 
پس از استعفای حریری

تالش برای ایجاد 
خأل قدرت در بیروت

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

حجت االسالم والمسلمین مروی در 
دیدار جمعی از نویسندگان و مؤلفان 

کتاب های رضوی تأکید کرد

باال بردن معرفت 
دینی زائران، اولویت 
آستان قدس رضوی
 ............ صفحه 3

موسوی: 
می خواهم یک ستاره باشم

موافقت تولیت آستان قدس رضوی
 با خادمی داریوش ارجمند

قدس خراسان/ بیمارستان محرومان 
محروم از بودجه

آگهی فراخوان شناسایی 
مشاور و مجری ذی صالح

سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(
شرح در صفحه 8
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0  همکار گرامی جناب آقای رضا صلواتی 

با نهایت تاسف مصیبت درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت گفته، از 
درگاه ایزد یکتا برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای شما صبر و 

شکیبایی مسألت داریم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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فراخوان مزایده نوبت دوم 
 خدمات دندانپزشکی در 
بیمارستان امام رضا )ع( 

شرح در صفحه 8
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سیاســت: آیت اهلل جــوادی آملی صیانــت از دین را 
مهم ترین وظیفه امروز مسلمانان دانست و گفت: کسی 
که حسینی فکر می کند؛ معامله قرن و آمریکا را تحمل 
نمی کند. به گزارش مشرق، چهارمین اجالسیه بین المللی 
مجاهدان در غربت با قرائت پیام هایی از شــیخ عیسی 
قاسم، رهبر شیعیان بحرین و آیت اهلل جوادی آملی مرجع 
عالیقدر شیعیان و با حضور علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در دامغان برگزار شد. شیخ عیسی قاسم، 
رهبر شیعیان بحرین در بخشی از پیام تصویری به این 
اجالسیه گفته اســت: به برادران و خواهران ایمانی ام در 
این اجالســیه درود می فرستم؛ دوســت داشتم فضای 
ایمانی شما را استشمام کنم و در این مراسم کریم شرکت 
کنم. همچنین در این نشست متن پیام آیت اهلل جوادی 
آملی قرائت شــد و ایشان در این پیام گفته است: شهدا 
و مجاهــدان در غربت به ندای الهی پاســخ دادند و این 
ندا وظیفه ما را مشــخص می کند که از یک سو ماتم و 

سوگواری نموده و از سویی دیگر سالح مبارزه را بر زمین 
نگذاریم. سهیال زکزاکی، فرزند شیخ زکزاکی رهبر شیعیان 
نیجریه نیز با حضور در این اجالسیه گفت: در سال ۲015 
رژیم نیجریه یک قتل عام علیه شیخ و یارانش شروع کرد 
و در واقع این عمل شنیع را علیه تمام آزادی خواهان انجام 
داد. وی افزود: با وجود همه این خشونت ها این جنبش 
و روحیه اسالمی به مانند یک تفکر میان یاران و دوستان 

او وجود دارد و این مهم ترین پیغام شیخ زکزاکی است.

فارس: وزیر امور خارجه ایران ضمن دعوت کشورهای 
منطقــه به طرح »ابتکار صلح هرمــز« خطاب به رئیس 
جمهور آمریکا گفت: این کشور نمی تواند توافقی یکطرفه 

بر ایران تحمیل کند.
محمــد جواد ظریف، وزیر امور خارجــه ایران دیروز بار 
دیگر کشورهای منطقه را به »اعتمادسازی« فراخواند و 
همچنین به آمریکا هشــدار داد. ظریف در گفت وگوی 
اختصاصی با شبکه خبری الجزیره که مصاحبه کامل آن 
به زودی از این شــبکه منتشر می شود، گفت: همه را به 
ابتکار اعتمادسازی بین کشورهای منطقه تحت عنوان 
ابتکار هرمز دعوت می کنم. وزیر خارجه ایران پیشتر نیز 
کشورهای منطقه را به امضای توافقی برای »عدم تعرض« 
دعــوت کرده بود. ظریف پنجم خرداد 1398 در جریان 
سفر به عراق و در کنفرانس خبری با همتای عراقی اعالم 
کرد ایران خواستار روابط متوازن با همسایگان خود است 
و برای همین پیشنهاد می کند که توافق نامه عدم تجاوز 

امضا شود. آن پیشنهاد ظریف، در اثنای تنش ها با آمریکا 
و تهدیدهای واشنگتن و متحدان منطقه ای آن علیه ایران 
مطرح شد که ســرانجام با عقب نشینی دونالد ترامپ و 

تأکید بر اجتناب از جنگ فروکش کرد.
وزیر خارجه ایران دیروز همچنین به آمریکا هشدار داد 
و گفت:  جنگ به سود هیچ کس نیست. ]دونالد[ ترامپ 
]رئیــس جمهور آمریکا[ نمی تواند توافقی یکطرفه را بر 

ایران تحمیل کند. 

تســنیم: امام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه 
وعده های دروغین نمایندگان به طمع کسب رأی مردم 
عاقبت انسان را تباه می کند، گفت: دریافت حقوق های 
نجومی حتی در پوشش قانون اگر حرام نباشد، لقمه 

شبه آلود است. 
وی با اشــاره به اینکه اگر کســی می خواهد برای 
مثال نماینده مجلس شــود نباید برای رسیدن به 
این هدف دروغ بگوید، گفت: بعضی ها برای بدست 
آوردن رأی مــردم وعده هایــی می دهند که جزو 

وظایف آن ها نیست.
آیــت اهلل خاتمی با بیان اینکه عــده ای برای رفتن به 
مجلس وعده دروغ به مــردم می دهند، افزود: اینکه 
می گویند اگر به مجلس بروم روستا را شهر یا شهر را 
شهرستان می کنم و از این قول و قرارها که جزو وظایف 
نمایندگان نیست، از جمله این موارد است. وی با اشاره 
به اینکه باید در وعده دادن به مردم خدایی عمل کرده 

و توانایی های خود را بیان کنند، گفت: برای رفتن به 
مجلس نباید خــود را جهنمی کرده و کاری کرد که 
عاقبت خود را تباه کنیم. نماینده مردم استان کرمان 
در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خداباوری با 
لقمه حرام نمی شود و حقوق نجومی بگیران خدا را باور 
ندارند، افزود: گرفتن حقوق نجومی در پوشش قانون 
هم که باشــد شبه آلود است و کسی که خدا را قبول 

داشته باشد، دنبال این حقوق ها نمی رود. 

آیت اهلل خاتمی: در گفت وگو با الجزیره قطر مطرح شدنظر آیت اهلل جوادی آملی درباره توطئه آمریکایی ها

عده ای برای رفتن به مجلس وعده دروغ می دهندهشدار ظریف به ترامپ و دعوت از همسایگان ایرانکسی که حسینی فکر می کند؛ معامله قرن را تحمل نمی کند

 ............ صفحه 5
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درهای جدید قصه ندارند
 روایت »حسین اسکندری«؛ گرافیستی که نزدیک به یک دهه از عمرش را

برای یک پروژه متفاوت وقت گذاشته؛ عکاسی از درهای فلزی!

شلیک به قلب خزر

 بسته های اینترنت
در حکم بسته چیپس!

در این شماره »+روایت« می خوانید

 jآیین سنتی شام غریبان امام رضا
در حرم مطهر رضوی برگزار شد

باران گرفت دور و برت 
أیها  الغریب

 ............ صفحه 5
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روزنامـه صبـح ایـران

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین سیدجعفر مرتضی سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم خدمتگزار و پر تالش حجت االسالم 
والمسلمین آقای سیدجعفر مرتضی را تسلیت گفتند. در بخشی از پیام ایشان آمده است: »این عالم بزرگوار با تألیفات وزین و پر حجم و محققانه  خود در تاریخ صدر اسالم که از نگارشی شیوا و قلمی قدرتمند 

برخوردار است، خدمت بزرگی به دنیای اسالم تقدیم کرده و نیاز فرهنگی مهمی را برآورده ساخته است«.

تصویب  با  مظهر    مهدی   سیاست/ 
در  آن  تعلیق  و   FATF لوایح  نشدن 
آمریکا  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
به آنچه می خواست نرسید و برای همین 
خارجه  امور  و  خزانه داری  وزارتخانه های 
آمریکا چند روز پیش سازوکارهای جدیدی 
برای تجارت بشردوستانه با ایران اعالم کرد 
همان  شناخت  برای  تالش  واقع  در   که 

ذی نفعان معامالت با ایران است.
در بیانیه ای کــه روز جمعه ۳ آبان به طور 
مشترک توســط این دو وزارتخانه منتشر 
شده، آمده اســت: کشورها و شرکت هایی 
که قصــد دارنــد در زمینه هــای مجاز با 
ایران معامله کنند، باید بر اســاس مقررات 
دفتر کنترل ســرمایه های خارجی آمریکا، 
تمامی اطالعــات مربوط به 
این معامــالت را ارائه دهند. 
در ایــن بیانیه تأکید شــده 
سازوکار جدید کمک خواهد 
کــرد جامعــه بین الملل با 
هوشیاری بیشتری در تجارت 
معامله  ایران  با  بشردوستانه 

کنند!
آمریکا مدعی   شــده اســت 
این اطالعات کمک می کند 
انسان دوستانه  دادوستدهای 
به  بــرای کمک  پوششــی 
برنامه موشک های بالستیک  
ایران نباشند و کسی ندانسته 
بــا نهادهــا و آدم  های تحریم شــده ایران 
دادوســتدی نکند. هدفی که قــرار بود با 
اجرای تمام دستورات FATF محقق شود، 
اما با هشدار نهادهای قانونی کشور در حال 
حاضر دو الیحه مهم آن در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در حال بررسی است.
در اوایل ســال 95 بود کــه با امضای وزیر 
اقتصاد وقت، ایران متعهد به اجرای برنامه 
اقدام FATF شــد. بر اساس بند 28 و 29 
برنامه اقدام، ایران متعهد شده بود تا دسامبر 
2017 )آذر 96( بــه کنوانســیون مبارزه 
با جرایم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( و 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( پیوسته و بسترهای اجرایی آن ها 
را ایجاد کند. بر اســاس اصــل 77 و 125 

قانون اساسی، پیوستن به این کنوانسیون ها، 
نیازمنــد تصویب در  مجلس بود. از این رو 
دولت با ارائه لوایحی به مجلس، گام نخست 
را در پیوســتن ایران به این دو کنوانسیون 

برداشت. 

 پالرمو از آغاز تا فرجام
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در 
بهمن ماه 96 در مجلس تصویب شد. با این 
حال شــورای نگهبان به دلیل اشتباه  های 
زیادی که در ترجمه متن این کنوانسیون 
وجود داشــت، این مصوبه را رد کرد. پس 
از اصالحــاِت انجام شــده در ترجمه متن 
کنوانسیون، این الیحه بار دیگر خردادماه 
97 در مجلس تصویب شــد کــه باز هم 
به دلیل برخی ایرادهای شــورای نگهبان 
به مجلــس بازگردانده شــد. از جمله این 
ایرادها، مغایرت این الیحه با سیاست های 
کلی نظام بــود. در نامه ای که رئیس وقِت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در 17 
تیرماه 97 به دبیر شــورای نگهبان ارسال 
کرده است، جزئیات مغایرت های این مصوبه 
با سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی و 
سیاست های امنیتی کشور بیان شده است. 
با این حال این الیحه بدون انجام اصالحاِت 
مربوط به مغایرت با سیاست های کلی نظام، 
در مهرمــاه 97 برای بار ســوم در مجلس 
تصویب شد. به همین دلیل شورای نگهبان 
در 18 مهــر 97، این الیحه را مغایر با بند 
2 اصل 110 قانون اساســی شناخته و رد 

کرد و تعیین تکلیف این الیحه، به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. 

بر اساس ماده الحاقی )25 مکرر( آیین نامه 
داخلی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
مهلــت اظهــار نظر مجمــع در خصوص 
مصوبات مجلس که نظر شــورای نگهبان 
را تأمین نکرده، تا ســه ماه کاری است. با 
این حال بر اســاس تبصره 2 این ماده، در 
صورتی که رســیدگی بــه مصوبه مجلس 
نیاز به مهلت بیشــتری داشته باشد، بنا به 
پیشنهاد کمیسیون ذی ربط و تأیید رئیس 
مجمع، مهلت مذکور حداکثر تا یک سال 
قابل تمدید خواهد بود. بر اساس تبصره ۳ 
این ماده در صورتی که تا پایان یک ســال، 
نظر مصلحتی مجمع ابالغ نشد، نظر شورای 

نگهبان محکم خواهد بود. 
اکنون با گذشت یک سال از بررسی الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع 
تشــخیص و به نتیجه نرســیدِن آن، نظر 
شــورای نگهبان درباره این الیحه مبنای 
عمل قــرار خواهد گرفت. بر این اســاس 
باید گفت الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو به خط آخر رسیده و سرانجام کنار 

گذاشته خواهد شد.

 فضاسازی های رسانه ای
پس از رد پالرمو

پس از آنکه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو بر اساس روال قانونی خود نتوانست 
رأی مثبت مجمع تشخیص را جلب کند و 

عماًل رد شد، شاهد فضاسازی های رسانه ای 
و ادعاهای بی پایه درباره این الیحه بودیم. 
به عنوان نمونه یک نماینده مدعی شــده 
اســت به دلیل آنکه شورای نگهبان الیحه 
پالرمــو را بــه صورت صریــح رد نکرده و 
فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابالغ کرده 
است، این الیحه پس از پایان مهلت قانونی 
بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن 
این نهاد، عماًل تبدیل به قانون شده است! 
یا برخی دیگر مدعی شدند لوایح مربوط به 
FATF در جلســه سران سه قوه تصویب 
شده و مورد تأیید رهبر معظم انقالب هم 
قرار گرفته است که البته این ادعا با تکذیب 

مواجه شد.

 CFT در انتظار سرنوشتی مشابه پالرمو
امــا الیحه الحــاق ایران به کنوانســیون 
بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریســم 
)CFT( نیز پس از آنکه در 15 مهر 97 در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، 
به دلیل مغایرت با بند 22 سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی و بند 8 حوزه خارجی 
سیاست های کلی امنیت ملی، مغایر با بند 2 
اصل 110 قانون اساسی تشخیص داده شد 
و در شورای نگهبان رد شد. مجلس شورای 
اسالمی پس از انجام اصالحاتی این مصوبه 
را به شــورای نگهبان بازگرداند که باز هم 
این شورا در 28 آذر سال 97 این اصالحات 
را ناکافی دانســته و این مصوبه را رد کرد. 
در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، الیحه 
الحاق ایــران به CFT در ۳0 دی 97 برای 
تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام سپرده شد.
در شــرایط حاضــر پیوســتن ایــران به 
کنوانسیون CFT به شکلی که در مصوبه 
مجلس آمده اســت، مغایر با سیاست های 
کلی امنیت ملی و سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی اســت و هر گونــه اصالحی که 
بخواهد این مغایرت را از بین ببرد، بی گمان 
از نظر FATF پذیرفته نخواهد شد. از این 
رو به نظر می رسد این الیحه نیز در رویه ای 
مشابه با الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو، در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تصویب نخواهد شد. 

آمریکا به بهانه تسهیل تجارت بشردوستانه، اطالعات تجارت با کشورمان را می خواهد

FATF شیوه جدید برای فشار بر ایران پس از ناکامی

 نمی دانــم بعضــی زمین هــا اول بــا نانوایــی و داروخانه شــروع می کنند 
بعــد کافــه بعد شــیرینی  فروشــی چه کســی راهنمــای این افراد اســت. 

  09390008589
 سالم این 45 هزار تومان یارانه که دارند می دهند این قدر ارزش ندارد که به 
ســر مردم منت می گذارند. 45 تومان ارزشش شده 4هزارو500تومان، پول یک 

قبض برق هم نمی شود. 09150004936
 ســیگنال مذاکره و میانجیگری همان دور باطل 1+5 اســت و گرفتن وقت و 

نمایش حضور ایران در یمن. 
09390003589

 با توجه به جذب معلم از طرق غیر متعارف باید قانونی در مجلس به تصویب 
برســد تا استخدام معلمان فقط از طریق کنکور و آزمون استخدامی باشد وگرنه 
با این روش ها کم ســوادها و ســالخوردگان به آموزش و پــرورش راه می یابند.  

  09150007109
 هــزاران آفرین به امثال برادر عزیزم؛ مهدی ترابی همیشــه و همه جا موفق 

باشند. 09190008895
 اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخشی است که اجرای آن نیاز به روحیه جهادی دارد از 
همان روحیه ای که در هشت سال دفاع مقدس مورد استفاده قرار گرفت و موجبات 
شگفتی جهانیان شد، امروز نیاز کشور آن روحیه تعهد، ایثار و تالش و تغییر نگاه ها از 

غرب به داخل را می طلبد. 09150000609
 آنان که به زین اسب خود می نازند، در وقت مسابقه چرا می بازند؟ دنیا که شبیه 

کوچه بن بست است، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟ 09350004292
 قبــل از اینکه قبض ها را حذف کنند،  قبض برق بین  15 هزار تا 20 هزار تومان 
بوده، ولی حاال برای دو ماه حدود 70 هزار تومان با اخطار قطع آمده، حاضرم برای هر 
قبض مبلغ  هزار تا 2هزار تومان پرداخت کنم، ولی برایم قبض بیاید، شاید دیگران 

هم به همین کار رضایت داشته باشند. 09150004721
 چه رابطه خوب ونزدیک بین نماینده مجلس وافراد دیوان است که آقای تجریشی 

ابالغ حکمش ازطریق  نماینده مجلس انجام شود و رسانه ای. 09150009278
 آقای روحانی بهای ایستادگی در برابر آمریکا را مسئوالن نمی دهند، این مردم فلک 

زده اند که ایستاده اند، نه افراد شکم سیر. 09150007302
 خارج شــدن ترامپ از برجــام و ادامه تحریم های مختلف از ســوی آمریکا 
همــه وهمه این اتفاقات کار خدا بوده وبس!! اگر تحریم ها برداشــته می شــد 
چــه فاجعه ای اتفاق می افتــاد ؟ ازآنجا که غرب قبله آمــال وآرزوهای برخی 
از دولتمردان اســت! اگه تحریم ها برداشته می شــد هم اکنون ایران جوالنگاه 
شــرکت های اروپایی وســلطه بر اقتصاد وتعطیلی تمامــی کارخانجات داخلی 
واجیر شــدن کارگران ایرانی برای اروپایی ها وتبدیل شدن فضای کارخانجات 
به انبار لوازم شرکت های خارجی ودر نهایت یک کاپیتوالسیون دیگر وبرگشت 
ایران به دوران نکبت بار ستمشاهی! پس خدا را شاکر باشیم وهمواره دعا کنیم 

تحریم ها برداشته نشود. 09150002088

 امیر ســرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای 
مســلح صبح دیروز با اشــاره به ساخت جت آموزشی یاســین، اظهار داشت: در 
زمینه هواپیماهای ملخی آموزشی خودکفا هستیم و در سال های گذشته این نوع 
هواپیما ساخته شده است. وی با بیان اینکه سه یا چهار اسکادران از جت یاسین 
را نیاز داریم که هر اســکادران 16 فروند است، گفت: تاکنون حدود 70 میلیارد 

تومان برای ساخت این هواپیما هزینه کرده ایم.

 پدر روح اهلل زم در بیانیه ای تأکید کرد بر خود الزم می دانیم از همه اشــخاص 
حقیقی و حقوقی که در یکی ـ دو سال اخیر، ناجوانمردانه مورد اتهام و آزار کانال 
بی حساب وکتاب، مفتضح و بی اخالق »آمدنیوز« قرار گرفته اند، عذرخواهی کنیم.

 »جاستین سبریل« سفیر آمریکا در بحرین  در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
وقوع جنگ در منطقه گفت: »همان طور که رئیس جمهور ترامپ بارها تأکید کرد 
ما خواهان جنگ با ایران نیستیم، بلکه هدف ما حصول توافق هسته ای بهتر است 
که عدم دســتیابی ایران به سالح های هسته ای را تضمین کند، همچنان که برای 
جلوگیری از توسعه موشک های بالســتیک پیشرفته ایران و تالش های آن برای 

تضعیف ثبات و امنیت شرکای ما در منطقه، تالش می کنیم«.

 خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر 
جهاد کشاورزی  بازداشت شد.

 جانشین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه توانمندی های نظامی امروز ما حتی 
با پنج ســال گذشته هم قابل قیاس نیست، گفت: به دلیل اینکه ماهیت دشمنی 

آمریکا با ایران از جنس حق و باطل است، این تقابل تمام نشدنی است.

 شــصت و چهارمین ناوگروه اطالعاتی-رزمی نیروی دریایی ارتش متشــکل از 
ناوشــکن الوند و ناو پشــتیبانی بندرعباس برای انجام مأموریت دریانوردی عازم 
دریاهای آزاد و بین المللی شد. دریادار دوم تاشک، فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان 
جنوب با اشــاره به اینکه ناوگروه شصت و سوم  ارتش پس از طی 15هزار مایل 
دریایی و گذشــت 100 روز دریانوردی توانست با افتخار پرچم جمهوری اسالمی 
ایــران را در آب هــای آزاد و بین المللی بــه اهتزاز درآورد و به کشــور بازگردد، 
گفــت: یکی از مؤلفه های افزایش توان رزمی ایجاد عمق راهبردی اســت که این 
دریانوردی ها  سبب افزایش عمق راهبردی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

خواهد شد.

گزافه گویی آل سعود
پیام غیرمستقیم سعودی ها با چاشنی وقاحت و تهمت

ایسنا: نماینده عربســتان در سازمان 
ملل ضمن تکرار اتهامات مسئوالن این 
کشــور درباره دست داشــتن ایران در 
حمله به آرامکو گفت: عربستان به اصل 
گفت وگو و حل تنش از راه مســالمت 
آمیز ایمــان دارد، امــا هرگونه دعوت 
به گفت وگو بایــد همراه با توقف فوری 
تهدیدات و فعالیت های خصمانه باشــد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 
)واس(، عبداهلل بن یحیی المعلمی، نماینده دائم عربســتان در سازمان ملل در 
جلسه شورای امنیت در رابطه با خاورمیانه گفت: عربستان در روز 14 سپتامبر 
شاهد حمالتی وحشتناک به پاالیشــگاه های نفتی وابسته به شرکت سعودی 
آرامکو با اســتفاده از سالح ایرانی بود که این حمالت تقریباً 50 درصد از تولید 
نفت کشور را کاهش داد. المعلمی گفت: ما نه به دنبال جنگ هستیم، نه آن را 
می خواهیم و نه آتش آن را شعله ور می کنیم، اما همزمان برای حمایت از خاک، 
شــهروندان و منافع خود در برابر تجاوزهای دشمن دریغ نخواهیم کرد و تمام 

ابزارهای قانونی را به کار خواهیم گرفت. 

رئیس جمهور عراق در گفت وگو با پایگاه خبری اکسیوس:
دیگر نمی توان روی آمریکا به عنوان متحد حساب کرد

سیاست: رئیــس جمهور عراق با بیان اینکه نگران وقوع درگیری میان ایران و 
آمریکاست، تأکید کرد چنین اتفاقی به هیچ وجه به نفع کشورش نیست؛ چراکه 
ایران، همسایه قدرتمند عراق است. به گزارش ایسنا، برهم صالح رئیس جمهور 
عراق در گفت وگو با پایگاه خبری اکسیوس به پرسش هایی درباره روابط بغداد با 
سایر کشورها از جمله ایران و آمریکا پاسخ داد. برهم صالح گفت دیگر اطمینان 
ندارد می تواند روی آمریکا به عنوان یک متحد حســاب کند و شاید آماده باشد 

روابط عراق با سایر کشورها، همچون ایران و روسیه را باردیگر مشخص کند. 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نگران وقوع یک جنگ میان ایران و آمریکاســت، 
خاطرنشان کرد: چنین جنگی برای همگان فاجعه بار خواهد بود. رئیس جمهور 
عراق افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، عراق قادر نخواهد بود میان ایران و آمریکا 
یکی را انتخاب کند. حقیقت این است که به نفع بغداد نیست، بخواهد به همسایه 

قدرتمند خود )ایران( آسیب برساند.

 2 خاطره از آیت اهلل 
سید جعفر مرتضی

آیت اهلل ســیدجعفر مرتضی، عالم پارســا، 
فرزانــه و خدوم مکتب اهل بیت)ع( بود و در 
دانش تاریخ و سیره اســالم و ائمه اطهار)ع( 
تالش های گسترده کم نظیر و شاید بی نظیر 

در عصرکنونی داشت.
 فهرســت طوالنی تألیفــات آیت اهلل جعفر 
مرتضی یکی از سندهای خدمات علمی ایشان 
به اسالم و تشیع است. 115 عنوان کتاب که 
در عمر بابرکت ایشان منتشر شده، با عناوینی 
از قبیل کتاب الصحیح من سیره النبی؛ ۳5 
جلد وسیره امام علی )ع( در25 جلد و سیره 
امام حسن مجتبی)ع( در 12 جلد گوشه ای از 

آثار این عالم بزرگوار است.
در دهه 70 وقتی توفیق حضور در قم داشتم، 
با نام ایشان آشنا شــدم و همان ایام بود که 
می شنیدم آقای رسول جعفریان از شاگردان 
ایشــان هستند که بعدها توفیق شد در دهه 
80 مراودات بیشــتری با ایشان و فرزندشان 

داشته باشم.
در کنار موفقیت های علمی و وارستگی های 
اخالقی و معنوی که در این عالم گرانقدر در 
حد واالیی مشــهود بود، دو خاطره از ایشان 
دارم که بیانگر کماالت دیگری از شخصیت 

این استاد ارجمند است.
1- پس از جنــگ ۳۳ روزه به لبنان رفتم و 
درخواست مالقات با آیت اهلل جعفر مرتضی 
را داشــتم. وقتی با راهنمایی همراه رفتیم به 
سمت محل دیدار با ایشان در مسیر از همراه 
محترم پرسیدم به منزل استاد می رویم؟ که 
پاسخ شنیدم وعده بر اســاس نظر آیت اهلل 
جعفر مرتضی اســت و از حکایت ســوختن 
کتاب های اســتاد در کتابخانه مدرســه که 
در بیروت اســت، در جریان جنگ ۳۳ روزه 
خیلی متأثر شــدم. به دلیل طلبگی می دانم 
که مهم ترین سرمایه یک طلبه کتاب هایش 
است، چه برسد به یک عالم محقق فرزانه فعال 
در تألیف و نشر. وقتی وارد خانه استاد شدم 
صرف نظر از سادگی که یک آپارتمان معمولی 
در ضاحیه بود، عالوه بر حسن برخورد و ابراز 
محبتی که داشتند، در جریان گفت وگو خبر 
سوخته شدن کتاب ها را گفتم و پرسیدم حتماً 
خیلی سخت بوده و طبیعتاً غیرقابل تحمل 
که آیت اهلل جعفر مرتضــی فرمود: عالوه بر 
کتاب های کتابخانه مدرسه بیروت کتابخانه 
خانه جنوب هم سوخت و هرچه دستنوشته 
بود در جریان جنگ آتــش گرفت و از بین 
رفت. طبیعی بود که بیشــتر متأثر شدم؛ دو 
کتابخانه و همه دستنوشته ها که حاصل یک 
عمر تالش علمی و تتبعات و تحقیقات بود، 
همه اش ســوخت. از این خسارت باالتر هم 
می شد تصور داشت ... اما پاسخ آیت اهلل جعفر 
مرتضی فوق العاده تــکان دهنده و آموزنده 
بود، فرمودند:خیلی سخت بود و تلخ اما قابل 
تحمل بود، آنچه از آتش و هجمه دشــمن و 
رژیم اســرائیل مشاهده می شد، شرایط بدی 
را نشــان می داد و برای آتی حکایت داشت؛ 
بنابراین مقاومت و پیروزی که حاصل شــد، 

خسارت کتاب ها را قابل جبران ساخت.
2- سال گذشته در اوج شرایط سخت بیماری 
سفر کوتاهی به مشهد داشتند، چند دقیقه 
ای خدمتشان رسیدم، مشخص بود بیماری 
آثارش را بر استاد تحمیل کرده و توان جسمی 
ایشان را به تحلیل برده، اما نکته حائز اهمیت 
این بود که فرمودند و فرزند گرامی شان هم 
توضیح بیشتری را داشتند مبنی بر اینکه در 
همان شرایط ســخت بیماری در سفر و در 
مدت کوتاهی که در محل اقامت مشهد بودند، 
مشغول کار علمی و تکمیل کتابی بودند که 
در دست داشتند.خداوند روح آیت اهلل جعفر 
مرتضی را شــاد و ان شــاءاهلل این عزیز سفر 
کرده میهمان پیامبراعظم )ص( و امام حسن 

مجتبی )ع( باشند.

رسیدگی به جرایم سیاسی 
در هیئت منصفه مطبوعات

قاضی ســراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در 
تعیین اعضای هیئت منصفه سراسر کشور 
گفت: امسال رسیدگی به جرایم سیاسی در 

هیئت منصفه مطبوعات عملیاتی می شود.

واکنش ایران به کشته شدن 
ابوبکر البغدادی

سخنگوی وزارت خارجه ایران کشته شدن 
ابوبکر البغدادی را پایان تروریســم و داعش 
ندانســت و گفت: این تفکر هنوز زنده است 
و ممکن اســت بقایای آن ها توســط خود 
آمریکایی ها بار دیگر ســازماندهی شده و در 

منطقه دست به عملیات  تخریبی بزنند.

امیدواری انگلیس به ادامه برجام
ســفیر بریتانیا در تهران با بیــان اینکه در 
تالشیم که اطمینان حاصل شود برجام پس 
از خروج آمریکا هنوز هم کار می کند، گفت: 
حتی زمانی که از اتحادیه اروپا خارج شویم، به 

اجرای تعهداتمان در برجام پایبندیم.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حجت االسالم حجت گنابادی نژاد

صدای مردم   

بدون تیتر
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با گذشت یک سال 
از بررسی الیحه 
الحاق ایران به 
کنوانسیون پالرمو 
در مجمع تشخیص 
و به نتیجه نرسیدِن 
آن، نظر شورای 
نگهبان درباره این 
الیحه مبنای عمل 
قرار خواهد گرفت

بــــــــرش

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

بازتاب

قاضی خطاب به متهمان: صداقت نداریدایرانی ها از یمن می توانند تل آویو را هدف بگیرند
سیاست: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مدعی شــده ایران موشک های 
دوربردی در یمن مســتقر کرده که می تواند 
فلسطین اشغالی را هدف قرار دهد. نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی کــه در کنفرانس خبری 
مشترک با »استیون منوشین«، وزیر خزانه داری 
آمریکا حضور داشــت، مدعی شــد: »ایران به 
دنبال ساخت سالح های نقطه زن است، یعنی 
موشک هایی که بتواند هر نقطه ای در خاورمیانه 
را  هــدف قرار دهــد«. وی اضافه کرد: »آن ها 
دارند این ســالح ها را داخل ایران می ســازند. 
می  خواهند آن ها را در عراق و ســوریه مستقر 
کنند و زرادخانه موجود در لبنان با 1۳0 هزار 
راکت را به زرادخانه ای با ســالح های نقطه زن 
تبدیل کنند«. نتانیاهو گفت: »آن ها به دنبال 
ساخت چنین سالح هایی هستند و البته همین 
حاال استقرار آن ها در یمن را با هدف رسیدن 
به اســرائیل از آنجا آغاز کرده اند«. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، پیشتر هنگام بازدید از یک 
پایگاه هوایی مدعی شده بود رژیم تحت امر او 
در جنگ احتمالی با ایران یا کشورهای عربی 

پیروز خواهد شد.
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در تکمیل 
ادعاهای قبلی، مدعی شــد: ایــران قصد دارد  
ازعــراق، ســوریه، لبنان و »یمــن« به عنوان 
پایگاه هایی برای حمالت موشــکی علیه رژیم 

صهیونیستی استفاده کند.
نتانیاهو که در جمع اعضــای »آژانس یهود« 
سخنرانی می کرد، مدعی شــد ایران به دنبال 
ســاخت سالح اتمی اســت و از تعهدات خود 

ذیل توافق هسته ای )برجام( عدول کرده است. 
اما برخالف ادعای نتانیاهو، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در 16 گــزارش متوالی، پایبندی 
جمهوری اسالمی ایران به اجرای برجام را تأیید 

کرده است.
رئیس کمیته عالی انقــالب یمن به ادعاهای 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان 
داد و گفت: این اظهارات اسرائیلی ها تنها پیامی 

برای تداوم تجاوزها به ملت یمن است.
محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب 
یمن و از رهبران انصاراهلل در واکنش به ادعاهای 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی 
بر وجود موشــک ایرانی در این کشــور گفت: 
نتانیاهو نمی تواند یک جمله را بدون تناقض 
کامل کند؛ او می گوید که ایرانی ها شــروع به 
وارد کردن موشک به یمن کرده اند، سپس در 
توییت دیگری می گوید گسترش توان موشکی 
برای ایران همچنان یک هدف اســت! چگونه 
ایران به این سرعت اهداف خود را عملی کرد و 
پس از خودکفایی شروع به صادرات آن به یمن 
کرد؟ اقدامات فریبکارانه شما به پایان رسیده و 

زمان شما نیز پایان یافته است.

سیاست: ششمین و آخرین جلسه محاکمه 
شــبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و 
شــرکت دارویی رسا برگزار شد. این جلسه 
در شــعبه ســوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایــم اخاللگران و مفســدان اقتصادی و 
به ریاســت قاضی مسعودی مقام به صورت 
علنی برگزار شد. شــبنم نعمت زاده فرزند 
محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام 
مشــارکت در اخالل عمده از طریق اخالل 
در توزیــع مایحتاج عمومــی دارو به مبلغ 
یــک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 
۳79 هزار و 599 ریال با علم به مؤثر بودن 
در ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی، 
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع 
به همان مبلغ ذکر شــده و سوءاستفاده از 
جواز و امتیاز تعویض شــده، مشارکت در 
اخالل نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز 
در شــبکه دارویی استان البرز بدون مجوز 
وزارت بهداشــت و نگهداری غیرمجاز دارو 
بدون تشــریفات قانونــی در حکم قاچاق 

بازداشت است. 
نعمت زاده گفت: اشــتباه من باور این بود 
کــه مشــکالت را آقای لشــکری پور حل 
می کند،بنــده نقش اجرایی نداشــتم و در 
هیچ کدام از جرایم دستورعملی از من وجود 

ندارد.
 وی گفت: تمام ســه ســال پــای خود را 
در فروش نگذاشــتم و حتی با مدیر مالی 
ایشان جلســه و دیداری نداشــتم، همه 
چیز را از دست دادم حتی آبرویم را.حتی 

یک بار به آقای لشــکری پور گفتم کاش 
به اندازه من مــرد بودی و پای کارت می 
ایستادی اما ایشان استعفا داد و چک 180 
میلیون تومانی را هم با خودش برد. قاضی 
در این لحظه گفت: اظهارات شــما شفاف 
نیســت. نعمت زاده گفت: قرآن بیاورید تا 
دســت روی آن بگذارم. قاضی پاسخ داد: 
شــما رئیس هیئت مدیره شرکت بودید، 
چطور می گویید در جریان نیســتید وقتی 
4 میلیــارد آوردید بی اطــالع بودید،چه 
طور مــی گویید در جریان نیســتید 22 
مرکز تأســیس کردید. نعمت زاده گفت: 
همه را لشــکری پــور انجــام داد. قاضی 
گفت: صداقــت ندارید، جلــوی دادگاه و 
در محضر  ســه قاضی صداقــت ندارید، 
چگونه 450 میلیــارد تومان درآمد دارید 
و می گویید بی اطالعید و مســتنداتی که 
باید می آوردید را یک ســال و نیم از تاریخ 
گذشته و نیاورده اید، وقتتان کافی بوده و 
دیگر فرصت دفاع ندارید و بهتر اســت در 
زندان نامه نــگاری نکنید، اظهارات خود را 

در مدت یک هفته به وکیلتان بدهید.

قوه قضائیهسیاست خارجی
آخرین دفاعیات متهمان اخالل یک هزارو850 میلیاردی در توزیع داروادعای جدید نتانیاهو درباره موشک های ایران:

دفاعی-امنیتی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

 جنگ ترکیبی پنج الیه دشمن را 
مهار کردیم

ایســنا: ســردار جاللی گفت: 
توانسته ایم جنگ ترکیبی که در 
پنج الیه آمریکا علیه ما آغاز کرده 
بود را مهار کنیم.  رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور با بیان 
اینکه در حال حاضر بسیاری از 

تهدیدها به شکل هیبریدی خود را نشان می دهد، گفت: 
ترکیب هیبریدی یعنی اینکه حمله ای از جنس ترکیبی 
از مؤلفه های قدرت یک کشــور به شکل جنگی چند الیه 
شکل بگیرد، همانند سیاسی، امنیتی، اقتصادی، سایبری 
و ... وی در بخشی از سخنانش گفت: هرچه شما بیشتر به 
فضای سایبری وابسته باشید آسیب پذیری شما نیز بیشتر 
است، یعنی در فضای سایبری در حال حاضر آمریکا بیش 

از ما آسیب پذیرتر است. 

سیاست خارجی
گزافه گویی وزیر خارجه فرانسه

مذاکره با ایران باید مسائل منطقه ای را 
هم شامل شود

فارس: وزیر خارجه فرانســه طی 
ســخنرانی در ابوظبــی بار دیگر 
خواستار گسترش مذاکرات با ایران 
به مسائلی فراتر از مسائل هسته ای 
شد و گفت: مذاکرات بین المللی 
با تهران بایــد موضوعات امنیتی 

منطقه و همچنین پرونده هسته ای را پوشش دهد. به نوشته 
روزنامه انگلیســی زبان »نشــنال« چاپ امارات، وی گفت: 
»می خواهم به دوستان اماراتی خود بگویم که ما هیچ گاه در 
مورد امنیت متحدانمان در منطقه مصالحه نخواهیم کرد«. 
در حالی که مذاکرات با ایران به درخواست طرف های غربی 
به مسائل هسته ای محدود شده، این نخستین بار نیست که 
یک مقام فرانسه از اضافه شدن مسائل غیرهسته ای به این 

گفت وگوها سخن می گوید. 

مجلس
الریجانی: 

 آمریکایی ها می دانند 
ما سالح هسته ای نداریم
مهر: رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: سال هاست گرفتار حقه بازی 
آمریکایی ها شــده ایم؛ خودشــان 
می دانند ما سالح هسته ای نداریم، 
اما می کوشند تا مردم ایران را آزار 
دهند. علی الریجانی در اجالسیه 

»مجاهــدان در غربت« در دامغان اظهار کرد:  اندیشــمندان 
غربی خــود اذعان دارند ادعای آمریکا در خصوص ســاخت 
سالح هســته ای در ایران بی معناست و ایران هویتی معتبر و 
نظامی مســتحکم دارد؛ آن ها خود می دانند تنها رژیمی که 
سالح های هسته ای متعدد در اختیار دارد، رژیم اشغالگر قدس 
است.  الریجانی ادامه داد: آمریکایی ها تنها دنبال نفت منطقه 
هستند و برای همین با جنگ افروزی در کشورهای مختلف، 

خون ریزی های زیادی به پا کردند تا به خواسته خود برسند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 پذیرایی از زائران امام هشتم)ع( با یک میلیون و 500 هزار بسته غذایی  آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی از توزیع یک میلیون و 500 هزار بسته غذایی در 
ایام شهادت امام رضا)ع( خبر داد.حامد صادقی گفت: این معاونت با توزیع یک میلیون و 100 هزار بسته غذای گرم و 400 هزار بسته صبحانه از 25 صفر تا 5 ربیع االول از زائران امام هشتم)ع( پذیرایی می کند.

وی ادامه داد: وعده های غذایی بسته بندی شده در میان زائران پاکستانی و افغانستانی، مواکب بین راهی، اطراف حرم و محل اسکان زائران توزیع می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی خبر داد
 انتشار 10 هزار جلد قرآن مجید

از محل نذورات در طرح »نذر بهشتی«
آســتان: مدیر عامل مؤسسه چاپ و 
انتشارات آســتان قدس رضوی گفت: 
در راستای توسعه وقف و نذر و استفاده 
از مشارکت های مردمی و همچنین با 
توجه به  مأموریت و رســالت مؤسسه 
چاپ و انتشــارات آستان قدس رضوی 
در خصوص چاپ قرآن کریم تاکنون از 

محل مبالغ نذورات قرآن در طرح »نذر بهشتی«، 10 هزار جلد قرآن تولید شده 
است.

مســعود فرزانه به خبرنگار ما گفت: در سال گذشته 8 هزار جلد قرآن کریم به 
همت این مؤسسه تولید و تحویل آستان قدس رضوی شده است و به تازگی نیز 
2هزار جلد قرآن تولید شده که تا پایان ماه صفر به آستان قدس رضوی تحویل 

داده خواهد شد.
وی با اشــاره به  دیگر اقدامات مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
در راســتای ترویــج فرهنگ نذر و وقف در حوزه قرآن کریــم، ادامه داد: در 
سال جاری با استفاده از ظرفیت  مناســبت های خاص، برنامه  محوری »نذر 
بهشــتی« در راستای توسعه فرهنگ وقف و نذر برای قرآن کریم ویژه زائران 

بارگاه منور رضوی اجرا شد.
مدیر عامل مؤسســه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی بیان کرد: اقدام دیگر 
این مؤسسه در ایام پایانی ماه صفر، مشارکت در استفاده از بستر توزیع محصوالت 
فرهنگی ســایر مجموعه های وابسته به  آستان قدس رضوی بود، این اقدام نیز با 

هدف برجسته سازی و اطالع رسانی نماد »نذر بهشتی« صورت پذیرفت.
فرزانه افزود: استفاده از فضای مولتی مدیا، تلویزیون های شهری، فضای مجازی و 
سامانه پیامکی آستان قدس رضوی، حضور در تمامی فروشگاه های محصوالت 
رضوی، حضور در موکب های اســتقبال از زائران پیاده و محل ورود مســافران و 
زائران در مبادی ورودی شــهر مشهد و حضور مســتقیم در اجتماع بزرگ روز 
شهادت امام رضا)ع( از دیگر اقدامات در راستای ترویج فرهنگ وقف و نذر توسط 

این مؤسسه است.
وی تصریح کرد: طرح »نذر بهشتی« با همکاری اداره نذورات آستان قدس رضوی 
انجام می شود و در قالب آن، قرآن های وقف شده و نذری در دو بخش با توجه به 
 نیت واقفان و نذر کنندگان برای حرم رضوی و سایر بقاع متبرکه دریافت می شود.

مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی بیان کرد: عالقه مندان 
به  انجام »نذر بهشــتی« می توانند با مراجعه به  دفاتر نذورات حرم مطهر رضوی 
یا شــماره گیری کد دســتوری #8* در تلفن همراه و یا به ســامانه وقف و نذر 
رضوی به  آدرس nazr.razavi.ir مراجعه کرده، همچنین با شــماره حساب 
8130221281 به  شناسه واریز 2230 بانک ملت شعبه آستان قدس رضوی در 

این طرح مشارکت داشته باشند.

قصه های جالب خدمت در تیم سیاه پوشی حرم
حرم امام رضا)ع( را چه کسانی سیاه پوش می کنند؟

آستان: شاید یکی از پرسش هایی که 
ذهن بســیاری از زائران و مجاوران امام 
هشــتم)ع( را درگیر خود می کند این 
باشــد که سیاه پوشی  حرم چگونه و به 

چه شکل اجرایی می شود.
حرم امــام رضــا)ع( مرکــزی دارد با 
عنوان اداره فنی و روشــنایی که بخش 

سیاه پوشی حرم زیرمجموعه این اداره فعالیت می کند.
سیاه پوشــی حرم سال های ســال است که انجام می شــود و در ایام شهادت و 
ماه محرم و صفر این بخش، اقدام به نصب پرچم و کتیبه مشــکی بر ایوان ها و 

ورودی های حرم می کند.
امســال نیز به  رســم هر ساله این آســتان، سراسر حرم ســیاه پوش شد و این 

سیاه پوشی تا سوم ربیع االول ادامه دارد. 

  تیمی متشکل از خیاط، خطاط، دست دوز، چاپگر و...
مجید عامری، مسئول تیم سیاه پوشی حرم مطهر رضوی، ساکن تهران و خادم 
افتخاری حرم امام رضا)ع( است، می گوید: در تهران کارگاه تولید پوشاک داریم، 
به طور کلی خیاطی شغل پدری من است و از کودکی در میان همین پارچه ها و 
چرخ های خیاطی بزرگ شدم. کمی که بزرگ تر شدم به نصب پرچم سیاه برای 
 اماکن متبرکه عالقه پیدا کردم و دوســت داشــتم این گونه به ساحت ملکوتی 

اهل بیت)ع( عرض ارادت کنم.
ابتدا از عتبات شــروع کردم، البته در آنجا کار خیلی محدود بود و تنها به نصب 
پرچم سیاه روی گنبد خالصه می شد و با توجه به اینکه در آنجا این کار توسط 
خوِد عتبات انجام می شد خیلی مورد استقبال قرار نگرفتیم تا اینکه سال 89 از 
آستان قدس درخواست کردیم که در ایام عزا تبرکاً حرم را سیاه پوش کنیم که 

آن ها نیز پذیرفتند.
در ابتدا کار خیلی محدود و در حد نصب چند پرچم بود، به  طور کلی سازماندهی 
شــده پیش نمی رفتیم و غیررســمی کار می کردیم و چیزی بــا عنوان گروه 
سیاه پوشی حرم نبودیم؛ اما از سال 95 که خادم حرم مطهر شدم کار را رسمی تر 

و با سازماندهی بیشتری آغاز کردم.
ابتدا اقدام به تشکیل تیمی متشکل از خیاط، خطاط، دست دوز، چاپگر و چند نفر 
دیگر کردم که هر کدام جزو سرآمدان حرفه خود هستند، کوشیدم این کار را با 

وسواس انجام دهم تا نتیجه ای درخور را شاهد باشیم.
زمانی که ایام عزاداری آغاز می شــود طرح و نقشــی را که مد نظر داریم به اداره 

روشنایی می فرستیم و پس از تأیید، کار آغاز می شود.

  برای سیاه پوش کردن بیش از یک هزار متر پارچه نیاز است
برای سیاه پوش کردن کل حرم بیش از یک هزار متر پارچه نیاز است، می دانید 
که حرم وسعت بسیاری دارد و برای سیاه پوش کردن آن بدون شک این میزان 

پارچه نیاز است.
مجید عشــق به ائمه و خاصه امام رضا)ع( را دلیل ورودش به این کار می داند و 

معتقد است: این کار برکات بسیاری دارد و تأثیر زیادی بر زندگی.
می گوید: برای این کار ریالی دریافت نمی کند و تنها آستان قدس هزینه پارچه 
را پرداخت می کند و مابقی توســط تیم سیاه پوشی دنبال و تهیه می شود بدون 
دســتمزد مادی که البته معتقد است دســتمزد معنوی آن قطعاً جای دیگری 

محاسبه می شود.
مجید ادامه می دهد: امــام رضا)ع( خود دنباله این کار را دارد و قطعاً بدون نظر 
ایشان این کار پیش نمی رود. به طور مثال روزی می خواستیم بخشی از حرم را 
پرچم سیاه بزنیم که احتیاج به یک پارچه 9 متر در عرض سه متر داشتیم و با 
مشــورت یکی از دوستان قرار بر این شد یک َشنل مشکی مخمل برای این کار 

تهیه شود.

 وقتی یک طاقه پارچه تنها برای حرم امام رضا)ع( طاقه شده باشد
برای تهیه پارچه به بازار رفتم، یکی از دوستان همین که متوجه شد برای حرم 
امام رضا)ع( می خواهم گفت یکی از تجار چنین چیزی را دارد و در تماسی با این 

تاجر گفت به اندازه 9 متر شنل مشکی الزم داریم.
تاجر ابتدا ُغرولند کرد که تهیه این میزان پارچه و طاقه زدن آن کار مشکلی است 
و نمی صرفد که خود را به دردســر بیندازد آن هم تنها برای 9 متر پارچه. اما به 
محض اینکه متوجه شد برای حرم آقا می خواهیم پذیرفت و شماره انبار را داد، 
زمانی که با انبار تماس گرفتیم، انباردار هم ُغرولند کرد که چرا باید برای تنها 9 
متر پارچه این میزان دردسر را متحمل شود، او نیز وقتی فهمید برای کجا پارچه 

را می خواهیم به  سرعت قبول کرد.
قرار شــد تا زمانی که پارچه را می آورند گشتی در بازار بزنم، وقتی به فروشگاه 
دوستم بازگشتم گفت اتفاق جالبی رخ داده، موضوع را جویا شدم که توضیح داد 
زمانی که انباردار میان پارچه ها می گشته تا آن چیزی که می خواهی بیابد و طاقه 
را در نهایت قیچی بزند مشاهده می کند همان پارچه به همان میزان 9 متر در 
یک طاقه وجود داشته و این در حالی است که تمام طاقه ها 30 متر هستند، اما 

همان یک طاقه 9 متر بوده!

آستان: تولیــت آستان قدس رضوی کار 
فرهنگی و بــاال بردن معرفت دینی زائران 
را اولویت نخســت آســتان قدس رضوی 

دانست.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
در دیدار جمعی از نویســندگان و مؤلفان 
کتاب هــای رضوی و معارفی کشــور که 
همزمان با سالروز شــهادت امام رضا)ع( 
در تــاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، با تأکید بر اینکه وجهه همت آستان 
قدس رضوی مسائل فرهنگی است، اظهار 
کرد: امــام رضا)ع( در حدیثی می فرمایند 
»خداوند رحمت کند آن کسی را که امر ما 
را زنده کند، علوم ما را فرا گیرد و به مردم 
بیاموزد که اگر مردم زیبایی های گفتار ما 
را می دانستند، از ما پیروی می کردند« آیا 
پس از یک هزار و 200 سال، زمان آن فرا 
نرسیده ما شــیعیان به این فرمایش امام 
بپردازیم؟ به ویژه اکنون که به برکت وجود 
مقدس جمهوری اسالمی بستر تحقق آن 

فراهم شده است.
وی افزود: از نظر ســاخت و ساز و توسعه 
رواق ها و صحن هــای حرم مطهر رضوی 
در دوران مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی، 
کارهای بســیار خوب، ارزشمند و فاخری 
صورت گرفته است، به طوری که در حال 
حاضر ما از این نظر هیچ کمبود و مشکلی 
نداریم، در حال حاضر فضا و امکانات حرم 
مطهر رضوی جوابگوی حجم زائران تشرف 
یافته، هست، البته ممکن است در آینده 
نیاز به اقداماتی برای توسعه فضا احساس 
شــود، اما در حــال حاضر ایــن ضرورت 

احساس نمی شود.
وی با اشــاره به اقدامات مؤثــر و ماندگار 
دوران تولیت آیت اهلل رئیسی، تصریح کرد: 
یکسری خدمات اجتماعی مانند رسیدگی 
به محرومان در دوران تولیت برادر عزیزمان 
جناب آقای رئیسی انجام شد که الحمدهلل 
به برکت حضور هر چند کوتاه ایشــان در 
جایگاه تولیت آستان قدس رضوی کارهای 
بسیار خوب، ارزشمند و ماندگاری انجام و 
فضاهای جدیدی ایجاد شد که جایش در 

آستان قدس رضوی خالی بود.

  فرهنگ؛ اولویت نخست 
آستان قدس رضوی

تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر 
اینکه اولویت نخست آستان قدس رضوی 
مسائل فرهنگی است، گفت: در جلسه ای 
که برای مفتخر شــدن به لباس خدمت 
در آســتان قدس رضــوی خدمت رهبر 
معظم انقالب بودم، ایشان فرمودند: »در 
مسائل فرهنگی بسیار کار کنید و مسائل 
فرهنگــی را جدی بگیرید« و ســپس از 
من پرســیدند: »ساالنه چه تعداد زائر به 
مشهد مشرف می شــود؟« عرض کردم 
»بر اســاس گفته ها حــدود 30 میلیون 
نفر« معظم له فرمودند: »ما نمی گوییم با 
تمام 30 میلیون نفر ارتباط برقرار کنید، 
ولی الاقل با 5 میلیون نفر از آن ها ارتباط 
بگیرید، اگر شــما هر سال 5 میلیون نفر 
را بتوانید جذب کنیــد و با آن ها ارتباط 

فرهنگی برقرار کنید، پس از چند سال بر 
کل کشور تأثیر گذاشته اید«.

وی اضافه کرد: ایــن توصیه رهبر معظم 
انقالب به بنده بوده است که باید حتماً به 
آن توجه کنیم و بتوانیم پاسخگوی مطالبه 

ایشان باشیم.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به 
عرصه هایــی در حوزه فرهنــگ که باید 
متحول شود، ابراز کرد: کتاب های موجود 
در حرم مطهر شــامل قــرآن، مفاتیح و 
منتخب ادعیه می شود، از زمانی که بنده 
یادم هســت همین بوده، سبک ترجمه ها 
واقعاً ابتدایی اســت، آیا هیچ نوآوری و کار 
جدیدی در ترجمه برای ســنین و سطوح 
مختلف نمی شود انجام داد تا خوانند گان 
بتواننــد فهم صحیح تری از قرآن کســب 

کنند؟
وی ادامــه داد: ما باید در حــرم عالم آل 
محمد)ص( محل هایی ویژه کتاب داشته 
باشــیم، کتاب »عیــون اخبارالرضا« در 
حــرم امام رضــا)ع( وجود نــدارد؛ همان 
گونه که تعــداد نهج البالغه هــا در حرم 

امیرالمؤمنین)ع( اندک است.
حجت االسالم والمســلمین مروی گفت: 
البته شــاید اگــر کتاب قطــور »عیون 
اخبارالرضا« را با همان چاپ و ترجمه های 
سنگین قدیمی در قفسه های کتاب حرم 
مطهر بگذاریم، مطلوب و مخاطب پســند 
نباشــد، این کار شما نویسندگان و اهالی 
علم و قلم اســت که به گونه ای این کتاب 

را برای استفاده عموم آماده کنید.

 ترسیم چشم انداز انتشارات 
آستان قدس رضوی

حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه 
ضمن ترسیم چشم انداز انتشارات آستان 
قدس رضوی گفت: باید انتشارات آستان 
قدس رضوی به نامی قابل اطمینان برای 
مردم در کشور تبدیل شود، باید به نقطه ای 
برســیم که وقتی مردم نام و آرم »به نشر« 
را روی کتابی می بینند با اطمینان خاطر 

آن را بخرند.

وی افزود: »به نشــر« باید بــه جایگاهی 
برســد که رهبر معظم انقــالب برای این 
 انتشارات همان تعبیری را به  کار ببرند که

امام خمینــی)ره( در خصوص کتاب های 
شهید مطهری فرمودند؛ یعنی رهبر معظم 
انقالب بفرمایند: »من تمام کتاب های دینی 
را که آســتان قدس چاپ می کند، تأیید 
می کنم« این هدف و چشــم اندازی است 
که باید برای رســیدن به آن تالش کنیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی آفت کار 
فرهنگی را نگاه آماری و کمی دانســت و 
گفــت: در حوزه فرهنگ به هیچ عنوان به 
کمیت، آمار، اعــداد و ارقام توجه نداریم، 
افتخار ما این نیســت که بگوییم در سال 
چه تعداد کتاب چاپ کرده ایم، اگر شــده 
در طول سال تنها یک کتاب چاپ کنیم، 
اما آن کتاب، کتابی فاخر، مخاطب پسند و 
تأثیرگذار باشد، همان یک کتاب برای ما 

قابل قبول و افتخار است.
وی بــا تأکید بر اینکه در حــوزه اقدامات 
فرهنگی تنها به دنبال انجام کارهای فاخر 
و ارزشمند هستیم، گفت: برای تحقق این 
مهم به میزان توان و به حد مقدورات حاضر 

به هزینه هستیم.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
در مقوله معارف کارهای بسیاری در کشور 
انجام شــده اما آثار آن ها در جامعه خیلی 
قابل مشاهده نیست، بیان کرد: فرصت های 
معرفتی و فرهنگی که ما در اسالم داریم، 
هیچ دین و مذهــب دیگری ندارد. دو ماه 
محرم و صفر و یک ماه رمضان داریم، این 
سه ماه ده ها میلیون نفر را در کشور تحت 
تأثیر قرار می دهد، آن هم با احساســات و 
آمادگی روحی کامل برای پذیرش معارف 
اسالمی، از این فرصت ها چقدر توانسته ایم 

استفاده کنیم؟

 روایات و ادعیه 
سرمایه ای بزرگ برای تشیع

تولیت آستان قدس رضوی افزود: احادیث، 
ســخنان و ادعیه ای که شیعه از حضرات 
معصومین)ع( دارند، در هیچ دین و مذهب 

دیگری نیســت، این سخنان سرمایه های 
بزرگی هستند که خداوند متعال در اختیار 
ما قرار داده اســت، بایــد به گونه ای عمل 
کنیم که معاشرت ها و سبک زندگی جامعه 
پس از ماه های محرم، صفر و رمضان کمی 

تغییر کند و اسالمی تر شود.
وی خطاب به نویسندگان و شاعران آیینی 
حاضر در جلسه گفت: هدف اصلی آستان 

فرهنگی  کار  قدس رضوی 
و باال بــردن معرفت دینی 
زائران اســت، ما این سخن 
امام رضا)ع( که می   فرمایند 
»َرِحَم اهللُ َعْبدا اَْحیا أْمَرنا« 
را شــعار و هدف خود قرار 
دســتیابی  برای  و  داده ایم 
به این هدف دســت نیاز به 
سوی شــما اهالی فرهنگ، 
اندیشــه، هنر و قلــم دراز 
می کنیم، از شما می خواهیم 
پیشــنهادهایتان را بــرای 
در  فرهنگــی  اقدام هــای 
حوزه های مختلف از جمله 
حرم مطهر به ما ارائه دهید.

وی ابراز کرد: میانگین حضــور زائران در 
حرم مطهر حدود دو ســاعت است، پس 
از آن ما برای زائران هیچ برنامه ای نداریم 
که معموالً اوقات آن ها با حضور در مراکز 

تفریحی و مراکز خرید پر می شود.
حجت االســالم والمسلمین مروی گفت: 
به میــزان توان و امکانــات تالش داریم 
تــدارکات الزم را بــرای اندیشــمندان 
فراهم  فرهنــگ  و صاحبنظــران حوزه 
آوریم، ما از شــما می خواهیــم با ایجاد 
کارگروه هایی تخصصی طرح و ایده برای 
اقدامات فرهنگــی در حوزه های مختلف 
از جمله پر کــردن بهتر اوقات زائران در 

مشهد به ما ارائه بدهید.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار تعدادی 
از نویســندگان به بیان دیدگاه ها و نقطه 
نظرات خود در ارتبــاط با بهبود و ارتقای 
کیفیــت کتاب هــای معارفــی و رضوی 

پرداختند.

افتخار ما این 
نیست که بگوییم 

در سال چه 
تعداد کتاب چاپ 

کرده ایم، اگر شده 
در طول سال 

تنها یک کتاب 
چاپ کنیم، اما آن 

کتاب، کتابی فاخر، 
مخاطب پسند و 
تأثیرگذار باشد

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار جمعی از نویسندگان و مؤلفان کتاب های رضوی تأکید کرد

باال بردن معرفت دینی زائران، اولویت آستان قدس رضوی
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 جاده کالت ایستگاه و موکب ندارد.
09150009169

 از آســتان قدس رضوی بابــت اطعام 
30هــزار نفر از زائران اربعین حســینی از 

کشور افغانستان، صمیمانه تشکر می کنیم.
09300009083

 ســالم. فکــری بــه حــال لیوان های 
پالستیکی آبخوری های حرم مطهر بکنید. 

هزاران لیوان در روز...
09150003920

 پیشنهاد می شود به جهت ترویج فرهنگ 
سالم سازی جسمانی دو نوبت در هفته بلیت 
استخر آســتان قدس به صورت رایگان در 

اختیار داوطلبان قرار گیرد.
09150000460

 لطفاً کتاب های ادعیه و قرآن در صحن 
جامع رضوی بیشتر قرار داده شود زیرا تعداد 
زائران در ایام پرازدحام در این صحن، نسبت 

به سایر صحن ها بیشتر است.
09390003059

 از آســتان قــدس رضــوی و همه خدمه 
افتخاری و خدمتگزاران بــارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( به خاطر ارائه خدمات مطلوب در ایام 
شلوغ و پرازدحام زائران، صمیمانه سپاسگزاریم.

09130003047

در آیین »تا قدمگاه خورشید« انجام شد 
عزاداران بهبهانی میهمان 
موکب آستان قدس رضوی

 آســتان: همزمان با ســالروز شــهادت 
امام رضــا)ع( و طبق یک ســنت دیرینه 
اجتماع بــزرگ و باشــکوه ۶0 هزار نفری 
پیاده روی مردم شهرستان بهبهان و مناطق 
اطــراف در قدمگاه مقدس امــام رئوف)ع( 
برگزار شــد.در این آیین سنتی مذهبی که 
با حضور  اقشار مختلف مردم و خادمیاران 
رضوی برگزار و از شبکه استانی خوزستان 
به صورت مستقیم پخش شد، مردم عزادار 
از نخستین ساعات روز با حرکت به سمت 
قدمگاه امــام رضــا)ع( در منطقه تاریخی 
ارجان به عــزاداری پرداخته و موکب های 
رضوی به ویــژه موکب دربانان حرم مطهر 
امام رضا)ع( نیز در طول مسیر از سوگواران 

و زائران امام رضا)ع( پذیرایی کردند.
مســئول اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
بهبهان در خصوص برگزاری مراسم آیینی 
پیاده روی مردم بهبهــان با عنوان اجتماع 
بزرگ »تا قدمگاه خورشید« در گفت وگو با 
خبرنگار آستان نیوز، گفت: امسال این مراسم 
به دنبــال تبلیغات و اطالع رســانی خوب 
رســانه ها به ویژه خادمیاران رسانه کشور، 
بسیار باشکوه تر و با افزایش شرکت کنندگان 
بیشتری نسبت به سال گذشته با جمعیت 

۶0 هزار نفری برگزار شد.
حجت االسالم حسینوند با تأکید بر همکاری 
و همیاری خــوب دســتگاه ها و نهاد های 
اجرایی و زیرســاختی در برگزاری باشکوه 
اجتماع بزرگ تا قدمگاه خورشــید در سال 
جاری گفت: افزون بر موکب دربانان آستان 
قدس رضوی در مجمــوع 105 موکب به 
همت مــردم و بانیان نیکوکار این اســتان 
در مســیر پیاده روی مستقر شد و عالوه بر 
پذیرایی از هیئت های عزاداری، برنامه های 
خوب کیفی و فرهنگی را نیز برای سوگواران 
رضوی و شــرکت کننده در این مراسم اجرا 

کردند.
وی با اشاره به همیاری و مشارکت 50 نفر 
از خادمیــاران رضــوی در موکب ها گفت: 
عالوه بر توزیع ۴5 هــزار پرس غذای گرم 
بین سوگواران رضوی که 10 هزار پرس آن 
از موکب دربانان آســتان قدس رضوی بود 
مردم نیز به صورت خودجوش توزیع خیرات 
و نذورات محلی و غذاهای سنتی این منطقه 

را به صورت فراگیر داشتند.
حجت االســالم حســینوند اظهــار کرد: 
آیت اهلل عبدالکریم فرحانی، نماینده مردم 
خوزســتان در مجلس خبرگان رهبری، 
یکی از ســخنرانان اصلی مراســم در سه 

منطقه محوری قدمگاه بود.
ناصر ســلطانی، خادم دربان کشیک دوم 
آســتان قدس رضوی و مســئول موکب 
دربانان آســتان قدس رضوی در اجتماع 
بزرگ تا قدمگاه خورشــید در بهبهان نیز 
از توزیع 10هزار پرس غذا در این موکب 
عالوه بر پخش اقالم متبرک حرم رضوی 
خبــر داد و گفت: آیین تبرک جســتن 
به پرچم متبرک رضــوی نیز که در این 
موکب افراشــته شد توســط سوگواران و 

زائران قدمگاه انجام شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آســتان: زائران مقابل میزهای سرتاسری 
گوشــه ای از رواق دارالمرحمه ایستاده اند و با 
دقت خاصی به چرخش قلم و نمایش مرکب 

روی کاغذ نگاه می کنند.
بعضی از زائران هم در این اندیشــه هستند 
تا عبارتی زیبا برگزیننــد و آن را به هنرمند 
بدهند. هنرمندانی  خوشــنویس ســفارش 
که بــه دعوت مؤسســه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضــوی از شــهرهای دور و 
نزدیک میهمان بــارگاه نورانی امام رئوف)ع( 
شــده اند تا در ویژه برنامه چهارساعته کتابت 
»ســوگ نگاری خورشید« در ایام شهادت آن 
حضرت قلم فرسایی کرده و اثری با خط خوش 
به زائران و مجاوران این آستان مقدس هدیه 

کنند... .

 معرفی جایگاه خوشنویسی ایران
میزها مملو از کاغذهای ســفیدی است که 
عبارت ســوگ نگاری خورشــید حرم مطهر 
رضوی در بخش پایینی آن به چشم می خورد. 
 عبارت هایــی همچون یا امــام رئوف، یا عالم 
آل محمد)ص( یا ابیاتی مثل فقیر و خســته 
به درگاهت آمدم رحمی... که جز والی تو ام 
نیست هیچ دستاویز، با مرکب های مشکی و 
رنگی روی این برگه ها نقش می بندد. در این 
بین، محمدعلی چمی گو، مدیرعامل مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی ابراز 
می کند: »امشب اتفاق بسیار خوبی با حضور 
بیش از 80 هنرمند از اســتادان خوشنویس 
و کاتبــان کالم وحی کشــور از جمله حدود 
30 هنرمنــد از دارالکتابه قرآن کریم در کنار 

مضجع شریف حضرت رضا)ع( رقم خورد. این 
خوشنویسان با خوشرویی اسامی و القاب این 
امام همام را برای زائران و مجاوران حرم مطهر 
رضوی کتابت می کنند. اجرای این ویژه برنامه 
28 صفــر موجب خرســندی دوطرفه مردم 
و هنرمندان شــده است«. آثاری به خط های 
مختلف همچون نســتعلیق، نســخ و ثلث و 
حتی رقعه در بین یادگاری های کتابت  شده 
برای زائران این آستان مقدس دیده می شود. 
احمد عبدالرضایی، عضو شــورای ارزشیابی 
انجمن خوشنویسان ایران و از کتیبه نویسان 
حرم مطهر رضوی کــه از قم میهمان برنامه 
سوگ نگاری خورشید شــده است، می گوید: 
»حروف الفبای فارســی با عربی مشابه است، 
از این رو آثار خوشنویســی هنرمندان ادوار 
تاریخی حرم مطهر رضوی همچون کتیبه های 
صحن ها و کیفیت آن ها برای بسیاری از زائران 
غیرایرانــی جالب توجه اســت. در این بین، 

برگزاری چنین ویژه برنامه ای با این شمار باالی 
خوشنویس، نشان دهنده جایگاه این هنر در 
ایران و داشــته های ماست. به  طور مثال خط 
نسخ و ثلث در دوران انقالب اسالمی در کشور 

رشد کرده است«.

 تقویت ترویج فرهنگ اهل بیت)ع(
جمعیت مشــتاقان هنر، لحظــه به لحظه 
بیشــتر می شــود. بســیاری از زائران روی 
قالی های قرمز رنگ رواق دور هم نشسته اند 
و منتظرند تا مرکب یادگاری شــان خشک 
شــود. فاطمه حامــدی نوجوان 13ســاله 
تهرانــی از جملــه این زائران هنردوســت 
اســت. او می گوید: »اتفاقی با خانواده ام به 
رواق دارالمرحمــه آمده بــودم که با دیدن 
اشــتیاق دیگر زائران، ترغیب شدم تا یکی 
از بانوان خوشــنویس حاضر در این برنامه، 
را کتابت  برایم عبــارت شمس الشــموس 

کند«. نوجــوان دیگری با پــدرش آمده و 
به نوشــتن متعدد عبارت ضامن آهو توسط 
یکی از خوشنویســان جــوان می نگرد. این 
تکرار، ترسیم کننده شمایی از یک آهوست. 
علیرضا بخشی از دیگر اســتادان برجسته 
خوشنویســی کشــور و اســتان قم بیان 
می کند: »یکی از رســالت های ما شیعیان 
ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( اســت، بی شک 
بهره گیــری از هنــری مثل خوشنویســی 
برای انجــام این رســالت، بــار تبلیغی و 
فرهنگــی آن را دوچنــدان و وظیفه ما را 
هم ســنگین تر می کند. همچنین برگزاری 
چنین رویدادهای فرهنگی موجب آشنایی 
مســتقیم عامه مردم با این هنر اســالمی- 
ایرانی و برقراری ارتباط خوشنویس و مردم 
با توجه به نیازهای اعتقادی آنان می شــود. 
این آثار خلق شده برای سال های متمادی 
در خانه های زائــران و مقابل دیدگان آنان 
قرار می گیرد. بدین  ترتیب می تواند موجب 

تقویت جایگاه اعتقادی آنان شود«. 
در میان 50 خوشــنویس خراســانی برنامه 
ســوگ نگاری خورشــید، مصطفی یونسیان 
هنرمند مشهدی و دارای درجه فوق ممتاز که 
از سال 1390 با دارالکتابه همکاری می کند، 
نیــز حضــور دارد. او به ارتباط هنر قدســی 
خوشنویســی با آیات الهی و احادیث اشــاره 
می کند و می افزاید: »اجرای آثار خوشنویسی 
در فضاهای معنوی همچون حرم مطهر رضوی 
بر معنویــت آن می افزایــد و از طرف دیگر 
تأثیر بیشــتری روی بازدیدکنندگان چنین 

برنامه هایی می گذارد«.

سوگ نگاری در ماتم خورشید
80 استاد خوشنویس در جمع زائران در عزای حضرت رضا)ع( قلم زدند 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت وگو



ایران اسالمی در سوگ شمس الشموس گریست
معارف: روزهای گذشته مردم ایران اسالمی سوگوار شهادت امام 
رئوف)ع( بودند و مشــهدالرضا یکپارچه در غم جانسوز شهادت 

شمس الشموس سیاه پوش و عزادار بود.
 عزاداران و سوگواران رضوی از اقصی نقاط کشور و جهان خود را 
به دارالُعشاق مشهد، حریم ملکوتی امام رضا)ع( رساندند تا در روز 

شهادت امام رئوف)ع( به اقامه عزا بپردازند.
حرم رضوی از چند روز گذشته پیوسته شاهد حضور دسته های 
عــزادار بود که از میدان  های اطراف حرم به ســمت بارگاه منور 
رضوی به حرکت درآمدند و در صحن و ســرای امام مهربانی ها 

 عزاداری کردند.زائــران پیاده نیز  زینت بخــش مجالس روضه 
امام رضا)ع( بودند و  در گوشه گوشــه حرم مشــغول عزاداری و 
سینه زنی؛  همه زائران به حرم غریب الغربا آمده اند تا به موالی خود 
عرض ارادت و دلدادگی کرده و کنار مضجع شریفش آرام بگیرند.
حرم ملکوتی حضــرت ثامن الحجج)ع( دیــروز میزبان زائران 
دلسوخته ای بود که رنج سفر را از راه  های دور و نزدیک بر خویش 
هموار کرده  تا با تشــرف به این صحن و ســرای مالئک نشین، 
شهادت امام رضا)ع( را به ساحت آسمانی امام زمان)عج( تسلیت 
گویند و در طواف ضریح امام رضا)ع(، ایشان را در محضر خالق 

گزارش
حال و هوای مشهد در دهه آخر صفر چگونه بود؟

آستان نیوز: تولیت آستان قدس رضوی گفت: اینکه تصور کنیم 
دشمن برای ما قدمی برمی دارد و به ما کمک خواهد کرد، توهمی 
است که از دشمن نشناســی و بی توجهی به آموزه های اسالمی و 

نبوی ریشه می گیرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم خطبه خوانی شب 
شهادت امام علی بن موسی الرضا)ع( که با حضور خادمان و زائران 
بارگاه منور رضوی در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر برگزار شد، 
ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت جانگداز پیامبر 
گرامی اسالم)ص( و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی)ع( و امام 
رضا)ع(، با بیان اینکه بر اساس آموزه های اسالمی رمز سعادت انسان 
»ایمان« و »پایداری در راه حق« اســت، اظهار کرد: ایمان صرف به 
تنهایی برای سعادتمندی انسان کفایت نمی کند؛ در تاریخ اسالم 
انسان های با ایمان بسیاری بودند که در بزنگاه ها و تنگناها نتوانستند 
دوام بیاوردند و بر ایمان خود اســتوار بمانند، از این رو اسالم پس 
از ایمان شــرط مهم دیگر برای سعادت را »استقامت و پایداری در 

راه حق« می داند.

 پایداری، شرط سعادت در وادی توحید
وی با تأکید بر اینکه در وادی توحید، شــرط سعادت »پایداری و 
اســتقامت« اســت، تصریح کرد: با نگاهی به تاریخ اسالم می توان 
اهمیت اســتقامت و ثبــات رأی را درک کرد؛ هرکجا اولیای الهی 
دچار تنهایی و غربت شدند، دلیلش انسان های در ظاهر با ایمانی 
بودند که نتوانستند در راه اسالم ثابت قدم بمانند و ولی خدا را تنها 

گذاشتند.
تولیت آســتان قدس رضــوی گفت: امام حســین)ع( در روایتی 
می فرمایند: »هنگامی که بال و ســختی بر انسان ها چیره می شود، 

ثابت قدم ها اندک هستند«.
وی در ادامه درباره توهم دوســت پنداری دشمنان هشدار دارد و 
گفت: اینکه تصور کنیم دشــمن برای ما قدمی برمی دارد و به ما 
کمک خواهد کرد، توهمی است که از دشمن نشناسی و عدم توجه 

به آموزه های اسالمی و نبوی ریشه می گیرد.

 هدف دشمن؛ ضربه به باورهای دینی
حجت االسالم والمسلمین مروی هدف دشمن را گرفتن باور قلبی 
مؤمنان به دین دانســت و ابراز کرد: دشمن می خواهد شعارهای 
آزادی بخش و توحیدگرایانه اسالم را از مسلمانان بگیرد و تا زمانی 
که مســلمانان در موضع ایمان پایدار باشــند، دشمن دست بردار 

نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس آیات و روایات اسالمی یکی از حربه های 
دشمن برای شکستن پایداری مؤمنان، تحقیر است، گفت: دشمن 
با سرزنش، تحقیر و کوچک کردن تالش می کند از رشد، پیشرفت 
و آبادی جوامع جلوگیری کند، حربه دشمن برای تسلط بر ملت ها 
تلقین ناتوانی، ناکارآمدی و یأس نسبت به توانایی های داخلی است.

 دشمن با تحقیر، روحیه خودباوری جوامع را می گیرد
تولیت آستان قدس رضوی افزود: این گونه تلقین می کنند که »اگر 

راه آبادانی، پیشرفت، ســعادت، کمال، رشد اقتصادی و تکنولوژی 
می خواهید، باید به ســراغ ما بیایید، شــما قدرت تأمین سعادت و 
خوشبختی خود را ندارید، علم، دانش و تکنولوژی و صنعت دست 
ماســت، در برابر ما زانو بزنید تا هر آنچه الزم است به شما بدهیم«؛ 
این گونه ملت ها را تحقیر و کوچک می کنند و روحیه خودباوری را 
از انسان ها می گیرند و انسانی که روحیه خودباوری و اعتماد به نفس 
نداشته باشد، تسلیم هر مقام و قدرتی می شود و راه پیشرفت و تمدن 

را بر خود مسدود می کند.

 امام رضا)ع( و تبیین مبانی دینی در دوران خفقان
وی در ادامه به شرایط سخت و خفقان آور دوران امام رضا)ع( اشاره و 
ابراز کرد: امام رضا)ع( در دوران تاریک و خفقان آور حکومت عباسی، 
در سخت ترین و طاقت فرساترین شرایط بیشترین خدمات را نسبت 

به اسالم ناب محمدی انجام دادند.

حجت االسالم والمســلمین مروی افزود: امام هشتم)ع( در زمانی 
می زیستند که معروف بود از شمشیر هارون خون می چکد؛ در دوران 
مأمون نیز اگر چه احترام ظاهری برای امام قائل بودند، اما آنچنان 
شــرایط ســخت و خفقان آوری را برای امام و پیروان ایشان فراهم 
کرده  بودند که نامه هایی را که حضرت دریافت یا ارسال می کردند 
پس از مطالعه می سوزاندند تا به دست مأموران مأمون نرسد. اما با 
این حال حضرت رضا)ع( در همان دوران خفقان، تاریکی و ظلمت 
 بهترین مبانی دینی شــیعه را بیان کردند.وی با اشــاره به حدیث 
سلســله الذهب امام رضا)ع( در نیشابور که به نوعی در آن فلسفه 
سیاســی تشــیع تبیین شــد، گفت: امام رضا)ع( در این حدیث 
می فرمایند اگر می خواهید به حقیقت توحید برســید، راه رسیدن 
به آن امامت و والیت اســت و تنها از این راه اســت که می توان به 

توحید رسید.

 دستاوردهای معنوی محرم و صفر را حفظ کنیم
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود 
بر اهمیت حفظ معنویت کسب شده در ماه های محرم و صفر تأکید 
کرد و گفت: به برکت اهل بیت)ع( دستاوردهای معنوی بسیاری را 
از محرم و صفر کســب کردیم. برای حفظ این حال خوش و حالت 
معنوی باید تالش کرد و ضمن حفظ، به آن عمق بخشید و در راه 
خودسازی و تهذیب نفس کمترین غفلتی را نباید بر خود جایز بدانیم.

 مکتب رضوی؛ مکتب اخالق و تهذیب
وی گفت: آن ها که در کربال آن حماسه بزرگ را آفریدند و عاشورا را 
رقم زدند، پیش از آن در مکتب خودسازی خود را تربیت کرده بودند 
و امروز نیز پیروان امام رضا)ع( اگر می خواهند در مکتب اهل بیت)ع( 
ثابت قدم باشند، باید راه تهذیب و خودسازی را هیچ گاه از یاد نبرند.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: مکتب نبوی، حسینی و رضوی، 
مکتب اخالق و تهذیب نفس است؛ مکتب مبارزه با نفس و سپس 
مبارزه با دشمنان و شــیاطین بیرونی و پایداری و مقاومت در راه 

حق است.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد

دوست پنداری دشمنان، نتیجه عدم توجه به آموزه های اسالمی
     پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت درگذشت عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی

عالمی که »نیاز فرهنگی مهمی « را برآورده ساخت
 معارف/ فاطمی نســب  عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی، 
متخصص تاریخ اســالم و تشــیع و از علمای برجسته حوزه 
علمیه قم و لبنان شــنبه این هفته و پس از یک ماه بستری 
شدن در بیمارستان رسول اعظم بیروت درگذشت. درگذشت 
این عالم شــیعی واکنش های زیادی از ســوی شخصیت ها 
و بزرگان حوزوی در پی داشــت و موجب شــد گوشه ای از 
شخصیت برجســته این عالم شیعی برای عموم مردم بیشتر 

آشکار شود. 
در همین راســتا رهبر معظم انقالب دوشــنبه همین هفته 
رحلــت این عالم برجســته را تســلیت گفتنــد و در پیامی 
فرمودند: »خبر درگذشــت عالم خدمتگزار و پر تالش جناب 
حجت االســالم والمسلمین آقای سیدجعفر مرتضی در لبنان 
را با تأسف دریافت کردم. این عالم بزرگوار با تألیفات وزین و 
پرحجم و محققانه  خود در تاریخ صدر اســالم که از نگارشی 
شــیوا و قلمی قدرتمند برخوردار اســت، خدمت بزرگی به 
دنیای اســالم تقدیم کرده و نیــاز فرهنگی مهمی را برآورده 
ساخته اســت. اینجانب به خاندان مکرم و بازماندگان ایشان 
و بــه جامعه  علمی لبنان تســلیت عرض می کنم و رحمت و 
مغفرت الهی و حشــر با اجداد طاهرین را برای وی مسئلت 

می نمایم«.
همچنین آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضائیه نیز در پیامی 
ارتحال آیت اهلل ســید جعفر مرتضی عاملی را تسلیت گفت. 
در این پیام آمده اســت: »ارتحال عالــم مجاهد و فرهیخته 
عالمه آیت اهلل ســید جعفر مرتضــی عاملــی)ره( از علما و 
محققان برجسته اسالمی مقیم لبنان که پس از عمری تالش 
و مجاهــدت خالصانه در عرصه علــم و عمل به رحمت الهی 
پیوست را به محضر بقیه اهلل االعظم)عج(، مقام معظم رهبری 
)مدظلــه العالی( و خاندان مکــرم آن مرحوم و جامعه علمی 

لبنان تسلیت می گویم«.
رئیس قــوه قضائیه در پیام خــود، آرزوی رحمت و مغفرت 
الهــی و علو درجــات برای این عالم فقید مســئلت نموده و 
افزوده اســت: »ان شاء اهلل خدمات خالصانه آن عالم مجاهد و 
وارســته به نهضت جهانی اسالم و مکتب اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( مقبول درگاه الهی قرار گیرد و اندوخته مناســبی 

برای آخرت ایشان باشد«.
حجت االسالم حسن روحانی نیز در پیامی با تسلیت رحلت 
حضــرت آیت اهلل ســیدجعفر مرتضی عاملی؛ عالــم ربانی و 
مدرس برجســته مکتب اهل بیت)ع( از درگاه خداوند بزرگ 
بــرای آن مرحوم علو درجات و همجــواری با اولیای الهی و 

برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.
در متــن پیام حجت االســالم روحانی آمده اســت: »رحلت 
عالم ربانی و مدرس برجســته مکتب اهل بیت)ع(، حضرت 
آیت اهلل ســیدجعفر مرتضی عاملی موجب تأثر و تألم گردید. 
این متفکر و محقق پر تالش علوم قرآنی با ســال ها پژوهش 
ژرف در عرصه شیعه پژوهی و سیره نگاری، خدمات ماندگاری 
به فرهنگ تشــیع نمود و در حوزه هــای علمیه قم و لبنان، 

شاگردان برجسته ای پرورش داد. اینجانب ضایعه فقدان این 
اندیشــمند و پژوهشــگر فرهنگ و معارف اسالمی را به بیت 
مکرم ایشــان، حوزه های علمیه و مردم شریف لبنان تسلیت 
می گویــم و از درگاه خداونــد بزرگ بــرای آن مرحوم علو 
درجــات و همجواری با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت دارم«.
 سید جعفر مرتضی عاملی عالم دینی، متخصص تاریخ اسالم 
و تشیع، سیره نگار شیعی و از عالمان حوزه علمیه قم و لبنان 
بود. وی کتاب هایی در زمینه ســیره اهــل بیت تألیف کرده 
که الصحیح من ســیره النبی االعظم و مأساه الزهراء از جمله 

این آثار است.
از فعالیت های مهم جعفر مرتضی در ســال های اقامت در قم، 
می توان به پژوهش در زمینه های مختلف تاریخ و عقاید شیعه، 
راه اندازی »منتدا« یا »مدرســه علمیه جبل عاملی ها« و تدریس 
برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 
اشاره کرد. وی در همین ســال ها از تدریس، ارائه مشاوره های 
تحقیقاتی و ایجاد شــرایط مناسب برای تحصیل طالب لبنانی 
نیز غافل نبود. مرتضی در ۲۵ ســال سکونت در شهر قم ضمن 
حمایت و تربیت طالب لبنانــی در صورت ضرورت به حمایت 
از ایدئولوژی انقالب اســالمی پرداخت و مباحثی در حکومت از 

سیره اهل بیت تدوین نمود.
یکــی از ویژگی های مهم ســیره نگاری عالمه مرتضی عاملی 
در تســلط زیاد او بــه منابع کهن به ویژه منابع اهل ســنت 
اســت. یکی از دالیلی که عالمه در پاســخ به شبهات مطرح 
شده ــ به ویژه در عصر جدید توسط سلفی ها ــ موفق عمل 
کــرده همین بهره بردن از منابع مذاهب مختلف اســت و به 
همین دلیل نیز آن ها نتوانسته اند هیچ ردیه ای بر آثار عالمه 
بنویســند. عالمه تعصبی به اســتفاده صرف از منابع شیعی 
ندارد و می توان گفت که تســلط او بر منابع اهل ســنت نیز 

مثال زدنی است. 
گفتنی اســت؛ روزنامه قدس پنجشــنبه گذشــته و پیش از 
ارتحــال این عالــم ربانی، در پرونده ای به زندگی و ســلوک 

فکری این محقق برجسته پرداخت.

خط اندیشه

محمدحسین رجبی دوانی، استاد تاریخ اسالم بیان کرد

تأثیرات تمدنی حضور امام رضا j در ایران
معارف: جهان تشــیع در روزهای گذشته با شور 
و معرفت نســبت به ائمه اطهــار)ع( به عزاداری 
پرداختند و عزای رسول اکرم)ص( و امام رضا)ع( را 
برپا کردند. به همین مناسبت بر آن شدیم برخی 
تأثیرات حضور آن امام همام در ایران و همچنین 
در بُعد گسترده تر بر امت اسالم را از نظر بگذرانیم. 
برای این منظور خبرگزاری مهر با محمدحسین 
رجبی دوانی، اســتاد تاریخ اســالم به گفت وگو 
نشسته که بخش هایی از آن را انتخاب کرده ایم و 

در ادامه می خوانید.

  با اینکه امام رضا)ع( به اجبار رهســپار 
دیار دیگر شــده و عنوان والیتعهدی را نیز 
پذیرفتند،  عباسی  خلیفه  تحمیل  براساس 
وجود مبارکشان سبب شد علم، رنگ و بوی 
متفاوتی در میان امت اســالم پیدا کند. با 
توجه به این مسئله به نظرتان این حضور چه 
تأثیرات علمی را بر کاروان فکر و اندیشه جهان 
اســالم و به ویژه در ایران بر جای گذاشت؟

برای پاسخ به این پرسش مقدمه ای را بیان می کنم. 
وجود مقدس امام رضا)ع( نه تنها در میان شیعیان 
و خاصه ایرانیان، که در میان اهل تســنن نیز به 
 عنوان یک شــخصیت عظیم علمــی و به عنوان 
عالم آل محمد شناخته شده است؛ البته این تعبیر 
از زمان گذشته و دوره معصومین دیگر که پیش از 
حضرت می زیستند برای آن امام همام به کار برده 
می شد، اما در دوران امامت ثامن الحجج )ع( نمود و 

بروز دو صد چندان یافت.
امام رضا)ع( خود در این باره می فرماید: سال هایی 
که در مدینه بودم بعد از ظهرها به مسجد النبی 
می آمــدم و تا غروب آنجا بــودم و انبوه علمای 
عامه گرد من جمع می شدند و معضالت فقهی 
خود را می پرســیدند. بنابراین حضرت تا زمانی 
که در مدینه حضور داشــتند عــالوه بر امامت، 
به عنوان فقیه برجســته ای شناخته می شدند، 
اما هنگامی که مأمــون حضرت را به مرو آورد، 
ذیل سلســله جلسات متعدد علمی و مناظراتی 
که ترتیب داده شــد، ابعاد دیگر علمی از وجود 
امام رضا)ع( متبلور شد و حضرت با رفتار عالمانه 
و ارائه راه جدیــد در مباحث علمی، تضارب آرا 
و بحث هــای بین ادیان، از نظر علمی طرحی نو 
در انداختند که سبب دگرگونی و جهش جامعه 

علمی آن زمان شد.
در ایران مباحث عقلی و فلســفی بر خالف سایر 
مناطق عالم اســالم تا زمان حملــه مغول چراغ 
پرفروزی داشــت که این مهم از برکات روش امام 

رضا)ع( و میراث علمی آن حضرت است.

این رویکرد علمی امام هشتم در سطح گسترده ای 
در جامعه نمود داشــت، خاصــه اینکه از تریبون 
دســتگاه خالفت انتشار یافته بود. با اینکه مأمون 
بــه اجبار حضرت را به دیار دیگر کوچانده بود، اما 
امام رضا)ع( آن چنان از این موقعیت استفاده کردند 
 که در عالم اســالم بی سابقه بود. اگرچه در دوران 
امام صادق)ع( چنین مواردی نســبت به مباحث 
علمی وجود داشت، اما در آن شرایط و با توجه به 
ورود انواع و اقسام اندیشه های وارداتی، این مسئله 
بی نظیر بود، چراکه امام رضا)ع( به صورت علنی و 

رسمی راه را به سوی دانش پژوهان گشود.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که در ایران 
مباحث عقلی و فلسفی بر خالف سایر مناطق عالم 
اسالم تا زمان حمله مغول چراغ پرفروزی داشت 
کــه این مهم از برکات روش امام رضا)ع( و میراث 
علمی آن حضرت اســت. سؤاالت فراوانی از وجود 
مقدس حضرت به صورت مکرر مطرح و ایشان به 
صورت مکتوب پاسخ می دادند که از این پرسش و 
پاسخ های حضرت کتاب هایی پدید آمد که مورد 
بهره برداری بسیاری از علما و دانش پژوهان مکتب 
اهــل بیت قرار گرفت؛ عالوه بر آن شــیخ صدوق 
نیز اطالعات و اخبــاری را پیرامون وجود مقدس 
حضرت در عرصه علمی و معرفتی در قالب کتابی 
بســیار ارزشــمند جمع آوری کرد که به »عیون 
اخبارالرضا« معروف اســت و مورد استفاده پیروان 

مکتب اهل بیت)ع( قرار می گیرد.
بنابراین در یک نگاه اجمالی، امام رضا)ع( نه تنها 
برای شیعیان و به ویژه ایرانیان که برای جهان اسالم 
پایه گذار مکتبی علمــی بودند که در آن تعامل با 

دیگران جایگاه نخست را داشت.

 نــوع نگاه حضرت، جــدا از اینکه اماِم 
جامعه اسالمی بودند، در مقام یک اندیشمند 
و عالم در مواجهه با صاحبنظران اندیشه های 
مختلف اعم از موافق و مخالف چگونه بود و 
اساساً یک اندیشمند چطور می تواند از آن 
ســیره برای امروز جامعه اسالم الگوبرداری 

کند؟
 گرچه ترتیب دهنده جلسات خود مأمون بود، اما 
حضرت از این وضعیت و مناظرات استقبال کردند 
و بدون تعصب و حساسیت با اندیشمندان و عالمان 
ادیان مختلف از جمله مسیحی، یهودی، زردشتی 
و همچنین ســران فرقه های کالمی و فقهی غیر 
شیعه، با روی گشاده وارد مناظره و مباحثه شدند. 
این افراد سؤاالت و شبهه های مختلفی را در محضر 
امام رضا)ع( طرح کردند و حضرت به نحوی عالمانه 
و محکم پاسخ دادند و آنان را مبهوت قدرت علمی 

خود کردند.
شیخ صدوق نیز اطالعات و اخباری را درباره وجود 
مقــدس حضرت در عرصه علمــی و معرفتی در 
قالب کتابی بسیار ارزشمند جمع آوری کرد که به 

»عیون اخبارالرضا« معروف است.
می توان گفت حسن خلق، استماع صبورانه سخنان 
موافقان و مخالفان، ادله محکم، اشراف تام و تمام به 
علوم و تواضع امام رضا)ع( سبب شد جدا از اینکه 
حضرت پیروز میدان مناظره شــوند، الگویی برای 
دانشــمندان آن زمان و البته اعصار آینده باشند. 
معتقدم امروز جامعه اســالمی و دانشمندان امت 
اسالم نیازمند اینچنین دیدگاه و رویکردی هستند 
که در کنــار یکدیگر بدون هرگونه پیش داوری و 
قضاوتی به پژوهش و مناظره بپردازند و گرهی از 

گره های جامعه اسالمی را بگشایند.

 اکنون قرن ها از حضور امام رضا)ع( در 
ایران می گذرد و آن چند صباح گرچه کوتاه 
بود، اما آثــار و برکات فراوانی برای ایرانیان 
داشت، به نظر شما به عنوان پژوهشگر تاریخ 
اسالم، حضور ثامن الحجج )ع( در ایران چه 

تأثیرات تمدنی  داشت؟
پیش از پاســخ به این پرسش مقدمه ای را عنوان 
می کنم، ببینید اساساً نمی توان تمدن ایران پس 
از اسالم را از تمدن مســلمانان جدا کرد. با ورود 
اسالم به ایران، کشور بخشــی از داراالسالم شد. 
توجه داشته باشیم که تمدن مسلمانان یکپارچه 
اســت و به ملیت و قومیت برنمی گردد، اما همان 
طور که اشاره شد امام رضا)ع( با ورود خود به ایران 
ولو اینکه به اجبار هم بود سبب تغییرات و برکات 
متعددی شدند از جمله اینکه فضای بدون خوف و 

اختناقی برای طرح آرای علمی فراهم آمد.
اما تأثیر حضور امام رضا)ع( در ایران محدود به 
آن دوران نمی شود، کما اینکه می بینیم در حدود 
1۲0 سال پس از شهادت امام رضا)ع( شیعه در 
ایران و عراق امروز و همچنین در مصر و شــام 
قدرت پیدا می کند. در ایران امروز دولت شیعی 
»آل بویــه« و در مصــر دولــت »فاطمیان« که 
البته آن ها شیعیان شش امامی بودند به قدرت 
رسیدند. اوج تمدنی که مسلمانان پس از اسالم 
به خود دیده اند در عصر همین دو دولت ارزشمند 
 شیعی بوده اســت؛ یعنی کاری که امام رضا)ع(

و پدران بزرگوارش و فرزندانشــان کردند سبب 
شد شیعه وقتی قدرت سیاسی به دستش رسید 
حرف اول را در تمدن بشــری بزند، بنابراین نه 
تنها اوج تمدن مســلمانان در قــرون چهارم و 
پنجم هجری نمایان شد، بلکه اوج تمدن بشری 
را در این ادوار شــاهدیم به ایــن معنا که هیچ 
جای دیگری از عالم از نظر تمدن و پیشرفت به 
پای کارهایی که مسلمانان و دولت های شیعه در 

این قرون به ثمر رساندند، نمی رسد.
شــیعه بر مبنــای تعالیــم امامان خــود به ویژه 
امام رضــا)ع( فضایی را برای تضــارب آرا و بیان 
دیدگاه های علمی بدون خوف از دستگاه حکومتی 
فراهم آورد که در نتیجه این رویکرد، پیشرفت های 
عظیم علمی حاصل شد و دانشمندان بزرگی نظیر 
ابن ســینا، ابوریحان بیرونی، رازی، علمایی چون 
شیخ صدوق، سید مرتضی و سید رضی در دوران 
دولت ارزشمند شیعی آل بویه پدید آمدند و تمدن 
مســلمانان و به ویژه ایرانیان را با تأسی به آن امام 

همام به اوج رساندند.

گفت و گو
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هستی واسطه شفاعت و فیض قرار دهند.
این عزاداری در قالب دسته های سینه زنی و زنجیرزنی و با حضور 
پرشــور زائران و مجاوران در بارگاه قدســی امام رضا)ع( برگزار  و 
مداحــان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به روضه خوانی 
پرداختند.سواره و پیاده فرقی نمی کند، اینجا همه سوار بر مرکب 
عشق آمده اند تا در حرم امن امامشان مأوا گرفته و در مصیبت و 

اندوه شهادتش هم ناله با امام عصر)عج( سوگواری کنند.
چه شور و غوغایی این روزها در حرم امام هشتم برپاست. همه ذکر 
رضا رضا بر لب دارند؛ سیل اشک امانشان نمی دهد، مصیبت نامه 
می خوانند و بر سر و سینه می زنند.بسیاری از زائران که از راه های 
دور خود را پیاده به این حریم ملکوتی رسانده اند با کوله باری پر از 
معرفت و دل های مملو از محبت بر ضریح عشق دخیل بسته اند و 

با نوای »یا غریب الغربا« شفاعتش را طلب می کنند.

این روزها همه دل ها در مشهد الرضاست. همه رضا رضا می گویند. 
جمعیت زائران و هیئت های عــزادار در صحن های حرم رضوی 
موج می زند. خیابان های منتهی به حرم امام رضا)ع( هم مملو از 

جمعیت ارادتمندان و عزاداران بود و همچنان ادامه دارد.
دیروز خیابان های مشهد مقدس سراسر پوشیده از پرچم های سیاه 
بود و هیئت های عزاداری، عزای امام هشتم را بر طبل ها کوبیدند 
و برای عرض ارادت و عزاداری به سمت حرمش در حرکت بودند.
 بیــش از ۵ هــزار هیئت عزادار خود را برای ســالروز شــهادت
امام رضا)ع( به مشهد رسانده بودند. ایستگاه های پذیرایی از زائران 
در گوشه گوشه شــهر برپا بود و از عزاداران امام هشتم پذیرایی 
کردند.مراسم عزاداری و ذکر مصیبت شهادت ثامن الحجج)ع( در 
جای جای مشهد برپا بود و جمعیت زائران از دیگر نقاط کشور و 

دنیا در مشهد مقدس از مرز 4 میلیون نفر گذشت.

آیین سنتی خطبه خوانی شب شهادت 
امام رضا)ع( در حرم رضوی برگزار شد

آستان نیوز: مراسم سنتی خطبه خوانی شب شهادت امام 
رضــا)ع( در قالــب ویژه برنامه »ضیافت اشــک« با حضور 
خادمــان بارگاه رضوی در صحن انقالب اســالمی برگزار 
شد.مراسم سنتی خطبه خوانی شب شهادت امام رضا)ع( با 
حضور آیت اهلل سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، حجت االسالم 
والمســلمین احمد مروی؛ تولیت آســتان قدس رضوی، 
مسئوالن کشوری و لشکری و جمعی از خادمان بارگاه منور 

رضوی در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر برگزار شد.
در این مراسم معنوی که دو شنبه 6 آبان مصادف با ۲9 ماه 
صفر پس از نماز مغرب و عشــا برگزار شد، تولیت آستان 
قدس رضوی به ایراد ســخنرانی پرداخت و سپس خطبه 
مخصوص این شب توســط محمد موحدی نیا از خادمان 
بارگاه منور رضوی قرائت شد و در ادامه علی مالئکه و احمد 

واعظی به مدیحه سرایی و ذکر مصیبت پرداختند.
گفتنی است؛ مراسم خطبه خوانی آیینی سنتی است که 
همه  ســاله در شب عاشورای حسینی و شب شهادت امام 
رضا)ع( برگزار می شود و در قالب این مراسم، تولیت و خدام 
آستان قدس رضوی در حالی که شمع های روشن در دست 
دارند، گرداگرد صحن انقالب اســالمی حلقه می زنند و با 
مرثیه ســرایی و عزاداری و قرائت خطبه ویژه این شب که 
شامل شهادت به یگانگی ذات اقدس الهی، حمد و ستایش 
پــروردگار یکتــا و درود و رحمت بر رســول اکرم)ص( و 
همچنین ســالم و درود بر ائمه معصومین)ع(، امام راحل 
و شهدا و آرزوی سالمتی و طول عمر رهبر معظم انقالب 
است، فرا رسیدن ایام عزا را به محضر امام عصر)عج( تسلیت 

می گویند.

با هدف خدمت به زائران و کاهش تصادفات جاده ای
توسعه مجتمع های بین راهی در 

دستور کار قرار دارد
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی، تولیت آستان 
قدس رضوی در فضای مجازی چنین پستی را منتشر کرد: 

توسعه مجتمع های بین راهی در دستور کار قرار دارد.
در این پست نوشته شده است که: آستان قدس رضوی با 
هدف خدمت رسانی به زائران در جاده های منتهی به مشهد 
و همچنین کاهش تصادفات ناشی از خستگی، ۲0 مجتمع 
بین راهی ســاخته است که بنا داریم با توجه به نیاز مردم 
در سایر جاده ها و با همکاری و مشارکت استانداری ها تعداد 
این مجتمع ها را به بیش از 100 مجتمع در جهت رفاه حال 

زائران افزایش دهیم.

تولیت آستان قدس رضوی از ایستگاه های 
خدمت رسانی به زائران پیاده بازدید کرد

جهاد خدمت برای زائران امام رضا)ع(

آســتان نیــوز: تولیت آســتان قدس رضــوی از 
ایســتگاه های خدمت رســان امام رضا)ع( در خارج و 
داخل شهر مشهد و ســتاد مرکزی خدمت رسانی به 

زائران پیاده دهه آخر صفر بازدید کرد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی صبح شنبه 
با حضور در »ایســتگاه خدمت رسان جواد االئمه)ع(« 
کفشــداران حرم مطهر رضوی واقــع در کیلومتر 40 
جاده نیشابور، از روند خدمت رسانی به زائران پیاده در 
این ایســتگاه بازدید و با زائران حاضر در این ایستگاه 
به گفت وگو پرداخت. ایستگاه جواد االئمه)ع( ظرفیت 
اســکان ۲ هزار زائــر را دارد و روزانــه در وعده های 
صبحانه، ناهار و شــام به همــراه میان وعده از زائران 

رضوی میزبانی می کند.
تولیت آســتان قدس رضوی ســپس بــا حضور در 
»مجموعه میقــات الرضا)ع(« از روند خدمت رســانی 
خادمان دربان حرم رضــوی در این مجموعه بازدید 
کرد. مجموعه میقات الرضا)ع( ظرفیت اسکان روزانه 
4۵0 زائر به همراه پذیرایی با غذای گرم و میان وعده 

را دارد.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین از »ایستگاه 
جامع خدمات زائر جوانان رضوی« در مشــهد بازدید 
و از نزدیک در جریان خدمت رسانی به زائران در این 
ایســتگاه قرار گرفت، این موکب با اســکان ۲ هزار و 
۲00 خانم، اســتقرار تیم پزشکی، پذیرایی روزانه در 
سه وعده، توزیع چای و شــربت و اجرای برنامه های 
فرهنگی به زائران ایام پایانی ماه صفر خدمت رســانی 

می کند.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در روز یکشنبه 
از »ســتاد مرکزی خدمت رســانی به زائــران پیاده« 
بازدیــد و از نزدیک فرایند کامــل جریان خدمت، از 
ثبت نــام خادمیاران افتخاری رضوی تا اســتقرار در 

مراکز خدمتی و موکب ها را مورد بررسی قرار داد.
 این ســتاد وظیفه ســاماندهی خادمیاران براســاس 
از  جمله پزشــکی، فرهنگی،  تخصص های مختلــف 
درمانی، اطعام، راهنمای زائر، خدمات مشاوره، اسکان، 
کــودک، خیاطی و تعمیر لباس، حمــل و نقل و... را 
برای خدمت به زائران پیــاده دهه آخر صفر برعهده 

دارد.
ستاد مرکزی خدمت رســانی به زائران پیاده با عنوان 
»جهاد خدمت« از ابتدای دهه پایانی صفر بیش از ۲0 
هزار فرصت خدمت به زائــران پیاده رضوی را فراهم 

کرده است.

حریم ملکوتی رضوی در شب 
شهادت ثامن االئمه)ع( میزبان 

محفل قرآنی شد
همزمان با شب شهادت مظلومانه حضرت ثامن االئمه)ع( 

حرم مطهر رضوی میزبان محفل قرآنی شد.
در ایــن محفل نورانی که به همــت اداره علوم قرآنی 
آستان قدس رضوی از ســاعت ۲۲:30 در رواق بزرگ 
امام خمینی)ره( حرم رضوی آغاز شــد، زائران حریم 
ملکوتی رضوی از فیض اســتماع آیات کالم اهلل مجید 

بهره مند شدند.
در ایــن محفل قرآنی کــه با حضور پرشــور زائران و 
مجاوران سوگوار حرم مطهر رضوی همراه بود، در ابتدا 
حمیدرضــا احمدی وفا از قاریان ممتاز آســتان قدس 

رضوی آیاتی از کالم  وحی را تالوت کرد.
تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید توسط حمید شاکرنژاد، از 
قاریان بنام آستان قدس رضوی از دیگر بخش های این 

مراسم باشکوه و معنوی بود.
در این محفل نورانی همچنین علی اصغر علیپور، قاری 
نوجوان آستان مقدس رضوی به تالوت قرآن پرداخت 
و پایان بخش مراســم، اجرای تواشــیح توســط گروه 

همخوانی»سیره النبی« بود.

درپی تقاضای این هنرمند در برنامه تلویزیونی
موافقت تولیت آستان قدس رضوی

با خادمی داریوش ارجمند

تولیت آســتان قــدس رضوی با درخواســت خادمی 
داریوش ارجمند، هنرمند مطرح کشــور که در برنامه 

کبوترانه شبکه سه مطرح شد، موافقت کرد.
داریوش ارجمند در برنامه کبوترانه که شــب شهادت 
امام رضا)ع( از شبکه سه سیما پخش شد، اظهار کرد: 
برای توصیف مــکارم امام رضا)ع( باید صفات جدیدی 
به کار برده شــود. من طعم رحمت این امام بزرگوار را 
چشیده ام، شاید هیچ فردی به اندازه من از الطاف امام 

هشتم)ع( بهره مند نشده باشد.
وی ادامه داد: روزی که به مشهد آمده بودم هیچ چیزی 
نداشــتم، اما امروز که در محضر امام رضا)ع( هســتم 
همه من را بــه عنوان نوکر حضرت علی بن موســی 
الرضا)ع( و غالم جد بزرگوار ایشان امیرالمؤمنین علی 
بن ابیطالب)ع( می شناسند. امام رضا)ع( شرفی به من 
بخشــیده است که در کشــورهای دیگر هم آثارش را 

دیده ام.
این بازیگر سرشناس سینمای ایران بیان کرد: در دوران 
دانشجویی در آستان قدس رضوی استخدام شده بودم 

و به عنوان کارمند رسمی آستان قدس فعالیت داشتم. 
ارادت بــه امام رضا)ع( را از پدرم آموختم که او هم 30 
سال در بیمارستان امام رضا)ع( مشغول به فعالیت بود. 
زمانی که کارمند آستان قدس بودم هفت نایب التولیه 
آســتان قدس را دیدم، اما هیچ کــدام حکم خادمی 
افتخاری امام رضا)ع( را به من ندادند، امروز آرزو دارم 
این توفیق نصیبم شود.ارجمند با بیان اینکه در دوران 
جوانی تفریح من این بود که به حرم بیایم، عنوان کرد: 
امام رضا)ع( هر چه در طول زندگی از ایشان درخواست 

کرده ام به من داده است.
گفتنی اســت، پــس از ایــن برنامه حجت االســالم 
والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی با 

درخواست خادمی داریوش ارجمند موافقت کرد.

با حضور بانوان زائر و مجاور
 ویژه برنامه »قریِب غریب« 

در حرم مطهر رضوی برگزار شد

همزمان با شب شهادت امام رضا)ع( ویژه برنامه »قریِب 
غریب« با حضور بانــوان زائر و مجاور در رواق حضرت 

زهرا)س( حرم مطهر رضوی برگزار شد.
با فرا رســیدن شــب شــهادت موالی رئوف حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( که عرشیان و فرشیان عزادار و 
سوگوار این مصیبت عظما بودند، بانوان زائر و مجاور با 
اشک و اندوه به محضر این امام رئوف مشرف شدند و با 
حضور در رواق مبارکه حضرت زهرا)س( در ویژه برنامه 

»قریِب غریب« شرکت کردند.
این ویــژه برنامه با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید آغاز 
شــد و با قرائت زیارت نامه امام رضا)ع( و ذکر توسل به 

ساحت این امام رئوف)ع( ادامه پیدا کرد.
فیروزه حضرتی، کارشناس دینی و سخنران حرم مطهر 
رضوی در این مراسم به تبیین ویژگی رأفت و مهربانی 
امام رضا)ع( در آینه احادیث و روایات پرداخت و گفت: 
ائمه معصومین)ع( همه مهربان و رئوف هســتند ولی 
این رأفــت و مهربانی در وجود امام رضا)ع( ملموس تر 

و بیشتر است.
وی تصریــح کــرد: در این خصــوص روایاتی از وجود 
مبارک پیامبر اکرم)ص( و دیگر ائمه معصومین)ع( نیز 
روایت شده است؛ از جمله حدیث پیامبر اکرم)ص( که 
فرموده اند: »به زودي پاره تن من در سرزمین خراسان 
به خاک ســپرده خواهد شد. هیچ مؤمني نیست که او 
را زیارت کند مگر آنکه خداوند، بهشت را بر او واجب و 

بدنش را بر آتش دوزخ حرام مي کند«.
این کارشناس دینی افزود: یکی از پاداش های زائر امام 
رضا)ع( این است که وقتی وارد این حریم پاک می شود 
خداوند گناهان او را می بخشــد. به همین خاطر است 

که زائر پس از زیارت امام رضا)ع( احساس خوبی دارد.
گفتنی است؛ اجرای نمایش آیینی »کرامت« با موضوع 
عنایت امام رضا)ع( به یک جوان زندانی و شــفای یک 
دختر معلول و برنامه مرثیه سرایی و نوحه خوانی از دیگر 
بخش های ویژه برنامه قریِب غریب در شــب شهادت 
مظلومانه اباالحســن علی بن موسی الرضا)ع( در رواق 

حضرت زهرا)س( بود.
همزمان با شب شهادت امام رضا)ع(

 مراسم اجتماع عزاداران آذری زبان 
در حرم رضوی برگزار شد

همزمان با شب شــهادت امام رضا)ع( مراسم اجتماع 
عزاداران آذری زبان  در حرم رضوی برگزار شد.

در شــهادت امام رضا)ع( در عموم اماکن متبرکه حرم 
رضوی مراســم عزاداری برپا بود و زائران با ملیت ها و 

زبان های مختلف از این برنامه ها بهره مند شدند.
براســاس برنامه ریزی های انجام شده، مراسم عزاداری 
آذری زبان هــا رأس ســاعت ۲0 با شــعرخوانی صابر 
خراسانی آغاز شد و در ادامه آیت اهلل سیدحسن عاملی، 
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل 
به ایراد سخنرانی پرداخت.پس از سخنرانی امام جمعه 
اردبیل، مداحان و ذاکران آذری زبان در غم شــهادت 

ثامن االئمه)ع( به مرثیه و روضه خوانی پرداختند.
گفتنی اســت؛ در شب شــهادت امام هشــتم)ع( در 
گوشه گوشه حرم مطهر رضوی هیئت های مذهبی در 
حال عــزاداری بودند و زائران و مجاوران این ســوگ 

عظیم را به محضر امام عصر)عج( تسلیت گفتند.

به همت آستان قدس رضوی انجام شد
میزبانی زیارتگاه شهید مدرس)ره( 

از زائران پیاده رضوی
همزمان با دهه پایانی مــاه صفر و حرکت کاروان های 
پیــاده رضوی به مشــهد مقــدس، زیارتگاه شــهید 
مدرس)ره( پذیرای زائران پیاده امام علی بن موســی 

الرضا)ع( شد.
مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان 
قدس رضوی در گفت وگو با آستان نیوز گفت: همزمان 

با فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت حضرت رضا)ع( 
و حرکت زائران پیاده به ســمت مشــهد مقدس، شهر 
کاشــمر به عنوان دومین شهر زیارتی خراسان رضوی 
میزبان خیل عظیمی از زائــران پیاده بود. در این ایام 
زیارتگاه شــهید مدرس)ره( نیز سعی کرده تسهیالت 
مناسب و خدمات رسانی مطلوب به مسافران و زائران 

داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رئوف سیدنژاد با 
اشــاره به اســکان زائران پیاده امام رضا)ع( از روستاها 
و شــهرهای همجوار کاشمر افزود: در دهه پایانی صفر 
کاروان های زائر پیاده حرم مطهر رضوی از شهرســتان 
بردسکن و روســتاهای مهدی آباد، جابوز و زنگینه به 
زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( مشرف و از خدمات 

اسکان و پذیرایی این زیارتگاه بهره مند شدند.
وی عنوان کرد: این زائران در سالن اجتماعات زیارتگاه 
شهید آیت اهلل مدرس)ره( اسکان داشتند و برنامه های 
مختلف از جمله ســخنرانی و مرثیه سرایی برای آنان 
برگزار شد.وی ادامه داد: همچنین در روز شهادت امام 
رضا)ع( ایســتگاه های صلواتی در جوار زیارتگاه شهید 
آیــت اهلل مدرس)ره( دایر شــد و از خیل مشــتاقان و 

دلدادگان رضوی پذیرایی به عمل آمد.

 میزبانی آستان قدس رضوی 
از 120 هزار زائر افغانستانی و پاکستانی

آستان نیوز: همزمان بــا ایام دهه پایانی ماه صفر 80 
هــزار زائر پاکســتانی و 40 هزار زائر افغانســتانی در 

زائرشهر رضوی اسکان داده شدند.
مسئول ســتاد دهه آخر صفر معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی با اشاره به کیفیت ارائه خدمات به 
این زائران گفت: 80 هزار زائر پاکستانی ایام پایانی ماه 

صفر در زائر شهر رضوی اسکان داده شدند.
مســعود مجردی عالوه بر اســکان و تأمین وعده های 
غذایی، ارائه خدمات حمل و نقل، برنامه های عزاداری 
و تحویل بسته های فرهنگی را از دیگر خدمات آستان 

قدس رضوی به این زائران معرفی کرد.
وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با ســفارت و 
کنسولگری پاکســتان،80 هزار زائر پاکستانی محروم 
از ســه روز خدمات آســتان قدس رضوی در زائرشهر 
بهره مند شدند و حدود 30 هزار زائر متمکن پاکستانی 

خودشان برای اسکان و زیارت در مشهد اقدام کردند.
وی گفــت: 70 درصد از زائران محروم پاکســتانی در 
شــمار زائران زیارت اولی مشهد هستند و از این منظر 
خدمت رسانی به آنان همسو با برنامه های آستان قدس 
رضــوی در جهت خدمت به محرومان و مســتضعفان 

است.
مجردی گفت: روحانیون اردوزبان در زائرشــهر رضوی 
مستقر شــدند و اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط با 

اردوزبانان از جمله تشــکیل حلقه های معرفت و اقامه 
نماز جماعت برای زائران پاکستانی را برعهده دارند.

وی با برشمردن دیگر برنامه های ترتیب داده شده برای 
زائران پاکستانی، اظهار کرد: این زائران روزانه سه نوبت 
با سرویس های حمل و نقل در نظر گرفته شده، به حرم 
مطهر رضوی مشرف شدند و معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس هم برای آن ها در صحن غدیر برنامه های 

ویژه عزاداری و فرهنگی ترتیب داده است.
وی درخصوص حضــور 40 هزار زائر افغانســتانی در 
زائرشــهر رضوی گفت: آستان قدس رضوی در موکب 
خود در مرز دوغارون با یک وعده غذای متبرک، میان 
وعــده و برنامه هــای فرهنگی و خدمات بهداشــتی و 

درمانی از زائران افغانستانی پذیرایی می کند.
مسئول ســتاد دهه آخر صفر معاونت محرومیت زدایی 
آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی به این 
40 هزار زائر افغانســتانی تقریباً خدماتی مشابه زائران 

پاکستانی ارائه می دهد.

همزمان با ایام پایانی ماه صفر صورت پذیرفت
تولید نماهنگ دو زبانه زیارت توسط 
گروه های سرود ایران، لبنان و سوریه

آســتان نیوز: مســئول واحد آوای رضوان از تولید 
نماهنگ دو زبانه فارسی و عربی زیارت امام رضا)ع( با 
همکاری گروه سرود این واحد و گروه مشترک لبنان و 

سوریه در ایام پایانی صفر خبر داد.
سید مجتبی ذبیحی ابراز کرد: این نماهنگ با همکاری 
گروه ســرود آوای رضوان و دو گــروه جمعیه التعلیم 
الدیني في لبنان و جمعیه کشــافه اإلمام المهدي)عج( 
قطاع الوالیه ســوریه زیر نظر مؤسســه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی در مشهد تولید شده است.

وی با بیان اینکه نماهنگ زیارت در ایام پایانی صفر در 
حرم مطهر رضوی تصویربرداری شــد، ادامه داد: شعر 
نماهنگ زیارت را روح اهلل عیوضی سروده و ملودی آن 

را احسان جوادی تنظیم کرده است.
مســئول واحــد آوای رضوان افــزود: در این نماهنگ 
تصویرهایــی از زیارت زائران در جوار ضریح مطهر امام 
هشتم)ع(، حضور زائران در صحن های مختلف و اجرای 
سرود توسط سه گروه ایران، لبنان و سوریه در صحن و 

رواق های حرم مطهر رضوی به چشم می خورد.
ذبیحی گفت: گروه ســرود مشــترک لبنان و سوریه 
شــامل 13 نوجوان و یک سرپرســت گروه می شود 
که به دعــوت مرکز امــور بین الملل آســتان قدس 
رضوی و حمایت مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی صبح جمعه ســوم آبان ماه وارد مشهد 
شــدند و عالوه بر همخوانی ســرودی بــا محوریت 
شمس الشــموس)ع( به محــض ورود در فرودگاه، در 

اجراهای سرود این مؤسســه در ایام پایانی ماه صفر 
در مشهد هم مشارکت داشتند.

وی تصریح کرد: این سرود برای نخستین بار با اجرای 
گروه آوای رضوان در ایام نوروز سال جاری در فرودگاه 
مشــهد ضبط و در قالب نماهنگ »اســتقبال از زائر« 
به زبان فارســی منتشر شــد. پخش آن بازخوردهای 
بســیار خوبی حتی در خارج از مرزهای کشور داشت 
و در فضای مجازی نیز مورد توجه و تحســین شیعیان 
داخلی و خارجی قرار گرفت.مسئول واحد آوای رضوان 
ادامه داد: در بخش فارســی این نماهنگ آمده است؛ 
»آســمان پر زدن ایمان، مشهدالرضا... پایتخت معنوی 
ایران، مشــهدالرضا...«، »دنیا بی تو، اسیر توی فتنه ها... 
کشور من زیر ســایت امون داره... این انقالب می رسه 
به مســتضعفا... تا رهبرم پا رکابه، جوون داره...«.یادآور 
می شــود، واحــد آوای رضوان وابســته به مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی سرودهایی با 
مضامین ملی و مذهبی تولید کرده و آن ها را با استفاده 
از گروه های سرود نوجوان و جوان و بهره گیری از سبک 
آکاپال )شــکلی از موســیقی یک یا چند نفره که برای 
اجرای بدون همراهی ساز ســاخته می شود( در معابر 
پرتردد شهری و مراسم مختلف اجرا می کند. برخی از 
این آثار در قالب نماهنگ یا تولیدات صوتی نیز ضبط 

و پخش می شود.

حضور 24 ناشر کشوری در نمایشگاه 
تخصصی »کتب امام رضا)ع(«

همزمان با دهه پایانی ماه صفر و فرارســیدن ســالروز 
 شــهادت امام رضــا)ع(، نمایشــگاه تخصصی »کتب 
امام رضا)ع(« با حضور ۲4 ناشر کشوری در جوار حرم 

مطهر رضوی برپا شد.
مدیرعامل به نشــر )انتشارات آســتان قدس رضوی( 
گفت: همزمان با فرارســیدن ســالروز شــهادت امام 
رضا)ع( و حضور میلیونی زائران در مشــهدالرضا)ع( 
برای عرض تســلیت به آستان مقدس امام هشتم)ع( 
896 عنوان کتاب و حدود 6 هزار جلد کتاب در حوزه 
رضوی و اهل بیت)ع( از به نشر و ۲4 ناشر کشوری در 
این نمایشــگاه در فضایی به مساحت 6۵ متر در باغ 
رضوان حرم مطهر رضوی به مخاطبان عرضه شــده 

است.
حسین ســعیدی با اشــاره به اینکه این نمایشگاه به 
صورت ۲4 ســاعته تا هفته آینده پذیرای مخاطبان و 
عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی است، افزود: در این 
نمایشگاه تخصصی آثار حوزه رضوی و اهل بیت)ع( در 
دو رده سنی کودک و بزرگسال تقسیم بندی شده اند.

وی با اشــاره به ارائه آثار تازه منتشــر شده انتشارات 
به نشــر در نمایشــگاه تخصصی »کتب امام رضا)ع(« 

گفت: کتاب هــای »امام رضا)ع( و کرامات انســانی«، 
»موقف«، »آبی هــا«، »بیایید این گونــه زیارت کنیم«، 
»امــام رضا)ع( به روایت عالمان« و دیگر آثار پرفروش 
و تجدید چاپ شــده این انتشــارات با عناوینی چون 
»دعبــل و زلفا«، »امام رضا)ع( و زندگی«، »راز آن بوی 
شــگفت«، »قصه های شــیرین از زندگی معصومین«، 
مجموعــه »قصه های منظــوم از زندگی امام رضا)ع(« 
و... به همراه آثار چاپ نخســت و تجدید چاپ شــده 
سایر ناشــران در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته 
است.سعیدی از استقبال پرشور زائران و مجاوران بارگاه 
ملکوتــی ثامن الحجج)ع( از این نمایشــگاه خبر داد و 
یادآور شــد: انتشارات به نشــر به عنوان ناشر برگزیده 
مذهبی در کشــور با تمرکز بر تولید آثاری با محتوای 
دینی توانسته کتاب های مختلفی را در قالب های متنوع 
برای مخاطبان با رده های سنی متفاوت به چاپ برساند 
که همــواره جزو پرفروش ترین آثار در فروشــگاه های 

کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر بوده اند.
وی حضور ناشران مختلف کشوری را یک نقطه عطف 
در برپایی نمایشــگاه تخصصی »کتب امــام رضا)ع(« 
عنوان کرد و یادآور شــد: در این نمایشــگاه، ناشران 
مختلف کشــور از جمله بوســتان کتاب قم، دارالکتب 
اســالمی، بنیاد فرهنگی امام رضا)ع(، نشــر دلیل ما، 
آرام دل، قدیانی، دارالحدیث، نیســتان، بنیاد فرهنگی 
امام رضا)ع(، دفتر نشــر فرهنگی اســالمی، جمکران، 

کتابستان و... حضور دارند.

در همایش »طریق رضوی« عنوان شد
سیره اهل بیت)ع( کامل ترین الگوی 

زندگی بشریت است
معاون فرهنگي و دانشــجویي دانشگاه بین  المللي امام 
رضا)ع( با بیان اینکه انســان در همه مســائل زندگی 
نیازمند الگویی موفق اســت، گفت: سیره اهل بیت)ع( 

کامل ترین الگوی زندگی بشریت است.
جلیل معماریانــي در همایش ملی »طریق رضوی« که 
با حضور مســئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
مسئوالن آستان قدس رضوی و جمعی از دانشجویان 
زائر پیاده دانشــگاه های سراسر کشور در دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی برگزار شــد، اظهار کرد: فکر، علم و 
معنویت اســاس رشد و ارتقای انســان در عرصه های 
مختلف زندگی اســت.وی با اشاره به اینکه ثمره تفکر، 
شناخت اســت و نتیجه شــناخت و معرفت، عشق و 
عالقه مندن شدن به الگوهای موفق و الهی است، افزود: 
ترکیب شناخت و عشــق، عبودیت را در وجود انسان 
شــکوفا می کند.معاون فرهنگي و دانشجویي دانشگاه 
بین  المللي امام رضا)ع( گفت: سیره و روش ائمه اطهار)ع( 
یک الگوی کامل است که پاسخگوی نیازهای انسان در 
تمام مسائل از جمله مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی 
است.وی با بیان اینکه زیارت یکی از مصادیق متوسل 
شــدن به اهل بیت)ع( اســت، خاطرنشــان کرد: زائر 

می تواند با زیارت با معرفت نفس خود را تزکیه کند.
وی داشــتن هدف در امر زیارت را بســیار ارزشــمند 
توصیف کرد و افزود: زیارت هدفدار می تواند منشــور 
چندگانه اخالق اســالمی در عرصه های ادب، نیکی به 
پدر و مادر، احترام به بزرگ ترها، تقویت روحیه بندگی 

و... را تکمیل کند.

گسترش زیرساخت ها و امکانات مرز 
میرجاوه برای زائران پاکستانی

تولیت آســتان قــدس رضوی از توســعه و گســترش 
زیرســاخت ها و امکانات رفاهی مرز میرجاوه برای افزایش 

خدمت رسانی و تسهیل زیارت زائران پاکستانی خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در دیدار زائران 
پاکستانی ایام پایانی ماه صفر حرم مطهر امام رضا)ع( که 
در محل زائرشهر رضوی انجام شد، با تأکید بر اینکه آستان 
قدس رضوی بــا همه امکانات و به میزان توان در خدمت 
زائران امام علی بن موســی الرضا)ع( اســت، گفت: تالش 
داریم امکانات موجود در مرز میرجاوه را برای بهبود شرایط 
خدمت رسانی به زائران پاکستانی گسترش دهیم، در مشهد 
مقدس نیز به مرور امکانات و خدمات بیشتری را در اختیار 

زائران حضرت رضا)ع( قرار خواهیم داد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به نعمت امامت و 
والیت برای بشــریت اشــاره و ابراز کــرد: والیت و وجود 
مقدس ائمه اطهــار)ع( و پیروی از حضرات معصومین)ع( 
نعمات بزرگی هستند که پروردگار متعال به ما عنایت کرده 
است، ما باید شاکر این نعمت ها باشیم، شکر نعمت تنها به 

الحمدهلل گفتن نیست؛ این شکر زبانی است.
تولیت آستان قدس رضوی مودت و پیروی اهل بیت)ع( را 
شکر عملی نعمت والیت خواند و توضیح داد: شکر عملی 
نعمت والیت این اســت که تابع ائمه اطهار)ع( باشــیم و 
دیگران را هم به والیت ائمه معصومین)ع( خوشبین کنیم.

 مراسم شام غریبان امام رضا)ع( 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد

همزمان با شام شهادت حضرت امام رضا)ع(، آئین سنتي 
شــام غریبان با حضور تولیت و خدام بارگاه منور رضوي 
برگزار شد.به گزارش آستان نیوز، در این مراسم که همزمان 
با اذان مغرب و عشــاء و با اقامه نماز جماعت از ســازمان 
مرکزي آستان قدس رضوي آغاز شد، خادمان، کفشداران، 
دربانان، حفاظ و فراشان بارگاه منور رضوي در حالي که الله 
شــمع هاي فروزان در دست داشتند، مسیر چهارراه شهدا 

تا حرم مطهر رضوي را در قالب دسته عزاداري پیمودند.
در ادامه این مراسم که با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
و مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد، خادمان، زائران و 
مجاوران به حرم مطهر رضوي مشــرف شدند و در صحن 
انقالب اســالمي به عزاداري و سوگواري پرداختند. مرثیه 
سرایي مهدی رسولی و جعفر مالئکه از ذاکران و مداحان 
اهل بیت)ع( در این مراسم، فضاي حزن و اندوه را در سراسر 
آستان مالئک پاسالن حضرت شمس الشموس)ع( پراکنده 
کرد.الزم به ذکر اســت، مراســم ســوگواري شام غریبان 
حضرت رضا)ع( در حرم مطهــر رضوي به صورت زنده از 

شبکه هاي مختلف سیما پخش شد.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی:
حضرت رضا)ع( جایگاه امامت 

را تثبیت کردند
معارف: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
گفــت: حضرت رضــا)ع( چون مادرشــان 
حضرت زهرا)س( با جریان فکری و فداکاری 

خویش جایگاه امامت را تثبیت کردند.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی در ویژه برنامه 
روز شــهادت امــام رضــا)ع( کــه صبــح 
 دیروز با حضور گســترده زائــران در رواق 
امام خمینــی)ره( برگزار شــد، اظهار کرد: 
 حضرت زهرا)س( و امام رضا)ع(، دو شخصیت 
واال مقامی هستند که حضرت رسول اهلل)ص( 
از آن ها به عنــوان »بضعه؛ پاره تن خویش« 
نام برده است، چون حضرت زهرا)س( و امام 
رضــا)ع( با فداکاری خویش موجب شــدند 

امامت تثبیت شود.
وی ابراز کرد: آن زمانی که حضرت زهرا)س( 
 برای امامت جانفشــانی کردنــد به فرموده 
امام باقر)ع( فقط هفت یا هشــت نفر »اشهد 
ان علیا ولــی اهلل« می گفتند، ولی اکنون در 
جهان خیلی از افراد این شهادت را می دهند.

آیت اهلل علم الهدی گفت: اگر جریان فکری 
و سیاسی امام رضا)ع( نبود هر آینه مأمون با 
شیطنت هایش ریشه امامت را از بین می برد، 
لذا امام رضــا)ع( بــا فداکاری های خویش 

دوباره امامت را تثبیت کردند.
وی ادامــه داد: مأمــون با نگاه بــه تجربه 
حکومت های گذشــته فهمیده بود با کشتن 
ائمه)ع( نمی توانــد والیت و امامت را از بین 
ببرد، از این رو بــرای از بین بردن والیت و 
امامت تدبیِر حکومت و خالفت تحمیلی به 
امام رضا)ع( را چید که در آن صورت خودش 
را به عنوان ولیعهد امام معرفی کند و سپس 
امام را بکشــد تا خــودش ولی مطلق مردم 
 شــود. به گفته امام جمعه مشــهد مقدس،
امــام رضا)ع( نیــز که از مکــر مأمون خبر 
داشــتند هرگز خالفت و حکومتــداری را 
نپذیرفتند و با تحمل سختی هایی که مأمون 
به ایشان وارد می کرد امامت را دوباره تثبیت 

کردند.
وی خاطرنشــان کرد: حضــرت رضا)ع( در 
برابــر این مکر و حیله دو ســال و چهار ماه 
ســختی های طوالنی را به جان خریدند به 
طوری که می توان گفت شــهادت حضرت 

رضا)ع( بیش از دو سال طول کشید.
گفتنی اســت؛ در ادامه این مراسم آیت اهلل 
علم الهدی شــهادت نامه حضرت رضا)ع( را 
قرائت کــرد و در ادامه مداحان و ذاکران به 

مرثیه سرایی پرداختند.

خبر

شعار »همه خادم الرضاییم« محقق شد 

میزبانی مشهد الرضا از 4میلیون و 300 هزار زائر

معــارف: آخرین اطالعات و آمار از تشــرف زائران به 
خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس در روزهای پایانی 
ماه صفر حاکی از رکورد باالی 4 میلیونی زائران در این 
ایام بوده اســت. نکته قابل توجه در این باره این است 
که زائران پیاده آقا امام رضا)ع( افزایشــی در حدود 1۵ 
درصدی داشــتند که این موجب شد آمار زائران پیاده 

مشرف شده به حرم آقا به نیم میلیون نفر برسد.
محمــد صادق براتــی، معاون هماهنگی امــور زائران 
استانداری خراسان رضوی در مورد آخرین آمار تشرف 
زائران به مشهدالرضا در دهه پایانی صفر گفت: بیش از 
4 میلیون و 300 هزار زائر وارد مشهد مقدس شده اند 
که حدود نیم میلیون زائر پیاده بوده اند. این زائران در 
قالب ۲ هزار و 660 کاروان از ۲1 اســتان و سه کشور 
افغانستان، پاکستان و عراق بودند که از این تعداد ۲99 
هزار و ۵99 نفر مرد و 199 هزار و ۲80 نفر زن بودند.

حســین رضایی گفت: تعداد زائران پیاده دهه پایانی 
ماه صفر امســال نسبت به سال گذشته 14.4۵ درصد 
 افزایش داشــت که این زائران از جاده های نیشــابور، 
تربت حیدریه، تربت جام، ســرخس، فریمان، کالت، 
جاده قدیم قوچان، جاده سیدی و جاده طرقبه  شاندیز 

به مشهد آمدند.
وی در خصوص شــرایط ســنی زائران پیاده ای که در 
این ایام به مشــهد مشرف شــدند، گفت: یک پیرزن 
83 ساله ویلچرسوار و یک کودک سه ماهه در آغوش 
 مادر، بزرگ تریــن و کوچک ترین زائران پیاده حضرت 

امام رضا)ع( در دهه پایانی ماه صفر امسال بودند. 
وی افزود: این زن کهنسال در مسیر نیشابور به مشهد و 
طفل سه ماهه نیز در مسیر قوچان به مشهد به صورت 

پیاده به سوی بارگاه منور رضوی حرکت کردند.
وی اظهــار کرد: ۲0 هزار خادم جمعیت خدمتگزار در 

3۲0 ایســتگاه صلواتی کوچک و بزرگ از مشهد و 11 
اســتان دیگر در جاده های شش گانه منتهی به مشهد 
مقدس مستقر شدند و به زائران پیاده خدمات فرهنگی، 
درمانی، اســکان، تغذیه و دیگر خدمــات رفاهی ارائه 

دادند.
وی گفــت: ۲87 محــل اســکان در مشــهد بــرای 
خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا)ع( مهیا شد که 
در مجموع 94 هزار و 43۲ نفر در آن ها اسکان یافتند.

ســخنگوی جمعیــت خدمتگزار زائران پیــاده امام 
رضــا)ع( افــزود: بزرگ ترین ایســتگاه های صلواتی 
امســال در مســیرهای منتهی به مشــهد مقدس 
ایســتگاه های جواداالئمه)ع( و رباط خاکســتری در 
جاده نیشــابور، مکتب آل محمد)ص( و شــاهچراغ 
شــیراز در جاده قوچان و میقات الرضا)ع( در جاده 
ســرخس بودند که با افزایش فضای خواب خود زائر 

بیشتری را اسکان دادند.
وی گفت: بزرگ ترین کاروان زائران پیاده امسال کاروان 
»رهپویان حضرت مهدی)عج(« از نیشــابور با ۲ هزار و 
۵00 زائر زن و کوچک ترین کاروان زائران پیاده امسال، 
یک خانواده پنج نفره در مسیر فریمان به مشهد بودند.

رضایــی ادامه داد: همچنین 1۲8 پایگاه امداد و نجات 
هالل احمر در جاده های منتهی به مشــهد، واحدهای 
خدمت رســان در حوزه درمان شامل واحدهای آستان 
قدس رضوی، دانشــگاه آزاد اسالمی، تأمین اجتماعی، 
سازمان نظام پزشــکی، سازمان نظام پرستاری، بسیج 
جامعه پزشکی، دانشــگاه علوم پزشکی، درمانگاه های 
شهرداری، مراکز درمانی خیریه و بیمارستان های خیریه 
مشهد، پزشــکان آزاد، پزشکان و پرستاران استان های 
خراســان شمالی، سیستان و بلوچســتان، گلستان و 

خراسان جنوبی در این جاده ها مستقر شدند.
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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 rگام بعد از نصب کارتخوان برای رصد مالیاتی چیست؟
 تفکیک حساب های شغلی از شخصی

وکال همانند سایر صنوف و شاغالن مشمول پرداخت مالیات بر مشاغل هستند، از این 
رو براســاس قانون، در پایان سال موظف به پر کردن اظهارنامه مالیاتی و اظهار تمام 
قراردادهای حق الوکاله های انجام شده هستند تا براساس آن مالیات ساالنه بین 10تا 

25 درصد توسط سازمان مالیاتی دریافت شود.
شناســایی درآمد وکال براساس استفاده از دستگاه کارتخوان ایده خوبی است، اما در 
یک نگاه کلی می توان گفت راه های فرار از پرداخت مالیات بر اساس دستگاه کارتخوان 
وجود دارد. بی شک زمانی که قراردادهای حقوقی وکال به صورت شفاف اظهار نشود 
و سیستم آنالینی نتواند درآمدها را رصد کند، سازمان مالیاتی در شناسایی و دریافت 
مالیات دچار مشکل خواهد شد. بدیهی است هدف از نصب کارتخوان در دفاتر وکال 
رصد تراکنش ها از طریق دستگاه پوز است، اما نواقص موجود می تواند منجر به انحراف 
از هدف شود. استفاده از کارتخوانی به نام فردی غیر از وکیل یا استفاده از کارتخوان 

اصناف دیگر همه و همه می تواند تشخیص درآمد وکال را از سازمان مالیاتی بگیرد.
اگر وکال یا پزشــکان از حساب شخصی فردی دیگر استفاده کنند یا وجه وکالت را 
به صورت نقد دریافت کنند، تشخیص و وصول مالیات با چالش هایی روبه رو خواهد 
شد و راه دور زدن های مالیاتی بسیاری را ایجاد می کند. از این رو ایجاد تمهیداتی در 
جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل اعم از وکال یا پزشکان مستلزم افزایش نظارت 
بیشتر سازمان امور مالیاتی بر دستگاه های کارتخوان است؛ باید صحت دستگاه پوز به 
نام وکیل بررسی شود، هر چند این موضوع راهکاری سنتی است اما می تواند منجر به 

حل برخی از مسائل و مشکالت شود. 
راهکار دیگری که نسبت به راهکار سنتی اعالم شده از دقت عمل بیشتری برخوردار 
است جداسازی حساب های بانکی شغلی از حساب های بانکی شخصی و اعالم آن به 
سازمان امور مالیاتی است. بررسی و رصد تراکنش ها از این طریق امکان بیشتری در 
شناســایی درآمدها ایجاد می کند و برداشت ها و واریزهای شخصی را از حساب های 
کاری جدا کرده و منجر به جداســازی حســاب شخصی افراد از حساب های شغلی 
می شــود؛ بنابراین با جمع آوری پوزهای بی هویت و قطع حســاب های شخصی از 
حساب های شغلی ساماندهی مسائل مالیاتی به شکل بهتری دنبال می شود. بررسی 
حساب های شخصی با تراکنش های غیرمعمول و ایجاد قوانین برخورد با متخلفان با 
همکاری نهادهایی چون قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می تواند دریافت 
مالیات را از وکال و سایر اصناف وارد فاز جدی تری کرده و درآمدهای قابل توجهی را 

برای کشور ایجاد کند.

کارشناسان از موانع عدالت مالیاتی می گویند

پرونده ثروتمندان روی میز سازمان امور مالیاتی
 اقتصاد/ ساحل عباسی  علی پارسا، رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر خود گفته 
بود لیست بانکی تراکنش های مالی حدود۳00 هزار 
نفر که درآمدهای باالی میلیارد داشتند در اختیار این 
سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته 
نیمــی از آنان مؤدی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از 

آنان که مــؤدی مالیاتی بودند 
کمتر از آنچه الزم است مالیات 
می پرداختند .پیش و پس از این 
اظهارنظر، کارشناسان مختلفی 
درباره معافیت های مالیاتی و یا 
پایه های  بازنگــری در  ضرورت 

مالیاتی گفت وگو کرده بودند. 
درحالی که صندوق بین المللی 
پول در آخرین گزارش خود نفت 
194 دالری را برای ایران در سال 
2020 ضروری می داند؛ دولت در 

پی افزودن ردیف های مالیاتی، جلوگیری از فرار های 
مالیاتی و حذف یارانه ثروتمندان برای جایگزینی پول 
نفت در بودجه است. کارشناســان درباره فرارهای 
مالیاتی چه نظری دارند و چه کسی را مسئول اصلی 
پیگیری می دانند و چرا آن قدر که دولتمردان ادعای 
مبارزه با فرار مالیاتی دارند، کارشناســان به همین 

اندازه در این ادعا تشکیک دارند؟

  یارانه های سنگین پنهان یارانه ها بیانگر 
فرار یا معافیت های مالیاتی است

حســین محمــودی اصل، 
دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان 
جدایــی  اســت:  معتقــد 
رهاورد  نفتــی  اقتصــاد  از 
تحریم های آمریکاســت که 

ذهن مسئوالن و دولتمردان را متوجه جدایی اقتصاد 
از نفت کرده اســت. وی در گفت وگو با خبرنگار ما 
می افزایــد: اهتمام در به کارگیری سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی نیز از جمله موضوعاتی است که 
تحریم ها عامل آن به شمار می رود، چرا که تا پیش 
از قطع درآمدهای نفتی، مسئوالن توجه چندانی به 
دو مقوله دریافت مالیات یا حمایت از اقتصاد ملی 
نداشتند. اعداد قابل توجه و یارانه های بسیار سنگین 
پنهان یارانه هــا بیانگر فرار مالیاتی یا معافیت های 
مالیاتی است که حضور آن در اقتصاد می تواند عامل 

شکوفایی و توسعه قابل توجهی باشد.

  هدف معافیت های مالیاتی محقق نشد!
محمودی طراحی یک نظام شفاف و مکانیزم پایدار را 
برای تسریع در جدایی کامل اقتصاد از نفت ضروری 
دانســته و می گوید: تحقق بخش بزرگی از این مهم 
با حذف معافیت های مالیاتی مرتبط است. بسیاری 
از معافیت هــا براســاس بازدهی مالــی و اقتصادی 
به بســیاری از نهادها داده شــد؛ 
معافیت مالیاتــی در مناطق آزاد 
یا شــهرک های صنعتی به دنبال 
دســت یافتن به یــک خروجی 
بزرگ تــری بود؛ به ایــن معنا که 
خروجی 5 هزار تومانی مالیات در 
مناطــق آزاد، خروجی مثبت 10 
هزار تومان باشد! به عبارتی هدف 
از معافیت مالیاتی توان افزایی بیش 
از حد تولید و بسترسازی برای رشد 
و موفقیت تولید اســت. در حالی 
که معافیت ها با ســاز و کارها و اهدافی از این دست 
طراحی شده؛ سوءاستفاده هایی از این دست اقتصاد را 
متحمل ضرر و زیان های بسیاری کرده است. بررسی 
مالیات دهی شــرکت های بزرگ کشــور در صنایع 
مختلف چون فوالد، پتروشیمی و معدنی بیانگر آن 

است که کمتر از 7 درصد مالیات پرداخت کرده اند. 

  سوداگران از مالیات فرار کرده اند
این استاد اقتصاد، معافیت های مالیاتی را در راستای 
تقویت ســوداگری و داللی می داند و معتقد است: 
اهداف معافیت ها زمانی قابل دفاع اســت که توسعه 
تولید و گسترش رشــد اقتصادی را به دنبال داشته 
باشــد. بســیاری از معافیت های مالیاتی، اقتصاد را 
ناکارآمد کرده اند؛ معافیت هایی که منجر به ثروتمند تر 
شــدن عده ای شــده که مهارت دور زدن پرداخت 
مالیات را آموخته اند و چون طبقه دالل و ســفته باز 
شــغل و کار بهینه ای برای جامعه ندارند ثروتمند تر 

شدن آن ها عوارضی بر جامعه تحمیل می کند.

  چراغ اول را چه کسی روشن کرد؟
حسین صمصامی اما عدم تقویت پایگاه های اطالعاتی 
مالیاتی را نخســتین چراغ سبز به دالالن می داند و 
در توضیح این جمله می گوید: معافیت مالیاتی پنهان 
بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد، معافیت هایی که 
ایران را تبدیل به بهشــت دالالن کرده و میلیاردها 
تومان سود برایشان به ارمغان آورده است؛ دالالنی که 

با اطمینان به عدم راه اندازی و رصد از طریق پایگاه 
اطالعاتی مالیاتی، خود را معاف از پرداخت هرگونه 

مالیاتی می دانند.
آنچه پیش از ضرورت بازنگری در معافیت های مالیاتی 
باید مورد نظر مســئوالن قرار بگیرد، گرفتن مالیات 
از اقشار ثروتمند جامعه و صاحبان سپرده های باال با 
ســودهای کالن است. دریافت مالیات از ثروتمندان 
جامعــه تنها در پرتو شــفافیت نظــام اقتصادی و 
اطالعاتی صورت می گیرد؛ موضوعی که متأســفانه 
کارآمدی چندانی در آن گزارش نشــده و همچنان 

فاقد نظام اطالعاتی شفاف هستیم. 

  ماده 169 مکرر اصالح مالیات کجاست؟
استمرار  اقتصاد  اســتاد  این 
فرار مالیاتی را در اســتمرار 
پایگاه هــای  عدم تکمیــل 
تأکید  و  اطالعاتی می دانــد 
می کند ایجاد پایگاه اطالعاتی 

تنهــا راه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اســت. وی 
آمارهای فرار مالیاتی را نیز به دلیل عدم شفافیت و 
عدم تکمیل اطالعات الزم به خودی خود قابل استناد 
نمی داند و معتقد است آمار فرار مالیاتی بیش از 60 
هزار میلیارد تومان است. صمصامی در ادامه می گوید: 
با آنکه نزدیک به چهار ســال از تصویب ماده 169 
مکرر اصالح قانون مالیات های مســتقیم و تأکید بر 
ایجاد شــفافیت مالیاتی می گذرد، اما اجرایی نشدن 
قانون منجر به فرار مالیاتی قابل توجهی شده است.
البته صمصامی، مالیات را عالوه بر کارکرد تنظیم بازار، 
معطوف به تنظیم تولید نیز دانســته و معتقد است: 
اگر مالیات در بخش صادرات مشمول خام فروشان 
شود عالوه بر دریافت مالیات، بسترهای ایجاد ارزش 
افزوده و جلوگیری از خام فروشی در کشور تسهیل 
می شود، بنابراین تا زمانی که نظام مالیاتی کشور در 
برابر ســفته بازان و دالالن ارزی و... سکوت می کند 

به نحوی به آن ها معافیت پنهان مالیاتی داده است.
 

  98 درصد نقدینگی کشور در سیستم مالی 
بانکی قابل رصد است

حسین صمصامی رصد نکردن گردش مالی ثروتمندان 
را نوعــی معافیت مالیاتی پنهان می داند و می گوید: 
هنگامی که دولت گردش مالی ثروتمندان و فراریان 
مالیاتی را رصد نمی کند یعنی به صورت ضمنی به 
آن ها معافیت مالیاتی داده است؛ عدم دریافت مالیات 

از قاچاق به معنی معافیت مالیاتی و ثروتمند کردن 
عده ای و فقیر تر کردن جامعه و کوچک کردن اقتصاد 
کشور است؛ لذا رصد فعالیت های اقتصادی از طریق 
گردش حساب های بانکی عامل مهمی در جلوگیری 
از فرار مالیاتی به شــمار مــی رود. وی همچنین در 
آخرین بخش از گفت وگویش با خبرنگار ما این را هم 
اضافه می کند: از آنچه به عنوان 2 هزار هزار میلیارد 
تومان نقدینگی کشــور مطرح است تنها نزدیک به 
50 هــزار میلیارد به صورت نقدی در دســت مردم 
است، بنابراین  بیش از 98 درصد نقدینگی کشور در 

سیستم مالی بانکی قابل رصد است. 

 آیا مثل تمام دنیا مالیات می گیریم؟
مالیات  درباره  بغزیان  آلبرت 
حرف های جدیدتری دارد. او 
از روال دریافت مالیات گله مند 
است و می گوید: روال دریافت 
مالیات در سیســتم مالیاتی 

دنیا براســاس گرفتن مالیات از دهک های باالست، 
در حالی که این سیســتم در ایران متفاوت از سایر 
دنیاســت. دریافت مالیات از دهک های هشت تا 10 
در دنیا امری مرســوم است در حالی که در ایران بار 
مالیاتی بر عهده دهک های متوسط به پایین جامعه 
گذاشته شده است. دهک های پایین در تمامی دنیا 
به علت درآمدهای کم عالوه بر اینکه مورد حمایت 
مــادی دولت ها قرار می گیرنــد، از پرداخت مالیات 
معاف شــده یا مالیات های حداقلی می پردازند؛ در 
حالی که این روال در ایران مشاهده نمی شود. آنچه 
در گرفتن مالیات از دهک های متوسط به پایین در 
ایران مشاهده می شود تبلور بی عدالتی مالیاتی است 
که سال ها در کشــور انجام شده و متأسفانه اراده ای 
در تغییــر آن وجود ندارد. تغییر سیســتم مالیاتی 
و شناســایی فراریان از پرداخت مالیــات در مدت 

زمان کوتاهی میســر است به شرط آنکه دست های 
ذی نفعان و تأثیرگذاران از پشت پرده ها کنار زده شود 

و در امور دخالت نداشته باشند.

  تعارف با فراری ها!
این استاد اقتصاد معتقد است بســیاری از فراریان 
مالیاتــی در ایران اصــالً از پرداخت مالیــات فرار 
نمی کنند؛ به این معنا که مشمول پرداخت مالیات 
نیستند و قانونی برای دریافت مالیات از آن ها تصویب 
نشده که ملزم به پرداخت مالیات شوند؛ از این رو اسم 
این مسئله را حتی نمی توان فرار مالیاتی نهاد. بغزیان 
حساب سازی ها؛ معافیت های مالیاتی و فرار مالیات 
در ایــران را علنی توصیف کرده و می افزاید: دولت ها 
هیچ گاه به صورت محســوس به سراغ این دسته و 
گروه نرفته اند بلکه برخوردهای تعارف گونه با آن ها 

زمینه ساز فرار مالیاتی شده است.
آلبرت بغزیان معافیت هــای مالیاتی نامحدود که 
تاریــخ انقضا نــدارد را نیز به عنــوان باگ بزرگ 
سیستم مالیات ستانی کشور برمی شمارد و می گوید: 
معافیت های مالیاتی در پوشــش حمایتی برخی 
نهادها منجر به درآمدزایی عده ای شــده اســت. 
از ســوی دیگــر دالالن و ســفته بازان و صاحبان 
دارایی های بانکی یا بورسی و امالک و... که هیچ گونه 
پرونده مالیاتی ندارند زیر چتر عدم شــفافیت و در 
دسترس نبودن پایگاه های اطالعاتی و نظارت های 
دولتی درآمدزایی خاصی بدون پرداخت کمترین 
مالیاتی دارند. جای تعجب دارد درآمد پزشــکان 
ایرانــی چندین برابر درآمد پزشــکان در ســایر 
کشورهای دنیاست، در حالی که پزشکان اروپایی 
دو برابر پرســتاران درآمد دارند؛ وکال و پزشکان با 
درآمدهای باال که تمایل به پرداخت مالیات ندارند 
نتیجه سیاست های ضد عدالت اجتماعی هستند که 

به نفع قشر ثروتمند جامعه بوده است. 

دریافت مالیات از 
دهک های هشت تا 10 
در دنیا امری مرسوم 
است اما در ایران 
بر عهده دهک های 
متوسط به پایین 
جامعه است

بــــــــرش

بیش از 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد    فارس: علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درباره ضرورت ساماندهی مالیاتی در کشور 
گفت: در حال حاضر سازوکار اعطای یارانه و اخذ مالیات در کشور به نفع طبقات برخوردار است و این موضوع سبب ایجاد فاصله طبقاتی در کشور شده است. ما به جای اینکه مالیات و درآمد را براساس سرانه 
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 علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر کار و کارشناس اقتصادی 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 98/7/10-139860306007000484 - 
هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه مل��ک تربت جام تصرفات مالکان��ه بالمعارض  متقاضی 
محم��د عل��ی رحیمی    فرزند محمد  به ش��ماره شناس��نامه 225 ص��ادره از تربت جام  در 
یک باب س��اختمان به   مس��احت13.92 متر مربع پالک  فرعی از 1195 -  اصلی فرعی از 
1195-اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده از  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13مشهد تربت 
جام خریداری از  مالکیت رسمی آقای محمد رحیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.9809036)م الف134(
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/7/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/6

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139860306010002012-1398/07/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید یوس��فیان محمدآباد فرزند ولی 
محمد بش��ماره شناس��نامه 45713 صادره از قوچان درشش��دانگ  یک باب خانه به مساحت 
127.26 مترمربع  در قسمتی از پالک 2157 فرعی از 172 اصلی بخش دو قوچان  واقع در 
اراضی نظرآباد خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی اسفندیاری محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.کالسه 1398114406010000126  آ-9809172
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

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

براب��رآراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی قوچان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذامش��خصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند،می توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه 
اداره ثبت اس��نادوامالک قوچان تس��لیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند:
آقای اس��فندیار زارع کتلر فرزند حیدر به ش��ماره ملی 0872729486 صادره قوچان در سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 149.70 متر مربع در قسمتی از 
پالک ش��ماره 324 اصلی بخش دوقوچان اراضی قره جوی  واز محل مالکیت آس��تان قدس 

رضوی . کالسه 1398114406010000206
آقای هادی زارع  فرزند اسفندیار  به شماره ملی 0873008049 صادره قوچان در سه دانگ 
مش��اع از ششدانگ اعیان یک باب منزل به مس��احت 149.70متر مربع در قسمتی از پالک 
ش��ماره 324 اصلی بخش دوقوچان اراضی قره جوی  واز محل مالکیت آستان قدس رضوی . 

کالسه 1398114406010000208
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.  آ-9809173
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسنادوامالک قوچان

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره139860306010002026-1398/07/16 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اکبری فرزند محمد کریم بشماره 
شناس��نامه 7116 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 103.50 مترمربع 
قس��متی از پالک ش��ماره 4532اصلی بخش یک قوچان  واز محل مالکیت آقای حاجی غالم 
غالم��ی  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9809174
کالسه 1397114406010000368 آ-980974

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860306010002023-1398/07/16 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره ش��یروی فرزند جعفر بش��ماره 
شناس��نامه 28983 صادره از قوچان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147.38 مترمربع 
تمام��ت پالک 10فرع��ی از 3264اصلی واقع دربخش یک قوچان خریداری از مالک رس��می 
آقایان غالمرضا و علی وخانم طاهره ش��هرت همگی کریمی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
کالسه 1398114406010000202 آ-9809175   آ-9809175

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139860306010001941-1398/07/08 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیزاله اس��المی داغیان فرزند نصرت 
بشماره شناسنامه 6 صادره از قوچان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 330.90مترمربع  
در قس��متی از پالک ش��ماره 168 اصلی بخش دو قوچان  واقع در اراضی کالته جانقلی و از 
مح��ل مالکیت  آقای محم��د علی ذوالفقاری  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 

1398114406010000191  آ-9809176
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139860306010001987-1398/07/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نوش��اد جعفرآباد س��فلی فرزند 
س��لمان بش��ماره شناسنامه 1939 صادره از فاروج در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 109.35 مترمربع قسمتی از پالکهای شمارات باقیمانده 1040 فرعی از 
169 اصلی و قسمتی از 169 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی کالته مصطفی  خریداری 
از مالک رس��می آقایان محمد رضا و رس��ول صالحی گزل آباد )پالک باقیمانده 1040 فرعی 
از 169 اصلی ( و آقای علی اکبر قدیری مقدم )پالک 169 اصلی( محرز گردیده اس��ت.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.کالسه 1397114406010000354  آ9809177
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860306010001984-1398/07/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای محمدرحیم غدیری فرزند محمدولی 
بش��ماره شناس��نامه 283 صادره از قوچان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  
به مساحت 109.35 مترمربع در قسمتی از پالکهای شمارات باقیمانده 1040 فرعی از 169 
اصلی و قسمتی از پالک 169 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی کالته مصطفی خریداری 
از مالک رس��می آقایان محمد رضا ورسول صالحی گزل آباد )پالک باقیمانده 1040 فرعی از 
169 اصل��ی ( و آقای علی اکبر قدیری مقدم )پالک 169 اصلی ( محرز گردیده اس��ت.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.کالسه 1397114406010000352  آ9809179
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860306010002037-1398/07/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مس��عود گوهری بک نظر فرزند محمد 
رضا بش��ماره شناسنامه 20 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 45.82 
مترمربع  در قسمتی از پالک باقیمانده 195فرعی از 168اصلی بخش دو قوچان اراضی کالته 
جانقلی  خریداری از مالک رس��می ش��رکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره دو قوچان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9809180    کالسه 1398114406010000116
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/23   تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/8

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002015269 ش��ماره  رأی   �1
1398114430002000624 آقای/خان��م عبادال��ه ن��وروزی فرزن��د احمد در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 64/50 مترمربع پالک ش��ماره 
فرعی از 2190 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 
حسن کاشف ثبت شده در صفحه 547 دفتر 18 واقع در بخش دو ثبت قم. )م الف 3362 (

کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139660330002033518 ش��ماره  رأی   �2
1396114430002000270 آقای/خانم  محس��ن براتی ملکی فرزند محمود در قسمتی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 62/82 مترمربع پالک شماره 41 
فرعی از 2603 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی / سند رسمی/ سند مالکیت 

مشاعی برابر صفحه 196 دفتر 176 دارای مالکیت می باشد. )م الف 3361 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016596 ش��ماره  3���رأی 
1398114430002000330 آقای/خانم  محرم ش��اهمرادی فرزند بیرامعلی در قسمتی از / 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 147/90 مترمربع پالک شماره 26 
فرعی از 2160 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی صادره در صفحه 45 

دفتر 649 به نام متقاضی. )م الف 3360 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016008 ش��ماره  رأی    �4
1395114430002000938 آقای/خان��م  رض��ا نق��ی پ��ور فرزند حمداله در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 82/25 مترمربع پالک شماره 
1688/3/6 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در صفحه 439 دفتر 

555 ذیل ثبت 95474 بخش دو ثبت قم به نام متقاضی. )م الف 3359 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016010 ش��ماره  رأی   �5
1395114430002000939 آقای/خان��م  رض��ا نق��ی پ��ور فرزند حمداله در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 71/75 مترمربع پالک شماره 
1688/3/6 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در صفحه 515 دفتر 

462 ذیل ثبت 84346 واقع در بخش دو ثبت قم به نام متقاضی. )م الف 3358 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002009080 ش��ماره  رأی   -6
1392114430002002621 آقای/خانم  عزیز س��پهری یادگار فرزند صاحبعلی در قسمتی 
از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 69/77 مترمربع پالک شماره 
118 فرعی از 1956 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی / سند رسمی / سند 

مالکیت مشاعی مع الواسطه از حسن مرزبان خریداری کرده است. )م الف 3357 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016515 ش��ماره  رأی   -7
1397114430002001314 آقای/خان��م  عزیزاله چراغی فرزند آقا محمد در قس��متی از / 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 108/80 مترمربع پالک شماره 82 
فرعی از 1964 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری ش��ده از محمد 

چراغی ثبت شده در صفحه 88 دفتر 84 .  )م الف 3356 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تسلیم 
و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )  قدس( 9809187
تاریخ انتشار اول: 98/07/23        تاریخ انتشار دوم: 98/08/08

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی" 

 برابر رای شماره   139860308002000339- 17/ 7 / 98 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن اسماعیلیان به شماره شناسنامه 5398 کد 
ملی 0888242980صادره از قاین فرزند علی اکبر در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
25 / 383 مترمربع در تمامی پالک 820-اصلی و قس��متی از پالک 822- اصلی بخش 11 

قاینات محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809685
 تاریخ انتشار نوبت اول :8/ 8 /  1398       
تاریخ انتشار نوبت دوم:   25  / 8 /  1398

علی صفایی فر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

 طراحی سامانه اطالعاتی 
نیاز اجرای دقیق طرح جامع مالیاتی است

طرح نظام جامع مالیاتی کشــور که سال ها در دستور کار قرار گرفته باید با طراحی 
سامانه جامعی که دسترسی کافی و کامل به اطالعات مالی و اقتصادی افراد، بنگاه ها 
و تبادالت اقتصادی داشته باشد با ورود به تمامی حوزه ها و بخش های اقتصادی اعم 
از واردات، صادرات، مســکن، خودرو و سایر موارد اقتصادی با گردش های مالی مورد 
توجه از آن ها مالیات دریافت کند، هر چند قرار گرفتن تمامی بخش های اقتصادی که 
مشمول مالیات می شوند در این سامانه بسیار الزامی است و طراحی آن باید به گونه ای 

باشد که همه را در یک قالب قرار دهد.
طراحی نظام مالیاتی کشــور بسیار ضروری است اما انتظار می رود در شرایط کنونی 
و فشارهای مختلفی که بر بنگاه های تولیدی وارد می شود، برای خاموش نشدن یا از 
چرخه اقتصادی خارج نشدن آن ها، به جای تمرکز بر دریافت مالیات از آن ها در نظام 
جامع مالیاتی کشــور بر گسترش پایه های مالیاتی توجه شود تا این سامانه همانند 
مجموعه ای واحد یا پنجره ای تمام بخش های اقتصادی اعم از بانک ها، ســامانه های 
خرید و فروش ملک و سایر موضوعات و درآمدهای اقتصادی را که می تواند منجر به 
فرار مالیاتی شود، شناسایی و در قالب یک شبکه واحد در سامانه تشخیص مالیاتی قرار 

و مالیات های الزم را بر آن ها اعمال کند.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

2هزار عضو هیئت علمی جذب علوم پزشکی می شوند      ایسنا: دکتر باقر الریجانی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به اینکه تعداد اعضای هیئت علمی گسترش یافته، به نحوی که در 
سه دهه گذشته تعداد اعضای علمی علوم پزشکی ۷ برابر شده، گفت: حدود 2هزار عضو هیئت علمی هم به  زودی جذب خواهند شد. دکتر الریجانی گفت: تربیت نیروی انسانی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش 

علوم پزشکی شکل منظمی گرفته و مشخص شده تا ۱۰ سال آینده چه تعداد نیرو در حوزه علوم پزشکی مورد نیاز است.

صدها کارمند فیس بوک از شرکت خود انتقاد کردند
ایســنا: بیش از ۲۵۰نفــر از کارکنان 
فیس بوک با ارســال نامــه ای به »مارک 
زاکربرگ«، این شرکت را برای سیاست های 

تبلیغاتی خود مورد انتقاد قرار دادند.
به گزارش انگجت، در یک ماه گذشــته، 
فیس بوک به دلیل اینکه به سیاستمداران 
اجازه داد تبلیغات نادرست و گمراه کننده 

منتشر کنند، مورد انتقاد قرار گرفت. حال بیش از ۲۵۰ نفر از کارکنان فیس بوک به 
مدیر خود یعنی »مارک زاکربرگ« و دیگر مقامات ارشد نامه ای نوشته اند و سیاست های 

تبلیغاتی این شرکت را یک تهدید برای آن برشمرده اند.
در این نامه کارمندان فیس بوک مدعی شده اند که انتشار اطالعات غلط سبب می شود 

بی اعتمادی به این شرکت افزایش یابد و صداقت در محیط آن تضعیف شود.  
ایــن افراد ۶ راه حــل را برای اصالح اوضاع فیس بوک ارائــه داده اند که یکی از آن ها 

نگه داشتن استاندارد تبلیغات سیاسی در سطح دیگر تبلیغات هاست.
همچنین این کارمندان پیشنهاد دادند که فیس بوک تبلیغات سیاسی را محدود کند و 

به طور کلی سیاست های روشن تری را مورد هدف تبلیغات خود قرار دهد.
فیس بوک هم در پاســخ به نامه این کارکنان گفته که فضای فیس بوک بر اســاس 
صراحت اســتوار اســت. بنابراین ما از کارمندان خود ممنونیم که افکار خود در این 

موضوع مهم را مطرح می کنند.
ما همچنان متعهد هستیم که سخنرانی های سیاسی را سانسور نکنیم. همچنین تالش 

خود را برای افزایش شفافیت در تبلیغات سیاسی ادامه خواهیم داد.

هشدار: جهان دچار »کمبود خون« است
فارس: به گزارش دیلی میل، نخســتین  
تجزیه و تحلیــل درباره عرضه و تقاضای 
جهانــی برای منابع خون نشــان داد که 
جهان با بحران کمبود منابع خون مواجه 
اســت. نخستین بررسی جهانی حاکی از 
آن اســت که از ۱۹۶ کشور جهان افزون 
بر ۱۱۹ کشور با کمبود منابع خون مواجه 

اســت و این کمبود می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد. براساس 
آمارها، کشــورهای دچار کمبود خون عمدتاً در آفریقا، اقیانوسیه و جنوب آسیا قرار 
دارند و کمبود خون آن ها در حدی است که حتی نمی توانند تقاضای بیمارستان ها را 
تأمین کنند. این کشورها با بیش از ۱۰۰ میلیون واحد خون نسبت به آنچه سازمان 
جهانی بهداشت )WHO( تعیین کرده است، کمبود دارند؛ تمام این کشورها درآمد 
متوسط و کم دارند.گزارش منتشر شده تأکید می کند، کشور هند با کمبود ۴۱ میلیون 
واحد خون دچار بحران مطلق است. این پژوهش که در مجله Lancet منتشر شده 

بیانگر آن است که ساالنه بیش از ۱۰۰ میلیون واحد خون در جهان اهدا می شود.
کارشناســان این پژوهش می گویند: از میان تمام خون های اهدا شده، ۴۲ درصد آن 

توسط کشورهایی تأمین می شود که درآمد باالیی دارند.

ضعف قانون و رواج کالهبرداری
فروش یک خانه به چند نفر!

جامعه: متأسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کالهبرداری هایی نظیر فروش یک 
ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکالت قانونی کشور ریشه دارد.

یکی از مسائلی که هر خانواده ای را با خود درگیر کرده، موضوع تهیه و خرید منزل 
برای اسکان و زندگی است. از سوی دیگر افزایش سرسام آور قیمت مسکن در چندین 
ســال گذشته، خانه دار شدن را برای بســیاری از اقشار جامعه تبدیل به یک رؤیای 
دست نیافتنی کرده است. حال در کنار اینکه دولت باید برای خانه دار شدن مردم رو 
به افزایش تولید خانه بیاورد اما یکی از راه های مناسب برای خانه دار شدن قشری که 

برای خرید خانه دچار مشکل هستند، پیش خرید آپارتمان است.
در پیش خرید خانه دو مزیت برای خریدار و فروشنده به وجود می آید، نخست اینکه 
خریدار با قیمتی کمتر از قیمت بازار صاحب خانه می شود و از طرفی سازنده نیز با 

دریافت مبلغی از خریداران، هزینه های اتمام ساختمان خود را تأمین می کند.
خود این مسئله به عنوان یک بازی دو سر برد، چه برای خریدار و چه برای فروشنده 
محسوب می شود. هر چند پیش فروش خانه برای هر دو طرف قرارداد بسیار منطقی 
و حساب شده است اما به دلیل وجود برخی مشکالت قانونی، این بازار از فرصتی برای 

خانه دار کردن مردم تبدیل به تهدیدی بزرگ برای سرمایه  آن ها شده است.

  جوالن کالهبرداران در بازار پیش فروش امالک
کالهبرداران به راحتی در حال جوالن دادن در بازار پیش فروش امالک هستند و با 
استفاده از خألهای قانونی یک ملک را به چندین نفر می فروشند. برای مثال در همین 
چند روز اخیر فردی در شهر ری توانسته بدون هیچ مزاحمتی 3۰ واحد را به ۲۵۰ نفر 
بفروشد. شاید جالب باشد که اپیدمی شدن این ماجرا تا حدی بوده که در قم شخصی 
توانســت ۱3۲ آپارتمان را به هزارو۴۰۰ نفر پیش فروش کند. اما هیچ وقت به این 
مسئله توجه نمی شود که هزار و۴۰۰ خانواده سرمایه یک عمر خود را برای رسیدن به 

آرزوهایشان یعنی صاحب خانه شدن از دست داده اند.
برای حل این مسئله در ابتدا باید دانست که علت اصلی فروش یک ملک به چندین نفر 
در کشور چه بوده و چگونه کالهبرداران به راحتی چنین سوءاستفاده هایی را می کنند.

خیلی جالب است که بیشتر مسئوالن، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقدند 
اسناد غیررسمی یا قولنامه ای )عادی( عامل فروش یک ملک به چندین نفر در کشور 
است. عباس کریمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به فارس می گوید: 
پولشویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است؛ چراکه بسیاری از افرادی که پول های 
کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می کنند در 

واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.
وی می گوید: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی غوغا می کند. افرادی که پول های 
کثیف دارند یا پول های کثیف تحصیل می  کنند از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا از 
طریق نفوذ در سیستم بانکی کشور یعنی در جاهایی که واقعاً سیستم  اجازه می  دهد و 

مستند به اسناد غیررسمی است، اقدام به بازتولید این پول ها می کنند.
کریمی می گوید: بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته اقتصادی نشان می دهد که یکی 

از ابزارهای مهم این کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است.
در واقع این کشورها با اعتبار بخشی به معامالت رسمی و ثبت  شده در قبال معامالت 
غیررسمی، توانسته اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد 
نظام های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند. این در حالی است که در کشور ما 
هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاه ها با استناد 
به آن، اسناد رسمی رو ابطال می کنند، موضوعی که مانع شکل گیری درست نظام های 
اقتصادی اســت. از طرفی دیگر برخی نمایندگان مجلس مانند سید ناصر موسوی 
الرگانی در مورد اعتبار اســناد قولنامه ای )عادی( به عنوان ابزار اصلی زمین خواری 
و فروش یک ملک به چندین نفر معتقد است: متأسفانه در این خرید و فروش های 
قولنامه ای که یک ســاختمان به تعداد زیادی فروخته می شود اغلب وجوه زیادی از 

مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می شوند.
با این حال چگونه کالهبرداران به راحتی می توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند.

  قراردادهایی که جایی ثبت نمی شود 
در همین راســتا سجاد طاهری، پژوهشــگر حوزه قضایی معتقد است شیوه کاری 
کالهبرداران به این ســبک بوده که در ابتدا با استفاده از تبلیغ های اغواکننده افراد 
متقاضی خرید مسکن را دعوت به سرمایه گذاری در پروژه های خود می کنند و پس 
از جلب اعتماد مردم، با آن ها قراردادهای داخلی را به امضا می رسانند. این قراردادها 
نه جایی ثبت می شــود و نه هیچ کســی از آن ها اطالع دارد. ثبت نشدن این اسناد 
در سامانه ای یکپارچه سبب می شود که هیچ کس اطالعی از وضع معامالت صورت 
گرفته روی ملکی که متقاضی خرید آن هستند، نداشته باشد و به راحتی امالک را به 
چندین نفر می فروشند. اما نکته جالب این ماجرا، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه ای 
در دستگاه قضا است. با وجود اینکه اسناد عادی سبب از بین رفتن سرمایه  بسیاری 

از افراد شده اما در کشور دارای اعتبار بوده و در دادگاه ها مورد استناد قرار می گیرد.

  بی اعتباری اسناد قولنامه ای راه نجات کشور
با توجه به صحبت های صاحبنظران این گونه می توان اذعان داشت تا زمانی که اسناد 
عادی یا غیررسمی در دستگاه قضا دارای اعتبار باشند، صحبت از حل مسائلی نظیر 
فروش یک ملک به چندین نفر، تنها به عنوان یک آرزو است. بنابراین برای حل این 
موضوع طبق صحبت رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئوالن، بی اعتباری و ساماندهی 

اسناد غیررسمی یا عادی تنها راه نجات کشور از وضع کنونی خواهد بود.

 جامعه/ محمود مصدق  ایثارگری در روح و جان 
زیباترین جلوه های  و  است  دوانده  ریشه  ما  مردم 
آن را می توان در روزهای مخاطره و در برهه های 
حساس به ویژه پس از انقالب اسالمی مشاهده کرد. 
از همت آن ها در کمک به کشاورزان و جمع آوری 
محصوالتشان در روزهای ابتدایی انقالب و تشکیل 
جهاد سازندگی گرفته تا امروز که جوانان پرشور، 
انقالبی و متخصص در قالب گروه های جهادی همت 

خویش را در مناطق محروم به کار می بندند.
در روزهایی که صحبت از دریافت دســتمزدهای 
کالن توســط برخی از مدیران و صاحبان مشاغل 
خاص به میان می آید بخش قابل توجهی از فعاالن 
همین گروه های خاص بدون چشمداشت مادی خود 
را وقف کمک به محرومان جامعه کرده اند و اکنون 
زمان آن است که مسئوالن نیز آستین همت باال زده 

و نیازهای اولیه این گروه ها را از میان بردارند.

 دستگاه های اجرایی در حد لزوم 
همکاری نمی کنند

گروه جهادی یونس از جمله گروه هایی اســت که 
تاکنون ده هــا پروژه عام المنفعه مثل آبرســانی و 
ســاخت مدرسه و مسجد در مناطق مختلف ایالم، 
کردســتان، سیستان و بلوچستان و کرمان اجرایی 
کرده که حفر چاه و آبرسانی به چند روستا در ایالم 
و همچنین اطفای حریق در یک منطقه مرزی در 
استان خراسان جنوبی شاخص ترین آن ها بوده است.

حســن چراغی، مدیــر روابط عمومــی این گروه 
می گویــد: این گونه فعالیت هــا در جوامع محروم 
تأثیرهای مثبتی به دنبال دارد چون انگیزه مردم این 
مناطق را برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی 
افزایش می دهد. ضمن اینکه در روحیه جهادگرها 
نیز تأثیر بسزایی دارد. یعنی آثاری که بُعد معنوی 

دارند حال جهادگرها را بهتر می کند.
وی در خصوص مشــکالتی که گروه های جهادی 
برای ارائه خدمات در مناطــق دورافتاده و محروم 
دارند، می گوید: یک گروه جهادی که به منطقه ای 
اعزام می شود از تهیه آب نوشیدنی گرفته تا برپایی 
اردو و اسکان مشکالتی دارد. در زمینه اجرای پروژه 
نیز مشکالت بسیار اســت؛ این در حالی است که 
دســتگاه های اجرایی همکاری الزم را ندارند. با این 
حال گروه های جهادی بدون چشمداشت مادی در 

این مناطق حضور پیدا می کنند.

 سازماندهی شدن یک هزار تیم پزشکی
دکتــر مجیــد احمــدی، 
جانشــین ســازمان بسیج 
جامعه پزشکی کشور نیز از 
سازماندهی شدن  و  تشکیل 
یک هــزار تیم پزشــکی از 

ســوی این ســازمان برای ارائه خدمات در مناطق 
محروم و کمتر برخــوردار خبر می دهد و به قدس 
می گوید: با توجه به اجرای طرح تحول ســالمت و 

تالش های دولت ها برای افزایش 
بهره منــدی مــردم از خدمات 
بهداشــتی و درمانــی، رویکرد 
جدید بسیج جامعه پزشکی که 
مولود جریان ارزشی و عالقه مند 
به خدمتگزاری به مردم اســت، 
این اســت که تیم های جهادی 
را به مناطق دورافتاده که ایجاد 
بیمارستان و یا مراکز بهداشتی 
و درمانی از نظر اقتصاد سالمت 

منطقی نیست، اعزام کند تا باری از حوزه بهداشت 
و درمان که بر زمین مانده است بردارد. البته ما برای 

این منظور عالوه بر برنامه های ثابت که اواخر هر سال 
برای سال بعد تنظیم و عملیاتی می شوند، یکسری 
برنامه های اقتضایی هم داریم که متناسب با حوادث 
و بالیای طبیعی که در کشــور رخ می دهد اجرایی 
می کنیم. به طوری که در حادثه زلزله اهر و ورزقان 
در سال ۹۶ و یا در سیالب های فروردین ماه امسال 
هزاران خدمت از ســوی گروه های جهادی اعزامی 
از ســوی سازمان بســیج جامعه پزشکی به مردم 

آسیب دیده ارائه شده است. 
وی بــه افزایــش کمــی و کیفی 
گروه های جهادی از سال ۹۶ در قالب 
اجرای طــرح رهنمون که برگرفته 
از نام پزشــک شــهید محمدعلی 
رهنمون اســت، اشــاره می کند و 
می افزاید: اساس طرح یادشده این 
است که تیم های پزشکی متناسب با 
نیازهای بهداشتی و درمانی هر بافت 
یا منطقه ای در آنجا حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه خاستگاه و هویت 
بسیج جامعه پزشکی برگرفته از دفاع مقدس است، 
می گوید: این خاستگاه و همچنین تفاوت مدیریت در 

آن که برگرفته از مدیریت جهادی است بسیاری از 
گفتمان های مادی و چارچوب های معمول امروزی را 

که در حوزه سالمت است می شکند. 
وی با اشــاره بــه اینکه تیم های اعزامی پزشــکی 
کامالً رایگان خدمات ارائه می دهند، اظهار می دارد: 
حتی بعضی از پزشکان برای تأمین داروی خدمت 
گیرندگان از جیب خود هم هزینه می کنند. با وجود 
این اگر مسئوالن نظام ســالمت با سازمان بسیج 
جامعه پزشکی بیشتر همکاری کنند خروجی و نتایج 

اقدامات این جامعه به مراتب پررنگ تر خواهد بود. 

  اجــرای 150 هزار پــروژه عام المنفعه
زهرایی،  محمد  ســرهنگ 
رئیــس ســازمان بســیج 
سازندگی کشور نیز می گوید: 
بسیج سازندگی یک دستگاه 
اجرایی محســوب می شود 

و ســه مأموریت اساســی دارد که یکــی از آن ها 
ساماندهی و ســازماندهی، توانمندسازی و هدایت 
گروه های جهادی است که بحمداهلل در حال حاضر 
۱۲هزار و ۱۰۴ گروه جهادی در کشور وجود دارند 

که همه آن ها جغرافیامحور هســتند و می توانند از 
محل زندگی شان به مناطق محروم مهاجرت کرده 
و برای مدت مشخص سه تا پنج سال در این گونه 

مناطق اسکان یابند و بر اساس برنامه کار کنند.  
وی با اشــاره به صدور پیام ۹ بندی از سوی رهبر 
معظم انقالب در دیدار با جوانان جهادگر می افزاید: 
این پیام وظایف سازمان بسیج سازندگی را برای گام 
دوم انقالب دو صدچندان می کند. در ابتدای این پیام 
آمده است که »گفتمان جهادی را به گفتمان عمومی 
تبدیل کنید«. بنابراین روی این موضوع که چگونه 
گفتمان و تفکر جهادی را به سطح عمومی بیاوریم، 

داریم کار می کنیم تا آن را به برنامه تبدیل کنیم. 
یعنــی در گام دوم انقــالب با اعتمــادی که رهبر 
معظــم انقالب به جوانان دارند نه تنها جوانان بلکه 
همه مســئوالن باید تفکر جهادی داشته باشند و 
مســئولیت های اجرایی به کسانی سپرده شود که 
از جنس جهادی هســتند و دلشان برای انقالب و 
محرومان می تپد. وی حمایت از دولت را در زمینه 
محرومیت زدایی مأموریت دیگر گروه های جهادی 
می خواند و اظهــار می دارد: تاکنون ۱۵۰هزار پروژه 
زودبــازده و عام المنفعه را با کمک دولت، نهادهای 
انقالبی و خیــران اجرایی کرده ایم با این تفاوت که 
پروژه هایی که عملیاتــی کردیم کامالً غیرانتفاعی 
هستند. البته این مأموریت را برای گام دوم انقالب 
مسئله محور کرده ایم و برای این منظور نیز طرحی 
در سپاه به نام »از آبخیز تا جالیز« تهیه شده است که 

به مسائل مختلف روستا می پردازد.
وی کمک به دولت بــرای مردمی کردن اقتصاد را 
آخرین مأموریت سازمان متبوعش می خواند و بیان 
می کند: برای این منظور هم تاکنون ۱7۰هزار کارگاه 

تولیدی راه اندازی شده است.
وی ساخت مسکن برای محرومان را شاخص ترین 
کار گروه هــای جهادی می داند و می گوید: البته در 
این حوزه کار برای فعالیت خیلی زیاد است چون بر 
اساس آمارهای سازمان بهزیستی ۲3۰هزار نفر در 
فهرست اولویت برای خانه دارشدن قرار دارند. عالوه 
بر این ســاخت خانه عالم، مسجد، مدرسه و خانه 
بهداشــت از دیگر کارهای شاخصی است که انجام 

شده و همچنان می شود. 
وی می گوید: گرچه رهبر معظم انقالب در ســال 
7۹ فرمودند که عرصه یابی و پشتیبانی از گروه های 
جهادی با دولت است اما در قانون بسیج سازندگی 
آمده که دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها می توانند 
و مجازند با گروه های جهادی همکاری کنند و این 
موضوع ســبب شده کسانی که تفکر جهادی دارند 
با جهادی ها بیشــتر همکاری کنند و برعکس. به 
هر حال بعضی از مســئوالن و بدنه اجرایی دولت 

همکاری کمتری دارند. 

بار سنگین بسیج سازندگی در گام دوم انقالب

گفتمان جهادی باید عمومی شود

حتی بعضی از 
پزشکان برای 
تأمین داروی 

خدمت گیرندگان 
از جیب خود هم 

هزینه می کنند

بــــــرش
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دستچین

سونامی سالمندی نخواهیم داشت
ایسنا: هومن محمدی، قائم مقام دبیرخانه شورای ملی سالمندان 
با انتقاد از اینکه از آینده جمعیت ایران به عنوان سونامی سالمندی 

یاد می شود، گفت: آمارهای موجود این موضوع را تأیید نمی کند.
معموالً افزایش جمعیت سالمندان به ایجاد تعداد زیادی سربار در 
جامعه تعبیر می شــود، این در حالیســت که در کل آسیا کمتر از  

۲۰درصد سالمندان وابسته هستند و نیاز به کمک دائمی دارند.

بیمه سالمت به بیمارستان میالد بدهکار نیست
ایسنا: سیدعلی رضا عظیمی، سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای 
مراکز سالمت ســازمان بیمه سالمت گفت: سازمان بیمه سالمت 
در استان تهران با ۱3۰ بیمارستان و مرکز جراحی محدود قرارداد 
دارد، اما این سازمان هرگز با بیمارستان میالد که وابسته به تأمین 
اجتماعی است، قرارداد نداشته و در نتیجه هیچ گونه بدهی به این 

بیمارستان ندارد.

پولی برای ساخت بیمارستان سلول درمانی نداریم
فارس: حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور گفت: 
زمین در نظر گرفته شده برای ساخت بیمارستان سلول درمانی 
که توسط اوقاف تأمین شده بود هنوز موجود است و در صورت 
تأمین اعتبار، ســاخت بیمارستان ســلول درمانی بار دیگر در 
دستور کار قرار می گیرد. در حال حاضر منبع مالی برای ساخت 

این بیمارستان نداریم.

امیدوارم مدارس دولتی همچنان ضعیف نمانند!
تسنیم: فریــده اوالد قباد، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت:  امیــدوارم با حذف تنوع مدارس به ســمت عدالت 
آموزشــی برویم و مدارس دولتی همچنان ضعیف نمانند. اگر قرار 
باشد از سال آینده دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی داشته باشیم، 
آموزش وپرورش در سیاست گذاری های خود باید به سمت توجه به 

مدارس دولتی و تقویت آن ها گام بردارد.

کالس های درس باالی ۲۶ نفر در ابتدایی ممنوع!
 ایسنا: رضوان حکیم زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه تأکید داریم در هیچ شرایطی کالس های درس در دوره 
ابتدایی با تراکم باالی ۲۶ نفر برگزار نشود، گفت: بر اساس مصوبه 
۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تراکم مشخص 
و در این راســتا تراکم مطلوب ۲۰ نفر است، اما حداکثر تراکم قابل 

قبول ۲۶ نفر تعیین شده است.

مقایسه نمایشی شدن زندگی امروز و دیروز
مهر: مهدی محسنیان راد، اســتاد ارتباطات در خصوص موضوع 
نمایشــی شــدن زندگی در فضای مجازی می گویــد: در یکی از 
گورستان های متروکه تهران متعلق به طبقه مرفه؛ در تصاویر افراد، 
همه مردان فوت شــده ســاعت مچی زیر چانه گذاشته و به آن پز 
می دهند. آن زمان »ساعت« شاخص نمایش رفاه اجتماعی بود. اینکه 

انسان با ابزار جدید احساس فخر می کند، تازگی ندارد. 

در حوزه دارو مشکل فرهنگی داریم
مهر: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت می گوید: در حوزه 
دارو مشکل فرهنگی داریم که متأسفانه برخی از تجویزکنندگان نیز 
داروی خارجی تجویز می کنند. راه حل اصلی ما در حوزه دارو اتکا به 
خودمان است و در مواردی هم که فعالً مجبوریم از خارج وارد کنیم، 
کانال های الزم را ایجــاد کردیم و به فرافکنی ها و دروغ ها اهمیتی 

نمی دهیم.

استثمار پزشکان جوان در بیمارستان های دولتی
مهر: محمد رازی، رئیس انجمن جراحان ارتوپدی می گوید: پزشکان 
جوان که تمام وقت در بیمارستان های دولتی خدمت می کنند، به 
نوعی استثمار می شوند. زیرا 7۰درصد از کارانه آن ها را بیمارستان 
برمی دارد و 3۰درصد نیز پس از دو ســال به این پزشکان پرداخت 
می شــود. در حالی که برای هزینه کردن 7۰ درصد هیچ تعریفی 

نشده است.

وقتی مدیر، معاون و مشاور هم سر کالس می روند
برنا: عباس فرجی، کارشــناس و مشاور آموزش می گوید: آموزش 
و پرورش در حال حاضر مدیر، معاون و مشــاور را هم ســر کالس 
می فرستد تا شــاید بتواند تا حدی مشکل کمبود نیرو را به عقب 
بیندازد ولی مگر می شود این رقم باالی عقب ماندگی را جبران کرد؟

آموزش و پرورش چطور می تواند برای جبران کمبود نیروی انسانی 
خود از معلمان حق التدریس دیگری استفاده کند؟ 

آموزش

پیمایش گالوپ نشان می دهد
 ایران جزو ۲۰ کشور اول
 مایل به مهاجرت نیست

 مهر   رصدخانه مهاجرت ایــران اعالم کرد: بر 
اســاس پیمایش گالوپ در سال ۲۰۱7 میالدی، 
ایران از نظر نسبت تعداد افراد متمایل به مهاجرت 
به کل جمعیت جزو ۲۰ کشــور نخست نیست. 
همچنین کل جمعیت مهاجران جهان در ســال 

۲۰۱7 برابر با ۲۶۶ میلیون نفر بوده است.
این رصدخانه اعالم کرد: شمار دانشجویان ایرانی 
خارج کشــور، ۵۰ هزار و 3۹۲ دانشــجو و تعداد 
دانشجویان بین المللی مشغول به تحصیل در ایران 
در ســال ۲۰۱۶ برابر با ۱۸ هزار و ۹۶۸ دانشجو 

بوده است.
همچنین اصلی ترین کشورهای دانشجوفرست به 

ایران افغانستان، عراق، سوریه و لبنان هستند.
اصلی ترین مقاصد دانشجویان بین المللی در دنیا در 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱7 ابتدا آمریکا و سپس بریتانیا، 
کانادا، چین و روســیه و اصلی ترین کشــورهای 
دانشجوفرست دنیا به سایر نقاط چین، هند، آلمان، 

جمهوری کره، ژاپن و آمریکا هستند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی:
قرارداد سفید؛ نافی مسئولیت 

بیمه ای کارفرما نیست
 ایسنا  محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان تأمین 
اجتماعــی در صفحه اینســتاگرامی خود گفت: 
برخی کارگران ناچار می شوند وقتی شروع به کار 
می کنند برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر 
آنکه هیچ حقی ندارند و همه حق و حقوق خود 

را گرفته اند.
زدا افــزود: این کار به لحــاظ روابط کار صحیح 
نیســت و اگر کارگری به ادارات کار مراجعه کند 

قابل پیگیری و حل است.
وی با بیان اینکه رد و بدل کردن این برگه سفید، 
نافی مسئولیت بیمه ای کارفرما در قبال کارگران 
خود نیست، گفت: حتی اگر کارفرما برگه ای گرفته 
باشد و هر نوع قراردادی با کارگر خود داشته باشد 
اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشد باید کارگران 

خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.
قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی افزود: بر اساس 
قانون، بیمه امری اجباری بوده و مسئولیت آن بر 

عهده کارفرماست.

فضای مجازی

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
 برخورد با داللی دارو 

در فضای مجازی
 ایسنا   فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد 
با خریــد و فروش و داللی دارو در فضای مجازی 

خبر داد.
سردار حســین رحیمی درباره اینکه با توجه به 
عملیات پلیس آیا ممکن است، برخی از این افراد 
به فضای مجازی کوچ کــرده و اقدام به خرید و 
فروش داروهای تقلبی و قاچاق در این فضا کنند؟ 
گفت: پلیس بر فضای مجازی نیز اشــراف باالیی 
دارد و بدون تردید با هر گونه اقدام مجرمانه ای که 
بخواهد در این فضا انجام شود، برخورد خواهد کرد. 
همچنین عالوه بر پلیس فتا، تیم های تخصصی 
ســایبری نیز در دیگر یگان های پلیس پایتخت 
نظیر پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی و... نیز 
مســتقر بوده و با رصد فضای مجازی با این افراد 

برخورد خواهند کرد.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ همچنین به 
شهروندان توصیه کرد که برای خرید دارو، حتماً 

به داروخانه های مجاز مراجعه کنند.

بهداشت و درمان

مدیر آموزش سازمان نظام پزشکی بیان کرد
سن ابتال به سکته مغزی در ایران 

۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی 
 برنا   دکتر محمدرضا عزیــزی، مدیر آموزش 
سازمان نظام پزشــکی گفت: روزانه ۴۰۰ نفر در 

کشورمان دچار سکته مغزی می شوند.
وی میانگین سن ابتال به سکته مغزی در ایران را 
۵۰ سال دانست و افزود: این رقم ۱۰ سال کمتر از 

میانگین جهانی است .
وی گفت: برای مداوای افرادی که دچار ســکته 
مغزی می شوند زمان طالیی وجود دارد. متأسفانه 
در سیســتم بهداشتی کشور ما هماهنگ نبودن 
سیستم درمان و اورژانس و ناآگاهی مردم موجب 
می شود که این بیماران دیرهنگام به بیمارستان 
برسند و از این رو زمان طالیی را از دست می دهند. 
عزیزی افــزود: بیش از ۶۰درصد مــردم ایران از 
بیماری خود بی اطالع هســتند و ممکن اســت 
فرد پس از سکته مغزی متوجه فشار خون شود، 
در صورتی  که اگر مردم به طور ســاالنه وضعیت 
سالمت خود را کنترل کنند، به موقع متوجه این 

بیماری می شوند.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال:
بیش از ۷۶ هزار ایرانی 

نام خانوادگی خود را تغییر دادند
 ایرنا   ســخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: 
از ابتدای فروردین تا پایان شــهریور ماه امســال 
7۶هزارو ۴۶۲ایرانی نام خانوادگی خود را تغییر یا 

اصالح کردند.
 سیف اهلل ابوترابی افزود: برابر ماده ۹۹7 قانون مدنی 
هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد و همچنین 
برابر ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند، 

همان نام خانوادگی پدر است.
ابوترابی گفت:  دارنده حــق تقدم نام خانوادگی 
کسی است که برای نخستین بار در قلمرو هر اداره 
ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی به نام او 
ثبت و مختص او شناخته شده باشد و همچنین 
حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن 
به ورثه قانونی او منتقل می شود، دارنده حق تقدم 
نام خانوادگی یــا وارث قانونی او می توانند اجازه 
استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر 
مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی 

باشد، بدهند.

فراسو

هشدارهای حقوقی
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آمار سی ان ان ازخسارات گسترده آتش سوزی درکالیفرنیا نشان می دهد که  ١٧ منطقه 
درسراسر کالیفرنیا درحال آتش سوزی است؛ ۹۴هزار هکتار ازجنگل ها در آتش سوخته، 
١۲۹ میلیون اصله درخت از بین رفته است و یک میلیون نفر در خاموشی به سرمی برند. 
همچنین ۴۰ مدرسه دولتی در سراسر منطقه سونوما تعطیل شده است و ۲۰۰ هزار نفر 

در نزدیکی منطقه خلیج سانفرانسیسکو آواره شده اند.

نخســت وزیر انگلیس با ارسال نامه ای به »دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا اعالم کرد 
 که لندن با تمدید ســه ماهه خروج از اتحادیه اروپا موافق است. به گزارش اسپوتنیک، 

بوریس جانسون در این نامه اعالم کرد که این کار برخالف میل وی به انجام می رسد.

اما و اگرهای اتفاقات لبنان پس از استعفای حریری

تالش برای ایجاد خأل قدرت در بیروت
  جهان/ مســعود بصیری  تحــوالت لبنان 
و عــراق در رســانه های منطقه مــورد توجه قرار 
گرفته و به خصوص رسانه های سعودی و اماراتی 
و البته وابستگان رســانه ای دستگاه های امنیتی 

صهیونیست ها و آمریکایی ها نیز بیکار ننشسته اند.
آن ها بر آتش جنجال ها و خبرسازی ها می دمند و 
نوابشان کار پشتیبانی زمینی را برعهده گرفته اند، تا 
آنجا که دو شب پیش تصاویر کامیون های شرکت 
اسماالرحمن سعودی که مشــغول رساندن مواد 
غذایی به معترضان در میدان ریاض الصلح بیروت 
بودند، منتشر شد و چند روز پیش هم تصاویر توزیع 
چتر در میان معترضان لبنانی توســط وابستگان 
سعودی به شدت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

»سید هاشــم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی 
حزب اهلل معتقد است لبنان به دلیل فشار اجتماعی 
و اقتصادی به ویژه بر روی طبقات فقیر و متوسط، 
در چالشی مهم و حساس قرار گرفته و باید درباره 

سوءاستفاده عده ای از این چالش  هوشیار بود.
صفی الدین تأکید کرد: همه در لبنان می دانند که 
حزب اهلل در طــول تاریخش مطالبه کننده حقوق 
فقــرا و محرومان بوده اســت؛ بنابراین زمانی که 
مردم اعتراضات خود را آغاز کردند، خود را به آن ها 
»نزدیک ترین« دیدیم. بــه هیچ عنوان با تحرکات 

مردمی خصومتی نداریم، بلکه این اقدام آن ها را ارج 
و احترام می نهیم. زمانی که گفتیم برخی طرف ها 
کمک های مالی دریافت کرده اند، بر اساس اطالعات 

موثق بود، منظور ما تمام مشارکت کنندگان نبود.
با این حال برخی اخبار از تصمیم ســعد حریری 
برای استعفا از دولت خبر می دهند. گروه ١۴ مارس 
بسیار مایل به این اتفاق است و از ابتدا کوشیده اند 
حریری را وادار به استعفا و معطل نگه داشتن دولت 
در چالش به وجود آمده کنند. دیروز نبیه بری رئیس 
پارلمان لبنان درباره خأل قدرت در لبنان هشدار داد 
و در ادامه اعالم کرد:  روش بستن مسیرها در درجه 

اول به خود تظاهرات کنندگان آسیب می زند.
»وفیق قانصوه« روزنامه نگار و تحلیلگر لبنانی معتقد 
است فشارهایی از جانب آمریکا بر ارتش لبنان وارد 
شده است، تا آشوب به شکل کنترل شده در لبنان 
ادامه یابد. قانصوه ادامه داد: حزب »سعد الحریری« 
نخست وزیر که بر کشور حکومت می کند ]و متحد 
عربستان سعودی است[ و لبنان را به این حجم از 
بدهی رسانده، در موضع انتقاد تظاهرات کنندگان 
نیســت؛ »ســمیر جعجع« رئیس حزب »القوات 
اللبنانیه« )نزدیک به عربســتان( با جریان »العهد« 
مذاکره کرده و گفته، در مقابل دستیابی به بیش از 
نیمی از کرسی های کابینه در دولت جدید، حاضر 

است حامیانش را از خیابان ها عقب بکشد.
وی ضمن اشاره غیرمستقیم به درخواست دبیر 
کل حزب اهلل که از معترضان خواســت نماینده 
خــود را به گفت وگو با دولت بفرســتند، گفت: 
کســانی که تحرکات مردمی مســالمت آمیز را 
دزدیده انــد، عالقه ای ندارند کــه این تظاهرات، 
نماینده ای قادر به مذاکره داشــته باشــد. این 

تحلیلگــر لبنانی، »ریاض ســالمه« رئیس بانک 
مرکزی لبنان را »رأس فســاد« این کشور خواند 
و افزود، درباره پشت پرده تصمیم وزیر آموزش و 
پرورش برای تعطیلی مدارس نیز سؤاالتی وجود 
دارد. وی بســتن مســیرها را که وزیر بهداشت 
لبنان هم گفته جان بیماران را به خطر انداخته، 

یادآور اتفاقات اولیه در سوریه دانست.

 جنگ پیچیده رسانه ای علیه 
جریان  مقاومت در عراق

جهان: سعید شعرباف، استاد دانشگاه بین المللی 
امام رضا در تحلیلی با اشــاره بــه وقایع عراق 
نوشت:  همزمان با تظاهرات و اغتشاشات عراق، 
حجم وسیعی از قطعه کلیپ های تحلیلی نسبتاً 
حرفه ای در شــبکه های اجتماعی با محوریت  
نقش نیروهای مقاومت در ایجاد فساد و ناامنی 
در منطقه و به ویژه عراق تولید شد. این مستندها 
از بررســی نقش حکومت همسایگان عراق در 
کشتار کردها تا تخریب زیرساخت های یمن و 
عراق و لبنان و سوریه تا معرفی هادی العامری 
به عنوان یک عراقی خائن و شکنجه گر اسرای 
عراقی تا بررسی ضررهایی که عراق از درگیری 
منطقه دیده است را شامل می شود. همزمان با 
این اتفاقات، استدالل آمریکایی بودن این اتفاقات 
به بهترین صورت در حال مسخره شدن است و 
این انگاره که عمالً آمریکا در عراق کاره ای نیست 

و همسایگان عراق مقصرند، در حال القاست.
در کارزار رســانه ای این روزهای عراق، واقعیات 
اصالً اهمیتی ندارند؛ جنگ روایت هاســت که 
عمالً دارد فرماندهی جنگ را علیه همســایه 
عــراق و جبهه مقاومت راهبــری می کند. در 
این میان به شــدت خأل تولید محتوا حتی در 
دفــاع از بدیهی ترین حقایق موجــود در باب 
جریان مقاومت حس می شــود. تشــکل های 
مردمی جهان اســالم اگر حقیقتاً در کشورمان 
فعال بودند، اینجاها باید به درد جبهه مقاومت 

می خوردند اما حیف و صد حیف.

تغییر کابینه دولت شیلی
ادامه  فارس: با شــدت گرفتــن بحــران و 
اعتراض هــای سراســری علیه سیاســت های 
نولیبرالی دولت »سباستین پینرا«، رئیس جمهور 
شیلی به فکر تغییر اعضای کابینه افتاده است. 
در ادامه اعتراض ها علیه سیاست های نولیبرالی 
دولت »سباســتین پینرا« که از حدود دو هفته 
اخیر شروع شده، »سانتیاگو« پایتخت و برخی 
دیگر از نقاط این کشور بار دیگر به صحنه حضور 

گسترده معترضان تبدیل شده است.
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آیا مرگ البغدادی همه چیز را حل می کند؟
جهان: صابرگل عنبری، تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به ادعای آمریکایی ها درباره 
مرگ رهبر داعش در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت: »اگر هم به فرض 
بپذیریم رهبران عالی داعش و امثال آن دســت نشانده هستند، برای اقبال ده ها هزار 
جوان مســلمان در این ســال ها به داعش و القاعده و غیره چه پاسخی می توان داد؛ 
به ویژه اینکه هزاران نفر از آن ها انتحاری به اســتقبال مرگ می روند و دنیاگریزی را 
بر می گزینند؛ کاری که نه به خاطر پول اســت نه مزدوری! واقعیت اما این است که 
بنیادگرایی افراطی اسالمی در سه دهه اخیر محصول دو فاکتور کلیدی است؛ نخست 
دخالت و حمالت خارجی، از حمله ارتش سرخ به افغانستان در دهه 8۰ قرن گذشته 
گرفته که القاعده مولود آن بود تا حمله آمریکا به  عراق در سال ۲۰۰3 که موجب گذار 
از بنیادگرایی القاعده ای به ورژن جدیدی تحت عنوان بنیادگرایی داعشی شد. اما عامل 
دوم استبداد داخلی و نظام های توتالیتری است که دهه هاست با سرکوب سیستماتیک 
و خشونت سازمان یافته بر جوامع عربی و اسالمی حکومت کرده و برآیند سیاست ها 
و رفتارهای آن ها توســعه نیافتگی این جوامــع در عرصه های مختلف و بحران های 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هویتی است. در واقع همین کنش استبدادی 
در دهه 6۰ قرن پیش در قالب ناصری آن در مصر بود که شخصیت ادیبی چون سید 
قطب را به چنان کنشی فکری وا می دارد که کتاب »معالم فی الطریق«  )چراغی بر فراز 
راه( را در زندان می نویسد و نظریه جاهلیت را مطرح می کند. آیا اگر چنین شخصیتی 
اسیر استبداد ناصری و روانه زندان نمی شد، اصوالً چنین کتاب و انگاره هایی را مطرح 
می کرد که دهه ها بعد مستمســک بنیادگرایانی قرار گیرد که زیست بوم اجتماعی و 
سیاسی آن ها به مراتب بدتر از آن دوران مصر بوده است؟ از این بگذریم، به نظرم بقیه 
عوامل چون بحران هویتی و غیره نقشی فرعی داشته و در سایه دو عامل پیش گفته 
قابل تعریف هستند. از این رو، تا زمانی که این زمینه ها و عوامل پابرجا هستند و شرایط 
داخلی کشورهای عربی و اسالمی خشونت ساز است نه خشونت ستیز، نمی توان امید 
داشــت که رفتن فردی چون البغدادی کمکی به ریشه کنی تروریسم و افراط   گرایی 
بکند؛ همچنان که کشتن اسامه بن الدن در سال ۲۰١١ چنین نکرد؛ تازه بنیادگرایی 
در ورژنی بســیار خطرناک تر در ۲۰١۴ نمایان شد و همچنان که کشتن ابو مصعب 
زرقاوی نیز کمکی نکرد. تا زمانی که برخورد با افراطی گری و بنیادگرایی صرفاً معطوف 

به مظاهر آن است نه ریشه های آن، وضعیت همین است و بدتر هم می شود.

  نمابر تحریریه:     3٧6١۰۰8٧ -3٧68۴۰۰۴  )۰5١(
)۰5١(   امور مشترکین:                 3٧6١8۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       3٧65١888   )۰5١(
  روابط عمومی:                    3٧66۲58٧   )۰5١(
  ارتباطات مردمی:                3٧6١۰۰86   )۰5١(
  سازمان آگهی ها:                       3٧۰88   )۰5١(
)۰5١(   3٧6۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: 3٧6١۰۰85  )۰5١(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ١
  صندوق پستی:                             5٧٧- ۹١٧35  
  تلفن:                           )۹ خط(  3٧685۰١١ )۰5١(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6١8۲   و   66۹3٧۹١۹ )۰۲١(
 نمابر:                                     66۹38۰١3  )۰۲١(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

روزهای پرکار  رسانه های سعودی-صهیونیستی
 جهان/ بصیری  اگرچه تظاهرات و درگیری ها در عراق تا حدی 
کاهش یافته اســت، اما هنوز نمی توان گفــت به پایان اعتراضات 
نزدیک می شویم. البته احزاب اصلی و چهره های برجسته خود را 
از اقدامــات خیابانی کنار کشــیده و ضمن حفظ همراهی خود با 
مطالبات مردمی می کوشند فضا را هم خیلی از دست ندهند، اما به 
گفته برخی شاهدان، اعتراضات در میانه میدان هم چندان سمت  و 
سوی مردمی یا حزبی ندارد و بیش از همه حضور نوجوانان و جوانان 

کم سن و سال به چشم می آید.
رسانه ها در عراق محدود شده اند، اما بازهم اتفاقات مختلف به وسیله 
تلویزیون های ماهواره ای به سمع و نظر مردم می رسد و جالب آنکه 

حضور برخی دختران جــوان در جمع معترضان و تحریک مردم 
خیلی به چشم می آید. موضوعی که در لبنان هم خیلی مورد توجه 

قرار گرفته است.
رســانه های سعودی هم روی این مســئله خیلی مانور می دهند. 
العربیه دیروز ضمن تحریک زنان برای حضور در اعتراضات خبرهای 
متعددی از حضور زنان در این تجمعات منتشر کرده و در یک مورد 
با انتشــار عکس دختران جوان حاضر در حاشیه یکی از تجمعات 
نوشته بود: زنان عراقی به جمع تظاهرات کنندگان پیوستند. دیگر 
رسانه های وابسته اردوگاه سعودی-صهیونیستی هم بیکار نیستند. 
دویچه وله آلمان مرتب از کشته و زخمی شدن افراد مختلف خبر 

منتشر می کند و صدای آمریکا نیز آمارهای عجیب ٧۰ و ١۰۰ نفره 
از کشته ها در یک روز نشر می دهد، در حالی که بسیاری از این ها 
دروغ هستند. به عنوان مثال دوشنبه شب با وجود اینکه اعالم شد 
در کربال عده ای توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند، مشخص شد 
نه تنها کسی کشته نشده ، بلکه حدود ۴5 نفر از نیروهای امنیتی 
به دست افراد ناشناس زخمی شده اند. حتی فیلمی منتشر شد که 
نشان می داد معترضان و نیروهای امنیتی در کنار هم پناه گرفته و 
توسط فرد یا افراد ناشناس مورد حمله با سالح گرم قرار گرفته اند.در 
واقع عده ای مشغول تیراندازی به معترضان و نیروهای نظامی بودند 

تا کشته سازی کرده و گناه را به گردن دیگری بیندازند.

گزارش خبری
نگاهی به آخرین تحوالت عراق
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