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ســرمقالـه
ایمان شمسایی

»فساد یعنی اینکه کسانی با زرنگی، قانون دانی، چرب زبانی و با چهره حق به جانب 
به جان بیت المال بیفتند. کیسه های خود را پر کنند. این نوع فساد را ما فساد اداری 
یا اقتصادی می دانیم«. این ها جمالت رهبر معظم انقالب در سال 1380 است که 
همراه با دیگر بیانات ایشــان در ضرورت مبارزه بافساد، موج تازه ای را در گفتمان 

انقالب اسالمی به راه انداخت...

همصدا با مجاهدان دستگاه قضا

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی خبر داد

حذف استانی شدن از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 

 جامعه  فساد را یورش به »قلب دولت ها« 
می دانند؛ این موضوع به ویژه در نظامی 
که بر اساس و بنیان هایی همچون تحقق 
برداشتن  میان  از  و  اجتماعی  عدالت 
بن مایه های فساد در جامعه شکل گرفته 
از اهمیت مضاعفی برخوردار است. شاید 
به همین دلیل است که هنوز چند ماه 
از آغاز رهبری آیت اهلل خامنه ای نگذشته 
بود که ایشان در دیدار با مسئوالن قوه  
مسائل  باید  اینکه  بر  تأکید  با  قضائیه، 
به  و  کرد  االهم«  فی   »االهم  را  کشور 
چنین  پرداخت  آن ها  بااهمیت ترین 

و  فساد  در جامعه  مثاًل  »االن  فرمودند: 
براندازی  و  ضدانقالبی  جرایم  و  ارتشا 
و خدعه و تزویر و جعل و امثال این ها 
کدام  موارد،  این  میان  در  دارد.  وجود 
فکر می کنم  است؟ من  مهم تر  از همه 
اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین 
مسئله فسادهای مالی و اخالقی و ارتشا 
و تزویر و امثال این ها، چیزهایی است که 
به خصوص از مردم سلب امنیت می کند 
و واقعاً در رتبه های باال قرار می گیرند«. 
در  فساد  با  مبارزه  آموزه های  نخستین 
نظام اسالمی مان را باید در کالم معمار 

توانمند آن جست. کالم نافذی که بارقه 
از  از گذشت بیش  واژگانش هنوز پس 
40 سال خواب را از چشمان بدخواهان 
ماه  سه  راحل  امام  می رباید.  انقالب 
یعنی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  قبل 
شانزدهم آبان ماه 57 در پاسخ به اینکه 
نخستین اقدامات یک دولت اسالمی چه 
خواهد بود؛ می فرمایند: »اولین اقدام، این 
است که همه عوامل فساد و مهم تر اینکه 
زمینه های  در  فساد  انگیزه های  همه 
با  زمینه ها  سایر  و  اقتصادی  اجتماعی، 
کمال جدیت باید ریشه کن شود«. ایشان 

در همان سال و در جایی دیگر تأکید 
می کنند: »عموم مردم را موظف می دانیم 
هر  در  را  اسالمی  مسیر  از  انحراف  که 
کجا که می بینند از پایین ترین و باالترین 
مقامات بالفاصله جلوگیری کنند و بدین 
ترتیب از رشد فساد جلوگیری می شود و 
مجال بر عناصر فاسد نیز بسته می ماند«. 
مناسبتی  در  انقالب  فقید  بنیان گذار 
دیگر ضمن تأکید بر تصفیه افراد فاسد  
به ویژه در ساختار اجرایی می فرمایند: 
آن ها  با  کردند  دزدی  که  آن هایی  »  ما 
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رسیدن به نقاطی مشــترک و حفظ وحدت جامعه اسالم از 
جمله اهدافی اســت که بارها توسط بزرگان دین عنوان شده 
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»فیلم رشد« 
نیازمند پوست اندازی

سِر»مربیان ملی داخلی« 
بی کاله مانده است

ترامپ با ارتش آمریکا 
همانند ارتش مزدور رفتار می کند

مزایده فروش گوساله نر 
س��بک وزن، تلیسه آبستن، 
سردس��ت  و  ران  گوش��ت 
قیم��ه ای و خورش��تی جوانه 
و سردس��ت جوانه )بدون اس��تخوان(، 

گردن، قلوه گاه و راسته جوانه
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تجدید آگهی مزایده عمومی
فروش امالك و مستغالت به شماره 98/75/4 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق 
مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی 

دولت WWW.SETADIRAN.IR و با شماره مزایده 209800301200002 بصورت الكترونیكی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 98/08/20 مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/09/03 ساعت 16:00     تاریخ بازدید:98/08/22
مهلت ارسال پیشنهاد: 98/09/17 ساعت 13:00  تاریخ بازگشایی: 98/09/17 تاریخ اعالم برنده : 98/09/18

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگ��زاری مزای��ده صرف��ًا از طریق س��امانه ت��داركات الكترونیك��ی دولت می باش��د و كلیه مراح��ل فرایند 
مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده)در ص��ورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین ش��ركت در 
مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امكان 

پذیر می باشد.
2- كلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، 

قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالق��ه مندان به ش��ركت در مزایده می بایس��ت جه��ت ثبت نام و دریاف��ت گواه��ی الكترونیكی)توكن( با 
ش��ماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مركز پش��تیبانی راهبری س��امانه : 41934-021   اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام س��ایر استانها در سایت سامانه )WWW.SETADIRAN.IR( بخش »» ثبت نام / پروفایل مزایده گر «« 

موجود است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دبیرخانه كمیسیون معامالت

شناسه آگهی 656480/ م الف2686

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

فراخوان ارزیابی كیفی پیمانكاران و تامین كنندگان مالی)نوبت دوم(
شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( از ماده )12( قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس 
شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی اصالح شده آن )تصویب نامه شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 85/7/16 هیئت وزیران و اصالحیه شماره 22225/

ت37194ه� مورخه 86/2/17( و ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 69454/ت50913ه 
مورخ 93/06/20، به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید:

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی     2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب
3- موضوع مناقصه: تامین مالی و اجرای بخشی از شبكه جمع آوری فاضالب شهر شیروان

4- میزان تسهیالت مالی مورد نیاز: برآورد اجرای كار بر طبق فهارس بهای پایه 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حدود 400 میلیارد ریال می باشد
5- دوره احداث: دو )2( سال     6- پایه و رشته پیمانكار: رشته آب )حداقل پایه سه(

7- مناقصه گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 94/30593 مورخ 1394/03/05 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 94/04/30 دارای ظرفیت كاری و ریالی مناسب 
باشند.

8- شرایط كلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تضمین خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهیالت 6 ماه پس از تحویل موقت 
پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون 
ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود. نرخ سود مورد انتظار توسط تامین كننده منابع مالی پیشنهاد می شود )تا سقف سود اوراق مشاركت سال 

1398 معادل 20%( و تامین كننده می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیالت تعهد شده كه مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 
9- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی كیفی: مهلت تهیه اسناد ارزیابی كیفی به مدت 7 روز از انتشار نوبت اول آگهی می باشد و مهلت تحویل اسناد ارزیابی از 

آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز می باشد.
 )www.setadiran.ir ( 10- نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی كیفی: سامانه تداركات الكترونیكی دولت ایران

لذا پیمانكاران حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته مذكور كه ظرفیت كاری و ریالی مناسب را دارا می باشند، می توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با 
مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزیابی كیفی را دریافت نمایند.  به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنًا هزینه چاپ آگهی 

روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی  شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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نوبت دوم آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

مهر: رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران گفت: تولید 
روزانه اورانیوم با غنای پایین در ایران، پس از شروع 
مجدد غنی ســازی در فردو افزایش یافته است. علی 
اکبر صالحی دیروز به خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« 
گفت: تولید روزانــه اورانیوم با غنای پایین در ایران، 
پس از شــروع مجدد غنی ســازی در فردو افزایش 
یافته است. آسوشیتدپرس در انعکاس صحبت های 
آقای صالحی از ســایت هســته ای فــردو با عنوان 
»آزمایشــگاه زیرزمینی« نام برده اســت. صالحی به 
خبرنگار آسوشیتدپرس در تهران گفت: ایران اکنون 
روزانه حداقــل 5.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین 
تولید می کند. ایــران در واکنش به خروج آمریکا از 
برجــام و تحریم هــای این کشــور در بیانیه ای روز 
18 اردیبهشــت ماه به طرف های توافق هشــدار داد 
در صورتــی که طــی ۶0 روز به تعهــدات خود در 

زمینه های نفتی و بانکی عمل نکنند، ایران براساس 
مفاد برجــام، از تعهدات خود ذیل این توافق خواهد 
کاست. جمهوری اسالمی ایران تاکنون در چهار گام 
از تعهدات خود در برجام کاســته است. گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی ایران از صبح چهارشنبه با 
گازدهی به سانتریفیوژهای نصب شده در تأسیسات 
فردو و غنی ســازی4/5 درصدی در این تأسیسات از 

نیمه شب پنجشنبه آغاز شد. 

فارس: »دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
اظهارنظرهای آمریکایی ها درباره ادعای مفقود شــدن 
»رابرت لوینســون« کارمند ســابق اف بی آی در ایران، 
در پیامی توییتری گفت: اگر ایران بتواند لوینســون را 
برگرداند، »گامی بسیار مثبت خواهد بود«. رئیس جمهور 
آمریکا در یک پیام توییتری نوشــته است: »اگر ایران 
بتواند رابرت لوینسون مأمور آمریکایی ربوده شده سابق 
اف بی آی را که 12 ســال قبل در ایران گم شــده است 
را برگردانــد، اقدامی مثبت خواهد بود. در عین حال، با 
توجه به اطالعات و باور موجود، ایران در حال غنی سازی 
بوده و هســت که این یک اقدام خیلی بد خواهد بود«. 
اظهارنظر همزمان ترامپ درباره پرونده رابرت لوینسون و 
غنی سازی اورانیوم در ایران در شرایطی صورت گرفته 
که مقام های ایرانی بارها ادعاهای ضد ایرانی واشنگتن را 
رد کرده اند.  »سید عباس موسوی« سخنگوی وزارت امور 

خارجه ایران روز یکشنبه درخصوص ادعاها درباره اینکه 
لوینســون تبعه  آمریکایی در ایران پرونده ای در دادگاه 
انقالب دارد،  گفت: آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا 
کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد. بحث مفقود 
شدن ایشان اســت که جمهوری اسالمی برای کمک 
انســانی پرونده یک گمشــده را برای او باز کرده است. 
براساس درخواستی که از ایران شد ایران با حسن نیت 

این موضوع را پیگیری می کند.«

فارس: سخنگوی دولت جزئیات اعطای کمک معیشتی 
به 18 میلیون خانــوار ایرانی را تشــریح اما اطالعات 
تکمیلی در این خصوص را موکول به جلسه این هفته 
هیئت دولت کرد. علی ربیعی در نشست خبری هفتگی 
دوشــنبه ها که این هفته در حسینیه روستای ورنکش 
میانه برگزار شــد، با اشاره به سخنان رئیس جمهور در 
یزد مبنی بر اینکه برنامه ای داریم تا 18 میلیون ایرانی 
به صورت هدفمند از حمایت های اجتماعی و معیشتی 
برخوردار شــوند، اظهار کرد: دولت برنامه ای برای بیش 
از 18 میلیــون خانوار ایرانی به صورت هدفمند دارد تا 
از حمایت های اجتماعی و معیشــتی بهره مند شوند. 
وی افزود: زیرســاخت های الزم این طرح برنامه ریزی 
و آماده شــده و به زودی اعالم خواهد شــد و تالش بر 
این اســت که با حساب های افراد که وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی آن ها را در اختیار دارد، می تواند اعالم 

کند که چه افرادی دچار بیکاری و مشــکالتی هستند 
که با شــارژ کارت قبلی خود از آن ها استفاده کنند که 
مرحله اول به صورت ترکیبی و مراحل بعدی متمرکز 
خواهد بود. سخنگوی دولت توضیح داد: همان گونه که 
قبالً توضیح داده بودیم برنامه دولت در شرایط تحریم 
افزایش تاب آوری اجتماعی، افزایش مقاومت اجتماعی و 
بهبود معیشت مردم است و این ها جزو برنامه های دولت 

در شرایط تحریم است. 

در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شدادعاهای ترامپ علیه غنی سازی ایران و پرونده »لوینسون«صالحی در گفت وگو با »آسوشیتد پرس«:

جزئیات اعطای کمک معیشتی به 18 میلیون خانوار ایرانی کاهش تعهدات هسته ای یک اقدام خیلی بد استتولید اورانیوم با غنای کم افزایش می یابد

ایده »وحدت مسلمانان« 
کارآمدتر از همیشه 

بروز کرده است

ما امت 
محمدیم

رمزگشایی از پشت پرده 
حوادث مشکوک در کربال، 

از حمله به کنسولگری ایران 
تا فعال سازی هسته های بعثی

توطئه 
»عربی، آمریکایی« 

در عراق

عضو جنبش »أنصاراهلل« 
در گفت وگو با »بیت المقدس« 

مطرح کرد

عربستان و امارات 
به دنبال 

»تثبیت اشغالگری« 
در جنوب یمن

آمریکا دوباره
 کودتا کرد

همه شواهد از دخالت یانکی ها در 
براندازی دولت قانونی بولیوی حکایت دارد

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران

وزیر دفاع: ناوشکن دماوند به زودی تحویل نداجا می شود   فارس: امیر حاتمی، وزیر دفاع گفت: به خودروسازان گفته ایم هر جا که خروج شرکت های خارجی، شما را با مشکل مواجه کرد، آماده ایم که 
کمک کنیم تا به آن فناوری برسید و تولید را حفظ کنید.  وی در پاسخ به این پرسش که یعنی وزارت دفاع بخشی از قطعات را برای شرکت های خودروسازی کشور می سازد؟ گفت: بله، همین گونه است ما در تولید 

قطعات به شرکت های خودروسازی کشور کمک می کنیم. وی افزود: ناوشکن دماوند آماده شده و به زودی به دریای خزر و نیروی دریایی ملحق خواهد شد.

بازتاب   سیاســت/ آرش خلیل خانه  
منفی و واکنش گسترده به اظهارات رئیس 
جمهوری در یــزد و هجمه او علیه اقدامات 
قوه قضائیه در مبارزه با مفاســد اقتصادی، 
از ســوی همه جریان های سیاســی، حتی 
اصالح طلبان حامی دولت و تأکید یکصدا بر 
ضرورت اتحاد قوا در مبارزه با فساد و پرهیز 
از حاشیه سازی ها، حسن روحانی را واداشت 
تــا اظهاراتش را تلطیف کــرده و این بار از 

مزیت های میانه روی در سیاست بگوید.
روحانــی دیروز در رفســنجان لحنی دیگر 
داشت و با ذکر خاطراتی از مرحوم هاشمی 
رفســنجانی و تأکید بــر میانــه روی او، از 
مشــکالتی که تندروی ها برای کشور ایجاد 
می کند، سخن گفت تا یادآوری کند که شعار 
دولتش میانه روی بوده و البته به واکنش های 
مردمی و حضاری که با ســردادن شعار از او 
می خواستند به جای پرداختن به حواشی هم 
خود را متوجه مشکالت اقتصادی کند هم 
پاسخ داده باشد. یک روز پیشتر او در جمع 
مردم یزد با چهــره ای دیگرقوه قضائیه را به 
اجرای نمایش و تبلیغات و سیاسی کاری در 
روند مبارزه با مفاسد متهم کرده و گفته بود 
با محاکمه چند نفر به اتهام فساد و تبلیغات و 

سرو صدا سر مردم کاله نمی رود. 
اگرچه رئیس جمهور به پرونده بابک زنجانی 
و برخــی دیگر از پرونده های ارزی مربوط به 
دولت گذشــته کــه در دوره 
قبلی قوه قضائیه رسیدگی به 
آن ها انجام شده اشاره کرد، و 
تهدید نمود که در سفرهای 
استانی آینده نیز موارد دیگری 
را مطرح خواهد کــرد، اما از 
ناراحتی و لحن او در محافل 
سیاســی این گونه برداشــت 
شــد که روحانی هنوز هم از 
محکومیت برخی از نزدیکان 
خود یا افراد مرتبط بــا کابینه اش عصبانی 
است یا آنکه فعالیت های انتخاباتی اش را کلید 

زده است.

 همه یکصدا نه! گفتند
حتی چهره های سیاسی نزدیک به روحانی در 
میان اصالح طلبان و میانه روها هم از این اتفاق 
شوکه و سرگردان و شاید هم نگران شدند و 
تعبیرشان این بود که رئیس جمهور خیلی 

زود فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کرده 
است؛ اتفاقی که می تواند برای کشور و فضای 
سیاسی در شــرایط موجود که کشور دچار 

بحران اقتصادی است، مضر باشد.
عباس عبدی، فعال اصالح طلب در خصوص 
صحبت های روحانی گفته با فساد نیز مثل 
مسائل دیگر می توانیم هم سیاسی برخورد 
کنیم هم به شــکل منطقی و قانونی. آقای 
روحانی فکر می کند این شیوه می تواند به او 
کمک کند، اما به اعتقاد بنده این راه نمی تواند 

به او کمک کند.
این چهره شناخته شده و تئوریسین طیف 
اصالح طلب افزود: نمی توان درک روشنی از 
این نوع رفتارها داشت، من هم درکی از این 
ماجرا ندارم. این بازی به باخت آقای روحانی 

و کلیت جامعه منجر خواهد شد.
حتی چهره معتدل و بی حاشیه ای مثل سید 
محمود دعایی هم که همواره تالش می کند 
دل همه را به دســت آورد در واکنش به این 
اتفاق گفته است: رئیس جمهور نباید مرتکب 
اشــتباه شود و نباید سد راه کسانی شود که 
در حال حاضــر با قدرت و قــوت خدمات 
ارزشــمندی را ارائه می دهند.این صحبت ها 

قطعاً از اشتباهات آقای روحانی است.
به نوشته تسنیم، علی مجتهدزاده از فعاالن  
سیاســی اصالح طلب با طرح ایــن ادعا که 
نزدیکان علی ربیعی، اســحاق جهانگیری و 
دیگر وزرای دولت  آلوده به فساد مالی هستند، 
به استقبال اظهارات روز گذشته رئیس جمهور 
رفته اســت. مجتهدزاده در صفحه شخصی 
خود  نوشت: وقتی در دولت از وزیر و سخنگو 
تا معاون اول و شــخص رئیس جمهور دارای 
نزدیکان با مفسده های جدی مالی هستند، 
طبیعی است ســخنان رئیس آن دولت در 

مبارزه با فســاد از سوی ملت جدی گرفته 
نشــود. پر بازتاب ترین واکنــش اما توییت 
محمود صادقی، نماینده اصالح طلب تهران 
بود که در صفحه شــخصی خــود به کنایه 
نوشت: آقای روحانی! فساد فساد است، چه 
میلیونی چه میلیاردی؛ به جای فرافکنی با 
غده های فساد در دستگاه های زیرمجموعه 
خودتان مقابله کنید. بعضی از همکاران شما 
در هیئت دولت دست کمی از همتایانشان در 

دولت سلف ندارند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
صحبت های دیروز رئیس جمهور درباره فساد 
بــه خبرگزاری آنا، گفت: »چــرا وزارت امور 
خارجه دولت روحانی برای بازگشــت اموال 
بابک زنجانی به قوه قضائیه کمک نکرد؛ پس 
این موضوع نشــان می دهد حرف های ضد 

فساد روحانی انتخاباتی است«.
صادق زیبا کالم هم در مطلبی گفت: »آقای 
روحانی اگر برادر شما در زندان نبود، باز هم از 

این حرف ها می زدی؟«.

 خویشتنداری مسئوالن یک قوه
ســخنان روحانی البته با واکنش سخنگوی 
دستگاه قضا و دادستان کل کشور هم روبه رو 
شد. غالمحسین اسماعیلی با ارائه گزارشی 
از روند پرونده بابک زنجانی اموال شناسایی 
شده از او و ردیابی بخشی از پول نفت فروخته 
شده، اظهار تعجب کردکه آیا رئیس جمهور 
محترم از پیگیری های دستگاه قضا در این 
پرونده بی اطالع است؛ آیا وزارت نفت گزارش 
اموالی را که قوه قضائیه در اختیار او قرارداده 
به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده 

است؟

او با طرح این پرسش که اگر رئیس جمهور 
از تخلفی اطالع داشــته چرا حاال و بعد از 6 
ســال بیان می کند، از رئیس دولت خواست 
اگر مفسده ای رخ داده، به جای طرح این گونه 
مسائل در تریبون اسناد و مدارک خود را برابر 

ضوابط به دستگاه قضایی ارائه کند.
حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور 
هم در همیــن رابطه گفت: مســئوالن در 
اظهاراتشان دقت بیشتری کنند تا ما مجبور 
نشویم با اسناد و مدارک به مردم اعالم کنیم 

که اطالعات آن ها نادرست است.

 رئیسی: گرفتار حاشیه ها نمی شویم
امــا در نهایت این رئیس قوه قضائیه بود که 
بر این مناقشــه خط بطالن کشید و اعالم 
کرد او و دســتگاه تحــت مدیریتش درگیر 
حواشــی نخواهند شــد. آیت اهلل رئیسی در 
جلسه مســئوالن قضایی با اشاره به هفته 
وحدت و فلسفه آن، اظهار داشت: دشمنان 
و استعمارگران همواره در طول تاریخ از تفرقه 
میان امت اســالمی سوءاســتفاده کرده اند؛ 
بنابراین امروز بیش از گذشته، امت اسالمی 

ضرورت وحدت را متوجه شده است.
وی مبارزه با فســاد را نکته ای اساسی برای 
نظام اســالمی دانســت و خاطرنشان کرد: 
مبارزه با فســاد در ذات نظــام وجود دارد و 
هیچ کس نمی تواند دغدغه مــردم، نظام و 
کشور را داشته باشــد، اما دغدغه مبارزه با 

فساد نداشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه با فساد 
یک اصل و ضرورت است، تصریح کرد: امروز 
به برکت خون شهیدان و هدایت های رهبر 
معظم انقالب، پرچم مبارزه با فساد برافراشته 
شده و یک موضوع کامالً همگانی است که 

مربوط به همه بخش ها و آحاد مردم است. 
رئیسی با بیان اینکه مسئله فساد برای همه 
رنج آور شــده اســت، تأکید کرد: دستگاه 
قضا مصمم اســت این روند را دنبال کند و 
هیچ گونه حاشیه سازی، ما را گرفتار نخواهد 
کرد، از مبارزه با فســاد باز نخواهد داشت و 
روند کار دستگاه قضایی را کند نخواهد کرد. 
ما مصمم تر از همیشــه به صورت قاطعانه با 
فساد مبارزه می کنیم و مردم را نیز در جریان 
اقدامات خود قرار خواهیم داد؛ زیرا معتقدیم 
مشارکت و احساس مسئولیت مردم در این 

زمینه بسیار مهم است.

حمایت یکصدای جریانات سیاسی از اتحاد قوا در مبارزه با فساد

»نه« انقالبی به  سیاسی کاری

با عرض سالم وخسته نباشید میشه لطف کنید علت اخراج بی مورد ۱۸ هزار از 
استادان با سابقه دانشگاه علمی کاربردی رو مطرح و پیگیری کنید. 09370003743

ای کاش آدما می فهمیدن که خوشبخت شدنشون در گرو بدبخت شدن آدمای 
دیگه نیست. 09350004292

به آقای رئیس جمهور عرض می کنم اقدامات قوه قضائیه جای تحسین و تشکر 
دارد؛ چرا که ملت به عینه دیدند که قوه قضائیه بسیار قاطع و با فعالیت شبانه روزی 
مصمم است بساط چپاولگران و غارتگران بیت المال را جمع کند و آنانی که به اموال 
بیت المال خیانت و با دست فاسدشان زمینه مخدوش شدن حیثیت و چهره نظام 
اسالمی را فراهم کردند به اشد مجازات برساند و در این راه هیچ خط قرمزی وجود 

ندارد. 09150000609
خدا را شــکر که  قمی ها الریجانــی  را از کاندیداتوری  مجلس  کنار گذاشــتند. 

09150002986
اگر والیت فقیه دراین کشور نبود برخی کشور را دو دستی تقدیم آمریکا می کردند، 
کسانی  که تمام نزدیکانشان در فسادهای اقتصادی دست داشته اند و یا متهم اند و 
امروز از هر تریبونی برای تضعیف پایه های نظام جمهوری اسالمی استفاده می کنند، 
اجازه طرح کوچک ترین انتقاد از خود را به هیچ رسانه ای نمی دهند و هر انتقادی را 
سرکوب و لجن مال می کنند و هرجا ناتوان می شوند رسانه های غربی به کمکشان 

می آیندو توجیه گر هر اقدامشان هستند! 09360006158
چقدرخوب اســت مســئوالن کوچک وبزرگ کشــوری دامــان پاک اهل 
بیــت)ع(را ازمقاصد شــخصی و زودگذر دنیای فانی سیاســت، دورنگه دارند. 

09120008863
جناب وزیر! به جای اهانت به معلمان فرهیخته در کنترل هیجانات خود ! و عدم 
تنبیه بدنی، بیایید امتحانات نهایی هر سه مقطع را به طور کامل احیا کنید. به خدا 
قسم برخی از دانش آموزان سال دوازدهم حتی قادر به خواندن کتاب های درسی 
خود هم نیستند و گویا مسئوالن کشــوری هم همین را می خواهند . حتی خود 
فرهنگیان شــریف هم از تنبیه های بدنی دوران دانش آموزی خود خاطره خوبی 
ندارند و موافق قلبی چنین اعمالی در مدارس نیستند. اما مشکالت باید ریشه ای و 

نه با سخنرانی های تکراری حل شوند. 09150008003
راجع به مدارس شــاهد، مدارس نمونه که به سمت ویژه خواران و پولداران میل 
نموده و موجب دلسردی معلمان و دانش آموزان با استعداد و پرتوان گشته تحقیق 

کنید. 09150007109
کشــتی گیر شیعه آذربایجان مدال هاشــو تقدیم امام رضا)ع( میکنه بعدش 
جودو کار ما سعادت رو توی اروپا جست وجو میکنه، دریغ از یک جو بصیرت. 

09110004552
چرا دولت ها ایــن قدر درموقع آمدن زلزله و ســیل ضعیف عمل می کنند، 
حداقل ســالی یک بار زلزله درایران می آید آن هم در زمســتان پس همیشه 
کانکس تولید کنند و آماده داشته باشند تا موقع گرفتاری به داد مردم برسند. 
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ستاد انتخابات کشور جهت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری از امروز فعالیت خود را در وزارت کشــور آغاز کرد. این ستاد 
شــامل بخش هایی چون کمیته اطالع رسانی، هیئت بازرسی، کمیته فناوری و آمار، 
کمیته حقوقی، کمیته استعالمات و حراست و بخش مربوط به نماینده شورای نگهبان 
خواهد بود. قرار است نام نویسی انتخابات از دهم آذر لغایت شانزدهم این ماه برگزار و 

انتخابات نیز در دوم اسفند سال جاری برگزار شود.

جمعی از دانشجویان بسیجی دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض به سیزدهمین 
ماه دســتگیری مسعود ســلیمانی اســتاد ایرانی در آمریکا، مقابل سفارت سوئیس 
)حافظ منافع آمریکا( تجمع کردند. دانشــجویان در این تجمع با در دســت داشتن 
دست نوشته هایی بازداشت استاد و دانشمند ایرانی در آمریکا را محکوم کردند. تجمع 
کنندگان همچنین از نهادهای بین المللی و مجامع حقوق بشری خواستند تا در مقابل 

این اقدام سکوت نکنند.

 فرمانده نیروی زمینی ســپاه در مراسم اختتامیه دوره رسته ای مجتمع دانشگاهی 
امیرالمؤمنین با بیان اینکه امروز مأموریت های نیروی زمینی سپاه در مرزهای کشور با 
تجهیزات بسیار باال در حال انجام است، گفت: پهپادها و موشک های دقیق زن در نیروی 

زمینی سپاه به خوبی سازماندهی شده است.

 در شــرایطی که پس از اعالم خبر ریاســت غالمعلی حداد عادل بر شورای ائتالف 
نیروهای انقالب بسیاری وی را سرلیست گروه های انقالبی برای انتخابات آتی مجلس 
معرفــی کردند، در روزهای اخیــر گمانه زنی هایی در ارتباط بــا عدم نامزدی رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در انتخابات اسفند ماه  شنیده شده است. پرویز سروری 
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در گفت وگو با تسنیم، درباره این گمانه زنی ها اظهار 

داشت: شخص دکتر حداد گفتند که در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنند.

 قائــم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه مخالف اجرای طرح ســرا در شــورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان هستیم، گفت: این سامانه اختالفات در جریان اصالحات 

را تشدید می کند.

چامسکی: 
 آمریکا دنبال جنگ با ایران نیست

 فقط می خواهد شکنجه دهد
شفقنا: اینترســپت نوشت: چامسکی که 
بیش از نیم قرن منتقــد رئیس جمهور و 
به خصوص سیاست خارجی ایاالت متحده 
آمریکا بوده، درباره امــکان بروز درگیری 
نظامی میان آمریکا و جمهوری اســالمی 
ایران می گوید: »چشــم انداز جنگ علیه 
ایران چندان خطرناک  جمهوری اسالمی 
نیست. گفتنش سخت است و فکر نمی کنم دولت ترامپ بتواند پاسخ دهد. اما فکر 
نمی کنم ترامپ دنبال جنگ با ایران باشد. جنگ می تواند تبعات و تأثیرات شدیدی در 
مناطقی بسیار وسیع تر از کشورهای درگیر داشته باشد. مثالً در تولید نفت عربستان 
سعودی، که عمده تولیدش در شمال شرقی این کشور در مناطق شیعه نشین، بسیار 
نزدیک به ایران صورت می گیرد. جمهوری اسالمی ایران توانایی های موشکی باالیی 
دارد و می توانــد یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت جهان را ویران کند. جنگ البته 
عواقب بسیار دیگری نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین فکر نمی کنم آمریکا خواهان 
جنگ با ایران باشد. آمریکا فقط می خواهد این کشور را شکنجه اقتصادی دهد، به 
این امید که نابودی اقتصاد منجر به ایجاد برخی از شکاف ها در داخل ایران شود. اما 
هر گونه حادثه تصادفی در خلیج فارس می تواند کنترل اوضاع را از دســت طرفین 

خارج کند و منجر به درگیری شود«.

هاآرتص: 
راهبرد نتانیاهو در قبال ایران، فروپاشیده است

انتخاب: تحلیلگر روزنامه عبری هاآرتص، عاموس هارئیل، به نقل از منابع امنیتی 
بلند پایه رژیم صهیونیستی نوشــت: راهبرد فشاری که نخست وزیر اسرائیل علیه 
ایران در پیش گرفته بود، شکست سختی خورده و در مقابل، جرئت و جسارت تهران 
تا حد زیادی افزایش یافته است. این منابع می افزایند: دو عملیات به موازات هم در 
خاورمیانه در حال انجام اســت: اول؛ مربوط به باال رفتن اعتماد به نفس جمهوری 
اســالمی است، که نمود اصلی آن، اعالم ایران در مورد برداشتن گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامی اســت و دوم؛ تظاهرات گســترده در عــراق و لبنان، علیه این دو 
دولِت مورد حمایت ایران اســت، که در آن ها انگشت اتهام، بیش از هر چیز متوجه 
سیاست گذاران در تهران است. عالوه بر این، منابع آگاه در تل آویو تأکید کردند که در 
ماه گذشته، دستگاه های اطالعاتی رژیم اسرائیل در مورد وقوع یک تحول دراماتیک 
در سیاست ایران هشدار دادند، که براساس آن، مسئوالن ایرانی تصمیم دارند به هر 
عملیات متجاوزانه این رژیم پاسخ دهند، تا به این شکل معادله بین دو دولت را تغییر 
داده و قواعد بازی و درگیری را دگرگون کنند. ضمن آنکه دستگاه های امنیتی وابسته 
به رژیم صهیونیستی، در مورد اقدام این کشور برای ضربه موشکی به اسرائیل، از غرب 

عراق یا حتی از یمن، هشدار دادند.

 همصدا با مجاهدان 
دستگاه  قضا

»فســاد یعنی اینکه کســانی بــا زرنگی، 
قانون دانی، چرب زبانــی و با چهره حق به 
جانب به جان بیت المال بیفتند. کیسه های 
خود را پر کنند. این نوع فســاد را ما فساد 
اداری یا اقتصادی می دانیم«. این ها جمالت 
رهبر معظم انقالب در ســال ۱3۸0 است 
که همراه با دیگر بیانات ایشان در ضرورت 
مبارزه بافســاد، موج تازه ای را در گفتمان 
انقالب اســالمی به راه انداخــت. در اواخر 
دهــه هفتاد نیــز تأکید ایشــان و دغدغه 
همیشگی شان، ثروت اندوزی و اشرافی گری 
مسئوالن بود که مسیر انقالب اسالمی را با 
تهدید مواجه می کند. این دو مقوله، شاید 
نکات قابل تأملی است که با در نظر گرفتن 
تقــدم و تأخر آن، می توان یکی را ریشــه 
دیگری دانســت. به بیان دیگر، مســئولی 
که ســطح زندگی خــود را با مــردم زیاد 
کند و خوی اشــرافی گری به خود بگیرد، 
 به فســاد و زیاده خواهی نزدیک می شــود.
در طول 40 ســال عمر جمهوری اسالمی، 
رفتــار و منــش رهبران نظــام از خمینی 
کبیر تا رهبــر فرزانه انقــالب، بی تعارفی 
 در برخــورد بــا مفســدان بــوده اســت.
انقالب اسالمی با شعار مبارزه با ظلم و فساد 
به پیروزی رســید و نظام برخوردار از اقبال 
چشمگیر مردمی، علت این سرمایه عظیم 
اجتماعی را در ســالمت رهبران نهضت و 
سبک زندگی اســالمی آنان می دید. ساده 
زیستی، پاک دستی، در میان مردم بودن و 
بی تکلفی، اعتماد مردم را به منادیان آزادی 
و نهضت اسالمی جلب کرد و منجر شد تا 
مردم مسلمان ایران با شدیدترین تحریم ها، 
جنــگ، توطئه و نفاق مبارزه کند و خود را 
 با مسئوالن کشــور هم سطح و برابر بداند.
قوه قضائیــه به عنوان عدالتخانه کشــور، 
همواره مبارزه با فســاد را در دســتور قرار 
داده و بــا روی کارآمــدن رئیــس جدید 
قــوه قضائیــه، برخــورد بدون تعــارف و 
سرســخت با مفسدان به ســرفصل اصلی 
 و برنامــه قطعی ایــن نهاد تبدیل شــد.
آیت اهلل رئیســی ابتدا از نهاد زیردست خود 
شــروع کرد و تعلیق و مجــازات قاضیان 
متخلف نشان داد که اصالح را باید ابتدا از 
خود شــروع کرد و سپس به مصادیق دیگر 
ورود نمود. با این رویکرد، دیگر مســئوالن 
و وابســتگان آن هــا نیز اســتثنا نبودند 
و نزدیک ترین افراد به مســئوالن ارشــد 
نظام که مرتکب خطا شــده بودند، به دام 
مجازات گرفتار شدند. امروز با نیم نگاهی به 
نظرسنجی ها می توان ثمره این بی تعارفی و 
 سخت کوشی را در میان مردم مشاهده کرد.
امــا چیزی کــه در این میــان از اهمیت 
دوچندان برخوردار اســت این اســت که 
امیدآفرینی و روحیــه گرفتن مردم از این 
برخوردها به قدری شیرین و دلچسب است 
 که نباید با هیچ حاشیه سازی آن را تلخ کرد.
ســخنان روزهای اخیر رئیــس جمهور در 
جمع مردم یزد و رفســنجان را از یک سو 
می توان بــه فال نیک گرفــت که وی نیز 
دغدغه مبارزه با فساد را دارد با این تبصره 
که برخورد با مفسدانی که درگذشته اقدام 
به ســلب حقوق مردم و خسارت به کشور 
شــده اند را نباید به فراموشی سپرد. اما از 
ســوی دیگر مطرح شدن این عبارات شاید 
به تالش برای کند شــدن رویــه برخورد 
 با مفســدان ریز و درشــت تعبیر شــود.
 در این میان ذکر چند نکته ضروری است؛
۱. کشــور نیازمند اتحاد است. َعلَم مبارزه 
با فساد اگر از ســوی قوه قضائیه برداشته 
شــده، بایــد از ســوی همــه ارکان نظام 
اعــم از مســئوالن، نخبگان، رســانه های 
دلســوز متعلق به جناح هــای مختلف که 
دغدغــه حفظ کشــور و اعتماد مــردم را 
 دارنــد، مــورد حمایت جدی قــرار گیرد.
2. مبارزه با فســاد یعنــی توجه به حقوق 
مردم. برای رســیدن مردم به حقشان باید 

همکاری در اوج باشد. 
مفســدان بــه دســتگاه قضایــی معرفی 
شــوند و این خود نشــانگر عدم فســاد 
اگــر  اســت.  سیســتماتیک در کشــور 
پایه هــای نظام بر ویژه خواری و تقســیم 
شــهروندان به درجه یک و دو بود، دیگر 
 فسادســتیزی یک ارزش تلقی نمی شــد.

3. پیشگیری همیشــه مهم تر و کارسازتر 
از درمان اســت. ساز و کارهای فساد خیز، 
قوانین ضعیف و بعضاً دارای اشــکال مثل 
خصوصی ســازی و ضوابــط آن، بایــد در 
نهادهای قانون گذار مــورد توجه و مداقه 
قرار گیرد. قطعاً اگر امکان های بروز فساد 
را محدود کنیم، مفسدان نیز دست بسته تر 
از قبل می شــوند. توجه به نهادهای علمی 
و نظرات کارشناسی در شناخت معضل ها 
و ارائــه راه حل های صحیــح، دریچه های 
 نفوذ بــه حقوق مــردم را کــور می کند.

امید است در روزگاری که غرب، دست های 
خــود را از محاصره اقتصادی کشــورمان 
خالی می بیند، با تأسی به فرهنگ اسالمی 
که عــدل را اســاس حکومــت می داند، 
کشــور را از گردنه حساس کنونی با حفظ 
اعتماد مردم به سبب سالمت مسئوالن و 

یکصدایی در مبارزه با فساد، عبور دهیم.

annotation@qudsonline.ir
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سخنان روحانی 
البته با واکنش 
سخنگوی دستگاه 
قضا و دادستان کل 
کشور هم روبه رو 
شد

بــــــــرش

سیاست: ســخنگوی کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس آخرین وضعیت طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
را تشریح کرد. اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس در این کمیسیون، گفت: 
در جلســه ای که با مخالفان حذف استانی شدن انتخابات 
مجلس در این طرح داشــتیم، قرار بر این شد تا این بخش 
حذف و مابقی طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود. وی 
با بیان اینکه مصوبات خوبی در طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس وجود دارد که نباید معطل یک بخش مانند استانی 
شدن انتخابات شود، ادامه داد: بحث هایی همچون شفافیت 
مالی نامزدها، نحوه تبلیغات آن ها و نحوه برخورد با افرادی 
کــه در روند انتخابات اخالل ایجــاد می کنند در این طرح 
دیده شده اســت که امیدواریم هرچه سریع تر این موارد به 

صحن علنی پارلمان ارجاع و تصویب شــود تا بتوانیم از این 
قوانین در انتخابات پیش رو استفاده کنیم.

 کسب موافقت الریجانی!
 نماینده ســمیرم در مجلس اضافه کرد: روز گذشــته نیز 

محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها در جلسه ای 
بــا علی الریجانی، رئیس مجلس موافقت وی را برای حذف 
استانی شدن انتخابات از این طرح گرفته و قرار بر این شده 

تا مابقی طرح به صحن علنی پارلمان ارجاع شود. 
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تأکید 
براینکه شــورای نگهبان در چندین دوره گذشته مخالفت 
خود را با اســتانی شدن انتخابات مجلس اعالم کرده است، 
اظهار داشــت: به تازگی نیز آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه ای را به مجلس ارسال 
کــرده و نظر مخالف مجمع با بخش اســتانی شــدن طرح 
اصالح قانون انتخابات مجلس را اعالم کرده اســت. سلیمی 
تصریح کرد: در این نامه رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اعالم کرده که استانی شــدن انتخابات مجلس مغایر 
سیاســت های ابالغی رهبر معظم انقــالب درباره انتخابات 

است.

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

بازتاب

مجلس

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی خبر داد

حذف استانی شدن از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 

 دفاعی-امنیتی
سردار جاللی: 

 حمالت سایبری  آمریکا را 
خنثی کردیم

تسنیم: ســردار غالمرضا جاللی، 
رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل 
گفت:  آمریکایی ها در اظهارات اخیر 
خود پس از ســرنگونی پهپاد اعالم 
کردند ما پاسخ انهدام پهپاد توسط 
ایران را در حوزه سایبری داده ایم، ما 

بعد از بررسی ها متوجه شدیم که سپر دفاعی ایران در تجهیزات 
حســاس توانسته این حمالت را شناســایی و متوقف کند،در 
واقع ما هیچ اثر خارجی از این حمالت دشــمن ندیدیم. سردار 
جاللی در پاسخ به این پرسش که کدام کشور بیشترین حمالت 
ســایبری را به تأسیسات هسته ای ایران داشته است، گفت: در 
حوزه هسته ای پس از حمله استاکس نت در این مقیاس حمله ای 
نداشــته ایم و اقدامات دفاعی که در حوزه هسته ای انجام شده، 
توانسته هر نوع تهدید از این جنس را کنترل، مدیریت و خنثی 
کند، اگر  برخی نفوذهای سطح پایین سایبری را حذف کنیم، 
در سطوح عملیاتی و راهبردی هیچ حمله جدی نداشتیم که 
این موضوع نتیجه اجرای راهبردهای موفق پدافند ســایبری 
اســت.  سردار غالمرضا جاللی در پاســخ به پرسشی در مورد 
محصوالت تراریخته و اثرات زیانبار آن در کشور، اظهار داشت:   
تراریخته در واقع ترکیبی از  حوزه بیوتکنولوژی است که ورود 
ایــن محصوالت در برخی از حوزه ها هم به دلیل حضور عناصر 
سودطلب و مفسده جو از مسیر کلی خارج شده است. وی افزود: 
همه متولیان امر در این حوزه باید وظایف خود را انجام دهند، 
دستگاه هایی که مسئول کنترل و سالمت کیفیت محصوالت 
تراریخته هستند، مانند سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت باید 

در این حوزه فعال تر ایفای نقش کنند. 

سیاست خارجی
بشار اسد: 

 ایران در مسئله بازسازی سوریه 
در اولویت است

ایسنا: رئیس جمهور سوریه با اشاره 
به حمایت های ایران از دولت و ملت 
سوریه در جنگ چند ساله آن ها با 
تروریسم گفت: در مسئله بازسازی 
ســوریه، ایران، روســیه و چین در 

اولویت هستند. 
وی در بخشــی از گفت وگوی تفصیلی خود با یک شــبکه 
روســی توقیف یک نفتکــش حامل نفت ایــران در تنگه 
جبل الطارق توســط انگلیس را دزدی دریایی توصیف کرد. 
اسد افزود: چه بسا این دزدی دریایی آخرین تالش ها برای 
تحریــک ملت علیه نظام خود بود. رئیس جمهور ســوریه 
همچنین تأکید کرد هدف از توقیف نفتکش ایرانی توســط 

انگلیس آسیب رساندن به ملت سوریه بود. 
نیروهــای انگلیســی در تیرماه ســال جــاری در اقدامی 
غیرقانونــی یک نفتکش حامل نفت ایــران را به این بهانه 
که مقصد آن ســوریه بوده در منطقــه جبل الطارق توقیف 
کردند، اما 6 هفته بعــد دادگاه عالی جبل الطارق، با وجود 
مخالفت آمریکا حکم به رفع توقیف این کشتی داد. پس از 
آن آمریــکا با همراهی انگلیس تالش کردند تا این نفتکش 
به مقصد خود نرســد، از جملــه اقدامات آمریــکا تهدید 
کشــورهای منطقه دریای مدیترانه درباره هرگونه احتمال 
پهلوگیری کشــتی و خطر تحریم شــدن بود. با ناکامی در 
این مسئله، یکی از مقامات ارشد آمریکایی به طور مستقیم 
از ناخدای کشــتی آدریان دریا خواست که این نفتکش را 
در ساحل کشورهای وابسته به آمریکا پهلوگیری کند و در 

ازای آن رشوه چند میلیون دالری بگیرد.

سیاست داخلی
سرلشکر باقری: 

مسیر عدالت شکل گرفته به مذاق برخی 
خوش نیامده است

فارس: رئیس ســتادکل نیروهای 
مسلح با بیان اینکه مبارزه با فساد 
در ایــام اخیر، هر چنــد به مذاق 
برخی  خوش نیامــده، اما در پیش 
گرفته شده است، گفت: نسل های 
جدید باید با فراز و  نشــیب ها که با 

زحمت فراوان حاصل شــده است، آشنا شوند. سرلشکر محمد 
باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح صبح دیروز در نخستین 
همایش حکمرانی اسالمی، اظهار داشت: با نگاهی به تاریخ انواع 
حکمرانی ها را از قبیله ای و طایفه ای تا حکمرانی بر سرزمین های 
گســترده و قاره ای شاهد هســتیم. وی افزود: در دوره معاصر 
حکمرانی بر مبنای مکاتب سرمایه داری، لیبرالیسم، سوسیالیسم 
و کمونیستی را شاهد بودیم و هرچند تفاوت هایی با هم داشتند، 
اما یک نقطه مشــترک داشتند و آن این بود که بر مبنای اوامر 
الهی نبودند. سرلشکر باقری با بیان اینکه انقالب اسالمی در این 
میان ایده جدیدی را مطرح کرد، گفت: امام بزرگوار این پرچم 
را بلند کردند که بر مبنای اوامر دین اســالم می توان حکومتی 
بر مبنای اصول و اوامر الهی برقرار کرد. بر این اســاس انقالب 
اسالمی با نفی قدرت های آن زمان و شعار استقالل و نه شرقی 

و نه غربی ظهور کرد.
رئیس ستادکل نیروهای مســلح با بیان اینکه آنچه به عنوان 
الگو وجود داشته، دوره کوتاه حکومت پیامبر اکرم)ص( و دوره 
کوتاه تر حکومت حضرت علی)ع( است، تصریح کرد: بر اساس 
دیدگاه حضرت علی)ع( در نهج البالغه شاخص های حکمرانی 
اسالمی را می توان قانون مداری، پاسخگو بودن، شفافیت، کارایی 

و اثربخشی، مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت برشمرد .
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

کرسی تالوت رضوی ویژه هفته وحدت  آستان: کرسی تالوت رضوی به مناسبت والدت باسعادت حضرت محمد مصطفی)ص( و گرامیداشت هفته وحدت در تربت جام برگزار شد.مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی افزود: این محفل نورانی با حضور قاریان بین المللی استاد حاج حامد علیزاده و استاد علیرضا رضایی و جمع کثیری از علمای اهل سنت و شیعه برگزار شد.حجت االسالم سیدمسعودمیریان ادامه داد: کرسی تالوت 
رضوی تربت جام با همکاری مؤسسه آموزش عالی وحدت، دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان خراسان رضوی و ستاد برگزاری کرسی تالوت رضوی تربت جام در مسجد محمدیه اهل سنت این شهرستان اجرا شد.

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

 aآیین گرامیداشت میالد پیامبر اکرم 
در موزه ملی ملک 

آســتان: آیین گرامیداشــت میالد 
باســعادت پیامبر اکرم)ص( همزمان با 
هفته وحــدت در کتابخانه و موزه ملی 
ملک بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان 

قدس رضوی در تهران برگزار می شود.
آییــن وقف نامــه ای والدت پربرکــت 
حضــرت محمــد مصطفــی)ص( با 

 برنامه هــای گوناگون فرهنگی و هنری همراه با جشــن میــالد فرخنده امام 
جعفر صادق)ع(، پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 15 در مؤسسه کتابخانه و موزه 

ملی ملک در پایتخت برپا خواهد شد.
سخنرانی، نمایش کلیپ، منقبت خوانی و گشایش دو نمایشگاه با بهره گیری از 
آثار و فعالیت های این موقوفه، برنامه های اصلی این آیین محسوب می شوند که 
طبق ســنت هر ساله و بر اساس وقف نامه حاج حســین آقا ملک بنیان گذار و 
 واقف کتابخانه و موزه ملی ملک با حضور جمعی از دوســتداران فرهنگ و هنر 

اسالمی- ایرانی برگزار می شود.
 نمایشــگاه »روایــت صــادق«؛ گزیده نســخه های خطی منســوب بــه امام 
جعفر صادق)ع( و نمایشگاه »مینای هفت رنگ«؛ آثار هنرجویان دوره آموزشی 
»نقاشی پشت شیشه و آینه« کتابخانه و موزه ملی ملک در مراسم گرامیداشت 
میالد پیامبر)ص( این مجموعه فرهنگی که نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران 
و یکی از 6 کتابخانه بزرگ کشــور در حوزه نســخه های خطی به شمار می آید، 

افتتاح می شود.
کتابخانه و موزه ملی ملک هر ساله بنا به سفارش این واقف بزرگ معاصر ایران، 
هفت جشن شامل گرامیداشت میالد باسعادت پنج تن آل عبا)ع(، والدت فرخنده 
 امام هشــتم)ع( و مبعث پیامبر اکرم)ص( را در کنار مراســم سوگواری شهادت 
امام حسین)ع( و یارانشان در دهه اول محرم؛ به عنوان هشتمین آیین وقف نامه ای 
با دعوت از میهمانانی از قشــرها و گروه های مختلف جامعه در این موقوفه برپا 

می کند.
این مجموعه در ســال 1316 خورشیدی بر حرم مطهر رضوی وقف شده و در 
حال حاضر به نشانی تهران، خیابان امام خمینی)ره(، سردر باغ ملی، خیابان ملل 

متحد)میدان مشق(، پذیرای عموم گردشگران و محققان است.

مدیراداریومالیآستانقدسرضوی:
 پروژه استقرار نظام مالی آستان قدس رضوی 

در حال اجراست
آستان: امروزه در سازمان های نوین و 
یکپارچه  راه اندازی سیستم های  پویا، 
برای طبقه بندی، تحلیل و  فرایندگرا 
حجیم  داده های  اشــتراک گذاری  به 
به   و  ســازمانی، گزارش دهی صحیح 
فرایندهای  مکانیزاســیون  و  موقــع 
کســب  و کار ســازمان، با جدیت و 

انگیزه بیشــتری توســط مدیران و برنامه ریزان به  عنوان یکی از برنامه های 
راهبردی چند ساله مورد توجه قرار گرفته است.

آستان قدس رضوی به  عنوان یک مجموعه کارا و موفق به این مسئله توجه 
خاص نموده و در چشم انداز 1400 خود نگاه ویژه ای به این موضوع دارد و به 

همین منظور پروژه استقرار نظام مالی را اجرا کرده است.
در خصــوص اجرای پروژه اســتقرار نظام مالی گفت وگویی با ســیدعلیرضا 
حســینی، مدیر اداری و مالی آســتان قدس رضوی داشــته ایم که در ادامه 

می خوانید.

 پروژه اســتقرار نظام مالی آستان قدس رضوی چگونه راه اندازی 
شد و اجرای این پروژه هم اکنون در چه وضعیتی است؟

با توجه به چشم انداز سازمان و تأکیدات معاونت اداری و پشتیبانی و همچنین 
نیازهای اجرایی و گزارشگری مالی و به دلیل عدم پوشش نیازمندی ها توسط 
زیرساخت های اجرایی و سیستم های موجود سازمان، در بررسی نرم افزارهای 
معتبر در کشور مشکالت استقرار بهبودهای سیستمی، فرایندی و گزارشگری 
مالی استخراج شد و در این راستا و برای تکمیل اقدامات در شهریورماه سال 
جاری تیم مدیریت پروژه اســتقرار نظام مالی تشــکیل و گام های اصلی آن 
در قالب چند گام تعریف و طرح آن به حوزه های ذی ربط ابالغ شــد. تمرکز 
دفاتر مالی ســازمان به  عنوان مهم ترین و نخســتین گام و پایه یکپارچگی و 
گزارشگری مالی تعهدی ســازمان، از ابتدای مهرماه سال جاری وارد مرحله 
عملیاتی شــده است و سایر گام ها و سیستم های ســازمان در روند طراحی 

نهایی برای ورود به فاز عملیاتی است.
با عنایت به ریسک استقراری حوزه های حسابداری سازمان، حسابداری مرکز 
ارتباطات و رســانه به  عنوان حوزه پایلوت در گام تمرکز دفاتر مالی تعیین و 
عملیات اســتقراری آن از اواسط مهرماه شروع شــده است. امید است پس 
از اســتقرار نهایی حوزه پایلوت و شناســایی و مرتفع شدن محدودیت ها و 
ایراد های آن، اســتقرار دفترداری متمرکز در حوزه های مالی دیگر سازمان بر 

اساس اولویت بندی صورت پذیرد.

 در اجرای پروژه اســتقرار نظام مالی در آستان قدس رضوی چه 
نکاتی مورد توجه قرار گرفته است؟

از آنجایــی  کــه اصلی ترین محــل دریافــت گزارش های عملکــرد مالی و 
موقوفاتی، اطالعات ثبت  شــده در سیســتم های مالی اســت، لذا با عنایت 
به ضوابط حاکم بر گزارشــگری مالی کشــور و نیازهای اطالعاتی ســازمان 
مرکزی آســتان قدس رضوی، مســیر تحول نظام گزارشــگری سازمان به 
ســمت سیســتم های مالی با اطالعات کامل، دقیق و به موقع هدایت شــده 
اســت تا از این طریق عملکرد به شــکل صحیح تر و شــفاف تری ارائه شود. 
در این خصوص مبانی مالی ســازمان ها این چارچــوب را تبیین می کنند و 
بر اســاس تجارب کسب  شــده در ایران و قوانین مصوب، مبنای حسابداری 
تعهدی به عنوان مناســب ترین مبنای گزارشــگری مالی تعیین شده است.

بــا توجه به اینکه گزارشــگری موقوفاتی یک نوع گزارش قابل انشــعاب از 
سیستم های مالی سازمان است لذا پوشش این دست از گزارش ها با توجه به 
اطالعات تولید شده در فرایندهای مالی مبتنی بر مبنای تعهدی در دسترس 
خواهد بود و اســتقرار سیستم مالی یکپارچه مکانیزه مالی بر مبنای تعهدی، 
پیش  نیاز گزارشــگری موقوفاتی تلقی شــده و ارائه گزارش ها از زیرسیستم 

مربوط نیز صورت خواهد پذیرفت.
مبنای حسابداری تعهدی برای شناســایی و ثبت رویدادهای مالی در دفاتر 
حسابداری مستلزم شناسایی درآمدها در زمان تحصیل یا تحقق و شناسایی 

هزینه ها در زمان ایجاد یا تحمل آن است.

 اهداف این پروژه چیست؟
هدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی؛ شفاف سازی حساب ها و ارائه 
گزارش های مالی جامع ســازمان اســت و از مزایای آن نسبت به حسابداری 
نقدی می توان به امـکـــان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد بر اساس اطالعـات 
صحیـــح از منابـــع و نیازهـا، مشخص شدن میـــزان درآمدهـای وصـول 
نشــده هر دوره مالی و امکان برنامه ریزی برای وصول آن ها، دسترســی به 
اطالعــات دقیق تر و کامل تر از درآمدها و هزینه هــای هر دوره اعم از نقدی 
و غیرنقــدی، امکان ایجاد ارتباط بین هزینه هــا و عملکرد آن ها و در نتیجه 
ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه ریزی عملیاتی، دسترسی به اطالعات 
الزم برای برنامه ریزی و اعمال کنترل های مدیریتی، اطالع از میزان و ارزش 
موجودی ها و دارایی های در اختیار ســازمان بــا ثبت و ضبط موجودی های 
جنسی و دارایــی های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشین آالت و تجهیــزات در 
سیستم حسابداری، امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناســـب 
آن با مأموریت هـــای سـازمان از نظر منابع، دارایی ها و خدمات ارائه  شده و 
قرار دادن اطالعات و گزارش های مالی صحیح تر و دقیق تر برای برنامه ریزی و 

تصمیم گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران اشاره کرد.

 آستان  شوق دیدن گنبد و گلدسته های 
در دل های  امام هشتم)ع(  ملکوتی  بارگاه 
برپا  زیبا  شوری  کشور  جای  جای  مردم 
گسترده  خیل  این  میان  در  می کند. 
ارادتمندان، کم نیست تعداد عاشقانی که 
امکان پرداخت هزینه های اسکان در مشهد 
را ندارند، از این  رو زیارت این آستان مقدس 
برایشان همچون رؤیایی دست نیافتنی است.

آرزوی شــیرین زیارت انیــس النفوس)ع( 
بسیاری از این شیفتگان به واسطه قدم های 
کوچک و بزرگ واقفان و ناذران حرم مطهر 
رضوی و برنامه های آســتان قدس رضوی 
در این مســیر تحقق یافته است. از جمله 
اقدامات حسنه واقفان می توان به وقف خانه 
و آپارتمان در مشــهد برای اسکان زائران، 
اختصاص تمام یا بخشی از درآمد موقوفات 
به اســکان زائران با توجه به نیت واقفان و 
اهــدای دارایی ها و ســرمایه های اندک در 
قالب وقف مشارکتی برای سهیم  شدن در 
پروژه هایی مانند ســاخت زائرشهر رضوی 
یا خرید اعیان یک واحد زائرسرای رضوی 
اشاره کرد. این قدم ها موجب شده تا سعادت 
زیارت حرم مطهــر امام مهربانی ها نصیب 
زائران بسیاری به  ویژه افراد کم برخوردار و 
زیارت اولی های دور و نزدیک شود. در این 
مجال با دو تن از نیک اندیشان این آستان 
ملکوتی که دغدغه اسکان زائران در مشهد 

مقدس را داشتند، آشنا می شویم.

 عاقبت به خیری؛ حاجت واقف کرمانی
هر کدام از خیراندیشانی که در مسیر اسکان 
زائران در مشهد فعالیت می کنند، روایت و 
داستانی شنیدنی از وقف و نذر خود دارند. 
غالمرضا نعمت  اللهی از جمله افرادی است 
که توانسته امکان سفر گروهی از شیفتگان 
شمس الشموس)ع( را در سال های گذشته 
به مشهد مقدس فراهم کند. این بزرگمرد 
متولد 1321 و ســاکن کرمــان می گوید: 
»حدود 20 سال است منزل مسکونی ام در 
مشهد را به  صورت خودجوش و برای رضای 
خدا در اختیار زائران حرم مطهر رضوی قرار 
می دهم. البته مکان این منزل در طول این 
سال ها تغییر هم کرده است«. او وقتی عضو 
هیئت علمی دانشــگاه شهید باهنر کرمان 
بود، تصمیم داشت زمانی که بازنشسته شد 
به مشــهد نقل مکان کند و در یک طبقه 
منزلش ساکن و طبقه دیگر آن را به اسکان 
رایگان زائران اختصاص دهد. اما این برنامه 
به دلیل ادامه همکاری اش با دانشگاه لغو شد 

و او مسیر جدیدی در پیش گرفت. 
نعمت اللهــی ادامــه می دهــد: »وقتی دیگر 
برنامه ای برای نقل مکان به مشــهد نداشتم، 
تصمیــم گرفتم تا این یک بــاب منزل را بر 
آســتان قدس رضوی وقف کنم. در تابستان 
سال گذشته این امر محقق شد و از انجام آن 
بسیار خرسندم و به جز عاقبت به خیری هم 
خواسته دیگری از حضرت رضا)ع( ندارم«. به 

گفته این واقف سرپرستی این منزل تا زمان 
حیات او و همســرش برعهده آنان اســت، تا 
همچنان آن را در اختیار زائران بگذارند. سپس 
تولیت آن به  طور کامل در اختیار آستان قدس 
رضوی قرار خواهد گرفت. کلید این منزل در 
اختیار یکی از کسبه محل در مشهد قرار دارد 
و زائران پس از معرفی به خانواده نعمت اللهی 

به رایگان در آن چند روزی ساکن می شوند.

 خرسندی زائران زیارت اولی
زیارت  اولی  زائــران  کاروان هــای  دیدن 
در صحن  های حــرم مطهر رضوی، حال 
هر زائر و مجــاوری را دگرگون می کند. 
دانه های ریز اشــکی که روی چهره های 
مشــتاق این زائران فرو می افتد و برقی 
کــه در عمق نگاهشــان می درخشــد، 
روایتگر شوری است که در دل آنان موج 

می زند. مهدی جوشــنی طرقی از جمله 
مجاوران این حریم امن الهی اســت که 
زیارت  کاروان هــای  ورود  شــاهد  بارها 
اولی به این آســتان نورانی بوده اســت. 
این نیک اندیش میانســال مشهدی بیان 
می کند: »من به عنوان وصی پدرم، طبق 
وصیت این زنده یاد باید یک سوم مال او 
را صرف امور خیریــه می کردم. اقدامات 

عام المنفعه ای هم در چند 
داده  انجام  گذشــته  سال 
بــودم، اما به دنبــال کار 
حســنه ماندگاری بودم تا 
و  ســاخت  پروژه  با  اینکه 
راه انــدازی زائرســرا برای 
کم درآمد  زائران  اســکان 
توســط مجموعه آســتان 

قدس رضوی آشنا شدم. 
با توجه به اینکه ســرمایه 
از  زیادی نداشــتیم، پس 
بر  خانواده ام  با  مشــورت 
آن شــدم تا در این پروژه 
پدرم مشــارکت  یــاد  به 

کنــم. از این رو مبلغ مــورد نظر را در 
مهرماه ســال گذشــته بــرای مصارف 
زائرسرای مهر هشــتم به آستان قدس 
رضوی اهدا کردم«. او از اینکه توانســته 
قدمی کوچک در تسهیل شرایط زیارت 
برای بســیاری از زائران کم برخوردار و 
است؛  بردارد، خوشحال  آنان  خرسندی 
چرا که معتقد اســت، رضایــت زائران 
ثامن الحجج)ع(  حضرت  رضایت  موجب 
می شود. جوشنی می افزاید: »یک واقف 
مسلمان با اعتقاد قلبی به معاد حتی اگر 
آثــار وقف خود را در ایــن دنیا درک و 
لمس نکند، به جهــان برزخ و آخرتش 
امیدوار اســت که این امر بهترین برکت 

وقفش است«.

 از جمله اقدامات 
حسنه واقفان 

می توان به وقف 
خانه و آپارتمان در 
مشهد برای اسکان 

زائران، اختصاص 
تمام یا بخشی از 
درآمد موقوفات 
به اسکان زائران 

اشاره کرد

بــــــــرش

خیراندیشان راه تازه ای را برای عرض ارادت به ساحت حضرت رضا)ع( انتخاب کرده اند
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 ســالم. برای من پیامــک نعیم رضوان 
جهت استفاده از غذای متبرک حضرت آمده 
بود ولی ناخواسته پیامک را حذف کرده ام آیا 
امکان دارد دوباره کد دعوت را بگیرم یا نه؟ 

09150002635

 با سالم و خسته نباشید. در ورودی های 
حرم مطهر، به زائران بی چادر با کارت ملی 
چادر می دهند. بعضی از زائران کارت ملی 

همراه ندارند. 
09150005264

 از اقدام آســتان قدس رضوی به خاطر 
تشرف زائران زیارت اولی به حرم امام رضا)ع( 
صمیمانه تشکر می کنیم. لطفاً در این زمینه 
به محرومان و مستضعفان استان های مرزی 

کشور بیشتر توجه کنید.
09150002549

 لطفاً نســبت به حکم شرعی پوشیدن 
جوراب نازک بــرای خانم ها در حرم مطهر 

اطالع رسانی کنید.
09300008107

 از زحمــات این همه کفشــدار و خادم 
و نیــروی افتخــاری در ایام عــادی و ایام 
پرازدحام سال در حرم امام رضا)ع( خالصانه 
سپاسگزاریم، امیدواریم که خداوند به آنان 

ثواب و پاداش عنایت کند.
09120006425

 لطفاً مسئوالن حرم مطهر امام رضا)ع( 
با هماهنگی نیروی انتظامی برای روان سازی 
تردد خودروهای شخصی زائران در محدوده 

اطراف حرم، طرحی را به اجرا درآورند.
09150007763

 طرح آموزشی »حسنا« 
در خوزستان برگزار شد

آستان: به همت کانون خادمیاری خانواده 
آســتان قدس رضوی در استان خوزستان، 
طرح آموزشی »حسنا« ویژه فعاالن ترویج 

ازدواج آسان در این استان برگزار شد.
خادمیاران کانــون خانواده دفتر آســتان 
قدس رضوی در اســتان خوزستان، طرح 
دانش افزایی فعاالن ترویج امر ازدواج با عنوان 

طرح »حسنا« را برگزار کردند.
هــدف از اجرای این طــرح، دانش افزایی و 
ارتقای آگاهی های علمی و فرهنگی  فعاالن 
ترویج فرهنگ ازدواج آسان است.در آغاز این 
نشست، فعاالن عرصه ترویج فرهنگ ازدواج 
با اهداف و سیاست های برگزاری این طرح 

توسط کارشناسان آشنا شدند.
همچنین در این نشست، کارشناسان حوزه 
خانواده با تأکید بر حمایت از طرح حســنا، 
شرایط زوجین را برای تشکیل زندگی پایدار 

از منظر روایات معصومین)ع( بیان کردند.
در پایــان ایــن همایش یکــروزه، موضوع 
کفویت زوجین و اهمیت توجه به آن پیش 
از تشــکیل خانواده مورد بحث و بررســی 

کارشناسان حوزه خانواده قرار گرفت.

توزیع 4هزار و 800 بسته 
گوشت میان محرومان 

کرمانشاه 
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی استان کرمانشاه گفت: مرحله هشتم 
عقیقه همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت 
مهدی)عج( اجرا شــد که با ذبح 35 رأس 
گوسفند آمار عقیقه استان کرمانشاه به 35۷ 

رأس گوسفند رسید.
ســیدمحمدجعفر امامیان از اجرای مرحله 
هشتم طرح عقیقه خبر داد و گفت: همزمان 
با ایام سالروز آغاز امامت حضرت مهدی)عج( 
این طرح به کوشش خادمیاران رضوی با ذبح 
35 رأس گوسفند به نیابت حضرت رضا)ع( 
در راستای اجرای نیت امینانه ناذران قربانی 
انجام شد.وی خاطرنشان کرد: تاکنون طرح 
عقیقه با ذبح 35۷ رأس گوسفند در هشت 
مرحله در استان کرمانشاه صورت پذیرفته 
و 4هزار و 800 بســته گوشــت توســط 
خادمیاران بین محرومان، نیازمندان و ایتام 

استان توزیع شده است.
مدیر نمایندگی آستان قدس در ادامه افزود: 
با اجرای این سنت حسنه از محل نذورات 
خیران در این مرحله 500 بســته گوشت 
فراهم آمده که توسط خادمیاران بسته بندی 
و آماده سازی شده و بر پایه برنامه ریزی های 
صورت گرفته در بخش سرفیروزآباد، مناطق 
2، 3، 5، 6، ۷ و 8 شهری به صورت منظم و 
در قالب شبکه شناسایی شده محله ای بین 

نیازمندان، محرومان و ایتام توزیع شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

پیامبراسالمaالگویبشریت
آستان: رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در کنفرانس 
بین المللی رحمه للعالمین پاکستان گفت: پیامبر اکرم)ص( الگوی 

بزرگ بشریت است. 
حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد در افتتاحیه کنفرانس رحمه 
للعالمین که در کشور پاکستان و با حضور عمران خان، نخست وزیر 
این کشور برگزار شد، با موضوع »معرفی پیامبر اکرم)ص( و تعالیم 

ایشان از دیدگاه امام رضا)ع(« سخنرانی کرد.
وی گفت: آنچه در زندگی پیامبر گرامی اسالم)ص( بیش از همه 
جلوه گر است و عقول را مبهوت خود ساخته؛ وجه اخالقی، رحمانی 
و کرامات نفســانی رسول اعظم)ص( است. اما عجیب آنکه امروز 
همین چهره رحمانی و انسانی پیامبر)ص( کانون تبلیغات مسموم، 
ضداسالم و ضدپیامبر)ص( اســت.گنابادی نژاد ادامه داد: خداوند 
رسالت جهانی پیامبر)ص( را رحمت برای عالمیان می داند. چنین 
پیامبری که رسالتش رحمت، کتابش رحمت و خودش هم رحمه 
للعالمین است، ابتدا توسط خداوند مفتخر به مدال ُخلق عظیم شد 
تا توانست مظهر رحمت الهی باشد. پرواضح است وقتی خداوندی 
که عظیم است و اخالق پیامبرش را عظیم بداند درک آن عظمت از 

عهده کسی برنمی آید.رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
افزود: پیامبر اسالم)ص( طبیبانه و دلسوزانه به دنبال مداوای درد 
و رنج های مردم بود و به قول امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 
طبیٌب دّواٌر بطبه بود. نماینده آســتان قدس رضوی در کنفرانس 
رحمه للعالمین در ادامه اضافه کرد: اقبال الهوری تعبیر لطیفی در 
این مورد دارد، می گوید: پیامبر آن  کسی است که از حقایق لبریز و 
سرشار می شود و بعد برای سامان دادن زمانه و عوض کردن مسیر 

تاریخ، آنچه را که به  او رسیده است بیان می کند.
حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد ادامه داد: وجود پیامبر)ص( 
برای کفار هم رحمت بود تا جایی که چون آنان بر اثر لجاجت حق 
را نپذیرفته و درخواســت عذاب کردند، خداوند فرمود: »ولی)ای 
پیامبر!( تا تو در میان آن ها هستی، خداوند آن ها را مجازات نخواهد 
کرد«. ســایه رحمت او بر سر منافقان هم بود. منافقان به  طعنه 
می گفتند خوب پیامبری اســت هر چه می گوییم گوش می کند! 
خداوند طعنه آنان را پاســخ داد که بگــو: »خوش  باور بودن او به 
نفع شماست! )ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد؛ و )تنها( مؤمنان 
را تصدیق می کند؛ و رحمت اســت برای کسانی از شما که ایمان 

آورده انــد!...« وی ادامه داد: چنین پیامبری که خلق عظیم دارد و 
رحمت خدا بر عالمیان است، به تصریح قرآن اسوه و الگویی بزرگ 
برای بشریت است. امام رضا)ع( در این  باره می فرمایند: اما خصلتی 
که مؤمن باید از پیامبر)ص( یاد بگیرد آن اســت که با مردم مدارا 
کند، زیرا خداوند پیامبر خود را به مدارا کردن با مردم و درگذشتن 
از آنــان امر کرد و فرمــود: ُخِذ الَْعْفَو َو أُْمْر بِالُْعــْرِف َو أَْعِرْض َعِن 
الْجاِهلِیــن. و در جایی دیگر امام رضا)ع( از پدرش و او از پدرانش 
روایت می کند که رســول خدا)ص( فرمود: هر کس خشم خود را 
نگه دارد خداوند عذاب خود را از او نگه می دارد و هر کس خلقش 
نیکو باشــد خداوند پاداش روزه گیر و نمازگزار را به او می دهد. و 
سخن آخر آنکه: امام رضا)ع( به نقل از پدرانشان و ایشان هم به نقل 
از پیامبر خدا)ص( فرموده است: سرآغاز نامه اعمال انسان مؤمن، 

نیکویی اخالق اوست.

خبر
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس در کنفرانس بین المللی »رحمه للعالمین« پاکستان تأکید کرد

آستان: مسئول دفتر آســتان قدس رضوی در استان یزد از 
نام نویسی 11هزار نفر در استان یزد در سامانه خادمیار رضوی 
خبر داد و گفت: اقدامات الزم برای ساماندهی 8هزار نفر انجام 

شده است.
محمدحسین رحیمی نسب در دیدار خادمیاران استان با امام 
جمعه یزد با بیان اینکه خادمیاران شعار »کار در استان، مزد در 
آستان« را در دل دارند، اظهار کرد: امیدواریم این حرکتی که 
با عنوان خادمیاری در استان ها ایجاد شد، به ایجاد یک چهره 

رضوی در هر شهر و استانی منجر شود.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود 11هزار نفر در سامانه نام نویسی کردند که اقدامات 
الزم در ارتباط با ســاماندهی 8 هزار نفر از این افراد انجام شده 
اســت، افزود: 6 هزار نفر در مدت این سه سال گزینش و 60 
جلسه آموزشی برای این 8 هزار نفر در سراسر استان یزد برگزار 
شده است.رحیمی نســب با اشاره به اینکه افزون بر 2هزار نفر 
از خادمیارانی که در یزد فعالیت می کنند، دارای مدارک فوق 
لیسانس و دکترا هستند، گفت: حدود 65 درصد خادمیاران امام 

رضا)ع( در استان یزد زیر 40 سال سن دارند.
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان یزد ادامه 
داد: تالش داریم بتوانیم در این 25 عرصه خدمت تخصصی با 
انرژی خدمتی که در استان وجود دارد، جریانی رضوی در یزد 
ایجاد کنیم.وی از اجرای طرح فرهنگی خدماتی »قرار هشتم« 
در یزد خبر داد و گفت: در راستای نمادسازی و گفتمان سازی 
رضوی، برنامه ای با عنوان »قرار هشتم« طراحی شده و هشتم 
هر ماه این برنامه در شهرستان های مختلف یزد برگزار می شود.

نامنویسی۱۱هزاریزدیدرسامانهخادمیاررضوی
مسئول دفتر آستان قدس رضوی در استان یزد خبر داد

گزارش خبری

حاشیه

چطور نذر خود را برای حضرت رضاj بپردازیم؟ 
اهل مهربانی می توانند عالوه بر مراجعه 
حضوری به دفاتر و ادارات زیرمجموعه 
مرکز توســعه و نظارت بر نــذورات و 
موقوفات آستان قدس رضوی، از طریق 
مراجعه غیرحضوری به سامانه خیرات 
و نــذورات رضوی به نشــانی اینترنتی 
از  میزبانــی  در   »nazr.razavi.ir«
زیارت اولی هــا و محرومــان و اهــدای 

خشتی از زائرشهر سهیم شوند.
امروزه پرداخت نذر برای زائران حضرت 
رضا)ع( بسیار ساده شده است، به طوری 
که می تــوان از راه های مختلف این کار 
را انجام داد. بســیاری از زائران طال و یا 
پولی را که نــذر کرده اند، داخل ضریح 
مطهر و پنجره ها می اندازند. یکی دیگر از 
راه های پرداخت نذورات مراجعه به دفاتر 
نذورات است که در بسیاری از صحن ها 
و رواق ها وجــود دارد، امروزه اکثر افراد 
کمتر پول نقد به همراه دارند و بیشــتر 
از کارت های بانکی استفاده می کنند، از 
این رو دستگاه های کارتخوان در تمامی 
دفاتر نذورات وجود دارد. همچنین برای 

راحتی عموم زائرانی که از کشــورهای 
مختلف برای زیارت حرم مطهر رضوی 
می آیند، تمامی ارزهای خارجی نیز در 

دفاتر نذورات گرفته می شود.
برخی دوست دارند که مواد غذایی مانند 
خرما، زعفران، گندم، حبوبات، البســه، 
صندلی چرخدار، قالی و قالیچه، المپ 
روشنایی و کاالهای ارزشمند قدیمی را 
نذر امام رضــا)ع( کنند، از این رو دفاتر 
نــذورات غیرنقدی مســتقر در مبادی 
ورودی حرم مطهر این دســته از نذرها 
را تحویــل می گیرند و رســید آن را به 
شخص می دهند. یکی دیگر از راه های 
پرداخت نذورات واریز وجه مورد نظر به 
شماره های کارت و حساب های آستان 
قدس رضوی است.اما اکنون به منظور 
دسترســی راحت زائــران، بیش از 20 
دفتر در صحن ها، رواق ها و ورودی های 
حرم مطهر وجود دارد که از این تعداد 
11 دفتر به صورت شــبانه روزی و بقیه 
از ساعت ۷ تا 21 آماده دریافت نذورات 

نقدی و غیرنقدی زائران هستند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت و گو



در مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر تهران
سومین سمینار »آموزش های 

اسالمی؛ چالش های فرارو« 
برگزار می شود

مهر: ســومین ســمینار علمی بــا موضوع 
»آموزش های اســامی؛ چالش هــای فرارو« 
چهارشــنبه ۲۲ آبان در مجتمع آموزش عالی 

کوثر تهران برگزار می شود.
خدیجــه جالی با اعام ایــن خبر گفت: این 
سمینار چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۹ صبح در 
سالن جلسات مجتمع آموزش عالی کوثر تهران 

برگزار می شود.
وی افزود: دکتر ماهانی و آیت اهلل دکتر مختاری 
با موضوع نگاهی اجمالی به چالش های سیستم 
آموزشی ایران در انسان گرایی، حجت االسام 
والمســلمین قمــر زاده با موضــوع ضرورت 
قرآنی ســازی آموزش هــا، دکتــر کیباخی با 
 موضوع آسیب شناسی آموزش های اسامی و 
حجت االســام جهانگیری به گفت وگو و ارائه 

نظر خواهند پرداخت.
مدیــر مجتمع آموزش عالی علوم اســامی 
خواهران کوثر تهران درخصوص اهداف این 
ســمینار اظهار کرد: آموزش متون اسامی 
در تحقق معرفت ناب اســامی بسیار الزم و 
ضروری اســت، از این رو با چالش هایی که 
در دنیای معاصر با پیشــرفت علم و فناوری 
ایجاد شده و باورمندی مردم دنیا به قدرت و 
اراده فناوری تا جایی رسیده که آموزش های 
اسامی را تحت تأثیر قرار داده و از کارآمدی 
ایــن علوم به ویژه در نســل جوان کاســته، 
به نظر می رســد ضــرورت تقویــت جایگاه 
آموزش های اسامی در جهت تأثیرگذاری و 
رســاندن ندای حق، نیازمند تحولی بنیادین 

در روش های آموزش است.
جالی ادامه داد: در همین راستا مجتمع کوثر 
با همکاری پژوهشــکده مطالعات تخصصی 
کوثر در نظر دارد سلســله نشســت هایی با 
اندیشــمندان برجسته کشــورهای اسامی 
که در این زمینه اهــل پژوهش و مطالعه و 
صاحبنظر هستند برگزار کند تا با آگاهی از 
دســتاوردهای پژوهشی آن ها مسیر آموزش 
متون اسامی که حوزه های علمیه عهده دار 
اصلی آن هستند با دقت بیشتری ریل گذاری 

شود.
وی افزود: به همین دلیل ســومین ســمینار 
علمی، با موضــوع »آموزش های اســامی و 
چالش های فرارو« با حضور دکتر ماهانی، استاد 
و پژوهشگر بین المللی دانشگاه Utm و استادان 
دانشگاه و حوزه های علمیه جمهوری اسامی 

ایران در همین مرکز برگزار می شود.

خبر

انتشار چهار رساله اعتقادی 
 مهم تاریخ شیعه 

در قالب یک کتاب

فارس: چهار رســاله اعتقادی مهم تاریخ 
شــیعه در قالب کتاب »اعتقادات« توسط 

انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد.
بر اساس این گزارش، اصول اعتقادات پایه 
و اســاس هر دین و مذهبی است؛ چنانکه 
استواری هر مذهبی را می توان از کیفیت 
اصول اعتقــادی آن دریافت. شــریعت و 
طریقت مذهب نیز وابستگی تام به اصول 
اعتقــادی آن دارد. در ایــن میان وظیفه 
عالمان دینی از همه ســنگین تر است. از 
یک ســو باید اصول اعتقاد را نسل به نسل 
منتقل کنند و از ســوی دیگر، این انتقال 
بدون کم وکاســت و دور از گزند اندیشــه 

شبهه پردازان و شکاکان باشد.
علمای شــیعه نیز در طــول دوران حیات 
هزار و چند ســاله خود، درباره این مسئله 
حساســیت فراوانی به خرج داده اند. ده ها 
و صدها رســاله اعتقادی که در این دوران 
هزارساله نوشته شده است گواهی است بر 
تاش مجاهدانه و مؤمنانه عالمان شــیعی 
در حراســت و پاسداری از اصول اعتقادی 

شیعیان.
در این  بین، حجت االســام والمسلمین 
مهــدی انصاری قمی و آقای سیدحســن 
بنی طبا، با تصحیح و ترجمه چهار رساله 
اعتقــادی بــزرگ از چهار عالــم تراز اول 
شیعی که در طول این بازه زمانی طوالنی، 
جایگاهــی بس رفیع پیــدا کرده اند، قدم 
دیگری در آشنا کردن نسل امروز با اصول 

اعتقادی خود برداشته است.
رساله  چهار  مجموع  »اعتقادات«  رســاله 
اعتقــادی از شــیخ صدوق، شــیخ مفید، 
مرحوم مقدس اردبیلی و عامه مجلســی 
اســت؛ چهــار روحانی شــیعه در فواصل 

زمانی گوناگون.
انصــاری قمی و ســید حســین بنی طبا 
ضمن تصحیح این متــون، به ترجمه آن 
پرداخته انــد. عــاوه بر آن با هر رســاله، 
فهرست بندی شــده و به صورت مجزا، زیر 

عنوان های آن نیز آمده است.
رســاله اعتقادات با طرح جلد زیبای خود 
در قطع رقعی بزرگ، بــا دو کیفیت جلد 
شــومیز 55هزارتومان و جلــد گالینگور 
کتابستان  نشــر  توســط  تومان،  63هزار 
کتاب فروشی ها  پیشــخوان  روی  معرفت، 

آمده است.

منتظران حضرت حجت)عج( موظفند جهانی فکر کنند معارف: آیت اهلل جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس تفسیر خود، با اشاره به وظیفه حوزه های علمیه در عصر غیبت تصریح کرد: این ایام مربوط به خالفت، والیت و امامت وجود مبارک حضرت حجت)عج( است، حاال ما که 
همیشه منتظریم و آماده  ایمـ  ان شاءاهللـ  موظفیم جهانی فکر کنیم؛ وقتی حضرت ظهور کرد، هم بخش ملی و محلی را زنده می  کند هم منطقه  ای و هم بین المللی را.  کسی که منتظر ظهور حضرت است اگر حداکثر فکرش در محدوده حرم تا جمکران باشد این جهانی نیست، کسی که نمی داند 

دکارت چه گفته، هایدگر چه گفته، کانت چه گفته، کجا می خواهد برود، چنین شخصی می تواند حرف جهانی بزند و جهان را اصالح کند و حرف حضرت)عج( را به جهان برساند؟ بنابراین شرط شاگرد حضرت بودن اطالع و آگاهی از جهان است.

یازدهمین دور گفت وگوی دینی ایران و کلیسای واتیکان آغاز شد  مهر: یازدهمین دور گفت وگوی دینی ایران و کلیسای واتیکان دیروز به ریاست ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و کاردینال میگل آنجل آیوسو گیسو، رئیس شورای پاپی 
گفت وگوی ادیان واتیکان در محل حوزه ریاست این سازمان آغاز شد. حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی تسخیری، رئیس مرکز گفت وگوی ادیان و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در سخنرانی خود  گفت: در این دور از گفت وگوها مقاالتی در چهار محور »حقوق و تکالیف 

فرد«، »خانواده و آموزش جوانان«، »خدمت به جامعه از دیدگاه مسلمانان و مسیحیان« و »خدمت به جامعه بین المللی از دیدگاه مسلمانان و مسیحیان« ارائه می شود.
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  بررسی نقاط ضعف و قوت موضوع وحدت در گفت وگو با پژوهشگر حوزه ادیان و مذاهب

ارزش وحدت و حکم تفرقه انداز در بیان امام علی jچرا در تشکیل امت واحد اسالمی کم توفیق هستیم؟

معارف: امروز دشمنان اســام از اتحاد و وحدت مسلمانان در 
هراس هســتند و از هر حیله و دسیســه ای برای ایجاد تفرقه و 
اختــاف بین مســلمانان دریغ نمی کنند. آن هــا به خوبی آگاه 
هســتند که با جنگ نظامی نمی توانند بر مسلمانان غلبه کنند 
و تنهــا راه پیــروزی را بر هــم زدن اتحاد و همبســتگی آن ها 
می دانند. ایجاد گروهک های تروریســتی، افزایش قتل و کشتار 
در کشورهای اسامی و ایجاد موج اسام هراسی در جهان غرب 
از مهم ترین این توطئه هاســت. برای تقویت و انســجام وحدت 
بین امت اســامی بود که پس از آغاز انقاب اســامی هفته ای 

به همین نام نامیده شد. 
برای بررسی دلیل کامیابی ها و ناکامی های وحدت بین مسلمانان، 
با حجت االسام دکتر مهراب صادق نیا، کارشناس جامعه شناس 
فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به گفت وگو 

پرداختیم که بخشی از آن را در زیر می خوانید.

 منیت ها، خودخواهی ها و انکار دیگران؛
 آفت وحدت مسلمانان

حجت االسام دکتر مهراب صادق نیا می گوید: پیامبر اکرم)ص( 
پس از اباغ رســالت خود از نظر اجتماعی نهادی به نام امت را 
پایه گذاری کرد. مفهوم امت در ادبیات اســامی تنها به معنای 
جمع آمدن گروهــی از آدم ها کنار هم نیســت. امت مفهومی 
اخاقــی و تقوی اســت؛ به این معنا که پیامبــر)ص( از طریق 
تشکیل امت راهی را برای تحقق اخاقی که توصیه کرده است، 
پایه گذاری کرد. یعنی امت ســازی وسیله ای برای تحقق توحید، 

عدالت و اخاق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه بیان می کند: 
مفهوم امت و انســجام بین آن از دیرباز مفهومی ارزشی بود که 
در جامعه اســامی به آن پرداخته شده است؛ اما با این حال به 
مرور زمان پس از رحلــت پیامبر اکرم)ص( آرام آرام اختافاتی 
در جامعه اســامی اتفاق افتاد. منیت ها، خودخواهی ها و انکار 
دیگران در طول این قرن ها امت اســامی را تهدید کرده است؛ 
اعمالــی که در طول تاریخ حتی منازعــات خونینی را هم بین 
جامعه اسامی پدید آورده است. اینکه هر فرد فکر کند آنچه او 
می گوید درست اســت و نفر مقابلش را تکفیر کند یا هر کسی 
فکر کند خوانِش او از فان ســنت نبوی خوانِش درستی است و 
خوانش دیگــران را تکذیب کند، نوعی منیت بوده که در تاریخ 

اسام وجود داشته است.

 وحدت به مثابه یک واقعیت اجتماعی
دکتر صادق نیا یادآور می شــود: با ایــن حال مصلحانی در طول 
تاریخ بودند که تاش داشــتند امت بــه آن معنایی که پیامبر 
اسام)ص( دنبالش بود، در جهان اســام دوباره بازسازی شود 
و زمینه برای تحقق نظام ارزشــی، اخاقی و اعتقادی اســام 
فراهم شود. از بین این مصلحان بی تردید امام خمینی)ره( پس 

از انقاب پایه گذار پروژه ای اســت که ما آن را پروژه اتحاد بین 
جامعه اســامی و پروژه وحدت میان امت اسامی می دانیم. اما 
با این حال بد نیســت پس از 40 سال این پروژه را بررسی کرده 
و تحقیق کنیم که آیا پروژه اتحاد بین جامعه اسامی به توفیق 
دست پیدا کرده یا چالش هایی داشته است؟ در کدام موارد موفق 

یا ناموفق بوده و نقاط ضعف و قوت آن کجاست؟
این استاد حوزه و دانشگاه درباره کامیابی ها و ناکامی های پروژه 
وحدت در جامعه اسامی عنوان می کند: ناکامی این پروژه تبدیل 
آن از یک امر اجتماعی به یک امر اعتقادی و کامی اســت. امام 
خمینی)ره( به موضوع وحدت بــه مثابه یک واقعیت اجتماعی 
نگاه می کرد. امام خمینی)ره( می خواســت از طریق فرایندهای 
اجتماعی دســت به انسجام و بازسازی وحدت اسامی بزند، اما 
در عمل در طول این 40 ســال متکلمان و عالمان دینی هر دو 
گروه تاش کردند انســجام بین جامعه اسامی را فراهم آورند. 
وقتــی پای متکلمان و عالمان دینی وســط می آید، دوباره پای 
همان اعتقادات و چالش های کامی به میان می آید و منازعه به 
جای آنکه رو به درستی و کاهش رود، رو به حادتر شدن رفته و 

مشاجرات کامی زیاد می شود.

 موانع تشکیل امت واحد
دکتر صادق نیا ادامه می دهد: امروزه می بینیم در جامعه اسامی 
چه میان شــیعیان و چه میان اهل سنت گروه هایی هستند که 
فکر می کنند موضوع وحدت به معنای دست برداشتن از عقاید 
کامی و باور های فقهی شان است و به همین دلیل برای عملی 
شدن این اندیشه سنگ  اندازی می کنند. در حالی که باید به این 
دســته از افراد تضمینی داده شود یا به آن ها گفته شود موضوع 
وحدت قرار نیست به از بین رفتن باورهای خاص شیعی یا سنی 
بینجامد. این کار قرار اســت به مثابه یک امر اجتماعی باوجود 
پذیرش تنوع و معذور داشتن همدیگر در باورداشت ها، اختافات 
را بــه کناری زده و در واقعیت با کنار هم نشــاندن شــیعه ها و 

سنی ها زمینه شکل گیری یک امت واحد را فراهم کند.

 نابازیگران عامل اصلی کم توفیقی در وحدت هستند
او اظهــار می کند: نکته دیگر اینکــه بی توفیقی در وحدت گاه به 
نابازیگرانــی برمی گردد که در این عرصه فعالیت می کنند. هوش 
اجتماعی و فرهنگی انســان ها که ایرانی ها سطح باالیی از آن را 
دارند به آن ها نشان و آموزش می دهد که چگونه با مخالفان خود 
تعامل کرده و در کنار آن به عقاید و باورداشت های خود نیز استوار 
بمانند. این را تجربه مناطقی از ایران که شیعیان و سنی ها با هم در 
آنجا زندگی می کنند به ما نشان داده است؛ زیرا سال ها با یکدیگر 
زندگی کرده  و اختافی با هم نداشته اند. یعنی با دوستی، آشتی 
و برادری ضمن پذیرش اختافاتی که با هم داشــتند در کنار هم 
زندگی کردند. حداقل ترین تنش ها را در مناطقی مانند کردستان، 

سیستان و بلوچستان و یا کرمانشاه داشته ایم.
دکتر صادق نیا در پایان تأکید می کند: هوش اجتماعی ایرانی ها 
باالســت اما این هوش اجتماعی اگر با افراد و شرایط نابازیگر و 
متغیر مزاحم رو به رو شود پروژه وحدت عمًا شکست می خورد. 
به طور نمونه اگر دشــمنانی از بیرون به برادران اهل سنت القا 
کنند حکومت ایران به دلیل شــیعه بودن به شیعیان بیشتر از 
سنی ها می رسد، همین یک متغیر مزاحم سبب می شود هوش 
اجتماعی تأثیر خود را از دست داده و اختاف در جامعه اسامی 
پدیــد آید. به گمان من این نابازیگرها باید شناســایی و حذف 
شوند. باید با آن ها برخورد شود تا امت اسامی راحت تر بتواند به 

وحدت و انسجام برسد.

»وحدت اســامی« از ارزش های بزرگ اجتماعی دینی است؛ 
باید این ارزش اجتماعی را شناخت و شناساند و با راهکارهای 
عملی شدن آن آشنا شد و آن را محقق ساخت. وحدت اسامی 
ریشه در قرآن و حدیث دارد و از پشتوانه عقلی برخوردار است؛ 
بنابراین قرآن و ســنت و عقل، منابــع و دالیل فهم اهمیت و 
ضرورت وحدت اسامی اســت. برپایی و اقامه اخوت ایمانی و 
اســامی )حجرات، آیه 10( و اعتصام به حبل اهلل )آل عمران، 
آیه 103( مأموریت الهی پایدار قرآنی همه مســلمانان و اهل 

قبله است.
آخرین و بهترین پیامبر خــدا حضرت محمد بن عبداهلل)ص( 
آموزگار وحدت امت اســامی است و به درستی ایام والدت او 
هفته وحدت نام گذاری شده است. هفته وحدت فرصتی است 
برای بازشناسی و بازآموزی ماهیت وحدت اسامی، فهم عناصر 
ســازنده آن، تبیین آثار و منافع و آگاهی از موانع آن، بررسی 
و تحلیل کارنامه جهان اســامی در این زمینه و تاش در راه 

تدبیر و بازسازی طرح موفق وحدت اسامی.

 افراد تک رو و جدا از مردم طعمه شیطان اند
باید قدر نعمت همبستگی و وحدت و انسجام اسامی را دانست. 
الزم است علمای جهان اسام و پیروان مذاهب اسامی حنفی، 
شــافعی، مالکی و حنبلی از عامه و اهل سنت و مذهب شیعه 
امامیــه، همه در راه ایجاد، تقویت، توســعه و پایداری وحدت 
اســامی گام بردارند. »لزوم الجماعه« از آرمان های الهی است 
و در نیایش هــای اهل بیت)ع( جای داشــته اســت )صحیفه 
ســجادیه، دعای بیستم(. امیرمؤمنان امام علی)ع( امام وحدت 
اسامی است و همواره مسلمانان را به وحدت فرا خوانده است. 
ایشــان از راه تبیین منافع وحدت و گــزارش خطرات تفرقه، 
همگان را بــه آن دعوت می نماید. ایشــان به امت اســامی 
می فرماید: و الزموا الســواد االعظم فان یــداهلل مع الجماعة و 
ایاکم و الفرقه فان الشــاذ من الناس للشــیطان کما اّن الشاذ 
من الغنــم للذئب اال من دعا الی هذا الشــعار فاقتلوه ولو کان 
تحت عمامتی هذه )نهج الباغه، خطبه 1۲7(؛ همیشــه همراه 
با جمعیت های بزرگ باشــید، زیرا دست خدا با جماعت است 
و از تفرقــه بپرهیزید؛ چرا که افراد تک رو و جدا از مردم طعمه 
شــیطان اند، آن گونه که گوســفند جدا از گلــه نصیب گرگ 
می شود.هوشیار باشید هر کس مردم را به شعار تفرقه فراخواند 
پس او را بکشــید هرچند زیر این عمامه من باشد و عمامه من 

بر سرم باشد. 
از این خطبه علوی بزرگ ترین منفعت وحدت اســامی آشکار 
می گردد؛ »یداهلل مع الجماعه« جمله ای کوتاه و زیبا و فراموش 
نشــدنی برای فهم آثار وحدت است. این جمله نخستین بار در 
کام پیامبر خدا)ص( آمده اســت. »یداهلل« نمایانگر راه عزت و 
افتخار، کرامت، ســربلندی، پیشرفت و پیروزی است. بی شک 
یداهلل با جماعت اســت؛ یعنی با اجتماع مســلمانان و وحدت 

اسامی است؛ با تقریب مذاهب اسامی، همدلی و پیوند قلب ها 
و الفت دل های علمای جهان اسام و پیروان آنان است. تفرقه 
نیز عامل در هم شکسته شدن، نابودی، سقوط، طعمه شیطان 
شــدن و دریده شدن از سوی دشمنان اسام، استکبار جهانی، 
اســتعمار و صهیونیسم است. جرم ایجاد تفرقه آن قدر سنگین 
اســت که امام علی)ع( فرمان کیفر ومجازات بســیار بزرگی را 
بــرای او صادر می فرماید. هر کــس در راه ایجاد تفرقه حرکت 
کرد در هر جایگاهی باشد باید برکنار و کیفر تفرقه انداز درباره 
او اجرا شود. به حکم این خطبه، جزای شعار وعمل تفرقه آفرین 

اعدام است. 
همه منافع گرانســنگ و آثار و فوایــد بزرگ و ماندگار وحدت 
اســامی در »یداهلل« قرار دارد. خدای سبحان علم نامحدود و 
قدرت بی پایان دارد و همه خوبی ها و ارزش ها با یداهلل اســت. 
در ایــن حدیث علوی یداهلل عنوان جامــع همه منافع وحدت 
اسامی است. »مع الجماعة« بیان صریح وحدت اسامی است. 
روشن اســت که زیر بنای وحدت ملی و انسجام اجتماعی در 
کشورهای اسامی و جهان اسام، همان محورها و سرفصل های 

وفاق و همدلی دینی است. 

 وحدت اسالمی الهام بخش وحدت سیاسی واقتصادی است
مسلمانان با درنگ در اصول مشترک دینی، پیامبر اکرم)ص(، 
اهــل بیت)ع(، قرآن، حدیــث نبوی، قبله، نمــاز، روزه و حج 
می تواننــد در صراط مســتقیم وحدت اســامی گام بردارند. 
جماعــت بزرگ امت اســامی، بر پایه های اصــول اعتقادی و 
فروع عملی مشــترک مذاهب اسامی پدیدار می شود. وحدت 
اسامی به معنای حذف برخی مذاهب و ایجاد وحدت اعتقادی 
و پیدایش مذهب جدید نیســت؛ وحدت اســامی الهام بخش 
وحدت سیاســی واقتصادی با حفظ مذاهــب و اعتقادات آنان 
اســت. وحدت اســامی برای پیروان همه مذاهب اســامی 

سودمند است.
»قدرت اســام«، »عزت مســلمین«، »افزایــش تأثیرگذاری 
در جهــان«، »ایجاد فرصت برای گفت وگو و مشــاوره دینی و 
مذهبی«، »پیشــگیری از درگیری ها«، »گرفتن بهانه های ترور 
و عملیــات انتحاری و قتل عام در جهان اســام«، »ناامیدی 
دشــمنان اســام: آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیســتی و 
خنثی شدن نقشــه های تخریبی آنان«، »توانمندی رویارویی 
با نقشــه های سیا، موســاد، اف بی آی و اینتلیجنت سرویس و 
ناکامی امپریالیســم رســانه ای و خبری«، »گسترش بیداری 
اســامی«، »برقراری امنیت«، »جلوگیری از فشــل شــدن و 
سستی و ضعف و سقوط مسلمانان«، »صدور و پایداری انقاب 
اسامی«، »فرصت برای تحقیق و استبصار«، »دسترسی آسان 
مذاهب اسامی شیعه و سنی به منابع و کتب اصلی یکدیگر«، 
»مهار تبلیغات و اقدامات انحرافی و مغرضانه وهابیت در جهان 
اسام« و »پیشگیری از کینه ورزی ها، عقده گشایی ها و اقدامات 
جنایتبار و خونین علیه شیعیان« همه از برکات و دستاوردهای 
وحدت اســامی و انسجام جمعیت بزرگ اسامی است. تعبیر 
زیبای »یداهلل« در بیــان امام علی)ع( گویای این منافع بزرگ 

وحدت اسامی است. 
 تحلیــل و تفســیر ایــن منافــع حیاتــی وحدت اســامی، 
ضرورت عقلی جهاد در راه وحدت اســامی را روشن می سازد. 
بنابراین وحدت اســامی حاصل خردورزی و خردمندی بوده 
و برخوردار از پشــتوانه عقانیت و معلول تفکر و اندیشه ورزی 

است.
*عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

یادداشتگفتوگو
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معارف روزنامـه صبـح ایـرانمعارف روزنامـه صبـح ایـران

i n f o @ q u d s o n l i n e . i ri n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 معارف/مریم احمدی شــیروان  همزیستی مســالمت آمیز همراه با 
همبستگی برای رسیدن به نقاطی مشترک و حفظ وحدت جامعه اسام 
از جمله اهدافی است که بارها توسط بزرگان دین عنوان شده است. وحدتی 
که هدف بیرونی آن مبارزه با کفر و دشمن مشترک و هدف درونی آن رشد 
جامعه اســامی و تأمین منافع درونی جهان اسام عنوان شده، در مسیر 
تحقق با موانعی روبه رو است.در گفت وگو با حجت االسام دکتر حمیدرضا 
شریعتمداری، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و 

مذاهب به این موانع بیشتر پرداختیم.

وحدت به معنای دست کشیدن از والیت امیرالمؤمنین)ع( نیست
حجت االسام دکتر حمیدرضا شریعتمداری در ابتدا و با تأکید بر اینکه قوام 
مذهب ما به امامت و محوریت امیرالمؤمنین)ع( است، می گوید: نباید کسی 
تصور نکند اگر از تقریب صحبت می کنیم و وحدت اســامی را ستایش 
می کنیم، به این معناست که در خصوص این اصل محوری تسامح یا تغافل 

کرده و بی اعتنا از کنار این مسئله گذشته ایم.
 او اضافــه می کنــد: تقریب و وحــدت یک اصل اســامی و از تعلیمات 
ائمه اطهار)ع( و مطابق با سیره آن بزرگواران است و به این معناست که در 
ارتباط با دیگر مسلمانان، اخاق و مدارای اسامی را سرلوحه کارهای خودم 
قرار داده و تاش کنیم دیدگاه هایمان به هم نزدیک شود. از آن مهم تر هم 
اینکه به مقدسات یکدیگر جسارت و توهین نکنیم. این به معنای دست 

کشیدن از والیت و مواضع امیرالمؤمنین)ع( نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به تولی و تبری توضیح 
می دهد: در اســام به تولی و تبری اشاره شده است. یعنی هم به حقانیت 
امیرالمؤمنین)ع( و ســاله پاکش اعتقاد داریم، والیت، رهبری و پیشوایی 
پیشــوایان شایسته و مشــروع را می پذیریم و هم از کسانی که به نظر ما 
به ناحق بر مســند ایشان نشستند تبری و بیزاری می جوییم، بدون اینکه 
اهانتی کنیم. تولی و تبری یک موضع مشــخص در قبال رهبری جامعه 

اسامی است.

 تولی و تبری منافاتی با وحدت شیعه و سنی ندارد
دکتر شریعتمداری یادآور می شود: وحدت چه در سطح نخبگان و عالمان 
و چه در ســطح توده مــردم در ابتدا وحدت بین مسلمان هاســت. وقتی 
صحبت از وحدت یا تقریب می شود یعنی در عین حالی که موضعمان در 
خصوص پیشوایی درست و شایسته روشن است و با کسانی که به ناحق در 
منصب امامان و اهل بیت)ع(نشسته اند مرزبندی روشن و مشخصی داریم، 
با توده مســلمانان از عالمانشان گرفته تا افراد عادی و معمولی همزیستی 
مسالمت آمیز و تفاهم علمی داشته و برنامه های مشترک سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و... را با آن ها دنبال می کنیم. بنابراین می توانیم در حالی که تولی 
و تبرای خودمان را داریم با مسلمانان مناطق دیگر جهان نیز تعامل داشته 

باشیم.

او می افزاید: ما می خواهیم توالی پیشــوایان اهل بیت و معصوم را داشته 
باشیم. پیشوایان معصوم با مسلمانان کشورهای دیگر تعامل داشتند و در 
مقاطع مختلف به شیعه ها توصیه کرده اند که با توده مسلمانان نشست و 
برخاست داشته باشند، در تشییع جنازه آن ها شرکت کنند، از بیمارانشان 
عیادت کرده و در نماز جماعتشــان شــرکت کنند. این موارد در روایات 
مختلفی ذکر شده اند و همه در صدور این روایات اتفاق نظر دارند بنابراین 
معلوم می شود که دعوت به وحدت هیچ منافاتی با تولی و تبری ندارد، البته 
اگر فردی تبری را به معنای لعن، نفرین، توهین، ناســزا، پرخاش و... بداند 
نمی توان بین تبری و وحدت سازگاری ایجاد کرد؛ زیرا نمی توان به مقدسات 
جمع عظیمی از مسلمانان توهین و اهانت کرد و بعد گفت من می خواهم با 

آن ها تفاهم داشته باشم.

 اساس دیانت اسالمی بر اخوت و برادری است
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان می کند: داشتن وحدت در صورتی است 
که تبری در معنای دقیق خودش یعنی مرزبندی روشــن، صریح و آشکار 
با حاکمان جور و ناشایســتگانی که به ناحق بر کرسی ریاست و پیشوایی 

نشسته اند، صورت بگیرد.
رئیس دانشــکده فلسفه دانشــگاه ادیان و مذاهب اظهار می کند: وحدت 
ضروری است، اما این ضروری بودن بر اساس مصلحت موقت و گذرا ضرورت 
پیدا نکرده است. ضرورت وحدت به این معناست که اساس دیانت اسامی 
بر اخوت و برادری است. اگر در قرآن تعبیه شده است که مؤمنان با همدیگر 

برادر هستند، تعبیر مؤمن در آنجا به معنای شیعه نیست و مؤمن یعنی اهل 
ایمان و همه مسلمانان. شریعتمداری تشریح می کند: در قرآن آمده است 
در میان دل های شما الفت و برادری برقرار شده و در همین کتاب آسمانی 
به وحدت میان مســلمانان اشاره شده است؛ پس تفاهم میان مسلمانان 
همیشه یک ضرورت دینی است. نباید از یاد ببریم که اگرچه ممکن است 
در کشوری مثل ایران شیعیان در اکثریت باشند اما در نقاط دیگر جهان 
اسام در اقلیت و زیر فشار هستند و بیشتر از دیگران به تفاهم نیاز دارند. 
بنابراین اگر ما اصول تفاهم و وحدت را رعایت، پایه گذاری و دنبال نکنیم، 
شیعیان در نقاط دیگر زیرفشار بیشتری قرار می گیرند. از طرف دیگر ما و 
مسلمانان دیگر، دشمنان مشترک و عایق مشترک بسیاری داریم و در 
قالب ســرزمینی مثل ایران جدا از اهداف و آرمان های دینی و توسعه ای، 

برای حفظ منافع ملی نیازمند انسجام ملی هستیم.

 تقریب بین مذاهب فراتر از همدلی است
این کارشناس دینی ادامه می دهد: انسجام ملی در کشوری مانند ایران که 
رقم قابل توجهی از اتباع آن، اهل سنت هستند بدون تفاهم، آشتی جویی و 
همدلی با سنی ها ممکن نیست. پیام و خواست اسام و هر دینی، داشتن 
الفت و تفاهم بین پیروان آن دین است و اگر قرار باشد بر اساس اختافات 
در مواضع اعتقادی، فقهی و تاریخی میان پیروان یک دین؛ دو دستگی، 
شکاف، اختاف و دشمنی به وجود بیاید باید شاهد فروپاشی همه جوامع 
دینی باشیم. بر اساس منطق دینی ملزم هستیم در همه شرایط و همه 

وضعیت ها در عین حالی که مواضع اعتقادی، فقهی و تاریخی مان به قوت 
خودش باقی است، توافق و همدلی را حفظ کنیم و فراتر از آن معتقدیم 
باید گام هایی برداریم که اختافات میان مســلمانان به حداقل برســد و 
مواضع مشترکی را که بینمان وجود دارد شناسایی کرده و توسعه دهیم. 

او یادآور می شود: در بســیاری از مواقع در نشست های مشترک متوجه 
می شویم اختافات موجود اختافات واقعی، جدی و عمیقی نیستند. ما 
باید به نقطه ای برسیم که با وجود به رسمیت شناختن اختافات موجود، 
همدیگر را در دیدگاه هایمان معذور بدانیم. این مفاد گام های بعدی است 
که فراتر از تفاهم و همدلی اســت و ما از آن با عنوان تقریب بین مذاهب 

تعبیر می کنیم.

 مهم ترین مانع وحدت، عامل جامعه شناختی است
دکتر شریعتمداری بیان می کند: موانع تربیتی 
و روان شناختی مانع وحدت میان مسلمان ها 
اســت. یعنی افرادی هســتند که نه تنها در 
مناســبات مذهبی بلکه در همه مناســبات 
اجتماعی میل به گسســت و واگرایی دارند و 
این به عامل تربیتی برمی گردد. این افراد در 
همه زمینه ها میل به تقابل دارند و این نشان 
می دهــد مهم ترین مانع وحــدت و تقریب 
به خود افــراد و عوامل و جامعه شــناختی 
برمی گــردد. اگــر در برنامه هــای تربیتی، 
انســان ها را به ســمت تفاهم، به رسمیت 
شــناختن دیگری و پذیرش همزیســتی و 
همدلی با افراد ســوق دهیم و این تفکر را 
جامعه تثبیت کنیم، ثمراتش را در مناسبات 
بین مذاهــب خواهیم دید. تعصب، بدبینی، 
خودبرتربینی، نســبت های ناروا، رفتارهای 

حساسیت برانگیز،  اجتناب از گفت وگوی عقانی و بزرگنمایی اختافات 
تعدادی از آســیب ها و موانع در راســتای تقریب بین مذاهب اسامی 
هستند.او در پایان تأکید می کند: موانع مختلفی برای تقریب وجود دارد 
و عوامــل مختلفی به وحدت ضربه می زنند که برخی از آن ها توســط 
عوامل بیگانه و دشــمنان شــکل گرفته اند و تردیدی در آن نیست، اما 
دیدگاه ها و برخی از برداشــت های دینــی نیز در کیفیت وحدت میان 
مســلمان ها مؤثر است. با ریشه یابی دالیل شکل گیری گروه هایی مانند 
داعش متوجه می شویم شکل گیری چنین گروه هایی به تربیت به معنای 
عامی و دینی برمی گردد. وقتی نظام و برنامه های تربیتی به گونه ای باشد 
که همیشه انسان را در مقابل دیگری قرار دهد و حیات یک شخص را 
در تقابل با دیگری ببیند، بی شــک نمی توانیم انتظار تفاهم و همدلی 

داشته باشیم.

بررسی موانع تحقق و تحکیم وحدت اسالمی در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

 اساس دیانت اسالمی بر اخوت و برادری است

 می توانیم در حالی 
که تولی و تبرای 

خودمان را داریم با 
مسلمانان مناطق 

دیگر جهان نیز 
تعامل داشته باشیم

بــــــرش

آســتان نیوز: خطیب حرم مطهر رضوی گفت: هفته وحدت فرصتی 
مناسب و ارزشمند برای همزبانی و همدلی امت مسلمان در جهان است.

همزمان با شــب دوازدهم ربیع االول، به مناسبت آغاز هفته وحدت همه 
صحن و سرای آستان مائک پاسبان رضوی غرق نور و سرور بود و زائران و 
مجاوران زیادی رهسپار این آستان مقدس شدند تا در شب میاد حضرت 
محمد)ص( )به روایت اهل تســنن( به پابوسی ولی نعمت خود، حضرت 

امام رضا)ع( مشرف شوند.به همین مناسبت ویژه برنامه آغاز هفته وحدت 
پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی آغاز 
شــد و ذاکران و مداحان خاندان عصمت و طهارت)ع( در مدح و منقبت 

رسول اهلل)ص( به مداحی و سرودخوانی پرداختند.
حجت االسام والمسلمین محمدباقر حیدري کاشانی به عنوان سخنران 
این مراســم گفت: وقتی آیه »یــا أَیُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَّقــوا اهلل َو ُکونُوا َمَع 

الّصادقین« نازل شد سلمان فارسی از پیامبر)ص( پرسید آیا صادقین همه 
مؤمناند؟ آیا صادقین عام است یا خاص؟

وی ادامه داد: پیامبر)ص( پاســخ داد: کســی که مأمور به همراهی با 
صادقین شده است، عام اســت و همه مؤمنان را شامل می شود، ولی 
صادقین، خاص است و به برادرم علی)ع( و دیگر جانشینان من تا روز 

قیامت اختصاص دارد.
خطیب حــرم مطهر رضوی گفت: هفته وحــدت وقتی به منصه ظهور 
می رســد که همه در محور یک معیار حرکــت کنند و آن همان پیروی 

از صادقین است.

حیدري کاشانی با اشاره به اینکه هفته وحدت فرصتی مناسبت و ارزشمند 
برای همزبانی و همدلی امت مســلمان در جهان است، اظهار کرد: برای 
ایستادگی در برابر توطئه های دشمنان اسام، »وحدت« مهم ترین عامل 
موفقیت به حســاب آمده و هر گونه کوتاهی در این راه ســبب دوری از 
اهداف و آرمان های بلند اســام خواهد بود.گفتنی است، 1۲ ربیع االول 
به روایت اهل سنت و هفدهم ربیع االول به روایت اهل تشیع روز والدت 
حضرت رسول اکرم)ص( اســت و پس از پیروزی انقاب اسامی فاصله 
این دو روز به عنوان هفته وحدت نام گذاری شــده و هر سال در این ایام 

برنامه های متنوع فرهنگی برگزار می شود.

سخنران حرم مطهر رضوی:

هفته وحدت فرصتی برای همزبانی و همدلی است

درحرم

پرونده وحدتپرونده وحدت

      صفحه 4

 تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی نگارستان اندیشه خراسان درتاریخ 1398,02,09 به شماره ثبت 6429 به شناسه ملی 14008297843
 ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :به اس��تناد نامه ش��ماره 
601,192,50747 م��ورخ 1397,06,12 اداره کل آم��وزش و پ��رورش خراس��ان رض��وی تاس��یس و اداره مدارس و آموزش��گاه های علمی و                    
زبان های خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله کوی امیرالمومنین-

کوچه همتی-خیابان امیر36 )ذوالفقار35(-پالک 60-طبقه دوم- کدپس��تی 9196885844 س��رمایه ش��خصیت حقوقی : 1,000,000 ریال 
می باش��د. اس��امی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مهدی رفیعی به ش��ماره ملی 0919841791 دارنده 700,000 ریال سهم الشرکه خانم 
صدیق��ه کیان مهر به ش��ماره ملی 0919861091 دارنده 300,000 ریال س��هم الش��رکه اولی��ن مدیران : آقای مهدی رفیعی به ش��ماره ملی 
0919841791 و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال خانم صدیقه کیان مهر به ش��ماره ملی 0919861091 و به س��مت عضو هیئت 
مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای وحید نیکخواه بهرامی به شماره ملی 0945478291 به سمت بازرس برای مدت دو سال 
انتخاب گردید دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه با امضاء مدیرعامل )خانم صدیقه کیان مهر( همراه با 

مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657708(
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 آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام کارکنان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 11092 و شناسه ملی 10380268022

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غالمرضا الچینیان به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای علی اکبر آریک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ولی نیا به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند آقای علی اکبر 
آریک کد ملی : 0943436303 به س��مت مدیرعامل ش��رکت با حفظ سمت ) مسئول امور اداری شرکت (انتخاب شدند. کلیه قرارداد ها 
و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل ، چک ، س��فته ، برات ، و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای علی اکبر آریک )مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره شرکت ( و یکی از دو امضای آقایان غالمرضا الچینیان ) رئیس هیئت مدیره ( یا هادی ولی نیا )منشی هیئت مدیره(
و مهر شرکت معتبر خواهد بود ، ضمنًا مکاتبات و سایر امور اداری غیر تعهد آور با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657709(
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 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فناوران ایده پرداز یزدان ایرانیان درتاریخ 1398,08,12 به شماره ثبت 70047 به شناسه ملی 14008736866
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت 
الکترونی��ک تولی��د و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دس��تگاه های جانبی، تولید و پش��تیبانی نرم افزارهای س��فارش مش��تری، ارائه و پش��تیبانی 
بس��ته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات ش��بکه های اطالع رس��انی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آب و 
برق ، خیابان شهیدچراغچی9 ]شهیدرحیم زاده15[ ، خیابان شهیدرحیم زاده ]شهیدصارمی 47[ ، پالک -46 ، طبقه دوم کدپستی 9178878758 
س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از شرکا آقای حسن س��عیدی به شماره ملی 
0653060068 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای بیژن سعیدی به شماره ملی 0922613885 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای حس��ن س��عیدی به ش��ماره ملی 0653060068و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای بیژن سعیدی به شماره 
ملی 0922613885و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء بیژن 
س��عیدی همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657712( /ع
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آگهی مزایده فروش گوساله نر سبک وزن،                         
تلیسه آبستن، گوشت ران و سردست قیمه ای و خورشتی 

جوانه و سردست جوانه )بدون استخوان(، گردن،                       
قلوه گاه و راسته جوانه 

))تاریخ مزایده  مورخ 1398/08/25 ساعت 08:00 صبح((
مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت گوساله نر سبک وزن و تلیسه آبستن 
واحدهای مش��هد100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50،000،000 ریال هم 
چنین جهت گوشت های به مزایده گذاشته شده، مبلغ 100،000،000 بصورت 
واریز وجه نقد بش��ماره حس��اب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد 
بنام موسس��ه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد جهت کسب اطالعات 
بیش��تر با مؤسس��ه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید. 

تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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آگهی تغییرات شرکت راه رنگ سازان چهار 
محال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
11857 و شناسه ملی 10420340389

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,07,06 تصمیمات 
از  ش��رکت  س��رمایه   : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل 
مبل��غ  ب��ه  ری��ال   3.000.000.000 مبل��غ 
10.000.000.000 ریال منقس��م به 100 سهم 
بانام 100.000.000 ریالی) از طریق مطالبات 
حال ش��ده س��هامداران( افزای��ش یافت و 
بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )657906(
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   آگهی تغییرات شرکت آپادن پالست شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1346 و شناسه 

ملی 10380131430
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1397,07,24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی تراز محاسب 
ماندگار )حس��ابداران رس��می( به شناس��ه ملی 
14004773042 به س��مت بازرس اصلی و آقای 
کری��م علیمیرزایی به کد ملی 0848636082به 
س��مت بازرس عل��ی البدل برای مدت یکس��ال 
مالی انتخاب ش��دند -روزنامه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)657778(
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ب��رگ س��بز خودروی س��ایپا زامی��اد مدل 1388 
رن��گ آبی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 677و82 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   524364 موت��ور  ش��ماره   12
NAZPL140TIM231397 به مالکیت علی اصغر زاهد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

  VS460 برگ سبز خودرو سواری هیوندای سنتنیال
مدل 2012 به ش��ماره  پ��اک  74 ایران 338 ب 93 
و ش��ماره موتورG8BABU045592   و شماره شاسی 
KMHGH41F1CU054501 به نام مجتبی سلمانیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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ی 
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تی��پ  پ��ژو  سیس��تم  س��واری  ن��وع  س��بز   ب��رگ 
ROA1700cc   م��دل 1389ش��ماره پ��اک 42ای��ران 
931ج75  شماره موتور 11889016518   شماره شاسی 
NAAB41PM9AH281336 نام مالک محمدرضا رباطی 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م��درک فارغ التحصیلی اینجانب غزال��ه خواجه زاده 
نوخن��دان فرزن��د مظف��ر ش ش 4483 ص��ادره 
مقط��ع  در   0063909790 مل��ی  ک��د  ته��ران  از 
لیس��انس رش��ته فیزی��ک کارب��ردی  ص��ادره از 
واحد دانش��گاهی مش��هد ب��ه ش��ماره 206455-
1388مفق��ود  خ��رداد   2 تاری��خ  و   6/7529
می باش��د.  اعتب��ار  فاق��د  و  اس��ت  گردی��ده 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسامی مشهد به نشانی: مشهد دانشگاه آزاد 
اسامی قاسم آباد چهارراه استاد یوسفی پردیس 
دانش��گاه اداره دانش آموختگان  ارسال نمایید. 
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س��واری                            خ��ودرو  کمپان��ی   س��ند  و  س��بز  ب��رگ 
روغن��ی   س��فید  رن��گ   1395 م��دل  ب��ک   ه��اچ 
165A0076829 و ش��ماره شاس��ی ش��ماره موت��ور 

انتظام��ی                  ش��ماره  ب��ه   NAAP03EEXGJ840384  
956 ص 56 ای��ران 36 ب��ه مالکی��ت مه��دی مهران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبزوس��ند کمپانی خ��ودرو جی��ب وانت مدل 
1364ب��ه ش��ماره انتظام��ی 79 – 133ج81 وش��ماره 
 SCKP E 611 وش��ماره شاس��ی2413120  موت��ور07 
متعل��ق ب��ه مرتض��ی برقانی ش��اد مفق��ود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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برگ س��بز خودرو س��واری هاچ بک سیس��تم سایپا ، 
تی��پ تیبا 2مدل 1398 به ش��ماره پ��اک 32 ط 735 
ایران 74 به شماره موتور M15/8723861 و شماره 
شاس��ی NAS821100K1212736 متعلق به علی باری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت جهانبین مکمل شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 7210 و شناسه 

ملی 10340075299
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                
ف��وق العاده م��ورخ 1398,04,15 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : مرک��ز اصلی ش��رکت از 
شهرستان ش��هرکرد به شهرس��تان سامان 
، بخ��ش مرکزی ، ش��هر س��امان، محله فاز2 
خیاب��ان   ،  3 خیاب��ان   ، صنعت��ی  ش��هرک 
صنعت ، پاک 15 ، طبقه همکف کد پس��تی 
8851688865 تغیی��ر یاف��ت و بدین نحو 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )657896(
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آگهی تغییرات شرکت ده الر سرخ شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 60901 و شناسه 

ملی 10340102706
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397,07,21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای بهرام نظری شهرکی به 
کد ملی 4620556009 و خانم نس��یم چنگیزی 
ب��ه ک��د مل��ی 1288445849 و آق��ای مهدی 
اثیمی نیس��یانی به کد مل��ی 1287343848 
به س��مت اعض��اء اصل��ی هیئت مدی��ره برای 
باقیمان��ده م��دت تصدی ت��ا تاری��خ 99,3,25 

انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )656795(

/ع
98
10
09
0

آگهی تغییرات شرکت ده الر سرخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60901 و شناسه ملی 10340102706
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم نس��یم چنگیزی 1288445849 به سمت 
مدی��ر عام��ل و عضو هیئت مدی��ره آقای بهرام نظ��ری 4620556009 به س��مت رئیس هیئت مدی��ره آقای مهدی اثیمی نیس��یانی 
1287343848 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 99,3,25 انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد 
واوراق بهادار مالی ش��رکت اعم از چک، س��فته ،بروات ،قراردادها و عقود اس��امی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت 

ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره یا احدی از سهامداران )آقای بهنام نظری(همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )656794(
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 آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت طراوت گستر قائم شرکت سهامی خاص از مشهد به چناران به                  
شناسه ملی 10380394451

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,10,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-مرکز 
اصلی ش��رکت از مش��هد به آدرس جدید : چناران - بخش مرکزی - دهس��تان چناران - روس��تا شهرک 
صنعتی چناران-ش��هرک صنعتی چناران-بلوار کوش��ش-کوچه کوشش 5-پاک 13-طبقه همکف-واحد 
630 کدپس��تی9361143634 انتق��ال یاف��ت و مراتب ذیل ش��ماره ثب��ت 773ثبت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )656835(
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 آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام کارکنان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 11092 و شناسه ملی 10380268022
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,06,22 و به اس��تناد نامه ش��ماره 213525مورخ 1397,07,29مدیریت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : علی اکبر آریک به ش��ماره ملی: 0943436303 محمود صالحی ش��کیب به ش��ماره ملی: 0942991583 
ابوالفضل نیکفرجام به ش��ماره ملی: 0941901599 غامرضا الچینیان به ش��ماره ملی: 0939553627 هادی ولی نیا به ش��ماره ملی 0936766311 به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقایان: ابوالقاسم بیک یزدی به شماره ملی: 0939660873 محمدرضا خیرآبادی به شماره ملی: 0793224251 عباس نجی به شماره ملی 
0939213419به س��مت اعضای علی البدل هیئت مدیره ش��رکت برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند . مهدی قیاسی به شماره ملی: 5639543264 به سمت 
بازرس اصلی و آقای : حامد عرفانیان پور به ش��ماره ملی: 0942916409 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب ش��دند . افزایش سهام شرکت 
از مبل��غ 343.200.000ری��ال به تعداد 3432 س��هم یکصد هزار ریالی به مبلغ 350.400.000ریال به تعداد 3504 س��هم یکصد هزار ریالی مورد تصویب قرار 

گرفت صورتهای مالی سال 1396 به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657711(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی شیشه ایمنی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7512 و شناسه ملی 10380233081
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جه��ت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند: آقای محمد 
اس��تقبال به ش��ماره ملی 0938558153 آقای مصطفی استقبال به شماره ملی 0938586262 و آقای علی استقبال به شماره ملی 
0922634378 - 4 - آقای اصغر ش��رافتمند به ش��ماره ملی 0701817879 به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی تاش 
ارقام حس��ابداران رسمی به ش��ماره ملی 10100560383 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای 

مالی سال 1397 تصویب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657753(
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آگهی تغییرات شرکت الکترو آسانبر 
آرسکای شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1574 و شناسه ملی 

14007183810
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1398,05,06 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - نام 
ش��رکت به " فن��ی و مهندس��ی پژواک 
صنع��ت آرس��کا " تغییر یاف��ت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری قوچان )656836(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 21 آبان  1398 14 ربیع االول 1441 12 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9106 

آگهی روزنامـه صبـح ایـران

 آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد تعاونگران فتوح توس تعاونی به شماره ثبت 30623 و شناسه ملی 10380458599
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,11,04 و نامه ش��ماره 266882 مورخ 1397,11,25 اداره تع��اون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای یاس��ر حامی به ش��ماره ملی 0790466198 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای 
اردشیر نوذری به شماره ملی 0779446879 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم اکبر زاده به شماره ملی 0941287701 
به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1399,5,9 انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیر یکی از دو امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اسناد عادی و نامه ها با امضا 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 )657710(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23510 و شناسه ملی 10380389603
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بن��ا به تفویض اختیار حاصله از مجم��ع عمومی فوق العاده 
مورخ98,05,09 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 40000000000ریال به 
مبلغ 80000000000 ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند 
حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در 
نتیجه مبلغ 40000000000 ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کس��ر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده اس��ت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به 
ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه ش��رکت مبلغ 80000000000 ریال منقسم به2000 سهم40000000 ریالی با نام می باشد که 

تمامًا پرداخت گردیده است 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657759(

/ع
98
10
17
8

آگهی تغییرات شرکت سرو نیرو طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10840 و شناسه ملی 10380265526
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدهادی ش��اهبیکی به شماره ملی3673435876 آقای اصغرنصرآبادی 
به ش��ماره مل��ی0651370981 آقای محمدمهدی رنجبر به ش��ماره مل��ی0943704030 آقای محمدعلی ارباب به ش��ماره 
ملی 0779419571 آقای س��عیدناگهانی به ش��ماره ملی0939806274، برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657788(
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آگهی تغییرات شرکت سرو نیرو طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10840 و شناسه ملی 10380265526
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1� آقای محمدهادی شاهبیکی به شماره ملی 3673435876 
ب��ه س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و مدیرعامل 2� آقای اصغرنصرآبادی به ش��ماره ملی 0651370981 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و قائم 
مق��ام مدیرعام��ل 3� آق��ای محمد مهدی رنجبر به ش��مارملی 0943704030 به س��مت عضو هیئت مدی��ره 4- آقای محمدعلی ارباب به ش��ماره 
ملی0779419571 به س��مت عضو هیئت مدیره 5- آقای س��عید ناگهانی به شماره ملی 0939806274 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل 

یا قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )657797(
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محل وقوع  ملكمشخصات ملك كدملكرديف 
مساحت6 دانگ                  

تلفنتوضيحات  قيمت پايه (ريال) وضعيت تصرف  (متر مربع) 
اعيان عرصه اصلى فرعى 

2,133,333,333تخليه1383823238841مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرپالك401 سه دانگ وبيست صدم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه همكف14660
عرصه موقوفى به مساحت كل388 متر مربع وهمكف30 متر مربع خالص 

47234900و11متر بالكن

47234900عرصه موقوفى به مساحت كل388 مترمربع3,509,333,333تخليه13838232388188مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهرسه دانگ وبيست صدم دانگ مشاع ازيك واحد تجارى در طبقه فوقانى24660

مشهد-بلوار فرودگاه-بعد از بزرگمهر-پالك هاى سه دانگ وبيست صدم دانگ مشاع حقوق مالكانه سه واحدتجارى همكف34660
عرصه موقوفى به مساحت كل388 متر مربع وهمكف351 مترمربع 5,120,000,000تخليه39913838232388555و405و407

47234900ناخالص ونيم طبقه 195 متر مربع وانبار تجارى 9 متر مربع

مشهد-بلواراحمداباد-خيابان ابوذرغفارى29 210سهم مشاع از600سهم يكباب منزل مسكونى45759
29,925,000,000باوضع موجود6387234500507پالك193 

اعيان درسه طبقه زيرزمين،همكف وطبقه اول-نماسنگ-گرمايش 
32250199پكيج-داراى امتيازات آب ،برق وگاز

مشهد-مزرعه تقى اباد-واقع درخيابان امام رضا-ششدانگ يك قطعه باغ وعمارت50
2,550,227,000,000تخليه123041807750انتهاى عنصرى9 (مجاورت حرم مطهر رضوى)

داراى يكباب بناى مسكونى(سوئيت نگهبانان)دوباب سوله با اسكلت خرپا 
جمعا به مساحت750مترمربع-داراى درختان مثمر وغيرمثمر-داراى 

امتيازات برق3 فاز15 آمپر،آب،گاز وتلفن

37663354

37663354طبقه سوم به ارتفاع4/4 مترو11متربالكن2,250,000,000تخليه6330525/2132/25شمارهمشهد-بازار الماس شرقسرقفلى يكباب مغازه تجارى65290

مشهد-خيابان مطهرى شمالى66خيابان                  ششدانگ يك باب منزل مسكونى75630
45621264دو ممر-داراى تراكم مسكونى زياد-داراى انشعاب آب-برق-گاز11,500,000,000باوضع موجود214080200177صفدرى نژاد2پالك11

84425
سبزوار-اراضى استير-جاده سبزوار-شاهرود-ششدانگ عرصه واعيان كشتارگاه طيور

جاده روستاى مسكن
52,309,600,000تخليه53417214393668

داراى سالن توليد-باسكول-سالن نگهدارى مرغ-سالن پيش سردكن- 
سردخانه ونگهدارى-ديواركشى-محوطه سازى-منبع اب زمينى- 
سالن قطعه سازى -اتاق ديگ بخار-سالن توليد وسر سالن به انضمام 

ماشين آالت  ودستگاه ها

44221315

گيالن-كياشهر-روستاى لسكوكاليه-جنب ششدانگ يك قطعه زمين با اعيان احداثى92396
32232528ساختمان ويالئى با قدمت حدود30ساله3,600,000,000باوضع موجود411091950100مسجدصاحب الزمان

52520120فروش با وضع موجود 823,666,666باوضع موجود131078190130تربت جام - خ ميرقوام الدين16  3,53 دانگ مشاع از 6 دانگ يك باب منزل مسكونى104489

36580909داراى امتيازات آب برق و گاز ، قدمت حدود 20 سال1,250,000,000باوضع موجود13316802200چناران - سيدآباد - روستاى قزلكن - خيابان اصلىششدانگ يكباب منزل مسكونى114788

مشتمل بر دو طبقه  مستقل( همكف و زير زمين ) مى باشد كه قدر السهم 1,478,433,000باوضع موجود97625968380چناران-روستاى  رادكان2,609 دانگ مشاع از ششدانگ  يكباب منزل  مسكونى روستايى121372
46128841بانك420,8 متر مربع مى باشد 

46223181زمين زراعى داراى استخر ذخيره آب بتونى وانبارى1,332,000,000باوضع موجود23176449130درگز-كالته خوانچه ششدانگ يك قطعه زمين زراعى135527

دوخواب-داراى نماسنگ-كابينت ام دى اف-وفلزى-داراى انبارى و 4,144,000,000باوضع موجود168016,118سبزوار-خيابان دانشگاه-دانشگاه6پالك23 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان145769
44221325حياط اختصاصى

اعيانى طبقه اول وطبقه دوم به مساحت تقريبى 206متر مربع-زير زمين 4,375,000,000باوضع موجود83962401282سبزوار-خيابان شهداى هويزه-هويزه 24 پالك19 35سهم مشاع از68سهم ششدانگ  يكباب منزل مسكونى155741
44221325به مساحت 76 متر مربع

تربت جام-خيابان اقبال الهورى-ميالن اول ششدانگ يكباب منزل مسكونى165503
52523444داراى پيلوت-طبقه اول ودوم7,435,000,000باوضع موجود4775166461352-پالك41

نيشابور-شهرك صنعتى خيام-خيابان كارافرين ششدانگ  يكباب كارخانه صنايع غذائى170
43223299قراردادجانشينى دريكباب كارخانه به انضمام ماشين آالت11,970,000,000باوضع موجود390322400735جنوبى 1 -   انتهاى شرقى

2,105,450,000باوضع موجود93035904,5570قوچان-روستاى شهركهنهششدانگ عرصه واعيان دامدارى185291
عرصه واعيان باغ مشجر - دامدارى به مساحت حدود2500متر مربع 

وشامل570 مترمربع سالن دامدارى-انبارى-اتاق كارگرى-امتياز برق 
 3فاز -داراى درختان سيب-گيالس وغيره

47234900

194760
61575,985سهم مشاع از11765752 سهم ششدانگ عرصه و 

اعيان يك واحد مرغدارى و اراضى كشاورزى
تربت جام - كيلومتر 13 جاده فريمان  - اراضى 

2,400,000,000باوضع موجود31470117651102ابراهيم آباد
7200مترمربع كاربرى مرغدارى با ظرفيت 10000 قطعه - سالن توليد - انبار 

52520120 -دفتركار و اتاق كارگرى منزل كارگرى 4000 - مترمربع زعفران6 ساله

37663354كاربرى مسكونى-داراى امتيازات آب وبرق وگازوتلفن11,520,000,000باوضع موجود24715292122نيشابور-خيابان وليعصر12پال7ششدانگ يكباب منزل مسكونى205770

درگز-جاده پركند-ضلع غربى- روستاى سنگبر-  2/34دانگ از ششدانگ يك واحد مرغدارى211948
داراى ساختمان كارگرى ونگهبانى-سالن انبار دان و4سوله پرورش-9,360,000,000باوضع موجود2124284726200مرغدارى پاك

46223181گازوبرق صنعتى وچاه آب

3821سهم مشاع از23160 سهم عرصه واعيان يكباب منزل مسكونى221691
طرقبه-سه راهى نغندر-خيابان صاحب الزمان-

34222994اعيان دردو طبقه با قدمت حدود40سال-داراى امتيازات آب- برق-گاز1,022,892,919باوضع موجود201610231/60257/04رسالت3-  انتهاى كوچه-پالك41

46223181فروش با وضع موجود 500,000,000باوضع موجود,11/49133466درگز-كالته بلوط-خاخيانششدانگ يك قطعه زمين 234040

دو مميز پنجاه وسه صدم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب كارخانه 241798
توليد ادوات كشاورزى 

نيشابور-انتهاى خيابان بنياد شهيد-سمت غرب پل 
روگذر

42223060سالن توليد-نمايشگاه-نگهبانى-سايه بان-انبار2,920,885,000باوضع موجود150451512764

زيربناى همكف137 متر-زيربنا زيرزمين137مترمربع-داراى امتيازات 1,774,350,000باوضع موجود71602323274كاشمر-خيابان15 خرداد53پالك15 سه مميزشش دهم دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعيان253684
آب وبرق وگاز

55222622

ششدانگ يكباب منزل مسكونى 265792
سبزوار-خيابان عطا ملك جنوبى-بين عطا ملك 

44221325اعيان طبقه همكف وطبقه اول- داراى امتيازات شهرى5,600,000,000باوضع موجود1113945275154و 13پالك هاى 161 و163

273737
1,65سهم مشاع از شش سهم مشاع از مدار 12 سهم  مزرعه و قنات 
امين آباد شهير به جعفرى و 1,65 سهم مشاع از شش سهم مشاع از 

مدار 12 سهم مزرعه وقنات خالق آباد 
42222060فروش با وضع موجود 510,000,000باوضع موجود,37456033و38,نيشابور-اراضى خرم آباد - دهستان دربقاضى 

42222060دامدارى  ، فروش با وضع موجود1,232,500,000باوضع موجود,81664880و10نيشابور-اراضى فرط آباد - دهستان دربقاضى 2,5دانگ از 6 دانگ يك واحد گاودارى281404

زير بناى همكف 156 متر مربع و 45/5متر مربع زير زمين 2,580,000,000باوضع موجود44931312202گناباد-خيابان معلم15پالك3 ششدانگ يك باب منزل مسكونى295692
57221685انبارمسكونى-داراى امتيازات اب وبرق وگاز

مشتمل بر دو طبقه  مستقل(همكف و زير زمين ) مى باشد كه قدر السهم 1,478,433,000باوضع موجود97625968380چناران-روستاى  رادكان2,609دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعيان منزل مسكونى301372
بانك420,8 متر مربع مى باشد 

46131011

44262311اعيان يكباب آپارتمان با امتيازات شهرى4,800,000,000باوضع موجود15815370151سبزوار-خيابان22 بهمن-بهمن غربى-بهمن10 ششدانگ عرصه واعيان يكباب آپارتمان315369

پالك ثبتى

(

س/٩٨١٠٢١٤
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

نظام سطح بندی دانشگاه ها لغو شد    فارس: مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم گفت: به دلیل چالش هایی که نظام سطح بندی دانشگاه ها ایجاد کرده بود، با دستور وزیر علوم این نظام حذف و 
نظام رتبه بندی جایگزین نظام سطح بندی شد. محمدرضا آهنچیان گفت: وزیر علوم، در نامه ای اعالم کرد که با توجه به برخی از چالش هایی که نظام سطح بندی ایجاد کرده است از این نظام استفاده نشود و پیشنهاد کرد 

که نظام را از سطح بندی به رتبه بندی تغییر دهیم. در نتیجه هم اکنون دیگر نظام سطح بندی نداریم و مطالعات نظام رتبه بندی آغاز شده است. 

چرا انگلیس مدارس خصوصی را منحل می کند؟
تسنیم: نشــریه آتالنتیک به تازگی به 
مناسبت مطرح  شدن مباحثی درباره جمع 
شــدن مدارس خصوصی در انگلستان، 
گزارش جالبی درباره این مدارس منتشر 

کرده است.
در ایــن گــزارش آمده اســت: مدارس 
خصوصی مدرن انگلســتان نســبت به 

گذشته خود تغییرات چشمگیری پیدا کرده اند. یکی از این تغییرات این است: آن ها 
دیگر رایگان نیستند؛ به صورت میانگین، برای یک کودک در حدود 15 هزار پوند در 
هر سال باید در این مدارس هزینه کرد که اگر به صورت شبانه روزی تحصیل کند این 

هزینه به 33 هزار پوند نیز می رسد.
با وجود اینکه این مدارس میلیون ها پوند به دانش آموزان در هر ســال کمک مالی 
می دهند، همه این کمک های مالی بر اساس نیاز بین دانش آموزان تقسیم نمی شود. 

بیشتر دانش آموزان از خانواده هایی می آیند که حداقل توان پرداخت شهریه را دارند.
با وجود اینکه تنها 7 درصد از دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می کنند اما از 
هر 6 پوند که برای آموزش صرف می شود، یک پوند آن در این مدارس هزینه می شود.

ادعای کشف داروی درمان قطعی ایدز
ایرنا: یک شــرکت داروسازی در آمریکا 
مدعی شــد دارویی ســاخته اســت که 
می تواند ویروس ایــدز را به طور کامل و 

برای همیشه از بین ببرد. 
به گــزارش پایــگاه اینترنتــی مدیکال 
اکسپرس، این شــرکت آمریکایی اعالم 
کــرد، داروی مذکــور از اثراتی برخوردار 

است که ویروس اچ آی وی را یک بار برای همیشه از بین خواهد برد.
این شرکت درخواستی هزار صفحه ای برای عرضه و فروش این دارو به سازمان غذا و 
داروی آمریکا فرستاده و امید دارد پیش از پایان سال ۲۰1۹ میالدی از این سازمان 
جواب بگیرد. در صورت تأیید این دارو از طرف نهادهای مربوط، این شرکت آزمایشات 
بالینی آن را از ماه ژانویه سال آینده میالدی آغاز خواهد کرد. با این حال پیش بینی 

می شود کسب مجوز نهایی برای عرضه این دارو چند سال زمان ببرد. 

میهمانی جهادی »باجناق ها« 
ُحسن ختامی بر جدال تاریخی باجناق ها

فارس: ســیل اوایل ســال ۹8 با همه 
خرابی هایی که به بار آورد و خانه هایی 
که ویران کرد، با همه زیان های مالی و 
جانی، یک ُحســن بزرگ داشت و آن، 
پهن شدن سفره اتحادی به گستردگی 

ایران بود؛ از شمال تا جنوب.
حــاال پــس از هشــت ماه هنــوز هم 

ســیل زدگان میهمان سفره پربرکت همدلی مردم ایرانند. در این میان گروه 
جهادی »باجناق ها« روایت های جالبی دارند از حضور در مناطق ســیل زده 

سنی نشین.
شــنیدن نام گروهشــان کافی بود تــا حال و هوای مردم ســیل زده آق قال 
عوض شــود و گره اخم خشــکیده روی صورت های نگرانشــان را باز کند. 
ســفر باجناق های یزدی به استان گلســتان چند روز پیش به پایان رسید. 
سیل زدگان آق قال دو هفته میزبان این گروه جهادی بودند، چراغ ۲6 خانه را 
با کار شــبانه روزی روشن کردند و ُحسن ختام چادرنشینی و کانکس نشینی 

آسیب دیدگان سیل شدند.
حاج »محمدعلی دهقانپور« یکی از همان باجناق های گروه است که با لهجه 
شــیرین یزدی راوی خاطرات سفر به آق قال شــده است. می گوید: »ما یک 
گــروه 5۰نفره ایــم از اعضای یک فامیل، از پدربــزرگ و فرزندان و نوه ها تا 
عموها و دایی ها و شــوهرخاله ها و... از پیرمرد 8۰ســاله و نتیجه 8ساله اش 
در گروه داریم تا دوقلوهای 7۰ســاله که معروفند به دوقلوهای افســانه ای 
و دوقلوهای ۲8ســاله؛ همه از اعضای یک فامیــل. 5۰ نفریم با مهارت های 
مختلف؛ از بنا و لوله کش و جوشــکار و کابینت ساز تا دانش آموز و دانشجو و 

معلم و مهندس و بازنشسته«.
دهقانپور به شوخی می گوید: »گروه جهادی ما ُحسن ختامی است بر جدال 
تاریخی باجناق ها و ضرب المثل هایی که می گوید ژیان ماشــین نمیشــه و 
باجناق هم فامیل نمیشــه. در این گروه جهادی چند باجناق از اعضای یک 

فامیل حضور دارند و برای همین هم معروف شدیم به گروه باجناق ها«.
»محمود دهقانپور« توضیحات عمویش را تکمیل می کند و می گوید: »ســال 
۹3 این گروه به پیشــنهاد »محمد شعبانی« در روستای اسالمیه شهرستان 
تفت یزد تشــکیل شــد. محمد شــعبانی کارمنــد راه آهن بود و شــیفته 
فعالیت های جهادی. عضوگیری آغاز شــد و نخستین اعضای آن، دو باجناق 
بودند که اتفاقاً در ابتدای کار از فعال ترین اعضای گروه شــدند. عضوگیری 
در فامیل ادامه پیدا کرد و کم کم به تعداد اعضا اضافه شــد. عموها و دایی ها 
و فرزندان آن ها و نوه ها. تب جهاد در خاندان ما فراگیر شد، آن قدر که پای 
ســالمندان بازنشسته یزدی هم به اردوهای جهادی باز شد. دوقلوهای گروه 

بامزه ترین خاطرات ما را در سفرها رقم می زنند«.

 دید و بازدید عید با چاشنی به صرف بیل و کلنگ!
محمود دهقانپور، راوی خاطرات گروه جهادی می شود؛ »در اردوی کوه بنان 
در عرض یک هفته دو خانه ساختیم. ُحسن گروه جهادی باجناق ها سرعت 
آن هاست و راز این سرعت این است که شناخت کاملی از یکدیگر داریم. به 
دلیل این شناخت کامل، حرف هم را خوب می فهمیم و تا به محل می رسیم 
کار را با ســرعت پیــش می بریم. فعالیت های جهادی مــا همین طور ادامه 
پیدا کرد تا اینکه فروردین ۹8 در شــمال و جنوب ایران سیل آمد. هرچند 
دورهمی های فامیل ما در عید نوروز دیدنی اســت اما عزم لرستان کردیم و 
خانه های روستای دم رود شــد پاتوق دورهمی های فامیلی، البته با چاشنی 

گل و الی و بیل و ماشین لجن کش«.

  خاندان یزدی ها در خانه پیرمرد اهل سنت
اعضای گروه جهادی باجناق ها خاطرات جالبی دارند از میهمانی جهادی در 
خانه سیل زدگان و خاطرات، شنیدنی تر می شود وقتی که میزبان، اهل سنت 
باشد؛ »سیل، خانه های روستای دم رود شهرستان معموالن را زیر و رو کرده 
بود. ما به صورت گروهی وارد خانه ها می شدیم و الیروبی را آغاز می کردیم. 
صاحب یکی از خانه ها پیرمرد 8۰ساله بود و از قضا، اهل سنت. ویرانی زلزله 
مات و مبهوتش کرده بود، روی خوش به ما نشــان نمی داد. با اخم گوشه ای 
ایســتاده بود و تماشــا می کرد. ما 5۰ نفر بودیم و در دو دســته ۲5نفری 
در خانه ها کار می کردیم، در گروه ها همدیگر را با نســبت های فامیلی صدا 
می زدیم. عمو، دایی، پسرخاله، پسرعمو و... هنوز یک ساعت نگذشته بود که 
یخ پیرمرد آب شــد، جلو آمد و پرســید داستان گروه شما چیست؟ واقعاً با 
هم فامیل هستید؟ قصه گروه جهادی باجناق ها را که برایش تعریف کردیم 
یک به یک پیشانی ما را بوســید، پیرمرد شاعر بود. لحظه خداحافظی یک 

دوبیتی در وصف ما سرود«.

  هیئت سیار برای رسیدگی به خانواده شهدا
از تشــکیل صندوق قرض الحســنه گروه باجناق ها برای رفع مشکالت مالی 
اعضا و کمک به روســتاییان نیازمند که بگذریم، داستان راه انداختن هیئت 
سیار باجناق ها هم شنیدنی است: سالگرد شهدای اسالمیه یزد و روستاهای 
اطراف که می رسد همه دور هم جمع می شویم و به سمت خانه پدر و مادر 
آن شــهید می رویم. دید و بازدیدی می کنیم و روضه ای خوانده می شود. اگر 
خانه پدر و مادر شــهید نیاز به مرمت داشته باشد سعی می کنیم شرایط و 
مقدمــات را فراهم کنیم و در کوتاه ترین زمان ممکن کار مرمت را شــروع 
می کنیــم. اعضای کوچک تر گروه جهادی هم مأمور می شــوند به اینکه هر 
دو هفته یک بار برای انجام امور روزانه به دیدن خانواده شهیدانی بروند که 

ناتوان و تنها هستند.

 جامعه/ محمود مصدق  فساد را یورش به »قلب 
دولت ها« می دانند؛ این موضوع به ویژه در نظامی 
که بر اساس و بنیان هایی همچون تحقق عدالت 
اجتماعی و از میان برداشتن بن مایه های فساد در 
جامعه شکل گرفته از اهمیت مضاعفی برخوردار 
است. شاید به همین دلیل است که هنوز چند ماه 
از آغاز رهبری آیت اهلل خامنه ای نگذشته بود که 
ایشان در دیدار با مسئوالن قوه  قضائیه، با تأکید بر 
اینکه باید مسائل کشور را »االهم فی  االهم« کرد و 
به بااهمیت ترین آن ها پرداخت چنین فرمودند: »االن 
مثالً در جامعه فساد و ارتشا و جرایم ضدانقالبی و 
براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این ها وجود 
دارد. در میان این موارد، کدام از همه مهم تر است؟ 
من فکر می کنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، 
همین مسئله فسادهای مالی و اخالقی و ارتشا و 
تزویر و امثال این ها، چیزهایی است که به خصوص 
از مردم سلب امنیت می کند و واقعاً در رتبه های باال 

قرار می گیرند«.

 نخستین گام پس از پیروزی انقالب
نخســتین آموزه های مبــارزه با فســاد در نظام 
اسالمی مان را باید در کالم معمار توانمند آن جست. 
کالم نافذی که بارقه واژگانش هنوز پس از گذشت 
بیش از 4۰ ســال خواب را از چشــمان بدخواهان 

انقالب می رباید.
امام راحل ســه ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
یعنی شــانزدهم آبان ماه 57 در پاســخ به اینکه 
نخســتین اقدامات یک دولت اسالمی چه خواهد 
بود؛ می فرمایند: »اولین اقدام، این اســت که همه 
عوامل فساد و مهم تر اینکه همه انگیزه های فساد 
در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سایر زمینه ها با 

کمال جدیت باید ریشه کن شود«.
ایشــان در همان ســال و در جایــی دیگر تأکید 
می کننــد: »عموم مــردم را موظــف می دانیم که 
انحراف از مسیر اسالمی را در هر کجا که می بینند 
از پایین ترین و باالترین مقامات بالفاصله جلوگیری 
کنند و بدین ترتیب از رشد فساد جلوگیری می شود 

و مجال بر عناصر فاسد نیز بسته می ماند«.
بنیان گذار فقید انقالب در مناســبتی دیگر ضمن 
تأکید بر تصفیه افراد فاسد  به ویژه در ساختار اجرایی 
می فرمایند: »  ما آن هایــی که دزدی کردند با آن ها 
مخالفیم. در قشرهای دولتی، ما به همه   قشرهای 
دولتی احترام قائل هستیم؛ اگر در بین آن ها یکی 
دو تا پیدا شد که فاسدند، فاسدها باید بروند، تصفیه 

باید بشوند«.

 4 هزار بار تأکید بر مبارزه با فساد
رهبر معظم انقالب؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز 
بارها و بارها با احیای چنین تفکری مردم و مسئوالن 
نظــام را به مبارزه جدی با فســاد و مظاهر آن در 
جامعه دعوت نموده اند. آن طور که حجت االسالم 
والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه 
موقت تهــران می گوید: بیش از 4هزار بار مبارزه با 
فساد اقتصادی در کلمات و نوشته های رهبر انقالب 

آمده است.
حاج علی اکبری صدور فرمان هشت ماده ای ایشان 
برای مبارزه مسئوالن با فساد را فرمان سند علوی 
جاودانی برای نظام جمهوری اســالمی می داند و 
تعابیر هوشمندانه ایشــان را در خصوص عدالت و 
مبارزه با فســاد در بیانیه گام دوم انقالب، دلیلی بر 

اهمیت این موضوع عنوان می کند.

  یک جهاد واقعی
رهبر معظم انقالب اسالمی در بند چهارم بیانیه گام 
دوم انقالب که به »عدالت و مبارزه با فساد« اختصاص 
یافته اســت دو مفهوم گسترش عدالت و مبارزه با 
فســاد را الزم و ملزوم یکدیگر دانسته  و هر یک از 

انواع فساد اعم از فساد اقتصادی، اخالقی و سیاسی 
را توده  چرکین کشورها و نظام ها بیان نموده اند که 
اگر در بدنه  حکومت ها عارض شود، زلزله  ویرانگر و 

ضربه زننده به مشروعیت آن ها خواهد بود.
ایشان سوم بهمن ماه سال 8۰ از مبارزه با فساد به 
عنوان یک جهاد واقعی و البته کاری بسیار دشوار 
یاد می کنند و در همان ســال و به مناسبتی دیگر  
می فرماینــد: »امروز یکی از مهم ترین مســائل ما، 
مبارزه با فساد است. این را باید همه مسئوالن کشور 
بفهمند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی اینکه کسانی 
با زرنگی، با قانون دانی، با زبان چرب و نرم و با چهره 
حق  به  جانب، به جان بیت المال این ملت بیفتند و 

کیسه های خود را پُر کنند«.
ایشــان در پنجم شهریور ماه ســال 8۲ با تبیین 
وظایف مســئوالن برای مواجهه با این پدیده شوم 
می فرماینــد: »به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه 
با مفاســد اقتصادی را دنبال کند، دولت اســت و 

قوه قضائیه در مرحله آخر قرار می گیرد«.
رهبر انقالب در اردیبهشــت ماه ۹4 ضمن توصیه 
به مسئوالن در خصوص اقدام عملی در این مبارزه 
می فرمایند: »با »دزد دزد« گفتن، دزد از دزدی دست 
برنمی دارد؛ باید رفت، وارد شــد. مسئوالن کشور، 
روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می زنند«.

ایشان در عین حال در جایی دیگر و در مناسبتی 
دیگر ضمن اشاره به مجازات مفسدان، بر ضرورت 
تبیین آشــکار نتایج این مبــارزه تأکید می کنند. 
چنانکه بیســت و چهارم تیرماه ۹7 در ســخنانی 
می فرمایند: »مفسد بایستی مجازات بشود. خب حاال 
چرا این را ما علنی می گوییم و اصرار می کنیم؟ به 
خاطر اینکه تجربه نشــان داده که وقتی با فساد و 
با مفسد، مواجهه و مقابله صورت می گیرد، جیغ  و 

دادهایی از گوشه  و کنار بلند می شود«.
البته ایشــان پیش از این نیز در پیام فرمان هشت 
ماده ای خود به سران قوا در 1۰ اردیبهشت ماه سال 
138۰ پیش بینی کرده بودنــد که: »با آغاز مبارزه 
جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و به 
تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد 
شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد 
بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند«. ایشان 
اما با تأکید بر ضرورت عزم راسخ در مسیر مبارزه با 
فساد اقتصادی، همراه کردن »مسئوالن خیرخواه« 

را در هر یک از قوا خواســتار شده و فرموده بودند: 
»به مســئوالن خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید 
که تســامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی 
با فاســدان و مفسدان اســت. اعتماد عمومی به 
دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این 
دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و 

عدم تزلزل خود را نشان دهند«.

 مالحظه هیچ کس را نکنیم
مســئوالن خیرخواه نظام و به ویژه رؤسای قوا که 
از منظر رهبر معظم انقالب در صف نخســت این 
مبارزه قرار گرفته اند نیز بارها بر اهمیت این مبارزه 
و برخورد قاطعانه و بدون مالحظه خویش با مظاهر 

فساد تأکید کرده اند.
چنانکــه حجت االســالم والمســلمین روحانی، 
رئیس جمهــور هفدهم آذرماه ۹3 در همایش ملی 
ارتقای ســالمت اداری و مبارزه با فساد با تأکید بر 
اینکه یک عامل مبــارزه و یک دلیل حرکت مردم 
در برابر رژیم ســابق این بود که آن رژیم هم فاسد 

بــود و هم مفســد، گفته بود: 
اگر ما می خواهیم مشکالت را 
حل بکنیم و امروز کشــور در 
ریل درست قرار بگیرد باید با 
فساد مبارزه کنیم و مالحظه 
هیچ کــس را نکنیم. هر کس 
در هر مقامی که هســت اگر 
دیدیم به اموال بیت المال مردم 
و منابع عمومی کشــور دارد 
دســت اندازی می کند و کاری 

می کند که شکاف اجتماعی را بیشتر کند و فقیر، 
فقیرتر و غنی غنی تر شود و اگر کاری می کند که 
فقر در جامعه گسترده تر شود و بیکاری در جامعه 
بیشتر شود در برابر او باید ایستادگی و برخورد کرد؛ 
هر مقامی می خواهد داشته باشد برای ما اصل حکم 
خدا، رضایت پروردگار، حکم مردم و رضایت مردم 

است.
وی که معتقد است فساد همانند موریانه ای است 
که پایه های حکومت را تباه و فاسد می کند و از پای 
در می آورد تأکید می کند: همه ما باید همه توانمان 
را به کار گیریم که قدم به قدم فســاد را کم کنیم، 
کاهش دهیم و این کاهش باید به گونه ای باشد که 

برای مردم ملموس باشــد و مردم ببینند یک اراده 
جدی در سطح مسئوالن باالی کشور و میانی کشور 

وجود دارد.

 هیچ  کدام از مسئوالن فساد را برنمی تابند
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز 
که سخنانش به ویژه پس از حضور وی بر کرسی 
عالی قضا حجت را بر بســیاری از مفسدان تمام 
کرده، بارها و بارها از تعامل میان ســه قوه در این 
مبارزه گفته و بر آن تأکید کرده اســت. چنانکه 
وی چندی پیش در پایان نشست مشترک سران 
قوا بــا تأکید بر اینکه هیچ  کدام از مســئوالن و 
دغدغه مندان انقالب اسالمی فساد را برنمی تابند، 
گفته بود: امروز موضوع مبارزه با فساد، بحثی است 
که نه فقــط در قوه قضائیه بلکه در قوای دیگر و 
همه نهادهای حکومتی یک امر دارای اولویت است 
و امیدواریم روز به روز شــاهد رونق تولید و ایجاد 

اشتغال در کشور باشیم.
رئیس قوه قضائیه بــه مدیران توصیه می کند: با 
جرئت به پیش روند و با شجاعت 
کار کنند، کســانی کــه قلم به 
دستشان هســت به هیچ عنوان 
قلمشــان نلرزد و مصمم باشند 
و بدانند که امــروز بنای نظام و 
مســئوالن قوا حمایت از مدیران 
شــجاعی اســت که با جسارت 
تصمیم می گیرند و کار را اجرایی 
می کننــد و نمی گذارند به مردم 
سخت بگذرد و مشکالت مردم را 

حل می کنند.
قاطعیت مسئوالن برای حضور در میدان مبارزه 
در حالی است که برخی می کوشند این مبارزه را 
حرکتی سیاسی، نمایشی و یا مقطعی عنوان کنند.
رئیس قوه قضا در پاسخ به این ادعا ضمن سخنانی 
در نهم آبان امســال گفته بود: مبارزه با فســاد، 
حرکتی مقطعی و سیاســی نبوده بلکه مستمر 
اســت، اینکه برخی فکر کنند این مبارزه امری 
تشریفاتی، مقطعی یا سیاســی است، این  گونه 
نیســت و مبارزه با فساد در ذات انقالب و نظام و 
جزو ضرورت های مدیریتی است. حال که می توان 
بیش از هر زمان دیگر عزم مســئوالن نظام را در 

پیمودن راه مبارزه با فســاد و مظاهر آن دریافت 
باید در مســیری گام برداشت تا این مهم تبدیل 
به مطالبه ای همگانی شود و پیشقراوالن حاضر در 
این میدان لباس عافیت طلبی را از تن به در کنند 
و با عزمی راســخ، مظاهر در هم تنیده فساد را از 

ریشه برکنند.

 همگامی برای مبارزه با فساد
عضو  پورمختار،  محمدعلی 
کمیسیون حقوقی و قضایی 
در  اسالمی  مجلس شورای 
گفت وگو با ما با بیان اینکه 
خوشبختانه مسئوالن تمامی 

قوا در مبارزه با فســاد اتفاق نظر دارند می گوید: با 
این حال برای این مبارزه »همگامی« الزم اســت و 
چنانچه بحث و یا اشــکالی در این خصوص وجود 
دارد باید در جلســات شورای هماهنگی قوا مطرح 
شود و رؤسای قوا در آنجا به یک جمع بندی برسند 
تا شاهد طرح آن ها در تریبون های عمومی نباشیم 
چون طرح بعضی از موضوعات سبب ایجاد ذهنیت 

در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می شود. 
وی بــا بیان اینکه قوه مجریه بــه دلیل در اختیار 
داشتن بودجه، حجم باالی کارکنان، نوع تصمیماتی 
که اتخاذ می کند و مسئولیت اجرایی که دارد بیشتر 
در مرکز وقوع مفاســد مختلف اســت، می افزاید: 
همراهی و تعامل مثبت و ســازنده و کمک به قوه 
قضائیه، ضامن سالمت دستگاه اجرایی می شود و 

این نیز اصل مبارزه با فساد است. 
پورمختار با اشاره به ضرورت پرهیز از سیاسی کردن 
مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: سیاسی کردن 
این موضوع و طرح موضوعات حاشــیه ای و سوق 
دادن ذهن جامعه و مســئوالن به سوی دیگری به 
هیچ وجه زیبنده نیســت. در واقع هیچ کس حق 
ندارد در این امور مســائل سیاسی را دخالت دهد 
چون در این صورت ذهن جامعه منحرف شده و امر 
مبارزه با مفاسد اقتصادی با موانع گسترده ای مواجه 

خواهد شد.

 تعارفی در کار نیست
پورابراهیمی،  محمدرضــا 
اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی  شــورای  مجلس 
نیــز تأکید می کند: مبنای 
مــا در مبارزه با مفاســد 

اقتصادی قانون اساســی و قوانین جاری کشور 
و فرمایشــات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
است. بنابراین اگر در این چارچوب حرکت کنیم 
طبیعتاً اختالفی در نحوه اجرای مبارزه با مفاسد 
اقتصادی پیــش نمی آید. البته شــاید اختالف 
سلیقه وجود داشته باشد اما مبنای بحث نخواهد 
بود. از این رو آن چیزهایی که باید در چارچوب 
ضوابط و مقررات قانونی به آن ها عمل شود از نظر 
ما اساســی ترین بحث در این زمینه است و همه 

قوای نظام باید به این چارچوب ها پایبند باشند.
وی با اشــاره به اینکه در ایــن زمینه مهم ترین 
مســئله، پیشــگیری و مقابله با فســاد اســت، 
می افزاید: برداشــت های متفــاوت در خصوص 
مبارزه با مفاسد اقتصادی به صالح کشور نیست 
و هیچ دستگاه یا رکنی از نظام نمی تواند و نباید 
برداشت های متفاوت و سلیقه ای از آن را مطرح 
کند. همه باید در مقابل قانون یکســان باشــند. 
یعنی مبارزه با فساد باید خط قرمز همه گروه ها 
و جناح های سیاسی در کشــور باشد. چون این 
پدیده جریان های درونی جناح های سیاســی را 
نمی شناســد. فســاد اقتصادی همچون موریانه 
پایه های نظام جمهوری اسالمی را می خورد و در 

این زمینه هیچ تعارفی با هیچ کسی ندارد. 

تأکید دلسوزان نظام بر پرهیز از حاشیه سازی در مبارزه با فساد

»جهاد واقعی« ادامه دارد

امروز یکی از 
مهم ترین مسائل 

ما، مبارزه با فساد 
است. این را باید 

همه مسئوالن 
کشور بفهمند
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خانه و خانواده

یک روان شناس مطرح کرد
هزینه درمان آلزایمر در ایران 

ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان 
 میزان  غالمرضا حاجتی، روان شــناس درباره 
هزینه بیماری آلزایمر گفت: حدود یک تریلیون 
دالر هزینه ســاالنه این بیماری در دنیاست و در 
ایران 7۰۰ هزار مبتال داریم و حدود ماهانه 5 تا 1۰ 
میلیون تومان هزینه درمان این بیماری البته برای 
قبل از تورم پیش آمده است و االن باید طبیعتاً ۲ 

تا 3 برابر شود.
وی گفــت: در این بیمــاری بخش مهم مراقبان 
هســتند و عدم آگاهی خانــواده احتمال ابتال را 

افزایش می دهد.
حاجتی افــزود: عدم آگاهی خانواده مشــکالت 
بیماری را تشدید می کند و بستری شدن و ارجاع 

را افزایش می دهد.
وی افزود: در تهران 5 هزار نفر مراقب آلزایمر نیاز 
داریم و برای آن ها ۲۰۰ ساعت برنامه تدوین شده 
نیاز است البته مجوز مرکز مهارت ملی از وزارت 
بهداشت اخذ شده است. برنامه آن آماده شده و به 

زودی به وزارت بهداشت ارجاع می شود.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

دبیر شورای عالی فضای مجازی:
پیاده سازی ۸۰ درصد شبکه ارتباطی 

به جای شبکه ملی اطالعات!
 مهر  دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: 
وزارت ارتباطــات 8۰ درصد شــبکه ارتباطی را 

پیاده سازی کرده و نه شبکه ملی اطالعات را.
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: در سند تبیین الزامات 
شبکه ملی اطالعات، تحقق خدمات پایه کاربردی 
در این شــبکه تعریف شده است و در صورتی که 
این خدمات وجود نداشته باشد، آن را شبکه ملی 

اطالعات نمی دانیم. 
وی افــزود: وزارت ارتباطــات تاکنون 8۰ درصد 
شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده و از ملی بودن و 
اطالعاتی بودن این شبکه، خبری نیست. بنابراین 
پروژه شبکه ملی اطالعات مطابق با سند الزامات 
این پروژه پیاده ســازی نشده اســت. وی گفت: 
خدمات پایه کاربردی باید ملی باشد. این خدمات 
شامل موتور جست وجو، سیستم عامل، پیام رسان، 
ایمیل و امثال این هاست. وقتی بیش از 8۰ درصد 
استفاده از پیام رسان ها، خارجی است پس شبکه 

ملی اطالعات پیاده سازی نشده است.

 علم و دانش

سورنا ستاری:
جهان اسالم، لیاقت مندانه می تواند 

بر صدر دنیای دانش جلوس کند
 جامعه  تبادالت علمی بین کشورهای اسالمی 
ماننــد پل های ســترگ و برقراری اســت که با 
جابه جایی دولت ها و توفان های بزرگ سیاسی در 
جامعه جهانی پابرجا باقی می ماند. سورنا ستاری 
در آیین اختتامیه ســومین جایزه مصطفی)ص( 
افزود: جهان اسالم، لیاقت مندانه می تواند بر صدر 
دنیای دانش جلوس کنــد و مؤمنانه و فروتنانه، 
جمله آدمیان را به گرد نورانیت مهرش فرا بخواند 
و در فناوری هــای آینده ســاز، هوش مصنوعی، 
واقعیت مجازی، کالن داده، فناوری فضایی، زیست 
فناوری، نانو، ســلول های بنیــادی، فناوری های 
همگرا و... سرآمد شود. وی خاطر نشان کرد: ما با 
اعطای جایزه جهانی مصطفی)ص( به عنوان یکی از 
نمادهای مهم شایستگی و برتری علمی و فناوری 
در سطح جهان تجلیل می کنیم تا ضمن توسعه 
علم و فناوری، ارزش های واالی انسانی و بشری، 
همچنان رواج یابد و رفاه، امنیت و ســالمت در 

جهان هستی تضمین شود.

بهداشت و درمان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
 مردم نگران 

تأمین دارو نباشند
 ایرنا  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: با همه شــرایط دشوار تحریم ۹5 درصد 
دارو توسط شرکت های ایرانی تولید می شود؛ در 

نتیجه مردم نباید نگران تأمین دارو باشند.
حیدرعلی عابدی افزود: باید به سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کنیم که بانک ها اجازه کار کردن 
با بانک های سایر کشورها را برای مراودات مالی 

ندارند.
وی ادامــه داد: از طرفــی وزارت بهداشــت 
ایران نیز دست و پا بسته نیست و روش های 
مختلفــی بــرای تهیه دارو وجــود دارد که 
نمی توان این مسیرها را به صورت علنی اعالم 
کرد که بعد دشــمنان کشور این مسیرها را 
نیز مســدود کنند. این نماینده مجلس بیان 
کرد: همچنیــن ۹5درصد داروهای مصرفی، 
تولید شرکت های پرتوان داخلی است و نباید 
برای تهیه آن 5درصد برای جامعه اضطراب 

بی مورد ایجاد کرد.

حوادث

اول ایمنی، بعد کار
مرگ ۸۹۸ نفر در حوادث کار 

در 6 ماهه نخست امسال
 ایسنا  در نیمه نخست امسال 8۹8 نفر در 
حوادث کار جان خود را از دســت دادند که 

7.4 درصد بیشتر شده است.
بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی روابط 
عمومــی و امــور بین الملل ســازمان نظام 
پزشــکی کشــور، در 6 ماهه نخســت سال 
جاری از کل تلفات حوادث کار 8۹۰ نفر مرد 
و هشــت نفر زن بودند. آمار تلفات حوادث 
کار در مدت مشابه ســال گذشته 836 نفر 

بود.
ســقوط از بلندی در حوادث کار بیشــترین 
علت مرگ افراد را به خود اختصاص می دهد.

در ایــن مدت 354 نفر به دلیل ســقوط از 
بلنــدی، ۲3۲ نفــر به دلیل اصابت جســم 
ســخت، 14۰ نفر به دلیل برق گرفتگی، 78 
نفر به دلیل ســوختگی، 43 نفــر به دلیل 
کمبود اکســیژن و 51 نفر بــه دالیل دیگر 
جان خود را در حوادث کار از دست داده اند.

فراسو

برشی از همدلی
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همه شواهد از دخالت یانکی ها در براندازی دولت قانونی بولیوی حکایت دارد

آمریکا دوباره کودتا کرد
  جهــان/ جواد فراهانی   »اوو مورالس« رئیس 
جمهور بولیوی و »آوارو گارســیا« معاون او پس از 
چند هفته اعتراضات توسط طرفداران حزب رقیب 
ومعارض از ســمت خود استعفا دادند. مورالس در 
حالی اســتعفا داد که پس از برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری و پیروزی اش در این انتخابات 
برای بار چهارم، حزب رقیب پیروزی او را نپذیرفت 
و بــا این ادعا که در انتخابات تقلب صورت گرفته، 

طرفداران خود را به خیابان ها کشاند.
اوو مورالس پس از استعفا در توییتر با تأکید براینکه 
برای جلوگیری از بحران در کشــور استعفا داده و 
انتخابات ریاست جمهوری جدیدی برگزار خواهد 
شــد، نوشت: می خواهم مردم بدانند که مجبور به 
فرار از کشور نیستند؛ کسانی که مرا به دیکتاتوری 
متهم کردند، کســانی هســتند که در انتخابات 
شکست خوردند. رئیس جمهور بولیوی فاش کرد 
رقبای او قصد بازداشــتش را داشتند و افزود: یکی 
از افســران پلیس می خواست با بازداشت من یک 
کار غیرقانونــی را انجام دهد. همچنین گروهی از 
تبهکاران به خانه شخصی من حمله کردند. کودتا، 

نقض قانون است.

 محکومیت های جهانی 
پیش از این نیز وزیر بهداشت بولیوی اعالم کرده 
بود پلیس این کشــور به دنبال بازداشت رئیس 
جمهور اســت و این موضــوع را لوئیس فرناندو 
رهبر مخالفــان تأیید کرد. پلیــس پیش از این 
رئیس دادگاه عالی انتخابات و معاون او را به اتهام 
سرپوش گذاشتن بر نقض قانون انتخابات بازداشت 
کرده بود. از بیستم اکتبر گذشته پس از انتخابات 

گروهی از مردم در ســه شهر بولیوی به خیابان 
آمدند و پلیس نیز به معترضان پیوست. اتفاقات 

اخیر بولیوی واکنش کشورهای 
مختلف در دنیا را به دنبال داشت 
و بیشتر کشورها از این اتفاقات با 
عنوان یک کودتــای مدیریت 
شــده با کمک آمریــکا تعبیر 
کردند. کشور مکزیک با دعوت 
ازمورالس برای پناهندگی در این 
کشور، کودتا علیه او را محکوم 
و تأکید کــرد تاکنون تعدادی 
از مســئوالن دولت مورالس به 

سفارت مکزیک در »الباز« پناهنده شده اند. ونزوئال 
این اتفاقات را یک حرکت فاشیستی و کودتا علیه 
دولت قانونــی خواند. جرمی کوربین رهبر حزب 

کارگر انگلیس نیز تأکید کرد علیه ملت بولیوی 
کودتا و اوو مورالس مجبور به استعفا شد. وزارت 
خارجه کوبا نیز این کودتا علیه 
دولت قانونی بولیوی را محکوم 
و تأکید کرد از مورالس حمایت 

می کند.  

 روسیه: اتفاقات بولیوی 
کودتای مدیریت شده بود

وزارت خارجه روسیه نیز اتفاقات 
بولیوی را یک کودتای مدیریت 
شــده توصیف و تأکیــد کرد: با 
نگرانی تحوالت بولیوی را دنبال می کنیم؛ موجی از 
خشونت توسط معارضان اجازه نداد تا اوو مورالس 
دوره ریاست جمهوری خود را کامل کند. شورای 

فدراسیون روسیه هم تحوالت بولیوی را کودتای 
نظامی با کمک آمریکا دانست و تأکید کرد آنچه در 
بولیوی رخ داد، کودتای نظامی با کمک آمریکا بود. 
روسیه برای گفت وگو با مقامات قانونی در بولیوی 
پس از برگزاری انتخابات ســالم پارلمانی، آمادگی 

خواهد داشت.
در حالی ایاالت متحده آمریکا به دست داشتن در 
کودتا علیه دولت قانونی بولیوی متهم می شود که 
اسناد درز یافته از نمایندگان کنگره و تماس های 
آن ها با ســران معارضان در بولیوی با هدف تغییر 
نظام در این کشور مؤید موضوع است. »رادیو اربول« 
بولیــوی فاش کرد »مارک روبیــو«، »پاب ماندز« و 
»تد کروز« سناتورهای آمریکایی با سران معارضان 
بولیوی در تماس بــوده اند. این رادیو تأکید کرده 
اســت که 16 فایل صوتی درز یافته وجود دارد که 
سران معارضان از مسئوالن آمریکایی خواسته اند 
تــا در بولیوی کودتا صورت گیــرد. این فایل های 
صوتی نشــان می دهد استاندار یکی از استان های 
بولیوی که ســال 2009 به فســاد متهم بوده و از 
بولیوی به آمریکا گریخته در این کودتا نقش داشته 
است. همچنین تعدادی از افسران سابق ارتش نیز 
جزو طراحان کودتا هستند. براساس این فایل های 
صوتی رهبران معارضان خواستار به آتش کشیدن 
دفاتر احــزاب دولتی و اجرای اعتصاب عمومی در 
سراسر کشور شده اند. آن ها همچنین می خواستند 
به مانند کودتایی که سال 2002 علیه هوگو چاوز 
رئیس جمهور ونزوئال انجام شــد، در پایان کار به 
سفارت کوبا حمله کنند. تمام این اقدامات در پاسخ 
به پیروزی مورالس در انتخابات ریاست جمهوری 

اخیر در دستور کار معارضان قرار داشته است. 

راشاتودی: بشار اســد با بیان اینکه در غرب 
با انتشار اخبار نادرست بسیار تالش می کنند 
تا این طور القا کنند که ارتش ســوریه مردم را 
می کشــد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
 ترکیــه و گروهــش در کنــار آمریکایی ها و 
سی آی ای را به دزدیدن نفت سوریه متهم کرد.
اسپوتنیک: جسد»جیمز  لِمسوریر« بنیان گذار 
گروه کاله سفیدها که با ارائه تصاویر ساختگی در 
خصوص سوریه، سعی در تحریک جهانیان علیه 

دولت دمشق داشت، در استانبول کشف شد.
العالم: »أبو الیمان الحمصی« یکی از سرکرده های 
امنیتی تحریر الشــام مدعی شد هر کس علیه 
این ائتالف تروریستی در ادلب، تظاهرات کند، 
خونش حالل خواهد بود. استان ادلب در شمال 
سوریه تحت سلطه گروه های تروریستی که از 

سوی ترکیه حمایت می شوند، قرار دارد.
ان بی سی: سخنگوی طالبان در واکنش به 
اظهارات فرمانده ســتاد مشترک ارتش آمریکا 
مبنی بر ادامه حضور نظامیان این کشــور در 
افغانســتان گفت؛ افغان ها هرگز حضور نظامی 
هر کشــور خارجی را در سرزمین خود تحمل 

نخواهند کرد.

سید حسن نصراهلل:
ترامپ با ارتش آمریکا همانند 

ارتش مزدور رفتار می کند
مهر: دبیر کل حزب اهلل 
به  لبنان در ســخنانی 
مناســبت روز شــهید 
نوامبر(   11( حــزب اهلل 
ضمن تجلیــل از مقام 

شهدا گفت: رئیس جمهور آمریکا با ارتش این 
کشور مانند مزدوران رفتار می کند. سید حسن 
نصراهلل در ادامه با بیان اینکه در روز شهید یادآور 
می شویم که چگونه شارون به خاطر شکستی 
که به ارتشش پس از عملیات استشهادی احمد 
قصیر وارد شد، خوار و ذلیل شد، افزود: شهیدان 
ما را وارد زمان پیروزی ها و به کشــوری تبدیل 
کردند که مقامات صهیونیستی به لبنان به مثابه 

تهدیدی برای آن ها می نگرند.
وی در ادامــه با اشــاره موضع قوی عبدالملک 
الحوثی علیه صهیونیست ها تأکید کرد:  موضع 
تاریخی که از رهبر شجاع یعنی الحوثی اتخاذ 
شد، بسیار مهم بود. الحوثی به شکل صریح به 
تهدیدات رژیم اســرائیل پاسخ داد و اعالم کرد 
واکنش نشــان خواهد داد و این سخن بسیار 
مهمی اســت. رژیم صهیونیستی باید بداند که 
فضــای راهبردی جدیــدی در رویارویی با آن 
وجود دارد. آنچه صهیونیست ها از آن می گریزند. 
نصراهلل تصریح کرد: برخی به جنگ آمریکا علیه 
ایران دلبسته اند و می گویم که این 99 درصد 
منتفی اســت. ایران ایســتادگی کرد و مرحله 
خروج ترامپ از برجام را پشــت ســر گذاشت. 
ایران ســختی خروج آمریکا از برجام را پشت 
ســر گذاشت و ترامپ همچنان در انتظار تلفن 
و تماس تلفنی است. برای ترامپ نفت اهمیت 

دارد، اما انسان را ترک می کند.
وی در انتها با اشاره به تحوالت لبنان گفت: در 
لبنان گفت وگوها همچنان برای خروج کشور از 
بحران ادامه دارد. به برکت آنچه رخ داده اســت 
احدی نمی تواند از مفسدان حمایت کند و این 
تحول بزرگی اســت که در لبنان اتفاق افتاده 
است. ما همان گونه که پیشتر گفته ایم بخشی 
از کمپین مقابله با فساد خواهیم بود و توضیح 

دادیم که آن به زمان و تالش نیاز دارد.
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ترامپ و دولتی از درون پوسیده!
افشــاگری تازه »نیکی هیلی« نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در مورد اینکه دو 
مقام سابق کاخ سفید قصد ترغیب وی با هدف نافرمانی و تضعیف ترامپ را داشته اند، 
عمق دودســتگی، تزلزل و پوسیدگی درونی دولت کنونی ایاالت متحده را بر همگان 
آشکار می کند. هیلی در کتابی که به تازگی از سوی وی منتشر شده، آورده است که 
»رکس تیلرســون« وزیر خارجه و »جان کلی« رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید که هر 
دو مجبور به کناره گیری شدند؛ از وی خواسته بودند برای نجات آمریکا در برابر برخی 

اوامر ترامپ مقاومت کند. 
این اظهارات هیلی در مورد اینکه از او خواســته شده به سخنان رئیس جمهور توجه 
نکرده و منافع ملی آمریکا را مد نظر قرار دارد، نشــان دهنده شکافی عمیق در حلقه 
پیرامونی ترامپ است. در سه سال گذشته ترامپ بیش از 40 تن از مقامات کاخ سفید 
و دولت فدرال را برکنار یا مجبور به کناره گیری کرده اســت، با این حال مخالفت با 
اقدامات یکجانبه او همچنان وجود دارد. حال افشــاگری هیلی صحه و اذعانی بر این 
گفته اســت که دونالد ترامپ در اداره امور دولتش به کار کارشناسانه و گروهی هیچ 
اعتقادی نداشــته و تصمیماتش تنها بر مبنای رویکرد شخصی اتخاذ می شود. نیکی 
هیلی که یکی از وفادارترین اشخاص به دولت بوده و هنوز هم ترامپ از وی به نیکی یاد 
می کند، با این سخنان به طور غیر مستقیم پیام داده که رئیس جمهور به فکر منافع 
ملی آمریکا نیست و بیشتر منافع خود را دنبال می کند. قطعاً این گونه افشاگری ها بر 
کمپین های انتخاباتی تنها یک ســال مانده به کارزار 2020 تأثیرگذار است و به ویژه 
در جبهه جمهوری خواهان به عنوان حامی ترامپ شکاف و تزلزل ایجاد خواهد کرد. از 
سوی دیگر در حالی که روند استیضاح ترامپ در یکی دو هفته اخیر با شدت بیشتری 
از ســوی دموکرات های حاکم بر مجلس نمایندگان دنبال می شود، هر ابعادی که از 
ســوی محافل شخصی و رسانه ای مطرح شود، می تواند بر این روند تأثیرگذار بوده و 
مؤثر باشد. این اتهامات هم می تواند در این پرونده مؤثر بوده و بر مقبولیت و آرای دونالد 

ترامپ افزوده یا از آن بکاهد.

 منابع عراقی از آماده شدن پیش نویس 
قانون جدید انتخابات این کشور خبر می دهند

آمریکا همچنان  به دنبال سنگ اندازی
جهان: در حالی که پس از چند هفته، 
اعتراضــات مردم عراق کــم کم در حال 
فروکــش کردن اســت، یــک منبع در 
دفتر ریاســت جمهوری عراق از تکمیل 
پیش نویــس قانون جدیــد انتخابات این 
کشــور با هدف پاســخ به خواسته های 
معترضان خبر داد. بر اساس این گزارش، 
پیــش نویس قانــون جدید انتخابات بــا همراهی مجموعه ای از کارشناســان و 

نمایندگان سازمان ملل، تدوین شده است. 
بر اساس گزارش ها مهم ترین بندهای قانون جدید انتخاباتی پیشنهادی از سوی ریاست 
جمهوری عراق عبارتند از؛ تشکیل کمیساریای مستقل از سوی متخصصان امر به دور 
از سهمیه بندی ها حزبی، کوچک شدن حوزه انتخاباتی به شهرستان پس از اینکه هر 
اســتان حوزه واحدی بود، روی آوردن به نظام  باالترین برنده از نامزدها و لغو قوانین 
موجود، کاهش تعداد نمایندگان پارلمان عراق از ۳29 نماینده به 21۳ نماینده و دادن 
فرصت کاندیداتوری به جوانان از طریق کاهش سن نامزدی به 2۵ سال. منبع مذکور 
تصریح کرد: رایزنی ها برای یکسان سازی نظرات درخصوص قانون جدید انتخابات ادامه 

دارد و پس از پایان نیز پیش نویس قانون به پارلمان ارائه می شود. 

  بیانیه ضد ایرانی کاخ سفید درباره تحوالت عراق
همزمان با ادامه تالش جریان های عراقی برای انجام اصالحات در راستای برآوردن 
خواسته های قانونی معترضان کاخ سفید که از ابتدا به موج سواری بر این تحوالت 
متهم شده، با انتشار یک بیانیه مداخله جویانه، ضمن اعالم »نگرانی شدید« درباره 
تحوالت عراق، اتهام هایی علیه ایران زده و خواســتار برگزاری انتخابات زودهنگام 
شده است. در ادامه این بیانیه مداخله آمیز ادعا شده است: عراقی ها هرگز در برابر 
اقدامات نظام ایران در قبال منابع این کشور دست بسته نمی مانند. کاخ سفید در 
بخش دیگری از این بیانیه از دولت عراق، »توقف خشونت علیه تظاهرات کنندگان« 
و اجــرای وعده »برهم صالح« رئیس جمهور عراق برای انجام اصالحات و برگزاری 
انتخابات زود هنگام را خواستار شده است. اعتراضات در عراق از ابتدای ماه اکتبر 
آغاز شد و به دلیل ایام زیارت اربعین حسینی برای چند روز متوقف و از بیست و 
پنجم اکتبر )۳ آبان( از سر گرفته شد . این تظاهرات در اعتراض به افزایش بیکاری 
و مشــکالت اقتصادی آغاز شد، ولی بنا بر گزارش برخی رسانه های عربی، برخی 
کشــورها از جمله آمریکا، عربستان ســعودی و امارات عربی متحده، در منحرف 

کردن مسیر آن، نقش اصلی را ایفا می کنند.
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انتخابات رژیم صهیونیستی بوی خون می دهد
 جهان/ سید احمد موسوی  در پی بحران سیاسی در اراضی 
اشــغالی و برگزاری دو دور انتخابات پارلمانی بی نتیجه در ماه های 
آوریل و سپتامبر و عدم توفیق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در تشکیل کابینه جدید، روند سیاسی در سرزمین های 
اشــغالی حاکی از حرکت این رژیم در مسیر سومین انتخابات در 
کمتر از یک سال است. شمارش معکوس فرصت قانونی برای »بنی 
گانتز«، رئیس حزب »آبی و ســفید« - که بعد از ناکامی نتانیاهو از 
سوی »روون ریولین«، رئیس رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل کابینه 
شد- در حالی آغاز شده است که آینده سیاسی این رژیم منحوس و 
البته آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو که دل در گرو انتخاب مستقیم 
در انتخابات سوم بسته است، هر روز بیش از گذشته با ابهام مواجه 
می شــود. در حالی که ساکنان ســرزمین های اشغالی نتانیاهو و 
موقعیت متزلزل سیاسی و مواجهه او با پرونده های سه گانه قضایی 
را دلیل کشیده شدن رژیم اسرائیل به این ورطه می دانند، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی که احتمال می دهد بنی گانتز رئیس حزب 
آبی و ســفید نیز در راه تشکیل کابینه به سرنوشت او دچار شود، 
خود را برای دور جدید انتخابات و انتخاب مســتقیم به ســمت 
نخســت وزیری آماده می سازد. جدیدترین نظرسنجی انجام شده 
توسط کانال 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، حاکی از آن است که 
در صورت برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی، احزاب آبی وسفید و 
لیکود  به ترتیب ۳۵ و ۳۳ کرسی کنست را به دست خواهند آورد. 
بر اساس این نظرسنجی 41 درصد ساکنان سرزمین های اشغالی، 
نتانیاهو را مسئول و مقصر وضعیت کنونی و برگزاری انتخابات سوم 
احتمالی می دانند؛ این در حالی است که سهم »آویگدور لیبرمن«، 
رئیس حزب »اسرائیل خانه ما« و وزیر جنگ پیشین از نظر ساکنان 

اراضی اشغالی در این ماجرا  ۳1 درصد و سهم گانتز فقط 7 درصد 
بوده است. 

 حربه ای دیگر برای کسب نخست وزیری
روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی حزب راست گرای 
لیکود نوشــت: بنیامین نتانیاهو »نفتالی بنت« رئیس حزب راست 
افراطی موســوم به »راست جدید« را به سمت وزیر جنگ اسرائیل 
منصــوب کرد. روزنامه عبری زبان »اســرائیل الیــوم« در گزارش 
روز یکشــنبه خود، این اقدام نتانیاهو را با هدف تقویت مخالفت 
با تالش ها از ســوی »بنی گانتز« برای تشکیل کابینه بعدی رژیم 
اسرائیل و آماده شدن برای انتخابات سوم کنست دانست. درواقع 
نگاهی به تقسیم و چینش کرســی های کنست به وضوح انگیزه 
نتانیاهو را از ســپردن پســت مهم وزارت جنگ به بِِنت مشخص 
می کند؛ سهم راست گرایان به رهبری نتانیاهو در انتخابات سپتامبر، 
۵4 کرسی بود؛ یعنی در انتخاباتی که حزب راست جدید به رهبری 
نفتالی بنت با لیکود همراه نبود و حاال که عمر دولت انتقالی نتانیاهو 
روبه اتمام است و نتانیاهو از عدم توفیق گانتز در تشکیل کابینه آگاه 
شده، سعی دارد با انتصاب بنت در پست وزارت جنگ از پیوستن 
احتمالی او به گانتز جلوگیری کند اقدامی که به نوشــته هاآرتص 

نشان از مهیاشدن نتانیاهو برای انتخابات سوم است.
به گزارش روسیاالیوم و در ادامه تحوالت سیاسی در اراضی اشغالی، 
آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما که پیوستن او به هر 
یک از دو رقیب می توانست گره از این کالف سردرگم باز کند، در 
هشداری خطاب به نتانیاهو و گانتز گفت اگر هر یک از آن ها تصمیم 
درســتی اتخاذ نکند، با پیوستنش به رقیب کار را یکسره خواهد 

کرد. واکنش نتانیاهو و گانتز به این اظهار نظر لیبرمن متفاوت بود؛ 
نتانیاهو ضمن متهم کردن لیبرمن به تالش برای تفرقه افکنی میان 
متحدان لیکود، گفت: طرح لیبرمن فقط خواسته های آبی و سفید 
را در نظر داشــته و در هماهنگی کامل با احزاب عربی و به منظور 
تشــکیل کابینه اقلیت با حضور آن ها و جناح چپ است؛ گانتز اما 

تلویحاً بر تشکیل کابینه بدون حضور لیکود تأکید کرد.
تشــکیل دولت در سرزمین های اشــغالی در حالی این رژیم را با 
بن بست سیاسی مواجه کرده است که عدم توافق گانتز و نتانیاهو 
برای پذیرش پیشــنهاد »روون ریولین«، رئیس این رژیم مبنی بر 
تشــکیل دولت فراگیــر و جلوگیری از برگزاری انتخابات ســوم، 
معادالت سیاســی این رژیم را تا حدی پیچیده تر از گذشته کرده 
است که ریولین در جدیدترین واکنش خود حتی وقوع ترور سیاسی 
در رژیم صهیونیستی را بعید ندانست. ریولین با تأکید بر عمیق تر 
شــدن اختالفات و شکاف ها میان سران این رژیم، تصریح کرد: ما 

نباید از خطر سخنان تحریک آمیز و خونریزی غافل باشیم.
در این رابطه علیان الهندی، کارشــناس امور اســرائیل توسل به 
برگــزاری انتخابات را فقط یک راهکار برای برون رفت دانســت و 
گفت:پایان دادن به شــکل گیری یک جبهه اسرائیلی نیاز دارد که 
بیش از 61 کرسی در کنست داشته باشد که این غیرممکن است.

گزارش
سیاست در سرزمین های اشغالی کثیف تر می شود
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 مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل آمریکا

بدون تیتر

چهره

خبر

رادیو اربول 
بولیوی فاش کرد 

برخی سناتورهای 
آمریکایی با سران 

معارضان بولیوی در 
تماس بوده اند

بــــــرش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت منحله در حال تصفیه قیر پارسه 
سپیدان )سهامی خاص( به شماره ثبت 
26477 و شناسه ملی 10380418909

بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت 
فوق دعوت می شود که در تاریخ 98/09/2 
س��اعت 15 جهت شرکت در مجمع عمومی 
سالیانه به نشانی مشهد چراغچی- داخل 
چراغچ��ی 13 دفتر ایزوگام آس��یا حضور 

بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیر تصفیه 2- سایر موارد
مدیر تصفیه- ابوالفضل ظفر واحدیان
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خانم: ماندانا محرری فرزند: غالمرضا
کارمند تارک خدمت ناحیه 2 مشهد

با سالم و احترام؛
نظ��ر به اینکه ط��ی اصالحی��ه رأی م��ورخ 98/7/17 
هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری کارمندان 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با توجه 
به اینکه وضعیت حالت اس��تخدامی ش��ما اش��تباهًا 
)اش��تغال( اعالم گردیده لذا ط��ی رأی مذکور حالت 
استخدامی شما به )غیراشتغال( اصالح می گردد، از 
تاریخ نش��ر این آگهی حداکثر ظرف یکماه می توانید 
جهت دریافت اصالحیه رأی به کارشناسی امور اداری 
اداره متب��وع مراجعه نمایی��د. در غیر اینصورت به 
اس��تناد تبصره 1 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری رأی مذکور از تاریخ انقضاء مهلت الزم االجرا 

خواهد بود.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد- محسن روحانی نیا

معاون آموزش متوسطه- علی احسنی مرغزار /ع
98
10
21
2

مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد دو دستگاه چیلر مورد نیاز 
پروژه  در دست احداث خود را به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از 
طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند 
جهت مش��اهده و دریافت اس��ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/08/29 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس��تان قدس به نشانی مش��هد، چهارراه شهدا، 
س��ازمان مرکزی آس��تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره 
تلف��ن  051-32001126 تم��اس حاصل نماین��د. ضمنا هزینه چ��اپ آگهی در 
روزنامه ه��ا ب��ر عهده برن��ده مناقصه خواهد ب��ود. همچنی��ن حداکثر تاریخ 
دریافت اس��ناد، آگهی چاپ ش��ده در همین روزنامه مورخ 19 آبان به تاریخ 

1398/08/29 اصالح می گردد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارگران گیبرساز 
)تاریخ انتشار 1398/8/21(

از کلیه اعضا تعاونی دعوت می ش��ود در مجمع عمومی فوق العاده تعاونی که در ساعت 10 صبح 
روز ش��نبه مورخ 1398/9/2 در محل نمازخانه مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان 
مشهد واقع در بلوار خیام جنوبی تقاطع بلوار ارشاد جنب اداره کل ثبت اسناد و امالک برگزار 
می گردد حضور بهم رسانند در صورت عدم امکان حضور، عضو می تواند وکالت خود را به فرد 
دیگ��ری واگذار نماید در این صورت تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و غیرعضو یک 
رأی خواهد بود. وکیل و موکل می بایس��ت حداکثر تا س��ه روز قبل از برگزاری مجمع در وقت 
اداری به آدرس مشهد میدان فردوسی انتهای بلوار شهید صادقی اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی خراسان رضوی اتاق 112 مراجعه نمایند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با آخرین اصالحات قانونی
2- تمدید مدت فعالیت تعاونی                                                                         شناسه آگهی656969

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
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آگهی مناقصه ) نوبت دوم(
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 

آگهی مزایده ) نوبت دوم(
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 م��ی باش��د.   2- س��پرده ش��رکت در مزایده: حداق��ل 5 % قیمت کل پایه اجاره س��الیانه                       

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.
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آگهی مناقصه عمومی 
اردوگاه حرف��ه آموزی و کاردرمانی 
خدم��ات  دارد  نظ��ر  در  چن��اران 
خودرویی خود را به بخش خصوصی 
نماید.لذا کلیه ش��رکتهای  واگ��ذار 
واج��د ش��رایط میتوانن��د از تاری��خ 
درج آگهی بمدت 6 ش��ش  روزجهت 
دریافت اس��ناد مناقصه به س��ایت 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره مناقصه 
2098003312000008

اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی
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