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قصه مزارآقای شهید
 wآستان  83 سال پیش، غروب دهم آذر نزدیک افطار، شهر کاشمر را غم گزارشی از فعالیت های آستان قدس رضوی در زیارتگاه آیت اهلل مدرس 

 و اندوهی سنگین فرا گرفته بود؛ این شهر کهن، پیکر پاک فرزندی از نسل 
امام حســن مجتبی)ع( را در آغوش گرفت که همچون اجدادش آزادانه 

 ............ صفحه 3زیست و به جرم شجاعت، شهامت و مبارزه با...
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صمد مرفاوی در گفت و گو با قدس: گفت وگو با معصومه باقری به انگیزه انتشار رمان »صفر مطلق«   دکتر سینا کلهر در گفت وگو با قدس:

:jامام باقر
خداوند در حمد و 
ستایش به چیزی 

برتر از تسبیح 
فاطمه h، عبادت 

نشده است. 
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در کادر استقالل رئیس و مرئوس 
وجود ندارد

عاشقانه ای 
درفضای جنگ

نباید به دانش فرهنگی 40 سال اخیر
بی اعتنا بود

 ............ صفحه 8

 درپی ترور شهید فخری زاده، دوفوریت طرح اقدام راهبردی تصویب شد 

آماده باش مجلس به دولت برای غلبه بر تحریم ها

باال گرفتن جنگ خیابانی 
در 70 شهر فرانسه در اعتراض 

به قانونی شدن اختناق

خروس دعوا!

 سیاست  در حالــی که این روزها بررسی و چکش کاری طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها در دســتور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد، با 
این حال حادثه تروریستی روز جمعه و شهادت دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده 
در پی آن، موجب شد تا مجلس بررسی هرچه سریع تر این طرح را کلید بزند. در همین 
باره و با توجه به شرایط پیش آمده، از آنجا که این طرح به صورت یک فوریت در حال 
بررســی بود، مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر از نمایندگان 
درخواست دادند تا طرح با دو فوریت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و با اجرایی شدن 

 ............ صفحه 2آن، مقدمات بازگشت صنعت هسته ای کشور به چرخه پیشرفت...

 جهان  منابع خبری از تداوم تجمعات مردمی 
در برخی شــهرهای فرانسه که با نماد خروس 
شناخته می شوند در اعتراض به قانون امنیتی 
جدید در این کشور خبر دادند. به گزارش شبکه 
خبری ال بی ســی، این تظاهــرات کماکان در 
شهرهای مختلف این کشور در حال انجام است. 
این در حالی است که روز جمعه معترضان در 
شهرهای »نانت«، »تولوز«، »پاریس« و چند شهر 
دیگر اعتراض خــود را به قانون امنیتی جدید 

نمایش دادند. قانون امنیتی...

انتقاد کارشناسان
از نگاه کاالیی به آموزش

غفلت 
دو وزارتخانه از 

توسعه آموزش های 
مهارتی

همزمان با تزریق یک هزار 
میلیارد تومان به بورس

مقاومت کانال 
یک میلیون و 

۴00هزار واحدی 
شکست

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7

از تأمین غذای پرندگان در برف 
تا نامه نوشتن برای بی سوادان

»یزد« 
رنگین کمان 
سنت وقف
 ............ صفحه 4 قدس میهن

یـــادداشــت  روز
غالمرضا مصباحی مقدم 

آنچه در ماجرای ترور ناجوانمردانه شــهید محسن فخری زاده بر همگان آشکار 
شد، این حقیقت است که شالوده و زیربنای خانه عنکبوتی رژیم صهیونیستی که 
 هر دم به زوال نزدیک تر می شود بر ترور و جنایت استوار شده است. جنایت های 

رژیم صهیونیستی امروز در جای جای منطقه آشکارا...

 تروریسم دولتی اسرائیل 
باید خطر را احساس کند

صفحه 1  1399/09/10 ............ صفحه 2

 در﹡︷︣ دارد  دو د︨︐﹍︀ه از آ︎︀ر︑﹞︀ن ﹨︀ی 
︀ ﹝︐︣اژ﹨︀ی ١۴٣ و  ﹢د︋  ــ︀︠️︠  در د︨ــ️︨ 
﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز- ︗︀﹡︊︀ز  ١۵٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در︋ 
۶- ﹡︊︩ ︫ــ﹫︡ ︑﹢﹋﹙﹩ ٣٠ را ︋︭﹢رت ﹡﹆︡ 
و ا﹇︧ــ︀ط و از ︵︣﹅ ﹝︤اــ︡ه ︎﹫︩ ﹁︣وش 
﹡﹞︀︡.  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︲﹞ــ﹟ ︋︀زد︡ از ︎︣وژه 
︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀رــ ٩٩/٠٩/١٨ ﹝﹙️ دار﹡︡ 
︗ــ️  در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ 
﹝︪ــ︡ ﹝﹫︡ان ا︨ــ︐﹆﹑ل، ︋﹫﹟ آزادی ٣٧ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ و٣٩ ︎﹑ک ٢١ ︵︊﹆﹥ اول

,ع
۹۹
۰۹
۴۵
۹

﹫︩ ﹁︣وش آ︎︀ر︑﹞︀ن  ﹝︤ا︡ه︎ 
︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ︠︀ک ﹇︡س ر︲﹢ی 

﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی) (وا︋︧︐﹥︋ 

,ع
۹۹
۰۹
۴۲
۴

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏ــ︣ح ︗︡ول ذ  ︫﹤  ︋️﹚︊︑ ︡︣  ︠﹤ ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩  ﹡︧ــ︊️︋  ︣ق︠  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡. داو︵﹙︊︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ٩٩/٠٩/١٠︋ــ﹥ ︨ــhttp://www.setadiran.ir ️︀  ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ 
ــ︀︻️ ١٩:٠٠ ﹝﹢رخ   ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︨﹅︣︵ از ︀﹠︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ــ﹢د را ﹝︴︀︋﹅︫  ︎﹫︪ــ﹠︀دی︠ 
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶     ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. در︮   ︋ ٩٩/٠٩/٢۴ ١٣:٠٠ ︑︀ر ️︻︀ ︣دا︫️ و ︑︀︨   ︋٩٩/٠٩/١٣

 ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

آگهى مناقصـات عمومى يك مرحلـه اى
  به شماره 235/د /99 لغايت 237/د/99

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق︠ 

ت اول
نوب

تعدادشرحشماره مناقصهرديف

مبلغ و نوع تضمين 
(ضمانتنامه بانكى يا 
واريز نقدى) (ريال)

تاريخ و ساعت 
محل افتتاح پاكاتافتتاح پاكات 

235/د/199
خريد تبلت طبق 

مشخصات فنى پيوست 
اسناد مناقصه  

129680/000/000 عدد

مورخ
99/09/ 25

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبى – 
بيرجند – سايت 

ادارى-
شركت  توزيع 

نيروى برق خراسان 
جنوبى_ 

سالن جلسات

236/د/299
خريد تبلت  طبق 

مشخصات فنى  پيوست 
اسناد مناقصه  

15105/000/000 عدد

237/د/399
خريد تبلت  طبق 

مشخصات فنى  پيوست 
اسناد مناقصه  

1177/000/000 عدد

,ع
۹۹
۰۹
۴۷
۲

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی 

٨  ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

۹۹
۰۹
۴۱
۰

«︣︐﹠︨ ︀︐د ️︗ ︤ات ذ︠﹫︣ه ︨︀زی﹫︖︑ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »
آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ي در ﹡︷︣ دارد ︑︖﹫︤ات ذ︠﹫︣ه ︨ـ︀زی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را از ︵︣︠ ﹪﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︡اری 
﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹪ ـ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵ـ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ـ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪ـ︀﹨︡ه︫  ﹡﹞︀ـ︡.  ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ﹝︐︣م︋ 
 ︋ http://dev.razavi.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٩/١٩ ﹡︧︊️ 
︣ ︻︡ه  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹪ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ﹠﹝︲ ،︡﹠︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام ︣ا︳ ا︻﹑م︫  ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤︋

︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١۵١٩-٠۵١ و  ٣٢٠٠٩١۶٧-٠۵١

 رئیس مجلس شــورای اسالمی از بحث و بررسی 
درباره ابعاد حادثه ترور شهید فخری زاده و حادثه 
نطنز در جلســه غیرعلنی دیروز مجلس شــورای اسالمی 

خبر داد.
دکتر محمدباقر قالیباف در جلســه علنی صبح یکشــنبه 
مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: این جلسه مجلس از 
ســاعت 8 صبح به صورت غیرعلنی تشــکیل شد و ابعاد 
حادثه تلخ و جانسوز شهید فخری زاده و حوادث تلخی که 
در گذشــته در ترور دانشمندان هسته ای کشورمان افتاده 
بود و همچنین حادثه نطنز مورد بحث و بررســی مفصل 

قرار گرفت.
وی گفت: ان شاءاهلل مصوبات و توافقاتی که در این جلسه 
انجام شــد در جلســات علنی هفته جاری به اطالع مردم 

عزیز خواهد رسید.
رئیس مجلس شــورای اســالمی افزود: دشمن جنایتکار 
پشــیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی که هم در مقابل 

خطاهای احتمالی آینده دشــمن بازدارندگی ایجاد کند و 
هم بابت این جنایت از آن ها انتقام بگیرد. در همین راستا 
عالوه بر انتقام بازدارنده از عامالن و آمران شهادت شهید 
فخری زاده، وظیفه همه قوا و ســازمان های مربوط اســت 
که تهدید این ضایعه اســفناک را بــه فرصتی برای قوی 
شــدن در عرصه های مختلف اقتصادی، امنیتی و دفاعی 
و هســته ای تبدیل کنند و همچنین از فرستادن هرگونه 
ســیگنال ضعیف یا اعتماد به سیســتم سیاســی آمریکا 

بپرهیزند.
وی خاطرنشان کرد: در این اقدام، دل مردم ایران به درد 
آمد و غمی ســنگین بر قلب همه دغدغه مندان پیشرفت 
و عزت کشــور گذاشته شد. دشــمنان مردم ایران باز هم 
با اســتفاده از شــیوه هایی مثــل ترور به عنــوان یکی از 
غیرانسانی ترین ابزارها نشان دادند از افزایش قدرت ایران 
به هراس افتاده و حذف دانشــمندان ما را برای مقابله با 

ملت برگزیده اند.

رئیس مجلس با بیان اینکه بیش از چهار دهه است مردم 
ایــران با چنین حوادثی مواجه بوده اند، افزود: تجربه ثابت 
کرده مردم ما توانســته اند راه شــهدای خود را قوی تر از 
گذشته ادامه دهند و این بار نیز به دشمنان ثابت می کنند 
شــهادت دکتر فخری زاده پنجره ای جدید بر پیشــرفت 

کشور باز خواهد کرد.

وی تأکید کــرد: تغییر برآورد دشــمن از محاســبات و 
اقدام های ایران ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش فشــارها 
بر مردم ایران اســت. این مهم میســر نخواهد شد جز با 
برداشتن گام های بلند و معنی دار در حوزه هایی که دشمن 

به آن ها توجه می کند و درباره آن ها نگرانی دارد. 
قالیباف با اشــاره به بعضــی گفت وگوها قبل و بعد از این 
ترور، تصریح کرد: این نکته بدیهی است که از نظر دشمن، 
باالبردن دست نیاز به مذاکره حاوی این پیام اشتباه است 

که ایران عزیز خدای نکرده ضعیف است.
رئیــس مجلس با بیــان اینکه مقصود دشــمن از ایران 
ضعیف نتیجه ای جز فشار اقتصادی بیشتر و امنیت کمتر 
نخواهد بود، گفت: برای عدم دســتیابی دشمن به هدف 
مذکــور هر کدام از قوا وظیفــه ای دارند. مجلس هم در 
حــدود وظایف و اختیاراتش فوریت طرحی را که در ۱3 
آبان تصویب کرده بود در جلســه علنی صبح دیروز مورد 
بحث قرار  داد و ان شــاءاهلل در همین هفته نهایی خواهد 

شــد. این طرح موجب تقویت صنعت و دســتاوردهای 
علمی دانشــمندان هسته ای می شــود و زمینه عبور از 
تحریم هــا را برای ایــران فراهم می کنــد. این قانون در 
کنار واکنش های مرتبط دیگر دســتگاه ها موجب احیای 
صنعت هســته ای ایران و بازدارندگی دشــمن و امنیت 
خاطر مردم می شــود. همچنین به دشمن نشان می دهد 

محاسباتش کاماًل غلط بوده است.
قالیباف توضیح داد: این طرح به دشــمن می گوید اگر به 
تعهداتی که یک طرفه نقض کرده ادامه دهد، ایران نیز به 
تعهداتش پایبند نخواهد بود. همچنین برای دشمن روشن 
خواهد شــد که جنایتی نظیر آنچه در این ماه ها دیده ایم، 
نه تنها اجماع داخلی برای انتقام بازدارنده از آن ها را ایجاد 
می کند، بلکه در برنامه هســته ای جهش خواهد آفرید. به 
برکت خون شــهید محســن فخری زاده قفل هایی که به 
بحث هســته ای زده شده بود باز و زمینه عبور از تحریم ها 

فراهم خواهد شد.

قالیباف با اشاره به شهادت شهید دکتر فخری زاده:

طرح این هفته مجلس قفل های هسته ای کشور را باز می کند

پروژه تحقیقاتی شهید فخری زاده 
برای حرم مطهر رضوی

همسر شهید در مراسم تشییع خبر داد

 ............ صفحه 3
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رئیس پیشین بنیاد شهید درگذشت  سیاست: حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی شهیدی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بامداد دیروز بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. وی پیش 
از این از سال ۱۳۹۲ به مدت هفت سال معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را نیز بر عهده داشت. مرحوم شهیدی از ابتدای انقالب در سمت های مختلفی به خدمت پرداخت که از آن جمله 
می توان به ریاست عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، نمایندگی مجلس شورای اسالمی، معاونت کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه، ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور اشاره کرد.

 سیاســت/ مینا افرازه  در حالی که 
این روزها بررسی و چکش کاری طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها در دستور کار 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس قــرار دارد، با این حــال حادثه 
تروریستی روز جمعه و شهادت دانشمند 
شــهید دکتر محســن فخری زاده در پی 
آن، موجب شــد تا مجلس بررسی هرچه 

سریع تر این طرح را کلید بزند. 
در همین باره و با توجه به شــرایط پیش 
آمــده، از آنجا که این طرح به صورت یک 
فوریت در حال بررسی بود، مجتبی ذوالنور، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر 
از نمایندگان درخواست دادند تا طرح با دو 
فوریت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و با 
اجرایی شدن آن، مقدمات بازگشت صنعت 
هسته ای کشور به چرخه پیشرفت و توسعه 
خودش و پاســخ قاطع به اقدام تروریستی 

اخیر فراهم شود. 

رأی مثبت 2۳2 نماینده به دو فوریتی »
شدن طرح

بر همین اساس، دیروز با رأی مثبت ۲۳۲ 
نماینده، طــرح دو فوریتی اقدام راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها به تصویب رســید. با 
اجرایی شدن طرح قرار است تمامی اقدام ها 
و ظرفیت های تعلیق شده یا متوقف مانده 
کشور به همان شــرایط زمان آغاز برجام 
بازگردد که از جمله موضوعات مطرح شده 
در آن، تأکید بر غنی ســازی ۲0 درصد، 
بهره گیری دولت و سازمان انرژی اتمی از 
 IR6 و IR۲M  نسل جدید سانتریفیوژهای

و طراحی رآکتور آب سنگین اراک است.
اما از آنجایی کــه از آغاز برجام تاکنون نه 
تنها شــاهد خروج آمریکایی هــا از آن و 
یک جانبه گرایی آنــان در قبال این توافق 
بودیم، بلکه اروپایی ها هم با ماندن ظاهری 
در توافق، به نوعی مســیر بی اثر ســازی 
توافق را پیمودنــد. به همین دلیل، دولت 
موظف است بر اســاس بند های ۳6 و ۳۷ 
برجام، در مدت دو ماه از تصویب این قانون، 
دسترســی های نظارتی فراتــر از پروتکل 

الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
همچنین اگر پس از ســه ماه از تصویب 
این قانون، روابط بانکی ایــران در اروپا و 
میزان خرید نفت توســط آن هــا از ایران 

به شرایط عادی و رضایت 
باشــد،  بازنگشــته  بخش 
دولت مکلف اســت اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را 

متوقف کند.

ترور شهید فخری زاده؛ »
عاملی محرک برای از 

سرگیری پیشرفت هسته ای
بدین ترتیــب، اجرای این 
طرح عمالً خروج از اجرای 
پروتــکل الحاقــی را کلید 
خواهــد زد. بنابراین گرچه 
حامیــان  و  تروریســت ها 
آن ها سعی داشتند با اقدام 

تروریستی علیه شهید فخری زاده آن هم 
همزمان با سالگرد شــهادت شهید دکتر 
شهریاری، به نوعی جمهوری اسالمی ایران 
را از پیگیری مسیر پیشرفت هسته ای خود 
باز دارنــد، اما این اقدام آنان نتیجه عکس 
داد. نه تنها این ماجرا موجب وقفه، اخالل 
یا نابودی دانش هسته ای که حاال در بدنه 
جامعه علمی کشور نهادینه شده، نشد بلکه 
به عاملی محرک و شــتاب دهنده کشور 
برای پیمودن و از سرگیری مسیر توسعه 

هسته ای تبدیل شد.

غربی ها تعهدات خود را انجام ندهند، »
از پروتکل الحاقی خارج می شویم

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس بر این باور اســت که 
تصویب دوفوریتــی طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم هــا با هدف از بین بردن 

یا کاهش آثار تحریم ها در 
زمینه هســته ای، نظامی، 
حقوق بشــری و اقتصادی 
اســت. در واقع این طرح 
دولت را ملزم می کند تا در 
زمینه غنی سازی اورانیوم، 
حداقــل 1۲0 کیلوگــرم 
اورانیــوم ذخیره کند و به 
تأمین نیازمندی های صلح 
آمیز صنایع کشور بپردازد 
و همچنیــن ظرفیت غنی 
ســازی را تا 190 هزار سو 
انرژی  ســازمان  ببرد.  باال 
اســت  مکلف  ایران  اتمی 
پــس از تصویــب قانون، 
ظرفیت تولید اورانیوم را با ســطح غنای 
مناســب و برای موارد مصرفی صلح آمیز 
به میــزان حداقل 500 کیلوگرم افزایش 
بدهد. بر اساس آن، سازمان انرژی اتمی 
مکلف می شود در مدت سه ماه عملیات 
نصب و تزریق گاز و غنی سازی و ذخیره 
ســازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز 
آغاز کند. عالوه بر آن، نصب و اســتقرار 
یا  پدافند  ماشین های مناسب ســازمان 
تولیــد اورانیوم فلــزی در اصفهان را در 

دستور کار قرار بدهد.
حســین نوش آبادی در گفت و گو با قدس 
ادامه داد: تصویب و اجرایی شــدن طرح، 
درنهایت دولت را مکلف می کند تا چنانچه 
طرف هــای برجام به تعهدات خودشــان 
عمل نکردنــد، ایران از پروتکل الحاقی که 
داوطلبانه آن را پذیرفته و اجرا کرده، خارج 
شــود. در واقع این طرح، اهرمی اســت تا 

دولت را به دفاع از حقوق هســته ای ایران 
وادار کند. این طرح فعالً در حال بررســی 
اســت و باتوجه به اینکــه دو فوریت آن 
تصویب شده، بررسی ها سرعت می گیرد. 
قرار است طرح روز سه شنبه در دستور کار 
صحن قرار بگیرد و بعد از بررسی و تصویب 

برای اجرا به دولت ابالغ شود. 

طرح به دنبال تأمین حقوق هسته ای »
کشور است

نماینده مردم ورامین در مجلس افزود: این 
طرح می تواند از سویی دولت را به اجرای 
تعهدات قانونی ملزم کند، از سوی دیگر نیز 
طرف های برجامی را به اجرای تعهد وارد 
ســازد. اگر طرف مقابل این را نپذیرد ما از 
پروتکل الحاقی خارج می شویم تا بی جهت 
تأسیسات هسته ای کشــور تحت نظارت 
نهادهای بین المللی قرار نگیرد و بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات 
بازدید نکنند. طرح به دنبال این است که 

حقوق هسته ای کشور تأمین شود.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس تصریح کرد: ایــن اقدام 
مجلس این پیام را به دشمنان دارد که اگر 
بخواهند بــه این رویه ادامه بدهند و با ترور 
دانشمندان هسته ای کشورمان ما را تحت 
فشار قرار دهند، ما هم امکانات کافی برای 
مقابلــه با آنان داریــم. البته این بدین معنا 
نیست که مقامات قضایی، امنیتی و اطالعاتی 
اقدام ها و وظایف خودشــان را در ارتباط با 
آمران و عوامل ترور انجام ندهند، بلکه آن ها 
باید اقدام های خودشــان را برای تعقیب و 
تنبیه عناصر تروریســتی و عوامل نفوذی 
انجام دهند، مجلس هم از بعد قانون گذاری و 

نظارتی موضوع را پیگیری کند.
وی معتقد است: ما نباید با اجرای یک طرفه 
تعهدات، بی جهت برای خودمان غل و زنجیر 
درســت کنیم در حالی که هیچ سودی از 
برجام نمی بریم. باید تمام اقدام های خود 
را براساس راهبرد بازدارندگی انجام دهیم 
و حفظ اماکن و تأسیسات هسته ای را در 
دستور کار داشته باشــیم؛ زیرا خصومت 
دشــمنان ذاتی اســت و با پیشرفت های 
علمی و فنی کشور در حوزه های دفاعی و 
هسته ای قطعاً اقدام های ضد ایرانی دیگری 

را برنامه ریزی خواهند کرد.

درپی ترور شهید فخری زاده، دوفوریت طرح اقدام راهبردی تصویب شد

آماده باش مجلس به دولت برای غلبه بر تحریم ها

آقای دکتر نمکی! شما که به فکر مردم هستید و می گویید روزی ۲0 بار س
دست بشوییم آیا می دانید قیمت مایع دستشویی چقدر شده؟ من تا دوماه 
پیش مایع  دستشویی می خریدم گالنی ۳0 تومان االن شده 60 تومن، دو 
ماه است که نمی توانم مایع دستشویی بخرم، این مشکالت را هم برطرف 

کنید تا ما قشنگ تر درک کنیم شما خیر ما را می خواهید. 9110006820
قائم مقام شرکت ســایپا گفته تأخیر در تحویل خودرو ندارند! ولی من س

برج 5 امســال تکمیل وجه کردم سایناپالس قراربود یک ماهه بدهند اما 
تاکنون سه ماه می گذرد هنوز تحویل ندادند و می گویند شاید سال1400 
تحویل دهند. به کجا مراجعه کنم؟ نه خود شرکت سایپا کرج جواب درستی 
می دهد نه مشــهد. کلی هم منتظر ماندم. ازپارسال برج11ثبت نام کردم. 

 9380000177
از کسانی که نمی توانند قیمت گوجه و تخم مرغ را کنترل کنند انتظار س

داریم قیمت ارز و مسکن و طال و دالر یا کرونا را کنترل کنند؟ عجب ملت 
پرتوقعی هستیم! 9150000995

خدمات فنی درگروه یک هستم برای انضباط اجتماعی ساعت6 تعطیل س
می کنم. اما درمسیر منزل مشاهده می کنم مشاغل و کسبه و اصناف همه 
تا دیروقت باز هستند! این محدودیت فقط برای هسته مرکزی شهر وضع 

شده؟ 9150000819 
مسئوالن شورای نگهبان تورا به حضرت ولی عصر قسم این دفعه برای س

کاندیدای ریاست جمهوری آدم های درستکار و کاربلد رو تأیید کنید.  اگه 
اصالح طلب را هم تأیید می کنید یک اصالح طلب خداترس که به روز قیامت 
اعتقاد داشته باشه انتخاب کنید. خدا به ما مردم انقالبی رحم کند و بصیرت 

شما را هم زیاد کند! 9110006820 

دکتر سیدمصطفی خوش چشم:

 دستور کار فوری باید اقدامی 
علیه رژیم صهیونیستی باشد

کارشناس مسائل بین الملل 
گفــت: قطعــاً در برابــر 
رفتارهای رژیم صهیونیستی نباید 
منفعل عمل کــرد، همان گونه که 
رهبر معظم انقــالب در پیام خود 
اشاره کردند و دســتور دادند باید 
عمل کنیم، یعنی نخستین اقدام 
مجازات آمران و عامالن این جنایت 

باید در دستور کار فوری قرار داده شود.
دکتر سیدمصطفی خوش چشم در گفت وگو با قدس آنالین درباره تمهیدات 
الزم برای پاسخ به اقدام رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده گفت: 
قطعاً جمهوری اســالمی ایران برای مقابله و تودهنی زدن و انتقام از ترور 
فرزندان بزرگ این ســرزمین اقدام هایی در دســتور کار خود قرار می دهد. 
هرچند دشمن تالش می کند تا به نوعی نشان دهد در پی تهدید ماست و 
ما را از خطر می ترســاند اما همه ما به خوبی می دانیم باید جواب قاطعی به 
گستاخی رژیم صهیونیستی بدهیم، اتفاقاً جواب قاطع ما برای جلوگیری از 
جنگ الزم است. وی دراین باره توضیح داد: ترور شهید فخری زاده نخستین 
خرابکاری و گستاخی رژیم صهیونیستی در ایران اسالمی نیست؛ نمونه های 
متعددی از اقدام های ضدایرانی و غیرقانونی این رژیم آدمکش و تروریست 
علیه کشورمان مثل خرابکاری در نطنز وجود دارد. رژیم صهیونیستی آن قدر 
بــه خود جرئت داده که در داخل جغرافیای ما اقدام به ترور دانشــمندان ، 

نخبگان و تأثیرگذاران ما می کند.
خوش چشم دراین باره تصریح کرد: مســئوالن جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یک اقدام بازدارنده حتماً باید اقدامی یا سلسله اقدام های قدرتمندی 
در چارچوب طراحی مشخص انجام دهند، ضمن اینکه هدف این ضربات هم 
حتماً اسرائیل باشد تا جلو اقدام های تجاوزکارانه و متخاصمانه بیشتر رژیم 

غاصب تروریست گرفته شود.
این کارشــناس امور بین الملل افزود: به هرحــال این امکان نیز وجود دارد 
که رژیم صهیونیستی و آمریکا به دلیل سوء محاسبه در واکنش ما، دست 
به اقدام های گســتاخانه تری بزنند؛ بنابراین بــرای جلوگیری از اقدام های 
اســرائیلی ها که ممکن است گسترده تر و قدرتمندتر شود، حتماً باید اقدام 
های بازدارنده ای در دستور کار قرار دهیم تا آن ها هزینه بیشتری نسبت به 
اقدامــی که علیه ما انجام می دهند بپردازند.  وی دراین باره توضیح داد: به 
این معنا که مجموعه اقدام های ما باید معطوف به رژیم صهیونیستی باشد 
که تبعات و پیامدهای سنگینی را بر آن ها تحمیل کند تا بازدارندگی در برابر 
رفتارهای تروریستی و حمالت دیگری ایجاد شود. قطعاً در برابر رفتارهای 
رژیم صهیونیستی نباید منفعل عمل کرد، همان گونه که رهبر معظم انقالب 
در پیام خود اشــاره کردند و دستور دادند باید عمل کنیم، یعنی نخستین 

اقدام و دستور کار فوری، مجازات آمران و عامالن این جنایت باشد.

 عمل محافظ شهید دکتر فخری زاده 
با موفقیت به پایان رسید

مهر: برادر حامد اصغری محافظ دانشــمند شهید دکتر محسن فخری زاده 
که در جریان حمله تروریســتی روز جمعه دچار مجروحیت شده بود، در 

گفت وگو با خبرنگار مهر از عمل موفقیت آمیز وی خبر داد.
حســین اصغری گفت: برادرم در دفاع از دکتر فخری زاده مورد اصابت چند 
گلوله قرار گرفته است، اما با تالش پزشکان وضعیت کنونی وی رو به بهبود 

است. وی از ترخیص محافظ شهید فخری زاده در هفته جاری خبر داد.

معاون رئیس جمهور: 

از اول هم با طرح پرداخت یارانه معیشتی مجلس 
موافق نبودیم

ایرنا: معاون پارلمانی رئیس  جمهور 
با بیان اینکه منابعی که نمایندگان 
برای اجرای طرح الزام دولت برای 
پرداخت یارانه کاالهای اساســی 
تعیین کرده اند، قابل وصول و پایدار 
نیست،  گفت: تیم اقتصادی دولت 
در حال چاره اندیشی برای تأمین 

منابع این طرح هستند.
حســینعلی امیری با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه به 
کاالهای اساسی گفت: طرح هایی که نمایندگان تهیه می کنند توسط معاونت 
پارلمانی برای بررســی آثار، تبعات و قابلیت اجرا داشتن و همچنین عدم 

مغایرت با اصول قانون اساسی به دستگاه های اجرایی ارائه می شود.
وی یادآورشد: از نظر قانون اساسی طرح هایی که بار مالی دارند، در مجلس 
قابل طرح نیستند. در عین حال دولت از طرح هایی که نمایندگان در جهت 
ارتقای سطح زندگی مردم و حل مشکالت آن ها باشد، استقبال می کند، اما 
طرحی که در مجلس نمایندگان تهیه کردند، دارای بار مالی بود از این منظر 
دولت با این طرح موافق نبود. امیری با بیان اینکه نمایندگان از تهیه این نوع 
طرح ها نظر خیر دارند و ما هم از این بابت از آن ها تشــکر می کنیم، گفت:  
اما حسب نظر تیم اقتصادی دولت، منابعی که مجلس مشخص کرده قابل 
وصول و پایدار نیست. گفتنی اســت پس از طرح و بررسی های مربوط در 
مجلس، دولت جداگانه از پرداخت یارانه معیشتی اما فقط به یک سوم مردم 

کشور برای چهار ماه آخر امسال و نفری 100 هزار تومان خبر داد.

 تروریسم دولتی اسرائیل 
باید خطر را احساس کند

آنچه در ماجرای ترور ناجوانمردانه شــهید 
محســن فخری زاده بر همگان آشکار شد، 
این حقیقت است که شالوده و زیربنای خانه 
عنکبوتی رژیم صهیونیستی که هر دم به زوال 
نزدیک تر می شــود بر ترور و جنایت استوار 
شده است. جنایت های رژیم صهیونیستی 
امــروز در جای جای منطقه آشــکارا قابل 
لمس است و در این میان عامل مهمی که 
موجب جری تر شــدن دشمن شده رویه 
ای است که برخی دولت های مرتجع عرب 
در عادی ســازی روابط با تل آویو در پیش 
گرفته اند. در موضوع ترور شهید فخری زاده 
نیز همکاری پشــت پرده طرف غربی با تل 
آویو چیز عجیبی نیست، اما آنچه از دید ما 
نباید پنهان بماند همکاری های اطالعاتی و 
امنیتی شیخ نشین های عربی حاشیه جنوبی 
خلیج فارس اســت و قطعاً باید آن ها جواب 

این رویکرد خود را پس بدهند. 
با این حال جنایت اخیر صهیونیست ها را در 
به شهادت رساندن دانشمند بزرگ هسته ای 
کشورمان  باید نوعی تقال در تداوم حیاتشان 
هم تعبیر کنیم. رهبر معظم انقالب چندی 
پیش فرمودند اســرائیل ۲5 سال آینده را 
نخواهد دید؛ این یک حقیقت بسیار آشکار 
اســت. در حال حاضر جریــان مقاومت بر 
خالف همه توطئه های دشمنان به نیروی 
مسلط منطقه ای تبدیل شده و قلب افکار 
عمومی را تســخیر کرده است. امروز فارغ 
از بحث فعــال بودن گروه هــای مقاومت 
فلســطینی، نیروهای مقاومت در لبنان و 
استان های جنوبی سوریه حضور چشم گیری 
دارند و این همسایگی ایران با سرزمین های 
اشغالی موضوعی است که صهیونیست ها 
نسبت به آن احســاس خطر می کنند و با 
انجام این حرکات انتحاری به حساب خود 

در صدد ضربه زدن به کشورمان هستند. 
آن ها در ظاهر با محاســبات دنیایی خود 
درصدد هستند با این گونه اقدام ها ملت ما 
را بترسانند و در تنگنا قرار دهند ولی غافل 
از این نکته هســتند ملتی که شــهادت را 
موهبتــی بزرگ می داند با ایــن اقدام های 
حقیر هیــچ گاه از اهــداف خود منصرف 
نخواهد شد. مگر هنگامی که آن ها احمدی 
روشن، شهریاری و علی محمدی و... را ترور 
کردند ما عقب نشستیم؟ ترور و جنایت در 
ذات آن هاست و هر چند شهادت دانشمند 
شــهید فخری زاده برای ما ضایعه بســیار 
بزرگی است، اما موجب انسجام ملت شده 
و شناخت ما از دشمن را کامل تر می کند. از 
سوی دیگر با ترور دانشمندان ما آن ها یک 
فرد را هدف قــرار داده اند، ولی با تفکر این 

شهدا چگونه می توانند مقابله کنند؟  
اکنون آنچه مهم اســت هوشیاری ماست. 
دشمن کارش دشمنی است پس باید خوش 
باوری ها را در چنین شرایطی کنار گذاشت. 
اقدام های جنایتکارانه رژیم صهیونیســتی 
مطمئناً بدون اطالع و پشتوانه آمریکا نمی 
تواند صورت گیرد و این موضوعی اســت 
که باید بسیاری به آن آگاه باشند. امروز در 
حالی که به تازگی جو بایدن به عنوان پیروز 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا معرفی 
شــده، برخی به این تحول چشم دوخته و 
بر خالف انذار چندباره رهبری از گفت و گوی 
دوباره با دشمن سخن می گویند. انتخابات 
ایاالت متحده تنها موجب تغییر مهره های 
سیاست خارجی واشــنگتن می شود، ولی 
سیاســت های کلی آن ها در دشــمنی با 
جمهوری اســالمی هیچ گاه تغییر نکرده 
است؛ پس نهایت بی خردی امید بستن به 

آمریکای بایدن است. 
در این شــرایط برخی به دنبال آن هستند 
این گونه القا کنند جمهوری اسالمی تا پایان 
دوره ترامپ به سیاست صبر راهبردی خود 
ادامــه می دهد و در بحث انتقــام و انتقام 
سخت، اقدامی نخواهد کرد. این جز تبلیغات 
رسانه ای مدیریت شده از سوی دشمن چیز 
دیگری نیست. پاسخ قاطع، هوشمندانه و 
بهنگام آن چیزی است که از دستگاه های 
اجرایی و امنیتی انتظار می رود. تروریســم 
دولتی اســرائیل هر لحظه بایــد خطر را 
احساس کند. اگر آن ها را آرام بگذارد، آن ها 
مــا را رها نخواهند کرد. اکنون مصالح ملی 
ایران وجوب پاســخ قاطع به این حماقت و 
به پاسخ واداشت عامالن این جنایت را طلب 
می کند و مناسبات جهانی نخواهد توانست 
در این موضوع تأخیری ایجاد کند. موضوع 
مهم دیگر به پاسخ واداشتن اتحادیه اروپا در 
مقابل این جنایت است. آن ها تمام سال های 
گذشــته در یک بــازی دوگانــه در حالی 
که در سیاســت های ضد ایرانی واشنگتن 
همراهی می کردند، چشم های خود را روی 
جنایت های سعودی - صهیونیستی بسته 

بودند اما حاال باید پاسخگو باشند. 
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یادداشت روز
  غالمرضا مصباحی مقدم 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
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 سیاســت/ مهدی خالدی  در حالی کــه این روزها 
داغ شــهادت »محسن فخری زاده« یکی دیگر از سربازان 
عرصه علمی کشورمان هنوز بر تن و جان مردم سنگینی 
می کند، رسانه ها نیز در سه روز گذشته بیکار ننشستند 
و هر کدام بر اســاس نوع رویکرد و گرایش فکری خود 
به تحلیل ابعاد احتمالی پاســخ تهــران به این جنایت 
پرداختند. در این میان هر چند رسانه های داخلی یکصدا 
بر حق و ضرورت خون خواهی جمهوری اسالمی در این 
جنایت از دولت خودســر آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
تأکید داشته اند، رسانه های خارجی و فارسی زبان بیگانه 
در صدد القای این نکته هستند که هرگونه پاسخ تهران 
به این جنایت مانند انداختن کبریت در انبار باروت است 

و منطقه را به سمت جنگ سوق خواهد داد. 

المیادین: ایران قواعد بازی را تعیین می کند»
خبرگزاری المیادین لبنان در گزارشــی به بررسی این 
موضــوع پرداخته و در این باره می نویســد: ایرانی ها در 
شناسایی جنایتکاران و اعالم معرفی آن ها بسیار سریع 
عمل کرده و وعده انتقام دادند. در این میان فرمانده ارتش 
ایران ســه طرف را به عنوان عامالنی که در جنایت ترور 
دانشمند هسته ای ایران دست داشته اند، معرفی کرد که 
عبارتند از آمریکا،  رژیم صهیونیستی و سازمان مجاهدین 
خلق. اهمیت این تشخیص زودهنگام عامالن جنایت ترور 
شهید محسن فخری زاده در آن است که ایران را متعهد 
به انتقام کرده است که ابعاد، سطح و اهداف پاسخ و انتقام 
خود را به زودی تعیین می کند. در ادامه این گزارش آمده 
اســت: همان طور که  در اظهارات فرمانــده ارتش ایران 
مشخص بود گزینه های انتقام و پاسخ عامالن این جنایت 
نامحدود و باز است. ایران از زمان شهادت سردار سلیمانی 
به دســت نیروهای آمریکایی قواعد جدیدی در منطقه 
ترسیم کرده است: چشم در چشم و پاسخ متقابل. در این 
میان تحلیلگران اتفاق نظر دارند با توجه به توازن قدرت 
و توانایی بازدارندگی محور مقاومت در منطقه، این اتفاق 

منجر به یک تقابل گسترده نخواهد شد. 

نزنیم، می زنند»
در این بین به نظر می رسد برخی به دنبال آن هستند با 
کوبیدن بر طبل فرصت مذاکره دوباره با دولت تازه روی 
کار آمده آمریکا، همه تقصیرها را گردن ترامپ بیندازند و 
جمهوری اسالمی را از انتقام گیری منصرف کنند و به این 

طریق برای رژیم صهیونیستی و ادامه جنایاتش حاشیه 
امن ایجاد کنند. متأسفانه در داخل هم برخی در این دام 
افتاده اند و از »انتقام در زمان مناســب« سخن می گویند. 
اما تجربه تاریخی جمهوری اســالمی نشان داده هر گاه 
ما عقب نشســته و کوتاه آمده ایم، آن ها جری تر شده و 
خسارات بیشتری بر ما وارد ساخته اند. امام خمینی)ره( 
سال ها پیش در موضوع مقابله با توطئه دشمنان فرمول 
کاری ارائه کــرده و فرموده اند: »نه از     ارتباط با متجاوزان 
خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه 
با بصیرت و با   چشــمانی باز به دشــمنان خیره شوید و 
آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای     آرامتان 
نمی گذارند. « بر اساس این رویکرد اگر نزنیم آن ها می زنند 

و هر عقب نشینی به معنی پیشروی دشمن خواهد بود. 
پرویز امینی جامعه شــناس سیاســی در یادداشتی به 
همین موضوع اشاره کرده و در مطلبی به بررسی نحوه 
واکنش رئیس جمهور به ترور شهید محسن فخری زاده 
پرداخته اســت و در 6 بند توضیح می دهد که چرا این 
موضع گیری غلط و بســیار خطرناک است. وی در این 
باره نوشته است: اعالم موضع جناب روحانی درباره ترور 
شهید فخری زاده مبنی بر اینکه پاسخ به این ترور موکول 
به زمان مناسب است و ما با پاسخ در زمان حاضر در دام 
صهیونیست ها نخواهیم افتاد، در واقع صورت دیپلماتیک 
این گزاره اســت که عماًل قرار نیســت به ترور پاسخی 
داده شود. برداشت عمومی در داخل و خارج این است. 
امینی در ادامه آورده است: فرض رئیس جمهور در اعالم 
چنین مواضعی آن است که با پیروزی بایدن، بازگشت 
دولت آمریکا به برجام دور از انتظار نیست. بنابراین در 
این شــرایط انجام مقابله به مثل در برابر این ترور، مانع 
بازگشت بایدن به برجام خواهد شد. اگر چه این فرض 
حتی از سناریوهای مورد استفاده کودکان در خاله بازی 

نیز خیالی تر و فانتزی تر است.

خون خواهی اما نه انتقام کور»
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر سیاسی نیز در گفت و گو با 
قدس در باب نحوه پاســخ احتمالی ایران به جنایت تازه 
رژیم صهیونیستی می گوید: یکی از اهداف هر تروری این 
اســت که دل ملت را خالی و آن هــا را دچار ترس کند. 
اما از آنجا که »ما ملت شهادتیم« نه تنها از شهادت نمی 
ترسیم، بلکه ملت ما از آن استقبال هم می کنند و همین 
مسئله رمز پیروزی و عامل ناکامی توطئه دشمنان است. 
ســلیمی نمین می افزاید: اما در مــورد اینکه جمهوری 
اسالمی به جنایت اخیر چه پاسخی می دهد و این پاسخ 
در چه سطحی خواهد بود، باید توجه داشت که موضوع 
خون خواهی امری مســلم اســت، ولی قطعاً انتقام کور 
نخواهد بود. در این معنی گاهی در مقابل جنایت واکنشی 
صورت می گیرد و معلوم نیست چقدر بر دشمن اثر بگذارد 
اما در نوع انتقام آگاهانه واکنشی مد نظر است که بیشترین 
ضربه را به دشــمن بزند و آن ها را در اقدام های خصمانه 
بعدی در تنگنا قرار دهد و آنچه مد نظر تهران است، این 

نوع واکنش است. 
این تحلیلگر سیاسی با اشــاره به اینکه در کنار موضوع 
انتقام بحث رسواسازی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی 
هم موضوع جدی ای هست، ادامه می دهد: این نخستین 
بار نیست که چنین جنایتی از سوی صهیونیست ها صورت 
گرفته و یک دانشمند کشورمان هدف قرار می گیرد. نکته 
مهم تر این اســت که در این ترور ها افــرادی هدف قرار 
می گیرند که در عرصه علمی کشور پیشرو هستند، نه افراد 
سیاسی. از سوی دیگر این حمالت تروریستی محدود به 
ایران نبوده و حتی در کشورهایی مانند مصر و اردن که 
به ظاهر با صهیونیست ها در صلح هستند، دانشمندان و 
علمای بســیاری هدف قرار گرفته اند. پس آنچه در این 
مقطع مهم به نظر می رســد، رسواسازی چهره تروریسم 
دولتی صهیونیست است. سلیمی نمین تأکید می کند: در 
این بین در حوزه داخلی نقش و رسالت مجلس مهم است. 
مجلس دیروز با تصویب طرح اقدام برای لغو تحریم ها اقدام 
خوبی در پیش گرفت و امیدوار هســتیم این مسئله به 
قطع شدن پای بازرسان آژانس انرژی اتمی از ایران منجر 
شود. اما باید توجه داشت که رژیم صهیونیستی یک غده 
سرطانی و دولت تروریست است و این گونه نیست که با 
این اتفاق آن ها از ضربه زدن به ما دست بردارند، پس ما 
باید هوشیار باشیم و سعی کنیم تمام حیطه های نفوذ را 

ببندیم و دسیسه های آن ها را خنثی کنیم. 

گزارش

تالش رسانه ای بیگانگان برای اثرگذاری بر تصمیم کشورمان در خون خواهی دانشمند شهید دکتر فخری زاده

برای صهیونیست های تروریست حاشیه امن ایجاد نکنیم

تصویب و اجرایی 
شدن طرح، 

درنهایت دولت را 
مکلف می کند تا 

چنانچه طرف های 
برجام به تعهدات 
خودشان عمل 
نکردند ایران از 
پروتکل الحاقی 
که داوطلبانه آن 
را پذیرفته و اجرا 
کرده، خارج شود

بـــــــرش
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اجرای سومین مرحله طرح سفره های مهربانی در شهرستان قدس   آستان: با همکاری کانون های بیست گانه خدمت رضوی استان تهران و خادمیاران و مسئوالن کانون های رضوی سومین مرحله طرح 
سفره های مهربانی در شهرستان قدس آغاز شد. علیرضا جانه، معاون کانون خدمت رضوی استان تهران با بیان اینکه جامعه هدف در ارائه خدمات و اقدام های کانون های خدمت رضوی، خانواده های نیازمند هستند، 
گفت: سومین مرحله طرح سفره های مهربانی با تهیه کارت هایی ویژه با اولویت خانواده های نیازمند شناسایی شده اجرا می شود و به این ترتیب این خانواده ها می توانند به مدت سه ماه از طرح نان رضوی بهره مند شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 wگزارشی از فعالیت های آستان قدس رضوی در زیارتگاه آیت اهلل مدرس

قصه مزار آقای شهید 

آستان/ وجیهه تقی زاده: 83 سال پیش، غروب دهم آذر نزدیک افطار، 
شهر کاشمر را غم و اندوهی سنگین فرا گرفته بود؛ این شهر کهن، پیکر 
پاک فرزندی از نســل امام حســن مجتبی)ع( را در آغوش گرفت که 
همچون اجدادش آزادانه زیست و به جرم شجاعت، شهامت و مبارزه با 

ظلم و جور به دیدار یار شتافت.
ـ.ش در سرابه کچو از  آیت اهلل سیدحسن مدرس)ره( در ســال 1249 ه
توابع اردستان استان اصفهان در خانواده ای مذهبی و اهل علم متولد شد. 
تحصیالت خود را از سن 6 سالگی نزد جدش سیدعبدالباقی آغاز کرد و 
مدت 13 ســال در اصفهان و هفت سال در نجف از محضر علمای بزرگ 
عصر کسب فیض کرد و به درجه اجتهاد رسید. سپس به ایران مراجعت 
و تدریس را در مدارس جده کوچک و بزرگ اصفهان شروع کرد و در این 
زمان به مدرس مشهور شــد. همزمان با دوره دوم مجلس از طرف علما 
به عنوان عالم تراز اول به مجلس شــورای ملی راه یافت. از دوره سوم تا 
پایان دوره ششم نیز توسط مردم تهران به نمایندگی مجلس برگزیده شد. 
مهاجــرت در جریان جنگ جهانی اول به قم، مخالفت با قرارداد 1919، 
مبارزه با اســتبداد داخلی و استعمار خارجی از مهم ترین حوادث زندگی 
سیاسی اش بود و همین اقدام ها و عملکردش منجر به تبعید وی به خواف 
در سال 1307 شد. سرانجام، پس از 9 سال به دستور رضاشاه، میرزا کاظم 
جهانسوزی؛ افسر شهربانی به اتفاق دو مأمور دیگر در دهم آذر ماه 1316 
برابر با 7 رمضان، آیت اهلل سیدحسن مدرس را حین افطار، ابتدا مسموم 
کردند و پس از آنکه متوجه شدند سم در او اثر نکرده با انداختن عمامه بر 

گردنش در حال رکوع نماز، وی را به شهادت رساندند.

زیر پرچم زیبای امام رضا)ع( »
اگر چه عامالن رضاخان، در نیمه های شب آیت اهلل سیدحسن مدرس را 
در غربت به شهادت رساندند و پیکر پاکش را شبانه و مخفیانه به خاک 
سرد سپردند؛ اما دیری نپایید که با آگاهی مردم از جریان شهادت آیت اهلل 
مدرس)ره(، در ابتدا مردم کاشــمر به صورت مخفیانه به زیارت قبر این 
شــهید می  رفتند و در تاریکی شــب گچ و آجر می بردند و ظاهر قبر را 
می ساختند؛ ولی روزها مأموران شهربانی آن را خراب می کردند. در این 
زمان مدرس، به آقای شهید معروف شد. پس از وقایع شهریور 1320 و 
تبعید رضاخان، مردم بر تربت پاک آیت اهلل مدرس)ره( جمع شدند و به 
کمک هم قبر را تا ارتفاع یک متر از زمین باال آوردند و روی آن ســنگ 
کوچکی نصب کردند که بر آن نوشــته شده بود: »قبر آقای شهید«. یک 
دهه پس از شــهادتش، دوست داران و ارادتمندان او جرئت یافتند که به 
بازسازي آرامگاه آن شهید بپردازند. در این زمان برای مرمت مزار شهید 
مدرس، هیئت امنایی تشکیل شد که به موجب وکالت نامه  ای، عبدالعلی 
باقی مأمور شد تا به کاشمر عزیمت کند و اقدام هایی را طبق نظر هیئت 
امنا انجام دهد و ضمن ساخت مقبره، در اطراف آن ساختمان هایی احداث 
کند. در این زمان )سال 1332( مرحوم سیداسماعیل فرزند شهید مدرس 
نیز در ســاخت این آرامگاه همکاری می کرد. با پیروزی انقالب اسالمی، 
حضرت امام خمینی)ره( که خــود از پیروان صدیق آن بزرگوار بودند و 
همیشه با احترام خاصی از شــهید مدرس یاد می  کردند، در حکمی از 
آستان قدس رضوی خواستند مزار شهید مدرس)ره( به شکل آبرومندی 
ساخته شود. بنای باشکوه زیارتگاه شــهید آیت اهلل مدرس)ره( در سال 
1367 شــامل بقعه مرکزي و 9 رواق به مســاحت حــدود هزار و 250 
مترمربع زیربنا مورد بهره برداری قرار گرفت. در ســال 1373 طی حکم 
مقام معظم رهبری، تولیت زیارتگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( به آستان 
قدس رضوی واگذار شــد و این ابتدای راه آســتان قدس رضوی برای 

شکوفایی این قطب فرهنگی بود. 

قطب فرهنگی شهرستان کاشمر»
با تالش آســتان قدس رضوی، در حال حاضر وســعت زیارتگاه شهید 
آیت اهلل مدرس)ره( بیش از 25 هزار مترمربع است که شامل 5هزار و 500 
مترمربع زیربنا و 20 هزار مترمربع فضاســازی صحن ها و آبنما می شود. 
ساخت سالن چندمنظوره با مساحت 2 هزار مترمربع با همکاري مجلس 
شوراي اســالمي، ساخت واحدهای تجاری، فراهم کردن امکانات رفاهی 
برای زائران و مجاوران شامل آشپزخانه عمومی و ایجاد فضاهای مناسب 
برای اســکان مسافران از دیگر فعالیت های عمرانی صورت گرفته در این 
زیارتگاه است. عالوه بر آن کتابخانه مجتمع فرهنگي به عنوان کتابخانه 
نمونه مشارکتي کشور با دارا بودن بخش هاي محققان، اینترنت، سمعي و 
بصري، قفسه باز و سالن هاي مطالعه، 80 هزار جلد کتاب در زمینه هاي 
مختلف، 11هزار منبع دیجیتال و 100 عنوان نشریه، بزرگ ترین کتابخانه 
منطقه محسوب مي شود و همواره در تالش است با به روزرساني منابع خود 
خدمات شایاني را به جامعه علمي شهرستان به ویژه نسل جوان ارائه کند. 
همچنین موزه »آثار و اســناد شهید مدرس« با گردآوري مجموعه کامل 
اســناد، آثار، کتب و مقاالت مربوط به این شــهید تالش می کند بانک 
اطالعات خود را تکمیل کرده و به عنوان مرکز مدرس شناسي در کشور 
شناخته شود. این گنجینه هم اکنون داراي مجموعه اي از وسایل شهید 
مدرس از جمله دو عدد قرآن، چراغ روشنایي، عبا، سجاده و قباي شهید 
مدرس است که گواهي بر زندگي ساده این عالم مجاهد است. زیارتگاه 
شهید آیت اهلل مدرس)ره( با دارا بودن زائرسرا، فرهنگسرا و کتابخانه، موزه، 
فضای سبز و گل های زیبا همراه با آبنما و نورپردازی متنوع، وجود فضای 
اســکان موقت و اجرای برنامه های مختلف در حوزه های قرآن و معارف 
اســالمی، نماز و دعا، تبلیغات و انتشــارات مذهبی و فرهنگی، هنری و 
ورزشی و تکریم زائر و موقوفات توانسته همه ساله مسافران و زائران زیادی 

را جذب خود کند.  

فعالیت در بستر فضای مجازی»
در سال جاری، با توجه به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا، فعالیت های 
زیارتگاه شهید مدرس)ره( با همکاری ستاد مقابله و پیشگیری با کرونا، 
طبق دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد که می توان به برگزاری ویژه 
برنامه هاي مراسم احیا و شب زنده داري شب های پرفضیلت قدر و دهه اول 
محرم، برپایی نمایشگاه کتاب و هیئت ویژه کودکان، گرامیداشت نام و یاد 
شــهدا با اجرای ویژه برنامه »چهل شب با چهل شهید« در گلزار شهدای 
زیارتگاه همراه قرائت و تفســیر موضوعی قرآن کریم، ویژه برنامه »آبروی 
محله« با محتوای عزاداری و سخنرانی و تجلیل از خانواده معظم شهدا در 
درب منازل خانواده شهدا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در زیارتگاه 
شهید آیت اهلل مدرس)ره( کاشمر اشاره کرد. تولید محتوای فرهنگی با تهیه 
کلیپ های کوتاه با حضور کارشناسان مذهبی در مناسبت های مختلف 
ویژه شــبکه های مجازی، برگزاری مراسم مذهبی والدت یا شهادت ائمه 
اطهار)ع( در طول سال و قرائت ادعیه و زیارات به صورت مجازی از جمله 
برنامه های اجرا شده مجتمع فرهنگی شهید آیت اهلل مدرس)ره( از ابتدای 

سال جاری بود.

 آســتان   پیکر دانشــمند هسته ای 
و موشــکی کشــورمان شــهید محسن 
حــرم  در  شــب  شــنبه   فخــری زاده 

امام رضا)ع( طواف داده شد. 
پیکر شهید محســن فخری زاده؛ رئیس 
ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
که جمعــه 7 آذرماه جاری در آبســرد 
دماوند ترور شــد و به شــهادت رسید 
شنبه شــب در حرم رضوی طواف داده 
شد و سپس برای انجام تشییع و تدفین 

به قم منتقل شد.
در این طواف که به دلیل رعایت شدید 
پروتکل های بهداشــتی در حرم رضوی 
بدون حضور مردم شهیدپرور برگزار شد، 
تعدادی از خدام حــرم رضوی با قرائت 
قرآن کریم و مداحــی در رواق مبارکه 
دارالذکر یاد و نام این شهید واالمقام را 

گرامی داشتند.
در این مراســم خانواده شهید فخری زاده، 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و مدیر 

عالی حرم مطهررضوی حضور داشتند.
محســن  شــهید  دانشــمند  همســر 
فخری زاده در حاشــیه زیــارت و طواف 
پیکر این شــهید واالمقام  در حرم   مطهر 
رضوی گفت: شهید فخری زاده ارادت و 
عالقه خاصی به امام رضا)ع( داشــت و 
در ســفری که برای پابوسی امام هشتم 
به مشــهد آمده بودیــم در دیداری که 
با تولیت آســتان قدس رضوی داشتند 
اعــالم کردند کــه در قالــب خادمین 
علمــی و نوآوری با این بــارگاه ملکوتی 
همکاری کنند و شــهید با اینکه به این 
موضوع خیلی عالقه داشت اما به خاطر 

محدودیت هایی که برای ایشان در رفت 
و آمد وجود داشــت نمی توانســتند به 

صورت رسمی در کشیک حضور یابند.
وی ادامه داد: بــا این  حال چون تولیت 
آســتان قدس رضوی می دانســتند که 
ایشان دانشــمند و محقق اســت از او 
خواستند تا در حوزه نوآوری حرم مطهر 
خدمــت کند و مــواد ضدعفونی کننده 
مخصوصی برای استفاده در حرم تولید 
کنــد که او قبول کــرد و انجام این کار 

را به تیــم تحقیقاتی اش ســپرد. البته 
نمی دانم تا کجــا این کار پیش رفت اما 
شهید فخری زاده همیشه ارادت و عالقه 

قلبی به امام رضا)ع( داشت.
همچنیــن یکــی از خادمــان علمی و 
خادمیــاران حوزه نــوآوری حرم مطهر 
رضــوی در محکومیــت ایــن اقــدام 
تروریســتی پیامی را قرائت کرد: اقدام 
مذبوحانه و جنایتکارانه ترور دانشــمند 
برجســته و ممتاز هســته ای و دفاعی 

کشور شهید نوآوری محسن فخری زاده 
که به ســبب خشم دشــمنان کوردل 
انقالب اســالمی از پیشرفت های علمی 
ناامیدی  اســالمی،  نظام  و تکنولوژیکی 
از مقاومــت و اقتدار بی بدیل ملت بزرگ 
ایــران در برابــر تحریم ها و فشــارهای 
ظالمانــه و بی ســابقه اســتکبار جهانی 
اســت و با عجز کامل به حذف فیزیکی 
مؤثر  و  علمی، خدمتگزار  شخصیت های 

روی آورده اند، شدیداً محکوم است.
ما خادمان نوآوری آستان قدس رضوی 
در کنار ســایر عزیــزان جامعه علمی، 
دانشگاهی و نوآوری اجازه نخواهیم داد 
هدف شوم ناکســان محقق شود، کار و 
پرچم شهدای علمی زمین بماند و تردید 

و ناامیدی در جامعه علمی ایجاد شود.
هــر قطــره از خــون شــهدای عزیزی 
مانند شــهریاری ها، احمدی روشــن ها، 
علی محمدی هــا، رضایی نژادها، تهرانی 
مقدم هــا، ســلیمانی ها و فخری زاده ها، 
شــجره طیبه انقالب را آبیاری و بالنده 
خواهد کرد و آن کــس که بزرگ ترین 
دارایــی خود، یعنی جــان خویش را با 
خداوند معاملــه کند، قدم در راه تحقق 
اراده الهی بر زمین نهاده اســت و خود 
خداونــد ضامن به ثمر رســیدن اهداف 
اوســت. همان گونه کــه در طول این 
ســالیان بارها و بارها بــه تجربه اثبات 
شده اســت، ترور و به شهادت رساندن 
فرزندان این انقالب، نــه تنها خللی در 
حرکت عظیم این ملت ایجاد نکرده بلکه 
باعث سرعت بخشــیدن به این نهضت 

نورانی شده است.

همسر شهید در مراسم تشییع خبر داد 

توزیع بسته های حمایتی بین پروژه تحقیقاتی شهید فخری زاده برای حرم مطهر رضوی 
خانوارهای کم برخوردار آملی 
آستان: در قالب رزمایش کمک های مؤمنانه 
و به همت خادمیاران رضوی 100بســته 
حمایتــی بیــن خانوارهــای کم برخوردار 
شهرستان آمل توزیع شــد. کانون محلی 
خدمت مسجد امام حسین)ع( شهرستان 
آمل با مشارکت خیران بیش از 100 سبد 
حمایتی و معیشــتی به ارزش هر ســبد 
یک میلیــون و 700 هزار ریال تهیه و بین 
این شهرســتان  خانواده های کم برخوردار 
توزیــع کردنــد. در این بســته حمایتی و 
معیشتی اقالم مورد نیاز از قبیل ماکارونی، 
مرغ، مایع ظرفشویی، قند، چای، رب گوجه 

و... تهیه و بسته بندی شده بود.

کمک رسانی به بیماران 
کرونایی در اهواز 

آستان: مسئول دبیرخانه کانون های خدمت 
رضوی اســتان خوزســتان از اجرای طرح 
مشترک خدمت رسانی به بیماران کرونایی 
و کادر درمان بیمارستان ها با همکاری حوزه 
علمیه و خادمیاران رضوی در اهواز خبر داد.

حجت االســالم دانیــال اریکه با اشــاره به 
برگزاری طرح مشــترک حــوزه علمیه و 
خادمیاران رضوی در اهــواز بیان کرد: این 
طرح به مــدت 60 روز و با حضور 200 نفر 
اجرا شــد. وی تصریح کرد: حاضران در این 
طرح با حضور در بیمارستان های درگیر با 
کرونا ضمن سرکشی و دلجویی از بیماران 
بستری شده، خادمان سالمت را نیز در امور 
مختلف خدمت رسانی به بیماران همراهی 
کردند. مسئول دبیرخانه کانون های خدمت 
رضوی استان خوزســتان با اشاره به اینکه 
خادمیاران رضوی استان خوزستان با تأسی 
از حضرت علی بن موســی الرضــا)ع( در 
عرصه های مختلف به یاری هموطنان خود 
می پردازند خاطرنشــان کــرد: این طرح با 
مشارکت حوزه های علمیه و کارگروه سالمت 

دفتر خدمت رضوی خوزستان برگزار شد.

بسته های کمک تحصیلی به 
نیازمندان دشتستانی رسید

آســتان: مســئول دفتر خدمت رضوی 
شهرستان دشتســتان از توزیع 350 بسته 
معیشتی و کمک تحصیلی بین نیازمندان و 
آسیب دیدگان از بیماری کرونا در شهرستان 

دشتستان خبر داد.
عباس اسدی، مسئول دفتر خدمت رضوی 
شهرســتان دشتســتان گفت: همزمان با 
هفته بســیج، هشــتمین مرحله رزمایش 
کمک های مؤمنانه با هدف توزیع 350 بسته 
معیشتی و کمک تحصیلی بین نیازمندان 
و آســیب دیدگان از بیماری کرونا در شهر 

برازجان برگزار شد.
وی اضافه کرد: به همت خادمیاران رضوی 
این شهرستان تعداد 250 بسته معیشتی 
هر کدام بــه ارزش 2 میلیون و 500 هزار 
ریال و همچنین تعداد 100 بسته تحصیلی 
هر کدام به ارزش یک میلیون و 500 هزار 
ریال با همکاری پایگاه مقاومت بسیج امام 
خامنه ای، هیئت سائلین الزهرا)س(، کانون 
اندیشه مسجد امام  حسین)ع(، گروه جهادی 
شهید حججی و مرکز نیکوکاری حضرت 
فاطمه معصومه)س( و با حضور مسئوالن 

شهرستان دشتستان تهیه و توزیع شد.
ایــن بســته های معیشــتی و تحصیلی 
بــه خانواده هــا و دانش آمــوزان نیازمند و 

آسیب دیده شهر برازجان اهدا شد.

 کمک به محرومان قائم شهر 
به نیت امام مهربانی ها 

آستان: کانون هــای محلی خدمت رضوی 
شهرستان قائم شهر به مناسبت هفته بسیج 
و ســالروز وفات حضــرت معصومه)س(، 
خدمات مختلفی از جملــه تهیه و توزیع 
گوشت گوسفند، گوشــت مرغ، سبد کاال، 
کارت هدیــه، مرکبات بــرای نیازمندان و 
بیماران با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
انجــام دادند. ختم قــرآن کریم و 22 هزار 
صلوات به نیت کریمــه اهل بیت حضرت 
فاطمه معصومه)س(، شهدا و درگذشتگان 
بســیجی، همچنین ویزیت و ارائه خدمات 
رایگان پزشــکی از قبیل زنــان و زایمان، 
ســرم تراپی و تزریقات بیمــاران محروم و 
برگزاری مراسم روضه خانگی در شب شام 
غریبان وفات حضرت فاطمه معصومه)س( 

از دیگر فعالیت های این کانون هاست.
گفتنی اســت، کانون های محلی خدمت 
رضوی شهید عبدی، شهید صادقی، شهید 
روحانی، شــهدای چشمه ســر و شهدای 
مسجدالرســول)ص( کانون هایی بودند که 
در این فعالیت های خداپسندانه همیاری و 

مشارکت داشتند.

سرزمین آفتاب 

گزارش
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 آستان  همزمــان با هفته بســیج مستضعفین و در 
راســتای تکریم شــاعران بســیجی و ایثارگر آستان 
مقدس رضوی دارای ســابقه حضور در هشــت سال 
دفاع مقدس، مصطفی خاکســار قهــرودی؛ قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی و حجت االسالم والمسلمین 
حجــت گنابادی نــژاد؛ معاون تبلیغات اســالمی این 
آستان مقدس در منزل حاج سیدرضا مؤید از شاعران 
آیینی پیشکسوت کشــور با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی در مدت  زمانی محدود حضور یافتند و از 

این شاعر برجسته عرصه شعر آیینی عیادت کردند.
به گزارش آستان نیوز، مصطفی خاکسار قهرودی روز 8 
آذرماه در حاشیه این دیدار با اشاره به اینکه همزمان 
با هفته پربرکت بســیج تصمیم بــر تکریم مداحان و 
شاعران بسیجی و ایثارگر آستان مقدس رضوی دارای 
سابقه حضور در هشت سال دفاع مقدس گرفته شد، 

اظهار کرد: امروز خدمت جناب حاج ســیدرضا مؤید 
از شــاعران آیینی برجسته کشور و باسابقه در عرصه 

فعالیت های جهادی و انقالبی رسیدیم.
وی با بیان اینکه این پیشکســوت شعر آیینی با ذوق 
و سلیقه بی نظیر خود در عرصه شعر و شاعری، اشعار 
و آثار بســیار ناب و پرمحتوایــی را برای محبان اهل 

 بیت)ع( خلق کرده اســت، افزود: اشعار آیینی سروده 
شــده توسط جناب آقای مؤید آن قدر پرمحتوا، ناب و 
تأثیرگذار است که بسیاری از مداحان اشعار ایشان را 
می خوانند و مفهوم این اشعار بر جسم و روح مستمع 

اثر می گذارد.
قائم  مقام تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: بدون 
شک اشعار این شاعر برجسته کشوری و پیشکسوت شعر 
آیینی برکات بســیاری برای حال و آینده جامعه دارد از 
همین رو برای این شاعر والیی و انقالبی از درگاه خداوند 

منان آرزوی صحت، سالمتی و عافیت می کنم.
گفتنــی اســت؛ در پایان این دیدار به  رســم تکریم، 
احترام و یادبود از ســوی مصطفی خاکسار قهرودی 
تابلویــی منقوش به نــام مبارک حضــرت علی بن 
موسی الرضا)ع( و بســته های متبرک رضوی به حاج 

سیدرضا مؤید اهدا شد.

خبـر
مصطفی خاکسار قهرودی به دیدن حاج سیدرضا مؤید رفت

عیادت قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از شاعر آیینی کشور 

 آســتان   همزمان با آغاز فصل سرما طرح توزیع 
لباس زمســتانه میان 7 هزار و 500 دانش آموز دختر 

و پسر کم برخوردار شهرستان سرخس آغاز شد.
هادی غالمی، مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی 
صبح 9 آذرماه در حاشیه اجرای این طرح اظهار کرد: 
با دســتور تولیت آســتان قدس رضوی و با توجه به 
آغاز فصل ســرما 7 هزار و 500 لباس زمستانه میان 
دانش آموزان کم برخوردار شهرستان سرخس در قالب 

طرح معین الضعفا)ع( توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه این البسه زمستانه در پنج سایز 
پســرانه و دخترانه برای رده سنی 9 تا 14 سال تهیه 
شــده اســت، افزود: در قالب این طــرح 32 گروه از 
خادمان و خادمیاران رضوی اقدام به توزیع 7 هزار و 
500 لباس زمســتانه میان دانش آموزان پسر و دختر 
کم برخوردار شهرستان سرخس و 72 روستای تابعه 

آن کردند.
وی با بیان اینکه این طــرح با اعتباری افزون بر 10 
میلیارد ریال اجرایی شــد، خاطرنشــان کرد: در این 
طــرح شناســایی دانش آموزان بی بضاعــت عموماً با 
همکاری کانون های خدمت رضوی، اداره کل آموزش 
و پرورش، ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امداد امام 

خمینی)ره( شهرستان صورت پذیرفته است.
غالمی با اشــاره بــه موقوفات آســتان قدس رضوی 
در شهرستان ســرخس، گفت: این طرح در راستای 
رویکــرد تولیت آســتان قــدس رضوی نســبت به 
بهره مندی محرومان مناطق موقوفه دار از عواید وقف 
صورت می گیرد و ان شاءاهلل در سایر مناطق موقوفه دار 

آستان قدس نیز اجرایی خواهد شد.
غالمی با بیان اینکه حمایت مادی و معنوی امروز ما از 
دانش آموزان کم برخوردار می تواند موجب کاهش فقر و 

معضالت اجتماعی در آینده شود، تصریح کرد: اقدام های 
محرومیت زدایی مدیریت امــور مجاورین بنیاد کرامت 
رضوی در قالب طرح معین الضعفا)ع( اجرایی می شود و 
شامل سه عرصه امور عمرانی و توانمندسازی، بهداشت و 

درمان و فرهنگی و مذهبی است.
مدیر امور مجاوریــن بنیاد کرامت رضوی از تمام مردم 
نیک اندیــش و خیر ایران اســالمی بــرای همکاری و 
همراهی در طرح های محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضــوی دعوت و ابراز کرد: ســامانه وقف و نذر رضوی 
بــه نشــانی nazr.razavi.ir و کد دســتوری 8#* 
درگاه هایی هســتند که تمام افراد می توانند با ورود به 
آن ها نیات خیرخواهانه خود را در امر یاری رساندن به 

نیازمندان ادا کنند.
امام جمعه ســرخس نیز در حاشــیه این برنامه گفت: 
موقوفات بسیاری به برکت وجود مقدس حضرت رضا)ع( 
در شهرستان ســرخس وجود دارد که این امر نشان از 
ارادت ویژه مردمان این شهر به آستان مقدس رضوی در 

طول تاریخ دارد.
حجت االســالم والمســلمین محمد بختیاری افزود: 

امروز با دســتور تولیت آســتان قــدس رضوی و در 
آســتانه فصل سرما 7هزار و 500 کاپشن به کودکان 
نیازمند این شهرســتان اهدا شد که جای قدردانی و 

تشکر دارد.

قدردانی فرماندار سرخس از فعالیت های »
محرومیت زدایی آستان قدس 

فرمانــدار شهرســتان ســرخس ضمــن قدردانی از 
اقدام های شایسته و ارزشــمند آستان قدس رضوی 
در استان به ویژه شهرستان سرخس، بر تأثیر بسزای 
فعالیت های محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در 

منطقه تأکید کرد.
محمدرضا رجبی مقدم با اشــاره به اقدام های آستان 
قدس در این راستا گفت: آستان قدس رضوی مانند 
دیگــر نهادهای نظــام وارد میدان شــد و با جدیت 
حرکت های ارزشــمند و بســیار قابــل مالحظه ای 
را در مســیر رفــع محرومیــت و گرفتــاری مردم و 
آســیب دیدگان از کرونا در استان خراسان رضوی به 

خصوص شهرستان سرخس ساماندهی کرد.
وی همچنین ابراز کرد: در حرکتی برنامه ریزی شده 
و هماهنگ از ســه هفته پیش، نیازمندان شناسایی 
شده و این طرح حمایتی در شهر سرخس به مرحله 
اجرا درآمد که بی تردید اجرای این دســت طرح های 
ارزشــمند، تأثیر بســزایی در نقش فرهنگی آستان 

قدس رضوی در منطقه دارد.
این مقام مســئول اضافه کــرد: اقدام های فرهنگی، 
ســاخت اماکن ورزشــی، اجــرای برنامه های متعدد 
مذهبی در هیئت ها و مساجد که توسط آستان قدس 
رضوی در شهرســتان سرخس به ســرانجام رسیده، 

قابل قدردانی است.

گزارش

همزمان با آغاز فصل سرما و با دستور تولیت این آستان انجام شد

طرح حمایتی آستان قدس رضوی برای دانش آموزان محروم سرخسی
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تألیف کتابی در حوزه فلسفه صدرایی برای دانشگاه های غربی  اندیشه: پس از کتاب سید حسین نصر، استاد دانشگاه جورج واشنگتن که 50 سال پیش درباره مالصدرا تألیف شد، »زندگی و فلسفه 
مالصدرا« تألیف سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی، مهم ترین کتاب انگلیسی در معرفی فلسفه مالصدرا به عنوان یک نظام فلسفی مستقل به دانشجویان دانشگاه های غربی است. این کتاب یک اثر اصلی در زبان 
انگلیسی است، زیرا مهم ترین جنبه های فلسفه مالصدرا را به طورمستقیم براساس نوشته های مختلف او به زبان عربی مانند اسفار اربعه، شواهد الربوبیه، حکمت عرشیه، المشاعر و المبداء و المعاد، تبیین کرده است.
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 اندیشه/ محســن فاطمی نژاد   »ما 
حکمرانی می خواهیم که یک ویژگی داشته 
باشــد و آن توانایی حل مســائل ماســت. 
مســائل ما، مســائل جامعه ایران هستند 
که خــاص خودمان اند«. این ها بخشــی از 
نظرات دکتر سینا کلهر، عضو هیئت علمی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
و دانش آموختــه دکترای جامعه شناســی 
فرهنگی اســت که ســال گذشــته و پس 
از برگــزاری انتخابات مجلس در نســبت 
»حکمرانــی« و »حل مســئله« در همین 
صفحه منتشر شد. امســال به بهانه انتشار 
با عنوان »مسئله شناســی  ایشــان  کتاب 
فرهنگی« سعی کردیم پاشنه در بحث را به 
ســمت مباحث فرهنگی بچرخانیم که در 

ادامه آن را از نظر می گذرانید. 

جناب کلهر! در گفت وگوی ســال   
با  اسالمی  انقالب  فرمودید  گذشــته 
گذشــت چهار دهه از آن، خود تجربه 
در بحث  زیســته ای دارد که مثــالً 
موسیقی اآلن دیگر باید به این رسیده 
باشد که به مداحی یا موسیقی مذهبی 
باید بیشتر بها دهد. سؤالم این است که 
با فربه شدن امر رسانه ای و تکثری که 
هر روز فراگیر تر می شود، چه باید کرد؟ 
اینجا علی القاعده نمی توان نسخه واحد 

پیچید.
ابتدا دو نکته را باید از همدیگر تفکیک کنیم: 
یک اینکه شیوه مواجهه ما با مسئله ها و نحوه 
و روش حل مســئله ما چیست که مبنای 
گفت وگوی قبلی ما بــود و دوم اینکه ما با 
تکثر و پراکندگی مسئله ها چه کنیم؟ یعنی 
هر روز که در این جامعه با یک مسئله جدید 
روبه رو می شویم، در حالی که مسئله قبلی 
هنوز سرجای خودش است. در واقع گویی 
هر لحظه و هر آن، انبوهی از مســئله ها ما 
را احاطه کرده اند و ما در محاصره مسئله ها 
قرار گرفته ایم. دقیقاً همین عبارت هایی را که 
می گویم بخش هایی از کتاب است که سعی 
کرده ام نشــان بدهم چطور اصالت دادن به 
مسئله ها و ذهنیت مسئله گرا به جای ذهنیت 
راه حل گرا، عمالً موجب می شــود احساس 
کنید کالف ســردرگمی از مسئله ها ایجاد 
شده است که راهی برای بیرون رفتن از آن 
نیست. یک راه و در واقع روشی که می توان 
از این تکثر و پراکندگی عبور کرد این است 
که - حاال می خواهیم مؤسســه، ســازمان 
یا حاکمیت باشیم- بر اســاس اهدافی که 
برای خودمان انتخاب کردیم سازوکارهایی 
را در نظــر بگیریم که اولویت بندی می کند. 
یکی از دالیل جدی که روی این مســئله ها 
و مسئله شناسی تأکید می کردم از باب این 
بود که وقتی با تکثر روبه رو هستید، چاره ای 
جز برقراری یک نظــام علی و معلولی بین 
خود مســئله ها ندارید. ما با مسائلی مواجه 
هستیم که خود، معلول مسائل دیگر هستند. 
بســیاری از این مسائل متغیرهای بنیادین 
دیگر قــرار می گیرند. اگــر بخواهیم از این 
پراکندگی و چندگانگی عبور کنیم باید بین 
خود نظام مسائل بگردیم و مسائل بنیادی را 
که حل آن ها موجب حل شدن بخش زیادی 
از مسائل دیگر خواهد شد، پیدا کنیم. من از 
عبارتی با عنوان »پیشران فرهنگی« استفاده 
می کردم که در واقع پیشران های فرهنگی، 
موضوعات یا موارد یا مســائلی بودند که با 
تمرکز بر آن ها، به نحوی مدیریت یا کنترل 
یا حل می کردید که با حل شــدن آن ها و 
بهبود و تغییر اوضاع آن ها، چندین مسئله 
و مشــکل در حوزه فرهنگی شما همزمان 

کاهش پیدا می کرد. 

برای درک انضمامی از این موضوع،   
می شود مثال بزنید؟

مثال هایش معروف است. فرض کنید حب 
دنیا به عنوان یک مسئله بنیادی و پیشران 
فرهنگی است. توحید یک پیشران فرهنگی 
اســت. درازای اینکه حب دنیــا را در افراد 
کاهــش می دهید یا نگاه بــه دنیا را تغییر 

می دهید، ده ها مسئله دیگری 
کــه پیرامــون شــما وجود 
داشــته است تحت تأثیر آن، 
دچار تغییر و تحول می شود. 
در واقــع همیــن رویکرد و 
دیدگاه ســبب شد سراغ این 
موضــوع برویم کــه چطور 
می تــوان این مســئله های 
مختلف و متکثــر را در یک 
شــده  اولویت بندی  نظــام 
اولویت بندی کرد و از طریق 
آن به پیشران های فرهنگی 
رســید. فکر می کنم راه حل 
در این پیشران های فرهنگی 
است. البته این]پیشران های 
فرهنگی[ فقط می گوید روی 
شوید  متمرکز  مسئله  کدام 
و در مــورد راه حل و نحوه 
مواجهه با آن مسئله چیزی 
بخش  وارد  اینجا  نمی گوید. 
دوم قصه شــما می شــویم 
که مــن در آن گفت وگو به 

آن اشــاره کردم و آن این بود که جمهوری 
اســالمی در مواجهه با مسائل فرهنگی به 
یک نوع دانش فرهنگی رسیده است و یک 
میراث و سنتی دارد و نمی تواند و نباید به این 
سنت بی اعتنا باشد. اتفاقاً این سنت، سنت 
قابل دفاعی اســت و دستاورد داشته است. 
در مواجهه با مسئله موسیقی به جای طرد 
یا انکار و یا پذیرش و همراهی که دو ســر 
یک طیف هستند، جمهوری اسالمی به یک 
مدل میانی رســیده است. در واقع به نوعی 
از موسیقی متناسب با سیاست فرهنگی و 
ساختارهای کالن فرهنگی خودش رسیده 
اســت. این خودش به او یک امکان می دهد 
که از این رهگذر بسط بدهد. من حاال آنجا 

مداحی را گفتم، چه بسا اُپرا 
هم یک گونه از موسیقی باشد 
که اتفاقاً جمهوری اســالمی 
می توانســته  راحت  خیلــی 
اســت با آن ارتباط بگیرد و با 
عنوان یک الگوی موســیقی 
پیــش ببــرد. حاال مــا اگر 
کالسیک،  موسیقی  بگوییم، 
پــاپ و رپ و این ها را خیلی 
نمی تــوان همراهی کرد. هم 
گونه هایی از موســیقی و هم 
هنری،  فعالیت  از  گونه هایی 
دینی و مذهبی وجود داشته 
که شکل موسیقیایی خیلی 
برجسته ای دارند و می توانند 
به عنــوان یک عنصر هویتی 
مطرح شوند، به تعبیری یک 
نوع از موسیقی خاص ایرانی 
کــه در هیچ جای دنیا وجود 
نــدارد. حاال مــن می گویم 
چون آن وابســتگی شدیدی 
به ارزش هــا و نظام باورهای 
ما دارد، خیلی جهت موســیقی اش برایمان 
برجسته نیست در حالی که همه ما می دانیم 
جهت موسیقیایی خیلی برجسته ای دارد و 
همان کارکردهای موســیقیایی را در میان 
گروه های مذهبــی انجام می دهد. با چنین 
دیدگاهی حتی تالوت های قرآنی و در واقع 
نحوه ای کــه از مجالس قرآنی داریم چنین 
کارکردی را برعهده می گیــرد و این اتفاق 
می افتد. بحث مــن آنجا این بود که ما باید 
سنت های فرهنگی خودمان را در مواجهه با 
مسائل فرهنگی، تجربه 40 ساله جمهوری 
اسالمی و دستاوردهای 40 ساله جمهوری 
اسالمی در مواجهه و نحوه مدیریت مسائل 
فرهنگی را جلو چشممان بگذاریم نه اینکه 

آن را تکــرار کنیم. از آن ظرفیت اســتفاده 
کنیم برای اینکه پیش برویم، چرا که مسئله 
امروز به روش دیروز قابل حل نیست. مسئله 
امروز روش امروزش را می خواهد منتها این 
روش امروز باید از دل سنت دیروز به شکل 
کامالً خودجوش و درونی بیرون آمده باشد 
تا بتواند پیوند ارتباط فرهنگی را برقرار کند. 

برخی ایــن دیــدگاه را دارند که   
مهم تریــن چالش و بحرانــی که در 
جمهوری اسالمی وجود دارد این است 
که در آن، انساِن ادیان زنده است و در 
عین حال انسانی که ساحت بازاری پیدا 
کرده و در واقع روحیه سوداگری دارد 
نیز هست و می گویند فضای رشد برای 
هر دو این ها در ساختار نیز وجود دارد. 
ضمن اینکه گسستی نیز بین این دو به 
چشم می خورد. شما به چنین چالشی 

معتقد هستید؟ 
البته من احســاس می کنم این تحت تأثیر 
یــک دوقطبی انگاری در جامعه اســت که 
جامعــه را نیز به دو گروه از افراد تقســیم 
می کنــد؛ گروهــی که در مســیر و صراط 
مستقیم اند و گروهی که به ضاللت افتاده اند. 
واقعیت این اســت که من چنین شکاف و 
گسستی را در جامعه نمی بینم و به همین 
دلیل نیز طیف و پیوستاری می بینم. اینکه 
شما می بینید در بحران های سیاسی و این ها 
خودش را نشان می دهد و هر دو گروهی که 
شما اشاره کردید در اقلیت هستند. حاال اصاًل 
درباره حق و باطــل و صالح و ناصالح بودن 
آن ها کاری ندارم. اآلن فعالً بحثم این نیست. 
می خواهــم بگویم هم تمام نتایج تحقیقات 
تجربی و هم بخش زیــادی از گفت وگو ها 
و تجربه های ریشــه ای ما نشان می دهد هر 
دو گــروه  و جفت این دو نوع و نمونه ای که 

شــما دارید می گویید در اقلیت و دو ســر 
یک طیف هستند. اکثریت جامعه که کاماًل 
می شود عنوان شــیعیان امیرالمؤمنین)ع( 
یا شــیعیان ایرانی را به آن هــا اطالق کرد، 
اکثریت را تشکیل می دهند. اتفاقاً به شیعه 
قبل از ایرانی بودن اطالق می شــود یعنی 
اکثریت جامعه دارای وجوه دینداری نزدیک 
به هم هستند، البته ممکن است من و شما 
از این شــکل های دینداری با استانداردها و 
معیارهایی که دســتمان هست، بخواهیم 
عیب و ایراد دربیاوریم ولی واقعیت این است 
اکثریت جامعه ما یک کل یکپارچه است و 
دچار چنین گسستی نیست و اتفاقاً نه به آن 
سر و نه به این سر طیف تمایل پیدا می کند. 
این نزاع بین دو ســر طیف انگار معرکه ای 
شــده که حاال تماشایی نیز می کنند و ذیل 
همان ایده ریزش ها و رویش هایی که زمانی 
مطرح شده بود، هر دو سر طیف نیز ریزش و 
رویش دارد و این طور نیست که شما بگویید 
ریزش در طیف مذهبی خیلی بیشــتر و در 
طیف غیرمذهبی رویش باالتر است. کاماًل 

می توانید تست و لمس کنید.

پس نسبت به صورت مسئله چنین   
انگاره ای دیــدگاه منفی دارید و آن را 

قبول ندارید؟ 
 مــن اتفاقاً چنین چیــزی را قبول ندارم و 
فضای فرهنگی را نیز چنین چیزی نمی بینم 
و احســاس می کنم طرح چنین چیزی نیز 
راهگشا نخواهد بود. یعنی دست آخر هم از 
چنین چشم اندازی، در فضای سیاست گذاری 
به بن بست می رسیم، چون این دوگانگی و 
دو قطبی بودن شــما را ناگزیــر از انتخاب 
می کند. واقعیت های جامعه به من می گویند 
اکثریت جامعه در یک مسیر میانی و بینابین 
طیف دارد حرکت می کند که ویژگی هویتی 
برجسته اش، همچنان دینی بودن است. این 
را خیلی روشن در ماه محرم و عزاداری های 
محرم و اربعین می بینیــد؛ در امر زیارت و 
نیایش و دعای فردی آشکار است ولی وجه 
هویــت دینی برجســته تر از هر نوع هویت 
دیگری اســت. یعنی هویت قومی، هویت 
زبانی، هویت سرزمینی ذیل هویت دینی در 
این طیف اکثریت جامعه تعریف می شود. این 
بدان معنا نیست این وضعیت، وضعی است 
که مسئله و مشــکلی ندارد یا روند حرکت 
آن مطلوب اســت. مــا می توانیم از همین 
نقطــه که داریم این کل را می بینیم و هنوز 
نیز در کلیتش، هویتش را دیندارانه تعریف 
می کنیم، ببینیم کــدام روند این جامعه را 
تهدید می کند، قطعاً روندهایی که معطوف 
به روابط اجتماعی جامعه است دچار مسئله 
و بحران شــده و الزاماً نیــز رابطه زن و مرد 
منظورم نیست، بلکه رابطه نظام خویشاوندی 
و پیوندهای خویشــاوندی گسسته شده و 
فردیت گسترش پیدا کرده است یا روندهایی 
در خصوص پوشش و نوع آداب در این جامعه 
به لحاظ روندی می تواند نشانه های خطر را 
به ما گوشزد کند. ما می توانیم یک یک این ها 
را بشناســیم و بعد در کنارش اولویت بندی 
و نســبت به اصالح آن به شیوه درونی و با 
مشارکت و همراهی خود مردم اقدام کنیم؛ 
این می شود کل فرایند فرهنگی ما. اما وقتی 
جامعه را همچون شما دوگانه ببینیم، باید 
یک روز دربــاره آن تصمیم بگیریم که آن 
طرف را چطور می توانیم این طرف بیاوریم. 
طبیعتاً آن طرف نیز این طرف نمی آید چون 
نه زور شــما به او می رســد و نه امکانش را 
دارید و نه از نظــر تکنولوژی های فرهنگی 
می توانید با او رقابت کنید. پس با این تفاسیر 
باید زانوی غم بغل بگیرید و بگویید وضع ما 
خراب خواهد شــد. راستش را بخواهید من 
چنین برآوردی ندارم. کالً به وضعیت بیش 
از حد خوشبینم تا اینکه بدبین باشم. من آن 
نقطه های بحرانی را در جامعه فرهنگی خودم 
می بینم و اتفاقاً به آن فکر و ســعی می کنم 
در واقع تدبیری برایش بیندیشم، ولی اینکه 
بخواهم تا این حد آن را دچار گسست بدانم، 

چنین چیزی را باور ندارم.

دکتر سینا کلهر معتقد است جمهوری اسالمی در مواجهه با مسائل فرهنگی دستاورد و سنت قابل دفاعی دارد

نباید به دانش فرهنگی 40 سال اخیر بی اعتنا بود

 شهید فخری زاده معتقد بود باید 
به داشته های فلسفی خودمان برگردیم

اندیشــه: در پی شــهادت دکتر 
محســن فخری زاده، پــدر برنامه 
مهدی  دکتــر  ایران،  هســته ای 
گلشــنی اســتاد فیزیک دانشگاه 
صنعتی شریف و پدر فلسفه علم 
ایران در یادداشتی به بخش هایی 
از شخصیت علمی و اخالقی ایشان 

اشاره کرده است.
شهید دکتر فخری زاده، انسانی متواضع، دغدغه مند نسبت به مقتضیات روز و 
دارای منشی عرفانی بودند که عمر شریفشان را در جبهه های جنگ و اقسام 
فعالیت هــای علمی، دفاعی و غیردفاعی صرف کردند و در ایام کرونا دنبال 

تهیه کیت کرونا و تالش برای تولید واکسن آن بودند.
در نشستی که اواسط دی ماه ۱۳۹۶ با ایشان همراه با آقایان دکتر مصطفی 
تقوی و دکتر ابراهیم اصولی، در اتاقم در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی 
شریف داشــتم، بحث هایی درباره بعضی از ابعاد و مباحث فلسفی فیزیک 
مطرح در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و بعضی مسائل مطرح در 

سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع صورت گرفت.
ایشــان برخی مباحث فلسفه فیزیک را از دیدگاه متفکران غربی و اسالمی 
مطرح کردند. از جمله به وجوه اشتراک و افتراق ماده فلسفی و ماده فیزیکی 
پرداختنــد و ایده انرژی، به عنوان زیربنای ماده و انرژی مرســوم را مطرح 

کردند.
شهید دکتر فخری زاده معتقد بودند فیزیک معاصر در حد مرزی علم حرکت 
می کند و معتقد بودند مســئله موج - ذره حل نشده است )همان طور که 
دیراک می گفت( و نظرشان این بود که ذرات می توانند از طریق امواج تبادل 

اطالعات کنند.
ایشان در کنار ورود به حوزه های فیزیک و مهندسی هسته ای و فناوری های 
دفاعی، در عرصه اجرایی هم کارآمدی بســیار باالیی داشتند و از دانش و 
ژرف اندیشی فلسفی برخوردار بودند. همچنین به حکمت متعالیه، هم از ابعاد 

عقالنی و هم از ابعاد عرفانی آن، عالقه وافر داشتند.
استاد فخری زاده بر تعامل فلسفه اسالمی و علوم روز تأکید داشتند و حیات 
متعالی را در این می دانســتند که این تعامل منجر به رشد هر دو شود، اما 
معتقد بودند فلسفه اسالمی در دوران حاضر چنین تعاملی را ندارد و کمتر 
به نقد تفسیرهای فلسفی ناشــی از علوم، بر اساس مبانی فلسفه اسالمی 
پرداخته است. فلسفه اکنون همان است که مالصدرای شیرازی می فرمود، 
شاید بعضی از مثال های آن تغییر یافته باشد، اما در مغرب زمین این تعامل 

دائم رو به رشد است.
ایشان معتقد بودند باید به داشته های فلسفی خودمان برگردیم و از حکمت 
اسالمی خودمان در راستای توسعه علم و فناوری و نوآوری برای ایجاد یک 

سبک زندگی اسالمی و تمدن ایرانی - اسالمی نوین برآییم.
در آن جلسه تفاهم نامه ای با ایشان امضا شد که شامل همکاری ما با سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در امر مشــارکت در توسعه علم و فناوری بر 
اساس جهان بینی توحیدی، همکاری در حل بعضی مسائل مطرح شده از 
طرف آن ســازمان، همکاری در برگزاری همایش های داخلی و بین المللی 
و میزگردهــا و همکاری در طراحی و اجرای بعضی طرح های پژوهشــی و 

دوره های آموزشی بود.
چند ماه پس از امضای این تفاهم نامه، با بازنشســته شدن من توسط آقای 

دکتر فتوحی رئیس دانشگاه، اجرای این طرح منتفی شد.
شهید بزرگوار دکتر فخری زاده چند خصوصیت داشتند که در میان عالمان 
امروزی کمیاب است. نخست فوق العاده متواضع بودند. دوم از اقتضائات زمان 
حال آگاهی داشتند و نسبت به رفع نیازهای کشور بسیار حساس بودند. سوم 
روی استفاده از فلسفه اسالمی در علوم و تعامل این دو حوزه تأکید داشتند. 
مهم ترین درسی که نسل امروزی می توانند از آن شهید جلیل القدر فرابگیرند 

توجه به این خصوصیات تأثیرگذار است.
شهادت این جهادگر عرصه علم و فناوری برای جامعه اسالمی ما ضایعه ای 
جبران ناپذیر است. خداوند متعال روح این عالم بزرگوار را غریق رحمت فرماید.

پژوهشگر  و  روان شناس  ساجدی،  ابوالفضل  حجت االسالم  اندیشه    
اجتماعی در نشست هم اندیشی مبلغان نخبه در عرصه ایمان و باورهای 
دینی با موضوع »غرب زدگی و خرافه انگاری دین« به خرافه و معنای آن 
اشاره و اظهار کرد: خرافه معنای روشنی دارد؛ یعنی اعتقاد متعصبانه و 
بی مبنا و ضدعقل به یک موضوع. خرافه، اسطوره و افسانه سه واژه ای هستند 
که با هم در ارتباط اند و هر سه حکایت از سستی عقل و بی مبنایی فردی که 
از این سه واژه استفاده می کند دارد. وی گفت: غرب زدگی نوعی وابستگی 
همه جانبه و افراطی به کشورهای غربی است که این نوع وابستگی موجب 
می شود نقاط ضعف کشورهای غربی را نادیده گرفت، وگرنه اصل توجه 
به غرب و استفاده از تجارب آن ها امری بدیهی و عقلی است؛ منظور ما 

از مواجهه با غرب نفی آن ها نیست، بلکه نقد نقاط ضعف و عقلی نبودن 
دلبستگی افراطی به آن هاست. ساجدی اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما با 
وجود بعضی دلباختگان افراطی به کشورهای غربی و ابراز شبهات از سوی 
آن ها، یک حس خودکم بینی میان افراد جامعه ایجاد شده است که حتی 
پیشرفت های کشور عزیزمان ایران را منکر می شوند؛ باید توجه داشت این 
افراد، مردمانی بی هویت و سست عقل اند که از لحاظ روحی و روانی نیازمند 

درمان هستند. 
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: همین نگاه های 
خودکم بینانه و استصحاب نادرست پیشرفت کشورهای غربی و عقب ماندگی 
کشورهای مسلمان سبب شده است نگاه جوانان به دین یک نگاه خرافی 

باشد؛ دشمنان برای القای این دسته از خرافه نگری ها به صورت شبانه روزی 
در تالش هستند که مسئوالن فرهنگی کشور باید برای مقابله با این القائات، 
تالشی مضاعف داشته باشند. این روان شناس متخصص در مسائل اجتماعی 
تصریح کرد: برای خرافه زدایی دینی از ذهن جوانان باید مصداق های پیوند 
دین و علم برای جوانان کشور مشخص شود. وی خاطرنشان کرد: ما در 
اما چون دستگاه های  کشور، موفقیت های فوق العاده و زیادی داشته ایم، 
رسانه ای و تبلیغاتی ما با قدرت عمل نکرده اند، این موفقیت ها مغفول مانده 
و موجب شبهه در ذهن جوانان این کشور شده است که چون کشوری 
مسلمان هستیم، پیشرفت نکرده ایم که ازاله این شبهات، تالش بی وقفه 

مسئوالن مربوط را در نمایش موفقیت های کشور می طلبد.

بازتاب

مصداق های پیوند دین و علم برای جوانان مشخص شود
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دیدگاه

 حجت االسالم کریم خان محمدی، جامعه شناس دین

یادداشت

»مسئله شناسی فرهنگی« به روایت نویسنده
دغدغه اصلی که موجب شــد این کتاب تهیه شود، سردرگمی و 
ابهام و نوعی پرسشــگری در مورد مســائل پیش رو و به خصوص 
اولویت های کاری بود. بخش زیادی از مؤسســات، ســازمان ها و 
حتی گروه هایی که چه به صــورت خودجوش و مردمی و چه به 
صورت سازمانی می خواهند فعالیت کنند، با این پرسش مواجه اند 
که این مســائل چه هستند و کدام یک از آن ها اولویت دارد. البته 
خود این، خیلی پرسش پیچیده ای نیست منتها وقتی پیچیدگی 
پیدا می کند که افــراد مختلف دیدگاه ها و نظرات متفاوتی دارند، 
یعنی به اصطالح فهرست متفاوتی از مسئله ها شکل می گیرد. در 
جلسات مختلف مدام این روند، تکرار و این پرسش مطرح می شد 
که اعتبار فهرســت های مختلف از کجا تأمین می شــود و چطور 
می شــود به آن اعتماد کرد و اصالً چرا باید بــه آن اعتماد کرد؟ 
واقعیت این اســت که من ســعی کرده ام به همین پرسش پاسخ 
بدهم و بگویم فهرســت های مختلف از چــه روش هایی و با چه 
مسئله هایی شروع می شود، چگونه شکل می گیرد، اعتبارشان به 
چه هســت و نقاط قوت و ضعف هرکدام چیست؟ اینکه هر کدام 
از روش های مسئله شناسی را که به کار گیریم نتیجه چه خواهد 
شد و نمونه هایی را آنجا آورده ام. یعنی اگر روش مسئله شناسی شما 
مبتنی بر داده های آماری و تحقیقات کمی باشد، یک نتیجه و اگر 
روش مسئله شناسی شما مبتنی بر focus group و روش های کیفی 
باشد، نتیجه دیگری بدست خواهد آمد. هدفم این بود که تا حدی 

کمک کنم این ابهام و سردرگمی بی موردی که -روی بی مورد تأکید 
می کنم- در مسئله شناسی وجود دارد، رفع شود. چرا بی مورد؟ چرا 
که مسئله ما، نشناختن و ندانستن مسئله ها نیست بلکه مسئله ما 
بحران در حل مسئله هاست؛ چالش در حل مسئله هاست. بخش 
زیادی از توان و انرژی ما صرف یک منازعه گاهی اوقات کم اهمیت 
می شــود و به خصوص ما در جایی دچار بحران می شویم که این 
نظام مسئله شناســی ما با بخشی از اولویت هایی که گاه در اسناد 
باالدســتی و به صورت مشخص در مواردی که مورد تأکید رهبر 
انقالب هســت، دچار تعارض و تضاد می شــود. سعی کرده ام این 
مسئله را نیز آنجا توضیح بدهم که در واقع این دوگانگی هایی که 
گاهی پیش می آید و افراد احساس می کنند، چطور قابل جمع است 
و چطور باید با آن مواجه شد. البته در آخر فصل دوم کتاب سعی 
کرده ام  مهم ترین مسئله هایی را که از نگاه مردم به عنوان یکی از 
روش های مسئله شناسی در 40 سال گذشته در تحقیقات مختلف 
احصا شده را آورده و بررسی کنم. نکته جالب این است که وقتی به 
این روند توجه می کنید، تقریباً مشکالت و مسائل مردم ثابت است، 
یعنی مسائل اقتصادی مثل سه گانه شغل، بیکاری و مسکن و تورم 
در همه تحقیقات تقریباً ثابت است و در بخش خدمات آموزشی 
و بهداشــتی نیز عنصر ثابت هستند. خود این به ما نشان می دهد 
مشکل و معضل ما نشناختن و ندانستن مسئله ها نیست بلکه ما باید 

همه تمرکز و توانمان را به حل مسئله ها منتقل کنیم.

ما باید سنت های 
فرهنگی خودمان 
را در مواجهه با 
مسائل فرهنگی 

و تجربه و 
دستاوردهای 40 
ساله جمهوری 

اسالمی در مواجهه 
و نحوه مدیریت 
مسائل فرهنگی 
جلو چشممان 

بگذاریم نه اینکه 
آن را تکرار کنیم 

 تبلیغ دینی بـــــــرش
یعنی رساندن آموزه های دین به مخاطبان

تبلیغ دینی یعنی رساندن آموزه های دین به مخاطبان. یعنی همه مؤمنان 
و مسلمانان پس از اینکه پیام دینی را دریافت کردند، رسالت و وظیفه  دارند 
این پیام را به دیگران  هم منتقل کنند. برای تعیین تعریف دقیقی از تبلیغ 
دینی، باید دیگری این مفهوم را پیدا کرد. هر مفهومی یک دیگری هم دارد 

و باید دید در مقابل کدام مفهوم است؟
ُسوِل إاَِلّ الَْباَلُغ َوالَلُ یْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْکُتُموَن.  قرآن می فرماید: »َما َعلَی الَرّ
یُب َولَْو أَْعَجَبَک َکْثَرُه الَْخِبیِث َفاتَُّقوا اللَ یا أُولِي  ُقْل اَل یْسَتِوي الَْخِبیُث َوالَطّ
اْلَلَْباِب لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن«. اگر این آیه شریفه را با رویکرد نشانه شناسی نگاه 
کنید، مفاهیمی همنشین شده اند که نشان می دهد حقیقت  محوری یکی از 
مؤلفه ها و شاخصه های نظام تبلیغ دینی است. بنابراین نمی توان گفت حق و 

باطل، نسبی است. دومین مورد پرهیز از اغراق و بزرگنمایی است.
یک پروپاگاندیســت بزرگنمایی و به  اصطالح برجسته سازی می کند و آن 
کاال را زیبا جلــوه می دهد، اما یک مبلغ حق ندارد این کار را کند. معموالً 
پروپاگاندیست مثالً وقتی می خواهد شامپو را نشان دهد، آن را در گلستان 
و یا در سر یک خانم نشان می دهد و از جاذبه های جنسی استفاده می کند.

ولی یک مبلغ دینی حق ندارد حق را با باطل مخلوط کند تا آن را زیباتر از 
آن چیزی که هست، نشان دهد. البته پیام دینی را باید زیبا گفت.

از امام رضا)ع( روایت است که اگر محاسن کالم ما را متوجه شوند »لتبعونا«. 
یعنی خود پیام زیباســت، ولی مبلغ حق ندارد بر اساس مبانی باطل، آن را 
زیبا جلوه دهد. سومین مورد احساس حضور در محضر الهی است؛ یعنی یک 

مبلغ دینی همیشه خود را در محضر الهی می داند.
ُسوِل إاَِلّ الَْباَلُغ َواللُ یْعلَُم  همان طور که اشاره شد، قرآن می فرماید: »َما َعلَی الَرّ

َما تُْبُدوَن َوَما تَْکُتُموَن«، یعنی آنچه آشکار و کتمان کنید، خداوند می داند.
بنابراین یک مبلغ دینی و یک سازمان دینی همواره باید احساس کنند یک 
ربّی هست که همه چیزها را می بیند و حاضر و ناظر است، درحالی که یک 

پروپاگاندیست چنین حسی ندارد.
مؤلفه چهارم دین باوری است. مبلغ معتقد است دین وجود دارد و تبلیغاتش 

همواره باید مبتنی بر یک منشأیی باشد که همان خداست.
پرهیز از تمسک به باطل هم مؤلفه پنجم است. درواقع، یکی از مؤلفه های 
نظام تبلیغ دینی تخاطب با عقل ناب اســت. قرآن می فرماید: »َفاتَُّقوا اللَ یا 
أُولِي اْلَلَْباِب لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن« یعنی راه رســتگاری تقواست و مخاطب آن 
»اولی االلباب« هستند. اولی االلباب یعنی صاحبان عقل ناب، بنابراین باید با 

عقل ناب و عاری از شائبه ها افراد را مخاطب قرار داد.
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: هنگام مناظره با اهل باطل، اگر فرد مقابل یک 
حرف حقی زد و خواست این حرف حق را مقدمه ای برای حرف باطل خود 
قرار دهد، حق ندارید آن حرف حق را انکار کنید، هرچند او می خواهد بر شما 
غلبه کند. ایشان می فرمایند: اگر شما آن حرف حق را انکار کنید، شما هم اهل 
باطل می شوید. نکته ششم که باز هم از آیات استفاده می شود، پرهیز از تحکم 
و اجبار است. نظام تبلیغ دینی باید مبتنی بر اختیار مخاطب باشد و نمی تواند 
تحکم داشته باشد.یعنی حق گفتن بر ماست، اگر از راه راست اطاعت کنند 
هدایت می شوند و ااّل اگر از راه راست اطاعت نکنند، اجباری بر آن ها نیست.
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نشست علمی »مؤلفه ها و شاخصه های فلسفه دین اسالمی« برگزار می شود  معارف: دومین پیش نشست علمی همایش ملی »فلسفه دین اسالمی« با عنوان »مؤلفه ها و شاخصه های فلسفه دین اسالمی« از 
 سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی برگزار می شود. این نشست علمی با حضور آقایان دکتر محمد محمدرضایی، حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین و دکتر رسول رسولی پور روز چهارشنبه
 ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ تحت نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. عالقه مندان می توانند برای شرکت در این نشست علمی به صفحه مربوطه در پایگاه اینترنتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مراجعه کنند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r ۹4۰4 چرا با وجود دعاهای بسیار دوشنبه ۱۰آذر ۱۳۹۹ ۱4ربیع الثانی۱44۲ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره 

خداوند بالی کرونا را رفع نمی کند؟
حوزه: در جهان بسیاری از مردم دستشان را به سمت خداوند بلند کرده اند و از او 
می خواهند این بلیه کرونا را برطرف نماید؛ آیا او می تواند این کار را انجام دهد و 

اگر می تواند چرا انجام نمی دهد؟
در پاســخ به این پرســش می گوییم هر آنچه در عالم اتفاق می افتد تحت اراده 
خداوند اســت؛ حال چه خداوند این ویروس را بر اســاس قوانین طبیعی ایجاد 
کرده باشــد و چه به وســیله بشــر در آزمایشگاه ها ایجاد شــده باشد. پرسش 
اینجاست که آیا خداوند می تواند این قوانین طبیعی را نقض کرده و آن را برطرف 
ســازد؟ این به بحث علیت طبیعی برمی گردد. دیدگاه ما شیعیان این است که 
همه چیز به خداوند برمی گردد؛ مثالً آتش می ســوزاند ولی با اراده و خواســت 
خداوند این کار را انجام می دهد. بر اســاس دیدگاه امامیه خداوند سنت هایی را 
برای موجودات عالم قرار داده اســت و هر گاه او بخواهد این ســنت ها می توانند 
تغییــر کنند، بــدون اینکه ماهیت آن ها عوض شــود؛ به طــور مثال آتش که 
سوزاننده اســت، حضرت ابراهیم)ع( را نمی سوزاند و این همان تغییر سنت به 
اذن و اراده خداســت. پــس خداوند هم قــدرت دارد از راه های طبیعی و هم از 
راه های غیرطبیعی هماننــد اعجازها کرونا را کنترل کند و آن را از میان بردارد.

در آیات مختلف داریم که اگر انسان ها دعا کنند و خداوند را بخوانند او نیز اجابت 
می کند؛ حال چرا خداوند کرونا را با وجود دعاهای ما برطرف نکرده است؟

در پاسخ به این پرسش باید ببینیم معنای استجابت چیست و چه دعایی اجابت 
می یابد؟ اجابت و استجابت به یک معناست و معنای آن جواب دادن است؛ معنای 
خاص اجابت این است که خداوند همان چیزی را که از او می خواهیم به ما بدهد؛ 
اما معنای عام آن مطلق جواب دادن است. این جواب دادن مطلق ممکن است با 

آنچه ما می خواهیم متفاوت باشد؛ اما خداوند ما را هرگز بدون جواب نمی گذارد.
در روایت ها به این معنا اشارات زیادی شده است؛ مثالً گفته شده که اگر مؤمن دعا 
کند، خداوند یکی از سه چیز را به او جواب می دهد: اولین آن سه چیز همان چیزی 
است که فرد دعاکننده خواسته است؛ دومین گزینه این است که خداوند ثواب آن 
چیزی را که دعاکننده می خواهد برای آخرت وی می نویسد؛ سومین مورد هم این 
است که خداوند چیزی مشابه همان چیزی که فرد دعاکننده می خواهد به او می دهد.

در برخی روایت ها به جای دفع بال بخشــش بال آمده است؛ البته به شرط اینکه 
دعای شخص دعا به گناه نباشد. در مجموع با توجه به آیات قرآن کریم و روایت ها 
6 نوع جواب به دعاها داده می شود: یک، لعن گناهکاران در هنگام دعا؛ دو، معلق 
کردن اســتجابت به توبه اعم از فردی و اجتماعی؛ سه، بخشش گناهان؛ چهار، 
اجر و پاداش اخروی؛ پنج، برطرف شدن شری غیر از شر موجود؛ شش، برآورده 
شدن دعا؛ و انواع دیگری از جواب نیز ممکن است وجود داشته باشد. به طور کلی 

خداوند قول داده است که جواب دعای ما را حتماً بدهد.
شــرایطی در هنگام دعا داریم که باید آن ها را رعایت کنیم؛ به طور مثال حضور 
قلب، دعای خیر، نافرمانی نکردن از پدر و مادر، سبک نشماردن نماز، عدم استماع 

موسیقی حرام و غنا و کمک نکردن به ظالم مواردی از این شرایط هستند.
ما تصور داریم که به این عالم آمده ایم تا لذت ببینیم و خداوند همه لذت ها را باید 
به ما بدهد و اگر مشکلی پیش می آید و حل نمی شود برای ما آزاردهنده می شود؛ 
این نگاه اشتباه است. دنیا محل گذر است؛ دنیا بهشت نیست و فقط مکانی برای 
آزمایش اســت. اینجا ما باید به کمال برسیم تا به بهشت ابدی برویم؛ این طرح 
خداوند برای ماست، هر چند که افرادی آن را نتوانند بپذیرند. انسان صالح خویش 
را برای دنیا و آخرت نمی داند در چیست؛ خداوند ما را با بالهای طبیعی و انسانی 

مورد آزمایش قرار می دهد تا مسیر تکامل را بپیماییم.
بنابراین خداوند بر رفع کرونا قدرت دارد و به دعاهای ما نیز قطعاً جواب می دهد؛ اما 
جواب ممکن است با خواسته ما متفاوت باشد و یا جواب خداوند دیرتر از زمانی ظهور 
پیدا کند که ما خواسته ایم؛ این ها همه در چارچوب نظریه »سنت اهلل« تحقق می یابند.

و  برجســته  دانشــمند  تــرور  معارف: 
ممتاز هســته  ای و دفاعی کشور »محسن 
فخری زاده« که عصر جمعه صورت گرفت 
واکنش های گسترده ای از سوی حوزویان 
به همراه داشت که برخی از این واکنش ها 

در ادامه آمده است.
آیت اهلل حسین نوری همدانی: بار دیگر 
دست جنایتکاران و تروریست  ها به خون 
دانشمند و خدمتگزار دیگری رنگین شد. 
بی شک شــهادت شهید واالمقام محسن 
فخری زاده پاداش مجاهدت های علمی و 
خدمت به بشــریت در حوزه  های مختلف 
به خصوص هســته ای و دفاعی بوده است.

الزم می دانم در پی این حادثه تروریستی 
و شــهادت این نخبه پرکار چند نکته را 

متذکر شوم:
١- دشمنان این ملت بزرگ و غیور بدانند 
که هیچ گاه مردم این مرز وبوم با این ترور 
و کشــتار دست از آرمان خود برنداشته و 
مســتحکم تر از گذشته راه این دانشمند 
توسط فرزندان این ملت ادامه پیدا خواهد 
کرد و خللی در هدف ارزشمندشان ایجاد 

نخواهد شد.
٢- ملت عزیز و حزب اهلل ایران اســالمی 
هم همانندهمیشــه هوشــیار باشند که 
دشــمن در کمین اســت و از هر فرصت 
بــرای ضربه زدن به عــزت و اقتدار ایران 
بهــره خواهد برد. ان شــاءاهلل با وحدت و 
پشــتیبانی از اصل انقالب و نظام اسالمی 
و والیــت فقیه جواب دندان شــکنی به 
اســتکبار جهانی و صهیونیســت و ایادی 

منطقه ای آن ها خواهد داد.
٣- مسئوالن محترم با جدیت این موضوع 
را پیگیــری و عامالن ایــن جنایت را به 
ســزای عمل خود برســانند و راه را برای 
کسانی که دل در گرو غرب دارند ببندند.

اینجانب شــهادت این شــهید عزیز را به 

رهبری معظم و ملت رشید ایران اسالمی، 
همه مجاهدان و جامعه علمی کشــور به 
خصــوص خانواده محترمشــان تبریک و 

تسلیت عرض می نمایم.
علوی  محمدعلــی  ســید  آیت اهلل 
دانشــمند  ناجوانمردانه  تــرور  گرگانی: 
برجسته هســته ای و دفاعی کشور شهید 
محســن فخری زاده به دست جنایتکاران 
شقاوت پیشه نشانه شدت عصبانیت آن ها 
از پیشــرفت علمی جامعه اسالمی ایران 

است.

قطعاً مســیر پیشــرفت علمی کشور در 
زمینــه هســته ای و دفاعی بــا تالش و 
کوشــش جوانان و دانشــمندان نخبه و 
متعهــد و کوشــا ادامه خواهــد یافت و 
دشــمنان این مرز و بوم بایــد بدانند که 
بــا این ترورها نمی تواننــد حرکت علمی 
کشــور را کند یا متوقف کنند. شــهادت 
بهترین پاداش برای زحمات و تالش های 
این دانشــمندان مؤمن و انقالبی اســت. 
اینجانــب این مصیبت مؤلمــه را به مقام 
معظــم رهبری و خانواده و دوســتداران 

ایشــان و ملت شــریف ایــران تبریک و 
تسلیت عرض نموده و مطمئن هستم که 
خون این شــهید دامن دشمنان شقاوت 
پیشــه را خواهد گرفت و مســیر زبونی و 
اضمحالل آن ها را ســریع تر خواهد نمود. 

زمینه  خداوند  است  امید 
مستضعفین  یافتن  قدرت 
جهانی  استکبار  نابودی  و 
را هــر چه زودتــر فراهم 

آورد.
مدیر  اعرافی،  آیت اهلل 
علمیــه:  حوزه  هــای 
متعهد  دانشمند  شهادت 
مدیــر  متخصــص،  و 
مجاهد و خســتگی ناپذیر 
در  نقش آفرین  چهــره  و 
دفاعی  فنــاوری  و  دانش 
و موشــکی و هســته ای 
جمهوری اســالمی ایران 
جناب آقای دکتر محسن 
فخری زاده )ره( توســط 

تروریســت  های بزدل و ایــادی جنایتکار 
استکبار موجب تأسف و تأثر ملت بیدار و 
دلیر ایران و حوزه های علمیه گردید. آن 
اســتاد گران قدر در حیات سراسر افتخار 
آمیــز و پربرکت خویش در عرصه تحقیق 
و فعالیت علمــی و مدیریت پژوهش  های 
دفاعــی صادقانه و متعهدانــه و مبتکرانه 
تالش نمود و پیشــرفت  های بزرگی برای 
میهن اســالمی رقــم زد و در نهایت به 
سرنوشــت مباهات آمیز شــهادت دست 

یافت و به یاران شهیدش پیوست.
این جنایت ددمنشــانه و اقدام تروریستی 
کوردالنه که در هفته بســیج و ســالگرد 
شــهید  فرزانــه  دانشــمند  شــهادت 
خودفروخته  عناصر  توسط  شهریاری)ره( 
تروریستی صورت گرفت بار دیگر ترس و 

وحشت دشمنان جمهوری اسالمی ایران 
را از پیشــرفت  های اعجاب برانگیز دفاعی 

کشور به جهانیان ثابت کرد.
اینجانــب به نام حوزه هــای علمیه ضمن 
تسلیت شــهادت این دانشــمند ارشد به 
مقــام معظم رهبــری ، ملت 
و خانواده  شهیدپرور کشــور 
می کنــم  ارجمندتأکیــد 
مســتکبران عالم بدانند ایران 
بیدار و مقاوم و دانشــمندان 
ســرافراز آن در برابــر آنــان 
تســلیم نخواهند شــد و راه 
استقالل و آزادی و پیشرفت و 
مقاومت خود را ادامه خواهند 
داد و داغ ســازش و تسلیم را 
بــر دل آن خواهد نهاد و این 
حوادث خللــی در اراده ایران 
وارد نخواهــد آورد و بســیج 
مقاومت  محــور  و  قهرمــان 
را  اسالمی  انقالب  آرمان  های 
مؤکدا  محقق خواهد ساخت. 
از مسئوالن امنیتی کشور می خواهم که در 
نهایت دقت و ســرعت نسبت به شناسایی 
و برخورد قاطع بــا عوامل و محرکان این 

جنایت فجیع اقدام نمایند.
گفتنی اســت حجت االســالم والمسلمین 
آقایــان  حجج اســالم  و  مــروی  احمــد 
عبدالحســین خســروپناه، احمد واعظی، 
ابوالقاســم علیدوســت، علی اکبر رشــاد، 
محمدمهــدی شــب زنده دار، علی نصیری، 
نجــف لک زایی، رســول جعفریان، ســید 
محمد غروی، ســید ابوالحسن نواب، سید 
حسن ربانی، محســن الویری، محمد حاج 
ابوالقاســم، محمدجواد حــاج  علی اکبری، 
جواد مروی، محسن فقیهی، محسن اراکی 
و... نیــز با صــدور بیانیه ای شــهادت این 

دانشمند هسته ای را تسلیت گفتند.

واکنش حوزویان به ترور شهید محسن فخری زاده

 از برخورد قاطع تا تقویت دستگاه های امنیتی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

 حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا برنجکار

دشمنان این ملت 
بزرگ و غیور بدانند 
که هیچ گاه مردم این 
مرز وبوم با این ترور 
و کشتار دست از 

آرمان خود برنداشته 
و مستحکم تر از 
گذشته راه این 
دانشمند توسط 

فرزندان این ملت 
ادامه پیدا 
خواهد کرد

بـــــــرش

      صفحه 5  1399/09/10

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
ــر وكالتنامه مورخه  ــماره ملى 0670034282 براب ــدى نودهى فرزند ناد على به ش آقاى مه
1399/08/22 سركنسولگرى جمهورى اسالمى ايران- فرانكفورت به وكالت از آقاى محبعلى 
ــروحه  ــماره ملى 0680174656 برابر مش ــنامه 18085 و ش نودهى فرزند رضا قلى به شناس
شماره 99/13616 مورخ 1399/08/28 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت امضاء شهود 
ــتان بجنورد گواهى شده است مدعى  ــناد رسمى شماره 37 شهرس مذكور در آن در دفتر اس
شده اند كه سند مالكيت ششدانگ پالك 9 فرعى از 1051 اصلى واقع در بخش يك بجنورد 
به شماره ثبت 13404 صفحه 83 دفتر 79 به شماره چاپى 570930 به علت جابجائى مفقود 
شده است درخواست صدور سند المثنى نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون 
ــى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور  ــود تا هركس ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش
بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى 
ــليم  ــند معامله تس ــند مالكيت يا س به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
نمايد. بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.م الف 2106//9909441
تاريخ انتشار1399/09/10

عليخان نادرى 
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى دعوت از مجاورين
ــدانگ پالك 1208 فرعى از 182- اصلى بخش  ــت محمد شيبانى مالك شش نظر به درخواس
ــترى پالك مذكور در اجراى كد 914 مجموعه  ــهد مبنى بر صدور سند مالكيت كاداس 6 مش
ــمى الزم االجراء و  ــناد رس ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس ــنامه هاى ثبتى و باس بخش
ــناد و امالك كشور، نماينده  ــازمان ثبت اس ــكايت از عمليات اجرائى س ــيدگى به ش طرز رس
ــح جهت معاينه  ــاعت 10 صب ــنبه تاريخ 99/10/09 س ــن اداره در روز سه ش ــه بردار اي و نقش
ــذا بموجب اين آگهى از  ــا در محل وقوع ملك حضور خواهند يافت ل ــل ملك مورد تقاض مح
ــظ حقوق مالكانه و عدم تضييع  ــن پالك فوق الذكر دعوت بعمل مى آيد به جهت حف مجاوري
ــا حضور يابند.  ــى در محل وقوع ملك مورد تقاض ــد مقرر در اين آگه ــق احتمالى در موع ح
ــد.  ــده فوق مانع ادامه عمليات ثبتى نخواهد ش ــت عدم حضور در موعد تعيين ش بديهى اس

م.الف 429//9909438
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9805142

ــماره ملى  ــت 356218 تهران بش ــماره ثب ــى داروپخش به ش ــع داروهاى دام ــركت توزي ش
ــتناد اسناد رهنى شماره 130135- 97/10/08 تنظيمى دفتر اسناد  10200110859 به اس
رسمى شماره 242 تهران عليه شركت بهزيست دام طوس بشماره ثبت 8672 مشهد بشماره 
ملى 10380244355 اجراييه اى تحت كالسه 9805142 در قبال مبلغ 16/518/626/293 
ــصد و بيست و شش هزار و دويست و  ــانزده ميليارد و پانصد و هجده ميليون و شش ريال (ش
ــه ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 98/07/30 و در پايان مهلت  نود و س
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى  ــناد رس مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــدانگ خانه داراى پالك ثبتى چهارصد و شصت و  ــت از: شش و مزايده مورد وثيقه كه عبارتس
چهار (464) فرعى از دويست و بيست و شش (226) اصلى بخش ده مشهد بمساحت دويست 
ــيايى جاده  ــهد بزرگراه آس ــان به آدرس مش (200) مترمربع كه برابر گزارش هيئت كارشناس
قوچان بعد از كارخانه كانادا، خيابان سعادت سعادت 14 پالك 6 به مبلغ سى و يك ميليارد 
ــخصات و توصيف اجمالى ملك  ــى و قطعيت يافته كه مش ــال ارزياب (31/000/000/000) ري

موصوف برابر گزارش كارشناسى در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ــالك ثبتى فوق الذكر  ــرازى، ملك مورد ارزيابى به پ ــتندات اب ــه داللت تصوير مدارك و مس ب
داراى يك جلد سند مالكيت ششدانگ به شماره ثبت 58988 دفتر امالك 294 ذيل صفحه 
394 وفق آن به مساحت 200 مترمربع و براساس تصوير گواهى پايان كار ساختمانى ابرازى 
ــماره 1000111549 مورخ 91/10/19 كاربرى مصوب عرصه مسكونى تراكم كم 120  به ش
درصد، سطح اشغال مصوب 60 درصد بر اصلى 10 متر در ضلع جنوبى است. همچنين طبق 
گواهى پايانكار مذكور، اعيان به زيربناى كل 372 مترمربع، مشتمل بر همكف 59/1 مترمربع 
ــارى 60/9 مترمربع  ــود بصورت ادارى، 20 مترمربع تج ــرى صنعتى با بهره بردارى موج كارب
ــاعات، طبقه اول 122 مترمربع يك واحد با كاربرى صنعتى و بهره بردارى موجود  ــاير مش س
ــكونى و بهره بردارى موجود ادارى  ــه دوم 110 مترمربع يك واحد با كاربرى مس ادارى و طبق
ــته اقدام به احداث دو اتاق جهت بايگانى و همچنين  ــد. ضمناً مالك در قسمت خرپش ميباش
ــعه فضاى تجارى اقدام نموده است. كه ميبايست نسبت به گواهى  ــبت به توس در همكف نس
ــخصات فيزيكى: اسكلت نيمه  ــهردارى اقدام نمايد. مش عدم خالف و اخذ پايانكار جديد از ش
ــپزخانه اپن با كابينت ام  ــور كف سنگ آش ــنگ، درب رول اپ آسانس فلز، نما كمپوزيت و س
ــى پنجره يو پى وى سى و شيشه دوجداره سيستم گرمايش پكيج و  دى اف بدنه پانل و نقاش
رادياتور و سرمايش اسپيلت گازى داراى انشعابات آب برق گاز بوده و هنگام بازديد در مرحله 
بهره بردارى و تصرف مالك مشاهده شده است. همچنين ملك با حدود اجمالى مطابقت دارد. 
ــاحت  ــدانگ ملك موصوف با امعان نظر به موقعيت جغرافيايى و محلى مس عليهذا ارزش شش
عرصه و ابعاد بر اصلى و نحوه دسترسى به معابر كاربرى و زيربناى كل وفق پايانكار ساختمانى 

ــخصات مصالح مصرفى و كيفيت ساخت امتيازات و انشعابات منصوبه مقايسه با  قدمت بنا مش
ــاير جهات مؤثر در كارشناسى بدون در  ــرايط جارى بازار معامالت امالك در محل لحاظ س ش
ــخاص حقيقى و حقوقى و ساير مراجع ذى صالح نظير  نظر گرفتن هرگونه بدهى ملك به اش
شهردارى دارايى تأمين اجتماعى و... در حال حاضر و به نرخ روز معادل 31/000/000/000 

ريال (سه ميليارد و يكصد ميليون تومان) ارزيابى و پيشنهاد ميشود.
همچنين حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل است:

ــرقاً بطول 20 متر پى به پى پالك 463  ــماالً بطول 10 متر پى به پى پالك 427 فرعى. ش ش
ــه خيابان. غرباً بطول 20 متر پى به پى پالك  ــى. جنوباً بطول 10 متر محل درب و پى ب فرع

465 فرعى.
ــر امالك  ــماره 139985606267007782- 99/09/01 دفت ــه ش ــوف برابرنام ــك موص مل
ــتى فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده پالك ثبتى فوق الذكر از مبلغ 31/000/000/000  بازداش
ــاعت 9 الى 12  ــنبه مورخ 1399/09/24 از س ــى و يك ميليارد ريال) در روز دوش ريال (س
ــهد واقع در خيابان پاسداران، نبش  ــناد رسمى مش ــعبه اول اداره اجراى اس ظهر در محل ش
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به ذكر است  ــداران 3/1 ش پاس
ــعاب و يا  طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از انش
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و  حق اش
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 
ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه  ــت و نيز نيم عش به عهده برنده مزايده اس
ــاعت و مكان  ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س روز مزايده تعطيل رس
ــد. همچنين شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه  مقرر برگزار خواهد ش
مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزاميست. 

م.الف 426//9909439
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى حصروراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه 9505  به ش ــماره شناس ــبى داراى ش آقاى بهمن طهماس
ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه  9900902 /111ح ازاين حوزه درخواس
ــادروان محبوبه مطلبى به شماره شناسنامه 5247  درتاريخ 1399/5/15 دراقامتگاه دائمى  ش
ــت به : 1- على  ــى گفته ورثه حين الفوت آن متفوفى / متوفيه منحصر اس ــود بدرود زندگ خ
ــرمتوفيه 2- جبار طهماسبى به شماره شناسنامه  ــبى به شماره شناسنامه 8156 پس طهماس
ــرمتوفيه  4 – بهرام  ــماره شناسنامه 31 پس ــبى به ش ــرمتوفيه  3- رضا طهماس 10144 پس
ــبى به شماره شناسنامه 9504 پسرمتوفيه  5- بهمن طهماسبى به شماره شناسنامه  طهماس
ــبى به شماره شناسنامه 8155 دختر متوفيه  .اينك با  ــرمتوفيه  6- مهرى طهماس 9505 پس
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبوررا دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
ــد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه  دارد ويا وصيت نامه از متوفى / متوفيه نزد اوباش

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد .(م الف301  )9909433
رئيس حوزه شماره 111 شوراى حل اختالف شهرستان  كبودرآهنگ 

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسيدگي
ــين و علي رضا فقفوريان فرزند محمد فعال  ــيله به آقايان 1.احسان مددي فرزند حس بدينوس
مجهول المكان ابالغ مي شود كه آقاي مبين حليمي دادخواستي به خواسته تنظيم سند موتور 
ــعبه اول شوراي حل اختالف  ــما به ش ــيكلت آپاچي ب ش پالك 24266-767بطرفيت ش س
ــيدگي  ــاعت 4/30 وقت رس ــه 9900083ثبت وبراي مورخه99/9/22س باخرز ارائه وبه كالس
تعيين گرديده است لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
ــيدگي به دبيرخانه شوراي حل اختالف شعبه اول  ــما مي توانيد قبل از رس درج مي گردد ش
شهرستان باخرز مستقر در مجتمع شماره يك به نشانيباخرز بلوار امام خميني مراجعه وباارائه 
آدرس جديد خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر جهت رسيدگي در 

شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگي خواهد شد 9909421
مسئول دبيرخانه شعبه اول شوراي حل اختالف باخرز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه گواهى دفتر  ــهود و ب ــهاد محلى كه به امضا ش ــتناد دو برگ استش ــاى پرويز اربابى باس آق
ــند مالكيت 466020 ج  ــيده است مدعى است كه س ــمى شماره  42 زاهدان رس ــناد رس اس
ــدانگ خانه مسكونى  پالك 10841/840 -اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر  91 شش
ــگاه – دانشگاه 29 مورد ثبت 10162 صفحه 162 دفتر 52  بعلت جابه  زاهدان خيابان دانش
ــتناد تبصره  ــند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باس ــت صدور س جايى از بين رفته درخواس
ــى مدعى وجود  ــود تا چنانچه كس ــن نامه ثبت در يكنوبت آگهى مى ش ــك ماده 120 آيي ي
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــبت به ملك مرقوم مى باش ــند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نس س
ــند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و  ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س
ــيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن  رس
ــود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى  ــند ارائه نش واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل س

طبق مقررات اقدام خواهد شد .9909420// م الف: 669
تاريخ انتشار: 99/09/10

حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى برابر رأى شماره 139960313010001941 – 1399/07/10 هيأت اول / دوم موضوع  فاقد س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــرا  فرزند صالح بش ثبت ملك بوكان تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى محمدامين فتوحى س
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 224/70 متر مربع مفروز و مجزى  ــنامه 471 صادره از سقز در شش شناس
ــتان بوكان جاده حصار كوچه شلير 17 خريدارى از  ــده از پالك 131 – اصلى واقع در بخش 17 شهرس ش
ــطه محرز گرديده كه براى  ــق در پالك مذكور مع الواس آقاى احمد عبداله زاده احدى از زارعان صاحب نس
آن پالك 4619 فرعى از 131 اصلى تعيين و اختصاص يافته است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
ــاير صاحبان حقوق آگهى مى شود در صورتى كه  ــاعى و س نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين مش
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ تسليم اعتراض ، 
ــت خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و  دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . آ-9909032
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/25
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/10

هادى حبيبى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوكان

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش ــراى م در اج
رسمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت 
ــرح  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتش اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 169-اصلى اراضى صدرآباد

ــدانگ يكباب خانه از پالك 7118 فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 212/50 متر مربع ابتياعى  1-شش
ــماره 2314-99 مورخه  ــو برابر راى ش ــين دادج ــمى غالمحس ــاى عبداله رحيمى از محل مالكيت رس آق

1399/08/12- كالسه 98-0260
لذا بدينوسيله به فروشندگان ومالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چناچه 
ــل تا دوماه اعتراض خود رابه  ــتاهااز تاريخ الصاق درمح ــار آگهى و در روس اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيداخذ نمايندمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت به دادگاه عمومى محل نمايندوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل  مبادرت به تقديم دادخواس
ــت به  ــه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس ــل دهنددرصورتى ك تحوي
ــند مالكيت  ــند خواهدنمود ضمنا صدورس دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2058  آ-9909011
تاريخ انتشارنوبت اول1399/08/25   
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/09/10

عليخان نادرى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــورخ   ــماره  139960308001002672 م ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق س
ــاختمانهاى فاقد  1399/07/19  هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــند رسمى مس س
امين دستى گردى فرزند اسكندر بشماره شناسنامه 4550 صادره از بيرجند و كدملى 0653223145 
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 225/48 متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ اصلى واقع در  در شش
ــت طاهره مددى پور محرز گرديده  ــى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكي ــان جنوب خراس
ــود در صورتى كه  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9908915
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/24                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/10                          
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــورخ   ــماره  139960308001002671 م ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق س
ــاختمانهاى فاقد  1399/07/19  هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  ــند رسمى مس س
زهرا دستى گردى فرزند اسكندر بشماره شناسنامه 2163 صادره از بيرجند و كدملى 0651866731 

ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 225/43 متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ اصلى واقع در  در شش
ــت طاهره مددى پور محرز گرديده  ــى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكي ــان جنوب خراس
ــود در صورتى كه  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-9908941
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/24                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/10                          
على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــورخ   ــماره  139960308001002670 م ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق س
ــاختمانهاى فاقد  1399/07/19  هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  ــند رسمى مس س
طيبه دستى گردى فرزند اسكندر بشماره شناسنامه 2163 صادره از بيرجند و كدملى 0651914507 
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 225/80 متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ اصلى واقع در  در شش
ــت طاهره مددى پور محرز گرديده  ــى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكي ــان جنوب خراس
ــود در صورتى كه  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــى ب آگه
ــت در صورت  ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9908947 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/24                          
تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/10                          

على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه خسروى داراى شناسنامه شماره 0732507723 به شرح دادخواست 
ــه 9900277 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  به كالس
ــروى به شناسنامه 5239501165 در تاريخ 1391/8/30 در  كه شادروان محمدحسين خس

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مريم مقصودى با كدملى 0748375945 فرزند غالم حيدر صادره از تايباد همسر متوفى

ــروى با كدملى 0731322819 فرزند محمدحسين صادره از تربت جام فرزند  2- محمد خس
متوفى

ــادره از تربت جام فرزند  ــين ص ــروى با كدملى 0732240646 فرزند محمدحس 3- على خس
متوفى

ــروى با كدملى 0732507723 فرزند محمدحسين صادره از تربت جام فرزند  4- فاطمه خس
متوفى

ــين صادره از تربت جام  ــا كدملى 0730712559 فرزند محمدحس ــروى ب 5- نور بى بى خس
فرزند متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
ــد از تاريخ  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9909442
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 466 به شرح دادخواست  نظر به اينكه خانم صنوبر احمدى فرزنه ئى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــورا درخواس ــه 4/9900326 از اين ش به كالس
ــنامه 0740175394 در  ــى محمدى فرمان آبادى به شناس ــادروان عبدالبصير عل داده كه ش
ــه حين الفوت آن  ــدرود زندگى گفته و ورث ــگاه دائمى خود ب ــخ 1397/08/26 در اقامت تاري

مرحوم منحصر است به:
ــد 1311/05/05 پدر  ــه ش ملى 0748654143 متول ــى محمدى فرمان آبادى ب 1- احمدعل

متوفى
2- صنوبر احمدى فرزنه ئى به ش ملى 0748644830 متولد 1326/12/29 مادر متوفى

3- پريسا عباسى به ش ملى 0740443356 متولد 1376/06/12 همسر متوفى
ــادى به ش ملى 0740991191 متولد 1395/02/27 فرزند  4- حنانه على محمدى فرمان آب

متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
ــد از تاريخ  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.9909443
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد
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سامانه جامع تجارت ایران آغاز فصل جدیدی در شفافیت خواهد بود  ایرنا:  وزیر صنعت، معدن و تجارت، سامانه جامع تجارت ایران را آغاز فصل جدیدی در شفافیت عنوان و بر ضرورت اهتمام 
دستگاه های مرتبط برای تسریع در تکمیل این سامانه تأکید کرد. علیرضا رزم حسینی در جلسه بررسی سامانه جامع تجارت ایران افزود: رصد کاالها از گمرک های کشور تا انبارها و سطح عرضه همواره مورد تأکید 

رئیس جمهوری بوده است و سامانه جامع تجارت کار رصد و رهگیری کاالها را انجام خواهد داد.

 دوشنبه 10آذر 1399 14ربیع الثانی1442 30 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9404 

بودجه 1400

 اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کالن

وعده همتی درباره 
کاهش تورم

اقتصــاد: عبدالناصر همتــی، رئیس  کل 
بانک مرکزی، با اشــاره بــه دیدار اعضای 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر 
معظم انقالب نوشت: از بابت عنایت ویژه 
ایشــان به کنترل پایــه پولی و نقدینگی 
در جهت مهار تــورم، صمیمانه قدردانی 
می کنم. همراهی دولت محترم در تأمین 
کسری بودجه هشت ماهه امسال، از طریق 
انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل 

قدردانی است.
امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ 

شده، این روند در ماه های باقی  مانده سال 
نیــز با جدیت ادامه یابد تــا بتوان بودجه 
امسال را به  صورت سالم و با کمترین اثرات 
جانبی بر اقتصاد کالن و معیشــت مردم، 

تأمین مالی کرد.
وی افزود: سیاســت های احتیاطی کالن 
برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و 
اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور 
کار بانک مرکزی قرار دارد. در این راســتا 
شورای پول و اعتبار نیز پیشتر کنترل رشد 
ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده 

و همکاران من دستورالعمل های مرتبط با 
این مصوبه و سقف های تعیین  شده برای 
میزان رشد دارایی بانک ها را به  زودی اعالم 

خواهند کرد.
با توجه به تغییر قابل مالحظه در انتظارات 
تورمی در هفته های اخیــر، امید می رود 
با ایــن اقدام ها التهابات و نااطمینانی های 
تورمی کاهش یافته و از مسیر کاهش تورم 
انتظاری در افق پیِش رو، بستر مناسب تری 
برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و تقویت 

سرمایه گذاری و جهش تولید فراهم شود.

نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس

اصالح ساختار بودجه بدون ضمانت اجرایی کافی
اقتصاد: پیرو بیانات مقام معظم رهبری، پس از خروج آمریکا از برجام در سال 
1397، مقرر شــد دولت نقشه راه و برنامه اصالح ساختار بودجه و کاهش 
کســری بودجه را تدوین کرده و بودجه ســال 1398  نیز در این چارچوب 
تنظیم شــود. متأسفانه هیچ  یک از لوایح بودجه سال های 1398  و 1399 
مطابق با برنامه اصالح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید 
و در مجلس شورای اسالمی نیز اصالحات قابل توجهی انجام نشد. به گفته 
تسنیم، نظرات کارشناســی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص احکام 
اصالح ســاختار بودجه 1400 که توسط مجلس تصویب شده است، نشان 
می دهــد این طرح فاقد ضمانت های الزم برای الزام دولت به انجام تکالیف 
محوله اســت و اهمیت این مسئله از آنجا بیشتر می شود که این احکام به 

عنوان گام اول در اصالح ساختاری بودجه شناخته می شوند.

اصالح نظامات یارانه ای در بودجه 1400

محرومیت ۷میلیون نیازمند یارانه تمام می شود؟
اقتصاد: محسن زنگنه، رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس گفت: بند 
دیگــری از احکام اصالحی بودجه در حوزه پرداخت های حمایتی و نظامات 
یارانه ای است. براساس احکام اصالحی بودجه، دولت مکلف شده تا مجموعه 
پرداخت های حمایتی خود را در ســامانه ای ثبت و ساماندهی کند. در حال 
حاضر دســتگاه های حمایتی مختلف، بودجه های فراوانی را در قالب یارانه 
پرداخــت می کنند، اما عدالتی در این خصوص وجود ندارد. به نحوی که در 
حال حاضر 7میلیون نفر از اقشــار محروم شناسایی شده اند که با وجود فقر 

مطلق، یارانه ای دریافت نمی کنند.

با رشد ۷/3درصدی

 بودجه شرکت های دولتی 
یک هزارو540 هزار میلیاردی  می شود

اقتصاد: بودجه شــرکت های دولتی، مؤسسات و بانک ها برای سال 1400 با 
رقم یک هزارو540هزار میلیارد تومان و با رشــد 7/3درصدی نسبت به سال 
99 به مجلس ارائه شد.  برآورد میزان مالیات و سود سهام توسط شرکت های 
دولتی به ترتیب  9هزارو458 و 15هزارو160میلیارد تومان است که نسبت 
به ارقام مصوب 1399 معادل 25درصد افزایش یافته اســت. طبق آیین نامه 
داخلی مجلس، دولت موظف شــده گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و 
صورت های مالی حسابرسی شــده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد 
بودجه مصوب 6 ماهه اول سال جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و مؤسساتی تا پانزدهم آبان ماه هر سال 

را به مجلس ارائه دهد.

راه اندازی خط تولید لکوموتیو ایرانی در شرایط تحریم
اقتصاد: »راه اندازی مجدد خط تولید لکوموتیو داخلی پس از 10 سال« این 
خبری خوب و امیدبخش برای صنعت ریلی کشــور بود که روز چهارم آذر 
امسال در مراســم افتتاح لکوموتیو داخلی »پارس 33« تولید شرکت واگن 

پارس، اعالم شد. 
غضنفر صفاری راد، مدیرعامل واگن پارس در گفت وگو با فارس، دالیل توقف 
10ســاله خط تولید لکوموتیو داخلی، چگونگی راه اندازی مجدد خط تولید 
لکوموتیو پارس 33، اشــتغال زایی 400نفری با راه اندازی این خط تولید و 

شکست رکورد 20ساله در تولید واگن را تشریح کرد.
وی گفت: تولید این لکوموتیو سال ها به علت نبود تقاضا، کمبود منابع مالی 
از سوی شرکت های ریلی )بهره بردار( و از سوی دیگر امکان واردات لکوموتیو 
به صورت )CBU( یعنی پیش ســاخته و آماده تحویل به مشــتری، موجب 
شده بود تقاضا برای تولید لکوموتیو داخلی کاهش یابد. وی افزود: با افزایش 
تحریم ها زمانی که شرکت های خارجی، ناوگان ریلی به خصوص لکوموتیو به 
ما نفروختند، نگاه ها معطوف به تولیدات کارخانجات داخلی صنایع ریلی شد 
و همین امر موجب شد تقاضا برای تولید لکوموتیو در داخل افزایش یابد و 

تولید داخل رونق یابد.

ایران تنها تولیدکننده ریل پیشرفته درخاورمیانه
اقتصاد: یوســف زاده، مدیر نورد ذوب آهن با ابراز اینکه نخستین جایی که 
در خاورمیانه اســتارت تولید ریل پیشرفته را زد، جمهوری اسالمی ایران 
بود، گفت: چون ما تجهیزات را تأمین کرده بودیم جرئت این را داشــتیم 
که وارد پروســه تولید ریل شویم. امروز با افتخار اعالم می کنیم که پس از 
راه اندازی کارخانه ذوب آهن در سال 1345، تولید ریل فاز دوم توسعه ملی 
بود. در کشــور کسی نیست که با پوست، گوشت و خونش تحریم را حس 
نکرده باشد، در این شــرایط دیگر امکان واردات تجهیزات به هیچ عنوان 

وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه واردات ریل ارزبری باال و روند طوالنی داشت،  گفت: این 
کار روند توســعه کشور را به  شدت کاهش داده بود. در بسیاری از سال ها به  
دلیل مســائلی درباره واردات ریل، توسعه خطوط ریلی بسیاربسیار کم و در 
حد صفر بوده است. وی اظهار کرد: اواخر سال 98 حدود 7هزارتن ریل ملی 
و امسال حدود 30هزار تن تحویل داده  ایم و پیش بینی می کنیم تا آخر سال 

به 60هزارتن خواهد رسید.

بانک

اقتصاد: مهدی خوشــخوی، کارشناس 
دبیرخانــه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، با اشــاره به شناســایی 24هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی، با بررســی 
بانکی گفــت: در صورت  تراکنش های 
تراکنش های حساب های  عدم بررســی 
بانکی، رانتخواری و مفاســد اقتصادی 
ادامه خواهد یافت. متأســفانه در کشور 
ما مسائل بدیهی در حوزه سیاست گذاری 
مورد غفلت قرار می گیــرد. یکی از این 
موضوعات، شفاف ســازی مبــادالت و 
تراکنش های بانکی است که می تواند در 
شفافیت کل اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.

وی با بیــان اینکه نیمی از اقتصاد ایران 
غیرشفاف است، گفت: متأسفانه اطالعات 
دقیقی در حوزه اقتصاد کشور وجود ندارد.

غفلت از بررسی تراکنش  های بانکی 

 نیمی از اقتصاد 
غیرشفاف است

کشاورزی و دامداری

اقتصاد: موســی رهنمایــی، قائم مقام 
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشــور در گفت وگو با مهر با اشــاره به 
وضعیت نامناسب دامداران کشور گفت: 
تولیدکنندگان به شدت نگران و معترض 
هستند که در سال جهش تولید، شرایط 
به گونه ای رقم خــورده که تولید آن ها 
در حال نابودی اســت. با ادامه این روند 
تولید خود به خود متوقف خواهد شد. 
متأسفانه به دلیل عدم تأمین نهاده های 
دامی، گله های مولد در حال حذف شدن 
هســتند که این خسارت را هیچ چیزی 
نمی تواند جبران کند. معتقدم کســانی 
که موجب اخالل در سیســتم تأمین و 
توزیع نهاده ها شده اند، خیانت بزرگی به 

کشور کرده اند.

وضعیت نامناسب دامداران کشور

 گله های مولد در حال 
حذف شدن هستند

 انرژی

اقتصاد: عبداالمیر یاقوتی، مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف شــرکت توانیر گفت: 
براساس میزان مصرف تعیین شده برای 
مشترکان خانگی در گذشته پلکان های 
مصرف از 100کیلووات ســاعت در ماه 
آغاز شــده و به ازای هــر 100کیلووات 
مصرف اضافه شاهد حضور پلکان جدید 
بودیم. طرح برق امید سبب اضافه شدن 
دســته بندی مجزایی به دســته بندی 
فعلی شــد. هزینه مصرف برق در طرح 
تخفیف 100درصدی برق مشابه پلکان 
ســابق برآورد می شود، با این تفاوت که 
اگر مشترکی در مناطق معمولی ساکن 
باشــد و کمتر از 80 کیلووات ســاعت 
در ماه مصرف کند، مشــمول تخفیف 

100درصدی هزینه برق خواهد شد.

تخفیف برقی چگونه اجرا می شود؟

قیمت برق 
»خوش مصرف ها« 

 تجارت

اقتصــاد: محمدرضا شــهیدی، دبیر 
انجمن لوازم صوتــی و تصویری ایران، 
در گفت و گو با تســنیم، با بیان اینکه 
بــرای نهادهــای نظارتی بــه وضوح 
روشــن اســت که هر کاالیی با برند 
است، گفت:  قاچاق  کره جنوبی  کشور 
قاچاقچیان از یکسو با قاچاق معکوس 
اجناس یارانه ای داخلی همانند دارو و 
بنزین به خارج از کشــور، ارز ارزان و 
انبوهی را به جیب می زنند و در ازای 
آن لوازم خانگــی وارد می کننــد و از 
سوی دیگر هیچ گونه حقوق گمرکی 
هم نمی پردازند، برای همین قیمت ارز 
قاچاقچی ارزان تر و به تبع آن اجناس 
قاچــاق در بازار با قیمــت کمتری به 

فروش رسانده  می شوند.

برندهای کره ای از کجا می آیند؟

 واردات لوازم خانگی 
با قاچاق دارو و بنزین!

اراده روسیه برای شکست ترامپ 

گاز روس ها به اروپا می رسد
اقتصاد: کارشناسان و تحلیلگران بازار و 
صنعت گاز جهانی بر این باورند که روسیه 
به احتمال زیاد می تواند تحریم های آمریکا 
علیه پروژه نورداســتریم 2 را کنار زده و 
در نهایت این پــروژه را به اتمام  خواهد 
رســاند. خط لوله انتقال گاز روســیه به 
اروپا موسوم به نورداستریم2 تنها چند ده  
کیلومتر تا رسیدن به خاک آلمان فاصله 
دارد و بیش از یک سال است که آمریکا با 
اعمال تحریم جلوی اتمام این خط لوله را 
گرفته است. آمریکایی ها در حالی نگرانی 
از افزایش وابستگی اروپا به گاز روسیه را 
دلیل تحریم خط لولــه اعالم کردند که 
به نظر می رســد، اصلی ترین دلیل پشت 
اعمال این تحریم ها این اســت که آن ها 
می خواهنــد جلــو ورود گاز ارزان قیمت 
روســیه به اروپا را گرفته و اروپایی ها را 
مجبور کنند تا گاز گران آمریکا را بخرند.

قرنطینه یک ماهه موجب شد

سقوط 10درصدی اقتصاد 
فرانسه با موج دوم کرونا 

اقتصاد: برونو لوماریه، وزیر مالی فرانسه، 
در مصاحبه با خبرگزاری اینتر فرانســه 
گفت: فعالیت های اقتصادی این کشور با 
قرنطینه سراسری یک ماهه برای مقابله 
با مــوج دوم کرونا 10درصــد آب رفته 
است. لوماریه گفت: ما این بار آسیب های 
اقتصادی را محدود کردیم و فعالیت های 
اقتصادی 10درصد سقوط کرد، در حالی 
که در قرنطینه اول که در بهار وضع شد، 
سقوط  30درصد  اقتصادی  فعالیت های 
کرده بود. وزیر مالی فرانســه همچنین 
تأیید کرد پیش بینی شــده برای ســال 
آینده اقتصاد این کشور رشدی 6درصدی 
داشته باشد. وی گفت: در این پیش بینی 
تأثیرات قرنطینه دوم هم در نظر گرفته 

شده است.

اقتصاد جهان

چهره

همزمان با تزریق یک هزار میلیارد تومان به بورس

مقاومت کانال یک میلیون و ۴۰۰هزار واحدی شکست 
 اقتصاد: در پایان معامالت روز گذشــته  بازار ســهام، 
شاخص کل با رشدی 2/6درصدی با قدرت وارد کانال 
یک میلیون و 400هزار واحدی شــد. بازار سهام دیروز 
را با یک خبر بســیار خوب به پایان رســاند و آن واریز 
شــدن یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی 
به حســاب بورس و صندوق تثبیت بازارسرمایه بود. به 
گفته تحلیلگران، خبری که در دقایق پایانی بازار موجب 

تقویت صف های خرید و بهتر شدن معامالت شد.
ورود قدرتمند شاخص کل به کانال یک میلیون و 400هزار 
واحدی، این احتمال را مطــرح کرد که تا پایان هفته 
شاخص کل حتی کانال یک و نیم میلیونی را فتح کند. 
روز گذشته محمدابراهیم آقابابایی، رئیس هیئت عامل 
صندوق تثبیت بازارسرمایه درباره خبر خوش بورسی 
گفت: روز پنجشنبه )6 آذر ماه( مبلغ یک هزار میلیارد 
تومــان از صندوق توســعه ملی به صنــدوق تثبیت 
بازارسرمایه واریز شده است.  قراردادی که از چند وقت 
گذشته با موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در 
صندوق تثبیت بازارسرمایه مطرح شده بود، با برخی از 
مشکل ها و ابهام ها از طرف صندوق توسعه ملی همراه 

بود که منجر به تأخیر در زمان اجرای آن شد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد در چند 
بخش منابع را به صندوق تثبیت بازارسرمایه اختصاص 
دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت 
بازارسرمایه به نوعی تسهیالت است که بازپرداخت آن 
به صورت ساالنه و با نرخ بهره 12درصد است. آقابابایی 
خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بخش نخست 
یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازارسرمایه 
با نرخ سود 12درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری 
کرده است که زمان تعیین شده قابل تمدید خواهد بود. 

رئیس  هیئت عامل صندوق تثبیت بازارسرمایه گفت: این 
اتفاق می تواند برای بازارسرمایه مثبت باشد و در شرایط 
ضروری، برای افزایش نقدشوندگی و بازارگردانی سهام 
استفاده شود. همچنین صندوق تثبیت بازارسرمایه تعهد 
به بازپرداخت اصل منابع در پایان سررسید و سود حاصل 
از آن را دارد. صندوق تثبیت بازارسرمایه درخواست رقم 
بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت 
موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد. وی 
به تأثیر انتقال این منابع به صندوق تثبیت بازارسرمایه 
اشاره کرد و افزود: این منابع روز پنجشنبه 6 آذرماه به 
صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شد و هنوز نقشی در 

رشد بازارسرمایه نداشته است. 

لزوم شفافیت درباره استفاده از منابع همگانی»
نکته قابل توجه برای استفاده از این صندوق ها این است 
که در شرایط عادی و طبیعی بازار نمی توان از منابع این 
صندوق اســتفاده کرد، بلکه استفاده از آن بیشتر برای 
روزهایی است که اتفاق پیش بینی نشده ای رخ می دهد 
که به شــدت بر روند کوتاه مدت بازار تاثیرگذار باشد و 
قیمت سهام با کاهش شــدید مواجه  شود، با توجه به 
وضع پیش آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا 
بر صالحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در بازار می شود 
و از طریــق جمع آوری صف های فروش، قیمت ها را به 

ثبات می رساند.
بنابرایــن در حالی که طی روزهــای اخیر بازار بورس 
صعودی است و عالوه بر این انتقادات جدی به عملکرد 
بازارگردان های حقوقی مطرح می شود، لزوم شفافیت 
درباره نحوه استفاده از این منابع که متعلق به همه مردم 
کشور است، بیشتر از گذشته مطرح و  قابل توجه است.

عکس نوشت

فروختند، اما تولید نکردند! فروختند، اما تولید نکردند! 
اقتصاد: روز گذشته برخی رسانه ها مدعی شدند شرکت سایپا 
 Sدر اقدامی عجیب دست به پیش فروش خودروهای کوییک 
زده و حاال به مشــتریانی که برای تحویــل خودروهای خود 
مراجعه می کنند گفته می شــود تولید این خودروها به دلیل 
تحریم هنوز راه اندازی نشده، در حالی که مبالغ زیادی از آن ها 
دریافت شده است. به گفته جماران، این شرکت همچنین به 
مشتریان خود گفته است  باید خودرو جایگزین پیشنهادی این 

شرکت را تحویل بگیرند یا قرارداد خود را فسخ کنند. 
در همین خصوص شــنیده شــده پس از کش و قوس های 
فراوان این شرکت رضایت داده! که خودروی تیبا نیز به جای 
کوییک اس تحویل دهد. شــرکت سایپا نه تنها برای آذرماه 
امســال، بلکه این خودروها را برای تحویل در بهمن و اسفند 
سال جاری و شهریور سال 1400 نیز پیش فروش کرده است 
و در سایت خود نیز وعده داده که این خودروها در سال جاری 

تحویل داده می شوند.
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برگ ســـبز، ســـند کمپان� و ســـند محضری خودروی 
پراید مدل ۱۳۸۷ رنگ نوک مدادی به شماره انتظام� 
۱۲۱د۲۴ ایران ۳۶  شـــماره موتور ۲۲۹۶۷۵۲ و شماره 
شاس� S۱۴۱۲۲۸۷۴۳۱۸۰۲ به مالکیت سید مصطف� 
حســـین� قانع مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۹
۴۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۹
۴۴
۵

برگ سبز، کارت و کلیه اسناد کامیونت نیسان  رنگ 
آبی مدل ۱۳۸۲ به شـــماره موتور ۲۰۰۸۷۴ و شماره 
شاســـ� ۲۰۳۲۹ و شـــماره پالک ۱۱۶ ط ۳۷ ایران ۱۲ 
مالکیت محسن سبحانلوی رشتخوار مفقود و فاقد 

اعتبار م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز وبرگ کمپان� خودروی نیســـان مدل ۸۵ 
وبه شـــماره انتظام� ایران ۷۲/ ۳۴۷ د ۳۳ وشماره 
 PL۱۴۰EE۵۸۵۰ �موتور ۳۱۳۰۱۳وبه شـــماره شاس
به نـــام علیرضـــا بهادری مفقـــود گردیـــده واز درجه 

اعتبار ساقط م� باشد.(قزوین)

,ع
۹۹
۰۹
۴۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

رنـــگ   ۱۳۹۴ مـــدل  دنـــا 
خـــودروی  کمپانـــ�  ســـند 

ســـفید بـــه شـــماره انتظامـــ� ۲۲۳ط۹۳ ایـــران ۳۶  
شـــماره موتـــور ۱۴۷H۰۱۳۴۱۵۳ و شـــماره شاســـ� 
هاشـــم  مالکیـــت  بـــه   NAAW۰۱HE۴FE۰۲۴۸۷۲
زمانـــ� ثان� مفقـــود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۹
۴۶
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ️﹋︣ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
﹞︀ره ︔︊️ ٧٢٢٧  ︀ص)︫   ︠﹩﹞︀︨)ش ا﹜︊︣ز﹢﹠︋﹑﹎

١٠٩٨٠٠۵٩٢٢۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ︫﹞︀ره︫ 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ﹁﹢ق 
د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در︑︀ر ١٣٩٩/٠٩/٢۵ ︨ــ︀︻️ 
١١ ︋ــ﹥ آدرس: ﹇︤وــ﹟ – ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹜﹫︀ 
﹥   ﹋︡︎︧ــ︐﹩  ﹫︀︋ــ︀ن ﹨﹠ــ︣: ︠﹫︀︋︀ن ︑﹑ش –︋   ︠–
 ﹜︋ر﹢︱ ،٣۴۴٩١٣٣٣٧۶ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد

ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

﹤︀﹞︨︣ ︩︣ی در︭︠﹢ص ا﹁︤ا﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ -
- ﹨︣︑︭﹞﹫ــ﹛ د﹍ــ︣ی ﹋ــ﹥ در︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ 

︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︋︀︫︡.
︣﹋️ ﹎﹑︋﹠﹢ش ا﹜︊︣ز  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

︀ص)   ︠﹩﹞︀︨) ع ۹
۹۰
۹۴
۲۸

﹥ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده د︻﹢ت︋ 
 ﹩﹞︀ ︀زان ︔︀﹝﹟-︨  ︫︣﹋️ ︻﹞︣ان و ﹝︧﹊﹟︨ 

︠︀ص(︫﹞︀ره ︔︊️: ٧٨۴۵) 

﹥ ا︨ــ︐︱︀ر ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︫ــ︣﹋️ ︻﹞︣ان و 
﹝︧ــ﹊﹟ ︨ــ︀زان ︔︀﹝﹟- ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص (︫﹞︀ره 
︔︊️: ٧٨۴۵) روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٩/٢۶ 
 ︡ــ﹏ ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ در ﹝︪ــ﹞ ︨ــ︀︻️ ١٢ در
ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ﹡﹢اب ︮﹀﹢ی ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد.

︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ا︨ــ️ ︲﹞ــ﹟ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه در 
︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋ــ﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹫︡. د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر 
︗﹙︧﹥ ︻︊︀ر︑︧️ از ا﹡︖︀م ︑︽﹫﹫︣ات و ا︮﹑︀ت 
و ا﹜︀﹇︀︑ــ﹩ در ︋︣︠ــ﹩ از ﹝ــ﹢اد ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ و 

︑︊︭ــ︣ه ﹨ــ︀ی آن
﹝︧﹟ ︻︊︀دی- ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه  ع ۹

۹۰
۹۴
۶۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و 
︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول)

︹︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف و ︑﹢ز︺︑ ️﹋︫︣
︪︡﹞ ️︫﹢﹎ ﹩︐︺﹠ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝﹢︨︧﹥︮ 

︋ــ﹥ ا︵﹑ع ا︻︱ــ︀ء ﹝︐︣م ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ، ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده در روز ︗﹞︺ــ﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٩/٠٩/٢١ ︋﹥ 
︑︣︑﹫︉ ︨ــ︀︻️ ١٢ و ١٣ در ﹝﹏ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︮﹠︺︐﹩ 
 ︀ ︡ا︫︐﹩︋  ︣و︑﹊﹏ ﹨︀ی︋   ︎️︀︻ر ︀  ︋︪︡﹞ ️︫ــ﹢﹎
د︨︐﹢ر ︗﹙︧︀ت ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد . ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ 
ا︻︱︀ء ــ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹫︪ــ﹢د راس 
︨︀︻︀ت ا︻﹑م ︫ــ︡ه ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ ، در ︲﹞﹟ 
︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ︨﹥ رای و ﹨︣ 

 ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬︫﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
︑︢﹋︣:ا︨︐﹀︀ده از ﹝︀︨﹉ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :  
 ︳١- ︑︽﹫﹫ــ︣ ︋﹠ــ︡ ب ﹝ــ︀ده ١٢ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︫ــ︣ا

ا︠︐︭︀︮﹩ )
︋︴﹢ر  ︻ــ︀دی   د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 

﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده :    
١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫️ ﹝︡︣ه   ٢- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
 ﹟﹫٣︡- ا︮﹑ح آدر ﹝︪ــ ﹉﹚﹞ ︡︣ ︭ــ﹢ص︠  در︠ 
﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩   ۴- ﹁︣وش ﹝︀︫ــ﹫﹟ ︫︣﹋️ 

و ︡︗ ﹟﹫︫︀﹞ ︡︣︠︡ ︋︣ای ︫︣﹋️  
 ۵- ا︠︢ ︑︧﹫﹑ت ︗︀﹞︨︣ ️﹥ ﹎︢اری در ︫︣﹋️

︑︢﹋ــ︣ : ا︻︱ــ︀ء ﹝︐﹆︀︲ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡﹎ــ﹩ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹥ د﹁︐︣  ︣﹎︤اری ﹝︖︀﹝︹︋   ︋﹤ ︡ا﹋︓ــ︣ دو روز ﹝︀﹡︡ه︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︀و︺︑
۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

۹۰
۹۴
۳۵

سـازمان بهزيستى كشـور درنظر  دارد به منظور انجام خدمات مشـاوره ژنتيك خود را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى 
اقدام نمايد.با عنايت به بارگذارى مدارك و مستندات مربوطه در سامانه تداركات الكترونيك دولت ،متقاضيان مى توانند جهت 
دريافت اسناد مناقصه به مدت 5روز كارى از انتشار آخرين آگهى در جرايد كثيراالنتشار به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد)به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دريافت اطالعات و بارگذارى آن اقدام نمايند.نحوه دريافت 
اسناد و تحويل آن و محل برگزارى مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به اطالع متقاضيان خواهد رسيد. همچنين 

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با  شماره تلفن    9-66702001  داخلى 2491 تماس حاصل نمايند.
نام و نشانى مناقصه گر:سازمان بهزيستى كشور به آدرس ضلع شمالى پارك شهر-سازمان بهزيستى كشور.

نوع خدمات :خريد خدمات مشاوره ژنتيك.
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مناقصه عمومى
︫ــ︣﹋️ ︨ــ︀﹝︀ن داروی ﹨︪ــ︐﹛ در ﹡︷︣ دارد 
﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︑︀﹝﹫ــ﹟ ︾ــ︢ای روزا﹡ــ﹥ ︎︨︣ــ﹠﹏ 
 .︡︀﹝﹡ ــ﹩ ا﹇︡ام﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︠ــ﹢د  از
︠﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨ــ️ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ samandaroo.com آدرس

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

وزیر جهاد کشاورزی: 

مرغ  18هزارو500تومانی 
همه جا موجود است

اقتصــاد: کاظــم 
وزیــر  خــاوازی، 
کشــاورزی،  جهاد 
پس از شــرکت در 
کمیسیون  نشست 

کشاورزی مجلس شــورای اسالمی، در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرغ کیلویی 
18هزار و 500 تومان در تمام فروشگاه ها 
موجود اســت، اظهــار کرد: براســاس 
دســتوری که رئیس جمهوری به جهاد 
کشــاورزی دادند، از روز دوشنبه وزارت 
جهادکشاورزی با وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت به بازار ورود کردند و مرغ گرم و 
منجمد باکیفیت را وارد بازار کردند و بازار 
را از دست دالالن و عمده فروشی درآوردند 
و قیمت را که در بازار بهمن 35هزار تومان 
بود، دیروز)یکشــنبه( و روز پنجشــنبه 
بــه 18هــزار و 500 تومان رســاندیم. 

انتظارات تورمی تغییر کرده است
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وضعیت بیماری کرونا در کشور رو به بهبود است  ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت در جلسه شورای ناظرین طرح شهید قاسم سلیمانی گفت: خدا را شکر می کنیم که وضعیت بیماری در کشور به ویژه در 
شهرستان هایی که آبان ماه محدودیت در آن ها اعمال شد، رو به بهبود است. پیش بینی کرده بودند در این ماه، مرگ های ۸۰۰ تا یک هزار مورد در روز را تجربه کنیم اما خوشبختانه آمارها رو به بهبود است و هنوز 

اثرات محدودیت های جدید و طرح شهید قاسم سلیمانی خود را نشان نداده است. 

انتصاب وزیر واکسن در انگلیس!
ایسنا: دولت انگلیس از انتصاب 
وزیر واکسن به منظور نظارت 
بر روند واکسیناسیون بیماری 

کووید۱۹ خبر داد.
دولــت انگلیــس در حالــی 
واکســن  وزیــر  انتصــاب  از 
ویروس کرونا خبر داده که این 
کشور در حال آماده شدن برای 

واکسیناسیون میلیون ها نفر در برابر بیماری کووید۱۹ است و به احتمال 
زیاد این برنامه در روزهای آینده آغاز می شود.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفت: »ندیم زهاوی« بر بزرگ ترین 
برنامه واکسیناسیون این کشور در مدت چند دهه نظارت خواهد داشت.

در حال حاضر دو واکسن که یکی از آن ها تولید شرکت فایزر )Pfizer( و 
بیون تک )BioNTech( است و دیگری توسط محققان دانشگاه آکسفورد 
و آســترازنکا )AstraZeneca( ساخته شــده به منظور بررسی ایمنی و 
اثربخشــی مورد ارزیابی قرار دارند.روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از 
منابع بیمارستانی اعالم کرده در صورت تأیید واکسن می توان نخستین 

دزهای واکسن فایزر را در هفته نخست ماه دسامبر تزریق کرد.
انگلیس اعالم کرده اســت: کادر درمان و ســاکنان خانه های سالمندان 
نخستین افرادی هستند که در برابر بیماری کووید۱۹ واکسینه می شوند 

و سپس افراد سالمند و مسن در اولویت قرار دارند.
به گزارش ژاپن تودی، انگلیس ســفارش خرید ۴۰ میلیون دز واکسن 
فایزر/بیون تک که ۲۰ میلیــون نفر را تأمین می کند و ۱۰۰ میلیون دز 

واکسن آکسفورد/آسترازنکا را داده است.

 هرج و مرج در دانشگاه های جنوب استرالیا 
به دلیل کرونا

یودبلیونیوز،  گزارش  به  ایسنا: 
این روزها دانشگاه های جنوب 
اســترالیا در روزهای امتحانات 
خود هستند ولی کرونا برگزاری 
این امتحانات را به هرج  و مرج 
تبدیل کرده است.این دانشگاه ها 
تحت شــرایط سخت قرنطینه 

تعطیل شدند.
۲۱ نوامبر مقامات استرالیای جنوبی دریافتند شیوع کرونا در آنجا چندان 
هم جدی نبوده و به این ترتیب دانشگاه ها به ندرت بازگشایی شدند ولی 

کالس ها همچنان آنالین باقی ماند.
بیشتر کارکنان دانشگاه های منطقه به صورت دورکار فعالیت می کنند و 

کالس های حضوری و آزمایشگاه ها هنوز در حالت تعلیق هستند.
 دانشــگاه اســترالیای جنوبی برگزاری کالس های حضوری را تا تاریخ

۳۰ نوامبر تعلیق کرده است. محل اقامت دانشجویان همچنان فعالیت 
دارد و این دانشگاه به دانشجویان خود گرنت هزار دالری اعطا کرد.

محققان این دانشــگاه ها هم فقط با اجازه  دانشــگاه امکان اســتفاده از 
آزمایشــگاه برای انجام تحقیقات را دارند.در ابتدا به دانشــجویان گفته 
شــده بود تمامی امتحانات تا تاریخ ۳۰ نوامبر به تعویق افتاده است ولی 

امتحانات از ۲۴ نوامبر پس از تغییر شرایط برگزار شد.
به دلیل این بی نظمی ها به همه دانشجویان فرصت داده شده امتحانات 

خود را به اوایل سال آینده موکول کنند.

 جامعه/ اعظم طیرانی  برنامه ششم توسعه، 
آموزش و پرورش را موظف کرده تا سال ۱۴۰۰ 
از مجموع دانش آموزان در دوره دوم متوسطه 
تحصیل  مهارتی  رشته های  در  درصد   5۰
کنند، اما آمارها نشان می دهد در فاصله چند 
ماهه تا سال ۱۴۰۰، آموزش و پرورش فاصله 
زیادی برای رسیدن به این چشم انداز دارد.

 در کشور با کمبود تکنسین»
روبه رو هستیم

محمود فرشــیدی، وزیر ســابق آموزش و 
پرورش در گفت وگو با ما ضمن اشاره به اینکه 
مهندس، تکنسین و کارگر سه ضلع مثلث کار 
و تولید در حوزه صنعت محسوب می شوند، 
می گوید: ما در کشور تعداد زیادی مهندس و 
کارگر داریم، اما کسی که بتواند پیام مهندس 
را برای کارگر ترجمه کند تا پروژه ها با کیفیت 
بیشتری اجرا شوند تکنسین است که متأسفانه 
در ایــن زمینه بــا کمبود مواجه هســتیم. 

بی توجهی آموزش و پرورش به توسعه »
رشته های مهارتی 

مهنــدس فرشــیدی 
اگـــر   مـی افـزایـــد: 
در خصوص رشته های 
فنی و حرفه ای و آینده 
رشته ها  این  شــغلی 
اطالع رســانی شود به 
طور حتم دانش آموزان و اولیای آن ها گرایش 
بیشتری به این رشته ها پیدا خواهند کرد، اما 
متأسفانه آموزش و پرورش به دلیل کمبود 
بودجه و پرهزینه بودن آموزش رشــته های 
فنی و حرفه ای به طور غیرمستقیم همه توان 
خــود را صرف تبلیغات رشــته های تئوری 
به ویژه تجربی کرده اســت و به همین دلیل 
این رشته متقاضی بیشتری دارد. وی با بیان 
اینکه آمــوزش و پرورش به دلیل کســری 
بودجه سرمایه گذاری قابل قبولی در گسترش 
رشــته های مهارتی نکرده اســت، تصریح 
می کند: آموزش و پرورش کشور ما همواره با 
کسری بودجه مواجه بوده است و با توجه به 
اینکه ســرانه یک هنرجو به مراتب بیشتر از 
سرانه یک دانش آموز معمولی است، این مهم 
همواره مورد غفلت واقع شــده اســت. وی 
می گوید: آموزش و پرورش نتوانسته با صنعت 
ارتباط برقرار کند و هنرستان ها را در مسیر 
خط تولید قرار دهد تا عالوه بر هنرســتان، 
مربی و هنرجو نیز بتوانند با انتخاب پروژه های 
صنایع از این طریق کسب درآمد کنند. البته 
این قانون وجود دارد و به ارتباط هنرستان ها 
با صنعت تأکید شده است اما به دلیل برخی 
تنگ نظری هــا تاکنون این مهم از ســوی 
آمــوزش و پرورش به طــور جدی پیگیری 

نشده و به همین دلیل تحقق نیافته است. 

 ضرورت توسعه هنرستان ها »
در مناطق محروم 

فرشیدی ادامه می دهد: اگر آموزش و پرورش 
بتواند با کمک خیــران در مناطق محروم 

کشور هنرستان تأسیس کند به طور حتم 
مورد اقبال دانش آموزان و اولیای آن ها واقع 
خواهد شد، چرا که دانش آموزان با رفتن به 
این هنرستان ها و کسب آموزش های فنی با 
گرفتن دیپلم می توانند به عنوان تکنسین 
وارد بــازار کار شــوند و ضــرورت ندارد به 
دانشــگاه رفته و پس از چهار سال تحصیل 

در دانشگاه دنبال کار بروند.
وی یکی از اشــتباه های آموزش و پرورش 
را واگذاری آموزشــکده های فنی و حرفه ای 
به وزارت علوم عنــوان می کند و می گوید: 
آموزشکده های فنی و حرفه ای که به نوعی 
پشتوانه هنرســتان ها در آموزش و پرورش 
بودند به وزارت علوم منتقل شدند درحالی 
که پیــش از آن، دانش آموزان پس از اتمام 
دوره هنرستان به عنوان تکنسین وارد بازار 
کار می شــدند و در صورت نیاز به کســب 
مهارت بیشــتر می توانســتند از طریق این 
آموزشکده ها ادامه تحصیل دهند، اما اکنون 
که این آموزشــکده ها به وزارت علوم واگذار 
شده، دانش آموزان به دلیل محدودیت کسب 
مهارت، ترجیح می دهند پس از اتمام دوره 
متوســطه دوم وارد دانشگاه و پس از چهار 

ســال با عنوان کارشناس یا 
مهندس دانش آموخته شوند 
که این مســئله بــر کمبود 
تکنســین و افزایــش تعداد 
دامن  بیکار  دانش آموختگان 
می زند.وی با اشــاره به اینکه 
طــی دوره وزارت خــود در 
آمــوزش و پــرورش مجوز 
و  فنی  دانشــگاه  تأســیس 
حرفه ای برای آموزش مربیان 

هنرســتان را از وزارت علوم اخذ کرده بود، 
می افزاید: ما در تالش بودیم دانشگاهی مانند 
دانشــگاه فرهنگیان که برای تربیت معلم 
تأســیس شــده بود، برای آموزش و تربیت 
مربی هنرستان تأسیس کنیم تا کمبود مربی 
هنرستان در آموزش و پرورش برطرف شود 
کــه با روی کار آمدن دولت جدید این مهم 
مورد غفلت واقع و همان آموزشکده های فنی 
و حرفه ای نیز به وزارت علوم واگذار شــد و 
نتیجه آن بی توجهــی آموزش و پرورش به 
توسعه هنرستان ها و گرایش دانش آموزان به 

رشته های غیر مهارتی در کشور گردید. 

تبلیغات غیرمستقیم برای هدایت »
دانش آموزان به رشته های نظری 

ابراهیــم ســحرخیز، 
آموزش  اسبق  معاون 
در خصوص  متوسطه 
بی رغبتــی  دالیــل 
بــه  دانش آمــوزان 
رشــته های مهارتــی 
دبیرستان می گوید: عوامل مختلفی در این 
زمینه تأثیرگذار اســت، اما مهم ترین عامل، 
بی توجهی دولت و نظام آموزش و پرورش به 
توسعه هنرستان ها و رشته های مهارتی است، 
زیرا رشته های مهارتی عالوه بر نیاز به تعداد 
بیشــتر مربی در مقایســه با دبیر، نیازمند 
سرمایه گذاری بیشتر برای فضای کارگاهی و 
هزینــه زیــاد بــرای تهیه لــوازم مصرفی 
دانش آموزان اســت، عمالً آموزش و پرورش 
شعار می دهد و تالشی برای توسعه رشته های 

مهارتی نمی کند. 
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش برای 
اداره مدارس دولتی سرانه پرداخت نمی کند 
و اغلب مدارس دولتی با کمک های مردمی 
اداره می شــود، می افزاید: بــه طور حتم 
داشــت  انتظار  نمی تــوان 
پرداخت  بدون  هنرستان ها 
بــا کمک هــای  و  ســرانه 
اداره شوند، چرا که  مردمی 
کارگاه هــای فنــی نیازمند 
تازه ترین  و  به روز  تجهیزات 
فناوری های حــوزه صنعت 
هســتند و تأمین این منابع 

نیازمند هزینه باالیی است.
 به همیــن دلیل آموزش و 
پرورش تالشــی برای توســعه رشته های 
مهارتی نمی کند، در عوض مافیای کنکور 
و بخش خصوصی با تبلیغات غیرمستقیم 
دانش آمــوزان را به رشــته های تجربی و 
تا حدودی ریاضی هدایــت می کند. وی 
می گوید: متأســفانه بــا تدوین و تصویب 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز 
مســیر هدایت تحصیلی در ایران اصالح 
نشده اســت و به دلیل حاکمیت کنکور، 
وزارت علــوم همچنان مقاصد خود را که 
توســعه رشــته های نظری اســت، پیش 

می برد.

وزارت آموزش و پرورش سیاست های »
کلی نظام را برای چه روزی گذاشته است؟!

وی بــا این پرســش کــه وزارت آموزش و 
پرورش سیاســت های کلی نظام و فرامین 
رهبری را برای چه روزی گذاشــته اســت، 
ادامه می دهد: قرار بود بر اساس سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش نظام جامع هدایت 
تحصیلی مستقر شــود تا از دوران کودکی 
ذائقه کودکان را به سوی رشته های مهارتی 
هدایت کرد، همچنین در برنامه ششم توسعه 
پیش بینی شده بود تا سال ۱۴۰۰ از مجموع 
دانش آمــوزان در دوره دوم متوســطه 5۰ 
درصد در رشته های مهارتی تحصیل کنند، 
اما متأســفانه نه تنها این مهم تحقق نیافته 
است، بلکه در مقایسه با سال تحصیلی ۹۱-
۹۰ که ســهم رشته های مهارتی ۴۴ درصد 
بوده است، اکنون این سهم حدود ۱۰ درصد 
کاهش و در واقع ســهم عمده رشــته های 
مهارتی به رشته های کامپیوتر و حسابداری 
اختصاص یافته است و تعداد تکنسین های 
این رشته ها بیش از نیاز بازار کار کشور است. 
البته این مشــکل فقط مربوط به این دولت 
نیست و سنگ بنای آن در دولت های پیشین 

گذاشته شده است. 

 کمبود 20 هزار استادکار »
در آموزش و پرورش 

سحرخیز با اشاره به کمبود ۲۰ هزار استادکار 
در هنرستان های کشور می گوید: آموزش و 
پــرورش می تواند کالس های رشــته های 
نظری را با استفاده از معلمان خرید خدمت، 
حق التدریس، ساعتی و حتی پروژه ای اداره 
کند، اما تدریس در هنرستان نیازمند مهارت 
و دانش فنی است و استادکاری که مهارت و 
دانش فنی داشــته باشد حاضر نمی شود به 
صورت حق التدریس و یا پروژه ای کار کند، 
بنابراین در صورت توســعه هنرســتان ها و 
رشــته های فنی، آموزش و پرورش به دلیل 
کســری بودجه با مشــکل مواجه خواهد 
شــد، به همین دلیل به طور غیرمستقیم 
دانش آموزان را به انتخاب رشته های نظری 

هدایت می کند.
وی ادامــه می دهد به طور حتم نظام جامع 
هدایت تحصیلــی فقط با آموزش و پرورش 
به مقصد نمی رســد و نیازمنــد همکاری 
وزارتخانه هــای علوم، آمــوزش و پرورش و 
همچنین شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
اســت تا تمهیداتی اندیشیده شود که برای 
دانش آموزان از دوران ابتدایی که وارد مدرسه 
می شوند تا پایان دوره تحصیالت، براساس 
نقشه آمایش سرزمین و نیاز کشور به منابع 
انسانی برای توسعه کشور برنامه ریزی شود. 
اما متأسفانه آموزش و پرورش و وزارت علوم 
نگاه کاالیی به مســئله آمــوزش دارند و به 
دنبال ترویج آموزش های ارزان قیمت هستند 
که برای دولت هزینه ای نداشته باشد؛ چرا که 
به آموزش به عنوان سرمایه نگاه نمی کنند. 
وی می افزایــد: در دهه های گذشــته وزیر 
آموزش و پرورش عــالوه بر معاون آموزش 

متوسطه، معاون فنی و حرفه ای داشت، اما 
متأسفانه در ساختارهای جدید باوجود تأکید 
بر افزایش رشته های مهارتی، این معاونت از 
وزارت آموزش و پرورش حذف شد، این در 
حالی است که نهضت سوادآموزی در ساختار 
آموزش و پرورش معــاون دارد اما معاونت 
فنی و حرفه ای با دفتر کاردانش ادغام شد. 
به گفته وی تــا زمانی که به مقوله آموزش 
در حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم به 
عنوان سرمایه نگاه نکنیم، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم آموزش منجر به تولید منابع 

انسانی مورد نیاز کشور شود. 

کاهش تکنسین و افزایش »
دانش آموختگان بیکار 

وی ادامه می دهد: براساس اعالم وزیر آموزش 
و پرورش در سال های اخیر مدارس غیردولتی 
کشور از 8 به ۱۴درصد رسیده است، اکنون 
این پرسش مطرح می شود که چند درصد 
این مدارس هنرستان هستند و چرا مدارس 
غیردولتی ویژه رشــته های نظری تأسیس 
شــده است؟ مگر طبق برنامه ششم توسعه 
و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش این 
وزارتخانه مکلف به توسعه رشته های مهارتی 
نشــده است، پس چرا به مدارس غیردولتی 
برای رشــته های نظری مجوز می دهد؟! با 
ایــن رویکرد آموزش و پــرورش به کاالیی 
تبدیل شــده که اگر خانواده هــا بخواهند 
فرزندشــان آموزش بهتــری دریافت کند 
باید پول بیشتری هزینه کنند و نتیجه آن 
می شود گرایش دانش آموزان به رشته های 
نظری به ویژه تجربی و هدایت تعداد اندکی 
از دانش آمــوزان کم درآمــد و درس نخوان 
به رشــته های مهارتی به ویژه کاردانش. در 
حالی که در کشورهای توسعه یافته اولویت 
نخست مدارس ســمپاد و اســتعدادهای 
درخشان رشته های »کار دانش« و »فنی و 
حرفه ای« است. به همین دلیل این مدارس 
از جایگاه ویژه ای برخوردارند و تعداد اندکی 
از دانش آموزان به رشته های نظری هدایت 
می شوند اما در کشور ما رشته های مهارتی 
در مدارس سمپاد و استعدادهای درخشان و 

مدارس هیئت امنایی جایگاهی ندارد. 
به گفته ســحرخیز ما در کشــور مرکزی 
برای  به عنــوان مرکــز سیاســت گذاری 
آموزش های مهارتی نداریم و این آموزش ها 
در کشور رها شده است، به همین دلیل هیچ 
زیرساخت و نقشــه راهی برای آینده ندارد 
و وزارت آموزش و پــرورش، وزارت علوم و 
دانشگاه علمی -کاربردی هر یک به موازات 
دیگری و براساس عالقه و سلیقه خود پیش 
می روند و به فکر توســعه زیرســاخت های 
آموزشی با هدف تولید نیروی انسانی کارآمد 
برای کشور نیستند. بنابراین تا نگاه کاالیی 
وزارتخانه های متولی به آموزش اصالح نشود 
نمی توان از وضعیت موجود خارج شد و هر 
روز از تعداد نیروی تکنسین کاسته و بر تعداد 
دانش آموزان پشت کنکور و دانش آموختگان 

بیکار کشور افزوده می شود.  

انتقاد کارشناسان از نگاه کاالیی به آموزش

غفلت دو وزارتخانه از توسعه آموزش های مهارتی
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علم و فناوری

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:
ایران پیشتاز دیپلماسی 

علمی دنیا شد
ایرنا: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم گفت: جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
شتاب دیپلماسی علمی ایران در چهار سال، 
پیشتاز دیپلماسی علمی دنیا شد.محمدجواد 
دهقانی افزود: تحلیل های علمی مستخرج 
از پایگاه اســتنادی بین المللی اســکوپوس 
نشان می دهد در حالی که سهم دیپلماسی 
 علمی از علم ایران در سال ۲۰۲۰ تاکنون به

۳۱ درصد رســیده اســت، مقایســه سهم 
مشارکت سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ مشخص 
می کند جمهوری اسالمی ایران با ۱۴ درصد 
رشد، پیشتاز دیپلماســی علمی دنیا شده 
است. به گفته دهقانی، بر اساس بررسی ها، 
میزان مشــارکت های علمی پژوهشــگران 
کشور با دنیا در ۱۰ سال اخیر از ۱۷ درصد 
در سال ۲۰۱۱ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰ 
افزایش یافت و به خصوص در پنج سال اخیر 

روند افزایشی داشت.
در ســهم مقاالت با مشــارکت بین الملل 
حوزه های علوم انسانی و علوم پایه بیشترین 

میزان رشد را داشته اند.

محیط زیست

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش:
آنفلوانزای پرندگان به انسان 

منتقل نمی شود
برنا: شهاب الدین منتظمی از عدم انتقال 

آنفلوانزای پرندگان به انسان خبر داد.
شــهاب الدین منتظمــی، مدیرکل دفتر 
حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: درگیری 
انســان با آنفلوانزای پرندگان غیرممکن 
اســت و تا این لحظه مــوردی از ابتالی 
انســان مشاهده نشده اســت. باید توجه 
داشت در فصلی قرار داریم که شکار ممنوع 
و تخلف اســت با وجود این اگر به دنبال 
شکار این پرندگان و مصرف گوشت بروند 
با مصرف این گوشــت خطری انسان ها را 
تهدید نمی کند.وی گفت: بحث پیشگیری 
در حیــات وحش غیرممکن اســت زیرا 
موجودات مهاجر بیماری را با خود منتقل 
می کنند. اصل بر مراقبت و مدیریت است. 
منتظمی افزود: از شهروندان خواهشمندیم 
در صورت مشــاهده الشه پرنده از نزدیک 
شــدن به آن خودداری کنند و به سرعت 
به محیط زیست و یا سازمان دامپزشکی 

گزارش دهند. 

خانه و خانواده

یک مدرس دانشگاه عنوان کرد
 آمار سقط جنین 

 سه برابر مرگ ومیر کرونا
تسنیم: یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت 
ســقط جنین اســت؛ آمار ســقط جنین 
در کشــور نزدیک به ســه برابر مرگ ومیر 
کروناســت! در یک کشــور اسالمی سقط 
جنین به راحتی توســط برخی از پزشکان و 
والدین انجام می شود!دکتر منصوره معصومی 
اصل، مدرس دانشــگاه می گوید: متأسفانه 
برخی پزشــکان، سن باالی ۳5 سال را سن 
خطرناک برای بــارداری تعیین می کنند و 
این باور غلط بــه موضوع کاهش جمعیت 
دامن می زند. موضوع دیگری که به شــدت 
به آن پرداخته می شــود، غربالگری مادران 
اســت؛ جالب است غربالگری در بسیاری از 
کشورهای غربی که خودشــان آن را به راه 
 انداخته انــد، انجام نمی شــود و مادران زیر

۳5 سال از این کار منع می شوند!
در حالی که در بسیاری از کشورها مرخصی 
کامل زایمان دارند، مادران کارمند شاغل ما 
در صورت باردار شدن این موضوع را پنهان 
می کنند! حتی در مرخصی اضطراب از دست 

دادن شغلشان را دارند.

بهداشت و درمان

یک متخصص طب سنتی:
 مسئوالن باید اطالعات خود 

را کامل کنند
آنا: محمدمهدی مظهری، متخصص طب 
ســنتی در واکنش به صحبت های مینو 
محرز، عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
خصوص عــدم توانایی این طب برای ارائه 
ایده  گفت: مقاالت منتشر شده و حتی روند 
پژوهشی موجود در دانشکده های تخصصی 
طب سنتی مؤید به روز بودن دانش در این 

حوزه است.
مظهری با تأکید بر اینکــه افرادی مانند 
محرز که در حال حاضر به عنوان عضوی 
از ســتاد ملی مقابله بــا کرونا نقش قابل 
مالحظه ای در سالمت جامعه دارند، باید 
اطالعات خود را نســبت به طب ســنتی 
به  روزرسانی کنند، گفت: علت موضع گیری 
برخــی در مقابل طب ســنتی، اطالعات 
محدود آن ها نســبت به این طب اســت. 
امروز برخی از همکاران محرز که در زمینه 
بیماری های عفونی فعالیت دارند، در حال 
بهره گیری از طب سنتی هستند. بنابراین 
استادان باید اطالعات خود را کامل و بعد 

اظهارنظر کنند.

حوادث

هشدار یک مسئول در پلیس فتا 
فریب پیامک جعلی توقیف 

خودرو را نخورید
علی  سرهنگ  باشگاه خبرنگاران جوان: 
محمــد رجبی، رئیس مرکز تشــخیص 
و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس 
فتا ناجا گفت: کالهبرداران ســایبری با 
ترفند های مختلف سعی دارند اطالعات 
کارت بانکی شــهروندان را بدست آورده 
و اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب 
بانکی آن هــا کنند.وی افــزود: در یکی 
از این شــگرد ها مجرم اقدام به ارســال 
پیامکی جعلی با عنــوان توقیف خودرو 
کرده و در ادامه شــما را به یک ســایت 
جعلی یا فیشــینگ هدایت می کند تا به 
بهانه مشاهده اطالعات بیشتر و پرداخت 
مبلغ ۲ هزار تومان، اطالعات کارت شما 

را سرقت کند.
در این پیام ها از شــما درخواست می شود 
مبالــغ اندکی را پرداخت کنید، ســپس 
کالهبردار برای پرداخت، شــما را به یک 
لینک جعلی هدایــت می کند؛ باید توجه 
داشــت لینک درگاه های پرداخت مجاز و 
معتبر باید مرتبط با دامنه shaparak باشد.

فراسو
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آموزش و 
پرورش به دلیل 
کسری بودجه 

سرمایه گذاری قابل 
قبولی در گسترش 
رشته های مهارتی 

نکرده است

بـــــــرش

دستچین

نتیجه حذف ارز 4هزار و 200 تومانی دارو 
فارس: محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش 
مجلــس گفت: در تمام دنیا دولت هــا مردمان خود را 
بیمه می کنند، به طوری که حتی تمام پول پزشــک و 

بیمارستان را بیمه پرداخت می کند.
حــذف ارز ۴هــزار و ۲۰۰ تومانــی دارو و اختصاص 
منابــع مالی حاصل از آن به بیمه هــا برای حمایت از 
مصرف کنندگان، قطعاً جلو خیلی از فساد ها را می گیرد.

باالخره یک روز »بنیاد مستضعفان« باید تمام شود
تسنیم: پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان می گوید: یکی 
از اولویت های ما، سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی 
در مناطق محروم در حوزه های ضروری اســت که بخش 
خصوصی توان یا تمایل چندانی برای حضور در آن نداشته 
باشد.این راهبرد ماست و فکر می کنم باالخره روزی بنیاد 
باید تمام شــود! و اموال که مالکان اصلــی اش، مردم و 

مستضعفان هستند، صرف امور محرومان شود.

غفلت عجیب ایران از درآمد جهانی گیاهان دارویی 
تسنیم: حسن زینعلی، مدرس گیاهان دارویی می گوید: 
در حالی که در گذشته صادرکننده گیاه سیاه دانه بوده ایم، 
امروز به واردکننده اصلی آن تبدیل شــده ایم. گردش 
مالــی گیاهان دارویی در جهــان بیش از ۱۰۰میلیارد 
دالر است که ســهم ایران تنها  ۰.۴درصد است!بیش 
از ۲هزار و ۳۰۰ گیاه دارویی در کشــور داریم که هنوز 
روی پنج گیاه به اندازه ۱۰ درصد هم کار نشــده است.

سرانه نگهداری معتادان در ایام کرونا پرداخت نشده است
آنا: فرید براتی سده، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد 
ســازمان بهزیستی با بیان اینکه سرانه دیده شده توسط 
سازمان بهزیستی در بحث معتادان متجاهر در ایام کرونا 
۷۰ تا 8۰ هزار تومان است که باید پرداخت شود، گفت: 
با اینکه این موضوع را در کمیته درمان مطرح کرده ام ولی 
متأسفانه تا کنون این منابع در اختیار ما قرار نگرفته است.

رزرو یا مصرف خون در سزارین های غیراورژانسی تخلف است
آنا: پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران 
با اشــاره به افزایش معنادار آمار سزارین های غیرضرور 
توسط بعضی از پزشکان و بیمارستان ها، دستور بازدید 
سرزده مدیران کل استان ها از بیمارستان ها را صادر کرد 
و گفت: در صورت رزرو یا مصرف خون در سزارین  های 
غیراورژانســی مطابق آیین نامه فعالیــت بانک خون 

بیمارستانی با مرکز درمانی برخورد خواهد شد.

با ادغام طب سنتی در شبکه بهداشتی کشور مخالفم
ایرنا: علی اکبر ســیاری، معاون سابق وزارت بهداشت 
با تأکید بر اینکه با اســتفاده از علم مدرن پزشکی در 
سال های گذشته، دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، 
درباره ادغام طب سنتی در شبکه بهداشتی کشور گفت: 
موافق این کار نیستم، زیرا حتماً به دستاوردهای نظام 
بهداشت و درمان کشــور در کنترل و مهار بیماری ها 

به خصوص بیماری های واگیر لطمه می زند.
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یا قاضی الحاجات

باال گرفتن جنگ خیابانی در 70 شهر فرانسه در اعتراض به قانونی شدن اختناق

خروس دعوا!
 جهان/ علوی  منابع خبــری از تداوم 
تجمعات مردمی در برخی شهرهای فرانسه 
که با نماد خروس شــناخته می شوند در 
اعتــراض به قانون امنیتــی جدید در این 
کشور خبر دادند. به گزارش شبکه خبری 
ال بی سی، این تظاهرات کماکان در شهرهای 
مختلف این کشور در حال انجام است. این 
در حالی است که روز جمعه معترضان در 
شهرهای »نانت«، »تولوز«، »پاریس« و چند 
شهر دیگر اعتراض خود را به قانون امنیتی 
جدید نمایش دادند. قانون امنیتی جدید که 
در پــی تصویب در مجلس منتظر تصویب 
سناست، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را 
جرم و برای آن جریمــه نقدی و مجازات 

زندان در نظر گرفته است. 
مــاده 24 الیحه جدید، انتشــار تصاویر 
نیروهای پلیــس را جرم تلقی می کند و 
هر کس مجرم شــناخته شود یک سال 
زندان و 45هزار یــورو جریمه نقدی به 
همراه دارد. ایــن مبلغ، به طور حدودی 
شــامل درآمد یک ســال یک شــخص 
شــاغل در اروپاست! منتقدان، این قانون 
را در راســتای گسترش قانونی ابزارهای 
اختنــاق و ســرکوب معرفــی کرده اند. 
نخســت وزیر فرانســه نیــز روز جمعه 
اعالم کرد کمیســیونی را برای بازنویسی 

ماده 24 تعییــن خواهد کرد، اما پس از 
عصبانیــت سیاســتمداران از گفته های 

خود عقب نشینی کرد.
در ادامــه اعتراض ها به قانــون منع فیلم 
گرفتن از پلیس در فرانســه، شــنبه شب 
خیابان های پاریس و بیش از 70 شهر دیگر 
این کشور صحنه تجمعات گسترده بود که 
در بسیاری از موارد به خشونت کشیده شد. 
ســازمان دهندگان این تجمعات، جمعیت 
شــرکت کننده را بیش از نیم میلیون نفر 
اعالم کرده اند اما وزارت کشور فرانسه اعالم 
کرد 4۶ هزار نفــر در پاریس و ۱۳۳ هزار 
نفر در ســایر نقاط این کشــور به اعتراض 

پرداختند. به گزارش راشا تودی، درگیری ها 
در پاریس، پایتخت فرانسه از سایر شهرها 
شدیدتر بود و نیروهای پلیس با گاز اشک آور 
و باتوم به معترضان حمله کردند. در میدان 
باستیل پاریس جمعیت عظیمی با نیروهای 
پلیس به جنگ خیابانــی پرداختند و در 
برخی نقاط این شهر معترضان حریق های 
عمدی ایجاد کردنــد و خودروها و بانک ها 
را به آتش کشیدند. »جرالد دارمانین« وزیر 
کشور فرانسه اعالم کرد ۳7 نیروی پلیس 
در جریان این اعتراض ها زخمی شــده اند 
و خشــونت علیه پلیس را »غیرقابل قبول« 
خواند. بنابر گزارش هــا، در این اعتراض ها 

دست کم 4۶ نفر بازداشت شده اند. 
گروه های مدنی و اصحاب رسانه ها نگرانند 
ایــن اقدام مانــع آزادی مطبوعات شــده 
و اجــازه دهد وحشــیگری پلیس برمال و 
مجازات نشود. یورونیوز در گزارشی اعالم 
کرده درصورت تصویب قانون جامع امنیتی 
در ســنا و رأی نهایی مجلس شورای ملی 
فرانســه، این مصوبه الزم االجرا می شــود. 
هفته گذشــته، نماینــدگان حزب حاکم 
راســت میانه »جمهــوری به پیش« همراه 
بــا جمهوری خواهان راســت گرا و حزب 
ملی گرای افراطــی »اتحاد ملی«، به الیحه 
امنیتی دولت مکــرون رأی مثبت دادند. 
مخالفــان قانون جامــع امنیتی همچنان 
امیدوارند به محــض تصویب و الزم االجرا 
شدن آن، با توسل به دادگاه قانون اساسی، 
قانون جامع امنیتی را به دلیل نقض حقوق 
و آزادی هــای بنیادین مصــرح در قانون 
اساســی فرانســه، باطل کنند. به گزارش 
به تازگی ویدئویی در شــبکه های  فارس، 
اجتماعی منتشــر شــده که در آن پلیس 
پاریس یک شهروند سیاه پوست را به طور 
وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار می دهد. 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه نیز 
روز جمعــه در واکنش به این ویدئو گفت 

این تصاویر موجب شرمندگی ماست.

ماریا زاخارووا:

آلمان به آمریکا وابسته است
سخنگوی  تسنیم: 
خارجــه  وزارت 
روســیه در تفسیر 
دفاع  وزیر  سخنان 
آلمان درزمینه لزوم 

مذاکره با مسکو »از موضع قدرت«، با اشاره 
به استقرار نظامیان و سالح های هسته ای 
آمریکا در این کشور گفت: آلمان از لحاظ 
امنیتی به آمریکا وابســته اســت. ماریا 
زاخــارووا در صفحــه فیس بوک خود در 
این باره نوشت: »آلمان هنوز هم در تردید 
به ســر می برد و مطمئن نیست چه چیز 
برایش خوب است، البته قطعاً در موقعیت 
بسیار جالبی قرار دارد. این نتیجه گیری 
من نیست که قابل توجه است، بلکه خود 
وزیر دفاع آلمان اعتراف می کند این کشور 
در حوزه نظامــی و امنیتی، بدون کمک 
ایاالت متحده نمی تواند کاری انجام دهد«.

در  آمریــکا  جمهــور  رئیــس  جهان: 
توییت هــای آخر شــب خــود در روز 
شــکرگزاری، بــه توییتر تاخــت و از 
الگوریتم  ترندهای آن و »تبعیض بزرگ 

محافظه کارانه« انتقاد کرد.
فارس: مفتی داعش در اســتان نینوای 
عراق اعتــراف کرد بــرای گرفتن پول 
و جلــب حمایت مالی بــرای گروه های 
تروریســتی مســلح دو بار به عربستان 

سعودی سفر کرده است.
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غرب باید قدرت چین را بپذیرد
هنری کیسینجر را همه با دیپلماسی پینگ پنگ می شناسند؛ زمانی که 
در اواسط دهه 70 میالدی و در دوران فقدان روابط رسمی ایاالت متحده 
آمریکا و جمهوری خلق چین، دیپلمات هایش را در پوشــش ورزشکاران 
ورزش پینگ پنگ به چین فرستاد. در نهایت نیز در راستای برقراری روابط 
شــخصاً به عنوان مشاور امنیت ملی ریچارد نیکســون در ژانویه ۱97۱ 
بــه پکن رفت. او که به نوعی معمار روابط نوین چین و آمریکاســت، در 
گفت وگو با بلومبرگ هشدار داد اگر جو بایدن برای رفع تنش ها با چین به 
سرعت وارد عمل نشود، احتمال وقوع درگیری جدی بین دو کشور وجود 
دارد. این سیاستمدار کهنه کار 97 ساله آمریکایی تأکید کرد دولت بایدن 
که به زودی زمام امور را به دست می گیرد، باید هرچه سریع تر برای احیای 
خطوط ارتباطی با چین اقدام کند. مشخصاً از شخصی مانند کیسینجر 
صدور نظری در جهت خالف منافع ملی آمریکا بعید به نظر می رسد. او 
به خوبی دریافته راه مقابله با اژدهای شرقی، قهر و مسدود کردن پنجره 
دیپلماسی نیست بلکه معتقد به اتخاذ راهبردی چندبعدی و چندوجهی 
در قبال چین و به منظور کنترل این کشــور اســت. فناوری های جدید 
نظامــی و اطالعاتی که امروز پکــن آن را در اختیار دارد، کنترل بحران 
تصاعدی غرب با شرق را نسبت به دوره های پیش بسیار دشوار تر می کند.

برخی کارشناسان معتقدند مهم ترین مسئله مدنظر چینی ها امروز این 
اســت که دولت آینده آمریــکا به رهبری جو بایدن، چه سیاســتی در 
قبال چین اتخاذ می کند. برخی معتقدند در دوره بایدن، سیاســت های 
تنش زای دوره دونالد ترامپ کنار گذاشته خواهد شد و واشنگتن سیاست 
سازنده تری با پکن اتخاذ خواهد کرد؛ اما برخی دیگر هم در سمت مقابل 
می گویند آمریکای بایدن سیاست های تنش زا علیه چین را کنار نخواهد 
گذاشــت. ادامه سیاست تنش با چین در حالی است که دولت بایدن در 
ابتدای کار خود با بحران کرونا و رکود اقتصادی مواجه خواهد بود؛ در حالی 

که اقتصاد چین با قدرت در حال رشد است.
یکی از شــاخصه های اصلی سیاســت خارجی چین که از دوران معمار 
اصالحات این کشــور، دنگ شیائو پینگ ترسیم شد، اتخاذ مواضع نرم و 
غیرخصمانه  است که عمده دلیل آن، به نگرانی ها و روابط اقتصادی چین 
برمی گردد. این در حالی است که ما امروز در رویکرد این کشور در حوزه 
خارجی، به نوعی شــاهد بسط صراحت و تمایل به تقابل در آن را شاهد 
هســتیم؛ امری که به نوعی ممکن است از نتایج سیاست خارجی دونالد 
ترامپ تلقی شود. سیاستی که نفوذ پکن در سازمان هایی نظیر بهداشت 

جهانی را تقویت کرده است. 
برخی تحلیلگران غربی در همین زمینه معتقدند این سیاست کلی غرب، 
ناشی از یک برداشت اشتباه بوده است. غربی ها از چند دهه پیش، چین 
را به عنوان یک کشــور ضعیف قلمداد کرده و سیاســت های خود را بر 
همین مبنا تنظیم کردند؛ در حالی که در نگاه مایکل شــومن، تحلیلگر 
چین سایت بلومبرگ، چین در طول تاریخ یک ابرقدرت بوده است. اینکه 
اکنون چین به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده، مسئله عجیبی نیست، 
بلکه بازگشت به یک هنجار مرسوم سده های اخیر است. چین در قرن های 
گذشــته هم نقش بزرگی در انقالب صنعتی داشته و اکنون همان سنت 

در حال تکرار است.
سیاســت فعلی آمریکا که تالش می کند با فشــارهای تجاری همچون 
ممانعت از انتقال فناوری به چین و ایجاد اختالل در تجارت این کشــور، 
سبب توقف رشد اژدهای زرد شود، کارآمدی راهبردی ندارد. طبیعی است 
یکی از نخستین نتایج سیاست های خصمانه ایاالت متحده علیه چین، 
ایجاد نهادهای بین المللی توسط این کشور است که شاهد مثال آن، بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ارزیابی می شود که در سال های اخیر توسط 
پکن برای جایگزینی بانک جهانی ایجاد شد؛ آنجا که آمریکا به چین اجازه 
مانور مدیریتی در بانک جهانی نداده بود. گر چه به نظر می رســد قدرت 
فزاینده چین در مؤلفه های ملی و بین المللی از حدی که غرب توان کنترل 
آن را داشــته باشد، گذشته است، اما تردیدهای قابل تأملی درباره آینده 
این قدرت و توان کنترل و بسط آن توسط نخبگان این کشور وجود دارد.
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صفحه 8   1399/09/10

پروانـــه دامـــداری کوچک و روســـتایی با شـــماره 
بهـــره برداری ۱۲۷۳ ص پ ۶۱راســـ� گاو شـــیری 
کد شناســـایی ۰۷۰۴۰۴۳۱۰۹۰۰۵۴ بنام غالمرضا 

آهویی فرزند محمود مفقود شده واعتبارندارد.

,ع
۹۹
۰۹
۴۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، ســـند کمپان� و ســـند محضری خودروی 
وانـــت بـــار مـــدل ۱۳۸۴ رنـــگ ســـفید روغنـــ� بـــه 
شـــماره انتظامـــ� ۵۱۴د۱۴ ایران ۹۴  شـــماره موتور 
بـــه   ۱۲۱۲۵۴۸۰ شاســـ�  شـــماره  و   ۱۱۲۸۴۰۴۴۱۵۵
مالکیـــت امیر حیدرنـــژاد مفقود گردیـــده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۹
۴۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، ســـند کمپان� و ســـند محضری خودروی 
ام وی ام۱۱۰ مـــدل ۱۳۸۵ رنـــگ نقـــره ای متالیـــک 
بـــه شـــماره انتظامـــ� ۹۸۲ب۹۷ ایـــران ۳۶  شـــماره 
موتـــور MVM۳۷۲FG۵۰۰۱۴۵۸ و شـــماره شاســـ� 
IR۸۴۲۱۱۰۰۱۸۶۸ به مالکیت سید رضا ریاض� مظلوم� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۹
۴۲
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۹۰
۹۴
۳۷

﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︀﹜﹩( ﹡﹢︋️ اول)
﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣  ︣ا︨︀ن︫  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
﹠︡ (ج) از ﹝︀ده (١٢)   ︋﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︐﹠︀د آ ﹤ دارد︋ 
 ﹟﹫ـ﹢راي ا︨﹑﹝﹩ و آ ︣﹎︤اري ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︭﹢ب ١٣٨٣ ﹝︖﹙︫︦  ﹇︀﹡﹢ن︋ 
﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ا︮﹑ح ︫︡ه آن (︑︭﹢︉ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٨۴١٣۶/ت ٣٣۵۶٠ ه 
﹝﹢رخ ٨۵/٧/١۶ ﹨﹫︀ت وز︣ان و ا︮﹑﹫﹥ ︫﹞︀ره ٢٢٢٢۵/ت٣٧١٩۴﹨ـ 
﹝﹢ر︠ـ﹥ ٨۶/٢/١٧) و ﹝︀ده وا︡ه ﹇︀﹡﹢ن ا︮ـ﹑ح ﹝︀ده ۵۶ ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق 
﹞︀ره   ︫﹤ ︪ـ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ﹝︭﹢ب︋  ﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  ﹝﹢ادي︋ 
۶٩۴۵۴/ت۵٠٩١٣ه ﹝ـ﹢رخ ٩٣/٠۶/٢٠، ︋ـ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︗ـ︣اي ︎︣وژه اي 

:︡ ︀ ︡ام ﹡﹞ ︣ح ذ﹏ ا﹇ ︢ار︋ ﹥︫  ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ️︋ ﹥ ا﹡︐︀ب︨  ︊︧﹡ ﹏︭︀ت ذ︪﹞ ﹅︋︀ ︴﹞
﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  ١- ﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫ 

︣وآب ٢- د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت: ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور︨ 
٣- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ و ا︗︣اي ︋︪ـ﹩ از ︫ـ︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری 

Y ︣وان- زون﹫︫ ︫︣ ب﹑︲︀﹁
۴- ﹝﹫︤ان ︑︧ـ﹫﹑ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز: ︋︣آورد ا︗︣اي ﹋︀ر ︋︣ ︵︊﹅ ﹁︀رس 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ي ﹋︪ـ﹢ر ـ︡ود ٢۵٠  ـ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋  ︀ـ﹥ ١٣٩٩︨  ︋ـ︀ي︎ 

︫︡︀ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ﹝﹩︋ 
۵- دوره ا︡اث: دو (٢) ︨︀ل

( ۴ ﹤︀︎ ﹏﹇︡ا) و ر︫︐﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر: ر︫︐﹥ آب ﹤︀︎ -۶
ـ﹞︀ره ٩۴/٣٠۵٩٣ ﹝﹢رخ  ︪ـ﹠︀﹝﹥︫   ︋︀ ︀︧ـ︐﹩ ﹝︴︀︋﹅︋  ٧- ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ﹎︣ان︋ 
﹞︀ره ۶٩۴٣٢ ﹝﹢رخ ٩۴/٠۴/٣٠ داراي  ١٣٩۴/٠٣/٠۵ و د︨ـ︐﹢را﹜︺﹞﹏︫ 

.︡﹠︫︀  ︋︉︨︀﹠﹞ ﹩﹛︀︀ري و ر﹋ ️﹫﹁︣︸
٨- ︫ـ︣ا︳ ﹋﹙﹩: ︋︀ز︎︣دا︠️ ا︮﹏ و ︨ـ﹢د ︑︧ـ﹫﹑ت ︑﹢︨ـ︳ ︨ـ︀ز﹝︀ن 

﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ي ﹋︪ـ﹢ر ︑︱﹞﹫﹟ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︫︣وع ︋︀ز︎︣دا︠️ 
﹢د و  ︀ز︎︣دا︠️︨  ︣وژه و ﹝︡ت︋   ︎️﹇﹢﹞ ﹏﹢︑ از ︦ ︑︧ـ﹫﹑ت ۶ ﹝︀ه︎ 
 ﹤︊︨︀﹞ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤﹨︀﹞ ︩︫ ت ︋﹥ ﹝︡ت ︎﹠︕ ︨︀ل ︋︀ ا﹇︧︀ط﹑﹫ا︮﹏ ︑︧ـ
︡ون   ︋﹩﹊﹡︀ ︀ز︎︣دا︠️ ︑︧ـ﹫﹑ت در ︀ر﹢ب ﹇︀﹡﹢ن ︻﹞﹙﹫︀ت︋  ︨ـ﹢د و︋ 
﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ︀ ر︻︀️ ︻﹆﹢د ا︨ـ﹑﹝﹩ ﹝﹠ـ︡رج در آن︠  ر︋ـ︀ ﹝︭﹢ب ١٣۶٢︋ 
﹢د  ﹫︪﹠︀د ﹝﹩︫  ـ﹢د ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر ︑﹢︨ـ︳ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩︎  ﹡︣خ︨ 
 ️︧︀ ـ︀ل ١٣٩٩ ) و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه   ﹝﹩︋  ﹢د اوراق ﹝︪︀ر﹋️︨  ـ﹆︿︨   ︨︀︑)
ا︨ـ﹠︀دي دال ︋︣ ︑﹢ا﹡︧︑ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩︀﹫﹑ت ︑︺︡ ︫︡ه ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل 

 .︡︀﹝﹡ ﹤ارا ،︫︡︀  ︋﹩د︨︐﹍︀ه ا︗︣ا
 ﹤﹫︑ ️﹚﹞ :﹩ـ﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ـ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ﹤﹫︑ ️ـ﹚﹞ و ـ٩- ︑︀ر
 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹎︡ت ٧ روز از ا﹡︐︪ـ︀ر ﹡﹢︋️ دوم آ﹞ ﹤  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ـ﹠︀د ارز
و ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ از آ︣︠﹟ روز ︑﹢ز︹ ا︨﹠︀د ︀رده روز 

.︫︡︀  ︋﹩﹞
١٠- ﹡︪ـ︀﹡﹩ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ـ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

 (www.setadiran.ir )  ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
﹫﹞︀﹡﹊︀ري در ر︫ـ︐﹥   ︎️﹫﹑ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹆﹢﹇﹩ داراي ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ﹜︢ا︎ 
︀︫ـ﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹝︢﹋﹢ر ﹋﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ري و ر︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨ـ︉ را دارا ﹝﹩︋ 
 ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀آدرس ﹁﹢ق، در ﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︋﹩﹎︀پ ﹡﹢︋️ اول آ از ︦︎
︺︡ از ا﹡﹆︱︀  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د ﹨︀ي ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋
 .︡ ︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ﹢د، ﹝︴﹙﹆ ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏︫ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥︋  ﹠﹝︲
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

︣ ا︨︀س    ︋(﹩﹛︀︤ا﹡﹥ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ، ر ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ا︨ـ﹠︀د︠  ︣ا︨ـ︀ن︫  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن︠ 
﹇︀﹡ـ﹢ن ︋︣﹎ـ︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︎︣وژه ﹝︪ـ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 

٪︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤︋ ا﹡︖︀م و (WWW.SETADIRAN.IR)

برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1

B2 اجراى خطوط فاضالبرو فرعى شهر آشخانه ناحيه
اجراى عمليات لوله گذارى با لوله پلى اتيلن 200 م م دوجداره فاضالبى به طول حدود 4610 متر

 ( ترانشه و نقب)– احداث 64 عدد منهول اجرى و بتنى پيش ساخته و درجا –تخريب آسفالت ،تهيه و 
پخش ماكادوم طبق دتايل شهردارى و تجهيز و برچيدن كارگاه و ساير كارهاى مطابق مشخصات فنى و 

دستور دستگاه نظارت

813،356،625،623 ماه 

2

B3 اجراى خطوط فاضالبرو فرعى شهر آشخانه ناحيه
اجراى عمليات لوله گذارى با لوله پلى اتيلن 200 م م دوجداره فاضالبى به طول حدود 4193 متر ( ترانشه 

و نقب)– احداث 65 عدد منهول اجرى و بتنى پيش ساخته و درجا –تخريب آسفالت ،تهيه و پخش 
ماكادوم طبق دتايل شهردارى و تجهيز و برچيدن كارگاه و ساير كارهاى مطابق مشخصات فنى و دستور 

دستگاه نظارت

813،081،711،146 ماه 

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣  روز ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ا︠︢ و ا﹇︡ام

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۹۰
۹۴
۴۰

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول )

,ع
۹۹
۰۹
۴۷
۳

    ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴ـ︣ ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد 
︑﹫ـ﹥، ︨ـ︀︠️ و ︑﹢ـ﹏ درب و ︎﹠︖ـ︣ه ﹢︋﹩ ︵ـ︣ح ﹎︣ه 
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 جهان/ امیرمحمد ســلطانپور  اندیشکده پروجکت 
سیندیِکیت به وضعیت کنونی و آینده پیش روی سازمان 
ملل متحد پرداخته و نوشته است: سازمان ملل متحد در 
بیشتر عمر 75 ساله اش، در پشت قاعده کلی خود در مورد 
نیاز جهان به این سازمان مخفی شده است؛ اما در زیر این 
ظاهر، با مشکالت جدی روبه رو است که نمی توان آن ها 
را نادیده گرفت. رسانه های سنتی و شبکه های اجتماعی 
متفق القــول این ســازمان را به خاطــر حضور کمرنگ 
عملیاتی اش مورد انتقاد قرار می دهند و بدتر اینکه وقتی 
صحبت از برقراری صلح و امنیت می شــود این سازمان 
توســط شورای امنیت ناکارآمدش به بن بست می رسد و 
جهان چندپاره شده کنونی حاصل آن است. چه در سوریه 
باشد یا یمن و یا لیبی، این سازمان توانایی برقراری صلح را 
نداشته و تصمیمات نهایی، بیشتر از آنکه در شورای امنیت 

رقم بخورد در میدان نبرد تعیین می شود.
به جز ســال های ابتدایی تأســیس و سال های نخست 
ریاســت کوفی عنان در دهه 90 که شاهد تفاهم کلی 
اعضا برای داشتن سازمان مللی قدرتمند بودیم، در بقیه 
زمان ها این ســازمان در مقابل باد مخالفی قدرتمند کار 

کرده و اکنون تغییرات سیاســی و انســانی مختلف، به 
سرعت شکل آن را تغییر داده است. 

دنیای کنونی در مجموع دنیای جوان تری است؛ جایی که 
قدرت آمریکا به سرازیری رسیده و شاهد تقسیم جهانی 
قدرت بین آمریکا، چین و چند کشور دیگر هستیم. در 
همیــن حال همه گیری ویروس کرونا این تضمین را به 
ما داد که در آینده، جهانی فقیرتر را شاهد خواهیم بود، 
همان گونه که دیجیتالی شــدن جهان، نابرابری بیشتر 
را به ارمغان آورد. باید اذعان کرد شــاکله سازمان ملل 
متحــد همچنان بر پایه همان قــدرت پیروز در جنگ 
جهانی دوم اســتوار است و نتوانسته خود را با تغییرات 
نظم جهانی جدید وفق بدهد. در حالی که ریاست کنونی 

زیر نظر آنتونیو گوترش در تالش برای برابری بیشــتر 
است، همچنان کشــورهای تأسیس کننده این سازمان، 
تأثیرگذارترین ِسمت های آن را در اختیار دارند و مشکل 
بزرگ تر آنجاســت که این سازمان از جهان بیرون خود 

بیش از پیش دور شده است.
بیشــتر جمعیت کنونی جهان همچنان در کشورهای 
غیر دموکراتیک زندگی می کنند و سازمان ملل چاره ای 
جز کنــار آمدن با دنیایی که بیش از پیش به ســمت 

غیردموکراتیک بودن پیش می رود ندارد. 
شــورای امنیت تا زمانی که اصالح نشود، ناکارآمد باقی 
خواهد ماند. ســازمان ملل همانند دوران جنگ سرد که 
برخالف نظر شورای امنیت بســیاری از کارهای انسان 
دوستانه اش را با توانایی های حقوقی و قانونی بین المللی 
خود پیش می برد، باید دوباره خود را تعیین کننده نشان 
دهد. در این جهان کنونی جوان تر، عصبانی تر و بی قرارتر، 
نقش گروهی از مردان در کت و شلوارهای تیره در اتاقی 
در نیویورک کارایی ندارد. این سازمان باید بتواند در میدان 
عمل توانایی های خود را در راه مبارزه برای کسانی که به 

آن نیاز دارند به کار گیرد تا کارآمدی خود را اثبات کند.

اتاق فکر

اندیشکده پروجکت سیندیِکیت هشدار داد

مرگ تدریجی در انتظار سازمان ملل
بر اثر یک انفجار انتحاری در والیت غزنی

 30 نفر شهید و 50 تن 
زخمی شدند

اســپوتنیک: کانال تلویزیونی آریانا روز 
یکشــنبه از قول رئیس یک بیمارســتان 
محلی در غزنی گزارش کــرد، در جریان 
وقوع یک انفجار در این شهر واقع در شرق 
افغانستان ۳0 تن کشته و 50 تن دیگر نیز 
زخمی شده اند. حمله انتحاری بوده و با یک 
خودرو در مقر ارتش به وقوع پیوسته است. 
رئیس بیمارستان غزنی عنوان کرد: تمامی 
کشته ها و مجروح ها پرسنل نظامی هستند. 
پیش از انفجار، تیراندازی گزارش شده بود. 
همچنین طلوع نیوز از قول یک مقام  محلی 
گزارش کرد یک عامل انتحاری این انفجار 
را رقم زده است. اگرچه در روزهای گذشته 
داعش حمالتی مشابه این حمله انجام داده 
اما هنوز هیچ گروهی رسماً مسئولیت این 

حادثه را نپذیرفته است.
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