
ایران  معطل نماند

یادی از ستارخان سرداری که هیچ وقت زیر پرچم بیگانه نرفت

یاشاسین ایران

 سیاست  عملیات گازدهی ماشین های 
سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR6 با 
حضور رئیس ســازمان انرژی اتمی دیروز 
در مجتمع غنی ســازی شهید احمدی 
روشن نطنز آغاز شد. صالحی در این زمینه 
گفت: کاری که امروز انجام شــد قرار بود 
در ســه تا چهار سال آینده اجرا شود، اما 
چالش سیاســی که غرب برای ما پدید 

آورد، سبب شــد مسئوالن ارشد 
نظام این تصمیم را بگیرند. 

دو روز پیش رهبر معظم 

انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 
با انتقــاد از رویکرد »منتظــر خارجی ها 
ماندن« گفته بودنــد: »یک مدت معطل 
برجام بودیم، یک مدت دیگر هم معطل 
دستور رئیس جمهور آمریکا برای تمدید 
مهلت های سه ماهه ای بودیم که متأسفانه 
در برجام گذاشــته اند و یــک مدت هم 
معطل بمانیم برای رئیس جمهور فرانسه 
و برنامه های فرانسوی ها؛ درحالی که این 
انتظارها، ســرمایه گذار و فعال اقتصادی 
را دچار بالتکلیفی می کند و کشــور 

را به رکــود و عقب ماندگی می کشــاند. 
ایــن انتظارها را رها کنیــد«. این بیانات 
رهبر معظم انقالب در آستانه گام چهارم 
کاهش تعهدات هسته ای حاکی از تصمیم 
نظام برای پایان سیاســت صبر راهبردی 
پس از یک ســال و نیم نســبت به اروپا 
بود. اروپایی ها در 18 اردیبهشــت ماه 97 
با خروج ترامــپ از برجام وعده دادند که 
برای حفظ منافع ایران تالش خواهند کرد 
و راهکارهایی همانند SPV را در 13 آبان 
همان سال عملیاتی خواهند کرد. آمریکا 

در 13 آبان 97 نه تنها تحریم های برجامی 
را بازگرداند، بلکــه تحریم های جدیدی 
را نیز وضع کرد تا بــه گمان خود کارزار 
فشــار حداکثری را اجرایی کند، آن هم 
در روز ملی مبارزه با اســتکبار. در مقابل 
اروپایی هــا به بازی وعده هــا ادامه دادند 
 INSTEX و در نهایت بــه ســازوکار
)اینستکس( رسیدند؛ راهکاری که در حد 
نفت دربرابر غذاست، اما همان هم پس از 
یک سال هنوز عملیاتی نشده است. تعلل 

و بهانه جویی اروپا...
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 استاندارخراسان رضوی 
و نمایندگان مجلس!

قفل 10ساله 
بزرگ ترین کارخانه 

»ام دی اف« را 
باز کنید

کارشناسان در گفت وگو با 
قدس مطرح کردند

افت کیفیت 
مدارس دولتی؛ 
ظلم آشکار به 

محرومان 

 عملیات تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته آغاز شد 
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امام حسن عسکریj الگوی زندگی
 معارف  هشتم ربیع االول سال 26۰ هجری عضو هیئت علمی گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تبیین کرد

قمری سالروز شــهادت مظلومانه یازدهمین 
پیشــوای جهان اســالم و بزرگ معلم مکتب 
امامت اســت که با آموزه های خود، شیعیان را 

بــرای دوران غیبت حضرت مهدی)عج( آماده 
کرد و به آن ها درس انتظار و دینداری آموخت.  
امامی که هر چند در ســن 28 سالگی به 

 ............ صفحه های 4و5شهادت رسید...

 ............ صفحه 2

12 1 7
گفت وگو با نویسنده رمانی که

به روزهای ابتدایی امامت امام زمان f پرداخته است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در پاسخ به قدس: وزیر بهداشت خبر داد

 :jامام عسکری
جدال مکن كه 
ارزشت مي رود 

و شوخي مکن كه 
بر تو دلير شوند. 
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خبـر ویژه

مرجع عظام تقلید بر توجه هر چه بیشــتر آستان قدس رضوی به زائران محروم 
تأکید کرد.آیت اهلل صافی گلپایگانی در دیدار تولیت آســتان قدس رضوی که در 
بیت ایشان در قم انجام شد، با قدردانی و تشکر از فعالیت های انجام شده در آن 
آستان مقدس، گفت: مقام خدمتگزاری حضرت امام رضا)ع(، افتخار بزرگی است 

که نصیب شما شده است و باید شاکر این نعمت عظما باشید...

زائران معارف واالی رضوی را سوغات ببرند
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برای دغدغه مندان عصر غیبت
قدس خراسان/ نگاه مسئوالن به مشهد 

باید فراملی باشد
تولید داروهای باکیفیت داخلی 

با یک  پنجم قیمت

      صفحه 1

فراخوان مناقصه)نوبت اول( 
بیمارستان ام البنین)س(

شرح در صفحه 5
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مناقصه عمومی خرید لوله و اتصاالت
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد لوله  و اتصاالت مورد نیاز 
پروژه  در دست احداث خود را به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از 

طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
 ل��ذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند جهت مش��اهده و دریافت اس��ناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/08/21 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان 
قدس به نش��انی مش��هد، چهارراه ش��هدا، س��ازمان مرکزی آس��تان قدس 
رض��وی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن  32001126-051 تماس 

حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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))آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری
 خرید و نصب یونیت گرمایش تابشی((

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد مجری پیمانکاری تامین کاال و اجرای 
نصب و راه اندازی یونیت گرمایش تابش��ی جهت مجتمع دامپروری کنه بیس��ت خود را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا از تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پروژه نسبت به ارسال پیش فاکتور و رزومه کاری 

حداکثر تا تاریخ 1398/08/19 به آدرس مشهد- خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1- واریز مبلغ 50،000،000 ریال  به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام 
مؤسس��ه دامپ��روری صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناس��ه واریز با داخل��ی 139 تماس حاصل 

فرمایید(.
2- اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با ذکر مدت زمان اجرای پروژه و نحوه پرداخت. 

3- کپی مدارک ، رزومه کاری و سوابق اجرایی.
• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس حاصل فرمائید .

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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فارس: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: امروز همه متوجه 
شــده اند که ما در داخل می توانیم مشکالت خود را حل 
کنیم و دشــمنان در تحقق اهداف خود علیه ملت ایران 
ناکام مانده اند. محمود واعظی تأکید کرد: آمریکا در اعمال 
تحریم ها به بن بست رسید. وی در جلسه سرمایه گذاری و 
توسعه استان یزد با اشاره به یوم اهلل 13 آبان و مناسبت های 
مهم این روز از جمله دســتگیری و تبعید حضرت امام 
خمینی)ره( قبل از انقالب و تســخیر النه جاسوســی 
آمریکا، اظهار کرد: خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره 
تحریم های اقتصادی و فشار اقتصادی حداکثری به ملت 
ایران نیز سال گذشته در چنین روزی اتفاق افتاد. رئیس 
دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه 13 آبان روز شــناخت 
بیشتر دشمن و خوی اســتکباری دشمنان ملت ایران 

است، افزود: از سال گذشته با اعمال تحریم های بی سابقه 
اقتصادی و جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا علیه ملت ایران، 
با شرایط ســختی در کشور مواجه بودیم، اما با مقاومت 
مردم، تدبیر و تالش همه مســئوالن نظام و رهنمودها و 
هدایت های هوشــمندانه رهبر معظم انقالب، از شرایط 

سخت عبور کرده و امسال شرایط کشور به مراتب بهتر از 
سال گذشته است. واعظی تأکید کرد: امروز همه متوجه 
شــده اند که ما در داخل می توانیم مشکالت خود را حل 
کنیم و دشمنان از تحقق اهداف و برنامه های خود علیه 
ملت ایران ناکام مانده اند. وی اظهار کرد: شاخص های رشد 
و توســعه کشــور رو به بهبود است و هرچند هنوز قشر 
متوسط یا پایین جامعه و حقوق بگیران شرایط سختی 
دارند، اما باوجود تحریم و فشــارهای اقتصادی دشمن، 
شرایط امروز نسبت به سال گذشته بهتر است. واعظی با 
تأکید بر اینکه آمریکا امروز با وجود تکرار ادعاها و اعمال 
تحریم های گوناگون و جدید، به بن بست رسیده است، 
افزود: آمریکا امروز در عمل هیچ امیدی ندارد که از طریق 

تحریم به هدف و خواست خود برسد.

میزان: دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، با 
بیان اینکه آمریکای کنونی به مراتب ضعیف تر و بی آبروتر 
از آمریکای چهار دهه گذشته است، گفت: پیروزی انقالب 
اسالمی و رهبری های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
موجب همبســتگی ملل مسلمان و ســبب تقویت و 
اســتحکام مقاومت اسالمی در لبنان، فلسطین، سوریه 
و عــراق و حتی یمن با فرهنگ مشــترک حول محور 
اسالم و قرآن شد. سرلشکر صفوی تأکید کرد: این گونه 
نیســت که رژیم قانون شکن و عهدشکن آمریکا فقط با 
ایران سر دشمنی داشته باشد، بلکه ماهیت استکباری و 
قدرت طلبی نظام سیاسی آمریکا از سال 135۰ هجری 
شمسی و در زمان نیکســون با حضور قوی تر نظامی و 
سیاسی در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه به دنبال سلطه 

کامل و چپاول ثروت، نفت و منافع این منطقه بوده است 
و ایــن رفتار ادامــه دارد و آن را حق خود می داند و این 
موضوع را جزو منافع ملی آمریکا و سیاست خارجی خود 
تعریف کرده اند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم 
کل قوا افزود: اگر تا دیروز با نقاب های رنگارنگ این اهداف 
را دنبال می کردند، هم اکنون با تغییر شــرایط محیط 

بین المللی و فرتوت شدن این رژیم استعماری و قدرتمند 
شدن ایران اســالمی و جبهه مقاومت اسالمی، نقاب از 
چهره برداشــته اند و رئیس جمهور بی خرد و شارالتان و 
بی ادب آمریکا علنی از غارت نفت ســوریه آن هم هر ماه 
3۰ میلیون دالر و اینکه من نفت را دوســت دارم سخن 
می گوید و اصرار دارد برای دیگران همچون چین، روسیه، 
ونزوئال، کره شــمالی و ایران تعییــن تکلیف کند. وی 
ادامه داد: امــا آمریکا و رئیس جمهور فعلی آن غافل از 
آن هستند که در 13 آبان 1358 آمریکا قوی تر از حاال 
بود، لیکن امام بزرگــوار ما و ملت قهرمان ایران، آمریکا 
را شکست دادند و النه جاسوسی آمریکا را که  ام الفساد 
بود تسخیر کردند و اسناد دخالت های آمریکا در ایران را 

دانشجویان به صورت کتاب منتشر کردند.

میزان: رئیس قوه قضائیه، تعامل جدی با دولت، مجلس 
و سایر دستگاه ها را راهبرد جدی قوه قضائیه دانست و 
گفت: تعامل با دولت، مجلس و دستگاه ها راهکار اصلی 
برون رفت از مشکالت کشور است و ما همه قوا، نهادها، 
رسانه ها و دغدغه مندان کشور را در مسیر مبارزه با فساد 
در کنار خود می دانیم. آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در 
جلســه شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت 
امام حســن عســکری)ع(، 13 آبان را نمــاد هویت و 
اصالت استکبارستیزی انقالب اسالمی دانست و تصریح 
کرد: چهار دهه اســت که جمهوری اســالمی، پرچم 
استکبارستیزی را به دوش دارد و با وجود همه فتنه ها و 
توطئه های دشمنان به ویژه آمریکا، امروز دست تفوق و 

برتری از آن جبهه انقالب اسالمی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فهرســت خباثت های 
آمریــکا در منطقــه و جهان، طوماری بلندباال اســت، 
ادامه داد: 13 آبان، نماد و نمود استکبارســتیزی امت 
اســالمی و نشــان دهنده ماندگاری این پرچم در همه 

نســل ها و عصرهاســت؛ چنانکه امــروز دانش آموزان، 
دانشــجویان و نسل های ســوم، چهارم و پنجم انقالب 
روز به روز با این فرهنگ آشــناتر می شوند تا ان شاءاهلل 
در مواقع الزم، با زمان شناســی خود، عکس العمل های 
درخور نشــان دهند و در صحنه حضور یابند. آیت اهلل 
رئیســی، جمهوری اسالمی را الگویی موفق از 4۰ سال 
حکومتداری و سیاســت ورزی بدون آمریکا برای مردم 
و دولت های منطقه و جهان توصیف کرد و یادآور شــد: 
امروز با وجود جنگ سنگین اقتصادی، سیاسی و روانی 
دشمن علیه ملت ایران، به لطف خدا جمهوری اسالمی 
با ابتنا به ارزش های اسالمی، خواست مردم و رهبری های 
حکیمانه رهبر معظم انقالب در مسیر تعالی و پیشرفت 

خود به پیش می رود.

واعظی: 

آیت اهلل رئیسی:

سرلشکر صفوی: 

آمریکا در اعمال تحریم ها به بن بست رسید

راهبرد جدی قوه قضائیه، تعامل با قوا و دستگاه هاست

آمریکای کنونی بی آبروتر از آمریکای چهار دهه گذشته است

نسل آگاه

فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السالم را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

فریاد مرگ بر آمریکا در 1۳ آبان از خزرتا خلیج فارس شنیده شد
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مانور تبلیغاتی واشنگتن 
برای کشتن »ُمرده متحرک«

سریال نخ نما
این قسمت؛ البغدادی

چشمه صلح آنکارا 
در سوریه 

خشک می شود

»دکتر مروا عثمان«، استاد 
دانشگاه بین المللی بیروت 

در گفت وگو با قدس:

باید مراقب نفوذ 
احتمالی نیروهای 

مخرب خارجی بود

گفت وگوی قدس با 
»سیندرال مرهج « 

کارشناس سیاسی لبنانی

حامیان مقاومت 
بین مسیحیان لبنان

دکتر مروا عثمان، اســتاد دانشــگاه 
بین المللی بیروت و همچنین دانشگاه 
معارف لبنان است. حوزه تمرکز این 
تحلیلگر و روزنامه نگار، مسائل سیاسی 

غرب آسیا...

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی:
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روزنامـه صبـح ایـران

آمریکا وانمود می کند مدافع دموکراسی و حقوق بشر است   سیاست: سخنگوی شورای نگهبان گفت: دولت آمریکا نمی تواند با تبلیغات رسانه ای، خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر نشان دهد. 
»عباسعلی کدخدایی« روز دوشنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی 13 آبان در جمع خبرنگاران افزود: استکبار جهانی با رسانه ها و تبلیغات زیادی که در اختیار دارد، تالش می کند خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر 

نشان دهد، این در حالی است که در منطقه، نفت سوریه را دزدانه، غارت می کنند و منافع مردم عراق را به چپاول می برند.

 سیاست  عملیات گازدهی ماشین های 
سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR6 با 
حضور رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز در 
مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن 

نطنز آغاز شد.
صالحی در این زمینــه گفت: »کاری که 
امروز انجام شــد قرار بود در سه تا چهار 
ســال آینده اجرا شود، اما چالش سیاسی 
که غرب برای ما پدید آورد، ســبب شــد 
مسئوالن ارشد نظام این تصمیم را بگیرند.« 
دو روز پیش رهبر معظم انقالب در دیدار 
دانش آموزان و دانشــجویان بــا انتقاد از 
رویکرد »منتظر خارجی ها ماندن« گفته 
بودند: »یک مدت معطل برجام بودیم، یک 
مدت دیگر هم معطل دستور رئیس جمهور 
آمریکا برای تمدید مهلت های سه ماهه ای 
بودیم که متأســفانه در برجام گذاشته اند 
و یــک مدت هــم معطل بمانیــم برای 
برنامه هــای  و  فرانســه  رئیس جمهــور 
این  درحالی که  فرانسوی ها؛ 
انتظارها، سرمایه گذار و فعال 
اقتصادی را دچار بالتکلیفی 
می کند و کشور را به رکود و 
عقب ماندگی می کشاند. این 
انتظارهــا را رها کنید«. این 
بیانــات رهبر معظم انقالب 
در آستانه گام چهارم کاهش 
حاکی  هســته ای  تعهدات 
از تصمیم نظــام برای پایان 
سیاســت صبر راهبردی پس از یک سال 

و نیم نسبت به اروپا بود.

وعدهسرخرمناروپاییها
اروپایی هــا در 18 اردیبهشــت ماه 97 با 
خروج ترامپ از برجام وعده دادند که برای 
حفظ منافع ایران تــالش خواهند کرد و 
راهکارهایی همانند SPV را در 13 آبان 

همان سال عملیاتی خواهند کرد.
آمریکا در 13 آبان 97 نه تنها تحریم های 
برجامــی را بازگرداند، بلکــه تحریم های 
جدیدی را نیز وضع کرد تا به گمان خود 
کارزار فشار حداکثری را اجرایی کند، آن 

هم در روز ملی مبارزه با استکبار.

در مقابل اروپایی ها به بازی وعده ها ادامه 
 INSTEX دادند و در نهایت به سازوکار
)اینستکس( رسیدند؛ راهکاری که در حد 
نفت دربرابر غذاست، اما همان هم پس از 
یک سال هنوز عملیاتی نشده است. تعلل 
و بهانه جویی اروپا بر همگان مشخص کرد 
که آن ها بدون اجازه آمریکا حتی آب هم 
نمی توانند بخورند، چه برســد تجارت با 

ایران.

تلهاینستکس،آخرینحربهآمریکا
واروپا

برای همین چنــد روز پیش آمریکایی ها 
اعــالم کردند با اروپایی ها بر ســر تجارت 
بشردوســتانه کــه عینیت آن ســازوکار 
اینســتکس اســت، به توافق رسیده اند، 
اما پشــت پرده این توافق چه بود؟ خود 
باید تمام  آمریکایی هــا تصریح کردنــد 
اطالعات تبادالت مالی در این سازوکار در 

اختیارشان قرار بگیرد.
آمریکایی ها بــه صراحت تأییــد کردند 
اینســتکس تله ای برای اثرگذاری بیشتر 
تحریم هاســت. حال در چنین شرایطی 
ایــران یک قدم به ســوی مرحله چهارم 

کاهش تعهدات هسته ای برداشت.

ایرانپیشبهسویغنیسازی
پیشرفته

به گزارش صدا و ســیما علی اکبر صالحی 

روز گذشــته در مراســم تزریــق گاز به 
ســانتریفیوژهای پیشــرفته گفــت: این 
ســانتریفیوژها، 10 برابر سانتریفیوژهای 
نســل اول می توانند غنی سازی اورانیوم را 

انجام دهند.
وی افزود: پس از ابالغ دســتور گسترش 
و شتاب بخشــی بــه فعالیت های تحقیق 
و توســعه هسته ای کشــور بدون رعایت 
تعهدات برجامــی، اقدامات ویــژه ای در 
زمینه تحقیق و توسعه روی ماشین های 

سانتریفیوژ صورت گرفته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سال های 
زیادی غنی سازی کشــور با ماشین های 
نســل اول IR1 انجام می شــد که پس 
از ابالغ گام ســوم، نخســتین بار اختالط 
محصول و پســمان تولیدی ماشین های 
نســل جدید متوقف شــده و از آن ها به 
منظــور جمع آوری محصول غنی شــده 

استفاده می شود.
وی افزود: با این اقدامــات، حدود 2 هزار 
و 500 سو بر ظرفیت بالفعل غنی سازی 

کشور افزوده خواهد شد.

آغازگازدهیماشینهایسانتریفیوژ
پیشرفتهنسلجدیدIR6درنطنز

صالحــی ادامــه داد: در رونــد تکویــن 
ماشــین های ســانتریفیوژ IR6 برخــی 
آزمایش ها در زمان کوتاه تر در دستور کار 

سازمان انرژی اتمی قرارگرفت.

رئیس ســازمان انرژی اتمــی اضافه کرد: 
آزمایش و گازدهی ماشین های زیربحرانی 
IR6f شروع شده و زنجیره 20 ماشین آن 

راه اندازی و گازدهی شده است.
وی بااشــاره به اینکه آزمایش و گازدهی 
ماشــین های ســبیلوزIR5 در قالب یک 
زنجیره،10 ماشــین آن انجام شده است، 
گفت: ماشــین های ســانتریفیوژ جدید 
 IR9 ,  IR6 IR8F – IR8B – IR7
نصب و ســه ماشــین IR8 بــا موفقیت 

راه اندازی و گازدهی شده است.
صالحی در پایان گفت: تعداد ماشین های 
نسل جدید تحقیق و توسعه از حدود 50 
ماشین پیش از برجام، پس از اجرای گام 
ســوم کاهش تعهدات برجامی حدود 10 

برابر افزایش یافته است.

سهگامقبلیچهبود؟
جمهوری اســالمی ایــران تاکنــون در 
ســه گام خود از میان پنــج تعهد اصلی 
برجامی)ســقف ذخایر، سقف درصد غنی 
سازی، زمانبندی تحقیق و توسعه، تعداد 
ماشین های غنی ســازی و نظارت ها( سه 

تعهد را کنار گذاشته است.
گام اول شامل رعایت نکردن محدودیت های 
مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده 
و آب سنگین)در 18 اردیبهشت(، گام دوم 
رعایت نکــردن محدودیت های مربوط به 
سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط 
به مدرن سازی رآکتورآب سنگین اراک )در 

14 تیر( است.
حال باید دید، دولت با توجه به بدعهدی 
اروپا و تأکیدات رهبری به این مسیر ادامه 
خواهد داد؟ روزهای آتی خبرهای زیادی 
در زمینه روابط ایران و غرب منتشر خواهد 
شد، همان طور که سفیر بریتانیا در تهران 
چند روز پیش گفته بود در هفته های آینده 
تصمیمات مهمی درباره آینده برجام پیش 

روی ایران خواهد بود.
سخنی که با توجه به چراغ سبز آمریکا به 
اروپا برای اجرای تله اینستکس، حاکی از 
یک فرار رو به جلو و تالش اروپا برای مقصر 

جلوه دادن ایران است.

عملیات تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته آغاز شد

ایرانمعطلنماند

 بحــث فــرار مغزها در چــه قالبی می گنجــد؟ درحالی کــه نخبگانمان در 
چنگال غربی ها وضعیت جسمیشــان وخیم اســت، آن هم با اتهامات کامالً واهی. 

091900080005
 اگر ســریال ترور خاموش و گاندو باعث افتخار و رویش هاست، نوار زرد هم جزو 

ریزش ها و از سازندگان آن ها تشکر را دارم. 09150009278
 روزنامه انقالب اســالمی ارگان بنی صدر رئیس جمهور خائن و منافق به خلق 
و مخلوع به صورت سیســتماتیک اصل والیت فقیه و هر آنچه بدان مرتبط بود را 
تضعیف و تحریف و تحقیر می کرد! و عجیب اینجاست که امروزه برخی روزنامه ها 
منتشر می شود که دقیقاً با همان سبک و سیاق به تضعیف امام خامنه ای و تطهیر 
مخالفان ایشان می پردازد. از نمایندگان مجلس تقاضا می شود درباره این روزنامه ها 

تحقیق و تفحص کاملی انجام بدهند. 09360006158
 سازمان دارو وغذا چرا نظارت نمی کند؟ توی گوجه ها سم بیداد می کند چرا در 

خوابند دست اندر کاران! 09150004341
 شارالتانیسم سیاسی تبلیغاتی اصالح طلبان بعد از توقیف قانونی فیلم ضد ایرانی 
و ضد اسالمی )خانه پدری( شروع بمباران تبلیغاتی و فریبکاری آن ها برای کسب 

حداکثری کرسی های مجلس است. 09360006158
 فوتبال، هوادار، اســطوره، فوتبالیست؛ چه قرمز، چه آبی، چه زرد؛ به ناموس این 
مملکت؛ به یکی از اُّم البنین های این مرز و بوم؛ به همه خانواده های شهدا از صدر 
اسالم تا امروز این گونه فحاشی وجسارت شد و همه شماها سکوت و سکوت کردید. 

09020009961
 بعد از گذشــت بیش از دو سال از شرکت در آزمون استخدامی کادر اداری قوه 
قضائیه هنوز بالتکلیف و بیکاریم و این خود ســبب بروز بسیاری از مشکالت شده 
است. عده ای به علت بیکاری و بی پولی در حال طالق گرفتن و عده ای هنوز ازدواج 
نکردند و عده ای نیز از مشاغل قبلی خود استعفا داده اند. شمارا به خدا فکری به حال 

ما کنید. 09120001098
 ســیالب های اخیر بار دیگر در بعضی شــهرها قربانی می گیــرد، اگر از تعلل و 
بی تدبیری بعضی از مسئوالن است، چرا قوه قضائیه اقدامی نمی کند؟ 09150007109

 برای فرزندم از زمان کودکی و دبستان و دبیرستان زحمت کشیدم و او را با 
دستورات دینی، احکام و نماز آشنا کردم. اما از زمانی که به دانشگاه رفت همه 
بر باد فنا رفت. با یک مصاحبه ساده از دانشجویان و مسئوالن دانشگاه صحت 
این حرف تأیید می شود، این مشکل را اکثر خانواده ها دارند و نکته آخر اینکه 
دانشــگاه و درس و مدرک و بیکاری و شست وشــوی مخ فرزندان دلبندمان و 

ضربه مالی و روحی به پدر و مادرها.09350003571 
 اروپای ضعیف بداند اگر بخواهیم در مقابل اراده ضعیف سیاسی شما واکنش 
نشان دهیم کافیست مرزهایمان را روی مهاجران و ترانزیت موادمخدر به سوی 

اروپا باز بگذاریم تا ببینید یک  من ماست چقدر کره دارد. 09360001154

 وکیل شبنم نعمت زاده )متهم قاچاق دارو( با بیان اینکه ما مدعی نیستیم که خانم 
نعمت زاده بی گناه اســت، گفت: پیشنهاد بنده این است متهمان با قرار متناسب که 
همان قرار وثیقه است، تعیین وضعیت شوند؛ بنابراین در این پرونده 200 میلیارد تومان 
مطالبات شرکت های تولیدکننده است و اگر خانم نعمت زاده 20 تا 30 سال در زندان 
باشد، برای این شرکت ها پول نمی شود، اما اگر وثیقه 200 میلیاردی بگیرند، می توان از 

طریق آن دیون را پرداخت کرد.

 امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: موضوع قائم مقام 
اجرایی برای رهبری توسط »پزشکیان« نایب رئیس اول مجلس در جلسه هیئت رئیسه 
مطرح شد. در یکی از جلسات هیئت رئیسه،  »پزشکیان« عنوان کرد همان طور که در 
دوران جنگ دفاع مقدس امام راحل جانشین فرمانده کل قوا داشت و همه امور کشور 
را به وی سپرده بود، اکنون نیز در جنگ اقتصادی کنونی، رهبر معظم انقالب باید یک 
قائم مقام اجرایی انتخاب کنند و بسیاری از اختیارات را به وی بسپارند تا ایشان بتواند 

کشور را از این جنگ اقتصادی عبور دهد.

 ائتالف ســائرون روز دوشنبه اعالم کرد ســفر رهبرش مقتدی صدر به ایران یک 
موضوع شخصی است. این ائتالف تأکید کرد که صدر رهبر تظاهرات نیست که سفرش 

به این موضوع ارتباطی داشته باشد.

 حمیدرضا عارف، فرزند رئیس کمیسیون امید در مجلس که مدتی بود در کمیته ملی 
المپیک فعالیت می کرد، از سمت خود کنار رفت. به گزارش مشرق یکی از انتصاب های 
پرسروصدای سیدرضا صالحی امیری در دوران حضورش در کمیته ملی المپیک حضور 

حمیدرضا عارف به عنوان رئیس کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک بود.

 یک منبع آگاه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: علی اصغر پیوندی 
رئیس جمعیت هالل احمر در دادســرای جرایم اقتصادی دارای پرونده باز است و یک 
بار هم برای ارائه توضیحات به دادســرا احضار شده اما تاکنون در این رابطه بازداشت 

نشده است.

وبگاه »جی ان اس« نوشت
وحشت فرمانده صهیونیست از موشک های کروز ایران

فــارس: فرمانده نیــروی هوایــی رژیم 
صهیونیســتی به چالش های امنیتی علیه 
پدافند هوایــی ارتش این رژیــم از قبیل 
حمــالت پهپــادی و موشــک های کروز 
اشــاره کرد. فرمانده نیــروی هوایی رژیم 
صهیونیســتی در مراســمی به مناسبت 
دانــش آموختگی افســران پدافند هوایی 
ارتش این رژیم از چالش های فرارو خبر داد. به نوشته وبگاه »جی ان اس« سرلشکر 
»آمیکام نورکین« فرمانده نیروی هوایی )رژیم ( اسرائیل چهارشنبه گذشته در جمع 
دانش آموختگان پدافند هوایی با هشدار گفت: »چالش های امنیتی پیچیده تر می شود 
و اینک عالوه بر موشک ها و راکت ها، حمالت پهپادی و موشک های کروز نیز وجود 

دارد«.
وی در جمــع نظامیان صهیونیســتی بــه اهمیت پدافند هوایــی و دفاع برابر 
تهدید های موجود و بالقوه اشاره کرد. نورکین در بخشی از سخنان خود گفت، 
باید با تمرین و آموزش به شــدت خود را آماده نگه داریم. این در حالی اســت 
که »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی نیز هفته گذشته پس 
از دیدار با »اســتیو منوشــین« وزیر خزانه داری آمریکا در جمع خبرنگاران به 
توانمندی های موشــکی ایران اشاره کرد. چندی قبل وبگاه »تایمز اسرائیل« به 
توانمندی های نیروهای مســلح ایران در ساخت کیت های جدید تبدیل راکت 
توپخانه به موشــک های سطح به سطح اشاره کرد. »یوزی رابین« پدر موشکی 
رژیم صهیونیستی در این زمینه به این نشریه گفت: ایرانی ها سال هاست که این 
کار را انجام می دهند و قباًل نیز کیت های تبدیل موشــک فاتح 110 را نمایش 
دادنــد. رابین گفت، آنچــه در این کیت جدید به نظر می رســد آیرودینامیک 
باله هاســت که بســیار منحصر به فرد اســت و تاکنون در هیچ کشور دیگری 
مشــاهده نشده اســت. حرکت به ســمت طراحی بومی به جای کپی کردن از 
دیگران، نشــانگر اعتماد به نفس ایرانی هاست. هدف از این آیرودینامیک جدید 

و منحصر به فرد نیز احتماالً افزایش مانور راکت های تبدیل شده است.

فوربس مدعی شد
ساخت زیردریایی هسته ای توسط ایران

ایلنا: فوربس در گزارشــی به ساخت نوعی از تاسیســات زیردریایی توسط ایران 
پرداخت. به گزارش فوربس، ایران در ژانویه سال 2018، به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اطالع داد قصد دارد در آینده زیردریایی با انرژی هســته ای بسازد. ایران یک 
صنعت ساخت و ساز زیردریایی بومی دارد و یک سری زیردریایی های بسیار بزرگ و 
پیشرفته را راه اندازی کرده است، اما در حال حاضر سطح فناوری نمایش داده شده از 
بسیاری کشورهای دیگر بسیار عقب است و به زودی نمی توان زیر دریایی هسته ای را 
برای ایران پیش بینی کرد، اما گام های ابتدایی برای ساخت زیردریایی های هسته ای 
توسط ایران برداشته شده و می تواند این نوع زیردریایی به تجهیزات زیردریایی ایران 

اضافه شود.

 ریشه های تحوالت عراق
و الزامات رویکرد ایران

از سوم آبان امسال بود که کشور عراق با موج 
جدیدی از اعتراضات مردمی روبه رو شد. این 
اعتراضات از جهاتی با ابعاد جدیدی همراه بود 
که آن را از تجربه های مشــابه گذشته متمایز 
می کــرد. در این دور، هیچ حزب و گروهی در 
ابتدا مردم را به تظاهرات دعوت نکرده، حلقه 
اصلی آن قشر جوان بوده، شبکه های اجتماعی 
محل ثقل هماهنگی های سازمانی بوده، تنها 
شهرهای شیعه نشین میزبان تظاهرات بودند 
و طیف شیعه، پایه مردمی این اعتراضات قرار 

داشت.
مــردم عراق از ضعف های عدیــده موجود در 
ساختار داخلی این کشور گالیه مندند. کمبود 
اشتغال، فساد گسترده اداری، ضعف خدمات 
عمومی و مشکالت آب و گاز از علل نارضایتی 
داخلی است. تمامی این علل به عالوه تحرکات 
الیه های امنیتی محور عبری عربی، سبب شد 
تــا اعتراضات، رنگ و بوی خشــونت به خود 

بگیرد.
با بررســی داده های موجود، به نظر می رسید 
که جریان ضد مقاومت در منطقه با همکاری 
ایاالت متحده، پس از چند نوبت تالش نافرجام 
به منظــور تولید ناامنی اجتماعــی در داخل 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران در سال های 
78، 88 و 96، بر آن شد تا تمرکز این اقدامات 
را در کشورهای عضو محور مقاومت پیگیری 
کند؛ چراکه سرمایه اجتماعی در حوزه عملیات 
امنیتی، امری محدود و مصرف شونده است؛ 
بدین معنا که اگر از آن در هر سال و به هر بهانه 
استفاده شود، انباشت احساسات و تصمیمات 
ضد نظــام در فرد و گروه انجام نشــده و در 
نهایت، عقبه عملیات امنیتی دچار نبود حمایت 

اجتماعی شده و به تاریخ خواهد پیوست.
این تحلیل بر آن است که نشان دهد جریان 
ضد مقاومت، کشورهایی نظیر عراق و لبنان را 
به دالیل زیر دارای محیطی مساعدتر به منظور 

شعله ور کردن اغتشاشات در نظر می گیرد:
1. ساختار ضعیف داخلی به خصوص سازمان 
امنیتی در این کشورها، امکان کنترل اوضاع 
و تسلط بر نقشه های اعمالی از طرف دشمن را 

به شدت کاهش می دهد.
2. فساد گســترده اداری و ناکارآمدی نسبی 
در برخــی حوزه های اجتماعی نظیر خدمات 
عمومی به خصوص در کشور عراق که با زندگی 
روزمره مردم در تماس است، بستری آماده را 
به منظور بسیج توده ها و قشرهای مختلف مردم 

علیه نظام حاکم فراهم کرده است.
3. دموکراسی ناقص پایه ریزی شده در عراق و 
لبنان، ظرفیت و قدرت الزم را برای حل وفصل 
مشکالت عمومی مردم به صورت عادی فراهم 

نمی کند.
4. سهم خواهی های حزبی گسترده به خصوص 
در کشــور عراق، مانع از پیگیری برنامه های 
بلندمدت سازندگی توسط حاکمان می شود و 
این امر، از قدرت قاطع نخســت وزیر به شدت 
کاســته و وی در مواقع مختلف، توان اعمال 

دستور خود را محدود می بیند.
5. چتر رســانه ای غالب در این کشورها دارای 
مأخــذ متصل بــه جریان مقاومت نیســت. 
شبکه هایی نظیر الجزیره، العربیه، الحدث، الحره 
تا بی بی ســی عربی و اسکای نیوز عربی همه 
و همه، در مبانی با رسانه های محور مقاومت 
حائز اختالفات اساسی هســتند و امروز نیز، 
این رســانه های ضد مقاومت از تلویزیون ها تا 
شبکه های اجتماعی هستند که قدرت حرکت 
اول در دست آن هاســت. این چتر، چنان در 
برخی مناطق چنبــره یافته که عمالً فعالیت 

دیگر رسانه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
با در نظر گرفتن دالیل مذکور، به نظر می رسد 
که باید تمرکــز کمک ها به محور مقاومت، از 
حوزه نظامی به حیطــه امنیتی تغییر کند؛ 
چراکه تهدید اصلی امروز این جریان، مناقشات 
امنیتی داخلی اســت. بسیج توده ها به منظور 
مقابله با تهدیدات نظامی، بســیار ساده تر از 

تبیین اوضاع در شرایط فتنه گون است.
از ســوی دیگر، یکی از ضعف های کنونی 
امروز ما، نبود الگو و تجویز مناسب صادراتی 
برای ســاختار حکومتی فرامرزی متکی به 
شروط مکانی و زمانی است. مشخصاً یکی 
از دالیل اعتراضات کنونی در این کشورها، 
ضعف های گســترده ســاختاری است که 
امکان برآورده شــدن حداکثری انتظارات 

مردمی را می گیرد.
به صــورت کلی، سیاســت اصولی جمهوری 
اســالمی در منطقه، حفظ ثبات و مخالفت با 
هرگونه بی ثباتی است. بر این اساس، برگزاری 
انتخابات زودهنگام در عراق یا لبنان، برخالف 
سیاســت ایران و منافع پایدار این کشــور در 
منطقه است. به نظر می رسد که ما باید ضمن 
حمایت از دولت های مستقر در این کشورها، 
آن ها را به انجام اصالحات ضروری ساختاری 
تشویق کرده، تمرکز را بر آموزش های امنیتی 
قرار داده و همزمان، به سمت انعقاد پیمان های 
امنیتی و اطالعاتی به منظور مدیریت و تسلط 

بر تحوالت فرامرزی حرکت کنیم.
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نسل آگاهاستقبال توییتری ترامپ از اغتشاشات کربال
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  سیاســت: 
آمریــکا در واکنــش به تجمع یکشــنبه 
شــب تعدادی از اغتشاشــگران در اطراف 
کنسولگری ایران در شــهر مقدس کربال 
در عراق، مطلب منتشر شده در دو رسانه 
وابســته به عربستان سعودی را در صفحه 
رئیس جمهور  داد.  بازنشــر  توییتر خــود 
آمریکا در تازه ترین اقدام ضد ایرانی خود، 
به مطالب منتشر شده وبگاه »عرب نیوز« 
عربســتان ســعودی و »ایران اینترنشنال 
عربــی« کــه پیشــتر خبرهایــی درباره 
وابســتگی این رســانه به ولیعهد سعودی 

منتشر شده بود، استناد کرده است.
اغتشاشگران  از  یکشــنبه شــب تعدادی 
که با اتوبوس به شــهر کربال وارد شــده 
بودند، به کنســولگری ایــران در کربالی 
معلی حمله بردند. بــه دنبال این تجمع، 
سرکنسول ایران اعالم کرد اوضاع به حالت 
عادی بازگشته اســت. به گزارش فارس و 
العالم؛ براساس برخی تصاویر منتشر شده 
در فضای مجازی افراد ناشناس در اطراف 
کنســولگری ایران در کربــال حضور پیدا 
کرده و اقدام به ســنگ پرانی به ساختمان 
این کنســولگری کردند. ایــن افراد قصد 
تخریب و ورود به کنســولگری را داشتند 
که با اقدام به موقع نیروهای امنیتی عراق، 
ناکام ماندند. در پی این ناآرامی ها در شهر 
مقدس کربال، سرکنســول ایران در کربال 
تأکید کرد اوضاع آرام شده و شرایط تحت 

کنترل است. 
بنــا به گفته شــاهدان عینی، ایــن افراد 
هواداران شــخصی بــه نــام »الصرخی« 
هســتند و با اتوبــوس از اســتان بابل و 
دیوانیــه به کربــال منتقل شــده بودند. 
الصرخی از عالم نمایانی است که در یکی 

از پایتخت های عربی خلیج فارس مستقر 
اســت و داعیه مرجعیت دارد و پیرواِن کم 
شــمار اما بی پــروای او، تاکنون چندین 
بار در کربــالی معلی و دیگر شــهرهای 
عراق دســت به اغتشاش و آشوب زده اند. 
وزارت خارجــه عراق تأکیــد کرد حوادث 
رخ داده در کنســولگری ایــران در کربال 
ســبب نخواهد شــد در روابط دوستانه و 
حســن همجواری بین دو کشور همسایه 
خللی ایجــاد شــود. وزارت خارجه عراق 
ضمــن محکومیت حمله به کنســولگری 
ایــران در کربال، تأکید کــرد هیئت های 
دیپلماتیــک، خــط قرمز بغداد هســتند. 
پایگاه خبری »بغداد الیوم« ضمن انتشــار 
بیانیــه  وزارت خارجه عراق، به نقل از این 
نهاد گزارش داد بغداد تعهد خود را نسبت 
بــه هیئت های دیپلماتیک اعالم می کند و 
این مسئله، بر اســاس توافق نامه وین در 
روابط دیپلماتیک است. بغداد ضمن تأکید 
بر ضرورت در معــرض خطر قرار نگرفتن 
امنیــت هیئت هــای دیپلماتیک خارجی 
در عراق، تصریح کــرد امنیت هیئت ها و 
کنســولگری ها، »خط قرمزی اســت که 
نمی تــوان از آن عبور کرد«. در این بیانیه 
تأکید شد مسئوالن امنیتی، اقدامات الزم 
را انجام داده اند تا به امنیت این هیئت ها، 

هیچ آسیبی وارد نشود.

سیاست: مردم و دانشجویان و دانش آموزان 
با حضور گســترده خود در روز ملی مبارزه 
با اســتکبار، بار دیگر انزجــار و نفرت خود 
از مســتکبران عالم را به رخ شیطان بزرگ 
کشــیدند. برگزاری گســترده راهپیمایی 
13 آبان به مناســبت سالگرد تسخیر النه 
جاسوســی ســابق آمریکا مانند سال های 
گذشته در رسانه های خارجی بازتاب یافته 
گزارشی  در  اســت. خبرگزاری »رویترز«، 
در مورد این راهپیمایی نوشته است: »روز 
دوشنبه در ســالگرد تسخیر سفارت سابق 
ایاالت متحده، هزاران نفــر از ایرانی ها در 
نزدیکی این مقر شــعار »مرگ بر آمریکا« 
ســردادند و فرمانده ارتش ایران هم ایاالت 
متحده را به عقرب زهرآگینی تشــبیه کرد 
که به دنبال آسیب زدن به ایران است«. این 
گزارش می افزاید: »تلویزیون دولتی نشــان 
داد که جمعیت خیابان های اطراف این مقر 
ســابق که پس از انقــالب 1979 به »النه 
جاسوســی« معروف شــده را، پر کرده اند. 
به گزارش رســانه های دولتی، راهپیمایی 
و تجمع هایــی در حدود هــزار منطقه در 

سرتاسر این کشور برگزار شده است«.
رویترز در ادامه به سخنرانی امیر سرلشکر 
»سید عبدالرحیم موســوی« فرمانده کل 
ارتش جمهوری اســالمی ایران اشاره کرده 
که تأکید کرد واشــنگتن به دنبال از بین 
بردن استقالل ایران است. در این گزارش به 
بیانات اخیر رهبر معظم انقالب در خصوص 
بی فایده بودن گفت وگو با آمریکا هم اشاره 
و عنوان شــده اســت در مجلس شــورای 
اســالمی هم علیه آمریکا شــعار داده شد. 
این خبرگزاری با اشــاره به خروج یکجانبه 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران، نوشته 
اســت: از زمان این اقدام »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور آمریکا، تنش میان دو کشور 
به اوج رسیده است.

به گزارش فارس، سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانــده کل ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران در ســخنرانی یوم اهلل 13 
آبان در مقابل النه جاسوسی، اظهار داشت: 
دشــمنی و عداوت آمریکا بــا ملّت ایران، 
نه به موضــوع به خصوصی مثــل موضوع 
هسته ای منحصر و نه قائم به شخص است، 
تضــاد غــرب و آمریکا با ایــران یک تضاد 
راهبردی اســت نه تاکتیکی، اختالف بین 
نظام اســتکبار و جمهوری اسالمی ماهوی 
و محتوایی و ریشــه ای اســت. سرلشــکر 
موســوی افزود: آمریکا خود را در تقابل با 
اسالِم ضداســتکباری تعریف کرده و تقابل 
حّتی به ظاهر تعاملشــان بــا نظام در همه 
دوره های گذشــته و حال و آینده به جهت 
خنثی سازی، براندازی یا انحراف نظام است.

سرلشکر موســوی ابراز داشت: نظام سلطه 
برای ادامه اســتیالی شیطانی خود، تالش 
می کند کــه گفتمان ســازش را در قالب 
واژه هــای خاکســتری بــه ملّــت آزاده و 
حق طلب ایران تحمیل کند، اّما با پایداری و 
ایستادگی ملّت بزرگ ایران، امروز گفتمان 
مقاومت در سراسر منطقه گسترش یافته و 
به الگویی کارآمد در برابر نظام سلطه تبدیل 

شده است.

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

بازتاب

سیاست داخلیسیاست خارجی
فریاد مرگ بر آمریکا در 13 آبان از خزر تا خلیج فارس شنیده شددم خروس آمریکا در حمله به کنسولگری ایران بیرون زد

دولت
روایت ربیعی از ماجرای نامه به پادشاه عربستان 

 پیشنهاد صلح
در منطقه

سخنگوی دولت در مورد 
نامه روحانی به پادشــاه 
عربستان گفت: اساس نامه ها صلح 
و ثبــات منطقه بوده اســت؛ ما 
معتقدیم دو جانبه های متعددی 
می تواند در منطقه شکل گیرد و 

فشارهای آمریکا نباید ســبب دوری همسایگان شود. وی 
افزود: کشورهای منطقه منافع عمیقی در این منطقه دارند. 
کشورهای خارج از این منطقه، حتی ابرقدرتی مانند آمریکا، 
براســاس منافع خود در این منطقه فعالیت می کنند و اگر 

منافعشان ایجاب نکند، منطقه را ترک خواهند کرد. 

سیاست  خارجی
معاون سیاسی سپاه :

 ما با نیرنگ آمریکا
  آشنا هستیم

ســپاه  سیاســی  معاون  مهر: 
گفت: نیرنگ جدید آمریکایی ها 
فشارهای حداکثری  و  تحریم ها 
برای کشــاندن ایــران پای میز 
مذاکــره اســت. ســردار یداهلل 
دیروزدر  ظهــر  از  پیش  جوانی 

مراســم یوم اهلل 13 آبان کرج، افزود: مــا با این نیرنگ 
و روحیه فشارهای آمریکا آشــنا هستیم، آمریکا تحریم 
حقوق بشــر، تحریم موشکی و هسته ای علیه ایران دارد 
تا راه های نفوذ بر کشورمان را هموار کند، اما ما رهبری 

با بصیرت داریم.

مجلس
طرح مجلس برای الزام دولت 

سرفصل جنایات آمریکا در کتاب های 
درسی وارد شود

در  مجلس  نماینــدگان  فارس: 
جلســه علنی دیروز، دولت را به 
تعیین سرفصل جنایات آمریکا در 
کتاب های درسی ملزم کردند و بر 
همین اساس این طرح در اولویت 
مجلس  دســتورکارهای  بررسی 

شــورای اســالمی قرار گرفت. محمدمهدی زاهدی رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح این طرح 
گفت: طرح مذکور دو ماه پیش در این کمیسیون به تصویب 
رسید و در روز 13 آبان پیشنهاد دادیم این طرح در اولویت 

بررسی مجلس قرار گیرد. 

روزنامــه قدس در روز پنجشــنبه 98/8/15 
منتشر نخواهد شد و شماره بعدی این روزنامه 

را در روز شنبه هفدهم آبان ماه بخوانید.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

مشهد مقدس می تواند به مرجعیت علمی جهان اسالم تبدیل شود  آستان: نشست علمی »راهبردهای تقویت علمی-فرهنگی مشهد مقدس در فضای علمی بین المللی« با سخنرانی رئیس دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد. در این نشست که در سالن نخبگان بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد برگزار شد، دکتر مرتضی رجوعی بر ظرفیت های بالقوه حرم مطهر رضوی برای تقویت علمی 

مشهد مقدس تأکید کرد و افزود: با وجود حوزه علمیه کهن خراسان و 30 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی این ظرفیت وجود دارد که مشهد مقدس به مرجعیت علمی جهان اسالم تبدیل شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی:

 زائران باید بتوانند 
معارف واالی رضوی را سوغات ببرند

قدس: مرجع عظام تقلید بر توجه هر چه بیشتر آستان قدس رضوی به زائران 
محروم تأکید کرد.آیت اهلل صافی گلپایگانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
که در بیت ایشان در قم انجام شد، با قدردانی و تشکر از فعالیت های انجام شده 
در آن آستان مقدس، گفت: مقام خدمتگزاری حضرت امام رضا)ع(، افتخار بزرگی 
اســت که نصیب شما شده است و باید شاکر این نعمت عظما باشید و شکر آن 
این است که بتوانید تمام سعی و تالش خود را در احیای امر اهل بیت)ع( به کار 

بگیرید و به زائران آن حرم ملکوتی به بهترین نحو خدمت  کنید.
حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی، با اشاره به جایگاه معنوی مشهد مقدس افزود: 
مشــهد، پایگاه بزرگ امامت و والیت است. حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 
مورد احترام همه مســلمانان و حتی غیرمسلمانان است. هر زائری که وارد آنجا 
می شود، باید بتواند از فضای معنوی آن حریم امن الهی استفاده کرده و معنویت و 
معارف واالی رضوی را سوغاتی ببرد. باید از ظرفیت جهانی این بارگاه ملکوتی در 

جهت احیا و نشر معارف نورانی قرآن و اهل بیت)ع( استفاده کنیم.
آیت اهلل صافی گلپایگانی در قســمت دیگری از توصیه های خود افزود: نسبت به 
مسائل دینی و فرهنگی شهر مقدس مشهد اهتمام جدی داشته باشید تا بتوانید 
فضای این شــهر مقدس را آکنده از معنویت و نورانیت معارف رضوی نمایید و 
مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را که بر عهده همه ماست به بهترین شکل 
انجام دهید. همچنین نسبت به زائرانی که وضعیت مادی خوبی ندارند و تسهیل 
در امر آن ها، توجه بیشتری داشته باشید که مورد رضایت آن حضرت خواهد بود.

آیــت اهلل صافی گلپایگانی در پایان، ضمن مســئلت توفیقــات روزافزون برای 
حجت االســالم والمسلمین مروی از خداوند متعال، گفت: در آنچه ما شنیدیم و 
دیدیم، بحمداهلل تعالی موفق بودید و ان شاء اهلل روز به روز بر توفیقات شما افزوده 
شود و عنایات حضرت ولی عصر)عج( شامل حال شما و همه خدمتگزاران شریف 

آستان حضرت ثامن االئمه)ع( شود.

با حضور هزاران زائر عزادار از هندوستان و پاکستان برپا شد  
 اجتماع بزرگ عزاداران اردوزبان 
 jدر بارگاه منور امام هشتم

آســتان: اجتماع باشــکوه هزاران زائر 
عزادار اردوزبان از کشورهای هندوستان 
و پاکستان در حرم مطهر رضوی برپا شد.
عنــوان  بــا  عظیــم  اجتمــاع   ایــن 
»اجتماع ماتم داری« با حضور 7هزار زائر 
اردوزبــان که پس از تشــرف به کربالی 
معلی به حرم مطهر رضوی مشرف شده 

بودند، در رواق بزرگ امام خمینی)ره( با میزبانی اداره زائران غیرایراني آستان قدس 
رضوي برگزار شد.

عزاداران در حالی که سربندهای سبز به سر بسته بودند با سر دادن ندای »لبیک یا 
علی)ع(«، »لبیک یا حســین)ع(«، »لبیک یا امام رضا)ع(«، »لبیک یا زهرا)س(« و 
»لبیک یا مهدی)عج(« بار دیگر با اهل بیت عصمت و طهارت)ع( تجدیدپیمان کردند.
در این آیین معنوی حجت االســالم والمسلمین سیدظهر الحســن نقوی به ایراد 

سخنرانی پرداخت و مطالبی درباره تقوا و پرهیزگاری و آداب زیارت بیان کرد.
وی اظهار کرد: امروز دشمنان دین اسالم با راه اندازی جنگ فرهنگی می خواهند به 
اذهان مسلمین نفوذ کنند بنابراین ما باید با سالح تقوا که قوی ترین سالح برای مقابله 

با ترفندهای دشمن است مانع نفوذ دشمن شویم.
ســیدظهر الحسن نقوی با بیان اینکه مهم ترین ابزار دشمن در جنگ نرم کشاندن 
 جوانان و نوجوانان به باتالق تباهی اســت، افزود: زیارت اهل بیت)ع( و بارگاه منور 
امــام رضا)ع( با رعایت آداب زیارت موجب اســتجابت دعا و مصون ماندن در برابر 
نقشه های شوم دشمنان می شود. وی والیت اهل بیت)ع( را یک نعمت الهی برشمرد 
و گفت: ما باید قدردان این نعمت بزرگ باشــیم و با پیروی از سیره این بزرگواران 

زندگی خودمان را نورانی کنیم.
این مراسم با قرائت قرآن، تواشیح خوانی، مرثیه سرایی و عزاداری توسط مرتضی نگری 
و فهیم حیدر ادامه یافت و عزاداران در صفوفی منظم با نوحه خوانی و اجرای آیین های 
خاص اردوزبانان اشک ماتم در رثای اهل بیت)ع( ریختند.اهدای بسته های فرهنگی 
و توزیع دعوت نامه مهمانسرای حضرت رضا)ع( از سوی اداره زائران غیرایراني آستان 

قدس رضوي از دیگر برنامه ها برای زائران اردوزبان بود.

 jویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن عسکری 
در حرم رضوی

 آســتان: همزمان بــا ایام شــهادت
برنامه  های  امام حسن عسکری)ع( ویژه 
عزاداری و سوگواری در حرم مطهر امام 

رضا)ع( برگزار می  شود.
ویژه برنامه شب شهادت یازدهمین امام 
شیعیان، امام حسن عسکری)ع( سه شنبه 
پس از نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت 

امین اهلل در رواق امام خمینی)ره( آغاز می شود و تا ساعت 20 ادامه دارد. 
در این مراسم آیت اهلل کاظم صدیقی به ایراد سخنرانی می پردازد و آقایان علی برادران 

و امیرکردی به روضه خوانی و مدیحه سرایی خواهند پرداخت.
مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( چهارشنبه ساعت 
9 صبح با حضــور زائران و مجاوران در رواق امام خمینی)ره( برگزار می  شــود. در 
این برنامه حجت االسالم والمسلمین محمدجواد محمدی در جمع زائران و مجاوران 
رضوی به بیان ســیره امام حسن عســکری)ع( خواهد پرداخت و در ادامه مداحان 

خاندان عصمت و طهارت به مرثیه سرایی و سینه زنی می  پردازند.
 مراســم عــزاداری ویژه خواهــران نیز در روز شــهادت این امام مظلــوم با عنوان 
»خورشید سامرا« در رواق حضرت زهرا)س( همراه با سخنرانی و روضه خوانی برگزار 
می  شود.برگزاری حلقه  های معرفت، جوانه  های معرفت، سخنرانی در مسجد گوهرشاد 
و همچنین برگزاری ســخنرانی ویژه زائران غیرایرانی از دیگر برنامه  های شب و روز 

شهادت امام حسن عسکری)ع( است.

اجتماع بزرگ 2 هزار خادم قرآنی در حرم مطهر رضوی
آستان: حرم مطهر رضوی در سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( میزبان اجتماع 

بزرگ »خادمین قرآن و عترت« با حضور خادمان افتخاری دارالقرآن الکریم است. 
در اجتمــاع بزرگ »خادمین قرآن و عترت« با حضور خادمان افتخاری دارالقرآن 
الکریم حرم مطهر رضوی حدود 2 هزار خادم قرآنی آستان قدس رضوی از میدان 
شهدا به سمت حرم مطهر رضوی پیاده روی می کنند. این مراسم پس از نماز مغرب 
و عشــا برگزار می شــود و عزاداران پس از ورود به حرم مطهر رضوی با حضور در 
دارالقرآن الکریم این حرم مطهر در سوگ شهادت امام حسن عسکری)ع( عزاداری 
و سوگواری می کنند.حرم مطهر رضوی همچنین در شب شهادت این امام همام 

میزبان محفل قرآنی »ام ابیها« خواهد بود.
محفل قرآنی شب شهادت امام حسن عسکری)ع( ویژه خواهران سه شنبه شب در 
رواق مبارکه حضرت زهرا)س( برگزار می شود که در این محفل قرآنی خانم ها مهین 
صاحب دیوانی، مریم خطیب و سمانه سادات موسوی به تالوت آیاتی از کالم وحی 
خواهند پرداخت.محفل قرآنی »کرسی تالوت، در جوار عترت« نیز در شام شهادت 
امام یازدهم ســاعت 20 تا 22 در رواق بزرگ امام خمینی)ره( برگزار می شــود. در 
این محفل نورانی جواد پناهی، حامد علیزاده، ســیدمحمدجواد هاشمی و محمود 

محمدی نیا آیاتی از کالم اهلل مجید را تالوت می کنند.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
معــاون فرهنگــی و اجتماعی ســازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی مهم ترین 
راهبرد این سازمان را جریان سازی فرهنگی 
برای تأثیرگذاری در کشور و جهان اسالم 

اعالم کرد. 
حجت االسالم والمسلمین محسن بذرگری 
در گفت وگو با خبرنگار قدس به مناسبت 
روز فرهنــگ عمومی، افزود: رســالت و 
مأموریت اصلی آستان قدس رضوی برابر 
جایگاه و ســیره اهل بیت)ع(، رســالتی 
فرهنگی است به همین دلیل پس از انقالب 
اســالمی، فرهنگ به عنــوان اصلی ترین 
دغدغــه مورد توجــه سیاســت گذاران، 
تصمیم سازان و متولیان آستان به ویژه در 

دوره تولیت جدید قرار گرفته است.
این مقام مســئول در بیان اهمیت جایگاه 
بارگاه مطهر حضرت امام هشــتم)ع( در 
کشــور، منطقه و جهان تصریح کرد: حرم 
نورانــی و مطهر امام رضــا)ع( یک پایگاه 
مذهبــی و دینی، فرهنگــی و اجتماعی، 
انقالبی و ارزشی است که در ادوار و اعصار 
گوناگون مورد توجه عاشقان و دلباختگان 
حضــرت ثامن الحجج)ع( حتــی پیروان 
ســایر ادیان و مکاتب مختلف قرار داشته 
و ایــن یعنی وجود انباشــتی از فرصت ها 
و زمینه های قابــل اعتنا و بعضاً بی بدیلی 
که باید به عنوان میدان وســیع عملیات 

فرهنگی مورد بهره برداری قرار بگیرد. 
اضافه  بذرگری  والمسلمین  حجت االسالم 
کــرد: در بخش دینــی و مذهبی، حضور 
گسترده زائران برای زیارت و کسب معرفت 
یک فرصت معنوی و قابل توجه است، ضمن 
اینکه سخن از یک یا چند یا هزار و ده هزار 
زائر و... نیســت، بلکه صحبت از جمعیتی 

نزدیک به 30 میلیون زائر در سال است. 
معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان با 
اشاره به اینکه این حرم ملکوتی، یک پایگاه، 
ظرفیت و فرصت اجتماعی، انقالبی و ارزشی 
است، افزود: با بررســی سابقه اتفاقات در 
طول ادوار و قرون مختلف به وجود ارتباط 
و اتصال فرهنگی و اجتماعی این رویدادها 
با حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( پی 
می بریم که یکی از بهترین مثال ها در این 
مورد، موضوع قیام تاریخی مردم و حادثه 
مسجد گوهرشاد مشهد در پی اعتراض به 

اصالحات ضددینی در ایران است.
وی اضافه کرد: آســتان ملکوتی حضرت 
رضا)ع( در طول سال ها و دوره های مختلف، 
یک پایــگاه مردمی بوده و یکی از بهترین 
دوره های بروز و ظهور این مطلب، مبارزات 
ملت مســلمان ایران به ویژه مردم مشهد 
در دوره پیش از پیروزی انقالب اســالمی 
ایران برای ســرنگونی رژیم ستمشــاهی 
پهلوی و دوران هشــت سال دفاع مقدس 
پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده است. 
وی افــزود: حضور ســرداران و رزمندگان 
 اســالم در این حرم نورانی و عتبه بوســی 
علی بن موســی الرضا)ع( بــرای اعزام به 
جبهه های حق علیه باطــل، بیان کننده 

جایگاه ارزشی این آستان مقدس است.

 حرم مطهر رضوی پایگاهی 
برای همه آزاداندیشان 

حجت االســالم والمســلمین بذرگری در 
بیان جایــگاه حرم مطهر رضوی به عنوان 
پایگاهــی برای ارتقــای فرهنگ مذهبی 
متذکر شد: ســاالنه چندین میلیون زائر 
غیرایرانــی بــرای زیارت بــارگاه مقدس 
امام هشــتم)ع( به مشهد مقدس مشرف 
می شــوند که الزم است تأکید شود این ها 
مسافر و گردشگر نیستند بلکه به عنوان زائر 
و با شاخصه های مربوط به زیارت مشرف 
می شوند و همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
فرهنگی کشور باید با این نگاه و این ویژگی 

مرتبط با زیارت به آنان توجه کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی این ســازمان 
عنوان کــرد: مطابــق پیش بینی برخی 
از دســتگاه های مربــوط از جملــه دفتر 
نمایندگی شــمال شــرق وزارت خارجه 
در مشــهد، تا پایان سال حدود 4میلیون 
زائر عراقی به مشــهد مشرف می شوند و 
این یک فرصــت فرهنگی و معنوی برای 
آســتان قدس رضوی جهت تأثیرگذاری 
در مقولــه فرهنگ جهان اســالم با این 
حضــور میلیونی زائران عراقی اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: غیــر از زائران میلیونی 
ایرانی و غیرایرانی فرصت ارتباط و تعامل 
با سایر مذاهب، ادیان و مکاتب هم در این 
آستان مقدس فراهم است، به گونه ای که 
خیلی از زائرانی که شیعه هم نیستند اما 
محب اهل بیت)ع( هستند برای زیارت به 
حرم مطهر رضوی مشرف می شوند و تنها 
در همین دهه پایانی ماه صفر شاهد حضور 
هزار نفر از برادران و خواهران اهل ســنت 
از استان های مختلف کشور مانند گلستان، 
سیستان و بلوچســتان، کردستان و... در 
مشهد مقدس برای زیارت حرم مطهر امام 
رضا)ع( بوده ایم. این مقام مسئول تصریح 
کرد: غیر از برادران و خواهران اهل سنت، 
برخی از پیروان سایر ادیان ابراهیمی هم به 
زیارت مضجع شریف امام هشتم)ع( مشرف 

می شــوند. وی ادامه داد: سال گذشته که 
همایــش امام رضــا)ع( و ادیان ابراهیمی 
در آســتان قدس رضوی برگزار شد، اعالم 
شد که بســیاری از ارمنی ها، مسیحی ها، 
زرتشــتی ها و ادیان و مکاتب مختلف به 
عنوان محبین امام رضا)ع( به زیارت بارگاه 
این امام همام نائل شده و حاجت می گیرند.

  تنوع مخاطبان، فرصتی برای 
برنامه ریزان فرهنگی 

حجت االسالم والمسلمین بذرگری به مزیت 
تنوع مخاطبان و زائران بارگاه ملکوتی امام 
هشتم)ع( هم اشــاره کرد و افزود: در ایام 
ویژه و مناســبت های خاص زیارتی مانند 
تعطیالت نوروزی، دهه کرامت، دهه پایانی 
ماه صفر، تعطیالت تابستانی، اعیاد مذهبی 
و دینی و... با خیل عظیم زائران، آن هم با 
تنوع مخاطب در اقشار و سنین مختلف، 
مردان، زنان، کــودکان، نوجوانان، جوانان، 
ســالمندان و... روبه رو هســتیم و تنوعی 
گسترده در نوع مخاطبان از نظر جنسیت، 
ســن و ســال، مدارج علمی و معلومات، 

مشاغل، اعتقادات و باورها و... را شاهدیم. 
وی تأکید کرد: آمار و ارقام نشــان دهنده 
این اســت که در ایام نــوروز، بیش از 75 
درصد زائران به صورت خانوادگی به مشهد 

مقدس مشرف می شوند. 
وی یادآور شد: همین تنوع و تعداد حضور 
زائران در مشــهد مقدس در طول سال از 
جملــه تأکیدات رهبر معظــم انقالب به 
تولیت فعلی آســتان قدس رضوی است 
که در رهنمودهایی به ایشان فرمودند: باید 
تالش شــود تا آستان قدس رضوی از 30 
میلیون زائری که در طول سال به مشهد 
مقدس مشرف می شوند حداقل ساالنه با 

5میلیون زائر، ارتباط فرهنگی برقرار کند.

  ضرورت برنامه ریزی و عمل 
به برنامه تدوین شده

معاون فرهنگی و اجتماعی این ســازمان 
در بخــش دیگری از ســخنانش با تأکید 
بر ضــرورت برنامه ریزی مبتنــی بر این 
فرصت ها، به برنامه تدوین شده در عرصه 
فعالیت های فرهنگی این آســتان مقدس 
اشــاره و اظهار کرد: برای توجه و استفاده 

بهینه از این ظرفیت ها و فرصت های بیان 
شده باید برنامه داشته باشیم و مهم تر اینکه 
در یک زمانبندی مشخص و باثبات؛ متعهد 
به عمل و اقدام نســبت به برنامه تدوین 
شده نیز باشــیم؛ چراکه نداشتن برنامه و 
یا عمل نکردن به برنامه هر دو اشــکال و 
دوروی خسارت بار در همه حوزه ها از جمله 

فرهنگ هستند. 
این مقام مســئول متذکر شد: به همین 
دلیل ما در فعالیت های سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی خودمان را متعهد 
کرده ایم که مبتنی بر اســناد باالدســتی 
برنامه داشته باشیم و همچنین بر مبنای 

برنامه تدوین شده، عمل کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین بذرگری تأکید 
کرد: ســخنان و فرمایشــات امام راحل و 
رهبر معظم انقالب و احکام صادره از سوی 
ایشان در انتصاب تولیت های فعلی و سابق 
این آســتان ملکوتی و اسناد تدوین شده 
در حوزه فرهنگی کشــور مهم ترین اسناد 
باالدســتی در تنظیم برنامه مورد نظر در 
نقشــه راه و فعالیت های سازمان فرهنگی 

آستان قدس رضوی به شمار می آید.
وی در مــورد بند چهــارم در حکم رهبر 
معظــم انقــالب اســالمی در انتصــاب 
تولیت های فعلی و ســابق آســتان قدس 
رضوی گفت: بند چهارم این احکام صادره 
که ناظر بر حوزه فرهنگ است، تنها بندی 
است که در منشــور رهبر معظم انقالب 
برای فعالیت های فرهنگی آستان ملکوتی 
حضرت رضا)ع( به جغرافیا و گستره ملی 

و جهان اسالم اشاره کرده است.

  کادرسازی با اتکا به مبانی 
معرفتی، انقالبی و ارزشی

حجت االســالم والمســلمین بذرگری در 
مورد راهبرد کادرسازی در فعالیت های این 
ســازمان و مؤسسه های تابعه آن هم گفت: 
منظور از کادرســازی یعنی اینکه یک کادر 
انسانی مؤمن، متعهد و انقالبی در حوزه های 
مختلف در کشــور تربیت کنیــم. مثالً با 
اســتفاده از ظرفیت اردوگاه های مؤسســه 
جوانان آستان قدس رضوی مثل اردوگاه های 
دانشجویی و اردوگاه فرهنگی امام رضا)ع( در 
باغ بیلدر یا اردوگاه و باغ خاتون ویژه بانوان 

در مرکز امــور بانوان و خانــواده، اقدام به 
تربیت نسلی از جوانان و نوجوانان بر اساس 
یکسری مبانی معرفتی، انقالبی و ارزشی و با 
مدل ها و قالب های خاص از جمله دوره های 
هفت روز در بهشــت یا دوره های آموزشی 
و معرفتی خانواده های رضوی و... می شــود 
که حضور شرکت کنندگان دراین دوره ها و 
آموزش ها در راستای کادرسازی فرهنگی در 

کشور است.
تربیــت مبلغان دینــی و انقالبی، تربیت 
مربیان قرآن کریــم در مرکز قرآن کریم 

آستان قدس رضوی، تربیت 
مربیان ورزشــی و... با فراهم 
شدن بستر خادمیاران رضوی 
و... از دیگــر مــوارد بود که 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
این ســازمان به آن ها اشاره 
و خاطرنشان کرد: همه این 
مــوارد از جمله نمونه هایی 
اســت کــه بــه منظــور 
کادرسازی فرهنگی در این 
می شود.وی  دنبال  سازمان 
در بیان راهبرد سوم یعنی 
شبکه ســازی فرهنگی هم 
اظهــار کرد: راهبرد ســوم 
بحث شبکه ســازی است تا 
بتوانیم یک شبکه گسترده 
از فعالیت هــای فرهنگــی 
بســتر خدمت  در  اثرگذار 
خادمیاران رضوی و شبکه 
زائران  به  فرهنگی  خدمات 
در کشور راه اندازی شود که 
تاکنون 15 کانون خادمیاری 
فرهنگی با عناوینی همچون 

خادمیاران رضوی در حوزه های شعر، هنر، 
کتاب، ورزش، جوانان، بانــوان و خانواده، 
نوجوانان و... در کشــور راه اندازی شــده 
و حــدود بیش از 20 هزار نفر از سراســر 
کشــور)زن و مرد( به عنــوان خادمیاران 
رضوی در این کانون ها نام نویسی و خدمت 
می کنند.این مقام مسئول یادآور شد: هدف 
از راه انــدازی این کانون های خادمیاری در 
راستای شبکه ســازی و استفاده از شبکه 
گسترده خادمان فرهنگی حضرت رضا)ع( 
در سراسر کشور است که در هر موضوعی 
و هر مکان و شهر و استانی که الزم باشد تا 
یک عملیات فرهنگی انجام شود یا خدمتی 
فرهنگی ارائه شود، این خادمیاران رضوی 
بتوانند وارد میدان شــوند. مثالً برگزاری 
کرسی های تالوت قرآن کریم، سرکشی از 
خانواده های معظم شهدا، خدمات فرهنگی 
بــه زائران اســتان های مختلــف و حتی 
استفاده از خادمیاران رضوی در تبلیغ در 

مناسبت های مختلف و... .

  نقش آفرینی
بر مبنای ظرفیت های درون زا 

معاون فرهنگی و اجتماعی این ســازمان 
در بخش دیگری از ســخنانش به موضوع 
اولویت های مطرح شده در نشر کتاب های 
مرتبــط با نیازهای زائــران در پنج محور 
معارف اســالمی و آموزه های اهل بیت)ع( 
به خصوص معارف رضوی، انقالب اسالمی، 
فرهنگ زیارت، ســبک زندگــی ایرانی و 
اســالمی، در قالب های داســتانی و رمان 
در حــوزه کودک و نوجــوان، فعالیت در 
حوزه ســوغات فرهنگی زائر به این عنوان 
که آســتان قدس رضوی باید یک الگوی 
فرهنگــی برای تهیه ســوغات مبتنی بر 
تولیدات ایرانی با فرهنگ ایرانی و اسالمی 
اقدام کند و به لحاظ حوزه اقتصاد فرهنگ 
هم موضوع سوغات زائر مهم است و... نیز 
اشــاره کرد.وی افزود: آنچه آستان قدس 
رضوی در فرهنگ عمومی کشــور انجام 
داده اســت، به عنایت امام رضا)ع( بوده تا 
این نهاد مقدس هم بر اساس ظرفیت های 
خود توانسته باشــد برای تأثیرگذاری در 
فرهنگ عمومی کشــور نقش آفرینی کند 
ولــی با توجه بــه امکانــات، ظرفیت ها و 
فرصت های آســتان قدس آن چیزی که 
اتفاق افتاده با آنچه باید اتفاق بیفتد هنوز 

فاصله زیادی دارد.

مطابق پیش بینی 
برخی از 

دستگاه های 
مربوط از جمله 
دفتر نمایندگی 

شمال شرق وزارت 
خارجه در مشهد، 

تا پایان سال حدود 
4میلیون زائر 

عراقی به مشهد 
مشرف می شوند

بــــــــرش

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی آستان قدس در گفت وگو با قدس تشریح کرد 

بارگاه منور رضوی؛ نهاد جریان ساز در فرهنگ
وی
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 با سالم و خســته نباشید. جا دارد از 
طرح ویلچر آزاد قدردانی و تشــکر کنیم 
اما پیشنهاد می شود مکانی برای استقرار 
ایــن ویلچرها در ورودی هــا و صحن ها 

پیش بینی فرمایید.
09150005264

 بعضی از مساجد برای دعوت سخنران 
با مشکل مالی مواجه هستند خوب است 
آستان قدس با اعزام سخنران به مساجد 
در مناســبت های خــاص، کار فرهنگی 

خوبی انجام دهد.
09150005784

 با ســالم. لطفاً ســاعات رفت و آمد 
خطوط ویژه اتوبوس  های اطراف حرم را با 
هم یکی کنید تا مردم دچار اشتباه نشوند.

09150009860

 لطفاً سازه هایی را که برای ایستادن 
در نوبت صف ماشین برقی گذاشته اید، 

بردارید.
09150000460

خدمــات رفاهی آســتان قدس برای 
زائران درمانده و در راه مانده باید بیشــتر 
شود. لطفاً به این موضوع هم توجه کنید.

09160003421

طرح نوســازی بافت فرسوده اطراف 
حرم که توسط راه و شهرسازی تدوین 
شد، با غفلت از فضای سبز، درختکاری 
و ایجاد فضای بازی برای بچه ها، اطراف 
حرم مطهــر را به تلــی از آهن و بتن 
بی روح و بی قواره تبدیل کرده اســت. 

لطفاً آستان قدس، چاره ای بیندیشد. 
09150009625

اردوهای جهادی خادمیاران 
سالمت در مناطق محروم 

کهگیلویه و بویراحمد
آســتان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضــوی در کهگیلویــه و بویراحمــد از 
برگزاری اردوهای جهادی کانون سالمت 
این دفتر و اســتقرار بیمارستان صحرایی 
در بخش محروم این استان و با همکاری 
خادمیاران رضوی همزمان با دهه پایانی 

صفر خبر داد.
ســتار هدایتخواه گفت: کانون خادمیاران 
سالمت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد همزمان با 
ایام سوگواری دهه آخر صفر و شهادت امام 
رضا)ع( و با همکاری بسیج جامعه پزشکی 
اســتان دو گروه جهادی سالمت در قالب 
پزشکان، دندانپزشکان، ماماها و پرستاران 
به مناطق محروم بخش های پاتاوه و زیالیی 

شهرستان های بویراحمد و دنا اعزام کرد.
وی افــزود: خادمیاران ســالمت رضوی در 
مدت اقامت در مناطق محروم روســتایی 

خدمات متنوعی به محرومان ارائه کردند.
به گفته وی همزمان بــا دهه پایانی صفر 
بیمارستان صحرایی خیریه نوآوران سالمت 
نیز با پیگیری کانون خادمیاری ســالمت و 
همکاری معاونت اجتماعی دانشــگاه علوم 
پزشکی یاســوج در بخش محروم مارگون 

مستقر شد.
مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
کهگیلویه و بویراحمد در ادامه تصریح کرد: 
استقرار این بیمارســتان صحرایی با هدف 
تعامل و هم افزایی خادمیاران سالمت با سایر 

مؤسسه های خیریه انجام شده است.
هدایتخواه با اشاره به استقرار تیم تخصصی 
و فوق تخصصی متشــکل از چشم پزشکان 
و دندانپزشــکان به مدت یک ماه در قالب 
دو بیمارســتان صحرایی در بخش محروم 
مارگون برای مداوای بیماران نیازمند، گفت: 
بیش از 200 نفر از بیماران نیازمندی که به 
خادمیاران دفتر آستان قدس در این استان 
مراجعه کردند برای مداوا به این مؤسســه 

معرفی شدند.
وی در پایان، برگزاری مراســم سوگواری و 
عزاداری ایام پایانــی دهه صفر با پیگیری 
خادمیاران تبلیغــی این دفتر نمایندگی را 
در مساجد و حسینیه ها یادآور شد و گفت: 
 حســینیه و مســجد امام علی)ع( شهرک 
امام حسین)ع(، مسجد روستای سرابتاوه، 
مسجد امام حسین)ع( روستای دشت روم، 
امامــزاده محمود)ع( روســتای ســادات 
محمودی )دهســتان هدف استان( و چند 
مسجد و حســینیه دیگر از جمله اماکنی 
است که میزبان برگزاری مراسم سوگواری 

دهه پایانی صفر بود.

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
نقشه راه سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 

الگوسازی، کادرسازی و شبکه سازی
معاون فرهنگی واجتماعی این ســازمان 
به تدوین نقشــه راه فعالیت های سازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی اشــاره و 
خاطرنشان کرد: مبتنی بر همه موارد بیان 
شــده اعم از اسناد باالدستی، فرصت ها و 
ظرفیت های موجود در آســتان ملکوتی 
حضرت رضا)ع( که بــه آن ها به اختصار 
اشاره شــد نقشه راه ســازمان فرهنگی 
تدویــن و پس از ارائــه به صاحبنظران و 
دریافت نقطه نظــرات آن ها به تمامیت 
ســازمان ابالغ شد و برش های ساالنه آن 
در حال اجراســت. وی توضیــح داد: در 
نقشه راه که کامالً عملیاتی طراحی شده 
به ســه راهبرد اصلی یعنی »الگوسازی«، 
»کادرسازی« و»شبکه سازی« توجه شده 
اســت تا اجرای این سه راهبرد منجر به 
جریان سازی فرهنگی شود و از این طریق 
است که می توان بر فرهنگ عمومی کشور 

اثرگذاری مستقیم داشت.
حجت االسالم والمسلمین بذرگری ادامه 
داد: هیــچ کاری در حــوزه فعالیت های 
ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی و 
مجموعه ها و مؤسسه های تابعه آن انجام 
نمی شود مگر مسیر همین سه راهبرد را 

طی کرده باشد.
ایــن مقــام مســئول گفــت: در زمینه 
الگوســازی مثالً با طرح الگوی فرهنگ 
میزبانی زائــر در دهه پایانــی ماه صفر، 
و  مردمــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
تشکل های گوناگون برای رسیدن به یک 

فرهنگ منسجم و هدفدار از میزبانی زائران 
دهه آخر صفر مــورد توجه قرار گرفت و 
در واقع هدف از این کار، رســیدن به یک 
الگوی فرهنگی برای میزبانی از زائران بود 
تا در همه مناســبت ها و برنامه ها از این 
الگو اســتفاده شود تا جایی که بتوانیم به 
الگوی میزبانی از زائــران امام رضا)ع( در 
تمام ایام ســال برسیم.معاون فرهنگی و 
اجتماعی این سازمان به موضوع مدارس 
امام رضا)ع( هم اشــاره کــرد و افزود: ما 
نمی توانیــم و نمی خواهیم ادعا کنیم که 
ســهم قابل توجهی از تعداد دانش آموزان 
را در مدارس امام رضــا)ع( جای داده ایم 
ولی می توانیم و بنا داریم ســهم خودمان 
را در معرفی یک الگوی مناسب آموزشی 
و تربیتی برای مدارس دانش آموزی داشته 
باشــیم به طوری که قابل بهره برداری در 

سطح ملی و جهان اسالم باشد. 
کالس های مهدالرضا)ع( آســتان قدس 
رضــوی از دیگر مواردی بود که این مقام 
مســئول به آن اشاره کرد و گفت: دغدغه 
 خانواده ها و نگرانــی آنان در مورد تربیت 
نونهاالن کشور موردی است که بسیاری 
از والدین به آن اشــاره می کنند و در این 
زمینه یک بستر مناســب و منتسب به 
آســتان ملکوتی حضرت رضــا)ع( و یک 
الگــوی تربیتی برای نونهاالن بر بســتر 
آموزش های قرآنی در جوار عترت، از سوی 
این نهاد مقدس تدارک دیده شــد تا این 

الگو، قابل اشاعه و معرفی در کشور باشد.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر



 نگاهی به شرایط اجتماعی 
آغاز غیبت 

معارف: در سالروز نهم ربیع االول كه مصادف با 
آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( است تصمیم 
گرفتیم در چند ســطر كوتاه بــه رخدادهایی 
كه پس از شــهادت امام حســن عسكری)ع(  
در ســامرا روی داد، اشــاره كنیم.روز جمعه، 
ـ.ق، امام حسن  هشــتم ربیع االول سال 260 ه
عسكری)ع( پس از اینكه نماز صبح را خواندند، 
بر اثر زهری كه هشت روز پیش معتمد به ایشان 
خورانده بود، به شهادت رسیدند. خبر شهادت 
امام در سراسر شهر ســامرا پیچید و مردم به 
احترام او عزاداری كردند. به گفته مورخان، در 
روز شــهادت امام حسن عسكری)ع(، سامرا به 
صحرای قیامت تبدیل شده بود.حكومت عباسی 
از مدت ها پیش براساس سخن رسول اهلل)ص( و 
امامان معصوم)ع( مبنی بر اینكه مهدی موعود، 
فرزند امام حسن عسكری)ع( است، امام یازدهم 
را زیر نظر داشــت و مراقب بــود تا فرزندی از 
ایشان نماند، اما امام یازدهم با پنهان نگه داشتن 
خبر والدت فرزندش این نقشــه را باطل كرده 
بود. پس از شهادت امام)ع(  كم كم خبر فرزندی 
به نام مهدی)عج( پخش شد و تالش چند باره 
خلیفه عباســی برای یافتن امــام مهدی)عج( 
 به نتیجه نرســید.عثمان بن سعید، نایب اول 
امام بــود كه با آغــاز غیبت ولــی عصر)عج(  
نامه های حضرت را به شــیعیان می رساند. از 
همین زمان بود كه شیعیان برای نخستین بار 

طعم غیبت را چشیدند. 
در دوران غیبــت صغرا چهــار نایب خاص، 
امر وســاطت میان امام)عج( و شیعیان را به 
عهده داشــتند و چنانكه خواهیم دید، همه 
آن ها معروف و سرشناس بوده اند. آنان جمعی 
بودند كه امام حسن عســكری)ع( در زمان 
حیات خود عدالتشــان را تأیید فرمود و همه 
را به عنوان امین امام زمان)عج( معرفی كرد 
و بعد از خود، ناظر امالك و متصدی كارهای 
خویــش گردانید و آن ها را با نام و نســب به 

مردم معرفی نمود.

 اسناد امامت در سن کودکی
مسئله خالفت و امامت در اسالم، تنها براساس 
لیاقت و شایســتگی افراد بوده و ســن و سال 
هیــچ تأثیری در آن ندارد. پیامبر اكرم)ص( در 
ســال سوم هجرت بعد از دعوت خویشان خود 
به اسالم، حضرت علی)ع( را كه نوجوانی بیش 
نبود به خالفت و وصایت منصوب كرد و به قوم 

خود دستور داد كه از او اطاعت كنند. 
همچنین در واقعه مباهله بــا نصارای نجران، 
آن حضرت امام حســن و امام حسین)ع( را در 
حالی كه كودك بودنــد به همراه خویش برد. 
شیخ مفید در این باره می نویسد: پیامبر همراه 
حسنین در حالی كه طفل بودند با نصارا مباهله 
كرد. بعد از آن، این امر هیچ گاه سابقه نداشت. 
این وقایع و شواهد بسیار دیگر تاریخی، دالیلی 
اســت كه امامت حضرت ولی عصر)عج( را در 

سن كودكی تأیید می كند.

دیدگاه

برگزاری نمایشگاه ملی عکس 
»قاب فیروزه ای« در سالروز 

 fآغاز امامت امام زمان

»یاســین  حجت االســالم  شبســتان: 
حســین آبادی« با اشــاره بــه اینكه برای 
گرامیداشــت یک هزار و یكصد و هشتاد 
و یكمیــن ســالروز آغــاز امامت حضرت 
ولی عصر)عــج( در روز نهــم ربیع االول، 
برنامه هــای مختلفی به همــت خادمین 
فرهنگی مســجد مقدس جمكران تدارك 
دیده  شده اســت، اظهار كرد: یكی از این 
برنامه ها كه در مركز هنر و رســانه مسجد 
مقدس جمكران در حال اجراست برپایی 
نخســتین نمایشــگاه ملی عكــس »قاب 

فیروزه ای« است.
معاون فرهنگی مســجد مقدس جمكران 
ادامه داد: این نمایشــگاه غیررقابتی است 
و حداكثــر 40 فریم از عكس های منتخب 
در نمایشگاه هایی كه در قم، تهران و چند 
شــهر دیگر برگزار خواهد شد در معرض 

بازدید قرار خواهند گرفت.
معاون فرهنگی مســجد مقدس جمكران 
با اشــاره به اینكه موضوع این نمایشــگاه 
»جمكران وعده گاه منتظران« اســت، ابراز 
كرد: تمامی عكس های ثبت شده از حضور 
مردم، مراســم و مناســک، معمــاری و...

امكان شركت در نمایشــگاه را دارند و به 
عكس های منتخب مبلغ یک میلیون ریال 
به عنوان تبركی از مسجد مقدس جمكران 

اهدا خواهد شد.
برگزاری  در حاشــیه  حسین آبادی گفت: 
این نمایشگاه چند رویداد ازجمله برگزاری 
تور عكاســی در مسجد مقدس جمكران و 
جلسات نقد و بررســی عكس ها با حضور 
برگزار خواهد  برجسته عكاســی  استادان 

شد.
وی بــا تأكید بر اینكه مهلت ارســال آثار 
به دبیرخانه جشــنواره تا اواســط آبان ماه 
ســال جاری است، ابراز كرد: افتتاحیه این 
نمایشــگاه در قم روز دوشنبه 13 آبان ماه 
در نگارخانه فرهنگ برگزار شد و برگزاری 
دیگر نمایشگاه ها نیز به تدریج اطالع رسانی 

خواهد شد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمكران در 
پایان خاطرنشــان كرد: هنرمندان عكاس 
برای كســب اطالعات بیشــتر و آگاهی از 
فراخوان نمایشــگاه می توانند به وب سایت 
 رســمی ایــن مكان مقــدس به نشــانی

www.jamkaran.ir مراجعه كنند.

 معارف  هشتم ربیع االول سال 260 هجری قمری سالروز شهادت 
مظلومانه یازدهمین پیشوای جهان اسالم و بزرگ معلم مكتب امامت 
اســت كه با آموزه های خود، شیعیان را برای دوران غیبت حضرت 

مهدی)عج( آماده كرد و به آن ها درس انتظار و دینداری آموخت. 
امامی كه هر چند در ســن 2۸ سالگی به شهادت رسید، اما 
ایجاد شــبكه ارتباطی با شیعیان مناطق گوناگون، پشتیبانی 
از محرومان و ستمدیدگان، آگاهی بخشی و آموزش سیاسی 
افراد، مبارزه با گســترش فرقه ها و آیین های انحرافی بخشی 
از اقدامات اثرگذار اوســت. شخصیتی عظیم كه رهبر انقالب 
اسالمی او را الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان دانسته و 
بیان می كند: »پدر امام زمان)عج( عزیز ما با آن همه فضیلت، 
با آن همه مقامات، با آن همه كرامات، وقتی با ســم و جنایت 
دشــمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت. این 
می شود الگو، جوان احساس می كند یک نمونه عالی در مقابل 

چشم دارد«. 
گفت وگوی ما با حجت االسالم دكتر قاسم ترخان، عضو هیئت علمی 
گروه كالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی درباره 
این الگوی بی بدیل جوانان است. الگویی كه تنها 6 سال برای امامت 

امت و تبیین مفهوم مهدویت فرصت داشت. 
 

خلفای عباسی شرایط دشواری ایجاد کرده بودند 
حجت االســالم دكتر قاســم ترخان با بیان اینكه امام حســن 
عســكری)ع( تحت فشار بسیار شــدید خلفای بنی عباس بود، 
می گوید: فشاری كه از طرف حكومت بنی عباس بر اهل بیت)ع( 
و شیعیانشان وارد می شد، اگر بیش از زمان بنی امیه نبود، كمتر 
به نظر نمی رسید. شاید تنها تفاوت بنی امیه و بنی عباس این بود 
كه بنی امیه دشــمنی خود را با فرزندان و یاران حقیقی پیامبر 
اكرم)ص( آشكارا نشان می داد، ولی بنی عباس برای حفظ قدرت، 
این دشــمنی را كتمان می كرد تا سبب تحریک طرفداران اهل 

بیت)ع( و مردم حق پرست نشود. 
او اضافه می كند: اگرچه در دوران خالفت بنی عباس شــیعیان در 
مقایســه با دیگر مذاهب در اقلیت بودند، ولــی تالش می كردند 
حقایق دین و تاریخ را به گوش دیگر مسلمانان برسانند و این خود 
تهدیدی جدی برای حكومت بود. با بررسی زندگی امامان معصومی 
كه در دوران خالفت بنی عباس می زیستند، درمی یابیم همگی به 
گونه ای مرموز، با زهر به شهادت رسیدند. پس از شهادت نیز خلفا 
می كوشــیدند آنان را به عنوان فرزندان پیامبر)ص( تكریم كرده و 
برای آن ها عزای عمومی بگیرند و با ظاهرســازی ها، خود را از اتهام 
جنایت مبرا كنند. با وجود این رفتار ها، نه تنها فشار و خفقانی كه 
اهل بیت)ع( و علویان را در برگرفته بود، كم نمی شــد، بلكه بیشتر 

نیز می شد. 
 

همه به عظمت امام حسن عسکری)ع( اعتراف کرده اند 
عضو هیئت علمی گروه كالم و دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه یادآور می شود: راهكاری كه خلفای عباسی برای دور كردن 
مردم حجاز به عنوان نخســتین مسلمانان از ائمه)ع( به كار گرفته 
بودند، فاصله انداختن میان مردم و ائمه بود و این راهكار به بهانه  های 

گوناگونی درباره هر امام اجرا می شد. 
بــه همین دلیل پــس از امام جعفر صادق)ع( هیــچ امامی در 
سرزمین حجاز به خاك سپرده نشد و همگی در تبعید و به دور 
از وطن خود به شهادت رســیدند. چنانكه خود حضرت فرمود: 
»در میــان پدرانم، هیچ یک چون من، گرفتار شــک و تردید در 
میان شــیعیان درباره امامت نشده اســت« ایشان سخت ترین 

دوران را داشتند.
او اضافه می كند: با وجود آن شرایط دشوار تمامی موافقان، شیعیان، 
مخالفان، غیرمعتقدان و به طور كلی همه به فضل، علم، تقوا، طهارت، 
عصمت، شــجاعت او در مقابل دشمنان، صبر و استقامت در برابر 
سختی ها شهادت داده و اعتراف كرده اند. به همین دلیل است كه 
رهبر معظم انقالب در سخنانشان اشاره می كنند این امام)ع( الگوی 

مناسبی برای جوانان است.

 امام حسن عسکری)ع( خزینه علم الهی است
عضو هیئت علمی گروه كالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
به شــرایط الگو بودن نیز اشاره كرده و توضیح می دهد: قرآن از اسوه 
حسنه بودن پیامبر)ص( و حضرت ابراهیم )ع( خبر می دهد: »لََقْد كاَن 
ٌة َحَسَنٌة«)احزاب،21( و »َقْد كانَْت لَُكْم أُْسَوٌة  ِ أُْســوَ لَُكْم في  َرُسوِل اهللَّ
َحَسَنٌة في  إِبْراهیَم َو الَّذیَن َمَعُه« )الممتحنه،4(. الگوی حسنه یعنی 
الگویی كه شــرایط الزم را دارا باشد. دكتر ترخان می افزاید: الگو باید 

برخوردار از علم جامع باشــد. این از مهم ترین شرایط است، زیرا الگو 
مشق زندگی می دهد، آنكه راه را بلد نیست چگونه می تواند راهبری 
كند؟ بر اساس روایتی كه كلینی در كافی از راویان مورد اعتماد نقل 
كرده است امام عسكری)ع( از ویژگی های واالیی برخوردار بوده است. 
آن حضرت در این روایت، دعوت كننده به سبیل اهلل و خزینه علم الهی 
معرفی شده است. این همان علمی است كه به گفته امام سجاد)ع( در 
خطبه معروفش در شام، به ائمه)ع( داده شده أُْعِطیَنا الِْعلَْم و لدنی است 
)كهف، 65(. علمی اســت كه به یگانگی خداوند شهادت می دهد)آل 
عمران، 1۸( و در پی  آن انسان قادر خواهد بود در كائنات تصرف كند 
)نمل، 40(. او در ادامه تصریح می كند: این علم جامع سبكی از زندگی 
را ارائه می كند كه جامع است. از این روست كه می بینیم امام حسن 
عسكری)ع( به الیه بنیادین سبک زندگی یعنی اندیشه و باورها توجه 
می كند و می فرماید: عبادت به زیاد روزه گرفتن و نماز خواندن نیست، 
بلكه حقیقت عبادت، زیاد اندیشیدن در امر خداست. او همزمان توجه 
ویژه ای به راز و نیاز با خدا می كند و بهترین مركب به سوی خدا را نماز 
شب معرفی می كند: »الوصول الی اهلل عّزوجل سفٌر ال یدَرك االّ بامتطاء 

اللیل« )بحاراالنوار، ج ۷5، ص 3۸0(

وصیت امام عسکری)ع( نیاز امروز جامعه است
این پژوهشگر اضافه می كند: الیه دیگر سبک زندگی 
به عالیق و سالیق مرتبط است. امام)ع( در این قسمت 
هم فرمایشــات ارزشــمندی دارد كه سبک زندگی 
اسالمی را از ســكوالر تمایز می بخشد. آن حضرت 
برای شناســایی میل ها و عالیــق كاذب از صادق، 
ســنجه ای را معرفی می كند و آن عبارت اســت از 
عــزت یا ذلت پذیری: »ما اقبح بالمؤمن أن تكون له 
رغبٌة تُِذلّه« )بحاراالنوار، ج ۷5، ص 3۷4(. یعنی اگر 
رغبت و میلی ســبب ذلت شما شد، بدانید كه این 
یک اشتهای كاذب است كه باید آن را معالجه كرد. 
یا شاخص دیگری را در این حوزه معرفی می كند و 
می فرماید: »َكفاَك أََدبًا تََجنُُّبَک ما تَْكَرُه ِمْن َغْیِرَك« 
در مقــام ادب براي تو همین بس كــه آنچه براي 
دیگران نمي پسندي، خود از آن دوري كني.)مسند 

االمام العسكري، ص2۸۸(
عضو هیئت علمی گروه كالم و دین پژوهی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه تشریح می كند: الیه سوم به حوزه 
رفتارها برمی گردد. امام)ع( در این حوزه هم سخنانی 
دارد كه بــرای امروز ما راهگشاســت و ما باید آن 

فرمایشات را سرمشق زندگی خود قرار دهیم. امام)ع( دروغ را كلید 
بدی ها معرفی می كند و می گوید زشتی ها را در خانه ای گذاشته اند و 
دروغ را كلید آن خانه قرار داده اند. )جامع السعادات، ج 2، ص 31۸(.      
دكتر ترخان در پایان می گوید: امام عسكری)ع( در وصیت خود به 
یارانش بعد از نشان دادن جمال زیبای حضرت مهدی)عج( و تصریح 
به اینكه او بعد از من صاحب و خلیفه شماست، می فرماید: »شما را 
ســفارش می كنم به رعایت تقوای الهی و پرهیز در دین و تالش و 
كوشــش در راه خدا و راستگویی و پس دادن امانت به كسی كه به 
شما اعتماد كرده- خوب باشد یا بد- طوالنی بودن سجده و خوش 
همسایگی، زیرا محمد)ص( نیز همین دستورات را آورده است. در 
میان قوم خود نماز گزارید و در عزایشان شركت كنید و از بیمارانشان 
عیادت نمایید و حقوقشان را رعایت كنید« توجه به این فقرات نیاز 
امروز جامعه ماست. آن حضرت در ادامه می فرماید: به گونه ای رفتار 
كنید كه زینت ما باشید: اتقو اهلل و كونو ازینا و التكونوا شینا)تحف 

العقول، ص 36۷(.

در گفت وگوی قدس با عضو هیئت علمی گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تبیین شد

امام حسن عسکریj الگوی زندگی

تشریح برنامه های ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور معارف: حجت االسالم محمد اسدی، دبیر ستاد هماهنگی فعالیت  های مهدوی کشور به مناسبت فرا رسیدن 9 ربیع االول ویژه برنامه های مهدوی سراسر کشور را تشریح کرد. وی از همکاری ۵۲ نهاد و مجموعه مهدوی 
فرهنگی در بزرگداشت 9 ربیع االول خبر داد و گفت: اجتماع بزرگ »یاوران مهدی)عج(« و جشن بزرگ بیعت با امام عصر)عج( در 9۰ نقطه از کشور برپا می شود. اسدی افزود: محور برنامه های این ایام تبیین امامت و والیت امام مهدی)عج( است. دو مناسبت اصلی مهدوی داریم یکی نیمه 

شعبان که با تفاهم مجموعه های عضو ستاد، محور برنامه های آن شناساندن امام عصر)عج( است و دیگری 9 ربیع که بنابر تفاهم ایجاد شده بر مسئله امامت ایشان تأکید و تمرکز می شود.

مسجد پایگاه انتظار منجر به ظهور است  شبستان: حجت االسالم فوادیان، پژوهشگر مهدوی گفت: توجه به امام زمان)عج( را در 9 ربیع االول محصور نکنیم. ماه های محرم و صفر صرفاً موسم سوگواری برای امام شهید نیست، بلکه عزاداران حسینی در همه مجالس و محافل، 
امام حی)عج( را مدنظر داشته اند، لذا نباید ماه ها را تقسیم کرد و گفت محرم و صفر ماه های امام شهید و شعبان و ربیع االول ماه های متعلق به امام حی است، چراکه ما حتی در عاشورای حسینی درصدد ارتباط با امام زمان)عج( هستیم. اگر در عزاداری ها برای مظلومیت سیدالشهدا)ع( 

گریه می کنیم و با دست بر سینه می زنیم با دست دیگر تمنای فرج داریم. اگر دو ماه عزاداری کردیم به امامی نظر داشتیم که در زیارت شریف »ناحیه مقدسه« می فرماید: من در همه حال برای امام حسین)ع( گریه می کنم.

خبر

این علم جامع 
سبکی از زندگی 

را ارائه می کند 
که جامع است. 

از این روست که 
می بینیم امام 

حسن عسکری)ع( 
به الیه بنیادین 

سبک زندگی یعنی 
اندیشه و باورها 

توجه می کند

بــــــرش

ویژگی های منتظران در نگاه رهبر معظم انقالب    گفت وگو با مدیرعامل »بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(« به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(

اعتقاد به منجی تنها یک آرمان نیست بیانیه گام دوم، سند چشم انداز منتظران است

پایان تاریخ و چشــم انداز نهایت تمدن بشــري، یكي از مسائل 
و مناقشــاتي اســت كه درباره آن دیدگاه هــاي مختلفي ارائه 
شــده و بحث هاي مختلفي مطرح شــده اســت. غرب امروز 
مدعي فرا رســیدن پایان تاریخ اســت و »لیبرال دموكراسي« 
را به عنوان غایــت نهایي و آمال متعالي تحقق یافته انســان 
غربــي و ایدئولوژي فراگیر و جهاني شــده معرفي مي كند. در 
ادبیات دیني و آموزه هاي اسالمي اما این ماجرا در ذیل مبحث 
مهدویت مورد مطالعه و بررســي قرار گرفته است. الگویي كه 
رهبر معظم انقالب در مراحل پنج گانه تحقق تمدن اسالمي آن 
را مطرح ســاخته اند. در این میان سؤال اساسي بحث آن است 
كه جوان مؤمن انقالبي كه مخاطب كالم رهبري در بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمي است چگونه باید به موضوع مهدویت بنگرد 

و خود را مهیاي ظهور كند؟
 

مخاطبین بیانیه گام دوم، مقدمه سازان ظهور
بیانیــه گام دوم را مي توان به مثابه مانیفیســتي براي تحقق 
تمدن اســالمي و تالشي براي نزدیک شــدن به ظهور تفسیر 
نمــود. در متن بیانیــه گام دوم با صراحت ســخن از ورود به 
»دومین مرحله  خودســازي و جامعه پردازي و تمدن ســازي« 
شده  است. رهبر معظم انقالب اسالمي جوانان مؤمن انقالبي را 
خطاب قرار داده و مي فرماید: »دهه هاي آینده دهه هاي شــما 
اســت و شــمایید كه باید كارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود 
حراست كنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش كه ایجاد 
تمدن نوین اســالمي و آمادگي براي طلوع خورشــید والیت 

عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک كنید«) 9۷/11/22(.
 

جوانان در صف اول زمینه سازان ظهور
اگر قرار باشــد، ظهور از طریق زمینه سازاني مهیا گردد، بدون 
شــک جوانان مؤمن انقالبي در صف اول كساني هستند كه از 
آنان انتظار مي رود در ماجراي زمینه سازي ظهور نقش كلیدي 
را برعهده بگیرند و این حقیقتي است كه در كالم رهبر انقالب 
نیز ابراز گردیده اســت: »شما جوانان عزیز كه در آغاز زندگي و 
تالش خود هســتید، باید سعي كنید تا زمینه را براي آن چنان 
دوراني آمــاده كنید؛ دوراني كه در آن، ظلم و ســتم به هیچ 
شــكلي وجود ندارد؛ دوراني كه در آن، اندیشه و عقول بشر، از 
همیشه فعال تر و خالق تر و آفریننده تر است؛ دوراني كه ملت ها 
با یكدیگر نمي جنگند؛ دست هاي جنگ افروز عالم - همان هایی 
كه جنگ هاي منطقه اي و جهاني را در گذشته به راه انداختند 

و مي اندازنــد - دیگــر نمي توانند جنگي بــه راه بیندازند؛ در 
مقیاس عالم، صلح و امنیِت كامل هســت؛ باید براي آن دوران 

تالش كرد« )۷0/11/30(
 

ظهور یک فرایند نه یک حادثه
در برخي نگاه های انحرافي، ظهور اتفاقي اســت كه به یک باره 
محقــق خواهد شــد و حاصل آن گســترش عدالت در جهان 
باشد. رخدادي كه بیرون از اراده آدمي شكل مي گیرد و انسان 
منفعالنه تماشــاگر و منتظر تحقق آن اســت. اما حقیقت آن 
اســت كه ظهور اتفاق نبوده، بلكه فرایندي است كه باید براي 

تحقق گام به گام آن تالش نمود. 
امام خامنــه ای در این زمینه مي فرماینــد: »انتظار یعني قانع 
نشــدن، قبول نكردن وضع موجوِد زندگي انسان و تالش براي 
رســیدن به وضع مطلوب، كه مسلّم اســت این وضع مطلوب 
با دســت قدرتمند ولي خدا، حضرت حجت بن الحسن، مهدي 
صاحب زمان)صلوات اهلَل علیه و عّجل اهلَل فرجه و ارواحنا فداه( 
تحقق پیدا خواهد كرد. باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان 
انســاني كه حاضر است براي آن چنان شرایطي مجاهدت كند، 

آماده كنیم«) ۸۷/5/2۷(
 

اعتقاد به مهدویت، آرماني همراه با عمل
یكي از مالحظات اساسي در نگاه جوان مؤمن انقالبي آن است 
كه انتظار و اعتقاد به ظهور منجي، اعتقادي ذهني و منقطع از 
عمل نیســت، بلكه جهان بیني است كه حاصل آن نوعي رفتار 
و عمل اجتماعي اســت. به واقع مقدمه ای براي عمل مؤمنانه 

و انقالبي است. 
بــه فرموده رهبــري: »درس اعتقاد به مهدویت و جشــن هاي 
نیمه ي شــعبان براي من و شــما این است كه هر چند اعتقاد 
به حضرت مهدي ارواحنافداه یک آرمان واالست و در آن هیچ 
شــكي نیست؛ اما نباید مســئله را فقط به جنبه ي آرماني آن 
ختم كرد - یعني به عنوان یک آرزو در دل، یا حداكثر در زبان، 
یا به صورت جشن - نه، این آرماني است كه باید به دنبال آن 

عمل بیاید«. )۸1/۷/30(
 

 انتظار در معرض قلب و تحریف
در مراحــل شــناخت و معرفت به مهدویت بایــد به این نكته 
كلیدي توجه نمود كه تمامي حقایق و مفاهیم متعالي هنگامي 
كه در جایگاه فهم بشــري قرار مي گیرند، در معرض تحریف و 

انحراف قرار دارند. 
نارســایي هاي فهم بشــري، تأثیر حب و بغض هاي روان آدمي 
و در نهایت منافع طلبي و بهره برداري هاي خودخواهانه انســان 
از حقایــق، در كنار عناصر بیروني همچون اقدامات دشــمنان 
حقیقت، عوامل اصلي هســتند كه موجب مي گردد گوهر ناب 
و پاك حقیقت دچار آفت و آســیب شده و كاربرد اصلي خود 
را از دســت بدهد. حكیم فرزانه انقالب اســالمي در این باره 
مي فرماید: »انتظاري كه از آن ســخن گفته اند، فقط نشســتن 
و اشــک ریختن نیســت؛ انتظار به معناي این است كه ما باید 
خود را براي سربازي امام زمان آماده كنیم. سربازي امام زمان، 
كار آســاني نیســت. ســربازي منجي بزرگي كه مي خواهد با 
تمام مراكز قدرت و فســاد بین المللــي مبارزه كند، احتیاج به 
خودســازي و آگاهي و روشــن بیني دارد. عده اي این اعتقاد را 
وســیله اي براي تخدیر خود یا دیگران قرار مي دهند؛ این غلط 

است«. )۸1/۷/30(

 معارف- فاطمی نســب  نهم ربیع االول نه تنها نخستین روز 
امامت امام عصر)عج( اســت، بلكه آغــاز دوره ای حیاتی و مهم در 
تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. در سالروز نهم ربیع االول كه یادمان 
آغاز امامت ولی عصر)عج( است آخرین برنامه خداوند برای تحقق 
عدالت جهانی روی زمین آغاز شد و تاریخ را به دو قسمت حضور 

حجت خدا و غیبت او تقسیم كرد. 
در همین راستا با حجت االسالم سیدجعفر موسوی نسب، مدیرعامل 
»بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(« خراسان درباره وظایف 
منتظران و شناخت امام عصر)عج( گفت وگویی كرده ایم كه در ادامه 

می خوانید.

 به عنوان پرسش اول لطفاً بفرمایید نسبت بین انقالب و 
مسئله مهدویت چیست؟

در نگاه امام راحل اساســاً ریشــه و مبنای انقــالب، مهدویت و 
زمینه سازی ظهور است. رهبر معظم انقالب هم در بیانیه گام دوم 
همین بحث را مطرح می كنند كه غایت انقالب ما زمینه سازی برای 

ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه است. 
به عبارتی تمام بیانیه گام دوم، چشم انداز، اهداف و وظایف منتظران 
اســت. این وظایف توســط نواب عام امام زمان)عج( به ما گوشزد 
می شود و مردم هم براساس همین فرمان نواب عام ولی عصر)عج( 
انقالب كردند، هشت سال در دفاع مقدس جنگیدند و در انتخابات 
و راهپیمایی های مختلف كشــور حضور پیــدا می كنند. بنابراین 
مردم هم اگر پای انقالب ایســتاده اند در اصل پای مهدویت و پای 
زمینه سازی ظهور حضرت قائم)عج( ایستاده اند. بحث تمدن سازی 
كه در بیانیه گام دوم انقالب مطرح شده است هم دقیقاً در راستای 

مقدمه سازی برای جامعه مهدوی است.
از طرفی مهدویت در راســتای بعثت پیامبر)ص(، واقعه غدیرخم 
و قیام امام حســین)ع( است و اهداف این قیام ها محقق نمی شود 
مگر در حكومت امام زمان)عج(؛ چراكه هیچ یک از پیامبران الهی 
به دالیلی نتوانســتند عدالت را در سراسر جهان گسترش دهند و 

جامعه اسالمی آرمانی را بسازند.

 مسئله وظایف منتظران بســیار اهمیت دارد. عده ای 
تقریباً نهایت اقدامشان دعا و انتظار خشک و خالی برای 
ظهور حضرت اســت. به نظر شما اهم وظایف منتظران در 

دوران غیبت حضرت چیست؟
آنچه ما در روایات معصومین)ع( و قرآن كریم می بینیم و بهره 
می بریم توصیه اكید ائمه هدی بر شناخت امام زمان)عج( در هر 
دوره بوده اســت. خود قرآن كریم هم می فرماید: »یوم ندعو كل 
اناس به امامهم«؛ یعنی در روز قیامت هم هركسی به امام زمان 
خودش صدا زده می شــود و اعمالش سنجیده می شود. در هر 
عصــر و دورانی هم امام و حجت خدا وجود دارد. امیرالمؤمنین 

علــی )ع( فرمود: »بارالها ناگریز اســت كه زمین تو از حجت بر 
مخلوقات خالي نباشــد كه آنان را به دینت هدایت كند و علم 
تو را به آن ها آموزش دهد و اولیاي تو پس از آنكه هدایتشــان 

فرمودي ضایع نمانند«. 
ما باید پس از شــناخت امام زمان خود با ایشان پیمان ببندیم كه 
در این دوران سخت و شبهه ناك، ایشان را به خوبی به تمام مردم 

خودمان و جامعه جهانی معرفی كنیم. 
برخی از غربی ها و شرقی ها پایان تاریخ را تاریک معرفی می كنند، 
اما اسالم پایان تاریخ را پایان درخشانی معرفی می كند. همان گونه 
كه در قرآن كریم، آیه 105 سوره انبیا، می فرماید: »و لقد كتبنا فی 
الزبور من بعد ذكــر اّن االرض یرثها عبادی الصالحون«؛ یعنی در 
نهایت پایان تاریخ متعلق به عباد صالح خداوند متعال است و این 

عباد صالح امام زمان)عج( و یاران آن حضرت هستند. 

 مسئله فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ذیل 
همین معرفی امام می گنجد؟

ما باید در راستای ایجاد آرمان شهر مهدوی گام برداریم، خب یكی 
از شــرایط ظهور حضرت ولی عصر)عج( وجود یاران ایشان است. 
یعنی تا امام زمان یاران خود را نداشته باشد ظهوری اتفاق نمی افتد. 
خــب در دورانی كه فتنه های آخرالزمان هرلحظه شــیعیان را در 
معرض لغزیدن قرار داده و دشمن با استفاده از پیشرفته ترین ابزارها 
جامعه اســالمی را هدف قرار داده یكی از مباحث مهم و ضروری 
ما دشمن شناســی اســت. رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه گام 
دوم بر این مسئله تأكید زیادی كرده اند. عالوه بر دشمن شناسی، 
دوست شناســی نیز از موارد مهم زمینه سازی برای ظهور حضرت 

است. 

 شما چه نسبتی میان فعالیت های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی با وظایف یک انسان مسلمان می بینید؟ 

تا معرفت حاصل نشود، محبت حاصل نمی شود. تا محبت حاصل 
نشود اطاعت حاصل نمی شود. تا اطاعت حاصل نشود والیت پذیری 
حاصل نمی شود. همه این ها در یک راستا و یک مسیر قرار دارند. اما 
شرط این مسیر داشتن معرفت است. همان طور كه پیامبر گرامی 
اســالم)ص( فرمودند: »من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میته 
جاهلیه«؛ یعنی هركس كه بمیرد و امام زمان خودش را نشناســد 
به مرگ جاهلی مرده است. البته معرفت هم مراتب دارد. در همین 
راســتا رسانه وظیفه مهمی در معرفی امام زمان)عج( و اسالم ناب 
دارد. دشمن همواره درحال القای قرائت منحرفانه ای از اسالم است. 
برای همین امام)ره( دو واژه اسالم ناب و اسالم آمریكایی را مطرح 
كردند تا از انحراف در زمینه سازی ظهور جلوگیری كنند، چراكه از 

دل همین اسالم ناب است كه مهدویت حاصل می شود. 

مسئله وحدت را چقدر مرتبط با مسئله مهدویت می دانید؟ 
توصیه قرآن كریم و همه ائمه)ع( به وحدت و محبت میان جامعه 
اســالمی است؛ بنابراین یكی از محورهای مهم تمدن مهدوی نیز 
وحدت اســت. از طرفــی یكی از نقاط وحدت آفریــن ادیان الهی 
به خصوص در اســالم مسئله منجی و مهدویت است. این بهترین 
فرصت برای جمع شــدن مسلمانان حول محور مهدویت و تمدن 

اسالمی است. 
 نهم ربیع االول یكی از روزهایی اســت كه می شــود حول حضرت

 ولی عصر)عج( مســلمانان كنار یكدیگر جمع شــوند و در مقابل 
دشمن متحد شوند. اگر این اتفاق بیفتد یقیناً ما به ظهور نزدیک 

خواهیم شد و گام مؤثری در این جهت خواهیم برداشت.

جستار گفت و گو
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,08 و نامه شماره 42011 مورخ 1398,04,10 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - صورت حس��اب سود و زیان ، ترازنامه و صورت حس��اب مربوط به سال 97 تصویب شد. - جواد 
میرزاده کدملی 0919304281 غالمرضا ناصری کدملی 0849321603 و غالمرضا س��لیمی کدملی 0569709822 به س��مت اعضا اصلی هیئت مدیره 
و محمدرضا نیکو کدملی 0940624516 و غالمرضا ابوالفضلی طوس��ی کدملی 0932806295 به س��مت اعضاء   علی البدل هیئت مدیره برای مدت             
 3 سال تعیین گردیدند. - سید اکبر کوشگران کدملی 0938398644 به سمت بازرس اصلی و سید داود خدادادی مقدم کدملی 05338937001 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649558(
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 آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چوبینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10926 و شناسه ملی 10380266375 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حس��ین مستشاری به شماره 
ملی 3256541984 به س��مت رئیس هیئت مدیره- آقای امیرعباس مستش��اری به شماره ملی 0930688260 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره- آقای امیر احد مستش��اری به ش��ماره ملی 0937768456 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره   برای مدت دو سال تعیین شدند - کلیه اسناد و اوراق تعهد آوررسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل 

به همراه یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649564(
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 آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چوبینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10926 و شناسه ملی 10380266375 
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1 آقای امیر احد مستش��اری 
به ش��ماره ملی 0937768456 و آقای امیرعباس مستش��اری به ش��ماره ملی 0930688260 و آقای حس��ین مستش��اری به شماره 
ملی 3256541984 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند -2 آقای حس��ن ابوالحس��نی به ش��ماره ملی 
0940559676 به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید مجیدی ایوری به شماره ملی 0941796337 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. -3روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4-صورتهای مالی 

97 به تصویب مجمع رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649568(

/ع
98
09
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آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن کارکنان ایران خودرو خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 17614 و شناسه 
ملی 10380331865

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,05,08و نامه ش��ماره 2,71829 مورخ 1398,06,11 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان امید خدایاری با کد ملی 0731025431 و مهدی غفاری با کد 
ملی 6439600729 و اسماعیل حسین زاده با کد ملی0934628513 به سمت اعضای اصلی هیئت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند . آقای جواد قربانی با کد ملی 0872335518 به سمت ناظر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649571(

/ع
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 آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت زرین آراد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 52748 و شناسه ملی 14004475366 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید اله فروغ یار به کدفراگیر 
94423274 بعن��وان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -خانم حس��ینا فروغ یار به کدفراگی��ر 114585029 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره- آقای ناصر کمالی فرد به شماره ملی 3255257719 بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود 
تعیین گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی 

و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649555(
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 آگهی تغییرات شرکت نان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 840 و شناسه ملی 10380098441
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای محمد جواد وریدی به شماره ملی : 0651686970 
به نمایندگی از آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره 2( آقای محمد صفائی دلوئی به شماره ملی : 0919498612 به نمایندگی 
از موسس��ه س��ازمان اقتصادی رضوی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3(آقای س��ید مهدی طالبیان به ش��ماره ملی : 0938739220 
به نمایندگی از ش��رکت آرد قدس رضوی به س��مت عضو هیئت مدیره 4( آقای محمد صادق مروارید به ش��ماره ملی 0943279534 به 
س��مت مدیر عامل )خارج از اعضا( برای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند الف( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، 

بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649557(
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سازمان امور مالیاتی کشور
قابل توجه فعاالن اقتصادی)اشخاص حقیقی و حقوقی(

فردا آخرین مهلت ارسال فهرست معامالت فصل تابستان98 
از طریق س��امانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به 

آدرس www.tax.gov.ir است.
                             

شناسه آگهی 646702/م الف2601

35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست        
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور         

      1526 مرکز ارتباط مردمی

آگهی تغییرات شرکت نان قدس رضوی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 840 و شناسه 

ملی 10380098441
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,07,08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدی��ره ب��رای مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل 
انتخ��اب گردیدند: آس��تان ق��دس رضوی 
به شناس��ه ملی 14004342173 و موسسه 
سازمان اقتصادی رضوی به شناسنامه ملی 
10380129694 و ش��رکت آرد قدس رضوی 

به شناسنامه ملی 10380285048 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)649547(
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آگهی تغییرات شرکت ساتیا به نام توکان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

62958 و شناسه ملی 14007176987
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ف��وق العاده م��ورخ 1397,05,20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : -مرکز شرکت به آدرس 
خراس��ان رضوی –ش��هر مشهد-قاسم آباد 
خیاب��ان اندیش��ه کوچه اندیش��ه 95 پالک 
3 کدپس��تی9185389854تغییر یاف��ت و 
ماده چهار اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )649562(
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آگهی تغییرات شرکت معدن آزمایان خاور 
قدر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 46194 و شناسه ملی 10380621874

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397,09,25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرسی آویژه 
ارق��ام امین به ش��ماره ثبت4590و شناس��ه 
ب��ازرس  عن��وان  ب��ه   14004883592 مل��ی 
اصل��ی و آقای جعف��ر بصیری به ش��ماره ملی 
6439630067 ب��ه عنوان بازرس علی البدل 
برای س��ال مالی منتهی ب��ه 97,09,30 انتخاب 

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

)649572(
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آگهی تغییرات شرکت حالل سازان شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14897 و 

شناسه ملی 10380305280
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1398,04,30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - صورتهای مال��ی و تراز نامه 
1397 تصویب گردید. - آقای حسن ابوالحسنی 
به ش��ماره مل��ی 0940559676 بس��مت بازرس 
ب��ه  ای��وری  مجی��دی  س��عید  آق��ای  و  اصل��ی 
ش��ماره مل��ی 0941796337 به عن��وان بازرس 
عل��ی الب��دل ب��رای م��دت ی��ک س��ال انتخ��اب 
گردیدن��د. - روزنام��ه قدس ب��رای درج آگهی 

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

)649585(
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فراخوان مناقصه
 )نوبت اول( 

 
مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
ذه��اب  و  ای��اب  ام��ور  نظ��ردارد  در 

پرس��نل بیمارس��تان ام البنی��ن)س( را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی  به  بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000157، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
200/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان  مذکور به نشانی : 

مشهد - خیابان آزادی - نبش آزادی 16 تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/9/2

* 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

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت تعاونی کارکنان فرمانداری ، ش��هرداری و سازمان آب شهرستان دورود  ) به شماره ثبت 156 و 

شناسه ملی 10740010476 (
 بدین وس��یله به اطالع کلیه اعضای این شرکت می رساند مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 14/30 
مورخ 98/8/30 در نمازخانه ش��هرداری واقع در طبقه س��وم تش��کیل می گردد . اصالتًا  یا وکالتًا حضور 

به هم رسانید.
 دستور جلسه :

1-ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت تعیین تکلیف شرکت تعاونی
2- کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر       3- انحالل شرکت تعاونی      4-انتخاب هیئت تسویه

هیئت مدیره 

/ع
98
09
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برگ س��بز خودروی پراید مدل 1386 رنگ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی 427ل48 ایران 12 شماره 
 S1412286397193 موتور 2180420 و شماره شاسی
ب��ه مالکی��ت ابوالفضل جعف��ری صفی آب��اد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م��درک تحصیل��ی اینجان��ب امی��ر صفاری��ان فرزند 
الی��اس ب��ه ش��ماره مل��ی 3580445995 در مقطع 
کاردانی رش��ته برق صنعتی صادره از دانشگاه ازاد 
اس��المی واحد ایرانش��هر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد )ایرانشهر(
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آ

برگ سبز خودروی تیبا2 مدل 1393 رنگ آبی متالیک 
به ش��ماره انتظامی 951ب22 ایران 18 شماره موتور 
 NAS821100E1005648 8140148 و ش��ماره شاسی
به مالکیت محمدعباس��ی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مناقصه ) نوبت اول(
شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

1- اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش )تجدید(
2- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر

3- اجرای عملیات عمرانی رستوران ضلع غربی امامزاده سیدمرتضی
شرایط مناقصه

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- مهلت دریافت اسناد: از مورخه 98/8/21 لغایت 98/8/30

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/9/3

7- محل دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن تماس: 
4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
 روابط عمومی شهردای کاشمر 

/ع
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
حمل و نقل فرآورده های نفتی به مقصد دوغارون

سازمان همیاری شهرداری های اس�تان خراسان رضوی در نظر 
دارد ب��ا تجدید مناقص��ه عمومی یک مرحله ای، عملیات حم��ل و نقل فرآورده های 
نفتی خود از انبار شهید بیخوش مشهد به مقصد دوغارون را مطابق اسناد مربوطه 

به واجدان شرایط واگذار نماید.
ل��ذا متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه م��ی توانن��د ب��ا همراه داش��تن                              
معرف��ی نام��ه از روز 14 ت��ا 19 آب��ان ماه 98 هم��ه روزه در س��اعات اداری از 7:30 
الی14:00 به دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع 
در مش��هد بلوار پیروزی، میدان ش��هید مهدوی، نب��ش دالوران7 مراجعه نمایند. 
ضمنا مهلت تس��لیم پاکات به دبیرخانه حراست سازمان تا تاریخ 30 آبان ماه 98 و 

بازگشایی پاکات ساعت15:00 این روز می باشد.

آگهی فراخوان مشاور نوبت اول )شماره مجوز 1398/4876(
پروژه های راه اندازی سیستم اطالعات مکانی )GIS( شبکه ،علمک و مشترکین 

در شهرها و روستاهای تابعه استان گیالن 
شرکت گاز استان گیالن در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به روش QCBS )انتخاب بر اساس 
قیم��ت و کیفی��ت ( مطابق با آیین نام��ه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات )موضوع مصوبه ش��ماره 

84178/ت34162ه مورخ 1385/07/16 هیئت محترم وزیران(به مشاوران واجد صالحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه مش��اوران محترمی که دارای گواهینامه صالحیت خدمات مش��اوره از سازمان برنامه و بودجه کشور 
در رش��ته)GIS( سیس��تم های اطالعات جغرافیایی(- پایه 2 و باالتر می باش��ند دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 
98/08/22 اعالم آمادگی کتبی به نشانی رشت – خ ملت – خ شهید سیادتی – ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
گیالن – امور قراردادها ارائه دهند و فرمهای اس��تعالم ارزیابی کیفی مش��اوران را دریافت و حداکثر تا تاریخ 

98/08/29 تحویل نمایند .
تلفن تماس :333690869 – 013

تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 98/08/14         تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه   98/08/18 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 
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شرکت گاز استان گیالن 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 14 آبان  1398 7 ربیع االول 1441 5 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9102 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rقاچاق خروجی دارو کم است
فارس: رئیس ســتاد مرکــزی مبارزه 
بــا قاچــاق کاال با بیان اینکــه قاچاق 
خروجــی دارو کم اســت، گفــت: با 
واردکنندگان لــوازم خانگی قاچاق به 
مؤیدی  علی  برخورد می شــود.  شدت 
خرم آبادی در پاسخ به این پرسش که 
چــرا تولید کننده های دارو تأکید دارند 
که قاچاق دارو افزایش یافته اما شــما میــزان آن را کم می دانید، بیان کرد: 
مشــخص اســت که وقتی ارز 4هزار و 200 تومانی بــرای واردات مواد اولیه 
دارویــی تعلق می گیرد، قیمت تمام شــده این کاال به گونه ای می شــود که  

قاچاق آن از کشور  به صرفه است اما آمار دقیقی از قاچاق دارو ندارم.

عمده مشکل تأمین بنزین سوپر حل شده است
الف: وزیر نفــت از موافقــت ایران با 
پیوســتن احتمالــی برزیل بــه اوپک 
خبر داد و درباره کمبود بنزین ســوپر 
هم گفت: عمده مشــکل تأمین بنزین 
سوپر حل شــده اســت. زنگنه افزود: 
بنزین سوپر چند روزی به دلیل تعمیر 
پاالیشــگاه اراک و مشکالت دیگری با 
کمبود روبه رو شد که تأکید کردم حتماً این مشکل حل و بنزین سوپر تأمین 
شود. وی اضافه کرد: عمده مشکل تأمین بنزین سوپر آن طور که به من اطالع 

دادند، حل شده است.

 دامپینگ دالالن بین المللی 
موجب کاهش قیمت زعفران شد

مدیرعامل  شــیرزاد،  حســین  ایرنا: 
ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
گفت: برای حمایت از کشاورزان، طرح 
خرید حمایتی زعفران در ســال ۹۸ با 
هدف تنظیم بــازار این محصول انجام 
شــد. وی اظهار کرد: در ســال زراعی 
گذشــته با توجه به نوسان های ارزی، 
قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین حدود ۱۳ میلیون تومان بوده اما در ســال 
جاری این رقم به پایین تر از ۸میلیون تومان تنزل یافته اســت که گزارش ها 
نشــان می دهد که منشــأ این کاهش شــدید قیمت در خارج از کشور و با 

ترفندهای دامپینگی دالالن بین المللی است.

 فقط یک اقتصاد گردن کلفت 
در یک فصل ۸۴۰ هزار شغل ایجاد می کند

جهانگیری،  اســحاق  اقتصادی:  نود 
گفــت:  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
آمریکایی ها پــس از اعمال تحریم های 
شــدید خود می خواســتند که اقتصاد 
ایران را به فروپاشی بکشانند ولی امروز 
هم جهت تورم اقتصاد عوض شده و به 
سمت کاهشی در حال حرکت است و 
هم جهت رشد اقتصادی تغییر کرده و به سمت مثبت در حال حرکت است. 
تابســتان امسال نسبت به سال گذشته ۸40 هزار شغل جدید ایجاد شد، این 
در حالی اســت که فقط یک اقتصاد پویا و گردن کلفت می تواند چنین کاری 

را انجام دهد.

درگیری ها درباره خدمات ارزش افزوده این بار شدت بیشتری گرفته است 

ستارهمربعهاخاموشمیشوند؟!
 اقتصاد/ فرزانه غالمی   خط و نشان های وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات برای شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده به اوج رسیده و به 
نظر می رسد پس از یک دهه فعالیت و بهره گیری 
حداکثــری این شــرکت ها از ظرفیت تلفن های 
همراه، دوران اعمال محدودیت و شــاید تعطیلی 

فعالیتشان فرا رسیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با راه اندازی موج 
توییتری، این شرکت ها را کالهبردار و متخلفانی 
معرفی کرده که در فضایی غیرشفاف، حق الناس 
را تضییع و جیــب مردم را خالی می کنند. دیروز 
محمدجــواد آذری جهرمی در تازه ترین توییتش 
نوشت: »امشب شب تلخی برای کالهبرداران است! 
پول هایــی که برای شــرکت های ارزش افزوده در 
این چند سال از شــما اخذ شده را با ۶#*۸00* 
می توانید ببینید. شــکایتی هم داشــتید لطفاً از 
طریق پیامک به ۸00۷ بفرســتید. کاماًل رایگان! 
برای خانواده نیز انجام دهید. کمکم کنید حقتون 

رو بگیرم«.
البته مواضع وزیر جوان؛ افشــاگری ها و انتشار 
اســنادی مبنی بــر رانت خواری منتســبان به 
وی را در پی داشــته اســت تا بدیــن ترتیب 
جــدال دولت با شــرکت های فعــال در حوزه 
 وس )خدمــات ارزش افــزوده تلفــن همــراه
)Value Added Service  رنــگ و بــوی 

سیاسی و تسویه حساب جناحی هم پیدا کند.

یککاسبی2هزارو600میلیاردتومانی
خدمات ارزش افزوده ارائه شــده از طریق پیامک، 
تمــاس و دیتــای مصرفی شــامل موضوعاتی از 
قبیــل اخبار، مســابقات و رأی گیــری، خدمات 
تماس از دســت  رفته و صندوق پستی، تبلیغات 
موبایلی، اطالع رسانی، پرداخت موبایلی، تلویزیون 
آنالین و OTT، پخش یا دانلود موســیقی، زنگ 
انتظــار تماس، بــازی آنالین، خدمات ورزشــی 
و اطالع رســانی، خدمــات اســتیکر و این قبیل 

سرویس ها می شود.
استفاده از این خدمات بنا بر قانون باید اختیاری 
باشد اما برخی از شرکت ها بدون اجازه، مشترکان 
را به عضویت این سرویس های مختلف درآورده اند؛ 
خدماتی که گفته شده حداقل ۳00 تومان بابت هر 
پیامک برای مشترک، هزینه در بردارد حال آنکه 

ارائه این خدمات با رضایت مشترکان و هزینه های 
اندک در دیگر کشورها مرسوم است. 

ناگفته نمانــد مصوبه ۱4۷ کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، برای ارائه خدمات ارزش افزوده 
پیامکی از ســوی اپراتورها تأیید مشــترک برای 
فعال سازی را الزامی می داند و به تازگی اپراتورها از 
سوی رگوالتوری ملزم به اطالع رسانی در خصوص 

خدمات ارزش افزوده شده اند.
بر اساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
شرکت های فعال در حوزه وس با افزایش ارتباط 
و اپراتورهای تلفن همراه و مشــترکان و از طریق 
ارسال پیامک هایی با موضوعات مختلف به مردم، 
ساالنه 2 هزار و ۶00 میلیارد تومان درآمد به جیب 
می زنند هر چند با اعمال محدودیت در چند ماه 
اول امسال، حجم بازار خدمات ارزش افزوده نسبت 

به سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است.
تیر ماه سال گذشــته بود که مرکز پژوهش های 
مجلس، گزارشی در خصوص بازار خدمات ارزش 
افزوده منتشر و اعالم کرد: »اغوا، تبلیغات کاذب و 
سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر 
در جریان است و شرکت های فعال در این زمینه 
حق مشــترکان برای امکان فســخ معامله و بازار 

پرداخت وجه پرداختی را رعایت نمی کنند«.
در همان زمان آذری جهرمی، 
در توییتــی از کالهبــرداری 
پیامکــی 220 میلیارد ریالی 
افــزوده  ارزش  شــرکت های 
رونمایی کــرد و کمی بعد باز 
هم نوشت: »کالهبرداری کشف 
شده در ســرویس های ارزش 
افزوده، مبلغ ۳50میلیارد ریال 
اســت و این مبالغ به حساب 
اول  2میلیون مشترک همراه 

بازگشت داده شده است«.
در فضای خبری کشــور حتی این شائبه مطرح 
شده که درآمد هنگفت این شرکت ها راهی حساب 
شرکت های خصوصی صوری می شود تا در اختیار 
اهل سیاست قرار گیرد و در کارزارهای انتخاباتی 

هزینه شود!

پولاپراتورهاکجاخرجشد؟
احتمال تعطیلی یا اعمــال محدودیت جدی در 

فعالیت شــرکت های ارائه دهنــده خدمات ارزش 
افــزوده در حالــی اســت که برخــی از تحمیل 
هزینه های اقتصادی به کشور و پایان یافتن عمر 
۳0 هزار شــغلی ســخن می گویند که به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم در این فضا ایجاد شده اند. 
بر همین اساس افزایش نظارت ها  
از سوی ســازمان تنظیم مقررات 
)رگوالتوری(،  رادیویی  ارتباطات  و 
پلیــس فتــا، وزارت ارتباطــات، 
اپراتورها و... را راهکار میانه معرفی 

می کنند.
در همین حال ۷5 شرکت خدمات 
ارزش افــزوده به ســران قوا نامه 
نوشــتند و گزارش دادند: »درآمد 
حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده 
از سال ۹0 تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان 
 بوده که ســهم اپراتورها از ایــن درآمد به حدود
 4 هــزار میلیارد تومان و ســهم دولت با در نظر 
گرفتن درآمدهای غیرمستقیم شرکت ها، بیش از 

4 هزار میلیارد تومان بوده است«. 
در این نامــه همچنین به »پرداخت بیش از ۱00 
میلیارد تومان توســط شــرکت ها بابت نظارت 
محتوایی خدمات به ســازمان تبلیغات اسالمی، 
اختصاص بیــش از ۱50 میلیارد تومان توســط 

شــرکت های تولیدکننده محتوا به منظور تولید 
برنامه هــای تلویزیونی پربیننــده و فاخر تنها در 
ســال ۹۷، کمک به تیم های پرطرفدار فوتبال از 
طریق خدمات ارزش افزوده، کمک بیش از ۳00 
میلیارد تومانی ایرانســل و همــراه اول به ورزش 
کشور، اســتفاده از پرداخت اپراتوری برای تأمین 
مالی جمعی برای توســعه خدمات عام المنفعه و 
مسئولیت اجتماعی تنها در سال ۹۷ بیش از ۱0 
میلیارد تومان کمک مردمی از طریق مشارکت با 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، مشارکت در ترویج 
فرهنگ اهدای عضو با همــکاری انجمن اهدای 
عضو ایرانیان، کمک به بازسازی و نوسازی مدارس 
و مشــارکت در بازسازی عتبات عالیات، کمک به 
توسعه حداقل 40 پلتفرم تولید ملی و مدیریت و 

ارائه خدمات دیجیتال« اشاره شده است.
به گفتــه رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد 
اقتصــادی مجلس، هنــوز گزارشــی از تخلفات 
شرکت های خدمات ارزش افزوده به این کمیسیون 

ارائه نشده است.
چنــد صاحبنظر هم در گفت وگــو با خبرنگار ما 
کســب اجازه از مشــترکان، تمکیــن از قانون و 
فعالیت زیر چتر شــفافیت را وظیفه شرکت های 
وس می دانند و معتقدند اگر این موارد در فعالیت 
 چنین شــرکت هایی رعایت نشــود، اشتغالزایی

 ۳0 هزار فقره ای این شــرکت ها فاقد ارزش برای 
اقتصاد و حتی مخل و مضر به حال اقتصاد است.

باساماندهیوسموافقیم
محمدرضــا نجفی منــش، 
رئیس کمیســیون تسهیل 
کســب و کار اتــاق تهران 
می گویــد: با ایجاد شــغل 
از  و  موافقیــم  کامــاًل 

فعالیت قانونی که منجر به ایجاد شــغل شــود 
حمایت می کنیم. بر همین اســاس با ساماندهی 
شرکت های وس موافقیم و هر جا حمایتی الزم 

است نباید دریغ شود.
محمدرضا نجفی منش معتقد است که با توجه به 
اهمیت یافتن دریافت مالیات از بخش های مختلف 
اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، الزم است 
ساماندهی شرکت های ارائه دهنده خدمات ارزش 
افزوده که عمدتاً فرار مالیاتی دارند در دستور کار 

قرار گیرد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم بر 
این باور است که خروج شرکت های وس از دایره 
قانون حتی اگر ۱00 میلیون شــغل ایجاد کرده 
باشــند، فاقد ارزش اســت و برای اقتصاد کشور، 

دردسرساز است.

مصداقدزدیازجیبمردم
رضــا الفت نســب ادامــه 
این  فعالیــت  دهــد:  می 
شرکت ها مصداق دزدی از 
جیب مردم اســت؛ چراکه 
اگر با اختیار مردم باشــد 

و حقیقتــاً ارزش افزوده ای به آنان ارائه شــود، 
پیامک های ۱0 هزار تومانی هم شــاید توجیه 

اقتصادی پیدا کند.
 وی تأکیــد می کند: بیــش از آنکه بــر ایجاد
 ۳0 هزار شــغل تمرکز شــود باید بر فعالیت 
غیرقانونــی و کالهبرداری هــای متعــدد این 
مجموعه ها تمرکز شــود. ولی داداشــی، عضو 
کمیســیون اصل ۹0 هم با بیــان اینکه هنوز 
گزارشی از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی 
و حقوقی در این خصوص ارائه نشده، می گوید: 
اگر شکایتی به ما برسد حتماً پیگیری می کنیم.

کسب اجازه از 
مشترکان، تمکین 
از قانون و فعالیت 
زیر چتر شفافیت 
وظیفه شرکت های 
وس است

بــــــــرش

سر سفره مسکن مهر نشسته و از آن انتقاد می کنند      تسنیم: علی نیکزاد، وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه سر سفره مسکن مهر نشسته اند و از آن انتقاد می شود، گفت: پرسش بنده 
این است که برخی ها به دولت نهم و دهم تهمت می زدند حال چرا حاضر نمی شوند و توضیح نمی دهند که االن مسکن مهر وجود ندارد و این ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کجا رفته است؟ وی افزود: طرح 

اقدام ملی مسکن طرح خوبی است اما باز هم می گویم که به هر حال همه این ها سر سفره مسکن مهر نشسته اند.

خـــبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 »آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 

ش��ماره  کالس��ه  و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۹۵ ش��ماره  آراء  براب��ر 
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۱۸ مورخ��ه ۳۱/ ۰۶ / ۱۳۹۸ ص��ادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱    

شهر قاین 
 آقای احمد یعقوب زاده ) از محل مالکیت حسن آقا معادی مشهدی ( فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه ۲۴۸۷ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۸۵۲۶۴۲ در ششدانگ یکباب ساختمان 
تحتان��ی و فوقانی به مس��احت ۹۶,۲۰ متر مربع در تمام��ی پالک ۳۱۸- اصلی واقع در 
خیابان امام خمینی امام خمینی ۱۳ بخش ۱۱ قاین خریداری ش��ده )س��ه دانگ مشاع 
از ناحیه حسن آقا معادی مالک رسمی پالک و سه دانگ دیگر از قسمت مجهول پالک 
که بنام مالعلی و رجب ولدان کربالئی محمد پالک کوبی می باشد محرز گردیده است 

و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸/ ۰۷ / ۹۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴/ ۰۸ / ۹۸
علی  صفائی فر / رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناس��ان و به اس��تناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
۱� رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۴۴۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۳۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۵۷ 
آقای/خانم وهب اله یوسفی فرزند حجت اله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت ۱۲۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۵۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند 

رسمی دارای مالکیت می باشد. )م الف ۳۳۲۱ (
۲� رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۵۶۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۲ 
آقای/خانم محبتعلی امینی فرزند صدقعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمس��احت ۱۱۴ مترمربع پالک ش��ماره فرعی از ۱۸۶۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

سند رسمی دارای مالکیت می باشد. )م الف ۳۳۲۸ (
۳� رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۰۰۰۲۰۳۵۶۱۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۵۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۹۱ 
آقای/خانم قنبر قربانی بدخش فرزند محمدآقا در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده بمس��احت ۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۶۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت 

قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عباس خداوریان خریداری کرده است. )م الف ۳۳۲۷ (
۴�  رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۳۳۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۱۱۸۵۲ 
آقای/خانم محمد هوشیار فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده بمساحت ۱۰۰ مترمربع پالک ش��ماره ۴۴ فرعی از ۱۹۴۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 
مبایعه نامه عادی / سند رسمی / سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از سید محمد میری خریداری 

کرده است. )م الف ۳۳۲۶ (
۵� رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۰۸۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۷۰ 
آقای/خانم فتحعلی نظری فرزند حسین در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت ۶۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۸۵ و ۲۱۸۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی اکبر زند دوچائی خریداری نموده است. )م الف ۳۳۲۵ (
۶- رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۶۵۵۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۱۰۴۱۰ 
آقای/خانم س��ید محمد حسینی فرزند سیدعلی در قس��متی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت ۱۱۳/۳۶ مترمربع پالک شماره ۰ فرعی از ۲۳۹۱ اصلی واقع در بخش دو 

ثبت قم. سند قطعی به شماره ۳۳۸۷۹- ۱۳۸۸/۸/۹ دفتر ۴۱ قم. )م الف ۳۳۲۴ (
۷- رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۵۷۸۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۸۸۸ 
آقای/خانم   بهمن قاراداغی فرزند عروجعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت ۶۰/۰۸ مترمربع پالک ش��ماره ۰ فرعی از ۱۹۸۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از اکرم اس��کندری ثبت ش��ده در صفحه ۵۸۷ دفتر 

۳۶۴  . )م الف ۳۳۲۳ (

۸- رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۷۵۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۸۲ 
آقای/خانم  احمد امیدی فر فرزند رجبعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت ۱۰۲/۲۵ مترمربع پالک شماره ۰ فرعی از ۱۹۲۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت 

قم. طی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۱۷ صفحه ۷۹ . )م الف ۳۳۲۲ (
۹- رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۱۸۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۶۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۴۷ 
آقای/خان��م  ابوالفضل احمدی فرزند بهرامعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده بمساحت ۱۲۶ مترمربع پالک ش��ماره فرعی از ۲۱۶۷/۱ اصلی واقع در بخش دو 

ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از خانم میر خریداری نموده است. )م الف ۳۳۲۹ (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ) قدس( آ-۹۸۰۹۳۴۹
تاریخ انتشار اول: ۹۸/۰۷/۲۸      تاریخ انتشار دوم: ۹۸/۰۸/۱۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۵۰۸
-۹۸/۷/۲۳ - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی خانم سکینه عفتی   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه ۱۳ صادره از تربت جام  
در یک س��هم مشاع ۱۰ سهم شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی  به   مساحت۱۸۲۲۳۳,۵ 
متر مربع پالک  فرعی از ۱۸۰ -  اصلی فرعی از ۱۱۹۵-اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده از  
واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳مش��هد تربت جام خریداری از  مالکیت رسمی آقای غالم 
محمد عفتی کاریزنوئی  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸۰۹۳۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۷/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۴

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۵۰۹
-۹۸/۷/۲۳ - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض  متقاضی خانم طیبه عفتی کاریزنوئی  فرزند غالم محمد  به ش��ماره شناس��نامه 
۸۱۰ صادره از نصرآباد  در یک س��هم مش��اع از ۱۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  
به   مس��احت۱۸۲۲۳۳,۵ متر مربع پالک۰  فرعی از ۱۸۰ -  اصلی  مفروز و مجزی ش��ده از  
واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳مش��هد تربت جام خریداری از  مالکیت رسمی آقای غالم 
محمد عفتی کاریزنوئی  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸۰۹۳۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۷/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۴

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۵۰۷
-۹۸/۷/۲۳ - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی خانم احمد عفتی   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه ۱۴ صادره از نصرآباد  در 

دو س��هم مشاع از ۱۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به   مساحت۱۸۲۲۳۳,۵ متر 
مربع پالک۰  فرعی از ۱۸۰ -  اصلی  مفروز و مجزی شده از  واقع در خراسان رضوی بخش 
۱۳مش��هد تربت جام خریداری از  مالکیت رس��می آقای غالم محمد عفتی کاریزنوئی  محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
و در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸۰۹۳۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۷/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۴

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۵۰۰
-۹۸/۷/۲۱ - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای براتعلی عفتی   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه ۲۱ صادره از تربت جام  
در دو س��هم مش��اع از ۱۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به   مساحت۱۸۲۲۳۳,۵ 
متر مربع پالک۰  فرعی از ۱۸۰ -  اصلی  مفروز و مجزی ش��ده از  واقع در خراس��ان رضوی 
بخش ۱۳مش��هد تربت جام خریداری از  مالکیت رس��می آقای غالم محمد عفتی کاریزنوئی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸۰۹۳۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۷/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۴

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۵۰۱
-۹۸/۷/۲۱ - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای اکبر عفتی   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه ۱۵ صادره از تربت جام  در 
دو س��هم مشاع از ۱۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به   مساحت۱۸۲۲۳۳,۵ متر 
مربع پالک۰  فرعی از ۱۸۰ -  اصلی  مفروز و مجزی شده از  واقع در خراسان رضوی بخش 
۱۳مش��هد تربت جام خریداری از  مالکیت رس��می آقای غالم محمد عفتی کاریزنوئی  محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
و در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸۰۹۳۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۷/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۴

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۵۰۲
-۹۸/۷/۲۱ - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای  محمد  عفتی   فرزند غالم محمد  به شماره شناسنامه ۷۴۲ صادره از نصرآباد  
در دو س��هم مش��اع از ۱۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به   مساحت۱۸۲۲۳۳,۵ 
متر مربع پالک۰  فرعی از ۱۸۰ -  اصلی  مفروز و مجزی ش��ده از  واقع در خراس��ان رضوی 
بخش ۱۳مش��هد تربت جام خریداری از  مالکیت رس��می آقای غالم محمد عفتی کاریزنوئی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸۰۹۳۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۷/۲۸     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۸/۱۴

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۹۸۶مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ هیئ��ت موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
ناحیه ۲ رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض خانم  س��میرا امیری اس��طلخ جان��ی فرزند ذبیح اله به 
ش��ماره شناس��نامه ۶۷۴۶ صادره از قزوین در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س��اختمان به مس��احت ۱۶۴ متر مربع پالک فرعی ۲۱۱۹۸ از اصلی ۱۲ مفروز مجزی از پالک ۱۳ 
از اصلی ۱۲ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای ابراهیم باقرخواه چماچائی 

محرز گردیده است. 
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه ۱۵ روز آگهی میش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.م 

الف ۳۴۶۱ آ-۹۸۰۹۳۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴ /۱۳۹۸/۰۸

حسین اسالمی کجیدی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش۷ یزد – طزرجان و توابع
 ۱۸۶۶- اصلی – خانم  اش��رف الس��ادات کالنترزاده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مشجرپالک 
ثبتی  برابر به مساحت ششدانگ ۴۳۵ مترمربع برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۲۰۴مورخ 

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ واقع در طزرجان  تفت خریداری عادی از زهرا کالنترزاده طزرجانی مالک  رسمی
۱۸۶۶- اصلی – خانم  افس��ر الس��ادات کالنترزاده سه دانگ مش��اع از ششدانگ زمین مشجرپالک 
ثبتی  برابر به مساحت ششدانگ ۴۳۵ مترمربع برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۱۹۱مورخ 
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ واقع در طزرجان تفت خریداری عادی  از زهرا کالنترزاده طزرجانی مالک  رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.۹۸۰۹۳۷۹
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹      تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که 
اس��ناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد 
رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه 

آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۶۹- اصلی اراضی صدرآباد

۱-ششدانگ یکباب منزل  از پالک ۱۴۴ فرعی از ۱۶۹ اصلی فوق به مساحت ۱۷۷/۸۵ 
مترمربع ابتیاعی خانم فاطمه س��عیدی از مج��ل مالکیت ثبتی : علیرضا رزمی رضا برابر 

رای شماره ۱۴۲۶-۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷- کالسه ۹۸-۰۰۰۴
لذا لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم 
ش��ده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز 
تاری��خ الص��اق درمحل تا۲ماه اعتراض خ��ود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عموم��ی محل ارائه ننمای��د اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 
خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضررب��ه دادگاه نخواهد بود.م-

الف۹۱۲  آ-۹۸۰۹۴۳۶
تاریخ انتشارنوبت اول۱۳۹۸/۰۷/۳۰     تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال جاری      فارس:  محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی معلمان در صورت تصویب آیین نامه مربوط از اول مهرماه اجرایی می شود؛ بنابراین این طرح 
قطعاً در نیمه دوم سال 98 اجرا خواهد شد. وی تراکم دانش آموزی را در بسیاری از مدارس غیرقابل قبول دانست و اضافه کرد: 23 هزار مدرسه داریم که آمار دانش آموزی آن ها زیر10 نفر است درصورتی که در 

برخی کالنشهرها، تراکم کالس ها بیشتر از استاندارد است .حاجی میرزایی افزود: با وجود اینکه با مشکل بودجه مواجه هستیم، اما تمام تالش ما این است که با وجود همه مشکالت، شرایط فعلی را بهتر کنیم.  

درمان نقص شنوایی با ابزار یک دالری!
ایسنا: پژوهشگران آمریکایی، نوعی ابزار 
کمک شنوایی ابداع کرده اند که هزینه 

تهیه آن، کمتر از یک دالر است.
به گزارش نیوساینتیست، شاید به زودی 
یک ابزار کمک شنوایی چاپ سه بعدی 
که هزینه آن کمتر از یک دالر است، در 
دسترس افراد ناشنوا قرار بگیرد و به آن ها 

در شنیدن کمک کند.
 ،)Soham Sinha( »و »ســهام ســینها )Saad Bhamla( »ســعد بهامــا«
پژوهشگران »مؤسسه فناوری جورجیا« )GT(، ابزاری ابداع کرده اند که با استفاده 
از تجهیزات الکترونیکی کم هزینه و در دســترس و همچنین یک روکش چاپ 
سه بعدی ساخته شده است. ساخت این ابزار جدید، بر اساس طراحی های ابتدایی 

ابزار کمک شنوایی صورت گرفته که پیشتر ارائه شده اند.
بهاما و سینها، این ابزار کمک شنوایی را برای افرادی ساخته اند که با افزایش سن، 
به نقص در شنوایی و از دست دادن آن دچار می شوند. این مشکل، در حال حاضر 
بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را در سراســر جهان تحت تأثیر قرار داده است. افرادی 
که به این نوع نقص شنوایی دچار می شوند، با دشواری هایی در شنیدن صداهای 

بلند روبه رو هستند؛ در نتیجه این ابزار سعی می کند تا این صداها را تقویت کند.
بهاما گفت: من ابزار کمک شنوایی دیگری نمی شناسم که تا این اندازه، ارزان باشد. 
اگرچه پژوهشگران دیگری هم سعی کرده اند تا ابزارهای کمک شنوایی کم هزینه ای 

بسازند اما قیمت این ابزارها معموالً حدود ۱۰۰ دالر است.

 گوگل به پزشکان خدمات جست وجوی
 سوابق پزشکی ارائه می دهد

خدمات  دارد  قصــد  گــوگل  فارس: 
جســت وجوی خاصی به پزشکان ارائه 
دهد تا آن ها بتوانند ســوابق پزشــکی 
بیمــاران خود را از این طریق به راحتی 

بیابند.
به گزارش انگجت دیوید فینبرگ، رئیس 
واحد سامت گوگل گفته است میله ابزار 

جست وجوی خاصی برای پزشکان طراحی خواهد شد که به آن ها امکان می دهد 
به سبکی مشابه با جست وجو در وب برای یافتن سوابق پزشکی افراد تاش کنند.

به عنوان مثال اگر پزشکی نیازمند یافتن سوابق درمانی یکی از بیماران خود باشد و 
تنها سن وی را به خاطر داشته باشد، می تواند با وارد کردن سن بیمار سوابق درمانی 
تمامی بیماران خود در آن ســن را مشاهده کند، بدیهی است که این خدمات به 
صورت عمومی ارائه نمی شود و به منظور حفظ امنیت شخصی و حریم بیماران 

استفاده از این خدمات تنها در شرایط خاصی و برای پزشکان ممکن خواهد بود.

تماشای دیوار برلین با فناوری واقعیت مجازی
مهر: اگرچه از زمان تخریب دیوار برلین 
3۰ ســال می گذرد، اما فناوری واقعیت 
مجازی به عاقه مندان امکان می دهد تا 

این دیوار را دوباره مشاهده کنند.
به گــزارش یاهونیوز، یک اپلیکیشــن 
واقعیت مجازی به افراد عاقه مند امکان 
می دهد تا دیوار یاد شده را سه دهه پس 
از نابودی به شکل مجازی مشاهده کنند.

این اپلیکیشن که MauAR نام دارد، تغییراتی را که در گذر زمان در دیوار برلین 
رخ داده به کاربران نشــان می دهد و البته بدین منظور از تصاویر بازســازی شده 
دیوار برلین و همین طور نمایش سربازان محافظ دیوار و تجهیزات و استحکامات 
آن ها بهره می گیرد. پس از نصب MauAR روی گوشی یا تبلت تنها کافی است 
دوربین آن را فعال کنید و در محیط اطراف بچرخانید تا حال و هوای ســال های 

جنگ سرد در اطراف دیوار برلین برای شما زنده شود.

وزیر بهداشت خبر داد
تولید داروهای باکیفیت داخلی با یک  پنجم قیمت

 وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
هر ماه یک یــا دو خط دارویی 
جدید راه اندازی می شــود، گفت: با تولید 
داروهای  توانســتیم  داخلــی،  داروهای 
باکیفیت را با یک  پنجم قیمت تولید کنیم.

سعید نمکی، صبح دوشــنبه در مراسم 
نکوداشــت روز ملی بیمه ســامت که 

با حضــور معاون اول رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و تعدادی از مدیران بیمه ای 
در مرکز همایش های صداو ســیما برگزار شد، افزود: در ســال های پس از انقاب، 
دســتاوردهای قابل توجهی در عرصه نظام سامت داشتیم که در مقایسه با گذشته 

بسیار چشمگیر بوده است.
وی به توســعه زیرساخت های مراقبت های بهداشتی اولیه اشاره کرد و گفت: توسعه 
زیرســاخت های مراقبتی سبب شد با کاهش مرگ و میر کودکان، زنان و گروه های 
آسیب پذیر روبه رو شویم. همچنین افزایش امید به زندگی و توسعه زیرساخت های 

نظام سامت را نیز داشتیم.
وزیر بهداشــت افزود: یکی از دوره های طایی پس از انقاب در نظام سامت، دوره 
ریاست دکتر روحانی بود چون توجهی که این دولت به بحث سامت کرد، برنامه هایی 
مانند طرح تحول سامت، توجه به مناطق کمتر برخوردار، کاهش پرداخت از جیب 

بیمار، رسیدگی به بیماران خاص و پوشش همگانی بیمه بود.
به گفته نمکی، اگرچه این برنامه ها در برخی موارد با نواقصی همراه بود اما کار عظیمی 
انجام شده اســت. وی در مورد پوشش اجباری بیمه سامت همگانی نیز گفت: در 
کشورهای موفق دنیا برای بیمه همگانی برنامه هایی دارند که یکی از آن ها این است 
که از »از دارا بگیر و خرج ندار کن، از جوان بگیر و خرج پیر کن و در زمان سامت، 
هزینه بگیر تا خرج بیمار کنی« و ما توانستیم با توجه به این سه مؤلفه، امروز طرح 
پوشش اجباری بیمه سامت همگانی را اجرایی کنیم؛ به طوری که ۸ تا ۹ میلیون نفر 

که بیمه نیستند، زیر پوشش قرار گیرند.
وزیر بهداشــت تأکید کرد: باید ببینیم چگونه عمل کنیم تا اقتصاد نظام سامت به 

گونه ای پیش برود که زیر آوار هزینه های سنگین بی مورد لِه نشویم.
نمکی ادامه داد: در طرح تحول سامت، اولین کاستی که وجود داشت، نپرداختن به 
بحث اقتصاد سامت بود که پس از آمدن به وزارت بهداشت، اولین کار در این راستا، 
تهیه و استقرار پرونده سامت، پزشک خانواده و موارد دیگر بود، در این راستا اقداماتی 
انجام دادیم به طوری که توانستیم سیستم پرونده الکترونیک سامت را مستقر کنیم؛ 
با همت همکاران و پیگیری مستمر آن ها در مدت چهار ماه این سیستم مستقر شد که 
یک کار جهادی بود. وی تصریح کرد: از این راه توانستیم به نسخه نویسی الکترونیکی 
نیز برسیم و امروز زیرساخت های بسیار مقتدری در سیستم اطاعات نظام سامت 
کشور با همین پروژه الکترونیک سامت داریم و تمامی این اقدامات سبب شد تا از 
گزند هزینه خیزی نظام سامت خود را برهانیم. وزیر بهداشت گفت: اقدام دیگری که 
انجام شد، بررسی وزن هر پدیده، فعالیت و خدمت در هزینه های نظام سامت است 
به طوری که توانســتیم ۶۰۰ خدمت پرهزینه را شناسایی و برای آن ها دستورعملی 

بنویسیم و خدمات دیگر را نیز به مرور در دستور کار قرار خواهیم داد.
نمکی به موضوع دارو نیز اشاره کرد و افزود: یکی از پرهزینه ترین موضوعات در نظام 
سامت، بحث دارو است به طوری که یک دوم تولید خالص ملی مربوط به دارو است 
در حالی  که در کشورهای دیگر حدود ۰.۶ است و برای رفع این مشکل نیز اقداماتی 
انجام شد که نخستین گام، رفتن به سمت تولید داخلی دارو بود؛ چرا که سال گذشته 
3درصد از داروهای وارداتی، 3۰ درصد از منابع ارزی داخلی دارو را بلعیده بود به همین 
دلیل اجازه ندادیم داروهایی که در داخل تولید می شوند، دیگر وارد شوند و توانستیم 
سهم ۱.۲ به ۰.۶ تا ۰.۷ برسانیم و داروهای باکیفیت و با یک پنجم قیمت تولید کنیم، 

همچنین هر ماه یک یا دو خط دارویی جدید راه اندازی می کنیم. 
وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد: در گذشته بعضی از فراورده ها را یک هفته، ۱۵ روز 
یــا در بهترین حالت در یک ماه ذخیره می کردیم که در حال حاضر با پیگیری ها و 
همکاری بانک مرکزی، می توانیم بگوییم که هیچ داروخانه ای نیســت که تا تیرماه 
آینده با مشکل روبه رو شود و هیچ اتاق عملی وجود ندارد که به دلیل تجهیزات، به 

تعطیلی کشیده شود.

که  تصور  این  مصدق   محمود  جامعه/   
مدارس خصوصی از مدارس دولتی با کیفیت ترند 
و تحصیل در این گونه مدارس شانس دانش آموزان 
برای ورود به دانشگاه های برتر ایران و موفقیت های 
علمی را افزایش می دهد هنوز در ذهن بسیاری 
است  همین  برای  شاید  و  دارد  وجود  مردم  از 
که عده ای ترجیح می دهند فرزندانشان را راهی 

مدارس غیردولتی کنند.
اگر این گونه است دالیل افت کیفیت مدارس دولتی 

چیست و برای ارتقای کیفیت آن ها چه باید کرد؟ 

  ظلم آشکار به محرومان
علیرضــا  حجت االســام 
کمیسیون  عضو  ســلیمی، 
آمــوزش و تحقیقــات در 
پاســخ به قــدس می گوید: 
مدارس دولتی چند دســته 

هستند که بررسی های کمیسیون آموزش مجلس 
نشان می دهد کیفیت برخی از آن ها مناسب است 
و بعضی از آن ها هم دارای کیفیت خوبی نیســتند. 
مثاً کیفیت آموزش در مدارس سمپاد، نمونه دولتی 
و شاهد مناسب است اما در مدارس عادی دولتی که 
تقریباً ۸۰ درصد مدارس کشــور را در بر می گیرد، 

مناسب نیست.
وی پاییــن بودن کیفیت مدارس عــادی دولتی را 
آسیب زا می خواند و می گوید: دلیلش این است که 
خیلی از خانواده های محروم معموالً فرزندانشان را 
به مدارس دولتی می فرستند و پایین بودن کیفیت 
این گونه مدارس یک تبعیض و ظلم آشکار و اجحاف 

در حق این دانش آموزان و خانواده آن هاست. 
وی کاهــش نظارت بر مدارس عادی دولتی را یکی 
از عمده ترین دالیل پایین آمدن کیفیت یاد می کند 
و می گوید: عاوه بر این، موضوع نبود امنیت شغلی 
برای بخشــی از معلمان هم مطرح است. در حال 
حاضر بعضی از نیروهای خریدخدمت، حق التدریس 
آزاد، حق التدریس بازنشسته و... انگیزه الزم را برای 
آموزش ندارند کــه این موضوع به کیفیت مدارس 
عادی دولتی آسیب زده اســت. عامل سوم هم به 
معیشــت معلمان برمی گردد؛ یعنی حقوقی که به 
معلمان پرداخت می شود معیشت خانواده آن ها را 
تأمین نمی کند و این مسئله نیز روی انگیزه آنان و به 
تبع آن بر کیفیت آموزش در مدارس عادی دولتی 

تأثیر معناداری داشته است.
وی از کمبود معلم به عنوان عامل دیگر پایین آمدن 
کیفیت مدارس عادی دولتی نام می برد و می گوید: 
نتوانسته ایم معلمانی در تراز آموزش و پرورش تربیت 
کنیم. یعنی دانشگاه فرهنگیان در این زمینه حرکت 
الک پشتی داشته است. معلمی فقط یک علم نیست 
یک فن هم هست و متأسفانه برخی از معلمان این 
فن را بلد نیســتند در حالی که معلمان نسل های 
قبل بیشــتر با فن معلمی آشنا بودند و با انگیزه تر 
وارد عرصــه معلمی می شــدند. عامل دیگر بحث 
امکانات است. وقتی معلمان و مدیران درگیر تأمین 
تخته پاک کن، ماژیک، کتاب بچه ها و پرداخت ایاب 
و ذهاب مدارس هســتند چطور می توان از معلم و 

مدرسه انتظار کیفیت آموزش را داشت؟
سلیمی در خصوص راهکارش برای ارتقای کیفیت 
مدارس دولتی هــم می گوید: باید نــوع نگاه به 
آموزش و پرورش تغییر کند چون در حال حاضر 
آموزش و پــرورش در اولویت دولت نیســت. به 
طوری که بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبیر 
و امید به میزان یک درصد کاهش یافته است. در 
واقع بودجــه این وزارتخانه تا پیش از دولت آقای 
روحانی 3درصــد درآمد تولید ناخالص ملی بوده 
که این رقم حاال به ۲درصد رســیده است و این 
نشان می دهد دولت به آموزش و پرورش بی مهری 
می کنــد. با وجــود این اگر دولــت نگاهش را به 

آموزش و پرورش تغییر دهد بدون تردید کیفیت 
مدارس ارتقا می یابد در غیر این صورت امیدی به 

بهبود و ارتقای کیفیت مدارس عادی نیست. 

  افزایش بودجه باید مطالبه مردمی شود 
دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون 
اسبق آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش نیز اگرچه 
مدارس دولتــی را از مدارس 
غیردولتی با کیفیت تر می داند 

اما اذعان می کند که مــدارس عادی دولتی از نظر 
کیفیت نسبت به گذشته وضعیت مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه مدارس خاص دولتی از جمله 
تیزهوشــان، شــاهد، نمونه دولتی و هیئت امنایی 
از لحــاظ کیفیت در جایگاه نخســت قرار دارند، 
تصریــح می کند: اگر بخواهیم مدارس کشــور را 
از نظر پیشــرفت نمرات تحصیلــی که ماک آن 
امتحانات نهایی اســت رتبه بندی کنیم مدارس 
خــاص دولتی حتــی از مــدارس غیردولتی هم 
برتر هســتند. جایگاه بعدی به یکسری مدارس 
غیردولتی خــاص اختصاص دارد و مدارس عادی 
دولتی هم در جایگاه سوم قرار می گیرند و یکسری 
مدارس غیردولتی هم در جایگاه آخر هســتند. با 
این همه اذعان می کنیم که مدارس عادی دولتی 
از نظر کیفیت نسبت به گذشته وضعیت مناسبی 

ندارند و در مقایسه با بعضی از مدارس غیردولتی 
خاص جایگاه خوبی ندارند. 

وی ســپس به عوامل عمــده افت کیفیت مدارس 
عادی دولتی می پردازد و می گوید: مهم ترین آن ها 
عامل نیروی انسانی یا همان معلمان و کادر اجرایی 
مدارس اســت. در حال حاضر آموزش و پرورش با 
کمبود ۱۰۸ تا ۱3۰ هزار معلم مواجه است که برای 
جبران این میزان نیرو از حق التدریسی ها و معلمان 
در شــیفت بعدازظهر استفاده می کند که معلمان 
حق التدریسی انگیزه الزم را ندارند و از سوی دیگر 
معلمانی که شیفت صبح کار می کنند انرژی کافی 
را برای کار در عصر ندارند بنابراین نتیجه کار چنین 

کاس هایی چیزی جز افت کیفیت نیست. 
وی با اشاره به اینکه وضعیت معیشت معلمان هم 
روی کیفیت مدارس عادی ســایه انداخته اســت، 
می افزاید: از ســوی دیگر آمــوزش ضمن خدمت 
معلمان هم پولی شــده اســت بنابراین نه معلمان 
آن را جدی می گیرند و نه مؤسســه هایی که اقدام 

به آموزش معلمــان می کنند به آن 
اهمیت می دهند. 

سحرخیز ســپس به بحث امکانات 
آموزشی می پردازد و می گوید: فضای 
آموزشــی مدارس عادی ما در حال 
حاضر با فقر آموزشــی روبه رو است. 
دلیلش هم این اســت کــه تاکنون 
اعتبــارات به ســختی پاســخگوی 
هزینه هــای اجتناب ناپذیــر مدارس 
اســت در ایــن صورت پولــی برای 
تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها، ورزش 

دانش آموزان، برپایی اردوها و یا به عبارت بهتر برای 
کیفیت بخشی مدارس نمی ماند و به همین خاطر ما 
دیگر در المپیادهای علمی و ورزشــی دانش آموزان 

درخشش های دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ را نداریم.
وی باال بودن تراکم کاس ها را یکی دیگر از عوامل 
مؤثــر در افت کیفیت مــدارس دولتی می خواند و 
می گوید: بر اساس شاخص شورای عالی آموزش و 
پرورش تراکم مطلوب کاس های درس بین ۱۹ تا 
۲۰ دانش آموز اســت و بیش از ۲۶ دانش آموز خط 
قرمز  است، اما دکتر حکیم زاده، معاون وزیر آموزش 
و پرورش به تازگی اعام کرده ۶۰درصد کاس های 
مقطع ابتدایی خارج از نرم استانداری شورای عالی 
آموزش و پرورش است. یعنی ۶۰درصد کاس های 

دوره ابتدایی باالی ۲۶ دانش آموز و بعضی از کاس  ها 
4۰ دانش آموز دارند. 

وی اشتباه بودن روش های تدریس در ایران را عامل 
دیگــر پایین آمدن کیفیت مــدارس عادی دولتی 
ارزیابی می کند و می گوید: هنوز روش های تدریس 
ما کتاب محور است؛ باید روش های نوین جایگزین 
شود. البته برای این منظور باید تعداد دانش آموزان 
کاس به حد مناسب برســد چون در کاس های 
4۰ نفره نمی توان روش های نوین آموزشی را به کار 
گرفت. سحرخیز می گوید: دلیل عمده مشکات که 
به کیفیت مدارس عادی دولتی آسیب زده است به 
کمبود اعتبارات آموزش و پرورش برمی گردد. دولت 
و مجلس ظاهراً به این نتیجه رسیده اند که نمی توان 
بیش از آن چیزی که ارائه می شود بودجه به وزارت 
آموزش و پرورش اختصاص داد در حالی که به نظر 
می رسد این گونه نیســت. با نگاهی به کشورهای 
منطقه درمی یابیم که ایــران کمترین بودجه را به 
آموزش و پرورش اختصاص داده است. یعنی ۲درصد 
درآمد تولید ناخالص ملی به این 
موضــوع اختصــاص یافته که 
اصاً منصفانــه و قابل توجیه 
نیست. ضمن اینکه چرا دولت 
برای جاهای دیگر بودجه دارد 
تا هزینه کند اما برای آموزش 
و پرورش نــدارد. یعنی به نظر 
می رسد کمبود بودجه بهانه ای 
شــده تا دولت از اجرای اصل 
3۰ قانون اساســی که آموزش 
دانش آموزان  همــه  بــرای  را 
رایگان دانسته است، فرار کند.  وی با تأکید بر اینکه 
با اختصــاص ۲درصد درآمد تولید ناخالص ملی به 
آمــوزش و پرورش وضعیت مدارس عادی دولتی از 
لحاظ کیفیت هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد، 
می گوید: مگر اینکه افزایش بودجه آموزش و پرورش 
جزو مطالبات مردم شــود. چــون افزایش بودجه 
آمــوزش و پرورش هنوز به گفتمان مردمی تبدیل 
نشده است. در واقع همه باید به این نتیجه برسیم که 
آموزش و پرورش موضوع بسیار مهمی است چون 
تربیت نیروی انسانی این جامعه را به عهده دارد و اگر 
امروز در این حوزه هزینه نکنیم فردا باید برای درمان 
و بازپروری افرادی که دچار آسیب شده اند چندین 

میلیون تومان در زندان ها هزینه کنیم.

کارشناسان در گفت وگو با قدس مطرح کردند

افت کیفیت مدارس دولتی؛ ظلم آشکار به محرومان 

کیفیت آموزش 
در مدارس عادی 
دولتی که تقریبًا 

80 درصد مدارس 
کشور را در بر 

می گیرد، مناسب 
نیست

بــــــرش
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حقوق 4 تا 5 هزار دالری برای دانش آموختگان ما
فارس: حسین حسینی تودشکی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر گفت: در حال حاضر دانش آموختگان دانشگاهی ما 
با حقوق 4 تا ۵ هزار دالری در کشورهای خارجی و حتی کشورهای 
همسایه مشغول به کار می شــوند که اگر این روند ادامه یابد نظام 
آموزشــی را با مشــکل جدی روبه رو خواهد کــرد. آن ها با درآمد 

دانشگاه های داخلی نمی توانند حتی اجاره خانه شان را بپردازند.

وزیر نباید زیر بار بی چون و چرای هر مصوبه ای برود
فارس: حیدر تورانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش با اشاره به مصوبه کاهش تنوع مدارس گفت: درست است 
که مجلس این مصوبه را تصویب کرده است اما وزیر باید قوی عمل 
کنــد نه منفعانه، نباید زیر بار بی چون و چرای این مصوبات برود. 
بلکه شرایط را در نظر بگیرد، شاید بتواند اجرا کند اما این دیگر تغییر 

نیست؛ تزریق و تعمیر است.

باید وسواس بیشتری داشته باشیم
تســنیم: معصومه نجفی پازوکی، سرپرســت حوزه تربیت و 
یادگیری زبان و ادبیات فارســی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی درباره حذف برخی اشعار از کتاب فارسی گفت: صحبت 
تمام دوستان را قبول دارم و اکنون فرصت بیشتری برای این کار 
داریم و در گذشته فرصت نداشتیم، مجبور بودیم در مدت کوتاه 

۵ تا ۶ جلد کتاب آماده کنیم.

تکذیب ورود ذرت آلوده به بازار 
ایسنا: دکتــر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت ضمن تکذیب شایعات ورود ذرت آلوده به بازار گفت: انتشار 
این اخبار کذب و بی اســاس آن هم در برخی رسانه های رسمی در 
خوشبینانه ترین حالت، ناشی از رفتار غیرحرفه ای و غیرمسئوالنه 
است. انتظار نمی رود یک رسانه رسمی از منابع مشکوک، مغرض و 

مبهم در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تغذیه شود.

فرصت های مطالعاتی هدفمند می شود
مهر: بابک نگاهداری، رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی 
دانشــگاه آزاد گفته اســت: از این پس اعزام اعضای هیئت 
علمی دانشگاه آزاد به خارج از کشور هدفمند و برای انتقال 
دانش و فناوری از خارج به داخل که واقعاً نیاز کشــور است، 
خواهد بود؛ نه اینکه هیئت علمی براساس عاقه شخصی به 

فرصت مطالعاتی بروند.

آقای وزیر؛ رتبه بندی معلمان چه شد؟
خانه ملت: صدیف بدری، ســخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
به وزیر آموزش و پــرورش گفت: آقای حاجی میرزایی؛ رتبه بندی 
معلمان قرار بود از اول مهر اجرا شــود اما به تازگی از اجرای آن در 
نیمه دوم گفته اید. نکند می خواهید اجرای آن را به نیمه سوم سال 
موکول کنید؟ کاری نکنید مجلس رأی اعتمادی را که به شما داد با 

همان دست پس بگیرد.

این پزشکان باید محاکمه شوند
خانه ملت: محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس با تأکید 
بر ضرورت محاکمه پزشکانی که اقدام به انجام سزارین به درخواست 
والدین نوزاد کرده اند، گفت: تعجب می کنم چرا پزشکان تسلیم این 
قبیل جوسازی و اقدامات غیرفرهنگی و غیربهداشتی می شوند. ما 
منشــی بیماران نیستیم که هر فردی مراجعه کرده و اظهار تمایل 

برای انجام یک عمل جراحی کند از دستورش تبعیت کنیم.

هیچ جسدی گروگان گرفته نمی شود
خانه ملت: علی نوبخت، رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس 
گفت: در گذشــته برخی بیمارستان ها با گروگان گرفتن اجساد 
فوت شدگان، زحمات نظام سامت را بر باد می دادند. دیگر هیچ 
جسدی در بیمارســتان ها به دلیل نداشتن پول گروگان گرفته 
نمی شود. اکنون پول به اندازه کافی در نظام سامت وجود دارد. 

کسی از بی پولی گایه نکند.

مدارس تیزهوشان؛ قربانی عملکرد تحصیلی دانش آموزان
برنا: عباس فرجی، کارشناس مشاوره در آموزش و پرورش می گوید: 
آموزش  و  پرورش مدارس تیزهوشــان را قربانی عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان می کند. در کشور ما مدرسه ای نیست که دانش آموزان 
را با بهره های هوشی متفاوت ساماندهی کند. لذا تنها دانش آموزانی 
که درس بهتری نسبت به دیگران دارند در مدارس جای می گیرند و 

به باقی دانش آموزان برچسب کم هوشی خورده می شود.

آموزش

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد
ایراد شورای نگهبان به کاهش 

تنوع مدارس
 ایسنا  وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگشت 
مصوبه تنظیم بخشــی از مقررات مالی، اداری و 
پشتیبانی آموزش و پرورش از شورای نگهبان به 
مجلس گفت: بر اســاس رویه ای که بین مجلس 
و شــورای نگهبان برقرار اســت مجلس نباید به 
موضوعاتی که شــورای عالــی انقاب فرهنگی 
ورود می کند ورود کند و برعکس؛ به دلیل اینکه 
مدارس ســمپاد موضوعی است که شورای عالی 
انقاب فرهنگی به آن وارد شده و اساس نامه آن 

را تصویب کرده، ایراد گرفته است.
محسن حاجی میرزایی همچنین درباره فروش 
کتاب های درســی به چندبرابــر قیمت گفت: 
دســتور دادم پیگیری کنند. ممکن اســت از 
طریق برخی مناطق بیرون رفته باشد یا سرقت 
شده باشــد اگر کپی هم شده باشد غیرقانونی 
است. امســال روش توزیع کتاب متفاوت بوده 
و برخی از آن خرســند نیستند و ممکن است 

فضاسازی ها نشانه آن باشد. 

فراسو

خبر
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شورای روابط خارجی بررسی کرد
پشت پرده اعتراضات شیلی 

چیست؟
خالدی: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا 
در یادداشــتی به قلم آملیا چاتهام تحت عنوان 
»پشت پرده اعتراضات مردمی در شیلی چیست؟« 
به بررسی روند اعتراضات مردمی در این کشور 
آمریکایی التین پرداخته و نوشــت: ناآرامی های 
سیاســی چند هفته ای می شود که شیلی را فرا 
گرفته اســت؛ زیرا نابرابری و گسست اقتصادی 
در یکی از مرفه و پایدارترین کشورهای آمریکای 

التین هر روز بیشتر از گذشته نمایان می شود.
در ادامــه این گــزارش آمده اســت: اعتراضات 
خیابانی در شــیلی تاکنون دست کم 20 کشته 
و بیــش از هــزار نفر زخمی بر جای گذاشــته 
است. این آشــفتگی از 18 اکتبر )26 مهر( و با 
اعتراضات دانشجویان به افزایش کرایه مترو کلید 
خورد. اعتراضات به زودی تشدید شده و معترضان 
اتوبوس ها و ایســتگاه های مترو را آتش زده و با 

نیروهای امنیتی درگیر شدند. 
رئیس جمهور محافظه کار شــیلی، »سباستین 
پینیه را« در ابتدا ضمن اعالم »وضعیت جنگی« 
سیاست مشت آهنین را در مقابل معترضان در 
پیش گرفــت، اما همزمان با افزایش راهپیمایی 
وی موضــع خود را نرم تر کــرده و با انصراف از 
تصمیم اش برای افزایش نرخ کرایه حمل و نقل 
عمومی از اصالحات خــود رونمایی کرد که از 
جمله آن افزایش حداقل دستمزد و مالیات باالتر 
برای ثروتمندان بود. وی همچنین کابینه خود 
را دوباره تغییر داد و گفت: »شیلی تغییر کرد و 
دولت نیز باید تغییر کند«. این اعتراضات در حالی 
شعله ور شــد که شیلی از زمان پایان حکومت 
دیکتاتوری آگوســتو پینوشه در سال 1990 به 
عنوان الگویی برای توســعه در منطقه با رشد 
اقتصادی باال، کاهش فقر و نظام سیاسی پایدار 
شناخته می شد. اما این کشور در عین حال یکی 
از نابرابرترین کشورها در جهان است. سازمان ملل 
تخمین می زند که یک درصد از ثروتمندترین 
این کشــور یک ســوم ثروت ملی را در اختیار 
دارند. این موضوع سبب شده که طبقه متوسط 
و کارگر از وضعیت موجود شکایات زیادی داشته 
باشند. از سوی دیگر شیلی اقتصادی مبتنی بر 
تجارت است که بسیار وابسته به قیمت جهانی 
کاالها  به ویژه مس است. با کاهش قیمت مس 
در سال های اخیر، رشد شیلی کند شده است- 
پویایی که با جنگ تجاری ایاالت متحده و چین 
تشدید می شود. البته برخی نظیر ایاالت متحده، 
روســیه را به دامن زدن به آشــوب ها در شیلی 
متهم می کند؛ موضوعی که از ســوی مسکو رد 
شــده و با توجه به واقعیت ها امری بعید به نظر 
می رســد. دولت پینیه که از متحدان واشنگتن 
بوده با دولت ونزوئال و کوبا که از متحدان روسیه 

هستند تقابل منافع دارد. 
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چه کسی دارد با سرنوشت لبنان بازی می کند؟
در حالی که لبنان دوشنبه و برای نوزدهمین 
روز شاهد تظاهرات مردمی مسالمت آمیز در 
برخی مناطق این کشور بود، روزنامه لبنانی 
»االخبار« در گزارشی به بیان شفاف و صریح 
مواضــع مقامات ارشــد لبنان در بــاره این 
تحوالت پرداخته و در ادامه به موج ســواری 
سفارت آمریکا در بیروت بر این اعتراضات و 
تالش برای تضعیف حزب اهلل اشاره کرد. این روزنامه در گزارشی با عنوان »وقت حقیقت 
فرا رسیده؛ چه کسی با کشور بازی می کند؟« نوشت: پس از آنکه »خیزش مردمی« وارد 
هفته سوم خود شده، به نظر می رسد کشور اسیر لجاجت طرف های مختلف شده است.

در ادامه این گزارش آمده: »ســعد الحریری« نخســت وزیر که متهم اصلی این اوضاع 
است، پس از استعفا طوری رفتار می کند گویا فرمانده شهروندانی است که معترضند. او 
می خواهد از مردم معترض علیه رقبا و شرکایش استفاده کند و امتیازاتی از آن ها بگیرد 

که وی را به تنها سیاستمدار دولت تکنوکرات تبدیل کند. 
سمیر جعجع نیز به توهمات خود بازگشته تا جایی که خودش را »فرمانده مناطق آزاد 
شــده« می پندارد. اولویت هایی که وی مشخص کرده ارتباطی با مطالبات مردم ندارد.  
االخبار ادامه داد، اما حزب اهلل که تیرهای ناشی از حمایت متحدان و برخی رقبا را تحت 
عنوان »نجات کشور از فروپاشی« به جان خریده، پس از آنکه توانست حامیان خود )در 
جنوب( را از تظاهرات و ورود به مداخالت جناحی بازدارد، اکنون راحت تر شــده است. 
حــزب اهلل به تحرکات از زاویه آنچــه در تمام منطقه می گذرد، نگاه می کند. ارتش نیز 
همچنان بی طرف اســت، به این معنا که پوشش الزم برای تحرکات القوات اللبنانیه در 
»جبل لبنان« را فراهم کرده تا از یک ســو در شکست جبران باسیل شریک شود و از 
سوی دیگر به شروط آمریکا که به حمایت از معترضان فراخوانده، عمل کرده باشد. اما 
سفارت آمریکا دائماً با فرماندهی ارتش لبنان و اکثریت قوای سیاسی به ویژه طرف هایی 
که آن ها را تأمین می کند، در تماس است. شخصیت هایی سیاسی که در نوامبر گذشته با 
»دیوید شنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند، با سفارت آمریکا هماهنگ بودند. 
شنکر در آن زمان اعالم کرد، باید تمام قوای وابسته به 1۴ مارس تجمیع شوند. در ادامه 
این گزارش آمده، »الیزابت ریچارد« ســفیر آمریکا در بیروت هر آنچه در توان داشته به 
کار گرفته تا با اعمال فشار بر سیاستمداران، اصحاب رسانه و بازرگانان، آن ها را به سمت 
بهره گیری از خیزش مردمی برای محاصره حزب اهلل و متحدانش سوق دهد، اما به علت 

پایگاه مردمی قوی حزب اهلل در این امر ناکام مانده است.

  نمابر تحریریه:     37610087 -3768۴00۴  )051(
)051(   امور مشترکین:                 376180۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

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

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

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

شهرهای اشغالگران را تبدیل به شهر اشباح می کنیم
جهان: رئیس دفتر سیاســی حماس در غزه ضمن هشــدار به 
صهیونیست ها درباره هر گونه حمله به غزه تأکید کرد در صورت 
هرگونه ماجراجویی جدید از ســوی تل آویو مقاومت شــهرهای 
اشــغالگران را تبدیل به شهر اشــباح خواهد کرد. وی در ادامه از 
کمک هــای ایران به مقاومت فلســطین در حالی کــه اعراب از 
فلسطینی ها روی برگرداندند، قدردانی کرده و گفت: دشمن بداند 
که 70 هزار جوان مســلح در گردان های قســام و قدس و دیگر 

گروه های مقاومت فلسطین هســته آزادی و بازگشت را تشکیل 
می دهند. این هشدار یحیی سنوار پس از آن مطرح شد که »یووال 
اشتاینز« وزیر انرژی رژیم صهیونیستی با بیان اینکه احتماالً این 
رژیم علیه غزه عملیات نظامی آغاز می کند، گفت: ممکن اســت 
این عملیات به ورود زمینی نظامیان اسرائیلی به این باریکه منتهی 
شود. اشتاینیتز که پس از جلسه چهار ساعته کابینه امنیتی رژیم 
صهیونیســتی با رادیو ارتش این رژیــم گفت وگو می کرد، گفت: 

»اکنون به نظر می رســد که ما مجبــور خواهیم بود که عملیات 
نظامی گســترده انجام دهیم و پس از آن اســت که می توانیم به 
تفاهمی برسیم«. رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه به سوی تعدادی 
از قایق های ماهیگیری فلسطینی ها شلیک کرد. نیروهای مقاومت 
با شــلیک چندین راکت این حمله را پاسخ دادند. از صبح دیروز 
نیز زمزمه هایی مبنی بر احتمال آغاز عملیات نظامی ارتش رژیم 

صهیونیستی علیه نوار غزه مطرح شده است.

 خــبــر
رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه در واکنش به تهدیدات وزیر صهیونیست:

تحلیل

چهره

اتاق فکر

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات )نوبت اول(
ش��رکت تولی��د نیروی ب��رق یزد در نظر دارد تجدید ارزیابی کیفی مناقصات مربوط به نیروگاه س��یکل ترکیبی یزد را بر اس��اس اطالعات ذیل و از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

موضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهردیف
تعویض لوله های دفنی داخل برج خنک کن مولد بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد198200/042098004211000026
اجرای عملیات لوله کشی گاز مولدهای آلستوم و کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد298200/082098004211000027
محدود دو مرحله  اینوع مناقصات3
از تاریخ 1398/08/18 لغایت 1398/08/20زمان دریافت اسناد4

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه5
واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و به صورت 

الکترونیکی اسناد را دریافت نمایند. برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل 
نمایید.

ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/09/04آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها6
ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1398/09/04زمان گشایش پیشنهادها7

تسلیم پیشنهادها8
کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه 

به مناقصه  گران تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( انجام خواهد شد

نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه  گذار9
یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، واحد 

بازرگانی 035-38254812-13

10
سایر مشخصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و توضیحات

پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی

/ع
98
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95
6

وزارت نیرو

/ع
98
09
92
3

اینجانب مرتضی وظیفه دان مالک خودروی سواری پژو 405 به شماره شهربانی 469 ل 27 ایران 12 و شماره بدنه 
40444846 و ش��ماره موتور 12486167537 به علت فقدان اس��ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی س��ازمان 
فروش ش��رکت ایران خودرو واقع در پیکان ش��هر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی مزایده ) نوبت اول(
شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید.

1- قطعه زمین واقع در جانبازان جنوبی جنب جایگاه CNG )کارواش فعلی(
2- واحد های تجاری شماره 18 و 19 مجتمع سیدمرتضی )تجدید(

3- تعدادی از واحدهای تجاری طبقه همکف مجتمع تجاری خیابان امام )تجدید(
4- واگذاری امتیاز اجرای طرح تفکیک زباله

5- قطعه زمین محل نصب سینما 5 بعدی واقع در امامزاده سیدمرتضی )تجدید(
6- کافی ش��اپ پارک بانوان )تجدید( 7- تعدادی از واحدهای اداری – مس��کونی ابتدای خیابان دادگستری 
)تجدید(  8- جمعه بازار خودرو   ش��رایط مزایده: 1- دریافت اس��ناد: از مورخه 98/8/21 لغایت پایان وقت 
اداری 98/8/30 می باش��د.   2- س��پرده ش��رکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می 

باشد.   3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/9/3

7- محل دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن تماس: 
4-55227701-55229899 می باشد.  8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

/ع روابط عمومی شهرداری کاشمر 
98
09
93
0

))تجدید  آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ((
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عملیات 

مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید 

ف
دی

ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین فرآیند 
ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1
ساختمان  تکمیل  عملیات   اجرای 
. مشهد   1 ناحیه  فاضالب  و  آب  اتفاقات 

1214/697/524/831735/000/000 ماه
رتبه 5 ابنیه از 

سازمان  مدیریت و 
برنامه ریزی

1. واریز نقدی به حساب جاري 
شماره 100050005  بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی

2
شبکه  اصالح  عملیات   اجرای 
فرسوده  انشعابات  مجدد  ونصب 
3 منطقه  سطح  در  پراکنده  بصورت 

127/576/497/938379/000/000 ماه  
رتبه 5 آب از 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی

.تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی لغایت 1398/8/18 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی 
http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد . آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری 1398/9/3 و به آدرس مشهد، 
خیابان فلس��طین، فلس��طین 26، دبیرخانه مرکزی ش��رکت آب و فاضالب مش��هد می باش��د ، تلفن 37008124 .  مدت اعتبار پیش��نهادات از تاریخ تحویل پاکات 

پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .   هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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اصالحیه فراخوان   
مناقصه 

بدینوس��یله تاریخ ه��ای مربوط به 
مناقص��ه ب��ی خط��ر س��ازی)امحاء( 

زباله ه��ای عفونی بیمارس��تان ش��هید کامیاب 
من��درج در روزنامه مورخ 98/8/11 و 98/8/12به 
ش��ماره فراخوان 2098000060000156،به ش��رح ذیل 

اصالح می گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 98/8/11
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه:

 پایان روز 98/8/20
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/30

* زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه: 98/9/4
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

فراخوان واگذاری
 پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری در مشهد

اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان خراسان رضوی در نظر دارد به استناد ماده 27 قانون 
الح��اق برخی مواد به قانون بخش��ی از مقررات مالی دولت )2( نس��بت به واگ��ذاری کامل پروژه 
احداث یک واحد مجتمع فرهنگی و هنری خود به متراژ تقریبی 6000 متر واقع در شهر مشهد را 

به بخش خصوصی اقدام نماید.
 لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای توانایی سرمایه گذاری درخواست می گردد 
از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو هفته جهت بازدید و اعالم آمادگی و ارائه درخواست به نشانی 

مشهد- خیابان ملک الشعرا 27- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مراجعه نمایند.
 جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 4- 38594001 )اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان رضوی- دفتر طرحهای عمرانی( تماس حاصل فرمایید.
شناسه آگهی650523/م الف14688 ع 9
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قیس الخزعلی:
عراق و حشد الشعبی با توطئه خارجی مواجه هستند

مهر: دبیرکل عصائب اهــل الحق در یک 
گفت وگــوی تلویزیونی اظهار کــرد: عراق 
و حشد الشــعبی از سه طرف مورد تهاجم 
قرار گرفته اند و هدف از آن جنگ داخلی در 
این کشور است. قیس الخزعلی با بیان این 
مطلب افزود: ما اطالعات مهمی درخصوص 
توطئه علیه عراق داریم و طرف صهیونیستی 
در این زمینه از آمریکا و طرف اماراتی از سعودی نیز خطرناک تر است. این توطئه با پول 
امارات اجرایی می شود. قیس الخزعلی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در شمال عراق 
پایگاه دارد و صحبت تنها درباره اربیل نیست، بلکه در سلیمانیه نیز پایگاه صهیونیست ها 
وجود دارد. همچنین در فرودگاه بغداد نیز سازمان موساد و سیا دارای پایگاه مشترک 
هستند. دبیرکل عصائب اهل الحق در ادامه گفت: توطئه ضد عراق به طور اساسی توسط 
مزدوران محلی عراق انجام می شود و طرف بعثی در این زمینه فعال است؛ چرا که در 
حوادث اخیر عراق ما شــاهد بودیم پرچم سابق عراق در بعضی نقاط به اهتزاز درآمده 
است. وی اظهار کرد: یکی از اهداف این توطئه این است که حشد الشعبی با معترضان 
برخورد کند، ابومهدی المهندس در این رابطه به من اطالع داد برخی فرماندهان امنیتی 
مرتبط با آمریکا خواستار مقابله حشد الشعبی با معترضان در خیابان ها شده اند، اما وی با 

این موضوع مخالفت کرده است.

 جهان/ سید احمد موسوی   در حالی 
امپریالیسم  علیه  ها  ملت  بیداری  موج  که 
آمریکایی در جای جای جهان از آسیا گرفته 
به  روند  این  امروز  دوانده،  ریشه  آفریقا  تا 
بیخ گوش واشنگتن در آمریکای التین که 
روزی به عنوان حیاط خلوت ایاالت متحده 
محسوب می شد نیز رسیده تا جایی که روز 
گذشته در همایشی که در هاوانا برگزار شد، 
رهبران  کوبا و ونزوئال بر همبستگی هرچه 
بیشتر دو ملت در راستای مقابله با نیات شوم 

استعمار آمریکا تأکید کردند. 
در این همایش سه روزه که به وسیله »مؤسسه 
کوبایــی بــرای دوســتی با 
خلق ها«، »مرکز کارگران کوبا«، 
»شــاخه کوبایی جنبش های 
قاره ای  »حرکت  و  اجتماعی« 
بــرای دموکراســی و علیــه 
نولیبرالیســم« ســازماندهی 
شــد، بیش از هــزار و 300 
فعال به ویژه فعاالن سیاسی 
و اجتماعــی از نقاط مختلف 
جهــان از جملــه آمریکای 
التین حضور داشتند، میگل 
دیــاز کانل و رائول کاســترو 
رؤسای جمهور کنونی و پیشین کوبا به همراه 
نیکالس مــادورو رئیس جمهوری ونزوئال بر 
ضرورت مقابله با رویکردهای خصمانه ایاالت 

متحده تأکید کردند.

 آمریکای التین روی گردان از 
واشنگتن

بررسی پیشنهادات برای تقویت همبستگی 
بــا دولت و مردم کوبــا و ونزوئال در مواجهه 
با محاصره اقتصــادی، مالی و تجاری ایاالت 
متحده از جمله اهداف این همایش سه روزه 

بود؛ در این همایش هم
باید گفت ایاالت متحده در دوره ریاســت 
جمهــوری ترامپ تالش های بســیاری در 

راستای تضعیف و سرنگونی سیاستمداران 
و دولت هــای چپ گــرا در آمریکای التین 
انجام داد که بعضاً با موفقیت هایی نیز همراه 
بود، امــا با وجود وعده های راســت گرایان 
که در چند ســال گذشته توانسته بودند با 
حمایت های آمریکا در برخی کشــورها از 
جمله آرژانتین، کلمبیا ، برزیل، شیلی و پرو 
به قدرت برسند، عدم توفیق آن ها در محقق 
کردن وعده هایشان، مردم آمریکای التین را 
به این نتیجه رســاند که برای آن ها، سران 
و دولت های چپ گرا بهتر از راســت گرایان 
وابسته به ایاالت متحده هستند؛ چنان که 
سیاست های اقتصادی راســت گرایان در 
کشوری مثل شیلی اعتراضات گسترده ای 
را در پی داشته است. به نوشته خبرگزاری 
پرنساالتینا، جنایت راست گرایان نئولیبرال 
در آمریکای التین اعتمــاد دوباره مردم به 
چپ گرایان را در پی داشــته و امروز شاهد 
باقی ماندن برخی رهبران یا روی کار آمدن 
مجدد چپ گرایان در برخی کشورهای مهم 
این منطقه هستیم و این همایش سه روزه 
نشــان دهنده حمایت تمام قد دولتمردان 
چپ گرا در مقابل فشــار آمریــکا و عوامل 

داخلی آن است.

 پایبندی به آرمان مبارزه با امپریالیسم 
به گزارش رویترز، یکی از نشــانه های این 
حمایــت حضور نیکالس مــادورو در کنار 
رهبران کوبا در این همایش بود که حاکی از 
عزم جدی آن ها برای دفاع از متحدان قدیمی 
با وجود فشارهای آمریکاست. اما این نشست 
از جهات دیگر نیز حائز اهمیت بود؛ آمریکای 
التین این روزها شاهد تحوالت مهمی بوده 
است، از طرفی شیلی روزهای ناآرامی را به 
دلیل اعتراضات علیه دولت راست گرای این 
کشور پشت سر می گذارد و نتایج انتخابات 
بولیــوی که به نفع سوسیالیســت ها تمام 
شد، مورد اعتراض لیبرال ها و راست گرایان 
واقع شده است؛ از سوی دیگر شاهد تداوم 
اعتراضات در انتقاد به حکم زندان داسیلوای 
چپ گرا در برزیل و بازگشــت چپ گرایان 
به قدرت در آرژانتین بوده اســت. به نوشته 
رویترز، در حالی که اقدامات و فشــارهای 
آمریکا علیه ونزوئــال و دولت های چپ گرا 
و حامی ونزوئــال مانند کوبا همچنان ادامه 
دارد، گردهمایی این دولت ها نشان می دهد 
آن ها همچنان به آرمان مبارزه با امپریالیسم 

آمریکا، پایبندند. 
در این راستا و به نوشته خبرگزاری پرنساالتینا، 

مــادورو و میگل دیاز کانل، رئیس جمهوری 
کوبا روز دوشــنبه در حاشیه این همایش 
ضمن محکوم کردن سیاســت های آمریکا 
هرگونــه مداخله در ناآرامی هــای اخیر در 
برخی کشــورهای آمریکای التیــن را رد و 
تأکید کردند: تحریم هــای آمریکا فقط به 
وحدت هرچه بیشــتر و حمایت از تغییرات 
اجتماعی در سطح منطقه آمریکای التین 

منجر خواهد شد. 

 خیزش موج آمریکا ستیزی
 در حیاط خلوت واشنگتن

در بیانیه پایانی این همایش حاضران ضمن 
اینکه خواستار لغو محاصره اقتصادی آمریکا 
علیه کوبا شــدند، از سیاست های خصمانه 
واشنگتن در قبال ونزوئال نیز انتقاد کردند.

باید گفت انتخاب مجدد مورالس در انتخابات 
بولیوی، پیروزی چپ گرایــان در انتخابات 
آرژانتین و ناکامی ایاالت متحده در سرنگونی 
دولت مادورو، همه و همه تقویت جریان ضد 
امپریالیســم و چپ گرا در آمریکای التین 
را به دنبال داشته است. بی شک این پیوند 
تاریخی در میان مخالفــان ایاالت متحده 
در آینده ای نزدیک، محکم تر از گذشــته 
خواهد بــود و قطعاً موج پیروزی های اخیر 
جریان های ضد امپریالیســم در بولیوی و 
آرژانتین، به دیگر کشورهای آمریکای التین 

نیز سرایت خواهد کرد.
همایش ضدامپریالیســتی در هاوانا درواقع 
دست رد دیگری به سینه ایاالت متحده بود 
که بر اســاس دکترین مونرو از قرن نوزدهم 
همواره آمریکای التین را حیاط خلوت خود 
می دانســته است و همواره سیاست برخورد 
خصمانــه را در قبال دولــت های چپ گرا 
در پیش گرفته اســت. تأثیرات این همایش 
دستان ترامپ و رؤسای جمهور بعدی آمریکا 
را بیــش از پیش در ایــن منطقه راهبردی 

خواهد بست.

رهبران کوبا و ونزوئال بر ایستادگی در مقابل نیات شوم دار و دسته ترامپ تأکید کردند

اتحاد  علیه آمریکا بیخ گوش واشنگتن

همایش 
ضدامپریالیستی در 
هاوانا درواقع دست 
رد دیگری به سینه 
ایاالت متحده بود 
که آمریکای التین 
را حیاط خلوت 
خود می دانست
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