
راه شهید علم را
ادامه دهید

کارشناسانازخألقانونیجامعدرزمینهخیریههامیگویند

ضرورت تصویب قانون تعیین متولی واحد برای مؤسسات خیریه

رهبر انقالب اسالمی در پی ترور دانشمند 
هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده 
در پیامی خواســتار ادامــه تالش ها و راه 
علمی و فنی آن شهید شدند. متن کامل 
پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح 
است: دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای 

و دفاعــی کشــور جناب آقای محســن 
فخری زاده به دســت مزدوران جنایتکار و 
شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر 
علمــی کم نظیر  جان عزیز و گرانبها را به 
خاطر تالش های علمــی بزرگ و ماندگار 
خــود، در راه خدا مبذول داشــت و مقام 

واالی شــهادت، پاداش الهی اوســت. دو 
موضوع مهم را همه  دســت اندرکاران باید 
به ِجّد در دســتور کار قرار دهند: نخست 
پیگیــری این جنایت و مجــازات قطعی 
عامالن و آمران آن و دیگر پیگیری تالش 
علمی و فنی شــهید در همه  بخش هایی 

که وی بدان ها اشتغال داشت. اینجانب به 
خاندان مکرم او و به جامعه  علمی کشــور 
و به همکاران و شاگردان او در بخش های 
گوناگون، شــهادتش را تبریک و فقدان او 
را تســلیت می گویم و علو درجات او را از 

خداوند مسئلت می کنم.
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4کشتهو70زخمی
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کنسولگری
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گزارشیازبرگزاری
مجمعمجازیفدراسیون

70روزتارونمایی
ازرئیسجدید

فوتبال

 رهبر معظم انقالب در پیامی بر مجازات قطعی عامالن و آمران ترورشهید فخری زاده تأکید کردند 
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ورودشرکتفاوارضویبهحوزهسالمت
آستانمدیر عامل شرکت فناوری اطالعات باهدفصیانتازاطالعاتژنتیککشورانجاممیشود

و ارتباطات رضوی از ورود این شرکت به حوزه 
ســالمت خبر داد. مهندس »علی آبســاالن« 
گفت: پروژه سالمت شخصی، به عنوان یکی از 

راهبردی ترین اقدام های مورد نیاز کشور توسط 
سازمان اقتصادی رضوی در کاهش نارسایی های 
ناشــی از درمــان ناقص بیماران ســرطانی و 

 ............ صفحه 3همچنین کاهش...

12 10 7
گفت وگو با برنده مهم ترین جایزه جهانی فیلم برداری مهدوی کیا در گفت و گو با قدس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

:aپیامبر اعظم
دانش، امانت خدا 

در روی زمین 
است، و دانشمندان 

امانتداران اویند، 
هر کس دانش 
خود را به کار 

بندد حق امانت او 
را ادا کرده است. 
بحار، ج 2، ص 36
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شکار »قورباغه طالیی« 
با دوربین معمولی

 پرسپولیس با همین تیم هم
شانس قهرمانی آسیا را دارد

مدل تخصیص ارز4200 تومانی 
به دارو کارآمد نیست

یـــادداشــت  روز
مسعوداخوانفرد

دست جنایت پرور مثلث شوم غربی - عربی - عبری بار دیگر از آستین تروریست ها 
بیرون زده شــد و این بار با هدف قرار دادن یکی از دانشــمندان بزرگ جمهوری 
اســالمی ایران، مردم عزیز را داغدار و کشور را از یکی از سرمایه هایش محروم کرد. 

ترور »محسن فخری زاده« از مهم ترین نخبگان صنعت...

بادیپلماسیالتماسینمیتوان
بهجنگدشمنوحشیرفت

 ............ صفحه 2

آژانس انرژی اتمی 
در خدمت سرویس های 
جاسوسی غرب

فریدونعباسی
درگفتوگوباقدسمطرحکرد

واکنشهایبینالمللیبهترور
شهیدمحسنفخریزادهادامهدارد

هدفترور؛
کندکردن

پیشرفتایران

روایتعبدالحسینخسروپناهاز
جلساتگفتوگویشهیدفخریزاده
درباره»فیزیک«و»فلسفهاسالمی«

حتماًبایدشهید
بشومتاحرفمرا

باورکنید!

نگاهیبهپروندهتروردانشمندان
هستهایایران

نخبهُکشِی
غربوحشی

نگاهیبهفقرآثارمربوطبهترور
دانشمندانایرانیدرسینماو

تلویزیونکشورمان

تنهایتنها
یک»بادیگارد«

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 12

 ............ صفحه 9

 ............ صفحه 4

      صفحه 1

,ع
99
09
40
7

نام مناقصه گزار : شركت توزیع نیروی برق مازندران 
1(موضوع مناقصه : عبارت است از :

مبلغ تضمین ریالمبلغ برآوردی ریالنام امور برقشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

1991010538
پروژه پایش و برداشت 
اطالعات شبکه فشار 

  GIS ضعیف در

بابل جنوب و 
6.942.531.484573.000.000آمل شرق

باشد. می  توزیع  تضمین شرکتهای  نامه  برابرآئین  کارفرما   قبول  قابل  مناقصه  در  تضمین شرکت   -1
. نقد و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود  ارائه وجه  از پذیرش چک شخصی،  این شرکت   -2

برآوردی بوده و  بصورت دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد. پایه بصورت  3- مقادیر و مبالغ 
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان 

اثرداده نخواهد شد. ترتیب  این فرآخوان واصل شود مطلقاً  انقضای مدت مقرر در  از  بعد  پیشنهاداتی که  و  مقرر 
5- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

باشد. می  گذار  مناقصه  بر عهده دستگاه   مناقصه  آگهی  6-هزینه 

2 - زمان فروش اسناد:  از روز چهارشنبه تاریخ 12 /1399/09 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 17 /1399/09
3 - محل دریافت اسناد : سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه 

4-مبلغ فروش اس��ناد:مبلغ 545.000ریال بحساب جام ش��ماره5240332412بانك ملت شعبه امیرمازندرانی ساری)پرداخت ازطریق درگاه 
اینترنتی(

5- مهلت تحویل پیشنهاد پاكات) ارزیابی كیفی،الف،ب و ج( : زمان تحویل اسناد حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخه 99/09/29   می باشد.
همچنین زمان بازگشایی پاكات ارزیابی كیفی : 

ساعت 13 روز  شنبه مورخه 1399/09/29 انجام می گیرد.
تبصره: زمان بازگشایی پاكات)  الف، ب و ج ( بعد از نتیجه ارزیابی كیفی مناقصه گران به مراتب اعالم میگردد.

6- محل تحویل اسناد مناقصه )كیفی،الف،ب و ج( : اسناد می بایست در سامانه تداركات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبصره: فقط پاكت الف كه محتوی اصل ضمانتنامه ش��ركت در مناقصه می باش��د، به آدرس س��اری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور 

تداركات شركت توزیع برق استان مازندران تحویل گردد.
6-1(  شرایط مناقصه گران : الف - داشتن شخصیت حقوقی

ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر 
 پ- ارائه تصویر گواهینامه تائید صالحیت )رتبه( نیرو

ج - ارائه گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی
7-  محل بازگشایی اسناد مناقصه : ساری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تداركات شركت توزیع برق استان مازندران

8 - نشانی كسب اطالعات بیشتر :    
        www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سایت معامالت توانیر به آدرس          Setadiran.ir الف- سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس 
 ج- سایت شركت توزیع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir    د- شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات -  اداره مناقصات                                                    

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی
 ) نوبت  اول (

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق مازندران  
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آگهی مزایده زمین
معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در س�طح شهر مشهد   شرح لیست 

ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد و نقد و اقساط واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند 

جهت شرکت در مزایده در روزهای یکشنبه مورخ 1399/09/09 الی سه شنبه مورخ 1399/09/11 از 

ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک 

و اراضی مراجعه و یا از طریق س�ایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر 

اقدام نمایند.

سایت اینترنتی:   vagozari.aqr .ir    شماره تماس:   31437064-31437060

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت كاربریاراضیبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 )ریال( مترمربع
كل حق تقدیمی قطعه 

)ریال(

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه 1651

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه22451

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 3215570

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 4105570

160150,000,00024,000,000,000تجاریمحدوده مصلی 24 522

120160,000,00019,200,000,000تجاریسیدی- بلوار ثامن6414

76.23120,000,0009,147,600,000تجاریسیدی- شهرک انقالب745

337.49190,000,00064,123,100,000مسکونیزكریا شهرک بهارستان8113

240.7180،000،00019,256,800,000مسکونیشهرک بوستان9

صنعتی و كارگاه طرق شهرک صنعتی10728
316.1230,000,0009,483,600,000غیر مزاحم

بلوار سیدرضی-111437/2
167.50180,000,00030,150,000,000مسکونیآموزگار

انتهای فرامرز عباسی-123211
377.65175,000,00066,088,750,000مسکونیبهاران

367.93165,000,00060,708,450,000مسکونیانتهای فرامرز عباسی13168

بلوار آزادی-نبش 141154
490350,000,000171,500,000,000مسکونیآزادی 23

بلوار توس- خیایان 1561
304.72170,000,00051,802,400,000مسکونیكارگر

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

............صفحه2
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 سیاست/ مینا افرازه   در حالی که دیروز 
8 آذرماه سالروز شهادت دکتر مجید شهریاری 
دانشــمند هســته ای کشــورمان بود، اقدام 
تروریستی علیه شــهید محسن فخری زاده و 
شــهادت ایشان داغ  دل مردم را تازه و تشدید 
کرد. وقــوع چنین اقدام های تروریســتی در 
شــرایط کنونی که ایران تصمیــم به احیای 
صنعت هســته ای خود گرفته است، نشان از 
برنامه ریزی و تالش های تروریســت ها برای 
متوقف کردن برنامه هسته ای کشورمان دارد. 
بــا این حال، پیام رهبر انقالب و دیگر مقامات 
و شــخصیت ها تأکید بر ایــن موضع بود که 
پیگیری و حرکت در مســیر اقدام های علمی 
دانشمندانی همچون شهید فخری زاده ادامه 
خواهد داشــت. در این بــاره، در گفت  وگویی 
با فریدون عباســی، رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس و رئیس سابق ســازمان انرژی اتمی 
کشورمان و از دوســتان نزدیک شهید دکتر 
فخری زاده، به بررســی جزئیات و اهداف این 

حادثه تروریستی پرداخته ایم.

از اقدام هــا و فعالیت های شــهید   
فخری زاده بگویید.

تخصــص و تحصیــالت 
ایشــان در حوزه هسته ای 
بــود و تمامی مــدارک و 
مدارج علمی شان تا مقطع 
دکترا، صرف همین موضوع 
شد. شهید فخری زاده 30 
ســال از صنعت هسته ای 
کشــور حمایت کرد و از 
برنامه های  که  ابتدا  همان 
هسته ای کشــور در حال 
طرح ریــزی و تهیــه بود، 
ایشــان حضور داشــت و 
یکی از عناصر کلیدی ایران 
در تهیه نقشــه راه صنعت 

هسته ای محسوب می شد.
عالوه بر آن، یکی از کارهای 
ایشان که مدیریت علمی 
سازمان پژوهش های نوین 
دفاعی را برعهده داشــت، 
تالش برای ساخت واکسن 
کرونا بــود. البته اقدام ها و 
تالش های ایشان در حوزه 
هسته ای بسیار بزرگ تر از 
این اقدام اســت و ساخت 
از  تنها جزئــی  واکســن 
کارهایی بود که ایشان در تشکیالت سازمان 

پژوهش های نوین دفاعی انجام می داد. 

شــهید فخری زاده را پدر هسته ای   
ایران می نامند. با این حال، برخی در داخل 
این موضوع را مطرح می کنند که هدف 
از این ترور برای منصرف کردن ایران از 
نشستن سر میز مذاکره بود. تحلیلتان 

درباره این ادعا و جریان فکری چیست؟
کســی نمی توانــد با اقــدام به تــرور، روی 
سیاست های جمهوری اســالمی ایران تأثیر 
بگذارد. سیاســت های ما ثابت و تحت هدایت 
رهبر معظم انقالب اســت. قطعاً شورای عالی 
امنیت ملی نیز درباره اینکه مذاکره ای صورت 
بگیرد یا نه، بررســی ها و نتیجه گیری الزم را 
خواهد داشت و در نهایت رهبری باید تعیین 
کننــد باید مذاکــره ای صورت بگیــرد یا نه. 
که البته ایشــان چنــد روز پیش به صراحت 
فرمودند دوباره با دشمن عهدشکن مذاکره ای 
در کار نخواهد بود. این خط اصلی ماســت و 
ترورها تأثیری در پیگیری این سیاست ندارد. 

با نگاهی به گذشــته و به ماجرای ترور شهید 
علی محمدی، شهریاری و دیگران، باید گفت 
این گونه اقدام ها بیشتر با هدف تأثیرگذاری بر 
فضای افکار عمومی اســت تا در داخل کشور 

رعب و وحشت ایجاد کنند.
اهداف دشــمنان از انجام چنیــن اقدام هایی 
روشن است. از نظر آنان، نیروهای متخصص و 
متبحر کشور نباید در پروژه های راهبردی نظام 
مشــارکت و نقش آفرینی کنند و این هدف را 
با تطمیع، تهدید یا حتی تشویق دانشمندان 
کشور دنبال می کنند. زمانی هم که دشمنان 
می بینند این افراد همچنان پرقدرت متعهد به 
نظام جمهوری اسالمی ایران هستند و حاضر 
به همکاری با دشــمنان خارجی نیستند و از 
فعالیت های خودشــان برای پیشرفت کشور 
دســت برنمی دارند، به ترورهای کور دســت 
می زنند. حتی سرویس های جاسوسی خارجی 
گاهی اوقات ســراغ افراد می رونــد و از آن ها 
می خواهند از پیگیری اقدام ها و تالش ها برای 
پیشرفت صنعت هسته ای یا دفاعی کشور دست 
بردارند و یا با فرزندان آن ها تماس می گیرند تا 
خانواده شــان آن ها را از انجــام اقدام ها و طی 
کردن مســیر خدمت به مردم منصرف کنند. 
بنابراین دشمنان وقتی می بینند چنین افرادی 
در راه ایستادگی خود راسخ اند، محاسباتشان به 
اینجا می رسد که فرد را حذف فیزیکی کنند تا 
در جامعه علمی رعب و وحشت ایجاد کنند. 
این هــا حتی در اینکه چه زمانی اقدام به ترور 
افراد داشته باشند، برنامه ریزی دارند و این را به 
گونه ای تنظیم می کنند تا با سالگرد ترور دیگر 

دانشمندان مصادف باشد!
می بینید که ترور شهید فخری زاده با سالگرد 
ترور شهید شــهریاری یا ترور شهید احمدی 
روشــن با سالگرد ترور شــهید علی محمدی 
مصادف بود. نه تنها دشــمنان برای اقدام های 
خرابکارانه شــان روزهای ایدئولوژیک مانند 15 
شعبان یا روز قدس را انتخاب می کنند، ترورهای 
افراد مؤثر کشــور را هم بــه تاریخ های خاصی 
موکول می کنند تــا از این طریق قدرت نمایی 
کنند. البته این ترورها اقدام های کوری است و 
چندان هم برای آنان هزینه بر نیست؛ یعنی ما 
حتی اگر برای افراد محافظ هم بگذاریم باز آن ها 
طراحی جدیدی انجام می دهند و می کوشند با 
بهره گیری از فناوری و جاسوس های نفوذی به 

جمع آوری اطالعات بپردازند. 
با این حــال، چنین اقدام هــا و ترورهایی در 
برنامه های راهبردی و کلی صنعت هسته ای 
کشــور تأثیری ندارد؛ زیرا ما تشکیالت داریم 
و متخصصان و دانشــمندان تشکیالتی کار 
می کنند. افــراد آموزش های الزم را دیده اند و 
به افراد جدید نیــز آموزش می دهند تا آن ها 
هم تشکیالتی کار کنند، در واقع هیچ فردی 
اطالعات را در مغز خودش نگه نمی دارد؛ زیرا 
از آنجایی که ممکن است افراد در اثر مسائل 
مختلف از صنعت هسته ای و تشکیالت جدا 
شــوند یا همین ترورها رخ بدهد، باید مانع از 

آسیب دیدن پروژه شد. 
در گذشــته وقتــی شــهید علی محمدی و 
شهریاری به شهادت رسیدند، شهید فخری زاده 
به اراده خداوند زنده ماند و کارهای نیمه تمام 
آن دو شــهید را تمــام کــرد؛ موضوعی که 
دشمنان نیز آن را به خوبی می دانند. می خواهم 
بگویم دانش هســته  ای پیش افراد نگه داشته 
نمی شــود و در سیســتم وجود دارد. این ها 
دانشی اســت که در جامعه رسوب کرده و به 
افراد مختلف انتقال داده شده است؛ بنابراین 
پیشرفت علمی کشور هیچ گاه متوقف نمی شود 
و همانند تثبیت سیاسی یا سرزمینی به ثبات 
رسیده اســت. اگر تثبیت سیاسی با شرکت 

مردم در انتخابات مختلف و در ســخت ترین 
شــرایط همچون دوران جنگ یا کرونا انجام 
شده است، تثبیت فناوری هسته ای نیز انجام 
شده و ما در حال حاضر دوران تثبیت علمی 
را ســپری می کنیم. با اینکه در این زمینه در 
یک جنگ نهفته کار می کنیم، اما ما این دوره 
را تثبیت کردیم و به زودی دستاوردهای علمی 

کشور برای همگان آشکار خواهد شد.

اقدام    این  می کننــد  عنوان  برخی 
تروریستی در آســتانه سالگرد شهید 
شهریاری با هدف خاصی صورت گرفت تا 
موجب ناامیدی و سرخوردگی مردم شود 
یا جسورتر شدن دشمنان را نشان دهد. 

نظرتان در این باره چیست؟
دشــمنان کشــور در این مدت آسیب های 
زیادی دیده اند و باید پرســید چرا آنان به این 
نتیجه می رسند که سردار سلیمانی را شهید 
کنند. شهید کردن حاج قاسم در واقع نشانه 
ضعف آنان است و وقتی نمی توانند در مقابل 
اقدام های این سردار واکنش نشان بدهند و جلو 
او را بگیرند، دست به حذف فیزیکی می زنند؛ 
زیرا او نماد قدرت و عزت کشــور و اتحاد ملی 
است. این در حالی است که باید گفت با حذف 
یک نفر تغییری در برنامه ها و سیاســت های 
کشور رخ نخواهد داد. مسلماً در کشور بزرگی 
همانند ایران، کارها تنها به یک نفر وصل نیست 
و راه چنین افرادی حتماً ادامه خواهد داشت. 

شهید فخری زاده در موضوع تخصصی خودش 
یعنی هســته ای، همتراز ســردار شهید قاسم 
سلیمانی در دفاع برون مرزی بود و ارزش زیادی 
برای جمهوری اســالمی داشت، اما باید گفت 
با شهادت ایشــان، راه اقدامات علمی متوقف 
نمی شود زیرا آنان علم خود را به دیگران منتقل 
کرده اند و شاگردانشان راهشان را ادامه می دهند. 
افراد بسیاری در تشکیالتی که ایشان مدیریتش 
را برعهــده داشــت، کار می کنند. متخصصان 

بسیاری با این تشکیالت مرتبط هستند.  

اندکی پس از وقوع حادثه تروریستی،   
بسیاری از مقامات غربی حتی اسرائیلی ها 
نســبت به آن واکنش نشــان دادند و 
اطالعاتی را درباره شــهید فخری زاده 
مطرح کردند.آیــا وقوع ترورها به دلیل 
ضعف نهادهای اطالعاتی است یا نتیجه 

اعتماد به غربی ها؟
از آنجا کــه ایران در منطقه و بخش زیادی از 
دنیا از دشمن فاصله گرفته و آن را برده است 
و آن ها عاجز از رسیدن به ما هستند، در حال 
ایجاد اغتشــاش و ناامنی در داخل کشورند و 
نارسایی ایجاد می کنند تا سیستم امنیتی را 
ضعیف جلــوه بدهند، در صورتی که این گونه 
نیست. سیســتم امنیتی و حفاظتی ما قوی 
اســت و اقدام های خــودش را انجام می دهد. 
همین سیســتم اطالعاتی بود که ترور شهید 
فخری زاده را 15 سال عقب انداخت. در سال 
87، یک تیم تروریســتی اقدام به ترور شهید 
فخــری زاده کرد، اما چــون نیروهای امنیتی 
خوب کار کردند، توانســتند از شهادت ایشان 
جلوگیری کنند. برای بنده نیز، تیم ترور سال 

84 اقدام کرد اما موفق نشدند. 
وقتی فضای امنیتی کشور به دنبال فتنه 88 
آسیب دید و نیروهای امنیتی مجبور شدند به 
مهار فتنه 88 بپردازند، دشمن از این فرصت 
استفاده کرد و بر موج فتنه سوار شد و شهید 
علی محمدی را ترور کرد تا این ترور را سیاسی 
جلوه بدهد. این در حالی اســت که شــهید 
علی محمدی، ســرباز کشــور و فردی علمی 
بــود و در زمینه های مختلف فیزیک از جمله 

فیزیک هسته ای فعال بود. در ماجرای شهید 
شهریاری هم وضعیت بدین صورت بود، یعنی 
تروریســت ها و حامیان آن ها از بستر ضعف 
امنیتــی که آن  زمان برای مهار فتنه 88 پدید 
آمد، استفاده کردند و او را به شهادت رساندند. 
ما کشــور قدرتمندی هستیم و اگر اقدام های 
بازدارنده را انجام بدهیم و ذهن دستگاه اجرایی 
کشور روی اقدام های بازدارنده متمرکز شود، 
مطمئناً این ترورها را نخواهیم داشت یا بسیار 

کم خواهد بود. 

سؤال اینجاســت که چرا مقامات و   
نهادهای مســئول در زمان مذاکرات و 
همکاری با آژانــس انرژی اتمی و دیگر 
اطالعات  بین المللــی،  ســازمان های 
دانشمندان هسته ای کشورمان را به آن ها 
می دهند که چنیــن ترورهایی را در پی 

داشته باشد؟ 
این داده ها بیشــتر توســط افــراد نفوذی و 
جاســوس ها جمع آوری می شــود کــه البته 
این جاســوس می تواند خودش مأمور آژانس 
انرژی اتمی باشــد یا اینکه یکی از کارمندان 
عــادی. این کارمند می تواند وقتی که به ایران 
می آید، اطالعات را دریافت و جمع آوری کند 
و این اطالعات جمع آوری شــده را به سیستم 
اطالعاتی آژانس انتقال دهد و در آنجا در اختیار 
آمریکا و اسرائیل قرار بگیرد. در هر حالت، فرد 
مسئول جمع آوری داده هاست حاال یا آموزش 
جاسوسی برای این موضوع دیده یا کارشناسی 
اســت که اطالعات جمع می کند و به آژانس 
تحویل می دهد. در هر صورت، اطالعات آژانس 
انرژی اتمی کامالً در اختیار سیستم های امنیتی 
خارجی همانند آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
انگلیس اســت. آن  ها بر سیستم های مجامع 
بین المللی تســلط دارند و اطالعات خودشان 
را از آنجا می گیرند. بله، ما نباید ســاده لوحانه 
این اطالعات مهم را به این راحتی  در اختیار 
افراد و چنین نهادهایی بگذاریم. حتی مقاالت 
علمی هم که منتشر می شود، حاوی داده های 
واقعی اســت که باید یک مرکز ملی داده برای 
کنترل انتشــار چنین اطالعاتی و در دسترس 
قرارگرفتن آن ها برای دیگران تأسیس شود. زیرا 
همین داده های به ظاهر ساده و کلی می تواند 
منبع اطالعاتی باشد و از آن برای ضربه زدن به 

کشور استفاده شود.

به نظرتــان بهتریــن راهبردی که   
در  می تواند  ایران  اســالمی  جمهوری 

شرایط کنونی درپیش بگیرد، چیست؟ 
بهترین کار این است که  کشور بر اساس همان 
الگوی مقاومت پیش برود و جدای از آن نیز، 
مردم باید مراقب باشــند که در آینده از ورود 
نیروهای غیر انقالبی بــه مناصب و نهادهای 
اجرایی جلوگیری کنند. اگر در آینده نیروهای 
غیر انقالبی و سازشکار، دستگاه اجرایی کشور 
را در دســت بگیرند ما همچنان شاهد چنین 
اتفاقاتی خواهیم بــود. مردم باید از این واقعه 
تروریستی هوشیار شــوند و ببینند اقدام ها و 
سیاست های دشمن تغییری نداشته و ما جز 
با اقتــدار و مقاومت نمی توانیم با آن ها روبه رو 
شویم. طبیعی است مقاومت هم هزینه دارد. 
البته دیدیم که تنش زدایی هم این همه هزینه 
داشــت و خســارت به بار آورد. بهتر است بر 
مبنای نظریه مقاومت پیش برویم و مقتدرانه 
از کشور دفاع کنیم. گرچه مقاومت هزینه های 
خودش را دارد، اما در آینده کشوری مقتدر و با 
عزتمندی باال خواهیم داشت. تنش زدایی نتایج  
خودش را نشــان داده است و این را مردم در 

زندگی خودشان بهتر درک می کنند.

فریدون عباسی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

آژانس انرژی اتمی 
درخدمت سرویس های 

جاسوسی غرب

محدودیت های کرونایی جدید یعنی فشــار و زور برای کاهش وخامت ویروس  
آلوده! این کار درســت یعنی فرهنگ سازی این9 ماهه فایده نداشته! پس درمورد 
فیلترکردن پیام رسان های جاسوسی غربی و یا گشت ارشاد هم باید همین طوری ُمر 
قانون اجرا بشه و بهانه فرهنگ سازی را باید کنار گذاشت چون متخلفان به تخلف 
خود آگاهند و بهانه ناآگاهی دراین عصر انفجار ارتباطات و اطالعات اینترنتی حرفی 

پوچ و مسخره است. 9360000158
اگراصناف تعطیل شوند، اول باید بانک ها تعطیل شوند. چون کاسبان باید فروش  

داشته باشند که جای چک هایشان را پر کنند که چک ها برگشت نخورند. وگرنه از 
غیب پول به حساب آن ها واریز نمی شود.  9150000334 

از حکیم عمر خیام نیشابوری رباعیات کمی به جای مانده! اما آنچه به دست ما رسیده  
بسیار نغز و پر بار است. کم گو و گزیده گوی چون ُدر! 9030000204 

اسکندر مقدونی وصیت کرد وقتی جسدش را به گورستان می برند یک دستش از  
تابوت بیرون باشد تا خالیق ببینند اسکندر جهانگشا با دست خالی از دنیا رفت! ای 
که شصت و هفتاد رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی! ای نفهم بفهم! منظور 

مخاطب خاصی نیست؛ دارم به خودم نهیب می زنم! 9030000204 
گفته اند دو تیم چند نفره تروریســتی در ماجرای شهادت دکتر فخری زاده وارد  

عمل شده اند. اینکه دو تیم چند نفره به راحتی و خیال آسوده بیایند، محل خودرو 
ایشان و ساعت تردد ایشان را بدانند، با امنیت کامل بیایند و گلوله باران کنند و بعد 
هم ماشین از قبل آماده شده نیسان را منفجر کنند و بروند، دیگه خیلی برای عزیزان 

اطالعاتی و امنیتی کشورمان مایه سرشکستگی است. متأسفم.09100000332
اگرمصنوعات موشکی توســط نفوذی ها خارج شود، بیگانه ها نسبت به انحراف  

آن ها تالش خواهند کرد! 9150000278 

واکنش  مسئوالن و شخصیت ها به ترور مرد بزرگ هسته ای ایران

راه »فخری زاده« در تولید علم ادامه می یابد©
سیاست: شهادت دکتر محسن فخری زاده 
دانشمند بزرگ هسته ای کشورمان و معاون 
وزارت دفــاع که بعدازظهــر جمعه در چند 
کیلومتری تهران اتفاق افتاد، منجر به واکنش 
بسیاری از مسئوالن و شخصیت های سیاسی 
و علمی کشــورمان شد. آنان ضمن تأکید بر 
گرفتن انتقام سخت از عامالن این ترورهای 
سخت به خصوص آمران صهیونیست آن ها، خواستار اقدام جدی سازمان های اطالعاتی 

کشور برای جلوگیری از نفوذی ها و تکرار این اتفاقات تلخ در آینده شده اند.

روحانی: مسئوالن پاسخ ترور شهید فخری زاده را خواهند داد»
رئیس جمهور در جلســه ســتاد ملی مقابله باکرونا حضور داشــت، ترجیح داد فقط به 
فعالیت های دکتــر فخری زاده در حوزه تولید کیت تشــخیص کرونا بپردازد و توضیح 
تالش های مهم وی را در صنعت هســته ای به عهده دیگران بگــذارد. وی گفت: مردم 
کشورمان و جهان در جریان یک اقدام تروریستی از سوی ایران ستیزان علیه یک پژوهشگر 
و دانشــمند ایرانی بودند که اتفاقاً در ماه های اخیر وقت خودش را صرف مبارزه با کرونا، 

پژوهش ها و ساخت کیت ها کرده بود.
حسن روحانی افزود: او درواقع برای خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات تالش می کرد و 
مسئولیت بخش پژوهشی در وزارت دفاع را برعهده داشت و کارهای زیادی را انجام داد و 
بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با کرونا توانست تأمین کند و در اختیار ما قرار 
دهد. وی گفت: همه اتاق های فکر و همه دشمنان ایران به خوبی بدانند که ملت ایران 
و مســئوالن کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ 

بگذارند. مسئوالن مربوطه به موقع پاسخ این جنایت را خواهند داد.  
به گفته روحانی صهیونیســت ها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند و بدانند که 
ما دســت آن ها را از پیش خواندیم و آن ها موفق نخواهند شد که به اهداف خبیثانه 
خودشان دست پیدا کنند. هم رژیم صهیونیستی و هم آن هایی که ضد ایران هستند 
بدانند، مسیر توسعه و تحقیقات کشور به سرعت ادامه خواهد یافت و با از دست رفتن 
فخری زاده، فخری زاده های فراوان کمر همت را خواهند بست و در این صحنه نبود او 

جبران خواهد شد.

رئیسی: تاوان این جنایت ها ازاله لکه نجس صهیونیستی از منطقه است»
رئیس قوه قضائیه در نشستی با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن مقاومت بسیج قوه 
قضائیه با بیان اینکه تاوان سختی در انتظار جنایتکاران ترور شهید فخری زاده است، گفت: 

این تاوان به زودی اتفاق خواهد افتاد.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با محکومیت ترور دانشمند شهید دکتر 
محسن فخری زاده، »صنعت هسته ای« را یک صنعت »اقتدارآفرین« برای کشور دانست و 

گفت: شهید فخری زاده ها، »قهرمانان پیشرفت« این کشورند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه »پیشرفت های هسته ای و دفاعی« کشور، خاری در چشم 
دشمنان این کشور است، »ترور« و »تحریم« را دو لبه یک قیچی توصیف کرد که دشمنان 
برای توقف ملت ایران در دست گرفته اند و متذکر شد: هدف اصلی دشمن، »ترور پیشرفت 

و اقتدار« ملت ایران است که ان شاءاهلل محقق نخواهد شد.
وی »طراحان و حامیان ترور« را خبیث تر از »عامالن« آن دانســت و اظهار کرد: »طراحان 
و حامیان« ترور همان هایی هستند که اول »تحریم« می کنند و سپس با کراوات پای میز 

»مذاکره« می آیند و از سوی دیگر در خیابان با اسلحه آدم می کشند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با تأکید بر اینکه »تاوان سختی در انتظار این جنایتکاران 
است«، گفت: تاوان این جنایت ها، ازاله لکه نجس صهیونیستی از جغرافیای منطقه است 

که ان شاءاهلل به زودی اتفاق خواهد افتاد و این وعده الهی است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دلیل اینکه شهید فخری زاده مورد خشم و غضب دشمن 
قرار گرفت، این بود که آمریکا و صهیونیســت ها تصور می کردند باید علم و فناوری در 
انحصار آن ها باشد اما او یکی از افرادی بود که این باور آن ها را باطل کرد و توانست با علم 
و فناوری برای کشور تولید اقتدار کند و البته با شهادت فخری زاده نیز حرکت علمی کشور 

در حوزه تولید قدرت متوقف نمی شود.

قالیباف: ملت ایران پاسخ قاطعی به عامالن شهادت فخری زاده خواهند داد»
رئیس مجلس شورای اسالمی که از نخستین کسانی بود که به این حادثه واکنش نشان 
داد، جمعه شب در پیامی نوشت: ملت ایران پاسخی قاطع و کوبنده در زمان مناسب به 

عامالن شهادت محسن فخری زاده خواهند داد.
محمدباقر قالیباف افزود: وقوع حادثه تروریستی علیه دانشمند برجسته، پرسابقه، مجاهد و 
نخبه دفاعی کشور شهید محسن فخری زاده بار دیگر چهره پلید و سرشار از کینه و خباثت 
رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی نســبت به ملت شریف و سرافراز ایران را آشکارتر 
 ســاخت. وی تأکید کرد: دشــمنان کوردل که از رویارویی و مصاف با صبر و مقاومت و 
ایستادگی و همچنین رشد و پیشرفت فرزندان این ملت در تمامی عرصه های تکنولوژیک، 
هسته ای و نظامی عاجز و ناتوان شــده اند، به این گونه اقدام های ناجوانمردانه و خارج از 
چارچوب های انســانی و معیارهای بین المللی روی آورده اند که هیچ حاصلی برای آن ها 
نخواهد داشت و صنایع ما در تمامی حوزه های نظامی، هسته ای، موشکی و غیره با سرعتی 
بیشتر از گذشته پیش خواهد رفت. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه میراث 
گرانبهایی که شــهید فخری زاده پس از سه دهه مجاهدت پرثمر و گرانبها در مرزهای 
دانش دفاعی از خود به جا گذاشت، موجب برتری های راهبردی فراوان برای نظام اسالمی 
شد، افزود: این میراث گرانبها همچون سرمایه ای سترگ در اختیار ماست و به عنوان یک 

اولویت فوری در تعمیق، توسعه و ایجاد جهش در آن خواهیم کوشید.

نماینده کلیمیان در مجلس: ترور شهید فخری زاده با هدایت آمریکا و رژیم »
صهیونیستی بود

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به ترور 
شهید فخری زاده گفت: دشمن فکر می کند که علم و دانش در جمهوری اسالمی ایران 
متکی به فرد است و آن ها با ترور شخصیت ها می توانند جلو پیشرفت علم و دانش در ایران 
را بگیرند. واقعیت این است که این تصور دشمن کامالً غلط است و پیشرفت های علمی در 
کشور ما متکی به اشخاص نیست و اگرچه ما شخصیت های علمی برجسته داریم، اما ترور 

آن ها دشمن را به هدفش که ممانعت از پیشرفت علمی ماست نمی رساند. 
همایون سامه یح نجف آبادی افزود: عالوه بر این شهید فخری زاده یک شخصیت دانشگاهی 
است وده ها دانشجو و شاگرد را تربیت کرده و این شاگردان و دانشجویان جایگزین وی 

هستند و کار وی را با قدرت و قوت ادامه خواهند داد. 
وی تصریح کرد: تحلیل های کارشناسان نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان بر 
این است که این ترور توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا و با طراحی، برنامه ریزی و هدایت 

و حمایت آن ها انجام شده و دست آن ها در این ترور مشاهده می شود. 
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شهیدانی مثل حاج قاسم 
سلیمانی و شهید فخری زاده جایگاهی در نظام جمهوری اسالمی ایران و در بین 

ملت ایران دارند.

با دیپلماسی التماسی نمی توان ©
به جنگ دشمن وحشی رفت

دست جنایت پرور مثلث شوم غربی - عربی - 
عبری بار دیگر از آســتین تروریست ها بیرون 
زده شــد و این بار با هــدف قرار دادن یکی از 
دانشــمندان بزرگ جمهوری اسالمی ایران، 
مــردم عزیــز را داغدار و کشــور را از یکی از 

سرمایه هایش محروم کرد. 
ترور »محسن فخری زاده« از مهم ترین نخبگان 
صنعت هســته ای و موشکی کشــورمان که 
روز جمعه اتفاق افتــاد، از ابعاد گوناگون مهم 
و قابل بررســی است. یکی از آخرین خدمات 
شهید فخری زاده نقش برجسته وی در تولید 
نخســتین کیت بومی تشخیص کرونا بود که 
ســهم بزرگی در تالش های ملی در مهار این 
همه گیری در زمانی داشــته که ایران تحت 
تحریم های غیرانســانی آمریکاست. حال چه 
شده که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی 
این عمله منطقه ای اش به خود اجازه می دهد 
جلو چشــم جهانیان دســت به چنین عمل 
خباثت بار و ننگینی بزننــد و فردی را هدف 
قرار دهند کــه تنهــا در راه اعتالی وطنش 
می کوشید؟ با این جنایت آنچه آشکار می شود 
این حقیقت اســت که آن ها هیچ وقت حاضر 
نیستند بپذیرند کشورهایی مستقل بشوند و 
برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، پس تالش 
می کنند با هر حربه ممکن جلو رشد ملت های 
استقالل طلب و آزادی خواه را سد کنند. با این 
نگرش آن ها جز به فروپاشی نظام اسالمی به 
چیز دیگری راضی نیســتند و مذاکره از نظر 

آن ها بازی مضحکی بیش نیست. 
ترور ناجوانمردانه شــهید فخــری زاده که در 
آستانه سالروز شهادت دکتر مجید شهریاری 
دانشمند بزرگ هسته ای کشورمان روی داد، 
درس هــای زیادی هم برای مــا دارد. در وهله 
نخست این اقدام اوج بزدلی مثلث شوم آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه و هماهنگی 
و همکاری آن ها در سیاست های ضد ایرانی را بر 
همه آشکار کرد. به تازگی خبرگزاری ها اخباری 
از نشست محرمانه مایک پمپئو، وزیر خارجه 
ایاالت متحده، بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی و محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی در غرب عربستان را مخابره کردند. به 
ظاهر یکی از خروجی های این نشست تمرکز 
روی هماهنگی هرچه بیشتر در اقدام های ضد 
ایرانی بوده است. رژیم صهیونیستی و در پشت 
آن واشنگتن در واپسین روزهای دوره زمامداری 
دونالد ترامپ دست به یک ماجراجویی جدید و 
البته خطرناک زدند. به نظر می رســد آن ها با 
زمان مسابقه گذاشته اند تا در طول مدت زمان 
کمتر از دو ماه باقیمانده تا روی کار آمدن »جو 
بایدن« شــرایطی را رقم بزنند که عبور از آن 
بسیار سخت باشد. در ابتدا سردار بزرگ حاج 
قاسم سلیمانی ترور شد و پس از آن نیز عملیات 
خرابکارانه تأسیسات هسته ای نطنز اتفاق افتاد؛ 
اما شاید آغاز این حماقت ها با آن ها باشد، ولی 
همانند همیشه این جمهوری اسالمی است که 
حرف پایانی را می زند و دشمن را به پاسخگویی 

وادار خواهد ساخت.
پیامد دیگر جنایت اخیر، اثبات این نکته است 
که منطق دشــمن مبتنی بر ترور و وحشت 
است و آن ها تنها زبان زور را می فهمند. غرب 
وحشــی که مدعی دفاع از اصول دموکراتیک 
اســت هر جا منافعش اقتضا کنــد بدترین 
جنایات را مرتکب می شود. جمهوری اسالمی 
به صراحت اعالم کرده اســت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را مســئول جنایت ترور شهید 
فخری زاده می داند و انتقام سختی از مجریان 
و طراحــان تــرور می گیرد. اکنــون واکنش 
صریح و سریع به این جنایت، به یک مطالبه 
مهم سراســری در ایران تبدیل شده است. از 
منظر سیاسی نیز دیپلماسی فعال در راستای 
افشاسازی جنایات آمریکا و عمال منطقه ای اش 
و به محکمه کشیدنشــان بایــد به طور جد 
پیگیری شود. همچنین تعقیب داخلی و بین 
المللی آمران و عامالن این جنایت از سوی سه 
قوه باید پیگیری شود. اما آنچه از دولت انتظار 
می رود آن است که دیپلماسی التماسی را کنار 
بگذارد و پاسخی جدی تر بدهد؛ چرا که با این 
شــیوه نمی توان به جنگ دشمن غدار رفت. 
دیپلماسی از موضع قدرت آن چیزی است که 
مردم طلب می کنند و در پیگیری این پروندۀ 

ترور، خواهان آن هستند. 
از ســوی دیگر آنچه مشــخص اســت و در 
عملیات های ترور گذشــته هم بر ما آشــکار 
شده، همکاری بازرسان سازمان ملل و آژانس 
انرژی اتمی با طــرف غربی در دادن اطالعات 
دانشمندان هســته ای کشــورمان بود. سوء 
استفاده طرف غربی از موضوع بازرسی ها برای 
جاسوسی از اماکن و مقامات کشورمان پیشتر 
به صراحت از زبان برخی مسئوالن بیان شده 
اســت. مماشــات با طرفی که هیچ اصولی را 
رعایت نمی کند جز گستاخ تر کردن دشمن، 
دستاوردی به دنبال نخواهد داشت. پس الزم 
است در شرایطی که طرف خارجی توافق نامه 
برجــام را به عاملی در پیشــبرد اهداف ضد 
ایرانــی اش تبدیل کرده و هیچ ســودی از آن 
نصیب کشــورمان نشده است، ما نیز جدی تر 
ورود کنیــم و در واکنشــی حداقلی، اجرای 
پروتکل های الحاقی را متوقف کنیم و در بحث 
ورود بازرسان خارجی محدودیت های بیشتری 

ایجاد کنیم.
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همســر شــهید محســن فخری زاده در 
گفت وگــو با شــبکه خبر ســیما درباره 
شخصیت فردی و علمی این شهید ضمن 
عرض تبریک شــهادت او  به امام زمان و 
رهبر معظم انقالب که شــهید فخری زاده 
به ایشــان ایمان داشــت و عاشق ایشان 
بود و همچنین به کل ملت شــریف ایران، 
اظهار کرد:  این شهید در عین حال که یک 
دانشمند بود بسیار همسر مهربان و دلسوز 

و مدبری هم بود.
وی با بیان اینکه شهید کشورش را دوست 
داشــت، گفت: من از آن هایی که هستند 
خواهــش می کنم که راه ایشــان را ادامه 
بدهند و اجازه ندهنــد که خونش پایمال 
شــود؛ چون مســیرش برایش خیلی مهم 
بود و خونش را پای این مســیر گذاشــت 
و لحظه لحظــه زندگــی اش را برای این 
کار گذاشــت و عاشــقانه هم ایــن کار را 
انجــام می داد و مــن خواهش می کنم که 

 نگذارند خونش پایمال شــود و مســیرش 
ادامه پیدا کند.

وی افزود: به رهبــر انقالب عزیزترین فرد 
مــن در این دنیا کــه عزیزترین فرد آقای 
فخــری زاده هم بــود تســلیت و تبریک 
عرض می کنم که ســربازی را که پرورش 
دادند، واقعاً آن طور که پرورش دادند برای 
مملکتش زحمت کشید و خونش را پایش 
گذاشــت و از رهبر عزیزم بــه خاطر این 
ســربازی که برای مملکت به جا گذاشتند 

تشکر می کنم.

لحظه لحظه زندگی اش را 
عاشقانه پای هدفش گذاشت

همسر شهید فخری زاده: 

در پی شــهادت دانشــمند بزرگ هســته ای 
کشورمان، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم در نامه ای به حسن روحانی خواستار آن شد 
که سازمان های اطالعاتی کشور موظف شوند 
منابع اصلی و نفوذی های سازمان های جاسوسی 
را شناســایی و شیوه های شکل گیری تیم های 
ترور و ســرپل های همکاری آن ها با یکدیگر را 

کشف و خنثی کنند.
در نامه محســن رضایی آمده اســت: هرچند 
شهادت دانشمند هســته ای ما بیانگر آخرین 
دست وپا زدن های مثلث پلید ترامپ، نتانیاهو 
و بن ســلمان بــا کارگردانی پمپئــو در ایجاد 
تنــش و جنــگ در منطقه اســت، ولی ملت 
ایــران از جناب عالی به عنوان رئیس شــورای 
عالی امنیت ملی انتظــار دارند با جلوگیری از 
این گونــه اقدام های تروریســتی، اجازه ندهید 
امنیت ملی کشــور که به بهــای خون هزاران 
شهید عزیز بدست آمده، خدشه دار شود. وی 
افزوده است: شهادت دانشمند فرهیخته و استاد 

برجسته دانشگاه در رشــته فیزیک هسته ای 
شهید دکتر محسن فخری زاده، پس از انفجار 
نطنز و ترور کارمند دولت در تهران، چندمین 
اقدام  تروریستی دشمنان ملت ایران در ماه های 
گذشته اســت که با قصد توقف پیشرفت های 
علمی و فناورانه ایران اسالمی و با آرزوی ایجاد 
ترس در دل دانشــمندان مــا صورت گرفته و 
نشانگر اتحاد تروریسم دولتی شامل سازمان های 
سیا، موساد و عربستان است، ضمن اینکه نشان 
می دهد که سازمان های اطالعاتی و امنیتی ما 
باید جدی تر از گذشته در مقابل آن ها بایستند.

سازمان های اطالعاتی کشور نفوذی های 
سازمان های جاسوسی را شناسایی کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

سرلشکر رشید: راه شهید فخری زاده هرگز متوقف نخواهد شد  سیاست: در پیام سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا)ص( که به مناسبت شهادت دکتر محسن 
فخری زاده صادر شد، آمده است:خبر وقوع حادثه تلخ و دلخراش ترور وحشیانه یکی از خدمتگزاران راستین میهن اسالمی، توسط ایادی استکبار جهانی موجب تأسف و تأثر عمیق اینجانب گردید. اما دشمنان و عوامل 

آنان بدانند که این اقدام آنان، هیچ خللی در ایستادگی ملت شریف ایران وارد نکرده و راهش هرگز متوقف نخواهد شد.
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زیارتگاه شهید مدرس)ره( میزبان محفل ادبی »زنده تاریخ«   آستان:  به مناسبت بزرگداشت هشتاد و سومین سالگرد شهادت آیت اهلل مدرس)ره(، محفل ادبی »زنده تاریخ« در جوار زیارتگاه این 
عالم ربانی برگزار شد. این محفل ادبی ، شامگاه 7 آذر با همکاری انجمن ادبی رضوی کاشمر برگزار شد و جمعی از شاعران آیینی شهرستان کاشمر در این محفل حضور داشتند.

این مراسم ادبی از طریق مجازی و صفحه اینستاگرام مجتمع فرهنگی شهید آیت اهلل مدرس )ره( به آدرس shahid.modarres@ به صورت زنده پخش شد .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(: 

 اقدام های آستان قدس امنيت اجتماعي©
 را در حاشيه مشهد تأمين می کند

آســتان: رئیس کمیته امــداد امام 
خمینــی)ره( ابــراز کــرد: اقدام های 
ماندگار آســتان قدس رضوی موجب 
رفع معضالت شــهري و تأمین امنیت 
اجتماعي در حاشــیه شــهر مشــهد 
خواهد شــد.مرتضی بختیــاری گفت: 
حاشیه نشیني همواره يكي از معضالت 

شهري است که به لحاظ مسائل امنیتی بستری مناسب برای ارتكاب جرايم است.
وی بیان کرد: عقد تفاهم نامه ساخت مسكن ارزان قیمت برای محرومان حاشیه 
شــهر مشهد  حرکت ارزشمندی است که با مســائل امنیت ملی گره خورده و 
امیدواريم با کمک همه مســئوالن استان و آســتان قدس رضوی شاهد تحول 
اساســی در مناطق حاشیه به ويژه در شهرک های شهید رجايی و باهنر باشیم. 
بختیاری اشــاره کرد: در تفاهم نامه ساخت مسكن ارزان قیمت برای محرومان 
حاشیه شهر مشهد  دو هكتار از اراضی آستان قدس رضوی در اختیار کمیته امداد 
قرار گرفت که در اين واگذاری می توان بیش از يک هزار واحد مسكونی و در کنار 

آن فضای سبز، خدماتی و آموزشی احداث کرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( افزود: امیدواريم بتوانیم با مساعدت وزارت 
راه و شهرسازی از تسهیالت ارزان قیمت نیز استفاده کنیم و پس از اين به سراغ 
پیاده ســازی و گرفتن پروانه های الزم برای اين پروژه برويم.بختیاری اضافه کرد: 
امید است با آغاز عملیات اجرايی اين پروژه شاهد آن باشیم تا دهه فجر سال آينده 
هزار واحد مسكونی را تحويل مردم دهیم و يقین داريم اين اتفاق مبارک اشک 
شوق را بر گونه های افراد جاری می کند که اين لحظه زمان استجابت دعاهاست.

برای نخستین بار در سال جهش تولید صورت گرفت

 ساخت انواع جدول شهری©
 در شرکت بتن و ماشين قدس رضوی

آستان: مدير عامل شرکت ساختمانی 
بتن و ماشــین قدس رضوی از تولید 
انواع جدول، تايل و... توسط اين شرکت 
برای نخستین بار در سال جهش تولید 
خبر داد. محمود عیــدی بیان کرد: با 
توجه به نام گذاری ســال 1399 به نام 
جهش تولید توسط رهبر معظم انقالب 
و همچنین نیاز روزافزون شرکت بتن و 

ماشــین قدس رضوی به تهیه جدول و تايل برای پروژه های در دســت اقدام و 
همچنین تقاضا از سوی مشتريان، تولید اين محصوالت در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در واقع در ســال های گذشــته نیز قصد راه  اندازی خط تولید اين 
محصول وجود داشته ولی بنا به داليلی در آن زمان محقق نشده است.

مدير عامل شــرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی درباره موارد استفاده 
اين محصوالت خاطرنشان کرد: جداول تولید شده عالوه بر استفاده در پروژه های 
مربوط به اين مجموعه، در پروژه های شــهرداری و ديگر پروژه های عمرانی مورد 
مصرف قرار می گیرد.وی توسعه اشتغال را از جمله الزام های جهش تولید عنوان 
کرد و افزود: تولید اين محصول زمینه اشتغال را برای 10 نفر به طور مستقیم و 
حدود 30 نفر به صورت غیرمستقیم فراهم کرده است.عیدی درباره دستگاه های 
مورد استفاده توسط اين شرکت برای تولید انواع جدول گفت: اين دستگاه ها ساخت 
ايران است که به صورت نیمه اتومات کار می کند ولی تبديل آن به تمام اتومات در 
دستور کار قرار دارد.مدير عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی ادامه 
داد: ظرفیت تولید اين بخش روزانه 12 هزار مترمربع انواع جدول، تايل و... است.

 برداشت هزار کيلوگرم گل زعفران©
 از مزارع سازمان موقوفات ملک 

آستان: مدير عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از برداشت حدود 
هزار کیلوگرم گل زعفران از مزارع اين سازمان در سال زراعی جاری خبر داد.

حمیدرضا قاسمی بیان کرد: کشت زعفران در مزارع سازمان موقوفات ملک در 
ســطح 10 هكتار و طی دو سال انجام شده که امسال 5 هكتار از آن به باردهی 
رسیده اســت.وی ادامه داد: البته اين نخستین برداشــت طالی سرخ از مزارع 
ســازمان است و امسال اوج باردهی اين محصول نبوده است.مدير عامل سازمان 
موقوفات ملک آســتان قدس رضوی افزود: کشت زعفران توسط اين سازمان در 
اراضی روستای برات آباد واقع در شهرستان فريمان انجام شده بود و برداشت آن 
در اواخر آبان به پايان رســید.وی استفاده از پیاز مرغوب و درشت برای کشت را 
از جمله اقدام های صورت گرفته برای افزايش عملكرد تولید عنوان کرد و گفت: 
عالوه بر اين می توان اقدام هايی نظیر کشت مكانیزه، آبیاری به موقع و استفاده از 
کودهای مورد نیاز را نام برد.قاسمی ادامه داد: ضمن اينكه اراضی مذکور با استفاده 
از سامانه تحت فشار بارانی آبیاری شده است که مزيت هايی همچون صرفه جويی 
در مصــرف آب، افزايش تولید، توزيع يكنواخت آب، به حداقل رســیدن تلفات 

روان آب و... را به همراه دارد.

کاشانی   مروج  محمدحسين  قدس/   
مدير عامل شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
سالمت  حوزه  به  شرکت  اين  ورود  از  رضوی 
خبر داد. مهندس »علی آبساالن« گفت: پروژه 
سالمت شخصی، به عنوان يكی از راهبردی ترين 
سازمان  توسط  کشور  نیاز  مورد  اقدام های 
اقتصادی رضوی در کاهش نارسايی های ناشی 
و همچنین  بیماران سرطانی  ناقص  از درمان 
کاهش هزينه های سربار بودجه عمومی کشور 
طراحی و پیاده سازی اين سامانه در کشور با 
همكاری شرکت های فعال اين حوزه در دستور 
خودکفايی  ضمن  طرح  اين  دارد.  قرار  کار 
ايرانیان  ژنتیک  اطالعات  حفظ  در  کشور 
ارتقای  و  ملی  امنیت  تقويت  برای  بستری 
اين طرح  در  افزود:  است.وی  ايرانیان  سالمت 
به ساماندهی داروخانه ها نیز انديشیده شده و 
تالش برای کم کردن میزان معطلی مراجعان 
به داروخانه ها پیش بینی شده است. اين سامانه 
نرم افزاری زمینه ای برای انتقال بهترين تجربیات 
مديريت داروخانه به ساير داروخانه های کشور 
را نیز فراهم می کند و برای ارتقای سطح دانش 
مديريت داروخانه ها و تكريم ارباب رجوع بسیار 
مفید بوده و در مجموعه های داروخانه ای آستان 
قدس رضوی تا به حال تجربه موفقی را به جا 
گذاشته است. اين سامانه در مديريت زنجیره 
توزيع دارو در کشور نقش مهمی را می تواند ايفا 
کند و تحولی در فرهنگ مديريت توزيع دارو در 

داروخانه های کشور ايجاد نمايد.

از کشاورزی تا داروپژوهی »
مدير عامل شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
رضوی گفت: شــرکت فاوا رضوی در راستای 
اهــداف کالن ســازمان اقتصــادی رضوی و 
همچنین بنیاد بهره وری موقوفات، در حوزه هايی 
از جمله سالمت و زنجیره تأمین کاال و خدمات 
و... وارد عمل شــده است که نقطه تحولی در 
فعالیت های آينــده خواهد بود. اين پروژه ها در 
تعامل با ساير شرکت های زير پوشش سازمان 
اقتصادی رضوی و در تكمیل زنجیره ارزش آنان 
تعريف شــده و با توجه به برتر بودن هر يک از 
شرکت های همكار، در حوزه های تخصصی نظیر 
کشاورزی رضوی، داروپژوه سامان و سامان بازار 
رضوی، طراحی سامانه های عملیاتی برای اين 
گونه فعالیت ها نقطه عطفی برای توسعه دوسويه 

فعالیت های طرفین خواهد بود. 
وی افــزود: در ايــن زمینــه می تــوان بــه 
پروژه هايــی مانند: »پلتفــرم مديريت منابع و 
اطالعات کشاورزی«، »ســامانه فروش برخط 

مديريت  »ســامانه   ،»B2B2C
اشــاره  و...  معامالت«  يكپارچه 
کرد. پلتفــرم مديريت منابع و 
مشتمل  کشــاورزی،  اطالعات 
بر پنج بخش زراعت، باغداری، 
ســنگین،  و  ســبک  دامداری 
شــیالت و آبزيــان و گلخانــه 
خواهد بود و در حوزه کشاورزی 

بستری هوشــمند برای زنجیره 
ارزش ايجــاد خواهــد کرد. اين 
پروژه ابزاری اســت که به ايجاد 
دسترســی بــه منابــع علمی و 
نهاده های  تسهیالت و همچنین 
مربــوط در بین اقشــار مختلف 
اعم از کشــاورز، باغــدار، دامدار 
و... می پــردازد و امور جاری آنان 
را کوتاه و سامان می بخشد. اين 
طرح در مشارکت با سازمان های 
باالدســتی و در صــورت تأمین 
ســرمايه گذاری پیش بینی شده 

طی 24 ماه آينده فعال خواهد شد و از منظر 
وســعت در فازهای اجرايــی  آن به مرور بین 
بهره برداران توســعه می يابد تا در اجرا، کاماًل 

متناسب با فرهنگ اقشار بهره بردار باشد.

بستری هوشمند برای تبادالت کاال»
مهندس آبساالن با اشاره به گستره فعالیت اين 
شرکت افزود: سامانه فروش برخط B2B2C از 
ديگر پروژه های بیان شــده است که با توجه به 
مديريت زنجیره تأمین در دوران کرونا و پساکرونا 
از موضوعاتی است که همواره مد نظر دولت بوده 

و تالش های زيادی هم در 
اين حوزه صورت گرفته و 
گروه های زيادی نیز در اين 
حوزه به تولید نرم افزارهای 
پرداخته اند  چندوجهــی 
ايــن  کالن  در  هنــوز  و 
صنعت کمبودها و نواقصی 

مشاهده می شود. 
شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
و  اطالعــات  فنــاوری 
ارتباطــات رضوی با تالش 
بــرای رفــع نواقــص و يا 
ايــن حوزه،  کمبودهــای 
و  طراحــی  در  اهتمــام 
مربوط  پلتفرم  پیاده سازی 
دارد. ســامانه های برخطی 
که قادر باشــند در طیف 
وســیعی از خدمات حوزه 
کسب و کارهای الكترونیک 
نقش و جايگاه اصلی خود 
را در زنجیره تأمین کاال و مواد ارائه و زنجیره 
ارزش مربوط را هم تكمیل کنند. زيرساخت 
يــا پلتفــرم B2B2C در دســت طراحی و 
پیاده ســازی اين شرکت، بســتری هوشمند 
برای تبــادالت کاال جهــت مصرف کنندگان 
خرد، توزيع کنندگان خرد، متوســط و کالن 
را فراهم خواهد آورد و تالش می کند جريان 
کاال و مــواد را با اســتانداردهای بازرگانی و 
شبكه های توزيعی متعادل سازد. در اين مسیر 
نگاه به شبكه لجستیک مبتنی بر ارائه خدمات 
شخصی نیز از اهم زيرساخت های سامانه است. 

سامانه مدیریت یکپارچه معامالت»
مدير عامل شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
رضوی در ادامه به ســامانه مديريت يكپارچه 
معامالت که توســط اين شرکت طراحی شده 
اشــاره کرد و گفت: با هــدف ايجاد انضباط در 
انعقاد قراردادهای دستگاه ها و کاهش بی نظمی 
و پیشــگیری از جرم، با مشارکت شرکت های 
دانش بنیان و پیشرو نســبت به پیاده سازی و 
استقرار اين سامانه اقدام شده است. اين سامانه 
که در نوع خود بی نظیر است با سرمايه ای افزون 
بر 4 میلیارد تومان بــرای يک دوره بلندمدت 
برنامه ريزی شــده تــا بتواند زمینــه  را برای 
ســاماندهی اجرای ضوابط و مقررات قانونی در 
دستگاه ها فراهم کند. اين سامانه در هر مرحله 
اجرايی از برگزاری مناقصه به کمک مناقصه گذار 
آمــده و قوانین و ضوابط جاری آن ســازمان و 
دستگاه را به عنوان کنترل داخلی بر اجرای يک 
مناقصه و در نهايت واگذاری به پیمانكار، مجری، 
مشاور و... جاری ساخته و دستیار عوامل اجرايی 
خواهد بود و اين موضوع بــه خوبی مانع بروز 
اشتباه يا تخلف خواسته يا ناخواسته در برگزاری 

مناقصات و واگذاری کارها خواهد شد.

سامانه  ای با 10 میلیارد ارجاع »
وی در ادامــه به ســامانه مديريت فرايندهای 
کســب و کار هم به عنوان يكی از محصوالت 
اين شرکت اشاره کرد و گفت: سامانه مديريت 
فرايندهای کسب و کار که با نام تجاری »روان« 
شناخته می شود با دارا بودن قابلیت هايی نظیر 
مديريت گردش کار، فرم ســاز، مديريت اسناد، 
آرشیو الكترونیک، گردش الكترونیک مكاتبات، 
دبیرخانه، تشخیص خودکار متون و... از فناوری 
پیشرفته روز بهره مند است و با توجه به اهمیت 
اين گونه سامانه ها در سازمان ها، سطح امنیتی 
مناسبی برای آن پیش بینی شده است. مهندس 
آبساالن ادامه داد: سامانه روان تاکنون بیش از 
چند میلیارد مكاتبه، بیش از 10میلیارد ارجاع و 
بیش از يک هزار فرم را در سازمان های مختلف 
مديريت کرده و در نوع خود از منظر ســرعت، 
سادگی و امنیت سرآمد است. سهولت کار با اين 
سامانه و يادگیری آسان آن از خصوصیات بارزی 
است که وجه تمايزش با ساير سامانه های مشابه 
است. عدم وابستگی نرم افزار به ساير نرم افزارهای 
جانبی )عامل سوم( و طراحی بر اساس رويكرد 
 Open( دستیابی به نرم افزارهای متن باز GNO
Source( را فراهم کرده که با دستورالعمل های 
پدافند غیرعامل منطبق است به همین دلیل 
وجه تسمیه روان زيبنده چنین سامانه ای است. 

پروژه سالمت 
شخصی ضمن 

یاری رسانی در 
حفظ اطالعات 

ژنتيک ایرانيان 
بستری برای 

تقویت امنيت ملی 
و ارتقای سالمت 

ایرانيان است

بــــــــرش

با هدف صيانت از اطالعات ژنتيک کشور انجام می شود

عيادت خادمياران رضوی از © ورود شرکت فاوا رضوی به حوزه سالمت
بيماران در بيمارستان های قم  
آستان: خادمیاران آســتان قدس رضوی 
با طرح »يامن اســمه دواء و ذکره شفاء« با 
حضور در پنج بیمارســتان اســتان قم از 

بیماران عیادت کردند. 
فاطمــه  حضــرت  وفــات  ســالروز  در 
معصومه)س( در قالب طرح »يامن اسمه دواء 
و ذکره شفاء« با تأسی از سیره اهل بیت)ع( 
خادمیاران آستان قدس رضوی با حضور در 
پنج  بیمارستان استان قم از بیماران بستری 
عیادت و از مدافعان ســالمت در اين مراکز 

درمانی قدردانی کردند.
در اين همدلی رضوی، بیش از 30 خادمیار 
رضوی در بیمارستان های فرقانی، کامكار، 
علی بن ابیطالب)ع(، شــهید بهشتی و امام 
رضــا)ع( حضور يافتند و تعداد هزار و 500 
ظرف سمنو بین بیماران و کادر درمان توزيع 

کردند.

اهدای 2/5 ميليارد ریال ©
تجهيزات پزشکی به 

بيمارستان های یزد
آستان: مسئول کانون خدمت رضوی شهید 
صدوقی نعیم آباد يزد از اهدای 2/5 میلیارد 
ريال تجهیزات پزشــكی توسط خادمیاران 
رضوی و خیران به بیمارســتان های شهر 

خبر داد. 
علی محمد صادقیــان در مراســم اهدای 
اين تجهیزات که در مســجد حضرت ولی 
عصر)عج( اين محله برگزار شــد، گفت: در 
ايــن مرحله خیران دو دســتگاه ديالیز به 
ارزش 950 میلیون ريال برای بخش بیماران 
کلیوی بیمارســتان شــهید صدوقی، دو 
دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری به ارزش 490 
میلیون ريال برای استفاده بیماران کرونايی 
بستری در منزل برای استفاده امانی، هزار 
و 200 دســت لباس آنتی باکتريال لمینت 
شده ويژه کادر درمان بخش کرونا به ارزش 
648 میلیون ريال و 8 هزار ماسک بهداشتی 
بــرای کادر درمان حاضر در بخش کرونای 
شــهید صدوقی، شهدای  بیمارستان های 
کارگر، شهید رهنمون و افشار به ارزش 96 

میلیون ريال تهیه و اهدا کردند.
علی محمــد صادقیــان همچنین ضمن 
گرامیداشــت ياد و خاطره 72 شــهید اين 
محله ادامه داد: با توجه به شــیوع بیماری 
کرونــا خادمیاران رضــوی در کنار اجرای 
برنامه های مذهبی، تهیه و توزيع بسته های 
کمک معیشتی را در اولويت برنامه های خود 
قرار دادند و از ابتدای سال تاکنون طی سه 
مرحله بیش از 360 بسته کمک معیشتی 
به ارزش ريالی هر کــدام 450 هزار تومان 
تهیه و به نیازمندان اهدا کردند.وی همچنین 
روحیه ايثارگری و فــداکاری را مهم ترين 
خصیصه خادمیاران رضوی برشــمرد و با 
اشــاره به موضوع ضرورت اهدای پالسمای 
خون به بیماران کرونايی اظهار کرد: با هدف 
کمک به بهبود بیماران کرونايی هشت نفر از 
خادمیاران در مرکز انتقال خون حضور يافته 

و خون و پالسمای خود را اهدا کردند.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به انعقاد قرارداد مش�ارکت در پروژه مس�کونی برروی بلوکهای 7،6،5،4 و 31 از اراضی آموزگار به مساحت عرصه 10،615 متر مربع و با تراکم ساختمانی %490 
و سطح اشغال 70% در هر طبقه با سرمایه گذار واجد صالحیت که از توانمندی مالی و فنی مناسبی برخوردار می باشند اقدام نماید. در این پروژه زمین بعنوان آورده آستان قدس رضوی و کلیه مراحل پیگیری و هزینه های 

اخذ پروانه ساختمانی و کلیه هزینه های طراحی و ساخت بعهده شریک خواهد بود. سهم الشرکه آستان قدس رضوی از عرصه و اعیان در این پروژه حداقل 35% می باشد.
از سرمایه گذاران محترم دعوت بعمل می آید جهت شرکت در این مزایده؛ 
درخواس�ت کتب�ی و ط�رح توجی�ه فن�ی، مالی و اقتص�ادی پ�روژه و درصد 
پیش�نهادی و م�دارک مثبته مالی و فنی خود را حداکث�ر تا پایان وقت اداری 
روزس�ه ش�نبه مورخ 18 / 9 / 1399 به آدرس: مشهد مقدس، چهارراه شهدا، 
س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری 

موقوفات، مشارکتها ارسال فرمایند.
تلف�ن ش�ماره  ب�ا  بیش�تر  هماهنگ�ی  و  اط�الع  جه�ت  نی�از  ص�ورت  در 

 32001008-051 تماس حاصل فرمایند.

»آگهی مزایده جذب سرمایه گذار« 

مساحت)مترمربع(طبقه

14,861زیرزمین 1- و 2-

7,431همکف

44,583اول تا ششم

66,875جمع )متر مربع(

آستان: شــبكه جوانان رضوی، بــا راه اندازی 
پويشــی در زمینــه اهــدای خون، پیشــگام 
خیرخواهی و حل بخشــی از معضالت کمبود 
خون در شرايط کرونايی شد.شیوع بیماری کرونا 
سیمای جديدی از نیكوکاری  را در معرض ديد 
قرار داد و با وجود تمامی مشكالت پیش آمده 
از ناحیه اين بیماری، نیكوکاران، خیرخواهی را 
به دست فراموشی نســپردند.بیماران خاص و 

افرادی که چشم به عمل خیر ديگران به ويژه 
در زمینه اهدای خون دارند نیز اين روزها از اين 
چشمه خیرخواهی به واسطه پويش هايی که با 
هدف تأمین خون راه اندازی شده بهره گرفته اند.

برای مثال، با فراخوان شبكه جوانان رضوی که 
برای دومین بار صــورت گرفت، 5 هزار نفر به 
پويش اهدای خون لبیک گفتند و بار عمده ای 

را از دوش سازمان انتقال خون برداشتند.

شبكه جوانان رضوی پیش تر نیز در ماه مبارک 
رمضان چنین پويشــی را با موفقیت پشت سر 
گذاشته بود و تجربه نخست، اين بار نیز به کمک 
آمد و اهداکنندگان خون در سراسر کشور پای 

کار آمدند.
راه اندازی اين قبیل پويش های ابتكاری می تواند 
تحولی اساسی در حوزه اهدای خون که معادل 

اهدای زندگی سبز است ايجاد کند.

خبر

لبيک به پویش اهدای زندگی

شبکه جوانان رضوی 
 واقفان خون 
را پای کار آورد
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مســئله نفوذ باید بیش از گذشــته مورد توجه مســئوالن امنیتی کشور قرار گیرد  اندیشه: سیدحســن ربانی، رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه در پی شهادت محسن فخری زاده، دانشمند 
 هسته ای کشورمان در پیامی عنوان کرد: ترور دانشمندان و انسان های بی گناه که عمر خود را صرف ارتقای علم و دانش کرده اند کاری پلید و کثیف است که تنها از عهده جنایتکاران و خونخوارانی چون آمریکا و 

رژیم صهیونیستی و عمالشان برمی آید. مسئله نفوذ در دستگاه  های مختلف مسئله ای خطیر و با اهمیت است که باید بیش از گذشته مورد توجه همه مسئوالن به ویژه مسئوالن امنیتی کشور قرار گیرد.

شهید محسن فخری زاده، آموزگار خدمت خالصانه©
َو ال تُْفِسُدوا ِفي الْْرِض بَْعَد إِْصالِحها َو اْدُعوُه َخْوفاً َو َطَمعاً إِنَّ َرْحَمَت اهللِ َقریٌب ِمَن 

الُْمْحِسنیَن )اعراف، ۵۶(
شــهادت دانشمند برجسته کشور عزیزمان، شــهید عزیز محسن فخری زاده 

تسلیت و تهنیت باد. 
در اولین جمعه آذر ۹۹، آذرنگی دیگر از ســوی دشــمن خبیث بدسرشت بر 
قلب ایران عزیز نشســت و اندوهی عمیق بر دل مردم مظلوم آن نشاند. نخبه 

دانشمندی دیگر از میان ما به نزد خدا رفت.
در روایتی از امام باقر)ع( ذیل آیه شریفه ۵۶ سوره مبارکه اعراف، چنین آمده 
که مراد از اصالح زمین، برانگیخته شــدن پیامبر اعظم)ص(  اســت و خداوند 
فرمان داده بکوشــید پس از این اصالح، در زمین فســاد نکنید. اگر حرکت 
اصالحی بزرگ امام خمینی)ره( را در مسیر و بازتاب دهنده اصالح بزرگ نبوی 
بشمریم، شهید فخری زاده به راستی در شمار آن دسته از رویش های ریشه دار 
انقالب بود که سرزمین ایران را پس از حرکت اصالحی بزرگ امام خمینی)ره( 
در آن، پاس داشت و در آن نه تنها بر خالف بسیاری از مدعیان خودنما، فساد 

نکرد، بلکه در صالح و آبادانی و اعتالی آن کوشید.
صفــای باطن او، فســادگریزی، اصالح گری و خداخواهــی او را در دو قطعه 
فیلم کوتاهی که از ایام جوانی وی در دوران جبهه و در ایام میانســالی او در 
گفت وگو با سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در گروه های مختلف منتشر شده 
می توان دید. فضای غبارآلود کشور و انبوه مشکالت و تدبیرهای بر باد دهنده 
امید و ناکارآمدی های درونی و دردسرتراشی های بیرونی و دردناک تر از همه 
این ها هیاهوهای رمزآلود کوته بینان تشــنه قدرت برای ناکارآمد جلوه دادن 
اداره کشــور مانع از این شده اســت که بزرگی ها و بزرگ منشی ها و خدمات 
و از جان گذشــتگی های بزرگانی چون شهید محسن فخری زاده آن گونه که 

بایسته است به چشم مردم عزیزمان آید.
َعاً و ُخفَیة و َخوفاً و َطَمعاً خدا را می خوانند و دنیای   اما چه باک! آنان را که تََضرُّ
خویش را برای فسادزدایی و اصالح دنیا و آخرت دیگران می گذارند چه نیازی 

به دیده شدن در این جهان گذرا؟
درسی که شهادت این شهید بزرگوار برای ما واماندگان و بر جای ماندگان دارد 
همین است که در این فضای مسموم و غبارآلود که چشم چشم را نمی بیند و 
گاه دوست جای دشمن و دشمن جای دوست می نشیند، از قضا فرصتی فراهم 
اســت برای خدمت خالصانه و منحصر کردن همه خواستن ها و نخواستن ها، 

طمع ها و ترس ها به خداوند تبارک و تعالی.
شهید فخری زاده به آن ها که جز به خدا نمی اندیشند و خشنودی او را بر هر 
چیزی برتر می نهند، آموخت که چگونه می توان در البه الی انبوه هیاهوها، آرام 
و بی هیاهو به این مردم خوب و نجیب خدمت کرد. شهید فخری زاده این گونه 
بود که رحمت خدا به او که به نام، محسن و به رفتار و کردار نیز، محسن بود 
نزدیک بود؛ إِنَّ َرْحَمَت اهللِ َقریٌب ِمَن الُْمْحِسنیَن. خدایش در اعلی علیین جای 

دهاد و چراغی که با سوختن جانش بیفروخت پرفروغ تر کناد.

شهیِد ارعاب!©
چرا شــهادت سیدالشهدا)ع(، میثم تمار و... به مردم جرئت سلحشوری داد ولی 
شــهادت امیر المؤمنین)ع(، مالک اشــتر و محمد بن ابی بکر نه؟! حتی نتیجه 

ارعاب داد!
تعجب نکنید انتقام مالک گرفته نشد! کوفه برای یاری محمد بن ابی بکر در مصر، 
تجهیز نشــد؛ به زور 2هزار نفر با تأخیر راه افتادند و از نیمه راه)به خاطر شهادت 
محمد و سقوط مصر( برگشتند! پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع( هم کوفه به قدر 

توابیِن کربال مقاومت نکرد!
فرق در شهدایش نیست؛ در نحوه و مختصات شهادت است!

انقالبی ای که مقابل دستگاه پرطمطراق استکباری می ایستد و باوجود کمی ِعده 
و ُعده، »نه« می گوید و مظلومانه شــهید می شود؛ به طرفدارانش شخصیت و به 
تماشاگران جرئت توفان می دهد. پس از سیدالشهدا هر روز قیامی است و شهیدی!

اما شــهادت حاکم و کارگزاری که در قلمرو اش کشــته می شــود و حکومت 
مرکزی نمی تواند از او دفاعی کند یا انتقامی بســتاند؛ مردم قلمرو را می ترساند! 
شخصیتشان را له می کند )حتی اگر خود مقصر باشند(! پس از مالک و محمد، هر 
روز در نقطه ای از سوی فرستادگان معاویه یورش و تاراج است: ضحاک در عراق، 
نعمان در عین التمر، سفیان در هیت و انبار، یزید بن شجره در مکه، بسربن ارطاة 

در حجاز و یمن.

 اندیشه/ محســن فاطمی نژاد  با 
شــهادت محســن فخری زاده، پیامی از 
طرف حجت االســالم دکتر عبدالحسین 
خســروپناه منتشــر شــد که در آن از 
مباحثه درباره فلسفه و فیزیک با شهید 
محســن فخری زاده، معاون وزیر دفاع و 
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع و اســتاد فیزیک هسته ای دانشگاه 
امام حسین)ع( صحبت به عمل آمده بود. 
در این پیام اشاره شده: »حاج محسن عزیز 
دانشمند نظریه پرداز معتقد بود: فیزیک 
معاصر در حد مرزی علم حرکت می کند و 
آزمایش نشان می دهد گاهی ذره با اثرش 
هســت و گاهی ذره نیســت ولی اثرش 
هســت و بنابراین باید از فیزیک ذرات و 
ارتباط ذره با ذره به فیزیک امواج شیفت 
داد. ذرات می توانند از طریق امواج تبادل 

اطالعات کنند«. 
مــا در گفت وگــو بــا حجت االســالم 
خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی از ماجرای این 
گفت وگوهای علمی در مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران و سازمان پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع پرســیده ایم که در 

ادامه از نظر می گذرانید.

جناب خســروپناه! ضمن عرض   
تسلیت به شما، اجماالً اگر صحبتی 
درباره شخصیت شهید فخری زاده در 
این ماجرا دارید بفرمایید تا بعد وارد 
بحث درباره پروژه ایشان در خصوص 
شویم.  فلســفه  و  فیزیک  نسبت 
در آغاز ســخن، شــهادت دوست عزیز 
و فکور و دانشــمندمان ســردار رشید 
اســالم جناب حاج محسن فخری زاده را 
تسلیت عرض می کنم که انصافاً از چند 
جهت شهادت ایشان مظلوم است. یکی 
از جهات این اســت که به خاطر مسائل 
امنیتی، ایشان شخصیت شناخته شده ای 

بین مردم نبود. 
خیلی ها نمی دانند چه چیزی و چه کسی 
را از دست دادند. بعضی شهدای هسته ای 
مــا متفکــر و نظریه پــرداز بودند مثل 
شهید شــهریاری و شهید علی محمدی 
که انســان هایی فکور و نظریه پرداز و از 
روحیه عرفانی نیز برخوردار بودند، برخی 
از شهدای هســته ای ما مدیر توانمندی 
بودند که شــهید احمدی روشن از این 
دسته هستند. ایشان یک مدیر توانمند 
در راه اندازی ســایت هسته ای بوده و در 
این زمینه تالش فراوانی کردند. شــهید 
فخــری زاده هم فکور و نظریه پرداز و هم 
مدیر توانمندی بود که هر مقوله ای به او 
می دادند، تا رســیدن به نتیجه مدیریت 
می کــرد. ایــن ایام بحث کیت تســت 

آزمایشــگاهی ویروس کرونا و واکســن 
کووید 1۹ را به نتیجه رساندند و واکسن 
نیز به مرحله تست انسانی رسیده است. 
ایشــان، مدیری توانمند و در عین حال 
صاحب فکر و اهل عرفــان و معنویت و 

صفای باطن فوق العاده ای بود. 
البته همه شــهدای ما این گونه هستند 
و اگر اهل معنویــت و عرفان و تعلق به 
خدا نباشند، معلوم است که به شهادت 
نمی رسند. جمع این سه ویژگی در شهید 
فخری زاده، خیلی کمیاب است. ببینید 
دشــمن چطور دقیق رصــد می کند و 
چگونه شخصیت های ما را می زند. البته 
بارها می خواسته اند  شهید فخری زاده را 
ترور کنند ولی ایشان در حفاظت خاصی 
بود؛ هر چند ایــن ایام ظاهراً حفاظت ها 
کم شده بود ولی به هر حال ایشان تحت 

حفاظت بودند. 
در جلساتی نیز که با ایشان داشتیم مجاز 
به فیلم بــرداری و عکس برداری نبودیم. 
چون پس از اینکه اســنادی به دســت 
صهیونیســت ها افتاد، فهمیدند نفر اول 
دانشمند فکور اهل عرفان و صفای مدیِر 
مدبر ایشان هستند و باید ایشان را مورد 
هدف قرار دهند. این نکته اولی بود که باید 
در مورد شخصیت ایشان عرض می کردم. 

حاال وارد آن بخش از پیام شــما   
شــویم کــه از گفت وگوهایتان با 
شهید فخری زاده در نسبت فلسفه 
و فیزیک صحبت کرده بودید. پروژه 
فکری ایشان در این زمینه چه بود؟ 
من دیدم برخی از استادان به همین 
واســطه می گفتند می توان ایشان 
نیز  اسالمی  انسانی  علوم  را شهید 

دانست.
نکته دوم اینکه خیلی نمی شود گفت شهید 
فخری زاده تخصص در علوم انسانی یا در 
فلسفه داشت؛ اما مطالعات خوب و عمیقی 
در مورد فلسفه داشت و همین سبب شده 
بود ایشان ابداع نظریه هایی بکند. البته من 
تعبیر شــهید علوم انسانی را هم نسبت 
به ایشــان موجه می دانم و ایشــان ذوق 
سلیمی ]در این زمینه ها[ به کار برده اند.

 فقــط می خواهــم ایــن زاویــه دید را 
تکمیــل کنم که شــهید فخــری زاده 
خیلی دغدغه داشــت بیــن فیزیک و 
حکمــت متعالیــه پیوند برقــرار کند.

 وقتی به انجمن حکمت و فلسفه رفتم و 
ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران را پذیرفتم، ایشان در واقع سراغ ما 
آمد. من شــناختی نداشتم. البته شهید 
قبالً جلســات فلسفی در دانشگاه شهید 
بهشتی و جاهای دیگر داشته اند ولی من 

ارتباطی با ایشان نداشتم. 

رابطی فرستادند و بعد توفیق شد که در 
مؤسسه به محضرشان رسیدیم. 

مــن دیدم ایشــان واقعــاً دغدغه مند و 
اندیشــمند اســت و در حوزه فلسفه و 
فیزیک فکر کرده و نظراتی دارد. مشتاق 
شــدم؛ ایده ای نیز ]از قبل[ داشــتم که 
فلسفه های مضاف را در مؤسسه فلسفه 
راه اندازی کنم که راه انداختیم و البته پس 

از ما نیز این فعالیت ها تعطیل شد.
یکی از جلســات و دوره های ما فلسفه و 
فیزیک بود که هم مدرسه تابستانه برگزار 
شد و ایشــان هم افاضاتی داشتند و هم 
جلسات خصوصی تری با جمعی از فضال 
و محققان فلسفه علم و فلسفه اسالمی 
داشــتیم. حتی کسانی را که در مباحث 
فلسفی سکوالر می اندیشیدند نیز دعوت 
می کردیم. مرحوم آقای فخری زاده که آن 
موقع با اسم مستعار آقای محسنی ایشان 
را می شناختیم، این سؤال ها را آنجا مطرح 
می کرد که آیا این فلسفه اسالمی که به 
مالصدرا رسیده و پس از مالصدرا شرح 
و بســط پیدا کرده است، می خواهد به 
همان مقدار بماند یا با محیط اطرافش 
تعامل داشــته باشــد؟ به هــر حال ما 
با علوم انســانی و علــوم تجربی مواجه 
هستیم و غربی ها نیز پیوند وثیقی بین 
فلسفه شان و فلسفه مدرن و علوم تجربی 
برقرار کرده اند، ولی در فلســفه ما هنوز 
همان مقوالت عشر مطرح است، جوهر 
و عرض مطرح است و فلسفه اسالمی با 

این مقوالت درگیر نشده است. حاال عالمه 
طباطبایی بحث انرژی دارد که مثالً انرژی 
را می توانیم جوهر بدانیم یا خیر؟ شهید 
فخری زاده ذهن های مخاطبان را درگیر 
می کــرد که ببینیم ایــن مفاهیمی که 
امــروزه در فیزیک مدرن مثل موج، ذره، 
انرژی، حرکت به معنای فیزیک کوانتوم 
مکانیک و حتی حرکت به معنای فیزیک 
کالسیک نیوتونی مطرح است، چه نسبتی 
با مقوالت فلسفی دارند. آیا با حذف این 
مقوالت که حذف عقلی نیست، می توانیم 
مقوالت جدیدی را کشــف و استخراج 
کنیم؟ این ها خیلی بحث های جدی است. 
بحث های مفصلی نیــز در مورد ماده در 
فیزیک و ماده در فلسفه داشتیم. ماده و 
هیوالی اولی و هیوالی ثانی در فلســفه 
چه نسبتی با ماده در فیزیک دارند؟ شاید 

ساعت ها بحث می شد و ما ماده فلسفی را 
توضیح می دادیم و ایشان ماده فیزیکی را 
توضیح می داد و حتی بحث هایی درباره 
اینکه ماده در فیزیک کالسیک و ماده در 
مکانیک کوانتومی چه نسبتی دارد حاکم 
می شد. در آن جلسات اساتید فرهیخته ای 
حضور داشــتند مثالً استاد دکتر محمد 
مهدی طهرانچی که اآلن رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی هستند و قبالً رئیس دانشگاه 
شهید بهشــتی بودند و سپس بعضی از 
دیگر اساتید فیزیک که ما از دانشگاه های 
دیگــر جمع کرده بودیــم؛ گاهی اوقات 
در برخی از این نشســت ها، چهره های 
فرهیخته ای از اصفهان تشریف می آوردند 

و در گفت وگو ها مشارکت می کردند. 
یک بحث دیگری نیز که در آن جلسات 
مطرح می شــد، بحث عدم قطعیتی بود 
که مکانیک کوانتومی مطرح کرده است. 
برخــی، از اصل عــدم قطعیت نتیجه 
می گیرند اصل علیت دیگر منتفی است، 
به خصوص با تفسیری که در واقع تفسیر 
کوپنهاگی مطرح بود، برخی این نتیجه 
را می گرفتند. حاال البته دو الزمه در این 
عدم قطعیت مترتب بود، یکی نفی علیت 
به معنای فیزیک نیوتونی و دیگری نیز 

علیت به معنای فلسفی. 
خــدا رحمت کنــد آقای فخــری زاده 
می فرمود اصل عــدم قطعیت اگر نفی 
علیت به معنای فیزیک نیوتونی بکند، 
هیچ اشــکالی نــدارد و آن را می توان 
حتی موجب رشد علم نیز دید. ] ایشان 
اعتقاد داشــت[ اگر نفی علیت فلسفی 
بکند خطرناک و نادرست است و حتماً 
باید به نقد آن پرداخت. در واقع دغدغه 
دکتر فخری زاده رابطه ای بود بین فلسفه 
رئالیستی که مالصدرا و عالمه طباطبایی 
-حاال فلســفه رئالیســت دیگــر حوزه 

مباحث معرفت شناســی را نیز شــامل 
می شــود- مطرح کرده بودند با مباحث 
کوانتوم مکانیک. بحث های جدی درباره 
نیروی الکترومغناطیس، بحث موج، ذره 
و این ها در آن جلســات مطرح می شد 
و حتــی بحثی که بنده در پیامی که به 
خاطر درگذشت ایشــان منتشر کردم، 
ایشــان بارها می گفــت فیزیک معاصر 
در حد مرزی علم اســت، خیال نکنید 
]فیزیــک معاصر[ حرف نهایــی را زده 
است، هنوز خیلی ابهام و پرسش دارد و 
ما فیزیکدانان و فیلسوفان می توانیم این 
فیزیک را جلوتر نیز ببریم. وقتی ایشان 
این مباحث را مطرح می کرد در یکی از 
جلسات یکی از اســاتید نقد می کرد و 
می گفت این طور نیســت و ایشان گفت 
یعنی من باید شهید شوم تا شما از من 

بپذیرید؟ یعنی این قدر اصرار داشت. 

را در جلســه ای که    این جمله 
خودتان بودید، مطرح کردند؟ 

بلــه، بعد زمانــی به من فرمودند شــما 
می بینید در آزمایش ها گاهی اوقات ذره 
هست و اثر خودش را هم می گذارد و اثر 
هم دارد و یک وقت هم ذره نیست و اثرش 
هست. این معلوم می شود فیزیک ذرات 
که ارتباط ذره با ذره را بیان می کند، باید 
یک پارادایم شیفت نسبت به فیزیک امواج 
پیدا کند، یعنی ذرات می توانند از طریق 
امواج تبادل اطالعات کنند. شــما وقتی 
این بحــث را در جمع فیزیکدانان مطرح 
می کنید خیلی حرف نو و ابتکاری است و 
اصالً می تواند مبنای یک پارادایم جدید در 
فیزیک باشد. به هر حال، شهید فخری زاده 
بخش عمــده ای از وقتش درگیر کارهای 
اجرایی بــود و اگر تمام وقتــش را برای 
مباحث علمی می گذاشت یک نظریه پرداز 
در فیزیک می شد. ایشان چنین ظرفیتی را 

به لحاظ علمی و فکری داشت. 

این گفت وگوها چه سالی برگزار شد   
و تعداد این جلسات را به خاطر دارید؟

عــرض می کنم که طول کشــید. دقیقاً 
خاطرم نیســت از کی شروع شد ولی در 
سال ۹0 و ۹1 که مؤسسه رفتیم، از همان 
اوایل این جلســات برگزار شد و تا همان 
اواخری که ما در مؤسســه بودیم یعنی 
ســال ۹7، جلسات مرتب برگزار می شد. 
البته گاهی دو ســه ماهــی به تعطیلی 
می انجامید ولی بعد نیز که ما از مؤسسه 
آمدیم، ارتباطمان را حفظ کردیم.تالش 
ما این اســت که گفتمــان عاطفی مانع 
دیدن ابعاد دیگر این شــهید به خصوص 
تالش های ایشــان در این حوزه نشود. با 
این تفاسیر آیا می توان تالش ایشان برای 
تعامل میان فیزیک معاصر و فلسفه را یک 

حرکت تمدنی به حساب آورد؟
قطعاً شهید فخری زاده شهید تمدن ساز 
بود، درست اســت که همه شهیدان در 
تمدن سازی نقش داشته اند ولی به جرئت 
می توانیم بگوییم شهید فخری زاده به لحاظ 
جامعیتی که داشت، شهیدی بود که در 
مسیر تمدن نوین اسالمی به شهادت رسید. 

ایشان بارها می گفت 
فیزیک معاصر در 
حد مرزی علم است، 
خیال نکنید ]فیزیک 
معاصر[ حرف نهایی را 
زده است، هنوز خیلی 
ابهام و پرسش دارد و ما 
فیزیکدانان و فیلسوفان 
می توانیم این فیزیک را 
جلوتر نیز ببریم

بــــــــرش
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یادداشت

حجت االسالم محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

حجت االسالم قنبریان

می  گفت احیای فلسفه اسالمی یعنی پیوند و ارتباط فلسفه با علوم
من وقتی به مؤسســه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران رفتم، 
مهم ترین دغدغه ام این بود که بین فلسفه و علوم یک تعامل و 
درگیری علمی ایجاد کنم. حاال تعامل علوم یک جایی ممکن 
اســت تعارض باشد، در کل یک گفت وگو بین فلسفه وعلوم 
انسانی و فلسفه و علوم طبیعی را راه بیندازیم. در مورد فلسفه 
و اقتصاد و فلســفه و زیست شناسی جلسات متعدد داشتیم، 
اساتید فرهیخته زیست شناســی و پزشکی، رئیس انجمن 
زیست شناسی کشور، آقای دکتر قانعی که اآلن معاونت یکی 
از معاونت های علمی ریاست جمهوری هستند و از دانشمندان 
فوق تخصص ریه و افراد دیگر حضور داشتند. یکی از جلسات 
مفصلمان همین فلسفه و فیزیک بود و به جرئت باید بگویم بانی 

این جلسه نیز شهید فخری زاده بود.
 در واقع دغدغه من این بود که این جلسات ]فلسفه و فیزیک[ 
را راه بیندازم ولی در زمینه اینکه چه فیزیکدانانی و چه کسانی 
را دعوت کنم، هرچند افرادی را می شناختم ولی اینکه افرادی 
پای کار باشند و هر هفته بیایند و مباحثه کنند، این کم بود. 
الحمدهلل ایشان آمد و پیگیری کرد و جلسات پشت سر هم راه 
انداخت و می گفت احیای فلسفه اسالمی یعنی پیوند و ارتباط 
فلسفه با علوم، چون مادر علوم در علوم طبیعی، فیزیک است، 
پس باید یک ارتباطی با فیزیک پیدا کند. بنابراین باب گفت وگو 

این گونه شروع شــد. در خیلی از موضوع ها مثل طبیعت در 
فیزیک، طبیعت در فلسفه بحث های جدی شد که برخی از آن 
مباحث البته پیاده شده و مباحثات در سالنامه ای که با عنوان 
»ترنم حکمت« منتشر می کردم،  منتشر می شد. متأسفانه دیگر 
مؤسســه به همان حالت سنتی اش برگشت و چه در فلسفه 
اسالم و چه در فلسفه غرب همان مباحث را دوباره بنویسند 
و منتشر کنند ولی گفت وگوی فلسفه با علم متأسفانه نیست. 
فیزیکدانان کار خودشــان را می کنند و فالسفه کار خودشان 
را. این یعنی دانشجوی دکترای فلسفه که از دانشگاه دولتی 
یا دانشگاه آزاد فارغ التحصیل می شوند معلوم نیست اصالً پس 
از دکترا برای این ها کار باشد تا بتوانند فکر کنند و بیندیشند 
و از آن طرف رشته های فیزیک ما نیز همین طور است. آنجا 
نیز مبتالبه همین آفت است، اما اگر فلسفه و فیزیک با همدیگر 
پیوند برقرار کنند قطعاً می تواند در تحقیق مؤثر باشد. علت 
اینکه شهید فخری زاده به این نکته رسید، به نظرم تحقیقات 
عملیاتــی او بود. یعنی در تحقیقات علمی که با جمع زیادی 
از محققان کار می کردند، به این رسیدند که مباحث فیزیک 
کوانتومکانیک، مبانی فلسفی دارد و اگر ما از اساتید اسالم کمک 
نگیریم، نمی توانیم یک تحول علمی در فیزیک کشور و حتی 

فلسفه کشور ایجاد کنیم.

 اندیشه از نکات قابل توجه در خصوص شهید فخری زاده 
۶ یادداشت است که ایشان در یک وبالگ آن را »آرای 

شخصی ام در مقوالت عرفان، فلسفه و فلسفه علم به خصوص 
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی« می خوانند. محتوای این ۶ 
مطلب کوتاه و تأیید برخی از همکاران ایشان مؤید این است 
که ایشان خودشان این مطالب را نگاشته و منتشر کرده اند. با 
یک تتبع کوتاه در این ۶ نوشته از شهید، می توان تا حدودی 
به پروژه فکری در خصوص تالش ایشان برای نزدیک کردن 

فلسفه اسالمی و فیزیک معاصر دست یافت. 
شهید فخری زاده در چند یادداشت کوتاه چالش اصلی فیزیک 
جدید را »فلسفه فیزیک« می داند و می گوید: »اگر از فیلسوفان 
علم یا فیلسوفان فیزیک سؤال شود مهم ترین چالش به وجود 
آمده توسط فیزیک جدید چیســت، با پاسخ های متفاوتی 
روبه رو می شویم. برخی مهم ترین چالش را »نقض اصل علیت« 
می داننــد و پاره ای تغییر در مفهــوم »نظریه اندازه گیری« را 
عمده تریــن آن ذکر خواهند کــرد و ... اما به نظر این حقیر 
چالش عمده به وجود آمده مربوط به »ارزش معلومات تجربی« 
می شــود، یعنی اینکه یافته های علــوم تجربی تا چه میزان 

بازنمود واقعیت هستی یا هستی واقعی است«.
در یادداشت دیگری ضمن اشاره اجمالی به اصل عدم قطعیت 

و اصل عدم یقین و ارتباط آن با عدم شناخت ذاتی واقعیات 
طبیعی)حداقــل( توســط روش های فیزیکــی، این چنین 
می نویســد: »دو نکته از این اصل مستفاد می شود. یک نکته 
نفی اصل علیت و نکته دیگر عدم شــناخت دقیق واقعیات 
فیزیکی. نکته اول را باید به دو صورت تعبیر کنیم. صورت اول 
نفی قانون علیت نیوتنی و صورت دوم نفی علیت به صورت 
تبیین شده توسط فلسفه. به نظر من صورت اول نه تنها مانعی 
ندارد که می تواند پیشــرفت در علم هم محسوب شود. ولی 
صورت دوم از اســاس غلط است و با این اصل نمی توان اصل 

علیت را باطل کرد که حتی تقویت هم می شود«.

در ادامه آخرین دستنوشته ایشان با عنوان »ضرورت احیای 
فلسفه اسالمی« تقدیم می شود:

دوستان سالم
مدتی این مثنوی تأخیر شد

مهلتی بایست تا خون شیر شد
با یاری حق تعالی بر آن شــدم که بار دیگر نوشتن مطلب را 
آغــاز کنم و اگر خدا بخواهد ادامه دهم و با یاری او و شــما 

آهنگ زمانی مشخصی را برای درج مطالب رعایت کنم.
عنوانی که در باال ذکر شد، شاید شگفتی آور باشد. شاید سؤال 

شود مگر فلسفه اســالمی مرده است که نیاز به احیا داشته 
باشد و نیز، چه نیازی به احیای این فلسفه داریم؟
ابتدا به این پرسش می پردازیم که حیات چیست.

از دیــد این حقیر حیات یعنی قدرت ایجاد تعامل با محیط 
پیرامــون و تأثیرگذاری بــر آن و تأثیرپذیری از آن و حیات 
متعالی وقتی اســت که این تعامل منجر به رشــد دو طرف 

تأثیرگذار و تأثیرپذیر شود.
حال قضاوت را به اهل فلســفه می سپارم که پاسخ دهندآیا 
فلسفه اسالمی در دوران حاضر با محیط پیرامون خود تعامل 
دارد؟ در حل کدام مسئله علمی تالش کرده است؟ هر علمی 
اعم از علوم انسانی و علوم تجربی؟ اساساً فیلسوفان این عصر 

تن به رویارویی جدی با مسائل سنگین علمی می دهند؟
چند مقاله داریم که به نقد تفسیرهای فلسفی ناشی از علوم بر 
اساس مبانی فلسفه اسالمی پرداخته باشد؟ این فلسفه چقدر 
تأثیر پذیرفته است؟ روایت فلســفه امروز با روایت مالصدرا 

تفاوتی کرده است؟
هنوز مقوالت عشــر با همان شــکل و ترتیب و عناوین نقل 
می شــود. هنوز از عبارات ســده های قبل استفاده می شود. 
فلسفه اکنون همان است که مالی شیرازی می فرمود. شاید 

بعضی از مثال های آن تغییر یافته باشد.

مقایســه کنیم با فلسفه در مغرب زمین. چه تعامل جدی با 
علوم دارد. چالش ایجاد می کند و چالش می پذیرد. در پی این 
چالش ها نحله های مختلف به وجود آمده است و مدام در حال 
رشد است. تأثیر جدی بر علوم دارد و اساساً عالوه بر تأثیر بر 
روند پیشرفت علوم، نقش انطباق یافته های این علوم را با نحوه 

زندگی مردم بر عهده گرفته است.
در رشد علوم هم وضعیت روشــن و واضح است. می گویند 
انیشتین پس از مدتی گفته بود این نسبیت آن قدر پیشرفت 

کرده است که من دیگر قادر به فهم آن نیستم.
فکر می کنم تا اینجای کار زنده نبودن فلسفه اسالمی را روشن 
کرده باشیم. در یادداشت بعدی به ضرورت احیا می پردازیم. 
ان شــاءاهلل تا نوشته ای دیگر خدا نگهدار! محسن فخری زاده/ 

یکشنبه دهم شهریور ماه 13۹2.

گزارش ویژه

مروری بر آرای  شخصی شهید فخری زاده در حوزه عرفان، فلسفه و فلسفه علم در وبالگش

ضرورت احیای فلسفه اسالمی

واکنش جامعه علمی به ترور دانشمند هسته ای 

 تیری که ازتفنگ©
»دسِت ُچدنی ِ با روکِش مخملی« شلیک شد

اندیشــه: عصر روز جمعه، محســن 
فخری زاده، از دانشــمندان مؤثر و رده 
باالی حوزه تحقیقات علمی کشــور در 
یک حمله تروریستی در منطقه آبسرد 

شهرستان دماوند به شهادت رسید. 
در پی شــهادت این دانشمند هسته ای 
واکنش های مختلفی از ســوی جامعه 
علمی انجام گرفته است که در این گزارش به مهم ترین این واکنش ها می پردازیم. 
علی اکبر والیتی، رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد ضمن هشدار 
درباره اینکه مســببان پیدا و پنهان ترور شهید فخری زاده در انتظار انتقام ملت 
ایران باشند، گفت: چنین اقداماتی هرگز نمی تواند استواری ملت ایران را در راه 
مقاومت و شکست توطئه های دشمن جنایتکار و دستیابی به توسعه و پیشرفت 
علمی متوقف کنــد و ملت ایران انتقام خون این شــهید واالمقام را از عوامل 

تروریست و حامیان آنان خواهد گرفت.
منصور غالمی، وزیر علوم نیز در پی شــهادت مظلومانه دانشــمند هسته ای با 
صدور پیامی گفت: جنایت صورت گرفته در به شــهادت رســاندن یکی دیگر 
از دانشــمندان نخبه و برجسته این ســرزمین که نشان بارز وحشت دشمن از 
دســتیابی ایران به علوم و فناوری های پیشرفته اســت، بار دیگر چهره واقعی 

تروریسم را به نمایش گذاشت.
همچنین حســین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی در پیامی شهادت 
مظلومانه دانشمند برجسته و نوآور، دکتر محسن فخری زاده را تسلیت گفت. او 
در پیام خود آورده است: شهادت دکتر فخری زاده نشانی از جایگاه بلند آن استاد 
نام آشنا در جامعه علمی جهانی است که موجب کینه دشمنان ایران اسالمی شد 

و فقدان وی خسرانی بزرگ برای جامعه پژوهش و فناوری به بار آورد.
ضمن عرض تسلیت شهادت شهید سرافراز، با خون مقدسش پیمان می بندیم 
که هرگز از تالش برای توسعه علم نافع دست برنداشته و در پی او هموارکننده 

مسیر تعالی و سعادت ملت پرافتخار ایران باشیم.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز با صدور پیامی شهادت 
ســردار محســن فخری زاده، رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را 

تسلیت گفت. 
در بخشی از پیام ستاری آمده است: سرودند که کجایند مردان بی ادعا؛ سردار 
فخری زاده یکی از هزاران جواب این مثنوی است. مردی که عملش از حرفش 
بیش بود. شــهید دانشــمندی که فقدانش در خدمت برای مام میهن بســیار 
ســنگین و دردناک است. اما چراغ راه او، چلچراغ مسیر نخستین گام های گام 

دوم انقالبمان در تحقق زیست بوم نوآوری و فناوری خواهد بود.
مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نیز در 
یادداشتی به شهادت این دانشمند هسته ای پرداخت و نوشت: اگر دشمن دریابد 
ما »احساِس ضعف« می کنیم، »تردید«ش در ضربه زدن، به »یقین« تبدیل خواهد 
شــد! آن قدر »ضربه های پی درپی« وارد خواهد آورد که »گیج« و »گنگ« شویم و 
در برابرش به زمین بیفتیم؛ بی آنکه حتی »جرئت« و »جسارِت« دفاع از خویش 
را بیابیم!این »دانشمنِد هسته ای«، قربانِی عملیاِت شناسایی در متِن »روند رسمی 
اعتمادسازی با آمریکا« شد، نه عملیات جاسوسی و تعقیب و مراقبت غیررسمی! 
تفنگی که این گلوله ها از آن شــلیک شدند، در همان »دسِت ُچدنی ِ با روکِش 

مخملی« قرار داشتند!

گزارش

 حتمًا باید شهید بشوم 
تا حرفم را  باورکنید !

روایت عبد الحسین خسرو پناه  از جلسات گفت وگوی شهید فخری زاده درباره »فیزیک« و »فلسفه اسالمی «
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ترجمه عربی کتاب »تاریخ تشیع در ایران« منتشر شد  معارف: کتاب »الشیعه فی ایران دراسه التاریخیه« توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی روانه بازار نشر شد. این  کتاب برگردان 
عربی کتاب »تاریخ تشیع در ایران؛ از آغاز تا طلوع دولت صفوی« نوشته رسول جعفریان است. کتاب »الشیعه فی ایران دراسه التاریخیه« چگونگی  گرایش  ایرانیان  به  مذهب  تشیع  و پیدایش، تحول و تاریخ تشیع 

در ایران از آغاز تا پایان قرن نهم هجری را مورد بررسی تحلیلی و مستند قرار داده است. کتاب حاضر توسط علی هاشم االسدی به زبان عربی ترجمه شده است.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9403 یکشنبه 9 آذر 1399 13 ربیع الثانی1442 29 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

یادداشت شفاهی
 حجت االسالم والمسلمین ذبیح اهلل نعیمیان
 عضو هیئت علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسالم

حکمرانی شایسته از منظر دین©
معــارف: اگر آموزه ها، ارزش ها و تعالیم الهــی و دینی بر حکمرانی حاکم 
باشــد، آن زمان می توانیم حکمرانی را شایســته و در حد مطلوب بدانیم. 
روایت هــای متعددی امنیت، عدل و آبادانــی را نیاز مردم معرفی کرده اند. 
این سه مصداق هر چند در ظاهر ساده و روشن است، ولی رسیدن به آن ها 

کار بسیار سختی است.

حکمرانی شایسته باید مبتنی بر آموزه های شرعی باشد»
حکمرانی اسالمی مقوله ای انسانی است که در عرصه دینی محقق می شود. 
توانمندی ها، عملکردها، حــب و بغض های افراد می تواند در این حکمرانی 
اثرگذار باشــد؛ البته این موضوع مخصوص حکمرانی اســالمی نیست بلکه 
هــر نوع حکمرانی در عرصه عمل براســاس توانمندی ها، حب و بغض های 
کارگزاران آن خود را نشان می دهد. بخشی از حکمرانی به عملکرد بیرونی 
ما بازمی گردد، یعنی انســان هایی که باید عهده دار کار باشند، می توانند با 
دخالت دادن حب و بغض، آموزه های روشن، ساده و فطری همانند امنیت، 

عدل و آبادانی را اجرایی نکنند.
حکمرانی شایســته باید مبتنی بر آموزه های شــرعی باشد و از طریق فقه 
دنبال شــود؛ البته در اینجا برخی شبهه ســازی کرده و از راه های مختلف 
تالش می کنند انســان را از صراط مستقیم دور کرده و محکمات را تبدیل 
به متشــابهات کنند. به طور کلی در حکمرانی اســالمی در مواجهه با دین 
بایــد به گونه ای قدم برداریم که آموزه های دینی را درســت بفهمیم، ولی 
برخی برای ایجاد شبهه می گویند فهم شما از دین هیچ گاه نمی تواند فهم 
صحیحی باشد و هر برداشتی از دین را دچار چالش می کنند؛ خروجی نگاه 

چنین افرادی، تفسیر به رأی کردن دین است.
برخی به دنبال تفســیر به رأی کردن دین هستند؛ برخی نیز قدم را فراتر 
از این گذاشــته و در دوران پست مدرن می گویند اصاًل چاره ای نیست جز 
اینکه با فهم پیشــینی به ســراغ دین برویم. در نگاه ایــن  گونه افراد نباید 
نگاه اولی به دین داشــت، بلکه باید پیش از نگاه بــه دین، نظریه ای  را در 
ذهن خود ایجاد کنیم. این هم تعبیر دیگری از تفســیر به رأی است. تعداد 
دیگری براساس نگاه تفسیر به رأی که درباره دین دارند، صحبت از نسبیت 
می کننــد و می گویند قرائت و خوانش ما از دین نســبی اســت. این افراد 
می گویند نظریه باید پیش از مراجعه به دین شــکل بگیرد و برای حاشــیه 

راندن فهم اجتهادی، به افراد برچسب اخبارگری می زنند.

اخالق و فقه با یکدیگر تقابل ندارند»
عده ای معتقدند باید میان شریعت، فقه و اخالق تفکیک قائل شویم؛ این ها 
با برجسته سازی مقوله اخالق، می خواهند میدان را از دست شریعت و فقه 
بگیرند. چنین افرادی تصویری که از حکمرانی شایسته ارائه می دهند، یک 
تصویر نادرســت و ناشایست اســت؛ یعنی می گویند حکمرانی اگر بخواهد 
براســاس فقه باشد، ناشایست خواهد بود به همین دلیل اخالق را برجسته 
می کنند؛ این هم از مصادیق تفســیر به رأی است. چنین افرادی در میان 
سخنان خود، حرکت به سمت اندیشــه های دیگر همانند فضیلت گرایی را 
طرح می کنند. یعنی تالش می کنند میان فقه و اخالق نوعی ناسازگاری را 
نشــان دهند. این گروه فقه را به گونــه ای بیان می کنند که گویا حکمرانی 
فقهــی، حکمرانی غیراخالقی اســت. برای مقابله بــا حکمرانی فقهی نیز 
حکمرانی اخالقی را پررنگ تر می کنند و یکی از راه هایشان رفتن به سمت 

فضیلت گرایی است که ارسطو مطرح می کند.
تالش برخی در شبهه ســازی ها، جابه جا کردن جای معروف و منکر است؛ 
چنیــن افرادی ارزش های حکمرانی فقهی را به مثابه حکمرانی غیراخالقی 
معرفی می کنند و بر سر این حکمرانی می زنند. می گویند حکمرانی شایسته 
حکمرانی اخالقی اســت، با این کار بر سر حکمرانی فقهی می زنند. در این 
نگاه مصادیق ناهنجاری های غیراخالقی در حکمرانی دینی برجسته ســازی 
می شــود تا بر سر اندیشه های فقه زده شود، ولی پرسش اصلی از آن ها این 
اســت که چرا میان فقه و اخالق تمایز قائل می شوید؟ با این کار به دنبال 
چه اهدافی هســتید؟ چرا خاستگاه ارزش اخالقی و فقهی را دوگانه معرفی 
می کنید؟ آیا متن شریعت، اخالق و فقه را با یکدیگر ناسازگار بیان می کند؟ 

و... هیچ مسلمانی چنین تصور متضادی از فقه و اخالق ندارد.
نه فقه مسئول کشــف مسائل غیراخالقی است و نه خاستگاه فقه و اخالق 
چنین تقابلــی را می پذیرد. اگر امنیت، عدالت و آبادانی یک ارزش اخالقی 
اســت، همین ارزش ها را فقه قائل بوده و به دنبال رسیدن به آن است. دو 
دانش اخالق و فقه با وجود تفاوت های روشــی و موضوعی با یکدیگر تقابل 
ندارند، بلکه حکمرانی آموزه های دینی موجب ایجاد فقه و اخالق می شــود 
که یک خواســته بیشتر ندارند؛ بنابراین سخن گفتن از تمایز اخالق و فقه 
سخن ناشایستی اســت. نمی توان گفت حکمرانی شایسته اخالقی است و 

حکمرانی فقهی، حکمرانی ناشایست.

در حکمرانی شایسته، نظام اولویت باید معلوم باشد»
شبهه دیگر درباره حکمرانی شایســته این است که برخی می گویند میان 
مدیریــت فقهی و دانش مدیریت تمایز وجــود دارد؛ در نگاه تقلیل گرایانه 
روشــنفکرانه، آموزه هــای دینی جایــگاه رفیعی ندارنــد. این ها می گویند 
مدیریــت فقهی جایــگاه خاصی ندارد ولی دانش مدیریــت توان عملیاتی 

کردن را دارد. این شبهه، سخن ناروایی است.
یکی از اصلی ترین عناصر رســیدن به حکمرانی شایســته این است که در 
ســطح تصمیم گیری و تصمیم سازی، نظام ارزشی را به عنوان نظام اولویت 
قرار دهیم؛ چرا که امکانات ما محدود اســت؛ مثاًل اگر میان امنیت، عدالت 
و آبادانی تزاحم ایجاد شــد، در این صورت رســیدن به کدام اولویت دارد؟ 
حکمرانی شایســته باید چــه چیزهایی را در رأس قــرار دهد؟ حکمرانی 
شایسته باید آموزه های دینی، اعتقادی، فقهی و اخالقی را به عنوان اولویت 
قرار دهد؛ البته بدین معنا نیست که به همه مسائل به یک اندازه بپردازیم، 
بلکــه اهم و مهم باید کــرد؛ بنابراین ما یک نظــام و فرایند تصمیم گیری 
داریــم که باید نظام اولویت زندگی و حکمرانی را از منظر دینی در اختیار 
نظام سازان، کارگزاران و مسئوالن قرار دهیم. بر همین اساس باید امکانات 

کشور براساس اولویت ها صرف شود.
در حکمرانی شایســته، نظام اولویت باید معلوم باشــد تا براســاس آن ما 
بتوانیم تزاحم هایی که در سراســر زندگی انسانی و ناحیه حکمرانی وجود 
دارد را پاســخگو باشــیم. ما اگر به فرمایش مقام معظم رهبری در مرحله 
دولت سازی اسالمی هســتیم، باید بدانیم که اسالمی بودن دولت سطوح 
مختلفی دارد و باید به چند نکته توجه داشــته باشیم: 1. عملکردهای ما 
باید براســاس احکام اولیه و با در نظر گرفتن اولویت ها باشــد؛ 2. اگر قرار 
شــد براســاس احکام ثانویه عمل کنیم، مراتب آن مشخص باشد؛ 3. اگر 
تزاحم مختلفی به وجود آمد، ســطح بندی صورت گیرد؛ 4. تزاحم ها، نظام 

منطقی و فقهی پیدا کند.

حکمرانی شایسته با سکوالر کردن قانون گذاری تطبیق ندارد»
فرایند قانون گذاری حکمرانی شایســته باید طبق ضوابط شــرع باشد؛ در 
قانون گــذاری باید فرایندی را ســامان دهیم که کارشناســی که به عنوان 
نماینده مجلس مشــخص کردیم، در چارچوب ریلی که حوزه و فقه ایجاد 
کرده، حرکت کند. همچنیــن توانمندی نمایندگان در عرصه قانون گذاری 
باید مشــخص باشــد. قانون گذاران باید حداقلی از تعالیم شــرعی و روش 
قانون گــذاری دینی را بدانند. قانون گذاری ما نباید جزئی نگر با فقه برخورد 
کند، اگر این  گونه باشد روح کلی فقه نادیده گرفته می شود. اگر قرار باشد 
فرد سراغ رساله عملیه رفته و تک تک مسئله ها را بررسی کند و آموزه های 
کالن از مجموعه احکام به دســت قانون گذار داده نشــود، قانون گذار دچار 

اشتباه می شود.
حکمرانی شایســته این نیست که فقه را کنار بگذاریم و حقوق به جای آن 
بنشیند؛ حتی گاهی حقوق هم کنار گذاشته می شود و فهم کم قانون گذار 
به میدان می آید. حکمرانی شایســته با سکوالر کردن قانون گذاری تطبیق 
ندارد؛ قانون گذار حداقل باید رســاله عملیه مرجع تقلید خودش را مسلط 
باشــد تا بتواند قانون گذاری شرعی داشته باشد؛ البته صرف خواندن رساله 
عملیــه نیز کفایــت نمی کند بلکه فهــم فقهی نیــاز دارد. ]همچنین[ در 
حکمرانی شایســته، نباید جایگاه فقه را نســبت به اخالق تقلیل داد؛ البته 
نگاه روشنفکرانه، فقه را غیراخالقی می بیند و نسبت به برخی خروجی های 

فقه، فقها و نظام والیی برچسب غیراخالقی می زند.

 معارف   در آیه 13 سوره  مبارکه  شوری 
متعــال می فرمایــد: دین داران  خداوند 
که مســئول اقامه دین و اجرای شریعت 
شدند، متأسفانه پراکنده و متفرق شدند؛ 
در تفاســیر علــت اقامه نکــردن دین و 
تفرقه  جویــی آن ها انحراف از حق و ظلم 
و تجاوز به عدالت بیان شده است. مفهوم 
آیه این است که چنانچه خواستید دین 
را اقامه کنید، خداوند شما را راهنمایی و 

هدایت می کند.

اقامه دین منجر به احیای عدل می شود»
احیای حقــوق عامه در اقامه دین نهفته 
شده است و اگر متولیان دین و مسئوالن 
نظام اسالمی دین را اقامه نکنند، حقوق 
عامه تضییع می شــود و به دلیل تضییع 
حقوق عامه و تجاوز به حق و عدل، مورد 
لعــن و نفرین واقع می  شــوند. در آیات 
دیگر نیز به این مطلب اشاره شده است؛ 
شــاهد ما این است که اقامه دین منجر 
به احیای عدل و حقوق عامه و گسترش 
آن هــا می شــود و عدم اجــرای دین و 
شــریعت نیز موجب تضییع حقوق عامه 
خواهد شــد؛ بنابراین آنجا که دین اقامه 
نشود، حقوق عامه تضییع می  شود و در 
وهله آخــر قوه قضائیه به عنوان ضمانت 
اجرای اقامه دیــن و احیای حقوق عامه 

باید ورود کند.
بر مبنای آیات 1۶ تا 1۹ ســوره  مبارکه 
جاثیه، بنی اسرائیل با وجود داشتن کتاب 
و قانــون اساســی، در اثــر ثروت طلبی، 
قدرت طلبی، جاه طلبــی و در اثر تضییع 
حقوق عامه پراکنده شــدند، در حالی که 
علم داشــتند که باید حقوق عامه را احیا 
کننــد. در واقع به جای اینکه نعمت های 
الهی اعــم از کتاب، حکــم، نبوت و این 
شــکوفایی مادی و معنــوی و برتری بر 
جهان را در مســیر احیــای حقوق عامه 
حرکت دهند، به حقوق عامه تجاوز کردند 
و به این خاطر دچار فروپاشــی شــدند. 
بدین ترتیب، اجرای شــریعت مثل اقامه 
دین موجب احیای حقوق عامه شــده و 
مانع ظلم، تجاوز، فســاد و انحراف از حق 

می  شود.
]همچنین[ بر اســاس آیــات 4۸ تا ۵۰ 
ســوره  مبارکه  مائده، در هــر حالی باید 
حکم به حق شــود و ایــن جزو وظایف 
دولت اســالمی است. بر این اساس تمام 
آنچه خداوند نازل کرده اســت )ما انزل 
اهلل( بدون اســتثنا باید اجرا شوند؛ مبادا 
که بعضی از آن ها انجام شــود، بعضی از 

آن ها اجرا نشود.

 حقوق عمومی ملت باید »
از سوی دولت اسالمی حفظ شود

طبق آیه ۵۰ ســوره  مائــده حکومت ها 
به دو دســته حکومــت الهی و حکومت 
جاهلی تقسیم می شــوند. طبق آیه  41 
ســوره  مبارکه  حج، کســانی که وظیفه 
زمامــداری دارند به تبع آن وظیفه اقامه 
نماز، ایتــاء زکات، امر به معروف و نهی 
از منکــر را دارنــد که تمامیشــان جزو 
حقوق عامه اســت. همچنین بر اساس 
آیه 1۵۷ ســوره مبارکه اعراف، از جمله 
راه های پیشرفت؛ امر به معروف و نهی از 
منکر، حالل بودن پاکی  ها و حرام بودن 
پلیدی ها هســتند، زیرا منجر به از بین 
بردن فرهنگ مبتنی بر انحراف، بدعت، 
آداب و رسوم جاهلی که سبب اسارت و 
انجماد فکری و عقب افتادگی شده است، 

می  شود.
حفظ حیثیــت و آبروی مــردم و عدم 
تعدی به مال و خون آنان از جمله حقوق 
عامه ای است که پیامبر اکرم)ص( بر آن 

تأکیــد کرده اند. آخرین ســفارش های 
پیامبــر)ص( مربوط بــه رعایت حقوق 
متقابل دولت و ملت است و حفظ دین، 
جــان، عقل، عرض و آبرو، ناموس، اموال 
عمومی و در یــک کلمه حقوق عمومی 
ملت باید توســط دولت اســالمی حفظ 
شــود و در صورت تضییــع، در مرحله 
آخر وظیفه قوه قضائیه اســت که حقوق 
عامه را احیا کند. بر اســاس سفارشات 
پیامبر گرامی اســالم بــه معاذ بن جبل 
به عنــوان قاضی یمــن، وظایف دولت 
اسالمی در راســتای احیای حقوق عامه 
عبارت اســت از: آموزش قرآن، تعلیم و 
تربیت مردم بر اســاس اخالق شایسته، 
رعایت عدالت بین مردم، اجرای فرامین 
الهی، ادای امانت، رفق، مدارا و بخشش، 
پوزش خواهی، توجه به آداب اســالمی و 

وفای به عهد و امانت.
از  فرمایشــی  اســاس  بــر  همچنیــن 
امیرالمؤمنین)ع( دربــاره حقوق متقابل 
دولــت و ملت، حق مردم بــر دولت که 
جزو حقوق عامه است شامل خیرخواهی 
و دلسوزی نسبت به مردم، تعلیم و تربیت 
و غنی کردن منابع عمومی و تقویت پول 
ملی می شود بر این اســاس، وظیفه قوه 
قضائیه اســت که در عصر حاضر چرایی 
کاهش ارزش پول ملی را بررسی و ریشه 
آن را پیدا کند. اینکه آیا علت آن مربوط 
به برنامه اقتصادی کشــور اســت یا در 
اجرای آن مشــکلی وجود دارد؟ علت در 
بودجه بندی اســت یا در اجرای قوانین و 
مقررات؟ در تصمیم  گیری اشتباه است یا 
در ضعف قوانین و مقررات؟ بدین ترتیب 
هر مانعی که در راســتای احیای حقوق 
عامه وجود داشته باشــد را باید برطرف 
کند. احیای حقوق عامه با رعایت حقوق 
متقابل دولــت و ملت الزم اســت، زیرا 
رعایت حقوق متقابل دولت و ملت عامل 
انسجام بخشــی و عزت دین اســت و در 
سایه حقوق عامه اعتماد مردم به جامعه 

اسالمی بیشتر می شود.

 حقوق عامه احیا نشود »
همه قوانین و مقررات از بین می رود

یکــی از حقــوق عامه ای که بــه عهده 
اســت، آموزش های  اســالمی  حاکمان 
دینی، آگاه کردن مردم به مسائل دینی و 
قوانین و مقررات اسالمی است. از جمله 
منابع اصیل اسالمی که به مثابه سندی 
بــر عقالنی بــودن فقه شــیعه در عصر 
حضور اســت رســاله »محکم و متشابه« 
اســت که محتوای این کتــاب حدیثی 
اســت که امام جعفر صادق)ع( آن  را از 
جــدش امیرالمؤمنین)ع( روایت کرده و 
آن  را محمــد بــن ابراهیــم نعمانی در 
تفســیر خود درج کرده است. در بخشی 
از این کتاب شــریف، فلسفه امامت بیان 
و به حقوقی از حق زندگی، حق خوردن 
و آشــامیدن، حق لباس و پوشش، حق 

اقامه حدود و اجــرای قوانین و مقررات 
اسالم اشاره شده است.

وجود دولت به معنای عام، متوقف بر اجرای 
قوانین و مقرراتی است که موجب احیای 
حقوق عامه می  شود؛ زیرا خداوند مردم را به 
گونه ای خلق کرده که از حکومت، نظام، امر 
و نهی ها، قانون و مقرراتی که برای احیای 
حقوق عام اســت بی  نیاز نباشند و به گواه 
تاریخ نخســتین مخلوق که حضرت آدم 
اســت، بدون امر و نهی زندگی اش دوامی 
پیدا نکرد. بر اساس روایتی از امام رضا)ع( 
که توسط فضل بن شاذان بیان شده است، 
اگر حقوق عامه احیا نشود، همه قوانین و 
مقررات از بین می  رود و دین هم به همین 
شــکل از بین خواهد رفت. ســنت تغییر 
می کند، به احکام هم عمل نمی  شود؛ یعنی 
حقوق عامه از بین می رود. بدعت گران در 
دین اضافه و ملحدان از دین کم و اوضاع را 

بر مردم مشتبه می کنند.
]همچنین[ بر اســاس حدیثــی از امام 
محمدباقر)ع(، برای احیای حقوق عامه، 
سه صفت برای حاکم اسالمی الزم است: 
وصف اول، ورع اســت؛ یعنی کسی که 
والیــت را بر عهده می گیــرد باید باتقوا 
باشد که در شــرط عدالت این روایت را 
ذکر و از این مورد استفاده کردیم که باید 
تقوا داشته باشد. وصف دوم، حلم است؛ 
یعنی کســی که والیت امــر را عهده دار 
می شود باید کظم غیظ کند؛ یعنی باید 
دارای حلمی باشــد کــه مالک غضبش 
بشود، چون زمام امر است و افراد مختلف 
هستند و اگر بخواهد همواره با خشونت 
برخورد کنــد مردم متفرق می شــوند. 
وصف ســوم، حســن الوالیه است؛ یعنی 
کسی که والیت را عهده دار می شود باید 
دارای حسن والیت باشد و به نحو نیک 

اداره کند.

شهروندان دولت اسالمی باید از »
تکالیف و حقوق متقابلشان آگاه باشند

]بنابراین در جمع بندی مباحث ارائه شده 
در ارتبــاط با وظایف دولت اســالمی باید 
گفت[ یکی از این وظایــف، وجوب اقامه 
دین و اجرای شــریعت اســالم است. در 
نظام اسالمی شورای نگهبان با پاسداری از 
شرع و قانون اساسی در مسیر حفظ حقوق 
مردم و احیای حقوق عامه حرکت می  کند. 
وجوب برنامه ریزی برای تفکر همگانی در 
دین هم یکی دیگر از وظایف دولت اسالمی 
در احیای حقوق عامه است؛ آموزش قرآن، 
سنت و سیره معصومین، به کار گیری طبق 
آن مقررات و قوانین و حقوق اسالمی است 
و شــهروندان دولت اسالمی به عنوان یک 
حق عام باید از تکالیف و حقوق متقابلشان 
آگاه باشند و نسبت به اسالم یک شناختی 

داشته باشند.
یکی دیگر از وظایف دولت اســالمی در 
احیای حقوق عامه، ایجاد بسترهای الزم 
در راســتای احیای حقوق عامه از جمله 

آموزش حقــوق عامه، فرهنگ ســازی و 
مطالبه  گری است و وظیفه دولت اسالمی 
اســت که بســترهای الزم را ایجاد کند. 
وجــوب دیگر ایجاد بســترها، امکانات و 
شرایط الزم و رفع موانع در راستای اقامه 
فرائض الهی مثل صاله، صوم، حج، خمس 
زکات، نمــاز، جهاد، امر به معروف و نهی 
از منکر اســت که همۀ این ها در شــمار 
حقوق عامه محســوب می شــود. وجوب 
بزرگداشت شرایع الهی و مقابله با تضعیف 
و بی  توجهی به شــعائر الهی نیز از دیگر 
وظایف دولت در احیای حقوق عامه است. 
احیای شعائر الهی و مراسم و یادبودها نیز 
جزو حقوق عامه و بهترین حقوق بشریت 
است و به حق توحید، حق بندگی خدا و 

حق بشریت مربوط می شوند.
برنامه  ریزی و تالش برای رشــد تدین و 
احیای سبک زندگی اسالمی و تبدیل آن 

به فرهنگ عمومی، وجوب 
اهتمام و برنامه ریزی برای 
تعلیم و تربیت همگانی و 
آگاهی  های  سطح  ارتقای 
مناســب  مقابله  عمومی، 
با هر گونــه جهل، خرافه، 
انحراف، بدعت، شــرارت، 
و  اخالقی  تباهی  فســاد، 
آســیب اجتماعی، تربیت 
مؤمن  انســانی  نیروهای 
و  متخصــص  باتقــوا،  و 
بامهارت و مدیــر و مدبر 
در مســائل گوناگــون و 
عرصه  هــای متفاوت برای 
تأمیــن نیازهــای جامعه 
و نظــام از جمله وظایف 
دولت اســالمی در احیای 
حقوق عامه در بعد دینی 

و فرهنگی است.

کارآمدی دولت اسالمی »
جزو حقوق عامه است

اسالمی  دولت  وظایف  از 
عامه  حقــوق  احیای  در 
در بُعــد حقوق اقتصادی 

هــم برنامه ریــزی و تالش 
برای احیای ظرفیت ها و امکانات مادی، 
ثروت  ها و ســرمایه  های ملی در راستای 
تأمیــن مصالح عمومــی و ارائه خدمات 
عمومــی و آن چیزی کــه تحت عنوان 
»توفیــر فیء« می تــوان نام گذاری کرد. 
ایجاد فرصت  هــای برابر و بدون تبعیض 
بــرای عموم مردم جهت مشــارکت در 
تولید و احیــای منابع و ثروت  های ملی 
در قالــب اقتصاد دولتــی، خصوصی و 
اقتصــاد بخش تعاونــی از دیگر وظایف 
دولت اســالمی در احیــای حقوق  عامه 
است و این امر باید به گونه ای باشد که 
اکثریت قریــب به اتفاق مردم بتوانند از 

این حق استفاده کنند.
مدیریت عادالنه بیت  المال، بودجه و منابع 
عمومی به ویژه حمایت از اقشار ضعیف، 
تأمین حداقل  های معیشــتی عامه و رفع 
فقر و محرومیت هم از دیگر وظایف دولت 
اسالمی اســت. کارآمدی دولت اسالمی 
جزو حقوق عامه اســت و بدون کارآمدی 
و با تنگدســتی و حداقل  های معیشتی، 
این مدیریت تأمین نمی شــود. صیانت از 
بیت  المال و رفع هر گونه فســاد، انحراف، 
تبعیض ناباب و اجرای قاطع حکم اهلل در 
بازگشت اموال غصبی به منابع عمومی و 
بیت  المال و ایجاد فرصت های اشــتغال و 
کار بر اســاس حق عموم در بهره  مندی 
عادالنه از منابع و امکانات عمومی را هم 
می توان از دیگر وظایف دولت اسالمی در 

احیای حقوق عامه برشمرد.

گفتاری از آیت اهلل عباس کعبی در نشست »بررسی جایگاه و مصادیق حقوق عامه در حقوق اسالمی«  

دولت اسالمی و احیای حقوق عامه

صیانت از بیت  المال 
و رفع هر گونه 

فساد، انحراف و 
تبعیض و اجرای 
قاطع حکم خدا 

در بازگشت اموال 
غصبی به بیت  المال 

و بهره  مندی 
عادالنه عموم 

مردم از منابع و 
امکانات عمومی از 

دیگر وظایف دولت 
اسالمی در احیای 
حقوق عامه است

بــــــرش

جلد سوم »شرح نهایه الحکمه« ©
منتشر شد

شبستان:  جلد سوم »شــرح نهایــه الحکمه« از 
مجموعه آثار آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی با 
تحقیق و نگارش عبدالرســول عبودیت و توسط 
انتشــارات مؤسســه آموزشــي و پژوهشي امام 

خمیني)ره( منتشر شد.
محور اصلی این کتــاب، »نهایه الحکمه« مرحوم 
عالمه طباطبایی اســت که استاد مصباح یزدی 
مطالب آن را کامــالً تقریر و تبیین کرده اند و در 
موارد الزم به نقد آن پرداخته و در پایان نظر مختار 
خود را مطرح ساخته اند. این سبک تدریس در رشد 
فکری و استقالل نظر دانشجو تأثیر بسزایی دارد.

کتاب نهایه الحکمه شــامل 12 مرحله است و در 
این جلد، مراحل پنجم و ششــم شرح داده شده 
اســت. مرحلۀ پنجم درباره ماهیــت و احکام آن 
است؛ شــامل چیستی ماهیت، اعتبارات ماهیت، 
کلی و جزئی، ذاتی و عرضی، جنس و فصل و نوع 
و احکام هر یک. مرحلۀ ششم نیز دربارۀ مقوالت 
عشر است؛ شامل جوهر و احکام آن، کمیت و انواع 
آن، کیفیت و انواع آن و سرانجام اعراض نسبی و 
احکام آن ها شــامل اضافه و أین و متی و وضع و 

جده و أن یفعل و أن ینفعل.
گفتنی است، آیت اهلل مصباح یزدی این مباحث را 
به طالبــی درس می دادند که پیش تر با مقدمات 
فلسفه آشنا شده بودند و دو کتاب بدایه الحکمه 
و فلسفتنا را نزد استادان دیگر و مواد درسی کتاب 
آموزش فلسفه را نزد خود ایشان فرا گرفته بودند؛ 
بنابراین آنان، هم با فلســفه و انواع استدالل های 
آن و هم با مذاق اســتاد و شیوه تدریس و نقدها 
و موشکافی های ایشان آشنایی کافی داشته اند. بر 
این اساس، بعضی مطالب کمتر توضیح داده شده 
و حتی گاه به اشاره ای بسنده شده است. از سوی 
دیگر، سطح معلومات خوانندگان کتاب را نمی توان 
با ســطح آشنایی مستمعین درس یکسان فرض 
کــرد. از این رو در تدویــن کتاب نباید از توضیح 
مطالب مجمل یا تشــریح مقدمــات فروگذاری 
کــرد. از این رو، محقق ارجمنــد، آقای عبودیت 
در نگارش این اثر، مطالبی را افزوده اســت که از 
نظر استاد گذشته و مورد قبول ایشان است. این 
کتاب با این افزوده ها روشــن و روان شده است و 
خواننده را در فهم مطالب فلسفی یاری می رساند.

کتاب نهایه الحکمه در واقع خالصه ای از فلســفه 
مالصدراســت که به قلم عالمــه طباطبایی)ره( 
نگاشــته شــده و البته در مــواردی نیز نظریات 
جدیدی از خود ایشــان بر افکار مالصدرا افزوده 
شده است. این کتاب، مقدمات غور در اسفار اربعه 

مالصدرا را برای عالقه مندان فراهم می سازد.

انتشار کتاب »حقوق اساسی« ©
توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اجتهاد: کتاب »حقوق اساســی 3 )حقوق بشر، 
حقوق شهروندی، مردم ساالری(« اثر حجت االسالم 
دکتر حسین جوان آراســته؛ دانشیار پژوهشگاه 
حوزه و دانشــگاه و حجت االسالم دکتر محسن 
ملک افضلی؛ عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، 
از سوی پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه چاپ و روانه 

بازار نشر شد.
حقوق اساســی مهم ترین شــاخه از شاخه های 
حقوق عمومی است و با بهره گیری هایی از منابعی 
چون قانون اساسی - که عالی ترین سند سیاسی 
و حقوقی هر کشــور اســت - به بررسی ماهیت 
حاکمیت، نوع حکومت، تشکیالت و صالحیت های 
قوای سه گانه و نهادهای دیگر حکومت، صالحیت 
مقام های دولت و نیز حقوق و آزادی های بنیادین 
ملت می پردازد. پــس از بازنگــری دروس دوره 
کارشناسی حقوق از سوی شورای تحول و ارتقای 
علوم انسانی، همه مباحث حقوق اساسی در سه 
درس حقوق اساسی 1، 2 و 3 توزیع شد. مباحث 
درس حقوق اساســی3، ذیل عنوان کلی »مردم 
و حکومت«، در ســه محور حقوق بشر )مبانی و 
مصادیق(، حقوق شــهروندی )مبانی و مصادیق( 
و مردم ســاالری )ساز و کارهای اعمال حاکمیت( 
ســازماندهی شده اســت و مطابق سرفصل های 
مصــوب، همه ایــن مباحث از دو منظر اســناد 
بین المللی حقوق بشر و حقوق اساسی جمهوری 

اسالمی ایران بررسی می شود.
اثــر حاضــر تــالش کرده اســت تا بخشــی از 
زیربنایی ترین مباحــث حقوقی را در قالب متنی 
آموزشی - پژوهشــی، در اختیار جامعه حقوقی 
به ویــژه دانشــجویان حقوق قرار دهــد. »حقوق 
اساســی3« در ســه فصل حقوق بشــر، حقوق 
شهروندی و مردم ساالری و چندین گفتار در 24۹ 
صفحه به همراه پیوســت و نمایه ها منتشر شده 
است. نویسندگان کوشیده اند در پایان هر فصل، 
گزیده مطالب، نمودار ترسیم کننده محورها و سیر 
مباحث و پرسش هایی ذیل عنوان پرسش )از متن( 
و پژوهش )خارج از متن( ارائه کنند. ترجمه همه 
آیات قرآن کریم هم از استاد فوالدوند نقل شده است.

کتابخانه

مهر: آیت اهلل محمدباقر تحریری، در جلســه هفتگی درس 
اخالق خود که در مدرســه علمیه معیر برگزار شــد، اظهار 
کرد: انســان باید از خداوند متعال به گونه ای خوف داشــته 
باشد که از رحمتش مأیوس نشود. وی درباره فلسفه خوف و 
رجا عنوان کرد: خوف و رجا نشان می دهد عالم هستی نظام 
حساب شده ای است و بر اســاس یک قانون مشخصی اداره 
می شــود تا آدمی بتواند با تدبیر بــه آن اهدافی که خداوند 
متعال تعیین کرده دست یابد؛ بنابراین انسان وقتی می خواهد 
کاری انجام دهد باید به خوف از پروردگار توجه داشته باشد و 

با تدبیر حرکت کند تا مبادا از اهداف هستی دور شود.
تولیــت مدرســه علمیه مروی افــزود: انســان مؤمن نظام 
هســتی را به آن مبدأ بی نهایت نسبت می دهد، برای همین 
در فعالیت هــای مادی و معنوی نگران پیــدا کردن موانع از 
طریق خودش است؛ امیرمؤمنان علی)ع( می فرمایند: از ظلم 
پروردگارتان نترسید؛ چرا که او هرگز ظلم نمی کند و رحمت 
مطلقه اســت؛ بنابراین خوف از خداوند متعال برای آن است 
که موجودات به رحمت الهی دســت یابند، اما رسیدن به آن 

رحمت مطلقه شرایطی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص نشــانه های خوف از خداونــد متعال، بیان 
کرد: انســان اگر از خداوند متعال خوف داشته باشد از گناه و 

معصیت بیمناک می شود، زیرا می داند معصیت مانع حرکت 
او به ســوی رحمت الهی اســت؛ مراد از گناه تجاوز کردن از 

حدود الهی است.
آیت اهلل تحریری تجاوز از حدود الهی را ظلم دانست و گفت: 
در برابر عدل، ظلم قرار دارد، انسان اگر از چارچوب هایی که 
خداوند برای او ترسیم کرده تخطی کند دچار ظلم می شود. 
انســان برای اینکه بتواند عادل باشــد و از ظلم اجتناب کند 
باید اهل تعقل باشد؛ چرا که عقل واقعیات را به انسان نشان 

می دهد.
وی بــا بیان حدیثی از پیامبر اکرم)ص(، عنوان کرد: حضرت 

فرمودند: اســاس حکمت خوف از خداوند اســت؛ مقصود از 
حکمت درک واقعیات عالم بوده و استناد دادن آن به خداوند 
متعال است؛ انسان تا حدی که می تواند باید به واقعیات عالم 
توجه داشته باشــد و بداند هر موجودی واقعیت خاص خود 

را دارد.
تولیت مدرســه علمیه مروی به اقتضائــات و لوازم خوف از 
خداوند متعال اشــاره و بیان کرد: خداوند متعال یک موجود 
ترسناک نیست که انســان از ترس نتواند به او نزدیک شود 
بلکه حضرت حق رحمت مطلقه ای اســت که انسان را برای 
رســیدن به قرب الهی خلق کرده و این قرب خاص یک نوع 
کشش خاص را می طلبد و آن کشش همان محبتی است که 

در وجود آدمی قرار داده است.
وی ادامه داد: انســان مؤمن همانند خدای مؤمن حســابگر 
اســت، خدا در همه امور اسرع الحاســبین بوده و به اعمال 

گذشته و آینده آدمی آگاه است.
آیت اهلل تحریری در پایان خاطرنشــان کــرد: خداوند متعال 
انسان را مظهر خود قرار داد؛ بنابراین اگر آدمی انصاف داشته 
باشــد می تواند کمال را از غیر کمال تشخیص دهد و از گناه 
اجتناب داشته باشد؛ هر چه در قیامت ظهور می کند نتیجه 

اعمال آدمی است.

اخالق

آیت اهلل تحریری در جلسه درس اخالق:

خوف از خداوند برای دستیابی به رحمت الهی است
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برای بهره مندی از مزایای سهام عدالت در سامانه سجام  نام نویسی کنید   اقتصاد: حسن عالیی، سرپرست سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با ایسنا گفت: حدود ۳۰میلیون نفر از سهامداران 
سهام عدالت روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهامشان انتخاب کردند که الزم است هر چه زودتر در سامانه سجام ثبت نام و کد بورسی دریافت کنند تا از مزایای سهامشان بهره مند شوند. وی افزود: به زودی 

مجامع عمومی پنج استان به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، چنانچه در مرحله اول  تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب الزم نرسد، باید نسبت به برگزاری مجدد مجمع اقدام کرد.

اقتصاد مقاومتی

گشایش در اتصال ریلی ایران به مدیترانه© یکشنبه 9 آذر 1۳99 1۳ ربیع الثانی1442 29 نوامبر 2۰2۰  سال سی و سوم  شماره 94۰۳ 
اقتصاد: مدیرکل شرکت راه آهن عراق از آغاز پروژه بزرگ نوسازی خط آهن مناطق غربی 
عراق که در جنگ با داعش آسیب  دیده اند، خبر داد. روز پنجشنبه )29 آبان( عراق و سوریه 
توافق نامه ای برای همکاری در عرصه ریلی امضا کردند تا رونق گرفتن خطوط ریلی بین عراق 
و ســوریه بتواند گشایشی در اتصال ریلی ایران به سوریه نیز ایجاد کند. حلقه مفقوده این 
اتصال سه گانه، خط آهن 32کیلومتری شلمچه- بصره است که با تکمیل آن امکان اتصال 
ریلی به کشورهای شرق مدیترانه و اروپا از طریق بندر الذقیه سوریه فراهم می شود؛ اتصالی 

که می تواند تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کاال و مسافر ایجاد نماید.
از جمله ثروت های بی نظیری که در دو قرن اخیر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته، موقعیت 
جغرافیایی کشور و توان ایفای نقش اثرگذار در عبور و ترانزیت کاالی تجاری جهانی است.

قدرت اقتصادی زمینه ساز نفوذ منطقه ای©
اقتصاد: سیاوش فالح پور، کارشناس مسائل منطقه نوشت: این روزها که بحث مرغ حسابی 
در کشــور داغ شده، به یاد خاطره ای نه چندان قدیمی افتادم. سال 9۱ آقای سعید جلیلی 
به عنوان دبیر شورای امنیت ملی سفر مهمی به لبنان داشت. از قضا در آن دوره هم ایران 
با معضل مرغ روبه رو بود! رسانه های جهانی پر شده بود از تصاویر خجالت آور مردم در صف 
مرغ دولتی و...  . آن زمان جنبالط و حریری که نگاه مثبتی به سیاست های ایران نداشتند، 
در واکنش به سفر جلیلی با کنایه ای تحقیرآمیز گفته بودند بهتر است ایران به جای مداخله 
در امور سوریه، لبنان و...، قیمت مرغ را کنترل کند. وی ادامه می دهد: کافی است تحوالت 
یک سال اخیر از ماجرای بنزین در آبان تا بحران دارو، مشکالت سریالی در تأمین کاالهای 
اساسی و... را به این رشته اضافه کنید تا ببینید چه بر سر قدرت نرم ایران در دهه 9۰ آمده 
اســت. جالب اینکه ظاهراً این بخش از قدرت ایران برای بسیاری از نیروهای داخل کشور 
فاقد اهمیت اســت. در حالی که هرگز نمی توان ابعاد سخت و نرم قدرت یک کشور را به 
سادگی همچون دو خط روی کاغذ از هم جدا دانست. به عبارت دیگر مثل روز روشن است 
که تضعیف ایران در این حوزه، دیر یا زود بر سایر ابعاد نفوذ منطقه ای تأثیر خواهد داشت. 

در هفت ماهه امسال ثبت شد

ارزش ۳ میلیارد دالری صادرات بخش معدن و صنایع معدنی©
ایرنا: بررسی آمار تجارت خارجی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی گویای ان است 
 که تراز به نفع صادرات کشــور با رقم بیش از یک میلیارد و 29۴.۷ میلیون دالر اســت و 
پیش بینی شده تا پایان امسال نیز در این بخش شاهد تراز مثبت باشیم. میزان صادرات 
پارسال بخش معدن وصنایع معدنی حدود ۸.۵ میلیارد دالر اعالم شد و نردیک به 2۰ درصد 
از ارزش صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد.  برپایه جداول آماری تجارت خارجی 
کشور مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه ابتدایی امسال از نظر 
حجمی 2۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و92۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۴9 میلیون و ۴9۰ هزار 
دالر ثبت شــده بود که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال ۴2 و ۴3 درصد 

کاهش نشان می دهد.

 اقتصاد کالن

الیحه  پیش نویس  جزئیــات  طبق  اقتصاد: 
بودجه ســال ۱۴۰۰، رقــم وام ازدواج همان 
۵۰ میلیون تومان امســال در نظر گرفته شده 
و دولت قصــدی برای افزایــش آن ندارد. وام 
ازدواج جوانــان در بودجه ســال 99 به همت 
نمایندگان مجلس به ۵۰ میلیون تومان افزایش 
یافت و تبدیل به قانون شــد. به گفته فارس، 
افزایش چنــد برابری قیمت کاال و خدمات به 
ویژه لوازم خانگی در دو سال اخیر، قدرت خرید 
خانوارها به خصوص زوج های جوان را به شدت 
کاهــش داده و این مســئله مغایرت با قوانین 
باالدستی نســبت به افزایش ازدواج جوانان و 

تشویق به فرزندآوری و مباحث پیرامونی دارد.

وام ازدواج 50 میلیونی می ماند

 نامهربانی بودجه ۱۴00
 با تشکیل خانواده

انرژی

اقتصاد: حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به جنگ قره باغ و 
با بیان اینکه برنامه ها از پیش طراحی شــده 
بود که نخجوان گاز را از ایران تأمین نکند و 
از ترکیه و یا مسیر جدیدی که از آذربایجان 
فراهم می شــود، به دست آورد، گفت: ترکیه 
از هر فرصتی استفاده می کند که واقعاً بتواند 
جایگزین انرژی ما و کشورهای منطقه باشد و 
در این زمینه موفقیت هایی هم داشته است. 
جنگ قره باغ نیز توانست برنامه های از پیش 
طراحی شــده این کشور را به اجرا برساند و 
منجر به کاهش نقش ایران در حوزه انرژی در 

منطقه شمال غرب شود.

ترکیه جای ایران را می گیرد؟

 خطر از دست دادن 
بازار انرژی نخجوان

 بازار

اقتصاد: علی صفر ماکنعلی، رئیس ســازمان 
دامپزشکی کشور اظهار کرد: براساس اطالعات 
این سازمان درباره حجم کشتار مرغ، قیمت این 
محصول از هفته جاری ســقوط می کند. وی 
افــزود: با توجه به تدابیری که در وزارت جهاد 
کشاورزی اندیشــیده شده منتظر سقوط آزاد 
قیمت مرغ  از روز شنبه )هفته آینده( باشید. 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: روز 
جمعه ۱۴3 ماشین مرغ وارد میدان بهمن شد 
که نتایج آن از روزهای آینده مشخص می شود 
و به قیمت مصوب 2۰هزارو۴۰۰تومان می رسد. 
قیمت فعلی مرغ متأثر از شرایط روانی بازار و 

افزایش مقطعی تقاضای بازار است.

یک مسئول غیرمرتبط مطرح کرد

 پیش بینی سقوط آزاد 
قیمت مرغ

  تجارت

اقتصاد: در هفت ماهه ســال جــاری، عراق 
با واردات حدود ۵میلیــارد دالر کاال از ایران، 
اصلی ترین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی لقب 
گرفته است. از نظر وزنی نیز صادرات ایران به 
عراق بیش از ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار تن بوده 
است. به این ترتیب از مجموع صادرات ایران 
تا پایان مهر ماه، عــراق به تنهایی 2۷درصد 
این آمار را به خود اختصاص داده و به عنوان 
اصلی ترین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی به 
شــمار می آید. در ســال های گذشته همواره 
چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران 
مطرح بود، اما امســال جای خود را به عراق 

داده است.

اصلی ترین واردکننده کاال از ایران

 عراق جای چین 
را در واردات گرفت

۳ دلیل گرانی هویج در بازار©
اتحادیه  رئیــس  کارگر،  اســداهلل  اقتصاد: 
فروشــندگان میوه و تره بــار، درباره افزایش 
قیمت هویج به کیلویی ۸هزار تومان در بازار، 
بــه مهر گفت: معموالً هر چه تقاضا بیشــتر 
باشــد، قیمت نیز باالتر مــی رود. این نظر ما 
نیســت بلکه در میدان مرکزی میوه و تره بار 
چنین قاعده ای وجــود دارد. وی اضافه کرد: 
درباره قیمت هویج نیز با توجه به اینکه اکنون 
فصل درســت کردن ترشی و شوری است و 
همچنین تبلیغاتی که برای مصرف آب هویج 
در جهت پیشگیری از بیماری کرونا می شود، 
تقاضا برای این محصول افزایش یافته است. 
این نکته را نیــز باید مورد توجه قرار داد که 
هزینه های تولید، کرایه حمل و نقل، دستمزد 
کارگر و... نیز افزایش یافته؛ بنابراین نمی توان 
انتظار داشت هویج به همان نرخ سال پیش 

عرضه شود.

 قیمت پای مرغ؛ ©
بیشتر از نرخ مصوب مرغ! 

اقتصاد: در حالی که حداکثر قیمت مصوب 
مرغ در بازار 2۰هزارو۴۰۰تومان اســت، هر 
کیلوگــرم پای مرغ در میــدان میوه و تره بار 
تهــران 2۷ هزارو۷۰۰تومــان و باالتر از نرخ 
مصوب خود مرغ به فروش می رسد. به گفته 
تســنیم، در حال حاضر هر بســته پای مرغ 
۴۰۰گرمی در میادین میــوه و تره بار تهران 
۱۱هزارو۱۰۰تومان به فروش می رســد، در 
حالی که قیمت این محصول پیش از گرانی 
مرغ ۶هزار تومان بــود و همزمان با افزایش 
قیمت مرغ در بازار، قیمت پای آن نیز افزایش 
یافته اســت. نــرخ پای مرغ در بســته های 
۴۰۰گرمی نیز در فروشــگاه های سطح شهر 

۱2هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ریزش قیمتی خودروهای وارداتی ©
اقتصــاد: گزارش هــای میدانــی از بــازار 
خودروهای وارداتی حاکی است سانتافه صفر 
2۰۱۷ کــه چندی پیش قیمــت آن تا مرز 
3میلیارد تومان پیشروی کرده بود و فروشنده 
مایــل به فروش نبود، در بــازار امروز معادل 
یک میلیارد و 9۰۰میلیون تومان قیمت گذاری 
شده است. همچنین خودرو آزرا 2۰۱9 صفر 
کیلومتر که 3میلیــارد و ۶۰۰میلیون تومان 
قیمت داشــت هم اکنون به 2میلیارد و 2۵۰ 

میلیون تومان خریدار ندارد.

بورس بی تفاوت به تنش های سیاسی، صعودی ماندبازار

سبزپوشی بازارسرمایه
 اقتصاد   اتفاق تلخ ترور یکی از دانشــمندان ارزشمند هسته ای 
کشــورمان در جمعه گذشته و مطالبه عمومی برای پاسخ به این 
جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر با شبهه افکنی برخی 
جریان های سیاســی و اقتصادی همراه شد که هر گونه افزایش 
تنش سیاســی خارجی منجر به تالطم بازار خواهد شد. اما رفتار 
روز گذشته بازار نشان داد افزایش آگاهی فعاالن اقتصادی نسبت 
به اهمیت اقتدار سیاســی ایران موجب ثبات و تأثیرپذیری کم از 

تحوالت سیاسی مشابه شده است.
بورس اوراق بهادار تهران که از هفته پیش روند رو به رشد را آغاز 
کرده، دیروز هم از ابتدا با رشــد شــاخص کل باز شد و در پایان 
معامالت شــاخص کل با افزایش 23هــزار و ۵۴۸ واحد به رقم 

یک میلیون و 39۰هزار و ۷9۷ واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن  ۶هزارو 399 واحد رشد کرده و به رقم 
۴۰۱هزار و ۵3۱واحد رســید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش 
از ۵میلیون و ۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسید. معامله گران در بورس 
تهران بیش از ۱۸/2میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
۱/۸میلیون فقره معامله و به ارزش ۱۶هزار و ۶33 میلیارد تومان 

داد و ستد کردند.

پیش بینی بازارسرمایه»
وحید کشمیری پور، تحلیلگر بازارسرمایه، در گفت وگو با مهر معتقد 
است: براساس مجموعه شرایط و تحلیل هایی که وجود دارد، روند 
حرکت شاخص بورس در هفته جاری نیز به صورت صعودی ادامه 
می یابد. وی تصریح کرد: مجموعه اتفاقاتی که در هفته های گذشته 
رخ داده به خوبی نشان می دهد که شاخص روند صعودی را ادامه 
دهد و در بلندمدت، بازارســرمایه حرکت رو به رشــدی خواهد 
داشــت؛ این در حالی است که اعالم دولت مبنی بر اینکه تمایلی 
به افزایش نرخ سود بانکی ندارد، سبب شده تا چشم اندازها به بازار 
مثبت باشد؛ ضمن اینکه حرکت صعودی نرخ سود بین بانکی نیز 
متوقف و حتی نزولی شــده است که این خود می تواند سیگنالی 
برای جذابیت بیشتر بازارسرمایه باشد، افزون بر آنکه اکثر نمادهای 
بازار ارزنده هستند. کشمیری پور از مجوز افزایش حجم خرید سهام 
از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خبر داد و آن را 

محلی برای اثرگذاری مثبت بر روند شاخص دانست و اظهار کرد: 
در کنار این، رکود در بازارهای موازی از جمله طال، ملک، خودرو و 
ارز نشان داده که این بازارها جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارند؛ 
بنابراین پول ها روانه بورس خواهند شــد. وی ادامه داد: همچنین 
موضوع کرونا و قرنطینه سبب شده بسیاری از کسب وکارها اجازه 
ادامه فعالیت نداشــته باشند و این امر موجب می شود نقدینگی 
وارد بازارسرمایه شود. کشمیری پور معتقد است حقوقی ها نیز در 
این شرایط باید اطمینان را به بازار برگردانند و اگر حتی جو اولیه 
هیجان ایجاد می شود، به آن دامن نزنند و با فروش سهام خود به 

بازار شوک وارد نکنند.

تجربه بازار در واکنش به تنش های سیاسی ایران و آمریکا»
از پایه های اساســی بازارها اقتدار موجود در حوزه سیاسی شــان 
است، به میزانی که حکومت ها شرایط مطمئن تری را برای فعاالن 
اقتصادی خود ترتیب دهند و این جو سرمایه گذاری نیز به سمت 
سود و یا زیان هدایت می شود، به تعبیر دیگر زمانی سرمایه گذار 
اقدام به سرمایه گذاری می کند که مطمئن از حفظ اموال خود باشد 

و این یعنی برقراری امنیت اقتصادی.
پیش ازاین نیز رفتارهای بــازار حاکی از حمایت از هر گونه اقدام 
اقتداربخش بوده است. این اتفاق را می توان در میان تجارب اخیر 
محور مقاومت نیز دید .  رفتار بورس در بحبوحه اســقاط پهپاد 
آمریکایی و در خرداد و تیر ۱39۸ مؤید همین مسئله است.  به گفته 
راهبرد معاصر، »پس از انهدام پهپاد آمریکایی، بازار ارز به یک ثبات 
نسبی رسید و نرخ ارز حتی کاهش را هم تجربه کرد و بلومبرگ در 
آن زمان نوشت تنها ارزی که انتظار نداشتید، قوی تر شود، ریال بود«.

یکی دیگر از تجربه ها در این زمینه، ترور فرمانده سپاه قدس، شهید 
قاسم سلیمانی است. در روزهای ابتدایی شهادت حاج قاسم، بازار 
بورس ریزشی شد و قیمت دالر نیز افزایش یافت، اما پس از پاسخ 
موشکی ایران به آمریکا و حمله به پایگاه عین االسد در عراق، نه تنها 
این روند ادامه نیافت بلکه معکوس شد؛ از همین جهت است که 
برخی کارشناسان معتقدند پاسخ متقابل ایران به دشمنی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی، وضعیت اقتصاد را بدتر نمی کند بلکه با خروج از 

بالتکلیفی موجب  ثبات اقتصادی کشور نیز خواهد شد.

عکس نوشت

کدام خوراکی بیشتر گران شد؟
اقتصاد: مرکز آمار ایران تغییرات متوســط قیمــت اقالم خوراکی 
منتخب برای گروه های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور  در 

آبان ماه ۱399 را اعالم کرد. 
بیشــترین گرانی یــک کاال در خانواده ســبزیجات رقم خورده س

اســت به نحوی که در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط 
به »گوجه فرنگــی« با 2۰۸/9درصد، »فلفل دلمــه ای« با ۶2/3درصد، 
»پیاز« با ۶2/2درصد  و »کدو ســبز« با 2۱/۰ درصد افزایش نســبت 

به ماه قبل است.
پــس از این گــروه لبنیات، تخم مرغ و انــواع روغن وجود دارد س

که  بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »روغن 
نباتی جامد« بــا 33/۱درصد، »روغن مایع« با ۱2/۶درصد و »خامه 
پاســتوریزه« با ۱۱/2درصد بوده اســت. همچنیــن در ماه جاری 
متوســط قیمت »تخم مرغ ماشینی« با کاهش ۶/۴درصدی روبه رو 

بوده است.
در مورد مشــابه، گوشت قرمز، سفید و فراورده های آن ها هستند س

که در این گروه، اقالم »مرغ ماشــینی« با 2۶/2درصد، »گوشــت گاو 
یا گوســاله« با ۱۸/۱درصد، »ماهی قزل آال« با ۱3/9درصد و »گوشت 
گوسفند« با ۱3/۷درصد، بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند. 

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

از مذاکره با آمریکا چه حاصل خواهد شد؟
اقتصاد: مجید شاکری، کارشناس اقتصاد مالی نوشت: در تئوری سقف 
ستانده ایران از آمریکای بایدن چهار سطح ممکن دارد: ۱- آزادی ذخایر 
بانک مرکزی در کره و عراق براي بشردوســتانه. 2- بازگشت به برجام 
بدون رفع تگ کاتسایي بانک مرکزی و نفت. 3- بازگشت به ۸ مي 2۰۱۸. 
۴- توافق ایجابي اقتصادی.اینکه به کدام برسیم به رفتار ما بستگی دارد. 
با این حجم عجله، بی هدفی و توقع نتایج داخلی از مذاکرات خارجی، 

شاید به اولی هم نرسیم.

وعده نیکزاد برای مقابله با فساد قیر رایگان
اقتصاد: علی نیکزاد، نماینده مجلس و وزیر پیشین مسکن، با اشاره 
به توزیع قیر رایگان توســط مجلس نوشت: نکاتی درباره طرح قیر 
رایگان ۱- این طرح مهم شامل آسفالت جاده ها، روستاها، مالچ پاشی 
و... بوده و در مســیر تحقق عدالت اجتماعی اســت 2-حواله ای به 
کســی داده نخواهد شد و مدیران دســتگاه های اجرایی، با اعتبار 
مشــخص صرفاً امکان خرید قیر را دارند 3- نظارت و مراقبت را به 

طور مستمر خواهیم داشت.

نوشداروی نظارت بازار پس از خلق تورم
اقتصاد: ســیدامیر سیاح، کارشناس اقتصادی نوشت: دولتی که همه 
کارهــای تورم زا را اجرا کرده )به خصوص رشــد دیوانه وار خلق پول و 
نقدینگی...(، حاال که اخبار تلخ تورم درآمده، خواســتار نظارت بر بازار 
شــده است! مثل بیمار چاقی که همه جوره پرخوری کرده، ورزش هم 
نمی کند، وقتی ترازو نتیجه پرخوری هایش را نشان می دهد، خواستار 

نظارت بر ترازو شود!

دعوت  فوق  شرکت  سهامدران  کلیه  از  بدینوسیله 
میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 
شرکت  اصلی  مرکز  در   10 ساعت  در   1399/09/22
واقع در تایباد، کیلومتر 15 جاده تربت جام، کارخانه 

شستشویی نمونه امینی حضور بهم رسانند
دستور جلسه : 

1- انحالل شرکت  
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
امین راه و عمران نمونه تایباد  ) سهامی 

خاص(به شماره ثبت 558
و  ش��هری  مش��اغل  س��اماندهی  س��ازمان  
فرآورده های کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار 
غرف��ه  واگ��ذاری  ب��ه  نس��بت  دارد  نظ��ر  در 
نقابشک  شماره..1و2و3و5و6و7و8و9بازارچه 
و غرف��ه ه��ای ش��ماره1و4و8)تجدید مزایده( 
و 9و13 بازارچ��ه امامزاده ش��عیب)ع( و غرفه 
های شماره 2و6 بازارچه زائر و غرفه2بازارچه 
انق��الب و غرف��ه بلوار کش��اورز و غرف��ه بازار 
س��ربداران از طری��ق مزایده کتب��ی وبا قیمت 
کارشناس��ی بص��ورت اجاره برای مدت2س��ال 
اقدام نماید.متقاضیان می توانند برای کسب 
اطالع بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به 
رضوی-س��بزوار-میدان  خراس��ان  نش��انی 
کارگر-ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با 
شماره تلفن های 44291311-44291141تماس 

حاصل نمایند.
ب��ه  پیش��نهادها  تحوی��ل  مهل��ت  آخری��ن 
دبیرخانه س��ازمان ت��ا پایان وق��ت اداری روز 

چهارشنبه1399/9/26میباشد.
پیشنهادات واصله روز چهارشنبه 1399/9/27 

رأس ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی

    آگهی تجدید مزایده
»نوبت اول«

99
09

41
1

 باستحضار میرساند جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت بطور فوق العاده 
روز پنج ش��نبه مورخ 99/09/20 س��اعت 12 در 
محل ش��رکت واقع در مش��هد ابت��دای خیابان 
نواب صفوی تشکیل می گردد. خواهشمنداست 
ضمن معرفی نماینده در جلس��ه حضور به هم 
رس��انید. دس��تور کار جلسه عبارتس��ت از 1- 
ع��زل مدیرعامل 2- انتخ��اب مدیرعامل جدید 
3- تعیین میزان حقوق )حق حضور( اعضاء غیر 

موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره  
محسن عبادی -  رئیس هیئت مدیره

دعوت به جلسه مجمع 
عمومی عادی

شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
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41
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» مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره سازی جهت دیتا سنتر«
آس�تان قدس رضوي در نظر دارد تجهیزات ذخیره س�ازی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي خریداری 
نمای�د.  ل�ذا متقاضی�ان محترم ب�ه منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوط�ه می توانند به نش�اني
 http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/09/19 نسبت 
به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001420-051 و 32001519-051 و  051-32009167

طوس  لوله  میراب  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 459 و 

شناسه ملی 10380550906 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,08,07 مورخ  العاده  فوق 
ملی  شماره  به  نیا  گلمکانی  محمد   : شد  اتخاذ 
علی  و  اصلی  بازرس  سمت  به   0937652350
سمت  به   0941468410 ملی  شماره  به  ایمانی 
مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس 
انتخاب شدند صورتهای مالی سال 1398 مورد 

تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

 )1053358(
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90
93

96

صنعتی  دامپروری  شرکت  تغییرات  آگهی 
قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 148 و شناسه ملی 10380026792 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1399,06,26 تصمیمات  بطور فوق 
مفید  حسابرسی  موسسه   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
به   10861836531 ملی  شماره  به  راهبر 
منتهی  مالی  سال  برای  اصلی  بازرس  عنوان 
روزنامه   - گردیدند.  1399,12,30انتخاب  به 
های  آگهی  درج  جهت  قدس  کثیراالنتشار 
به  منتهی  مالی  -صورتهای  شد.  تعیین  شرکت 

1398,12,29 مورد تصویب قرار گرفت.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1053395( 
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی بایا 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس 

8342 و شناسه ملی 10380241110 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,07,09 مورخ 
اتخاذ شد : -کلیه اسناد و اوراق بهادار 
از  یکی  و  عامل  مدیر  امضاء  با  شرکت 
دو  امضاء  با  یا  و  مدیره  هیئت  اعضای 
نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

 )1053403(

س
,  9

90
93

99

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

 مقدارشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
دستگاه

 تضمین شرکت
زمان تحویل پاکتهانوع ضمانتنامهدر مناقصه

زمان  بازگشائی

پاکت ها

1۹۹/147/۶۰۳
 مجموعه

 دکوراتیو پایه
 روشنایی

1۲۰۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
1-ضمانتنامه بانکی
۲- از محل مطالبات

۳-فیش نقدی
1۳۹۹/۰۹/۲4ساعت 1۲

ساعت

1۰:۳۰ صبح 
1۳۹۹/۰۹/۲۹

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
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آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( نوبت دوم
شركت توزیع نیروي برق استان یزد  
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 اصل بر برگزاری امتحانات به صورت حضوری است  مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در خصوص چگونگی امتحانات دانش آموزان اظهار کرد: اصل ما برگزاری امتحانات به صورت 
حضوری است، چرا که از وقتی ارتباط ما با دانش آموز مجازی شده باید میزان فراگیری او و ارزیابی ما دقیق تر باشد. وی خاطرنشان کرد: امتحان حضوری است مگر اینکه در زمان امتحانات با وضعیت هایی مواجه شویم 

که متخصصان بهداشت اجازه این موضوع را ندهند. به محض خارج شدن از این تعطیلی توصیه به آموزش حضوری داریم.

یک مقام مسئول در شورای عتف:

کرونا روند قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها را ُکند کرد©
مهر: مسئول امور برنامه ریزی و توسعه 
پژوهــش و فناوری دبیرخانه شــورای 
عالــی علوم تحقیقات گفــت: به دلیل 
تشــدید محدودیت های کرونایی، روند 
انعقاد قراردادهای پژوهشــی ُکند شده 
اســت.پیام چینی فروشــان گفت: در 
حال حاضر جریان کاری مثل ماه های 

گذشــته است و هر ماه حدود ۲ میلیارد تومان پرداختی به دانشگاه ها برای انجام 
طرح های پژوهشی داریم.چینی فروشان خاطرنشان کرد: مهم ترین مشکل این است 
که به دلیل تشدید محدودیت های کرونایی، دانشگاه ها تعطیل شده و روند انعقاد 
قراردادها را کند کرده است. حتی این وضعیت شرکت ها را ناراضی کرده است به 
طوری که می گویند ما متقاضی هســتیم و به جای اینکه دانشگاه ها پیگیر انعقاد 

قرارداد با ما باشند، ما بیشتر پیگیر این موضوع هستیم.

در مدت محدودیت های کرونایی صورت گرفته است

تخلف برخی دانشگاه ها در تعطیلی بخش اداری©
مهر:علــی خاکــی صدیق، معــاون آموزشــی وزارت علــوم درباره انتقــاد برخی 
از دانشــجویان مبنــی بر تعطیلی کامــل بخــش اداری دانشــگاه ها در دو هفته 
محدودیت هــای کرونایــی و عدم پاســخگویی آن ها گفت: گزارشــی در این مورد 
از دانشــگاه دیگری نیز داشــته ایم و معاونت اداری مالی وزارت علوم این موضوع را 
پیگیــری می کنــد.وی ادامه داد: گزارش هــای ارائه شــده از تعطیلی کامل بخش 
اداری دانشــگاه ها در صورت مســتند بودن، پیگیری شده و به رئیس دانشگاه تذکر 
داده می شــود.معاون آموزشــی وزیر علوم افزود: اگر دانشــجویان مستنداتی دراین 
خصــوص دارند بــه معاونت اداری مالــی وزارت علوم ارائه دهند تا پیگیری شــود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

مدل تخصیص ارز 4هزار و 200 تومانی به دارو کارآمد نیست©
فارس: جعفر قادری، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
درباره حــذف ارز 4هزار و ۲00 تومانی 
دارو گفت: مدل تخصیــص ارز 4هزار 
و ۲00 تومانی به دارو کارآمد نیســت 
و در اینکه منجر به فســاد شده است 
شــکی وجود ندارد.وی ادامــه داد: ارز 

4هزار و ۲00 تومانی دارو باید حذف و منابع حاصل از آن به بیمه پرداخت شــود 
تا بیمه ها پوشــش خود را افزایش دهند. البتــه بیمه های خدمات درمانی باید از 
مصرف کنندهای واقعی دارو حمایت کنند.نماینده مردم شیراز گفت: نتیجه مدل 
فعلی مدیریت بازار داروی کشور که ارز 4هزار و ۲00 تومانی به واردات مواد اولیه 

داده می شود، قاچاق دارو و هدر رفتن منابع ارزی کشور است.

یک مسئول کنگره بین المللی دانش اعتیاد:

مصرف کنندگان موادمخدر بیشتر در معرض کرونا هستند©
فارس: جانشین رئیس چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، گفت: براساس 
تحقیقات علمی احتمال ابتالی مصرف کنندگان مواد مخدر به کرونا بیشتر از افراد 
عادی است.علی فرهودیان در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف کنندگان مواد مخدر 
نسبت به سایر افراد جامعه کمتر مبتال به کرونا می شوند، گفت: خیر به هیچ عنوان 
چنین نیست و شواهد جدی علمی حکایت از این دارد که حتی احتمال ابتال به کرونا 
در مصرف کنندگان مواد مخدر بیشتر است، چرا که نه تنها سیستم ایمنی این افراد 
ضعیف تر از افراد عادی است بلکه رعایت پروتکل های بهداشتی توسط این افراد نیز 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین درصورت ابتالی مصرف کنندگان مواد مخدر 

به کرونا امکان بروز عوارض شدید ناشی از این بیماری در آن ها بیشتر است.

 جامعه/ محمود مصدق  مؤسسات غیرانتفاعی 
و خیریه نقش مهمی در خدمات رسانی به اقشار 
نیازمند جامعه ایفا می کنند، با این همه هنوز 
قانون جامعی در خصوص خیریه ها یا تشکل های 
در  اساس  برهمین  و  ندارد  وجود  نهاد  مردم 
بر  نظارت  و  مجوز  صدور  شاهد  حاضر  حال 
 فعالیت این سازمان ها از سوی نهادهای مختلف

هستیم. 
حال پرسش این اســت که وجود دست کم 6 
مرکز صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات خیریه 
آیا اساساً کار درستی است؟ و اگر پاسخ منفی 
است چرا مرجع مشــخصی برای صدور مجوز 
فعالیت خیریه هــا و نظارت بــر آن ها تعیین 

نمی شود؟ 

بهزیستی با تعیین مرجع واحد صدور »
مجوز موافق نیست

هادی بهداد، رئیس دبیرخانه توسعه مؤسسات 
و مراکــز غیردولتــی ســازمان بهزیســتی با 
اشــاره به ثبت 9هزار مؤسســه خیریه در این 
ســازمان و اهمیت خیریه ها در پاسخ به قدس 
می گوید: حــدود 4 هزار مرکــز خیریه ثبت 
شــده توسط این ســازمان خدمات تخصصی 
به مردم و جامعه هدف سازمان ارائه می کنند 
و از ســوی دیگر با توجه به تنوع فعالیت های 
اجتماعی در کشور و نیاز روزافزون به گسترش 
مشارکت های مردمی به نظر می رسد در حال 
حاضر تعــدد مراجع صــدور مجوز نــه تنها 
مشکلی ندارد بلکه به گسترش دامنه مشارکت 
 اجتماعی و جذب سرمایه های اجتماعی کمک 

می کند.
بهداد می گوید: سازمان بهزیستی و بسیاری از 
دســتگاه هایی که به صورت تخصصی فعالیت 
می کننــد به هیچ عنوان با تعیین مرجع واحد 
بــرای صدور مجوز موافق نیســتند، چون این 
موضــوع زمینه سوءاســتفاده های احتمالی را 
تقویت می کند. در حال حاضر مشــکل اصلی 
در حــوزه خیریه ها و ســازمان های مردم نهاد 
نبود نظارت و هماهنگی الزم بین دستگاه های 

صادرکننده مجوزهاست. 

شرط ساماندهی مؤسسات خیریه»
حجت االســالم والمســلمین احمد شرفخانی، 
رئیس مرکز امور خیریه ســازمان اوقاف و امور 
خیریه هم به قــدس می گوید: پس از پیروزی 
انقالب متأسفانه سازمان ها و نهادهای مسئول 
نتوانســتند در بُعد حکمرانی خیریه ها انسجام 
الزم را در صــدور مجوزها داشــته باشــند به 
طوری که االن وزارت کشــور و اســتانداری ها 
و نیروی انتظامی، ســازمان بهزیستی، وزارت 
ورزش و جوانــان و کمیته امداد امام به عنوان 
مراکز نیکوکاری اقدام به صدور مجوز می کنند، 
حتــی بعضی از نهادهای فرهنگــی ورود پیدا 
کردنــد و واژه ای را بــه عنــوان نیکوکاری در 
کنار مجوزشان اضافه می کنند. به هرحال این 
اتفاق بدی است چون اگر سراغ هر یک از این 
دستگاه ها و نهادها برویم و بگوییم چند مؤسسه 
فعال دارید؟ نمی توانند آمار و اطالعات درستی 
بدهند. یا مجوز مؤسســه ای به خاطر تخلفاتی 
که مرتکب شــده، باطل می شــود اما دوباره از 
نهاد دیگری و با عنوان دیگری مجوز مؤسســه 
جدیدی را می گیرد یــا یک نهاد طی یک ماه 

مجوز فعالیت مؤسسه ای را صادر می کند.

وی وضعیت نظارت بر مؤسسات خیریه را بدتر 
از صدور مجوزها اعالم می کند و می افزاید: در 
حال حاضر نحوه و چگونگی نظارت بر خیریه ها 
از نظر مالــی، اخالقی و امنیتــی اصاًل معلوم 
نیســت. به همین دلیل شاهد موارد پولشویی، 
اخالقــی و امنیتی بودیم. مثاًل مؤسســه ای با 
پول مــردم در بهترین منطقه شــمال تهران 
ساختمانی بســیار شیک احداث و برای بخش 
مدیریت و اداری خود دفتر و دســتک آنچنانی 
راه اندازی کرده است در حالی که این مؤسسه 
می خواهــد به فقرا کمک کند که آن جایگاه با 
رفع فقر خیلی سازگاری ندارد یا دیدیم اموالی 
با پول مردم فراهم شــده اما پــس از انحالل 

مؤسسه معلوم نیست به کجا داده شده است.
شــرفخانی درباره چرایی تعیین نشــدن یک 
مرجع مشــخص برای صدور مجــوز فعالیت 
خیریه ها، می گوید: نخست اینکه شفافیت این 
حوزه به نفع خیلی از مسئوالن و مدیران نیست 
چون یا خود مؤسســه دارنــد و یا عضو هیئت 
امنای یک مؤسســه هستند، بنابراین احساس 
می کنند اگر در یک جایی ورود کنند خودشان 

هم محدود می شوند.

عامــل دوم بــه داشــتن نگاه 
 سیاسی به مؤسســات خیریه 
بر می گردد. مثاًل در اواخر دولت 
آقــای خاتمی مصوبــه صدور 
مجوز و نظارت بر مؤسســات و 
بنیاد های خیریه توسط وزارت 
کشــور با نگاه سیاســی شکل 
گرفته است و هنوز هم با همان 
شــکل و ســاختار ادامه دارد. 
ســومین عامل هم اینکه چون 
ســاماندهی امور خیریه ها نیاز 
به یک کار دقیق و کارشناسی 
شــده دارد مجلس زیر بار آن 

نمی رود و نمی آید مجموعه های مختلفی را که 
از زمــان پهلوی قانون دارنــد و می توانند مجوز 
فعالیــت خیریه صادر کنند کنار هم قرار دهد و 
قانون مشخصی در این زمینه وضع کند. در حالی 
که مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن 

اجرای قوانین را دارد. 

روند در راستای ساماندهی مؤسسات »
خیریه است

حمید رضا ترقی، دبیر شــورای مرکزی کمیته 
امداد امــام خمینی)ره( هم به قدس می گوید: 
نبود تمرکز در زمینه صدور مجوز به مؤسسات 
خیریه نخست موجب شــکل گیری مؤسسات 
زیادی شده اســت که به هیچ جایی حساب و 
کتاب پس نمی دهند و حتی برخی از متولیان 
آن ها به جرم جاسوسی دستگیر شده اند؛ ضمن 
اینکه همپوشانی های زیادی بین آن ها نیست 
در نتیجه برخی از نیازمندان بیشتر از خدمات 
بهره مند می شوند و برخی بی نصیب می مانند. 
این موضــوع بارها در محافــل تصمیم گیری 
کشــور مورد بحث و بررســی قــرار گرفته تا 
وحدت رویه ای در خصوص مؤسســات خیریه 
ایجاد شــود اما تا کنون به سرانجام مشخصی 

نرسیده است. 
وی در خصــوص چرایی این موضوع می گوید: 
با گســترش فقر که متأثر از شرایط اقتصادی 
کشــور است بخشــی از کمک ها به نیازمندان 

توسط مردم انجام می گیرد و 
اگر به سمت تمرکز خیریه ها 
برویم و برای آن شاخص های 
مشــخصی تعریــف کنیم به 
طورطبیعــی احتمال کاهش 
مشــارکت مردمی برای رفع 
نیــاز محرومان وجــود دارد 
جرئــت  چنــدان  بنابرایــن 
نمی کننــد در ایــن راســتا 

حرکت کنند. 
وی می افزاید: البته روند فعلی 
مؤسسات  ســاماندهی  به  رو 
خیریه اســت، بــه طوری که 
برای تدوین قانونی در خصوص این مؤسســات 
طرحــی را در مجالس قبلــی دنبال کردیم که 
حدود ۲0 درصد بندهایش در کمیســیون های 
مربوطه به تصویب رسید و االن هم کمیته امداد 
به دنبال این است که این طرح از سوی مجلس 
یازدهم پیگیری و تکمیل شــود تا براســاس 
قانون مشخصی هم تولیت این مؤسسات معین 
شــود و هم نحوه فعالیت آن ها برای کمک به 
نظام و دولت درجهــت رفع نیازهای محرومان 
ســامان پیدا کند، به طوری کــه کار فقط در 
دســت نهادهای انقالبی و دولتی نباشد تا هم 
عناصر خیری که می خواهند انجام وظیفه دینی 
کنند انگیزه شــان ضعیف نشود و از سوی دیگر 
نهادهــای دولتی بتوانند خألیی را که توســط 

مؤسسات خیریه پر نمی شود پوشش دهند. 
وی در پاســخ به این پرســش کــه آیا کمیته 
امداد موافق صدور مجوز از ســوی یک مرجع 
مشخص است، می گوید: قطعاً؛ اما نباید حالت 
دولتی پیدا کند چــون در این صورت موجب 
جلوگیری از انفاق های مردم می شود؛ بنابراین 
طبق اســاس نامه ای که به توشیح مقام معظم 
رهبری رســیده است این وظیفه باید یک نهاد 
مردمی مثل کمیته امــداد که از دولت کمک 
می گیرد اما دولتی نیست و به لحاظ ساختاری 
از توانمندی باالیی برخوردار اســت و می تواند 
ضمن ارائه خدمت به خیریه ها بر آن ها نظارت 

کند، انجام شود.

کارشناسان از خأل قانونی جامع در زمینه خیریه ها می گویند

ضرورت تصویب قانون تعیین متولی واحد برای مؤسسات خیریه
پس از پیروزی 

انقالب متأسفانه 
سازمان ها و 

نهادهای مسئول 
نتوانستند در بُعد 

حکمرانی خیریه ها 
انسجام الزم را 

در صدور مجوزها 
داشته باشند

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r 9403 یکشنبه 9 آذر 1399 13 ربیع الثانی1442 29 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

خبر

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی
1-شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی از پالک 59 فرعی از 171 اصلی فوق به مساحت 124/45 متر مربع 
ابتیاعی آقای عباس حاتمی از محل مالکیت رس��می غالمحسین کریمی فضلی برابر رای شماره 99-2289 

مورخه 1399/08/12- کالسه 98-0067
لذا بدینوس��یله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2049 آ-9908948
تاریخ انتشارنوبت اول1399/08/24      تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/09

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد
1-شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی از پالک 5699 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 119/10 متر 
مربع ابتیاعی آقای علی جعفری از محل مالکیت رس��می بهرام مجردی برابر رای شماره 2311-99 مورخه 

1399/08/12- کالسه99-0144
لذا بدینوس��یله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمناً صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2051 آ-9908949
تاریخ انتشارنوبت اول1399/08/24   تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/09

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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 م��اده 13 آیی��ن نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                                                                                                       
!� آق��ای مجتب��ی باق��ری فرزن��د محم��د رض��ا نس��بت ب��ه س��ه دان��گ مش��اع از شش��دانگ یکب��اب 
س��اختمان مس��کونی ، ب��ه مس��احت 252 مت��ر مرب��ع ، از پ��الک 11203 فرع��ی و از پ��الک 16246 
فرع��ی از 1 � اصل��ی بخ��ش ی��ک ف��ردوس ، خری��داری م��ع الواس��طه از ش��رکت تعاون��ی مس��کن 
بس��یجیان ف��ردوس � م��کان وق��وع مل��ک : شهرس��تان ف��ردوس � ش��هرک بس��یجیان _ زعفرانی��ه 7
2� خان��م زیب��ا اعتمادی��ان فرزن��د محم��د رض��ا نس��بت ب��ه س��ه دان��گ مش��اع از شش��دانگ یکباب 
س��اختمان مس��کونی ب��ه مس��احت 252 مت��ر مرب��ع ، از پ��الک 11203 فرع��ی و از پ��الک 16246 
فرع��ی از 1 � اصل��ی بخ��ش ی��ک ف��ردوس ، خری��داری م��ع الواس��طه از ش��رکت تعاون��ی مس��کن 
بس��یجیان ف��ردوس � م��کان وق��وع مل��ک : شهرس��تان ف��ردوس � ش��هرک بس��یجیان _ زعفرانی��ه 7
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 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 رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم 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 دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9909369
تاریخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/09             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/24

  محمود جهانی مهر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318018001685مورخ 99/06/23هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات 
مالکان��ه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نوری  بش��ماره ملی 0046397906 در شش��دانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 234/61 مربع مجزی شده از 102 فرعی از سنگ 1 اصلی واقع در قریه طالم سه شنبه 
بخش 12 گیالن که برای آن شماره 670 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی )زارع:اسماعیل 

رخساری (محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2458   آ-9909368
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/24 
علی نصرتیرئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2406/1/77  اصلی 
واقع  در بخش دو ثبت قم )خیابان امامزاده ابراهیم کوچه 13 کوچه نوبخت4 پالک 7( که بنام آقای یوسف 
جوادی امش��ی فرزند حس��ین    میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  بعمل نیامده از 
طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی  

و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره  وارده 
1399/08/29-2/9729

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دو شنبه مورخ 1399/10/08ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در 
محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوس��یله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می 
رس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون 
ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز 

به این اداره ارائه نمایند./ن  آ-9909376
تاریخ انتشار آگهی :یک شنبه 1399/09/09

م الف:13342
عباس پورحسنی  حجت آبادی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم نبی جان بیگی دارای شناسنامه شماره 0749577975 به شرح دادخواست به کالسه 
9900348 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم جان 
بیگی به شناسنامه 395 در تاریخ 1383/4/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-یوسف جان بیگی به ش ملی 0769277306 متولد 1305/6/7 پدر متوفی 

2-غالم نبی جان بیکی به ش ملی 0749577975 متولد 1363/3/20 فرزند متوفی
3-غالمرسول جان بیگی به ش ملی 0749561009 متولد 1361/1/1 فرزند متوفی

4-احمد جان بیکی به ش ملی 0749878401 متولد 1366/9/10 فرزند متوفی

5-فرخ لقا جان بیکی به ش ملی 0748753680 متولد 1359/6/20  فرزند متوفی
6-فریده جان بیکی به ش ملی 0740276700 متولد 1374/5/14 فرزند متوفی
7-فاطمه جان بیکی به ش ملی 0740372483 متولد 1376/1/1 فرزند متوفی
8-فریبا جان بیکی به ش ملی 0740379526 متولد 1377/6/28 فرزند متوفی

9-درجان جان بیکی به ش ملی 0748667202 متولد 1341/10/20 همسر متوفی
10-کلثوم شیردل به ش ملی 0748404902 متولد 1353/6/5 همسر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9909400
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم نبی جان بیکی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900358ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا جان بیکی به 
شناس��نامه 349 در تاری��خ 1393/3/17 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-حس��ن نیک مرد ف��رد فرزند خدانظر ش ش 4833 متول��د 1347/4/20 ص��ادره از تایباد فرزند متوفی

2-نجات جان بیکی فرزند نظرمحمد ش ش 539 متولد 1355/5/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
3-فاطم��ه نی��ک مرد فرد فرزند نظرمحم��د ش ش 620 متولد 1359/9/20 ص��ادره از تایباد فرزند متوفی

4-صدیقه نیک مرد فرد فرزند خدانظر ش ش 17 متولد 1364/1/1 صاده از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9909401
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه تایباد- محمد باری

 رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجتبی صاحبدادی دارای شناسنامه شماره 0749758791 به شرح دادخواست به کالسه 
9900330 از این ش��ورا  درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خداداد 
صاحبداری به شناسنامه 0749315717 در تاریخ 1398/1/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-کشور سیستانی با کد ملی 0749471263 فرزند    صادره از تایباد همسر متوفی

2-مجتبی صاحبدادی با کد ملی 0749758791 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
3-مرتضی صاحبدادی با کد ملی 0748437614 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی

4-ابوالقاسم صاحبدادی با کد ملی 0748394117 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
5-مصطفی صاحبدادی با کد ملی 0748405771 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی

6-عبدالرزاق صاحبدادی با کد ملی 0749344024 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
7-گلجان صاحبدادی با کد ملی 0748379487 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
8-عصمت صاحبدادی با کد ملی 0748385169 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
9-فاطمه صاحبدادی با کد ملی 0748394109 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
10-آمنه صاحبدادی با کد ملی 0749406267 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9909402
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه  آقای محمد قاینی باغکی دارای شناسنامه شماره 0748953701 به شرح دادخواست به کالسه 
9900298 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلجان باوفا 
به شناس��نامه 748935762 در تاریخ 1399/4/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حیدر قاینی باغکی با کدملی 0749668954 فرزند علی اکبر صادره از تایباد فرزند متوفی

2-محمد قاینی باغکی با کدملی 0748953701 فرزند علی اکبر صادره از تایباد فرزند متوفی
3-نورجان قاینی باغکی با کدملی 0748946349 فرزند علی اکبر صادره از تایباد فرزند متوفی

4-مگی قاینی باغکی با کدملی 0748946357 فرزند علی اکبر صادره از تایباد فرزند متوفی

5-صغری باوفا با کدملی 0748956611 فرزند علی اکبر صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک  نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9909403
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

آگهی
ب��ه موج��ب دادنام��ه 9909975190601078- 1399/8/15 و ش��ماره پرون��ده و بایگان��ی  احترام��اً 
9909985190600596- 9900626 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان قوچان خانم 
فاطمه روحی فرزند محمدرضا می خواهد در قبال بذل تمام مهریه طالق بگیرد و بدین وس��یله آقای عباس 
صوفی بوس��یله این آگهی مدت ده روز مهلت داده می ش��ود با در دس��ت داشتن شناسنامه و کارت ملی در 
دفترخان��ه جهت ثبت و اج��رای صیغه طالق حاضر گردد در صورت امتناع بع��د از ده روز طالق ثبت دفتر 

می گردد.  آ-9909395
سردفتر ازدواج- طالق 19/45 قوچان- محمد محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه  بموجب  وارده 2,5724-1399,05,22 کبری قربانی  با ارائه دو برگ استشهاد اعالم داشته که 
سند مالکیت  ششدانگ پالک ثبت1193  اصلی واقع در بخش2 ثبت  قم، که ذیل ثبت 1215 صفحه430 
دفتر12 به نام کبری قربانی  ثبت  و س��ند صادر ش��ده است  و ایشان اعالم نموده که به علت جابجایی سند 
مالکیت مزبور  مفقود گردیده است  ، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 
نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب 
را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد. آ-9909391 م الف:13355
عباس پور حسنی  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه  بموجب  وارده 2,4630-1399/04/15 سید رضا عبدی با ارائه دو برگ استشهاد اعالم داشته 
ک��ه س��ند مالکیت1,5 دانگ  از شش��دانگ پالک ثبت189  اصلی واقع در بخ��ش2 ثبت  قم، که ذیل ثبت 
1330 صفحه289 دفتر13 به نام عزت اله قائم مقامی ثبت  و سند صادر شده است  سپس برابر سند قطعی 
121253-1391,09,02 دفتر 19 قم تمامی  5 سهم از 7 سهم  که 7 سهم برابر با 1,5 دانگ از ششدانگ 
است  از طرف ورثه عزت اله قائم مقامی  به محمدرضا قائم مقامی منتقل شده است وکیل حسین گل آبادی  
بموج��ب وکالت ش��ماره 21193-1399,04,10 دفتر1603 تهران اعالم نموده که به علت جابجایی س��ند 
مالکیت مزبور  مفقود گردیده است  ، لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 
نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب 
را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد. آ-9909393  م الف:13352
عباس پور حسنی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد اسداله زاده فرزند حسین  با ارائه یک  برگ استشهاد شهود مصدق  اعالم داشته  که سند مالکیت 
یک و نیم دانگ  مشاع از ششدانگ پالک 278 فرعی از 10610 اصلی واقع در بخش ثبت یک  قم ، به موجب 
س��ند قطعی 22692 مورخ 1394/04/18 دفترخانه 44 قم  در صفحه 187 دفتر 124 ذیل شماره 15618 
ثبت  و سند مالکیت تک برگی  به شماره 091484،ج /93 بنام  آقای محمد اسداله زاده فرزند حسین  به 
ش��ماره ملی 0056648677 صادر و تس��لیم شده است سپس به علت جابجایی سند مالکیت مزبور  مفقود 
گردیده   و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را  نموده است . لذابه استناد تبصره تبصره 1 اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله باش��ند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتش��ار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این 
اداره اعالم و ارس��ال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد./ 
م الف:13351  آ-9909394

داوود فهیمی نیک  -  رئیس  ثبت اسنادو امالک  منطقه  یک قم
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س��ند مالکیت موتور س��ه چرخ زرنج 200 سی 
س��ی  رنگ آبی م��دل 1396 به ش��ماره موتور 
500988 و ش��ماره شاسی 181316 به مالکیت 
حس��ن ش��یرمحمدی مفقود و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

99
09

40
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برگ س���بز، سندکمپانی و کارت خودرو وانت آریسان 
 118J5001403 مدل 1395 رنگ سفید   به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAAB66PEXGV668843 ب���ه 
شماره انتظامی 181ب 94 ایران 74 به مالکیت محمد 

محمدی پیوه ژن  مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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1389ش���ماره  م���دل  پی���کان  وان���ت  س���ندکمپانی 
روغن���ی  س���فید  رن���گ   13 ط   492  52 پ���اک 
س���ی  شا : Iش I 4 8 9 0 3 9 0 2 0 ر تو مو : ش
NAAA46AA6AGI330I6به مالکیت زهراعلزاده 
کدمل���ی 0850059542 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار س���اقط اس���ت.                 دی
قو
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س���ند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ 
آر . دی 1600 م���دل 1380 به رنگ س���فید- صدفی 
- روغنی به شماره پاک87 ایران 373 ج 42 به 
ش���ماره موتور 22328018294 و ش���ماره شاس���ی 
80717910 ب���ه مالکیت بهن���ام احمدی مفقود و از 

درجه اعتبار س���اقط می باش���د.               دی
قو

مف
ی 

گه
آ

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1053376(

آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان اندیشه یکتای شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 69439 و شناسه ملی 14008601686 

شهرستان  اجتماعی  رفاه  ،کارو  تعاون  1399,5,16اداره  2,25824مورخ  شماره  نامه  برابر  و   1399,04,20 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
به شماره ملی  تقی عابدین زاده  از سمت مدیر عاملی، آقای محمد  به عزل آقای محمد رضا توسلی  با توجه   : اتخاذ شد  مشهد تصمیمات ذیل 
0933534418به سمت مدیرعامل  تعاونی به مدت باقیمانده تصدی هیات مدیر تا تاریخ 1401,6,16 انتخاب گردیدند و  کلیه قراردادها و اسناد رسمی 
و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل  آقای محمد تقی عابدین زاده و امضای متغیر علیرضا اخوان 
)رئیس( یا مهدی نظری شاندیز )نایب رئیس( و مهر  شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد تقی عابدین زاده 

مدیرعامل تعاونی  و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود .  
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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 ذوالجالل واالکرام

واکنش های بین المللی به ترور شهید محسن فخری زاده ادامه دارد

هدف ترور؛ 
کند کردن پیشرفت ایران

  جهان  ترور شــهید محســن فخری زاده که از 
دانشمندان عرصه هسته ای و موشکی کشورمان بود 
واکنش های متفاوت بین المللی را در پی داشت. این 
واکنش ها که در سه حوزه رسانه ها، شخصیت ها و 
گروه ها قابل بررسی است، عموماً بر محکوم کردن 
این ترور داللت دارند و در بعضی موارد هم مسئول 

آن را رژیم صهیونیستی معرفی کرده اند.

نیویورک تایمز: اسرائیل نقش اصلی را دارد»
نیویــورک تایمز به نقل از منابــع امنیتی گزارش 
داد رژیم صهیونیســتی پشت عملیات ترور شهید 
محسن فخری زاده، دانشمند ایرانی بوده است. این 
روزنامه به نقل از سه مقام امنیتی گزارش داد: رژیم 
صهیونیستی طراح و هدایت کننده اصلی ترور شهید 
محسن فخری زاده دانشمند ایرانی بوده است. این 
مقام های امنیتی توضیحات بیشتری درباره جزئیات 
طراحی و اجرای نقشــه تــرور و همچنین نقش 
احتمالی آمریکا در این اقدام تروریســتی بزدالنه 
ارائه نداده اند. اما به نوشــته نیویورک  تایمز، آمریکا 
و اسرائیل نزدیک ترین دوستان یکدیگر هستند و 
سال هاست که اطالعات مرتبط با ایران را در اختیار 

یکدیگر قرار می دهند.
بی بی سی انگلیســی هم در مطلبی با تیتر »ایران، 
اسرائیل را مقصر ترور فخری زاده می داند« به چرایی 

این موضع ایران پرداخته است.

 گزارشگر ویژه سازمان ملل:»
 این ترور نقض حقوق بشر است

گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در امــور قتل های 
فراقانونی در واکنش به این ترور یک رشته توییت 
به انتشار گذاشت و نوشت: »قتل هدفمند فرامرزی 
خارج از درگیری مسلحانه، نقض قانون بین المللی 
حقوق بشر و منشور سازمان ملل است«. اما اگنس 

کاالمارد کسی را مسئول این کار معرفی نکرد.
اتحادیه اروپا هم روز گذشته این اقدام تروریستی 
را مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بشر 
توصیف کرد. اتحادیه اروپا در ادامه ضمن تسلیت 
به خانواده هــای قربانیان این حادثــه ادامه داد: 
»نمایندگی عالی )اتحادیه اروپا( به اعضای خانواده 
افرادی که کشته شده اند، تسلیت عرض می کند و 
همچنین آرزوی بهبودی سریع برای تمامی افرادی 

را دارد که احتماالً در این حادثه زخمی شده اند«.

آنتونیــو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
هم به این حادثه واکنش نشــان داده و خواســتار 
خویشتنداری تمام طرف ها شــد!  او اما مشخص 
نکرد منظورش از طرف ها به جز ایران کدام کشورها 

یا گروه هایی است.

حزب اهلل لبنان: در کنار ایران هستیم»
حزب اهلل لبنــان هم در واکنش به ایــن حادثه با 
صدور بیانیه ای آن را محکوم و تأکید کرد: »با همه 
قدرت کنار ایران و ملت آن در مقابله با تهدیدها و 

توطئه های خارجی می ایستیم«.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: »ما همچنین 
در مقابله با ائتالف جدید رژیم صهیونیســتی با 
شماری از کشورهای منطقه، کنار ایران هستیم. 
ایران می تواند جنایتکاران را شناسایی و هر دستی 
را که به تجاوز علیه دانشــمندان و مسئوالن آن 

دراز می شود، قطع کند«.
حماس هم با صدور بیانیه ای ترور دانشمند برجسته 
ایرانی را به شــدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده 
اســت: این ترور با هدف محروم کردن این کشور و 
امت اسالم از دستیابی به ابزارهای پیشرفت علمی و 
قدرت صورت گرفته است تا هرگونه پیشرفتی تنها 

در انحصار رژیم اشغالگر صهیونیستی باشد.
حماس تأکید کرد: ما شهادت این دانشمند هسته ای 
را به ملت مسلمان ایران و رهبران این کشور تسلیت 
می گوییــم و به قدرت ایران و امت اســالمی برای 
جبران این خسارت با کار و پیشرفت بیشتر ایمان 
داریم تا این گونه ابزارهای قدرت و پیشرفت علمی در 

منطقه از انحصار جریان استکبار خارج شود.
جنبش انصاراهلل یمن هم در بیانیه ای این عملیات 
تروریستی را به شدت محکوم و بر حق جمهوری 
اسالمی ایران در پاســخ به عامالن این جنایت 
شــنیع تأکید کرد. این جنبش در پایان اشاره 
کرد: انجام چنین عملیات هایی به منظور تحلیل 
موقعیت علمی امت )اسالمی( توسط دشمنان 
خودخواه صورت می گیرد که به حول و قوه الهی 

شکست خواهند خورد.
کتائب حزب اهلل عراق هم با اشاره به همکاری میان 
عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور شهید 
فخری زاده، همه آن ها را در معرض انتقام و پاســخ 
قرار داد و تأکید کرد: »ترور شــهید فخری زاده در 
راستای سلسله جنایاتی است که ظرفیت های علمی 

نزد ملت های عربی و اسالمی را هدف گرفته است«.

از دونالد ترامپ تا ایلهان عمر»
دونالد ترامپ هم ســاعتی پس از شــهادت شهید 
فخــری زاده، خبر نیویورک تایمز درباره این حادثه 
را بازنشر داد. او ســپس توییت یک روزنامه نگار و 
کارشــناس نظامی-امنیتی اسرائیلی به نام یوسی 
ملمن را بازنشر داد که اولی به زبان عبری و دومی 
به زبان انگلیســی بود. یوســی ملمــن در توییت 
انگلیسی اش نوشــته است: »بر اساس گزارش ها در 
ایران، محسن فخری زاده در دماوند در شرق تهران 
ترور شده است. او رئیس برنامه نظامی مخفی ایران 
بود و موساد سال ها دنبالش بود. مرگ او یک ضربه  
بــزرگ روانی و حرفه ای برای ایران اســت«. ملمن 
تاکنون چند کتاب در زمینه های امنیتی و جاسوسی 
و از جمله کتابی درباره ایران به نام »ابوالهول اتمی 

ایران« نوشته است.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمــان در واکنش به 
شــهادت محســن فخری زاده تأکید کرد ترور 
دانشمند هســته ای ایران اوضاع منطقه را بدتر 
می کند و از همه طرف ها خواســت از تشــدید 
تنش ها خــودداری کنند. او هــم مثل گوترش 
نتوانست بگوید به جز ایران چه کشورهای دیگری 

با این ترور ارتباط دارند.
خورخــه آرزا، وزیــر خارجه ونزوئال نیز با انتشــار 

بیانیه ای به زبان اســپانیولی گفــت: »ونزوئال ترور 
محسن فخری زاده، دانشمند هســته ای ایران که 
روز جمعه در حومه تهران رخ داده است را به شدت 

محکوم می کند«.
ایلهان عمر، عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز ضمن حمایت و بازنشــر توییت مدیر پیشین 
سیا نوشــت: اعتراض به نقض مقررات بین المللی 
موضوعی جناحی نیســت و به معنای هواداری از 

ایران هم نیست. 
پیش از او جان برنان، رئیس ســیا، ترور شــهید 
فخــری زاده را اقدامی بی پــروا و مجرمانه توصیف 

کرده بود. 
نالدی پانــدور، وزیر همکاری ها و روابط بین المللی 
آفریقای جنوبی نیز در بیانیه ای مطبوعاتی ضمن 
محکومیت اقدام تروریستی ترور شهید فخری زاده 
با بیان اینکه قتل هدفمند ایرانی ها منجر به صلح 
نمی شــود، اظهار کرد: این اقدامــات ناآرامی های 
منطقه را بیشتر می کند و عامالن این گونه اقدام ها 

باید محاکمه شوند.
به گــزارش نیویورک تایمز باوجــود واکنش های 
گسترده مقام ها و شخصیت های آمریکایی، وزارت 
دفاع آمریکا از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری 
کرده اســت. این خبرگزاری ســراغ دفتر بنیامین 
نتانیاهو نیز رفته است، اما دفتر وی از اظهارنظر در 

این خصوص سر باز زده است.

نتانیاهو تهدید کرد
گانتس همکاری نکند ©

انتخابات برگزار می کنم
نخست وزیر  ایسنا: 
صهیونیســتی  رژیم 
هشــدار داد: اگر بنی 
وزیر  )نخست  گانتس 
تناوبــی و وزیر جنگ 

این رژیم( دست از سیاســت ها و اقدامات 
یکجانبــه خود برنــدارد و با مــا همکاری 
نکند، اوضاع به سمت انتخاباتی دیگر پیش 
خواهد رفت. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی به تازگی کمیته ویژه ای را برای 
تحقیق در مورد قضیه خرید زیردریایی های 
آلمانی تشکیل داد.این پرونده که به پرونده 
۳۰۰۰ معروف اســت، یکی از پرونده های 
فســاد نتانیاهو است. نتانیاهو، گانتس را به 
سبب تشــکیل این کمیته به شدت مورد 
انتقاد قرار داده و گفته او از سمت خود برای 

تحقق اهداف سیاسی استفاده می کند.

جهان: محمد القبلی، نماینده جنبش انصاراهلل 
یمن در عراق روز گذشــته در یک گفت وگوی 
تلویزیونی از بغداد خواست برای حل بحران یمن 
و پایان دادن به رنج ملت این کشــور به دلیل 
تجاوز ائتالف ســعودی، در نقش میانجی وارد 

عمل شود.
ایسنا: انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات صلح کشــورش با رژیم صهیونیستی را 
نقطه عطفی در تحوالت منطقه خواند و مدعی 

شد افق های صلح در منطقه خوب است.
فارس: رئیس جمهور فرانسه تصاویر منتشر شده 
از ضرب و شــتم یک مرد سیاه پوست به دست 

پلیس در پاریس را مایه شرم این کشور خواند.
جهان: مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا در 
حساب توییتری خود نوشت: »آمریکا چهار نهاد 
روســی و چینی را به خاطــر حمایت از برنامه 
موشکی ایران که یک نگرانی عمده برای برنامه 

هسته ای این کشور است، تحریم کرد«.
سی ان ان: در تیراندازی بی هدف و مرگبار یک 
نفر در داخل یک مرکز خرید در ساکرامنتو، یک 
تن کشــته و یک نفر مجروح شد. فرد مجروح 
که وضعیت وخیمی دارد، در بیمارستان بستری 

شده است.

نخستین دیدار وزرای خارجه عربستان و 
ترکیه پس از ترور خاشقچی

 یخ روابط ریاض و آنکارا ©
ذوب می شود

الجزیره: روز جمعه مولود چاووش اوغلو، وزیر 
امور خارجه ترکیه در حاشــیه کنفرانس وزرای 
خارجه ســازمان همکاری اسالمی در پایتخت 
نیجریه، با فیصل بن فرحان، همتای ســعودی 
خود دیدار و گفت وگو کرد. این نخستین دیدار 
دو طرف پس از افشای قتل جمال خاشقچی به 
دست عربستان و تیره شــدن روابط دو کشور 
اســت. در این دیدار چاووش اوغلو، از ریاض به 
خاطــر میزبانی اجالس جی ۲۰ که به تازگی به 
شکل مجازی در عربستان برگزار شد تشکر کرد. 
چاووش اوغلو همچنین بر اهمیت روابط آنکارا و 
ریاض تأکید کرد و تصویری از سالم و احوالپرسی 

آن ها با یکدیگر را پیوست توییت خود کرد.

نمایندگان تایوانی با دل و روده ©
خوک به جان هم افتادند!

یورونیوز: شــماری از نمایندگان حزب اصلی 
مخالف دولت تایوان در پارلمان به کتک کاری 
و زد و خورد بســنده نکردنــد و با پرتاب دل و 
روده های خوک به سوی مخالفانشان، سخنرانی 
نخســت وزیر تایوان را برهم زدند. نمایندگان 
اپوزیســیون تایوان به قانونی که قرار است به 
زودی محدودیت واردات گوشت خوک و گاو از 

آمریکا را بردارد، معترض هستند. 

 استقبال از کشاورزان هندی ©
با گاز اشک آور و باتوم

جهان: پلیس هنــد روز گذشــته راه هزاران 
کشاورز خشمگین این کشــور را که به سوی 
پایتخت، دهلی نو در حرکت بودند ســد کرده 
و با گاز اشــک آور و باتوم بــه آن ها حمله کرد. 
کشاورزان معترض از روز پنجشنبه برای اعتراض 
به قانون جدید دولت با تراکتور و وسایل دیگر از 
ایالت های هاریانا و پنجاب به طرف دهلی نو به 
راه افتاده بودند. کشاورزان می گویند قانون جدید 
دولت هند با حذف نرخ ثابت و تضمینی خرید 
گندم، به ضرر آن ها و به سود شرکت های واسطه 

تنظیم شده است.

11/2011/53

22/3623/09 4/545/26

16/1716/51

6/246/55

16/3717/11

خطر اخوان المسلمین برای منطقه©
اخوان المسلمین یک جریان ریشه دار از لحاظ فکری در دوران معاصر اسالمی است که 
توسط حسن البناء در اوایل قرن بیستم تأسیس شد. این جریان در پاسخ به انحطاط 
داخلی جهان اســالم و تسلط استعمارگران بر آن شکل گرفت و با روش های تبلیغی 
و دعوت مسالمت آمیز و بدون خشونت سعی بر جذب افراد داشت. شعار »االسالم هو 
الحل« حرف جدید اخوانی ها برای جهان اســالم بود که می گفتند: خداوند هدف ما، 
پیامبر الگوی ما، قرآن قانون اساسی ما، جهاد راه ما و مرگ در راه خدا، واالترین آرزوی 
ماست. همچنین برای نخستین بار اخوانی ها در جریان های اهل سنت بر تکثرگرایی 
و دموکراسی تأکید کردند که واکنش علما و جریان های سنتی و سلفی را برانگیخت. 
پس از شکســت اعراب از اسرائیل در ۱۹۴۸، اخوان المسلمین منحل شد و واکنش 
گروه های زیرزمینی آن را برانگیخت  که نخستین آن، ترور نقراشی پاشا، نخست وزیر 
وقت مصر توسط یک جوان اخوانی بود. حسن البناء ترور را محکوم کرد اما دولت آن را 
نپذیرفت و در نهایت سال بعد، حسن البناء به طرز مشکوکی که برخی معتقدند توسط 
پلیس مصر بود، ترور شد. پس از حسن البناء، حسن هضیبی مرشد جدید اخوانی ها 
شد و آن ها به جمال عبدالناصر کمک کردند کودتای افسران آزاد را صورت دهد؛ با این 
امید که حکومت اسالمی مدنظرشان را ایجاد نماید. اما ناصر دارای شخصیتی ملی گرا 
و ســکوالر بود و با اخوانی ها همگرایی نداشت. پس از امضای قرارداد مصر و انگلیس 
بر ســر کانال سوئز، اخوانی ها ناصر را خائن خواندند و پس از یک سوء قصد مشکوک 
به ناصر که برخی آن را به اخوان نســبت می دادند، این جریان، غیرقانونی اعالم شد 
و رهبران و اعضای آن تحت تعقیب قرار گرفتند؛ حســن هضیبی هم بازداشت و ۶۰ 
نفر از اعضای اخوان اعدام شــدند. جریان دعوت اخوان عالوه بر جذابیت در بین اهل 
تسنن در میان شــیعیان نیز هواداران بسیاری جذب نمود تا جایی که آیت اهلل سید 
محمد باقر صدر با همراهی سید مهدی حکیم و جمعی دیگر، حزب الدعوه را در عراق 
تحت تأثیر تفکرات اخوان المسلمین تأسیس کردند. طیف دعوت اخوان المسلمین آن 
روزها با تقسیم بندی داراالسالم و دارالکفر و لزوم مقابله با نفوذ استثمارگران در دنیای 
اسالم، از جریان های روشنفکری مبارز اسالمی به شمار می رفتند که هم در مقابل رژیم 
صهیونیستی موضع علنی داشتند و هم در برابر دولت های مرتجع عربی که وابسته به 
استعمار بودند. جریان اخوانی حتی به دولت های سکوالر مخالف استعمارگران هم دید 
منفی داشت و شکست ناصر در جنگ ۶ روزه را ناشی از عدم توجه او به دین و معنویت 

و اتحاد با کفار شوروی می دانست.

انحراف اخوان از کجا آغاز شد؟»
اخوان المســلمین در ابتدای رویش و بروز خود، حرکتی اصیل با دعاوی صحیح بود. 
اما بر اثر فشارهای زندان، اختناق، شکنجه و از میان رفتن متفکران و افراد تأثیرگذار 
و کلیدی، از مبارزه خسته شد و سعی کرد با حکومت وقت مصر سازش کند که این 
امر در واقع سمی ترین اقدامی بود که در مسیر پویایی این جنبش توسط سردمداران 

آن اتفاق افتاد.
پس از جنگ ۱۹۷۳، انور سادات رئیس جمهور وقت مصر در یک استحاله عمیق فکری 
و عملی کامالً به سمت غرب گرایش پیدا کرد و نیاز داشت با کمک جریان های مذهبی، 
جریان های کمونیست و چپ گرایان مصری و همچنین ناسیونالیست های ناصریست 
را سرکوب کند. در شرایط آن زمان مصر، بهترین ابزار برای وی در مسیر تحقق این 
هدف امنیتی استفاده ابزاری از جریان اخوان المسلمین این کشور بود؛ چرا که آنان اوالً 
دشمنی دیرینه با کمونیست های کافر به خدا داشتند و دوم از عقبه و پشتوانه مردمی 
قابل توجهی در میان ملت مصر برخوردار بودند و به نوعی، موضع و اقدام آنان در میان 
مردم مصر جایگاه ارزنده ای داشت. اما جالب این بود که رهبران جریان اخوانی که طی 
سال ها تحت فشار و شکنجه بوده و از زندان خسته شده بودند، پذیرفتند تمام گذشته 
روشن خود را فراموش کرده و در نهایت، خود، ابزاری در دست دولت وقت در جهت 
کنترل وضعیت امنیتی کشور شوند تا جایی که حاضر نشدند در مقابل امضای پیمان 
ننگین کمپ دیوید توسط انور سادات موضع محکم و جدی بگیرند و حتی مرشد کل 
اخوان، عمر تلمسانی از مذاکره و نه صلح با اسرائیل حمایت کرد؛ با این توجیه که در 
دوران صدر اســالم هم پیامبر اکرم)ص( با یهودیان مذاکره و صلح کرد. در مجموع، 
می توان گفت در دوره تلمسانی، اخوان المسلمین از یک جنبش اصیل آرمان گرای دینی 
با اهدافی جهان وطنی، آرام و خزنده به سمت یک جریان سیاسی واقع گرا و محافظه کار 
سوق یافت که بیشتر به دنبال منافع حزبی و حرکت در جهت دستیابی به قدرت بود 
تا پیگیری آرمان های حسن البناء و این آغازی بود بر پایان جنبش اخوان المسلمین. 
از همین رو، اگر این جنش به عنوان الگویی برای نهضت های اسالمی منطقه در نظر 
گرفته شود، در واقع مسیر سازش با قدرت های ظالم تئوریزه شده و الگوی مقاومت، از 

صحنه عمل حذف خواهد شد.

یورونیوز مطرح کرد

فرانسه به سمت توتالیتاریسم می رود©
یورونیوز: تصویب سریع قانون »جامع امنیتی« در مجلس شورای ملی فرانسه با وجود 
همه مخالفت های جامعه مدنی، نگرانی ها از محدودیت آزادی بیان، نقض حاکمیت 

قانون و افزایش اختیار دولت برای سرکوب مخالفان را تشدید کرده است.
در فاصله طرح این الیحه تا رأی مثبت مجلس، چند مورد برخورد خشــن پلیس در 
روزهای اخیر موجب شــد منتقدان به دولت امانوئل مکرون یادآوری کنند گرفتن و 
انتشار تصاویر نیروهای پلیس برای حفاظت از دموکراسی و حاکمیت قانون جمهوری 

نه تنها الزم، بلکه واجب است.
بسیاری از منتقدان می گویند چالش اساسی، نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه است: 
نظامی ریاستی که قدرت بسیار زیادی به قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری می دهد 
و پارلمان را برای محدود کردن دولت، عمالً خلع ســالح کرده است. فرانسوا میتران، 
رئیس جمهوری اسبق فرانسه در زمانی که هنوز به قدرت نرسیده بود، جمهوری پنجم 
را نظام »کودتای دائمی« توصیف می کرد. قانون اساسی کنونی فرانسه در سال ۱۹۵۸ 
در اوج جنگ الجزایر و هراس ملی گرایان از به قدرت رسیدن کمونیست ها در مجلس 
تصویب و اجرایی شد. براساس همین قانون بنیادین، انتخابات پارلمان تنها سه هفته 
پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود )در تاریخ جمهوری پنجم 
هیچ رئیس جمهوری نتوانسته در دور اول ۵۰ درصد آرا را بدست آورد( و به  این ترتیب 
معموالً حزب حامی رئیس جمهوری منتخب، اکثریت پارلمان را هم به دست می گیرد. 
به این ترتیب رئیس جمهور در دوران حاکمیت معموالً بدون »مزاحمت« اپوزیسیون در 

پارلمان برنامه های خود را به پیش می برد.
روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ، ششم نوامبر و در پنجاهمین سالگرد مرگ ژنرال 
دوگل، بانی قانون اساسی و نظام سیاسی جدید فرانسه، با تمرکز بر عملکرد پرهزینه، 
غلط و کم دســتاورد دولت فرانسه، همسایه غربی خود را دعوت کرد تا »یک  بار برای 
همیشــه ژنرال دوگل را به خاک بسپارد«. در فرانسه برخالف آلمان و بسیاری دیگر 
از دموکراســی های اروپای غربی، تصمیمات دولت برای مقابله با ویروس کرونا نه در 
جلسات مشترک با پارلمان یا مقام های محلی، بلکه به صورت محرمانه و در شورای ملی 
دفاع اتخاذ و پس از آن از سوی رئیس جمهوری یا نخست وزیر برای اجرا به »شهروندان« 

و مقام های محلی ابالغ می شود.
بر همین اساس بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران، نظام حقوقی فرانسه را »پادشاهی 
ریاســت جمهوری« توصیف می کنند و قانون اساســی جمهوری پنجم را میراثدار 

امپراتوری ناپلئون بناپارت می دانند. 
فراتر از ســاختار قانون اساسی و نظام سیاسی، فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای 
اروپای غربی و شمالی، کارنامه خوبی در برابر دیوان حقوق بشر اروپا ندارد و رأی های 
این مرجع عالی قضایی اروپایی علیه دولت فرانسه در برخی موارد ناظر بر ابتدایی ترین 
حقوق شــهروندی بوده است. برای مثال دیوان در سال ۱۹۹۹ و در قضیه معروف به 
»سلمونی علیه فرانسه«، دادگاه های این کشور را به دلیل اهمیت ندادن به اعتراض یک 
متهم شکنجه شده در پاسگاه پلیس »غیرقابل اعتماد« توصیف کرد و برخالف رویه، 

پیش از پایان رسیدگی در محاکم ملی، دولت فرانسه را محکوم کرد.
این پیش زمینه ها سبب شده بیشتر کارشناسان تصویب قانون »امنیت جامع« را گامی به 

سوی توتالیتراسیون )یا همان خشونت گرایی ساختاری( در فرانسه بدانند.
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 جهان/ علوی  یک نماینده عراقی درباره درگیری های روز جمعه 
در مرکز اســتان »ذی قار« از نقش کنسولگری آمریکا در بصره در 
ناآرامی های اخیر در استان های جنوبی عراق خبر داد. به گزارش 
فارس، »محمد البلداوی« نماینده فراکسیون »الصادقون« در پارلمان 
عراق روز گذشته درباره ناآرامی های اخیر در جنوب عراق توضیح 
داد. وی در گفت وگو با پایــگاه خبری »المعلومه« گفت: آنچه در 
مناطق جنوبی و به ویژه اســتان ذی قار اتفاق افتــاده و می افتد، 
دردناک اســت. تکرار مطالبات برای تغییر این اســتاندار یا فالن 
مســئول یک اقدام برنامه ریزی شده برای تداوم تظاهرات مردم و 
در نتیجه ایجاد فتنه اســت. این نماینده عراقی افزود: فراکسیون 
الصادقون دارای اطالعات و مدارک موثقی از نقش اطالعاتی آمریکا 
در ایجاد فتنه و دامن زدن به اختالفات در مناطق جنوبی عراقی 
است و این اطالعات را در اختیار طرف های مسئول نیز قرار داد اما 
آن ها اقدامی نکردند. وی در پایان به نقش اصلی اطالعات آمریکا 
که در پوشش کنسولگری آمریکا در بصره فعالیت دارد، اشاره کرد 
که توانســته به صفوف تظاهرات کنندگان و سرویس های امنیتی 
نفوذ کند. از ســوی دیگر »ناظم الوائلی« استاندار ذی قار نیز گفت: 
وضعیت امنیتی در این استان پایدار است و به منظور جلوگیری 
از شــرایط اضطراری، مقررات منع آمد و شــد وضع شده است و 
آنچه دیروز در میدان »الحبوبی« روی داد، درگیری و برخورد میان 
تظاهرات کنندگان به دلیل سوء  تفاهم بود که با دخالت نیروهای 
امنیتی متوقف شد. به نوشته خبرگزاری رسمی عراق )واع(، وی 
گفت: امور در اســتان ذی قار در حال آرام شدن است و رفت و آمد 

تنها در میدان اصلی شهر الناصریه ممنوع است و در سایر مناطق 
استان وضعیت کامالً طبیعی است.

نخست وزیر عراق هم در واکنش به حوادث خونین شهر ناصریه، 
دستور برکناری رئیس پلیس استان ذی قار را صادر کرد. به گزارش 
ایصال نیوز، »مصطفی الکاظمی« همچنین دســتور داد به منظور 
بررســی حوادث ناصریه که به کشته شدن شدن دست کم چهار 
تن و زخمی شدن بیش از ۷۰ دیگر انجامید، کمیته حقیقت یاب 
تشکیل شود. به دنبال کشته و مجروح شدن بیش از ۷۰ معترض 
در تظاهــرات جمعه اســتان ذی قار، دیده بان حقوق بشــر عراق 
نخســت وزیر این کشور را مســئول این اتفاق دانست. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دیده بان حقوق بشر عراق 
در ادامه آورده اســت: الکاظمی نباید تنها به تشکیل کمیته های 

تحقیق اکتفا کند. دولت عراق ضعیف تر از آن اســت که بتواند از 
معترضان حفاظت و خطرات و تهدیدهــا را از آن ها دور کند. در 
این بیانیه همچنین آمده اســت: الکاظمی به عنوان فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق مسئول قتل معترضان است و وی تا بدین 
لحظــه هیچ گامی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن معترضان 
توسط قاتالن برنداشته است. در درگیری خونین دیروز جمعه میان 
تظاهرات کنندگان )طرفــدار مقتدی صدر و عده ای دیگر از مردم 
ذی قار( در استان ناصریه عراق چندین خیمه به آتش کشیده شد و 
با وقوع تیراندازی های مشکوک، چهار نفر کشته و ۷۰ نفر از جمله 
۶ مأمور امنیتی زخمی شدند. به گزارش سومریه نیوز، نخست وزیر 
عراق با اعالم ممنوعیت حمل سالح، تأکید کرد اجازه نخواهد داد 

هرج و مرج در این استان حاکم شود. 
در تظاهرات روز جمعه معترضان، شــماری از آن ها طی بیانیه ای 
خواستار اســتعفای دولت »مصطفی الکاظمی« شدند و نیروهای 
امنیتی را به همکاری با نیروهای جریان صدر برای سرکوب سایر 
معترضان متهم کردند. رئیس جریان صدر هم که طرفدارانش روز 
جمعه در بغداد گرد هم آمده و تظاهراتی برگزار کردند، بر ضرورت 
تالش برای مبارزه با فســاد در این کشــور تأکید کرد. به گزارش 
صداوســیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبری بغداد الیوم، مقتدی 
صدر همزمان با آغاز تظاهرات هواداران جریان صدر و برپایی نماز 
وحدت در میدان التحریر در مرکز بغداد در سخنانی گفت: ما امروز 
ملزم هستیم که از دین، عقیده و وطن خودمان در برابر انحطاط 

و انحراف و نیز وابستگی و شبیه شدن به غرب کافر دفاع کنیم.

گزارش

4 کشته و 70 زخمی در تظاهرات شهر ناصریه؛ نماینده عراقی اعالم کرد

کنسولگری آمریکا در بصره، عامل ناآرامی های جنوب عراق

رصد

 کارنگی / مترجم: امیرمحمد سلطانپور  اندیشکده کارنِگی 
آینده رابطه اقتصادی میان آمریکا و چین را مورد بررســی قرار 
داده و تأکید دارد جو بایدن برای داشــتن هرگونه شانســی در 
مواجهه با چین، باید در نخستین قدم، تمرکز خود را بر کشور 

خود گذاشته و فعالً رقیب شرقی خود را فراموش کند.
قدرت اقتصادی چین، رشــد قابل مالحظه نظامی در منطقه و 
مدیریت خوب همه گیری ویروس کرونا توسط آن ها این حقیقت 
را به دیگر کشورها نشان داده که چین می تواند راه خود را برای 
رسیدن به هدفش به هر ترتیبی که شده باز کند. در آمریکا در 
حالی که شــاهد انتقال قدرت به شکلی بهینه نیستیم، اما این 
حقیقت برای دولت آینده ایاالت متحده واضح است که نخستین 
قدم بــرای آن ها برای موفقیت در مقابل چین، باید پیدا کردن 

دوباره قدرت خودشان باشد.
بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که رئیس جمهور آمریکا 
زمانی می تواند شانسی برای موفقیت داشته باشد که در نخستین 
دوره خود تنها بر دو یا سه هدف اصلی تمرکز کند، به خصوص 

حاال که بایدن اکثریت ســنا را در کنار خود ندارد. او در کارزار 
انتخاباتی خود بر سه هدف تأکید داشته که عبارت بودند ازمهار 
همه گیری ویروس کرونا، سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و 
ترمیــم نابرابری نژادی. او باید در کابینه خود تالش زیادی را به 
خرج دهد تا نیروهایش تنها بــر این موضوعات تمرکز کرده و 
حواشــی دیگر را کنار بگذارند. پس سؤال اینجاست سیاست او 
در مقابل چین چگونه خواهد بــود؟ اول از همه نباید فراموش 
کنیم سیاست »جنگ همیشگی« بوش، سیاست های شکست 
خورده آسیا پاسیفیک اوباما و سیاست مقابله ای و کاهش روابط 
میان دو طرف توسط ترامپ همگی سبب ضعیف شدن قدرت 
و تأثیر آمریکا در مقابل چین شــده است. در حالی که ایاالت 
متحده در جنگل درگیری های خود گم شده، چین این فرصت 
را مغتنم شــمرده و برای رهبری جهانی خیز برداشته است. به 
همین دلیل بازسازی اقتصاد رقابتی در خاک آمریکا و تالش برای 
به دست گرفتن رهبری اقتصادی در خارج از مرزها باید نخستین 
هدف بایدن باشد. کنترل همه گیری ویروس کرونا، قوی کردن 

ابزارهای مالی، رونق بخشیدن به توانایی تولیدی طبقه متوسط 
و شــرایط درآمدی آن ها و اهمیت دادن بیشتر به تحقیقات و 
توسعه، کارهایی است که آمریکا در خاک خود باید برای مواجهه 

با چین انجام دهد.
بایدن باید به صورت گسترده رؤسای مربوط به بخش اقتصاد و 
سالمت کشورش را تغییر دهد تا بتواند رونق مشترک اقتصادی 
در جهان و تالش برای مبارزه با همه گیری کرونا را راه بیندازد و 

برای این کار حتی اگر الزم است از چین نیز دعوت کند.
قرارداد تجاری که به تازگی در شرق آسیا بسته شد به خوبی نشان 
می دهد آمریکا با خروج چند وقت گذشته خود از شراکت ترنس 
پاســیفیک، چقدر نسبت به زمانی که استانداردهای خود را در 
این منطقه دیکته می کرد دور شده است. درگیری های چند ماه 
گذشته پکن و واشنگتن نیز بیشتر از آنکه یک دیپلماسی منطقی 
باشد شبیه دعواهای کودکان مدرسه ای است. این هم باید اصالح 
شــود اما همان گونه که گفته شد بایدن باید بداند که نخستین 

قدم، فراموش کردن چین و تمرکز بر کشور خودش است.

اتاق فکر

اندیشکده کارنگی در تحلیلی درباره آینده روابط واشنگتن و پکن پیشنهاد داد

»بایدن« فعالً کاری به چین نداشته باشد
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