
خط  همزبانی
برنامه دولت برای فروش دارایی و لزوم اصالح ساختار بازارسرمایه 

سرمایههایمردمیبورسسرپناهمیخواهد

 سیاست   چند روز پیش )چهارشنبه 
12 آذر( بــود که مقام های محلی والیت 
هرات در غرب افغانستان از ورود نخستین 
قطــار حامل کاال از جمهوری اســامی 
ایران به خاک این همســایه شرقی خبر 
دادند؛ موضوعی که به ســرعت با موجی 
از شــادمانی و بازخورد مثبت در فضای 

مجازی و میان دو ملت همراه شد. به گفته 
مسئوالن افغانستانی این قطار آزمایشی 
شامل ۵۰۰ تن سیمان بوده که از مقصد 
ایران به افغانســتان بارگیری شده است. 
این رویداد که نخســتین تبادل کاال در 
تاریخ دو کشور از مسیر ریلی بوده، از این 
ظرفیت برخوردار است که به عامل مهمی 

در توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی 
میان طرفین بدل شــود. راه آهن خواف 
- هرات به طول حدود 22۰کیلومتر در 
چهار قطعه اجرا می شود که ۷۷ کیلومتر 
آن در قالــب دو قطعــه در داخل خاک 
ایران و قطعه ســوم از نقطه صفر مرزی 
تا ایستگاه روزنگ افغانستان به طول ۶۶ 

کیلومتر ادامه یافتــه و هم اکنون آماده 
بهره برداری اســت و در چند روز آینده با 
حضور رؤســای جمهور دو کشور افتتاح 
خواهد شــد. تحلیلگران معتقدند اتصال 
راه آهن ایران به افغانســتان بازی دو سر 
برد است و منافع بسیاری برای دو کشور 

به همراه ....

 ............ صفحه ۶

پای وزارت کار هم به 
مشکالت فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش باز شده است

پول بازنشسته ها  
در جیب 
ویلموتس !

اختالف های 
عربستان و قطر 

ظاهراً به پایان رسید

آغاز 
صلح مسلح !

کارشناسان از تأثیر افتتاح راه آهن خواف - هرات 
بر توسعه مناسبات ایران - افغانستان می گویند

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 1۰

 ............ صفحه 2
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jتکنیک های کالمی در مناظرات امام رضا
 معارف  معاون پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به تبیین روش های مناظره در نشست علمی »روش شناسی مناظرات امام هشتم در عیون اخبارالرضاj« مطرح شد

امام رضا)ع( با مخالفان پرداخت و گفت: استناد فراوان به قرآن، تطبیق الگو و 
استفاده از برهان خلف از مهم ترین روش های ایشان بود. به گزارش اداره روابط 

 ............ صفحه ۵عمومی و بین الملل بنیاد پژوهش های اسامی...

11 12 2
میلیچ در گفت و گو با قدس: گفت وگو با ناصرآراسته، تهیه کننده مسابقه »رخداد« وزیر بهداشت با اشاره به پیشتازی ایران در واکسن سازی:

:jامام صادق
بنده مؤمن، پیوسته 

برای خانواده اش 
دانش و تربیت 

نیکو به ارث 
می نهد تا اینکه 

همه آن ها را وارد 
بهشت کند. - 
دعائم االسالم
 ج 1، ص 82
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زندگی درایران 
لذت بخش است

دویدن در داالن  
تاریخ معاصر

برگ های برنده ای برای دنیا 
رو خواهیم کرد

یـــادداشــت  روز
تقی دژاکام

1. هنگامی که آقای عطاء اهلل مهاجرانی در ششــم اردیبهشــت 13۶9 در زمانی 
که معاون پارلمانی آقای هاشــمی رفســنجانی رئیس جمهــور وقت بود، مقاله 
»مذاکره مستقیم« را نوشت، بیشتر از فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور، در میان 

دانشجویان و جنبش اسامی دانشجویی کشور زلزله...

 زنگ بیدارباش 
برای جنبش دانشجویی

 ............ صفحه 2

پرونده ویژه روز دانشجو

دانشجویان دانشگاه فردوسی 
مشهد اقدام به ثبت خاطرات 

مسجد دانشگاه کردند

محراب 
دانش

مســاجد دانشــگاه از یک سو سبب 
رشد و پیشرفت انســان ها شده و از 
سوی دیگر نیز عامل ارتقای سامت 
و حیــات متعالی جامعه انســانی و 
دانشــگاهی کشــور بوده و می تواند 
زمینه تحقق اهداف واالی حاکمیت 
اســامی را در دانشــگاه ها فراهــم 

سازد...

نمایندگان جنبش دانشجویی 
از الزامات پیگیری 
مطالبات اجتماعی 

توسط نخبگان می گویند

مسئله محوری 
به جای 

جناح گرایی
جنبش دانشــجویی نهــاد نخبگانی 
اســت و از ایــن رو طــرح مطالبات 
اجتماعــی از ســوی ایــن جنبش، 
شانس پاسخ به مطالبات اجتماعی را 
بیشــتر می کند.آنچه در این میان از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است، 
چگونگی پیگیری این مطالبات فارغ 

 ............ صفحه ۷از گرایش به...

 ............ صفحه 2 قدس خراسان
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

اجرای عملیات سنگ کاری در رواق حضرت زهرا )س(  
شرح در صفحه  8

  900 خری��د  دارد  قص��د  ش��رکتی 
را  خ��ود  هبلک��س  چس��ب  ت��ن 
دو  فش��رده  مناقص��ه  طری��ق  از 
ب��ه تولی��د کنن��دگان  مرحل��ه ای 
نمای��د.  واگ��ذار  ش��رایط  واج��د 
لذا متقاضیان جهت آگاهی و کسب 
اطالعات بیشترتا تاریخ  19 /99/09 
با شماره تلفن0513101 داخلی 1451 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی تمدید 
مناقصه

س
/ 9
90
95
65

ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب 
شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«

,ع
99
09
55
0

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاری��خ و مح��ل دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه  : از تاریخ درج آگه��ی لغایت 99/9/17 از محل دفتر 
قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تس��لیم پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه  : پایان وقت اداری )ساعت14:20( مورخ 1399/10/1به 
آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

یف
مدت موضوعرد

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین
شرکت در

فرآیند ارجاع کار به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار

1

بهره برداری،
راهبری،تعمیر و 

نگهداری تصفیه خانه 
فاضالب شماره 5 
مشهد ) خین عرب (

1244/411/291/4921/423/000/000

رتبه 1 بهره برداری و 
نگهداری 

تصفیه خانه های
 فاضالب صادره 
از مهندسی آب و 

فاضالب کشور

به  نقدی  واریز   -1
شماره  جاری  حساب 

100050004
بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

ش�ركت صنایع غذای�ی رض�وی در نظ�ر دارد تجهیزات 
چیلر و هواساز  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص 

حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.
لذا ش�ركت های واجد شرایط می توانند تا تاریخ 1399,09,23 جهت 

دریافت فرم مربوطه و كسب اطالعات بیشتر به سایت
 WWW.NANERAZAVI.COM و یا به دبیرخانه ش�ركت واقع در ابتدای 
بزرگراه آسیایی -نبش میدان بزرگ قائم-آزادی 52 مراجعه فرمایند .  

تلفن تماس جهت كسب اطالعات بیشتر: 05136658011 س
/ 9
90
95
51

»آگهی عمومی مناقصه خرید چیلر و هواساز «

س
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90
95
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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آگهی مزایده عمومی 
موسس��ه فرهنگی ق��دس درنظر دارد مق��داری مرکب 
هیت ست مارک ) Sunchemikal( خودرا به شرح جدول 
ذیل به فروش برساند ، لذا از متقاضیان دعوت میشود 
جهت کسب اطالعات بیشتر باتلفن 05137685011 تماس 
یابه نش��انی مش��هد مقدس بلوارس��جاد نبش  س��جاد1 

مراجعه نمایند .

*حداکثرزمان شرکت در مزایده وتحویل مستندات ،پایان 
وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 99/9/20 می باش��د ، به 

پیشنهادات بعداز این تاریخ پاسخ داده نخواهد شد.
*ضمنا ام��کان تهاتر مرکبهای موجود بامرکب کلدس��ت 

نیز وجود دارد.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تعداد/بشکهوزن /کیلوگرمرنگردیف
300015مشکی1
6003آبی2
14007زرد3
340017قرمز4
840042جمع5

فرارسیدن »16 آذر، روز دانشجو« گرامی باد
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زاکانی: انقالب چوب اعتماد به لیبرال ها را می خورد  مهر: رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست مجازی بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما  به مسئله نفوذ در کشور اشاره کرد و گفت: به اعتقاد 
من شناخت جریان نفوذ و جریان استحاله بسیار مهم است و جریان دانشجویی باید به این نفوذ حساس باشد و این دقت ها را از خودش آغاز کند. علیرضا زاکانی با اشاره به وجه ضدآمریکایی جریان دانشجویی در 

قبل و ابتدای انقالب گفت: در ابتدای انقالب به قول امام خمینی اشتباهی کردیم و آن اعتماد به کسانی است که به کمتر از سپردن انقالب به دست آمریکا به چیزی بسنده نمی کنند.

 سیاســت/ مهدی خالدی   چند روز 
پیش )چهارشنبه 12 آذر( بود که مقام های 
محلی والیت هرات در غرب افغانســتان از 
ورود نخستین قطار حامل کاال از جمهوری 
اسالمی ایران به خاک این همسایه شرقی 
خبــر دادنــد؛ موضوعی که به ســرعت با 
موجی از شــادمانی و بازخــورد مثبت در 
فضای مجازی و میان دو ملت همراه شــد. 
به گفته مســئوالن افغانســتانی این قطار 
آزمایشی شــامل ۵۰۰ تن سیمان بوده که 
از مقصد ایران به افغانستان بارگیری شده 
است. این رویداد که نخستین تبادل کاال در 
تاریخ دو کشــور از مسیر ریلی بوده، از این 
ظرفیت برخوردار است که به عامل مهمی 
در توسعه مناســبات اقتصادی و فرهنگی 
میان طرفین بدل شــود. راه آهن خواف - 
هرات به طول حدود 22۰ کیلومتر در چهار 
قطعه اجرا می شــود که ۷۷ کیلومتر آن در 
قالب دو قطعه در داخل خاک ایران و قطعه 
سوم از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنگ 
افغانستان به طول ۶۶ کیلومتر ادامه یافته و 
هم اکنون آماده بهره برداری است و در چند 
روز آینده با حضور رؤسای جمهور دو کشور 

افتتاح خواهد شد.

بازی دو سر برد ایران و افغانستان»
تحلیلگران معتقدند اتصــال راه آهن ایران 
به افغانستان بازی دو سر برد است و منافع 
بســیاری برای دو کشــور به همراه خواهد 
داشــت. خط ریلی خواف - هرات عالوه بر 
آنکه از نظر حمل ونقل داخلی بار و مســافر 
اهمیت دارد، از نظر اتصال کشور افغانستان 
از طریق شبکه ریلی جمهوری اسالمی ایران 
به آب های آزاد و حتی کشورهای اروپایی، 
اهمیت بسیاری دارد و از سوی دیگر حمل 
و ترانزیت بار و کاال به کشور افغانستان و در 
ادامه به کشورهای شرق آسیا نیز برای ایران 
بسیار مهم ارزیابی می شود. عباس خطیبی، 
معاون راه آهن شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربنا های حمل ونقل کشورمان نیز چند روز 
پیش ضمن اشاره به همین نکات و با بیان 
اینکه هدف گذاری که در این طرح صورت 
گرفته، جابه جایی حدود ۳ میلیون تن بار در 
سال است که انواع محصوالت شامل مصالح 
ســاختمانی، فراورده های نفتی، سیمان و 
مواد غذایی به افغانســتان صادر می شود، 
گفت: برپایه آمار هایی که انجام شده، حجم 
بار صادراتی به افغانستان پس از افتتاح این 
خط ریلی تا ۶ میلیون تن در سال می تواند 
ارتقا پیدا کند. آن گونــه که وی گفته این 
خط آهن، در یک روز، ظرفیت انتقال ۴ تا 

۵ هزار تن کاالی تجاری را 
دارد. خطیبــی همچنین با 
اشــاره به جابه جایی مسافر 
از طریــق این خــط ریلی 
هم گفت: در ســال نخست 
بهره برداری، روزانه 1۰۰ هزار 
نفر به طور میانگین جابه جا 
می شوند که در افق 2۰ ساله 
هم قابلیت جابه جایی یک 
میلیون نفر وجود دارد. این 
در حالی اســت که جیالنی 
فرهاد، سخنگوی والی هرات 
هم در گفت و گو با رسانه های 

داخلی گفته است افغانستان امیدوار است 
این کار فصل جدیدی در حیات اقتصادی، 
همکاری و حمل ونقل زمینی میان تهران - 

کابل و کشورهای منطقه باشد.

دولت کابل هوشیارتر عمل کند»
خط ریلی ایران به افغانســتان که از سال 
1۳8۶ ســنگ بنای آن گذاشته شده، در 
حالی سرانجام در چند روز آینده به صورت 
رســمی افتتــاح و دو کشــور از فواید آن 
بهره مند خواهند شد که برخی طرف های 
خارجی که نزدیکی تهران و کابل را برنمی 
تابند، در ســال های گذشته از هیچ سنگ 
اندازی ای در مسیر این طرح دریغ نکرده اند. 
به نظر می رســد هرگاه جمهوری اسالمی 
ایران و دولت افغانســتان در مدار گسترش 
همکاری ها قــرار گرفته انــد، این طرف ها 
به میدان آمده و با ایجاد حواشــی ســعی 
داشته اند این روند را با اخالل همراه سازند.

سفیر پیشین کشــورمان در افغانستان در 
گفت و گو با قدس ضمــن بیان این نکته 
گفت: تهران و کابل اکنون به درستی در باب 
ابعاد تکمیل هرچه ســریع تر این طرح هم 
نظر هستند. فدا حسین مالکی با بیان اینکه 
خــط آهن خواف به هرات در پروژه کالن و 

بلند مدت توسعه ریلی هر 
دو کشــور دیده شده، ادامه 
داد: حال با افتتاح این مسیر 
افغانســتان از کریدور شرق 
کشــور ما به بندر راهبردی 
چابهار متصل خواهد شــد. 
همچنین به این طریق امکان 
انتقال محصوالت مختلف از 
افغانستان و آسیای مرکزی 
به اروپا هموار خواهد شــد. 
از ســوی دیگر با امتداد این 
طرح به شهر مزار شریف و 
در ادامه آســیای مرکزی و 
چین راه مطمئنی برای توســعه مناسبات 
جمهوری اســالمی و دنیای شــرق فراهم 
خواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس در ادامه با بیان 
اینکه قطار هرات-خواف با کمک بالعوض 
جمهوری اســالمی ایران آماده بهره برداری 
می شــود و این مسئله ابعاد اهمیت توسعه 
این همسایه شــرقی از دید تصمیم سازان 
جمهوری اسالمی را نشان می دهد، افزود: 
با وجود این، بسیاری از تأخیرات چند باره 
ایجاد شــده در اجرای ایــن طرح طبیعی 
است. در اجرای هر ایده کالنی ممکن است 
مشکالتی باشد که در موضوع ساخت این 
خط ریلــی کمبود اعتبــارات و همچنین 
ناامنی در آن ســوی مرزها روی آن اثرگذار 
بود. در کنار این موضوع، برخی طرف ها هم 
هستند که مسلماً از توسعه مناسبات میان 
دو کشور همزبان نگرانند. مالکی در این باره 
تصریح کرد: در رأس این دولت ها آمریکای 
مستکبر قرار دارد که سعی دارد از راه های 
مختلف به بدبینی میان دو کشور دامن بزند 
که مردم دو کشور با آگاهی این توطئه ها را 
خنثی کرده اند. با وجود همدلی موجود بین 
دولت ایران و افغانســتان اما متأسفانه نفوذ 
آمریکا در دولت آقای اشــرف غنی قدری 

زیاد شده اســت. ما معتقدیم روابط میان 
تهران و کابل بســیار ویژه بوده و از جایگاه 
باالیی برخوردار است و درنتیجه کابل نباید 
به واشنگتن اجازه دخالت و تأثیرگذاری در 
موضوعات دوجانبه را بدهد. دو ملت روابط 
دیرینه و حسنه ای داشته و دارند، ولی باید 
دولت افغانستان هوشــیاری بیشتر داشته 
باشــد و تحت تأثیر شیطنت های آمریکا و 

دیگر کشورها قرار نگیرد.

 آمریکا، افغانستان امن و قوی را »
تحمل نخواهد کرد

دکتر سید وحید ظهوری حسینی تحلیلگر 
مسائل افغانستان نیز در تشریح ابعاد اهمیت 
افتتاح خط آهن خواف - هرات، این مسیر 
ریلــی را به مثابه راه ابریشــمی جدید می 
داند که می تواند مناسبات میان دو کشور 
هم فرهنگ و هم زبان را متحول ســازد. این 
تحلیلگر افغانســتانی با بیان اینکه دولت و 
ملت افغانســتان هیــچ گاه کمک های بی 
دریغ جمهوری اســالمی ایران را فراموش 
نخواهند کرد، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
در دوره جنگ هــای داخلی همواره حامی 
و پشتیبان مردم افغانســتان بوده و امروز 
نیــز میزبانی از ۳میلیون مهاجر را بر عهده 
دارد. همین همراهی سبب می شود امروز 
که افغانســتان در موقعیت امنیتی بهتری 
قرار دارد، گام های جدی دیگری در توسعه 
مناسبات میان دو کشور برداشته شود که 
افتتاح این خط ریلی نخستین گام در این 
مسیر خواهد بود. ظهوری حسینی با بیان 
اینکه امروز دسترسی زمینی میان دو کشور 
با مشکالتی روبه رو است، تصریح کرد: خط 
آهــن خواف - هرات می تواند دسترســی 
سریع تر و مطمئن تری در زمینه تجاری و 
مسافری ایجاد کند که به معنای افقی نو در 

توسعه مناسبات است. 
وی با اشــاره به کلیپ دروغین منتشر شده 
در مورد ضرب و شــتم چند تن از مهاجران 
افغانســتانی در ایران تأکید کرد: آمریکا با 
حضور خود در افغانستان جنایات بسیاری 
مرتکب شــده و امروز هم برای حفظ تداوم 
جای پای خود افغانستان امن و قوی را تحمل 
نخواهد کرد. این در حالی اســت که تهران 
در جهت بهبود زیر ســاخت های همسایه 
شرقی خود تالش وافری داشته است. حتی 
در موضوع ســاخت این خط آهن هم برای 
بسیاری از مهندسان ایرانی مشکالت امنیتی 
ایجاد شــد، اما جمهوری اسالمی همه را به 
جان خرید تا بتواند مسیری نو در مناسبات 

دو کشور بگشاید.

کارشناسان از تأثیر افتتاح راه آهن خواف - هرات بر توسعه مناسبات ایران - افغانستان می گویند

خط همزبانی

آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد طرح اقدام راهبردی س
برای لغو تحریم ها گفته اند این اقدام نه مفید است و نه ضروری! چطورایشان به 
خود اجازه می دهد عملکرد مجلس شورای اسالمی ونمایندگان محترم مردم 
را زیرســؤال ببرد؟ حضرت امام)ره( فرمودند مجلس در رأس امور است پس 
بهتر است سخنگوی محترم در کار نمایندگان ملت دخالت نکرده و کار خود 

را بکند. 9390000323
با سالم خدمت شما بنده و بسیاری از همکاران ما در آموزش و پرورش به س

عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار هستیم ولی در حق ما بی عدالتی شده، 
تمامی نیروهای آموزشــی افزایش حقوق داشتند حتی بازنشستگان و... ولی 
حقوق ما افزایشی نداشته است؛ به خدا ما هم زن و بچه داریم، ما هم انسان 

هستیم، یکی به داد ما برسد. 9190000650
یک هفته است هر روز همراه اول پیام می دهد که29 هزار تومان بدهکاری س

خود را سریعاً پرداخت کنید؛ چشــم بابا! فرار نمی کنیم، پرداخت می کنیم. 
9150000430

شهادت شــهید فخری زاده نشــان داد تیم های حفاظت کارشان را یا بلد س
نیســتند یا کار را آســان و راحت می بینند! بابا دشمنی که هر لحظه به فکر 

ضربه زدن به ماست را دست کم نگیرید. 9370000044
بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی چشم به س

اقدام های مجلس انقالبی دوخته اند تا به تبعیض و بی عدالتی روا داشــته در 
همسان سازی حق و حقوقشان ورود کند. 9150000223 

دولت فقط به فکر کارمندان اســت. در این اوضاع کرونایی کمی هم به فکر س
کاسب ها باشید. دو هفته شده سر کار نرفته اند از کجا بیاورند بخورند؟ ای کاش 

دولت حمایت های خود را از بازاری ها در این ایام بیشتر کند. 9150000099
رئیس محترم قوه قضائیه حجت االسالم والمسلمین رئیسی، برنامه برخورد س

شــما با مفسدان اقتصادی بسیار خوب و رضای خدا و ملت را دربر دارد! ولی 
متأســفانه برخورد دســتگاه قضا با جنایتکاران و ناامن کنندگان خیابان ها و 
جاده ها و محیط زندگی ملت، ناامیدکننده است و سبب تجری آنان گردیده و 
خوف و وحشت ایجاد کردند. آقایان قضات چرا به گرگ ها رحم می کنند و چرا 
رویشان را نشان نمی دهید؟ چرا در مأل عام مانند دهه های گذشته حکم اسالم 

را بر آنان جاری نمی کنید؟ 9150000196  

 دیدار فرمانده نیروی قدس 
با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق

فارس: سفیر ایران در بغداد خبر 
داد فرمانده قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران در سفر اخیر 
خــود به بغداد، با نخســت وزیر و 
رئیس جمهور عــراق دیدار کرده 

است.
»ایرج مسجدی«  دیروز در گفت وگو 
با شبکه »العالم« از دیدار  سرتیپ 
پاسدار »اسماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران با مقام های عراقی خبر داد.سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق، در 
این باره گفت: سردار قاآنی در سفر اخیر خود به عراق با »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر، »برهم صالح« رئیس جمهور و چند تن دیگر از مقام های کشور 

عراق دیدار کرده است.
مســجدی تأکید کرد: ایــران به هیچ عنــوان در امور داخلــی احزاب و 
فراکســیون های عــراق دخالت نمی کند؛ ایــن در حالی اســت که این 

فراکسیون ها مشورت با ایران را ترجیح می دهند.
وی همچنین گفت: »تحرکات ایران در عراق در چارچوب تقویت دولت 
و تشــویق فراکســیون ها و جریان های سیاســی به یکپارچگی صورت 

گرفته است«.
ســفیر جمهوری اســالمی ایران خاطرنشــان کرد: گروه های مقاومت با 
آمریکایی ها مشکل جدی دارند. ترامپ نباید کسی را تهدید کند یا اقدامی 
تحریک آمیز انجــام دهد. اگر آن ها علیه گروه هــای مقاومت اقدام کنند، 

مطمئناً ]گروه های مقاومت[ پاسخ خواهند داد.
مسجدی یادآور شد: تمام فراکسیون ها، احزاب سیاسی و گروه های مقاومت 

عراق روابط مثبتی با ایران دارند.

بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
 مصوبه هسته ای مجلس

مشکلی برای مصالح ملی ندارد
تســنیم: دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی از مصوبه اخیر مجلس 
شورای اسالمی در تصویب قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

حمایت کرد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
روز شــنبه در بیانیــه ای درباره 
حاشیه ســازی های اخیر در مورد 
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصریح کرد: نظر کارشناسی 
دبیرخانه درباره مراحل شکل گیری، تکمیل و تصویب قانون »اقدام راهبردی 
برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم« این است  که قانون فوق مسئله 
خاصی به  زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خالف مصالح 
ملی بوده و مورد نگرانی اســت همین جنجال هاســت که شأن و جایگاه 
نهادهای قانونی کشــور را مورد خدشه قرار می دهد و به وحدت و انسجام 

ملی خسارت وارد می کند.
بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، 
مصالح و منافع ملــی را قربانی اغراض و منافــع گروهی و جناحی کرده 
و ضمن آنکه هیچ گونه نفعی برای کشــور نداشــته، پیام و آدرس غلط به 

دشمنان منتقل می کند.

اطالعیه ستاد انتخابات کشور
 نام نویسی انتخابات شورای شهر

 از 20 اسفند آغاز می شود
مهر: ستاد انتخابات کشــور برنامه زمانی فرایندهای اجرایی نام نویسی 
داوطلبان انتخابات ششــمین دوره  شــوراهای اسالمی شهر و روستا را 

اعالم کرد.
بدین ترتیب، فرایندهای اجرایی نام نویسی انتخاباتی داوطلبان عضویت 
در شوراهای اسالمی شهرها از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 2۰ اسفند 
1۳99 آغاز می شــود و تا ساعت 18 روز سه شنبه 2۶ اسفند1۳99 )به 

مدت هفت روز( ادامه می یابد.

2/5 سال حبس تعزیری برای موالوردی 
فارس: پس از پایان رســیدگی به اتهامات شهیندخت موالوردی، معاون 
سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهور در شعبه 1۵ دادگاه انقالب اسالمی 

تهران، وی مجرم شناخته شد.
محکومیت بدوی وی صادر و به وی ابالغ شد که شامل دو سال حبس 
تعزیری بابت در اختیار قرار دادن اطالعات و اســناد طبقه بندی شده با 
پوشش مسئوالن نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و ۶ ماه حبس 
تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی 

ایران است.

 زنگ بیدارباش 
برای جنبش دانشجویی

1. هنگامی که آقای عطــاء اهلل مهاجرانی در 
ششم اردیبهشت 1۳۶9 در زمانی که معاون 
پارلمانی آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور 
وقت بود، مقاله »مذاکره مســتقیم« را نوشت، 
بیشتر از فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور، در 
میان دانشجویان و جنبش اسالمی دانشجویی 
کشور زلزله انداخت. تقریباً از فردای چاپ این 
مقاله در روزنامه اطالعات، تشکل های گوناگون 
دانشــجویی در دانشگاه های سراسر کشور در 
واکنش به این مقاله و موضوع مطرح شده در 
آن، بیانیه ها و اطالعیه های اعتراضی گسترده 
منتشر کردند. کار به اینجا خاتمه پیدا نکرد، 
دفتر تحکیم وحدت که مرکزیت انجمن های 
اسالمی دانشجویان سراسر کشور را به عهده 
داشت، با اعالم راهپیمایی و تظاهرات سراسری 
در دانشــگاه های کشــور در روز مشــخص، 
دانشجویان معترض را به خیابان ها کشاند تا با 
شعارهای پردامنه »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر 
سازشکار« خشم خود را از این مقاله ابراز کنند. 
فضای کشور به خصوص پس از سخنان چند 
روز بعــد رهبر معظم انقالب در نقد این نگاه، 
آنچنان تند شد که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در مکتوبی خطاب به دکتر مهاجرانی، از وی 
دلجویی و تأکیــد کردند تنها یک فکر را نقد 
کرده اند و با توهین به ایشان موافق نیستند و 
»حداکثر آن است که به توصیه شما در مقاله 

»مذاکره مستقیم« عمل نخواهیم کرد«.
2. جنبش دانشجویی کشور درست است که 
پیش از ســال ۳2 به همت بزرگان در عرصه 
سیاست حضورداشته است، اما حضور جدی 
و پردامنــه خود را پس از شــهادت و قربانی 
شــدن مصطفی بزرگ نیا، احمــد قندچی و 
مهدی شریعت رضوی )سه دانشجوی دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران( در پیــش پای ریچارد 
نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا آغاز 
کرده اســت. در حقیقت نقطه عطف جنبش 
دانشــجویی با ضدیت با آمریکا، امپریالیسم و 

سازشکاری با استکبار پیوند عمیق دارد. 
۳. به جز ســال های دو دهه نخســت پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، به تدریج هم صبغه 
ضدآمریکایی بودن از جنبش دانشجویی کشور 
کم و کمتر شد و هم در پی آن، روز دانشجو و 
1۶ آذر به این آفت دچار شد، تا جایی که در 
سال های دهه سوم به بعد نه تنها نامی از آمریکا 
در این روز برده نمی شــد، بلکه دانشجویانی 
که در 1۶ آذر به بُعد ضدامپریالیســتی بودن 
جنبش اسالمی دانشجویی تأکید می کردند، 
مورد تمسخر و اســتهزای همان کسانی قرار 
می گرفتند که چند ســال پیشتر علیه مقاله 
مذاکره مستقیم آقای مهاجرانی به خیابان ها 

ریخته بودند!
۴. یک تفاوت دیگر جنبش دانشجویی پیش 
و پس از انقالب اســالمی به جلــودار بودن یا 
وابســته بودن آنان به جریانات سیاسی است. 
دانشــجویان و حرکت های اســالمی و حتی 
غیراسالمی دانشجویی پیش از انقالب، نه تنها 
به احزاب و جریانات سیاســی مختلف وابسته 
نبودند، بلکه این احزاب و سازمان های سیاسی 
بودند که تــالش می کردنــد از حرکت های 
دانشجویی پیروی کنند. در حقیقت دانشجویان 
سیاسی جلودار همه حرکت های مختلفی بودند 
که در تهــران و تبریز و شــهرهای دیگر راه 
می انداختند و سیاســیون را به دنبال خود به 
حرکت وامی داشــتند. این وضعیت )استقالل 
و جلوداری توأمان( در یکی دو دهه نخســت 
انقــالب نیز همچنان حفظ شــده بــود، اما 
متأسفانه به تدریج جنبش دانشجویی و سران 
آن بــه دنباله رو احــزاب و جریانات گوناگون 
تبدیل شــدند و پایشــان بــه اتاق های فکر 
مجاهدین انقالب و حزب مشــارکت و حزب 
کارگزاران ســازندگی و... باز شد و با وعده های 
عملِی گرفتــن مســئولیت های مختلف در 
دولت های سازندگی و اصالحات و قرار گرفتن 
نام هایشان در لیست های انتخاباتی شوراهای 
شهر و مجلس شــورای اسالمی و مدیرکلی و 
معاونــت ادارات و وزارتخانه ها،  این جنبش را 
از نفس انداختند. این اتفاق تنها به دانشجویان 
اصالح طلب منحصر نبود، بلکه بعضاً دانشجویان 
انقالبی هم به این آفت دچار شــدند و به جای 
آنکــه با آزادگی و اســتقالل  نظر به خط دهی 
فکــری و ریل گــذاری عملی بــرای احزاب و 
ســازمان  ها بپردازند، دنباله رو و بله قربان گوی 
آنان شدند و خاصیت جلوداری و تأثیرگذاری 
خود را بر عرصه سیاسی کشور از دست دادند.

۵. امروز 1۶ آذر اســت و باز هم مثل سال های 
اخیر جنبش اسالمی دانشــجویی کشورمان 
حال و روز خوبی ندارد. این را حتی اگر از قول 
شخصیت های برجسته و خوش سابقه کشور هم 
نشنویم، مشاهدات و در حقیقت ندیدن تحرکات 
سیاسی و اجتماعی آنان همین را نشان می دهد. 
یادمان باشد که رهبر عزیز انقالب بارها تأکید 
کرده اند: دانشــجویان حتماً باید در سیاســت 

دخالت کنند، حتی اگر اشتباه کنند!

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 فارس   وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
بیان اینکه درخصوص واکســن کرونــا کاری می کنیم 
کارستان و دنیا قبول خواهد کرد که ما یکی از پیشتازان 
واکسن سازی هستیم، گفت: بنده به شدت روزهای آینده 
را روشــن تر از اکنون می بینــم و تردید ندارم برگ های 

برنده ای برای دنیا داریم که رو خواهیم کرد.
دکتر ســعید نمکی در نشســت با فرماندهان نیروهای 
مســلح و سازمان بسیج با اشاره به همکاری و مشارکت 
خوب نیروهای مسلح با وزارت بهداشت در مسیر مبارزه 
با کرونا، اظهار کرد: بحث مدیریت کرونا فقط مربوط به 
وزارت بهداشت نیســت، بلکه مربوط به مدیریت نظام 
جمهوری اسالمی است تا بتوانیم اقدام هایی انجام دهیم 

و به مردم بگوییم که شرمسار شما نیستیم.
وی ادامــه داد: موضوع دیگر این اســت که به بیرون از 
خارج ســیگنال بدهیم که ما از شما جلوتر هستیم؛ ما 

اکنون از آمریکا پنج بر یک جلو هســتیم؛ ضمن اینکه 
ســختی های زیادی بر ما تحمیل شد و به اعتقاد بنده، 
پس از قیام امام حسین)ع( در کربال، بر هیچ امتی چنین 

سختی ها و ظلمی که این روزها بر ما شده، روا نشد. 
نمکی با اشاره به مشــقت های زیاد وزارت بهداشت در 
تأمین وســایل حفاظتی در مقابل کرونا، خاطرنشــان 

کرد: در روزهای نخست شــروع کرونا، ماسک و لباس 
می آوردیم، اما در فرودگاه اجازه ورود به ما نمی دادند یا 
در خصوص واکسن آنفلوانزا از کشور فرانسه این واکسن 
را آوردیم، اما در فرودگاه اسپانیا، آمریکا نگذاشت بیاوریم؛ 
در حالی که اکنون ما پنج بر یک از آمریکا جلو هستیم. 
وی با اشــاره به اقدام های قابل توجه در تأمین امکانات 
الزم برای درمان بیماران کرونایی در کشور، افزود: ما در 
مدت دو ماه رمدسیویر و فاویپراویر را در ایران ساختیم؛ 
ضمن اینکه ۵۶ روزه ماســک تولید کردیم و توانستیم 
آن را صادر نیز کنیم. همچنین درخصوص واکسن کرونا 
کاری می کنیم کارستان و دنیا قبول خواهد کرد که ما 

یکی از پیشتازان واکسن سازی هستیم. 
وی تأکید کرد: بنده به شدت روزهای آینده را روشن تر از 
اکنون می بینم و تردید ندارم برگ های برنده ای برای دنیا 

داریم که رو خواهیم کرد. 

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

خـبـر

خـبـر

یادداشت روز
  تقی دژاکام 
 خبرنگار و فعال مطبوعاتی
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انرژی هسته ای

تسنیم: کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین در پیامی توییتری 
نسبت به افشــای گزارش محرمانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره برنامه ایران برای نصب ســه آبشار 
ســانتریفیوژهای جدید در نطنز انتقاد و تصریح کرد 
این سازمان نســبت به حفاظت از اطالعات محرمانه 

پادمانی کشورها مسئول است.
غریب آبادی افزود: اگر قرار باشــد بــاز هم آژانس و 
کشورهای عضو درباره این شکاف در امور محرمانگی 
تحت انتقــاد قرار نگیرند، آژانس باید ســازوکارهای 
محرمانگی خود و از جمله اســتفاده از سایت داخلی 
»گاواتــم« به عنوان ابــزاری برای مکاتبــات را مورد 

بازنگری قرار دهد.

آژانس نسبت به حفاظت از اطالعات 
مسئول است

غریب آبادی: 

سیاست خارجی

فارس: ســفارت ایــران در کابل در پی انتشــار 
ویدئوهایی در روزهای گذشــته در فضای مجازی 
که در آن تعدادی به دســت چند نفر مورد ضرب 
و جرح قرار گرفته و منتسب به برادران افغانستانی 

است، بیانیه ای صادر کرد. 
در بیانیــه ســفارت ایران در کابــل ضمن تکذیب 
ارتبــاط آن ویدئو بــا ایران، آمده اســت: تردیدی 
نیست مناسبات دو کشور برادر و همسایه بر اصول 
و پایه های محکمی اســتوار اســت کــه اقدام های 
بدخواهان خللی در اســتحکام آن به وجود نیاورده 
و برعکس موجب هوشــیاری بیش از پیش مقامات 
دو کشور در برخورد با عوامل ایجاد جنگ روانی و 

بازی های تبلیغاتی در آینده خواهد شد.

اقدام  بدخواهان خللی در روابط با 
افغانستان ایجاد نمی کند

بیانیه سفارت ایران در کابل

دفاعی - امنیتی

ایسنا: حجت االسالم و المسلمین علی محمدی سیرت 
با حکم نماینده ولی فقیه در ســپاه به عنوان مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه منصوب شد.

 حجت االســالم و المســلمین دکتر عبداهلل حاجی 
صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه  در این مراسم 
بــا تأکید بر اینکه  نیروی قدس ســپاه چشــم امید 
جهان اسالم و انقالب اسالمی است، اظهار کرد: امروز 
خط مقدم پاســداری و صیانت  از انقالب اسالمی و 
عمق بخشی و توسعه گفتمان این انقالب الهام بخش 
نیروی قدس سپاه است. حرکت به سوی خدا پایانی 
ندارد و در این مسیر باید با جهاد اکبر، مبارزه پیوسته، 
مجاهدت، تقرب و اخالص گام برداشــت و این شرط 

پاسداری از انقالب و رمز موفقیت ماست.

 تغییر نماینده ولی فقیه 
در نیروی قدس سپاه

یک انتصاب جدید در سپاه

وزیر بهداشت با اشاره به پیشتازی ایران در واکسن سازی:

برگ های برنده ای برای دنیا رو خواهیم کرد

دکتر وحید ظهوری 
حسینی کارشناس 

افغانستانی: خط آهن 
خواف - هرات، به 
مثابه راه ابریشمی 

جدید است که 
می تواند مناسبات 

میان دو کشور 
  همزبان را 
متحول کند

بـــــــرش
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شیرین کامی ۴هزار بیمار کرونایی با پویش دانش آموزان مدارس امام رضا)ع(    آستان:  واحد ۱۴ مدارس امام رضا)ع( با مشارکت دانش آموزان اقدام به اجرای پویش جهادی توزیع آبمیوه بین 
۴ هزار بیمار کرونایی و کادر درمان بیمارستان های شهر مشهد کرده است. این پویش در دو بازه زمانی پنج روزه و با مشارکت خودجوش دانش آموزان انجام گرفت که در مجموع حدود ۱30 میلیون ریال جمع آوری 

شد. در این پویش روزانه ۴هزار بطری آب سیب و هویج تهیه و بین بیماران و کادر درمان دو بیمارستان شریعتی و قائم)عج( مشهد توزیع می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نگاهی به هنری تاریخی در حرم مطهر رضوی

قّصه کاشی ها

آستان: کاربــرد کاشی در معابد و مکان های مذهبی به هزاره دوم پیش از 
میالد برمی گردد؛ یعنی زمانی  که برای نخستین بار از خشت های لعاب دار 
در معابد اســتفاده شــد. پس از آن به دوره هخامنشی، ساسانی و اسالمی 
می رســیم که در هر یک از این دوره ها کاشــی هایی با نقوش و رنگ های 
خاص داریم. در دوره اسالمی، هنر در همه زمینه ها به اوج عظمت، اهمیت 
و زیبایی خود رســید؛ زیرا وقتی هنر اصیل و گرانبهای ایرانی با فلســفه و 
حکمت اســالمی درآمیخت به صورت یک هنر فاخر درآمد و در مکان های 
مذهبی از جمله مساجد و بقاع متبرکه و جاهای دیگر استفاده شد که جمع 
این نوآوری ها را در کاشی کاری های حرم مطهر امام رضا)ع( می بینیم. اوج 
هنر کاشی کاری حرم مطهر در دو مکتب جداگانه متجلی می شود؛ نخست 
هنر کاشی کاری دوره تیموری و صفوی که آن را در صحن انقالب اسالمی 
و مسجد گوهرشاد می بینیم. دوم هنر کاشی کاری دوره قاجار که در صحن 
آزادی یــا همان صحن نو به کار رفته اســت و هر یــک دارای ویژگی های 

متفاوتی است.

نقاشی بهشت روی دیوار»
هنر مهم کاشــی کاری دوره های تیموری و صفــوی که در صحن انقالب 
اسالمی و مسجد گوهرشاد به خوبی نمود یافته، استفاده  خاص و نمادین از 
کاشی است به طوری  که بهشت را برای ما تداعی می کند؛ در این کاشی ها از 
رنگ های درخشان خاصی در زیبا جلوه دادن فضاها و روی دیوارها استفاده 
شده، همه کاشی ها در دوره تیموری و صفوی زمینه الجوردی رنگ دارد که 
نماد آب اســت. برگ ها و برخی از عناصر نقش ها هم بیشتر آبی رنگ بودند 

یعنی الجوردی یا آبی و فیروزه ای.
از آنجایــی که در دوره تیموری و صفوی هنرمندان حکیم بودند و با علوم 
گوناگون از جمله فلسفه و منطق، ریاضی و همچنین با زبان رنگ ها آشنایی 
کامل داشتند، می خواستند با کاربرد این رنگ ها بهشت را در صحن های حرم 
مطهر تجسم بخشند. دوم اینکه با رنگ های آرام خاص معنوی مثل آبی و 
فیروزه ای و الجورد در واقع آســمان و آب را تداعی کنند. نقوش روی این 
کاشی ها نیز شامل موتیف ها و تزئینات خاصی است که هم جنبه عرفانی و 
آن جهانی و هم جنبه این جهانی دارد؛ مثل اسلیمی ها و گل و برگ ها و نقوش 

نمادین برخی از حیوانات که ریشه در اسطوره ها دارند.
اما اتفاق مهم دیگــر دوره تیموری و صفوی که آن را از دوره قاجار متمایز 
کرد، کاربرد کاشی معرق بود. کاشی معرق فناوری ای بود که برای نخستین 
بار در مســجد جامع زوزن در ســال 617 قمری ابداع شد. کاشی معرق از 
گران ترین، مرغوب ترین و زیباترین نوع کاشی بود و این حسن را داشت که با 
آن هیچ فضایی خالی از نقش نمی ماند؛ یعنی با چیدن قطعات ریز و کوچک 
کاشی معرق در رنگ های مختلف، کاشیکاران می توانستند تمام گوشه ها، 
زوایا و حرکت های منحنی را پر کنند. این امکان با کاشی مسطح یا خشتی 
اصالً میسر نبود. بهترین نمونه های کاشی معرق را در ایوان مقصوره مسجد 

گوهرشاد و صحن انقالب می توانیم  ببینیم.

اسطوره  ها روی کاشی های صحن انقالب »
در صحن انقالب اسالمی نقوش اسطوره ای عجیبی به چشم می خورد؛ مثل 
نقش شــیر، اژدها، مار، پرندگان و خورشید به شکل های مختلف که همه 
برگرفته از اســطوره های تاریخی ماست. این مسئله مرهون آگاهی و دانش 
هنرمندان و معماران ما به اســطوره ها بود. نقش اژدها در صحن انقالب با 
جهان هستی و خلقت جهان هم ارتباط دارد و مفهومی مینوی پیدا می کند. 
هنرمندانه ترین نقوش اژدها را در دو غرفه در دو طرف ایوان ســاعت پس 
از ورودی صحــن انقالب می بینیم که دو اژدها به هم پیچیده اند. اژدها در 
اســطوره ها خالق جهان آفرینش و نگهدارنده گنج های پنهان است؛ گنج 

پنهان حرم مطهر رضوی هم حضرت رضا)ع( هستند.
در ایوان شرقی نقاره خانه دو شیر را در حال از بین بردن یک دیو می بینیم؛ 
تجلی شــیر به شکل های مختلف اســت: تجلی آسمانی، خورشید. تجلی 
زمینی، حیوان شیر. تجلی معنایی رنگ شیر و تجلی نور و حتی نماد یکتا، 
ایزد و مهر را هم دارد. نبرد شیر و گاو نیز در دو جای دیگر از صحن انقالب 
دیده می شــود. اصل این نقش در تخت جمشید است. شیر نماد سفیدی، 
خورشید، نور و گرما، روشنایی و ایزد مهر و گاو نماد ابر و سیاهی و زمستان و 
سرماست. در تخت جمشید، تفوق شیر بر گاو، غلبه گرما بر سرما، روشنایی 

بر تاریکی و تحویل سال را نشان می دهد.

فراموشی زبان عرفان در هنر قاجاری»
صحن آزادی یا نو، از سال 224 تا سال 227 هجری قمری، در زمان فتحعلی 
شــاه قاجار ساخته شد. پس کاشــی های این صحن متعلق به دوره قاجار 
اســت. همه چیز در این دوره تغییر می کند. رنگ زمینه در صحن انقالب 
الجوردی و آبی است که در اینجا تبدیل به زرد و قرمز می شود که دو رنگ 
کامالً نامناسب برای فضای حرم است؛ چون رنگ ها زبان و پیام دارند. مثاًل 
زرد رنگ بیماری و قرمز رنگ خون است و برای یک مکان معنوی مناسب 
نیست. سبک نقاشــی این دوره که روی کاشی های صحن آزادی جلوه گر 
شــده رئال و واقع گرایی است مثل درختان میوه؛ حتی گاهی نقوشی را در 
این صحن می بینیم که به هیچ وجه با حرم مطهر همخوانی ندارد؛ در واقع 

هنرمندان دوره قاجار زبان عرفان را به فراموشی سپردند.
از کاشــی معرق هم در این صحن خبری نیســت و کاشــی ها خشتی و 
هفت رنگ هســتند که یا به کمک میخ آن ها را به دیوار نگه داشــته  اند یا 
طوری وصله و پینه کرده اند و به شکل نامناسبی کنار هم چیده اند. در حالی  
که اسلیمی های صحن انقالب از خاک نمی روید از داخل یک گل می روید، 
یعنی از سرشاخه یک اسلیمی دیگر می روید و این نشانه بی انتهایی جهان، 
پیچیدگی انسان، تعالی خواهی و تکامل انسان و حرکت او به سمت خداست. 
ولی چنین مفهومی را دیگر در دوره قاجار یعنی کاشــی های صحن آزادی 
نمی بینیم، بلکه اسلیمی یا از داخل گلدان یا از پشت توده خاک بیرون آمده 
است. نقش اژدها هم در این صحن کامالً تقلیدی است و حکمت کاربرد آن 
مدنظــر هنرمند نبوده، زیرا معماران دوره صفوی و تیموری حکیم بودند و 
دانش آن ها در هنرشان نیز تجلی می کرد ولی هنرمندان دوره قاجار دانش 

اندکی داشتند و بیشتر تحت تأثیر هنر غرب بودند.

قدیمی ترین کاشی های عهد اسالم »
دیوارهای اطراف روضه منوره به ارتفاع ۹2 ســانتی متر با کاشــی سنجری 
تزئین شده که  مربوط به اوایل قرن هفتم قمری است. این  کاشی ها بخشی 
از اِزاره هــای دو متری دیوارهاســت. اِزار یا اِزاره در معماری به معنی بخش 
پایینی دیوارهاست که به کف زمین متصل می شود. این کاشی های ممتاز و 
نیــز کتیبه اطراف جبهه خارجی در پیش روی مبارک، در رواق دارالحفاظ، 
از شــاهکارهای بی نظیر و از قدیمی ترین کاشی های عهد اسالم است. این 
کاشی ها بسیار زیبا و ظریف و در رنگ قهوه ای،  فیروزه  ای بسیار زیبا، الجوردی 
و سفید هستند. اشکال این کاشی ها هندسی است و تفاوت شاخصی با بیشتر 

کاشی های دوره های بعدی و حتی سایر کاشی های حرم دارد. 

 قدس  توسعه مراکز فرهنگی و استفاده 
بهینه از منابع وقف از جمله اهداف عالی 
آســتان قدس رضوی به شمار می آید که 
در راستای ترویج معارف ناب دینی و نشر 
ارزش های فرهنگی در سال های اخیر مورد 

توجه قرار گرفته است.
مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی به 
عنوان متولی حوزه جوانان و دانشــجویان 
آستان ملکوتی علی بن موسی الرضا)ع( در 
انقالب  راستای رهنمودهای رهبر معظم 
اسالمی و توصیه های مؤکد معظم له مبنی 
بر آماده ســازی فضا برای رشد معنویت و 
کار فکری و فرهنگــی هدفمند و عمیق 
در دانشــگاه  ها در 16 آذر سال 13۹7 به 
مناسبت فرارسیدن روز دانشجو؛ مجتمع 
دانشــجویی امام رضا)ع( را در مساحتی 
افزون بر 5 هزار مترمربع در نزدیکی حرم 
مطهر رضوی با ظرفیت اســکان بیش از 

350 نفر افتتاح و بهره برداری کرد.
همچنیــن از دیگــر ظرفیت هــای این 
مجتمع می توان به سالن همایش مجهز 
300 نفــره و فضاهــای تعاملی همچون 
پاتوق کتاب، سرای اندیشه و کالس های 

کارگاهی اشاره کرد.
یکی از اصلی ترین سرفصل های برنامه ای 
این مجموعــه بسترســازی و حمایت از 
اردوهای زیارتی دانشــجویان زیارت اولی، 
نخبه و محروم ســایر شهرســتان ها و در 
مرحله بعد ساماندهی اردوهای تشکیالتی 
دانشــگاه های سراســر کشــور بود که با 
برنامه ریزی های انجام شــده حال پس از 
گذشت دو ســال از افتتاح این مجموعه 
کم نظیر در اســتان خراســان، 35 هزار 
دانشجو از 130 دانشگاه کشور از ظرفیت 
اردویی این مجتمع استفاده کرده  و بیش 
از 500 همایــش، کارگاه و کالس و گعده 
دانشــجویی با حضور فعال دانشــجویان 
و جوانان انقالبی کشــور در این ظرفیت 
بی بدیل و با نــگاه خاص حضرت رضا)ع( 

برگزار شده است.

مکمل جریان زیارت»
فضایی که پیش از تأسیس این مجتمع به 
صورت متروکه رها شده بود، پس از گذشت 
دو سال به محفلی برای تعالی فکر و اندیشه 
جوانان شــهر تبدیل شــده است؛ چرا که 
عالوه بر تسهیلگری در امر زیارت گروهی 
تشکل های دانشجویی، با تنظیم دوره های 
غنی کوتاه مدت خدمات جامعی به این قشر 

تأثیرگذار بر جامعه ارائه کرده است.
این مجتمع با توجه به امکانات و ظرفیت هایی 
که داراست تمامی دغدغه های مجموعه های 
دانشــجویی برای اردوهای زیارتی مشهد را 
برطرف کرده است، به  گونه ای که عالوه  بر 
سرویس دهی مناسب اردویی اعم از اسکان 
تختخوابی و تأمین وعده های غذایی؛ طراحی 
دوره های آموزشــی تربیتی را برنامه ریزی و 
اجرا کرده است تا پیوست یک اردوی زیارتی 

کامل شود.
برپایی موکب جامع خدمات زائر در روزهای 
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با 
همکاری شبکه جوانان رضوی و تشکل های 

دانشــجویی از فعالیت هایــی بــود که با 
امام رضا)ع(  محوریت مجتمع دانشجویی 
برگزار شــد. در روزهای برپایی این موکب 
شبانه روزی با مشارکت فعاالن فرهنگی و 
دانشجویان خادم الرضا)ع( از سراسر کشور، 
بیــش از 100 هزار زائر از خدمات مختلف 
این موکــب از جمله پذیرایی و اســکان، 

خدمات درمانی و... بهره مند شدند.
ایــن مجتمع بــا توجه بــه ظرفیت های 
زیربنایی و نزدیکی به حرم مطهر رضوی 
با میزبانی از پیکرهای شهدای تازه تفحص 
شده دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به 
معراج الشهدای مشهد تبدیل شده است و با 
راهبری دقیق، هدفمند و برنامه ریزی برای 
حضور تشکل های دانشجویی و دانشجویان 
بــرای وداع با این شــهدای عزیز محلی 
برای تجدید پیمان جوانان و دانشــجویان 
با آرمان های بلند شهدا محسوب می شود.

ایــن مجتمع از ابتدای امســال که کشــور 
با محدودیت هــای کرونایی روبه رو شــد و 
تشکل های مردمی و خودجوش با فرمان مقام 

معظم رهبری رزمایش همدلی و مواســات 
را برای مبــارزه با پیامدهــای این ویروس 
منحوس آغاز کردند به عنوان ستاد فرماندهی 
قرارگاه مبارزه با ویروس منحوس کووید1۹ 
و رزمایــش همدلی و مواســات، هماهنگی 

تشکل های مردمی را به عهده داشت.

پاتوقی برای جوانان انقالبی»
باید گفت مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( 
به برکت نام حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
به پاتوقــی برای هم افزایــی و همفکری و 
البته محل بروز و یا شــکل گیری بسیاری 
از فعالیت هــای فرهنگی اجتماعی قشــر 
جوان دانشــجو و انقالبی مشــهد تبدیل 
شــده است که با اســتفاده از ظرفیت های 
این فضــا در جبهه های مختلف فرهنگی و 
جهادی از قبیل برپایی هیئت های مذهبی، 
پویش های مختلف اهدای خون، رســاندن 
پیام مقام معظم رهبری به جوانان فرانسوی، 
کارگاه های کوتاه مدت و... وارد عمل شده و 

می تواند تأثیرگذار باشد.

 jنگاهی به فعالیت های مجتمع امام رضا

 روایتی از یک وقف خاص پاتوق فرهنگی دانشجوها
در »تراجیق«

دسترنج کشاورز صرف 
خدمت به زائران

آستان/ آرزو مستأجر حقیقی: هر ساله 
زائران بسیاری، دوری راه و مشکالت تشرف 
به حرم مطهــر رضوی را به جــان و دل 
می خرند و از شهرها و روستاهای مختلف 
راهی مشهدالرضا می شوند. این دلدادگان 
امام مهربانی ها از مسیرهای گوناگون به این 
شهر مقدس مشرف می شوند. در این بین 
کم نیستند زائرانی که با اتوبوس یا خودرو 
شخصی و حتی پای پیاده از مسیر شمال 

کشور به پابوسی غریب الغربا)ع( می آیند. 
چند سال پیش، رفاه این زائران و مسافران 
سرزمین خورشید هشتم مورد توجه خانواده 
دریادل کســرایی قرار گرفت و موجب شد 
قطعه زمینی را در منطقه تراجیق گالیکش 
استان گلستان به منظور ساخت نمازخانه، 
زائرسرا و مجتمع رفاهی بین راهی بر آستان 
قدس رضوی وقف کنند. وقف نامه این زمین 
به نام محمدرضا کســرایی در سال 13۹8 
به طور رسمی ثبت شــده است. در ادامه 
با فاطمه کسرایی؛ دختر این واقف کشاورز 
و متولی این موقوفه همکالم می شویم. این 
بانو متولد 1344، ساکن مشهد و همچون 

پدرش کشاورز است.

چطور شد در مسیر وقف این قطعه   
زمین قدم گذاشتید؟

مــا در منطقه مینودشــت و گنبدکاووس 
استان گلســتان، زمین کشاورزی داریم و 
به دلیل کشــت و کار خود مدام در مسیر 
مشــهد به این منطقــه در رفــت و آمد 
هستیم. در این سفرها، همیشه خانواده های 
بسیاری را در حال استراحت در کنار جاده 
می دیدیــم. جاده در تابســتان و روزهای 
زیارتی آقا علی بن موســی الرضا)ع( بسیار 
شــلوغ بود و بارها زائران پیاده حرم مطهر 
رضوی را دیده بودیم. وقتی می دیدیم که 
امکانات مناسبی برای استراحت این زائران 
پیاده وجود ندارد، ناراحت می شدیم حتی 
گریه می کردیم. دیدن زائرانی که در گرمای 
تابستان در این مسیر استراحت می کردند، 
ما را تحــت تأثیر قــرار داد و به این فکر 
انداخت تا اســتراحتگاهی را برای آسایش 
و آرامش مسافران به خصوص برای زائران 
پیــاده امام رضا)ع( در این مســیر احداث 

کنیم.

چرا آســتان قدس رضوی را برای   
انجام این وقف انتخاب کردید؟

انجام چنین کار بزرگی در حد توان ما نبود. 
ابتدا از طریق اوقاف می خواستیم این کار را 
انجام دهیم، اما پس از مشورت با چند نفر، 
به این نتیجه رسیدیم تا قطعه زمین خود 
را برای ساخت زائرسرا بر حرم امام رضا)ع( 
وقف کنیم تا این امر توسط مجموعه آستان 
قدس رضوی بهتر و سریع تر انجام شود. این 
قطعه زمین در مکانی بســیار خوش آب و 
هوا در حاشیه جاده مشهد- گرگان بعد از 
جنگل گلستان در اراضی تراجیق قرار دارد. 
ما به عشــق امام رضا)ع( و زائران با نیتی 
خیــر، این زمین را هدیــه کردیم و من با 
عالقه بسیار انجام این وقف را در این مدت 

پیگیری کردم.

انگیزه شــما از انجام این کارهای   
عام المنفعه  چیست؟

ما کشــاورز هستیم و سرمایه مان دسترنج 
یک عمر زحمت کشی شبانه روزیمان است 
و آن را با پشــتکاری که داشــتیم بدست 
آوردیــم. ایــن کارهای خیــر را هم برای 
باقیات الصالحات خود انجام می دهیم، چون 
زندگی ما در این دنیا فانی است و همه به 
آن دنیا می رویم. به طور مثال درمانگاهی 
در منطقه گالیکش توســط عمویم احمد 
کسرایی که سال ها پیش فوت کردند، ایجاد 
شده است. در این مدت هزاران نفر به این 
درمانگاه مراجعه کرده و مداوا شــدند. این 
بیماران بــرای او دعا می کنند و می گویند 
خــدا احمدخان را بیامــرزد. حتی ممکن 
اســت او را نشناســند. چنین کار خیری، 
برای عمویم ماندگار شــده است. نیت ما 
هم همین است تا بتوانیم خدمتی به مردم 
بکنیم، چون همه ما باید هر آنچه داریم را 
بگذاریم و برویم. بــه قولی ما این کارها را 
برای آن طرف خط می کنیم و خدا شاهد 

انجام آن است.

امام    بــا  ارتبــاط درونی خود  از 
هشتم)ع( برایمان بگویید.

ما به آقا علی بن موســی الرضا)ع( ارادت 
داریم. در زیر سایه ایشان زندگی کرده و از 
برکات وجودشان استفاده می کنیم. از این 

برکات است که نیت قلبی پیدا کرده ایم. 

وقـف

حرم شناسی 
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 آستان  نویسنده رمــان »در سال های دور« تأکید کرد: 
برای تولید آثار فاخر رضوی، جشــنواره رســانه ای امام 

رضا)ع( از سطح ملی به بین المللی ارتقا پیدا کند.
نخســتین جشــنواره رســانه ای امام رضا)ع( با اهداف 
گســترش و ترویج آموزه ها و فرهنــگ واالی رضوی در 
عرصه های مختلف، بازخوانی مفاهیم بنیادین در پیوند 
با ســیره رضوی، حمایت از پدیدآورندگان آثار رسانه ای 
رضوی و ارتقای ســطح کمی و کیفی آثار رســانه ای در 

حوزه معارف رضوی در حال برگزاری است.
بــه همین بهانه، پای صحبت های یکی از نویســندگان 
پیشکسوت و برجسته کشورمان نشستیم تا از نظراتش در 
خصوص تأثیر رسانه در ترویج فرهنگ رضوی بهره ببریم.

حســن احمدی متولد 1338، از نخســتین هنرمندان 

ســال های شــکل گیری حوزه هنری اســت. از همان 
سال ها داستان نویسی را آغاز کرد و دانش آموخته رشته 
فیلم سازی از دانشکده صداوسیماست. از سال 1373 تا 
اردیبهشت 1386 ســردبیر ماهنامه »باران« برای گروه 
ســنی نوجوانان بوده و همزمان به کار نویســندگی و 
تهیه کنندگی در سیمای جمهوری اسالمی نیز اشتغال 

داشته است.
وی از آغاز شــکل گیری ماهنامه »سروش نوجوانان« تا 
ســال 1373 با این مجله همکاری می کرده و از سال 
1365 تا 1373 مســئول بخش داســتان »ســروش 

هفتگی« بوده است.
رمان »در ســال های دور« روایتگر یک داســتان تخیلی 
برای شــرح ماجرای زندگی امام رضا)ع( اســت. در این 

کتاب سعی شده است به دور از شعارزدگی و حرف های 
مستقیم، زندگی امام هشــتم)ع( در قالب یک داستان 
روایت شود. این داستان که شامل هجرت این حضرت به 
مشهد و همه اتفاق هایی است که برای ایشان می افتد، با 
دنبال کردن سیری تخیلی، سعی دارد مخاطب نوجوان را 

با خود همراه سازد.
به گفته این نویســنده برجســته کشــورمان، ادبیات و 
داستان نویسی همیشه نقش پررنگی در تعلیم و تربیت 
به ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان داشــته اســت 
بنابراین یکی از راه های آشنا کردن نسل جدید با سبک 
و ســیره ائمه اطهار)ع( همین کتاب و داستان است، اما 
نویســنده باید ذوق و عالقه مخاطب خود را بشناسد تا 

کارش اثرگذار شود.

گفت وگو

پیشنهاد نویسنده رمان »در سال های دور«: 

جشنواره رسانه ای امام رضاj بین المللی شود

 آستان   شاید انتقاد باشد و شاید پیشنهاد؛ شاید گالیه 
و شاید هم قدردانی؛ هر چه باشد زیباست وقتی از زبان 
زائران آقا باشد و شــنوندگانش هم مدیرانی باشند که 
بزرگ ترین افتخار زندگیشــان خدمت در آستان قدس 

رضوی و خدمتگزاری به زائران ایشان است.
فرصت گفت وگوی مســتقیم با مدیران آســتان قدس 
همان چیزی اســت که گاهی تقاضای برخی زائران آقا 
بود تا حرف هایشــان را به گوش آن ها برســانند و اگر 
گله و پیشــنهادی هم دارند مطرح کنند. اینکه منتظر 
چنین فرصتی بودند، نه از روی میل و نیاز شخصی، که 
از روی دلدادگی به آستان مقدسی است که ملجأ و پناه 
عاشقان حضرت رضا)ع( است و دیدن اندک کاستی ها و 

نارضایتی از این آستان هم برایشان سخت است.

قدرشناسی از احساس مسئولیت زائران»
این خواسته زائران به مطالبه تولیت آستان قدس رضوی 
هم تبدیل شــد و طولی نکشید که ساختار پاسخ گویی 
مدیران این آستان شکل گرفت و حاال نه  فقط مجاوران و 
زائران حاضر در حرم مطهر، که همه مردم ایران می توانند 
با مدیــران این مجموعه گفت وگو و هر چه می خواهند 
مطرح کنند، خواه گله و انتقاد، خواه قدردانی و سپاس. 
این همان نکته ای اســت که حجت االسالم  والمسلمین 
احمد مروی، تولیت آستان قدس هم بر آن تأکید دارد 
و مصداقش صحبت های اخیر ایشان در این  باره است: 
»مردم به آستان قدس نسبت به دیگر مجموعه ها، نگاه و 
احساس متفاوتی دارند که باید قدر آن را دانست. شاید 

اگر اشکال یا ضعفی در یک مجموعه دولتی یا خصوصی 
باشد، مردم خودشــان را ملزم به تذکر دادن ندانند اما 
کوچک ترین اشکالی در آستان قدس وجود داشته باشد، 
تذکر می دهند که برای ما به عنوان خادمان این آستان 
مالئک  پاسبان بسیار باارزش است. ممکن است برخی از 
نقدها و اشکاالتی که در پیام های مردمی مطرح می شود، 
حتی وارد هم نباشد، اما نفس این کار که مردم نسبت 
به آستان قدس احساس مسئولیت دارند و نکات مدنظر 
خود را مطرح می کنند، اتفاقی بســیار مبارک اســت. 
ممکن است در بین پیشــنهادهایی که از سوی مردم 
مطرح می شــود، برخی پیشنهادها قابل اجرا نباشد. در 
این صورت باید این موضوع را به اطالع مردم رساند و در 
مقابل، از نقطه نظرات کاربردی و قابل اجرا هم استقبال 
کرد. هیــچ تماس و انتقاد مردمی نســبت به عملکرد 
سیستمی آستان قدس رضوی نباید بدون پاسخ بماند. 
به درخواست های مردمی باید به درستی پاسخ داده شود 

و اعتقاد داریم که ما به عنوان خادمان آستان قدس، باید 
در پاســخ گویی به انتقادها، پیشنهادها و مطالبات برای 

دیگر مجموعه ها الگو باشیم«.

برنامه هفتگی گفت وگو با مدیران»
اکنون در پاســخ به مطالبه زائران حضــرت رضا)ع( و 
همچنین در اجرای دســتورهای تولیت آستان قدس 
رضــوی، مرکز جامع ارتباطات مردمی در این آســتان 
برنامه های جدی تری در دســتور کار قرار داده است؛ از 
آن جمله، اعالم برنامه هفتگی پاسخ گویی تلفنی مدیران 
این آستان از طریق تلفن ملی 138 است. متقاضیان از 
سراســر کشور می توانند با گرفتن این شماره سه رقمی 
)بدون گرفتن پیش شماره( صحبت های خود با مدیران 
این مجموعــه را مطرح کنند. برنامــه هفتگی حضور 
مدیران آســتان قدس در مرکز جامع ارتباطات مردمی 

برای پاسخ به تماس ها به این شرح است:
شنبه ها از ســاعت ۹ تا 11: مرتضی حقیقی، معاون  

بهره وری امالک و اراضی بنیاد بهره وری موقوفات
یکشــنبه ها از ساعت ۹ تا 11: حجت االسالم  والمسلمین  

محمدحسن مهدوی مهر، رئیس سازمان علمی و فرهنگی
سه شنبه ها از ساعت ۹ تا 11: محمدحسین استادآقا،  

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی
چهارشنبه ها از ساعت 7 تا ۹: محمدمهدی برادران،  

مدیر عالی حرم مطهر رضوی
پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 10: مالک رحمتی، رئیس  

بنیاد بهره وری موقوفات

گزارش

با این سامانه می توانید بی واسطه با مدیران این آستان مقدس صحبت کنید

138؛ تلفن پاسخگویی آستان قدس رضوی به مردم ایران
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با اصطالحات و ادبیات عقود اســالمی بازی نکنیم  اندیشــه: حجت االســالم والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در سمینار بانکداری اسالمی گفت: »حذف کامل ربا به صورت 
واقعی از جریان و عملیات بانک«، »قرار دادن عقود اسالمی در ساختار بانکی«، »اجرای محتوای واقعی )و نه اسمی و تشریفاتی( این عقود« و »نظارت هیئت فقهی با سازوکارهای حقوقی بر کل روند اجرای عقود« 

چهار مؤلفه شکل گیری بانکداری اسالمی است. اگر برخی از این مؤلفه ها وجود نداشته باشد، بانکداری اسالمی یا پدید نمی آید و یا اگر شکل بگیرد، یک شکل گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسالمی است.

اندیشهاندیشه
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فاطمی نژاد   محسن  اندیشه/   
در خصوص  اخیر  هفته  در  که  اخباری 
محمدتقی  آیت اهلل  جسمانی  وضعیت 
و  ایشان  شد،  منتشر  مصباح یزدی 
کانون  در  مجدد  را  ایشان  دیدگاه های 
در  که  مسئله ای  داد.  قرار  توجه ها 
تبدیل  رسانه ای  و  عمومی  افکار  فضای 
به محل تحلیل و تفسیرها در خصوص 
از  بود  عبارت  شد  ایشان  شخصیت 
بنیان گذار  عنوان  به  ایشان  دیدگاه های 
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  رئیس  و 
مردم  میان  نسبت  در  امام خمینی)ره( 
رائول  که  موضوعی  قدرت.  ساختار  و 
به  نیز  سیا  سابق  مأمور  گرشت،  مارک 
می کند:  اعالم  به صراحت  و  اعتراف  آن 
ایجاد  برای  آمریکایی ها  ما  مانع  »تنها 
مصباح  آیت اهلل  ایران،  در  دموکراسی 
دیدگاه های  بررسی  برای  است«.  یزدی 
حجت االسالم  با  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
هیئت  عضو  ابوطالبی،  مهدی  دکتر 
آموزش های  مرکز  رئیس  و  علمی 
پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  بنیادی 
که  کرده ایم  گفت وگو  خمینی)ره(  امام 

در ادامه می خوانید.

مهم ترین    شاید  ابوطالبی!  جناب 
در  همه  از  بیــش  که  مســئله ای 
خصوص آیت اهلل مصباح به خصوص 
می شود،  مطرح  رسانه ای  فضای  در 
میان  نسبت  در  ایشان  دیدگاه های 
مردم و ســاختار قدرت و حاکمیت 
باشد. شاید اولویت دار ترین پرسش 
در خصوص اندیشه سیاسی آیت اهلل 
مصباح همین مورد باشــد. دیدگاه 
مشخصًا  خصوص  این  در  ایشــان 

چیست؟
در بحــث حکومت و ســاختار قدرتی 
اجتماعی  اداره سیاسی  که مســئولیت 
جامعه را برعهده می گیرد، یک موضوع 
مهم بحث انتخاب فرد شایســته تر برای 
در اختیار گرفتن حاکمیت اســت. این 
از نظر عقلی ضروری است که حکومت 
به عنــوان نهادی با هــدف ایجاد نظم 
و امنیــت در جامعــه و هدایــت آن به 
ســمت مصالحش شــکل بگیرد و جز 
عده معدودی که با عنوان آنارشیســت 
مطرح هســتند، بقیه عقالی عالم، اصل 
حکومــت را می پذیرند. طبیعتاً کســی 
که می خواهد مســئولیت حکومت را در 
اختیار بگیــرد باید اختیارات فوق العاده 
یا به تعبیری اختیــاری فراتر از اختیار 
مردم عادی داشــته باشــد؛ مثل همان 
اختیــاری که ما بــرای پلیــس یا هر 
قائل هســتیم که حق  مأمور حکومتی 
داشــته باشد ماشــینی را متوقف و اگر 
تخلف کــرد او را جریمه کند، یا موارد 
مشــابهی که مردم عادی آن اختیارات 
را ندارند. حکومت بایــد این اختیارات 
فوق العاده را داشــته باشد تا بتواند نظم 
و امنیــت را ایجاد کند. این اختیار باید 
در عرصه هــای مختلــف مالی و فضای 
عمومــی جامعه وجود داشــته باشــد، 
بنابرایــن همه حکومت ها منابع عمومی 
کشور را در اختیار دارند و آن حکومت 

در موردش تصمیم گیری می کند. گاهی 
نیز حتی حکومت نیاز می بیند به منابع 
اختصاصی مردم اتکا کند و مالیاتی که 
در همه حکومت ها وجود دارد را دریافت 
می کند. این ها یک نوع تصرفاتی اســت 

که حکومت در امــوال عمومی و اموال 
شخصی مردم انجام می دهد. 

این است که چه    حال پرســش  
کســی حق دارد ایــن اختیارات 

فوق العــاده را برعهده بگیرد و هم 
هم  باشد،  داشــته  مالی  تصرفات 
ایجاد محدودیت کرده و هم امور را 
به عنوان قانون به مردم الزام کند؟

اینجــا ســخن از مشــروعیت حکومت 
به معنای حق حاکمیت یا شایســتگی 
برای حاکمیت پدیــد می آید؛ به تعبیر 
ســاده تر چه کســی حق دارد به همه 

مــردم امــر و نهــی کند یا 
در  و  نمــوده  وضع  قانــون 
اموال مردم تصرف کند؟ در 
اندیشه اســالمی و نگاه های 
انســانی  هیــچ  توحیــدی 
برتری  دیگــری  انســان  بر 
تنهــا موجودی که  و  ندارد 
است؛  خداوند  دارد،  برتری 
می کند  تعیین  که  خداست 
چه کســی حق حاکمیت یا 
امر و نهی و تصرف را دارد. 
بنابرایــن در نگاه اســالمی 
اندیشــمندان  همــه  کــه 
اســالمی آن را قبول دارند 
این دیــدگاه وجود دارد که 
حق حاکمیت باید از جانب 
مردم  بنابراین  باشــد،  خدا 
نمی تواننــد خالف نظر خدا 
عمــل کنند. البتــه منظور 
از ایــن حــرف این اســت 
یعنی  ندارنــد«؛  »حــق  که 
مثــل وقتی کــه می گوییم 
خداونــد دســتور به واجب 
بودن نماز داده است، کسی 
حق نــدارد نماز نخواند، اما 
امکان نمــاز نخواندن برای 

او وجــود دارد. صحبــت اینجا از حق 
اســت که آیا ما حق داریم نماز نخوانیم 
که جواب مشــخصاً نه اســت، ولی هر 
انســانی اختیــارش را دارد و می تواند 
این کار را انجام ندهــد. بنابراین وقتی 
بحث حــق حاکمیت مطرح می شــود 
خداوند حاکــم را تعیین می کند و بقیه 
اطاعت  نیز موظف هســتند  انســان ها 
کنند؛ بنابرایــن در بحث حق حاکمیت 
در نــگاه توحیــدی، مــردم نمی توانند 
تعیین کنند حاکم چه کســی باشــد. 
حــق حاکمیت را خــدا تعیین می کند 
و خداســت که می گوید اوالً چه کسی 
حق دارد حاکم شــود و در مرحله بعد 
طبق چه ضوابطی بــه مردم امر و نهی 
نمــوده و مردم چگونــه می توانند برای 
همدیگر تعیین تکلیــف کنند. بنابراین 
خود مــردم نمی توانند بر همدیگر امر و 
نهی داشــته باشند و این حق خداست. 
 در اندیشــه آیت اهلل مصباح نیز در بحث 
»حق حاکمیت« مردم هیچ نقشی ندارند. 
سؤال این اســت که اگر خداوند گفت 
پیامبر اســالم حــق حاکمیت و والیت 
آیا مــردم می تواننــد بگویند ما  دارد، 
]پیامبر را به عنوان حاکم[ قبول نداریم؟ 
می تواننــد بگوینــد ولی این کارشــان 
خالف حق اســت. وقتی پیامبر اسالم، 
امیرالمؤمنین)ع( را به عنوان جانشــین 
معرفــی می کنند، آیا مــردم حق دارند 
بگوینــد ما ایــن را نمی خواهیم و کس 

دیگری را می خواهیم؟ قطعاً حق ندارند 
و برهمین اســاس امیرالمؤمنین)ع( نیز 
در نهــج البالغه بارهــا فرموده اند  پس 
از رحلت پیامبر، حق مرا غصب کردند. 
بنابرایــن همه مردم نیز که رأی بدهند 
مــا امیرالمؤمنیــن)ع( را نمی خواهیم، 
باز هم حق حاکمیت بــا امیرالمؤمنین 
اســت. همه مردم نیــز رأی بدهند ما 
او  می خواهیم  را  فالنــی 
حاکمیت  حق  وقت  هیچ 
نمی شــود.  صادر  برایش 
ایــن حرفــی اســت که 
آیــت اهلل مصباح در بحث 
به  حکومت  مشــروعیت 
حاکمیت  حــق  عنــوان 
دارنــد. حضــرت امام و 
نیز همین حرف  دیگران 

را دارند.

بحث    گره  کنم  فکر 
و در موضوع  همین جا 
است،  اعمال حاکمیت 
به موازات آن نیز بحث 
قــدرت حاکم  اعمال 
می شود.  مطرح  الهی 
این دو ســویه چطور 

معنا پیدا می کند؟
بعد دیگر بحث این است 
که حــاال حق حکومت با 
امیرالمؤمنین)ع( اســت، 
امــا چــه کســی عماًل 
می توانــد حکومت را در 
دســت بگیرد؟ کسی که 
عماًل می تواند حکومت را 
در دســت بگیرد لزوماً همیشه حکومت 
حــق او نیســت. ممکن اســت افرادی 
حکومت حقشــان باشــد ولــی نتوانند 
حکومت را در دســت بگیرنــد، افرادی 
نیز حکومت حقشان نباشد ولی بتوانند 
حکومت را به دســت بگیرنــد. اینجا در 
حقیقت مردم آن جامعــه تعیین کننده 
هســتند و می پذیرند مثاًل امیرالمؤمنین 
به عنوان حاکم حق، حاکمشــان بشود 
یا نشــود. ما به ایــن، به اصطالح تحقق 
حکومت یا شکل گیری می گوییم. تحقق 
و شکل گیری حکومت با مردم است، ولی 
حق حکومت با خداست. خداوند می گوید 
حکومت، حِق چه کسی است اما تحقق و 
عملی شدن حکومت با مردم است. این 
را آیــت اهلل مصباح و بقیــه قبول دارند؛ 
همان طور که درباره خیلی از دستورات 
دینی که خداوند اختیــار داده و آدم ها 
امکان تخلف را دارنــد. برای نمونه خدا 
دســتور داده نماز بخوانیم ولی انسان ها 
امکانش را دارند نماز نخوانند. در عرصه 
حکومــت نیز امکان تخلــف وجود دارد 
کما اینکــه در مــورد امیرالمؤمنین)ع( 
نیز مردم 25 ســال تخلف کردند؛ یعنی 
داشت  )ع( حق حاکمیت  امیرالمؤمنین 
ولی مردم همــکاری و همراهی نکردند 
که ایشــان حاکم شــود. بنابراین مردم 
می تواننــد تخلف کننــد و یک جاهایی 
نیز اگر مــردم همراهی نکردند، تحمیل 
حکومت به مردم با زور نیز جایز نیست. 

گفت وگوی قدس با دکتر مهدی ابوطالبی در خصوص اندیشه سیاسی آیت اهلل مصباح یزدی 

مدل تحقق حکومت در دیدگاه آیت اهلل مصباح کاماًل مردمی است

رمزگشایی شهید فخری زاده از تعامل فلسفه و 
فیزیک برای شناخت خداوند

اندیشه: حسن رحیم پور ازغدی،  
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در سلسله یادداشت هایی به ابعاد 
فکری و علمی شهید فخری زاده 
می پــردازد کــه در ادامه دومین 

یادداشت او را از نظر می گذرانید.
»از همسر شهید نقل شد که وقتی 
در خون خود دســت و پا می زده، 
بیشتر نگران محافظانش بوده و با فریاد از آنان خواسته جلو نیایند تا آسیب 
نبینند«. همکارانش گفتند گرچه دو نخســت وزیر رذل صهیونیست آشکارا 
نــام دکتر فخری زاده را به عنوان هدف اعالم کــرده بودند و آمریکایی ها و 
کارگزارانشــان تشنه به خون او بودند، در داخل کشور نیز تحت فشار و ایذا 
بود. به نام برجام دســت هایش را بســتند و با دست بسته، هدف مسلسل 
تروریزم دولتــی غرب قرار گرفت و مخالفان داخلی پــروژه او نه حاضر به 

مناظره بودند و نه مسئولیت تصمیم های خود را می پذیرند.
شــهید فخری زاده در نقاط ربط فیزیک با فلسفه و در حلقه وصل فلسفه 
علم و معرفت شناســی با مشکالت انســان و نیازهای حیات، درگیر تألیف 
کتاب هایی بود و می پرســید چرا نهاد فلســفه اسالمی در صحنه نیست و 
تفریــع فروع نو نمی کند؟ چرا تأثیر آن در علوم تجربی و علوم انســانی به 
درستی برای دانشجویان فلسفه علم، تبیین نشده و فیلسوفان این عصر، تن 
به رویارویی جدی با مسائل بنیادین علم نمی دهند؟ کجایند مقاالتی که با 
مبانی فلسفه اسالمی به نقد تفسیرهای فلسفی ناشی از علوم بپردازند؟ چرا 
فیلسوفان امروز اغلب به ذکر مصادیق و مثال های تازه اکتفا کرده و مثاًل در 
تدقیق و تجزیه روایت فلسفی از هستی نکوشیدند؟ حال آنکه فلسفه غرب 
با مبانی متشتت معرفت شناختی در معرکه، حاضر و با علوم، در تعامل زنده 
و با هر چالشی، نحله ای زاده و صاحب اوالد مشروع و نامشروع بسیاری شد 
و در روند علوم و تطبیق یافته ها با سبک زندگی ایفای نقش کرد. انیشتین 

گفت نظریه نسبیت آن قدر میوه می دهد که خود دیگر آن را نمی فهمم.
در این لحظه به یاد آوردم این ها بخشی از پرسش هایی بود  که سال گذشته 
در فیضیه و در دانشگاه تهران پرسیدیم و یکی در قم آن را دروغ و تضعیف 
حــوزه خواند و دیگری در تهران، آن را خارج از محدوده علم! و دانشــگاه 

دانست.
همچنین شهید محسن، فیزیک و فلسفه را به نحوی مرتبط می دید که اگر 
مرز آن ها رعایت شود یکدیگر را خوراک داده و حتی اصالح می کنند، گر چه 

ابزارهایی کاماًل متمایز و حیطه ای مستقل دارند.
در رمزگشــایی شــهید دکتر فخری زاده، وقتی ایدئولوژی بر جهان بینی و 
جهان بینی بر شناخت مبتنی است و وقتی مؤثرترین ابزار شناخت، تجربه 
حســی است )از تعبیر تعمیم یافته »مشاهده« برای حس بهره می برد( چرا 
نقش فیزیک در شناخت، دست کم گرفته شود؟ فیزیک، دریچه ای راهگشا 
به سوی چشم اندازی بی نظیر در مشاهده آفاق است چنان که زیست شناسی 
و علوم شناختی که توسعه یافته  علم النفس است، شأنی چون فیزیک دارند و 
البته این ارتباط ها نباید مرز و وظایف علوم را در هم ریزد و نسبیت زدگی به 

معنای نادرست آن، مایه اغتشاش در علم و فلسفه شود.
 شــهید محســن، دیــدگاه امثال پوپــر و پیــروان ایرانــی اش را نه تنها 
غیر فلســفی بلکه منجر به فروپاشــی علم می دانــد و تداخل بی منطق 
و افراطــی علوم و فلســفه در یکدیگــر را اخالل در هر دو می شــمارد و 
می نویســد گرچه هرگز نخواســته ام بــا فیزیک به خدا برســم اما مگر با 
فلســفه )بدون نبوت( می تــوان جز به خدایی ناقص رســید؟ او قاطعانه، 
فیزیک را بستری کارآمد)نه بیشــتر و نه کمتر( برای عرفانی مستظهر به 
»طبیعت شناســی« می خواند و می گوید فیزیک در اندازه خود، جلوه هایی 
زیبا و باشــکوه از حضرت حق به نمایش می گذارد و من شخصاً از فیزیک 
نه تنها لذت حل مسئله، بلکه لذت معنوی برده ام و بر ایمانم افزوده است.

شــهید محسن در شگفت است چگونه کســانی در اروپا توانستند از یک 
جهان منســجم و مکانیک معنادار به الحاد یا بی معنا دیدن هستی برسند 
و چــرا به ســهمیه تجربی و ریاضــی از ذهن خود بســنده کردند؟ مگر 
عقل، به ویژه وقتی مؤیدات علم پشــت آن می ایستد، راهی برای الحاد یا 
شــکاکیت)که دشمن خونی عقل اســت( باز گذارده است؟ اینان از کدام 

بیراهه رفتند که به بیغوله رسیدند؟«

گزارش

نقد و نظر

باید زمینه سازی کرد تا مردم خودشان حکومت تشکیل دهند
در نگاه اســالمی باید مــردم را برای 
تشــکیل حکومت، همراهی و زمینه را 
ایجاد کرد تا مردم خودشان عماًل همان 
 حکومت حق را شکل دهند. پیشنهاد 
تشــکیل  بــرای  مصبــاح  آیــت اهلل 
ایشان  اســت.  این  نهادهای حکومتی 
در  سیاســت  و  »حقــوق  کتــاب  در 
قــرآن« می فرمایند: اول باید مردم هر 
جامعــه ای در هر منطقــه  به اصطالح 
اسالمی، آدم های عادل و صالح منطقه 

خود را انتخاب کنند. 
عادل نیز به لحاظ اسالمی یعنی کسی 
که در ظاهر وقتــی رفتار و زندگی اش 
را نــگاه می کنیــد، از او گنــاه کبیره 
اما گنــاه صغیــره گاهی  نمی بینیــد 
ممکــن اســت مرتکب شــود؛ همین 
که در عرف عمومی مــردم می گویند 
فالنی آدم خوبی اســت و ما از او هیچ 
بــدی ندیده ایم. ایشــان می گویند در 
هر جامعه ای اوالً مــردم باید آدم های 
عــادل را به عنــوان آدم های خوب آن 
جامعه انتخاب کنند. بعد این ها در هر 
صنفی بنا بر تخصصشان انتخاب شوند؛ 
مثاًل افراد خوب کشــاورزی، خوب های 
معلمی، خوب های پزشکی و هر صنفی 
کنار هم جمع شــوند. سپس این ها به 
صورت انسانی دور هم جمع می شوند، 
مثاًل پزشکان دور هم جمع می شوند و 
خوب های همدیگر را انتخاب می کنند 
و بهترین های آن ها باالترین مســئول 

پزشکی کشور می شود. در رتبه بعدی 
اســتانی مثاًل مسئول  بهترین های هر 
پزشــکی آن استان می شــوند. در این 
مدل البته ممکن است نخبه های آن ها 
باالتر نیز بروند و به ســطح کشــوری 
بهداشــت،  عرصه هــای  در  برســند. 
فرهنگــی، کشــاورزی و همه عرصه ها 
به همین منوال. هر فــردی نیز به هر 
حال در این کشــور یک شغل و سمت 
و جایگاهــی دارد. در مــورد ولی فقیه 
نیز ایشان همین طور می گویند؛ یعنی 
برای تعیین ولی فقیه باید روحانیون و 
مجتهدان هــر منطقه ای دور هم جمع 
و بهترین را از بین خودشــان مشخص 
کنند. در بین همه مجتهدان، بهترین و 
شایسته ترین، ولی فقیه می شود چرا که 
توان مدیریتی و علمی اش اصلح است. 
مجتهدان رتبه بعد می توانند تبدیل به 
فقهای شورای نگهبان شوند. مجتهدان 
رتبه بعــد می توانند مجلس خبرگان را 

تشکیل بدهند. 
برجســته،  از همیــن مجتهدان  یکی 
رئیس قوه قضائیه می شود یا ولی فقیه 
او را انتخاب می کند. به عبارتی انتخاب 
تخصصی عادالنه منتهی در هر صنفی 
بر حســب تخصص خودشــان. ایشان 
چنین مدلی را پیشــنهاد می دهند که 
از بدنه پایین جامعه همه اقشار درگیر 
هســتند اما انتخاب ها نیز انتخاب های 

تخصصی است. 

در اندیشه 
اسالمی و 
نگاه های 

توحیدی هیچ 
انسانی بر انسان 
دیگری برتری 
ندارد و تنها 
موجودی که 
برتری دارد، 

خداوند است؛ 
خداست که 

تعیین می کند 
چه کسی حق 

حاکمیت یا امر و 
نهی و تصرف را 

دارد

بـــــــرش

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

3 -موضوع : تهیه و جانمایی نقشه دستگاههای اجرایی استان 
4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام  نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و  قطعات 
ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز  مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و امالک	كشور بر اساس ماهیت هندسی	كه 
در پیوس��ت های پیش قرارداد مش��روح شده است جهت جانمائی نقشه های دستگاههای اجرایی در سطح استان  در 

بانک جامع	كاداستر می باشد .
5- مبلغ برآورد اولیه :  حدود 8،182 هکتار وهر هکتار حدود 7،000،000 ریال

6 -مبلغ كل : )57،273،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك	كش�ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتبار مربوطه قابل اجرا خواهد ب��ود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )2،864،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765

5848002بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه ب��رداری ) با هررتبه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 16 /09 /99 لغایت 
20 /09 /99 نس��بت به دریافت اسناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام و پس از دریافت 
و تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به امضاء و مهر الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/10/02 صرفا در س��امانه 
تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/10/06 به آدرس مشهد ، 
تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند و از ارسال سایر 
اسناد به صورت	كاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك 

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

10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 09:00 م�ورخ  1399/10/07 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل ثبت 
اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات با 

معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

آگهی  مناقصه عمومی  یک مرحله ای
 تهیه و جانمایی نقشه دستگاههای اجرایی استان
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و  ش��هری  مش��اغل  س��اماندهی  س��ازمان  
فرآورده های	كش��اورزی ش��هرداری س��بزوار 
غرف��ه  واگ��ذاری  ب��ه  نس��بت  دارد  نظ��ر  در 
نقابشک  شماره..1و2و3و5و6و7و8و9بازارچه 
و غرف��ه های ش��ماره1و4و8)تجدید مزایده( و 
9و13 بازارچه امامزاده شعیب)ع( و غرفه های

 ش��ماره 2و6 بازارچ��ه زائ��ر و غرفه2بازارچ��ه 
انق��الب و غرف��ه بلوار	كش��اورز و غرف��ه بازار 
س��ربداران از طری��ق مزایده	كتب��ی وبا قیمت 
كارشناس��ی بص��ورت اجاره برای مدت2س��ال 
اقدام نماید.متقاضیان می توانند برای	كسب 
اطالع بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به 
رضوی-س��بزوار-میدان  خراس��ان  نش��انی 
كارگر-ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با 
شماره تلفن های 44291311-44291141تماس 

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

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

رأس ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های	كشاورزی

    آگهی تجدید مزایده
»نوبت دوم«
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اداره	كل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1055809( 

آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 10530242441 

العاده مورخ 1399,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
نمایندگی آقای مصطفی خاکساری قهرودی  به  به شناسه ملی 14004342173  انتخاب گردیدند: آستان قدس رضوی  به قرار ذیل 
به شناسه ملی  ثامن  مالک رحمتی و شرکت داروسازی  به شناسه ملی 10380129694بنمایندگی آقای  اقتصادی رضوی  و سازمان 
10380192267به نمایندگی آقای سید رضا فاطمی امین و شرکت سامان داروی هشتم به شناسه ملی 10380496158 بنمایندگی آقای 
علی اصغر داوطلب و آقای محمد هادی موقعی به شماره ملی 2571624441 همگی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند. 
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» مناقصه عمومی خرید 400 عدد باکس پالت فلزی«
آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد 400 ع�دد باکس پال�ت فلزی مورد نی�از خ�ود را از طریق مناقص�ه عمومی 
خریداری نماید، لذا متقاضیان محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند به نشانی
 http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه مورخ 1399/09/27 نسبت 
به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001420-051 و 32001519-051 و 051-32516839

 بدون داشتن نظریه 
نمی توان تولیدات علوم انسانی را قضاوت کرد

اندیشه: محمدرضا کالهی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی در خصوص گزاره ضعف تألیفات علوم انسانی در سال های اخیر 
به ایبنا گفت: معتقدم صرف میزان تألیف، یعنی کم و زیاد شــدن آن برای 
قضاوت در این حوزه کافی نیست. این کمیت ها و اعداد و صرف نوسان های 
کمی کتاب ها تا زمانی که ما »نظریه «ای در مورد توضیح آن نداشته باشیم، 
چیز چندانی به ما نمی گوید. این نکته بسیار مهمی است چرا که نظریه ای 
که این امر را توضیح می دهد می تواند مبنایی برای قضاوت در مورد کیفیت 
میدان اندیشه ورزی علوم انسانی در جامعه ایران باشد. آن نظریه باید بتواند 
ارتباطــی بین تحوالت اجتماعی، رخدادهای اجتماعی و زمینه اجتماعی با 
دســتگاه تولید علم و آپاراتوس پژوهشی و دانشگاهی )که آپاراتوس بسیار 
پیچیده ای است و دانشــگاه ها، انواع و اقسام پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها و 

نظام آموزش عالی به شکل کلی بخشی از آن هستند( برقرار کند. 
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 پاسخ به شبهه افکنی درباره نقش علما در جنگ ایران و روس  رسا: حجت االسالم ابوذر مظاهری، استادیار مؤسسه آموزشي و پژوهشی امام خمينی)ره( در یادداشتی، به شبهه افکنی حجت االسالم 
رسول جعفریان درباره نقش علمای دوره قاجار در جنگ ایران و روس پاسخ داد و نوشت: عالم اصولي شيعه کسي است که با عقل و تدبير فتوا صادر مي کند و تبعات این فتوا را به عهده مي گيرد. شاگردان مرحوم 

وحيد بهبهاني مي دانستند که قاجارها تحکيم قدرت را اولویت خود مي دانند، اما براي آنان حفظ کشور شيعه بر همه این مالحظات برتري داشت؛ بنابراین بي تفاوتي را جایز ندانسته و با تمام قوا به ميدان آمدند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9409 یکشنبه 16 آذر 1399 20 ربيع الثانی1442 6 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 

والیت فقیه نمایانگر شمه ای از والیت معصوم است
مفتاح: حکومت اســامی حکومت مبتنی بر دین اســت و دین به معنای 
التزام اجتماعی به مجموعه مقرراتی است که در منطق الهی توجه به آن ها 
ضرورت دارد؛ بنابراین دین التزام داشــتن به مجموعه مقرراتی است که از 
جانب خدا باشد و بندگان خدا به آن مجموعه ملتزم باشند. در مفهوم اسام 
التزام نهفته اســت و اسام تسلیم امر الهی شدن است؛ به میزانی که دین 

الهی گسترش دارد ما ملزم به رعایت مقررات و قوانین آن هستیم.
اسام دین فطرت است؛ یعنی شرح و بسط اقتضائات فطرت، دین خداست؛ 
بنابراین هر آنچه فطرت انســان را در پاســخ به ضرورت هایش در برگیرد، 
گستره دینی آن را در بر می گیرد. پس هیچ عرصه ای از ضرورت های زندگی 
نیست که دین در آن حضور نداشته باشد. تمامی عرصه های ضروری زندگی 
که انسان با آن درگیر هست، گستره دین آن را فرا می گیرد. فطرت انسانی 
امر ثابت الهی ابدی است. انسان با فطرت خود انسانیتش مطرح است و در 
میان تمام انسان های طول تاریخ وجود داشته است. اقتضای ثابت، مقررات 
ثابت را می خواهد به همین دلیل اصول دین یکی اســت. پیام تمام انبیای 
الهی این بود که حدود و ثغور ضوابط الهی در تمام عرصه های زندگی بشر 

جاری باشد.
در گســتره تحقق دین، جامعه مساوی اســت با خانواده های بشر. تنظیم 
روابط خانواده های بشــر نیازمند یک محور و ســاماندهی است، به همین 
دلیل حکومت یک ضرورت طبیعی پیدا می کند که البد جامعه باید محور 
حاکمیتی داشــته باشد تا مرجع حل و فصل مشکات خانواده ها باشد و از 
کیان مجموعه خانواده در برابر تهاجمات دفاع کند. مردم چاره ای ندارند که 
برای حل و فصل امور اجتماعی، مرجعیت داشته باشند؛ البته این مرجعیت 
باید اهل نیکی و خیر باشد و صاحیت انسانی و معنوی داشته باشد. حتی 
اگر مرجعیت و حاکمیت فرد صالحی نبود، شخص فاسد وجودش اوالست 
بر شــرایط گسیختگی و آنارشیسم که بســتر نافرمانی متعدد باشد چون 
به اغتشاش های اجتماعی می رسد و پاســخ به نیازهای خانواده ها صورت 

نمی گیرد.
]بر این اساس[ تشکیل حکومت یک ضرورت فطری و انسانی است؛ یکی از 
کارکردهای حکومت دفاع از جان، مال و ناموس جامعه است که باید پادشاه 
یا ملک محوریت آن را بر عهده بگیرد. حکم حکومت بالذات برای خداست، 
هیچ کسی حق حکومت بر دیگری و جاری کردن حکم بر دیگری ندارد مگر 
به اذن اهلل. خداوند متعال به جهت خالقیت، حاکمیت بالذات در نظام تکوین 
و تشــریع دارد؛ البته خدا مستقیم در نظام تشریع اداره جامعه را بر عهده 
نمی گیرد و طبیعتاً همان گونه که در اباغ دین باید وسایط انسانی باشد و 
از پیامبران استفاده می کند، وقتی هدایت به اذن خداست، حکم حکومت و 
حاکمیت به اذن خداست و همه این ها به اذن الهی، نماینده الهی در جامعه 

برای بر عهده گرفتن مسئولیت هستند.
نمایندگان الهی برای بر عهده گرفتن حکومت الهی نیازمند شرایط هستند. 
در آیات ۴۵ تا ۵۰ سوره مائده این موضوع بیان شده است؛ نخستین شرط 
این است که حاکمیت، آمریت و فرماندهی او مشروعیت الهی داشته باشد. 
قرآن کریم، جایگاه هدایت، حاکمیت و پیاده ســازی دین الهی را در مرحله 
نخســت بر عهده مقام عصمت، در مرحله دوم بر عهده تالی تلو معصوم و 
دانشمندان دینی سپرده است. این افراد باید تجسم معنویت الهی و بندگان 

مخلص در مسیر عملیاتی کردن محتوای کتاب الهی باشند.
دانشــمندان دین یعنی افرادی که در استخراج و استنباط مفاد دین خبره 
هستند؛ این ها باید در آنچه استنباط می کنند حکم کنند نه فراتر از آن. یعنی 
حق رأی شخصی ندارند و حکم و فرمانشان مستقیم یا غیرمستقیم مستند 
به کتاب اهلل باشــد. دانشمندان دین در صورت عدم حضور مقام معصوم در 
جامعه هدایت و حاکمیت را بر عهده می گیرند. این افراد نباید در برابر فشار 
جامعه در دین الهی انعطاف به خرج بدهند، چون نوعی دین فروشی به شمار 
می آید. اگر به خاطر فشــار روانی از عملیاتی کردن مفاد دین کوتاه بیایند، 
دچار کفر عملی می شوند. خط فرمان الهی یک خط واحد است و کسی حق 
ندارد این خط را بشکند. برخی می خواهند خط فرمان الهی را تغییر دهند 
تا به مطامع دنیوی خود برسند. به همین دلیل حاکم اسامی نباید در برابر 

فشار روانی این افراد از اجرای دین الهی کوتاه بیاید.
پذیرش حکم و حکمیت الهی شرط ایمان است؛ خداوند متعال در آیه ۶۵ 
ُموَک فِیَما َشَجَر بَْیَنُهْم ثَُمّ  نســا می فرماید: »َفَا َوَربَِّک اَل یُْؤِمُنوَن َحَتّی یَُحِکّ
ا َقَضْیَت َویَُسلُِّموا تَْسلِیًما«؛ نه چنین است،  اَل یَِجُدوا فِی أَنُْفِســِهْم َحَرًجا ِمَمّ
قسم به خدای تو که اینان )به حقیقت( اهل ایمان نمی شوند مگر آنکه در 
خصومت و نزاعشــان تنها تو را َحَکم کنند و آن  گاه به هر حکمی که کنی 
اعتراض نداشته، کامًا )از دل و جان( تسلیم )فرمان تو( باشند. علت غیبت 
امام زمان)عج( در این آیه نهفته است. مرجع حل و فصل مسائل اهل ایمان 
باید معصوم باشد. این شرط، شــرط وتویی ایمان است و فقدان آن نشان 
می دهد ایمان فرد منهدم شده و صدمه جدی خورده است. تخیل بسیاری 
از مردم این است که امام زمان)عج( اگر بیایند تنها مسائل بیرونی آن ها را 

حل می کند، در حالی که زمام تمام امور به دست امام معصوم)ع( است.
والیت فقیه نمایانگر شــمه ای از والیت معصوم اســت و هیچ مشکلی حل 
نمی شود، مگر معصوم)ع( نظر داشته باشد؛ البته اوالً باید بپذیریم که دین 
در تمامی شئون زندگی جاری است و ثانیاً، مجری دین به میزان والیت و 

صاحیت نفوذ این ارزش ها را در زندگی راهبری کند.

 معارف  معاون پژوهش پژوهشگاه حوزه 
و دانشگاه به تبیین روش های مناظره امام 
رضا)ع( با مخالفان پرداخت و گفت: استناد 
استفاده  و  الگو  تطبیق  قرآن،  به  فراوان 
روش های  مهم ترین  از  خلف  برهان  از 
ایشان بود. به گزارش اداره روابط عمومی 
اسامی  پژوهش های  بنیاد  بین الملل  و 
آستان قدس رضوی، دکتر مجید کافی؛ 
معاون پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
در نشست علمی »روش شناسی مناظرات 
اخبارالرضا)ع(«  عیون  در  رضا)ع(  امام 
بنیاد پژوهش های  به همت دفتر قم  که 
اسامی آستان قدس رضوی برگزار شد، 
گفت: مناظرات امام رضا)ع( کامی بوده 
نقلی و تجربی  از روش عقلی،  امام)ع(  و 

استفاده کرده است.
وی با ذکر اینکه مناظــره همان دیالوگ 
و گفت وگوهــای علمــی امــروزی بین 
دیدگاه های مختلف اســت، افزود: با این 
تفاوت که نمی توان شــأن امام رضا)ع( را 
به عنوان یک طرف مناظره کاهش دهیم؛ 
زیرا امام)ع( مفســر وحی و اســتاد کامل 
اســت و بقیه شاگرد او محسوب می شوند 
و صرفاً بحث کامی و جدلی میان دو فکر 
مختلف در یک سطح نیست؛ البته امام)ع( 
در کمــال آزادی بیان می فرمودند که هر 
چه می خواهید بپرسید و محذوریتی برای 

دیگران در پرسش قرار نمی دادند.

 استناد امام»
 به فرهنگ دینی طرف مناظره

معاون پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
با اشاره به مناظره جاثلیق با امام رضا)ع(، 
اضافه کرد: این دانشمند مسیحی می گفت 
که امام بر اســاس مطالــب دینی خود و 
پیامبرشان مجادله می کند که من از اساس 
آن ها را قبول ندارم، ولی روش امام این بود 
که فرمودند اگر من از کتاب دینی خودت 
اســتدالل کنم، می پذیــری؟ او گفت که 
می پذیرم؛ امام)ع( در این مناظرات در برابر 
متدینان به ادیان از منابع دینی و شیعی 
استفاده می کردند و در برابر متکلمان ملل 
و فرهنگ های دیگر به فرهنگ دینی آن ها، 

انجیل، تورات و... استدالل می کردند.
کافی تصریح کرد: گفته می شود که امام)ع( 
به زباِن صاحبان ادیان با آن ها تکلم می کرد 

ولی بنده بر اساس تحقیق به 
قرائنی رســیدم کــه امام به 
عربی صحبــت می کردند و 
ظاهراً ترجمه می شده است؛ 
اینکه مأمون  قرائنی ماننــد 
و افراد حاضر در جلســه هم 
متوجــه مطالــب مناظرات 
می شــدند وجود دارد؛ البته 
بایــد حدیث پژوهان مطالعه 
جدی در مورد این برداشت 

داشته باشند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه تصریح کرد: 
امــام)ع( در ایــن مناظرات 
در مقام صــدق و توجیه از 
رویه های متناســب استفاده 
استناد  امام)ع(  می فرمودند؛ 
بســیار زیادی به قــرآن به 
اراده  بحــث  در  خصــوص 
امام  گزاره های  دارند؛ صدق 

براساس کتاب و ســنت است، ولی برای 
توجیــه این مطالب )که صدق آن از قرآن 
و سنت گرفته شده( استدالالتی از باورها 
و کتاب های مورد قبول طرف های مناظره 
اســتفاده می کردند و همین سبب ایجاد 

تناقض در گفتار آن ها می شد.
وی با اشاره به نمونه هایی در این باره، گفت: 
جاثلیق در مورد حضرت عیسی)ع( از امام 
پرســید و امام جوابی کامًا فنی دادند و 

فرمودند که ما عیسایی که 
به محمد)ص( ایمان دارد 
قبول داریم، البته عیســی 
نماز کــم می خواند و روزه 
هم کم می گرفت؛ جاثلیق 
خطاب به امــام می گوید 
که من فکر می کردم علم 
تو بیشــتر از این باشــد؛ 
زیــرا می گویــی حضرت 
عیسی نماز کم می خواند 
و روزه هم کم می گرفت؛ 
در حالی که عیســی در 
می خواند  شب  نماز  شب 
و روزهــا روزه می گرفت. 
امام رضــا)ع( فرمود: پس 
اگر نماز می خواند و روزه 
می گرفت برای چه کسی 
این کار را می کرد؛ جاثلیق 
ســاکت شــد و از پاسخ 
درماند؛ زیــرا او اعتقاد به 
خدایی مسیح داشــت. امام)ع( از برهان 
خلف بهره بردنــد؛ یعنی از مقدمه خاف 
واقع استفاده کردند و نتیجه مدنظر خود 

را گرفتند.

تطبیق الگو؛ روش امام در مناظره»
کافی بیان کرد: یکی دیگر از تکنیک های 
امام)ع( در روش مناظره، تطبیق الگو بود؛ 
مثًا این پرســش مطرح است که لقمان 

پیامبر بوده یا خیر؟ برای پاســخ باید یک 
الگوی کلی برای پیامبری تصویر کنیم و 
بعد مصادیق را با معیارها بســنجیم، مثًا 
پیامبر کســی است که از جانب خدا پیام 
دیــن را می آورد و تبلیــغ می کند و ابتدا 
عــده زیادی با او مخالفت می کنند و آنان 
در فشــار و سختی قرار می گیرند تا اینکه 
سرانجام پیروز شــده و تبدیل به اکثریت 
می شوند؛ بنابراین اگر لقمان هم منطبق 
بر این مدل باشد پیامبر است و اگر نباشد 
خیــر. »مادلونــگ« همیــن کار را برای 
جانشــینی پیامبر)ص( کرده است؛ گفته 
جانشــین همه پیامبران در قرآن کسانی 
هستند که نســبت نسبی با نبی آن دوره 
داشته اند پس در مورد پیامبر اسام)ص( 
هم باید خویشــاوند نسبی او به خافتش 

برسد.
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه حوزه و 
دانشگاه اضافه کرد: جاثلیق معتقد بود که 
عیسی شایسته پرستش و خدایی بود؛ در 
اینجا امام از جاثلیق می پرسد که شما چرا 
منکر این هســتید که عیسی با اذن خدا 
مرده زنده می کرد و بیماران را شفا می داد؛ 
امام با برهان هــا الگوی کلی جاثلیق را از 
بین برد. حضرت ابتدا به »یســع« که یکی 
از پیامبران اســت، مثال زدند و فرمودند 
کــه او روی آب راه می رفت و مرده زنده 
می کرد و ابرص و اکمه را شفا می داد، ولی 
امتش او را خدا و رب ندانستند و پرستش 
و عبادت نکردند. ایشان هم ۳۵هزار نفر را 
پس از گذشــت ۶۰ سال از مرگشان زنده 
کرد؛ پس او نسبت به عیسی برای خدایی 

شایسته تر بود.
این پژوهشگر اظهار کرد: همچنین امام)ع( 
از کتاب های آســمانی نمونــه آوردند و 
داستان موســی بن عمران در کوه طور را 
بیان کردند که موسی همراه با همراهانش 
به کوه رفتند تا به گمانشان خدا را ببینند، 
ولی وقتی هیبت الهــی را دیدند صیحه 
کشیدند و فوت کردند. فقط موسی زنده 
ماند، موسی گفت که من ۷۰ نفر انتخاب 
کرده بودم و حاال باید تنها بروم؛ بنابراین 
قوم من مرا تأیید و تصدیق نخواهند کرد 
و موســی به اذن خدا آن هــا را زنده کرد. 
امام)ع( تکثر در ربوبیت در اندیشه جاثلیق 

را به این زیبایی مردود کردند.

در نشست علمی »روش شناسی مناظرات امام هشتم در عیون اخبارالرضاj« مطرح شد   

jهمزمان با سالروز شهادت سردار تکنیک های کالمی در مناظرات امام رضا
قاسم سلیمانی برگزار می شود

بزرگ ترین محفل قرآنی به 
وسعت جبهه مقاومت

مهر: همزمان با ســالروز شهادت سردار 
قاسم سلیمانی، بزرگ ترین محفل قرآنی 
به وسعت جبهه مقاومت در بخش های 
مردمی کشــورهای لبنان، سوریه، عراق 
 و اتحادیــه مؤسســات و تشــکل های 
فرهنگی - مردمی قرآن و عترت استان 

کرمان برگزار می شود.
این محفل قرآنی مشــترک، به صورت 
زنده و در یک قاب تصویر پخش خواهد 
شــد؛ این محفــل در کشــور لبنان در 
مضجع نورانی شهدای مقاومت حزب اهلل، 
در ســوریه در کنار مرقد نورانی حضرت 
زینب)س(، در عراق در مکان شــهادت 
شــهید ســلیمانی و شــهید ابومهدی 
المهنــدس و همچنیــن در کرمان در 
زادگاه و در کنار مضجع نورانی این شهید 

بزرگوار برگزار می شود.

دور هفتم گفت وگوی دینی 
مرکز گفت وگوی ادیان 

برگزار می شود
مهر: دور هفتم گفت وگوی دینی مرکز 
گفت وگــوی ادیان ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســامی و کلیسای کاتولیک 
فیلیپین، با حضور اندیشمندان مسلمان 
و مسیحی برگزار می شود. این برنامه با 
عنوان »نقش دین در ســامت انسان« 
دوشنبه هفدهم آذرماه 1۳99 از ساعت 
۸:۳۰ تا 11 به صــورت وبینار، برگزار و 
اندیشمندان مســلمان و مسیحی از دو 
کشور جمهوری اسامی ایران و فیلیپین 
آرای خود را در زمینه موضوع ســمینار 

تشریح می کنند.
در این وبینار، ابــوذر ابراهیمی ترکمان؛  
رئیس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
مشــاور  یونســی؛  علــی  اســامی، 
تسخیری؛  محمدمهدی  رئیس جمهور، 
رئیــس مرکــز گفت وگــوی ادیــان و 
نیکنــام؛  محمدحســین  فرهنگ هــا، 
عضو فرهنگســتان علوم پزشکی ایران، 
حبیب اهلل بابایی؛ استادیار پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســامی و رئیس پژوهشکده 
مطالعات تمدنی و اجتماعی و  باقر طالبی  
دارابی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و 
مذاهب حضور می یابند. شرکت کنندگان 
مسیحی این وبینار از کشور فیلیپین هم 
اســقف اعظم پابیللو؛ سرپرست قلمرو 
کلیســای مانیل، برنارد پانتین؛ دبیرکل 
فیلیپین،  کاتولیک  اســقفان  کنفرانس 
اســقف ادوین دالپنا؛ رئیس کمیسیون 
گفت وگــوی ادیان کنفرانس اســقفان 

کاتولیک فیلیپین خواهند بود.
عاقه منــدان می توانند بــرای دریافت 
اطاعات بیشــتر از نحوه برگزاری این 
وبینار، با شماره تلفن ۸۸1۵۳۶9۰ و یا 
تماس    cid@icro.ir الکترونیکی پست 

حاصل کنند.

خبر

گفتار  
 حجت االسالم والمسلمین ولی اهلل نقی پورفر
 رئیس پژوهشکده مدیریت اسالمی دانشگاه قم

 رسا   کتــاب »دیپلماســی حوزوی در 
بحران کرونا« شامل مجموعه گفتارهای 
آیت اهلل علیرضا اعرافی منتشــر شد. این 
کتاب به همت محمــد آزادی تدوین و 
توسط مؤسسه انتشارات حوزه های علمیه 
با همکاری مؤسسه اشــراق و عرفان به 

چاپ رسیده است.

کتاب »دیپلماســی حــوزوی در بحران 
کرونــا« بــا نگاه بــه موضــوع بیماری 
کرونــا از چنــد زاویــه و پیامدهای آن 
در زندگی بشــر امروزی، به بخشــی از 
اقدام هــا و فعالیت هــای انجــام گرفته 
توســط حوزه های علمیه و طاب علوم 
دینی و رسالت های حوزه های علمیه در 

مقابله با بحران های طبیعی و اجتماعی 
پرداخته اســت. نویســنده در فصلی از 
این کتاب، به فعالیت های صورت گرفته 
در راستای توســعه دیپلماسی حوزوی، 
نامه نگاری های متعــدد با رهبران دینی 
جهان و شخصیت های بین المللی اشاره 

کرده است.

کتابخانه

کتاب »دیپلماسی حوزوی در بحران کرونا« منتشر شد

امام رضا)ع( در 
کمال آزادی بیان، 

به طرف های 
خود در مناظرات 
می فرمودند که 

هر چه می خواهید 
بپرسید و 

محذوریتی برای 
دیگران در پرسش 

قرار نمی دادند

بـــــــرش

اصالحیه
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آگهی فقدان سند مالکیت
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وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 
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مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:13373 آ-9909555
داود فهیمی -  سرپرست ثبت اسناد  منطقه یک قم 

 
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمدحس��ین آمن فرزند محمدتقی با ارائه وکالت نامه 196584 مورخ 1399/07/24 دفترخانه 3 قم  اعالم 
داش��ته  که س��ه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک باقیمانده  2 فرعی از 
10882 اصلی واقع  در بخش ثبت یک قم  که در صفحه 237 دفتر 553 طی ش��ماره 102048 به موجب س��ند 
قطعی144017 مورخ 1385/07/20 دفترخانه 3 قم  و تفکیکی 27885 مورخ 1379/06/31 ثبت قم،ثبت و سند 
مالکیت  به شماره 991332 به نام خانم طاهره لعلی فرزند مصطفی  به شماره شناسنامه 501صادر و تسلیم شده 
و به علت جابجایی سند مالکیت مزبور  مفقود گردیده   و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را  نموده است . لذابه 
استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود 

سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز 
کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.الزم به ذکر است که برابر بخشنامه 23511 مورخ 
29 /1391/01 ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  پالک باقیمانده 9512 اصلی به 7469 فرعی  از 9512 
اصلی تغییر یافت . الزم به ذکر است که  بموجب بخشنامه 23511 مورخ 1391/01/29  ریاست سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور  پالک باقیمانده2 فرعی به 185 فرعی مفروز از 2 تغییر یافت./آ -9909556  م الف:13399
داوود فهیمی نیک - رئیس  ثبت اسنادو امالک  منطقه  یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محبوب علی ایزانلو فرزند محمود به شماره شناسنامه 1422 شماره ملی 0680858423 باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که امضا شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 بجنورد گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت  یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند 
مالکیت به شماره چاپی 259981 ششدانگ پالک 1277 فرعی از 129 اصلی واقع بخش دو بجنورد به آدرس ملکش 
خیابان س��ید الش��هدا، سیدالشهدا 1 پالک 19 به علت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 59689 صفحه 205 دفتر 373 بنام ایشان صادر و تسلیم قرار گرفته است طی شماره 
13990580714002327 مورخه 99/6/16 ش��عبه اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد در بازداشت قرار گرفته است 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار  این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت 

اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.م الف1220  آ-9909554
احمد اصغری شیروان- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

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

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال پالک 61 اصلی بخش 16 

2174 فرعی بنام آقای عبداله بشکار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
100 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای اسحاق عفتی پرچیکالئی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9909232 م الف 19907099

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-09-16  تاریخ انتشارنوبت اول :1399-09-02  
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه متانکال پالک 45 اصلی بخش 16

1090 فرعی بنام آقای برجعلی دماوندی گاوان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت 140.90 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای مهدی فرزانه مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را در اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9909235  م الف 19907081

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-09-16  تاریخ انتشارنوبت اول :1399-09-02  
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانها فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واح��د ثبتی درگز تصرف��ات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضای آنان به ش��رح ذیل به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.
آقای حسن میر فرزند علی نسبت به 50/72 سهم مشاع از 139/23 سهم ششدانگ- آقای امین نوروزیان فرزند 
ابراهیم نس��بت به 28/32 سهم مش��اع از 139/23 سهم ششدانگ- خانم کلثومه دلبریان فرزند محمد حسین 
نس��بت به 27/5 س��هم مشاع از 139/23 سهم شش��دانگ- خانم مریم مهدیان فاروجی فرزند احمد نسبت به 
27/5سهم مشاع از 139/23 سهم ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 139/23 متر مربع 
قس��متی از پالک 19- اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضیان 

عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند.  آ-9909162
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/09/01 تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/09/16

ناصر حسن زاده    رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز
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قولنام���ه و برگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د مدل 
89 رن���گ نوک م���دادی- متالی���ک به ش���ماره موتور 
 S1412289813394 3837725 و ش���ماره شاس���ی
به ش���ماره انتظامی 184 ن 63 ایران 74 بنام سجاد 
رش���ید اس���بق س���و  مفقود و فاقد اعتبار می باش���د.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع
99
09
56
4

ب���رگ س���بز،برگ کمپان���ی خ���ودروی نیس���ان م���دل 
85 ب���ه رن���گ آب���ی وب���ه ش���ماره انتظام���ی ای���ران 
 313013 موت���ور  وش���ماره   33 د   347  -72
وش���ماره شاس���ی PL140EE5850 مفق���ود گردیده 
)قزوی���ن( باش���د.  م���ی  اعتب���ار س���اقط  درج���ه  واز  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

99
09
56
7

برگ سبز خودرو سواری جک مدل 1393 رنگ سفید 
روغنی  به ش���ماره موتور 4G13S1DLC022980و 
ب���ه   NAKHF7113DB002133 شاس���ی  ش���ماره 
ش���ماره انتظام���ی 912ق 84 ای���ران 88 ب���ه ن���ام 
سید فرزام دربانی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع
99
09
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3

کارت موتور و س���ند موتور س���یکلت کویر 150cc به 
 0150N3C005161 رنگ مش���کی وبه ش���ماره موت���ور
ب���ا  و    150K9300713***N3C تن���ه  ش���ماره  و 
گردی���ده  مفق���ود   VIN:IRAKK9313RD300713
)قزوی���ن( باش���د.  م���ی  اعتب���ار س���اقط  درج���ه  واز  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز س���واری س���مند ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
شاس���ی  ش���ماره  و   32 ای���ران  536ه61 
 147 H  206691 و ش���ماره موتور NAACJ1JW2GF
مفق���ود  کافچ���ی  پ���ور  اس���دی  بن���ام غالمحس���ین 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د .
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برگ سبز خودرو سواری سمند LX مدل 1392 رنگ 
 147H0061585 س���فید روغنی  به ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAACJ1JC6EF160280 ب���ه 
ش���ماره انتظامی 285م 75 ایران 74 به مالکیت 

سکینه بافتی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دارد  نظ�ر  در  ش�اهرود  ش�هرداری 
نس�بت به  واگذاری خدم�ات پارکبانی 
در حاش�یه تعدادی از خیابان های س�طح 
ش�هر ش�اهرود توس�ط پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان 
می توانن�د هم�ه روزه به ج�ز ایام تعطیل در وق�ت اداری جهت هماهنگی و کس�ب هرگونه 
اطالعات بیشتر با تلفن 64-32224060)023( داخلی 132 اداره درآمد تماس حاصل نموده 
و یا از طریق س�ایت ش�هرداری به آدرس  www.shahrood.ir   اس�ناد مناقص�ه فوق الذکر را 
مش�اهده و بهره برداری نمایند.ضمنا مهلت دریافت اس�ناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز 

چهار شنبه مورخ 3دیماه99  است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری شاهرود )نوبت اول(

س
/9
90
95
48

علیرضا حاجی محمدعلی- شهردار شاهرود



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

طرح رایگان شدن گازبهای ۳۰درصد از مشترکان خانگی روی میز دولت  اقتصاد: وزیر نفت از بررسی طرح محاسبه رایگان گازبهای ۳۰درصد از مشترکان کم مصرف خانگی در هیئت دولت 
به عنوان مشوقی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور خبر داد. به گفته زنگنه، براساس این مصوبه، مشترکانی که مصرف خود را در زمستان ۱۰درصد کاهش دهند، از کاهش ۱۵درصدی در گازبها 

برخوردار می شوند.

 یکشنبه ۱6 آذر ۱۳99 2۰ ربیع الثانی۱442 6 دسامبر 2۰2۰  سال سی و سوم  شماره 94۰9 

انتشار جزئیات  اقتصاد/ زهراطوسی    
بودجه 1400 این گمانه را به وجود آورد 
باز  ویژه ای  حساب  بورس  روی  دولت  که 
کرده و افزایش فروش دارایی های دولتی در 
بورس و احتمال فروش اوراق سلف نفتی 
)جدا از درست یا غلط بودن آن( اهمیت 

بازارسرمایه را چند برابر کرده است.
مجلس بــا توجه به ریزش بورس، عملکرد 
ایــن بازار و متولیان را مــورد ارزیابی خود 
قــرار داد و پس  از آن طــرح اصالح قانون 
بازارســرمایه را وارد دستور کار کمیسیون 
اقتصادی مجلــس کرد. اصالح ســاختار 
سازمان بورس، شــفافیت صدور مجوزها، 
واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق 
تثبیت، شفافیت صورت های مالی سازمان 
و منع پذیرش شــرکت بدون بازارگردان، 
بخشی از اصالحات قانون بازارسرمایه است 
که قرار اســت مرکز پژوهش ها و سازمان 
بورس نیز از موضع کارشناســی واکاوی و 

چکش کاری کنند.

مطالبه از شورای عالی بورس»
نادی قمــی، کارشــناس بازارســرمایه در 
گفت وگو با قدس با اشاره به اینکه هر قانونی 
با توجه به گذشت زمان شاید نیاز به اصالح 
و یا قوانین مکمل داشته باشد، معتقد است 
برخی موارد مطرح  شده در اصالح قانون بازار 
در قالب دستورالعمل قابل  رفع و رجوع بود 
و نیازی به ورود مجلس به این موضوع نبود.

وی توضیح می دهد: قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب سال 1۳۸4 و قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید مصوب سال 1۳۸۸ ، 
از جمله قوانین مدرن در حوزه بازارسرمایه 
است که شرایط تحول بازارسرمایه و توسعه 
نهادهای مالی و نیز ابزارهای مالی جدید را 
فراهم آورده است. در واقع تاریخ بورس در 
کشور را می توان به دو بخش پیش و پس 
از تصویب این قوانین تقسیم بندی کرد. این 

دو بخش از حیــث معرفی نهادهای مالی، 
شفافیت معامالتی، ابزارهای مالی جدید و 
عمق بازار، غیرقابل مقایسه هستند. البته 
هر قانونی ممکن است با توجه به گذشت 
زمان نیاز به اصالح و قوانین مکمل داشته 
باشد، اما این اصالحات باید به نحوی باشد 
که زمینه رشد و کارایی بیشتر بازارسرمایه 

را فراهم آورد.
وی بــا بیان اینکه موضــوع اصالح قوانین 
بازارســرمایه بــه دو گروه تقســیم بندی 
می شــود، توضیــح می دهــد: نخســت 
موضوعاتی که به اصالح ریزســاختارهای 
بازار برمی گردد که بر فرایند شــکل گیری 
قیمت ها و شفافیت معامالتی بازار اثر دارد. 
به نظر می رســد مباحث مطرح  شده نظیر 
الــزام به معرفی بازارگــردان را می توان به 
عهده ســازمان بورس  قرار داد و در قالب 
مطالبات از ایشان خواست. این موضوع ها 
در قالب دســتورالعمل قابل رفع  و رجوع 
است. وی می گوید: توجه به ریزساختارهای 
بازارســرمایه از مباحث نسبتاً نوینی است 
که همراه بــا تغییرات ســریع فناورانه و 
مقرراتی و نیز واقعیت های روز بازارسرمایه 
نظیر افزایش حجم معامالت در بورس ها، 
نوســان پذیری شــدید قیمت ها و... توجه 
نظریه پردازان اقتصــادی را به خود جلب 

کرده، ولی به نظر می رســد ایشان به جای 
توجه صرف به موضــوع تعادل در بازار، به 
موضوع چگونگی شــکل گیری قیمت ها و 
موانع سر راه شکل گیری قیمت های منصفانه 
توجــه کرده انــد. گــروه دوم از موضوع ها 
اگرچه مورد دغدغه اهالی بازار اســت، اما 
به نظر می رســد موضوعات فوری نیستند.

وی می افزاید: اگر دغدغه اصلی قانون گذار 
توســعه بازارســرمایه از حیــث افزایش 
تــوان تأمین مالــی، افزایش شــفافیت و 
افزایــش انگیزه هــای کارآفرینی و روحیه 
ریسک پذیری باشد، قوانین مربوط به توسعه 
بازار بدهــی و ســرمایه گذاری در اولویت 
قرار خواهند گرفت. تصویب قوانین مدرن 
در خصوص ســرمایه گذاری و بازار بدهی 
می تواند شــرایط را برای توســعه معقول 

بازارسرمایه فراهم کند.
به گفته وی، در حال حاضر در بازارسرمایه 
تعریف درستی از سرمایه گذار آگاه و ناآگاه 
وجود ندارد و همین موضوع منشأ مشکالت 

متعددی شده است.
قوانین و مقــررات باید ناظر بر حفظ منافع 
سرمایه گذاران ناآگاه باشــد؛ چرا که بنا به 
تعاریف، سرمایه گذار آگاه از توان کافی برای 
حفظ منافع خود برخوردار اســت. به نظر 
می رسد مشکالت مربوط به سهام عدالت و 

شفافیت نداشتن کافی در این خصوص، به 
فقدان چنین تعاریف و قوانینی برمی گردد. 
مثال دیگر را می توان از معامالت براســاس 
اطالعات نهانی و دستکاری قیمت ها عنوان 
کرد. شــاید ایــن دو حوزه بــه علت نبود 
سیستم های خودکار کشف و نیز برخوردار 
نبــودن  از آموزش هــای بــه روز، از جمله 
نقص های جدی بازارسرمایه کشور باشند که 
نیاز به اصالح دارند. وی با اشــاره به اینکه 
در اصالحیه پیشنهادی در قانون بازار اوراق 
بهادار، ارتقای شفافیت نیز مدنظر است، تأکید 
می کند: با وجود ایرادهایی که به بازارسرمایه 
وارد اســت، این بازار از لحاظ شــفافیت و 
کارایی در رتبه بســیار باالتری نســبت به 
ســایر بازارها در اقتصاد کشــور قرار دارد.

حذف قیمت گذاری دستوری»
مصطفــی صفایــی، دیگــر کارشــناس 
بازارســرمایه نیز  می گویــد: مجلس 12 
راهکار پیشــنهاد داده کــه برخی از آن ها 
به نقدشوندگی بازار نظر دارند و باید گفت 
توصیه های مجلس راهکارهای هستند که 

شورای بورس توانایی انجام آن را دارد.
وی ادامه می دهد: واقعیت این اســت که 
ایجاد شــفافیت در حد مصوبات شــورای 
بورس اســت که کافی است تصویب و به 
هیئت مدیره ابالغ کنند و شرکت ها موظف 
به انجام آن شوند. متأسفانه با اهمال کاری 
مسئوالن در ســازمان بورس، پرداختن به 

این موارد به دوش مجلس افتاده است.
وی با اشــاره به اینکــه حمایت مجلس بر 
بورس تأثیرگذار اســت، تأکیــد می کند: 
مجلس بایــد در بحث حذف قیمت گذاری 
دســتوری در بــورس وارد شــود و اینکه 
در بازارســرمایه به عرضــه و تقاضا احترام 
گذاشته شود و همچنین مجلس باید روی 
تصمیم های بودجه ای حســاس باشد که 

روی بهابازار اثر بیشتری دارد. 

برنامه دولت برای فروش دارایی و لزوم اصالح ساختار بازارسرمایه 

سرمایه های مردمی  بورس سرپناه می خواهد

نوبخت: 
 همسان سازی حقوق بازنشستگان 

تا انقالب مهدی ادامه دارد!
اقتصاد: نوبخت در نشســت بودجه 1400 در پاســخ به اینکه بودجه سال 
بعد انبســاطی است یا نه گفت: در شــرایط رکود اقتصادی هستیم، در واقع 
چون تقاضا کاهش یافته، تولید محدود شد. از طرف دیگر حجم نقدینگی که 
تقاضای بالقوه اســت، باالست. به گفته تسنیم،  نوبخت گفت: همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان تا انقالب مهدی ادامه خواهد یافت. پوراصغری، معاون 
نوبخت هم در این نشست گفت: حقوق بازنشستگان در سال آینده 25درصد 
رشــد کرده است و همسان سازی حقوق بازنشســتگان در سال1400 ادامه 

خواهد یافت.

آسمان  ایران مقرون به صرفه تر است
اقتصاد: مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران،  درباره انتشار 
خبــری مبنی بر تالش های دولت ترامپ برای انحــراف پروازهای عبوری از 
آســمان ایران برای افزایش فشارها بر کشــورمان، با تأکید بر اینکه آمریکا 
نمی تواند موجب حذف مسیر هوایی مقرون به صرفه ایران برای شرکت های 
هواپیمایی دنیا شــود، گفت: اگر ایرالین های منطقه رفتار حرفه ای و مبتنی 
بر کسب سود داشته باشند، قطعاً شرکت فرودگاه های ایران را به عنوان یک 

شریک تجاری معتبر و قابل اتکا در کنار خود خواهند داشت.

 کسی به فکر از قلم افتادن 
1/8 میلیون سهامدارعدالت نیست

اقتصاد: در حالی  که قرار بود 49میلیون نفر ســهامدارعدالت باشند، بیش 
از یک میلیــون و ۸00هزار نفر از ســهامداران عدالت بــا اینکه کارت پرس 
شــده ســهام عدالت دارند، اما در سامانه ســازمان خصوصی سازی به عنوان 
سهامدار عدالت شناخته نمی شوند. خبرگزاری فارس در این زمینه به نقل از 
یک منبع آگاه نوشت: علت اینکه 1/۸میلیون سهامدارعدالت در سامانه شناخته 
نمی شــوند این اســت که مدارک و اطالعات این افراد از طرف شرکت های 
تعاونی، اســتانی که به صورت آفالین تکمیل شــده بود وقتی به ســازمان 
خصوصی سازی رســید، فقط کافی بود دکمه ای از طرف مسئوالن سازمان 
خصوصی سازی زده شــود تا این افراد هم به عنوان سهامدارعدالت شناخته 
شــوند، اما ظاهراً برخی افراد برای خوش خدمتی سهام این افراد را به دولت 
برگرداندند و در حال حاضر این ســهامداران بالتکلیف و سرگردان مانده اند.

۴ تصمیم جدید اقتصادی در ستاد ملی مقابله با کرونا
اقتصاد: محمــد نهاوندیان، معاون اقتصــادی رئیس جمهور، چهار تصمیم 
اقتصادی در ســتاد ملی مقابله با کرونا را تشریح کرد. نخست، تمدید مهلت 
پرداخت بدهی بدهکاران شــبکه بانکی تا پایان اســفند 99، دوم، به برخی 
واحدهای اقتصادی برای پرداخت ســهم کارفرمایی بیمه تأمین اجتماعی دو 
ماه مهلت داده شد، سوم، مصوبه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط به 

حوزه ورزش و پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای این حوزه است. 
تصمیم چهارم ستاد مقابله با کرونا درباره افرادی است که تسهیالت بانکی یا 
بالعوض کرونایی گرفته اند. به گفته نهاوندیان» همه تسهیالت پرداخت شده 
با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا »مستثنیات دین« تلقی می شوند، به این 
معنی که محدودیت های ماده )5( اصالح قانون صدور چک شامل این گروه ها 
نمی شود. برهمین اساس ممنوعیت افتتاح حساب و قطع باقی خدمات به  طور 

استثنایی در مورد این پرداخت ها و تسهیالت اعمال نخواهد شد«.

پوشک بچه ارزان شد؟
اقتصــاد: دبیــر انجمن صنایع ســلولزی 
بهداشتی ایران از کاهش 10 تا ۳0درصدی 
قیمت پوشــک بچه خبــر داد و گفت: هیچ 
کمبودی در بازار مشــاهده نمی شود و اکثر 
فروشــگاه های زنجیره ای سایزهای مختلف 

پوشک بچه را در قفسه ها دارند.
حســن زالی به تجارت نیوز گفت: در حال 
حاضر شــرایط بازار عادی اســت. با عرضه 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  پوشــک بچه، 
تخفیف هــای الزم را روی این کاال اعمال 
کردند. به عنوان مثــال، در مدت یک ماه 
گذشته قیمت یک پوشک بچه حدود 120 
تــا 1۳0هزار تومان بود که حاال قیمت این 

پوشک به 100هزار تومان رسیده است.

 تخلیه ٢٠درصدی 
حباب قیمت مسکن

اقتصاد: معاون مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی گفت: سرعت کاهش قیمت 
خانــه در مناطق 1، 2، ۳ و ٦ بیش از ســایر 
مناطــق پایتخت بوده، به طــوری که تا 20 
درصد کاهش قیمت مســکن در این چهار 

منطقه ثبت شده است.
به گزارش ایرنا، براساس اطالعات استخراجی 
از ســامانه کلید، در نیمه نخســت آذر ماه، 
قیمــت خانه در تهران از یــک تا 11درصد 

کاهش داشته است.

خیز بورس برای پس  گرفتن 
قله 1/5 میلیون واحد

اقتصاد: شاخص بورس در جریان معامالت 
دیروز بازارســرمایه با ثبت رشــد 19هزار و 
۷۳0واحدی، در ارتفاع یک  میلیون و 490هزار 
واحد قرار گرفت. به گفته برخی کارشناسان، 
این هفته بازار سهام متعادل است و ریزش یا 

رشد سنگینی نخواهد داشت.

 انحصار شهرداری 
در فروش میوه های شب یلدا

اقتصاد: ستاد تنظیم بازار با عرضه مستقیم 
تک محصولــی در میادین میوه و تره بار ویژه 
شــب یلدا موافقت کرد. در ستاد تنظیم بازار 
درخواســت سازمان مدیریت میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران در خصوص اختصاص 
حق بهره برداری موقــت )کوتاه مدت( برای 
عرضه مســتقیم تک محصولی انــار، ازگیل، 
خرمالو، نارنگی و هندوانه با تسهیالت و شرایط 
آسان ویژه شب یلدا با همکاری سازمان جهاد 
کشــاورزی، مراکز تعاون روستایی و سازمان 
صمت در تهران و اســتان های سراسر کشور 

به تصویب رسید.

روزهای آرام طال و دالر
اقتصاد: براســاس نرخ صرافی ملی ایران، 
روز گذشــته هــر دالر آمریــکا بــه مبلغ 
25هــزار و 550 تومــان و هر اســکناس 
یــورو به قیمت  ۳1هــزار تومان به فروش 
رســید. البته این نرخ ها در سایر صرافی ها 
و بازار آزاد حــدود یک هزار تومان اختالف 
دارد. نرخ دالر نســبت به آخرین معامالت 
هفته گذشــته حدود ۸0 تومــان افزایش 
یافت و یــورو نیز 100تومان گران شــد. 
قیمــت هر قطعه ســکه تمام بهــارآزادی 
براســاس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه 
تهران 12میلیون و 400هزار تومان اســت.

گزارش جدید اشتغال آمریکا نشان داد در س
ماه نوامبر رشد مشاغل، همزمان با تشدید 
شــیوع کرونا در این کشور بسیار کند شده 
و به رقمی بســیار پایین تر از سطح انتظار 

رسیده است.

چین، تحت تأثیر کاهش شدید تولید برنج س
در جهان در سال 2020، برای نخستین بار 
در ســه دهه اخیر واردات برنج از هند را از 

سر گرفت.

در نظرسنجی رویترز از استراتژیست های س
ارزی مشــخص شد روند افت ارزش دالر با 
روی آوردن ســرمایه گذاران به دارایی های 
ریسک دار که ســود بهتری ارائه می دهند، 

حداقل ٦ ماه دیگر طول می کشد. 

 براســاس گزارش آژانس غذایی سازمان س
ملــل متحد، قیمت هــای جهانی کاالهای 
غذایی در مــاه نوامبر تقریبــاً به باالترین 
سطح در ٦ سال گذشته رسیده و بیشترین 
رشد ماهانه خود را از ژوئیه 2012 به خود 
اختصاص داده اســت. کارشناســان شیوع 

بیماری کرونا را دلیل این امر می دانند.

خبر

بازار

بودجه 1400

رفع تحریم، فرض دولت در  1400 است
اقتصاد: جعفر قادری، نماینــده مجلس گفت: دولت فرض کرده در 
بودجه 1400 تحریم ها برداشته شده و روزانه 2/۳ دهم میلیون بشکه 
صادرات نفت با قیمت هر بشــکه 40دالر خواهیم داشــت. این فرض 
غیرواقعی اســت و 190هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، وابســته 
به این فضای تخیلی بســته شده و تحقق نیافتن آن موجب می شود 

مشکالت جدی متوجه کشور شود.

میراث کسری بودجه برای دولت بعد
اقتصاد: حســن سبحانی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران و نماینده 
پیشــین مجلس نوشــت: میراث بودجه غیرعمرانی دولت 1400 از 
حداقل 50 درصد کسری تراز عملیاتی برخوردار خواهد بود. آن دولت 
باید ۳۸درصد کســری را از محل نفــت و ٦2درصد دیگر را از محل 
قرض از مردم تأمین کند. به این ترتیب کسری  29هزارو510میلیارد 
تومانی به ارث رسیده از دولت دهم با کسری ۳19هزارو41٦میلیارد 

تومانی تحویل دولت آینده خواهد شد.

رد کلیات بودجه به معنای تقابل نیست
اقتصاد: هادی سبحانیان،عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  نوشت: 
این فرهنگ الزم اســت جا بیفتد که رد کلیات بودجه به هیچ وجه به 
معنای تقابل قــوای مقننه و مجریه نیســت. از قضا پیگیری مصالح 
مردم و اجتماع که از مســیر اصالح ســاختار بودجه می گذرد، نباید 
وجه المصالحه مســائل سیاسی قرار گیرد. احکام اصالحی وجود دارد، 

آنچه در حال حاضر مفقود است، عزم و اراده دولت است!

رکوردهای بودجه 1400
اقتصاد: احســان خاندوزی، نماینده مجلس، با اشــاره به رکوردهای 
الیحه بودجه1400 نســبت بــه بودجه 1۳99 نوشــت: باالترین  در 
دهه های اخیر:  رشد بودجه عمومی و مخارج دولت )45درصد(، رشد 
حقوق  )25درصد(، رشــد فروش نفت یــا اوراق نفت )250درصد( و 
سهم کسری تراز عملیاتی ) ۳5درصد بودجه(. پایین ترین در دهه های 
اخیر: سهم مالیات از بودجه عمومی  )29درصد( و پیشنهاد: رد کلیات.

نشستن مالیات به جای نفت شعار نیست
اقتصاد: صادق الحسینی، کارشــناس اقتصادی، با انتشار آمار جهانی 
نوشــت: مالیات به GDP در کشورهای پیشرفته بین 20 تا ٦0درصد 
است. در الیحه بودجه 1400 ما این نسبت تقریباً ۸درصد است. دلیل 
میزان پایین مالیات نرخ نیســت. بخش غیررســمی بزرگ، فساد در 
نظام مالیاتی و توقف اصالحات به دلیل اقتصاد سیاسی است. نشستن 

مالیات به جای نفت شعار نیست! ممکن است.

اصالح ساختار نه، اما کسری بودجه را کاهش می دهیم
فارس: سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه امیدواریم نیمه اسفند ماه بتوانیم قانون بودجه 
را به دولت تحویل بدهیم، گفت: تالش می کنیم برخی مسائل مرتبط 
با اصالحات ساختاری بودجه را حل کنیم، ولی بعید می دانیم بتوانیم 
آن تغییــر عمیقی که به عنوان اصالح ســاختاری بودجه اســت، در 
ایــن الیحه بودجه پیاده ســازی کنیم. با این وجــود تالش می کنیم 
ارقــام بودجه ای به خصوص درآمد ها و منابع بودجه دقیق تر شــود تا 

کسری بودجه را کاهش دهیم.

بدون تیتر از اقتصاد جهان

      معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست ذیل را از طریق مزایده 
عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در روزهای یکشنبه مورخ 1399/09/16 الی 
سه شنبه مورخ 1399/09/18 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری 

امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
vagozari.aqr .ir : شماره تماس  31437064-31437060     سایت اینترنتی   

س
/9
90
95
44

آگهی مزایده زمین

شماره ردیف
مساحت کاربریاراضیشماره بلوکقطعه

مترمربع
قیمت مصوب

مترمربع )ریال( 
کل حق تقدیمی 

قطعه )ریال(

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه 1751

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه22551

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 3225570

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 4115570

160150,000,00024,000,000,000تجاریمحدوده مصلی 24 521

120160,000,00019,200,000,000تجاریسیدی- بلوار ثامن6514

76,23120,000,0009,147,600,000تجاریسیدی- شهرک انقالب755

347,75180,000,00062,595,000,000مسکونیزکریا شهرک بهارستان8213

صنعتی و کارگاه طرق شهرک صنعتی9528
317,4730,000,0009,524,100,000غیر مزاحم

انتهای فرامرز عباسی-103211
377,65175,000,00066,088,750,000مسکونیبهاران

268,37180,000,00048,306,600,000مسکونیانتهای فرامرز عباسی11121

بلوار وکیل آباد-بین 51و126
500300,000,000150,000,000,000مسکونی10 و 12

بلوار آموزگار-شهید  132084
248,25280،000،00069,510,000,000مسکونیقاسمی
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افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ کافی نیست تسنیم: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( به افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ واکنش نشان 
 داد و گفت: در تالش هستیم با تعامل و همکاری نمایندگان مجلس و دولت این رقم را افزایش دهیم، چرا که این رقم پاسخگوی نیازها و افزایش قیمت ها نیست.مرتضی بختیاری با اشاره به اینکه تا پایان سال،

۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: در این زمینه در سال جاری 6 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است.

تالش پوتین برای افزایش فرزندآوری در روسیه 
رئیس جمهور  پوتین،  تسنیم: 
روســیه تنها در ســال ۲۰۲۰ 
بودجه ای معــادل ۴۰۰میلیارد 
روبل صرف فرزنــدآوری کرده 
 worldometers است. آخرین آمار
نشــان می دهد بــا اینکه نرخ 
باروری روسیه از سال ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۹ در حد ۱.۷۲ ثابت بوده 

در سال ۲۰۲۰ به ۱.۸۲ فرزند رسیده است!والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در ابتدای سال ۲۰۲۰ پیشــنهاد داد برای تولد نخستین فرزند 
»ســرمایه مادری« پرداخت شــود.این مبلغ برای فرزند دوم به 6۱6هزار 
روبل افزایش می یابد؛ ضمن اینکه این برنامه تا پایان ســال ۲۰۲6 تمدید 
خواهد شــد؛ عالوه بر این، دولت تا هفت سالگی کودک، با پرداخت یارانه 
از خانواده او حمایت می کند؛ این سیاســت راهبــردی برای برون رفت از 
چالش جمعیتی روسیه است. پوتین، تنها در سال ۲۰۲۰ بودجه ای معادل 

۴۰۰میلیارد روبل برای این قانون خاص تخصیص داده است.

 جراح ۷۰ ساله فرانسوی
و  سوء استفاده جنسی از 3 هزار کودک!

تسنیم: یک جراح ۷۰ ساله فرانســوی بــه دلیل سو ء استفاده جنسی 
از 3هزار و ۱۲۲ قربانی که بیماران خردســال وی بودند، به ۱۵ ســال 
حبس محکوم شد! پایگاه خبری دیلی میل در این باره نوشت: جوئل لو 
اســکوئارنک ۷۰ ساله در محاکمه ای که خانواده چهار قربانی خردسال 

شاکیان آن بودند، به جرم سوء استفاده جنسی مقصر شناخته شد.
در طول تحقیقات، دادســتان پرونده، دفتر خاطــرات مربوط به جراح 
را در خانه او پیدا کرده اســت که در آن به شــرح جزئیات صحنه های 
جنســی با کودکان پرداخته بود! اگرچه جراح فرانسوی ادعا کرده است 
آن ها شامل عنصری از خیال بودند.پلیس همچنین بیش از 3۰۰ هزار 
تصویر ناشایســت از خردساالن، از جمله تصاویر دو نفر از قربانیان را در 
دادگاه ارائــه کرد.بنا بر تصمیم قاضی، این جراح ۷۰ ســاله باید پس از 
سپری کردن دوران محکومیتش برای مدت سه سال نیز تحت نظر باشد؛ 
بــا وجود این، مدافعان حقوق کودکان در فرانســه به این حکم دادگاه 

اعتراض دارند و مجازات تعیین شده را بسیار کم می دانند.

مسئول تأمین امنیت اخالقی »شاد« کیست؟
جامعه: با وجود اینکه سامانه 
شــاد با هدف آموزش مجازی 
راه اندازی شــد اما شــنیده ها 
حاکی از آن اســت این پلتفرم 
مســیر دیگری را طی می کند 
مســئوالن  توجه  نیازمند  که 

است.
خبرگــزاری آنــا بــه بهانــه 

اظهارات نیلوفر شرفی، دســتیار ارشد مسئول شبکه شاد در خصوص 
سوءاستفاده هایی که توســط برخی افراد به دلیل اعتماد به آنان برای 
راه اندازی کانال های مورد اســتفاده در شاد شده است نقدی بر فعالیت 

این شبکه دارد.
آنا در این گزارش پس از اشــاره به اینکه نیلوفر شرفی در اظهارات خود 
بر امکان چت خصوصی میان دانش آموزان در فضای شاد تأکید داشته 
است، یادآوری می کند مهدی شرفی، سرپرست سابق مرکز برنامه ریزی 
و فناوری اطالعات وزارت آموزش وپرورش در گفت وگو با این خبرگزاری 
تصریح کرده اســت زمان راه اندازی پلتفرم شاد این تدبیر درنظر گرفته 
شــده بود که امکان دادن پیام در فضای خصوصی و همچنین تشکیل 

گروه برای دانش آموزان مسدود شود.
شرفی یادآور شد شاد، سامانه ای کاماًل ایزوله و کنترل شده است.

تضاد در صحبت های این دو مسئول همنام در حوزه شاد در مورد فضای 
اخالقی این سامانه مؤید کم توجهی مســئوالن به بُعد امنیت اخالقی 
دانش آموزان در ســامانه شاد اســت که بنا به گفته یک آسیب شناس 
اجتماعــی در آینده نه چندان دور شــاهد ترکش های این بی مباالتی 
مســئوالن شاد و در رأس آن ها وزارت آموزش و پرورش، بر بدنه جامعه 
خواهیم بود. مجید ابهری، آسیب شــناس اجتماعــی، بلوغ زودرس و 
برقراری رابطه با جنس مخالف را از کمترین آثار منفی و عوارض استفاده 

غیراصولی دانش آموزان از فضای مجازی قلمداد کرد.
به اعتقاد وی پیش از پیاده کردن هر طرح و برنامه ای باید ابعاد منفی و 
مثبت آن توسط کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد نه اینکه 
اجازه دهیم طرح اجرا شود و در حین اجرا نقاط مثبت و منفی آن را پیدا 
کنیم. وی اضافه می کند: با توجه به اینکه دانش آموزان در سنین بلوغ و 
نوجوانی قرار دارند و آموزش های الزم در مورد کاربرد فضای مجازی به 
طور واقعی و ملموس به آن ها داده نشــده است، نمی توان طرح آموزش 

مجازی را کاماًل مثبت در نظر گرفت.
اخبار ناشی از ناامنی اخالقی در فضای شاد در حالی مطرح می شود که 
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مســرورانه برای کمک به 
حاجی میرزایی در سامانه شاد اعالم آمادگی کرده و گفته بود از طریق 
ســیم کارت های کودک به امنیت اخالقی کــودکان و دانش آموزان در 

فضای مجازی کمک می کند.
محمد جواد آذری جهرمی ۲6 شهریور سال جاری درباره نحوه عملکرد 
ســیم کارت کودک توضیح داد: این سیم کارت وایت لیست دارد و همه 
سایت های اینترنتی باز نیستند. وی به دانش آموزی بودن سیم کارت ها 
و استفاده آموزشــی از آن ها اشاره کرد و افزود: دانش آموزان با استفاده 
از سیم کارت کودک تنها به لیست سفیدی که نیازمندی های آموزشی 
آن ها را فراهم می کند، دسترسی دارند. وزیر ارتباطات گفته بود با ارتقای 

زیرساخت ها مشکالت این سیم کارت ها برطرف خواهد شود.
محمدجــواد آذری جهرمــی یک هفته پــس از توضیحاتش در مورد 
ســیم کارت دانش آموزی در پاســخ به پرسشــی در خصوص توزیع 
سیم کارت های دانش آموزی، ضمن پشــت پا زدن به گفته های قبلی 
خود،  توزیع این ســیم کارت ها را تکذیب کرد و ادامه داد نه سیم کارت 
رایگان توزیع شد و نه آقای رئیس جمهور چنین دستوری را صادر کرد.

البته تکذیب صحبت های وزیر ارتباطات توســط خودش منجر به پاک 
شدن حافظه مسئوالن نشد چنان که سرپرست سابق مرکز برنامه ریزی و 
فناوری اطالعات وزارت آموزش  و پرورش به خبرنگار آنا گفت: تعدادی 
سیم کارت توزیع شد اما به علت محدودیت تعداد شماره نتوانستند به 
همه دانش آموزان ســیم کارت بدهند.اگرچه تاکنون مشکالت آموزش 
مجازی به مباحثی از قبیل عدالت آموزشــی، کمبود زیرساخت الزم و 
در نهایت خودکشــی دانش آموزان محروم به دلیل عدم دسترسی به 
تبلت و گوشــی های هوشمند محدود می شد اما با انتشار اخبار مربوط 
به وضعیت نامناسب اخالقی در این سامانه، بسیاری معتقدند مسئوالن 
وزارت آموزش و پرورش به جای ســتایش عملکرد خود پیش از وقوع 
این قبیل اتفاقات، دستاوردهای خود را در بوته نقد قرار دهند و سپس 
بر روی جامعه هدف که شامل کودکان و نوجوانان می شود، پیاده کنند. 
همچنین وزیر ارتباطات نیز در ماه  های پایانی این دولت، همت و تالش 
خود را در راســتای راه اندازی اینترنت ملی به کار گیرد تا شاید دولت 

دوازدهم برگه سفیدی در کارنامه خود داشته باشد.

 جامعه/ محمود مصدق-اعظم طیرانی   
و  است  نخبگانی  نهاد  دانشجویی  جنبش 
از این رو طرح مطالبات اجتماعی از سوی 
مطالبات  به  پاسخ  شانس  جنبش،  این 
این  در  می کند.آنچه  بیشتر  را  اجتماعی 
میان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، 
از  فارغ  مطالبات  این  پیگیری  چگونگی 
گرایش به گروه های داخلی و خارجی است. 

چرا نهاد دانشجویی؟»
زهره حسنی ســعدی، دبیر کارگروه زنان 
و خانواده انجمن مســتقل دانشگاه تهران 
در خصوص اهمیت حضور دانشجویان در 
موضوع مطالبه گری از مسئوالن می گوید: 
اجتماعی  فعالیت  داشــتن  برای  دانشجو 
مؤثر، باید مسئله محور باشد و با هدف حل 
مشــکالت جامعه کار کند. به این ترتیب 
گرفتار جناح های  بخواهد  دانشجویی  اگر 
سیاسی نشود باید از مسائل شخص محور 
بپرهیزد و دغدغه هــای او مطالبه حقوق 
جامعه و حل مشکالت سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی مردم باشد. همچنین 
تشــکل ها و جنبش های دانشجویی نباید 
برای پیشبرد اهداف خود وابسته به منابع 
مالی باشــند، چرا کــه در غیر این صورت 
به طــور ناخودآگاه باید براســاس اهداف 
و خواســته های آن منبع عمل کنند و به 
طور حتم اهداف منابع سرمایه گذار روی 
مطالبه دانشجویان تأثیرگذار خواهد بود. 
بنابراین دانشــجویان بایــد به عنوان یک 
نهاد نخبگانی و علمی وارد صحنه مطالبه 
شوند و بکوشــند از قرار گرفتن زیر چتر 

جناح های سیاسی خودداری کنند. 

هر دانشجو صدای بخشی از جامعه»
حسن راســتی، فعال دانشــجویی نیز در 
خصوص اهمیت مطالبه گری از مســئوالن 
می گوید: متأسفانه گسترش فضای مجازی، 
دانشجویان مطالبه گر را از بسیاری از عرصه ها 
دور کرده است و باید این مطالبه گری دوباره 
در رگ و خون دانشجویان جریان پیدا کند 

و هر کس بر اساس توان خود 
در این عرصه فعالیت کند.

به گفته »راســتی« شــاید 
مطالبه گری دانشــجویان از 
مســئوالن در لحظــه تأثیر 
چندانی نداشته باشد، اما به 
طور حتم به مرور زمان تأثیر 
خــود را نشــان خواهد داد. 
دانشجویی  جنبش  بنابراین 
از ایــن منظــر در جامعــه 

اهمیت بســیاری دارد که هر دانشجو و هر 
قلم می تواند صدای بخشی از جامعه باشد و 
زمانی که مسئوالن، دانشجویان را به عنوان 
قشر مطالبه گر جامعه ناظر بر اعمال و رفتار 
خود بدانند با جدیت بیشتری وظایف خود 

را دنبال می کنند. 
وی ادامه می دهد: دانشجویان باید با توجه 
به خــط والیت و رهبــری از افتــادن در 
چالش های حزبی و سیاسی خودداری کنند 

و با آگاهــی و درایت دربرابر 
هیچ یــک از اتفاقات جامعه 

بی تفاوت نباشند.    

حفظ پویایی جامعه »
محمدصادقــی،  مهــدی 
کانــون  ســابق  قائم مقــام 
دانشــجویی مهر دانشــگاه 
از  تهران نیز معتقد اســت: 
آنجا که دانشجویان، اقشاری 
بــا انگیزه و پیگیر هســتند و میل به فهم 
مسئله در آنان وجود دارد، مطالبه گری آنان 
می تواند پویایی جامعه را حفظ کند؛ چرا که 
اگر دانشجو دربرابر مسائل کشور بی تفاوت 
شــود، مسئوالن نیز به پاسخگویی در قبال 
جامعــه بی اعتنا خواهند شــد. همچنین 
مطالبه گری سبب می شود دانشجویان برای 
پذیرش مســئولیت و تعهد کاری در آینده 
قاعده مند شــوند؛ در نتیجــه این موضوع 

می تواند به نوعی بازی با نقش تلقی شود.
وی با بیــان اینکه یکــی از رویکردهای 
ســازنده در مطالبه گــری دانشــجویی، 
مســئله محوری است خاطرنشان می کند: 
این موضوع ســبب می شــود تشکل های 
وابســتگی های  از  دور  بــه  دانشــجویی 
حزبی و جناحی نســبت به مسائل کشور 
موضع گیــری کنند. بحمداهلل نزدیک یک 
دهه اســت که مطالبه گری دانشــجویان 
رنگ وبوی مســئله محوری به خود گرفته 
است و این نکته می تواند فضای نخبگانی 
را ارتقــا دهد. همچنیــن زمانی که تفکر 
حل مسئله در راه مطالبه گری دانشجویی 
شکل بگیرد، دانشجویان فراتر از بازی های 
سیاسی به دنبال رفع مسائل و گره گشایی 

از آن می روند.

چالش های پیش روی جنبش دانشجویی »
حمید محمدپور، دبیر انجمن عدالت خواه 

دانشــجویی به عمــده چالش های پیش 
روی جنبش دانشجویی در طرح مطالبات 
اجتماعی اشاره می کند و می گوید: عمده 
مشــکل جنبش دانشجویی برای یکی دو 
سال آینده کمبود نیرو خواهد بود؛ چون 
پس از شــیوع کرونا در کشور دانشگاه ها 
تعطیل شده و کالس ها به صورت مجازی 
تشــکل های  بنابراین  می شــوند،  برگزار 
نیرو  نمی توانند جذب  عماًل  دانشــجویی 

داشته باشند.  
وی در پاســخ به این پرســش که چه باید 
کرد تا از مطالبه گری دانشجویی به حضور 
در یک جناح سیاسی تعبیر نشود، می گوید: 
اگر یک تشــکل دانشــجویی  وامدار هیچ 
یک از جناح های سیاسی نباشد و از سوی 
آن ها تأمین مالی نشود می تواند آرمان های 
جنبش دانشــجویی را فریاد بزند؛ این گونه 
تشکل ها همیشه می توانند منتقد باشند و 

مطالبه گری کنند. 

جنبش دانشجویی برای مردم»
مقصــود درودی، دبیــر شــورای تبیین 
مواضع بســیج دانشجویی کشــور درباره 
میزان توفیق تشــکل های دانشجویی در 
طــرح مطالبات اجتماعی و پیگیری آن ها 
می گوید: در برخی از دهه ها تشــکل های 
دانشــجویی توانســتند مطالبات مردم را 
به صورت شایســته از مســئوالن مطالبه 
کنند و در بعضی ســال ها هــم یا درگیر 
آسیب های درون تشــکلی خود شده و یا 
بیشــتر به مبانی تئوریک پرداختند و از 
بطن مردم دور شدند، در نتیجه نتوانستند 
چندان مطالبات مردم را مطرح و آن ها را 

پیگیری کنند. 
با وجــود این بایــد گفت هــر زمان که 
تشــکل های دانشــجویی به بطن و متن 
مردم راه پیــدا کرده و مســائل آن ها را 
پیگیری کردند هم خودشان موفق بودند 
و هم توانستند تا حدی مسائل و مشکالت 
مردم را برطرف کنند و یا دست کم آن ها 

را به گوش مسئوالن برسانند. 

نمایندگان جنبش دانشجویی در گفت وگو با قدس از الزامات پیگیری مطالبات اجتماعی توسط این نهاد نخبگانی می گویند

مسئله محوری به جای جناح گرایی

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

کشتی های ترال هنوز فعالیت می کنند 
میزان: داود میرشــکار، مدیرکل دفتر زیســت بوم های 
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت 
فعلی صید ترال عنوان کرد: متأسفانه همچنان کشتی های 
ترال در حال فعالیت هستند، اما با توجه به محدودیت هایی 
که برای آن ها ایجاد شده سعی می کنند مسئوالنه تر عمل 
کنند، ولی همچنان دیده می شود اقدامات غیرمسئوالنه 

صورت می گیرد.

گالیه از سکوت سلبریتی ها
مهر: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با گالیه 
از ســلبریتی ها که در این روزهای ســخت آن طور که 
باید در بین مردم حضــور ندارند، گفت: در این روزهای 
سخت که مردم بیش از پیش به آرامش روحی نیاز دارند، 
انتظار داشتیم هنرمندان و افراد سلبریتی، بیشتر با مردم 

گفت وگو و ارتباط برقرار می کردند.

آسیب های اجتماعی

معاون دادستان کل کشور اعالم کرد
گردش مالی موادمخدر در ایران 

بیش از هزار میلیارد تومان 
برنا: معاون دادســتان کل کشــور گفت: 
طبق برآوردی که شده است گردش مالی 
موادمخدر در ایران از هزار میلیارد تومان 

نیز فراتر می رود.
سعید عمرانی افزود: امروز چرخش مالی 
موادمخدر در کشــور به قدری زیاد شده 
است که نمی توان رقم دقیقی اعالم کرد. 
در یکی از شــهرهای ۵۰۰ هــزار نفری 
کشــورمان که بحث موادمخــدر در آن 
 شایع اســت، موادمخدر به صورت ماهانه
3۰۰ میلیارد تومان چرخش مالی داشته 
اســت. عمرانی ادامــه داد: در جهان پس 
از نفت و اســلحه، قاچــاق موادمخدر پر 
سودترین تجارت است و بیشترین چرخش 
مالی را دارد. او افزود: آنچه بیشتر در داخل 
کشــور جریان دارد، تراکنش مالی خرده 
فروشــان اســت. در این روزها به واسطه 
تالش های انجام شده قیمت موادمخدر در 

کشور ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد
تالش برای ثبت روز ملی 

محیط بان در تقویم
فرمانده  جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
یــگان حفاظت محیط زیســت گفت: از 
وزارت ارشاد درخواست کردیم روز میالد 
امام رضا)ع( را بــه عنوان روز محیط بان 
در تقویم ثبت کنند.ســرهنگ جمشید 
محبت خانی افزود: هرساله روز میالد امام 
رضا)ع(، روز قدردانی از محیط بانان عزیز 
کشورمان است، اما این روز به عنوان روز 
ملی محیط بان در تقویم ثبت نشده است، 
بنابراین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درخواست کردیم این روز را در تقویم به 

عنوان روز ملی محیط بان ثبت کنند.
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت 
گفت: باتوجه به اینکه هنوز پاســخی از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این 
زمینه داده نشده، تعدادی از محیط بانان 
درخواستی در این باره راه انداخته اند که 
سازمان محیط زیست نیز از آنان حمایت 

کرده است.

خانه و خانواده

معاون رئیس جمهور:
وام ۷۰ میلیونی برای زوجینی 
که صاحب فرزند سوم شوند

ایسنا: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور درباره توجه الیحه 
بودجــه ۱۴۰۰ به مباحــث فرزندآوری، 
گفت: در تبصــره ۱6 بند »ه« این الیحه 
در راستای »حمایت از فرزندآوری، بانک 
مرکزی مکلف شــده اســت ۷۰ میلیون 
تومان وام ودیعه مســکن بــا بازپرداخت 
۲۰ ســاله برای خانوارهای فاقد مســکن 
که در ســال های ۹۹ و یا ۱۴۰۰ صاحب 
فرزند سوم شده و یا می شوند، قرار دهد«. 
این طرح به پیشــنهاد معاونت امور زنان 
و خانــواده رئیس جمهوری و با تغییراتی 
تصویــب و در الیحه بودجــه ۱۴۰۰ قرار 
گرفت تا بتواند گامی در راستای حمایت 
در  افــزود:  بــردارد.وی  فرزنــدآوری   از 
تبصــره ۱6 بنــد الف این الیحــه، بانک 
مرکزی در جهت حمایت از جوانان موکلف 
شده اســت به مزدوجین پس از ۹۷.۱.۱ 
مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام پرداخت کند.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
هیچ تغییری در روال کار 

مدارس به وجود نیامده است
ایلنا:مدیــرکل دفتــر ســالمت و امور 
تندرســتی وزارت آمــوزش و پرورش در 
خصــوص ادامه فعالیت مــدارس گفت: 
هیچ تغییری در روال کار مدارس و شیوه 
فعلی آمــوزش به وجود نیامــده و فعاًل 
همان روال گذشــته حاکم است.محمد 
محسن بیگی در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات 
آیا مذاکره ای بابــت برگزاری حضوری یا 
مجازی امتحانات شده است یا خیر، اظهار 
کرد: در حال حاضر وضعیت مدارس برای 
آموزش حضوری مانند روال گذشته بوده و 
هیچ تغییری نکرده است. در این چند روز 
اخیر زمزمه و صحبت هایی مطرح شده بود 

که هیچ کدام سندیت نداشته است.
این مســئول وزارت آموزش و پرورش در 
ادامه تصریح کرد: روال آموزش بر اساس 
تصمیمات و روندی اســت که ستاد ملی 

مقابله با کرونا اعالم می کند. 

بهداشت و درمان

سازمان غذا و دارو اعالم کرد
پیش بینی تأمین واکسن 

کرونا تا دو ماه آینده
ایسنا: ســیدحیدر محمــدی، مدیرکل 
دارو و مــواد تحت کنترل ســازمان غذا 
و دارو گفــت: 6 شــرکت داخلی در حال 
انجام مطالعات روی تولید واکســن کرونا 
هســتند که مطالعات آزمایشگاهی آن ها 
به پایان رســیده اســت و برخی از آن ها 
در فاز مطالعات حیوانی هســتند و برخی 
درخواســت مجوز ورود بــه فاز مطالعات 
انسانی را به سازمان غذا و دارو ارائه داده اند. 
مطالعات دو شرکت داخلی در هفته آینده 
وارد فاز انســانی می شوند و امیدواریم در 
ماه های ابتدایی ســال ۱۴۰۰ بتوانند این 

واکسن را تولید کنند.
محمــدی گفــت: همزمــان بــا تولید 
داخل، مذاکرات با شــرکت های خارجی 
تولیدکننده انجام شده است و پیش بینی 
می کنیــم در صورت تأیید واکســن ها و 
تأمین ارز، در دو مــاه آینده بتوانیم یک 

محموله را وارد کنیم.

فراسو

برداشت آزاد
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سازمان سنجش، آموزش و پرورش را تعطیل کرده است
آنا: ســعیدرضا عاملــی، دبیر شــورای انقالب فرهنگی 
می گوید: االن در ایران با ســازمان سنجش هم آموزش 
و پــرورش را تعطیل و هم دانشــگاه را بی اراده کرده ایم. 
هم سنجش و هم پذیرش را دست نهادی به نام سازمان 
ســنجش داده ایم و مســیر را جلو می برد. خودمان را از 

سرمایه علمی و اجتماعی محروم کرده ایم. 

عقیم سازی زنان معتاد متجاهر، سیاست نظام نیست
ایلنا: فرید براتی ســده، مدیرکل پیشــگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی درباره برخی اظهارات مبنی بر 
عقیم سازی زنان معتاد متجاهر گفت: چنین بحث هایی 
اصاًل مطرح نیســت و هرکســی از هــر جناحی چنین 
سخنانی می گوید خالف واقع سخن گفته است. این گونه 
ســخنان سیاست های کلی نظام، مبارزه با مواد مخدر یا 

بهزیستی نیست.

نگرانی از رکود فعالیت تشکل های دانشجویی 
مهر: سیاوش خرســندی، معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه امیرکبیر با اشاره به رکود فعالیت های تشکل ها 
به دلیل شیوع کرونا و در پی آن تعطیلی دانشگاه گفت: 
در چند ماه گذشته که دانشــجویان در دانشگاه حضور 
نداشته اند، فعالیت تشکل ها بسیار محدود شده و ما بسیار 

نگران هستیم. 

انتقاد از اظهارات خالف واقع برخی پزشکان از طب سنتی
فارس: حجت االسالم حسین میرزایی، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس می گوید: یکی از ایرادها این است پزشکان 
جدید که تخصص طب ســنتی ندارنــد اظهارنظرهایی 

خالف واقع می کنند و برای آن  تصمیم می گیرند. 
وقتی از ابتدا برخورد ســلبی با متخصصان طب سنتی 
می کنید، شــاهد ســودجویی عــده ای در این حوزه 

خواهیم بود.

دانشجو برای 
داشتن فعالیت 
اجتماعی مؤثر، 

باید مسئله محور 
باشد و با هدف حل 

مشکالت جامعه 
کار کند

بـــــــرش
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

اختالف های عربستان و قطر ظاهراً به پایان رسید

آغاز صلح  مسلح!
  جهان/ علوی  شبکه الجزیره به نقل از معاون 
وزیر خارجه کویت از پایان اختالفات عربســتان و 
قطر خبــر داد. به گزارش فــارس، خالد الجاراهلل، 
معاون وزیر خارجه کویت اعالم کرد مراحلی وجود 
دارد که برای حرکت به سمت آینده و پایان دادن 
به اختالف هــا، اعالم خواهد شــد. »احمد الناصر 
المحمد الصباح« وزیر خارجه کویت هم روز گذشته 
در بیانیه ای به بحران قطر با چهار کشور عربستان 
ســعودی، امارات، بحرین و مصر پرداخت و گفت: 
»در راستای ادامه تالش ها برای آشتی ]کشورهای 
حاشــیه[ خلیج ]فــارس[ گفت و گوهای مفیدی 
به تازگــی صورت گرفت. تمــام طرف هایی که در 
گفت  و گوی آشتی مشارکت کردند، پافشاری خود 
برای ثبات ]کشورهای حاشیه[ خلیج ]فارس[ را 
ابراز داشتند«. پس از این بیانیه، وزیر خارجه قطر در 
حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »بیانیه کشور 
کویت، گامی مهم به سوی حل بحران ]کشورهای 

حاشیه[ خلیج ]فارس[ است«.
وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: »تأکید می کنیم 
اولویت ما مصلحت و امنیت مردم خلیج ]فارس[ 
و منطقه بوده و خواهد بود«. این تفاهم با استقبال 

عربستان نیز روبه رو شد. »فیصل بن فرحان« وزیر 
امور خارجه عربستان سعودی از تالش های کویت 
برای پایان دادن به بحران رابطه کشورهای عربی 
خلیج فارس قدردانی کرد و در حساب توییتری 
خود نوشت: »به تالش های دولت برادر کویت برای 
نزدیک کردن دیدگاه ها درباره بحران ]کشورهای[ 
خلیج ]فارس[ به دید قدردانی نگاه و از تالش های 
آمریــکا در این زمینه تشــکر می کنیم«. برخی 
منابع در این مدت مدعی شدند هدف سفرهای 
کوشنر به منطقه و آشتی در خلیج فارس با هدف 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته است. وزیر خارجه قطر این ادعا را رد کرد و 
مدعی شد این عادی سازی در شرایط اخیر به نفع 

فلسطینی ها نیست.
چهار کشــور عربستان ســعودی، مصر، امارات و 
بحرین از پنجم ژوئــن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک 
خود را با قطر قطع کردند و ضمن محاصره زمینی، 
هوایی و دریایی این کشــور، ۱۳ شــرط از جمله 
کاهش روابط با تهران، تعطیلی شــبکه الجزیره و 
قطع حمایت از اخوان المسلمین و حماس را برای 

از سرگیری این روابط تعیین کردند. 

سرگئی الوروف:
حضور غیرقانونی آمریکا 
مانع انسجام سوریه است

جهان: وزیر خارجه 
روســیه تأکید کرد 
نباید نزدیکی روابط 
عراب  ئیل-ا اســرا
حــل  جایگزیــن 

مسئله فلسطین براساس قوانین بین المللی 
شود. ســرگئی الوروف ادامه داد: هرگونه 
اقدام تنش زا در خاورمیانه غیرقابل قبول 
اســت. باید تأکید کنیم سوریه همچنان 
شاهد حضور نظامی غیرقانونی آمریکاست 
که هدف آن تشــویق به جدایی طلبی و 
بر هم زدن وحدت کشــور است. حضور 
غیرقانونی آمریکا در سوریه مانعی در حفظ 

انسجام در این کشور است.

رویترز: کارزار دونالد ترامپ تاکنون حدود 
۹ میلیــون دالر در تــالش ناموفقش برای 
تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

هزینه کرده است.
المسیره: رئیس هیئت مذاکرات صنعا حمله 
مجدد ائتالف ســعودی به فرودگاه صنعا را 

نشانی از شکست و سردرگمی دانست.
ایسنا: جو بایدن که در آستانه ورود به کاخ 
ســفید قرار دارد، گفت مراسم تحلیف او با 
حضــور جمعیتی انــدک و اغلب به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.

آمریکا در سال جاری 175 میلیارد 
دالر صادرات اسلحه داشته است

تجارت مرگ!
جهــان: وزارت امور خارجــه آمریکا آمار 
فروش های نظامی در ســال مالی ۲۰۲۰ را 
که ۳۰ سپتامبر به پایان رسید، منتشر کرد. 
به دلیل کاهش محدودیت ها در دوره دونالد 
ترامپ که خرید تجهیزات نظامی از آمریکا 
را برای کشــورهای دیگر تسهیل می کند، 
فروش تجهیزات نظامی آمریکا به دولت های 
خارجی در سال مالی ۲۰۲۰ با ۲.۸ درصد 
افزایــش بــه ۱۷۵ میلیارد دالر رســید. 
قراردادهــای بزرگ در ســال مالی ۲۰۲۰ 
شــامل فروش ۶۳ فروند جنگنده اف۳۵ به 

ژاپن به ارزش ۲۳ میلیارد دالر بوده است. 

 از سرگیری اعتراض ها 
در شهرهای عراق

ایسنا: با گذشت یک هفته از درگیری ها 
میــان معترضان عراقی و حامیان مقتدی 
صدر، هزاران عراقی بــار دیگر جمعه در 
شــهرهای مختلف این کشــور تظاهرات 
کردند. طبق این گــزارش، معترضان در 
ناصریه بر ادامه تظاهرات و محکوم کردن 
جمع آوری چادرهای معترضان در میدان 
الحبوبی تأکید کردند. شهرهای دیگر عراق 
ازجمله بغداد و الدیوانیه نیز در راســتای 
همبســتگی با تظاهرات ناصریه شــاهد 
تظاهرات صدها عراقــی با عنوان »جمعه 

ناصریه« بودند.
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بسیج مردمی عراق در معرض تهدید
صدور فتوای جهاد کفایی توســط مرجعیت دینی برای بسیج مردمی در 
عراق به منظور مقابله با یورش سهمگین داعش، در سال ۲۰۱4/۱۳۹۳ از 

نقاط عطف تاریخ معاصر شیعه، منطقه و عراق است.
با حمله گســترده و بهت آور داعش در۲۰ خرداد ۹۳ به شــمال عراق و 
اشغال استان های بزرگی همچون موصل و صالح الدین و تهدید مستقیم 
ســامرا و بغداد؛ تنها ســه روز پس از آن در روز جمعه ۲۳ خرداد مقارن 
با ۱4شــعبان ۱4۳۵ فتوای وجوب جهاد کفایی توسط نماینده مرجعیت 
نجف در حرم امام حســین)ع( قرائت شد و در پی آن هزاران داوطلب از 
شــهرها و روستاهای عراق راهی خطوط نبرد با بزرگ ترین تهدید امنیت 
منطقه شدند و جلوه های ماندگاری از ایثار و مقاومت را رقم زدند. در کمتر 
از یک ماه بعد، آمریکا تالش کرد سراسیمه با اعالم تشکیل ائتالف نظامی 
ضد داعش خیزش سرنوشت ســاز مردم عراق حول محور مرجعیت دینی 
را مهار کند و قدرت ممتاز مرجعیت را که تنها با صدور یک فتوای جهاد 
موجب تغییر معادله و موازنه در عراق شد، تحت تأثیر قرار دهد و از احیای 

یک کانون یا قطب تازه در مقاومت ممانعت به عمل آورد.
هفته گذشــته چهار یگان وابسته به آستان های مقدس عراق همایشی را 
با عنوان »حشدالعتبات« به مدت سه روز در نجف اشرف برگزار کردند که 
پنجشــنبه گذشته به کار خود پایان داد. آن ها در بیانیه ای هشت ماده ای 
با اعالم جدایی از دیگر گروه های مقاومت حشدالشــعبي به بیان رویکرد 

متفاوت و متمایز خود از آن ها در ادامه فعالیت ها پرداختند.
اتفاقی که بی درنگ با اســتقبال شبکه تلویزیونی آمریکایی الحرة)آزادی( 
که ویژه عراق پخش می شــود روبه رو شد و دیگر تلویزیون ها و رسانه های 

مخالف بیت شیعی و ایران نیز به پوشش آن پرداختند.
در بیانیه این گروه ها آمده اســت آن هــا خود را ملتزم به اجرای حرف به 
حرف فتوا و سخنان مرجعیت نجف می دانند و از لحاظ اداری و عملیاتی 

زیرمجموعه مستقیم نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا خواهند بود.
یگان امام علي)ع(، یگان رزمــی العباس)ع(، تیپ علي اکبر و تیپ انصار 
المرجعیة چهار گروهی هستند که جدایی خود را از سازمان حشدالشعبي 

اعالم داشته اند.
مهم ترین بندهای بیانیه نخستین گردهمایی فرماندهان و شخصیت های 
مرتبط با این چهار گروه، بخشــی اســت که بر ممنوعیت شرکت اعضا و 
نیروها به عنوان نامزد در انتخابات و فعالیت های سیاســی و حزبی تأکید 
کرده و از لحاظ اداری و عملیاتی خود را مستقیم زیرنظر شخص نخست 
وزیر عراق عنوان می دارند و ســایر موارد مطالبه تکمیل حقوق و مزایای 

افراد وابسته و معرفی شده توسط این چهار یگان است.
همزمان با این رویداد، روز جمعه خبرگزاری رویترز در گزارشی تفصیلی 
مدعی شــد ایران از طریق مشارکت در بازسازی عتبات به دنبال نفوذ در 

عراق و حرکت نرم برای دخالت در جانشینی آیت اهلل سیستانی است!
ایــن خبرگزاری فعــال در ترویج رویکردهای ضد ایرانــی با ذکر دالیلی 
همچون حضور مهندســان ایرانی در ســاخت و بازسازی حرم های نجف 
و کربال یا وجود تصاویر سردار شــهید سلیمانی بر دیوارهای کارگاه های 
ســاختمانی ستاد بازسازی عتبات که در منظر هر شهروند و زائری است، 

ایران را متهم به نفوذ در عراق نمود.
ماجرای تضعیف و تفکیک حشدالشعبي سابقه ای به طول بیش از ۶ سال 
از زمان تشــکیل آن دارد و دخالت های آمریکا در این مســیر حتی فشار 
بر نخســت وزیر عراق برای تغییر رمز عملیات آزادســازی األنبار توسط 
نیروهای بسیج مردمی از »لبیک یا حسین« به »لبیک یا عراق« را به خود 

دیده است.
محدودیــت برای حشدالشــعبي پس از شــهادت ســردار ســلیمانی و 
ابومهدی المهندس تا امروز نمونه های فراوان و مختلفی یافته اســت؛ از 
یــورش نیروهای مبارزه با تروریســم تحت امر نخســت وزیر به مقر 4۵ 
حشدالشعبی)کتائب حزب اهلل( در بغداد و بازداشت اعضای آن تا برکناری 
فرماندهان تیپ ۱۸ و ۳۰ )ســرایا الخراســاني و تیپ شیعیان شبک( و 
کشتار و جنایت در استان های سنی و اتهام قتل به نیروهای حشدالشعبی 
و یا فشار برای خروج نیروهای بسیج مردمی از شهر سنجار که در جریان 
حمله داعش توســط بارزانی بی دفاع رها شده بود و سپس با فرماندهی 

شهید ابومهدی المهندس آزاد شد.
تردیدی نیست ایجاد شکاف با عنوان مقدس عتبات عالیات در صف بسیج 
مقاومــت مردمی عراق که حاصل مجاهــدت مرجعیت دینی نجف و نیز 
حمایت های تعیین کننده رهبری معظم انقالب اســالمی اســت هرچند 
مدعای آن وطن پرســتی و انضباط بخشــی و مقابله با فساد و... باشد اما 
پیش از هر چیز لطمه به دســتاورد تاریخِی مرجعیت شیعه خواهد بود و 
ضروری است با مشــاوره و تذکر به بخش ها و شخصیت های مسئول در 

عتبات عراق مانع تکمیل نقشه های محور آمریکایی در منطقه شد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱۰۰۸۷ -۳۷۶۸4۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱۸۰44-۵ 
  روزنامه گویا:    ۳۷۶۵۱۸44  و  ۳۷۶۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲۵۸۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱۰۰۸۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷۶۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                                ۱4- ۳۷۶۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                                      ۶۶۹۳۷۵۷۵ )۰۲۱(
 نمابر:                    )داخلی۲۲۶(۶۶4۳۰۱۲۲  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

قحطی بنزین در جنوب عربستانقحطی بنزین در جنوب عربستان
شهروندان و کاربران سعودی شبکه های اجتماعی تصاویری از صف 
طوالنی خودروها مقابل پمپ های  بنزین  در جنوب عربستان سعودی 
منتشــر کردند. از آنجاکه عربستان سعودی، غنی ترین کشور نفتی 
جهان اســت ناظران می گویند دلیل این صف های طوالنی، حمله 
موشــکی اخیر یمن به تأسیســات نفتی آرامکو بوده است. شرکت 
آرامکو بدون اشاره به جزئیاتی می گوید دلیل نرسیدن مشتقات نفتی 
به استان های جنوبی عربستان به ویژه جیزان را نقص فنی ایجاد شده 
در یکی از ایستگاه های توزیع نفت اعالم کرده است. این اتفاق یک 
هفته پس از حمله یمن به تأسیسات آرامکو در جده رخ داده است.

چهره ها

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت

 بهمن دهستانی / کارشناس مسائل منطقه

 جهان   شــبکه ۱۲ تلویزیــون رژیم 
و  مذاکــرات  آغــاز  از  صهیونیســتی 
رایزنی های رئیــس جمهوری مصر برای 
از ســرگیری روند متوقف شده مذاکرات 
صلح خاورمیانه خبر داد. به گزارش ایسنا، 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر 
گفت وگوهای جداگانه ای با گابی اشکنازی 
و ریاض المالکی، وزیــران خارجه رژیم 
صهیونیستی و فلسطین انجام داده است. 
تماس های سیســی با هدف از سرگیری 
مذاکــرات بیــن فلســطینی ها و رژیم 
اسرائیل برقرار شده است. با این حال این 
شبکه اعالم کرد مصر قصد خود را برای 
میانجیگری در آغاز مذاکرات فلســطین 

و اســرائیل را به تشــکیالت خودگردان 
فلسطین اطالع داده است و محمود عباس، 
رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین 
از ابتــکار عمل مصر حمایت می کند. در 
همین حال، سخنگوی جنبش مقاومت 
اسالمی فلســطین )حماس( با اشاره به 
اینکه بازگشت به مذاکرات سازش با رژیم 
صهیونیستی به منزله شکست طرح ملی 
است، بر ضرورت تحقق وحدت ملی تأکید 
کرد. »عبداللطیف القانوع« گفت: هرگونه 
تالش برای بازگشــت به دایره مذاکرات 
بیهوده با رژیم اشــغالگر، شکستی دیگر 
برای طرح ملی و ضربه به جانفشانی های 

ملت فلسطین است.

حماس: این اقدام ضربه به فلسطین است
رایزنی مصر برای احیای مذاکرات سازش 

 جهــان  در حالی که آتش ســوزی 
گسترده در ایالت کالیفرنیا سبب آتش 
گرفتــن حدود ۲هــزار و ۹۰۰ هکتار از 
اراضی این ایالت شــده، ۲۵ هزار نفر از 
مردم را نیز مجبور به ترک منازلشــان 
کرده است. به گزارش فارس، آتش نشانان 
آمریکایی همچنان در حال مقابله با موج 
 آتش سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا 
هستند و این آتش ســوزی سبب شده 
ده ها هــزار نفر مجبور شــوند مناطق 
اطراف اورنج سیتی در کالیفرنیا را ترک 
کنند. مقام های آتش نشانی اورنج سیتی 
گــزارش دادند آتش ســوزی در مناطق 
اطراف این شــهر موجب شده دست کم 

۲هزارو۹۰۰هکتار در آتش بســوزد. در 
حالی که آتش ســوزی همچنــان ادامه 
دارد مقام هــای محلی ۲۵ هــزار نفر از 
ساکنان منطقه را تخلیه کرده اند. بیش 
از ۵۰۰ آتش نشان در تالش هستند مانع 
گسترش آتش شــوند و تا کنون نیز دو 
آتش نشان مجروح شده اند. ایالت کالیفرنیا 
بدترین سال خود از نظر آتش سوزی را 
تجربه می کند به گونه ای که بیش از یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی این 
ایالت در آتش ســوزی های سال ۲۰۲۰ 
در آتش سوخته و ۶ آتش سوزی آن در 
میان ۲۰ آتش سوزی بزرگ در تاریخ این 

ایالت ثبت شده است.

کالیفرنیای آتش زده
25 هزار نفر به دلیل آتش سوزی مجبور به ترک خانه های خود شدند

مترجم: امیرمحمد سلطانپور- اندیشکده »ِدفِنس وان« 
در مقاله ای به اوضاع کنونی افغانستان در میان تالش های 
ترامپ در اواخر دوران ریاســت جمهوری اش برای کم 
کردن نیروهای نظامی آمریکا در این کشور و کار سخت 
جو بایدن در آینده پرداخته است. این اندیشکده معتقد 
است از همان روزی که دونالد ترامپ قدم در دفتر ریاست 
جمهوری گذاشت، نتوانست سیاست قطعی خود را در 
خصوص کاری که می خواهد در افغانســتان انجام دهد 
تعیین کند. او همیشــه از به پایان رساندن این جنگ 
بی پایان سخن گفته اما این تصمیم نیز تکلیف را مشخص 
نمی کند و تنها با ۲هزار و ۵۰۰ نظامی در آنجا، نیروهای 
خود را در خطر بزرگ تری نیز قرار می دهد. اوضاع در آنجا 
بد بود اما ترامپ با زمان بندی خاص خود اوضاع را برای 

رئیس جمهور جدید یعنی بایدن بدتر نیز کرد.
ترامــپ خود را به عنوان یــک مذاکره کننده حرفه ای و 
کســی که می تواند قراردادهای خوبی ببندد می شناسد 

و بارها در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ و دوباره در ۲۰۲۰ قول 
داده بود جنگ افغانستان را به پایان برساند اما برعکس، 
به پیشنهاد مشــاوران نظامی اش در سال ۲۰۱۷، 4هزار 
سرباز به نیروهای خود در افغانستان اضافه کرد. اما طولی 
نکشید که متوجه شد کســانی که او از آن ها به عنوان 
»ژنرال هایش« نام می برد ژنرال های او نیستند همان گونه 
که باراک اوباما اشتباه کرده بود و مانند ترامپ در پنتاگون 
گیر افتاده بــود. وقتی حوصله ترامپ از رویکرد ژنرال ها 
سر رفت، کلیدهای افغانستان را به زلمی خلیلزاد داد تا 
او قراردادی با طالبان به امضا برساند که بتواند نیروهای 

خــود و ناتو را از آنجا خارج کند در حالی که روی کاغذ 
به هدف های ضد تروریسم خود نیز دست یافته باشد. 

به جای تضمیــن گرفتن برای مورد هــدف قرار ندادن 
نیروهای آمریکایی و شــهرهای مهم افغانســتان توسط 
طالبــان، مذاکره صلح آن ها با اشــرف غنی و همچنین 
اســتفاده نکردن از خاک این کشور برای به وجود آوردن 
پایگاهی در راســتای حمالت تروریســتی به همه جای 
جهان، خلیلزاد تمرکز اصلی خود را بر الزام خروج نیروهای 
آمریکایی و ناتو از خاک افغانســتان تا ماه می ۲۰۲۱ قرار 
داد. اما حقیقت اینجاست که تا آینده ای نامشخص، خروج 
کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان امکان پذیر به 
نظر نمی رسد. حتی اگر بایدن بخواهد فعالیت ضدتروریسم 
در آنجا باقی بماند نیروهایش نیازمند منابع زیادی برای 
حمایت و محافظت از خود و دولت مرکزی افغانســتان 
هستند. دولت بایدن باید زمان بندی و شرایط آینده خود 
در افغانستان را بسیار واقع گرایانه تر از ترامپ تعیین کند.

اتاق فکر

اندیشکده دفنس وان توصیف کرد

افغانستان؛ هرج ومرجی که ترامپ تحویل بایدن می دهد

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان اصفهان درنظ�ر داردعملیات اجرایی به ش�رح زی�ررا ازطریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
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مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 :
 تاساعت 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/09/29

تاریخ گش�ایش اس�ناد مناقصه : از س�اعت 08:00 صبح روزیکشنبه به 
تاریخ 99/09/30

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir اصفه�ان   اس�تان  وفاض�الب  آب  ش�رکت 
ww.iets.mporg.ir مناقص�ات    رس�انی  اط�الع  مل�ی  پای�گاه 

شماره تلفن گویا :  8  -  36680030  -031    )داخلی 395(

شماره 
مناقصه

محل تامین موضوع مناقصه
اعتبار

مبلغ مناقصهبرآورد)ریال(

احداث شیرخانه ایمانشهر-بخش دوم تکمیل 99-3-154/3
کیفی( )باارزیابی  واحداث سوله   ایستگاه 

4،345،879،664220،000،000جاری

محله 99-3-155/3 فاضالب  انتقال  خطوط  اجرای 
نکوآبادشهردیزیچه )باارزیابی کیفی(

13،719،790،742501،593،000جاری

درسطح 99-3-157/3 فاضالب  آوری  اجرای شبکه جمع 
شهرمبارکه )باارزیابی کیفی(

5،893،679،753267،000،000جاری

توسعه شبکه فاضالب درسطح منطقه پنج 99-3-185
اصفهان )باارزیابی کیفی(

6،536،531،131286،000،000جاری
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آگهی مناقصه
    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی درنظر دارد اجرای عملیات سنگ کاری در رواق حضرت 
زهرا )س( واقع در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
ش�رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز  پنجش�نبه  مورخ 1399/09/20 
ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org/  )تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند .                                        سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آقای رامین زیوری دارای شناس���نامه شماره 148 
ص���ادره از درگز متول���د44/5/26 فرزند اس���داله 
اظه���ار می دارد که دانش���نامه پای���ان تحصیالت 
مقطع کارشناس���ی ایش���ان مفقود گردیده است 
لذا به موجب این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال 
می گردد از یابنده تقضا می ش���ود مدرک فوق را 
از طریق پست به نشانی مشهد پردیس دانشگاه 
فردوسی مدیریت آموزش���ی اتاق202 ارسال و یا 

در صورت امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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برگ سبز و کارت خودروی پراید  به شماره انتظامی 
 M136459738 81ی214 ایران 93  شماره موتور
ب���ه   NAS411100L3608724 و ش���ماره شاس���ی
مالکی���ت امیر صمصامی���ان مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دانش�گاه بین المللی امام رضا )ع( در نظر دارد نسبت به موارد زیر از طریق 
مناقصه عمومی اقدام نماید.

1- خرید و اجرای سنگ حکمی
2- خرید و اجرای رنگ پالستیك و روغنی درجه یك

3- خرید و نصب کف پوش سالن ورزشی
از ش�رکتهای واجد ش�رایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیش�تر به سایت دانشگاه به 

)  www.imamreza.ac.ir( .آدرس زیر مراجعه نمایند

آگهی مناقصه عمومی
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