
 

آتش بیاران معرکه اعتراض
 معارف  از جریان های بســیار مهم صدر اسالم جریان جریان نفاق با جامعه اسالمی چه خواهد کرد؟

نفاق بود که کارشــکنی ها ، توطئه ها و دسیسه هایش در 
عرصه های گوناگون علیه جامعه نوپای اســالمی بخش 
بزرگی از گرفتاری های پیامبر اکرم)ص( را تشکیل می داد.

از سویی جریان نفاق پدیده ای است که اختصاص به عصر 
پیامبر)ص( ندارد، بلکه هر جامعه نوپا و انقالبی را از درون 
مورد تهدید قرار می دهد؛ از این رو، شناسایی این جریان 

 ............ صفحه های 4و5در صدر اسالم می تواند به عنوان...

10 4 2
بیرانوند در گفت و گو با قدس: آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

:aحضرت محمد
هر کس پرهیزگاری 
روزی اش شده باشد، 
خیر دنیا و آخرت را 

نصیب می برد.
کنزالعمال ج 3 ص 91
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 ............ صفحه 6

 تولیت آستان قدس رضوی یأس و ناامیدی را ابزار دشمن برای ضربه به کشور عنوان کرد 

فعاالن فضای مجازی امیدواری  را به جامعه تزریق کنند

می توانیم بازیگر اصلی 
بازسازی همسایه غربی شویم 

شبکه برق 
ایران و عراق 

هم فاز شد

 آستان  تولیــت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه قدرت مجازی کشور باید همچون 
توان نظامی قدرتمند و مقتدر شود، گفت: رسانه ها و فعاالن فضای مجازی نقش مهمی در 
بصیرت افزایی و عمق بخشی به جامعه دارند. به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در دیدار فعاالن فضای مجازی سراســر کشــور که در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی انجام شد، با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم گسترده دشمن علیه ملت ایران، 
اظهار کرد: دشمن جنگی گسترده را علیه کشور ما آغاز کرده که بستر آن فضای مجازی، 
ابزار آن القای شبهه و هدف تیرهای آن افکار، اندیشه ها، ایمان، اعتقادات مذهبی، باورهای 

دینی و فرهنگ ملت ماست...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 مهدی فضائلی

رویدادهای هفته های اخیر در کشورهای عراق و لبنان از زوایای مختلف می تواند و 
الزم اســت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از این ابعاد درس ها و عبرت هایی 
است که این وقایع برای دیگران از جمله خود ما دارد. نخستین درس اینکه، دشمن 
یک لحظه هم از توطئه و برنامه ریزی برای ضربه وارد کردن و تأمین منافع خود آرام 

نمی نشیند و پیوسته در حال طراحی برای رسیدن...

درس های وقایع منطقه برای ما

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

 اقتصاد  عملیات سنکرون شبکه برق ایران 
و عراق در حالی انجام شد که اردکانیان، وزیر 
فراتر  ایران  هدف  می گوید  کشورمان  نیروی 
از این طرح و تبدیل شدن به هاب انرژی در 
منطقه است. سه برنامه سنکرون سازی )وصل 
دو شبکه کامالً مجزای برق به یکدیگر( شبکه 

برق ایران و عراق تا پایان...

سید حسن 
نصراهلل: 

آمریکا  اقتصاد 
لبنان را هدف 

قرار داده است 

نمایندگان مجلس 
تنوع مدارس را ممنوع کردند

سدی در مقابل 
رشد علمی 

دانش آموزان محروم

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه 
حریم حرم رضوی عنوان کرد 

گام های جهادی 
در مقاوم سازی 

اماکن متبرکه
 ............ صفحه 3

گفتم پنالتی را 
ترابی بزند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی خبر داد

قدس خراسان/ عرضه 220 هزار عنوان 
کتاب در نمایشگاه بین المللی مشهد

اقمار آمریکا هم به او 
بی اعتماد شده اند

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
خدمات آزمایشگاهی 

دانشگاه فردوسی مشهد
 شرح در صفحه اول قدس خراسان

/ع
98
09
78
2

فراخوان مناقصه )نوبت اول(
بیمارستان شهید کامیاب 

شرح در صفحه 4

/ع
98
09
82
4

آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

حضرت رضا) ع(
شرح در صفحه 8

/ع
98
09
77
7

/ع
98
09
77
9

مزایده )فروش( برج مسکونی قدس و            
سه قطعه زمین واقع در شهر مشهد

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 4

/ع
98
09
73
8

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ) نوبت دوم (
1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-حداقل صالحیت مناقصه گران:پایه 5 رشته آب 
3-مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی:ازروز  پنج ش��نبه مورخ 98/8/9 تا پایان 

وقت اداری دوشنبه98/8/13
4- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/8/27

5- محل دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.setadiran.irستاد(به نشانی(

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
برآورد اولیه

 )میلیارد ریال(

198-17
انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی 

30سومبار محدوده روستای سنگسار 

298-18
انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی 
سومبار درمحدوده روستاهای قره قانلو 

و قوری دره
30

 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 

/ع
98
09
74
3

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره 49-98 یک مر حله ای
شماره مجوز:4769 .1398 نوبت دوم

موض��وع مناقصه: تعمیرات ش��بکه،ابزار دقیق،حفاظت از زنگ،کنت��ور بندی،امداد،گازبانی،امور مش��ترکین،دفتری، 
خدمات، تنظیفات،وصول مطالبات و بروز رسانی جی آی اس در شهرستان اسدآباد 

ش��رکت گاز اس��تان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران 
واجدالشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه  63/435/919/000 )شصت و سه میلیارد و چهارصدو سی وپنج میلیون ونهصدو نوزده هزار( ریال می باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/171/796/000  )سه میلیارد و یکصدو هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و شش هزار ( ریال 
می باشد که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.

3-مدت اجرای پروژه 730 روز می باشد.
4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 1398/8/12 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه 1398/9/3 از طریق سامانه ستاد قابل دسترسی می باشد.
 www.nigc-hm.ir:تلفن:  4-38260571   ، 8-38261075 ، دورنویس: 38256207 -081        آدرس اینترنت

 روابط عمومی شرکت گاز استان همدان 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

آگهی مزایده عمومی 98/156/603/3 نوبت دوم
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی کاال های اسقاط و نو خود در 20 گروه بشرح زیر بفروش رساند . لذا متقاضیان 
شرکت در مزایده  می توانند از تاریخ 1398/08/11  لغایت 1398/08/16   در ساعات اداری در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ 250،000 ریال  ،جهت اخذ مجوز بازدید به دفتر 
حراس��ت و امور محرمانه ودریافت  مدارك مزایده به امور تدارکات و انبار این ش��رکت واقع در یزد – بلوار ش��هید منتظر قائم یا به س��ایت اینترنتی معامالت توانیر  به آدرس 
WWW. Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به آدرس www.yed.co.irمراجعه نمایندو برای بازدید از اقالم  در انبارمرکزی به آدرس یزد – 
جاده کنار گذر  – بعد ار پایانه بار بطرف کرمان – مقابل شرکت فوالد یزد – جنب پمپ بنزین - انبار مرکزی شرکت توزیع برق استان یزد مراجعه و پیشنهادات خود را باتوجه به 
مندرجات دفترچه مزایده ظرف س��اعت و تاریخ تعیین ش��ده در اس��ناد مزایده   به دبیرخانه  این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهای فاقدضمنانتامه ، امضاء  ، مشروط ، 
مخدوش ، یا اینکه بعد از انقضاء مدت تحویل واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .  هزینه درج آگهی مزایده ، کلیه کسورات قانونی ، بارگیری ،حمل و توزین و پاك سازی  

محوطه مربوطه  به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد .
لیست اقالم هر گروه در اسناد مزایده :

شرح کاالگروهشرح کاالگروه

1
انواع میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی

 )130.000 کیلوگرم(
انواع سکسیونر اسقاطی )800 کیلوگرم(11

2
انواع تیر چوبی اسقاطی زیر 8 متری

)20.000 کیلوگرم(
انواع فیوزکاردی ، کلید مینیاتوری ، کلید فیوز و ...اسقاطی )6.000 کیلوگرم(12

انواع سیم مسی اسقاطی )22.000 کیلوگرم(13انواع آهن آالت اسقاطی )46.000 کیلوگرم(3

انواع سیم آلومینیوم اسقاطی )5.000 کیلوگرم (14انواع پیچ و مهره اسقاطی )2.000 کیلوگرم(4

انواع کابل مسی اسقاطی )5.000 کیلوگرم(15انواع لوازم اداری اسقاطی 5

6
انواع کلمپ ، ایگنیتور ، خازن و فتوسل 

)3.000 کیلوگرم(
انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی )5.500 کیلوگرم(16

7
انواع لوازم مصرفی ترانسفورماتور اسقاطی

 )1.800 کیلوگرم(
انواع مقره و سرکابل اسقاطی 17

8
انواع کابینت اسقاطی بدون تجهیزات 

)2.500 کیلوگرم(
انواع چراغ الکپشتی اسقاطی )1.500 کیلوگرم(18

9
انواع کنتور تکفاز و سه فاز اسقاطی 

)مکانیکی و دیجیتالی(
انواع المپ اسقاطی )4.000 کیلوگرم(19

انواع قرقره چوبی ، الستیک ، مقوا ، قاب کنتور 20انواع ترانس الکپشتی اسقاطی )9.000 کیلوگرم (10

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 یا 31672318 یا 31672316 امور تدارکات و انبار  تماس حاصل نمایند . )م الف1091(
                                                                                            روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد                                              شناسه آگهی : 647230

/ع
98
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ایاالت متحده روزی یک میلیون دالر از طالی سیاه سوریه قاچاق می کند

نفت دزدی آمریکا در سوریه
 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران

امام جمعه موقت تهران: آمریکا از 1۶ سال پیش، روزانه یک میلیون بشکه نفت عراق را چپاول می کند    ایرنا: آیت اهلل موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دشمن مترصد 
است که فرصتی به دست بیاورد و بر موج سوار شود، گفت: سفیر آمریکا در عراق علنی از خشونت حمایت می کند و با صراحت نیروهای انتظامی عراق را از کنترل این رفتارها منع می کند. این در حالی است که آمریکا 

از 1۶ سال پیش، روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت عراق را تحت عنوان غرامت جنگی، چپاول می کند و یکی از عوامل مشکالت اقتصادی عراق، آمریکاست.

رافائل  خانعلیزاده   مهدی  سیاست/   
گروسی که پیش ازاین نماینده آرژانتین در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و اکنون 
برای دبیر کلی سازمان انرژی اتمی انتخاب 
شده است، معتقد است باید در برابر ایران 
با رویکرد قاطع اما منصفانه ای عمل کند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز 
در نخستین واکنش با تبریک به مدیرکل 
جدیــد آژانس بین المللی انــرژی اتمی، 
گفت: »امیدواریم گروســی با بی طرفی و 
حرفه ای گری  به وظایف خطیر خود عمل 
کنــد«. اینکه رئیس جدید ســازمان چه 
تأثیری می تواند بر پرونده ایران در آژانس 
داشته باشــد، به تحلیل کلی این سازمان 

بین المللی از ابتدا تاکنون نیاز دارد.

 فلسفه تشکیل آژانس؛ حمایت از 
ابرقدرت ها

آژانس به مسئله انرژی هسته ای یک نگاه 
کلی دارد، اساساً آژانس برای این تشکیل 
شد که قدرت هسته ای کشورهای ابرقدرت 
دارای انــرژی هســته ای را تثبیت کند و 
مانع دستیابی کشورهای جدید به صنعت 
هسته ای شود، در واقع آژانس برای دفاع از 
معاهده منع گسترش سالح  هسته ای و جا 
انداختن مفهوم و اهداف آن 

تشکیل شد.
معاهده NPT می گوید برای 
آن کشورهایی که بمب اتم 
دارند، اگر بمب های اتم خود 
را افزایش ندهند، داشــتن 
نــدارد،  ایرادی  اتــم  بمب 
دیگر  کشــورهای  برای  اما 
داشــتن بمب اتم ایراد دارد 
و این کشــورها نباید به این 
سمت بروند. این معاهده در 
انتها می گوید مشــوق هایی 
به اینچنین کشــورها داده 
می شود تا از انرژی هسته ای 

استفاده صلح آمیز داشته باشند.

در اصل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
این شکل گرفت که باشگاه دارندگان انرژی 
اتمی را به همان کشورهای دارای حق وتو 

در شورای امنیت محدود کند.

 خشم به خاطر استفاده صلح آمیز از 
انرژی هسته ای 

با این حال با گذشــت زمان، قدرت های 
بزرگ متوجه شدند که آن بخشی که قرار 
بود جلوی رسیدن کشــورها به بمب اتم 
را بگیرد و به جای آن اســتفاده صلح آمیز 
هسته ای بشــود، به ضرر خودشان است؛ 
بنابرایــن آن را با واردکــردن قراردادهای 
جدیدی چون پسماند هسته ای و... محدود 

کردند.
نمونه اش پرونده هسته ای ایران که آژانس 
متعهد شده بود بر اساس معاهده ان پی تی 
برای ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
به کشورمان کمک کند؛ اما نه تنها این کار 
را نمی کند، بلکه سنگ اندازی هم می کند.

 نقش دبیرکل؛ از البرادعی تا آمانو
در نگاه جزئی تر باید بــه دبیران کل این 
نهاد پرداخــت. در دوره آقای البرادعی به 
دلیل مســلمان بــودن وی و ایرانی بودن 
همســرش و عالقه ای که به ایران داشت، 

رابطه خوبی با کشورمان شکل گرفت. وی 
تالش کرد جلوی غربی ها و خواسته های 
نامشروعشــان بایستد، هرچند این تالش 
نتیجه بسیار ناچیزی داشــت، اما در نوع 
خود جالب بود. به طور نمونه نخســتین 
گزارش رســمی منتشر شــده آژانس در 
خصوص دستاوردهای عجیب وغریب ایران 
در حوزه هســته ای در زمان البرادعی بود. 
البرادعی سعی می کرد کجدار و مریز پیش 
برود و رابطه بین ایران و غرب را مدیریت و 

تنش را کم کند.
اما رفتن البرادعی و آمدن آمانو شرایط را 
تغییر داد؛ چرا که آمانو از ابتدا برای ایران 
خط    ونشان کشید و کامالً طرف غربی ها 
را گرفت. تنش جدی در پرونده هسته ای 
ایران و ارسال آن به شورای امنیت و صدور 
قطعنامــه علیه ایران در زمــان آمانو رقم 

خورد.
دبیر کل جدیــد، آقای گروســی هم به 
عنوان یک دیپلمات با ســابقه ریاســت 
کنفرانس معاهده منع گسترش و توسعه 
جنگ افزارهای هسته ای را بر عهده داشته و 
سال هاست به دنبال کسب عنوان دبیر کلی 
سازمان انرژی هسته ای بود و یکی از رقبای 

جدی آمانو به شمار می رفت.
بااین حال به نظر نمی رسد با انتخاب آقای 

گروسی هم اتفاق جدیدی در پرونده ایران 
بیفتد؛ چراکه آمانو چنان علیه ایران فعالیت 
کرد که بیشــتر از آن امکان پذیر نیست، 
یعنی دیگر در آژانس پرونده ای وجود ندارد 
که بخواهد علیه ایران به شــورای امنیت 
ارسال شود. در کل سیاست های گروسی 
هم به سیاســت های آمانو نزدیک اســت 
و دیگر شــاهد بازگشــت دوران البرادعی 

نخواهیم بود.
از طرفی ایران با توجه به برجام هیچ اقدامی 
هم فراتــر از آن انجام نخواهد داد و آژانس 

دیگر نمی تواند اقدامی علیه ایران بکند.
هرچند رویکرد ضد ایرانــی آژانس ادامه 
خواهد یافت، اما چون ابزاری در دســت 
آژانس و دبیــر کل جدید وجــود ندارد، 
فعالیت ضد ایرانی اش عملیاتی نخواهد بود 
و شاید صرفاً در حد بیانیه، یادداشت و ابراز 

نگرانی باشد.

 رویکرد ایران 
در دوره جدید تغییر می کند؟

از سوی دیگر پرسشی که پیش می آید، 
درباره رویکــرد ایــران در دوره جدید 
آژانس اســت. بر اســاس اعالم رسمی، 
راهبرد دولت این است که ما ان پی تی 
را پذیرفته ایــم و آن را رعایت می کنیم. 
از آنجایی که NPT صرفاً جلوی سالح 
اتمــی را می گیرد، پس اساســاً کاری 
نیست که ما بخواهیم انجام بدهیم و ان 
پی تی مانع ما باشــد. رویکرد ایران بی 
گمان حتی اگر آژانس تندتر هم بشود، 
فراتــر از NPT نخواهــد شــد و ایران 
اقداماتــش را برپایه ایــن معاهده ادامه 
می دهد. ایران اگر بخواهد ســختگیری 
بیشــتری هم به خــرج دهد بــاز هم 
فعالیت هایش در چارچوب NPT یعنی 
غنی ســازی در چارچــوب فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای خواهــد بود، اما بر 
اســاس این معاهده ایــران حقوقش را 

جدی تر دنبال می کند.

دبیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی ابزاری برای فشار بیشتر بر کشورمان ندارد

دست خالی »گروسی«

 با سالم و خدا قوت. ما جمعی از معلمان غیر دولتی شهرستان زابل در استان 
سیســتان و بلوچستان هستیم  که با حقوق بســیار ناچیز به مبلغ 200هزار 
تومان و بدون بیمه مشغول به خدمت هستیم متأسفانه اصاًل دیده نمی شویم.  
لطفاً در مورد استخدام ما هم در ردیف استخدامی آموزش و پرورش مانند حق 

التدریس و نهضت مطالبه داشته باشید. با تشکر. 09150009432
 مقدمات ظهور داعش جدید با عنوان ســفیانی بــرای ضربه زدن به ایران کلید 

خورده است. 09150007302
 اختالس، غارت بیت المال و دزدی، خون شــهدا را پایمال کرده. دیوار کوتاه اما 

حجاب است! 09151007302
 احیای دریاچه ارومیه برای آذربایجان غربی آب نداشــت اما برای خیلی ها 
نان داشت! هزینه ســفر هفت نفر از استادان دانشگاه به آمریکا به نام مطالعه 
احیای دریاچه ارومیه ۳00 هزار دالر بوده اســت. چرا دولتمردان از خواســته 
مردم برای اطالع رســانی جزئیات این سفر، هزینه ها و نتایج مطالعات ناراحت 

می شوند؟ 09030001009
 دامــاد وزیر دولت به زندان افتاد و دختر وزیر دیگــر اصالح طلب هم به زودی 
راهی عبرتگاهش می شود، برادر یک مسئول هم زندانی شد! امیدواریم انقالبی ها با 
روشنگری پشتگرمی عصر جدید قوه قضائیه باشند تا دیگر مفسدان هم در آغوش 
عدالت گرفتار شوند و به سزای اعمالشان برسند، چه سیاستمدار باشد یا اقتصاددان 
یا خودروساز متخلف. سخنرانی ها و اتهام زنی های کذب برخی هم نمی تواند سد راه 

عدالت باشد. ان شاءاهلل. 09360006158
 ازدواج مثــل بازار رفتن اســت تا پــول و احتیاج و اراده نــداری بازار نرو. 

09350004292
 آقای روحانی حرف های خوب زدن مالک نیســت عمل خوب داشــتن و به 
معنای واقعی به معیشــت مردم رسیدن و رضایت قلبی آن ها را حاصل کردن 
مالک است، وگرنه هر مسئولی می تواند حرف های خوب و عالی بزند، اما عماًل 

کاری برای مردم انجام ندهد! 09350007054
 نفوذی های خائن به مملکت که با زم بودند و قصد نابودی ایران رو دارند معرفی 

و محاکمه کنید. حواس مردم رو پرت نکنید. 09120003702
 وضعیت امروز مردم به خاطر برخی شــیطنت ها و کوتاهی هاســت. مجلس 
باید خانه ملت و بلندگوی طرح مســائل باشــد، جوانان مؤمــن انقالبی باید 
بامطالبه گری کارها را جلو ببرند و در فضاسازی ها اولویت ها را گم نکنند، تمام 
تالش دولت این اســت که مســائل کوچکی را مطرح و ذهن مردم را به سمت 
دیگری ببرد و پشت سرهم توپ هایی را در زمین می اندازد و مردم به دنبال آن 

می روند. 09150009890
 متأسفانه بعضی از مسئوالن ما انتقادپذیر نیستند!! اگر کسی از بعضی از سخنان 
یا تصمیم های غلط آن ها ایراد بگیرد او را مؤاخذه می کنند اما شعار آزادی بیانشان 

گوش فلک را کر کرده! 09350007054

 نخســت وزیر مالزی با محکوم کردن »زورگویی برخی کشورهای قدرتمند« اعالم 
کرد کشورش برای بستن حساب های بانکی اشخاص و شرکت های ایرانی تحت فشار 
زیادی قرار گرفته اســت. ماهاتیر محمد در این زمینه افزود: روابط ما با تهران بسیار 
حسنه اســت، اما از برخی جهات فشارهایی بر ما اعمال شده است. اگر ما این کار را 
نمی کردیم، بانک های ما در سایر کشــورها بسته می شد. برخی قدرتمندان در حال 

زورگویی به ما هستند.

 وزیر خارجه ایران پس از بازگشت از ژنو تصریح کرد: پس از سال ها جنگ مخرب، 
به لطف روند آســتانه، حرکت به سوی حاکمیت قانون آغاز شده است. راه سختی در 

پیش است، اما جایگزین دیگری وجود ندارد.

 وزیر نیرو با اشــاره به اینکه ایران در حال ســاخت 526 مــگاوات نیروگاه برق در 
سوریه است، گفت: تجهیزات صنعت برق سوریه در منطقه الذقیه توسط ایران در حال 

بازسازی است و ایران به دنبال توسعه همکاری با سوریه از مسیر عراق است.

 محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با بیان اینکه نقد 
منصفانه و پرهیز از افتادن در دام ســیاه نمایی عملکرد دولت مهم است، گفت: دولت 

می توانست بهتر عمل کند.

 محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نفرت عجیبی از عملکرد 
ترامپ در جهان شکل گرفته است و می توان از این فرصت برای مبارزه و روشنگری 

استفاده کرد.

 استیون منوشــین، وزیر خزانه داری آمریکا در کمپینی جهت جلب حمایت علیه 
فعالیت های هسته ای ایران و ارتباطش با گروه هایی نظیر »حزب اهلل«، دیروز در »دهلی 

نو« با »نارندرا مودی« نخست وزیر هند گفت وگو کرد.

 در ادامه ادعاهای اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره اقدامات موشکی ایران، 
یک فرمانده ارتش این رژیم برای تشدید سیاست ایران هرسی اعالم کرد تل آویو آماده 

مقابله با حمالت موشکی ایران است.

نارضایتی مخفیانه نتانیاهو
در برابر ایران نباید روی ترامپ حساب کنیم

فارس: نخســت وزیر فعلی رژیم صهیونیســتی که روزهای ســختی را در تل آویو 
می گذراند، معتقد است تا یک سال آینده نباید انتظار اقدام آمریکا علیه ایران را داشته 
باشــند و تا آن موقع تنها هستند. شــبکه 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش 
داد »بنیامیــن نتانیاهو« به تازگی به گروهی از وزیــران کابینه خود گفته نباید از 
ایاالت متحده انتظار داشته باشــند حداقل برای مدت یک سال آینده، اقدام جدی 
در برابر ایران انجام دهد. نتانیاهو که احتماالً روزهای پایانی نخســت وزیری خود را 
در مصدر قدرت تل آویو می گذراند، برای نخســتین بار نارضایتی خود را از انفعال 
واشنگتن در برابر تهران ابراز کرده و گفت: »شجاعت ایران در منطقه رو به افزایش 
اســت و به دلیل نبود یک واکنش، قوی تر نیز شــده است«. به نوشته وبگاه »تایمز 
اسرائیل« به نقل از این شــبکه، این نارضایتی نتانیاهو اما در هفته های گذشته به 
شکل واضح تری در جلسات محرمانه و پشت درب های بسته با کابینه امنیتی بیان 
شده است. بر این اساس، نتانیاهو به وزیران خود گفته حداقل تا نوامبر سال 2020 و 
مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نباید انتظار اقدام علیه تهران را 

داشته باشند و تا آن زمان تل آویو در برابر ایران تنهاست.

نمایش جدید یانکی ها
 آمریکا معافیت همکاری های هسته ای با ایران را 

تمدید کرد
سیاســت: دولــت »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا همزمــان با تمدید 
بــه همکاری های  مربوط  معافیت هــای 
صلح آمیــز هســته ای بــا ایــران، بخش 
عمرانی ایران را تحریــم کرد. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس با گزارش این خبر نوشت: 
فرصت مربوط به تمدیــد این معافیت ها 
سه شنبه هفته آینده به اتمام می رســد، اما »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا آن 
را برای ۹0 روز دیگر تمدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای بامداد 
جمعه )به وقت تهران( هدف از تمدید این معافیت ها را »تمدید محدودیت های هسته ای 
ایران« توصیف کرده اســت. دولت کنونی آمریکا با وجود خروج از برجام نزدیک به 
1۸ ماه پیش همکاری های هســته ای میان ایران و اعضای باقیمانده در برجام را از 
شمول تحریم ها معاف کرد. هدف دولت آمریکا اطمینان از این بود که ایران غنی سازی 
اورانیوم خودش را در ســطح محدود نگاه مــی دارد و آن را ارتقا نمی دهد. به گفته 
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس سیاسی، »وقتی آمریکا به هر دلیلی چاره ای ندارد معافیت 
برنامه های هسته ای ایران را تمدید کند، برای ساکت کردن اعتراض جریان ضد ایرانی، 
بخش عمرانــی ایران را در تحریم ها قرار می دهــد؛ درحالی که پیش ازاین، با اعمال 
تحریم های بانکی واشنگتن، بخش های عمرانی یا غیر عمرانی ایران تحت تحریم بود«.

درس های وقایع منطقه برای ما
رویدادهای هفته های اخیر در کشــورهای 
عراق و لبنان از زوایای مختلف می تواند و الزم 
است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از 
این ابعاد درس ها و عبرت هایی است که این 

وقایع برای دیگران از جمله خود ما دارد.
نخستین درس اینکه، دشمن یک لحظه هم 
از توطئه و برنامه ریزی برای ضربه وارد کردن 
و تأمین منافع خود آرام نمی نشیند و پیوسته 
در حــال طراحی برای رســیدن به مقاصد 

نامبارک خود است.
این همان هشــداری اســت که امیر کالم 
یعنی امیرالمؤمنین علی)ع( ما را نســبت به 
آن این گونه هوشــیار کرده انــد: »َمن نام لَم 
یَُنم َعنه«، و هر که از دشمن آسوده بخوابد 

دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
دومیــن نکتــه درس آموز اینکه دشــمن 
همواره از بسترها و زخم های موجود حداکثر 

سوءاستفاده را می کند.
فساد و ناکارآمدی، واقعیت غیرقابل انکاری 
در عراق و لبنان اســت و دشمن با تحریک 
این نقاط زخم و سوار شدن بر موج مطالباتی 
که حق هم هستند، منافع خودش را دنبال 

می کند.
دست های پشــت صحنه رویدادهای عراق و 
لبنان، قطعاً نه تنها دغدغه فساد و ناکارآمدی 
در این کشورها را ندارند، بلکه خودشان هم 
فاســدند و هم در این فساد و ناکارآمدی ها 
مؤثرهســتند، ولی وقت بهره برداری از هیچ 

فرصتی چشم پوشی نمی کنند.
ســومین نکته درس آموز به خصوص برای 
کسانی که رابطه با آمریکا را حالل مشکالت 
می دانند، اینکه این وقایع در  کشــورهایی 
به وجود آمده که آمریــکا هم حضور جدی 
و هم روابط سیاسی گســترده با دولت این 

کشورها دارد.
آمریکا بزرگ ترین سفارت خود در جهان را 
در عراق ســاخته و روابط دیپلماتیک عادی 
با دولــت عراق و روابط خوبی با دولت لبنان 
دارد، اما ایــن روابط هیچ گاه نه امنیت برای 
این کشــورها آورده و نه پیشرفت و عمران و 

آبادانی.
بگذریم از اخبار و اطالعاتی که سفارت آمریکا 
را از کانون های اصلی توطئه و پشت صحنه 

این وقایع معرفی می کند!
چهارمین درس بسیار مهم، خأل وجود یک 

رهبر الهی در این کشورهاست. 
عراق از نعمت مرجعیت برخوردار اســت و 
تاکنون نقش بســیار مؤثــری را هم در حل 
بحران های این کشــور ایفا کرده که اوج آن 

فتوای تاریخی جهاد با داعش بود.
لبنان نیــز با وجــود سیدحســن نصراهلل 
توطئه های پیچیــده ای را از ســر گذرانده 
و دســتاوردهای بی ســابقه ای مثل اخراج 
صهیونیست ها از لبنان یا پیروزی در جنگ 
۳۳ روزه را تجربه کرده اســت، اما با توجه به 
ساختار سیاســی این کشورها نه مرجعیت 
عراق و نه وجود با برکت سید حسن نصراهلل، 
نتوانسته نقش و جایگاه رهبر الهی مانند آنچه 
جمهوری اسالمی ایران از آن برخوردار است 

را ایفا نماید.
وقایــع و توطئه هایــی متعــدد و به مراتب 
پیچیده تر طی 40 ســال گذشــته از سوی 
دشــمنان علیه ملت ایران به اجرا گذاشته 
شده، اما وجود ولی فقیه شجاع و عادل همه 
آن ها را خنثی و انقالب را در مسیر اصلی خود 
و با حفظ اصول بنیادینش حفظ کرده است. 
پنجمین و آخرین درس نیز هوشــیاری در 

برابر فتنه جدید در کشور خودمان است. 
همان طور که بارها و بارها از جمله در طلیعه 
این یادداشــت این توصیه امــام علی)ع( به 
مالک اشــتر را شنیده و خوانده ایم که: »َمن 
نام لَم یَُنم عنه« باید همواره مترصد و منتظر 
اقدام و توطئه جدیدی از سوی دشمن باشیم.

تردیدی نیســت که ایــران عزیز مهم ترین 
هدف دشــمن بــرای فتنه انگیزی اســت 
به خصوص اینکه طی یکی دو ســال آینده 
فضای کشور به واســطه انتخابات مجلس و 
ســپس ریاســت جمهوری فضایی رقابتی 
خواهــد بود و فضای رقابتی ضمن شــور و 
هیجان و تحرکــی که به وجــود می آورد، 

مستعد برخی شیطنت ها نیز هست.
بنابراین فرمایش های هشدارگونه اخیر رهبر 
حکیم انقالب اســالمی در دانشگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء را باید جدی گرفت که 
فرمودند: »آن چیزی هم که در این زمینه 
مخصوص نیروهای مسلّح و نیروهایی حافظ 
امنّیت اســت، این اســت که مراقب فتنه 
باشــند. در قرآن یک جا می فرماید: اَلِفتَنُه 
اََشــدُّ ِمَن الَقتل، یک جا می فرماید: اَلِفتَنُه 
اَکَبُر ِمَن الَقتل؛ »اََشــّد« یعنی ســخت تر، 
»اَکَبــر« یعنی بزرگ تر. کشــتار چیز بدی 
است، نامطلوب اســت اّما فتنه از آن بدتر 
است. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس 
بایــد نیروهایی که حافظ امنّیت هســتند 
آرایش الزم را، نظــم الزم را برای مقابله با 
فتنه هم بگیرند، آمادگی های خودشــان را 
برای فتنه هم بایستی حفظ بکنند؛ این آن 
چیزی است که دستگاه ها باید به آن توّجه 

داشته باشند«.
اگر چه مخاطب نخست این سخنان نیروهای 
مسلح و دستگاه های حافظ امنیت هستند، 
اما به نظر می رسد آحاد مردم نیز باید مراقب 

فتنه جدید باشند!

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی فضائلی

صدای مردم   

بدون تیتر
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هرچند رویکرد 
ضد ایرانی آژانس 
ادامه خواهد یافت، 
اما چون ابزاری در 
دست آژانس و دبیر 
کل جدید وجود 
ندارد، فعالیت ضد 
ایرانی اش عملیاتی 
نخواهد بود

بــــــــرش

می خواهیم عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شویمانفصال پنج قاضی در 15 روز
فارس: دادستان کل کشور با اشاره به اینکه 
به پرونده تخلفــات 5 تا 6 قاضی در 15 روز 
گذشته رسیدگی شده و این افراد از دستگاه 
قضایی منفصل شده اند، گفت: با صدای بلند 
اعــالم می کنیم که با قاضی فاســد برخورد 
خواهیم کرد. حجت االســالم و المسلمین 
منتظری دادستان کل کشور در جریان سفر 
آیت اهلل رئیسی به استان آذربایجان شرقی به 
عنوان نماینده رئیــس قوه قضائیه در جمع 
قضات و کارکنان دادگســتری شهرســتان 
مراغه حاضر شــد و سیاست قوه قضائیه در 
این سفرها را شنیدن نقطه نظرات مسئوالن 
دانست. وی با اشــاره به انتظار رهبر معظم 
انقالب در زمینه تحول در دســتگاه قضایی، 
خاطرنشــان کــرد: در این راســتا با حضور 
رئیــس قوه قضائیه، تحول در این دســتگاه 
در دستور کار قرار گرفت و تاکنون اقداماتی 
هم صورت گرفته است. وی در ادامه با اشاره 
به برخورد قاطع با فســاد، ادامه داد: طبیعتاً 
وظیفه دستگاه قضاست که با هرنوع فسادی 
برخورد کند و از سوی دیگر دستگاه قضایی 
مصمم است نسبت به سالمت خود اقدامات 
الزم را مورد توجه قرار دهد. دادســتان کل 
کشــور با بیان اینکه اراده و تصمیم دستگاه 

قضایی برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه 
قضاست، گفت: در همین یکی دو هفته اخیر 
پرونده 5 تا 6 قاضی فاسد را در محکمه عالی 
رسیدگی و آن ها را از دستگاه قضایی منفصل 
کردیم. همین امروز که با دادستان انتظامی 
قضات که دبیر کمیســیون کارشناسی هم 
هست، صحبت می کردم، گفت حدود 7 الی 
10 پرونده دیگر آماده رســیدگی در دادگاه 
عالی اســت. وی تأکید کرد: افتخار می کنیم 
با صدای بلند اعالم نماییم با قاضی فاســد 
برخورد می کنیم. حجت االسالم و المسلمین 
منتظری از دســتگاه های دولتــی و اجرایی 
خواســت که با مدیران فاسد برخورد کنند 
و گفت: وظیفه داریم کــه خودمان را از هر 
نوع آلودگی تطهیر کنیم تا بتوانیم با فساد در 

جامعه مبارزه کنیم.

سیاست: اســحاق جهانگیــری پیش از ظهر 
دیروز، وارد فرودگاه بین المللی اسالم کریم  اف 
تاشــکند شــد و در بدو ورود از ســوی عزیز 
عبدالحکیم  اف، معاون نخست وزیر ازبکستان، 
قائم مقام وزارت امور خارجه ازبکستان، شهردار 
تاشــکند و سفیر جمهوری اســالمی ایران در 

ازبکستان مورد استقبال قرار گرفت. 
جهانگیری در بدو ورود به تاشــکند در جمع 
خبرنــگاران با بیان اینکه این ســفر به دعوت 
نخست وزیر ازبکستان برای شرکت در شورای 
نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای انجام 
شده اســت، گفت: سازمان همکاری شانگهای 
یکی از مهم ترین ســازمان هایی اســت که در 
آسیا شکل گرفته و کشورهای مهمی همچون 
روســیه و چین در آن عضویت دارند و هند و 
پاکســتان نیز به تازگی به عنوان عضو اصلی 
پذیرفته شــده اند. وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران نیز عالقه مند است به عضو اصلی 
سازمان تبدیل شود، خاطرنشان کرد: سازمان 
همکاری شــانگهای از ظرفیت بســیار بزرگی 
برای همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
برخوردار اســت و کشورهای عضو این سازمان 
می توانند با اتکا به این ظرفیت ها، همکاری های 

فیمابین را گسترش دهند.

اسحاق جهانگیری عصر  دیروز نیز در جریان 
سفر به ازبکســتان، در دیدار عبداهلل عبداهلل 
رئیس اجرایی دولت افغانســتان، با اشــاره 
به تجربه برجام و پشــت پــا زدن آمریکا به 
تعهدات خود افزود: آمریــکا پس از مدت ها 
مذاکره، زمانی که برجام به نتیجه رسید همه 
چیــز را بر هم زد و تعهدات بین المللی را زیر 

پا گذاشت.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
به نظر می رسد گروه تروریستی داعش حاال که 
در عراق و ســوریه زمینگیر شده به دنبال آن 
است که نیروهای خود را به افغانستان منتقل 
کند، خاطرنشــان کرد: دولت افغانستان باید 
حساسیت ویژه ای در این زمینه داشته باشد و از 
تالش گروه تروریستی داعش برای ناامن کردن 

مرزهای مشترک دو کشور جلوگیری کند.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
که در حرم مطهر برگزار شد، گفت: برخی می گویند پس 
از 40 سال گفتیم مرگ بر آمریکا، این مرگ بر آمریکا نتیجه اش چه 
شــد؟ این مرگ نفرین اســت، نفرین برای نابودی دو مدل شکل 
می گیرد، یک بار به مرگ دفعی است، اما اگر شدید باشد، دشمن 
زجرکش می شود و می میرد. نفرین ما بر آمریکا از آن روز تا امروز 
یک مرگ زجرکش برای آمریکا اســت و روزبه روز بیشتر ذلیل تر 

می شود تا اینکه دچار نابودی و براندازی شود.

  ا مروز اراده ملت ها حاکم شده است
امام جمعه مشهد با اشاره به بی اعتمادی امروز اقمار آمریکا نسبت 
به سیاســت های آمریکا یادآور شد: 40 سال پیش و زمان تسخیر 
النه جاسوســی اقمار آمریکا به او اطمینان داشتند، اما امروز آن ها 
هم بی اعتماد شــده اند. در آن زمان اراده آمریکا در هر گوشــه ای 
حاکم بود، اما امروز اراده ملت ها حاکم شده است. نمونه اش جریان 
جنگ یمن و حکومت ســعودی است، امروز در دنیا کشوری پیدا 
نمی کنید پرچم آمریکا را آتش نزند و مرگ بر آمریکا نگوید. نماینده 
ولی فقیه اذعان کرد: شخصیت های سیاسی آمریکا در سرزمینی قدم 
نمی گذارند مگر اینکه با دشنام مردم روبه رو شوند، چرا آمریکا به این 
وضع کشیده شد؟ تمام دشمنان ما حتی هواداران داخلی آن ها که 
فکر می کنند به قدرتی می رســند، مشکل دارند؛ بخش عمده این 
فالکت آمریکا اختالل در درک ایران است. عضو مجلس خبرگان 

با بیان اینکه آمریکا انقالب ایران را درک نکرد، عنوان کرد: آمریکا 
از اسالم و دین درک درستی نداشت؛ قرآن و انجیل تحریف شده، 
مسجد و کلیسا برایش یکی بود. وی افزود: آمریکا از فرهنگ، مکتب 
اهل بیت)ع( و عاشورا با خبر نبود، از مردم انقالبی و هویت فرهنگی 
مردم که قلب و دل باطن آن ها که رگه ارتباطی با اهل بیت)ع( دارد 
درک نداشــت، شناختش از رهبران ایران شناخت درستی نبود و 
آن ها را با قدرت مداران اشــتباه گرفتند. آیت اهلل علم الهدی با بیان 
تفاوت میان روحانیت شــیعه و کشیش های مسیحی، اظهار کرد: 
روحانیت شیعه در راه بصیرت افزایی مردم تا پای جان ایستاده اند، 
آمریــکا از جوان ایرانی درک نداشــت، فکر می کــرد می تواند با 
شهوت رانی و عیاشی و هوس بازی او را نابود کند، اما جوان ایرانی 

جوان هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم است.

  تحلیل نادرست آمریکا از اختالفات در کشور
امام جمعه مشهد، تصریح کرد: آمریکایی ها تحلیل های نادرستی 
از اختالفات ســران داشتند، اما خبر نداشتند این ها پشت رهبری 
ریشه استکبار را خشک می کنند و این اختالف ها نشأت گرفته از 
اختالف سلیقه است. خطیب نماز جمعه مشهد بیان کرد: آمریکا و 
اروپا نمی دانند ما سرمایه ای داریم به نام معنویت که دو عنصر توسل 
و توکل را به همراه دارد که با توسل خود را به اولیا پیوند داده و با 
توکل، خدا برای ما راهگشاست. آمریکایی ها از قدرت های نظامی و 

امنیتی ما غافل بودند.

 رمز بدبختی آمریکا
آیت اهلل علم الهــدی با بیان اینکه غربی هــا از عنصر ایثار و 
شــهادت خبر ندارند و آن را نمی فهمند، عنوان کرد: این ها 
ماده پرست هستند، مقابل این ها پول، هوس و شهوت است، 
اما مقابل چشم مردم ما، خدا و بهشت و سعادت ابدی است. 
مردم ما دنباله رو مردمی هســتند که وقتی لشــکر 10 هزار 
نفره احزاب آمد، گفتند این وعده پیامبر خداســت، راه برای 
ما بازشــده تا به بهشت برویم. آیت اهلل علم الهدی گفت: اروپا 
و رژیم اســرائیل هم نمی فهمند، الئیک هایی که هرروز یکجا 
صف آرایی می کنند تــا با فراخوان به نظام لطمه بزنند، این ها 
هم نمی فهمند این کشــور دلــدادگان علی )ع( و زهرا )س( 

است، این رمز بدبختی آمریکاست.

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

بازتاب

نماز جمعه

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

اقمار آمریکا هم به او  بی اعتماد شده اند

دولتقوه قضائیه
معاون اول رئیس جمهور در ازبکستان:دادستان کل کشور با تأکید بر برخورد با فساد خبر داد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

مهرهای حرم به تربت کربال متبرک می شود  قدس: محموله ای از خاک تربت مقدس امام حسین)ع( که با همکاری و مساعدت تولیت آستان مقدس امام حسین)ع( تهیه شده است توسط مرکز امور بین الملل 
آستان قدس رضوی به مشهد رسید. حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلی موحدی، مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی در این باره گفت: این محموله به مقدار 2.5 تن از فاصله چند متری محوطه باالسر 

حضرت اباعبداهلل)ع( تهیه شده و توسط حجت االسالم سپهری، یکی از روحانیان بااحساس و دلباخته اهل بیت)ع( از کربال تا مشهد ترانزیت شده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 تولیت آستان قدس رضوی یأس و ناامیدی را ابزار دشمن 

برای ضربه به کشور عنوان کرد
فعاالن فضای مجازی امیدواری را به جامعه تزریق کنند

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکــه قدرت مجازی کشور باید 
همچون توان نظامی قدرتمند و مقتدر شود، گفت: رسانه ها و فعاالن فضای مجازی 

نقش مهمی در بصیرت افزایی و عمق بخشی به جامعه دارند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار فعاالن فضای 
مجازی سراســر کشــور که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، با اشاره به 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم گســترده دشمن علیه ملت ایران، اظهار کرد: دشمن 
جنگی گسترده را علیه کشور ما آغاز کرده که بستر آن فضای مجازی، ابزار آن القای 
شبهه و هدف تیرهای آن افکار، اندیشه ها، ایمان، اعتقادات مذهبی، باورهای دینی 

و فرهنگ ملت ماست.
وی ابــراز کرد: تأکیدات و توجه خاص رهبر معظم انقالب بر موضوع فضای مجازی 
و ورود جوانان مؤمن، باتقوا و حزب اللهی به این عرصه، نشــان از اهمیت باالی این 

فضا دارد.

 امیرالمؤمنین علی)ع( شهید جنگ نرم
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ابن ملجم و خوارج از دل جنگ نرم معاویه 
متولد شــدند، اظهار کرد: امیرالمؤمنین)ع( در شــب 21 ماه رمضان و با شمشیر 
ابن ملجم مرادی به شــهادت نرسید، این پوســته قضیه است، در حقیقت حضرت 

علی)ع( در صفین و با جنگ نرم معاویه به شهادت رسید.
وی ابراز کرد: دشمن جنگ نرم را در بستر فضای مجازی آغاز کرده است، امروز دیگر 
میدان جنگ در شلمچه و چذابه نیست، جنگ وارد خانه ها، مدارس، ادارات و تمام 

بخش های جامعه شده است.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه چند 
هــزار دنبال کننده، صفحه  اجتماعی ما را دنبال می کننــد اهمیت ندارد، باید دید 
چه تعداد مخاطب دنبال کننده صفحه هــای اجتماعی ما و چه تعداد دنبال کننده 
صفحه های اجتماعی دشمنان هستند، باید دید از کل کاربران شبکه های اجتماعی 
چند درصــد جریان های انقالبی، دینی و ایمانی را دنبــال می کنند و چند درصد 
دنبال کننده جریان شبهه افکن و دروغ پراکن هستند، نباید به اعداد دل خود را خوش 

کرد، باید واقعیت صحنه را دید.

 قدرت فضای مجازی کشور باید همچون نظامی مقتدر شود
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به فتنه های مختلفی که دشمن با استفاده از 
فضای مجازی ایجاد کرده اســت، گفت: در لبنان و عراق با استفاده از همین فضای 
مجازی فتنه ایجاد کردند، در ایران نیز سال 96 از طریق فضای مجازی فتنه به وجود 

آوردند و مشکل ایجاد کردند.
حجت االسالم والمسلمین مروی اضافه کرد: ما باید به جایی برسیم که هیچ نگرانی 
از جنگ نرم دشــمن نداشته باشیم. همان گونه که در عرصه جنگ سخت این کار 
را کرده ایم و به جایی رســیده ایم که هر چه دشمنان ما به کشورهای منطقه سالح 
بفروشند و خودشان هم سالح بیاورند، ما ترسی نداریم و تهدید جدی برایمان حساب 

نمی شوند و قدرت نظامی ما بازدارنده است.

 »یأس و ناامیدی« ابزار دشمن برای ضربه به کشور
وی در ادامه یکی از مهم ترین رســالت های فعــاالن فضای مجازی را القای امید به 
جامعه و بیان توفیقات و موفقیت های کشور خواند و ابراز کرد: برای دشمن دولت ها 
تفاوتی ندارند، او می خواهد به جامعه این گونه القا کند که نظام اسالمی یک نظام 
کارآمد نیســت و ما وظیفه داریم با بیان موفقیت ها و پیشرفت ها، جامعه را امیدوار 
کنیم.وی گفت: دو سخنرانی ساالنه رهبر معظم انقالب از اهمیت بیشتری برخوردار 
است؛ سخنرانی معظم له در ابتدای سال در حرم مطهر رضوی و سخنرانی در مرقد 
امام)ره(؛ مقام معظم رهبری در دو ســخنرانی نوروزی ســال های 96 و 97 به بیان 
بیالن کاری و گزارش موفقیت های جمهوری اســالمی پرداختند. کار رهبری ارائه 
آمار و ارقام به جامعه نیست، رهبری کلیات را می فرمایند. وقتی رهبر معظم انقالب 
خود به بیان آمار و ارقام می پردازند و از موفقیت ها و پیشرفت ها می گویند، مشخص 
است که حضرت آقا نگران هستند و ما در تبیین توفیقات و پیشرفت های کشور برای 

جامعه خوب عمل نکرده ایم.
وی ابراز کرد: یکی از وظایف فعاالن فضای مجازی جبهه انقالب اسالمی همین بیان 
موفقیت ها، توفیقات و القای امید به جامعه است. هر چیزی که موجب یأس مردم 
از نظام اسالمی شــود، بازی کردن در زمین دشمن است. نباید از روی احساسات، 
عواطف و عصبانیت مطلبی را به جامعه منتقل کنیم که موجب ناامیدی مردم شود.

 مراقب نفوذی ها باشید
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه با اشاره به تأکیدها و هشدارهای رهبر معظم 
انقالب نســبت به نفوذی ها، گفت: رهبر معظم انقالب در این چند سال اخیر بارها 
نســبت به نفوذی ها هشدار داده اند، البته متأسفانه آن گونه که باید به آن پرداخته 
نشده است. وی افزود: این گونه نیست که نفوذی حتماً با آرم و نشان مشخصی باشد، 
ممکن است نفوذی لباس روحانی بر تن یا چفیه بر گردن بیندازد و محاسن داشته 
باشد، ممکن هم هست که با ریش تراشیده و کراوات ظاهر شود، نفوذی در هر لباسی 
می تواند باشد. باید مراقب نفوذی ها باشیم، آن ها ابتدا تالششان نفوذ به جریان های 
انقالبی است.حجت االسالم والمسلمین مروی در خصوص راه های شناخت نفوذی ها 
گفت: اگر کسی با یک فاصله و زاویه زیادی از رهبری حرکت می کند باید به او شک 

کنیم، رهبری معیار است.
تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: اینکه گفته  شود »رهبری یکسری محذوراتی 
دارند و نمی توانند بگویند؛ یا رهبری تحت فشــار قرار گرفته اند؛ ما باید راه را برای 
رهبری باز کنیم« این ســخنان جفا به رهبری است. بنده افتخارم این است که 30 
ســال از نزدیک در خدمت رهبری بودم و می گویم، رهبری نه می ترسند، نه تحت 
فشار افکار عمومی و نه تحت نفوذ قرار می گیرند، کامالً حساب شده عمل می کنند و 

مصداق »اَِنّ الُْمْوِمَن یَْنُظُر بُِنورِ اهلل« هستند.  

 ضرورت رعایت اخالق در فضای مجازی
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول و ارزش های اخالقی 
در فضای مجازی گفت: ما نمی توانیم به هر کس که به هر دلیلی مخالف ماست 
یا مخالف او هستیم، تهمت بزنیم یا اهانت کنیم. تمام تالش ما باید در راستای 
احیای فضیلت های اخالقی و اســالمی در جامعه باشد. اصاًل نظام اسالمی برای 
این مهم برپا شــده و ما نمی توانیم تحت هر شــرایطی دستورات اخالقی اسالم 
را نادیده بگیریم.حجت االســالم والمســلمین مروی ابراز کرد: جریان های انقالبی 
و حزب اللهی باید سرلوحه کارشــان ترویج اخالق و معنویت باشد، اسالم با اخالق 
پیشرفت کرده اســت و پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( با اخالق نیکو مردم را به 
اسالم جذب کرده اند، نباید اخالق و معنویت را نادیده گرفت، این رمز موفقیت ماست.

گفتنی است همایش سه روزه هزار نفر از فعاالن رسانه ای و مجازی سراسر کشور به 
همت تشکل های مردمی و خادمیاران رضوی، با همکاری مؤسسه رسانه های نوین 

آستان قدس رضوی با هدف بصیرت افزایی در مشهد مقدس برگزار شد.
این نشست با حضور یک هزار نفر از فعاالن رسانه ای انقالبی از 30 استان و 173 شهر 
کشــور، از روز دوشنبه 6 آبان ماه با سخنرانی آیت اهلل علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه مشهد، حجت االسالم پژمان فر؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی، خیرجو؛ مدیرعامل مؤسسه رسانه های نوین آستان قدس، داود مدرسی یان؛ 

مسئول تشکل ساج و علی صدری نیا؛ کارگردان و مستندساز آغاز به کار کرد.
این گردهمایی در روز دوم، با حضور دکتر رحیم پور ازغدی، سیدحسام رضوی)معاون 
رسانه ای فاطمیون(، حجت االسالم قنبریان، داود مدرسی یان، دکتر عبدالملکی و حاج 
حســین یکتا به کار خود ادامه داد.فعاالن مجازی روز سوم همایش به دیدار تولیت 
آستان قدس رضوی حجت االسالم والمسلمین مروی رفته و میهمان سفره حضرت 
علی بن موســی رضا)ع( شدند.اختتامیه این گردهمایی، با نمایش اختصاصی فیلم 
سینمایی ماجرای »نیمروز2: رد خون« و قدردانی از تالش های سیدمحمود رضوی و 

تجلیل از خانواده های شهدا و جمعی از عناصر اجرایی همایش همراه بود. 

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
حرم ملکوتی امام هشتم حضرت علی بن 
مأمن  عنوان  به  همواره  الرضا)ع(  موسی 
حضرت  آن  شیفتگان  و  مؤمنان  ملجأ  و 
مورد توجه دلباختگان اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( در اعصار و ادوار مختلف تاریخ 

بوده است.
در این میان از زمان شــهادت آن حضرت 
تاکنون، برحسب موقعیت زمانی و مکانی 
و امکانــات موجود در هــر دوره و عصر، 
صحن ها، رواق ها، بست ها و... در حرم مطهر 
امام هشتم)ع( مورد ساخت و یا بازسازی و 
توسعه قرار گرفته و پس از گذشت سالیان 
طوالنی از ساخت آن ها نیازمند مقاوم سازی 
و ایمن سازی است. از طرف دیگر در حکم 
انتصاب تولیت فعلی و سابق آستان قدس 
رضوی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
از مجموعه فضاها و بناهای آستان قدس 
رضوی به عنوان گنجینه منحصر به فردی 
از هنر معماری اسالمی و ظرایف و لطایف 
علمی و هنــری پرمضمون ملت ایران یاد 
شــده و نگهداری و نگهبانــی از این موزه 
عظیم از ســوی ایشــان مورد تأکید قرار 
گرفته اســت. در همین ارتباط در پاسخ 
به پرســش های مردمی درباره این آستان 
ملکوتــی در گفت وگوی خبرنگار قدس با 
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم حضرت رضا)ع( که یکی از مهم ترین 
وظایف آن در کنار توسعه حفظ و نگهداری 
اماکــن متبرکــه و ابنیه بــارگاه مقدس 
امام هشتم)ع( اســت، به تشریح نکات و 
موضوعات مرتبط با مقوله مقاوم سازی در 

این آستان نورانی و مقدس پرداختیم.

 مقاوم سازی اماکن به چه معناست؟
مهندس محمدکاظم مالزم الحســینی در 
منظور از مقاوم ســازی در اماکن و ابنیه، 
ایجاد عملکرد بهینه بنــا در برابر بارهای 
وارده در زمــان بهره  بــرداری و حــوادث 
غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، ســیل و... 

است.
وی ادامه می دهد: با توجه به این تعریف، 
مقاوم ســازی اماکن و ابنیه مختلف مانند 
یک اتاق، منزل، آپارتمان، هتل و... تا یک 
مکان مذهبی عمومی و گسترده همچون 
بــارگاه مطهر حضــرات معصومین)ع( و 
ائمه اطهار)ع( و اماکن متبرکه با یکدیگر 
متفاوت بوده و این تفاوت به اجزا و احجام 
بنا مانند تعداد طبقــات، نوع بهره برداری، 
موقعیت راهبــردی، ارزش های تاریخی و 

میراث فرهنگی و... مربوط می شود.
این مقام مسئول می افزاید: درباره تعریف 
واژه مقاوم ســازی اماکــن و ابنیه باید به 
یــک مطلب مهم دیگر هــم توجه کنیم 
و آن اینکــه؛ وقوع حــوادث غیرمترقبه 
اجتناب ناپذیر اســت، بنابراین اگر حوادث 
غیرمترقبه مانند زلزله، ســیل و... را یک 
حادثه طبیعی بدانیم، مقاوم سازی به عنوان 
یکــی از راه های عالج واقعه پیش از وقوع، 
موجب می شود تا این حادثه تبدیل به یک 

فاجعه انسانی نشود.

 مستندسازی، گام نخستین  
مقاوم سازی 

مدیرعامل این ســازمان با اشــاره به اینکه 
شــناخت وضعیت موجود در اماکن متبرکه 
حرم منور حضرت ثامن االئمه)ع( نخســتین 
گام در راه مقاوم ســازی ابنیه بارگاه ملکوتی 
آن حضرت به شــمار می آید، می گوید: برای 
رسیدن به این شناخت از سال 13۸0 اقدامات 
اساسی و خوبی توسط کارشناسان، مشاوران و 
مهندسان سازمان عمران و توسعه حریم حرم 
حضرت رضــا)ع( در مجموعه اماکن متبرکه 

حرم مطهر رضوی انجام شده است.
مهندس مالزم الحســینی اظهــار می دارد: 
تــا پیش از ســال 13۸0 شــرح کاملی از 
 وضعیت ابنیه قدیمی و تاریخی حرم مطهر 
امام هشتم)ع( در دسترس نبود و به همین 
دلیل نخســتین و مهم ترین اقدام صورت 
گرفته از ســوی مهندســان و کارشناسان 
این ســازمان، شناخت وضعیت ساختمانی 
ابنیه موجود در صحن ها، بست ها، دیوارها، 
ســقف ها، ســردرب ها، مناره هــا و حتی 
گنبدمقــدس حرم مطهر امام هشــتم)ع( 
بوده اســت. این مقام مسئول می افزاید: به 
عبارت دیگر برای شروع بحث مقاوم سازی 
در مجموعه ها، اماکــن، بناها و پروژه های 
مختلف، مهم ترین موضــوع و اصل اولیه، 
مستندســازی اســت که این موضوع در 
مورد بارگاه مطهر رضوی نیز صدق کرده 
و از اهمیت، پیچیدگی و حساسیت ویژه ای 

برخوردار است.
مدیرعامــل ایــن ســازمان می گوید: در 
مستندسازی بناها و اماکن به موضوعاتی 
مانند سال ساخت بناها، مصالح ساختمانی 
مورد اســتفاده، معماران و طراحان بناها، 
بررسی آســیب ها و معایب موجود در بنا 
در وضعیــت فعلی، تعمیــرات و تغییرات 
انجام شــده در گــذر زمــان و... پرداخته 
می شــود و نتایج حاصــل از آن در طرح 
بهسازی لرزه ای که مفهوم تخصصی تری 
نســبت به مقاوم سازی است به کار گرفته 
می شــود، بنابراین مطالعه تاریخی بناها 

و اماکــن هم در این مــورد، امری الزم و 
اجتناب  ناپذیراست.

 رفتارسنجی بناهای تاریخی 
در مقاوم سازی

مهندس مالزم الحسینی در بخش دیگری 
از ســخنانش به موضوع بررسی نوع رفتار 
بناهــای تاریخی در مقوله مقاوم ســازی 
پرداخته و می افزاید: نکته دیگر بررســی 
موضوع رفتار بناهای تاریخی اســت که از 
نظر ساخت، طرح، مصالح، نما و تزئینات 
و... بــا بناهای جدید کامالً متفاوت بوده و 
با توجه به اینکه از دوره ساخت این بناها 
تاکنون، سال های طوالنی گذشته و حوادث 
غیرمترقبه طبیعی را تجربه کرده اند و حتی 
در اثر عوامل محیطی مانند: رطوبت خاک 
و... برخی از خواص مصالح دچار فرسودگی 
شــده اند، بنابراین برای رفتارسنجی این 
بناهــای تاریخــی و تهیــه و انجام طرح 
مقاوم سازی )بهســازی لرزه ای( به تجربه، 
تخصــص، ابــزار، امکانــات و تجهیزات 
خاصی نیاز اســت که معدود شرکت ها و 
مؤسسه های مهندسی در کشور و یا حتی 
در جهان، قادر به انجام این موضوع هستند.

وی در این باره متذکر می شود: در همین 
ارتباط، هم اکنون سازمان عمران و توسعه 
حریم حــرم حضرت رضا)ع( وابســته به 
آستان قدس رضوی تجربیات ارزشمندی 
را در راســتای انجام عملیات مقاوم سازی 
)بهسازی لرزه ای( اماکن تاریخی و قدیمی 
در اختیــار دارد.این مقام مســئول اضافه 
می کند: در پی این تجارب ارزشمند، نتایج 

مهمی در مقوله مقاوم سازی به دست آمد 
که در حال حاضر از تجربیات کسب شده 
برای توسعه زیرسطحی بناها و رواق های 
حرم مطهر امام هشتم)ع( در بخش مرکزی 
حرم مطهر رضوی )مانند آنچه هم اکنون 
در ســاخت رواق زیرین بست شیخ بهایی 
در حــرم مطهر امام رضا)ع( در حال انجام 

است( استفاده می شود.
مدیرعامل این ســازمان درباره گام بندی 
و مقاوم ســازی بیان کرد: پــس از انجام 
بررســی های الزم و شــناخت وضعیــت 
موجود بناها، آسیب شناســی و شناخت 
نقاط ضعف ابنیه حرم مطهر رضوی که کار 
پیچیده و ســختی است سپس طرح های 
استحکام بخشــی و مقاوم سازی این ابنیه 

هم مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و 
در نهایت اجرای مقاوم سازی در دستور کار 

قرار می گیرد.

 حرم مطهر؛ شهری کوچک 
با همه مختصات شهری

این مقام مســئول در بخــش دیگری از 
ســخنانش درباره اهمیت ویــژه به مقوله 
مقاوم ســازی در بارگاه مطهر امام رضا)ع( 
با همــه ویژگی های بیان شــده، اشــاره 
می کند: در مقاوم سازی مجموعه ای مانند 
بارگاه مطهر امام هشتم)ع(، متخصصان و 
کارشناســان فنی در حقیقت با یک شهر 
کوچک با همه مختصات شــهری روبه  رو 
هستند که در کنار این موضوع باید حضور 
انبوه زائران و جمعیت انســانی حاضر در 
بــارگاه مطهر امام رضا)ع( را هم در هنگام 
بــروز حواث غیرمترقبه مــورد توجه قرار 
دهند.وی ادامه می دهد: آســتان ملکوتی 
امام رضا)ع( از قداست، حساسیت و اهمیت 
خاص و ویژه ای برخوردار اســت و موضوع 
مقاوم سازی اماکن و ابنیه حرم مطهر هم 
به همین دلیل دارای حساسیت های خاص 

خود است.
مهندس مالزم الحسینی تأکید می کند: به 
این مطلب هم باید توجه شود که موضوع 
وقوع حوادث غیرمترقبه در مکان هایی که 
بیشترین جمعیت انسانی را در یک لحظه 
از زمان در خود جای می دهند مانند آنچه 
از حضور زائــران و مجاوران بارگاه مقدس 
حضرت ثامن الحجج)ع( در لحظات تحویل 
سال، تاسوعا و عاشورای حسینی، دهه آخر 

ماه صفر، شــب های قدر، روز عرفه، دهه 
کرامت، اعیاد سعید غدیر خم، فطر، قربان، 
هنگام برگزاری نمازهــای جماعت و... در 
حرم مطهر رضوی شاهد هستیم از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
این مقام مســئول می افزایــد: به همین 
دلیــل می تــوان گفت که بــارگاه مطهر 
حضرت ثامن الحجج)ع( یکی از مهم ترین 
و شــاخص ترین اماکن دنیا برای بررسی 
موضوع مقاوم سازی با توجه به گستره آن و 
حضور جمعیت انسانی در واحدی از زمان 
با عنایت به اهمیت های مطرح شــده، به 
شمار می رود.مدیرعامل این سازمان اشاره 
می کنــد: از دیگر مطالــب مهم در زمینه 
مقاوم ســازی موضوع زمانبر بودن و صرف 

هزینه قابل مالحظه است.
یــک  در  می افزایــد:  وی 
مجموعــه ای ماننــد بارگاه 
ملکوتی حضرت امام رضا)ع( 
با توجــه به حضور جمعیت 
انسانی از زائران و مجاوران در 
طول سال و در مناسبت های 
ویــژه و خــاص مذهبی و 
ملــی، انجــام پروژه هــای 
مستلزم صرف  مقاوم سازی 
زمان طوالنی تر و هزینه های 

اجرایی باالست.

 نگهداری مناسب
عاملی برای کاهش 

هزینه هاست
مهندس مالزم الحسینی به 
هزینه های  کاهش  موضوع 
اشــاره  هم  مقاوم ســازی 
می کنــد:  خاطرنشــان  و 
آنچه می توانــد در کاهش 
هزینه هــای مقاوم ســازی 
داشــته  بســزایی  تأثیــر 
باشــد، نگهداری مناسب از 

بناهاست که امروزه در بناهای راهبردی و 
خاص نظیر پل ها، برج ها و... امر نگهداری 
آن قــدر اهمیت دارد که جریان نگهداری 
را به شــرکت ها و مؤسسه های مهندسی 
متخصص واگــذار می کنند تا هزینه های 
مقاوم ســازی بــه حداقل رســیده و در 
شــرایط وقوع حوادث غیرمترقبه خطرات 
و آسیب های ناشــی از حوادث، به حداقل 
برســد.وی یادآور می شود: به همین دلیل 
در موضوع مقاوم سازی اماکن و ابنیه حرم 
مطهر رضوی به اهمیت نگهداری و اثرات 
حاصل از آن نگاه ویژه ای شده، ضمن اینکه 
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت 
رضا)ع( با توجه به تجربیات، تخصص الزم، 
تجهیزات و امکاناتی که در اختیار دارد، با 
استفاده از مشاوران باتجربه این امر مهم را 
در بارگاه مقدس امام هشتم)ع( انجام داده 

و مدیریت می کند.

 توجه به لوسترها و الحاقات سازه
مهندس مالزم الحسینی به موضوع دیگری 
مرتبط با مقوله مقاوم سازی اشاره و تأکید 
می کنــد: یکــی از موضوعــات مربوط به 
مقاوم سازی بناها و اماکن، توجه به الحاقات 
سازه اســت، یعنی اینکه مقاوم سازی تنها 
به اســتحکام و تحکیم پی و فونداســیون 
و به طور کلــی المان هــای باربر محدود 
نمی شود، بلکه به اجزای دیگری نظیر نماها 
و الحاقــات تزئیناتی )از جمله: لوســترها، 
بلندگوها، تجهیزات صوتی و روشنایی و...( 
نیز باید توجه شود.مدیرعامل این سازمان 
اضافــه می کند: در همیــن زمینه به طور 
مثال دســتورعمل های خاص و ویژه برای 
نگهــداری و پایش وضعیت لوســترها در 
تمامی اماکــن متبرکه حرم مطهر رضوی 
)رواق هــا و فضاهــای مســقف تاریخی و 
قدیمی و جدید( مــورد توجه قرار گرفته 
و مــواردی همچــون: زنجیره های اتصال، 
موقعیت اتصال، ابزار به کار رفته در زمینه 
اتصال لوســترها به محل اتصــال و... در 
حــرم ملکوتی امام رضا)ع( مورد بازبینی و 
بازطراحی مجدد قرار گرفته است.سازمان 
عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( 
وابسته به آســتان قدس رضوی در طول 
سالیان متمادی با عنایت به اهمیت بحث 
مقاوم سازی )بهسازی لرزه ای( اماکن و ابنیه 
تاریخی و قدیمی ارزشمند موجود در بارگاه 
مطهــر حضرت رضا)ع( و شــرایط حضور 
زائران و مجاوران این آســتان ملکوتی در 
مناسبت ها و مراسم ویژه و خاص مذهبی 
و ملی در طول سال، به تجربیات ارزشمند 
و مهمی در زمینه مقاوم سازی دست پیدا 
کرده است.مهندس مالزم الحسینی تصریح 
می کند: در این راستا مطابق نتایج، شواهد 
و قرائن موجود، آســتان قدس پیشــرو و 
پیشران در زمینه مقوله مقاوم سازی اماکن 
متبرکه و مذهبی با شرایط خاص خود در 

کشور است.

مقاوم سازی تنها به 
استحکام و تحکیم 

پی و فونداسیون 
محدود نمی شود، 

بلکه به اجزای 
دیگری نظیر 

نماها و الحاقات 
تزئیناتی )از جمله: 

لوسترها، بلندگوها، 
تجهیزات صوتی و 
روشنایی و...( نیز 

باید توجه شود

بــــــــرش

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

 اتاقک آسانســور حمل و نقل زائران در گام های جهادی در مقاوم سازی اماکن متبرکه
صحن انقالب در ورودی دارالحجه کوچک 
است و نیاز انبوه زائر ناتوان و ویلچری را که 
از پله برقی نمی توانند استفاده کنند برآورده 
نمی کند؛ صف عریض و طویل زائران برای 
سوار شدن به آسانسور آزاردهنده است، لطفاً 

برای این مشکل چاره ای بیندیشید.
09120000717

قدس: عالوه بر این آسانســور، آسانســور 
دیگری در بست شیخ حر عاملی بین ایوان 
نقاره خانه و ورودی صحــن آزادی ایجاد و 

راه اندازی شده است. 

 از مدیــران فرهنگی و مســئوالن حرم 
مطهر امام رضا)ع( می خواهیم سخنرانی های 
حرم مطهر، خالصه تر و سلسله وار و با زبان 
شــیواتر بیان شود تا برای مخاطبان بهتر و 

بیشتر قابل استفاده باشد.
09130005808

 پاسخ به صدای مردم 
جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده حضرت 
رضــا)ع( در پاســخ بــه پیامــک یکی از 
خوانندگان مبنی بر اینکه »آستان قدس در 
جاده کالت موکب نداشت« این پاسخ را به 

ستون صدای مردم ارسال کرده است. 
آســتان قدس رضوی در دهه پایانی صفر 
با هدف استقبال و خدمت رسانی به زائران 
پیــاده، در همه مســیرهای اصلی ورود به 
مشهدالرضا)ع( موکب هایی را پیش بینی و 
راه اندازی کرده بــود. در طول جاده کالت 
به مشــهد نیــز 13 موکــب در محل های 
زاوین، صالح آباد، دوراهی آب گرم، باباخان، 
ایســتگاه  محمدیه،  گوجگی،  راهدارخانه، 
میثم، ســه راهی کارده، شــهرک صنعتی، 
ایســتگاه نیک دل، خلق آباد و پمپ بنزین 
خواجه ربیع در ایــام دهه پایانی صفر فعال 

بودند.

مسئول ستاد دهه آخر صفر معاونت 
محرومیت زدایی آستان قدس خبر داد 

میزبانی از 120 هزار زائر 
 افغانستانی و پاکستانی 

در زائرشهر 
آستان: همزمان با ایام دهه پایانی ماه صفر ۸0 
هزار زائر پاکستانی و 40 هزار زائر افغانستانی 

در زائرشهر رضوی اسکان داده شدند.
مســئول ســتاد دهه آخــر صفــر معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قــدس رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز با اشاره به 
کیفیت ارائه خدمات به این زائران گفت: ۸0 
هزار زائر پاکســتانی ایــام پایانی ماه صفر در 

زائرشهر رضوی اسکان داده شدند.
مســعود مجــردی عــالوه بــر اســکان و 
 تأمیــن وعده های غذایــی، ارائــه خدمات 
حمل و نقل، برنامه های عــزاداری و تحویل 
بسته های فرهنگی را از دیگر خدمات آستان 

قدس رضوی به این زائران معرفی کرد.
مســئول ســتاد دهه آخــر صفــر معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی افزود: 
با هماهنگی های صورت گرفته با ســفارت و 
کنسولگری پاکستان، ۸0 هزار زائر پاکستانی 
محروم از سه روز خدمات آستان قدس رضوی 
در زائرشــهر بهره مند شدند و حدود 30 هزار 
زائر متمکن پاکستانی خودشان برای اسکان 

و زیارت در مشهد اقدام کردند.
وی گفت: 70 درصد از زائران محروم پاکستانی 
در شمار زائران زیارت اولی مشهد هستند و از 
این منظر خدمت رســانی به آنان همســو با 
برنامه های آســتان قدس رضوی در راستای 

خدمت به محرومان و مستضعفان است.
مجردی گفت: روحانیون اردوزبان در زائرشهر 
رضوی مســتقر شــدند و اجرای برنامه های 
فرهنگی مرتبط با اردوزبانان از جمله تشکیل 
حلقه های معرفت و اقامه نماز جماعت برای 

زائران پاکستانی را برعهده داشتند.
وی با برشمردن دیگر برنامه های ترتیب داده 
شده برای زائران پاکستانی، اظهار کرد: روزانه 
سه نوبت با سرویس های حمل و نقل در نظر 
گرفته شده، این زائران به حرم مطهر رضوی 
مشــرف شــدند و معاونت تبلیغات اسالمی 
آســتان قدس هم برای آن ها در صحن غدیر 
برنامه های ویژه عــزاداری و فرهنگی ترتیب 
داده بــود.وی در خصوص حضــور 40 هزار 
زائر افغانســتانی در زائرشــهر رضوی گفت: 
آســتان قدس رضوی در موکب خود در مرز 
دوغارون با یک وعده غذای متبرک، میان وعده 
و برنامه های فرهنگی و خدمات بهداشــتی و 

درمانی از زائران افغانستانی پذیرایی کرد.
مســئول ســتاد دهه آخــر صفــر معاونت 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گفت: 
آســتان قدس رضوی به این 40 هزار زائران 
افغانســتانی تقریباً خدماتی مشــابه زائران 

پاکستانی ارائه داد.

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 

حاشیه

تاریخچه مقاوم سازی در حرم مطهر رضوی
مدیرعامل ســازمان عمران و توســعه حریم حرم حضرت رضا)ع( می گوید: مهم ترین 
کارهایی که در پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران انجام شد، تعویض برخی از اجزا و 
المان های بناهای تاریخی از آجری به بتنی نظیر گنبد مسجد جامع گوهرشاد و برخی از 

سقف های رواق های قدیمی مانند دارالحفاظ، دارالسالم و... بوده است.
مهندس مالزم الحســینی می افزاید: پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ایران از 
سال 135۸ تا ســال 13۸0 هجری شمسی، توسط آستان قدس رضوی اقداماتی برای 
مقاوم سازی و بهسازی مجدد برخی از اماکن، ابنیه و ساختمان های قدیمی موجود در بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( متناسب با مقتضیات زمان و مکان اجرای پروژه، انجام شده است .

مهندس مالزم الحسینی تصریح می کند: از ســال 13۸2 با وقوع حادثه غمبار زلزله در 
شهرســتان بم در اســتان کرمان، توجه به اهمیت انجام عملیات مقاوم سازی در اماکن 
تاریخی و ملی در کشــور، رو به فزونی گذاشت و به همین جهت با دستور تولیت فقید 
آستان قدس رضوی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی)ره( ضمن تشکیل کمیسیون های فنی و 
مهندسی، اهتمام ویژه در راستای مقاوم سازی اماکن حرم مطهر رضوی به عمل آمد و در 
این ارتباط اولویت بندی هایی به جهت اجرای عملیات مقاوم سازی در اماکن مختلف بارگاه 

مطهر حضرت رضا)ع( انجام شد.
مهندس مالزم الحســینی عنوان می کند: به عبارت دیگر، با توجه به گســتردگی حرم 
مطهر رضوی و حضور جمعیت انسانی فراوان از زائران و مجاوران در رواق ها و صحن های 
مختلف حرم مطهر، امکان انجام عملیات مقاوم سازی برای همه اماکن متبرکه حرم مطهر 
امام رضا)ع( در یک پروژه واحد و یکسان وجود نداشت و این خود مستلزم برنامه ریزی، 

زمانبندی و محدوده بندی انجام عملیات مقاوم سازی در این بارگاه ملکوتی بوده است.
وی در همین ارتباط به بخشــی از این اقدامات اشــاره کرده و می گوید: بر این اســاس 
از آن زمان )ســال 13۸2( تاکنون متناســب با امکانات، تجهیزات و تجربیات روز دنیا و 
تجربه و تخصص بدست آمده پروژه های عمرانی و ساختمانی متعددی توسط این سازمان 
به انجام رسیده اســت. تحکیم پی و فونداسیون سردرب های نقاره خانه و ساعت صحن 
انقالب اسالمی که به واسطه ساخت رواق زیرسطحی دارالحجه)عج( همزمان انجام شد، 
مقاوم سازی پی ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد، تحکیم پی ایوان عباسی در صحن 
انقالب به سمت بست طبرسی،  تحکیم پی ایوان شمالی و جنوبی صحن آزادی، تحکیم 

پی رواق اهلل وردی خان بخشی از این پروژه های مقاوم سازی است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر



فراخوان مقاله همایش ملی 
فلسفه فقه نظام منتشر شد

معــارف: فراخوان مقــاالت همایش ملی 
فلسفه فقه نظام به همت گروه فقه و حقوق 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر 

شد.
حجت االسالم سید سجاد ایزدهی، رئیس 
پژوهشگاه  اســالمی  نظام های  پژوهشکده 
و دبیر علمــی همایش ملی فلســفه فقه 
نظام ضمن اعــالم این خبر گفت:  همایش 
ملی فلســفه فقه نظام به همت پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســالمی و مشــارکت 
نهادهای علمی کشــور به مناســبت روز 
جهانی فلســفه، ۷ آذر ســال جاری در قم 

برگزار می شود.
دبیر علمی همایش از اهداف مهم برگزاری 
این همایش نیز نام برد که به شــرح ذیل 

است:
»تبییــن فلســفه فقــه نظــام«، »ارائــه 
راهکارهــای تحقــق فقه نظــام در فضای 
روش شناســی  »تبیین  علمیه«،  حوزه های 
ناظر بــه تحقق فقه نظــام« و »تحقق فقه 
نظام در عرصه های تخصصی فقه با رویکرد 

فقه نظام یا فقه حکومتی«.
بــه همین منظــور فراخوان مقــاالت این 

همایش با محورهای زیر منتشر می شود:
نظــام«،  فقــه  امــکان  و  »چیســتی 
»روش شناســی فقــه نظــام«، »تمایز فقه 
نظام با رویکردهایــی مانند فقه حکومتی، 
فقــه سیاســی و...«، »اهــداف، غایــات و 
کارویژه هــای فقه نظام« و »فقــه نظام در 

عرصه های تخصصی فقه«. 
وی همچنیــن افزود: مهلت ارســال اصل 
مقاالت تا نیمه آبان ۹۸ تعیین شده است. 
تاریخ برگزاری همایش نیز به مناسبت روز 

جهانی فلسفه ۷ آذر ۹۸ خواهد بود.
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دانشــگاه 
آزاد اســالمی،  حوزه علمیــه امام رضا)ع(، 
پژوهشــگاه فقه نظام و مرکز پژوهش های 
مجلــس شــورای اســالمی از همــکاران 

برگزاری این همایش خواهند بود.
ایزدهــی با دعوت از جامعه علمی کشــور 
برای ارســال مقــاالت خود بــه دبیرخانه 
همایش افزود:  مقاالت دریافتی از ســوی 
دبیرخانــه همایــش ارزیابی شــده و در 
مجلداتی چاپ و منتشر می شود؛ مجموعه 
مقــاالت منتخب نیز با حضور اســتادان و 
علمــا در روز برگزاری همایــش رونمایی 

خواهد شد.
الزم به ذکر است؛عالقه مندان برای تماس 
با دبیرخانه همایش ضمن ارتباط با آدرس 
قم، بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی، 
گــروه فقه و حقــوق می توانند با شــماره 

۰۲5۳۷۶۰۳۰1۳ تماس حاصل کنند.

خبر

 »سه دیدار با امام خمینی« 
به چاپ دهم رسید

معارف: »سه دیدار با مردی که از فراسوی 
باور ما می آمد« زنده یــاد نادر ابراهیمی را 
 شــاید بتــوان معروف ترین کتــاب درباره 
امام خمینی)ره( در حوزه ادبیات داستانی 
نامید؛ این رمان دو جلدی، به تازگی توسط 

سوره مهر به چاپ دهم رسید.
فصــل اول کتــاب »ســه دیــدار« بــا نام 
»نخســتین دیدار« به نوعــی پیش درآمد 
داستان است. »دیدار دوم: ذرات خاطره در 
هوا معلق نخواهد ماند« فصل بعدی کتاب 
اســت که ابراهیمــی در آن، برش هایی از 
کودکی های امــام را روایت می کند. »دیدار 
ســوم: این شــیخ را نگین کنید!« ماجرای 
دیدار امام با آیت اهلل مدرس است. ابراهیمی 
در فصل چهارم دیداری رؤیاگونه را شــرح 
می دهد که بین یک پیــر و مریدش روی 
می دهد. فصــل پنجم، رجعتی اســت به 
کودکی های امام  تــا از آنجا نقبی بزند به 
گذشته های دور و ماجرای مبارزات آقا سید 

مصطفی ـ پدر امام ـ  را شرح دهد.
در همین فصل، نویســنده به گذشته های 
دورتر هم می رود و زندگانی و پیشینه اجداد 
و نیاکان امام را شرح می دهد. فصل ششم 
کتاب، روایتی است از بیرون افکندن همسر 
رضاخان و زنان درباری از آســتانه حضرت 

معصومه)س( به رهبری امام. 
ابراهیمی در ادامه باز هم روایتی شــاعرانه 
به دســت می دهــد از دیدار یــک پیر با 
مریدانــش. فصــل بعدی کتاب، شــرحی 
اســت بر درماندگی و آوارگی آنان که پدر 
امام را به شهادت رساندند. نویسنده آن گاه 
به فصلی می رســد که با ازدواج امام پایان 
می یابد. فصل آخر کتاب، بین شعر و نثر در 
نوسان است و روایتی است از عاشقانه های 

امتی با امامش.
 جلد دوم ســه دیدار بــه خاطراتی از پدر 
امام خمینی در زندان شاهی و شهادت وی 
در آنجا در ایام قبل از تولد امام »روح  اهلل«، 
اســتفاده از افکار و ســخنان عمه )صاحبه 
خانــم(، دوران مبــارزه در جوانی، حضور 
بــا برادر جهت  تحصیل علــوم حوزوی و... 

می پردازد.
عنوان فرعی جلــد دوم »در میانه میدان« 
اســت. نادر ابراهیمی اگر در جلد  نخست 
بیشتر به کودکی و نیاکان امام خمینی)ره( 
توجه داشت، در این  جلد، رهبر فقید انقالب 
را در میانه میدان سیاست و حوادث روزگار 
به تصویر کشــیده است. البته در اینجا هم 
بخشی به کودکی و  نوجوانی امام اختصاص 
می  یابــد؛ اما از فصل هــای کلیدی کتاب، 
دیدارهایی است که بین امام خمینی )ره( با  
آیت اهلل کاشانی و  آیت اهلل  بروجردی روی 
می دهد. دیدار امام و محمدرضا شاه نیز از 

بخش های خواندنی این اثر است.

معارف: از جریان های بســیار مهم صدر اســالم جریــان نفاق بود که 
کارشــکنی ها ، توطئه ها و دسیســه هایش در عرصه های گوناگون علیه 
جامعه نوپای اســالمی بخش بزرگی از گرفتاری های پیامبر اکرم)ص( را 
تشکیل می داد.از سویی جریان نفاق پدیده ای است که اختصاص به عصر 
پیامبر)ص( ندارد، بلکه هر جامعه نوپا و انقالبی را از درون مورد تهدید قرار 
می دهد؛ از این رو، شناسایی این جریان در صدر اسالم می تواند به عنوان 
مســئله روز جوامع اسالمی نیز مطرح باشد تا از شناخت ویژگی های این 
جریان در صدر اسالم برای مبارزه با روح نفاق و خطوط کلی منافقان در 
جوامع اسالمی امروز بهره گرفت. سؤال اصلی در خصوص جریان های امروز 
این است که جریان نفاق با جامعه اسالمی عراق چه خواهد کرد و سرنوشت 

امت اسالمی عراق چه خواهد شد؟
در این نوشتار با استناد به آیات قرآن و منابع تاریخی و روایی ضمن بررسی 
علل و عوامل پیدایش نفاق در جامعه، به بیان ویژگی های این جریان در 

عصر رسالت پرداخته  ایم.

 علل و انگیزه های نفاق
باید دید چه عوامل و انگیزه هایی سبب روی آوردن به نفاق می شود. با تدبر 
در آن دســته از آیات قرآن که به مبحث نفاق پرداخته است همچنین با 
تأمل در رفتار و گفتار منافقان و نیز جو سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه 
صدر اســالم پی می بریم علل گوناگونی در روی آوردن به نفاق مؤثر بوده 

است، اما علل اصلی نفاق را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف: طمع به مال وثروت
طمع به مال و منال دنیا و حرص در بدســت آوردن ثروت و مکنت یکی 
از عوامل نفاق ورزیدن به حســاب می آید. شــخص منافق با اظهار ایمان 
می خواهد به مال و منال برسد و از بازار مسلمانان سود برده و به کسب و 
کار خویش رونق بخشد؛ از این رو، اظهار اسالم و ایمان را وسیله رسیدن 
به مال و ثروت دنیا قرار می دهد و تا زمانی که از این بازار سودی عاید وی 
گردد به مسلمانان اظهار عالقه می کند و خود را حامی حکومت اسالمی 

نشان می دهد.
آیات ۸۰ تا ۸5 سوره توبه و آیه 11 سوره حج به این نوع از نفاق اشاره دارد.

ب: ضربه زدن به اسالم از درون
یکی از انگیزه ها و علل نفاق ورزیدن برخی از منافقان این بود که با اظهار 
ایمان در شــمار مسلمانان درآیند و آن گاه از داخل با اسالم مبارزه کنند. 
اینان چون جرئت ندارند آشکارا با اسالم مبارزه نمایند، به صورت پنهانی، با 
اختالف انداختن میان مسلمانان، تحریف دین، رواج فساد و... زمینه سقوط 

اسالم و حکومت اسالمی را فراهم می آورند.
آیه 1۰۷ سوره توبه به معرفی این دسته از منافقان پرداخته است.

ج: آرزوی قدرت
ریاست طلبی و آرزوی قدرت و حکومت و استیالی بر دیگران، یکی دیگر 
از علل مؤثر در روی آوردن به نفاق است. در این نوع از نفاق اگرچه هدف 
از اظهار ایمان ســود دنیایی است، اما نه سودهای مختصر و آنی همانند 
بدســت آوردن مال و منال دنیا که هدف دسته اول بود، بلکه غرض نفوذ 
در جامعه مسلمانان و آماده ساختن زمینه برای ریاست و حکومت در آن 
جامعه است. از این رو، شخص منافق برای دستیابی به این اهداف به تقویت 
نظام حاکم پرداخته و به صورت بســیار مرموز، پنهانی و بدون سر و صدا 
در هسته های محوری و مراکز مهم حکومتی نفوذ نموده، ریشه های اصلی 

قدرت و رگه های حیاتی حکومت را در دست می گیرد.قرآن این دسته از 
َِّذیَن فِی ُقُلوبِِهم مََّرٌض« معرفی کرده است. منافقان را با عنوان »ال

 ویژگی های اجتماعی جریان نفاق
الف: دوگانگی در روابط

دوگانگی در روابط یکی از مهم ترین ویژگی های اجتماعی جریان نفاق 
اســت. این ویژگی سبب می شود آنان هر روز به رنگی درآیند و در هر 
جامعه ای که وارد می شــوند با آن همصدا شــوند؛ از این رو، وقتی با 
مسلمانان و مؤمنان همنشین می شوند اظهار ایمان می کنند، اما وقتی 
با کفار مالقات می نمایند، می گویند: ما با شما هستیم و اینکه   می بینید 
در برابر مؤمنان اظهار ایمان   می کنیم، آنان را مسخره می کنیم.وجود 
ایــن ویژگی در جریان نفاق موجب می شــود آنان تالش نمایند از هر 
پیشــامدی به نفع خویش بهره برداری کنند؛ از این رو دیده می شود 
که در نبردهای مسلمانان با کفار، اگر فتح و پیروزی نصیب مسلمانان 
گردد، با شــتاب خود را در صفوف مؤمنان و مجاهدان جا زده، اظهار 
می دارنــد: آیا ما با شــما نبودیم و آیا این کمک هــای ما نبود که این 
پیروزی بدســت آمد؟ بنابراین ما هــم در همه این موفقیت ها و آثار و 
نتایج مادی و معنوی حاصل از آن با شما شریک هستیم. اما اگر قضیه 
برعکس شــود و پیروزی نصیب دشمنان اسالم شود، به سرعت خود را 
به آنان نزدیک نموده اعالم می دارند: این ما بودیم که شما را به مبارزه 

با مسلمانان و تسلیم نشــدن به آنان تشویق و ترغیب نمودیم؛ از این 
رو، ما هم در پیروزی شــما سهیم هســتیم.بدین سان با این دوگانگی 
در روابــط، در صورت پیروزی مؤمنــان می خواهند در غنایم جنگی و 
افتخارات پیروزی مسلمانان شریک باشند و در صورت پیروزی کفار، با 
خوشحالی و شادمانی به کار جاسوسی خویش به نفع آنان ادامه دهند.

ب: شماتت
شماتت و سرزنش کردن یکی دیگر از ویژگی های اجتماعی منافقان است. 
آنان به خاطر عداوتی که با مسلمانان دارند، هیچ گاه چشم دیدن خوشحالی 
و رفاه مؤمنان را ندارند؛ از این رو، هرگاه مؤمنان دچار ســختی و مشکل 
شوند، خوشحال شده و زبان به سرزنش و شماتت آنان می گشایند، هرگاه 
خوشی و رفاه به مؤمنان روی می آورد، احساس ناراحتی می نمایند. قرآن 
کریم در چند مورد این ویژگی منافقان را به تصویر کشیده است: اگر نیکی 
به شما برسد، آن ها را ناراحت می کند و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ 

دهد، خوشحال می شوند.
در میان شما افرادی )منافق( هستند که دیگران را به سستی می کشانند؛ 
اگر مصیبتی به شما برسد، می گویند: خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان 

نبودیم تا شاهد آن مصیبت باشیم.
شواهد و نمونه های تاریخی فراوانی از شماتت منافقان نسبت به مؤمنان در 

عصر رسالت وجود دارد.

در یک مورد پس از آنکه جنگ احد با کشته شدن شمار زیادی از مسلمانان 
و شکست ظاهری آنان به پایان رسید و پیامبر)ص( با مسلمانان به مدینه 
بازگشت، در حالی که مسلمانان بر کشته های خویش می گریستند، منافقان 
از این وضعیت خوشحال شده بودند و زبان به شماتت مسلمانان گشوده، 
سخنان بسیار زشــت بر زبان می راندند. آنان می گفتند: محمد به دنبال 
سلطنت و پادشاهی است، آنچه به محمد رسیده به هیچ پیامبری نرسیده 
اســت. همچنین می گفتند: آن افرادی که کشته شــده اند، اگر پیش ما 
می ماندند، کشته نمی شدند. آنان می خواستند با این سخنان خود، اصحاب 
رسول خدا را دچار تردید نموده و به جدا شدن از پیامبر)ص( وادار نمایند.

ج: فساد و فتنه انگیزی
از دیگر ویژگی های اجتماعی جریان نفاق ایجاد 
فساد و فتنه است. آنان به شیوه های مختلف 
در روی زمین فساد می کردند و علیه اسالم و 
حکومت اسالمی به فتنه انگیزی می پرداختند. 
اما از آنجا که نگران افشــا شدن اسرار درونی 
خویــش بودند، به دنبال هــر فتنه انگیزی و 
ایجاد فســاد در جامعه، بالفاصله رفتارشان 
را توجیــه می کردند، تا به گونه ای قابل قبول 
نشان دهند. مثالً با اینکه در روی زمین فساد 
می کردند، می گفتند قصدشان اصالح است؛ 
قــرآن به این ویژگی جریان نفاق و همچنین 
به توجیه و دلیل تراشی آنان این گونه اشاره 
نموده است: »هنگامی که به آنان گفته شود در 

زمین فساد نکنید، می گویند: ما فقط اصالح کننده ایم؛ آگاه باشید! این ها 
همان مفسدانند، ولی نمی فهمند«.

در آیات ۶1 تا ۶۳ سوره نساء نیز به دلیل تراشی و توجیهات منافقان اشاره 
شده است.

د: پیمان شکنی
پیمان شکنی یکی دیگر از ویژگی های اجتماعی جریان نفاق است که در 
قرآن و روایات نیز بدان اشــاره شده است. آنان که با اظهار اسالم با پیامبر 
پیمان بسته بودند که در هر شــرایطی از اسالم و پیامبر)ص( دفاع کرده 
و به مســلمانان پشت نکنند، در جنگ های متعددی این عهد و پیمان را 
شکستند. آنان یا پیش از آغاز جنگ از همراهی کردن سپاه اسالم خودداری 
کردند و یا اینکه از صحنه نبرد در شــرایط بحرانی عقب نشــینی کرده پا 
به فرار می نهادند.در جنگ احد از نیمه های راه از سپاه اسالم کناره گیری 
کردند؛ در جنگ خندق در شــرایط بسیار حساس و بحرانی که دشمنان 
اسالم با لشکریان انبوه پشت دروازه های مدینه اردو زده بودند تا کار اسالم 
و مسلمانان را یکسره نمایند، منافقان با بهانه های پوچ و واهی صحنه نبرد 
را ترک کردند؛ قرآن کریم با اشاره به این بهانه گیری های منافقان در جنگ 
احزاب، عهد و پیمانی را که آنان با خداوند مبنی بر دفاع از اسالم و پشت 
نکردن به جنگ بســته اند، یادآوری نموده و مورد بازخواست قرار گرفتن 
منافقان به خاطر این پیمان شکنی را متذکر می شود: )َو لََقْد َکانُوا َعاَهُدوا اهللَ 
ِمن َقْبُل اَل یَُولُّوَن الْْدبَاَر َوَکاَن َعْهُداهللِ َمْسُؤوال()احزاب: 15(؛ آنان پیش از 
این با خدا عهد کرده بودند که پشت به جنگ نکنند؛ عهد الهی مورد سؤال 

قرار خواهد گرفت و آنان در برابر آن مسئولند.
در غــزوه تبوک نیز عده زیادی از منافقان به ســرکردگی عبداهلل بن ابی، 

پیامبر)ص( را همراهی نکردند و به مدینه بازگشتند.

جریان نفاق با جامعه اسالمی چه خواهد کرد؟

آتش بیاران معرکه اعتراض

آیت اهلل طبرسی از امامت جمعه ساری استعفا کرد  معارف: آیت اهلل نوراهلل طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، با اشاره به بیماری خود از مسئولیتش استعفا کرد. وی متولد ۱۳۱۹ است و از سال ۱۳۵۹با حکم امام خمینی)ره(، امامت جمعه ساری 
را عهده دار شد و پس از رحلت آیت اهلل هادی روحانی نیز در سال ۱۳۷۸ به عنوان نماینده ولی فقیه در استان مازندران منصوب شد. در متن نامه آیت اهلل طبرسی به رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است: اکنون پس از ۴۰ سال امانتداری نمایندگی ولی فقیه در استان مازندران و امامت 

جمعه شهرستان ساری، این امانت گرانقدر را به جهت بیماری و نبود توان جسمانی به صاحب آن رد می نمایم.

 کتاب »درس گفتار تمدن نوین اسالمی« منتشر شد  معارف:  کتاب »درس گفتار تمدن نوین اسالمی« تألیف فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسالمی توسط انتشارات آفتاب توسعه و به سفارش و همت سازمان بسیج 
اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور منتشر شد. این کتاب در هشت فصل و دو ضمیمه، سازمان یافته است. معناشناسی تمدن و فرهنگ، تمدن اسالمی، تمدن نوین اسالمی،مناسبات فرهنگ و تمدن، تحلیل وصف نوین، تبیین تفصیلی مراحل پنج گانه تحقق تمدن نوین اسالمی، 

تمدن اسالمی؛ پروسه یا پروژه، مقایسه چهار کشور مدعی تمدن سازی در جهان اسالم و مقایسه ایران و آمریکا بر اساس مؤلفه های تمدنی از جمله بخش های این کتاب است.

کتابخانه

با تأمل در رفتار 
و گفتار منافقان و 
نیز جو سیاسی و 

اجتماعی حاکم بر 
جامعه صدر اسالم 

پی می بریم علل 
گوناگونی در روی 

آوردن به نفاق مؤثر 
بوده است

بــــــرش

    سوم ربیع االول سال 64 حرمت خانه خدا شکسته شد

ماجرای به آتش کشیدن کعبه توسط یزید

معارف: دیروز جمعه، سوم ربیع االول هجری قمری مصادف بود 
با سالروز سوزاندن کعبه با منجنیق در سال ۶۴ هجری به دستور 
یزید. این فاجعه 11 روز قبل از هالکت یزید به وقوع پیوســت. 
شــاید برای مخاطبان قدس جالب باشد که ماجرای این رویداد 
کــه توهین بزرگی به جهان اســالم و هتک حرمت کعبه بود را 
بدانند. در این گزارش به صورت اجمالی به بررسی تاریخ تخریب 

کعبه توسط سپاه یزید می پردازیم.

 فرمانده سپاه یزید در تخریب کعبه که بود؟
 حصیــن بن نمیر، یکی از ســران امویان از قبیلــه »کنده« و از 
»بنی تمیــم« بود که در جنایت و شــقاوت هیچ کوتاهی نکرد. 
وی همواره با آل علی دشــمنی داشــت. او در جنگ صفین، در 
ســپاه معاویه بود. در زمان خالفت یزید هم بر عده ای از سپاه، 

فرماندهی داشت.
پدرش، تمیم بن اســامة بن زبیر بن ورید تمیمی همان کســی 
اســت که وقتی امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: »ســلونی قبل ان 
تفقدونی«؛ از من هر چه می خواهید بپرســید پیش از اینکه در 
میان شما نباشم، پرسید تعداد موهای سر من چقدر است؟ البته 
حضرت فرمودند: به خدا قســم می دانم، ولیکن کجاست برهان 
آن! یعنــی از کجا بر تو معلوم کنم که عددش همان اســت که 

من می گویم.

 حمله به کعبه در سال 64 هجری
واقعه حمله به شــهر مقدس مکه به دســتور یزید بن معاویه از 
مسلمات تاریخی است که مورخان معروف اهل تسنن از جمله 
طبــری در تاریخ خــود و ابن اثیر در کتــاب الکامل آن را نقل 

کرده اند. در مورد دلیل این حمله در تاریخ می خوانیم:
پس از واقعه عاشورا، قیام های متعددی در نقاط مختلف دنیای 
اســالم علیه حکومت بنی امیه و به خصــوص یزید بن معاویه 
صــورت گرفت. بعضی از این قیام ها به انگیزه خونخواهی از امام 
حسین)ع( و یارانش صورت پذیرفت و بعضی نیز اهداف دیگری 

را دنبال می کرد. یکی از این قیام ها، قیام مردم مدینه بود.
یزید برای مقابله با این قیام، سپاهی به فرماندهی مسلم بن عقبه 
به ســوی این شهر فراهم کرد. این سپاه در سه روز چنان قتل و 
غارت و جنایاتی در مدینه مرتکب شد که بیان از گفتن آن عاجز 
است. سرکوبی قیام مردم مدینه، در ذی الحجه سال ۶۳ هـ.ق رخ 
داد. در همان ایام عبداهلل بن زبیر نیز که در مکه سکونت داشت، 
بــا یزید اعالم مخالفت  و مردم مکه و حجاز را به اطاعت از خود 
دعــوت کرد. یزید که اطالع یافته بود عبداهلل بن زبیر طرفداران 
فراوانی پیدا کرده است، برای مقابله با قیام او به مسلم بن عقبه 
دستور داد پس از فرونشاندن قیام مردم مدینه با سپاه خود عازم 
مکه شــود و قیام ابن زبیر را نیز سرکوب کند.مسلم بن عقبه در 
اواخر سال ۶۳ هـ.ق رهسپار مکه شد. وی در بین راه درگذشت 
و به دستور یزید، حصین بن نمیر جانشین وی شد.جنگ میان 
سپاه حصین بن نمیر و یاران عبداهلل بن زبیر ابتدا در بیرون مکه 
انجام شد. پس از کشته شــدن تعداد زیادی از افراد عبداهلل بن 
زبیر وی به داخل شهر پناهنده شد. سپاه حصین بن نمیر بیش 
از دو ماه، مکــه را به محاصره خود در آوردند و در همین مدت 
بود که خانه کعبه را با منجنیق، ســنگ زدنــد و در خانه خدا 
آتش افروختند.سرانجام در اوایل ماه ربیع الثانی سال ۶۴ هـ.ق 
با رســیدن خبر مرگ یزید به گوش حصین بن نمیر و یارانش، 

آن ها به محاصره شهر مکه خاتمه دادند. 

 یزید چگونه کشته شد؟
از شیخ صدوق درباره چگونگی مرگ یزید بن معاویه آمده است: 
یزید شــب با حال مســتی خوابید و صبح او را مرده یافتند، در 
حالی که بدن او تغییر کرده، مثل آنکه قیر مالیده شده باشد. بدن 
نحســش را در باب الصغیر دمشق دفن کردند.در کتاب »الکامل 
فی التاریخ« درباره علت مرگ وی آمده است: سبب مرگ یزید، 
اصابت پاره ســنگی از منجنیق به یــک طرف صورت او بود که 
همین امر سبب شــد مدتی مریض شود، بعد ُمرد. البته برخی 
گفته اند وی به وسیله سلمی، دخـتـر حـجـر بـن عـدی کندی 
و با همکاری عبدالرحمان برادرزاده حجر، مســموم شــده و به 

مجازات رسیده است.
یزید بن معاویه در مجموع ســه سال و ۹ ماه به عنوان خلیفه 
بر مردم ســلطنت کرد و در ۳۸ ســالگی در سال ۶۴ هجری 

قمری مرد.

روایت

 تحقق عدالت اقتصادی در عصر ظهور

وقتی رذیله حرص از بین می رود

معارف: یکی از مســائلی که بــا ظهور محقق خواهد شــد 
اســتقرار عدالت اســت، آن هم به این شــکل که زمین مملو 
 از عدالت خواهد شــد. بنابراین فقر در زمان استقرار حکومت

امام عصر)عج( ریشــه کن می شــود. متن زیر جلسه شصت و 
هشــتم از سلســله مباحث مهدویت اســت که توسط حجت 

االسالم سیدمحمدباقر علوی تهرانی ایراد شده است.
برای اینکــه مؤلفه های حالت درونی انتظار در انســان ایجاد 
شــود، ما باید از وضعیت موجود ناراضی باشــیم؛ دوم اینکه 
به تحقق وضعیت مطلوب امید داشــته باشیم. فرج یک تمنا 

نیست بلکه امیدی است که قطعاً محقق خواهد شد.
یکی از ویژگی هایی که وضعیت مطلوب آینده دارد اســتقرار 
عدالت است آن هم به شکل »یمالء االرض« است یعنی زمین 

مملو از عدالت خواهد شد.
پیامبــر فرمود: »هنگامی که قائم ما قیــام کند، دیگر قطائعی 
نیســت«؛ قطائع زمیــن مزروعی یــا غیرمزروعــی از اموال 
بیت المال است و حکومت ها آن ها را به نزدیکان خود می دهند. 
این معنای همان زمین خواری اســت که در دوره ظهور از بین 
می رود و هیچ گونــه واگذاری زمین به طور نامشــروع وجود 

نخواهد داشت.
عدالــت حضرت ولــی عصر تا آنجا محقق خواهد شــد که به 
کسانی که در طواف یا ســعی بین صفا و مروه هستند، گفته 
می شود افرادی که برای بار دوم و سوم مشرف می شوند بروند 

و جا را به کسانی بدهند که حق واجب بر گردن دارند.
نفوذ عدالت ولی عصر در ســطح خانــه و خانواده خواهد بود. 
پیامبر فرمود: »ان قائمنا اذا قام اتی الناس و کلهم یتاول علیه 

کتــاب اهلل و یحتج علیه به« یعنی قائم ما که قیام کند به نزد 
مردم می آید در حالــی که همه آنان آیه های قرآن را تأویل و 

توجیه می کنند و با کتاب خدا علیه او دلیل می آورند.
یعنی مردم با قــرآن با امام عصر محاجه می کنند و می گویند 

ما طور دیگری قرآن را می فهمیم! و حرف خود را می زنند.
حضرت ادامــه می دهنــد: »بدانید به خدا ســوگند که موج 
دادگستری او بدان گونه که گرما و سرما نفوذ می کند تا درون 

خانه های آنان راه خواهد یافت«.
از جملــه عدالت های امــام که خیلی مهم اســت، عدالت در 

سیاست های اقتصادی و ریشه کن کردن فقر است.
مفضل بن عمــر از امام صادق)ع( روایــت می کند: »همانا چون 
قائم ما قیام کند زمین به نور پروردگارش روشن شود و مردم از 
نور خورشید بی نیاز گردند و تاریکی یکسره از میان برود، مردم 
در زمان ســلطنت آن حضرت عمرهای طوالنی کنند و زمین 
گنج های خود را آشــکار سازد، بدان ســان که مردم در روی 
زمین گنج ها را ببینند و برای احســان کردن به کسی با دادن 
زکات به او، جســت وجو کنند و هیچ کس را نیابند که احسان 
یا زکات را بپذیرد و مردم به واسطه آنچه خداوند بدان ها روزی 

کرده همگی بی نیاز و توانگر شوند«.
وقتی گنج های زمینی پیدا می شــوند یعنی وضع مردم از نظر 
ُجــُل ِمْنُکْم َمْن  مالی آنچنان مطلوب می شــود که »یَْطُلُب اَلرَّ
یَِصُلــُه بَِمالِِه َو یَْأُخُذ ِمْنُه َزَکاتَُه َفاَل یَِجُد أََحداً یَْقَبُل ِمْنُه َذلَِک«. 
بنابراین فقر در زمان استقرار حکومت امام عصر)عج( ریشه کن 

خواهد شد.
یکــی از چیزهایی که در دوره امام رخ خواهد داد این اســت 
که انســان ها به کمال عقل می رسند. امام باقر)ع( می فرماید: 
»چــون قائم ما قیام کند خداوند دســت رحمتش را بر ســر 
بندگان گذارد، پس عقولشــان را جمع کند )تا پیروی هوس 
نکنند و با یکدیگر اختالف نورزند( و در نتیجه خردشان کامل 

شود )متانت و خود نگهداریشان کامل شود(«.
یکی از پیامدهای کامل شدن عقل این است که یکی از رذایل 

اخالقی به نام حرص از بین می رود.
امام باقر)ع( می فرماید: )امام مهدی( در ســال دو بار به مردم 
مال ببخشــد و در ماه دو بار امور معیشــت بدانــان دهد... تا 
نیازمندی به زکات باقی نماند و صاحبان زکات، زکاتشــان را 
نزد محتاجان آورند و ایشان نپذیرند. پس آنان زکات خویش را 
در کیسه هایی نهند و در اطراف خانه ها بگردند )برای دستیابی 
بــه محتاجی( و مردم بیرون آیند و گویند: ما را نیازی به پول 
شــما نیست... پس مهدی دست به بخشش گشاید، چنانکه تا 

آن روز کسی آنچنان بخشش اموال نکرده باشد«.

منبر

رئیس ســتاد اقامه نماز کشــور در اجالس 
استانی نماز در استان فارس گفت: باید روی 
نماز ســرمایه گذاری کنیم، چرا که اگر  نماز قطع شود 

کارهای دیگر نیز قطع می شود.
حجت االسالم قرائتی با بیان اینکه اگر می خواهیم مردم 
را رشــد دهیم باید از مردم، در مردم و با مردم باشیم؛ 
بنابراین روحانی، استاد دانشگاه و معلم خوب باید این 

ویژگی را داشته باشند.
وی ادامــه داد: نماز ظهر اداره را جــزو دین )وظیفه( 

حساب نکنید، مؤمن کسی است که خارج از اداره نیز 
صدای اذان شنید نماز بخواند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور خطاب به مربیان آموزشی 
نماز گفت: هنر شــما این اســت که دانش آموختگان 
نمازخوان باشند وگرنه فارغ التحصیل در همه جای دنیا 
تربیت می کنند.حجت االسالم محسن قرائتی با اشاره به 
تعطیلی پنجشنبه ها گفت: پنجشنبه تعطیل است، این 
قانون غلط است که حوزه و دانشگاه تعطیل است، این 

قانون های غلط را باید تغییر دهیم.

رئیس ســتاد اقامه نماز کشــور در ادامه بــا انتقاد از 
اینکه همه جای جمهوری اســالمی پول اســت جز 
 برای اقامه نماز، گفت: بــه طلبه ها گفته ایم حتی اگر 
آموزش و پرورش پول نمی دهد شما به مدارس بروید، 
زیرا اداره قند و شــکر با ۲۰ نیرو هر روز نماز جماعت 

دارد، اما مدرسه ۳۰۰ نفری نماز جماعت ندارد.
وی با بیان اینکه وضع اقامه نماز در کشــور نســبت 
به گذشته خیلی خوب اســت اما نسبت به آنچه باید 
باشیم خوب نیست، افزود: همه دست اندرکاران جامعه 
اسالمی در زمینه نماز مسئول هستند که باید به وظایف 

خود عمل کنند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه ما از مدار قرآن 
پرت شده ایم و دست و پا می زنیم و به جایی نمی رسیم، 
گفت: قرآن می گوید اولین ساختمانی که ساخته شد 

کعبه و مسجد بود، اما ما شهرها و محله هایی داریم که 
پس از ۳۰ تا ۴۰ سال هنوز مسجد ندارند.

حجت االسالم قرائتی اظهارکرد: نماز دغدغه ما نیست، 
صبح فرزندان را صدا می زنیم و می گوییم مدرسه آنان 

دیر شد، اما نمی گوییم نماز آنان قضا شد.
وی ادامه داد: نسل ما چند نفر می توانند اذان بگویند؟ 
در ظهر عاشورا امام حسین)ع( به نماز ایستاد، اما ما نماز 

نمی خوانیم و سینه می زنیم.
رئیس ستاد اقامه نماز کشــور گفت: شاه عباس ۴۰۰ 
سال پیش برای کربالی مستحبی ما کاروانسرا ساخت، 

اما ما برای نماز واجب مسافران مسجد نداشتیم.
حجت االسالم قرائتی افزود: باید روی نماز سرمایه گذاری 
کنیم، چرا که اگر  نماز قطع شود کارهای دیگر نیز قطع 

می شود.

وی بیان کرد: نماز مربوط به اسالم نیز نیست، مربوط 
به زمان حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت شعیب 
و حضرت ابراهیم بوده اســت، نماز برای دین خاصی 

نیست.
 وی ادامه داد: کتــاب نماز باید در تمام خانه ها وجود 
داشته باشد، پیشنمازان باید دوره ببینند که در مدارس 

و دانشگاه ها چگونه صحبت کنند.

معارف: فراخوان هفتمین جشــنواره ملی رســانه های 
دیجیتــال رضوی از ســوی معاونــت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی منتشر شد.اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قزوین با همکاری بنیاد بین المللی 
فرهنگی و هنری امام رضــا)ع( و مرکز فناوری اطالعات 
و رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
هفتــمین جشنــــواره رسانه های دیجیـــتال رضـــوی 
را برگزار می کند.در متن فراخوان این جشنواره آمده است: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین با همکاری 

بنیاد بین المللی فرهنگی و هنــری امام رضا)ع( و مرکز 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با مشارکت شبکه  های اجتماعی مختلف، 
هفتــمین جشنــــواره رسانه های دیجیـــتال رضـــوی 
را با عنوان هشــتگ #امام رضا و #امــام_ رئوف برگزار 
می کند.منابع و موضوعات این جشنواره عبارت است از:  
بهره گیری از آموزه های قرآن کریم، احادیث اهل بیت)ع( 
به ویژه امام رضا)ع( و سخنان و آثار بزرگان، صاحبنظران، 
اندیشمندان و هنرمندان برای تولید و انتشار آثار مناسب 

در شــبکه های اجتماعــی و اپلیکیشــن های فرهنگی، 
هنری و رســانه ای در زمینه هــای »ارزش های اخالقی 
)صداقت،امانتداری، کرامت انســان ها، حفظ آبروی افراد، 
رزق حــالل و...( و ضد ارزش های اخالقی )دروغ، خیانت 
در امانت، تهمت و افترا، حرام خــواری و...(«، »ارزش های 
اجتماعــی )روابط اجتماعی، خانوادگــی، روابط با گروه 
دوســتان، وقف، کار و تولید، مسئولیت پذیری، محیط 
زیست و...(«، »ارزش های حاکمیتی )اهداف نظام اسالمی، 
عدالت، رســیدگی به امور مــردم، روابط متقابل مردم و 
مســئوالن و...(« و »زیارت )زیارت عارفانه، خاطرات سفر 
زیارتی، دلنوشته های زیارت ، واگویه های زیارت، زیبایی و 

معنویت حرم مطهر، شفاعت، نماز و نیایش و...(«.
آثار منتشره در شــبکه های اجتماعی و اپلیکیشن  های 
پرمخاطب فرهنگی، هنری و رســانه  ای با هشتگ #امام 

رضــا و #امام_ رئوف در قالب های عکس نوشــته، متن، 
گرافیک و اینفوگرافی، ویدئو و نماهنگ )کلیپ(، پویانمایی 
)انیمیشــن( و موشن گرافیک می توانند در این جشنواره 
شرکت کنند.معیارهای ارزیابی این جشنواره کیفیت فنی، 
میزان بازدیدکننــدگان، دیدگاه بازدیدکنندگان و غنای 
محتوایی است.آثار ارسالی باید عالوه بر انتشار در گروه ها، 
کانال ها و صفحات شــخصی مرتبط با شرکت کننده، در 
یکی از شــبکه های اجتماعی و اپلیکیشــن های روبیکا، 
چارخونه، آپارات، آخرین خبر، تماشا، نماشا و پروفایل و 

با هشتگ #امام رضا و #امام_ رئوف منتشر شده باشند.
جوایز نقدی این دوره از جشنواره عبارت است از: عکس 
نوشته، متن، گرافیک و اینفوگرافیک:  15 میلیون ریال 
برای نفر اول، 1۲ میلیون ریال برای نفر دوم و ۸ میلیون 
ریال برای نفر ســوم.در بخش ویدئو و نماهنگ )کلیپ(، 

پویانمایی )انیمیشن( و موشن گرافیک نیز ۳5، ۲5 و 15 
میلیون ریال به ترتیب برای نفرات اول تا ســوم در نظر 
گرفته شده است. جایزه ویژه هیئت داوران به بهترین اثر 

برگزیده جشنواره نیز 5۰ میلیون ریال است. 
مهلت ثبت نام و ارســال آثار تا تاریــخ اول بهمن 1۳۹۸ 
است و زمان مراسم اختتامیه ۲۶ بهمن 1۳۹۸ همزمان با 

والدت حضرت فاطمه زهرا )س( خواهد بود.

باید روی نماز سرمایه گذاری کنیم
رئیس ستاد اقامه نماز کشور:

امام رضایی شوید
فراخوان جشنواره ملی رسانه های دیجیتال رضوی منتشر شد

خبرخبر
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آ آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت اول(

شهرداری پیشوا باستناد مجوزشماره 98/587 – 98/6/7 شورای اسامی شهردرنظردارد 
نس��بت به واگذاری فضای تبلیغاتی شهر)محدوده قانونی شهر( به صورت اجاره ماهانه 
به مدت یکس��ال ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا ازمتقاضیان واشخاص حقوقی 
دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت کسب اطاع 
بیش��ترودریافت فرم ش��رایط ش��رکت درمزایده وارائه قیمت به مع��اون اداری ومالی 

وامورحقوقی وقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند  تلفن تماس: 36721802- 021   
عباس طباطبائی – سرپرست شهرداری پیشوا /ع
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مزایده )فروش( برج مسکونی قدس و سه قطعه زمین
 واقع در شهر مشهد

ش��رکت مس��کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس��بت به فروش برج مسکونی 
واقع در بلوار جانباز و س��ه قطعه زمین در حاشیه بلوارهای فردوسی، قرنی و تقاطع 
س��جاد- خی��ام از طریق مزایده عموم��ی کتبی اقدام نماید، لذا از اش��خاص حقیقی و 
حقوقی عاقمند به خرید دعوت میشود از تاریخ 1398/8/11 لغایت 1398/8/14 جهت 
دریاف��ت اطاعات مزایده به همراه درخواس��ت کتبی و معرفینامه کتبی نماینده خود 
به مدیریت بازاریابی و تدارکات این شرکت به نشانی مشهد- خیابان دانشگاه- بین 
خیابان کفائی و میدان شریعتی شماره 439 )تلفن 05138422669( مراجعه نمایند. 
بابت خرید اس��ناد مبلغ س��یصد هزار )300000( ریال به حس��اب 0214283748003 
بانک صادرات شریعتی بنام شرکت مسکن و عمران قدس رضوی واریز و اصل رسید 

را ارائه نمایند.
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فراخوان مناقصه 
)نوبت اول( 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امورب��ی خطر س��ازی)امحاء(

زباله های عفونی بیمارس��تان شهید کامیاب را از طریق 
انج��ام مناقص��ه عمومی  به  بخ��ش غیردولت��ی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000156، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 160/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان  مذکور به نشانی : مشهد -   چهار اره 

نخریسی   تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/4

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/27

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گواهینام��ه موق��ت پای��ان تحصیات اینجان��ب ثریا 
بامری فرزند الل محمد به شماره ملی 3590346108 
رش��ته حس��ابداری مقطع کاردانی از دانشگاه آزاد 
اس��امی واحد ایرانش��هر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر
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آگهی تجدید ارزیابی کیفی شماره ۹۸/5 )نوبت اول(
مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

موضوع مناقصه: خرید 4 دستگاه ترانسفورماتور 230/132 کیلوولت و 4 دستگاه ترانسفورماتور کامپکت
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از شنبه مورخ 98/8/4 لغایت روز پنج شنبه مورخ 98/8/16

setadiran.ir نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 3 بعد ظهر روز  شنبه مورخ 98/9/2

نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مدت تحویل کاال: 12 )دوازده( ماه شمسی از تاریخ اباغ قرارداد 

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 60
از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

شرط الزم جهت شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی: مناقصه گر میبایست تولید کننده کاالی مورد مناقصه باشد و در صورت عدم 
ارائه پروانه بهره برداری و ظرفیت تولید، سایر مدارک وی نیز بررسی نخواهد شد. 

پیام مدیریت مصرف: 
با ترویج فرهنگ صرفه جویی ،صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم

م الف: 607 -شناسه آگهی647547
 روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان  

س��ند  و فاکتور فروش خودرو س��واری سیستم پژو 
تی��پPARSXU7 به رنگ س��فید روغنی مدل 1395 
به ش��ماره موتور 124K0846429 به ش��ماره شاسی 
پ��اک  ش��ماره  ب��ه  و   NAAN01CE2GH-870601
528ج93-ای��ران 95 بن��ام اینجان��ب صغ��را بامری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 
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سند کمپانی خودروی س��ایپا111SE مدل 1395 رنگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 958د13 ایران 
74 ش��ماره موتور M13/5685538 و ش��ماره شاسی 
NAS431100G5881479 ب��ه مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودرو سواری پژو 405  مدل 1386 رنگ 
نق��ره ای  ش��ماره موت��ور 12486167537 و ش��ماره 
شاس��ی 40444846 به ش��ماره انتظام��ی 469 ل 27 
ای��ران 12 ب��ه مالکی��ت محمد حس��ین ح��اج مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی فراخوان) نوبت اول( 
س��ازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری گناباد 
در نظر دارد نسبت به ساخت و راه اندازی مرکز 
معاینه فنی س��بک با مش��ارکت بخش خصوصی 
حقیق��ی یا حقوقی واجد ش��رایط اق��دام نماید . 
لذا از متقاضیان محت��رم تقاضا می گردد جهت 
دریافت اسناد مش��ارکت به محل سازمان واقع 
در خیابان غفاری طبقه فوقانی پاساژ شهرداری 
مراجعه و یا با شماره 57228033 تماس حاصل 

نمایند .
پورعیدی سرپرست سازمان  /ع

98
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www.qudsonline.ir

@qudsnewspaper@qudsonlineTV @qudsdaily@quds_daily

آگهی دعوت افراز
چون آقای عبدالحکیم جاللی  فرزند محمد مالک س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 24092- اصلی واقع   در بخش یک 
بلوچس��تان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان ش��هریار به موجب تقاضای وارده به شماره 2/12745 مورخه 98/07/28 
تقاضای افراز سهمی مشاعی خود را از ششدانگ پالک فوق الذکر نموده و اعالم نموده اطالعی از سایر مالکین مشاعی ندارد 
بدینوس��یله مراتب را به اطالع کلیه مالکین مش��اعی پالک مذکور می رس��اند که در روز چهارشنبه مورخه 1398/08/22 
ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک حاضر تا به اتفاق  نماینده و نقشه برداراین اداره از محل بازدید و اقدام قانونی انجام پذیرد 

بدیهی است  عدم مراجعه مالکین مشاعی  مانع انجام عمل افراز نخواهد شد.9809725 م الف:581
تاریخ انتشار : 1398/08/11 

حسینعلی مالیی  / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زاهدان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 
آئین نامه قانون ثبت، تحدید حدود یک قس��مت از امالک واقع در قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان در س��اعت اداری در تاریخ مندرج 

در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک50-اصلی لطف آباد قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان

پالک916 فرعی مجزی ش��ده 305 الی 307 فرعی از 50- اصلی آقای حس��ن سخاوت پور ششدانگ یک باب مغازه واقع در خیابان 
گمرک تاریخ تحدید:1398/09/10

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق به وس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز و 
س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاوری��ن  نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع مق��رر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ 

انتشار:1398/08/11 آ-9809731
ناصر حسن زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

شناس��نامه )برگ سبز( نوع س��واری سیستم سمند 
تیپ ال ایکس رنگ خاکستری روشن – متالیک مدل 
1384 ش��ماره موتور 12484071813 شماره شاسی 
17606627 و به ش��ماره پ��اک 149ج23-ایران 63 
بنام سیما قلعه گابی زاده مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد )ایرانشهر( /ع
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آگهی مزایده فروش آ

ش��رکت کشت و صنعت اسفراین در نظر دارد، نسبت به فروش تعداد 
200 راس میش آبستن و تعداد 110 راس بره نر حاوی ژن دوقلوزا بروال 

افشار از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.
یت  س��ا ب��ه  جع��ه  ا مر ب��ا  د  ش��و م��ی  ت  ع��و د ن  ضی��ا متقا ز   ا
http://reo.ir/Auctions نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پس 

از تکمیل به آدرس خراس��ان شمالی- اسفراین کیلومتر 30 جاده زرق 
آباد روس��تای عمارت، شرکت کش��ت و صنعت آستان قدس اسفراین 

ارسال یا حضورًا تحویل دفتر شرکت نمایند. 
مهل��ت تحویل اس��ناد مزایده حداکثر ت��ا تاریخ 98/08/20 می باش��د. 
ضمنًا متقاضیان می توانند جهت اخذ اطاعات الزم با شماره تلفن های 

09153724935 و05837219269 تماس حاصل نمایند.          
/ع شرکت کشت و صنعت اسفراین)آستان قدس رضوی(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تولیدی البسکو  سهامی خاص شناسه ملی 

10380131026ثبت شده به شماره 1339 در اداره 
ثبت شرکتها 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده  که در 
ساعت 10صبح مورخ 23آبان ماه 1398 در محل قانونی 
شرکت واقع در  مشهد - کیلومتر 4 - جاده قوچان کد 
تشکیل  تلفن05136514563  پستی9187383838 

می گردد حضور یابند. 
دس��تور جلس��ه:  1-ش��نیدن گزارش هیئت مدیره و 

بازرس قانونی شرکت 
2-تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

3-انتخاب بازرسین 
4-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

5-سایر موارد قابل طرح که در صاحیت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت 
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موسسه ره اورد امید و نشاط چابهار 
ثبت66شناسنامه ملی:14006724869

آگهی دعوت س��هامداران به تشکیل مجمع 
عمومی  عادی بطور فوق العاده در موسسه 

ره آورد امید و نشاط چابهار
بدینوسیله از اکثریت سهامداران موسسه 
ره اورد امید و نشاط چابهار به شماره ثبت 
66 دعوت بعمل می اید تا در مجمع عمومی 
عادی بطور فوق الهاده که در ساعت 10صبح 
روز س��ه ش��نبه م��ورخ 98/8/21 در محل 
ش��رکت به ادرس سیس��تان و بلوچس��تان 
–ش��هر چ��اه بهار-گلش��هر-کوچه ارکیده-
کوچه لقمان –پاک0-طبقه همکف-تشکیل 

می شود حضور بهم رسانند .
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده 
1-انتخاب هیئت امناو هیئت مدیره 

رئیس هیئت مدیره  :مرضیه کاووسی سرجو 
خزانه دار :انیسا نواری پور 
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آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن سهامی 
خاص به شماره ثبت 400180 و شناسه ملی 

10320514970
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
ذی��ل  1398,04,19 تصمیم��ات  م��ورخ  س��الیانه 
اتخاذ شد : موسس��ه حسابرسی مفید راهبر به 
شناس��ه ملی 10861836531 ب��ه عنوان بازرس 
قانونی ش��رکت برای یک س��ال انتخاب گردید. 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1397,12,29 به تصویب مجمع عمومی رسید. 
روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
جهت درج آگهی های ش��رکت برای س��ال 1398 

انتخاب شد.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت             

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )646567(
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 آگهی تغییرات شرکت آزمون دانا پالستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1692 و شناسه ملی 10103985910
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -شعبه ش��رکت در اصفهان به نشانی استان اصفهان، شهر 
اصفهان، خیابان مش��تاق دوم، خیابان بازارچه، کوچه دس��تغیب، پاک 13 کد پس��تی 8158143938 تاس��یس و ابوالفضل ایزدی به شماره ملی 
5139548852 فرزند کیامرث متولد 03,01,1352 ش��ماره شناس��نامه 939 به عنوان مدیر ش��عبه تعیین ش��د. -شعبه شرکت در یزد به نشانی 
استان یزد، شهر یزد، میدان آزادی، مجتمع تجاری تفریحی ستاره یزد، طبقه همکف، راهرو فیروزه، واحد 1179 کد پستی 8913819184 تاسیس 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران
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می توانیم بازیگر اصلی بازسازی همسایه غربی شویم 
شبکه برق ایران و عراق هم فاز شد

اقتصاد: عملیات سنکرون شبکه برق ایران 
و عراق در حالی انجام شــد که اردکانیان، 
وزیر نیروی کشورمان می گوید هدف ایران 
فراتر از این طرح و تبدیل شــدن به هاب 

انرژی در منطقه است.
سه برنامه سنکرون سازی )وصل دو شبکه 
کامالً مجزای برق به یکدیگر( شبکه برق 
ایران و عراق تا پایان سال ۲۰۱۹ میالدی، کاهش تلفات شبکه برق عراق به میزان ۳۰ 
درصد تا پایان سال ۲۰۲۰ و جبران کمبود تولید برق عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ توسط 

شرکت های ایرانی، کشورمان را به بازیگراصلی بازسازی برق عراق مبدل کرده است.
فروش مازاد تولید برق ایران به عراق از ســپتامبر ۲۰۰۴ و پس از سقوط رژیم صدام 
آغاز شده و بنا به آمار در سه سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دالر درآمد را از این محل 
نصیب ایران و کارشناسان را متقاعد کرده درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در این 

عرصه می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. 
عراق برای ۵۰۰ مگاوات و هزار و ۲۰۰ مگاوات برق )که به ترتیب برای زمســتان و 
تابستان از ایران دریافت می کند( حدود ۱.۲ میلیارد دالر در هر سال هزینه می کند. 

این کشور همچنین طی درگیری با گروه های تروریستی در چهار سال اخیر حدود 
۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از توانمندی نیروگاه های برق و بیش از ۱۸ درصد خطوط برق 
خود را از دســت داده است. رضا اردکانیان، وزیر نیرو در مراسم سنکرون شبکه برق 
ایران و عراق ســاخت نیروگاه های مختلف و تعمیر زیرساخت های آسیب دیده این 

کشور را نیز وعده داد.
بهره برداري همزمان از زیرساخت های مختلف انتقال و تولید انرژي نخستین گام برای 
صادرات برق از طریق برخی کشورهای همسایه مثل عراق به همسایه های آن هاست. 

ساخت نیروگاه ۵۲۶ مگاواتی سوریه توسط ایران نیز در همین راستاست. 
خوب است بدانید ایران جزو ۱۰ کشور بزرگ نیروگاه ساز جهان است و از نظر شبکه 
گسترده صادرات برق و موقعیت ژئواستراتژیک و همسایگی با ۱۵ کشور در منطقه، از 
جایگاه بسیار مناسبی برخوردار است، بر این اساس در برنامه ششم توسعه پیش بینی 
شده وزارت نیرو حدود ۳هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از محل فروش و صادرات 
برق به کشــورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و... تأمین کند تا بتواند 
با این درآمد طبق ســند چشــم انداز ۱۴۰۴ ایران را در تبدیل شدن به هاب انرژی 

منطقه یاری کند.
در حال حاضر وزارت نیرو با رفع موانع تولید و نوآوری  در سیستم  نیروگاه های موجود، 
حدود ۵7۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده است تا ظرفیت اسمی تولید 
برق ایران امسال به ۸۰ هزار و ۸۶۸ مگاوات برسد، ظرفیتی که در سال ۹7، ۸۰ هزار 

و ۳۱۱ مگاوات بوده است.

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ۱۵ آبان آغاز می شود 
مهر: وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در ۱۰ استان کشور از 
۱۵ آبان خبر داد و گفت: ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در حال انجام است. محمد 
اســالمی همچنین سه شرط اصلی ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن را شروط قانون 
ساماندهی زمین و مسکن شامل تأهل، سابقه سکونت در شهر موردتقاضای مسکن و 

همچنین عدم بهره مندی از تسهیالت دولتی عنوان کرد.

اتصال کارتخوان ۲۸ هزار پزشک به سامانه سازمان مالیاتی
تسنیم: مدیرکل دفتر تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون ۲۸ هزار 
پزشک در طرح سازمان مالیاتی برای شفافیت تراکنش های بانکی مشارکت داشته اند. 
علی رستم پور با بیان اینکه، بر اساس آخرین آمارها تاکنون حدود ۳۸ درصد پزشکان 
کشــور در طرح اتصال کارتخوان به سامانه سازمان مالیاتی مشارکت داشته اند، گفت: 
درحال حاضر نزدیک به ۲۸ هزار پزشک کارتخوان خود را به سامانه سازمان امور مالیاتی 

کشور متصل کرده اند.

کارگران ایرانی در عراق ساماندهی مشخصی ندارند 

فرصتی برای اشتغال زایی و ارزآوری همزمان
 اقتصاد/ زهرا طوسی  پس از خروج نیروی کار 
افغانستان از ایران در پی شوک ارزی، کارگران ایرانی 
که یک  سوم هزینه  زندگیشان درآمد دارند نیز ترجیح 
می دهند با مهاجرت به عراق از معیشت خانوارشان 
با درآمدهای دالری پشتیبانی کنند؛ حقوق حداقلی 
که پیشتر حمید حسینی، دبیر اتاق مشترک ایران و 

عراق آن را ۶۰۰ تا 7۰۰ دالر تخمین زده بود. 
مطابق آخرین محاســبات، سبد معیشت هر کارگر 
ایرانی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده اســت؛ در 
حالی کــه حداقل دســتمزد کارگران در ســال ۹۸ 
درنهایت ۲ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل 
دستمزد کارگر عراقی اما در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۵۰ 
هزار دینار بود که دو تا سه برابر دستمزد یک کارگر در 
ایران است.قانون کار در عراق به شهروندان کشورهای 
مختلف اجازه می دهد با مجوز قبلی در این کشــور 
مشغول به کار شوند و شهروندان ایرانی نیز در حال 
حاضر از همان قانون اســتفاده می کنند تا در بخش 
زیرساختی و سرمایه گذاری مانند پروژه های نفتی یا 
به عنوان کارگر ساده و متخصص یا حتی فروشندگان 

دوره گرد از فرصت اشتغال ایجاد شده بهره ببرند.

 سهم 1.4 میلیارد دالری از صدور نیروی کار
یکــی از عواملی که می تواند در تبدیل کشــورهای 
مختلف به قدرت های اقتصادی مؤثر باشد، نیروی کار 
ارزان تر است. صدور نیروی کار و ارزآوری آن ها یک 
مبحث اقتصاد جهانی است و کشور هایی که نیروی 
مازاد دارند یا اســیر رکود هستند با استفاده از این 
ظرفیت، عالوه بر ارزآوری برای خود، با پشتیبانی از 
این افراد، زندگی بهتری برای آن ها به وجود آورده اند.

بانک جهانی در گزارشــی از درآمد ارزی کشورها 
با صدور نیروی کار به خارج در سال ۲۰۱۸ اعالم 
کرد کشــورهای جهان در این سال ۵۲۹ میلیارد 
دالر از این محل درآمد کسب کردند. بر اساس این 
گزارش، درآمــد ارزی ایران از محل صدور نیروی 
کار در سال ۲۰۱۸ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
دالر رســیده و ایران در رتبه هشــتم خاورمیانه و 
شــمال آفریقا از نظر میزان جــذب درآمد ارزی 
از صدور نیــروی کار قرار گرفته اســت. در میان 
کشورهای جهان، هند رتبه نخست را از این نظر به 
خود اختصاص داده اســت. درآمد ارزی این کشور 
از محل صدور نیروی کار در ســال ۲۰۱۸ بیش از 

7۸.۶ میلیارد دالر اعالم شده است. 

رابطه کوچ نیروی کار با افزایش نرخ بیکاری 
صندوق بین المللی پول نیز نرخ بیکاری ایران در سال 
۲۰۱۹ را ۱۵.۴ درصــد پیش بینی کرده و براســاس 
این گزارش به دلیل نوسان های نرخ ارز، تحریم های 
بین المللــی و نبود ثبات اقتصادی، دامنه بیکاری در 
کشورمان تا ســال ۲۰۲۴ به حدود ۱۹.۴ درصد نیز 
خواهد رسید. در چنین شــرایطی که هزینه ایجاد 
شــغل در کشــور نیز میانگین حدود ۶۰ میلیون 

تومان برآورد می شود، نیروی کار 
کشــورمان در جست وجوی شغل 
به عراق کوچ کرده و فعالیت های 
را  غیررســمی  اقتصادی کوچک 
در این کشور دنبال می کنند. این 
کارگران با گرفتن روادید یکماهه، 
به  عنوان گردشگر وارد کردستان 
عراق می شــوند و پــس از ۲۸روز 
کار کردن، نزد خانواده برگشــته 
و یک هفته بعد دوبــاره به عراق 

بازمی گردند.
به غیر از تعداد محــدودی از کارگران که اقامت کار 
دارند، بقیه با ویزای گردشگری وارد عراق می شوند، به 
همین دلیل آمار رسمی در این باره وجود ندارد، اما 
آماری که توسط حسینی، دبیر اتاق مشترک ایران و 

عراق اعالم شده، ۱۰۰ هزار نفر است. روزنامه العربی 
به نقل از یک مقام عراقی نیز پیشتر شمار نیروی کار 
ایرانــی را بیش از ۱۰۰ هزار نفر ارزیابی کرده بود که 

ماهیانه ده ها میلیون دالر را به ایران حواله می کنند.

  از استادکاری تا دستفروشی
کارگران ایرانی در عراق دســتمزد کمتری )به خاطر 
نرخ برابری ارز( می گیرند، حق الزحمه ای که گاه سه  
برابر دستمزدشان در ایران است 
و آن طور که میکائیل صدیقی، 
رئیس انجمــن صنفی کارگران 
ســاختمانی کردســتان گفته 
اســت، روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار 
تومان برای کارگران و ۴۵۰هزار 
تومان برای استادکاران محاسبه 

می شود. 
در کنار کارگران ماهر و استادکار 
که این روزها بازسازی عراق پس 
از جنگ را شــدت می بخشند، 
شاهد حضور چشمگیر دستفروشان ایرانی نیز هستیم. 
این افراد که ماشــین خود را محل اقامت و کارشان 
کرده اند، با ســفر به نقاط مختلف عراق به خصوص 
مناطق گردشگری اقلیم کردستان، اجناس مختلفی را 

به مردم می فروشند و با درآمد خوبی که از این محل 
کسب می کنند در بازار کار عراق نقش آفرین هستند. 
جدا از اینکه نیروی کار ماهر، نیمه ماهر یا فروشنده 
ســیار خیابانی در عــراق چقدر درآمــد دارد، عدم 
برخورداری از خدمات حمایتی، نداشتن حق اعتراض، 
نبود تشکل و زندگی سخت در اتاقک های کارگری از 
مصائب کار در این کشور همسایه است که کمتر به 

آن پرداخته می شود.
صدیقی، رئیــس کانون انجمن های صنفی کارگران 
در کردســتان هم گفت: نیروی کار مهاجر کشــور 
ایران ساماندهی نشــده اند، در صورتی که می توان با 
تشکیل هیئتی سه یا پنج نفره متشکل از نمایندگان 
اســتانداری، اداره کار و انجمن صنفــی و  رایزنی با 
مسئوالن کردستان عراق گامی در این زمینه برداشت 

تا استیفای حقوق این قشر راحت تر انجام شود.

  ضرورت ساماندهی نیروی کار مهاجر 
علی شــریعتی، عضــو اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به 
اینکــه در کار های تخصصی 
ســاختمانی به طــور کامل 
اســتادکار های ایرانی بازار را 

قبضه کرده اند، با انتقاد از سازمان دهی مناسب نشدن 

این افراد می گوید: با توجه به حضور گسترده نیروی 
کار ایرانی در این کشور، الزم است سفارت ایران برای 
حمایت از این قشــر تمهیدات ویــژه ای اتخاذ کند. 
اکنون کارگران بنگالدشــی، فیلیپینی و اتیوپیایی 
توانسته اند کار های خدماتی را از آن خود کنند، چون 
عالوه بر اینکه به حداقل ها راضی هســتند توســط 
شرکت ها و ســازمان های دولتی کشور متبوع خود 
ساماندهی می شوند و یک کارفرمای عراقی ترجیح 
می دهد با یک شرکت معتبر در خصوص استخدام 
کارگر قرارداد ببندد تا در خیابان ها به دنبال افرادی 
باشد که ضامن مشخصی ندارند. وی تأکید می کند: 
اکنون بیش از همه وجود چندین مشاور در سفارت 
و کنسولگری های ایران در عراق الزم است، زیرا هر 
روز موارد متعددی از سوءاستفاده از کارگران ایرانی 
گزارش می شــود. به طور مثال کارفرما های ایرانی با 
سوءاستفاده از احساســات مذهبی به کارگران رقم 
پایین تری پرداخت می کنند و در ازای آن برای آن ها 
هر روز ســرویس زیارت کربال یا نجف می گذارند یا 
اینکه به تازگی کارفرما های عراقی و ایرانی به کارگران 
دیگر دالر نمی دهند و به صورت ریال با آن ها توافق 
می کنند. از طرفی اگر کارفرما حقوق آن ها را به هر 
علتی پرداخت نکند، عمالً امکان طرح دعوی را ندارند.

  تجربه موفق مهاجرت های کاری در دنیا
با این حال وحید محمودی، 
استاد تمام دانشگاه تهران و 
کارشناس مسائل اقتصادی، 
مهاجرت هــای  تجربــه 
کاری گســترده در دنیــا را 

موفق آمیز دانسته و می گوید: پس از جنگ جهانی 
به درخواســت آلمانی ها، نیروی کار ترکیه به این 
کشــور مهاجرت کرد، در حال حاضر نیز جمعیتی 
افــزون بر ۵ میلیون نفر از ترک ها در آلمان زندگی 
می کنند و همین عده ســالیانه بین 7 تا ۸ میلیارد 
دالر منابع مالی به اقتصاد ترکیه تزریق می کنند. هر 
چند تحرک نیروی کار در اقتصاد ما از روی اضطرار 
صــورت گرفته ولی این امــر می تواند برای اقتصاد 
ایران مثبت باشــد. به گفته وی، این افراد به دلیل 
اینکه تنها می روند و خانواده آن ها در ایران می مانند، 
عمده درآمد خود را به کشور می فرستند و این امر 
برای تقویت ارزش ریال و افزایش فرصت های شغلی 

در داخل و خارج کشور اهمیت دارد.

نیروی کار مهاجر  
کشور ایران ساماندهی 
نشده اند، در صورتی که 
می توان با رایزنی 
مسئوالن کردستان 
عراق گام مؤثری در 
این زمینه برداشت

بــــــــرش

اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط تحریمی را طی می کند    ایرنا: همتی، رئیس کل بانک مرکزی نوشت: اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیرنفتی را طی 
می کند. وی ادامه داد: به گفته برایان هوک، صادرات نفت ایران به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده؛ آمریکا تحریم های جدیدی در مورد واردات و صادرات برخی مصالح ساخت و ساز وضع کرد؛ آمریکا با همراهی 

۶ کشور منطقه ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی را تحریم کرد. هر سه گزاره پیشتر نیز اعالم شده بود. اگر گزاره اول درست بود، شاید می شد به اثر بخشی دو گزاره دیگر اعتنا کرد.

رنا
 ای

ی/
در

حی
س : 

عک

گزارش

خـــبر

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 19860308001002930 
� 1398/08/09 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا رحمانی   فرزند علی اکبر   بشماره شناسنامه 22  صادره 
از  حوزه 2 بیرجند  و شماره ملی  0652210635 نسبت به ششدانگ یکباب محوطه مشجر 
مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 1086/40  مترمربع بپالک 211 فرعی از 222 � اصلی 
بخش 3 بیرجند  از محل مالکیت خانمها خورش��ید رقیه کنیز فاطمه شهرت همگی عابدینی  
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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809812
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002819 
� 1398/07/29 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم سکینه قوسی  فرزند علی   بشماره شناسنامه 454  صادره از بیرجند  
و ش��ماره ملی  0650920201 نسبت به شش��دانگ یکباب منزل  به مساحت 107/33 متر 
مربع قس��متی از پ��الک 1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت علیرضا  دس��تگردی 
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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809818
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002843 
� 1398/07/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا نوفرس��تی فرزند حس��ین    بش��ماره شناس��نامه 1059  
صادره از بیرجند  و شماره ملی  0651228751 نسبت به ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 
84/35 مت��ر مربع قس��متی از پ��الک 1396 -اصلی بخش 2بیرجند از مح��ل مالکیت نوروز 
دستگردی 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809819
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002841 � 1398/07/30 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 

محمد عابدینی  فرزند غالمس��حین   بشماره شناس��نامه 708  شماره ملی  5239458383 
نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 84/48 متر مربع قسمتی از پالک 1396 
-اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور   محرز گردیده اس��ت . 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9809820
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/27
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002842 
هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم صحرا کار فرزند عزت اهلل  بش��ماره شناس��نامه 8238  صادره از بیرجند  و شماره ملی  
0653170025  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 97/54 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت صغری دستگردی محرز گردیده است 
. ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809789
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002470 
� 1398/06/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی /خانم مریم آرگینی فرزند رمضان  بش��ماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند 
و ش��ماره ملی 0652406459 نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اتاق 
به مساحت 897/50  متر مربع از پالک 227 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد 
میابادی 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809761
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002869 
� 1398/08/02 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای برات اله علی پور مقدم  فرزند محمد حس��ین   بشماره شناسنامه 3 
صادره از بیرجند و ش��ماره ملی 0652678580 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
132 متر مربع از پالک 1396  -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت عیس��ی دس��تگردی 
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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809762
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002817 
� 1398/07/29 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی قلی پور  فرزند محمد حس��ن  بش��ماره شناسنامه 221  صادره 
از شوسف و شماره ملی 5639678454 نسبت به ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر انباری 
به مس��احت 200  متر مربع  قس��متی از پالک 260 از فرعی 227   -اصلی بخش 2بیرجند 
از مح��ل مالکیت محمد میابادی  محرز گردیده اس��ت . لذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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 دوماه 
اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809763
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002471 
� 1398/06/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی مزگی نژاد  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 6 صادره از بیرجند 
و ش��ماره ملی 0652492460 نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 208/47  متر 
مربع  قس��متی از پالک 394 از فرعی 345   -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت حسین 
مزگی نژاد 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809764
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002237 
� 1398/06/05 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد علی مرتضایی   فرزند غالمحس��ین بش��ماره شناسنامه 891 
صادره از بیرجند و ش��ماره ملی 5239473323 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
70  مت��ر مربع از پالک 1396  -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت نوروز دس��تی گردی 
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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9809765
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002887 
� 1398/08/06 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای صادق زربخت بقائی   فرزند رس��تم بش��ماره شناس��نامه و ش��ماره  
10074 ملی 0490563891  نس��بت به شش��دانگ یک باب محوطه مش��تمل بر یک اتاق 
به مس��احت 179 متر مربع قس��متی از پالک 1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت 
محمد دستگردی  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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809766
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002826 
� 1398/07/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حیدر میابادی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 5  صادره از بیرجند  
و شماره 0652339948 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 307/26 متر مربع 
قسمتی از پالک 227 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد میابادی  محرز گردیده 
اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب 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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9809768
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002837 
� 1398/07/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاضی خانم طیبه علی آبادی  فرزند حاجی محمد  بش��ماره شناس��نامه 997  
صادره از بیرجند  و شماره ملی  0651827795 نسبت به ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 
161/79 مت��ر مربع قس��متی از پالک 1396 -اصلی بخش 2بیرجن��د از محل مالکیت زینل 
دستگردی 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809769
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/08/26
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



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

هفته آینده بخشی از مطالبات فرهنگیان پرداخت می شود      ایرنا : وزیر آموزش و پرورش در توییتی از پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته آینده خبر داد. »محسن حاجی میرزایی« روز جمعه در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: متأسفانه در سال های گذشته عمدتاً به دلیل تحریم، مطالبات فرهنگیان خارج از کشور پرداخت نشد. وزیر آموزش و پرورش افزود: با وجود تنگنای بودجه، هفته آینده با پرداخت بخشی 

از مطالبات آن ها و منقضیان خدمت خارج، روند پرداخت آغاز می شود. وی در ادامه با تأکید بر اینکه قدردان صبوری این همکاران عزیز هستم، یادآور شد: در حال بررسی بهینه سازی هزینه های خارج از کشوریم.

آتش میراث جهانی ۶۰۰ ساله ژاپن را نابود کرد 
ایسنا: قلعه تاریخی شــوری در جزیره 
اوکینــاوای ژاپن که از پنجشــنبه دچار 
حریق شده بود، بخش بزرگی از سازه خود 

را از دست داد.
به گــزارش گاردین، آتــش در این قلعه 
تاریخی که نمادی از قلمرو پادشاهی کهن 
ریوکیو و همچنین بهبود شرایط جزیره 

اوکیناوا پس از جنگ جهانی دوم بود، از ساعت آغازین بامداد روز پنجشنبه آغاز شد 
و به سرعت سراسر این بنا را دربرگرفت و بیش از 100 آتش نشان پس از 10 ساعت 
تالش توانســتند آتش را مهار کنند. این حادثه خسارت جانی در پی نداشته است 
اما ســاکنان خانه های اطراف قلعه شوری تخلیه شدند و آتش نشانان ساعت ها برای 
فرونشاندن آتش در این محل تالش کردند. این آتش سوزی که هنوز علت آن اعالم 
نشده از معبد اصلی آغاز شده و به سرعت به دیگر قسمت های قلعه سرایت کرده است. 
بنا بر تصاویر تلویزیونی که از این قلعه منتشر شده است تنها اسکلت فلزی از این بنای 
تاریخی باقی مانده اســت. قدمت قلعه شوری که یکی از جاذبه های مهم گردشگری 
محسوب می شود به زمان قلمرو پادشاهی ریوکیو بازمی گردد که از سال 1۴۲۹ آغاز 

شد و در اواخر سده 1۸00 میالدی به دولت توکیو واگذار شد. 
این بنای تاریخی به تازگی به عنوان یکی از نمادهای تالش جزیره اوکیناوا برای غلبه 
بر ویرانی های جنگ جهانی دوم نیز شناخته می شد. بیش از ۲00هزار نیروی آمریکایی 
و ژاپنی شامل یک چهارم از جمعیت غیرنظامی جزیره در جریان یک جنگ سخت 
۲۸ روزه از آوریل تا ژوئن 1۹۴۵ در این جزیره کشته شدند. این جزیره هم اکنون نیز 

میزبان چندین پایگاه نظامی آمریکاست. 
قلعه شوری در جریان جنگ جهانی هدف بمباران سنگین نیروهای آمریکایی قرار 
گرفت که جزیره را اشــغال کردند تا اینکه ژاپنی ها در سال 1۹۷۲ بار دیگر استقالل 
جزیره را به دست آوردند و قلعه شوری به شکل گسترده ای مرمت شد و از سال 1۹۹۲ 

به عنوان یک پارک ملی در معرض دید عموم  قرار گرفت. 

ثروتمندترین خانواده های جهان
ایسنا: والتون ها همچنان ثروتمندترین 

خانواده در جهان هستند.
به گزارش فوربس، در حال حاضر ۲هزار 
و ۲۸ میلیاردر از ۷۲ کشــور جهان وجود 
دارند کــه مجموع ثروت آن هــا به رقم 
باورنکردنی ۹.1 تریلیون دالر می رســد. 
در بین ثروتمندترین خانواده های جهان 

نام ۲۵ خانواده به چشــم می خورد که در مجموع 1.1 تریلیون دالر ثروت دارند. این 
خانواده ها از همان یک درصد ثروتمندان جامعه آمریکا هستند که در مقابل جنبش 
۹۹درصدی مردم ایاالت متحده قرار گرفته اند و ۷۵درصد ثروت این کشور را در دست 

دارند. در ادامه با تعدادی از ثروتمندترین خانواده های جهان آشنا می شوید:
۱-خانواده والتون

خالص ثروت: 1۵1.۵ میلیارد دالر
منبع ثروت: والمارت

در حال حاضر والمارت بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای در جهان است و ارزش بازار آن 
چیزی حدود 1۵1.۵ میلیارد دالر برآورد می شود.

۲- خانواده کوخ
خالص ثروت: ۹۸.۷ میلیارد دالر

منبع ثروت: صنایع کوخ
چارلز کوخ و دیوید کوخ با توسعه کسب و کار خانوادگی خود در زمینه پتروشیمی 
به یکی از ثروتمندترین خانواده های آمریکا تبدیل شده اند. درآمد ساالنه صنایع کوخ 

حدود 100 میلیارد دالر در سال برآورد می شود.
۳- خانواده مارس

خالص ثروت: ۸۹.۷ میلیارد دالر
منبع ثروت: شکالت سازی مارس

یکی از برترین برندهای شــکالتی در جهان که مالک شکالت های »ام اند ام« و مارس 
است. تخمین زده می شود این برند در سال ۳۵ میلیارد دالر درآمد داشته باشد.

۴- خانواده وان دام
خالص ثروت: ۵۴.1 میلیارد دالر

منبع ثروت: صنایع بوش
صنایع بوش یکی از رو به رشدترین برندهای بزرگ جهان است به گونه ای که سال 

۲01۷ این برند 1۷ درصد رشد سودآوری داشت.
۵- خانواده دوماش

خالص ثروت: ۴۹.۲ میلیارد دالر
منبع ثروت: هرمس

با گذشت حدود دو قرن از تأسیس هرمس، اکنون این برند یکی از شناخته شده ترین 
برندهای لوکس پوشاک در جهان است. 

۶- خانواده ورتمایر
خالص ثروت: ۴۵.۶ میلیارد دالر

منبع ثروت: شنل
یکی دیگر از نمایندگان عرصه پوشاک در فهرست حاضر که برند آن ها ساالنه حدود 

10 میلیارد دالر درآمد دارد.
۷- خانواده آمبانی

خالص ثروت: ۴۳.۳ میلیارد دالر
منبع ثروت: صنایع رلیانس

تنها نماینده آسیا در فهرست امسال که مالک بزرگ ترین مجموعه پاالیشگاهی در 
آسیا هستند.

سیل با خسارت هایش می آید؛ هنوز در خواب غفلتیم
جامعه: ســیالب های بهاری اوایل فروردین ماه امســال سبب تخریب ۲00 شهر و 

یک هزار و ۳00 روستای کشور شد و مرگ ۸0 نفر از هموطنانمان را رقم زد. 
با این حال پس از گذشت هشت ماه هنوز هم ساکنان مناطق مختلف کشور و حتی 
شــهروندان شــهرهای برخوردار از امکانات و کالنشهرها با شدت گرفتن بارش های 

پاییزی از احتمال وقوع سیل و خسارت های ناشی از آن می هراسند.
انتشار خبر جاری شدن سیل در تربت جام که منجر به خسارت ۳0 واحد مسکونی 
در حاشیه شهر و کشته شدن یکی از هموطنانمان شد از یک سو و آسیب های ناشی 
از وقوع سیالب و حتی آبگرفتگی خیابان های پایتخت و چند کالنشهر دیگر از سوی 
دیگر نشان داد که با وجود تالش سازمان های مسئول هنوز آن گونه که باید، خود را 

برای مقابله جدی با این گونه حوادث فصلی آماده نکرده ایم.  
علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر کشور به تازگی در صفحه توییتر خود 
نوشــته است: »در هفته نخست آبان ماه همکارانم در 1۶ استان و ۴۳ شهر، روستا و 
منطقه عشایرنشین درگیر سیل بودند و ۸۴۶ نفر را از دام حادثه رهانیدند. این رویه با 
وضعیت فعلی تا پایان سال ادامه دارد«. وی تأکید می کند: »سیل یک مخاطره جدی 
در ماه های پیش روست و مقابله با آن به عزم جدی مسئوالن و همکاری نزدیک مردم 
نیاز دارد«. اما با این حال محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران در گفت وگوی چندی پیش خود با قدس در حالی که وقوع ســیالب در پاییز 
امسال را دور از انتظار نمی دانست از آمادگی وزارت نیرو در مقابل سیالب های احتمالی 
خبر داده و گفته بود این وزارتخانه در حال حاضر با پیش بینی ها و هشــدار هایی که 

سازمان هواشناسی از شدت بارش ها می دهد آمادگی کامل در مقابل سیالب ها دارد.
حوادث طبیعی همان گونه که از نامشان پیداست منشأ انسانی ندارند و معموالً غیرقابل 
پیش بینی اند اما برخی از آن ها به طور غیرمستقیم ناشی از عملکردهای انسانی است. 
برای مثال بالیای ناشــی از افزایش آلودگی هوا یا گرم شدن زمین و همچنین سیل 

ناشی از تخریب جنگل ها به  دست انسان از این جمله اند.
حتی رشته آبگرفتگی های پایتخت و شهرهای بزرگ را هم می توان به توسعه بی ضابطه 
و نادیده گرفتن تبعات آن گره زد. چنانکه شهربانو امانی، عضو شورای اسالمی شهر 
تهران معتقد است: »بزرگراه هایی که ساخته شده براساس خشکسالی طراحی شده و 
ترسالی را در نظر نگرفته اند. برخی افراد تنها نگاه شان کشیدن اتوبان و عدم توجه به 

بارش های طوالنی مدت بود و در نتیجه خروجی اش مشکالت امروز است«.
پس از هشــت ماه از حوادث فروردین ماه امسال و حاال خسارت های ناشی از وقوع 
چند سیل در چند منطقه کشور بد نیســت دستگاه های مسئول از ستاد مدیریت 
بحران گرفته تا وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان جنگل ها و... به مردم بگویند 
برای حفظ و افزایش پوشش گیاهی مناطق سیل خیز، حفظ بستر و حریم رودخانه ها، 
اطالع رسانی بهنگام در خصوص تغییرات جوی و... چه کرده اند و آنچه مانده و نکرده اند 

برای چه بوده است.

 جامعه  ۲1 مهر ۹۸ نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از 
مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با تصویب ماده ای، تنوع مدارس در کشور 
را ممنوع کردند. در ماده »۶« طرح مذکور آمده 
حداکثر  است  مکلف  پرورش  و  »آموزش  است، 
تمامی   1۳۹۸ -1۳۹۹ تحصیلی  سال  پایان  تا 
واحدهای آموزشی تحت مدیریت را محقر به دو 
صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که 
به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در 
کشور نباشد«. بر اساس این مصوبه تا پایان سال 
1۳۹۹ مدارس سمپاد، نمونه دولتی، شاهد، هیئت 
امنایی و... مجوز نام نویسی نخواهند داشت. تنوع 
مدارس در حالی با مصوبه مجلس ممنوع شد که 
رئیس جمهور ۲0 مهر ۹۸ با پیگیری شورای عالی 
انقالب فرهنگی، اساس نامه سازمان ملی پرورش 
ابالغ  برای  را  »سمپاد«  درخشان  استعدادهای 
به دستگاه ها امضا و به موارد مهمی اشاره کرده 
دانش آموزان  رشد  زمینه های  آوردن  فراهم   بود. 
برای  مناسب  برنامه ریزی  برتر،  استعداد  دارای 
حضور دانش پژوهان کشور در عرصه های جهانی و 
حمایت از پژوهش های علمی مربوط به شناسایی و 
پرورش دانش آموزان صاحب استعداد برتر از جمله 

موارد مورد اشاره در اساس نامه بود.

 تنوع مدارس هم ضرورت و هم موهبت است
به اعتقاد بسیاری از کارشناســان، تنوع مدارس و 
ســاختارهای مختلف آموزشی در صورت مدیریت 
صحیح، زمینه های رشد و توسعه علمی را به دنبال 
دارد. در همین راســتا و با توجه به اهمیت موضوع، 
اســفندیار اختیاری، عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس می گوید: »اینکه هیچ مدرســه 
خاصی در کشــور نباشــد و یا طیف گسترده  ای از 
مدارس را داشته باشیم، هر دو بد است؛ باید مابین 
ایــن دو حرکت کرد و بر این اســاس مصوبه اخیر 
مجلس نیازمند کار کارشناسی بیشتر بود و دست کم 
باید مدارســی را که برای توسعه علمی کشور الزم 
بود مثل سمپاد و نمونه دولتی نگه می داشتیم و سایر 

مدارسی که نیاز نبود، ادغام می شد«. 
رضا گلشــن مهرجردی، مدیر امور پژوهشي، طرح 
و برنامه  مرکز ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهــان جوان هم درباره ضــرورت وجود 

تنوع مدارس در کشور معتقد است: »تنوع مدارس 
یک ضرورت و موهبت اســت زیرا ما با انواع نیازها 
و مخاطبان روبه رو هســتیم و نمی توانیم در فضای 
واحد به همه این نیازهای متنوع پاســخ بدهیم. به  
عنوان مثال، با مصوبه اخیر مجلس، دیگر نمی توانیم 
مدرسه عشایری داشته باشیم در حالی که اقتضائات 
این نوع مدارس با مدارس روســتایی یا شهری، از 
نظر ساعات کار، برنامه درسی و سایر شرایط، خیلی 

متفاوت است«.

  سمپاد خیلی مهم است
مصوبه اخیر مجلس در حالی تنوع مدارس در کشور 
را ممنوع و مدارس ســمپاد را حذف کرده که رهبر 
معظــم انقالب تأکید ویژه ای بر مدارس ســمپاد و 
مأموریت نخبه پروری آن داشــته اند. به گونه ای که 
ایشــان در دیدار خود با نخبگان علمی جوان اظهار 
می دارند: »من از این مسئله  سمپاد، این سازمان ملی 
پرورش استعدادهای درخشان نگرانم. گزارش هایی 
که به من می رســد، گزارش های خرسندکننده ای 

نیست؛ این سمپاد خیلی مهم است. این کار خیلی 
مهمی است«. ناگفته پیداست، مصوبه مجلس هم 
مغایر با منویات رهبری و هم سدی در برابر جریان 
نخبه پرور در کشــور اســت. جریانی که به عنوان 
سرمایه های ملی کشور همیشه مورد تأکید ایشان 

بوده است.

  آثار نامطلوب ممنوع کردن تنوع مدارس
حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی جدا از تبعات 
آموزشی، اعتراضات، سردرگمی  ها و آثار نامطلوب 
اجتماعی و اقتصادی گســترده ای به همراه خواهد 
داشــت. در حال حاضر این نــوع مدارس از جمله 
ابزارهــای دانش آموزان کم بضاعت ولی مســتعد 
مناطق محروم کشور، برای پیشرفت و ترقی از مسیر 
آموزش است. دانش آموزانی که در صورت حذف این 
گونه مدارس، بدون تردید مورد بی عدالتی آموزشی 
قرار خواهند گرفت. موضوعی که حبیب اله دهمرده، 
نماینده مردم سیســتان و بلوچستان در خصوص 
آن می گوید: »سال های زیادی در استان سیستان 

و بلوچســتان با وجود ســرمایه گذاری آموزشی، 
شرایط دانش آموزان مناسب نبود 
به طوری که ســال 1۳۶۸ تمام 
دیپلمه های استان به ۷0 نفر هم 
نمی رســید و به اندازه انگشتان 
یک دســت هم قبولی پزشکی 
نداشتیم. ولی پس از شروع به کار 
مدارس سمپاد و نمونه دولتی، در 
همان اوایل کار ۷0  نفر در رشته 
پزشکی قبول شدند و به تدریج 
این مدل مدرسه به عنوان الگو در 

استان شناخته شد«.

  خدشه دار شدن عدالت آموزشی 
همزمان با افزایش مخالفت های کارشناسی با طرح 
حــذف تنوع مدارس، مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی در گزارشــی به بررسی و ارزیابی 
مصوبه مجلس پرداخت. در این گزارش آمده است، 
حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانه روزی، 

عشــایری، شــاهد و... ســبب کاهش دسترسی 
دانش آمــوزان مناطــق محروم و کم برخــوردار به 
فرصت های آموزشــی می شود و عدالت آموزشی را 
خدشه دار می کند. عالوه بر این حذف مدارس دولتی 
با کیفیــت باال منجر به ســوق دادن دانش آموزان 
بــه ســمت مــدارس غیردولتی می شــود و روند 
خصوصی سازی آموزش و پرورش را تسهیل می کند.

در بخش هــای دیگری از این گــزارش به مغایرت 
مصوبــه حذف تنوع مدارس با اســناد باالدســتی 
پرداخته شــده اســت. مغایرت با »اصل ۷۵ قانون 
اساســی«، »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«، 
»مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
مــدارس ســمپاد« و »سیاســت های کلــی نظام 
قانون گذاری« از جمله مهم ترین آن هاست. در حال 
حاضر بخشی از هزینه های مدارس هیئت امنایی و 
تیزهوشان از طرف خانواده ها تأمین می شود و برخی 
از مدارس همچون مدارس شــاهد و ایثارگر مورد 
حمایت مالی نهادهایی بیــرون از وزارت آموزش و 
پرورش هســتند. با حذف تنوع مدارس بدون شک 
هزینه های آن هــا متحمل دولت خواهد شــد، از 
همین رو مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی 
اســت. در ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
ضمن تأکید بر عدالت در برخورداری از فرصت های 
تعلیم و تربیت، به توانمندسازی دانش آموزان مناطق 
محروم، روستاها، حاشیه شهرها و عشایر به وسیله 

فرصت های آموزشی متنوع تأکید شده است. 
بر اساس ماده »۵« اساس نامه سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان )سمپاد( که توسط شورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی تصویب شــده، هیئت 
امنای ســمپاد، عالی ترین مرجع در زمینه تعیین 
خط مشی ها و تصمیم گیری های 
کالن ســازمان است. با توجه به 
این موضوع، مصوبه مجلس مغایر 
با سیاست های کالن شورای عالی 
انقــالب فرهنگی اســت. عالوه 
بر ایــن در متن مصوبه مجلس، 
»تنوع«  »مدارس خاص«،  تعریف 
و تقســیم مدارس بــه دولتی و 
غیردولتی دارای ابهام است. این 
با بند »۹« سیاست های  موضوع 
کلی نظام قانون گذاری که در آن 

به »شفافیت و عدم ابهام« تأکید شده مغایر است.
با توجه به موارد مطرح شــده، ناگفته پیداست که 
مصوبــه حذف تنوع مدارس غیرکارشناســی بوده 
و قابلیت اجرا ندارد. البته در صورت نهایی شــدن 
مصوبه مذکور، خســارت ها و بی نظمی  های فراوان 
به نظام آموزشی تحمیل شده و عدالت آموزشی در 

کشور به محاق خواهد رفت.

نمایندگان مجلس تنوع مدارس را ممنوع کردند

سدی در مقابل رشد علمی دانش آموزان محروم

تنوع مدارس و 
ساختارهای مختلف 
آموزشی در صورت 

مدیریت صحیح، 
زمینه های رشد و 

توسعه علمی را به 
دنبال دارد

بــــــرش
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18 نهاد برای ثبت و دریافت مجوز یک اختراع
فارس: میرحمایت میرزاده، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلــس می گویــد: یکی از موانع ســر راه پیشــرفت های علمی 
موازی کاری اســت، به عنوان نمونه برای ثبت و دریافت مجوز یک 
اختراع 1۸ نهاد دخیل بوده و مخترعان با مشکالت بسیاری روبه رو 
هستند وجود این نهادها مشکالت را دوچندان کرده است و راه حل 

این موانع گردآوری همه این نهادها در معاونت علمی است.

سن مصرف قلیان در دختران ایرانی
ایسنا: دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره 
به رد شدن استفساریه استعمال دخانیات در قهوه خانه ها در شورای 
نگهبان می گوید: سن مصرف قلیان در دختران ایرانی به زیر 1۴ سال 
رسیده اســت و به طور کلی قبح مصرف دخانیات شکسته شده و 
می بینیم که خانواده ها کنار هم اقدام به مصرف قلیان می کنند؛ این 
موضوعات تبعات و هزینه های اجتماعی ترویج قلیان را نشان می دهد.

شرکت در زنگ نماز اختیاری است
ایســنا: علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش بــا تأکید بر اینکه زنگ نماز برای مدیران 
مدارس اجباری اســت و هر مدیری مکلف اســت ۲0 تا ۳0 
دقیقه در برنامه درسی برای زنگ نماز خالی کند، گفت: ولی 
حضور دانش آموزان اختیاری اســت و الــزام و اجباری برای 

شرکت در نماز وجود ندارد.

دانشجویان با جدیت گذشته درس نمی خوانند
ایسنا: دکتــر سیدمهدی قمصری، معاون آموزشی سابق دانشگاه 
تهران می گوید: در حال حاضر دانشجویان در مقطع کارشناسی با 
جدیت گذشته درس نمی خوانند، حتی در خیلی از کالس ها شرکت 

نمی کنند این مسئله در حال سرایت به دکتراست.
این گســتردگی عجیب و غریب مراکز آموزش عالی در هیچ جای 

دنیا وجود ندارد.

۲۰۲ مدرسه تنها یک دانش آموز دارند
مهر: دکتر رضــوان حکیم زاده، معــاون آمــوزش ابتدایی وزیر 
آموزش وپرورش می گوید: در حال حاضر ۲0۲ مدرســه داریم که 
تنها یک دانش آموز دارند اما ما در معنای کیفی عدالت آموزشی با 
تبعیض مواجه هستیم. مسئله اصلی از آن جایی شروع می شود که 
تقریباً همه کودکان ما تحصیل می کنند اما به اندازه همدیگر فرصت 

یادگیری و موفقیت تحصیلی ندارند.

حسرتی برای آموزش زبان عربی 
تسنیم: محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
در یادداشتی می نویسد: من با ایده رفع انحصار از زبان انگلیسی و 
توسعه آموزش سایر زبان ها موافقم. همیشه حسرت خورده ام که 
کاش زبان عربی که ۶ سال به نسل من در مدارس تدریس شد، به 
شکلی کارآمد و مؤثر تدریس می شد و امروز عربی می دانستم که 

بسیار به کارم می آمد. 

علت بی میلی زوجین برای فرزندآوری چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان: زهرا امام، روان شناس می گوید: دالیل 
زیــادی برای بی میلی زوجین برای بچه دار نشــدن وجود دارد که 
می توان به شاغل بودن زنان اشــاره کرد؛ چراکه با خود می گویند 
وقتی برای بارداری و تربیت فرزند ندارند. ضمن آنکه قشر متوسط 
شرایط مالی خوبی ندارند و همچنین چشم و همچشمی ها در فضای 

مجازی به بی میل شدن افراد برای بچه دار شدن دامن می زند.

فقط تست های خوبی بزنید!
میزان: حجت االسالم مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در دانشــگاه ها، گفت: رقابتی بــا عنوان کنکور برای 
ورود افراد به دانشــگاه پیش بینی شده و افرادی که تست های 
خوبی در این رقابت بزنند، مسئولیت خطیر پزشکی را بر عهده 
می گیرند بدون اینکــه صالحیت های دیگری غیر از صالحیت 

علمی آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

جمع آوری 8۰۰ کودک خیابانی
ایلنا: در حالی که وزارت کشــور می گوید کــودکان خیابانی 
جمع آوری شــده پایتخت تبعه کشــورهای بنگالدش و آفریقا 
هستند، انوشیروان محســنی بندپی، استاندار تهران می گوید: 
کودکان جمع آوری شده افغانستانی هستند و ما مستندات آن 
را نیــز داریم. تاکنون حدود ۸00 کــودک خیابانی جمع آوری 

شده که اغلب آن ها از اتباع افغانستان هستند.

آموزش

بر اساس آیین نامه جدید
»متخلفان علمی« از ادامه 

تحصیل محروم می شوند
 مهر  سیدحسین حســینی، معاون آموزشی 
دانشــگاه تهــران از تغییــر در آیین نامه های 
آموزشــی این دانشــگاه خبر داد و اظهار کرد: 
تأکید بر رسیدگی به تخلفات دانشجویان یکی 
از نکات برجســته آیین نامه جدید است؛ بر این 
اســاس اگر دانشــجو، در هر مرتبه تحصیلی 
مرتکب تخلف شــود، باید مورد رسیدگی قرار 
گرفته و حکم متناسب با تخلف صورت گرفته، 

صادر و اعالم شود. 
حسینی افزود: اگر تخلف دانشجو چه در زمان 
تحصیل و چه در مرحله پژوهش، تدوین رساله 
و پایان نامه، محرز شــود، بنا بــه توصیه اکید 
آیین نامه جدیــد از ادامه تحصیل محروم و اگر 
پس از اتمام دوره تحصیل نیز مشخص شود که  
دانشجویی مرتکب تخلف علمی شده بوده است، 

با ابطال مدرک مواجه خواهد شد.
وی گفت: بر مبنای گزارش ها، کمیته انضباطی 

حکم الزم را صادر و اعالم می کند.

 خانه و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
 تعداد مادران زندانی 

کاهش می یابد
 برنا  معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده، گفت: با تدابیری که در قوه قضائیه 
در حال پیگیری اســت بنا داریــم تعداد مادران 
زندانی را کاهش دهیم. تفاهم نامه مشــترکی با 
معاون پیشگیری قوه قضائیه داشتیم برای اینکه 
بتوانیم از دســتبند الکترونیک برای زنان زندانی 
بیشتر اســتفاده کنیم. همچنین رایزنی کرده ایم 
تا زنانی که شامل رأی باز می شوند، بتوانند کنار 

خانواده های خود باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال رایزنی با 
ســازمان های مردم نهاد هستیم تا بتوانیم در هر 
استان شبکه ای از سازمان های مردم نهاد را برای 
حمایت از زنانی که بعد از زندان مرخص می  شوند 
و دوبــاره نیاز به کار، اشــتغال و یک معیشــت 
شرافتمندانه دارند، ایجاد کنیم. همچنین بنا داریم 
حمایت الزم را انجام دهیم و با همکاری سازمان  
زندان ها و همکاری همه دستگاه ها، انجمن حمایت 

از زندانیان را ایجاد کنیم.

بهداشت و درمان

یک مدیر وزارت بهداشت بیان کرد
  ۵۰درصد زایمان ها 

در کشور به روش سزارین
 ایرنا  حامد برکاتی، مدیرکل دفتر ســالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت با 
اعــالم رصد موارد ســزارین در روزهای خاص 
و تاریخ های رند ســال گفت: حدود ۵0 درصد 
موارد زایمان در کشــور به روش سزارین انجام 

می شود که آمار باالیی است.
وی گفت: بر اســاس توصیه هــای جهانی باید 
حــدود 1۵درصد زایمان ها به روش ســزارین 
انجام شود اما در کشور ما حدود ۴۷درصد اولین 
بیمارســتان های  ایرانی در  فرزند خانواده های 
دولتــی و خصوصی به روش ســزارین به دنیا 

می آیند.
وی گفت: این آمــار در بخش خصوصی بیش 
از بخش دولتی اســت و البته میزان ســزارین 
در بخش دولتی به علت رایگان شــدن زایمان 
طبیعی در سال های اخیر کاهش یافته است.  

بــه گفته وی روزانه بین ۲هزار تا ۳هزار و ۵00 
تولد در کشور انجام می شود.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مسئول عنوان کرد
قاچاقچیان به دنبال افزایش 

قاچاق سیگار به ایران هستند
 ایســنا  محمدرضــا تاجدار، رئیــس انجمن 
تولیدکنندگان، واردکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی می گوید: بررســی بازار نشان 
می دهد که در حوزه مبارزه با کاالی دخانی قاچاق 

فعالیت خاصی صورت نمی گیرد.
تاجــدار پایین بودن ریســک کشــف و ضبط 
محصــوالت دخانــی را از دیگر دالیــل افزایش 
قاچاق عنوان کرد و گفت: به تازگی باخبر شدیم 
که تولیدکنندگان محصوالت قاچاق و تقلبی در 
یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کاالهای 
دخانی به ایران نیز بســیار فعال هستند، به یک 
شرکت سازنده ماشین آالت سیگار سفارش ساخت 

۴0 دستگاه ماشین آالت را داده اند.
این مطلب نشان می دهد که قاچاقچیان تصمیمات 
اقتصادی و تحرکات کشــور را در زمینه مبارزه با 
قاچــاق رصد می کنند و با سوء اســتفاده از نقاط 
ضعف سیاســت ها و قوانین، درصدد توســعه و 

افزایش تولید خود هستند.

محیط زیست

یک  مدیر محیط زیست خبر داد
دستگیری عامالن انتشار عکس 

کشتار خرس در ماکو
 آنا  مدیرکل محیط زیســت آذربایجان غربی از 
دستگیری عامالن انتشار عکس کشتار خرس در 
ماکو خبر داد. مهران نظری گفت: در پی انتشــار 
تصویری از شــکار یک قــالده خرس در منطقه 
کوهستانی شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی، 
موضوع به پلیس فتای استان اطالع و از این طریق 
پیگیری الزم انجام شــد. وی ادامه داد: پلیس فتا 
اقدامات الزم را به  منظور دســتگیری متخلفان 
انجــام داده  و مأموران پس از عزیمت به محل دو 
فرد خاطی را دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 
به مقام قضایی تحویل دادند. نظری خاطرنشــان 
کرد: برابر تعامل و همــکاری به وجود آمده بین 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و پلیس فتا و 
پیرو هشــدار های قبلی انتشــار هر گونه تصاویر 
مربوط به حیــوان آزاری در فضای مجازی رصد و 
با انتشاردهندگان این تصاویر دردناک که موجب 
جریحه دار شدن احساسات عمومی هموطنان در 
فضای مجازی می شود، با جدیت برخورد می شود.

فراسو

پس از خبر
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االخبــار: ایــن روزنامه لبنانــی بر خالف 
تحلیل هایی که در مورد تحــوالت عراق در 
جریان اســت ضمن رد ایده استعفای عادل 
عبدالمهــدی، گــزارش داد تماس هایی بین 
نخســت وزیر، مقتدی صدر و هادی العامری 
برقرار شده است تا »ائتالف دولتی که به تازگی 
به نظر می رسید در آستانه فروپاشی قرار دارد، 

تقویت شود«.
رویترز: گروه تروریستی داعش مرگ ابوبکر 
البغدادی ســرکرده خود را تأیید کرد. داعش 
در ایــن پیام »ابــو ابراهیم الهاشــمی« را به 
عنوان جانشین البغدادی معرفی کرده است. 
 در این پیام صوتی همچنین کشــته شــدن 
»ابوالحســن المهاجر« سخنگوی پیشین این 

گروه تروریستی نیز تأیید شده است.

ایاالت متحده روزی یک میلیون دالر از 
طالی سیاه سوریه قاچاق می کند

نفت دزدی آمریکا در سوریه
جهان: وزارت خارجه روســیه اعالم کرد که 
آمریکا ماهانه ۳۰ میلیون دالر از نفت سوریه 

را به خارج از این کشور قاچاق می کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، »ماریا زاخاروا« 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه در 
واکنش به حضــور دوباره نظامیان آمریکایی 
در میادین نفتی سوریه اعالم کرد که ایاالت 
متحده ماهانه ۳۰ میلیون دالر از نفت سوریه 
را بــه خارج قاچاق می کنــد. وزارت خارجه 
روسیه تاکید کرد که آمریکا در مناطق شرقی 
ســوریه درگیر اقدامات جنایی و غیرقانونی 
شده است. »ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
خارجه روســیه نیز روز جمعه در مصاحبه با 
خبرگزاری اینترفکس تاکید کرد که مسکو 
نارضایتی خود را از اقدامات آمریکا در زمینه 
تحت کنترل درآوردن میادین نفتی شــرق 
رود فرات اعالم کرده و در تماســهای خود با 

مقامات واشنگتن آن را گوشزد کرده است.

 داعش می ماند 
چون صحنه گردان آن آمریکاست

 رئیــس جمهــور ســوریه در گفت وگــوی 
اختصاصی با دو شــبکه تلویزیونی »سوریه« 
و »االخباریه« این کشــور درباره کشته شدن 
ابوبکر البغدادی و تشکر رئیس جمهور آمریکا 
از سوریه در این عملیات ادعایی گفت: هدف از 
نام بردن شماری از کشورها و طرف های سهیم 
در این عملیات اعتبار بخشــیدن به آن است 
تا این کشــورها احساس کنند بخشی از این 
عملیات بزرگ و مبارزه با تروریسم هستند. ما 
با این عملیات هیچ ارتباطی نداشته و به این 
اعتبار نیاز نداریم؛ چرا که این ما هستیم که 
با تروریسم مبارزه می کنیم. بشار اسد افزود: 
البغدادی با اســمی دیگر و شــخصی دیگر 
بازتولید خواهد شد و چه بسا کل داعش تحت 
عنوانی دیگر بازتولید شود، افکار باقی می ماند 
و هدایت آن نیز برعهده خود آمریکاست. وی 
ادامه داد: هر آنچه به موضوع حذف البغدادی 
مربوط اســت نیرنگ اســت. البغــدادی در 
زندان های آمریکا در عراق بود و وی را خارج 
کردند تا این نقش را بازی کند. سیاســتمدار 
آمریکایی متهم اســت مگر اینکه عکس آن 
ثابت شود و بی گناه نیست مگر اینکه عکس 

آن ثابت شود.
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در گفت و گو با قدس مطرح شد
 آگاهی مردم عراق ولبنان

مانع توطئه جریان های برانداز می شود
ساحل عباسی: سید رضا صدرالحسینی، 
کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با 
قدس در پاسخ به این پرسش که آیا لبنان به 
بن بست رسیده است گفت: خیر، بلکه آقای 
سعد حریری به بن بست رسیده است. در 
دالیل چرایی عدم به بن بست رسیدن لبنان 
می توان گفت در قانون اساســی این کشور 
رئیس جمهور به طور موقت می تواند به عنوان رئیس دولت هم مطرح باشد تا انتخابات 
پارلمان برای تعیین نخست وزیر انجام شود، در این بین رئیس جمهور عهده دار امورات 

اجرایی دولت خواهد بود.

 مقاومت مانند همیشه سربلند است
وی دراین باره خاطر نشــان کرد: همراهی بخش قابل توجهی از احزاب مسیحی 
و جریان های مردمی در کنار مقاومت نیز مســئله قابل توجهی است. در حقیقت 
با وجود اینکه تصور می شد شرایط لبنان به نفع رژیم صهیونیستی، نظام سلطه و 
سعودی ها شده و توازن قوا به نفع آن ها برقرار می شود، حضور مقاومت در صحنه 
خالف این موضوع را به  اثبات رساند؛ چرا که مقاومت براساس تجربیات سیاسی 
گوناگون لبنان اجازه بازگشت به قبل از سال 2۰۰۰ را نمی دهد. مقاومت با بیرون 
ریختن متجاوزان از کشور، ایجاد ثبات نسبی و کمک به برگزاری انتخابات متعدد 
و کمک به ارتش  در بیرون کردن تروریست ها از مناطق مختلف لبنان توانست به 
عنوان مهم ترین متوازن کننده قدرت در لبنان مطرح شــود، براین اساس به نظر 
می رسد که در روزهای آینده لبنان شرایط سیاسی عادی و بهتری را تجربه کند و 

به وضعیت پیش بازگردد.
 کارشــناس سیاست خارجی اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که از سه روز 
پیش میزان حضور مردم در میادین مختلف بسیار کاهش پیدا کرده و پس از گذشت 
سه روز از تظاهرات مردم لبنان برای دست یابی به حقوق حقه اقتصادی واجتماعی خود 
آگاهی و بصیرتی یافته اند که پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا را در تجمعات خود به 
آتش کشــیدند، این حرکت نشان دهنده دشمن شناسی مردم لبنان است، از این رو 
براساس پیش بینی شرایط می توان نتیجه گرفت شرایط سیاسی و اجتماعی لبنان در 
هفته های پیش رو به وضعیت تعادلی باز خواهد گشت. از سوی دیگر نباید همراهی 
آقای ســعد حریری در سال گذشته با کشورهای مرتجع عربی به خصوص عربستان 

سعودی فراموش شود.
ســید رضا صدرالحســینی گفت: در حالی که انتظار می رفت دربازگشت آقای سعد 
حریری در ســال گذشــته به قدرت، مردم در صدر توجه دولت قرار بگیرند و دولت 
اقدامات جدی در مســئله فساد به خرج دهد؛ متأسفانه این مهم محقق نشد و آقای 
سعد حریری با حضور مدیران سابق و با بستن چشم بر بسیاری از فسادها به خصوص 
در حوزه بانکی و افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی لبنان کشــور را به ورطه 

سقوط کشاند.

 توطئه گران به دنبال برهم زدن امنیت عراق هستند
وی بیان داشــت: فشــار فراوانی که از جانب جریان هــای متصل به غرب و به 
خصــوص آمریکا و ســعودی به دولتمردان عراقی می آید، در کنار این مســئله 
که بخشــی از مردم عراق با ســردمداری اندکی از رهبران گروه ها وجریان های 
سیاســی مایل به ایجاد فرصت انجام تغییرات مثبت بــرای دولتمردان کنونی 
به خصوص به آقای عادل المهدی نیســتند، از چند زاویه قابل بررســی و بیانگر 

دست های پشت پرده است.
صدرالحسینی تأکید کرد: در بیانات مرجعیت و گفته های آقای عادل المهدی و برهم 
صالح به عنوان رئیس جمهور عراق این موضوع مطرح شده که مسئله تغییرات مثبت، 
واصالحات اداری و مقابله با فساد جزو دستورات اصلی دولتمردان است، اما سؤال این 
است آیا انجام اصالحات و تغییرات به نفع مردم نیازمند زمان و فرصت است یا خیر؟ 
در عراق بسیاری از معترضان به مسائل اقتصادی و فسادهای اداری که متوجه اهمیت 
مسائل امنیت ملی هستند، در روزهای اخیر از صف آشوبگران و تخریبگران جدا شده 
اند؛ هر چند که نقش فضای مجازی را در انجام برخی از  اقدامات خشونت آمیز نمی توان 

نادیده گرفت.
 صدرالحسینی تصریح نمود: بخش قابل توجهی از اقدامات خشنی که در فضای مجازی 
به پلیس عراق نسبت داده می شود، سخنان دروغ و تحریک برانگیز به نفع جریان های 
برانداز است؛ توطئه گران به دنبال برهم زدن امنیت عراق هستند از این رو با خونریزی 
و کشته سازی به دنبال تحقق خواسته های خود در کشاندن هر چه بیشتر معترضان 
به خیابان ها هستند. بخش قابل توجهی از توییت ها و فضای مجازی کنونی عراق در 
اختیار عربستان است؛ برنامه ریزی عملیات روانی آمریکایی، سعودی و انگلیسی ها با 
توجه به میزان نفوذ خود در عراق به دنبال تحریک احساســات مردم هســتند.  این 
کارشناس سیاست بین الملل در پایان گفت: به نظر می رسد با اقدامات هفته گذشته 

آرامش بیشتری حکمفرما خواهد بود.
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آمریکا اقتصاد لبنان را هدف قرار داده است 
جهان: دبیرکل حزب اهلل لبنان در ســخنان دیــروز خود که به 
مناسبت هفتمین روز درگذشت عالمه سید جعفر مرتضی العاملی 
برگزار شد، در بیان شخصیت این عالم لبنانی، گفت: ایشان به طور 
مستقیم وارد عرصه سیاست نشد، اما در تمامی حوادث و عرصه ها 
حضور داشــت و به خصوص برای انقالب اســالمی ایران کمک و 

پشتیبان بود.
ســید حسن نصراهلل در بخش دوم سخنان خود به مسائل داخلی 
لبنان پرداخت و گفت کــه دو هفته پس از اعتراضات مردمی در 
لبنان، آنچه که تا کنون رخ داده چند نکته در خود دارد.  او افزود: 
باید همواره به نکات مثبت توجه کرد. در دو هفته گذشــته ما از 
نقشه ها و توطئه های دشمنان برای جنجال ها و جنگ داخلی دور 

شدیم. نصراهلل به دشنام های بی سابقه در جریان اعتراضات پرداخت 
و آن را هدفمند و بی سابقه دانست. دبیر کل حزب اهلل هشدار داد 
که نباید خواسته های مردمی وارد گروکشی ها و بهره برداری های 
سیاسی شود و جلو هر کسی که به دنبال درگیری میان جریان های 

سیاسی و گروه های مردمی است، باید گرفته شود.
سید حسن نصراهلل تأکید کرد که هم و غم حزب اهلل لبنان در مدت 
اخیر مانع از خأل سیاسی بود و با وجود اینکه برخی گروه ها به دنبال 
خأل سیاسی و ساقط کردن دولت بودند و به دنبال جنجال سازی یا 
برگزاری انتخابات دیگر بودند؛ اما حزب اهلل تالش کرد تا همزمان با 
توجه به خواسته های صادقانه مردمی و با توجه به شرایط خطرناک، 
با مسئولیت برخورد کند و به دور از شعاردادن به روشنگری بپردازد. 

او با اشاره به استعفای سعد الحریری، گفت که حزب اهلل از ابتدا گفته 
بود که این استعفا را تأیید نمی کند.

وی در ادامه ســخنان خود به نقش واشنگتن در تحوالت کنونی 
لبنان اشاره و تصریح کرد: باید از نقش آمریکایی سخن گفت که 
مانع خروج لبنان از وضعیت کنونی اش می شود. واشنگتن سعی دارد 
اقتصاد لبنان را هدف قرار دهد و این یک اتهام سیاسی نیست بلکه 
مدارک آن موجود است. آمریکا تمامی راهها را برای حل بحران های 
اقتصادی لبنان را بسته است و مانع از این می شود که لبنانی ها از 
مشکالت خود خارج شوند و به فشارهای خود به لبنان در جهت 
تحمیل شروط خود در آینده ادامه می دهد در حالی که تمامی مردم 

لبنان به دنبال استقالل سیاسی هستند.

رویداد
سید حسن نصراهلل: 

گفت و گو

خبر

بدون تیتر

      صفحه 8

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

برمبنای مصوبات نودویکمین اجالس ش��ورای عالی استانداردمورخ 1373/9/8 پنیروسایرفرآورده های لبنی )باستثنای تولیدات 
سنتی(مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد.استاندارد ملی ایران به شماره  1-2344 تحت عنوان پنیررسیده درآب نمک 
- ویژگی ها و روش های آزمون دریکهزاروششصدوپنجاه ودومین اجالسیه کمیته ملی مربوطه مورد اصالح اول قرارگرفته است که 

مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
 الزامات قانونی:

لذاکلیه تولید کنندگان وواردکنندگان این فرآورده سه ماه ازتاریخ انتشارآگهی درروزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تانسبت به 
رعایت استاندارد مذکوراقدام الزم را به عمل آورند.

واردات ف��رآورده های مش��مول مق��ررات اس��تاندارد اجباری پ��س ازانقضای مهلت مقرربرحس��ب ضرورت واولوی��ت بایدمنطبق 
بااستانداردملی ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.

صادرات فرآورده های مش��مول اجرای اس��تاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براس��اس اس��تانداردتعیین ش��ده توس��ط 
کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویا ذیصالح کشورهدف 

ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به 

ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.                                                                                                        شناسه آگهی644318/ م الف2587
 دفترروابط عمومی و ارتباطات بین الملل

ع 9
80
97
73

آگهی مناقصه 
س��ازمان عمران و توس��عه حریم حرم حضرت رضا) ع( در نظر دارد تهیه و تحویل بخش��ی از س��نگ مرمر 
س��فید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخه 1398/08/19 ضمن مراجعه به سایت مناقصات سازمان عمران و توسعه حریم 

حرم به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا) ع(

/ع
98
09
77
8

آگهی فراخوان مناقصه عمومی   نوبت دوم       شماره مجوز:  1398.4744
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

/ع
98
09
73
9

98/831 شماره مناقصه

انجام خدمات مستغالت شهرک های شهید تندگویان ،372 واحدی و تلمبه خانه مجتمع مسکونی پارس جم  موضوع مناقصه 

8/031/000/000ریال  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

  تضمی��ن ش��رکت در فرایند ارج��اع  کار به صورت یکی از تضامی��ن قابل قبول وفق ایین نامه تضمین ش��ماره 
123402/ت50659 ه�   مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

303/120/327/130 ریال مبلغ براوردی مناقصه  

1398/9/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط  1398/8/25 ارس��ال  و  بارگ��ذاری  مهل��ت  اخری��ن 
مستندات ارزیابی کیفی )رزومه (

1398/10/3 تاریخ گشایش پاکات  پیشنهادات مالی 1398/10/3 آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادات مالی 

آدرس و تلفن مناقصه گذار استان بوشهر،شهرستان  عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،  ساختمان  اداری مرکزی ستاد –امور پیمانها 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2756-07731312761 تماس حاصل فرمایند  . 

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

  جهان  پس از ماه ها بحث و جدل سرانجام 
دموکرات هــای حاکم بر مجلس نمایندگان 
آمریکا در قماری بــزرگ که می تواند مانند 
تیــغ دولبه عمل کــرده و با به بــار آوردن 
نتیجه معکوس موقعیت سیاســی آن ها را 
در انتخابات ریاســت جمهوری پیش روی 
این کشور با خطر مواجه سازد، قطعنامه ای 
را برای رســمیت بخشــیدن به فرایند آغاز 
تحقیقات اســتیضاح دونالد ترامپ، تصویب 
کردنــد. ایــن طرح کــه چگونگــی انجام 
تحقیقات در مرحلــه ای علنی تر را تصریح 
می کند، بــا موافقت دموکرات ها و مخالفت 
کامل جمهــوری خواهان ) 2۳2 رأی موافق 
در مقابل 196 رأی مخالف( تصویب شــد. 
رأی گیری اخیر در وضعیت کنونی که آمریکا 
در عرصه سیاست داخلی و خارجی روزهای 
پرتنشی را پشت سر می گذارد، آزمون مهمی 
بود تا وزن کشی های سیاسی را به خصوص 
به نمایندگان دموکرات نشان 
محک  نخســتین  این  دهد. 
از میــزان حمایــت اعضای 
حزب دموکرات - که مجلس 
نمایندگان را دراختیار دارد - 
از فرایند استیضاح است. فقط 
دو دموکرات علیه این قطعنامه 
تحقیقات  روند  دادنــد.  رأی 
مجلس نماینــدگان در مورد 
اینکه آیا رئیس جمهوری باید 
استیضاح شود یا نه، به مکالمه 
تلفنــی ترامپ بــا والدیمیر 
رئیس جمهوری  زلنســکی، 
اوکراین باز می گردد. در جریان آن مکالمه که 
به پرونده »اوکراین گیت« شهرت یافته، دونالد 
ترامپ با اهداف انتخاباتی از همتای اوکراینی 
خواسته »لطفی بکند!« و در مورد جوبایدن، 
از نامزدهــای اصلی حزب دموکرات و رقیب 
اصلــی وی در انتخابات ریاســت جمهوری 
2۰2۰، و پسرش هانتر بایدن، که عضو هیئت 
مدیره یک شرکت نفت و گاز در اوکراین بود، 

تحقیق کند. 

 قطعنامه تصویب شده چه می گوید؟
تصویب قطعنامــه اخیر به معنی کلید زدن  
استیضاح علیه ترامپ نیست، هر چند ممکن 
است به آن مرحله ختم شود.  این قطعنامه در 

واقع، به تحقیقاتی که از قبل درباره استیضاح 
ترامپ آغاز شــده بود، رســمیت می بخشد 
و مراحل بعدی پیشــبرد ایــن تحقیقات را 
مشــخص می کند. در صورتی که تحقیقات 
استیضاح، سرانجام به مرحله ای ختم شود که 
در آن مجلس نمایندگان آمریکا به این روند 
رأی بدهد، مجلس سنا به دادگاه علیه ترامپ 
تبدیل خواهد شد و باید به عزل یا ماندن او در 
قدرت رأی بدهد. در این مرحله رأی دوسوم 
نمایندگان سنا برای برکناری رئیس جمهور 
الزم است. در مجلس سنا جمهوری خواهان 
اکثریت کرسی ها را در اختیار دارند. احتمال 
نمی رود که سنای آمریکا به برکناری ترامپ 
رأی دهد؛ با این وجود باید منتظر بود و دید 
تالش های نانسی پلوســی دموکرات در کم 
کــردن آرای ترامپ در جریان رقابت 2۰2۰ 

چه تأثیری خواهد گذاشت. 

 واکنش ترامپ 
در همیــن حال دونالد ترامپ، در حســاب 
کاربری خود در توییتر به رسمی شدن روند 
استیضاحش واکنش نشان داده و این اقدام 
را »بزرگ ترین توهم جویی در تاریخ آمریکا«، 
عنــوان کرد. وی پیــش از این در همکاری 
مقام های کاخ سفید با تحقیقات استیضاح 
اخالل ایجاد کرده و گفته جز در صورت رأی 
کامل مجلس نمایندگان به این تحقیقات، 
کاخ سفید با آن همکاری نخواهد کرد. کاخ 
سفید نیز با انتشار بیانیه ای بلندباال، مخالفت 
خود را با این تصمیم مجلس نمایندگان اعالم 
و تأکیــد کرده روند اســتیضاح ترامپ به او 

آسیب نخواهد زد، بلکه به مردم آمریکا آسیب 
وارد خواهد کرد. این در حالی است که نانسی 
پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا استیضاح را موضوعی جدی خوانده که 
به هیچ وجه موجب خوشحالی دموکرات ها 

نشده و تنها حقایق را روشن خواهد ساخت.

 ریسک بزرگ پلوسی
برخی دموکرات ها به واسطه اقدامات یکجانبه 
ترامپ که در عرصه خارجی چیزی جز انزوای 
بیشتر ایاالت متحده و در عرصه داخلی نیز 
جز دو دســتگی و کشمکش های فراوان در 
رأس حاکمیت به همراه نداشته، از ماه های 
نخســت ریاســت جمهوری وی خواستار 
استیضاح ترامپ شده بودند. ایده استیضاح 
ترامــپ در میان رأی دهنــدگان دموکرات 
نیز محبوب بود، به طوری که در نظرسنجی 
اخیر  7۳ درصد از آن ها طرفدار اســتیضاح 
وی بودند. با این وجــود برخی دموکرات ها 
همچون نانســی پلوسی در گذشته مخالف 
ایــن روند بوده و اعتقاد داشــتند این اقدام 
بیهوده بوده و شکست خواهد خورد. ضمن 
اینکه آن ها اعتقاد داشتند چنین اقدامی از 
نظر سیاسی به موقعیت دموکرات ها ضربه زده 
و به دونالد ترامپ در فاصله یک سال مانده 
تا انتخابات ریاســت جمهوری کمک شایان 
توجهی در جلب افکار عمومی خواهد کرد. 
ارزیابی کلی دموکرات ها این بود که استیضاح  
ترامپ تأثیــر زیادی  بر جمهوری خواهان و 
آمریکایی های طرفدار رئیس جمهور نخواهد 
داشــت و با ناکامی احتمالی روند استیضاح، 

حذف ترامــپ از صندوق های رأی در نوامبر 
2۰2۰ بسیار سخت تر خواهد شد. با این حال 
پلوسی اکنون امیدوار اســت با پیوند دادن 
اوکراین گیت به بحــث امنیت ملی آمریکا 
ترامــپ را خاک کــرده و وی را از قدرت به 

زیر بکشد. 

 پیامدهای استیضاح 
به اعتقاد ناظران تحوالت آمریکا، استیضاح 
ترامپ بازی دو ســر باختی برای یانکی ها 
محسوب می شــود. استیضاح چه به نتیجه 
برسد و رئیس جمهور از قدرت کنار گذاشته 
شود و چه اینکه وی همچنان در قدرت بماند، 
برای ایاالت متحــده زیان بار خواهد بود. به 
اعتقاد کارشناســان استیضاح ترامپ و عدم 
وجود رهبری سرنوشــت ساز و قاطع سبب 
می شود آمریکا نسبت به طرح های کشورهای 
دیگر آســیب پذیرتر شود. همان طور که به 
تازگی »رابرت دبلیو مری« گفته است: واقعیت 
اصلی سیاســت آمریکا این است که وقتی 
رئیس جمهور در خانه ضعیف می شود، قطعاً 

آمریکا در خارج نیز ضعیف می شود.
اما فراتر از تأثیرگذاری اســتیضاح ترامپ بر 
جزئیات سیاست های خاص آمریکا در قبال 
متحدان و مخالفان، این موضوع ممکن است 
تأثیر ماندگارتری بر روند سیاســت گذاری 
خارجی این کشــور داشــته باشــد. انتشار 
تماس های تلفنی شــخصی رئیس جمهور 
با رهبران جهان، ســابقه ای نگران کننده را 
ایجاد می کند؛ زیرا نه تنها توانایی رهبر آمریکا 
- مبنــی بر اینکه او می تواند صریح صحبت 
کند - را تضعیف می کند، بلکه همکاران او را 

نیز محدود می کند.
همچنیــن منازعات بین سیاســتمداران 
در صحنه داخلی آمریکا موجب می شــود 
دوستان و دشــمنان واشنگتن در خارج از 
کشور برانگیخته شده و سیاست خارجی این 
کشور را بی اعتبار بدانند. نتیجه به احتمال 
زیاد تســریع فرایند از بین رفتن قدرت و 
برتری آمریکاست. از سوی دیگر این اقدام، 
ایاالت متحــده را وارد دور تازه ای از تنش 
داخلی خواهد کرد که انتهای آن مشخص 
نبوده و می تواند با کشــیده شدن به سطح 
جامعه حتی این کشــور را وارد دوره ای از 

نزاع داخلی کند.

مجلس نمایندگان آمریکا به تحقیقات استیضاح ترامپ رسمیت بخشید

بازی دوسر باخت یانکی ها

استیضاح چه به 
نتیجه برسد و 
رئیس جمهور از 
قدرت کنار گذاشته 
شود و چه اینکه 
وی همچنان در 
قدرت بماند، برای 
ایاالت متحده 
زیان بار خواهد بود
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