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 شنبه 8 آذر 1399 12ربیع الثانی1442 28 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9402 
 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت تابعه اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

3 -موضوع : انجام انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در س��طح ادارات ثبت 
تابعه اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  برابر پیش قرارداد 

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح 
ادارات ثبت تابعه اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی  مطابق مشخصات اعالم شده در پیوست شماره 

2 پیش قرارداد این اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،000،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )50،000،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتب��ار مربوطه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گ��زار هیچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )2،500،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765

5848002بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 06 /09 /99 لغایت 
12 /09 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از دریافت و 
تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به امضاء الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/09/24 صرفا در س��امانه تداركات 
الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/09/27 به آدرس مش��هد ، تقاطع 
ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند و از ارسال سایر اسناد 
به صورت	كاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا 

از طریق سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
9 -مح��ل دریاف��ت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونی��ك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/09/29 در محل سالن جلس��ات طبقه چهارم اداره كل ثبت 
اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات با 

معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح ادارات ثبت تابعه اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : -ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان2- نیشابور3-فیروزه4-زبرخان
4 -شرح مختصری از مش��خصات كار: ایجاد سیستم آرش��یو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان

2- نیشابور3-فیروزه4-زبرخان )حدود 5،553،000 برگ( به ترتیب اولویت فوق الذكر و مطابق مشخصات اعالم شده 
در پیوستهای شماره یک تا چهار اسناد مناقصه و با رعایت	كلیه موارد اعالم شده در اسناد مناقصه.

5- مبلغ برآورد اولیه :  حدود 5،553،000 برگ و هر برگ حدود 3،500 ریال
6 -مبلغ كل : )19،436،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتب��ار مربوطه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گ��زار هیچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت ش��ركت در مناقصه مبلغ )972،000،000 ریال ( می باش��د كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765

5848002بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - ش��ركتهای دارنده  حداقل رتبه خدمات پش��تیبانی 4 از ش��ورای عالی انفورماتیک	كش��ور كه توان مالی و س��ابقه 
قرارداد های مشابه براساس  سایر  مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاری��خ 1399/09/06 الی   1399/09/12 به س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( مراجع��ه و پس از دریافت و 
تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به امضاء الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/09/24 صرفا در س��امانه تداركات 
الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/09/27 به آدرس مش��هد ، تقاطع 
ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند و از ارسال سایر اسناد 
به صورت	كاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا 

از طریق سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
9 -مح��ل دریاف��ت فایل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��داركات الکترونی��ك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 صبح م�ورخ  1399/09/29 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
)ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1-قوچان2- نیشابور3-فیروزه4-زبرخان(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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  اداره	كل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از 
طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع كار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/09/04

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                       مورخه   99/09/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                                  ساعت14/00                       مورخه   99/09/25
زمان بازگشایی پاكت ها :                                                       ساعت 08/00                      مورخه   99/09/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است               

آگهي تجدید مناقصه عمومی- نوبت دوم

شماره فراخوان 
ستاد ایران

مبلغ ضمانت نامه
)به ریال(

مبلغ برآورد 
)به ریال(

پروژه ردیف

2099003377000043 1,046,000,000 20,908,359,347
تهیه، حمل و نصب و اجرای 

نیوجرسی بلوک مفصل دار جاده 
قدیم آمل-بابل )احمدچاله پی(

1
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ش��ركت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به اجرای پروژه های ساختمانی به شرح 
ج��دول ذی��ل  از طریق مناقصه عمومی اق��دام نماید. داوطلب��ان میتوانند برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/09/06به س��ایت 
http://www.setadiran.ir  مراجع��ه و قیم��ت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق س��امانه 
تداركات الکترونیکی دولت حداكثر تا س��اعت 19:00 مورخ  99/09/10  برداش��ت  و تا س��اعت 13:00 تاریخ 99/09/23  بارگذاری 

نمایند. در صورت نیاز به	كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

233/د/199
مصالح  و  ،ابزارآالت  ،لوازم  کاالها  کلیه  تامین  و  تهیه 
همایش  سالن  تجهیز  و  تکمیل  همراه   به  نیاز  مورد 
ساختمان ستاد شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی  

850/000/000

مورخ
99/09/ 24

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند – سایت 
اداری- شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات تهیه و تامین کلیه کاالها ، لوازم و مصالح مورد نیاز و اجرای 234/د/299
520/000/000عملیات احداث سوله انبار مدیریت برق شهرستان سرایان

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی  یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
 به شماره 233/د /99 لغایت  234/د /99

  روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
نوبت

 اقتصاد  شاید خبر عجیبی نباشد وقتی کمیسیون اصل 90 از اعالم وصول شکایت از 
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بگوید، خبری که در زمان خواندنش به یاد 
این جمله آخوندی می افتیم: »من به توقف مسکن مهر افتخار می کنم!« امری که قرار 
بود در کنار توقف این طرح که حاال نقش مؤثری در خانه دار شدن بسیاری از مردم با 
درآمدهای متوسط رو به پایین داشت، طرح های جایگزین دیگری داشته باشد که البته 
طرح ناپخته و بی سرانجام مسکن اجتماعی یکی از آن ها بود؛ اما این ترک فعل عمدی 

 ............ صفحه 6از سوی مقام ارشد وزارتخانه مزبور در حوزه کالن مسکن...

دانشمندان می گویند 
کووید19 فقط سالمت جسمی 

را تهدید نمی کند

حمله روانی 
کرونا

420 هزار داوطلب گروه 
تجربی پشت درهای کنکور 

مانده اند

غفلت از 
»هدایت تحصیلی«

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدصادق کوشکی

باوجود اظهارات صریح رهبر معظم انقالب اســالمی در رد هرگونه مذاکره دوباره 
با کشــورهای بدعهد غربــی، این روزها  اما برخی به انحــای مختلف بار دیگر از 
این موضوع دم می زنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلســه اخیر شورای  عالی 
هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا برگزار شد، درباره عالج واقعی تحریم ها 

فرمودند: »دو راه در این زمینه مطرح است...

درباره عالج واقعی تحریم ها

 ............ صفحه 2

 به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت 

اختصاص۲۰هزارمترزمینبهمسکنحاشیهنشینان

هزار راه نرفته وزارت شهرسازی 
برای خانه دار شدن مردم

رشد اجاره نشینی 
درسایه  بی برنامگی

 ............ صفحه 3

مّلتشهادتمّلتشهادت
»محسن فخری زاده« دانشمند هسته ای کشورمان و رئیس سازمان »محسن فخری زاده« دانشمند هسته ای کشورمان و رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی در حادثه ای تروریستی به شهادت رسیدپژوهش و نوآوری دفاعی در حادثه ای تروریستی به شهادت رسید

 تولیت آستان قدس رضوی: ترور شهید فخری زاده 
    نشانه استیصال مستکبران در برابر اقتدار ملت ایران است

 بیانیه وزارت دفاع درباره نحوه شهادت دانشمند ایرانی
 نشانه های آشکار دخالت رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده

 نام شهید فخری زاده در فهرست آخرین تحریم های آمریکا بود
 سرلشکر باقری: عامالن ترور، منتظر انتقامی سخت باشند

 ............ صفحه های  ............ صفحه های 22 و و33 اعتراض ظریف به استاندارد دوگانه اروپا
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روزنامـه صبـح ایـران 2

عامالن ترور دانشمند هسته ای منتظر انتقام باشند  فارس: در پی ترور دانشمند بزرگ هسته ای کشورمان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار پیامی تأکید کرد: شهید دکتر محسن فخری زاده از زمره 
مدیران ارشد صنعت دفاعی کشور بود که در طول دوران عمر بابرکت خود منشأ خدمات فراوانی شده بود و توانسته بود توان دفاعی کشور را به تراز قابل قبولی از بازدارندگی برساند. سرلشکر محمد باقری افزوده 

است: دشمنان کوردل بدانند راهی که شهید فخری زاده ها آغاز کرده اند، هرگز متوقف نخواهد شد. گروه های تروریستی و آمران و عامالن این اقدام کور هم بدانند انتقام سختی در انتظار آن ها خواهد بود.

 سیاست  محسن فخری زاده، دانشمند 
هســته ای کشــورمان و معــاون وزیر 
و رئیس ســازمان پژوهــش و نوآوری 
دفاعی)ســپند(، عصــر روز گذشــته و 
همزمان با دهمین ســالگرد شــهادت 
دانشــمند شــهید هســته ای مجیــد 
شهریاری در بولوار شهید 
مصطفی خمینی آبســرد 
دماوند به وســیله انفجار 
و ســپس رگبار گلوله به 

شهادت رسید.
شــاهدان عینی از کشته 
نفر  چهار  یا  ســه  شدن 
حادثه  ایــن  در  دیگــر 
خبــر می دهند که گفته 
می شــود از تروریست ها 
برای  تــاش  بوده انــد. 
مجروحان  سایر  مداوای 
فخری زاده  همراهــان  و 

ادامه دارد.
اساس  بر  اســت  گفتنی 
برخــی اخبــار، شــهید 
مدیــران  از  فخــری زاده 
مربوط در پروژه ســاخت 
واکســن ایرانی کرونا در 
وزارت دفاع هم بوده است 
که خبــر آن را چند روز 
وزیر  نمکی  پیش دکتــر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 

صدا و سیما اعام کرد.

بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی »
نیروهای مسلح

در پی ترور شهید فخری زاده از مدیران 
عالی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح، ایــن وزارتخانــه در بیانیه ای، 
شهادت این دانشــمند بزرگ هسته ای 

کشورمان را تأیید کرد.
در این  بیانیه آمده است: بعدازظهر امروز 
-جمعه- عناصر تروریست مسلح، خودرو 
حامل محسن فخری زاده رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح را مورد حمله قرار دادند. 
در جریان درگیری تیم حفاظت ایشــان 
با تروریســت ها، آقای محسن فخری زاده 
به شــدت مجروح شــد و به بیمارستان 
منتقل شد. متأسفانه تاش تیم پزشکی 
برای احیای ایشــان موفــق نبود و مدیر 
خدوم و دانشمند، پس از سال ها تاش و 

مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
اقــدام ناجوانمردانه تــرور یکی از مدیران 
متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک 
رهبر معظم انقاب و ملت شهیدپرور ایران 

اسامی تبریک و تسلیت عرض می کند.

نشانه های آشکار دخالت رژیم »
صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده

به گزارش فارس، اوایل سال 1397 منابع 
رژیم صهیونیستی اعام کرده بودند سازمان 
جاسوســی این رژیم ]موساد[ تاش کرده 
یک دانشمند هسته ای ایران را ترور کند، 

اما عملیات او موفق نبوده است.
در این باره وبــگاه »والا نیوز« گزارش داده 
بود عوامل موساد پیشتر تاش کرده اند یک 
دانشمند هســته ای ایرانی به نام »محسن 
فخری زاده مهابادی« را که مسئول رآکتور 

اتمی تهران است، ترور کنند.
ایــن وبــگاه اذعان کــرده بــود تمام 
دانشمندان هســته ای ایرانی که پیشتر 
ترور شــدند یا ســوء قصدی علیه جان 
آن ها انجام گرفته، عملیات آن توســط 

عامان موساد اجرا شده است.
مقامات اطاعاتی خارجی موساد به »والا« 
گفته بودند فخری زاده از 24 مارس 2007 

در لیست ترور موساد قرار داشت.
بــه گزارش فــارس، نام فخــری زاده از 
طریق لیســت ســازمان ملل در اختیار 
موســاد قــرار گرفته بــود. وی در این 
لیســت تحت عنوان »دانشــمند ارشد 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک 

)PHRC( « معرفی شده بود.
در دهم شــهریور ماه امســال هم بنیاد 
دفاع از دموکراسی )FDD( هم با توصیه 
بــه »ادامه تــرور و خرابــکاری« تأکید 
کــرده بود: »ایاالت متحده، اســرائیل و 
دیگر کشــورهایی که احتماالً درگیر آن 
هستند، باید به ضربه زدن به تأسیسات 
هســته ای، زیرســاخت های موشکی و 
نظامی ایران و همچنین نیروهای ایرانی 

و نیابتی در منطقه ادامه دهند«.
محسن فخری زاده تنها دانشمند هسته ای 
ایرانــی اســت کــه »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی شخصاً نام 
او را در شوی تبلیغاتی دو سال پیش خود 
به زبان آورد و مدعی شــد وی روی برنامه 

تسلیحات اتمی ایران کار می کرده است.
ترور این دانشمند بزرگ و چهره علمی 
کشورمان در شرایطی انجام شده است 
که چنــد روز پیــش از ایــن بنیامین 

نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در سفری پنهانی به عربستان سعودی، 
با  محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و 
مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه آمریکا 
دیــدار و گفت وگو کرده بود. از جزئیات 

این دیدار خبری منتشر نشد.

نام شهید فخری زاده در فهرست »
آخرین تحریم های آمریکا بود

چندی پیش از آن نیز در 27 مهرماه امسال، 
نام این دانشمند علمی و مدیر وزارت دفاع 
کشــورمان در فهرســت های تحریم های 
جدید دولت آمریکا منتشر شد. هفت روز 
پیش هم روزنامه تایمز اسرائیل اعام کرده 
بود هدف این رژیم صنعت هسته ای ایران 

است و ایران هم پاسخی نخواهد داد!
اما دیشب روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
که در تل آویو منتشــر می شود، با انتشار 
تصویــری از نتانیاهــو در کنــار تابلــو 
توضیحاتی درباره شــهید فخــری زاده، 
تلویحــاً تــرور ایــن شــخصیت علمی 
کشورمان را توسط اسرائیل تأیید کرد و 
نوشــت: بنیامین نتانیاهو یک بار نام این 
دانشمند را در یک کنفرانس خبری برده 

و گفته بود: این نام را به خاطر بسپارید.
سایت اسرائیلی اینتل تایمز هم به نقل 
از نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: 
دوســت دارم لیستی از مســائلی را که 
این هفتــه انجام دادم با شــما در میان 
بگذارم. این لیســت مفصل اســت، اما 
قادر نیستم همه چیز را برای شما فاش 
کنم. به نوشــته این روزنامه عبری زبان، 
عملیات تروِر صورت گرفته پس از ماه ها 

برنامه ریزی و تعقیب انجام شده است.

 اعتراض ظریف »
به استاندارد دوگانه اروپا

وزیر امور خارجه کشورمان هم در توییت 
دیشب خود بدون اشــاره به موارد فوق، 
نوشت: تروریســت ها امروز یک دانشمند 
برجســته ایرانی را به قتل رساندند. این 
عمل بزدالنه - با نشــانه های آشــکار از 
دخالــت اســرائیل در آن- جنگ طلبی 

ناامیدانۀ عامان این امر را نشان می دهد.
محمدجواد ظریف افزوده است: ایران از 
جامعه بین المللی و به ویژه اتحادیه اروپا 
می خواهد به اســتاندارد دوگانه شرم آور 
خود پایان دهند و این عمل تروریستی 

دولتی را محکوم کنند. 

»محسن فخری زاده« دانشمند هسته ای کشورمان و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی در حادثه ای تروریستی به شهادت رسید

مّلت شهادت

درایران وقتی قراره کاالی 50تومانی بشــه 100 تومــان، اول می کنند 150، مردم س
شــاکی میشن. بعد برای رفاه مردم می کنند 100 تومان! ملت هم خوشحال و ممنون! 

9050000621
دولت ما ملت را تو قوطی کرده، شرایط کرونایی، بیکاری، تعطیلی اجباری مغازه ها، س

اجاره خانه و... بابا حداقل یک کم این چندماهه سر جیب رو شل کنید، یارانه ها را برسونید 
نفری 500 هزار تومان، بعد انتظار تو خونه ماندن مردم را داشته باشید.  9150000995

وزیر محترم صمت در بندرعباس اعام کرد: چنانچه ارزِ الزم تخصیص یابد 90درصد س
کاالهای ِدپو شده درگمرک ترخیص خواهدشد!  بعد از چندماه که از ِدپو شدن کاالها 
درگمرکات می گذرد وکاماً قیمت همه کاالها را آن طور که دلشان می خواست افزایش 
دادند! تازه می خواهند ارز اختصاص بدهند! این ها همه برنامه ریزی شده و عمدی بوده تا 
بتوانند با ملتهب کردن بازار و فشار به اقشار مختلف پروژه مذاکره با آمریکا را تقویت و به 

اهداف خود که عادی کردن رابطه با آمریکاست برسند. 9020000961
پولی که صندوق اعتباری هنر به بانک آینده ریخته تا خبرنگاران برداشت کنند، بانک س

آینده به بهانه اینکه چک برگشتی دارید حساب باز نمی کنند که پول را بدهند. یعنی به 
نام خبرنگاران به کام بانک آینده! 9150000610

هر چی بری بخری می گن گرون شــده، هر جا به مشــکلی بخوری می گن کرونا، س
هر چی کمیاب باشــه می گن تحریمیم، کار اداری ُکند پیش می ره میگن نت ضعیفه، 
بورس ســقوط می کنه میگن دالر رفته باال! واحد پول ما ریال چه ربطی به دالرداره؟ 

9150000819
آقای روحانی! همسان سازی حقوق ها را باید هشت سال پیش انجام می دادید نه س

حاال! که ارزش یکصدم 10 ســال پیش را دارد! تودرحق ما ظلم کردی. 60 درصد 
جمعیت زحمتکش ایران را زیر خط فقر بردی! ما هنوز هم 5 تا 6 میلیون با خط فقر 
فاصله داریم. ازدواج و اشتغال فرزندانمان را هشت سال عقب انداختی. روز قیامت باید 

جوابگوی ما باشی.   9350000054
هشت سال اومدین تمام برنامه هسته ای رو از بین بردین، تمام معیشت مردم رو گره س

زدین به تحریم، در حالی که تدبیر و عرضه انجام کار نداشتید فقط بلدم بلدم گفتید. آقای 
نوبخت! ما مردم ایران قبل از رفع تحریم، دعا می کنیم این دولت زودتر بره و محاکمه 

بشه. 9110000820

خطیب جمعه تهران: 

 مشکالت مردم ناشی از ©
سستی و بی توجهی مسئوالن مربوط است

فارس: آیــت اهلل امامی کاشــانی در خطبه 
مکتوب روز گذشته نماز جمعه تهران با اشاره 
به مشکات معیشتی مردم تأکید کرد مسئله 
ترخیص کاال از گمرک و نظایر آن که مردم را 
با مشــکات مواجه می کند، به خاطر نادانی، 
سستی و بی توجهی مسئوالن مربوط است. 
خطیب جمعه تهران با اشاره به جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که در حضور رهبر معظم انقاب تشکیل شد، عنوان کرد: یکی 
از فرازهای صحبت های رهبری این است که هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای 
عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص گردد که 
چنین چیزی به همت مسئوالن نیازمند است. آیت اهلل امامی کاشانی در ادامه  با اشاره به 
بیانی از حضرت سجاد)ع( »َو اَّما ُحقوُق رعیَُّتَک بِالّسلطان« تصریح کرد: 50 حقی که امام 
زین العابدین)ع( مطرح کرده اند، حقوقی است که سران قوا نمی توانند از آن شانه خالی 
کنند. همه مسئول هستند و اگر به مسئولیت ها عمل شود، و مسئوالن  به وظیفه شان 

عمل کنند، کشور از این وضع و گرفتاری نجات پیدا می کند.

امام جمعه مشهد: 

 دل بستن دوباره به مذاکره با شیطان ©
بی عقلی محض است 

 آیت اهلل سید احمد علم الهدی در سی ونهمین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در 
مشهد مقدس، نکاتی درباره هفته بسیج، چرایی شکل گیری اندیشه ایجاد بسیج 
مستضعفین، حرکت های استکباری علیه ایران و انقاب اسامی، آدرس غلط کاسب کاران 
سیاســی برای منافع خود، فشار اقتصادی به مردم، ضعف مدیریتی و ضرورت توجه به 

راهکارهای رهبر انقاب برای بهبود وضع فعلی را در قالب »خطبه مجازی« منتشر کرد.
وی با اشاره به دشمنی های آمریکا علیه کشورمان عنوان کرد: در عداوت و مخالفت هایی 
که دشمنان ما انجام دادند، بین جمهوری خواه و دموکرات تفاوتی نبوده، چطور ممکن 
است آدم عاقل امروز فکر کند حل مشکات کشور ما در دست یک دولت دموکرات است 

و چطور ممکن است آدم عاقل چنین بیندیشد؟ این چه عقلی است؟ 
آیت اهلل علم الهدی با خطاب قراردادن مردم تصریح کرد: گول یک عده کاســب کار سیاسی 
را نخورید، امتیاز نظام و کشور ما، وجود پر برکت رهبر هست، هرجا ضرر کردیم و هرکجا 
مشکل در کشور داریم در عرصه های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، آنجاست که به رهنمود 
رهبری عمل نکردیم و راهبرد رهبری را زیر پا گذاشتیم. اکنون راهبرد رهبری این است که 
به جای رفتن به سراغ لغو تحریم ها آن هم به وسیله دشمن قسم خورده خودمان، برویم به سراغ 

مقاومت، غلبه و بی اثر کردن تحریم ها تا پیروز شویم. این راهبرد رهبری را از دست ندهیم.

ایران و روسیه در مورد واکسن کرونا همکاری می کنند©
باشگاه خبرنگاران: ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آمــوزش پزشکی ایران از 
همکاری تهران با طرف روســی در مورد واکســن کرونا خبر داد. »سیما سادات الری« 
در گفت وگو با خبرگزاری ریانووستی خاطرنشان کرد به دعوت طرف روسی، قرار است 
دیداری صورت گیرد و در این مورد برنامه ریزی می شود.  سادات الری، جزئیات بیشتری 
در این زمینه که با کدام یک از تولید کنندگان واکسن کرونا در روسیه مذاکره می شود، 
اعام نکرده اســت.  کاظم جالی سفیر ایران در روسیه چندی پیش اعام کرد تهران 
مصمم به همکاری با مسکو در ساخت واکسن کووید-19 است. واکسن کرونا در روسیه به 
نام »اسپوتنیک- وی« دو ماه پیش به ثبت رسیده و به شهرهای مختلف روسیه منتقل و 
واکسیناسیون با آن شروع شده است و واکسن دوم کرونا به نام »اپی واک کرونا« هم حدود 

یک ماه پیش ثبت شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع:

 ایران در آینده نزدیک جزو کشورهای برتر ©
حوزه عمودپرواز خواهد بود

ایرنا: مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع تأکیــد کرد با توجه بــه اینکه انقاب 
سوم صنعت هوانوردی بحث عمودپروازها یا 
VTOL اســت و عمده کشورهای پیشرو در 
صنعت هوایی در این حوزه فعال شــده اند، 
تمام ســعی و تاش ما بر این است در آینده 
نزدیک ایران جزو کشــورهای برتر در حوزه 
عمودپروازها باشد؛ اگرچه افق نقشه راه ما  فراتر از این است. امیر خواجه فرد در ادامه با 
اشاره به ضرورت ارتباط با دانشگاه ها برای رفع نیازهای صنعتی گفت: قطعاً شرکت های 
دانش بنیان می توانند در این زمینه راهگشــا بــوده و دیگر افراد صاحب ایده به عنوان 
متخصص در آینده جذب صنعت هوایی کشور خواهند شد و این مسئله می تواند ایران را 

در زمره کشورهای صادر کننده عمودپروازها قرار دهد.

جزئیات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی©
ایســنا:  معاون سیاســی وزارت امور خارجه، درباره جزئیات تبادل زندانیان ایرانی و 
استرالیایی توضیحاتی منتشر کرد. سیدعباس عراقچی در مطلبی نوشت: روز چهارشنبه 5 
آذر 1399 در نتیجه یک کار فشرده دیپلماتیک با دو کشور تایلند و استرالیا که بیش از 
یک سال به طول انجامید، سه زندانی ایرانی در تایلند با یک زندانی استرالیایی در تهران 

تبادل شدند. این تبادل در نوع خود منحصر به فرد است. 
وی در توضیح بیشتر آورد: سه کشور در این تبادل دخیل بودند و یک تعامل سه جانبه 
صورت گرفت، ســه ایرانی در برابر تنها یک خارجی آزاد شدند و این تبادل در فرودگاه 
تهران صورت گرفت. یعنی اول ســه ایرانی آزاد و به تهران وارد شــدند، سپس زندانی 
استرالیایی از کشور خارج شد، تبادل با یک هواپیمای اختصاصی استرالیایی انجام شد که 
ابتدا زندانیان ایرانی را به تهران منتقل کرد.  در طول تقریباً یک سال گذشته وزارت امور 
خارجه دست کم پنج مورد تبادل زندانیان را با کشورهای آمریکا )دو نوبت(، فرانسه، تایلند 
و استرالیا )دو نوبت( انجام داده و طی آن هشت نفر از هموطنان )شامل استادان دانشگاه و 

فعاالن مقابله با تحریم ها( در مقابل 6 زندانی خارجی در ایران آزاد شده اند.

درباره عالج واقعی تحریم ها©
باوجود اظهارات صریح رهبر معظم انقاب 
اســامی در رد هرگونه مذاکــره دوباره با 
کشــورهای بدعهد غربــی، این روزها  اما 
برخی به انحای مختلف بــار دیگر از این 
موضــوع دم می زننــد. حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای در جلســه اخیر شــورای  عالی 
هماهنگــی اقتصادی که با حضور ســران 
قــوا برگزار شــد، دربــاره عــاج واقعی 
تحریم ها فرمودنــد: »دو راه در این زمینه 
مطرح است؛ نخســت خنثی سازی و غلبه 
بــر آن و دیگــری هم رفــع تحریم ها ]از 
مســیر مذاکره[. ما مسیر دومی را یک  بار 
امتحان و چند سال مذاکره کردیم ولی به 

نتیجه ای نرسید«.
این بیانات رهبر انقاب، حجت را بر همه 
برای تمرکز روی ظرفیت ها و توانایی های 
داخلی در حل مشــکات به جای چشــم 
دوختــن و دل بســتن به گشــایش های 
امام خمینی)ره(  خارجی تمام می کنــد. 
در ابتدای پیروزی انقــاب تعبیری زیبا 
بــه کار بردند کــه معنــای آن امروز هم 
قابل برداشت اســت. ایشان فرمودند: »ما 
با پیــروزی انقاب از دســت پهلوی رها 
شدیم ،اما از دست وابســتگانی که تفکر 
آن ها مرعوب آمریکا و جهان غرب اســت 
بــه این راحتی نجات پیدا نخواهیم کرد.« 
این تعبیر حکیمانــه توصیفی از وضعیت 
حقیقت  ماســت.  جامعــه  این روزهــای 
آن اســت که امروز در حوزه سیاســی، 
اقتصــادی و حتــی فرهنگی با کســانی 
مواجهیــم که دل در گرو غرب بســته اند 
و همه چیــز را از دریچــه ارتباط با آن ها 
می بینند و این وابســتگی ریشه بسیاری 
از مشــکات کشور اســت. آن ها در حد 
اعــا و آرمانی، جایگاه کشــورمان را در 
عربستان سعودی می بینند؛  دولت  ردیف 
به این معنی کــه ما صرفاً بتوانیم نفت را 
آن هم با اجازه طرف غربی بفروشیم و در 
قبــال آن کاال خریداری کنیم و آمریکا و 
اروپا با ما همان رفتاری را داشــته باشند 
که با ریاض دارنــد. در نگاه این افراد که 
همه دســتاوردهای بزرگ 40 سال اخیر 
را نادیده می گیرند، امــکان ندارد تهران 
بتواند بدون وابســتگی به غرب به قدرت 
منطقــه ای و جهانــی تبدیل شــود. این 
خودکمتربینی در قبال غرب همان چیزی 
است که بنیان گذار انقاب اسامی نسبت 
به آن انذار داده اســت. البته نکته جالب 
اینجاســت همین کســانی که همه چیز 
خود را به غــرب گره زده اند، هنگامی که 
با توصیه های دلســوزانه نیروهای انقابی 
مواجه می شوند، به بهانه های مختلف آن 

را نادیده می گیرند و رد می کنند. 
همان گونه که رهبر انقاب فرموده اند ما راه 
پر پیچ و خم گفت وگــو را یک بار امتحان 
کرده ایــم و بدعهدی و منفعت طلبی طرف 
غربی بر ما اثبات شده است. در این شرایط 
بهتر اســت جریان های داخلی متفق القول 
بر داشــته های خودمان تکیــه کنند و از 
رؤیاپردازی دســت بردارند. جوان هایی که 
با کمترین امکانات در جنگ هشت ســاله 
حماسه های بزرگی رقم زدند، اگر در عرصه 
اقتصــادی نیز به آن ها میدان داده شــود، 

می توانند مبدع ابتکارات بدیعی باشند. 
جمهــوری اســامی در منطقــه و حتی 
جهان از ظرفیت های کم نظیر و استثنایی 
برخــوردار اســت و با مدیریت درســت 
این ظرفیت ها می شــود در حوزه اقتصادی 
نیز راه های نرفته را به سرعت پیمود. رهبر 
انقاب در ســخنان اخیر خود به درســتی 
تأکید کرده اند که مشــکل ما نداشــتن یا 
ندانستن راهکار حل مشکات نیست، بلکه 
نیازمند همت، شــجاعت و اهتمام جدی 
و پیگیری برای اقدام هســتیم.  به عنوان 
نمونه اگر در ســال 1392 دولت به جای 
مذاکــره بی نتیجــه و بدفرجــاِم برجامی 
تصمیم می گرفت با تحریم ها مقابله کند و 
هزینه های این رفت وآمدها به پایتخت های 
غربی، صرف ساخت پاالیشگاه در مناطق 
مختلف مرزی می شــد، اکنون ما به جای 
داشــتن یک »ستاره خلیج فارس« صاحب 
چندیــن پاالیشــگاه بودیم. بــا این ایده، 
همچنیــن اشــتغال افزایــش می یافت و 
کوله بران به جــای قاچاق اجناس خارجی 
بــه  را  نفتــی  مشــتقات  می توانســتند 
همسایگان ببرند. نتیجه این ایده کوچک 
دالر  میلیاردها  بلوکه شــدن  از  جلوگیری 
درآمــد جمهوری اســامی بــود؛ چراکه 
تاجران خصوصی ریال به ریال ارز نفتی را 
به کشور باز می گرداندند. ولی یک مدیریت 
اشرافی همه این ظرفیت ها را با امید بستن 
به دست کدخدا نادیده می گیرد. مدیریت 
اشراف منش اســت که با نگاه ارباب رعیتی، 
مــردم را از صحنه نقش آفرینی سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی به حاشــیه رانده و الزم 
اســت در این نوع مدیریت بازاندیشی جدی 
صورت گیرد. این مردم آن هم با دست های 
خالی هستند که انقاب را بیش از 40 سال 
سرپا نگه داشته اند، پس اکنون هم الزم است 
نگاه ها از خارج بــه داخل بچرخد و گردش 

چرخ های اقتصاد کشور را به مردم بسپاریم.
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یادداشت روز

 محمدصادق کوشکی 
تحلیلگر سیاست خارجی
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 ایرنا   اندیشــکده راهبردی »الدیمقراطــی العربی« مصر در 
گزارشی به قلم »محمد عوده االغا« کارشناس مسائل خاورمیانه 
به نقش منطقه ای ایران پرداخت و نوشت: ایران با برخورداری از 
جایگاه متمایز ژئوپلتیکی در خلیج فارس بارها ثابت کرده است 

تأثیرگذارترین قدرت منطقه است وتوان تغییر روندها را دارد.
این اندیشکده مصری در نوشتار تحلیلی خود از وضعیت قدرت 
ایران درمنطقه آورده اســت: ایران در ســطح منطقه ای دارای 
اهدافی است. از زمان پیدایش ایران به عنوان یک نظام سیاسی، 
سیاست خارجی این کشور با جایگاه جغرافیایی آن در ارتباط 
است. این کشور از نظر موقعیت جغرافیایی با کشورهای عربی 
و اســامی هم مرز و  از جایگاه سیاسی، اقتصادی و راهبردی 
برخوردار است. از نظر موقعیت این کشور در دو حوزه جغرافیایی 
واقع شده که مورد توجه ایران است. این کشور در جنوب قفقاز 
قرار دارد و در جنوب هم با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
هم مرز بوده و این دو منطقه به دلیل داشتن مؤلفه هایی چون 
امتداد مذهب شیعه و ثروت های اقتصادی از جمله نفت و گاز 
طبیعی و عناصر ژئوپلتیک برای ایران اهمیت دارد. این موضوع 
سبب شده ایران در محاسبات خود در این زمینه بسیار دقیق 

عمل کند.
گزارش اندیشکده دموکراسی عربی می افزاید: سیاست ایران 
درباره منطقه جنوب قفقاز از مســائل سیاســی، اقتصادی و 
امنیتی تأثیر می پذیرد. ایران موفق شــده با کشورهای این 
منطقه به ویژه ارمنستان روابط متمایزی برقرار کند و با این 

کشــور در عرصه های مختلف همکاری داشته باشد. روابط 
ایران با کشــورهای جنوب قفقــاز از رقابت های منطقه ای 
و بین المللــی بــرای افزایش نفوذ و دســتیابی به طرح های 
اقتصادی بیشــتر در این منطقه هم تأثیر می پذیرد. اهمیت 
منطقه جنوب قفقاز برای ایران از این نظر است که این کشور 
تمایــل دارد منافع اقتصادی خود را در این منطقه تقویت و 
برای کاالهای ایران در این کشــورها بازاریابی کند. برقراری 
روابط با کشورهای منطقه جنوب قفقاز سبب می شود ایران 
تحریم ها را کنار زند و فضایی برای تحرک و اثبات جایگاه و 

قدرت سیاسی و دیپلماسی خود داشته باشد.
ایران بــه خلیج فارس به عنوان پلی بزرگ برای رســیدن به 
جایگاه بین المللی نگاه می کند و بارها در این منطقه ثابت کرده 

است می تواند بر روند رویدادها تأثیر گذارد و منافع کشورهای 
متخاصم را هدف قرار دهد.

این اندیشکده با اشــاره به توفیق ایران در امضای توافق نامه 
هسته ای و پایبندی به آن خاطرنشان کرده است: قدرت ایران 
در بهره برداری از جایگاه ژئوپلتیک خود در منطقه خلیج فارس 
در شــکل گیری این توافق نقش داشت؛ زیرا ایران بارها ثابت 
کــرده قدرت تأثیرگــذاری در روند رویدادهــا را دارد و تأثیر 
تحــرکات ایران از منطقه خلیج فارس تا بســیاری از مناطق 

راهبردی یمن و سوریه و لبنان هم ادامه دارد.
با وجود توجه ایران به مسائل جغرافیایی، این کشور به مناطقی 
کــه بر امنیت ملی آن تأثیر دارد و یا از آن تأثیر می پذیرد هم 
توجه کرده است و با این هدف، سراسر جهان اسام را در اولویت 
اهتمام خود قرار داده تا با استفاده از آن، تحریم های اقتصادی و 
سیاسی را که پس از انقاب علیه این کشور تحمیل شده است، 
خنثی سازد. این موضوع سبب شده یکه تازی غربی ها در مسیر 
به یغما بردن ثروت های منطقه با تهدید روبه رو شود. ایران در 
طرح منطقه ای خود کوشیده است به رقابت با آمریکا به عنوان 
تأثیرگذارترین کشور در منطقه خاورمیانه بپردازد. این در حالی 
است که کشــورهای عربی هیچ  گونه طرح منطقه ای ندارند و 
سیاست و محاسبات منطقه ای آمریکا هم دچار سردرگمی شده 
اســت. با توجه به این موارد، ایران در نظام روابط بین الملل با 
قدرت یابی متناســب با نقش و جایگاه خود در منطقه، الگوی 

جدیدی ارائه کرده است.

گزارش

یک اندیشکده مصری:

ایران تأثیرگذارترین قدرت منطقه است

 فارس  بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار شهید 
سلیمانی از تشکیل کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده ترور 
سردار شهید سلیمانی و همراهان ایشان در دادسرای تهران خبر داد. 
مسعود ستایشی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در 
نشست پیگیری و بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی و همرزمانش در دادگستری استان تهران که با حضور 
جمعی از مسئوالن قضایی برگزار شد، ضمن قدردانی از دادستان 
تهران خطاب به بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار 
شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: اهتمام جناب عالی بر این استوار 
باشــد در هر آن چه انجام می دهیم، رعایت جامع شرایط و حقوق 

بین المللی و داخلی مدنظر باشد.
در این نشست سید اشرفی، بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده 
ترور سردار شهید سلیمانی گزارشی از روند پیگیری حقوقی آن ارائه 
کرد و افزود: مشخصات 45 نفر از متهمان آمریکایی که در این جنایت 

نقش داشتند، ارائه شد و نسبت به صدور حکم بازداشت بین المللی 
متهمان از طریق سازمان پلیس بین الملل اقدام الزم صورت پذیرفت؛ 
اما متأسفانه به دلیل فضای سیاسی حاکم از صدور حکم بازداشت 
بین المللی متهمان امتناع کردند، ولی با این حال تحقیقات روند خود 

را طی کرد. به گفته وی، همچنین نیابت قضایی به 6 کشوری که 
پایگاه های آمریکایی ها در آنجا مستقر هستند، تنظیم و ارسال شد 
و به تازگی مطلع شدیم دولت عراق پاسخ این نیابت را آماده کرده 
و از مسیر دیپلماتیک در حال ارسال است. بازپرس ویژه رسیدگی 
کننده به پرونده ترور ســردار شهید سلیمانی یادآور شد: در حال 
حاضر درصدد تنظیم نیابت قضایی خطاب به دستگاه قضایی آمریکا 
هســتیم و قصد داریم دستگاه قضایی آمریکا را در معرض امتحان 
قرار دهیم تا ببینیم به رسیدگی به اتهامات متهمان می پردازند یا 
خیر. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از متهمان در کشور های 
همسایه رفت وآمد دارند، کمیته تعقیب و ردیابی متهمان در سطح 

دادسرای تهران در این باره تشکیل شده است.
سید اشرفی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: در حال حاضر 
به نوعی مرحله تحقیقات را به پایان می رسانیم و در مرحله صدور 

قرار نهایی و کیفرخواست قرار داریم.

خبر

بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی اعالم کرد

پرونده ردیابی متهمان ترور سردار سلیمانی در آستانه صدور کیفرخواست



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

قدردانی دبیر فدراسیون کشتی از آستان قدس رضوی    آستان: رئیس فدراسیون کشتی در پیامی از مساعدت آستان قدس رضوی در خاکسپاری پیشکسوت کشتی ایران و جهان قدردانی کرد. در 
پیام علیرضا دبیر خطاب به حجت االسالم  والمسلمین مروی آمده است: الزم دانستم مراتب تقدیر اینجانب و رضایتمندی جامعه کشتی از مساعدت های ارزشمند جنابعالی و زحمات وافر مدیران محترم بارگاه ملکوتی حضرت 

رضا)ع( در مراسم تدفین پیشکسوت پرافتخار کشتی ایران و جهان مرحوم حاج محمد خادم را تقدیم حضور نمایم. محمد خادم اَزَغدی مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد، 5 آذر در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

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

 ترور شهید فخری زاده نشانه استیصال مستکبران ©
در برابر اقتدار ملت ایران است 

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
با صدور پیامی اقدام تروریســتی نظام 
سلطه در ترور شهید محسن فخری زاده؛ 
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع جمهوری اسالمی ایران را محکوم 
کرد و آن را نشانه ای دیگر از استیصال 
دشمنان در برابر موفقیت ها و عزت ملت 

بزرگ ایران دانست. 
در پیام حجت االسالم  والمســلمین احمد مروی آمده است:  شهادت دانشمند 
مجاهد و انقالبی شــهید محسن فخری زاده به دســت تروریست های دون مایه، 
نشانه ای دیگر از استیصال دشمنان در برابر موفقیت ملت بزرگ ایران در شکست 
نظام ســلطه و پیشرفت چشــمگیر این ملت عزیز در فتح قله های اقتدار علم و 

فناوری است.
این دانشــمند مؤمن و انقالبی که در تمامی ســال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی حضوری مؤثر در عرصه های مختلف جهاد داشت، جزو پیشگامان توسعه 
علمی کشور و بنیان گذاران صنعت هســته ای بود و در جایگاه ریاست سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفــاع نیز خدمات ماندگاری را برای ملت بزرگ ایران 

اسالمی به یادگار گذاشت.
بدون شک توسل دشمنان ایران اسالمی به ترور و تروریسم که از اولین روزهای 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی آغاز شده و همچنان تداوم دارد، از سر ضعف 
و ناتوانی مستکبران عالم در برابر عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی بوده و بدون تردید این جنایت وحشیانه نیز با پاسخ قاطع و 

مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد.
اینجانب در جوار مضجع منور رضوی، شهادت این دانشمند فرزانه و جهادگر را به 
محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز شهید، جامعه بزرگ علمی کشور و عموم 
مردم گرانقدر تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن مجاهد شهید علو درجات 

را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

همزمانباهفتهبسیجمستضعفانانجامشد

اجرای رزمایش »مواسات و همدلی« با توزیع ©
بسته های معیشتی توسط بسیج آستان قدس رضوی

آستان: سومین مرحله طرح »مواسات 
و همدلــی« بــا آماده ســازی و توزیع 
بسته های ارزاق برای اقشار بی بضاعت 
حاشیه شــهر مشــهد صورت گرفت. 
به مناسبت فرا رســیدن هفته بسیج 
و  »مواســات  رزمایش  مســتضعفان، 
همدلــی« با حضور قائــم مقام تولیت 

آســتان قدس رضوی در بین بســیجیان حوزه مقاومت این آستان مقدس و با 
آماده سازی بسته های ارزاق برای توزیع میان خانوارهای کم برخوردار حاشیه نشین 

مشهد انجام شد.
مصطفی خاکســار قهرودی، قائم مقام آســتان قدس رضوی در جریان اجرای 
این برنامه حمایتی گفت: در مناسبت های مختلف به همت بسیج مستضعفین 
اقدام های متعددی انجام شده است. در ماه های اخیر که کشور در حال مقابله با 
بیماری کروناست، بسیج در کمک رسانی به نیازمندان هم نقش بسیار مؤثری را 

ایفا کرده است.
وی اضافه کرد: بسیج آستان قدس رضوی در این مسیر به همت همه بسیجیان 
عزیز تالش خود را به کار بسته است تا در این مرحله با تهیه بسته های معیشتی 

در خدمت مردم باشد. 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی، این اقدام را تالشــی در راستای حفظ و 
تقویت فضای کمک رســانی و نوع دوســتی معرفی و ابراز کرد: این طرح کمک 
مؤمنانه ای است که بسیجیان آستان قدس رضوی به تبعیت از دستور رهبر معظم 

انقالب به عنوان یک وظیفه و تکلیف مهم به آن توجه داشتند.
وی با قدردانی از این حرکت شایسته و ارزشمند افزود: این تالش و همکاری در 
یک حرکت خیرخواهانه تجســم پیدا کرده و امیدواریم این روحیه تداوم داشته 
باشــد و بسیجیان چون همیشه در خدمت مردم و نیازمندان کارهای مؤثری را 

به انجام برسانند.

سهمی در تحقق رزمایش مؤمنانه»
مجید علوی تبار، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی آستان قدس رضوی با اشاره به دو طرح اجرا شده در هفته بسیج اظهار 
کرد: همزمان با چهارم آذرماه، 40 بسیجی با حضور در سازمان انتقال خون، خون 

خود را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.
وی با تشریح جزئیات اجرای طرح مواسات در این حوزه مقاومت بسیج ادامه داد: 
به همت اعضای پایگاه های مختلف بسیج، بسته های اقالم کمک معیشتی تهیه 
شد و پس از شناسایی جامعه هدف توسط خود نیروها، ششم آذرماه این بسته ها 

در میان اقشار بی بضاعت شهر مشهد توزیع شد.

عضوکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیتأکیدکرد

 سیره رضوی محور اصلی پدافند فرهنگی©
 آستان: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: سیره رضوی 
می تواند محور اصلی پدافند فرهنگی قرار گیرد و باید از ابعاد مختلف آن بهره 

گرفت. 
هاجر چنارانی، درباره اهمیت برگزاری جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( اظهار کرد: 
ایران اسالمی افتخار میزبانی حضرت شمس الشموس)ع( را دارد. در واقع برکات 

معنوی حضور حضرت در زندگی تک تک ما شهروندان بارز و ملموس است.
چنارانی با اشاره به اینکه امروز همه چیز حول محور رسانه می چرخد بیان کرد: 
دشــمن اهمیت فضای مجازی و رســانه را به  خوبی درک کرده است و از این 
موقعیت برای شبیخون زدن استفاده می کند. ما نیز باید پدافند مناسبی در این 

فضا فراهم آوریم.
وی با تصریح بر اینکه تولیدات رسانه ای با محوریت امام رضا)ع( می تواند پدافند 
مناســبی در این شــرایط باشــد تأکید کرد: هر چه در این حوزه ایده پردازی و 
ســرمایه گذاری و تولید محتوا صورت بگیرد کم است. باید از ایده های نوین در 

حوزه رسانه با محوریت امام رضا)ع( و سیره رضوی بهره گرفت. 

آستان   آســتان قــدس رضوی با هدف 
محرومیت زدایی و ســاخت مسکن ویژه 
مســتضعفان، 2 هکتار از اراضی محدوده 
شــهرک شــهید باهنر مشــهد را واگذار 

می کند.
در راســتای عینیت بخشــی به منویات 
مقــام معظم رهبری مبنی بر رســیدگی 
به مجــاوران حــرم رضوی بــا تأکید بر 
مستضعفان و محرومان، تفاهم نامه ای بین 
آســتان قدس رضوی، شــهرداری مشهد 
مقدس، اســتانداری خراســان رضوی و 

کمیته امداد امام خمینی)ره( منعقد شد.
این تفاهم نامه پنجشنبه با حضور مصطفی 
خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی، مرتضــی بختیاری؛ رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، محمدصادق 
معتمدیان؛ اســتاندار خراســان رضوی و 
محمدرضا کالیی؛ شهردار مشهد مقدس 

به امضا رسید.
تسهیل و تأمین زمین در پهنه های حاشیه 
شمال و شــرق مشــهد با هدف ساخت 
واحدهای مسکونی ارزان قیمت هدف اصلی 

این تفاهم نامه است.
رشــد و پــرورش ظرفیت هــای تولید و 
اشــتغال محلی محرومــان، فراهم کردن 
فضای اشــتغال زایی و حمایت از ایده های 
کســب و کارهای خــرد و خانگی، تأمین 
مسکن ارزان قیمت و بهبود کیفیت اسکان 
در مناطــق کم برخوردار مشــهد مقدس 
مهم ترین اهدافی اســت که در قالب این 

تفاهم نامه دنبال می شود.
آستان قدس رضوی در قالب این تفاهم نامه 
متعهد شد 2 هکتار از اراضی شهرک شهید 
باهنر به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان 
را به منظور ســاخت واحدهای مسکونی 
ارزان قیمــت بدون اخذ حق تقدیمی و در 
قالب قرارداد استیجاری عرصه واگذار کند.

شــهرداری مشــهد نیز موظف است در 
زمینه شناســایی افراد متقاضی، تخفیف 
در پروانه هــای ســاختمانی و ارائه الیحه 
بخشودگی به شورای شهر در زمینه بدهی 
کمیته امداد به شــهرداری در این حوزه 

ورود کند.
کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز با هدف 
ســاخت هزار واحد مســکونی ویژه افراد 
مســتضعف به این تفاهم نامه ورود کرده 
است. گفتنی است اختصاص زمین برای 
ساخت 6هزار واحد مسکونی و بزرگ ترین 
بوســتان موضوعی شــرق شهر مشهد به 
وســعت 70 هکتار در راستای گسترش 
و بهبــود فضای رفاهی-تفریحی منطقه و 
همچنین اختصاص زمین به منظور ساخت 
خیابان شریانی جنوب محور خیابان حر با 
هدف کاهش ترافیک شهرک شهید رجایی 
از دیگر پروژه های آســتان قدس رضوی 
برای رفع محرومیت در حاشیه شهر مشهد 

است.

استاندارخراسانرضوی:
تالش آستان قدس برای ساماندهی »

حاشیه شهر قابل قدردانی است
اســتاندار خراســان رضوی با اشــاره به 
اختصاص 2 هکتار از اراضی آستان قدس 
رضوی در منطقه محروم شــهرک شهید 
باهنر به ســاخت واحدهای مسکونی ویژه 
مستضعفان، از ورود و اهتمام جدی تولیت 
این آستان مقدس در راستای ساماندهی 
اوضاع نابسامان حاشیه شهر مشهد قدردانی 

و تشکر کرد.
محمدصادق معتمدیان در مراسم امضای 
تفاهم نامه ساخت مسکن ارزان قیمت برای 
محرومان حاشیه شهر مشهد که با حضور 
مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی، مرتضی بختیاری؛ 
رئیــس کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
محمدرضا کالیی؛ شهردار مشهد در حرم 
مطهر برگزار شــد؛ با اشاره به اینکه یکی 
از تأکیدات مقام معظــم رهبری توجه و 
تمرکز بر حاشــیه شهرها برای ساماندهی 
اوضاع نابسامان آن هاســت، اظهار کرد: با 
عنایت تولیت آستان قدس رضوی نسبت 
به حاشیه شهر مشهد، طی تفاهم نامه ای 
2هکتار از اراضی آســتان قدس رضوی به 
منطقه کم برخوردار شــهرک شهید باهنر 
برای اجرای پروژ  ه های عمرانی اختصاص 

پیدا کرد.
وی اضافه کرد: همچنین در این تفاهم نامه، 
با آغاز عملیات عمرانی ساخت هزار واحد 
مسکونی در حاشیه شــهر مشهد شاهد 

همکاری صمیمانه  بین شهرداری مشهد و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( خواهیم بود.

استاندار خراســان رضوی به ساخت 10 
هزار واحد مســکونی در مناطق محروم و 
روستایی در سال 98 توسط کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اشاره کرد و گفت: در سال 
جاری طرح ساخت 6 هزار واحد مسکونی 
در مناطــق کم برخوردار شــهری را آغاز 
کرده ایم که ان شاءاهلل بتوانیم با کمک های 
بالعــوض و تخصیص وام هــای کم بهره 
و قرض الحســنه ســرعت اجرای پروژه را 

افزایش دهیم.
معتمدیــان در پایــان از زحمات آیت اهلل 
سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد 
به عنوان مسئول ستاد ساماندهی حاشیه 
شــهر در حوزه فرهنگــی و از ورود جدی 
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی؛ 
تولیت آستان قدس رضوی برای ساماندهی 

حاشیه شهر مشهد قدردانی و تشکر کرد.
شایان ذکر است؛ آستان قدس رضوی در 
قالب این تفاهم نامه متعهد شد 2 هکتار از 
اراضی شهرک شهید باهنر به ارزش تقریبی 
هزار میلیارد تومان را به منظور ســاخت 
واحدهای مسکونی ارزان قیمت بدون اخذ 
حق تقدیمی و در قالب قرارداد استیجاری 

عرصه واگذار کند.
پیــش از این نیز آســتان قدس رضوی با 
اختصاص زمین برای ساخت 6هزار واحد 
مســکونی و بزرگ ترین بوستان موضوعی 
شرق شهر مشهد به وسعت 70 هکتار در 

راستای گسترش و بهبود فضای رفاهی-
تفریحــی منطقــه و همچنین اختصاص 
زمین به منظور ســاخت خیابان شریانی 
جنوب محــور خیابان حر با هدف کاهش 
ترافیک شهرک شــهید رجایی برای رفع 
محرومیت از حاشــیه شــهر مشهد اقدام 

کرده بود.

شهردارمشهدتأکیدکرد
هم افزایی بی سابقه دستگاه های »

اجرایی برای رفع دغدغه  رهبر انقالب
آستان: شهردار مشهد گفت: در چهار دهه 
اخیر هم افزایی و همت بی سابقه ای از سوی 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی شهر مشهد 
برای رفع دغدغه های مقام معظم رهبری 

صورت گرفته است.
محمدرضا کالیی نیز در مراســم امضای 
تفاهم  نامه ســاخت مســکن ارزان قیمت 
برای محرومان حاشــیه شهر که با حضور 
مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی، مرتضی بختیاری؛ 
رئیــس کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
محمدصادق معتمدیان؛ استاندار خراسان 

رضوی برگزار شــد، با بیان 
اینکه شهرک شهید رجایی 
و باهنــر به عنوان چشــم 
حاشیه شهر مشهد شناخته 
می شــوند، اظهار کرد: این 
منطقــه همــه مؤلفه های 
حاشیه نشینی نظیر کالبدی، 
اجتماعی، امنیتی و... را دارد.
وی افزود: خوشــبختانه در 
رفع  برای  کنونی  شــرایط 
معظم  رهبر  دغدغه هــای 
انقــالب هم افزایی و همت 
خوبی از سوی دستگاه ها و 

نهادهای اجرایی شهر مشهد صورت گرفته 
به نحوی که می تــوان گفت این حجم از 
هم افزایی و همــکاری در چهار دهه اخیر 

بی سابقه است.
شهردار مشــهد ابراز امیدواری کرد که با 
پشتیبانی استانداری و کمک سایر نهادها 

این هم افزایی و همکاری ادامه پیدا کند.
کالیی با اشــاره به اینکه شهرداری برای 
مالــکان برنامه ریــزی کرده ولــی برای 
مستأجران با مشــکل مواجه است، افزود: 
خوشــبختانه رویکرد کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( توجه بیشــتر به مستأجران 
اســت از همین رو خألهای اجتماعی بر 
اساس این رویکرد پوشش داده خواهد شد.
شایان ذکر است؛ آستان قدس رضوی در 
قالب این تفاهم نامه متعهد شد 2 هکتار از 
اراضی شهرک شهید باهنر به ارزش تقریبی 
هزار میلیارد تومان را به منظور ســاخت 
واحدهای مسکونی ارزان قیمت بدون اخذ 
حق تقدیمی و در قالب قرارداد استیجاری 

عرصه واگذار کند.

تسهیل و تأمین 
زمین در پهنه های 

حاشیه شمال 
و شرق مشهد 

با هدف ساخت 
واحدهای مسکونی 

ارزان قیمت 
هدف اصلی این 
تفاهم نامه است

بــــــــرش

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت 
استمرار کمک های مؤمنانه ©اختصاص ۲۰ هزار متر مربع زمین به مسکن حاشیه نشینان

خادمیاران در ارومیه  
آستان: همزمان بــا هفته بسیج و سالروز 
رحلــت کریمه اهل بیــت)ع(، کمک های 
مؤمنانه خیران و خادمیاران کانون حضرت 
معصومه)س( در ارومیــه بین نیازمندان و 

آسیب دیدگان کرونا توزیع شد.
مسئول کانون حضرت معصومه)س( و گروه 
جهادی مصباح الهدی سازمان بسیج مداحان 
استان آذربایجان غربی اظهار کرد: این روزها 
و در این شرایط سخت کرونایی، عده ای از 
مردم با سختی زیاد معیشت خود را سپری 
می کننــد و به لحاظ اقتصــادی در تنگنا 
هستند، به همین سبب رزمایش همدلی، 
مواسات و کمک مؤمنانه در کشور فرصتی 
برای کمک به نیازمندان و اقشــار ضعیف 
جامعه فراهم کرده تا در این شرایط سخت 

نیز در کنار آن ها باشیم.
روحینه همتی اســالم لو بیان کــرد: این 
کمک ها شــامل 110 بسته کاالی ضروری 
مانند برنج، روغن، رب، قند، شکر، ماکارونی، 
گوشــت و حبوبــات، به همــت خیران و 
خادمیاران رضوی و بسیجیان سازمان بسیج 
مداحان استان بین آسیب دیدگان از کرونا 
در ارومیه توزیع شــد. وی ارزش هر بسته 
معیشتی را  4۵۵ هزار تومان و در مجموع 
۵00 میلیــون ریال عنوان کرد و افزود: این 

کمک ها تا پایان کرونا ادامه خواهد داشت.

قدردانی خادمیاران رضوی ©
از کادر درمان در اصفهان

آستان: خادمیاران رضوی به منظور تجلیل 
و قدردانی از زحمات کادر درمان بیمارستان 
الزهرا)س( اصفهان با پرچم متبرک رضوی 

به دیدار آنان رفتند.
سعید سروری زاده، مسئول کانون خادمیاران 
رضوی نورباران با اشاره به حضور خادمیاران 
رضوی در بیمارســتان الزهــرا)س( گفت: 
شیوع بی وقفه کرونا و افزایش تعداد بیماران، 
خســتگی کادر درمان را به دنبال داشــته 
است، از همین  رو کانون محله ای خادمیاران 
رضوی نورباران به مناســبت وفات حضرت 
معصومــه)س( در زمان تعویض کشــیک 
پرســتاران و پزشــکان این بیمارستان از 
زحمات کادر درمان تشکر و قدردانی کردند.
وی افزود: در این مراســم کــه خادمیاران 
همراه با پرچم متبرک رضوی در بیمارستان 
الزهرا)س( حاضر شــدند با اجرای ســرود 
و مداحــی حــال و هوای معنــوی در این 
بیمارســتان ایجاد کردند. در این مراســم 
که پاســدار علی مقواساز، جانشین فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( و معاون سازندگی 
ناحیه امــام رضــا)ع( و  همچنین جمعی 
از خادمیــاران کانون محلــه ای نورباران و 
بسیجیان ناحیه امام رضا)ع( حضور داشتند 
700 بسته میوه بین کادر درمان بیمارستان 

الزهرا)س( توزیع شد.

توزیع گوشت قرمز بین ©
نیازمندان سیستانی 

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
استان سیستان و بلوچستان از توزیع 300 
بسته گوشت قرمز و ۵هزار وعده غذای گرم 

بین نیازمندان این استان خبر داد.
دبیــر کانون هــای خدمت رضوی اســتان 
سیستان و بلوچستان با اشاره به گرامیداشت 
سالروز وفات حضرت معصومه)س(، خدمت 
به نیازمندان را از امور مهم یاد کرد و گفت: 
دســت گیری از نیازمندان و کمک به فقرا از 
جمله سیره عملی حضرت امام رضا)ع( است. 
دکتر خدایار بیان کرد: به همین منظور خیران 
و خادمیاران رضوی 300 بسته گوشت قرمز 
گوســفندی به وزن  2 کیلوگرم در مجموع 
به ارزش 60 میلیون تومان، همچنین 1۵0 
چراغ والر افزون بــر 4۵ میلیون تومان و ۵ 
هزار وعده غذای گرم تبرکی بین خانواده های 

نیازمند منطقه سیستان توزیع کردند. 

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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صنای�ع ش�هید مس�لمی در نظ�ر دارد خری�د م�وارد ذی�ل را از طریق 
برگ�زاری مناقصه عمومی به طور جداگانه به پیمانكاران واجد ش�رایط 
واگذار نماید . الزم به ذكر اس�ت جهت دریافت اس�ناد مناقصه داشتن 
رزومه شركت ، معرفی نامه الزامی است و تنها در صورتی اسناد مناقصه 
به نماینده شركت ارائه می گردد كه رزومه مورد تایید صنایع واقع گردد 
. از كلیه متقاضیان واجد شرایط ، دعوت می شود از تاریخ درج آگهی 
جه�ت دریافت اس�ناد مناقصه و پیوس�ت فنی قبل از مراجعه با ش�ماره 
تلفن های ذكر ش�ده حتمًا هماهنگ ش�ود :  36076253 و 36077569 
و 36076248-021 س�پس مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه 
از تاری�خ 1399/09/08 لغای�ت 1399/09/18 از س�اعت 08:00 صبح 
الی 12:30 و از ساعت 14:00 لغایت 15:30 خواهد بود و اسناد مناقصه 
را می بایس�ت تا پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخه 1399/09/22 به 
آدرس مذك�ور تحویل نمایند . اس�تعالم های واصله واجد ش�رایط در 
روز  یك شنبه مورخه 1399/09/23 راس ساعت09:00 صبح بازگشایی 
و بررسی خواهد ش�د . به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مهر یا سپرده معتبر 
، مخدوش و مش�روط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

* پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد .
هر ش�ركت كننده جهت حضور در یك یا چن�د موضوع مناقصه مختار 

می باشد . 
1- اخذ خدمات نگهداری از تاسیس�ات كارخانج�ات تولیدی به مدت 

یك سال شمسی
2- اخذ خدمات حمل ضایعات كارخانجات تولیدی به مدت یك س�ال 

شمسی
3- اخ�ذ خدمات نظافت فضای عموم�ی كارخانجات تولیدی به مدت 

یك سال شمسی
4- اخذ خدمات نگهداری فضای س�بز در س�طح صنع�ت به مدت یك 

سال شمسی
5- فورج و ماشینكاری اولیه قطعه با كد01/01-100 )قبل از فلوفرم( به 

تعداد 15/000 عدد 
6- فلوفرم قطعه با كد 01/03-100 به تعداد 15/000 عدد 
7- خرید ایزوله با كد 102026 به مقدار 10/000 كیلوگرم 
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آگهی فراخوان پیمانکاران
ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- معاونت عملیات 
فرودگاهی در نظر دارد بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات، مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( پروژه اجرای محوطه سازی 
و راه دسترس��ی ف��رودگاه گناباد به ش��ماره 2099001020000038 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
ت��دارکات  س��امانه  درگاه  طری��ق  از  پاکت ه��ا  بازگش��ایی  و  مناقصه گ��ران 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت عدم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند.
1- ش��رکت ها می بایست دارای رتبه چهارراه و ترابری، پنج ابنیه از سازمان 

برنامه و بودجه کشور باشند.
2- مدت اجرای پروژه 12 ماه و مدت تضمین 24 ماه می باشد.

3- ب��رآورد پ��روژه ب��ر اس��اس فه��ارس به��ای پای��ه س��ال 99، مجموع��ًا 
71/837/480/625 )هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و سی و هفت میلیون 

و چهارصد و هشتاد هزار و ششصد و بیست و پنج( ریال می باشد.
4- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 3/600/000/000 )سه میلیارد و ششصد 

میلیون( ریال می باش��د که بر اس��اس آیین نامه تضمی��ن معامالت دولتی به 
ش��ماره 123402/ت50659- ه� م��ورخ 94/9/22 مورد پذیرش خواهد بود.

5- تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 99/9/05 می باشد.
6- مهل��ت زمان��ی دریافت اس��ناد مناقص��ه از س��امانه: س��اعت 16/00 روز 

چهارشنبه 99/9/12
7- مهلت زمانی ارس��ال پاکت »الف« و بارگذاری پاکت ها در سامانه: ساعت 

14/00 روز شنبه 99/9/29.
8- زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی ساعت 9/30 صبح روز یک شنبه 

99/9/30
9- سایر اطالعات و جزییات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

10- جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر در خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائه 
پاکت ه��ای »ال��ف« با ش��ماره تلف��ن 63148646 تماس گرفته ی��ا به آدرس 
ته��ران- فرودگاه مهرآباد- خیابان معراج- س��اختمان ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران- طبقه چهارم- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها، یا 

به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 
شناسه آگهی 1052049 م الف 6172

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
 معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها

قائممقامتولیتاینآستانتأکیدکرد

 ورود جدی آستان قدس به ساخت مسکن محرومان©
آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تخصیص زمین از سوی آستان قدس 
رضوی به کمیته امداد امام خمینی)ره( را گامی در راســتای تحقق خدمت رسانی به 
محرومان ذکر کرد و گفت: با همت آستان قدس رضوی و مشارکت سایر دستگاه های 
اجرایی گره هایی که مردم حاشــیه شهر مشــهد مدت های طوالنی در انتظار فرج و 

گشایش آن بودند، به زودی باز خواهد شد.
خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در مراسم امضای تفاهم نامه 
ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان حاشیه شهر مشهد که با حضور سیدمرتضی 
بختیــاری؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، محمدصادق معتمدیان؛ اســتاندار 
خراسان رضوی و محمدرضا کالیی؛ شهردار مشهد برگزار شد، گفت: به همت آستان 
قــدس رضوی و با موافقت و حمایت تولیت این آســتان مقدس، امروز گامی بزرگ 
برای رفع مشکل حاشیه نشینی برداشته شد و امیدواریم با مساعدت و همکاری سایر 
دســتگاه های اجرایی طرف قرارداد در این تفاهم نامه گره هایی که مردم حاشیه شهر 

مشهد مدت های طوالنی در انتظار فرج و گشایش آن بودند، باز شود.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی بهره وری موقوفات و استفاده از منابع در اختیار خود 
برای رفع معضالت شهری و مشکالت اجتماعی را وظیفه خود می داند و در طول سال 
جاری این دومین بار است که با موافقت تولیت معزز آستان قدس رضوی با اختصاص 
زمین، اقدامی عملیاتی برای خدمت به محرومان حاشیه شهر مشهد صورت می پذیرد.

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای رفع کامل 
محرومیت در حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: با این اتفاق بزرگ باری از دوش کمیته 
امداد برداشته خواهد شــد تا عالوه بر تأمین مسکن نیازمندان، اقدام هایی نیز برای 

تحقق محرومیت زدایی و خدمت رسانی در این منطقه انجام شود.
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مساجد، فعال در ایام کرونا؛ »ان جی او«ها همچنان منتظر دعوت نامه !    اندیشه: داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در یادداشتی نوشت: کرونا نشان داد کدام گروهای 
مردمی اهل خدمت هستند. در چند دهه اخیر صدها گروه مردم نهاد مجوز گرفتند. پس، مشکل در بی اعتمادی نیست مشکل در این است که اغلب این مؤسسات مردم نهاد برای خدمت تأسیس نشدند. برای خدمت رسانی 
نیاز به دعوت رسمی نیست. مساجد و هیئت های مذهبی از همان روزهای اولیه شیوع ویروس وارد عمل شدند ولی متأسفانه کارشان را به تعطیلی کشاندند. اما NGOها همچنان منتظر دعوت نامه رسمی هستند!

آسیب شناسی فرار یا فراری دادن استعدادها )1(

دیوار گدایی و پل خودباوری©
چه بر ســر ما آمــده یا آورده اند که امروز مثل جــن زده ها رفتار می کنیم؟ 
جن زدگی خودبه خود به وجود نمی آید، بلکه می تواند سمی باشد که خودمان 
با دســت های خود به شــریان های روح و روانمان تزریق می کنیم. مثل فرد 
مبتال به بیماری اعتیاد که مرتب به خود مرفین و مواد دیگر تزریق می کند 
تا حالش میزان بماند، درحالی که اصاًل وضعیت مناســبی ندارد و در بدترین 
حالت ممکن به ســر می برد، بی آنکه به آشفتگی و پندارپریشی خود اشراف 

داشته باشد. 
»تجددخواهی کاذب« چنین سمی است که از دوره ظهور قاجار در حیطه های 
فرهنگی کشور توسط »روشنفکران« غرب شیفته قربانی می گیرد: جوانان این 
مرز و بوم. ما در بســیاری از مواقع با دو نوع تجددخواهی مواجه هســتیم: 

تجددخواهی درون جوش و برون جوش که در نقطه مقابل هم قرار دارند.
تجددخواهی درون جوش به نوعی از تحول خواهی گفته می شود که از بطن 

و متن جامعه برخاسته شده باشد.
 این نوع تجددخواهی می تواند از بیرون هم الگوبرداری هایی را داشته باشد، 
ولی نباید این الگوبرداری ها خاســتگاه و منشأ این تجددخواهی را تشکیل 
بدهد. تجددخواهــی برون جوش نوع دیگر تحول خواهی اســت که بطن و 
خاستگاهش برگرفته شده از اندیشه ورزی ای است که درون جامعه و تاریخ 

فرهنگی و فکری آن ریشه و مصداق ندارد. 
بــه این نوع نگاه که اغلب منجر به زیر پا گذاشــتن ابعاد هویتی و فرهنگی 
است، اندیشه ورزی کاذب گفته می شود.غرب گدایی یکی از مصادیق این نوع 

از اندیشه ورزی تک بُعدی است.
 غرب گدا اندیشــه ورزی فرهنگ های دیگر را نه تنها به عاریه می گیرد، بلکه 
آن هــا را به طور همه جانبــه و بدون مالحظه شــاکله های درون فرهنگی به 
جهان بینی و قانون اساسی اندیشــه ورزی خود تبدیل می کند. غرب گدایی 

نوعی تکدیگری است که تیشه ای بر ریشه کرامت انسان است.
جن زدگی، کلیت دنیای ذهنی تجددخواهان غرب گدا را طوری احاطه کرده 
اســت که تنها نگاه خود را »درســت و رهایی بخش«می پندارند و همزمان 

واقعیت ذهن مخالفانشان را »تعصب« تلقی می کنند.
 توهم تجددخواهی مبتنی بر تقلید این طیف، نه تنها سبب ایجاد یک شکاف 
همه جانبه در کشور شــده، بلکه چرخ های تغییر و تحول واقعی را در آن تا 
حدود زیادی به گل نشانده است. جن زده های تجددخواه که در خود اراده ای 
برای ایجاد تحول خودجوش نمی بینند، در جامعه از غرب بهشتی می سازند 

مبنی بر اینکه تنها آنجا مکان اندیشه، آزادی، توسعه و پیشرفت است.
 این تلقین در ابعاد وسیع ســبب ایجاد بی اعتمادی به توانمندی های خود 
و ازخودبیزاری دینی و فرهنگی می شــود و جامعه را در نهایت به تســلیم 
تمدنی و عبور از همه ارزش های مدنی، ملی و فرهنگی می کشــاند. این نوع 
تجددخواهی به این دلیل کاذب اســت که در فرهنگ ایران ریشه ای ندارد و 
الجرم موجب احساس حقارت، خشکاندن استعدادها، شکاف اجتماعی و فرار 
مغزها می شــود تا جایی که نخبگانی که در المپیادهای علمی می درخشند، 

ناخودآگاه سر از کشورهای غربی درمی آورند.
تجددخواهی کاذب از همان روزهای اول انقالب اسالمی با این خاستگاه که 
باید با پشــتوانه اراده ملی و به کارگیری ظرفیت های بالفعل جامعه، کشور 
را بســازیم و جایگاه خود را در منطقه و جهان مشخص کنیم، مخالف بوده 
اســت و امروز نیز در جامعه با شعار »هیچ کس این حکومت را نمی خواهد« 
بی وقفه در افکار عمومی جوالن می دهد و با تزریق نگاه غرب گدایانه خود به 

آن موجب وسوسه این ظرفیت ها می شود. 
بخش عمده شکاف اجتماعی و بحران هویتی به خصوص در نسل جوان امروز 
از همین تجددخواهی کاذب سرچشــمه می گیرد. با کمک آمار استنباطی 
می توان نشــان داد این افراد از جمله کسانی هستند که به علت عدم اعتقاد 
درونی به تحول واقعی و خودجوش، نه تنها فرزندان خود را برای تحصیل به 
آمریکا، کانادا و کشورهای اروپای غربی می فرستند، بلکه خانواده خود را نیز 

برای زندگی یا اقامت طوالنی راهی این کشورها می کنند.
اگر انگیزه ای برای بهبود شرایط و سالمتی نهادها و روابط مبتنی بر همگرایی 
در کشــور وجود دارد، باید آستین باال بزنیم و با نگاهی واقع بینانه تیشه های 
ریشه های فرهنگی و تمدنی کشور را مورد آسیب شناسی ریشه ای قرار دهیم.

 باید مشخص شود چه پارامترهایی موجب می شوند این مسئوالن تجددخواه 
اغلب عالی رتبه، پنهان یا آشــکار دوسویه عمل کنند و چه کسی یا کسانی 
به آن ها این اجازه را می دهند. این چندگانگی شــخصیت سیاسی باید مورد 
آسیب شناســی ریشــه ای قرار گیرد که چرا از یک سو فریاد انقالبیگری سر 
می دهند و می خواهند با پایبندی ظاهری به شــعائر و مناســک اســالمی 
»همرنگ جماعت« باشند، ولی از سوی دیگر فرزندان خود را برای تحصیل به 
همان کشورهایی می فرستند که آن ها را در شعارهایشان باعث و بانی عقب 

افتادگی ایران قلمداد می کنند. 
غرب گدایــی و ارزش گریزی عملی و نظری از شــاخصه های تجددخواهان 
غرب گداست. تندروهای این جریان برای ایران در جام جهانی »آرزوی باخت« 
می کنند، کفش و لباسی که ما بر تن داریم را اکتشاف غرب جلوه می دهند 

و بهترین دستاورد ایران را »آبگوشت بزباش« می دانند. 
آن ها به خوبی می دانند چگونه می توان روحیه خودباوری را در جامعه برای 

غرب گدا کردن آن تضعیف کرد و از بین برد. 
حجم وســیعی از اظهارنظرهای این تجددخواهان در مناظرات، مکتوبات و 
سخنرانی ها علیه ارزش های دینی، فرهنگی و حتی ملی بیان شده است که 
باید در یک گفتمان مبتنی بر اســتدالل مورد آسیب شناسی سیستمی قرار 
گیــرد. کارنامه این ارزش گریزی بلند اســت: حمله به قیام کربال، توهین به 
احکام اســالمی، اهانت به مقدسات و شهدا و صدها مورد دیگر با شیوه های 
مختلف در روزنامه ها و نشــریات و ســخنرانی های افــراد جریان تندروی 
تجددخواه ثبت شــده است. با این خیمه شب بازی ها می خواهند ادای غرب 
را که فرهنگ و تاریخی دیگر دارد، دربیاورند و کشور خود را متحول کنند. 
غرب دیده های غرب نفهمیــده و غرب ندیده های غرب گدا زمانی می توانند 
به خود و جامعه کمک کنند که دســت از ایــن خودحقیرپنداری بردارند و 
ایران محور و مردم محور عمــل کنند، بدون اینکه تعامل و مراوده مبتنی بر 

احترام متقابل با کشورهای دیگر را نادیده بگیرند.

حبیب اهلل  حجت االسالم  اندیشه/   
بابائی، رئیس پژوهشــکده فرهنگ 
علوم  پژوهشگاه  تمدنی  مطالعات  و 
گذشــته  در  اســالمی    و فرهنگ 
تمدن ها، حکمت ها و اندرز ها و گاه اشعار 
و ضرب المثل هــا و گاهی هــم آیه ها و 
در  فرهنگی شده  دعاهای 
مناسبات  به  نظم بخشــی 
شــکل بندی  و  انســانی 
آثــار  اجتماعــی  نظــام 
درخوری داشــته اســت. 
یک  بزرِگ  اثرگذاری های 
برآمده  جمله ِحکمی نوعاً 
از محتوای فشرده )فحوای 
آن  در  معنوی(  و  منطقی 
می تواند  که  اســت  جمله 
در عیــن کوتــاه و ســاده 
بــودن و در لحظه بــودن، 
نافذ  بشــر  تاریخ  عمق  در 
گردد. این جمالت تاریخی 
انســانی،  حکمت هــای  و 
محدود بــه یک فرهنگ یا 
نیست،  خاص  ســرزمینی 
هســتند  جمله هایی  بلکه 
سطح  در  و  فراســرزمینی 
برای  جهانی؛ مثــاًل »آنچه 
برای  می پســندی  خــود 
دیگری هم بپســند )احب 
لنفسک(«،  تحب  ما  للناس 
دانش  گــور  تا  »زگهــواره 
بجــوی )اطلبــوا العلم من 
المهد الــی اللحد(«، »عالم 
زنبور بی عســل  بی عمل 
است )عالم بال عمل کشجر 
بالثمر(« و یا جمله سعدی 
کــه »بنــی آدم اعضــای 
یکدیگرنــد که در آفرینش 
ز یــک گوهرند« همه جمالتی هســتند 
که در همه فرهنگ ها مبنای بسیاری از 
کنش های اجتماعی به حساب می آیند. 
برخــی از این جمالت کلیــدی هم نه 
متعلــق  به همه جهــان بلکه مربوط به 
قلمرو اعتبار یک تمدن اســت، هرچند 
ممکن اســت قابلیت های فراتمدنی هم 
داشته باشد؛ مانند آیه ها و جمالت ذیل 
در قلمرو جامعه مســلمین: »و اعدوا لهم 
ماســتطعتم من قوه«، »و امرهم شوری 

بینهم«، »کنتم خیر امه اخرجت للناس« 
)کــه بنابر برخی نظرات شرق شناســان 
همین آیه نقطه عزیمت تمدنی مسلمانان 
بوده اســت( و »هیهات منا الذله« که هر 
یک از این ها در فرهنگ مســلمانان به 
عنوان یک متن نهادینه شده در سبک و 
سلوک زندگی مسلمانان تعیین کننده و 

اثرگذار بوده است.

صلوات و ایجاد شبکه ای از باور، »
ارزش و معنا

در ایــن میان ذکر صلــوات )اللهم صل 
علی محمــد و آل محمــد( از جمالت 
و دعاهای ســاده و در عین حال بسیار 
فشــرده و عمیقــاً اثرگــذار در فرهنگ 
مســلمانان اعم از شــیعه و سنی بوده و 
در طول تاریخ اســالم و گذشته تمدن 
اسالمی بســان کلمه طیبه ای شبکه ای 
از بــاور، ارزش و معنــا را به وجود آورده 
اســت. شــاید هیچ جملــه ای همچون 
صلــوات در زندگــی روزمــره عبادی، 
اجتماعــی، فرهنگی، سیاســی و حتی 
زیســت اقتصادی مســلمانان )در بازار 
مســلمین( این اندازه رواج نیافته است. 
فرهنــگ صلوات در میان مســلمانان از 
یک طرف ریشــه در قرآن دارد، آنجا که 
خدا می فرماید »إِنَّ اهللَ َوَماَلئَِکَتُه یَُصلُّوَن 
َِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْیِه  َعلَی النَِّبيِّ یَا أَیَُّها ال
َوَســلُِّموا تَْســلِیًما«؛ از طرف دیگر ریشه 
در نمــاز روزانه مســلمانان و صلوات در 
ذکر تشــهد و قنوت و ســجده و رکوع  
و همچنین در شــخصیت قدســی خود 
پیغمبر و روایات فراوانی از شیعه و سنی 
در فضیلت صلــوات دارد. البته این ذکر 
و دعای رحمت و محبت که مســلمانان 
بدان خو گرفته اند و در همه ساحت های 
زندگی از آن استفاده می کنند، کمتر در 
اندیشه ها و تأمالت آکادمیک مسلمانان 
مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته است.

 درســت اســت که ذکر صلوات بازتاب 
ارزش هــای فرهنگی جامعه مســلمانان 
در مورد »پیامبر رحمت« اســت و وصف 
پیامبر به »رحمه للعالمین« از سازه های 
بسیار مهم در شــکل بندی جامعه ای بر 
بنیان رحمت و مودت اســت ولی خود 
فعل صلوات و تکــرار آن نیز نه فقط به 
مثابه یک سلوک معنوی روزانه و نه تنها 

به عنوان یک عامل انسجام و پیوستگی 
اسالمی، بلکه به مثابه یک شعار هویتی 
در میان مســلمانان بوده اســت و آن ها 
را در وصف رحمت و تأســی به حضرت 
محمد)ص( تعین بخشــیده است. اینکه 
برخی از محققان و حتی شرق شناســان 
بر نقــش پیامبر گرامی اســالم)ص( و 
شــخصیت کاریزمای ایشــان در ایجاد 
نوعی از وحدت در تمدن اسالمی تأکید 
داشــته اند، بخشــی از آن برخاســته از 
سریان ذکر صلوات در میان مسلمانان و 
تمرین های روزانه آن ها )در جهان اسالم 
و بلکه حتی مسلمانان ساکن در دنیای 

غرب( در توجه به رسول رحمت است.

صلوات بدون »تسلیما« فرایند »
رحمت در نظام مناسبات مسلمانان 

را کامل نخواهد کرد
نکتــه مهم و شــاید تلخ آنکــه هرچند 
مســلمانان امــروز بــا ذکــر صلــوات 
روزانه شان، شبکه ای از معانی رحمت را 
در اندیشه و ایمان خود ایجاد کرده اند و 
نوعی از فرهنگ متفاوت بر پایه رحمت 
ساخته اند، اما تتمه صلوات بر پیامبر در 
آیه 56 ســوره احزاب، عبارت »و سلموا 
تســلیما« کمتر مورد توجه مســلمانان 
بوده اســت. تا زمانی که مســلمانان در 
کنار دعای صلوات بر پیامبر در ســبک 
و ســلوک زندگی روزمره خود تســلیِم 
گفته هــا و دســتورات نبــی اکرم)ص( 
نشوند، صلوات به تنهایی فرایند رحمت 
در نظام مناسبات مســلمانان را  کامل 
نخواهد کــرد و وضعیــت آزاردهنده و 
کاریکاتورِی برخی از جوامع اســالمی را 

سامان نمی بخشد.
در ایــن باره، توجه به دعای دوم )دعای 
صلوات( از صحیفه سجادیه که تفسیری 
از معنای صلوات و فلسفه صلوات بر آن 
رسول رحمت است می تواند قابل توجه 
باشد: اینکه پیامبر همه چیز را از دست 
داد تا رضای خدا را  بدست آورد، بدنش 
را در معرض سختی ها و خستگی ها قرار 
داد، با خویشان و بستگانش در راه رضای 
خدا مبارزه کرد، از نزدیکانش دوری کرد 
و با دورترین مردم دوستی نمود، از وطن 
خود به بالد غربــت هجرت نمود و این 

همه از دست شستن ها و بُریدن ها را برای 
دین خدا، آیین الهــی، دعوت به طریق 
خدا و کســب رضای خداوند انجام داد و 
این چنین رضا و رحمت خدا را به خود 
جلب کرد. آنچه پیامبر را سزاوار رحمت 
مستمر الهی و دعای فرشتگان و مؤمنان 
ساخت، »ال«های بزرگی بود که حضرت 
محمد)ص( بر آن جرئت و جسارت کرد 
و از آن ها چشم پوشید )اَللُّهمَّ َفارَفعُه بَِما 
َکَدَح فِیَک اِلی الّدَرَجه الُعلَیا ِمن َجنَِّتک(. 

نفی های بزرگ تمدن ساز»
نکته مهم در نه گفتن های بزرگ پیامبر، 
یــک »نعــم« و »بله «ی بزرگــی بود که 
پیامبر بر آن اصــرار ورزید و همان بود 
که نه گفتن هــای محمــد)ص( را معنا 
بخشــید. آن بله  بزرگ توجه به خدای 
متعال و جلب رضــای الهی بود و بس. 
به بیــان امام ســجاد)ع( در ایــن دعا، 
چشم پوشــیدن ها و دست شســتن های 
پیامبر همــه برای دین خدا، رضای خدا 
و رســالت الهی بود. همین غایت بزرگ 
بود که به نفی هــای بزرگ پیغمبر معنا 
داده و پیامدهای بزرگ تمدنی را در پی 
آورد. بدین سان روشن است که همیشه 
ترک و نفی و نه گفتن ها به معنا منتهی 
نمی شود بلکه گاهی همین نه ها موجب 
خأل و پوچی  می شــود مگــر آنکه این 
سلب ها در پرتو یک ایجابی باشد و همان 
امر ایجابی، نیستی را به هستی تبدیل و 
آن را ماندگار ســازد. کلمه الاله اال اهلل در 
نگاه برخی از اندیشــمندان همین جمع 
و ترکیبی اســت بین »ال« و »نعم« که آن 
را زیبــا و با معنا می ســازد )در این باره 
می توانید نوشته »اهمیت فضای خالی در 

هنر اسالمی« را ببینید(. 
اکنون تأسی مسلمانان به پیامبر رحمت 
نیــز باید در جمع بیــن »ال« و »نعم«های 
بزرگ در جهان امروز اسالم باشد تا جهان 
کنونی اسالم را مشمول رحمت بزرگ الهی 
کند. اگر امت اسالم و نخبگان جهان اسالم 
بر همیــن منطِق عمیِق صلوات اســتوار 
بماننــد و به »صلوات« و »تســلیم« به طور 
توأمان تأســی کنند، بی شک تلخی های  
امت اسالم به شیرینی بدل شده و رحمت 
و رضوان مطلق الهی به طور مستمر شامل 

حال امت اسالم خواهد شد. 

 »صلوات« شبکه ای از باور، ارزش و معناست

بی توجهی به پژوهش آکادمیک درباره رواج »صلوات« در زیست مسلمانان
 چگونه با تحریم اقتصادی ©

مواجه شویم؟
روان پزشکی آمریکایی- سوئیسی به نام الیزابت کوبلر 
راس، تحقیقی بسیار جالب انجام داد: آدم ها چگونه با 
مرگ روبه رو می شوند؟ این تحقیق گسترده تر شد و از 
روان شناسی مرگ تا سوگواری عشق را دربرمی گرفت. 
این تحقیق آن قدر معروف شــد که از آن به بعد او را با 

این عنوان صدا زدند: مرگ شناس!
در گذشته برخی پژوهشــگران از افراد می پرسیدند: 
»اگر به شــما بگویند فقط یک روز دیگر زنده اید، چه 
می کنید؟« این ســؤال را می شــد با تخیل یا تظاهر 
جواب داد. اما او مستقیم زد به قلب واقعیت و با کسانی 
زندگی کرد که همســایه دیوار به دیوار مرگ بودند. او 
فهمید معموالً آدم ها در مواجهه با مرگ یا فقدان پنج 
مرحله را طی می کنند. بعدها نظریه او توسعه و کاربرد 
بســیار بیشتری پیدا کرد و ما متوجه شدیم این مدل 
در موقعیت های متعددی کاربرد دارد. وقتی می فهمیم 
سرمایه گذاری مان یک شبه نیســت و نابود شده است؛ 
وقتی می فهمیم تحریم های آمریکا بیشتر شده است، 

فازهای مواجهه با این بحران ها چیستند؟ 
فاز شــوک و انکار: خبر را که می شــنویم شوکه و 
مبهوت می شویم. سکوت همه جا را فرا می گیرد. سپس 
خودمان را جمع و جور می کنیم و سعی می کنیم خبر را 
نادیده بگیریم. سعی می کنیم صورت مسئله اضطراب آور 
را پاک کنیم: حتماً اشتباه می کنی! دروغ است! نه بابا! 

رسانه ها شلوغش کرده اند!
فاز خشــم: در این مرحله معموالً از انکار دســت 
برمی داریم اما نمی خواهیم موضوع را به راحتی بپذیریم؛ 
عصبانی می شویم و مدام می پرسیم: چرا من؟ حتماً این 
جمله کلیشه ای در فیلم ها را شنیده اید که آدم ها رو به 
آسمان فریاد می زنند خدا... آخه من چه گناهی کرده 

بودم؟ این همان فاز خشم است. 
فاز دســت و پا زدن و جر و بحث: در این مرحله 
ما دیگر خشمگین نیستیم اما هنوز دلمان می خواهد 
به موقعیت قبل بازگردیم. ســعی می کنیم ســالمت 
یا سرمایه از دســت رفته مان را به نوعی بازگردانیم. از 
موضع انفعال تالش می کنیم؛ چانه می زنیم؛ خواهش 

می کنیم و... .
فاز افسردگی: پیشاپیش شکست/ مرگ/ ورشکستگی 
را می پذیریــم. برای خودمان عــزا می گیریم. پس از 
شــنیدن خبر مرگ، به خاطــر برنامه هایی که هرگز 
فرصت انجامش را پیدا نکردیم و به خاطر رؤیاهایی که 
هرگز به آن ها دست پیدا نمی کنیم و... از دیگران کناره 

می گیریم؛ ریتم زندگیمان ُکند می شود و... .
فاز تســت و پذیرش: خود را برای مو قعیت جدید 
آمــاده می کنیم و شــروع می کنیم به پیــدا کردن 
راه حل های عملی و تست کردن آن ها و فهمیدن اینکه 
کــدام یک کار می کند و کدام نه. در این حالت ممکن 
اســت بهبودی نسبی شروع شود و احساس امیدواری 
مجدد شــکل می گیرد کمااینکه بسیاری از کام مرگ 
دوباره به زندگی برگشــتند یــا کاری جدید پیدا و یا 

سرمایه، اعتبار و کسب وکارشان را احیا کردند.
این پنج فاز لزوماً به ترتیب نیستند. الزاماً همه از تمام 
این مراحل عبور نمی کنند. برخی ممکن است بین این 
مراحل رفت و برگشت کنند؛ بعضی ها ممکن است اصاًل 
به مراحل نهایی راه پیدا نکنند. حال با دانستن این مدل 

در قبال بحران های فردی یا جمعی چه باید کرد؟ 
یک: بدانیم تنها فازی که ارزش افزوده دارد همان فاز آخر 
است. با انکار، خشم، افسردگی، فحش دادن به استکبار 

جهانی و آتش زدن نمادها چیزی درست نمی شود.
دو: مهم ترین گام برای آغاز فاز پنجم یعنی تســت و 
پذیرش، آگاهی عمیق از بحران است. یعنی اینکه باید 
به خوبی ساختار تحریم ها را بفهمیم، تأثیرات آن را بر 
کسب وکار و صنعت و تجارت و حوزه کاری خودمان 

ارزیابی کنیم.
سه: گذار از تحریم ها با گفتار درمانی و فیگور آمدن و 
سخنرانی و راه حل های فانتزی و تکرار انکار بی تأثیر 
بــودن تحریم ها امکان پذیر نیســت. مدیریت این 
بحران، راه حل هاِی عملِی تکنیکاِل جزئِی مورد به 

مورد می خواهد.
چهار: از ترس مرگ، خودکشی نکنیم! این جمله نیچه 
را به خاطر بســپاریم که »آنچه مرا نُکشد، نیرومندترم 

می سازد؛ این را در مدرسه َجنِگ زندگی آموخته ام«.

اینکه برخی از 
محققان و حتی 
شرق شناسان 
بر نقش پیامبر 
گرامی اسالم)ص( 
و شخصیت 
کاریزمای ایشان 
در ایجاد نوعی از 
وحدت در تمدن 
اسالمی تأکید 
داشته اند، بخشی 
از آن برخاسته از 
سریان ذکر صلوات 
در میان مسلمانان 
و تمرین های 
روزانه آن ها در 
توجه به رسول 
رحمت است
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کارت مل���ی وکارت خ���ودروی س���واری پ���ژو تاکس���ی 
دو  ه���ر  ۲۶-۵۲۲ت۱۵  ای���ران  پ���اک  بش���ماره  زرد 
بنام ش���کر کارگر ف���اح فرزند ابراهیم بش���ماره ملی 
۰۸۲۷۹۸۷۹۰۰ متول���د ۵۶ مفقودگردی���ده وازدرج���ه 

اعتبار ساقط میباشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور سیکلت روان مدل 
۱3۸۸ رن���گ آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۱۵۶۶۹/۷۶۱  
شاس���ی  ش���ماره  و   ۵۱۰۰۰4۰۱۲ موت���ور  ش���ماره 
NEK***125A8805038 ب���ه مالکیت محمد حافظی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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6

اینجانب سیده سمیه وحدتی روحانی مالک خودروی 
وانت پیکان به شماره انتظامی ایران ۲۶-۹۶۸ص ۵۵ 
بشماره شاسی  NAAA4۶AA۶AG۱۱۷4۷۷ وشماره 
موت���ور ۱۱4۸۹۰۱۶۹4۵ بعل���ت فقدان اس���ناد فروش 
سندکمپانی تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور 
را نموده اس���ت لذا چنانچه هرک���س ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت ده روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع 
درپیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
اس���ت پ���س از انقضای مهل���ت مزبور طب���ق ضوابط 

مقرراقدام خواهدشد.
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آگ

شناس���نامه)برگ س���بز( ن���وع س���واری سیس���تم پژو 
4۰۵GLX-XU۷ م���دل۱3۹۵ رن���گ نق���ره ای متالیک 
ش���ماره موت���ور ۱۲4K۰۸4334۲۰ ش���ماره شاس���ی

NAAM۰۱CE۲GK4۱43۸۵  ش���ماره پ���اک ۸۱۹ ص 
۲۹ ایران ۸4 بنام علی اکبر ش���هریاری کوتک مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طورفوق العاده شركت تولیدی وصنعتی پركوك 
توس ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 11378 و 

شناسه ملی 10380270832
بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت یا نمایندگان  

آنان دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده كه در س��اعت 11 صبح مورخ 
1399/09/20 در محل مشهد - شهرك صنعتی توس- 
ف��از 1 - مقابل كارخانه س��یم وكابل ش��ركت تولیدی 
وصنعت��ی پركوك توس  تش��كیل می گ��ردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه :

 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره ب��ه مجمع عمومی 
برای عملكرد س��ال منته��ی به تاری��خ 1398/12/29     
2 - استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای 

عملكرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29
3 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 

برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29
4 -  انتخ��اب ب��ازرس اصلی و علی الب��دل برای یك 

دوره یك ساله 
درج                       جه��ت  كثیراالنتش��ار  روزنام��ه  تعیی��ن   -  5

آگهی های شركت 
6 - سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 

9ع هیئت مدیره شركت 
90
93
84

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شركت تولیدی و صنعتی 

پایوند توس  ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
14098 و شناسه ملی 10380297405 

بدینوس��یله از كلی��ه صاحب��ان س��هام ش��ركت ی��ا 
نماین��دگان آن��ان دعوت به عمل می آید در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده كه در ساعت 
10 صبح مورخ 99/09/23 در محل : مش��هد- شهرك 
صنعتی ت��وس - فاز یك -كوش��ش جنوبی 3-قطعه 
312  ش��ركت تولی��دی وصنعت��ی ت��كالن ت��وس ب��ه                   
كد پس��تی 9185176499   تش��كیل می گردد حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه :

1 - اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره به مجمع عمومی 
برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

2 - استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای 
عملكرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

3 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 
برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1398/12/29

4 - انتخ��اب اعض��اء هیئ��ت مدیره برای ی��ك دوره 
دوساله 

5 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شركت برای 
یك دوره یك ساله 

6 - تعیی��ن روزنامه كثیراالنتش��ار جهت درج آگهی 
های شركت 

7-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
8 - س��ایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی به 

طور فوق العاده 
9ع هیئت مدیره شركت 

90
93
83

,ع
99
09
35
1

1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تكمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسكونی روستایی
 4 -شرح مختصری از مشخصات كار: تكمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسكونی روستایی-روستا های زیر 

مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هكتار برای حدود 1،694 هكتار

6 -مبل��غ كل : )11،860،600،000 ری��ال ( از مح��ل اعتبارات ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كش���ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتب��ار مربوط��ه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتب��ار ، مناقصه گزار هیچ تعه��دی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )594،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002

بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - شركت های مجاز كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقشه برداری ) با هررتبه بندی ( و توان مالی و 
سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 06 /09 /99 لغایت 12 /09 /99 
نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از دریافت و تكمیل اسناد 
مناقصه نسبت به امضاء الكترونیكی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/09/24 صرفا در سامانه تداركات الكترونیك دولت 
)س��تاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/09/27 به آدرس مش��هد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه 
س��وم دبیرخانه اداره كل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی ارس��ال نمایند و از ارسال سایر اس��ناد به صورت كاغذی 
خ��ودداری نماین��د. ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تش��ریفات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق س��امانه 

تداركات الكترونیك دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( به آدرس الكترونیكی

10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 13:00 م�ورخ  1399/09/29 در محل س��الن جلس��ات طبقه چهارم اداره كل ثبت 
اس��ناد وامالك خراس��ان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلس��ه بازگش��ایی پاكات با 

معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های زیر مجموعه شهرستان های 

باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

فوق  شركت  سهامدران  كلیه  از  بدینوسیله 
عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  میشود  دعوت 
بطور فوق العاده مورخه 1399/09/22 در محل 
قانونی شركت واقع در مشهد، بلوار فردوسی، 
فردوسی یک، مجتمع آپارتمانهای مرتفع، پشت 
برگزار   17 ساعت  در  همكف  طبقه   ،11 بلوک 

میگردد، حضور بهم رسانند
دستور جلسه : 

1- تعیین اعضائ هیئت مدیره  
2- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل 

3- انتخاب روزنامه محلی
هیئت مدیره

/ع
99
09
38
8

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شركت نقشان ) سهامی خاص(

به شماره ثبت 5500
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5روزنامـه صبـح ایـران

پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات  در پی درگذشت رهبر شیعیان هند  فارس: دکتر»صادق نقوی« رهبر شیعیان هند که از حامیان بارز انقالب اسالمی ایران، وحدت اسالمی و محور مقاومت در 
هند بود، بر اثر ذات الریه دارفانی را وداع گفت. به همین مناسبت ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی پیام تسلیتی را صادر کرد که در آن اشاره شده است: نام او به یقین در آینده نیز همچنان 
خواهد درخشید چنانکه میراث گرانقدری که او و دیگر بزرگان شیعه در هند از خود برجای گذاشته اند، چراغ روشنی برای ادامه حیات نورانی اسالم و معارف بلند اهل البیت )ع( در این سرزمین کهن و بزرگ خواهد بود.

کرونا و مسئله شفا©
معارف: نگاه های متضادی به مســئله شــفا به خصوص در دوره کرونا شد؛ در این مدت 
شــبهه های متعددی در مورد بــزرگان مدفون در این مزارات ماننــد اینکه آن ها قدرت 

شفابخشی ندارند و اگر داشتند این اماکن بسته نمی شد، مطرح شد.
ما معتقدیم که مزارات بزرگان دینی، فضیلت ها و برکات زیادی به همراه پاداش های فراوان 
دارد و بزرگان واسطه فیض الهی هستند. این اماکن بالذات طاهر هستند؛ پاک نگه داشتن 
آن ها هم ضروری است و باید از هر آلودگی پاک باشند و حکم مساجد و بیوت اهلل را دارند؛ 
خداوند به دو پیامبر خود دستور می دهد که »َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت َمَثابًَه لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواتَِّخُذوا 
ائِِفیَن َوالَْعاِکِفیَن  َرا بَْیِتَي لِلطَّ ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهیَم ُمَصلًّی َوَعِهْدنَا إِلَی إِبَْراِهیَم َوإِْسَماِعیَل أَْن َطهِّ
ُجوِد«؛ امام صادق)ع( به این آیه استناد کرده و فرمودند: بندگان باید با طهارت  ِع السُّ َوالرُّکَّ

وارد بیوت خدا شوند.
برخی مفســران تطهیر را نسبت به هر عامل شــرعی، طبی و بهداشتی جاری می دانند؛ 
بنابراین بحث در مورد این اماکن این است که ممکن است ورود مردم به این اماکن موجب 
غیربهداشتی شدن آنجا و شیوع ویروس شود. از طرفی دفع ضرر متحمل مسئله عقلی است 
و اگر حضور زائران برای انجام یک کار مستحب موجب بیماری و مردن افراد شود طبیعی 
است که محدودیت ها باید ایجاد شود. البته تعطیلی اماکن مقدس به معنای انتقال ویروس 
از این اماکن نیســت بلکه به معنای انتقال ویروس توسط افرادی است که به آنجا رفت و 
آمد دارند؛ البته این شرایط بهانه ای برای عده ای شد تا مشروعیت توسل و شفاخواهی را 
زیر سؤال ببرند؛ حتی کسی مانند سروش همنوا با وهابیت به نفع وهابیون موضع گرفت و 

شفابخشی انبیا و اولیا را منکر شد.
شفا بهبود بیماری است؛ چند آیه قرآن به این مفهوم اشاره دارد؛ در آیه ۵۷ سوره یونس 
ُدورِ َوُهًدی َوَرْحَمٌه  ُِّکْم َوِشَفاٌء لَِما فِي الصُّ فرموده »یَا أَیَُّها النَّاُس َقْد َجاَءتُْکْم َمْوِعَظٌه ِمْن َرب
لِلُْمْؤِمِنیَن«؛ قرآن شفا و رحمت و هدایت برای مؤمنین است؛ شفا گاهی مربوط به شفای 
جسمی، گاهی روحی و روانی و اعتقادی است؛ هر کس به محضر قرآن برود و آن را بپذیرد 
و عمل کند، امراض روحی او از بین خواهد رفت مگر اینکه سراغ قرآن نرود و باور نکرده 
و عمل نداشته باشد. قرآن مقتضی شفاســت؛ در آیات نفرموده قرآن دارو است بلکه اثر 
شفابخشی آن قطعی است ولی هزاران نفر هم هستند دارو می خورند ولی درمان نمی شوند؛ 
خیلی هــا بیمار روحی و اعتقادی بوده اند و با حضور بر مزار حضرت معصومه)س( شــفا 

یافته اند؛ البته باید ببینیم که بیمار چقدر طالب بوده و شرایط آن را داشته است.
گفته می شود که ائمه هم خودشان به پزشک مراجعه می کردند؛ بنابراین آیا فقط باید توسل 
و دعا کنیم تا یک بیماری برطرف شود یا باید عالمانه مواجه شویم؛ ما معتقدیم هر دو الزم 
است؛ بیمار وظیفه دارد روند درمانی را طی کند، زیرا دنیا بر نظام سبب و مسبب استوار 

است و از طرفی این کار نافی دعا و توسل هم نیست.
طبرسی صاحب »مکارم االخالق« روایت دارد که یکی از انبیای بنی اسرائیل  بیمار شد و 
گفت دارو نمی خورم و شفا از خدا می خواهم؛ وحی شد تا دارو استفاده نکنی شفا نمی یابی؛ 
آیا می خواهی حکمت و نظام اسباب و مسببی مرا با توکل زیر سؤال ببری؟ شفا دادن ویژه 

ذات خداست ولی باید اسباب هم رعایت شود.

عنــوان بحث، »فقه سیاســی   معارف  
و نظریه پــردازی در حوزه عدالت« اســت. 
این عنــوان پیش فرضــی دارد و آن اینکه 
اگر مشــکالتی در حوزه عدالت و در رابطه 
با جریان و اســتقرار عدالــت داریم، به این 
برمی گردد که نظریه پردازی جامعی صورت 
نگرفتــه و می خواهیم ببینیــم فقه، فقها و 
فقه سیاسی در رفع این نقیصه چه سهمی 

می توانند بر عهده گیرند.

عدالت اجتماعی یک امر نوظهور است»
یک: چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و 
مدیریت کالن جامعه، باید عدالت اجتماعی 
باشــد؟ در پاســخ می توان گفــت عدالت 
اجتماعــی، ذیل بحث اخــالق اجتماعی یا 
فضائل جامعه سیاســی مطرح می شــود و 
چون ارزش اســت، الزام هــا و بایدهایی را 
متوجه می کند و بعد هنجاری و دســتوری 
و الــزام آوری دارد؛ امــا ارزش هــای حیات 
جمعــی منحصر در عدالت نیســت. از این  
رو، یک عالمت ســؤال مهم این اســت که 
چرا ساختارهای کالن حیات جمعی و ابعاد 
مختلف سامانه های روابط اجتماعی باید بر 
اساس عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی 
در جهت دهی به مناســبات اجتماعی باید 
عدالت باشــد؟ آن هم در حالی که عدالت 
مطلوبیت  های  همه  تأمین کننده  نمی تواند 
حیات جمعی باشد و رفاه، کارآمدی و امنیت 

نیز از مطلوبیت های اجتماعی هستند.
مسئله این است  که عدالت اجتماعی یک امر 
نوظهور و نوپدید است. ما در بستر تاریخی 
عدالت، عدالت توزیعی داریم؛ اما بحث عدالت 
اجتماعی بحثــی نوظهور اســت و از قرن 
نوزدهم مطرح شده است. با این توصیف، چرا 

باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟
پاسخ به این بحث اساساً فقهی نیست، بلکه 
اینجا جایگاه بحث های تحلیلی و فلســفی 
اســت. به تعبیر من بحث های پیشانظریه 
عدالت است و پیش از اینکه بخواهیم نظریه 
عدالت را مطرح کنیم، این بحث نظری که 
چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می شود.

 عادالنه کردن مناسبات»
 نیازمند نظریه است

دو: چرا اصرار داریم باید یک نظریه عدالت 
جامعی داشته باشیم؟ این تصور که ما نظریه 
عدالت نمی خواهیم، خاستگاهش این است 
که برخــی چنین تصور می کننــد اموری 
مثل مبارزه با فســاد و نفــی رانت خواری و 
خدمات رســانی به مناطق محــروم، توزیع 
بیشــتر یارانه و حمایت از اقشار آسیب پذیر 
اجتماعی و افزایش کمک نســبت به مردم 
نیازمند، تأمین کننده عدالت اجتماعی است 
و متوقف کردن این گونــه اقدام ها، بر یک 
نظریه پردازی جامع، هم دور کردن مسافت 
اســت و هم آدرس غلــط دادن؛ اگرچه این 
تصور خلط عدالــت اجتماعی با مطلوب تر 
کردن حکمرانی و آسیب زدایی از حکومت تا 

حدی برطرف می شود.
نکته مهم این اســت اینکه در یک جامعه، 
ســاختار حکمرانی آســیب هایی دارد یک 
بحث اســت و اینکه بخواهیم بر پایه اصول 
و معیارهــای عدالــت، در حوزه های کالن 
ســاختار جامعه، عدالت برقرار کنیم، بحثی 
دیگر اســت. اینکه بعضــی اقدام هایی مثل 
فســادزدایی، مبارزه با رانت خواری، اصالح 
فرایند های مدیریتــی و اداری اولویت دارد، 
یک بحث است و اینکه چه جور مناسباتی، 
عادالنه است، بحث دیگر. مثالً در بحث توزیع 
ثــروت و توزیع عادالنه امکانــات و مواهب، 
بحث دســتمزد عادالنه مطرح می شود که 
معیار و مبنایش چیســت و چه مناسباتی 
عادالنه است؟ البته اینکه آسیب های جدی 
از جامعه برطرف شــود، تحقــق عدالت را 

تســهیل می کند؛ اما نفی آسیب ها، مساوی 
با عادالنه کردن مناسبات اجتماعی نیست و 
عادالنه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است. 
اینکه در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، 
بحث های مفصلی دارد که معرکه آراست و 
نظریه های مختلفی وجود دارد و بر حسب 
هر نظریه، شــکل مناسبات تغییر می کند. 
از قضا یکی از آســیب های جدی ما در این 
چهار دهه این است که همه دولت ها با اینکه 
شــعار عدالت می دادند، فاقد نظریه منقحی 
در زمینه عدالت بوده اند؛ بنابراین، اقدام های 
انجام شده بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه 

نظریه محکم بوده است.

آبشخور حقوق اسالمی، فقه است»
ســه: چــرا نظریه پــردازی فقهــی؟ آیا 
 نظریه پــردازی عدالــت، فعالیتــی صرفــاً 
فقهی - حقوقی اســت؟ یک نظریه عدالت، 
معمــوالً دو وجه انتقــادی و ترمیمی دارد؛ 
یعنی اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع 
هم نســبت به وضع موجود، موضع انتقادی 
دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب است 
و هم در پی ارائــه مبناهایی برای خروج از 
وضــع موجود به وضع مطلوب اســت، باید 
بپذیریم که یــک نظریه عدالت، حتماً وجه 
حقوقی و فقهی هــم دارد. اینکه می گوییم 
وجه فقهی به این دلیل است که در جامعه 
ما، آبشخور حقوق اسالمی که مبنای عدالت 
حقوقی اســت، فقه و منابع فقهی است؛ اما 
بحث تماماً حقوقی و فقهی نیست و حیث 
اجتماعی اش، مطالعات توصیفی و تبیینی 
نسبت به وضع موجود دارد که راجع به مبنا 
و اصول عدالت اســت. مثالً در بحث عدالت 
اقتصادی، بحث در این اســت که آیا توزیع 
مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حســب 
نیاز باشد یا بر حســب برابری یا سزاواری و 
شایســتگی؟ از این  رو، این مباحث اگرچه 
ممکن است وجهی فقهی پیدا کنند، اما لزوماً 
فقهی نیستند؛ به عنوان نمونه بحث عدالت 
توزیعی از ارسطو تا به حال، دچار تحوالتی 
شده اســت و برخی از این تحوالت به نگاه 
به فقــر و فقیر برمی گردد که هم بحث های 

الهیاتی دارد و هم بحث های اجتماعی.

با رویکرد فقه فردی نمی توان وارد »
بحث عدالت اجتماعی شد

چهار: بحث بعدی این است که کدام رویکرد 
فقهــی می تواند درگیر بحث هــای عدالت 
شــود؟ آیا با حفظ همان رویکرد فقه فردی 
کــه وظیفه فقه و فقیه را صرف اســتنباط 
احــکام فرعی می داند، می تــوان وارد بحث 
عدالــت اجتماعی شــد؟ باید گفت مبحث 
عدالت اجتماعی، برخالف عدالت کیفری به 
صورت کلی مطرح می شود و با توجه به اینکه 
بحث ها مقایسه ای است، نمی توانیم یک فرد 
را به صورت غیرمقایســه ای مورد توجه قرار 
دهیم و بگوییم عدالت اجتماعی در حق این 
شخص یا گروه اجتماعی چه اقتضا می کند. 
در حقیقت استحقاق در کلیت جامعه لحاظ 
می شــود. باید نظام اجتماعــی و فرایند و 

ساختار را دید و آن را عادالنه کرد.
در رویکرد فردی بــه فقه که موضوعات به 
شــکل موردی در حیطه یجــوز و الیجوز، 
بررسی می شود، چنین نگاهی، موضوعیت 
نــدارد و پیامدهای اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی یک نظریه فقهی لحاظ نمی شود، 
اما در فقه اجتماعی و سیاسی، ظرفیت نگاه 
کل نگر و بر حسب شــرایط دیده می شود؛ 
بنابراین یک بحــث قابل توجه از بحث این 
است که ببینیم فقه ما در بستر تاریخی خود، 
اوالً دربــاره عدالت چه نحوه بروز و ظهوری 
داشته است؟ و ثانیاً چه ظرفیت هایی دارد؟ 
و ثالثــاً رویکردهای فقهــی با بحث عدالت 
اجتماعی چه نسبتی پیدا می کنند؟ بعضی از 
رویکردهای فقهی می توانند پرظرفیت باشند 
و برخی نمی توانند و دستمایه کمی دارند تا 

درگیر بحث های عدالت اجتماعی شوند.

نقش فقه سیاسی در بهبود وضعیت عدالت»
پنج: فقه سیاســی بخشــی از فقه است و 
موضوع مطالعه اش موضوعات سیاسی است و 
البته از نظر منابع و روش، با دیگر بخش های 
فقه تفاوتی ندارد؛ اما موضوعاتش سیاســی 
است. وقتی می گوییم فقه سیاسی چه نقشی 
می تواند داشته باشد، بحث این است که فقه 
سیاسی می تواند مســتقیم و غیرمستقیم 
درباره عدالت سیاسی نقش ایفا کند. چون 
در نظریه پردازی ها گفته می شــود عدالت 
اجتماعی عبارت اســت از عادالنه ساختن 
عرصه های جمعی کــه عرصه های مختلف 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشــتی، 
امنیتی و غیره دارد. به عنوان مثال، بخشی از 
عدالت، عدالت امنیتی است؛ بخشی از عدالت 
هم عدالت سیاسی اســت. این دو بخش از 
عدالت با فقه سیاســی قرابــت دارند و فقه 
سیاسی می تواند به شکل مستقیم در این دو 
بخش نقش ایفا کند و علی القاعده ربطی به 
حوزه های دیگر عدالت ندارد. اما نظر به اینکه 
سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی 
و نوع مناســباتش می تواند تمام حوزه های 
دیگر حیــات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد 
و به این معنا نیســت که ســاحت سیاست 
در کنــار و عرض باقی عرصه های اجتماعی 
باشــد، بنابراین اگر فقه سیاسی، زنده، پویا 
و مؤثر وارد میدان شــود، می تواند به شکل 
غیرمســتقیم در بهبود وضعیت عدالت در 

حوزه های دیگر هم ایفای نقش کند.
نکته مهم این اســت که تلقــی از عدالت 
سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی 
چیســت، تابع کالن نظریه سیاسی مختار 
ماســت و با آن گره خورده است. اینکه چه 
کالن نظریه سیاسی ای را بپذیریم، خودش 
بســیار تأثیرگذار اســت که چه تلقی ای از 

عدالت سیاسی داشته باشیم.
حال با توجــه به اینکه اســاس جمهوری 
اسالمی بر مردم ســاالری دینی است، تبعاً 
دامنه بحث عدالت سیاســی، گســترده تر 
می شــود و چنین نظریه سیاسی ای دامنه 
خیرات سیاســی را گسترده تر می کند و در 
نتیجه این بحث مطرح می شــود که توزیع 

عادالنــه این خیرات بر اســاس چه اصولی 
اســت؟ مثالً اموری مثل حق انتخاب کردن 
و انتخاب شدن، دسترسی عادالنه به مناصب 
سیاسی و غیره بر اساس چه اصولی است؟ یا 
مثالً یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی 
مطرح اســت، بحث نحوه توزیع امکانات و 
منابع موجود در راســتای ابراز دیدگاه ها و 
نقطه نظرات و جلب توجه مردم اســت؛ آیا 
دسترســی به منابع و ابزارها میان احزاب و 
اشــخاص، همراه با عدالت اســت؟ خودش 
بحثی اســت که در بعضــی از نظریه های 

سیاسی اصالً جایگاهی ندارد.

فتوا، منبع قانون است نه مساوی قانون»
شش: در بحــث عدالت سیاسی، این بحث 
مطرح می شــود که صرف نظر از خروجی و 
عملکرد صاحبان قــدرت و نهادهای قدرت 
سیاســی، آیا خود تقســیم قــدرت و خود 

ســاختار قــدرت و میزان 
اختیاراتی کــه به افراد داده 
یا  است  عادالنه  می شــود، 
خیــر؟ آیــا می توانیم خود 
مناســبات و ساختار قدرت 
و میزان اختیارات و وظایف 
را عادالنــه یــا غیرعادالنه 
برخــی  مثــالً  بدانیــم؟ 
به  که  اختیاراتی  می گویند 
قدرت  نهادهــای  از  برخی 
داده شــده، اگر تناسبی با 
میزان پاسخگوییشان داشته 
باشــد، عادالنه است وگرنه 
مناسباتی غیرعادالنه است. 
بحث بعدی این اســت که 
چطور می شــود این عدالت 
را مستقر کرد؟ اینجا دیگر 
بحــث از وضع مقــررات و 
است  عدالت  جریان بخشی 
و اینجــا هم بــار فقهی و 
هم حقوقی بحث ســنگین 
می شــود؛ البته باید در نظر 
داشــت که فتوا یک جنبه 
کلــی دارد و منبــع قانون 

است نه مساوی قانون؛ بنابراین 
بحث از کارکــرد فقه سیاســی در عدالت 
سیاســی، با لحاظ فقه والیی و تعهد نسبت 
به ســازوکارهای عملیاتی کردن نظریه های 

فقهی، کار نظری زیادی می طلبد.

نظریه عدالت باید سهم فاعالن میدانی »
غیر از دولت را هم در نظر بگیرد

هفت: آخرین نکته اینکه یکی از بحث های 
مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این 
اســت که مخاطب نظریه عدالت چه کسی 
است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می خواهد 
عدالت اجتماعــی را محقق کند و عرصه را 
عادالنه کند، کیست؟ مسلماً در نظریه های 
عدالت، مخاطب اصلی، دولت است اما یگانه 
مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه 
عدالت باید سهم فاعالن میدانی غیر از دولت 
را هــم در نظر بگیرد؛ به خصوص در زمینه 
عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی می رود 
که نقش آفرینی بنگاه های عظیم اقتصادی 
در ایــن فضای ســایبری و مجازی، کم کم 
از دولت ها هم پیشــی می گیــرد. در میان 
متفکران ما امثال شــهید صدر و سیدقطب 
که در عدالت اجتماعــی مطالبی دارند، به 
ایــن مطلب تفطن پیــدا کرده اند و تصریح 
می کنند عدالت اجتماعی مد نظر اســالم 
تنها در صورتی محقق می شود که جامعه به 
لحاظ فرهنگ عمومی، عقیده به این آرمان ها 
داشته باشد. از این  رو، مدل عدالت اجتماعی، 
نیازمند زمینه فرهنگی مناسب است و اگر 
جامعه با آرمان های عدالت اجتماعی همنوا 

شد، این نظریه می تواند محقق شود.

گفتاری از حجت االسالم دکتر احمد واعظی با موضوع »فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت« 

با رویکرد فقه فردی نمی توان وارد بحث عدالت اجتماعی شد

در نظریه های 
عدالت، مخاطب 

اصلی، دولت است 
اما یگانه مخاطب 

نیست؛ عدالت 
اجتماعی مد نظر 

اسالم تنها در 
صورتی محقق 

می شود که جامعه 
به لحاظ فرهنگ 

عمومی، عقیده به 
این آرمان داشته 

باشد

بــــــرش

کتاب »اصول نقد الحدیث« ©
منتشر شد

معــارف: کتاب »اصــول نقــد الحدیث؛ 
دراســه تحلیلیه حول متــن الحدیث« اثر 
حجت االسالم محمدحسن ربانی بیرجندی، 
از سوی انتشارات بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی منتشر شد.
ایــن کتاب به تبییــن اصــول و قواعدی 
می پردازد که می توان به وسیله آن ها حدیث 
نادرســت و مجعــول را از حدیث صحیح 
شناســایی کرد. کتاب حاضــر دارای ۷۲۴ 
صفحه و شامل سه بخش است؛ بخش اول 
به کلیات می پردازد و دارای 6 فصل اســت؛ 
بخش دوم موضوع »اســباب وضع و جعل 
حدیث« را مورد بررســی قــرار می دهد و 
بخش سوم نیز به تحلیل برخی از روایت های 

موضوعه پرداخته و شامل ۲۰ فصل است.
گفتنی است، آیت اهلل سبحانی در تقریظی در 
تمجید از این کتاب می نویسد: »این کتاب 
افق های گسترده ای را پیش روی خواننده 
ترسیم می کند تا بداند که انسان های مغرض 
چه شــیطنت هایی را در مورد احادیث روا 
داشته اند؛ همان احادیثی که پس از قرآن، 
بزرگ ترین دلیل و سند مسلمانان به شمار 
می رود. این کتــاب دربردارنــده قوانینی 
اســت که به وســیله آن می توان صحت و 
عدم صحت روایت ها را با بررســی متن آن 

بازشناخت«.

انتشار کتاب »مبانی و منابع ©
فلسفه حقوق در قرآن«

فارس: کتاب »مبانی و منابع فلسفه حقوق 
در قرآن« اثر حجت االســالم سعید داودی 
توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

منتشر شد.
فلســفه حقوق به معنــای »تأمل بیرونی 
انتقادی است نسبت به مجموعه قواعد کلی 
و الزام آوری که به منظور ایجاد نظم و استقرار 
عدالت برقرار می گردد«؛ از جمله بحث  های 
فلســفه حقوق بحث از »مبانــی و منابع 
حقوق« است. آنچه در این کتاب می  خوانید 
»فلسفه حقوق در قرآن« در حوزه مبانی و 
منابع است. مقصود از مبنای حقوق، نیرو و 
منشأ الزام آوری است که افراد را به پذیرش 
یک قاعده حقوقی وامــی دارد. قرآن کریم 
مبنای حقوق را اراده حکیمانه شارع می داند؛ 
بر این اساس تنها پروردگار حکیم می تواند 

برای او قواعد و مقرراتی را وضع کند.
این اثر، در پی اثبات مبنای صحیح حقوق از 
دیدگاه قرآن، همراه با نقد دیگر مکاتب حقوقی 

و بحث از منابع حقوق از دیدگاه قرآن است.
در فصل اول تحت عنوان کلیات، به اموری 
همانند مفاهیم، ماهیت شناسی، اهمیت و 
مباحث فلسفۀ حقوق و همچنین اقسام و 

شاخه های حقوق پرداخته شده است.
در فصل دوم، به تبیین مکاتب معروف حقوق 
معاصر دربارۀ مبانی حقوق پرداخته شــده 
است. نخست اَنظار حقوقدانان غیرمسلمان 
مورد بررســی قرار گرفته و نقد شــده، آن 
 گاه به مبانی حقــوق از دیدگاه حقوقدانان 
مسلمان پرداخته شده است. در این رابطه، 
دیدگاه هایی همچون مبنای فطرت، عرف، 
عقل و عدالت مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
است. در تمامی این بحث ها، عالوه بر تحلیل 
عقلی، پاسخ هایی با بهره گیری از آموزه های 

وحیانی داده شده است.
در فصل ســوم، نخست نظریۀ مورد اختیار 
نگارنده، با اســتفاده از انظار دانشــمندان 
اسالمی، طرح و بررسی شده و برای آن پنج 
دلیل اقامه شده است، آن  گاه تأثیر مبنای 
مختار بر منابع و روش شناسی حقوق مورد 

بررسی قرار گرفته است.
با توجه به شــبهه ای که دربارۀ فقه اسالمی 
و به تبع آن حقوق اســالمی مطرح اســت 
که زبان فقه اســالمی زبان تکلیف است )در 
حالی  که امروزه در دنیای حقوق، زبان حق و 
مطالبه گری اصالت دارد(، در ادامه  این فصل به 
تحلیل و بررسی این شبهه پرداخته شده است.

در فصل چهارم، منابع حقوق در قرآن مورد 
بررسی قرار گرفته است؛ یعنی منابعی که 
به کمــک آن می توان به مبنای حقوق که 
از نظر محقق ارادۀ حکیمانۀ شــارع است، 
دســت یافت. در این فصل، نخست منابع 
مورد پذیرش مانند کتاب، ســنت و... مورد 
بررســی قرار گرفته و به شبهات مربوط به 
هر یک پاسخ داده شــده و در مرحلۀ بعد، 
منابع ادعایی مانند قیاس و استحســان و 
مصالح مرســله و... مورد نقد و بررسی قرار 

گرفته است.
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یادداشت شفاهی

 حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی

گفتار

 مهر  آیت اهلل محمدعلی جاودان، در جلســه هفتگی درس 
اخالق خود که به صورت مجازی از حســینیه مرحوم شــیخ 
مرتضی زاهد تهران پخش شد، با اشاره به در پیش بودن سفر 
آخرت و ضرورت تهیه توشــه و زاد برای این راه گفت: ما یک 
آینده خیلــی دور و درازی در پیش داریم که این آینده کاماًل 
بــا امروز فرق دارد؛ قرآن هم می فرماید: »َونُْنِشــَئُکْم فِی َما اَل 
تَْعلَُموَن؛ و شما را به صورتی که از آن بی خبرید از نو بیافرینیم« 
)واقعه/ 61(؛ ما شــما را به یک جایگاهی می بریم که هیچ چیز 

از آن نمی دانید.
وی با توصیه به زندگی کردن هوشمندانه در این دنیا اظهار کرد: 
یکی از جهات مهم این توصیف ناشدنی بودن عالم آخرت این 
اســت که عالم آخرت یک عالم هوشمند و زنده است که قرآن 
اَر اْلِخَرَه لَِهَی الَْحَیَواُن« )عنکبوت / 6۴(؛ این  می فرماید: »َوإَِنّ الَدّ
عالمی که در آن زندگی می کنید و زنده هستید و مثالً با سنگ 
و چوب فرق دارید، این ها زندگی نیست و زندگی اصلی زندگی 

در آخرت است.
این اســتاد اخالق به اهمیت داشتن تقوا اشــاره کرد و گفت: 
ما را به این عالم فرســتادند که یک نــوع زندگی و حیاتی در 
این عالم کســب کنیم که وقتی به عالم آخرت رفتیم، آنجا به 
مشکل برنخوریم. بعضی ها ممکن است یک میلیون سال برزخ 

آن ها طول بکشد و همه برای آمادگی به ورود به آن عالم »لَِهَی 
الَْحَیَوان« است.

وی ادامه داد: همه چیــز آن عالم حیات دارد و آن نوع حیات 
اعلی را باید اینجا در این دنیا کسب کنید؛ مثالً آن هوشمندی 
را بتوانید در این دنیا بدســت بیاورید که نیاز به تمرین اســت 
و تمرین هوشــمندی، تقواست و تقوا یعنی هوشمندی و شما 
برای همه کارهایتــان حتی هر پلکی که می زنید، باید با نیت 
هوشــمندی باشــد، هر قدمی برمی دارید و هــر کلمه ای که 
می گویید، باید با هوشمندی باشد که این هوشمندی تقواست؛ 
و هوشــمندی یعنی مواظبت می کنم این حرفی که می زنم یا 

این لقمه ای که می خورم، آیا برای من سودمند است؟ پس اگر 
سودمندی واقعی را در نظر داشتید، این می شود آن هوشمندی 

که اسم آن تقواست.
آیت اهلل جاودان ضمن توصیه به تهیه زاد و توشــه برای ســفر 
آخرت گفت: برای این راه باید زاد و توشه تهیه کنید و بردارید؛ 
ْقَوی« )بقره/  اِد الَتّ قــرآن هم می فرماید: »َوتََزَوُّدوا َفإَِنّ َخْیــَر الَزّ
19۷(؛ بهترین زاد و توشه، پرهیزگاری است. کسی را اهل تقوا 
می گویند که تمام اوقات زندگی مواظب رفتار، اعمال، گفتار، نگاه 
و خیال خودش است. اگر تمام حرکات باطنی انسان هم تحت 
کنترل خودش بیاید و حرکات قلبی و باطنی انسان هوشمندانه 
باشد، یعنی انتخاب بهتر داشته باشید؛ مثالً می خواهد کسی را 
دوست داشته باشد، بهترین را انتخاب کنید، چنین فردی متقی 

درجه اعلی است.
این اســتاد اخالق در پایان افزود: تقوا این است که اعمالتان را با 
حساب و کتاب انجام دهید که اگر چنین کردید اهل تقوای عملی 
می شوید و اگر به باطن هم این هوشمندی و محاسبه گری راه پیدا 
کرد، تقوای باطنی است؛ یعنی هر خیالی هم که دارید روی حساب 
و کتاب اســت، اگر یک خیال شیطانی آمد، سریع یاد خدا کرده 
و اســتغفار می کنید. پس اگر این هوشمندی و مصلحت اندیشی 

آخرتی را انسان داشته باشد به بهترین زاد و توشه رسیده است.

اخالق

آیت اهلل جاودان: سفر ایمن به آخرت نیازمند زندگی هوشمندانه در دنیاست

تقوا یعنی هوشمندی

»شأن نزول« دانشی شیعی است©
ایکنا: آیت اهلل ابوالقاســم علیدوست، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی، در ادامه مباحث فلسفه تفسیر 
که در فضای مجازی بارگذاری شده است، 
با بیان اینکه برخی میان اسباب نزول و شأن 
نزول تفاوت قائل شــده اند، اما بنده معتقد 
به این مسئله نیســتم، گفت: قرآن کریم 

برخالف تورات و انجیل، نزول دفعی و تدریجی داشــته است، بنابراین نزول تدریجی در 
طول ۲۳ سال سبب شده تا آیات به مناسبات مختلف نازل شود که همان شأن نزول است.
وی با بیان اینکه اسباب نزول یا شأن نزول دانشی شیعی است تا اسالمی، اضافه کرد: این 
تراث از امام علی)ع( و بعدها از سایر ائمه معصوم)ع( به ما رسیده و گفته شده که ۴هزار 
روایت اسباب نزول داریم. ذهبی گفته باالترین صحابی در دانش شأن نزول، علی)ع( بود؛ 
حتی قرآنی که امام علی)ع( داشــتند و امروز در نزد امام زمان)عج( است، قرآنی همراه با 
شأن نزول آیات است. سلمان فرموده پس از وفات پیامبر)ص(، امام علی)ع( به جمع آوری 
قرآن همراه با سبب نزول پرداخت؛ حضرت قرآن را بر خلفا عرضه کرد، اما آن ها نپذیرفتند.

بی توجهی به شأن نزول؛ مهم ترین منشأ پلورالیزم»
علیدوست با بیان اینکه برخی پرنوشتارهای بدون تأمل، فهم نادرست خود را مبنای تأیید 
برای پلورالیزم می دانند، تصریح کرد: کسانی شراب می خورند )عثمان بن مظعون( و وقتی 
َِّذیَن آَمُنوا  مورد شماتت و حد قرار گرفتند، به آیه 9۳ مائده استناد کردند که »لَْیَس َعلَی ال
الَِحاِت ثُمَّ اتََّقْوا َوآَمُنوا ثُمَّ اتََّقْوا  الَِحاِت ُجَناٌح فِیَما َطِعُموا إَِذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َوَعِمُلوا الصَّ
َوأَْحَسُنوا َواهللُ یُِحبُّ الُْمْحِسِنیَن«؛ یعنی کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند 
در خوردن طعام آزاد هســتند، ما ایمان داریم و عمل صالح هم انجام می دهیم، بنابراین 
در هر چه بخوریم آزاد هستیم؛ این استناد در حالی است که این آیه در مورد مسلمینی 
است که پیش تر مبتال به شرابخواری و از این بابت ناراحت بودند و به پیامبر عرض کردند 
که آیا بابت هر چه در گذشته خوردیم معاقب می شویم و خدا فرمود اگر ایمان بیاورید و 
عمل صالح داشته باشید، گذشته بخشیده می شود؛ آیه در جواب کسانی است که سابقه 
خوبی ندارند، نه ناظر به امروز مسلمین. وی بیان کرد: ما تعبداً نکاتی را که اهل بیت)ع( در 
ذیل برخی آیات بیان کرده اند، می پذیریم و روی چشم می گذاریم، البته اگر روایت، معتبر 
باشد. اما همین موضوع را نمی توانیم برای یک فرد سنی بگوییم، ولی اگر از خود قرآن مایه 
بگذاریم، حجت به خود قرآن بازمی گردد و سبب می شود بسیاری از روایت های تفسیری 
که به معانی بطنی اشاره کرده به خود قرآن مستند می شود و این سندسازی خدمت بزرگی 

به اهل بیت و ائمه)ع( است و اهل تسنن هم می پذیرند.
استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه البته این قرینه یابی مستلزم دقت است و نباید 
به افراط مبتال شویم و مانند اهل غلو باشیم که هر آیه را به شخصیتی صالح یا طالح تعبیر 
َِّذیَن أَنَْعَم اهللُ َعلَْیِهْم ِمَن النَِّبیِّیَن ِمْن  می کنند، افزود: مثالً در سوره مریم آیه ۵۸ »أُولَِئَک ال
ْن َهَدیَْنا َواْجَتَبْیَنا إَِذا تُْتلَی  ْن َحَملَْنا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّیَِّه إِبَْراِهیَم َوإِْسَرائِیَل َوِممَّ ُذرِّیَِّه آَدَم َوِممَّ
ا«؛ امام سجاد)ع( در ذیل آیه فرموده اند که مراد از  ًدا َوبُِکیًّ َعلَْیِهْم آیَاُت الرَّْحَمِن َخرُّوا ُسجَّ
ْن َهَدیَْنا َواْجَتَبْیَنا« ما هستیم؛ در اینجا اگر تعبد را کنار بگذاریم، این مسئله از ظاهر آیه  »ِممَّ
استخراج نمی شود که ما مقصودیم؛ در این آیه همه الفاظ ماضی است، ولی »تتلی« در »إَِذا 
تُْتلَی َعلَْیِهْم آیَاُت الرَّْحَمِن« مضارع در مفهوم ماضی آمده است؛ یعنی وقتی آیات بر آن ها 
تالوت می شود، به سجده افتادند. )مثل اینکه تا بگوییم »یا حسین« گریه کرده اند نه اینکه 
»تا یا حسین بگوییم گریه می کنند«( در آیه مضارع محقق الوقوع، تعبیر به ماضی شده است.

ُهورِ ِعْنَد اهللِ اثَْنا َعَشَر  َه الشُّ وی به نمونه دیگری اشاره کرد و گفت: آیه ۳6 سوره توبه »إِنَّ ِعدَّ
یُن الَْقیُِّم َفاَل تَْظلُِموا  َماَواِت َواْلَْرَض ِمْنَها أَْربََعٌه ُحُرٌم َذلَِک الدِّ َشْهًرا فِی ِکَتاِب اهللِ یَْوَم َخلََق السَّ
فِیِهنَّ أَنُْفَسُکْم َوَقاتُِلوا الُْمْشِرِکیَن َکافًَّه َکَما یَُقاتُِلونَُکْم َکافًَّه َواْعلَُموا أَنَّ اهللَ َمَع الُْمتَِّقیَن« از 
آیات محکم قرآن و مفهوم آن روشــن است؛ فرموده تعداد ماه ها در نزد خداوند 1۲ عدد 
است که چهار ماه آن حرام است؛ امام علی)ع( فرمودند: مراد از این 1۲ ماه ما اهل بیت)ع( 
هستیم؛ البته مراد امام این نیست که ظاهر قرآن حجت نیست؛ ولی ایشان خواسته اند ما را 
وارد وادی ظریف تر و دقیق تر کنند؛ یعنی آیه معنای بطنی دارد که سبب لطافت آیه است؛ 
امام فرموده است معرفت به شهور، دین قیم نیست، زیرا یهودیان و کفار و مسیحیان و حتی 

بت پرستان هم به تعداد و نام ماه ها آشنا هستند.

تهمتی که به شیعه می زنند»
رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم اضافه کرد: امام می فرمایند آشنایی و اطاعت از 
ما دین قیم است؛ البته ما از ظاهر قرآن دست برنمی داریم، زیرا اندیشه نزدیک به شیعه، 
حجیت ظاهر قرآن است و اینکه برخی ما را متهم به عدم آن می دانند، نادرست است. بنده 
در مباحثه با یکی از علمای اهل تسنن وقتی گفتم که براساس قرآن صحبت کنیم، گفت 
شما قرآن را قبول ندارید. این از تهمت هایی است که به شیعه می زنند، اما قطعاً در برخی 

آیات تا معنای بطنی در نظر گرفته نشود، مراد حقیقی قابل فهم نیست.
َِّتی بَاَرْکَنا  آیت اهلل علیدوست همچنین به آیه 1۸ سوره سبأ »َوَجَعلَْنا بَْیَنُهْم َوبَْیَن الُْقَری ال
ْیَر ِسیُروا فِیَها لََیالَِی َوأَیَّاًما آِمِنیَن« اشاره کرد و ادامه داد:  ْرنَا فِیَها السَّ فِیَها ُقًری َظاِهَرًه َوَقدَّ
َِّتی بَاَرْکَنا فِیَها ُقًری َظاِهَرًه« دارای ابهام است؛ در ذیل آیه روایت شده  در این آیه »الُْقَری ال
شــخصی از امام سجاد)ع( در این باره پرســید و امام از خود آن فرد پرسید که مفسران 
خودتان چه می گویند )در آن دوران مفسران مدعی مانند قتاده و... زیاد بودند( و آن فرد 
َِّتی بَاَرْکَنا فِیَها  گفت: می گویند سرزمین مبارک، مکه است؛ امام فرمود: مراد از »الُْقَری ال
ُقًری َظاِهَرًه«، رجال هســتند؛ در اینجا، سرزمین مطرح نیست. آن فرد پرسید مؤید این 
َِّها  تفسیر در قرآن چیست؟ امام به آیه هشتم سوره طالق »َوَکأَیِّْن ِمْن َقْریٍَه َعَتْت َعْن أَْمِر َرب
بَْناَها َعَذابًا نُْکًرا« استناد کردند؛ یعنی هر چه اینجا از  َوُرُسلِِه َفَحاَسْبَناَها ِحَسابًا َشِدیًدا َوَعذَّ
قریه مراد است در آن آیه هم هست. همچنین آیه ۵9 سوره کهف »َوتِلَْک الُْقَری أَْهلَْکَناُهْم 
ا َظلَُموا َوَجَعلَْنا لَِمْهلِِکِهْم َمْوِعًدا« را قرائت فرمودند. ضمیر ُهْم در »أَْهلَْکَناُهْم« به هیچ  لَمَّ
وجه با »تِلَْک الُْقَری« همخوان نیست، مگر اینکه مراد را افراد و اهل قریه بگیریم؛ بنابراین 

امام »بارکنا« را به خود و »ظاهره« را به علمای دین تفسیر می کنند.
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مهر: نایب رئیس کانون سراسری مرغداران 
گوشتی گفت: در مسیر ترخیص نهاده های 
دامــی از گمرکات تا ورود آن به ســامانه 
بازارگاه، انحرافاتی وجود دارد و تمام نهاده 
وارد بازارگاه نمی شود. حبیب اسداهلل نژاد 
با اشــاره به انتقادهای مطرح شده درباره 
سامانه بازارگاه، از ایجاد چنین سامانه ای 
دفاع کرد و گفت: مشکالتی که وجود دارد ناشی از وجود سامانه نیست بلکه ناشی از 

عدم تزریق نهاده به میزان نیاز و کمبود نهاده های توزیعی در سامانه است. 

یارانه ۱۰۰هزارتومانی دولت نیاز به ثبت نام ندارد©
اقتصاد: براســاس اعالم وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، کمک هزینه بالعوض 
100هزار تومانی نیاز به ثبت نام از ســوی متقاضیان ندارد. وزارت تعاون مشــموالن 
دریافت بسته معیشتی 100هزار تومانی را شناسایی کرده است. در فروردین  ماه امسال 
به ۲۳میلیون سرپرســت خانوار وام یک میلیونی پرداخت شد که اطالعات گردآوری 
شده در آن دوران، مالک عمل خواهد بود و نیاز نیست متقاضیان اقدامی انجام دهند.

حقوق بازنشستگان ازرعایت سقف حداقل  حقوق معاف شد©
اقتصاد: براساس مصوبه هیئت دولت و به 
استناد رأی دیوان عدالت اداری، دریافتی 
بازنشستگان از ســقف لحاظ شده هفت 
برابر حداقل حقوق معاف شد. سقف حقوق 
بازنشســتگان به عوامل بسیاری از جمله 
 اینکه بازنشسته چقدر ســابقه پرداخت 
حق بیمه داشته، حقوق دریافتی دو سال 
آخر او چقدر بوده و چه مقدار حق بیمه پرداخت کرده، بستگی دارد، اما در یک قانون 
کلی حداکثر حقوق مستمری بازنشستگان هفت برابر حداقل حقوق آن ها درنظر گرفته 

شده بود که اکنون این سقف برداشته شده است.

هزار راه نرفته وزارت شهرسازی برای خانه دار شدن مردم 

رشداجارهنشینیدرسایهبیبرنامگی
 اقتصاد/ ملیحه زرین پور  شاید خبر عجیبی 
نباشد وقتی کمیسیون اصل 90 از اعالم وصول 
شــکایت از عباس آخوندی، وزیر ســابق راه و 
شهرسازی بگوید، خبری که در زمان خواندنش 
بــه یاد این جمله آخونــدی می افتیم: »من به 
توقف مســکن مهر افتخار می کنم!« امری که 
قرار بود در کنار توقف این طرح که حاال نقش 
مؤثــری در خانه دار شــدن بســیاری از مردم 
بــا درآمدهای متوســط رو به پایین داشــت، 
طرح های جایگزین دیگری داشته باشد که البته 
طرح ناپخته و بی ســرانجام مســکن اجتماعی 
یکی از آن ها بــود؛ اما این ترک فعل عمدی از 
سوی مقام ارشد وزارتخانه مزبور در حوزه کالن 
مســکن از تولید تا عرضه به نحوی شــرایط را 
پیش برد که امروز مسکن برای خیلی ها آرزویی 
دســت نیافتنی شده اســت. چنان که »نصراهلل 
پژمان فر« در توییتی می نویســد: »ترک فعل ها 
و فعل هــای نامبارکــی در زمانی وزارت عباس 
آخوندی روی داده اســت ...« عنوان می شود: 
توقف تولید مســکن در دولت روحانی، عدم به 
تصویب رسیدن قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی، تورم شــدید و در کل سیاست های غلط 
اقتصــادی دولت و نقدینگی های ســرگردان و 
ترس بسیاری برای از دست رفتن سرمایه های 
نقدی، انتظارات تورمی و ســرریز شدن آن به 
حوزه مسکن ســبب رشد روزافزون و به شدت 
باالی قیمت ها در حوزه مســکن شده است. هر 
چند این روزها تحت تأثیر برخی اتفاقات جهانی 
شاهد برخی ریزش های هر چند محدود در این 
حوزه هستیم، اما این ریزش ها آن قدری نیست 
کــه بتواند اوضاع را به گونــه ای پیش ببرد که 
افزایش 1۲درصدی تعداد مســتأجران در چند 

سال اخیر را جوابگو باشد.

مسکن؛ازسیاستهایغلطتاآرزوییمحال»
چــرا به چنین جایی رســیده ایم که مســکن 
برای خیلی ها از پیر و جوان آرزو باشــد؛ شاید 
اگر به دیدگاه آقایان مســئولی  که دانســته و 
ندانســته، برای منفعت یا کاهش هزینه های به 
قول خودشان اضافی دولت آغازگر سیاست های 
نامیمون بوده اند، نگاهی داشته باشیم، بتوانیم 

به پاسخ پرسش هایمان برسیم. 
دیدگاهــی که بــا تصویب سیاســت های غلط 
اقتصــادی و پیمودن راه های اشــتباهی اعم از 
اینکه دولت نباید دخالتی در ســاخت مسکن 
داشته باشد، فعل های نامبارکی را رقم زدند تا 
جایــی که به روایت آمارها  تعداد مســتأجران 
از ۲۳ درصــد به ۳5 درصد از ســال 85 تا 95 
رسیده اســت؛ حال آنکه طبق قوانین اساسی 

کشور تأمین مسکن در خور یا 
در اختیار گــذاردن زمین برای 
ســاخت آن به مردم از وظایف 

دولت محسوب می شود.
»فرشید پورحاجت« دبیر کانون 
سراســری انبوه ســازان کشور، 
در خصــوص افزایــش تعــداد 
مســتأجران در کشور با نگاهی 
به تغییر سبک زندگی مردم در 
50 سال گذشــته، عالقه مندی 
بــرای زندگــی در خانه هــای 

ویالیی و تغییر آن به زندگی آپارتمان نشینی به 
دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به »قدس« 
می گوید: مــردم با وجود تورم های شــدید در 
اقتصاد مجبور به عوض کــردن الگوی مصرف 

مسکن خود شدند. 
این کارشــناس باور دارد این امر در دهه گذشته 
اوضــاع را بدتر کرده اســت، چنانچــه ما در دهه 
گذشته دو سونامی وحشــتناک در حوزه اقتصاد 
مســکن داشته ایم؛ یکی در ســال 91 و یکی هم 
همین تورم اخیری که از آن گذر کردیم که موجب 
افزایش 100درصدی قیمت ها شد. وی می افزاید:  
وقتی تورم در یک کاال زیاد می شــود دسترســی 
به آن کم می شــود؛بنابراین قدرت نقدینگی مردم 
اجازه تأمین  مسکن ملکی را نمی دهد و اجباراً به 

سراغ ملک های استیجاری می روند. 

ادغاموزارتخانهها،ناکارآمدیو»
سیاستهایغلط

پورحاجــت معتقد اســت ادغام وزارت مســکن و 

ترابــری  راه و  بــا  شهرســازی 
بزرگ ترین اشتباهی است که در 
مدت 1۲ ســال گذشته رخ داده 
و وضعیت فعلی مسکن ماحصل 
ادغام اشــتباه ایــن دو وزارتخانه 

بوده است.
وی ادامــه می دهد: ایــن ادغام 
حــوزه  در  را  الزم  اثربخشــی 
مسکن نداشته است و متأسفانه 
یکــی از دالیل افزایــش 10 تا 
1۲درصــدی مســتأجران بــه 
همین اشتباه برمی گردد؛ چراکه 
این وزارت بزرگ و مســئوالن نتوانســتند شرایط 
الزم را برای تولید مســکن در کشور فراهم کنند 
و مــردم الجرم از افزایش قیمتی که از بی برنامگی 
وزارت راه و شهرســازی در حوزه  مســکن ایجاد 
شده به ســمت مسکن اســتیجاری رفته اند و به 
نظر علت اصلی رشــد اجاره نشینی در کشور این 
است که برنامه و سیاســت مشخصی برای حوزه 
مسکن از سوی مسئوالن وجود ندارد. دبیر کانون 
انبوه سازان کشور می گوید: این امر همچنین سبب 
افزایش سکونتگاه های حاشیه ای و اوضاع نامناسب 
بافت فرســوده شده اســت و چون همان طور که 
اشــاره شد برنامه و سیاســت درستی وجود ندارد 
و بــه دلیل ناکارآمدی این وزارت شــاهد تخریب 
این ســکونتگاه ها هم هســتیم، چنانکه به تازگی 
شاهد تخریبی از این دست  در بندرعباس بودیم.

چهبایدکرد؟»
شاید هنوز کار از کار نگذشته و راهکاری برای 

بهبود اوضاع و خانه دار شدن مستأجران باشد! 
نگاهی به طرح های در دســت اجــرا، ناتمام یا 
بی اقبــال دولــت و مجلس در حوزه مســکن، 
واقعیت های بســیاری را بازگو می کند. از طرح 
ناکام مسکن اجتماعی تا اقدام ملی مسکن که 
با وجود تناقضات و کم و کاســتی های بسیاری 
که داشــته هنوز به ســرانجام نرسیده است تا 

طرح جهش تولید مجلس.
بر همین اســاس »نیکزاد« عضو کمیســیون 
عمران مجلــس، با بیان اینکــه رئیس جمهور 
اطالعات غلطی درباره مســکن داده اند، گفته 
اســت:»دولت ۶ ســال از عمرش را در زمینه 
مســکن تباه کرد و تا زمانی که رئیس جمهور 
به اصطالح پای کار نیاید، شورای عالی مسکن 
را تشــکیل ندهد و مســکن را اولویت ندهد، 
نتیجه ای نخواهیم گرفت«. وی افزوده اســت: 
»ایــران 1۶5میلیــون هکتار وســعت دارد و 
مجموع وسعت کل شهر های کشور ۳۳میلیون 
هکتــار هم نمی شــود، یعنی حــدود ۲درصد 
وســعت کشور زیر ســاخت و ساز شهری رفته 
است. سرعت اجرای طرح اقدام ملی مسکن هم 

باید بیش از این باشد«. 
پورحاجت می گوید:» براســاس آمارهای سال 
98  مرکز پژوهش هــای مجلس، ما 5 میلیون 
مسکن در کشــور کم داریم و این حاکی از آن 
اســت که برنامه ریزی درســتی در این حوزه 
رخ نداده اســت! رشــد جمعیت افزایشی است 
و فرزنــدان هم بــزرگ و خانواده های جدیدی 
تشکیل می شــوند و در نهایت باز هم با کمبود 

مسکن مواجه می شویم«.

مسکنمهرنبایدرهامیشد!»
وی در خصوص طرح های مسکن می گوید: »من 
مسکن مهر را نه نفی و نه تمجید می کنم، مردم 
شایسته ساختمان هایی بسیار فاخرتر از مسکن 
مهر هستند، اما  باید تأکید داشت مسکن مهر 
کمک خوبی به خانه دار شــدن مردم بود. امروز 
اگر تجربه 50 درصدی در حوزه مســکن مهر 
داشــتیم باید  آن را تقویت می کردیم نه اینکه 
آن را رها کنیم و حجم بزرگی از ســرمایه های 
کشور در حوزه مســکن دچار مشکالت شود و 
نتوان تجربه موفقی برای ادامه کار کسب کرد«.
این کارشــناس بر این باور اســت کــه ما نه 
در حوزه سیاســت ورزی و نــه پژوهش موفق 
نبوده ایم و ایــن نیاز به آسیب شناســی دارد، 
اما مهم ترین عامل از نبود یک وزارت مســتقل 
در حوزه مسکن و شهرســازی و سیاست های 

درست در این حوزه  نشأت می گیرد. 
پورحاجت می گوید:» طرح اقدام ملی مســکن 
دولت  فقط در واژگان اجرا می شــود و در مقام 
اجرا تاکنــون اتفاقی در این حــوزه رخ نداده 
است، اما در خصوص طرح جهش تولید مسکن 
باید گفت مجلس دارد تــالش زیادی می کند 
تا بتواند   برنامه منســجمی برای حوزه مسکن 
برنامه ریــزی کنــد و نظرخواهی هایــی هم  از 
بخش خصوصی و کارشناســی کرده  و نظرات 

هم منعکس شده است«.
این کارشناس به قانون توسعه و عرضه مسکن 
مصوب ســال 8۷ به عنوان یــک قانون  کاماًل 
مترقی در کشــور اشــاره کرده و می افزاید: » 
مســکن مهر براســاس همین قانــون طراحی 
شده بود و به نظر می رسد مسئوالن باید قانون 
ساماندهی مســکن را بازبینی کنند و نواقصی 
که در مسکن مهر رخ داد را با جایگزین کردن 
یکی دو ماده قوی در حوزه مســکن حل کنند؛  
شــاید با این اقدام ها تولید مســکن در کشور 

رونق بیابد«.

بهرهسخن»
مسئوالن سابق وزارت راه و شهرسازی، مسکن 
مهر را رها و هیچ طرحــی برای جبران مافات 
جایگزین نکردند. حاال مسکن در پی تورم های 
شــدید اقتصادی به شــدت گران شده است و 
مردم ناتوان در خانه دار شدن، آمار مستأجران 

را به ۳5 درصد افزایش داده اند. 
بایــد دیــد طــرح جهــش تولیــد مجلس و 
پژوهش هایــی کــه درباره آن در دســت دارد 
چقدر می تواند به خانه دار شــدن مردم با وجود 
 کم کاری هــای دولتــی و طرح هــای بی اقبال 

کمک کند. 

علت اصلی رشد 
اجاره نشینی در 
کشور این است که 
برنامه و سیاست 
مشخصی برای 
حوزه مسکن از 
سوی مسئوالن 
وجود ندارد

بــــــــرش

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی با اتصال تمام کدملی ها به کدپستی اقتصاد: سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در توییتی نوشت: ایرادهای شورای نگهبان بر قانون 
مالیات بر خانه های خالی رفع شد. مهم تر از کاهش احتکار مسکن، آن است که طبق این قانون »کدملی تمام خانوارها به کدپستی محل اقامتشان«  پیوند می خورد. پس از آن تازه می توان سیاست های کنترل تقاضا 

را اتخاذ کرد. حکمرانی بدون سامانه  اطالعاتی ناممکن است.

خـــبر

بازارچه

 شنبه 8 آذر 1399 12 ربیع الثانی1442 28 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9402 

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد در نظر دارد کاالهای  مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری  نماید . 
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه  می توانند از تاریخ 1399/09/08  لغایت 1399/09/13.از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را 

به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :    ۲۰۹۹۰۰۵۰۶۶۰۰۰۰۳۶

مقدار شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
دستگاه

تضمین شرکت 
زمان  بازگشائیزمان تحویل پاکتهانوع ضمانتنامهدر مناقصه

پاکت ها

1۹۹/147/۶۰۳
مجموعه 

دکوراتیو پایه 
روشنایی 

1۲۰۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
1-ضمانتنامه بانکی
۲- از محل مطالبات

۳-فیش نقدی
ساعت1۳۹۹/۰۹/۲4ساعت 1۲

1۳۹۹/۰۹/۲۹ 1۰:۳۰ صبح

1- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند .
   روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان یزد

,ع
99
09
38
7

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( نوبت اول
شركت توزیع نیروي برق استان یزد  

چهرهها

 تسنیم  علی نیکزاد، نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
وعده وزیر صمت مبنی بر کاهش 
قیمت فوالد بــه کمتر از 10هزار 
به  بهای سیمان  تومان، می گوید: 
صورت فلــه و در پاکت در هر تن 

باید کمتر از ۲90هزار تومان باشــد.  وی با بیان اینکه با 
وجود استفاده از انرژی یارانه ای، تسهیالت و زمین ارزان، 
قیمت فوالد نباید از نرخ جهانی بیشتر باشد، اضافه کرد: 
جلسات متعددی با دو سرپرســت قبلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و آقای رزم حســینی، وزیر فعلی صمت 
برگزار شد که فوالد از کیلویی 1۷هزار تومان به کمتر از 

10هزار و 500 تومان رسید.

 فارس   علی فیــروزی، رئیس 
مرکز پایش و بهبود فضای کسب 
و کار وزارت اقتصــاد، از ثبت یک 
عالمت تجاری بــدون اخذ مجوز 
خبر داد و گفت : براساس مصوبات 
هیئت مقررات زدایی زمان پاســخ 

به استعالم برخی دســتگاه ها برای تسهیل کسب و کار 
کاهش یافت. وی افزود:  ســازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور )مرکز مالکیت معنوی( موظف شد ترتیبی اتخاذ 
کند که هر شــخص برای ثبت عالمت تجاری تا ســقف 
یــک عالمت تجاری در یک یا چند طبقه مرتبط و برای 
یک دســته کاال یا خدمت، نیاز به ارائه هیچ مجوزی اعم 

از مجوز تأسیس با بهره برداری یا امثالهم نداشته باشد.

 خانه ملت  مصطفی طاهری، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
گفت:شورای رقابت باید به موضوع 
کاهش قیمت خــودرو در کارخانه 
متناسب با سقوط نرخ ارز ورود کند؛ 
چرا که با افزایش نرخ ارز این شورا 

به خودروسازان مجوز داد هر سه ماه یک بار خودرو را گران 
کنند.  وی افزود: از آنجایی که خودروســازان دلیل افزایش 
قیمت خودرو در کارخانه را رشد نرخ ارز بیان کرده و مدعی 
بودند تولیدات آن ها ۳5درصد ارزبری دارد و بهای مواداولیه 
نیز متناسب با ارز افزایش داشته و موجب رشد هزینه تولید 
شــده، در حال حاضر که نرخ دالر کاهش یافته باید قیمت 

خودرو نیز متناسب با آن کاهش یابد.

اقتصاد: حجت االســالم نصراهلل 
پژمانفر، رئیس کمیســیون اصل 
نــود مجلس شــورای اســالمی 
در پیامــی در حســاب توییتری 
خــود نوشــت: قیمت مــرغ در 
با نهاده های ارز  اوایل ســال 98 

۴هزارو۲00تومانــی، کیلویــی ۷هزارو500تومــان بود. 
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: اگر افزایش عوامل دیگر تولید را ۲0درصد محاسبه 
کنیــم، قیمت نهایی مرغ، کیلویی 10هزار تومان خواهد 
بود، ولی دولت رســماً ۲0هزارو۴00 تومان اعالم کرده! 
این نشــان دهنده دروغگویی دولت در تأمین نهاده ها با 

ارز دولتی است.

ثبت عالمت تجاری بدون اخذ مجوز 
امکان پذیر شد

 وعده وزیر برای کاهش قیمت فوالد
 به زیر ۱۰هزار تومان 

شورای  رقابت با لحاظ سقوط نرخ ارز 
قیمت خودرو را کاهش دهد

قیمت مرغ با احتساب افزایش هزینه 
تولید کیلویی ۱۰ هزارتومان است

سکه به کانال ۱۰میلیون تومان برگشت©
ایسنا: ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه 
طال و جواهر تهران گفت: با وجود تعطیلی 
واحدهای طال و جواهر، با توجه به فعالیت 
صرافی ها و تغییرات در قیمت های جهانی 
طال، تغییرات در قیمت های سکه و طال در 
داخل نیز وجود داشته است که براساس 
همین پارامترهای نرخ ارز و قیمت اونس 
جهانی در یک هفته اخیر، هر گرم طال 100هزار تومان کاهش یافته و هر قطعه سکه 
نیز با افت یک میلیون و 100هزار تومانی، در کانال 10میلیون تومان قرار گرفته است.

ماجرای راه اندازی تابلو جدید در فرابورس©
اقتصاد: زمزمه های راه اندازی یک تابلوی 
جدید در فرابورس به نام »بازار هدف« 
به گوش می رسد و به نظر می رسد قرار 
است این تابلو میزبان کسب و کارهای 
نوآفرین و دانش بنیان باشــد. با اجرای 
این طرح راه تــازه ای برای تأمین مالی 
کسب و کارهای نوآورانه در ایران گشوده 
خواهد شــد. فرابورس اعالم کرده اســت آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش 
شــرکت ها در این بازار به زودی اعالم می شود و قرار است بسیاری از پرونده هایی 
که برای فرابورس ارسال می شود و شرایط بازار اول و بازار دوم را احراز نمی کنند، 

در بازار هدف پذیرش شوند.

توزیع گسترده مرغ در سراسر کشور با قیمت مصوب©
اقتصاد: ستاد تنظیم بازار در چارچوب تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر ساخت: 
شرکت پشــتیبانی امور دام )وزارت جهاد کشاورزی( با همکاری اتاق اصناف 
ایران، نسبت به توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور با قیمت مصوب 
اقدام کند. این ســتاد مقرر ساخت در استان هایی که برای توزیع مرغ منجمد 
شــرایط خاصی دارند، استانداران در کارگروه های اســتانی در زمینه قیمت 
عرضه مرغ منجمد تصمیم گیری کنند و تعدیل قیمت مربوط هم به شــرکت 

پشتیبانی امور دام اعالم شود.

۲ روش برای تشخیص تقلبی نبودن گارانتی لوازم خانگی©
تسنیم: معاون بازرسی و رسیدگی به 
تخلفات ســازمان حمایت گفت: مردم 
برای اســتعالم از گارانتی لوازم خانگی 
بزرگ و موبایل می تواننــد از دو روش 
استفاده کنند.  ســید جواد احمدی با 
بیان اینکه استعالم گارانتی »لوازم خانگی 
 بــزرگ و موبایــل« از طریق ســایت
 irangs.ir و نیز کد دســتوری #۷۷۷۷*۴* میسر است، عنوان کرد: این سامانه 
اطالعات تفصیلی درباره گارانتی دو گروه کاالیی مذکور نظیر:»مدل، برند، مرجع 
سازنده، شرکت گارانتی کننده، نحوه فعال سازی گارانتی، شرح کاال، تاریخ شروع 
گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کاال« در اختیار مصرف کننده 

قرار می دهد.
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بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان به سران قوا پیشنهاد شد  مهر: مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: پیشنهادهایی به مجلس و سران قوا مبنی بر بخشودگی جرایم بیمه ای 
کارفرمایان ارائه شده که در صورت تصویب اجرایی می شود.وی ادامه داد: در مورد بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان در حال ارائه پیشنهادهایی به مجلس هستیم و همچنین به ستاد هماهنگی سران قوا نیز به 

اتفاق ستاد تسهیل بر رفع موانع تولید پیشنهاد مشترکی امضا و ارائه کرده ایم که بتوانیم در شرایطی جرایم سابق کارفرمایان را ببخشیم.

انجمن کنترل جهانی سرطان )UICC( اعالم کرد

کسب رتبه اول جهان در کمپین آگاهی رسانی سرطان ©
توسط محک

جامعه: مؤسسه خیریه محک به عنوان 
یکی از هزار و 100 سازمان عضو انجمن 
 کنترل جهانــی ســرطان )UICC(  از

170 کشــور جهان، رتبــه اول را برای 
کمپین آگاهی رســانی بیماری سرطان 
کسب کرد. اعالم کسب این رتبه توسط 
انجمن جهانی کنترل ســرطان در یک 

نشســت آنالین با حضور اعضای این انجمن از سراســر جهان انجام شــد و در پی 
آن دکتــر آنیل دکــوروز، رئیس انجمن کنترل جهانی ســرطان )UICC(، پس از 
مشخص شدن برنده این جایزه پیام قابل توجهی برای خانواده بزرگ محک و کشور 
ایران داشــت و گفت: »این موضوع که یک سازمان مردم نهاد آن هم در کشوری با 
شرایط تحریم، در دو بخش از جوایز انجمن )کمپین اطالع رسانی سرطان - برترین 
مدیرعامل( نامزد شده، بسیار قابل توجه و ارزشمند است که این مؤسسه توانسته در 

این شرایط سخت با این کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد«.
آراسب احمدیان، مدیرعامل محک در خصوص مأموریت سازمان های مردم نهاد در 
زمینه آگاهی رسانی به جامعه گفت: »آگاهی رسانی درخصوص پیشگیری، تشخیص 
زودهنــگام، مؤلفه های الزم در درمان و حمایــت و دغدغه های بیماران، از وظایف 
سازمان های مردم نهاد و خیریه های متولی در زمینه بیماری های مختلف است تا با 
اتکا به ظرفیت های جامعه مدنی، دغدغه ها و مشکالت مرتبط با بیماری ها به شکل 
ریشه ای رفع شود. مؤسسه خیریه محک نیز با هدف دستیابی به تشخیص زودهنگام 
ســرطان که درمان  کم دردتر، کم هزینه تر و مؤثرتر را برای بیماران محقق می کند، 
همواره در راستای آگاهی رســانی به همه اقشار جامعه درخصوص سرطان کودک 
تالش می کند و این موضوع دلیل اصلی پیوســتن محک به کمپین انجمن کنترل 

جهانی سرطان )UICC( بوده است«. 
به گفته احمدیان، محک این پیام را متعلق به همه ایرانیانی می داند که در 30 سال 
فعالیت این مؤسسه، با اعتماد و تداوم حمایت خود از کودکان مبتال به سرطان کاری 

کردند تا همگی باور کنیم سرطان پایان زندگی نیست.

اصالح باورهای غلط؛ تنها راه عبور از کرونا©
ایرنا: نادر توکلی، معاون درمان ســتاد 
فرماندهــی مدیریت بیمــاری کرونا در 
تهران اظهار کرد: هر چند محدودیت ها 
در کنترل بیماری کرونــا نقش مؤثری 
دارد اما بررسی ها نشان می دهد مؤثرترین 
راهکار برای عبور از کرونا اصالح باورهای 
غلط مردمــی درزمینه ایــن بیماری و 

مشارکت های مردمی در رعایت پروتکل های بهداشتی است.
توکلی ادامه داد: هرچه محدودیت ها سختگیرانه باشد و نظارت های دقیق روی آن 
اجرا و جرایم سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شود، اما مردم به این باور نرسند 
که این موضوع مهم و جدی است و باید پروتکل ها را رعایت کنند، اقدامات به نتیجه 

مطلوب نمی رسد. 
وی در پاســخ به این پرسش که چگونه می توان کنترل بهتر و مؤثرتری بر بیماری 
کرونا داشت، گفت: بهترین موضوعی که کمک کننده در پیشگیری و کنترل بیماری 
اســت، عملکرد و رفتارهای مناسب مردم در حد کوچک و خانوار است. به عبارتی 
مردم در این شــرایط نباید نشســت های صمیمانه با خانواده، دوستان، بستگان و 
آشنایان برگزار کنند، زیرا مقاله ای از مجله نیچر منتشر شده که نشان می دهد اگر 
نشست های کوچک غیررسمی کنترل شود، می تواند تا ۸0 درصد در مهار بیماری 

مؤثر باشد و پس از آن برگزار نکردن کالس های آموزشی حضوری است.
به گفته وی تعطیلی کامل تا ۲۵ درصد می تواند مؤثر و کمک کننده باشد، این موضوع 
نشان می دهد همراهی و مشارکت مردم نقش اساسی در پیشگیری و مهار بیماری 

کرونا دارد و تا این مشارکت و همراهی نباشد،  نمی توان بر این مسئله فائق آمد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  عالقه عجیب دانش آموزان 
یک  همچون  تجربی  رشته  به  خانواده هایشان  و 
بحران خود را نشان می دهد، چرا که نه دانشگاه ها 
ظرفیت پذیرش تمام عالقه مندان به گروه پزشکی 

را دارند نه بازار کار. 
بحران عالقه مندان به رشته تجربی با تلنبار شدن 
افراد پشت کنکوری شکل و شمایل دیگری به خود 

می گیرد. 
عباس فرجی، کارشــناس حــوزه آموزش در 
گفــت و گو با قــدس چرایی ایــن موضوع و 
چگونگی برون رفت از ایــن موضوع را تحلیل 

می کند.

 یک سوم داوطلبان تجربی »
پشت درهای بسته کنکور 

فرجی با بیان اینکه آموزش و پرورش کشــور 
به صورت دوره ای شــاهد تــورم دانش آموز و 
دانشــجو در رشــته های مختلف بوده  است، 
می گویــد: بــه عنــوان نمونه 1۵-10 ســال 
گذشــته، رشــته ریاضــی دچار تــورم بود و 
ما دانش آموختگان بســیاری در رشــته های 
مهندســی داشــتیم و حــاال در خانواده های 

بسیاری مهندس بیکار وجود دارد.
وی می افزایــد: براســاس آخرین آمار ســال 
تحصیلی 9۸-97، یک میلیــون و 713 هزار 
دانش آموز در متوســطه دوم ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد 1۵ درصد رشــته ریاضی، 43 
درصد تجربی، 40 درصد انســانی و 34 درصد 
رشــته های فنی و حرفه ای را انتخاب کرده اند. 
این آمار نشــان دهنده نبود توازن در انتخاب 
رشــته تحصیلی دانش آموزان متوســطه دوم 
است. اما اگر جزئی تر به این مسئله نگاه کنیم، 
شاهد تورم در رشــته تجربی و پس از آن در 

رشته انسانی هستیم. 
وی ادامه می دهد: طبق آمار سازمان سنجش، 
در کنکور امسال تعداد داوطلبان گروه ریاضی 
1۵۲ هــزار نفر بــوده، در حالــی که ظرفیت 
پذیرش رشــته های دانشگاهی برای این رشته 
۲36 هزار کرســی اعالم شده و نشان می دهد 
هر دانش آموزی وارد رشــته ریاضی شــود و 
کنکور شــرکت کند قطعاً در دانشگاه پذیرفته 

می شــود. طبق این آمــار، تعــداد داوطلبان 
 علوم انســانی 3۵۵ هزار نفر بوده در حالی که

30۸ هزار ظرفیت پذیرش دانشــگاهی وجود 
داشــته اســت، یعنی حدود 47 هزار داوطلب 

انسانی پشت دیوارهای کنکور مانده اند. 
اما وضعیت رشــته تجربی بسیار متفاوت است 
بــه طوری کــه در کنکور امســال ۵94 هزار 
داوطلب در این گروه شرکت کرده اند و ظرفیت 
پذیرش دانشــگاهی برای این رشته 174 هزار 
نفر اعالم شده بود که به طور خوشبینانه تنها 
یک سوم شــرکت کنندگان این رشته امکان 
ورود به دانشگاه را داشتند و بیش از400 هزار 

داوطلب پشت سد کنکور مانده اند. 

 تحقق رؤیای پزشکی تنها »
برای 8 هزار و 419 داوطلب 

فرجی با اشــاره به اینکه اغلــب دانش آموزان 
متقاضی رشــته های تجربی این رشــته را با 
رؤیــای ادامه تحصیل در یکی از رشــته های 
پزشکی، دندانپزشــکی و یا داروسازی انتخاب 
می کنند، می گوید: این درحالی است که امسال 
 ظرفیت پذیرش دانشــجو برای این رشــته ها

۸ هزار و 419 نفر بوده اســت و در واقع ۵۸۵ 
هزار و ۵۸1 داوطلب نه تنها در رشــته ای که 
اولویت نخست آن ها بوده پذیرش نشده، بلکه 
4۲0 هزار نفر آن ها پشت درهای کنکور مانده 
و دچار افسردگی شــده اند؛ آموزش و پرورش 
و آموزش عالی بایــد به عنوان متولی آموزش 
کشور پاســخگوی این دانش آموزان باشند که 
چرا با ارائه آموزش های الزم نتوانسته اند آن ها 
را در مســیر انتخاب رشــته تحصیلی آگاهانه 

هدایت کنند.
به گفته فرجی متأسفانه در کشور بین عرضه 
و تقاضــای نیروی کار هیچ گونه رابطه منطقی 
برقرار نیست، چرا که وزارتخانه های مرتبط با 
تحصیل و بــازار کار از جمله وزارت آموزش و 
پــرورش، علوم و کار و رفاه، به طور مســتقل 
برنامه های خــود را پیش می برنــد و به یک 

جمع بندی دراین باره نرسیده ایم.
ایــن کارشــناس حــوزه آمــوزش و پرورش 
می افزایــد: باید پذیرش دانشــجو بــا توجه 
به نیاز کشــور در یک چشــم انداز چندساله 
برآورد شود و بر اســاس یک منشور و اطلس 
مشــخص حرکت کنیم و هر سال این منشور 

تا صندلی های  بازنگری شود 
دانشگاه ها بر اساس آن کم و 
زیاد شود. با این حال چنین 
سازوکاری در کشور ما وجود 
ندارد و وزارتخانه های مربوط 

خود را مسئول نمی بینند.

بی توجهی آموزش »
و پرورش به هدایت 

تحصیلی دانش آموزان 
ایــن کارشــناس با اشــاره 
اطالع رســانی  ضــرورت  به 
در خصــوص اهمیت ســایر 
دانش آموزان  بــه  رشــته ها 
می گوید:  آن هــا  اولیــای  و 
بایــد  آمــوزش و پــرورش 
به صورت جدی روی رشــته 
ماننــد  حرفــه ای  و  فنــی 
کشــورهای اروپایــی تمرکز 

با جابه جــا کردن  کند، زیــرا 
ظرفیت رشــته  تجربی با ریاضی و یا انســانی 
معضل از یک رشــته به رشــته دیگر منتقل 

می شود اما مشکل اساسی حل نخواهد شد. 
به گفته وی سیاست گذاری های غلط آموزش 
و پرورش در دو دهه گذشته به نحوی بود که 
اغلب مدارس برند کشور از جمله تیزهوشان و 
نمونه دولتی فقط دانش آموزان رشــته ریاضی 
را ثبــت نام می کردند و تصــور خانواده ها این 
بود که فرزندشــان با انتخاب رشــته ریاضی 
آینده تضمین شده ای دارد که متأسفانه نتیجه 
آن برخالف انتظار آن هــا رقم خورد و اکنون 
دانش آموزان و اولیــای آن ها به دلیل ترس از 
ریاضی،  رشــته های  دانش آموختگان  بیکاری 
به رشــته های تجربی و انســانی گرایش پیدا 
کرده انــد. عمــق فاجعه به جایی رســیده که 
در کنکور ســال جاری تعداد داوطلبان گروه 
آزمایشی زبان نیز از داوطلبان گروه آزمایشی 
ریاضی بیشــتر بوده است؛ به طوری که 174 
هزار داوطلب در گروه آزمایشــی زبان شرکت 
کرده بودند در حالی که داوطلبان ریاضی 1۵۲ 

هزار نفر بودند. 

موفقیت الزامًا به مدرک »
تحصیلی با درجه باال داشتن 

نیست
فرجی ادامه می دهد: برای یک 
دانش آموخته کارشناسی ارشد 
مکانیک به دلیل ســطح توقع 
بــاالی وی باید یک شــرکت 
برای کار او در نظر گرفته شود، 
در حالی کــه در یک شــرکت، 
ممکن اســت چندین تکنسین 
که از رشــته فنــی و حرفه ای 
فارغ التحصیل شده اند کار کنند 
و نرخ بیــکاری هم کاهش پیدا 
کند. اگر آمــوزش و پرورش با 
الگوبرداری از کشور های توسعه 
یافتــه صنعتــی 7۵ درصد از 
دانش آموزان را به رشــته فنی 
و حرفــه ای هدایت کند باز هم 
اســتخدام خواهیم  ما ظرفیت 
داشــت، اما متأســفانه در حال 
حاضر تنها 37 درصد دانش آموزان دبیرســتانی 
کشــور در مدارس فنــی و حرفــه ای تحصیل 
می کنند. این مشــاور آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه بایــد در ازای یک مهندس 10 کارمند 
داشته باشیم که زیر دست او کار کنند، می گوید: 
 این قاعده در کشــور ما وارونه شــده اســت؛ ما

10 مهندس داریم درحالی که یک نفر هم نداریم 
تا زیردست او کار کند. در کشورهایی مثل آلمان 
و بلژیک، دانش آموز به محــض دریافت مدرک 
دیپلم، تکنسین می شــود. اگر هم رشته نظری 
را بخوانــد حتمــاً در کنار آن یک رشــته فنی، 
مهــارت یا یک هنر را فــرا می گیرد تا اگر به هر 
دلیلی نخواست وارد دانشــگاه شود بتواند با آن 
مهارت کار کند.فرجی با تأکید بر اهمیت نگرش 
خانواده ها بر شرایط بازار کار خاطرنشان می سازد: 
خانواده ها هم بهتر اســت نگــرش خود را تغییر 
دهند و موفقیت را صرفاً در مدرک تحصیلی باال 
نبینند. بسیاری از افراد موفق در جهان از دانشگاه 
انصراف داده اند و ســراغ مهارت هایی رفته اند که 
بتوانند بــا آن ها کار کنند. پــس موفقیت الزاماً 

داشتن مدرک تحصیلی باال نیست. 

420 هزار داوطلب گروه تجربی پشت درهای کنکور مانده اند

غفلت از »هدایت تحصیلی«

آموزش و پرورش و 
آموزش عالی باید 

پاسخگوی 420 
هزار داوطلب گروه 

آزمایشی تجربی 
که پشت درهای 

کنکور مانده و دچار 
یأس و افسردگی 

شده اند باشند 

بــــــرش
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اصالحیه
 آگهی مزایده کالسه 9607457 مورخ چهارشنبه 28آبان 1399صفحه 5 روزنامه قدس اصالح میگردد:

بند 72 الی 81 بخش محدودیت چاپ ش��ده در آگهی حذف گردید وفاقد اعتبار می باش��د. ضمنا پایانکار ش��ماره 
9.15875 مورخ 1391.01.09 چاپ شده در آگهی به تاریخ 1391.03.09 اصالح میگردد.آ-9909343

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9900095
ب��ه موج��ب پرونده اجرائی کالس��ه 9900095- طوب��ی امیدنیا نام پدر:احم��د تاریخ تولد:1358/07/01 ش��ماره 
ملی:0778818071 شماره شناسنامه:3923 علیه – بنیامین حسینیان چاپشلو نام پدر:علی تاریخ تولد:1390/07/29 
شماره ملی:0770416179 شماره شناسنامه:0770416179 )ورثه زوج( به استناد- سند ازدواج:شماره سند:15089 
، تاریخ س��ند:1378/10/27 دفترخانه صادر کننده:دفترخانه ازدواج ش��ماره 18 ش��هر درگز استان خراسان رضوی 
اجراییه به تعداد دویست عدد سکه تمام بهار آزادی که عندالمطالبه بر ذمه زوج می باشد صادر نمود و پس از ابالغ 
اجراییه از طریق جراید و بازداشت پالک چهار هزار و دویست و هشتاد فرعی از بیست و دو اصلی بخش هفت قوچان 
واقع در درگز خیابان امام خمینی 5 داخل سه راهی سمت چپ پالک 17 ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست 
بستانکار مذکورپالک فوق الذکر  که حدود اجمالی آن عبارت است از:حدود:شماال:به طول 12/13 متر به دیوار پالک 
4279 فرعی مجزی شده از مورد تفکیک شرقا:به طول 8/93 متر محل درب و درب و پی دیواری است به خیابان)این 
حد طبق نظریه شهرداری به عمق یک متر در مسیر عقب نشینی واقع که رعایت آن پس از بازسازی الزامی است( 
جنوبا:به طول 12/29 متر پی اشتراکی به باقیمانده پالک 683 فرعی غربا:به طول 8/61 متر دیوار به دیوار پالک 862 
فرعی ؛که برابر نظر کارشناس رسمی به شرح:پالک ثبتی فوق الذکر با پروانه ساختمانی 7812 مورخ 1388/05/14 
و پایانکار صادره 15147 مورخ 1385/09/19 و مشخصات حدود 106/73 متر مربع عرصه و حدود 103 مترمربع 
اعیان مسکونی در همکف و نیم طبقه اول با سیستم اسکلت باربر و کالف بتنی پوشش سقف طاق ضربی سمت کوچه 
بدون نما و نما داخل حیاط س��نگ دیوار کار ش��ده با آجر فشاری و درب و پنجره آهنی و کف پذیرایی و آشپزخانه 
سرامیک و گرمایش بخاری و کابینت فلزی و آشپزخانه کاشی با یک انشعاب گاز و یک انشعاب آب و یک انشعاب 
برق در دست بهره برداری و تصرف مالک و برابر طرح شهرداری در منطقه مسکونی و خیابان 8 متری میباشد لذا با 
عنایت به بازدید به عمل آمده مشخصات یاد شده و موقعیت محلی و منطقه ای حدود اربعه و شکل و ابعاد و مساحت 
عرصه و زیربنای اعیانی و نوع و کیفیت س��اخت و قدمت بنا در مقایس��ه با امالک مشابه در محل و در شرایط فعلی 
بازار و اوضاع و احوال حاکم بر ملک مورد نظر و سایر اقدامات صورت گرفته با احتساب جمیع مالحضات ارزش کل 
ششدانگ ملک مذکور به صورت تخلیه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد 
مبلغ 5/600/000/000ریال ارزیابی گردید. و قطعیت یافته و مزایده نسبت به سهم االرث مدیون از ششدانگ صورت 
خواهد پذیرفت. پالک فوق الذکر برابر استعالم امالک 1399/8/29 یک مورد بازداشتی دارد.مزایده از ساعت 9 الی 
12 روز دوش��نبه مورخ 1399/09/30 در اجرای اداره ثبت اس��ناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 5/600/000/000)پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال( شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9909381
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز- ناصر حسن زاده

آگهی دعوت افراز
چون آقای  یداهلل عطائی فر فرزند علی احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/218- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان 
شهرستان زابل خیابان میرحسینی کوچه 18طبق درخواست شماره 102/6999- ز  مورخ 1399/6/15 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر 
ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1399/9/24 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 

برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :1399/9/8 م الف: 551   آ-9909374

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی مزایده اموال منقول)اتومبیل( کالسه 9900252
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900252 له: سیده فاطمه سازور علیه:آقای مسعود احمدزاده مایوان یک دستگاه 
اتومبیل پیکان وانت به شماره انتظامی ایران 26-891ص56 به شماره موتور  PO118131195  و شماره شاسی 
699195 تیپ  16000HV رنگ س��فید روغنی مدل 1393 نوع س��وخت بنزینی 4 سیلندر و دارای دو محور می 
باش��د.ظرفیت خودرو 750 کیلوگرم متعلق به آقای مس��عود احمدزاده مایوان فرزند محمدرضا که از قسمت گلگیر 

عقب سمت چپ و درب سمت چپ زدگی دارد و صندلی و تودوزی در حد مدل خودرو است.تایرهای جلو و عقب 
حدود 40 درصد فرسوده هستند.موتور خودرو سالم و نیاز به سرویس دارد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
مورخ 1399/08/18 به مبلغ 980/000/000 ریال)نودوهشت میلیون تومان( ارزیابی شده که از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشنبه مورخ 1399/09/23)بیست و سوم آذرماه سال یکهزاروسیصدونودونه(در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان 
شعبه اجراء واقع در خیابان امام رضا جنب بیمارستان امام خمینی از طریق مزایده به فروش میرسد.مزایده از مبلغ 
980/000/000 ریال)نودوهش��ت میلیون تومان( شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود و کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد.ضمناً چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت  و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:1399/09/08  آ-9909373

اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی –شهرستان بابل
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می   براب��ر رای ش��ماره 139960310004011526 – 11 - 08 - 99 هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای 
احمدآقابزرگی فرزند محمدعلی به ش��ماره شناس��نامه 35448 صادره از بابل با کد ملی 2060337054 متقاضی 
کالس��ه 99 در ش��ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 598.00 متر مربع قسمتی از پالک 
271-29- اصلی واقع در بخش ش��ش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی 
نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف 19907416   آ-9909371
تاریخ انتشار نوبت اول: 08 - 09 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 - 09 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی –شهرستان بابل
آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 13996031000409968 – 08 - 07 - 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم سارا کردی 
فرزند علی رضا به شماره شناسنامه 21459 صادره از تهران با کد ملی 00810027250 متقاضی کالسه 1425 در 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 123.94 مترمربع قسمتی از پالک 2-3733-اصلی 
واقع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره 
فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 

نمیباشد.  م الف 19907313   آ-9909372
تاریخ انتشار نوبت اول: 08 - 09 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 - 09 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک 25 اصلی بخش 16

17291 فرعی بنام خانم سیده فاطمه حسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 252.50 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای قنبر گوران مالک رسمی. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 

ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. آ-9908955  م الف 19906921
تاریخ انتشارنوبت اول :1399-08-24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-09-08 
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دس��تور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 9-20-
1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و 

تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا پالک 19 اصلی بخش 16

19067 فرعی بنام خانم زهرا جعفری گرزینی نسبت به 5-4 دانگ مشاع ازششدانگ عرصه یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت 125 متر مربع پالک 19067 فرعی از 19 اصلی بخش 16خریداری مع الواسطه 
از آقای مجتبی فرجی لموکی و مهتاب حسینی نیا مالک رسمی. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. آ-9908956   م الف 19906919
تاریخ انتشارنوبت اول :1399-08-24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-09-08 
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001916   مورخ  1399/06/17  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن درویش زارگز  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 12  
و  کد ملی 0651930707  در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 115/50 متر مربع قسمتی از پالک 1396  � 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی  محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908937
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 /1399/08                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/09                          

علی فضلی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139960308001002673   مورخ  1399/07/19  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید افزا فرزند حبیب بش��ماره شناس��نامه 494 و کدمل��ی0731732111  در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 128/01 متر مربع قسمتی از پالک 1396� اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 

دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز دستی گردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ-9908919
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/08                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای محمدعلی مهروان فر فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه ، به مساحت 11/80 متر مربع 
، از پالک 4112 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ،خریداری مع الواسطه از آقای ذبیح اله والهی � مکان وقوع 

ملک : شهرستان فردوس � حاشیه بولوار بعثت شمالی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-9908920
تاریخ انتشار نوبت اول:   22/ 1399/08             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/08

  محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960322002002130 مورخ1399/07/09    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم زهرا بزی  فرزند کرم   بشماره شناسنامه  3660078921 صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل به مساحت  248 متر مربع  پالک 717 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان خیابان 
هیرمند شمالی 64 آخر کوچه  خریداری بطور مع الواسطه و طبق سند عادی از حیدرعلی ظریفی ذیل ثبت 6800 
صفحه 43 دفتر 42  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف:828 - 9908917

تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 1399/08/22           تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/09/08
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960322002001742 مورخ1399/06/21    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم مرضیه سندگل     فرزند ملنگ  بشماره شناسنامه  509 صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل به مساحت  78/66 متر مربع  پالک 35 فرعی از 1631- اصلی  واقع در بخش یک سیستان شهرستان زابل 
چهارراه زهک- هیرمند 12 خریداری از مالک طبق سند عادی از بدیل جهانتیغ  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد  .  آ-9908918   م الف: 835
تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 1399/08/22 
    تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  1399/09/08

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

رسانه ها از فاش شدن طرح جدید »بن سلمان« علیه »بن نایف« می گویند

ولیعهد سابق در یک قدمی اعدام
  جهان  دو روز پس از افشــای طرح بن سلمان برای 
اعدام دو شــاهزاده بزرگ و صاحب نفوذ آل ســعود، 
رســانه های وابسته به رژیم از کشــف فساد بزرگ در 
وزارت دفاع سعودی ســخن گفتند. این کشف بزرگ 
را خبرگزاری رسمی عربســتان سعودی فاش کرده و 
بــه نقل از منابع آگاه در هیئتی که ســعودی ها آن را 
»هیئت نظارت و مبارزه با فساد« نامیده اند، گفته است: 
پرونده فســادی در وزارت دفاع باز شده که پای شمار 
زیادی از نظامیان و غیرنظامیان به آن کشیده می شود.

بر اساس خبر منتشر شده در این خبرگزاری، شماری 
از افسران و کارمندان غیرنظامی شاغل در وزارت دفاع 
با مشــارکت تعداد دیگری معامالت مالی مشــکوکی 
داشــته و مرتکب جرم دریافت رشوه و سوءاستفاده از 
موقعیت خود در کنار جعل اسناد و حیف و میل اموال 

عمومی هستند.
به گزارش این خبرگزاری رســمی، مبلغ فســاد مالی 
صورت گرفته یک میلیارد و 229 میلیون ریال سعودی 
)حدود 328 میلیون دالر( اســت که در چارچوب آن 
تاکنــون 48 نفــر از جمله 19 نفر از پرســنل وزارت 
دفاع، ســه کارمند دولت، 18 تاجر و هشــت کارمند 
شــرکت های خصوصی طرف قرارداد با نیروهای مسلح 
از جمله سه تبعه خارجی مورد بازجویی قرار گرفتند.

این اتفاق دقیقاً دو روز پس از افشــای طرح بن سلمان 
برای اعدام دو شــاهزاده بانفوذ سعودی رخ داده است. 
هفته پیش یک وکیــل بین المللی خبری درباره خطر 

اعدام شــدن محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز به 
دست ولیعهد عربستان منتشر کرد. محمود رفعت، به 
نقل از یک منبع معتبر فاش کرد »احمد بن عبدالعزیز« 
و »محمــد بــن نایــف« شــاهزادگان ســعودی عصر 
چهارشنبه از محل بازداشــت خود به یک بازداشتگاه 

دیگر در صحرا منتقل شده اند. 
ایــن وکیل بین المللــی در توییتی نوشــت: این امر 
ممکن اســت اقدامــی پیشــگیرانه از جانب »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد عربســتان برای اعــدام کردن 
دو شــاهزاده ســعودی باشــد تا دولت »جو بایدن« 
رئیس جمهور منتخب آمریــکا نتواند جایگزینی برای 

وی در حکومت عربستان پیدا کند.
محمد بن نایف 61 ســاله، ولیعهد ســابق عربستان و 
احمــد بــن عبدالعزیز 78 ســاله، برادر »ســلمان بن 
عبدالعزیز« پادشــاه عربســتان که از رقبای احتمالی 
محمد بن ســلمان به شمار می روند در مارس گذشته 
در عملیــات بازداشــت اعضای خاندان پادشــاهی به 

دستور محمد بن سلمان دستگیر شدند.
به نظر می رسد محمد بن سلمان می خواهد از هرگونه 
اتفاق ناگهانی در مســیر رســیدن وی به تاج و تخت 
پادشاهی پیشــگیری کند. محمد بن نایف آل سعود، 
ولیعهد ســابق عربستان و رقیب محمد بن سلمان بود 
که در ســال 2017 میالدی با حکم ملک سلمان تمام 
مناصب حکومتی خود همچنین مقام والیتعهدی را از 

دست داد و محمد بن سلمان جایگزین او شد.

اسیر تازه آزاد شده فلسطینی:
 از نصراهلل یاد گرفتم ©

با اسرائیل مذاکره نکنم
جهان: ماهــر االخرس، 
اسیر فلسطینی که پس 
غذا  اعتصاب  از 103روز 
به تازگــی از بنــد رژیم 
آزاده شده  صهیونیستی 

اســت، گفت از حزب اهلل لبنان و دبیرکل آن یاد 
گرفته کــه از حق خود کوتاه نیاید و برای آزادی 
خود با رژیم اشــغالگر گفت وگو نکند. او که روز 
پنجشنبه آزاد شــد، در روزهای اخیر در شرایط 
بهداشتی وحشتناکی به ســر می بُرد و سرانجام 
توانست در 29 اکتبر بر رأی پیشین دادگاه عالی 

رژیم صهیونیستی فائق آید.

دونالد ترامپ:
 اگر الکترال ها بایدن را ©

انتخاب کنند، می روم
از  پس  اســپوتنیک: 
به سنگ خوردن تیرهای 
دادگاه های  در  ترامــپ 
الکترال  حــاال  ایالتــی 
کالــج، آخریــن امید او 

هســتند. در همین زمینه او در توییتی گفت در 
صورتی کاخ سفید را ترک می کند که کالج الکترال 
پیروزی بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری 
تأییــد کند. دونالد ترامپ این را هم گفت که اگر 
کالج الکترال این کار را بکند یک اشــتباه خواهد 
بود. ترامپ همچنین به انتقاد از سیستم انتخابات 
ایاالت متحده پرداخت و گفت: این نوع انتخابات 
خنده دار است. وضعیت ما شبیه به یک کشور در 
حال توســعه است. ما شبیه به یک کشور جهان 

سومی شده ایم.
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ابعاد مدرن سازی ارتش چین و تقابل با ایاالت متحده©
ماه گذشــته، نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به ریاست رئیس 
جمهور، شی جین پینگ به بررسی چهاردهمین برنامه پنج ساله چین )2020-
2016( و نیز آینده نگری در مورد برنامه پنج ســاله بعدی )2025 - 2021( این 
حزب پرداختند. به طور تقریبی در برنامه های پنج ساله چین می توان خط مشی 
و سیاســت های اعالمی چین را مشاهده کرد. بخشــی از این اعالمیه مرتبط با 
مدرن ســازی نظامی چین بوده و این نخستین بار است که چین در برنامه های 
توســعه خود به مســائل نظامی می پردازد. جمهوری خلق چین در حال حاضر 
179میلیارد دالر بودجه نظامی داشته و دومین کشور پس از آمریکا در این زمینه 
است. البته طبق نظر مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم )SIPRI(، بودجه 
اعمالی چین در سال 2019 حدود 232 میلیارد دالر بوده است. بنا بر اخبار واصله، 
چین قصد دارد در سال 2027 )صدمین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش خلق 
چین(، با مدرن و هوشمندسازی همه جانبه، به قدرت نظامی در حد و اندازه ایاالت 
متحده برســد. آن ها درصدد هستند با استفاده از انواع هوش مصنوعی، استفاده 
کمتر از نفرات انسانی و تمرکز بر سازه های نظامی به روز و هوشمند، به این مهم 
دســت یابند. طبق اعالمیه مذکور، افزایش و ارتقای استفاده از فناوری های نوین 
نظامی، به اندازه افزایش قدرت اقتصادی اهمیت داشته و پیشرفت توأمان مد نظر 
اســت. یعنی مقامات پکن هیچ وقت به دنبال رشد و پیشرفت یکجانبه نبوده و 
نیستند. قائم مقام حزب کمونیست چین در همین زمینه گفته است: »یک ملت، 
اگر جنگ را فراموش کرد یا آمادگی الزم برای آن نداشــت، تهدید رو به روی آن 
است«. به دنبال این هدف، چینی ها در پی آن هستند تا ارتشی را با توانایی گسترده 
در دفاع از قلمرو ملی، محافظت از تهدیدهای ایجاد شده از طرف هژمونی اقیانوس 
آرام غربی و همچنین پاسداری از گسترش روزافزون منافع و حضور بیشتر پکن 
در دریاهای دورتر تشکیل دهند. تهدیدهای مختلف می توانند در مسئله تایوان، 
دریای چین جنوبی، دریای چین شــرقی و تنش با ژاپن و همچنین تنش های 
مرزی چین و هند بروز کنند. برخی تحلیلگران بر این نظرند که تایوان دست کم 
در بازه زمانی نزدیک، مهم ترین عامل تسریع مدرن سازی ارتش چین است. چین 
مدت هاست تایوان را جزئی از خاک خود دانسته و دولت شی جین پینگ، در یک 
وایت پیپر )اوراق ســفید( دفاعی در سال 2019 موضع قاطعی در این خصوص 
داشــته و موضع خود را این چنین بیان داشــته اســت: »به طور قطع، هر کس 
برای جدایی تایوان از چین تالش کند شکســت خواهد خورد«. دولت چین برای 
این منظور، حتی جزایر مرجانی و صخره ای را به جزایر مصنوعی با استحکامات 
نظامی تبدیل کرده و حضور نیروی دریایی خود در منطقه را گسترش داده است؛ 
به گونه ای که طبق آمار رســمی، تعداد شناورهای نیروی دریایی چین از ایاالت 

متحده نیز بیشتر است.

طرح راه ابریشم جدید و فعالیت نظامی چین»
از سوی دیگر، برخی نیز بر این باورند که چین در پی کسب قدرت غالب در منطقه 
آسیاپاسیفیک و در صورت لزوم شکست حضور نظامی آمریکا در این ناحیه است. 
همچنین، بعضی در آمریکا از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهور نگران این 
هســتند که گسترش منافع اقتصادی چین در آسیای مرکزی و اروپا که بخشی 
از طرح »یک کمربند - یک جاده« این کشور است، موجب گسترش فعالیت های 

خارجی نظامی شود که البته پکن این ادعاها را رد کرده است.
عده ای چالش های مختلفی را پیش از به روزرسانی فناورانه برای ارتش چین متصور 
هستند. برای مثال، عدم تجربه کافی ارتش چین در نبرد در 40 سال گذشته نکته 
قابل توجهی اســت که می تواند بر دیگر قسمت ها سایه افکند. از منظر بیرونی و 
در خارج نزدیک چین، نیروهای نظامی آمریکا حضور مقتدرانه ای در منطقه آسیا 
پاسیفیک و در پایگاه های مختلفی در جزیره گوام، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی 
دارند. طی سال های اخیر، افزایش قدرت نظامی چین سبب نگرانی آمریکا شده 
و دولت ترامپ، به چین به مثابه کشور خواهان تغییر نظم موجود می نگرد. واضح 
است که توان یابی بیشتر چین سبب شده در سال 2019 وزارت دفاع ژاپن، چین را 
به عنوان بزرگ ترین تهدید امنیتی خود محسوب کرده و ضمن تغییر مواد دفاعی 
قانون اساســی، پیمان دفاعی خود با ایاالت متحده را تقویت کند. در این حین، 
تایوان نیز به تقویت بنیه دفاعی خود با افزایش خرید نظامی از آمریکا )به خصوص 
جنگنده های f-16( ادامه می دهد. مقامات تایوان تا کنون بر این نظر بوده اند که در 
صورت تقابل با چین، ایاالت متحده حافظ آن ها خواهد بود اما پس از پیشرفت های 
اخیر ارتش چین و البته باجگیری های دونالد ترامپ، برخی مقام های تایوان در این 

باره مردد هستند.
در مجموع، به نظر می رســد مهم ترین دلیل چیــن در چرخش نظامی خود 
در برهه کنونی به ایجــاد نوعی توازن همه جانبه با ایاالت متحده بازمی گردد. 
این توازن می تواند در کوتاه مدت در ســطح منطقه و در بلندمدت در مقیاس 
جهانی ظاهر شود. کشور چین مدت هاست که از نظر اقتصادی قدرتمند شده و 
پا به پای ایاالت متحده می تازد. در صورتی که طبق اهداف تعیین شده حزب 
کمونیست، بتواند از نظر نظامی نیز خود را هم تراز آمریکا ارتقا دهد به موفقیت 
بزرگی در پاســداری از منافع خود دست می یابد. البته چینی ها از دیرباز سعی 
داشته اند به طور تدریجی و بدون تهدید دیگر بازیگران، پیشرفت کنند. آن ها 
همیشــه خود را حافظ وضع موجود دانســته و سیاســتی برای تقابل با نظام 
کنونی بین الملل تعریف نکرده اند. از همین رو، می توان گفت چنین سیاستی 
دور از ذهن نیست و آن ها طبیعتاً حافظ نظامی خواهند بود که به آن ها توانایی 
شکوفا شدن داده است. پس به احتمال زیاد افزایش توان نظامی چین به علت 

بازدارندگی خواهد بود تا تقابل و تخاصم.
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عکس نوشت

هدیه های دستباف خانم سیاستمدارهدیه های دستباف خانم سیاستمدار
ایلوا یوهانسون، کمیسر مســائل داخلی اتحادیه اروپا با انتشار ویدئویی 
در صفحه توییتر خود بسیاری را شــگفت زده کرد. این زن سیاستمدار 
ســوئدی در طول هفته های گذشته، با وجود مشغله فراوان، جوراب های 
پشــمی برای تمامی همــکاران خود بافت تا پیش از آغاز ســال جدید 
میالدی این جوراب ها را به آن ها هدیه دهد. خانم یوهانســون در شرح 
این ویدئو نوشــت: »نهایت خوشبختی است که می توانم با این مردان و 
زنان شایسته و روشنفکر کار کنم. برای اینکه بدانند تا چه اندازه قدردان 

آن ها هستم این جوراب های گرم را برایشان بافته ام«.
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 یورونیوز   فرمانده نیــروی زمینی ارتش 
اســترالیا روز گذشــته گفت این کشور به 
13ســرباز نیروی ویژه خود اطالع داده است 
که در زمینــه گزارش قتــل غیرقانونی در 
افغانستان اخراج می شوند. گزارش مستقلی 
که هفته گذشته منتشر شد نشان می دهد 39 
زندانی و غیرنظامی غیرمسلح افغان به دست 
19سرباز استرالیایی کشته شده اند. ریک بور، 
فرمانده نیروهای زمینی ارتش استرالیا گفت: 
برای 13 سرباز فعلی اخطارهایی صادر شده 
اســت که در نهایت می تواند به اخراج آن ها 
از ارتش منجر می شــود. بــور، هویت هیچ 
کدام از این 13 سرباز را افشا نکرد اما گفت: 
»13ســربازی که اخراج می شــوند دو هفته 

فرصت دارند تا به پیام اخطار پاســخ دهند«. 
باالترین مقام ارشد نظامی استرالیا هم هفته 
گذشــته پس از انتشار گزارش، از افغانستان 
عذرخواهی کرد. این کشتار توسط نیروهای 
ویژه اســترالیا در افغانســتان بین سال های 

2005 تا 2016 رخ داده است.

اخراج؛ تنها مجازات کشتار
استرالیا از پایان کار عامالن قتل افغانستانی ها در ارتش خبر داد

 جهان   ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
گفــت با وجــود قطعنامه ســنای ملی این 
کشور استقالل منطقه خودمختار قره باغ را 
به رسمیت نمی شناســد. سنای فرانسه روز 
چهارشنبه قطعنامه ای را با اکثریت قاطع آرا 
تصویب کرد و بر اساس آن، از دولت پاریس 
خواسته قره باغ را به رسمیت بشناسد. در این 
قطعنامه که بیشــتر ماهیت توصیه ای دارد، 
هم ارمنســتان و هم قره باغ مورد ســتایش 
قرار گرفتــه و در عین حــال، از جمهوری 
آذربایجان انتقاد شده است. سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه در ادامه گفته است: در جریان 
بحث های صورت گرفته در سنای ملی پیش 
از رأی گیــری »ژان بپتیســت لوموین« وزیر 

گردشگری فرانسه یادآور شد موضع فرانسه 
در این مســئله به چه صورت است و گفت 
فرانسه استقالل منطقه خودمختار قره باغ را 
به رسمیت نمی شناسد. وی همچنین تأکید 
کرد: فرانسه باید به دنبال یک سازش سیاسی 

برای درگیری ها در قره باغ باشد.

استقالل قره باغ را به رسمیت نمی شناسیم
وزارت خارجه فرانسه ضمن رد درخواست سنا: 

 جهان/ علوی  دو ســال پــس از پایان 
سیطره گروه تروریســتی داعش بر شهرها 
و مناطــق مهــم ســوریه و عــراق، افراد 
باقیمانده این گــروه در بیابان ها و مناطق 
خالی از سکنه پراکنده شدند. در این میان، 
اقدام های تروریســتی و ضــد امنیتی این 
گروه و ســایر گروه های تروریستی قرابت 
بســیاری با اهداف نیروهــای آمریکایی در 
منطقه داشــت. آنجا که آن ها حضور خود 
را به بهانه تداوم ناامنی ها تمدید می کردند 
و در ورای آن، بــه اقدام های پنهانی خود 
علیه برخی کشورهای منطقه می پرداختند. 
از همین رو، بر اساس گزارش منابع خبری، 
ایــاالت متحده باز هم به ســراغ باقیمانده 
تروریست ها رفته و به دنبال سرمایه گذاری 
بــر آن هاســت. به همین خاطر اســت که 
به تازگی در مناطقــی از عراق، کنش های 
ضد امنیتی داعش افزایش یافته اســت. در 
همین راســتا، فرماندهی عملیات مشترک 
عراق علت نفوذ تروریست ها به داخل خاک 
عــراق را نبود نظارت رســمی بر مرزهای 
ســوریه در مناطق تحت اشــغال نیروهای 
متحد آمریکا دانســت. به گــزارش فارس، 
کرد  شبه نظامیان  گفت:  الخفاجی  تحسین 
ســوری مورد حمایت آمریــکا مانع نفوذ 
تروریست ها از ســوریه به عراق نمی شوند. 
وی افــزود: نیروهای دموکراتیک ســوریه 
)قســد( نیروهای رســمی بــوده و بر مرز 
عراق با ســوریه ســیطره دارند و تعامل با 
این نیروها سخت است. او گفت: در برخی 
مواقع تروریســت ها برای نفــوذ به عراق از 
آن ها سوءاســتفاده کرده و در برخی موارد 
نیز این نیروها در این مســئله سهل انگاری 
کرده یا دچار ضعف در سیطره بر مرز شده 
و همین مسئله سبب می شود تروریست ها 
به عراق نفوذ کننــد. نیروهای دموکراتیک 
سوریه در سال های اخیر با حمایت آمریکا 
بخش های وسیعی از شــمال شرق سوریه 
را به اشــغال خــود درآورده و بــه دنبال 

خودمختاری در این منطقه هستند.

از داعش تا پ ک ک»
پس از آنکه چنــد مقام آمریکایی از جمله 
هیــالری کلینتــون در صحبت هایی اعالم 
کردنــد ایــن آمریکا بود کــه روی داعش 
ســرمایه گذاری و آن را تقویت کرد، اکنون 

نیز برخی ناظــران منطقه ای بر این باورند 
این واشــنگتن است که حامی اصلی برخی 
گروه های کرد منطقه نظیر PKK در سوریه 
 PYD و SDF، YPG،که با نام های قســد
فعالیت می کند، است. داعش و پ ک ک، دو 
گروهی هستند که در واقعیات میدانی، در 
شــرایط تاکتیکی با یکدیگر درگیری دارند 
و این جنگ در مواقعــی برای منافع آن ها 
بســیار جدی و حیاتی نیز شــده است. اما 
در نهایت، ایــن دو در یک پازل آمریکایی 
حرکت کرده و شناخت این پازل پیچیده، 
بدون یافته های میدانی ممکن نیست. یکی 
از فرماندهان اســبق یگان های مدافع خلق 
)ی پ گ( بــا اعــالم جزئیاتــی از توافقات 
نیروهــای آمریکایی با کردهــا اعالم کرد 
در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما و 
معاون اولی جــو بایدن، زندانیان خطرناک 
ســلفی در عراق در اقدامــی  عجیب آزاد 
شــدند. همزمان، برخــی زندانیان حامی 
 صدام، طیف هایی که در جناح ســعودی و 
بســیار رادیکال بودند نیز با نظارت ایاالت 
متحــده از زندان های عراق آزاد شــدند و 
نطفه داعش این گونه منعقد شد. واشنگتن 
تالش بســیاری کرد که داعش را به سمت 
مرزهــای ایران حرکت دهــد، اما تهران با 
پیش دستی زمین بازی را به خارج از خاک 
ایران برد. در ســوریه، زمانــی که داعش 
زمینگیر و ســقوط بشار اســد منتفی شد، 
ایاالت متحــده بالفاصلــه بازیگر جدیدی 
بــه نام پ ک ک که خود، آن را در لیســت 
ســیاه گروه های تروریستی قرار داده بود را 

فراخواند. همان زمان، آمریکایی ها ســراغ 
فرهــاد عبدی شــاهین ملقب بــه مظلوم 
کوبانی، فرمانــده کل نیروهای دموکراتیک 
ســوریه آمــده و گفتنــد اگر طبــق نظر 
آن هــا کار کننــد، به آن هــا خودمختاری 
بخش های شمال شــرق سوریه را خواهند 
داد. مظلوم کوبانی با افراد بســیاری در این 
زمینــه صحبت کرد و برخــی به او گفتند 
آمریکایی ها زمانی که مشکلشان حل شود، 
مــا را رها می کنند. بر اســاس اخبار منابع 
میدانــی، در زمانی که فرماندهان نیروهای 
دموکراتیــک در حــال رایزنــی داخلی به 
منظور پذیــرش یا رد درخواســت آمریکا 
بودند، در شمال شرق سوریه ناگهان شدت 
پیشــروی داعش به طور عجیبی باال رفت 
که این گروه با چراغ ســبز آمریکا جلو آمد 

تا پ ک ک را وادار به همکاری کند. 

تولد نیروهای دموکراتیک در منطقه »
بی دموکراسی!

این فرمانده اســبق کردی کــه تمایلی به 
افشــای نامش نداشــت، افــزود: نیروهای 
آمریکایی پس از این، شروع به سازماندهی 
انســانی و لجســتیکی پ ک ک در سوریه 
کردنــد، امــا نکتــه مهــم این بــود که 
نمی توانســتند به گروهی که در لیســت 
تروریســتی کاخ ســفید قرار دارد، کمک 
کنند. از ایــن رو به طرف کــردی گفتند 
باید نام جدیــدی برای خود انتخاب کنند. 
این گونه بود که قسد، مخفف قوات سوریا 
الدیمقراطیة  متولد شــد. تــا پیش از آن، 

یگان های مدافع خلق شــاخه نظامی حزب 
اتحــاد دموکراتیک بود امــا در یک هفته، 
همه پرچم ها را تغییر دادند و نام یگان های 
مدافع خلق به قســد تبدیل شد که ترجمه 
آن می شــود نیروی ســوریه دموکراتیک! 
در حالــی که خبــری از دموکراســی در 
پ ک ک نیست. برخی کارشناسان معتقدند 
اصوالً شکل گیری شــاخه های مختلف در 
گروه های تروریســتی، برای فرار از تحریم 
و شناســایی است. قســد نیز به جای یک 
گــروه ایدئولوژیک، یک نیــروی مزدور و 
مواجب بگیر اســت. اگر اعضای آن دو ماه 
حقوق نگیرند، به خانــه می روند و آمریکا 
با پول اســرائیل آن ها را به خدمت گرفته 
و در مقابل، نفت سوریه را سرقت می کند. 
از سوی دیگر، یکی از نیروهای میدانی نیز 
اعــالم کرد در درگیــری داعش و پ ک ک 
در کوبانی، اگر حمایت لجســتیک و هوایی 
آمریــکا نبود، بی شــک داعــش موفق به 
سیطره بر این شــهر می شد. چرا که آن ها 
بســیار مجهز بوده و دلیل پیشــروی های 
اولیــه داعش هم همین بــود. نکته جالب 
اینکه وقتی حمایت های آمریکا به نیروهای 
کردی رســید، کاماًل مشــابه با وســایل و 
تجهیزات حتی لبــاس در اختیار نیروهای 

داعشی بود!
در مجموع، به نظر می رســد هر گروهی در 
غرب آســیا نزد مقام های آمریکایی دارای 
تاریخ مصرف مشــخصی است. تا زمانی که 
واشــنگتن بتواند از آن ها استفاده کند این 
گروه ها مشــغول اقدامات تروریستی خود 
خواهند بود. هر زمان که نیاز باشد از یکی 
از آن ها علیه گروه دیگری استفاده می کند 
و در نهایت، هر زمان که تاریخ مصرف یک 
گروه نزد آمریکایی ها، خواه داعش باشــد و 
خواه پ ک ک، منقضی شــود، به زباله دان 
تاریــخ خواهــد پیوســت. در ایــن میان، 
از گروه های  تاکتیک استفاده غیرراهبردی 
فعــال در خاورمیانه برای ایــاالت متحده 
همچنان مورد استفاده است. گروه پ ک ک 
نیز از نقش یک کنشگر فعال به یک نیروی 
نیابتــی آمریکایی تنزل پیدا کرده اســت. 
پیش بینی ها بر این است که ایاالت متحده 
در دوران جــو بایدن تمام تمرکز خود را بر 
بارزانی در عــراق و مجلس ملی کردی در 

سوریه خواهد گذاشت.

گزارش

از اسالمیست ها تا چپ های آمریکایی

داعش و پ ک ک؛ گروه هایی با تاریخ مصرف مشخص

در گزارش شاخص جهانی تروریسم مطرح شده است

راست گراهای افراطی، آلترناتیو داعش در غرب©
یورونیوز: مؤسســه اقتصــاد و صلح 
در تازه ترین گزارش خود نســبت به 
رونــد نگران کننــده افزایش حمالت 
گروه هــای  حامیــان  تروریســتی 
راســت افراطی در غرب ابــراز نگرانی 
کرد. بر پایه گزارش شــاخص جهانی 
بامداد پنجشنبه  تروریسم )GTI( که 
منتشــر شد، حمالت تروریســتی راست افراطی در ســال 2019 به رکورد 
49مورد رســیده؛ در حالی که این حمالت از ســال 2014 تا کنون ساالنه 
حدود 35 مورد بوده و در سال 2010 نیز تنها یک وقوع عملیات تروریستی 
توسط حامیان این گروه گزارش شده است. این گزارش حاکی است، ایاالت 
متحده بیش از سایر کشــورهای غربی تحت تأثیر رشد حمالت تروریستی 
طرفداران گروه های راســت افراطی قرار گرفته است؛ به طوری که نزدیک به 
نیمی از 332 حمله تروریســتی که بین سال های 2002 تا 2019 رخ داده، 
در این کشــور بوده است. کشورهای اروپایی از جمله آلمان، بریتانیا، فرانسه 
و ســوئد نیز در این مدت شــاهد وقوع 132 حمله تروریســتی بوده اند که 
مسئولیت آن ها توســط طرفداران راست افراطی پذیرفته شده است. مطابق 
گزارش مؤسســه اقتصاد و صلح، با 113 کشته ناشی از این حوادث، ایاالت 
متحده، بیشترین قربانی را داده است. پس از آن، نروژ با 78 کشته، نیوزیلند 
بــا 78 جانباخته، آلمان با 19 فوتی و کانادا با 16 قربانی، بیشــترین تلفات 

ناشی از این حمالت را متحمل شده اند.
در این میان، حمله تروریســتی به مسجد کریستچرچ در نیوزیلند که در مارس 
2019 رخ داد و منجر به مرگ 89 تن شد، مرگبارترین حمله راست افراطی در 

غرب بوده است.

طالبان ضمن رد نسخه های غربی 
برای افغانستان:

افغان ها باید درباره نظام آینده ©
کشور تصمیم بگیرند

تســنیم: طالبان اعالم کــرد تالش های 
خارجی ها برای تحمیل نسخه هایشان ناکام 
بوده و افغان ها بایــد درباره نظام آینده این 
کشــور تصمیم بگیرند. طالبان در واکنش 
به تأکید »جوزف بورل« مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا بر عدم احیای »امارت 
اسالمی« در افغانستان اعالم کرد: دلیل تداوم 
جنگ افغانســتان در دو دهه گذشته این 
است که خارجی ها کوشش دارند نسخه های 
خویش را بر ملت افغانستان تحمیل کنند، 
اما افغان ها بر ارزش های خویش اصرار دارند. 
طالبان افزود: اظهارات مســئول سیاســت 
خارجــه اتحادیــه اروپا برای حــل بحران 
افغانســتان هیچ کمکی نمی کنــد. مردم 
باید تصمیم بگیرند می خواهند  افغانستان 
چه نظامی را در کشــور خود ایجاد کنند و 

عنوان آن، چه باشد. 

وزیر خارجه جدید سوریه سوگند یاد کرد
تأکید اسد بر اهمیت مقابله ©

با جنگ دیپلماتیک 

جهان: بشار اســد در مراسم سوگند وزیر 
جدید خارجه سوریه بر نقش مهم این وزارت 
در مقابله با جنگ سیاســی و دیپلماتیک 
تأکید کرد. رئیس جمهور سوریه تأکید کرد: 
وزارت خارجه نقش مهمی در باطل کردن 
کمپین هایی که برای مخدوش کردن وجهه 
ســوریه و فریب دادن افکار عمومی ایجاد 
شده و همچنین تقویت روابط با کشورهای 
دوست و همپیمان و گشودن افق های جدید 
همکاری در زمینه های مختلف ایفا می کند. 
اسد به اهمیت ارتباط مستمر با اقلیت های 
ســوری در کشــورهای خارجی و افزایش 
تالش هــای وزارت خارجه و تمام نهادهای 
دولتی با هماهنگی کشورهای دوست برای 
تســریع بازگشت آوارگان ســوری و فراهم 
کردن شرایط مناسب برای آن ها در شهرها و 

روستاهایشان نیز اشاره کرد.

تسنیم: در یک تیراندازی در ایالت نوادا آمریکا 
در صبح »روز شــکرگزاری« چهار نفر مجروح 
شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

جهان: گروه های فلســطینی در بیانیه های 
جداگانه، آزادی ماهر االخرس، مبارز فلسطینی 
از زندان های رژیم اشــغالگر و پیروزی وی بر 
زندانبانان صهیونیست پس از گذشت بیش از 

100 روز اعتصاب غذایش را تبریک گفتند.
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