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بدترین استقالل را تحویل گرفتم، ولی بیشترین انتظار را دارند یک متخصص طب سنتی در گفت وگو با قدس: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

:aپیامبر اعظم
بنده ای نزد خدا 

گرامی داشته نشد، 
مگر آنکه بال و 

گرفتاری او 
فزونی یافت. 
دعائم االسالم
ج 1- ص 241
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فکری: آدم عاقل 
سرمربی استقالل نمی شود!

برای قضاوت درباره طب سنتی 
باید به اصول آن آشنا بود

کاهش تعهدات برجامی در نطنز 
به دستور شخص من بود

 ............ صفحه 6

 پروفسور »کامل حواش« استاد فلسطینی دانشگاه بیرمنگام در گفت وگو با قدس: 

»بایدن« در مسئله فلسطین دنباله رو »ترامپ« است

تورم دو سال اخیر
از کجا آمده است؟

تأمین کسری 
بودجه با 
چاپ پول

 جهان  پروفسور کامل اسحق حواش، از 28سال پیش استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس 
است. الحواش یک فعال حقوق بشر فلسطینی و یکی از خوشنام ترین اعضای جمعیت 
فلســطینیان ســاکن انگلیس اســت. این اســتاد دانشــگاه که حدود 10ســال نایب رئیس 
کمپین ضداســرائیل و همچنین رئیس شــبکه دوزبانه انگلیس فلســطین بوده به واســطه 
فعالیت هایش برای فلسطین توسط اسرائیلی ها از سفر به سرزمین آبا  و اجداد ی اش محروم 
شده است. او در سال 2017 زمانی که می خواست برای بازدید از خانواده اش به قدس شرقی 
برود با پاســخ منفی صهیونیســت ها روبه رو و مجبور شــد فرودگاه بن گوریون را به مقصد 

 ............ صفحه 8انگلیس ترک کند...

 اقتصاد  بررســی آمارهــای مربوط به عملکرد 
دولــت در ســال ۹8 نشــان می دهد اســتقراض 
دولــت از صنــدوق توســعه ملــی و اســتفاده از 
منابــع غیرقابل وصــول بانک مرکزی در اقتصاد 
کشور، از عوامل مهم و پیشران تورم در دو سال 
گذشــته بوده است. مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســامی بــا انتشــار گزارشــی بــا عنوان 

»بررسی عملکرد قانون...

روایتی از حمایت آستان 
قدس رضوی در ساخت 
خانه برای یک خانواده 

حاشیه نشین  

پایان 13 سال 
خارج از محدوده 

بودن

گفت وگو با حامد حسینی 
تهیه کننده سینما، درباره 

آسیب مالی سرمایه گذاران 
در اکران آنالین

از دست رفتن 
سرمایه در کمتر 

از 20 دقیقه!
 ............ صفحه 12 ............ صفحه 3

ضرورت رعایت شرایط 
قرمز در وضعیت نارنجی

کرونا رنگ 
نمی شناسد

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

گفت وگوی  روز

 سیاســت  ناگفتــه پیداســت هــر اظهــار نظــری که موجــب تزلزل در صــف واحد 
ملــت شــود، آب بــه آســیاب دشــمن ریختن اســت و طــرف خارجــی را در پیگیری 
سیاست های ضد ایرانی جری تر خواهد کرد. وظیفه مسئوالن نظام و به ویژه سران 

سه قوه در حفظ یک دستی جامعه اما یک...

مهندس مهدی چمران در گفت وگو با قدس:

زمان دوقطبی سازی نیست

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

شرح در صفحه  8

,ع
99
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67
2

 معاونت فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس 
رضوی  در نظر دارد تهیه لوله و اتصاالت یکی از پروژه های 
خ�ود را از طریق مناقصه عموم�ی واگذار نماید، لذا ش�رکت های دارای 
ش�رایط می توانند حداکث�ر تا تاریخ 1399/9/26 جهت دریافت اس�ناد با 
دبیرخانه معاونت فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس به 
نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، مراجعه 
و یا با شماره تلفن 05132001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ 

آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.

مناقصه عمومی معاونت فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات 
 )آستان قدس رضوی ( 
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ش��رکت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به خرید کاال به ش��رح جدول 
ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 99/09/20 الی 99/09/25  
ب��ه س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجع��ه و اس��ناد را دریافت نمایند و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح 
مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 13:00 تاریخ 99/10/06  
بارگذاری نمایند. در  صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن32400570-056اداره قراردادها تماس 

حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین تعداد

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

238/د/199
 )دو مرحله ای(

FID2 30 عددکنتور سه فاز فهام ولتاژ اولیه

700/000/000

مورخ
99/10/ 07

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت 

اداری-
شرکت توزیع 

نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

FID2 کنتور  سه فاز فهام ولتاژ ثانویه
100 عدد

FID2 100 عددکنتور سه فاز فهام  مستقیم

2
239/د/99

 )دو مرحله ای(
800800/000/000 عددکنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم

3
240/د/99 

)یک مرحله ای(

193 عددخرید صندلی سالن همایش  
250/000/000

VIP خرید صندلی  سالن همایش
8   عدد

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی
 شماره 238/د /99 لغایت 240/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
س��بزوار ب��ه اس��تناد در ردی��ف 40207001 بودج��ه 
سال 99 در نظر دارد پیاده رو سازی شهرک جهاد را به 
مبلغ 4/250/000/000 ریال به پیمانکار واجدش��رایط 
واگذارنماید.متقاضی��ان م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد مربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.جهت  کس��ب  اطالعات  بیش��تر با شماره تلفن 
05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند یا به س��ایت 
www.sabzevar.ir ب��ه آدرس  ش��هرداری س��بزوار 

مراجعه نمایند.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
215/000/000 ری��ال به ص��ورت نق��د ی��ا ضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین  مهلت شرکت در 
مناقص��ه و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عم��ران پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14روز 
یکش��نبه م��ورخ 99/09/30 می باش��د.مناقصه رأس 
س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 99/10/01در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی تجدید مناقصه« 
نوبت دوم
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
بودج��ه   40102010 ردی��ف  در  اس��تناد  ب��ه  س��بزوار 
س��ال 99در نظر دارد جدول گذاری خیابان ماهان را به 
مبل��غ 3/600/000/000 ریال به پیمانکار واجد ش��رایط 
واگذارنماید.متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت 
اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.جه��ت  کس��ب اطالعات  بیش��تر باش��ماره تلفن 
05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د یا به س��ایت 
 www.sabzevar.ir آدرس  س��بزواربه  ش��هرداری 
مراجعه نمایند.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
180/000/000 ری��ال ب��ه  ص��ورت نق��د ی��ا ضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در 
مناقص��ه و تحویل پاکت های پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه 
سازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 14 روز یکشنبه 
مورخ 99/09/30 می باشد.مناقصه رأس ساعت 10 صبح 
روز دوش��نبه مورخ 99/10/01در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان

 

 »آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت دوم

,ع
99
09
49
6

,ع
99
09
69
9

sz/99/643/آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره م ع
انجام خدمات مورد نیاز مستغالت، امور ورزش، خدمات نظارتی و نگهداری فضای سبز و 

تنظیفات در منطقه عملیاتی نار و کنگان )نوبت دوم(            شماره مجوز1399.5206
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز
 زاگرس جنوبی )سهامی خاص(

ش�رکت بهره برداری نف�ت و گاز زاگ�رس جنوبی به 
مرکزی��ت ش��یراز، در نظر دارد خدم��ات مورد نی��از خود را 
مطاب��ق با مش��خصات و ش��رایط کلی زی��ر از طری��ق مناقصه 

عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
1- موض��وع مناقص��ه: انجام خدم��ات مورد نیاز مس��تغالت، ام��ور ورزش، خدمات 

نظارتی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات در منطقه عملیاتی نار و کنگان
sz/99/643/2- شماره مناقصه: م ع
3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

4- مدت انجام کار: یکسال شمسی
5- مناقصه مورد اش��اره در س��امانه اینترنت��ی setadiran.ir به ش��ماره فراخوان 

2099091701000054 ثبت گردیده است.
6- تضمی��ن ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار: حداقل به مبل��غ 5/000/000/000 
)پن��ج میلی��ارد( ریال که باید به یکی از دو ص��ورت زیر ارائه گردد و همچنین در 
صورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد بار 

مالی سالیانه پیمان باشند.
الف(- ارائه رس��ید وجه صادره از س��وی حس��ابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ 

فوق الذکر
ب(- ارائ��ه ضمانتنام��ه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طب��ق فرم نمونه که ابتدا 
ب��رای م��دت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اع��الم کارفرما برای مدت 

)30 روز( دیگر قابل تمدید باش��د.
7- محل اجرا: منطقه عملیاتی نار و کنگان

8- مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا 5 روز پس از انتشار 
آگهی نوبت اول.

9- مهلت تسلیم )بارگذاری( اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر 14 روز پس از 
آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی.

10- آدرس س��ایت جهت بارگذاری اس��ناد: www.setadiran.ir )در اسناد مناقصه 
به اختصار ))س��امانه س��تاد(( نامیده می ش��ود( که مناقصه گران می بایس��ت ابتدا 
اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی را از سامانه ستاد دانلود نموده و سپس با مراجعه 
به سایت contract.szogpc.com پس از آشنایی با نحوه تکمیل و بارگذاری اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی، خروجی اسناد بارگذاری شده را در قالب فایل PDF دانلود و 

سپس در سامانه ستاد )بخش مستندات ارزیابی کیفی( بارگذاری نمایند.
11- آدرس: شیراز- خیابان کریمخان زند- روبروی خیابان خیام- نبش کوچه 42- 
س��اختمان ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- تلفن تماس اداره امور 
حقوق��ی و پیمان ه��ا: 8473- 07132138396 تلفن تماس کمیت��ه فنی بازرگانی: 

8671- 07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات: 07132138432
12- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی:

1-12- داش��تن ش��خصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت ش��رکت )اساس��نامه، آگهی 
تأسیس روزنامه رسمی، آخرین تغییرات(

2-12- ارائه گواهینامه کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی.
3-12- گواهینام��ه تأیی��د صالحیت امینی از اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

که دارای اعتبار باشد.
4-12- داش��تن گواهینامه تأیید صالحی��ت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در زمینه مربوطه که دارای اعتبار باشد.
5-12- برآورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به 

شرکت های واجد شرایط ابالغ می گردد.
6-12- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد 

قرارداد الزامی خواهد بود.
7-12- حداق��ل امتی��از ارزیاب��ی کیفی قاب��ل قبول برای ش��رکت در مناقصه 

)50 امتیاز( می باشد.
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 12 دعوت به عمل می آید حداکثر تا 5 روز

 پ��س از انتش��ار آگه��ی نوب��ت اول جهت اخذ اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی کیفی به 
آدرس اینترنتی س��امانه س��تاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت 
اسناد اس��تعالم ارزیابی کیفی، کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه، 
تکمیل و در مهلت مقرر در س��ایت مذکور بارگذاری نماین��د. ضمنًا ارزیابی کیفی 
مناقصه گ��ران بصورت غیرحضوری و صرفًا از طریق س��امانه مذکور صورت خواهد 
گرفت. الزم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه 
میان متقاضیان واجد ش��رایط توزیع خواهد ش��د. بدیهی اس��ت بارگذاری اسناد و 

مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
 روابط عمومی- شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شاگرد قدیمی امامشاگرد قدیمی امام
همراه دیرین انقالبهمراه دیرین انقالب

مروری اجمالی بر زندگی آیت اهلل محمد یزدی که 
روز گذشته در 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت 

ee

پیام رهبر معظم انقالب در پی درگذشت آیت اهلل یزدی
 ............ صفحه های 4 و5

 

آنالیز قماربازها
زیرپوستسایتهایشرطبندیورزشیچهمیگذرد؟

 ............ صفحه های 10 و 11

 ویژهگزارش

ورزشرؤیای دستیابی به یک ثروت باورنکردنی در یک 
شب تمام آن چیزی است که برخی نوجوانان با حضور 
در سایت های شرط بندی ورزشی و قمارخانه های اینترنتی 
آن را دنبال می کنند. در حالی که نه تنها آن ها به ثروت 

پول  اندک  همان  بلکه  نمی کنند،  پیدا  دست   ناباورانه 
ته حساب خود را بابت این خیالبافی از دست می دهند 
تا پدرخوانده های پشت پرده هر روز و هر شب میلیون ها 

تومان به حسابشان....
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شهید فخری زاده با سالح مورد استفاده ناتو ترور شد  سیاست: دبیر مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه بنابر اعالم سرلشکر باقری، سالح استفاده شده در ترور شهید فخری زاده سالح مورد استفاده ناتو 
است، گفت: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت پیشرفت های خوبی در پیگیری عوامل این ترور انجام و اطالعات خوبی در اختیار ما قرار گرفته است. محسن رضایی درباره شهادت شهید فخری زاده گفت سرویس های 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی در 10 سال اخیر بارها به دنبال ترور این شهید بودند، اما موفق نمی شدند. وی افزود: سرلشکر باقری گفته است که این ترور با استفاده از سالح مجهز به صدا خفه کن انجام شده است.

ناگفتــه  خالــدی   مهــدی  سیاســت/   
پیداست هر اظهار نظری که موجب تزلزل 
در صف واحد ملت شــود، آب به آســیاب 
دشمن ریختن است و طرف خارجی را در 
پیگیری سیاســت های ضــد ایرانی جری تر 
خواهد کرد. وظیفه مسئوالن نظام و به ویژه 
سران سه قوه در حفظ یک دستی جامعه 
امــا یک ضرورت انکارناپذیر اســت. حفظ 
وحــدت به ویــژه در رأس حاکمیت، مطالبه 
مهــم رهبــر معظــم انقــاب نیــز هســت: 
»مسئوالن کشــور در قوای سه گانه و همه  
فعاالن سیاسی و فرهنگی بدانند که حفظ 
منافــع ملــی در وحــدت و پرهیز از تفرقه و 
اختــاف اســت. ســلیقه ها و گرایش هــای 
متفــاوت نباید در صحنه  افکار عمومی به 
نزاع و مجادله و کشمکش تبدیل شوند و 

دشمن کمین گرفته را امیدوار کنند«.
هــم  نــان شــب  از  وحــدت  امــروز حفــظ 
واجب تــر اســت. بــا ایــن وجــود اظهــارات 
و عملکــرد چنــد روز گذشــته رئیــس قــوه 
مجریــه موضوعــی اســت کــه بــه اذعــان 
بســیاری از تحلیلگــران خــاف ایــن رویه را 
نشــانه گرفته. همان گونه کــه رهبر انقاب 
گفته انــد اختــاف ســایق فی نفســه چیز 
بــدی نیســت امــا کشــاندن آن بــه صحنه 
اجتمــاع و عرصــه تصمیم گیــری سیاســی 
می توانــد آثــار زیان بــاری بــه همراه داشــته 
باشــد. در گفت و گــو بــا مهنــدس مهــدی 
بــه  اصول گــرا  سیاســی  فعــال  چمــران 
پیامدهــای منفی اختاف میان مســئوالن 
که می تواند به قطبی ســازی جامعه منجر 

شود، می پردازیم. 

لغــو    بــرای  راهبــردی  »اقــدام  دربــاره 
تحریم ها« تحلیل شما از رفتار رئیس قوه 

مجریه چیست؟
اقــدام  بگویــم  بایــد  نخســت  وهلــه  در 
ابــاغ دو مصوبــه اخیــر  دولــت در عــدم 
قانــون  و  هســته ای  )مصوبــه  مجلــس 

حرکتــی  را  اساســی(  کاالهــای  تأمیــن 
آنچــه  نمی دانــم.  شایســته  و  مناســب 
مشــخص اســت این اســت کــه مصوبات 
مجلــس بــرای حمایــت از دولــت اســت. 
 در موضوعــات هســته ای مــا تاکنــون جــز 
اروپایی هــا  از  توخالــی  وعیــد  و  وعــده 
چــه  شــرایط  ایــن  در  خــوب  ندیده ایــم. 
کســی بهتــر از خانــه ملــت می توانــد بــه 
دســتگاه اجرایی همفکــری بدهد و مقابل 
غــرب بایســتد؟ در ایــن شــرایط مصوبــه 
مجلس حداقل کار ممکن بود. پس نباید 
برخــی از سیاســیون از اقدام هــای مجلس 
در  باشــند.  داشــته  جناحــی  برداشــت 
بقیــه موضوعات اختافــی هم همین گونه 
بــاب  در  اگــر  هــم  رئیس جمهــور  اســت. 
مســئله ای انتقاد دارد، باید آن را از راهش 
پیگیــری کنــد. اختــاف میــان قــوا باید در 
نشســت های تخصصی و کارشناسی حل 
شــود و کشــاندن آن بــه تریبون هــا و درون 
جامعه و دوقطبی سازی جامعه کار درست 

و پسندیده ای نیست.
مســلماً مــردم هم انتظــار ندارنــد دولت را 
مقابــل مجلــس ببیننــد. در مقطع کنونی 
جنــگ  و  مدیریت شــده  فشــارهای  کــه 
اقتصادی غرب علیه کشورمان ادامه دارد، 

همکاری ها باید بیشــتر شود چراکه با هم 
افزایی، کارها سریع تر و بهتر پیش خواهد 
رفــت. البتــه که این همــکاری باید دوطرفه 
باشد. مچ گیری از یکدیگر و وقت گذاشتن 
بــرای خنثی ســازی اقدام های دیگــران تنها 
بــه کام دشــمن و بــه ضــرر ملــت خواهــد 
بــود. مردم نشــان داده اند پــای کار انقاب 
هستند پس بهتر است مسئوالن به جای 
اظهــارات و اقداماتــی کــه موجــب تنــش 
می شود به فکر پیشبرد بهتر امور باشند. 
حداقــل کار آن اســت متحــد باشــند و در 

جهت منافع مردم اقدام کنند.

جنــاب چمــران! ســخنان روز گذشــته   
شــخص رئیس جمهوری بــه منتقدان چه 

معنایی دارد؟
اســتفاده از مفاهیمــی ماننــد »کاســبان 
تحریــم« که روز گذشــته بار دیگر بر زبان 
آقــای روحانــی رانــده شــد و »دلواپــس« 
خوانــدن منتقدان، بعــد از تجربه ناموفق 
مــردم  بــرای  آن  شــنیدن  دیگــر  برجــام 
خوشایند نیســت. دلواپسان چه کسانی 
بودنــد؟ همان هایی که نســبت به عواقب 
بدعهــدی اروپــا و خیانت آمریکا هشــدار 
می دادند که امروز همه آشــکارا می بینیم 

این هشدارها به حقیقت پیوسته است. 
مجلــس خانــه ملــت و در نتیجــه حافــظ 
نماینــدگان  وقتــی  اســت.  ملــت  منافــع 
نســبت بــه عــدم تحقق درآمدهــای نفتی 
در بودجــه آینــده هشــدار می دهنــد، این 
بر اســاس کار کارشناســی انجام می شــود 
و روی هــوا چیــزی نمی گوینــد. در ایــران 
ســال  بتوانیــم  مــا  اینکــه  از  کــس  هیــچ 
آینــده بیــش از 3-2 میلیون بشــکه نفت 
بفروشــیم ناراحت نیســت. هــر فردی که 
یک جو غیرت دینی و ملی داشــته باشــد 
نمی شــود.  ناراحــت  کشــور  پیشــرفت  از 
ایــن تنهــا آمریکاســت کــه از رشــد ایــران 
غمگین اســت. اما موضوع این اســت که 
وقتی دولت همین حاال با مشــکل فروش 
نفــت یــا گرفتن پول آن مواجه اســت، آیا 
نبایــد نماینــدگان مردم دربرابــر این ادعا، 

استفهام داشته باشند؟

 حاال برای پرهیز از این دوقطبی ســازی   
کــه گفتیــد، چــه کارهایــی بایــد از ســوی 

مسئوالن مورد توجه قرار گیرد؟
بــه طــور معمــول در هفته هــای نزدیــک به 
انتخابــات، شــاهد شــکل گیری فضــای دو 
قطبــی بــا محوریــت جریان هــای سیاســی 
در جامعــه هســتیم، اما پــس از پایان این 
رقابت، همه چیز به دوستی بدل می شود. 
ولــی هنــوز تــا انتخابات ســال آینــده زمان 
زیــادی باقــی مانده، پس اگــر برخی اظهار 
نظرهــا بــا اهــداف انتخاباتــی هــم صــورت 
االن  نیســت.  آن  زمــان  اکنــون  می گیــرد، 
وقــت کار اســت. رهبــر انقــاب هــم تأکید 
کردنــد مجلــس و دولــت کاری کننــد کــه 
ایــن چنــد ماه باقیمانده خاطره خوشــی از 
دولــت دوازدهم در ذهن مردم باقی بماند. 
حــال فضا فراهم اســت و انتظار مردم این 
اســت کــه سیاســیون به جــای صحبت ها 
و اقدام هــای حساســیت زا روی کار تمرکــز 

کنند و از سیاسی بازی بپرهیزند.

مهندس مهدی چمران در گفت وگو با قدس:

زمان دوقطبی سازی نیست

لطفاً درباره استفســاریه تبدیل وضعیت ایثارگران که به تازگی توســط  
مجلــس تصویــب شــده و رئیس جمهــور ابــاغ کــرده، تبدیــل وضعیــت 
ایثارگران شرکتی  و حجمی را مورد بررسی و پیگیری قرار بدهید. با تشکر. 

 9030000963
محصــوالت ایرانــی مانند برنج و حبوبــات و حتی میوه چرا باید این قدر  

گران باشد؟ این محصوالت که به دالر ربط ندارد! لطفاً جلو صادرات آن ها 
گرفتــه و یــا کمتر شــود تا مــا افراد ضعیف هم بتوانیــم حداقل ماهی یک 

بارهم استفاده کنیم! 9150000864
مگردرآمد ما چقدراست که برای یک مرغ 75 هزار تومان بدهیم؟! بعد  

رئیس جمهور می گه شاخص های اقتصادی روز به روز بهتر می شه! با این 
حرف ها یاد کارتونی در ایام کودکی خود می افتیم . 9150000810

این تبلیغ که برای روغن خوراکی نشــون می دن به خدا همه اش دروغه.  
مــن خودم ســوپری کار می کنــم. روغن کجا بود؟ چندمــاه پیش ویزیتورها 
ما را کچل کرده بودند که ســفارش ازم بگیرم،  ولی حاال کجا رفتند؟ بعد 
مدت ها اگر یکیشــون پیدا بشــه می گه باید چند کارتن آرد یا بقیه اقام 

ازمون بگیری که یک یا دو کارتن روغن بهت بدم! 9360000955
اینجانــب یکــی از کارکنان نیروی فنی شــرکت تجهیزات پزشــکی رئوف  

هستم که سابقه هشت سال کار در شرکت رئوف دارم که سابقه 2۰سال 
در تولید دســتگاه های اکســیژن ســاز در کشــور دارد. با توجه به تعطیلی 
و پلمــب شــرکت، در امــرار معــاش و زندگــی خــود دچار مشــکات زیادی 
شــده ام، از مســئوالن محترم تقاضا دارم نســبت به فک پلمب و بازشدن 

شرکت مساعدت بفرمایید. 9120000758
کاش ایــن شــبکه های اچ دی رو فعــال نمی کردنــد چــون کیفیــت نداره.  

حاالبمانــد قبــاً شــبکه العالم و الکوثر را داشــتم ولی حــاال دیگه با اینکه 
چندبار تنظیم کردم، ندارم! 9360000955

دکتر ایرج حریرچی:

 واکسن ایرانی کرونا تا بهار ۱۴۰۰ 
در دسترس مردم است

مهــر: معــاون کل وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: وعده 
مــا این اســت که تا بهار ســال آینده 
واکســن ایرانــی کوویــد ۱۹ بــرای مردم 

قابل دسترس خواهد شد.
دکتــر ایرج حریرچی در برنامه تهران 
کلینیــک رادیــو تهــران، بــا اشــاره بــه 
تاش گســترده و وسیع دانشمندان 
ایرانی برای تولید واکسن کرونا گفت: 
خبر خوش ما این است که یکی از واکسن ها مجوزهای الزم را از کمیته اخاق 
و پژوهــش بــرای کارآزمایــی بالینی روی انســان دریافت کرده اســت و تا اواخر 
دی مــاه 2 تــا 3 مــورد دیگر از واکســن ها نیز این مجوزهــا را دریافت می کند و 

با آزمایش روی نمونه انسانی، اثربخشی آن مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همزمان با روند طی شدن این واکسن ها، خط تولید واکسن کرونا 
نیز راه اندازی می شود و بر اساس معیارهای بالینی تأثیر آن به اثبات خواهد 
رسید تا روند تولید آن نیز در اقدام های بعدی قرار بگیرد. وعده ما این است 
که تا بهار سال آینده واکسن کووید ۱۹ برای مردم قابل دسترس خواهد شد.

حریرچی درباره واردات و خرید 2۰ میلیون دوز واکسن تا نیمه اسفندماه ۹۹ 
از کشــورهای خارجی گفت: ما از ماه ها پیش تهیه واکســن کرونا را از طریق 
Cowax که کنسرســیومی مشــترک با ایده سازمان بهداشت جهانی است، 
آغاز کرده ایم و در عین حال رابطه مستقیم با کشورهای خارجی تولیدکننده 
برای خرید مستقیم و تولید مشترک ایران و کشور دوم را هم در دستور کار 

خود قرار داریم.
بــا این حــال معاون کل وزارت بهداشــت با اظهار تأســف از وجود تحریم های 
ظالمانه عنوان کرد: در حال حاضر با یک مشکل بزرگ و بی رحمانه برای دارو 
و واکسن مواجهیم و آن اینکه با وجود اینکه دارو در لیست تحریم ها نیست، 
اما ما برای انتقال ارز و خرید دارو با مشکل روبه رو می شویم اما تاش ما این 

است که طبق وعده وزیر بهداشت واکسن به زودی در دسترس مردم باشد.

مسکو:

 آمریکا تحریم های غیرقانونی نفتی 
علیه ایران را لغو کند

سیاست: »سرگئی ریابکوف« معاون 
وزیر خارجه روسیه تحریم های آمریکا 
علیه بخش نفتی ایران را »غیرقانونی« 
خواند و خواستار لغو آن ها و بازگشت 
و  تولیــد  بخــش  بــه  عــادی  شــرایط 
صــادرات نفت ایران شــد. بــه گزارش 
خبرگــزاری »ریانووســتی«، ایــن مقام 
بایــد  متحــده  ایــاالت  گفــت:  روس 
تحریم های غیرقانونی خود را که مانع 
فعالیت طبیعی بخش نفتی ایران و کل بخش انرژی این کشور است، بردارد. 
ما هیچ نشانه ای دلیل بر اینکه واشنگتن آماده این کار است، نداریم.  دولت 
ترامپ در اردیبهشت ۹7 به صورت یکجانبه و باوجود پایبندی ایران به توافق 
هســته ای، از برجام خارج شــد و از آن به بعد، تحریم های گســترده  از جمله 

تحریم هایی علیه بخش انرژی وضع کرد.

قوه قضائیه در پاسخ به اطالعیه معاونت حقوقی رئیس جمهور:

 ۲۰۰ مورد شکایت دولت 
از افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد

در پــی اطاعیــه روابــط عمومی معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
مبنی بر ارسال نامه های اعام گذشت رئیس جمهور از خبرنگاران به 
دادسرای تهران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعام کرد 2۰۰ مورد شکایت دولت از 
افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق اســتعام صورت 
گرفته، نامه هایی مبنی بر اعام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران 
به قوه قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی 
بــه ایــن موضــوع اســت واصل نشــده اســت. این اطاعیــه می افزاید: شــاید 
معاونت حقوقی دولت چنین قصد و نیت خیری داشته؛ اما نامه های آن به 
منظور مختومه شدن پرونده ها به دستگاه قضایی به دادسرای تهران ارسال 
نشده است و اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری پس 
از استعام از دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه در این زمینه بوده 
است. الزم به ذکر است، تنها یک نامه مربوط به اعام گذشت از یک فعال 
رســانه ای از ســوی معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور درتاریــخ ۹۹/۹/۱۰ بــه 
دادســتانی تهــران واصــل شــده اســت کــه در مــورد همــان پرونــده در تاریــخ 
۹۹/5/28 قــرار نهایــی دائر بر منع تعقیب صادر شــده بــود و اعام رضایت 
رئیس جمهورمحترم با توجه به صدور قرار منع تعقیب تأثیری در روند پرونده 

نداشته است.
مرکز رسانه قوه قضائیه افزوده است: با این حال بهتر است معاونت محترم 
حقوقــی ریاســت جمهــوری به جــای جوابیه عجوالنــه، به دنبال سرنوشــت 
نامه های اعام گذشــت رئیس جمهور از خبرنگاران باشــند و با ارســال آن به 
قوه قضائیه همان طور که اعام کردند موجبات امید و آرامش اصحاب رسانه 

را فراهم سازند.

الزامات راهبردی جمهوری 
 اسالمی برای مواجهه 

با آمریکا
شکســت ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا نه 
تنها محاســبات سیاســی اجتماعی در داخل 
ایــاالت متحــده را به هم ریختــه ، بلکه محیط 
بین المللی را نیز دســتخوش تغییرات اساسی 
کرده است.  با این حال واکنش سیاستمداران 
ایرانــی بــه تغییــر و تحــوالت صــورت گرفتــه 
در آمریــکا بــا وجــود اهمیــت برجــام یکســان 
نبــوده اســت. یکــی از دالیل ایــن اختاف نظر 
را می تــوان تأثیــر فرجــام برجــام در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ۱4۰۰  دانســت. برخــی از 
سیاستمداران جمهوری اسامی احیای برجام 
را فــارغ از هزینه هــای آن، بــرگ برنــده خــود در 
انتخابات پیش رو می بینند و برخی دیگر نیز 
همین نگاه را به شکست برجام دارند. اما اگر 
این گروکشی حزبی منافع ملی را کنار بگذاریم، 
باید بگوییم متأسفانه در کشورمان به ویژه در 
عرصه دیپلماســی از نبود یک نگاه راهبردی و 
طوالنــی مدت رنــج می بریم. رفتار ایــن روزهای 
دو جریان اصلی سیاسی کشور نشان می دهد 
متأسفانه ایشــان نه درک درستی از موقعیت 
و شــرایط کشــور در عرصه بین المللی دارند و 
نه تفاوت میان سیاست های اعامی و اعمالی 

دشمنان این مرز و بوم را درک می کنند.
ایــران امــروز نــه تنها یک بازیگر کلیــدی که به 
جرئــت مهم تریــن قــدرت منطقــه محســوب 
می شــود. ادراک ایــن واقعیــت، نوع کنشــگری 
مــا را در مقابــل قدرت هــای جهانــی و بازیگران 
منطقه روشــن می ســازد. بر اساس تئوری های 
بین الملــل، راهبــرد انــزوا را نمی توان بــرای یک 
قــدرت منطقــه ای تجویــز کــرد، هرگونــه تاش 
بــرای محدودســازی یــک قــدرت منطقــه ای از 
سوی قدرت های بزرگ تنها به بی ثباتی بیشتر 
می انجامــد. تنها مســیر موجود بــرای کاهش 
تنش ها، به رسمیت شناختن قدرت منطقه ای 
و تقسیم مسئولیت براساس توان تأثیرگذاری 

این قدرت است.
از سوی دیگر آمریکا دیگر به عنوان یک قدرت 
هژمــون مطرح نیســت. افول هژمونــی آمریکا 
یعنــی توان بازی آمریکا در محیط فراپیرامونی 
و  اســت  شــده  اساســی  تغییــر  دســتخوش 
قدرت های منطقه ای می توانند نقش جدی تری 
ایفا کنند. این واقعیت است که اهمیت تمایز 
میان سیاست های اعامی و اعمالی واشنگتن 
را دو چنــدان می کنــد. سیاســت های اعامــی، 
سیاســت هایی اســت کــه آمریــکا، از طریــق 
رســانه های رسمی منتشــر می کند و هدف آن 
تأثیرگــذاری بــر ادراک مخاطب از طریق فریب 
اســتراتژیک اســت. در مقابــل، سیاســت های 
اعمالــی، سیاســت هایی اســت کــه  در فراینــد 
سیاست گذاری خارجی و امنیتی آمریکا ترسیم 
شده و اجرای آن به عنوان یک مأموریت دنبال 
می شود. آمریکایی ها در سیاست اعامی خود 
این روزها با نشــان دادن درباغ ســبز خواســتار 
امتیازگیری بیشــتر از نظام جمهوری اســامی 
هســتند. امــا سیاســت اعمالــی آن هــا تغییــر 
چندانی نســبت به دوره ترامپ ندارد. دشمن 
شیوه رفتاری خود و زمین بازی را تغییر داده، اما 
اهداف بلند مدت تغییر نکرده است. هم ماندن 
در زمین بازی قبلی اشتباه است و هم رفتن به 
زمین بازی که دشمن ترسیم می کند. جمهوری 
اسامی باید در این شرایط زمین و قواعد بازی 
را بر اساس منافع ملی خود ترسیم کند. در این 
شــرایط درک درســت منافع ملی، داشتن یک 
راهبــرد بلنــد مدت در حوزه سیاســت خارجی 
و پرهیــز از قربانــی کردن منافع ملی بر ســر راه 
منافع کوتاه مدت حزبی از الزامات یک تعامل 
موفق در سطح بین المللی است. سه گانه ای که 
متأسفانه در محیط سیاسی امروز ایران کمتر 

به آن توجه می شود.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

در حالــی کــه پیــش از این مســئوالن عالی دولت 
اعام کرده بودند نمی توانند نفت بفروشند یا پول 
آن را وصــول کننــد، رئیس جمهور در جلســه دیروز هیئت 
دولــت گفت: در ســال آینده، هم قــدرت تولید 2 میلیون و 
3۰۰ هزار بشکه نفت و هم قدرت فروش آن را داریم و این 

مقدار را خواهیم فروخت.
حسن روحانی افزود: من به وزیر نفت اعام کردم که خود 
را بــرای رقــم بســیار باالتــر آمــاده کنــد؛ چرا کــه 2 میلیون و 
3۰۰هزار بشکه یک رقم حداقلی است و ما خودمان را برای 
رقم های بیشتری آماده کردیم. اشکالی هم ندارد که بودجه 
عمرانی و توسعه ای، متکی به نفت باشد، اما بودجه جاری 

را نباید به نفت متکی کرد.
وی در ادامــه بــه پیش بینــی قیمــت ارز در ســال آینــده 
پرداخــت و گفــت: مــا در اصل مبنا را ۱۱ هــزار و 5۰۰ تومان 
مد نظر قراردادیم که این در ســال آینده امکان پذیر اســت. 
این ها آرزو نیست، بلکه دولت با محاسبه دقیق این کارها 

را کرده است.
رئیس جمهور همچنین گفت: طبق قانون اساسی تعیین 
برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به 
حساب می آید. ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسی 
و پس از آن قوانین مجلس پایبندیم و ابتدا باید قوانین باال 
دســتی را به عنوان قوانین مهم مبنا قرار دهیم. بر همین 
اساس برنامه را برای دوره بعد، کسی نمی تواند تعیین کند 

و برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. 
روحانی با بیان اینکه باید صدای ما در سیاســت خارجی 
یــک صــدای واحــد باشــد، تأکیــد کــرد: البتــه نمی گویــم 
سلیقه ها را یکی کنیم و مجلس تابع دولت باشد یا دولت 
تابــع مجلــس باشــد. آن هــا هم نظــر خــود را دارنــد ما هم 

نظرات خود را داریم. 
رئیس جمهــور در ادامــه یادآور شــد: امــروز فضای فرصت 
نــه تنهــا در صنعــت و کشــاورزی بلکــه برای دیپلماســی و 
حرکت هــای وزارت خارجــه بهتــر از ماه های گذشــته فراهم 
اســت. امــروز فضایــی اســت کــه بهتر مــی توانیم بــا دنیا، 
منطقه، همسایگان و غرب و شرق کار کنیم و برای منافع 
ملی تحرک پیدا کنیم. این جاده پر فراز و نشیب به مقدار 

کمــی در حــال هموار شــدن اســت و دیپلمات ها می توانند 
سریع تر گام بردارند.

روحانــی بــدون اشــاره بــه مصوبه اخیر مجلــس خطاب به  
اروپایی ها گفت: ایران بر مبنای آنچه در سال ۹8 اعام کرد 
بــا صراحت به دنیا گفتــه کاهش تعهدات در برابر کاهش 
تعهــدات خواهــد بود. طــرف مقابل تقریباً تعهــدات خود 
را کنــار گذاشــت. یعنــی آمریــکا که از برجام بیــرون رفت و 
آن هــا هــم کــه ماندند به تعهــدات خود یا عمــل نکردند یا 
خیلــی انــدک عمل کردند؛ ما مدتی بــه آن ها زمان دادیم و 
بعد رسماً اعام کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش 
تعهدات خواهیم داشــت و در پنج مرحله اعام کردیم که 

دو ماه دو ماه این کاهش تعهدات را انجام خواهیم داد.
وی اضافــه کــرد: آن چیــزی کــه در نظنــز نصــب شــده و 
یــا ســانتیرفیوژهای  IR2Mموضــوع جدیــدی نیســت کــه 
اروپایی ها برای آن نوحه می خوانند. اینکه سینه زنی ندارد؛ 
چرا که ما قباً به شما گفته بودیم این کار را انجام خواهیم 
داد کار ما در نطنز دقیقاً بر مبنای اعام رسمی شخص من 

و دولت بوده است.
آمریکایی هــا  کــرد:  رئیــس جمهــور همچنیــن تصریــح  
می تواننــد بــه برجــام بازگردند و دوباره ۱+ 5 شــکل بگیرد و 
البتــه بایــد به تمام تعهداتشــان بازگردنــد و کاری که علیه 
ملــت ایــران کردنــد را جبــران کنند. در آن صــورت ما هم به 

تعهداتمان باز می گردیم. 

فارس: دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار »جیحون 
بایرامــوف« وزیــر خارجــه جمهــوری آذربایجــان تصریــح 
کــرد: کشــورهای منطقــه بایــد بــا حســن همجــواری و 
اشــتراک مســاعی از ایجاد کانون های جدید ناامن ســاز 
و نگران کننــده جلوگیــری کننــد. دریابان علی شــمخانی 
در این دیدار، از برقراری صلح بین دو کشــور آذربایجان 
و ارمنســتان و بازگشــت بخش های اشغالی به سرزمین 
اصلی، ابراز خرسندی و برای دولت و ملت آذربایجان در 
مســیر رشــد و توسعه آرزوی موفقیت کرد.  شمخانی با 
بیــان اینکــه روابط تهــران - باکو  باید به باالترین ســطح 
ممکــن ارتقــا داده شــود، تصریــح کــرد: اتمــام پروژه های 
شــروع  و  طــرف  دو  بیــن  توافقــات  اجــرای  و  مشــترک 
همکاری های جدید در حوزه های گوناگون نیازمند اهتمام 
جدی تــر اســت. وی همچنیــن، عاقه منــدی جمهــوری 
اســامی ایــران بــرای مشــارکت در بازســازی مناطــق آزاد 
شــده و آســیب دیــده از جنــگ را بــا توجــه به تجــارب و 

توانمندی های فنی و مهندسی اعام کرد.

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا تبییــن اقدام های شــرارت آمیــز مثلث 
جنــگ افــروز و تروریســتی آمریکایــی - صهیونیســتی 
- داعشــی،  حضــور آنــان در هــر نقطــه ای از جهــان بــه 
ویــژه منطقــه غرب آســیا را خســارت بار و بحــران آفرین 
و خــروج آنــان از منطقــه را موجــب ثبــات و آرامــش ذکر 
کرد و افزود: کشــورهای منطقه باید با حســن همجواری 

و اشتراک مساعی از ایجاد کانون های جدید ناامن ساز 
و نگــران کننــده جلوگیــری کننــد. شــمخانی با اشــاره به 
برخی فضا ســازی هایی که از ســوی رسانه های مشکوک 
بــا هــدف بدبیــن کــردن شــهروندان دو کشــور نســبت 
بــه یکدیگــر صــورت می پذیــرد، خاطــر نشــان کــرد: الزم 
اســت ایــن گونــه اقدام هــای غیر ســازنده و تفرقــه آفرین 
با جدیت و حساســیت بیشــتری مورد توجه قرار گرفته 
و متوقــف شــود. در ایــن دیــدار جیحــون بایرامــوف وزیر 
خارجه جمهوری آذربایجان با تشکر از سیاست اصولی 
جمهوری اسامی ایران در قبال بحران قره باغ از مواضع 
حکیمانه حضرت آیت هللا خامنه ای در حمایت از پایان 
اشغالگری و بحران قدردانی کرد. گفتنی است بایراموف 
روز گذشــته با حســن روحانی رئیس جمهور کشــورمان 
نیــز دیــدار داشــت. روحانــی در ایــن دیدار ضمــن اعام 
آمادگــی ایــران بــرای ایفای نقش در کمک به اســتحکام 
آتش بس آذربایجان و ارمنستان، بر ضرورت تسریع در 

اجرای پروژه مشترک راه آهن رشت آستارا تأکید کرد.

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

خبر

دولت

دفاعی - امنیتی

یادداشت
 علیرضا رضاخواه
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

شمخانی در دیدار وزیر خارجه آذربایجان: 

کاهش تعهدات برجامی در نطنز به دستور شخص من بود

کشورهای منطقه از ایجاد کانون های جدید ناامن ساز جلوگیری کنند
خبـر

راه آهن خواف- هرات 
امروز افتتاح می شود

ایسنا: راه آهن خواف – هرات با حضور ویدئو 
کنفرانسی رؤسای جمهور ایران و افغانستان 
بــه بهره برداری می رســد. خیــرهللا خادمی، 
معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: 
امــروز بــا حضــور ویدئــو کنفرانســی رؤســای 
جمهور ایران و افغانستان و سایر مقامات دو 
کشور راه آهن خواف- هرات با هدف توسعه 
روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه 
صــادرات و افزایــش ســهم ایــران در شــبکه 
ترانزیت بین المللی به بهره برداری می رسد. 
خادمی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در جاده 
ابریشم اظهار کرد: موقعیت ایران در منطقه 
به گونه ای است که حلقه اتصال میان شرق 
و غرب دنیا محسوب می شده است و امروز 
بــا تکمیــل کریدورهــای بین المللی موقعیت 

ایران دوباره در حال احیا شدن است.
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طواف پیکر مطهر شهید مدافع حرم در حرم مطهر رضوی  آستان: پیکر مطهر شهید مدافع حرم سید ابوذر حسینی در حرم مطهر رضوی طواف داده شد. این مراسم به دلیل محدودیت های موجود برای 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی بدون حضور زائران و مجاوران و توسط خانواده شهید و خدام بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( انجام شد. پس از طواف پیکر این شهید واال مقام برای خاکسپاری به بهشت رضا)ع( 

مشهد منتقل شد. شهید حسینی ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در استان ریف دمشق به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

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

 آستان/ سارا صالحی  ماجراهایی شبیه به 
گرفتاری این خانواده مشهدی را بارها در میان 
اخبار شنیده ایم، ولی رنج و درد ناشی از آن 
عادی و تکراری نمی شود. خانواده ای آبرومند 
اما بی بضاعت که ساکن منزل استیجاری در 
محالت حاشیه شهر هستند، ولی زورشان به 
تورم و بیکاری فصلی نرسیده و با وجود اینکه 
سال ها از زندگی مشترکشان می گذرد، هنوز 
سرپناهی ندارند. به ناچار دست به ساخت 
غیر اصولی منزل می زنند که بیش از پیش 

گرفتار می شوند ...
هــر چنــد در ماه هــای اخیر، متولیان آســتان 
قــدس رضــوی در کنــار نهادهــای متولــی امر 
حاشیه نشینی دست به دست هم داده اند تا 
باری از حاشیه شهر مشهد سبک کنند و راهی 
برای تغییر الگوی شهرنشینی و دوری از افزوده 
شدن به ضخامت این حاشیه های بیشتر از 
متــن پیــدا کنند، ولــی تا رســیدن به نتیجه، 
کارهای بســیاری برای حمایت و دست گیری 
از این قشــر کم برخوردار باید صورت پذیرد. 
مدیریت امور مجاورین آستان قدس رضوی 
با کمک خادمیاران کانون های خدمت رضوی 
نسبت به شناسایی مشکالت و امدادرسانی 

به این اقشار وارد عمل شده است.   

چند نشانی دورتر از برخورداری»
در منتها الیه منطقه پنجتن، جایی که دیگر 
بعد از آن، خبری از منازل مسکونی با شکل 
و شمایل شهری نیست و باغ ها با دیوارهای 
کاهگلــی اطــراف خانه ها پیداســت، نشــانی 
زمینــی را گرفتــه ایــم کــه خادمیــاران رضــوی 
مشــغول خدمــت در آن هســتند. دو هفته 
اســت که عملیات ساختمانی شروع شده و 
حاال دیگر چهار دیواری و سقف سرپا شده و 
از بیرون، نمای یک خانه به خود گرفته است.

آقای ناظری مانند غالب ساکنان حاشیه شهر 
از قشر زحمتکش و کارگر است. برای همین 
معطل نمی نشیند و خودش مشغول انجام 
توکاری های داخلی است. مصالح ساختمانی 
همه جای بنا به شکلی درهم و برهم به چشم 
می خورد که این نابسامانی، ماجرای گرفتاری 

اهالی این خانه را بازگو می کند.
13 ســال از زمانــی کــه »ناظری« توانســته با 

حداقل سرمایه اش، زمین این ملک را آن هم 
در بیرونــی ترین نقطه شــهر مشــهد بخرد، 
گذشــته. زمینی کــه مثل بســیاری از امالک 
این منطقه، خارج از محدوده مجاز طرح های 
شــهرداری است و این مشکل موجب شده 
ساکنان این منطقه در آرزوی خانه دار شدن 

باقی بمانند.
با دیدن اوضاع نا بســامان منزل، نخســتین 
پرسشی که به ذهن هر بیننده ای می رسد، این 
اســت که چرا صاحبخانه اول فصل سرما را 
برای خانه سازی انتخاب کرده که جواب آقای 
ناظری به خوبی روشن می کند که گرفتاری و 

تنگدستی راه چاره ای برایش نگذاشته بود. 
او تعریــف می کند که امســال عرصــه بر او و 
خانواده 6 نفره آن ها تنگ شد و با وجود تورم 
و بیکاری فصلی دیگر توانی برای کرایه خانه 
نداشــت. ایــن بــود کــه به هر وســیله ممکن 
تالش می کند تا مجوز ساخت منزل را بگیرد. 
بــا بودجــه اندک در اختیارش که نیمی از آن 
پوِل پیشِ خانه استیجاری و بخشی وام است، 
اول فصل ســرما برای ســاختن زمین با یک 
بنای ناکاربلد دســت به کار می شــود، ولی به 
خاطر ساخت وساز غیر اصولی و مقاوم نبودن 
ستون های بنا، در حالی که مشغول کار بودند، 
سقف و دیوارها فرو می ریزد و همه تالششان 
برای ساخت خانه در حداقل زمان ممکن بر 

باد می رود.

آواری که اسباب خیر شد»
بــا همــه ایــن اوصــاف، حــال و روزش را کــه 

می پرســیم، با حرف هایی پــر امید می گوید: 
خــدا را شــکر. همیــن کــه اول کار ایــن اتفاق 
افتاد و الحمدلله خسارت جانی ندادیم، خدا 
را شــکرگزارم. این اتفاق می توانســت پس از 
ساختن کامل بنا بیفتد و بیشتر ضرر کنم. این 
گرفتاری، زمینه خیر و کمک خادمان آستان 
قدس رضوی برای ساختن خانه ما را به وجود 
آورد. امیدمان به خداست، همه چیز باالخره 

درست می شود.
وی در ادامه کمی از شــرایط خانوادگی خود 
برایمــان تعریــف می کنــد: پــدر چهــار فرزند 
هســتم کــه کوچک ترین آن ها تنهــا 8 ماهه 
است. فقط چند روز برای خالی کردن خانه 
اجاره ای وقت داریم و باید در همین سرمای 
نزدیــک زمســتان، یــک اتــاق از خانــه را بــه 
سروسامانی برسانیم تا زن و فرزندانم را دوباره 
زیر یک سقف جمع کنم. االن اسباب و اثاثیه 
را بــه منزل یکی از دوســتان برده ایم. خودم 
کارگر روزمزد هستم و به خاطر ساختن این 
خانــه نمی توانــم مرتب ســر کارم بــروم، برای 
همین پســر 15 ســاله ام به جای من سر کار 

می رود تا روزگار را بگذرانیم.  
با اینکه آقای ناظری با همه فراز و نشیب های 
سرنوشــت دســت و پنجــه نــرم می کنــد و 
حقیقتــاً نقطه روشــن و امیدوارکننــده ای در 
داســتان زندگی اش به چشــم نمی آید، ولی 
نگاهی امیدوار و شخصیتی متوکل دارد. او، 
همسر و چهار فرزندش به رزقی کم و حالل 
قناعت کرده اند و این اتفاق ناخوشایند هم 
نتوانســته خللی بــه باورهایــش وارد کند. در 

کمال تعجب، با خنده ای بر لب شوخی هم 
می کند و می گوید: خدا را شکر که در همین 
مراحل اولیه سقف پایین آمد واال اگر بعد از 
تکمیل بنا این اتفاق می افتاد، به سرنوشت 
 »نقِی پایتخت« دچار می شــدیم که ســقف 

خانه اش پایین آمد!
می خنــدد کــه: همیــن آوار بهانــه ای شــد که 
عنایــات حضرت رضا)ع( شــامل حــال من و 

خانواده ام بشود. 

مأمن گرمی برای خانواده »
علی پاکدل هفت ســالی اســت که مســئول 
گروه جهادی مساکین الفاطمه)س( است و 
همــراه گروه اش راه هــای دور و نزدیک زیادی 
برای خدمت به اقشار آسیب دیده طی کرده 
و گره از مشکالت زیادی گشوده اند. دو سال 
هم از پیوستنشان به جمع کانون های خدمت 
رضوی  در منطقه مســکونی انتهای پنجتن 
می گذرد. مانند شهرتش، دلی مهربان و بی ریا 
دارد و به سنت جهادگران، پر تالش و گریزان 
از معرفی شدن. از صفر تا صد ماجرای این 
خانواده محروم را مثل خیلی دیگر از مردمان 

شریف اما کم توان این منطقه می داند.
پاکدل توضیح می دهد که چطور از روز نخست 
وارد قصه زندگی خانواده ناظری شــده و چه 
ماجراهایی تا امروز پشــت ســر گذاشــته اند: 
همسر آقای ناظری نامه ای را در مسجد محل 
به دست من رساند و خواهان کمک آستان 
قدس رضوی بود. وقتی به محل خانه آمدیم 
با شــرایطی اســفبار از سقفی که فرو ریخته 
بود، مواجه شدیم. بالفاصله پیگیرمهیا کردن 
مصالح ساختمانی، تأمین بودجه برای خرید 
مایحتاج و به خط کردن نیروهای خادمیار و 

جهادی منطقه شدیم.
او اضافه می کند: تاکنون بخشــی از مصالح 
ساختمانی و نیروها را از دفتر امور مجاورین 
آســتان قــدس تأمیــن کردیــم و کمک هــای 
مشارکتی آستان قدس رضوی و خیران زمینه 
ســاخت منزل تا این مرحله را فراهم کرده و 
همچنان عملیات ساخت وســاز ادامــه دارد. 
امیدواریم به قدری کار سریع پیش برود که 
خانه تا شب سرد و بلند یلدا آماده و مأمن گرم 

این خانواده همشهری باشد.

روایتی از حمایت آستان قدس رضوی در ساخت خانه برای یک خانواده حاشیه نشین  

برگزاری مسابقه پایان 13 سال خارج از محدوده بودن
کتاب خوانی ویژه کودکان 

در تعطیالت کرونایی
قدس: »به نشر« با مشارکت شبکه های 
پویــا و نهــال و مرکــز رســانه ای شــیرازه، 
مسابقه کتاب خوانی »کوفته پزی« ویژه 
 کــودکان را برگــزار می کنــد. مدیرعامــل 
به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
گفــت: مســابقه کتاب خوانــی »کوفتــه 
پــزی« از 20 آذر تــا 20 دی مــاه برگــزار 
خواهد شــد. مجموعه کتاب »مسابقه 
کوفتــه  پزی و هفت داســتان دیگر« اثر 
خانــم کلــر ژوبــرت نویســنده مســلماِن 
فرانسوی  االصِل ساکن ایران منبع این 

مسابقه کتاب خوانی است.
حســین ســعیدی با بیان اینکه این اثر 
در واقــع، قصه  هایی تخیلی با مفاهیم 
قرآنــی اســت، ادامــه داد: داســتان  های 
ایــن مجموعه تخیلی با نام  های »کیک 
امانتی«، »شلوپی«، »آش آشتی کنان«، 
»که این طور!«، »ماجرای سیب قرمز«، 
»راز پاپاپا«، »تازه چه خبر« و »مسابقه 
کوفتــه  پــزی« توســط به نشــر منتشــر 
شــده اند کــه نویســنده این اثــر، در این 
مجموعــه داســتان بــه موضوعاتــی از 
قبیل راستگویی و دروغگویی، دوستی، 
آشــتی،  تکبــر،  و  غــرور  عذرخواهــی، 

امانتداری و... می  پردازد.
و  تبلیغــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تیزرهــای ایــن مســابقه از شــبکه  های 
تلویزیونی پخش می شــود، خاطرنشان 
کرد:100 میلیون ریال جایزه نقدی ویژه 
برگزیــدگان این مســابقه در نظر گرفته 

شده است.
یــادآور شــد: عالقــه منــدان  ســعیدی 
می  تواننــد کتاب و ســؤاالت مســابقه را 
از فروشگاه  های کتاب انتشارات آستان 
قدس رضوی و ســایر کتاب فروشی های 
www. ســایت  و  کشــور  سراســر 
behnashr.com تهیــه کــرده یــا بــرای 
تهیه کتاب عدد ۴ را به 1000100015000 

پیامک کنند.
اینکــه  بیــان  بــا  نشــر  بــه  مدیرعامــل 
برگزاری مسابقات کتاب خوانی به عنوان 
یــک راهبــرد ترویــج فرهنــگ کتــاب و 
کتاب خوانــی در ایــن انتشــارات مطــرح 
است و به هیچ عنوان موضوع اقتصادی 
و ســود و فــروش آثــار مد نظر نیســت، 
گفت: هفته گذشته مراسم قرعه  کشی 
هشــتمین پویــش مطالعاتــی برگــزار و 

اسامی برگزیدگان نیز منتشر شد.
یــادآور می شــود، از ســال ۹5 تــا کنــون، 
پویش  هــای مطالعاتــی و مســابقه های 
کتاب خوانــی »ریحانــه 1 و 2 و 3«، »در 
هوای انقالب«، »مهمان امام«، »اوسنه  
گوهرشــاد«، »دعبــل و زلفا«، مســابقه 
کتاب خوانــی کرامــت برگرفتــه از کتــاب 
»امام رضا)ع( و کرامت انسانی« توسط 

به نشر برگزار شده است.

سرزمین آفتاب
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در آینه اسناد
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 آســتان  مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با بیان اینکه این 
بنیاد طیف گســترده ای از خدمات را در سراســر کشور ارائه 
می دهد گفت: مجموعه خدمات ما منحصر به اقدام های 
سطحی نیست بلکه به دنبال رفع آسیب های اجتماعی و 

ارتقای سطح آگاهی خانواده ها هستیم.
محمدحسین استادآقا، در سخنانی بیان کرد: در ساختار 
جدید بنیاد کرامت مجموعه های متفاوتی تعریف شده است.
وی افــزود: مجموعــه بنیاد کرامت به دلیل شــرایط کرونا در 
یــک ســال اخیر خدمات اجتماعی خــود را پررنگ تر کرده، 
بــه طــوری کــه 116 هزار خادمیــار فعال و 31 دفتر در کشــور 
 درحال خدمت رسانی به خانواده های آسیب دیده از کرونا 

و کم بضاعت هستند.
بــه فعالیت هــای گســترده مؤسســه جوانــان رضــوی  وی 
 و تشــکل های انقالبــی هــم اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از 
شاخص ترین برنامه های این مؤسسه جشن های زیرسایه 
خورشید است که در حال حاضر ۴20 تشکل با این مؤسسه 
مرتبط هستند و برنامه های متنوعی برای جوانان برگزار می کنند.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی همچنین فعالیت سه اردوگاه 
در مشهد در ایام غیرکرونایی برای دانشجویان و دانش آموزان 
و فعالیت پنج مرکز جامع مشاوره )سه مرکز در سطح شهر 
مشهد و دو مرکز در حرم( را از دیگر فعالیت های قابل ذکر 

عنوان کرد.
استادآقا ادامه داد: در شبکه خادمیاری کشور 20 موضوع در 
کانون ها هدف گذاری شده و 3 هزار و200 کانون در این راستا 

خدمات ارائه می دهند.
وی بیــان کــرد: همچنیــن برای خدمــات دهی به زائــران دو 
مجموعه زائر شهر و زائر سرای رضوی راه اندازی شده که 
هم اکنون 5 هزار تخت فعال دارد و این ظرفیت تا ۷هزارو500 
تخت توسعه خواهد یافت؛ همچنین20 مجتمع بین راهی 
در 6 استان نیز به زائران بین راهی خدمات دهی می کنند که 
یک مجتمع دیگر نیز در مرز میرجاوه برای زائران پاکستانی 
با ۹3 درصد پیشرفت فیزیکی به زودی افتتاح خواهد شد.
استاد آقا بیان کرد: در طول سال های گذشته یک میلیون و 
350 هزار زائر اولی به مدت سه روز به زیارت حضرت رضا)ع( 

مشرف شدند که در صورت رفع بحران کرونا، این امکان از 
سر گرفته خواهد شد.

وی در ادامه به خدمات آســتان قدس رضوی در فوریت ها 
و حوادث هم اشــاره کرد و گفت: به عنوان مثال در اســتان 
کرمان در دو مرحله بیش از 15 هزار بسته معیشتی تدارک 
و بین محرومان توزیع شده است. در سایر استان ها نیز این 
بســته ها در ایام و مناســبت های خاص توزیع شده و یا در 

حال توزیع است.
وی با اشاره به اینکه در سیستان و بلوچستان احیای چاه های 
آب شــرب را در 100 روســتا در دســتور کار قرار دادیم افزود: 
تاکنون در ۷0 روستا این امر اجرا شده و 30 حلقه چاه باقی 

مانده تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مدیرعامــل بنیاد کرامت رضــوی گفت: برای اجرای طرح 
سفره مهربانی 3 نیز مقرر شده تا 310 میلیون ریال بنیاد 
کرامت و کانون های خدمت رضوی اســتان ها مشــارکت 
 داشــته باشــند تــا نــان ســه مــاه خانواده هــای نیازمنــد

 تأمین شود.
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مدیرعامل این بنیاد مطرح کرد
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 آستان  در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی 
بیش از یکصد هزار نســخه خطی چاپ ســنگی و سربی 
و همچنیــن بیــش از 50 هزار حلقه میکروفیلم نگهداری 
می شــود. در ایــن گنجینــه، نفایــس منحصر به فــردی از 
نسخه ها و جزوات خطی به چشم می خورد که با توجه به 
تاریخ وقف آن قدمت این کتابخانه کهن را به رخ می کشد. 
جزوه قرآنی کشواد بن امالس متعلق به سال32۷ هجری 
قمری از جمله نفایس منحصر به فردی است که در این 
گنجینه نگهداری می شود. همچنین بیش از یکصد هزار 
نسخه خطی این مجموعه دارای فایل دیجیتال است که 
بخشی از این آثار در سایت کتابخانه دیجیتال به آدرس 

digital.aqr.ir در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

قاب رضوی  

گشت و گذار در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی 

هزارسالکتابتکالماهلل

عکس ها: احمد حسنی/ عکس رضوی

هویت تاریخی یک شهر به روایت اسناد 
آســتان: ســرزمین  یــزد جلوه هایــی 
از درخشــان ترین  میــراث  فرهنگــی ، 
تمدنی  كهن و دارای هویت فرهنگی 
برگرفتــه از فرهنــگ اصیــل ایرانی و 

اسالمی است.
 اسناد و آثار بسیاری می تواند سابقه 
تاریخی و هویت فرهنگی این شــهر 
را بازگــو کنــد. کتابخانــه وزیــری یــزد 
انبوهی از اسناد حوزه های فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی تاریخ این شهر را در بر دارد که با بررسی آن ها می توان به 
هویت تاریخی این قطعه از سرزمین ایران پی برد. این اسناد برای آماده سازی، 
فهرست نویسی و تهیه نسخه پشتیبان به مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
منتقل شد و اکنون، پس از گذراندن فرایندهای حفاظتی، در محل کتابخانه 

وزیری یزد، در دسترس پژوهشگران قرار دارد.

نامه نگاری هایی که حاال سند شده است »
الهه محبوب، رئیس اداره اسناد آستان قدس رضوی، بیشترین حجم این اسناد 
را متعلق به نامه نگاری های شخصی و اداری مرحوم علی محمد وزیری و دیگر 

رجال سرشناس یزدی و امور جاری کتابخانه وزیری می داند.
بخشی از اسنادی که در این مجموعه قرار دارد، متعلق به امور فرهنگی، دینی 
و سیاسی رجال یزد است که از اقدام های مفاخر مذهبی و سیاسی این خطه از 
سرزمینمان در دوره ای خاص از تاریخ حکایت می کند. بخشی از این اسناد متعلق 
به اسناد حکومتی و اداری مجموعه وزیری در رابطه با امور دیوانی و حکومتی یزد 
است که به گفته محبوب، فرمان ها، رقم ها و حکم های متعلق به آقامحمدخان 
قاجار، فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمدشاه و 

عباس میرزای ولیعهد بخش مهمی از این مجموعه را شامل می شود.
اسناد مذهبی نیز اغلب درباره جمع آوری وجوهات شرعی و ارسال آن از سوی 
مرحوم سید علی محمد وزیری برای علما و مراجع تقلید در قم و عتبات عالیات 
در عراق از جمله امام خمینی)ره( و دیگر آیات عظام است. رئیس اداره مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی اسناد استفاده از نذورات در اماکن مذهبی، استفتا از 
علما، شجره انساب سادات حسینی، طباطبایی و رضوی در یزد، وصیت نامه های 
وقــف امــالک و بســیاری از امــور دیگــر را از دیگــر مــواردی معرفــی می کند که 
اســناد آن در این مجموعه گرد آمده اســت. وی همچنین به ســواد وقف نامه 
موقوفات میرزا اسحاق بیک یزدی ملقب به حقیقت خان به سال 1053 قمری 
اشاره می کند که از قدیمی ترین وقف نامه های این مجموعه به شمار می رود.
الهه محبوب همچنین به اسناد انجمن ادبی یزد اشاره می کند که به برگزاری 
جلســات هفتگی این انجمن توســط مرحوم وزیری پس از درگذشــت مرحوم 
فرساد اشاره دارد. اشعار این شاعران و مکاتبات مربوط به این انجمن در اسناد 

مجموعه وزیری به وفور به چشم می خورد.
قباله نامه های ازدواج و صداق نامه های مربوط به اهالی یزد نیز از باارزش ترین 
اســناد مجموعــه وزیری به شــمار مــی رود که به لحــاظ آرایه های هنری حائز 
اهمیت هستند. محبوب قدیمی ترین نکاح نامه این مجموعه را متعلق به سند 
ازدواج محمدابراهیم حسینی عریضی با دختر محمدجعفرخان به سال 1205 

قمری می داند.

وقایع سیاسی یزد به روایت اسناد»
محبوب، اسناد سیاسی یزد را به فعالیت های سیاسی منجر به پیروزی انقالب از 
سال های ۴1 تا 5۷ معرفی می کند که به موضوعاتی همچون مخالفت های امام 
خمینی)ره( با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی و کاپیتوالسیون، دستگیری و 

تبعید ایشان اشاره دارد.
کتابخانه وزیری یزد که زمانی مرحوم علی محمد وزیری با داشته های فرهنگی 
خود به ایجاد آن اقدام کرد، اکنون به نگین فرهنگ و هنر یزد و ایران تبدیل شده 
است. هرچند باید اذعان کرد رونق و برکت این کتابخانه ارزشمند که درخشش 
آن موجبات روشنایی راه 18 هزار عالقه مند به علم و فضیلت را فراهم می کند، 
به برکت آستان قدس رضوی و حضرت امام رضا)ع( است. این مجموعه اکنون 
با در اختیار داشتن حجم وسیعی از اسناد که بیانگر فرهنگ و هویت تاریخی 
شهر یزد است، می تواند برای عالقه مندان محلی برای آشنایی با تاریخ و هویت 

این شهر باشد.

مشارکت خادمیاران 
زنگی آباد در طرح ملی 

»شهید سلیمانی« 
آســتان: خادمیــاران رضــوی شهرســتان 
زنگی آباد استان کرمان برای مشارکت در 
طرح ملی »شهید قاسم سلیمانی« برای 
مقابله با کرونا به یاری نیروهای بسیجی 

شتافتند.
در راســتای اجــرای منویات مقام معظم 
رهبــری و بــه منظــور مقابلــه بــا شــیوع 
ویروس کرونا طرح حاج قاسم سلیمانی 
در شهرستان زنگی آباد به اجرا در آمد و 
در قالب آن خادمیاران رضوی با توجه به 
ضرورت کمک رسانی در حوزه سالمت به 

یاری بسیجیان این شهر شتافتند.
این طرح شــامل سه فاز اصلی مراقبت 
)شــامل پیگیــری بــه صــورت تلفنــی و 
خطــر  معــرض  در  افــراد  از  حضــوری 
کووید1۹ همچون سالمندان، زنان باردار 
و ... (، حمایت )شــامل پشتیبانی مالی 
و تأمیــن نیاز خوراکی افراد نیازمند و در 
معرض خطر( و نظارت )بر نحوه صحیح 
اجــرای کار و جلوگیــری از تجمعــات در 
ســطح شــهر( بــرای جلوگیــری از انتقال 

کرونا است.
مشــارکت خادمیــاران در ایــن طــرح بــه 
صورت تهیه بســته های ارزاق معیشتی 
بــرای افــراد در معــرض خطــر نیازمنــد و 
همچنین اعزام نیروی انسانی افتخاری به 
مرکز بهداشت این شهر برای مراقبت های 

درمانی کووید 1۹ انجام می شود.

تولیت آستان قدس در پیام تسلیت درگذشت آیت هللا محمد یزدی:

 آبرو و داشته های خویش را 
در خدمت انقالب قرار داد

آستان: تولیت آستان قدس رضوی در پیامی با تسلیت رحلت آیت هللا محمد 
یزدی، تأکید کرد: این فقیه گرانقدر که از پیشگامان انقالب اسالمی بود پس از 
آشنایی با امام راحل، مبارزه با رژیم طاغوت را با جدیت و شجاعت پیگیری کرده 
و بارها دچار تبعید و زندان گردید. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در کنار 
کوشش های علمی و فقهی، تمام آبرو و داشته های خویش را در خدمت اهداف 
مقدس انقالب قرار داد و منشأ خدمات ارزنده ای به مردم و نظام اسالمی شد.
متن پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین احمد مروی به شرح زیر است:

انا لله وانا الیه راجعون
خبر درگذشت عالم ربانی، مجاهد نستوه و دانشمند کوشا، حضرت آیت هللا 
حاج شیخ محمد یزدی اعلی  هللا  مقامه الشریف موجب تألم و تأثر فراوان گردید.
ایشان که تمام عمر گرانقدر خویش را در توسعه معارف و علوم اسالمی و تشیع 
گذراندند، خود از شاگردان برجسته آیت هللا العظمی بروجردی و مرحوم امام 
خمینی )ره( بوده و حاصل ســال ها تالش و مجاهدت علمی ایشــان در قالب 
ده ها کتاب و اثر علمی ارزشمند و پرورش شاگردان و چهره های علمی به یادگار 

مانده است.
این فقیه گرانقدر که از پیشگامان انقالب اسالمی بودند، پس از آشنایی با امام 
راحل، مبارزه با رژیم طاغوت را با جدیت و شجاعت پیگیری کرده و بارها دچار 
تبعید و زندان گردید. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز، در کنار کوشش های 
علمــی و فقهی، تمام آبرو و داشــته های خویــش را در خدمت اهداف مقدس 
انقالب قرار داد و در جایگاه های مهمی همچون ریاست قوه قضائیه، ریاست 
مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای نگهبان و ریاست جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم، منشأ خدمات ارزنده ای به مردم و نظام اسالمی بود.
فقدان این مجاهد پارسا و همراه صدیق رهبر معظم انقالب اسالمی، مصداق بارز 
حدیث »اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه الیسدها شیء الی یوم القیامه« است. 
اینجانب در جوار بارگاه نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه 
آالف التحیه والثناء، با قلبی اندوهگین، ضایعه بزرگ فقدان آیت هللا یزدی رضوان 
هللا علیه را به حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، خاندان 
مکرم ایشــان، حوزه های علمیه و ملت شــریف ایران تسلیت و تعزیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای آن فقید سعید علودرجات را مسألت می نمایم.

رفع آسیب های اجتماعی در دستور کار بنیاد کرامت رضوی



میراث فقهی آیت اهلل یزدی
رســا: امــام موســی بــن جعفــر)ع( در حدیثــی 
می فرماینــد: »ِلَنَّ الُْمؤْمِنِيــَن الْفُقَهَــاءَ ُحُصوُن 
اْلِْسَلمِ كَِحْصِن ُسورِ الَْمدِينَه لَهَا«؛ ایشان فقها 
را به مثابه دژهای مستحکم یک شهر تشبیه 
می کنند و می فرمایند فقها دژ مستحکم اسلم 
هســتند؛ یعنی همان گونه که هر شهری یک 
برج و بارویی دارد که از آن محافظت می کند، 
اسلم نیز دژهای مستحکمی به نام فقها دارد. 
بنده نســبت به شخصیت آیت هللا یزدی این 
حدیــث بــه ذهنــم می آیــد، یعنی شــخصیت 
مکتــب  و  اســلم  مســتحکم  دژ  ایشــان 
اهل بیــت)ع( و نظــام اســلمی اســت؛ با توجه 
بــه اینکــه خصوصیــت دژ اوالً اســتحکام آن 
است باید گفت آیت هللا یزدی نیز شخصیت 

مستحکم و نفوذناپذیری دارند.
آیت هللا یزدی شــخصیتی نفوذناپذیر اســت 
کــه هــم در جبهه جهــاد اکبر یعنی مبــارزه با 
هوای نفس، دنیاطلبی و شــیطان موفق بوده 
و هــم در جبهــه جهــاد اصغر یعنی مبــارزه با 
طاغــوت در دوران رژیــم ستمشــاهی و مبارزه 
بــا اســتکبار و صهیونیســم بین الملــل موفق 
بوده انــد و هــم در میــدان جهــاد کبیــر یعنــی 
صیانــت از اســلم و مکتــب اهــل بیــت)ع( و 
نظام اسلمی و مبارزه با بدعت ها و انحرافات 

توفیقات بسیاری داشته اند.
آیت هللا یزدی نسبت به مسائل فقهی جدید 
بسیار حساس هستند و معموالً در این زمینه 
مقالــه می نویســند؛ از بــاب مثال می تــوان به 
مقاله »مصرف سهم االمام« که در مجله فقه 
اهل بیت)ع( چاپ شــد و بازتاب وسیعی پیدا 
کــرد و بعداً ایشــان آن مقالــه را در خطبه های 
نمــاز جمعــه بیان کرد، اشــاره کــرد. درس فقه 
ایشان علوه بر ویژگی های فقه سنتی و اصل 
جواهری و مثلً تبیین مســائل عروه الوثقی و 
اقوال و فقها در آن تقریباً ناظر به مسائل روز به 
ویژه در رابطه با مسائل قضایی هم هست؛ در 
واقع ایشان یک فقیه دارای مبنای اصولی بوده 
و اهــل تألیف با تألیفات گســترده در مباحث 
فقهــی و تفســیری و مقــاالت فقهی گســترده 
هستند؛ همچنین از لحاظ علمی جزو فقهای 
برجسته حوزه علمیه هستند که حضرت امام 
خمینی)ره( اجتهاد ایشان را تصدیق کرده اند.

اگــر میــراث فقهــی آیــت هللا یــزدی اعــم از 
کتاب های فقهی، مقاالت و اظهار نظراتشان 
در شورای نگهبان جمع شود، خواهیم دید 
کــه برخوردار از منظومه منســجمی اســت؛ 
دیــدگاه ایشــان در حقیقت همــان فقه امام 
همچنیــن  و  می کنــد  احیــا  را  خمینــی)ره( 
نگاهشــان هم افق با فقه ولی فقیه حضرت 

آیت هللا امام خامنه ای است.

 معارف/ احمدی  روز گذشته 19 آذرماه 1399 آیت هللا محمد 
یزدى، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و 
یار دیرین امام)ره( و رهبری، در سن ۸9 سالگی و پس از تحمل 
یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت. نگاهی به حیات 
با برکت این فقیه سیاســتمدار نشــان می دهد که بیش از 70 
سال عمر با برکت او در راه علم و انقلب سپری شد و در این 
سالیان منشأ خدمات فراوانی به کشور و حوزه های علمیه بود.

شرحمختصریاززندگینامه»
آیت هللا شــیخ محمد یزدی در ســال 1310 در خانواده ای اهل 
علم دیده به جهان گشــود. پدر او مرحوم شــیخ علی یزدى از 
شاگردان آیت هللا شیخ عبدالکریم حائری و امام جماعت یکی 
از مساجد اصفهان بود. ایشان دروس ابتدایی را در محضر پدر 
و در حــوزه علمیه اصفهان فــرا گرفت. پس از حضور آیت هللا 
بروجــردی در قــم و رونــق یافتــن این حوزه به قم هجــرت و در 
مدرسه فیضیه مستقر شد و مابقی دروس سطح حوزه مانند 
رســائل، مکاســب و کفایــه را از محضر اســتادان قم همچون 
آیت هللا شیخ مرتضی حائرى و آیت هللا مرعشی فرا گرفت و 
سپس در درس خارج فقه آیات عظام بروجردی، امام خمینی، 
اراکی و درس تفسیر علمه طباطبایی شرف حضور پیدا کرد.

«eهمراهیبانهضتامامخمینی
آیــت هللا یــزدی جــزو حلقــه نخســت درس خــارج فقــه امــام 
خمینی)ره( در مســجد سلماسی قم به شمار می رفت. همین 
آشنایی موجب شد تا با شروع نهضت امام)ره( از سال 1343 
وارد این نهضت شــود. سلســله ســخنرانی های مســجد امام 
حســن عســکری)ع( قــم بــا عنــوان »زندگی مــا، افکار مــا« و با 
موضوع اصلح امور مملکت، شروعی برای این اقدام بود. در 
آن ایام ایشان حامل پیام امام خمینی)ره( به علمای بلد بود. 
حضرت امام)ره( در نامه هایی با توجه به جو فرهنگی شهر ها 
و حضور اکثر جوانان در عصر های جمعه در سینما ها و مراکز 
فســاد، خواســته بودند تا عصر های جمعه جلســات اخلقی 
برگزار کنند. یکی از آن جلسات، جلسه معروف مسجد امام 
حسن عسکری)ع( واقع در قم بود که هر یک از علما 10 شب 
در آنجا به ســخنرانی می پرداخت و آیت هللا یزدی به جای 10 
شب، 20 شب در آنجا با موضوع انقلب هاى تاریک و روشن 

به منبر رفت.
آیــت هللا یــزدی از مبلغان مرجعیت امام خمینــی)ره( بود و در 
منبر هــا اقــدام به تبلیغ مرجعیت و افکار امــام)ره( می کرد. به 
همین دلیل یک سال پس از تبعید سال 1343 امام خمینی)ره( 
ساواک از سخنرانی او در مسجد آیت هللا بروجردی کرمانشاه 
که آیت هللا اشرفی اصفهانی امام جماعت آن بود، جلوگیری 

کرد و در سال 1345 نیز ممنوع المنبر شد.

همکاریباجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم»
جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قم از مراکز بســیار مهمی بود 
کــه در زمــان رژیــم طاغــوت، خدمــات شــایانی را بــه مبــارزات 
ملت ایران براى دست یابى به انقلب اسلمی انجام داد. این 

مرکز که پیش از وفات آیت هللا بروجردی به هیئت مدرسین 
معــروف بــود، پس از شــروع نهضــت امــام)ره( از همــان اوایل 
ســال های 1340 شمســی به تدوین اساس نامه خود پرداخت 
و با حضور اعضای جدید، انســجام بیشــتری به خود گرفت و 
اهداف بزرگ تری از جمله دفاع از اسلم و ارزش های اسلمی، 
اجرای قوانین اســلم، مبارزه با طاغوت و دفاع از حقوق مردم 

ستمدیده ایران را در برنامه خود گنجاند.
آیــت هللا یزدی کــه از اعضای جوان جامعه مدرســین بود، در 
آن دوران به ســخنرانی و امضای بیانیه های جامعه مدرســین 
مبــادرت کــرد و همچــون ســایر اعضــای جامعــه تبعید شــد. 
نخســتین بــار پــس از تظاهــرات در شــهر قــم، در پــی مقالــه 
توهین آمیــز روزنامــه اطلعات علیه امام خمینی)ره( در ســال 
56 بــود کــه به بندر لنگه تبعید شــد. فعالیت های افشــاگرانه 
آیــت هللا یــزدی در تبعیــد و تحریــک مــردم منطقــه و ارتبــاط 
 بــا روحانیــان شــهر های اطــراف و تــرک تبعیــدگاه در تاریــخ 
13 اسفندماه 1356به قصد تهران و از آنجا به قم، موجب شد 
محل تبعید او را از بندرلنگه به اسلم آباد غرب تغییر دهند.

نافرمانی از ســاواک و شــهربانی در تبعیــدگاه جدید نیز ادامه 
یافت. او در اسلم آباد غرب با جوانان منطقه به فعالیت علیه 
رژیم پرداخت و در نهایت، ســاواک کرمانشــاه بر اثر نگرانی از 
این فعالیت ها تقاضای تبعید وی به منطقه کرند غرب را داد. 
باوجــود ممنوع المنبــری، در تاریخ 29 تیرماه 1357 علیه شــاه 
سخنرانی مفصلی ایراد کرد و در پی آن در نیمه شب 4 مرداد 

دستگیر شد.
در  مدرســین  جامعــه  اســلمی،  انقــلب  پیــروزی  از  پــس 
تاریــخ 17 مــرداد ســال 1360 اســاس نامه خــود را بــه ثبــت 
علــی   فاضل لنکرانــی،  آیــات  حضــرات  آن  کــه  در  رســاند 
مشــکینی، احمــد جنتــی، ابوالقاســم  خزعلــی، محمــد یزدی 
 و احمــد آذری قمــی جــزو هیئــت مؤســس بودنــد. پــس از 

یــزدی  آیــت هللا   ۸6 ســال  در  مشــکینی  آیــت هللا  رحلــت 
ریاســت شــورای عالــی ایــن نهــاد حــوزوی را بــر عهــده گرفــت.

فعالیتهایعلمیوفرهنگی»
آیــت هللا یــزدی پــس از تبعیــد امــام)ره( و بــه توصیــه ایشــان 
بــه همراه آیــات محمدی گیلنــی، محمدتقی مصبــاح یزدی، 
حسین مظاهری و موسوی یزدی بحث های فقهی و تفسیری 
در مورد مســائلی مانند خمس، حکومت و والیت داشــت که 
مباحث مربوط به والیت به صورت کتابی تحت عنوان امامت 
در شــیعه بــه چــاپ رســید. عــلوه بــر آن بــا نشــریات مخفی 
حــوزه همچــون بعثــت و انتقام همکاری داشــت کــه محتوای 
آن را مقابلــه و مبــارزه بــا طرح هــا و اقدام های حکومت پهلوی 
و هیئــت حاکمــه کشــور ها و رژیم های اســتعمارگر خارجی به 
ویژه آمریکا، ایدئولوژی مبارزه اســلمی، مطرح کردن مبارزات 
انقلبــی جهان اســلم، اصلح حــوزه و اخبار مرتبط با نهضت 

روحانیت تشکیل می داد.
آیــت هللا یــزدی همچنین در قم و تهران جلســاتی را به صورت 
مخفی تشکیل می داد و با افراد و جریان های گوناگون به تبادل 
نظر می پرداخت که به جلسات زیرزمینی شهرت یافته بود. در 
این جلســات زیرزمینی اعلمیه های حضرت امام)ره( را چاپ، 

تکثیر و به شهرستان ها ارسال می کردند.
امــام خمینــی)ره( اســفندماه 1357 هنــگام حضــور در قــم، در 
منزل آیت هللا یزدی ســکونت داشــتند و هماهنگی ملقات ها 
و مسئولیت دفتر امام)ره( در قم نیز بر عهده او بود. پناه دادن 
به ســربازان فرارى که پس از دســتور امام)ره( و پیش از پیروزى 
انقــلب از ارتــش گریختــه و بــه مردم پیوســته بودنــد، از دیگر 
فعالیت های برجسته آیت هللا یزدی است. منزل او در آستانه 
پیروزى انقلب مرکز تلش ها و نیز حل و فصل بسیارى از امور 

جریان هاى انقلب بود.

مسئولیتهایاجراییپسازپیروزیانقالباسالمی»
از نخستین مسئولیت های آیت هللا یزدی در جمهوری اسلمی، 
عضویت در هیئت سه نفره حل اختلف قوا بود. در پی افزایش 
اختلف های بنی صدر با شــهید بهشــتی، نخســت وزیر و دیگر 
مســئوالن نظــام در دوران جنــگ تحمیلــی، امــام خمینــی)ره( 
دســتور به تشــکیل هیئت حل اختلف داد که آیت هللا یزدی 
به نمایندگی از شــهید بهشــتی و شــهید رجایی در این هیئت 
حضــور داشــت. از دیگر مســئولیت های آیت هللا یــزدی در آن 
زمــان می تــوان بــه عضویت در جمــع فقهای شــورای نگهبان و 

اعضای هیئت امنای مسجد جمکران اشاره کرد.
همچنین آیت هللا یزدی بهمن ماه 1360 برای نخســتین  بار در 
جایــگاه امامت نماز جمعه تهران قرار گرفت. او بین ســال های 
136۸ تا 137۸ بیشترین حضور را در نماز جمعه تهران داشت 
اما سال ۸2 به  دلیل کسالت از این سمت استعفا داد. آیت هللا 
یــزدی کــه در ادوار اول تــا پنجم مجلس خبرگان رهبری، عضو 
ایــن مجلــس بود و در دوره نخســت خبرگان و جلســه تاریخی 
ســال 136۸ کــه بــه انتخــاب آیت هللا خامنه ای منجر شــد، نیز 

حضور داشت.
وی در سال 136۸ از سوی رهبر معظم انقلب به مدت 10 سال 
عهده دار ریاســت دســتگاه قضایی کشــور شــد. آیت هللا یزدی 
بــه  عنــوان یکــی از شــاگردان قدیمی امــام راحــل)ره( و از جمله 
شــخصیت های مــورد وثوق حوزه، از نخســتین افــرادی بود که 
مرجعیــت آیــت هللا خامنه ای را مطرح کــرد و فقاهت و اجتهاد 

ایشان را مورد تأیید قرار داد.
ریاســت دادگاه انقــلب اســلمی قــم، 
ریاست دفتر امام)ره( در قم، نمایندگی 
اساســی،  قانــون  خبــرگان  مجلــس 
نمایندگــی مجلــس شــوراى اســلمی 
رئیــس  نایــب  متوالــی،  دوره  دو  در 
مجلــس شــوراى اســلمی، عضویــت 
 در شــوراى نگهبــان پــس از اســتعفاى 
آیــت هللا العظمــی صافــی گلپایگانی، 
عضویــت در شــوراى بازنگــرى قانــون 
اساســی، نمایندگــی مجلــس خبرگان 
رهبــرى، نایــب رئیــس و قائــم مقــام 
اجرایى جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم و عضویــت در دوره چهارم و پنجم 

شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه و رئیس دوره پنجم آن شــورا و 
مسئولیت های دیگر همه حکایت از این دارد که آیت هللا یزدی 
همواره در خدمت نظام و نهادینه کردن اهداف متعالی اســلم 
بود و در کنار این مسئولیت ها به تدریس دروس خارج حوزه و 

تربیت شاگردان مکتب اهل بیت )ع( نیز می پرداخت.
آیت هللا محمد یزدی که با حکم امام خمینی)ره( در سال 1367 
بــه عضویت شــورای نگهبان درآمــد، در 11 آبان امســال پس از 
حدود 22 سال نقش آفرینی در سنگر این نهاد انقلبی به دلیل 
بیمــاری از ایــن ســمت اســتعفا داد. وی بعــد از وفــات آیت هللا 
مهدوی کنی در سال 1393 از سوی اعضای مجلس خبرگان به 

 ریاست این مجلس انتخاب شده بود.

مروری اجمالی بر زندگی آیت هللا محمد یزدى که روز گذشته در 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت 

شاگردقدیمیامامe ،همراهدیرینانقالب

آیت اللّه یزدی به  
عنوان یکی از شاگردان 
قدیمی امام راحل و از 
جمله شخصیت های 
مورد وثوق حوزه، از 
نخستین افرادی بود 
که مرجعیت آیت اللّه 
خامنه ای را مطرح کرد 

و فقاهت و اجتهاد 
ایشان را مورد تأیید 

قرار داد

بــــــــــــــــــــرش

معــارف/ نازلــی مــروت: آیت هللا محمد یزدی یکــی از چهره های 
انقلبــی و مســئوالن تــراز جمهوری اســلمی دیروز در ۸9 ســالگی 
دار فانــی را وداع گفــت. بــه همیــن مناســبت مصاحبــه خبرنــگار 
قدس آنلیــن بــا ایشــان که خرداد ماه ســال 97 در قم انجام شــده 
اســت را پیرامون همراهی و شــاگردی امام خمینی)ره( که خلصه 
ای از آن را می خوانیــد و کامــل آن در پایــگاه اینترنتی قدس آنلین 

در دسترس می باشد.

آشناییشماباامامخمینیeبهچهزمانیبرمیگردد؟»
 آشــنایی مــن بــا امام راحــل، به زمانی باز می گــردد که از اصفهان 
بــه قــم برای ادامه تحصیل مهاجرت کردم. از همــان ایام در درس 
 خــارج اصــول امــام خمینــی)ره( کــه در مســجد سلماســی برگــزار 
می شــد و حدود ۸ ســال طول کشید، شــرکت می کردم. آن درس 
یکــی از معروف تریــن کلس های درس آن روزها بود و معتقد بودم 

که روح تحصیل و تهذیب را در بین طلب اقناع می کرد.  
یکی از ویژگی های درس امام راحل این بود که طلب بعد از درس 
دور امام حلقه می زدند و سؤاالت خود را از ایشان می پرسیدند. 
این ویژگی طلبه پروری امام خمینی)ره( با محبت و عطوفت پدری 
و استادی همراه بود. قبل از اینکه به بیان مسائل انقلب برسیم، 
می خواهم از رابطه شــاگرد و اســتادی و لطف و محبت ایشــان به 
بنده که باعث شد تا احساس نزدیکی بیشتری نسبت به ایشان 

داشته باشم، بگویم.
دریکی از سفرهای تبلیغی که به یکی از شهرهای استان کرمان 
 داشــتم یکــی از ثروتمنــدان شــهر بــه مــن گفــت حاضــرم نصف 
دارایــی ام را بــه شــما بدهــم تا شــما در این شــهر بمانیــد. اصرار 
ایشان باعث شد تا این امر را به اجازه از امام خمینی که آن روزها 
»آقای خمینی« نامیده می شدند، موکول کنم. من موضوع را به 
امام عرض کردم. ایشــان فرمودند: ســهم امام برای شــما و امثال 
شما هزینه شده است که در »درس خارج« شرکت کنید. بر شما 
و امثــال شــما واجــب اســت که در ایــام تحصیل در قم باشــید و 
درس بخوانید و درایام تعطیل نیز در بین مردم باشــید و دین را 
تبلیغ کنید و خلف این عمل نکنید. این توصیه امام راهی شد 

که به امام نزدیک تر شوم.

اولیندستوروالییامامeبهچهموضوعیبرمیگردد؟»
اولیــن دســتور والیی امام این بــود که طلب علوم دینی عصرهای 
جمعه به مناطق مختلف بروند و برای مردم سخنرانی کنند. زیرا 
رژیــم پهلــوی ســینماها را درعصرهــای جمعه  فعال تر کــرده بود و 
معموال شلوغ بود. معروف شده بود که کارگران دستمزد هفتگی 

خود را در آخرهفته برای دیدن فیلم دوباره به جیب رژیم می ریزند. 
امام راحل برای حل این مشکل از طلب خواستند که عصرهای 
جمعــه در بیــن مردم باشــند. من هم مثل خیلــی از طلب به این 
دستور والیی عمل کردم و در شهرهای مختلف به بهانه ایام عزای 

اهل بیت)ع( به سخنرانی می پرداختم.
دومین دســتور امام مربوط به ســخنرانی در مســجد امام حســن 
عسکری قم است. ایشان فرمودند هر 10 شب یک نفر منبر برود 
و مسائل انقلب را برای مردم بگوید. یکی از کسانی که برای این 
موضوع انتخاب شــد، من بودم. من تا آن زمان در قم منبر نرفته 
بودم و کمی نگران بودم. به توصیه مرحوم آقا مصطفی خمینی)ره( 
20 شب در آن مسجد منبر رفتم. امام راحل برنامه ای داشتند که 
 در یک شــب از 10 منبر هریک از منبری های منتخب دقایقی را 
می نشستند و به منبر گوش می دادند. در نوبت منبر من نیز ایشان 
تشریف آوردند و من قبل از سخنرانی فهرست مطالب شب های 
قبل را برای امام بیان کردم. در آن منبر در برابر انقلب سفید شاه، 
عنوان انقلب تاریک و روشن را مطرح کردم که انقلب های انبیا را 
انقلب روشــن و انقلب طاغوت ها را انقلب تاریک نامیدم. امام 
لطف کردند و آن شب تا آخر مجلس نشستند. بعد از آن جلسه 

ایشان یک شیشه عطر به من هدیه دادند.
یکــی از توصیــه های موکد امــام)ره( این بود که بین طیف مبارزان 
اختلف ایجاد نشود و راه روشنگری به بهانه های شخصی مسدود 
نشــود. هرچه جریان انقلب وضعیت مستحکم تری می گرفت، 
محبــت ایشــان به شــاگردانی که در جریــان مبارزات فعــال بودند 
بیشــتر می شــد. مــن نیز مانند بســیاری از شــاگردان امــام راحل 
مشــمول محبت ایشــان شــدم. این ارتباط بعد از پیروزی انقلب 
اسلمی نیز ادامه داشت و در دو دوره ای که نماینده مجلس بودم 
پیام ها و نظرات امام را به هیئت رئیسه مجلس منتقل می کردم. 
تا زمان اســتعفای آیت هللا صافی از شــورای نگهبان، بلفاصله با 

حکم امام خمینی به عضویت آن در آمدم.

*نکتهایکهدررابطهاستادیوشاگردیامامخمینی»
بهچشممیخورد،توجهامامبهفعالیتهایاجتماعی
طالباستونکتهدیگرروحیهطلبهپروریایشاناست.
اینبرخوردامامخمینیباسایرمردمنیزصادقاست؟

نکته خیلی جالبی است.امام در عین درس های معمول شاگردان 
خود را با مســائل روز آشــنا می کردند. امام راحل در درس اصول 
در بــاب اوامــر و نواهــی همــه علما مــی گویند یکی از شــرایط امر 
یا نهی قابلیت انبعاث )مخاطب دارای اختیار باشــد مثل انســان( 
است.  علما برای این بحث مثال که می زدند می گفتند به دیوار 
که نمی شود امر کرد، اما امام همین بحث را زمینه آشنایی طلب 
با مسائل بین المللی کردند و فرمودند: به خروشچف نمی شود 
گفــت نمــاز بخــوان! اولیــن باری بــود که ایــن نام را می شــنیدیم. 
بنابراین تحقیق کردیم تا متوجه شــدیم او رهبر کمونیســت های 
شوروی است. به این ترتیب ما را به سمت شناخت مسائل جهان 
سوق می دادند. این شیوه تربیتی در تدریس امام، باعث شد تا 
جمعی از طلب برای شناخت و تحلیل بهتر سخنان امام گروهی 
را تشکیل بدهیم و حتی رادیویی را تهیه کنیم تا اخبار روز دنیا را 
پیگیری کنیم درحالی که آن زمان نگهداری رادیو از نظر متدینین 

امر خوبی نبود.

ایبنــا: یکــی از نخســتین تجربیــات تاریخ نگاری انقــلب در زمینه 
انتشــار تاریــخ شــفاهی، کتاب »خاطــرات آیت هللا محمــد یزدی« 
است. این کتاب را انتشارات مرکز اسناد انقلب اسلمی در سال 
13۸0 در دســترس مخاطبــان قــرار داد کــه پــس از آن دیگر هرگز 

تجدید چاپ نشد.
»خاطــرات آیــت هللا محمــد یــزدی« هفــت فصــل دارد. در فصل 
نخســت تولــد و دوران کودکــی و همچنیــن چگونگــی شــروع 
تحصیــلت حــوزوی در اصفهــان، تاریخچــه ای از ورود بــه حــوزه 
علمیه قم و آشــنایی با هم درســان روایت شــده است. توصیفات 
آیــت هللا یــزدی از شــهرهای اصفهان و قم، تصویری حیــرت آور از 
وضعیت اقتصادی، سیاســی و اجتماعی این شهرها به مخاطب 

ارائه می کند.
فصــل دوم بــه زندگــی علمــی آیــت هللا یــزدی اختصــاص دارد و 
مروری اســت بر آثار و پژوهش های او. نکته حیرت آور انقلبیونی 
چــون آیــت هللا یــزدی و هم دوره ای هــای او در فرامــوش نکــردن 
تحقیــق و پژوهش اســت. چگونه اســت کــه در کوران مبــارزات و 
مشــغولیت های ذهنــی و فکری مهم، کار نوشــتن را نیز فراموش 

نکرده و کتاب های مهمی را به رشته تحریر درآوردند.
راوی در فصــل ســوم، شــیوه مدیریت آیت هللا بروجــردی بر حوزه 
علمیه قم و ریاســت امور شــرعی شیعیان را برای مخاطبان شرح 
می دهــد. تعامــل امــام خمینــی)ره( بــا روش مدیریــت آیــت هللا 
بروجردی بسیار مهم است و در این فصل به آن اشاره شده است. 
آیت هللا بروجردی تعامل با حکومت و ســعی در اصلح آن را در 
دستور کار داشت، اما امام خمینی به عنوان یک روحانی پیشرو و 
انقلبی در همان دوران زعامت آیت هللا بروجردی روش مبارزه را 

در پیش گرفت، اما به احترام ایشان بر نظر خود پافشاری نکرد.
فصــل چهــارم کتــاب تکیــه بــر فعالیت هــای مبارزاتــی آیــت هللا 
یــزدی دارد. بیــان خاطراتی از فداییان اســلم، آیت هللا کاشــانی و 
فعالیت های مبارزاتی و سیاسی برخی از علما و همچنین چگونگی 
اسکان او در قم و تعویض خانه امام خمینی در این شهر از دیگر 

نکات خواندنی این فصل است.

روایتنهضت»
آیــت هللا یزدی در فصــل پنج کتاب دوران 
بــر  امــام خمینــی)ره(  زعامــت  و  رهبــری 
مبارزان علیه رژیم پهلوی را روایت می کند. 
جریان حمله به مدرســه فیضیه از طرف 
عوامل رژیم در ســال 1342، ســفر شاه به 
قم، دســتگیری امام خمینــی، تلش های 
شاگردان امام برای طرح و اثبات مرجعیت 
امام، جریان کاپیتوالسیون و واکنش امام 
و حوزویان، سفر آیت هللا یزدی به نجف و 
چگونگی ارتباط با هیئت مؤتلفه اسلمی 
از مباحــث خواندنــی ایــن فصــل اســت. 
به ویــژه آنکه پــس از فاجعه فیضیه، امام 
فرمانی مبنی بر تحریم عید داد، اما برخی 
از طلب به آن اعتنا نکردند و این موجب 

مرزبندی هایی شد.
فصــل ششــم کتــاب شــرح تبعیدهــای 

مختلف آیت هللا یزدی در دوران مبارزات است. آیت هللا یزدی در 
سال های مبارزه به شهرهای مختلف از شمال و جنوب و همچنین 
شــرق و غــرب کشــور چــون رودبار، بندرلنگــه، کنگان، اســلم آباد 
غرب، کرمانشــاه و… تبعید شــده بود و در این شــهرها نیز دســت 
از مبارزات انقلبی برنداشــته و مردم را با خود همراه و با نهضت 
امام خمینی)ره( آشنا می کرد. شاید یکی از دالیل گسترش انقلب 
به همه شهرها با توجه به نبودن امکانات رسانه ای در آن دوران، 
تبعید یاران و شاگردان امام به شهرهای مختلف باشد. فصل آخر 

کتاب نیز به شرح وقایع پس از انقلب اختصاص دارد.
حضــور جــدی مرحــوم آیت هللا یــزدی در مبــارزات انقلبی علیه 
رژیم ارتجاعی پهلوی سبب شد تصویر روشن و بی واسطه ای از 
فضــای حــوزه علمیه قــم در آن دوران را از طریق این خاطرات به 
مخاطبان ارائه دهد. مخاطبان با این کتاب می توانند مواجهه ای 
بی واسطه با اندیشه هایی که منجر به انقلب اسلمی ایران شد 

داشته باشند.

ماجرای»شهیدجاوید«»
بــه باور بســیاری از پژوهشــگران، خاطرات مرحــوم آیت هللا یزدی 
یکــی از بهتریــن منابــع در روایت برخی از مهم تریــن رخدادها در 
طــول تاریــخ مبارزاتی مــردم و روحانیون علیه رژیم پهلوی اســت. 
آیــت هللا یــزدی بــا دقتی مثــال زدنــی توانســت رخدادهایی چون 
حملــه خونبار عوامل رژیم مرتجع پهلوی به مدرســه فیضیه قم، 
ماجراهــای کتــاب »شــهید جاوید« مرحــوم صالحــی نجف آبادی، 
مســائل مربوط به دســتگیری امــام خمینــی)ره( در دوران مبارزه، 
تحــرکات ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران )منافقــان( و... را بــرای 

مخاطبان و به ویژه نسل جدید شرح دهد.
در این  میان رخداد انتشــار کتاب »شــهید جاوید« که درباره قیام 
حضــرت سیدالشــهدا)ع( و علــم نداشــتن امــام به شــهادت خود 
اســت، بســیار اهمیت دارد و اگر هوشــمندی بزرگان حوزوی نبود 
ممکن بود انتشار این کتاب فتنه ای را ایجاد کند، کما اینکه حوزه 
را بــه دو دســته موافقــان و مخالفــان تقســیم کــرده بــود و جریان 
سیدمهدی هاشمی نیز پیش از انقلب با آن پیوند خورد. آیت هللا 
یزدی در خاطرات خود به خوبی و شیوایی 
راهــکار امــام)ره( بــرای پیشــگیری از این 
فتنــه را بیــان می کند که بســیار آموزنده 

است.
نســل  نخســتین  از  یــزدی  آیــت هللا 
انقلبیــون مبــارز اســت. ایــن یــار دیرین 
امــام و رهبــری پــس از پیــروزی انقــلب 
نیــز در پســت های متعــددی مشــغول 
بــود. خاطــرات وی بخش مهمی از تاریخ 
انقلب اســلمی ایران را شامل می شود. 
منابــع  نخســتین  ازجملــه  کتــاب  ایــن  
منتشرشده تاریخ شفاهی انقلب است. 
اکنون که نزدیک به دو دهه از نخستین 
چــاپ آن می گــذرد و رونــد تاریخ نــگاری 
انقــلب بــه دوران پختگی خود رســیده، 
ضرورت دارد این کتاب با ویرایشی جدید 

و بازنگری در ساختار، بازنشر شود.

کتابخانهگفتار

e از روایت نهضت تا ماجرای»شهید جاوید«شیوه تربیتی امام خمینی
مروری بر »خاطرات آیت هللا محمد یزدی« که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده بودبازخوانی گفت  و گوی قدس آنالین با مرحوم آیت هللا محمد یزدی
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 پیام رهبر معظم انقالب در پی درگذشت آیت اهلل یزدی  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت اهلل خامنه ای  در پیامی درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.در بخشی از این پیام آمده است: سوابق انقالبی و مبارزات دوران 
طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه دوران های انقالب و اشتغال به مسئولیت های بزرگ در اداره کشور همچون ریاست قوه قضائیه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی و در کنار فعالیت علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل 
پدید آورده بود.ایمان راسخ به مبانی انقالب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقالبی، نشانه های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره معنوی مایه علو درجات ایشان باشد.از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم.

 ایفای نقش صادقانه در عرصه های مهم کشور حوزه: آیت اهلل احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهلل محمد یزدی، نوشت: این عالم بزرگوار از مبارزان راه دشوار انقالب اسالمی و از چهره های اثرگذار و یاران صمیمی نظام 
جمهوری اسالمی بود و در همه عرصه های مهم کشور، صادقانه ایفای نقش کرد. عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه های علمیه از جمله مسئولیت های خطیر این عالم مبارز و انقالبی بود که در 

همه این عرصه ها در موضع یک عالم دینی و سیاستمدار انقالبی صریح ظاهر شد و هرگز منافع شخصی و جناحی نتوانست ایشان را از مسیر انقالب، نظام و رهبری دور کند.

یادداشت شفاهی
 آیت الله عباس کعبی

خبر

 بصیرت سیاسی 
آیت اهلل یزدی برای 

حوزویان درس آموز است
علیرضــا  آیــت هللا  رســا: 
مدیرحوزه هــای  اعرافــی، 
علمیــه بــا صــدور پیامــی 
ارتحــال آیــت هللا محمــد 
یــزدی را تســلیت گفت و 

نوشت: آن فقید سعید چهره تابناکی بود که در 
سال های ممتد از پشتوانه های استوار انقلب 
اســلمی و از یــاران فــداکار امــام خمینــی)ره( و 
رهبری معظم انقلب اســلمی)مدظله العالی( 
به شــمار می آمــد و جانفشــانی و فــداکاری و 
پیشــگامی ایشــان از آغــاز نهضــت اســلمی و 
خدمــات ارزنــده آن عالــم فرزانــه بــه اســلم و 
انقلب و مردم شریف ایران و قم در مسندهای 
گوناگــون حــوزوی، علمی، فرهنگــی، تقنینی و 
قضایــی، مانــدگار و فراموش ناشــدنی اســت. 
فضیلت هــای اخلقی و روح انقلبی و بصیرت 
سیاسی و تلش اجتماعی ایشان برای همگان 
به ویــژه طــلب و فضــلی حــوزه درس آمــوز و 

الهام بخش خواهد بود.

ساده زیستی از شاخصه های 
مهم آیت اهلل یزدی بود 

معارف: آیت هللا محســن 
در  شبســتری  مجتهــد 
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو 
آیــت هللا  مرحــوم  رســا، 
یــزدی را عالمی مجاهد و 

پارسا خواند و گفت: آیت هللا یزدی شخصیت 
عالی قــدری بــود که علوه بــر فقاهت و اجتهاد 
مســلمی کــه داشــت از مجاهــدان و مبــارزان 

پیشتاز زمان طاغوت نیز به شمار می رفت. 
بــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  نماینــده 
ســخنرانی های انقلبــی و آتشــین آن مرحــوم 
در پیــش از پیــروزی انقــلب اســلمی اشــاره و 
عنــوان کــرد: مرحــوم آیــت هللا یــزدی پیــش از 
پیروزی انقلب اســلمی در قم و ســایر شهرها 
ســخنرانی های انقلبی داشت، سخنرانی های 
داغ و انقلبی که کمتر ســخنرانی می توانست 
هماننــد ایشــان درباره انقلب ســخن بگوید و 

علیه رژیم طاغوت افشاگری داشته باشد.
تولیت مدرسه علمیه ایروانی ادامه داد: ایشان 
به دلیل همین مبارزات و سخنرانی های انقلبی 

اغلب در تبعید و زیر فشار رژیم پهلوی بود.
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
فصاحت لهجه را از دیگر امتیازات مرحوم یزدی 
برشمرد و اظهار کرد: از دیگر شاخصه های مهم 
آن مرحوم ساده زیســتی بود؛ حضرت امام)ره( 

مدت ها در منزل وی ساکن بودند.

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری ب ام و  م���دل 2007 
ب���ه    52 و   618 ای���ران   74 پ���اک  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و   07436378 موت���ور  ش���ماره 
بن���ام س���هیل صادق���ی   WBANE71027CM07421

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
09
71
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و سند کمپانی وانت نیسان مدل 84 رنگ 
آبی روغنی به ش���ماره انتظامی 216 ص 16 ایران 42 
و شماره شاس���ی D92279 و شماره موتور 295134 
به مالکیت غامحس���ین ذوالفقاری س���نگانی  فرزند 
رمض���ان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باش���د . ,ع
99
09
66
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی باری فلزی ایس���وزو مدل 1395 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 384ع92 ایران 
22  ش���ماره موتور 4HK1546485 و ش���ماره شاسی 
ش���رکت  مالکی���ت  ب���ه   NAGNPR75PGT006231
بهمن لیزینگ سهامی عام مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
09
68
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت ماشین -برگ سبز و سند کمپانی پراید به ش 
ش���هربانی 87-211د79ب���ه ش موت���ور 00035220به 
ش شاسی s 1412276530035 بنام عباس عباسی 
به ش ملی  4285502380 مفقود ش���ده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
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مناقصه عمومی 

تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار )ش��رکت در مناقصه( به ص��ورت:1- ضمانتنامه بانکی 
مورد قبول کارفرما به مدت س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای سه 

ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت(
2 - واری��ز نق��دی ب��ه حس��اب ش��ماره 4060030607655863 بانک مرکزی و ش��ماره ش��با 

IR 410100004060030607655863 در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت         

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  
 اعتبار پیش��نهادات : س��ه ماه  کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اسناد و 
بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته 
مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  99/09/26  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    

    تلفن تماس:37681713 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ف
مدت پیمان نوع قرارداداعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولتیردي

)ماه(
بها  فهارس  براساس  برآورد  مبلغ 
سال 1399 با شرايط  مندرج )ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآيند ارجاع کار )ريال(

تاريخ تحويل اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايی ساعت 8:30
مورخ

1
استاندارد سازي تاسیسات گرمايشي تفتان )نوك آباد( 

209900۴۵۴2000116
سیستان و 
38.398.227.872۴20.000.0001399/10/071399/10/09فهرستیعمرانیاجرای  تاسیسات گرمايشيبلوچستان

۴9.07۵.3۴0.2۵0۴60.000.0001399/10/071399/10/09سرجمععمرانیتکمیل ساختمانتربت جامابتدايی دخترانه 9 کالسه مسکن مهر تربت جام  2209900۴۵۴2000117

6۴6.3۴2.216.2362.320.000.0001399/10/071399/10/09سرجمععمرانیاحداث ساختماننیشابوراحداث دارالفنون زبرخان 3209900۴۵۴2000118

۴
احداث کارگاه هنرستان کارودانش امیرکبیر تبادکان  

3۴.689.2۵3.66223۵.000.0001399/10/071399/10/09سرجمععمرانیاحداث سالنتبادکان209900۴۵۴2000119

617.892.6۴6.92389۵.000.0001399/10/071399/10/09سرجمععمرانیاحداث ساختماننیشابوراحداث مدرسه 6 کالسه پدران آسمانی نیشابور ۵209900۴۵۴2000120

6
تکمیل خوابگاه دبیرستان شبانه روزی روستای ماروسک نیشابور 

۵13.80۵.920.220691.000.0001399/10/071399/10/10سرجمععمرانیتکمیل خوابگاهنیشابور209900۴۵۴2000121

7
تکمیل طبقه دوم  مدرسه وهاب رجايی )توسعه طبقه سوم وسرايداری( 

۵7.79۴.۵۵0.107390.000.0001399/10/071399/10/10سرجمععمرانیتکمیل ساختمان و سرايداریتبادکانتبادکان 209900۴۵۴2000122

8
تکمیل مدرسه 6 کالسه شهرك فیروزه نیشابور )خیر-آقای امینی پور( 

618.118.۵88.770910.000.0001399/10/071399/10/10سرجمععمرانیتکمیل ساختماننیشابور209900۴۵۴2000123

9
مقاوم سازی دبیرستان 10 کالسه خدادادپور-توس81 

617.236.700.88186۵.000.0001399/10/071399/10/10فهرستیعمرانیLSF تکمیل ساختمان تبادکان209900۴۵۴200012۵

تکمیل ساختمان، آبخوری ،  ديوار و سبزوارهنرستان عطاملک سبزوار-ياسمین فرشچی 10209900۴۵۴2000126
61۵.336.299.۴۴7770.000.0001399/10/071399/10/10سرجمععمرانیدرهای محوطه ، محوطه سازی بتنی

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش 2 بجنورد
173 اصلی موسوم به معصوم زاده

ششدانگ پالک 13298 فرعی مجزی از 93 فرعی یک باب  انباری
مالکیت: حسن کمالی فرزند ولی به شماره شناسنامه 1752 کد ملی 0680506527

در روز پنجش��نبه هجدهم دی ماه یکهزار و س��یصد و نود و نه)1399/10/18( س��اعت 10 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 1292 آ-9909681
تاریخ انتشار : پنج شنبه1399/09/20

احمد اصغری شیروان 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش 2 بجنورد
164 اصلی موسوم به حصار شیرعلی

ششدانگ پالک 7602 فرعی مجزی از 151 و 152فرعی یک باب  انباری
مالکیت: محمدحصاری فرزند حسین علی به شماره شناسنامه 181 کدملی 0680401172

در روز پنجشنبه هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه)1399/10/18( ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 1293  آ-9909682
تاریخ انتشار : پنج شنبه1399/09/20

احمد اصغری شیروان  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم طاهره قدمگاهی فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه 1330 باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی 
امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 095037 به میزان ششدانگ یک قطعه باغ میمی به شماره پالک 224 فرعی 
مفروض از 135 اصلی بخش 3 زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی 
دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 67 صفحه 4 ذیل شماره ثبت 10088 به نام متقاضی 
ثبت و سند صادر گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی  ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار:  20آذر   آ-9909678
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان  احمداخوان  فرزند علی  اصغر  و تقی جورابچی  فرزند اسداله با ارائه دو برگ استشهاد شهود اعالم داشته اند 
که ششدانگ یک باب خانه که قبال به صورت دکان  آگهی شده  به پالک 1568 اصلی  و یک فرعی  از 1568 اصلی 
واقع در  بخش ثبت یک قم که در  صفحه 254 دفتر21 طی ش��ماره 2285 به موجب س��ند قطعی 32808 مورخ 
1360/02/10 دفترخانه 17 قم ثبت و  اس��ناد مالکیت  به ش��ماره 458729 و 458730 به نام آقایان احمد اخوان  
فرزند علی اصغر  به شماره شناسنامه 4161 و تقی جورابچی  فرزند اسداله  به شماره شناسنامه 151 صادر و تسلیم 
شده و به علت جابجایی  سند مالکیت مزبور مفقود  گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
.لذا باستناد تبصره1 اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
کس��ی مدعی وجود  س��ند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا 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 
به موجب بخشنامه  23511 مورخ29/01/391 ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  پالک 1 فرعی از 1568 

اصلی و 1568 اصلی  به 1 فرعی  از 1568 اصلی تغییر یافت./آ م الف:13385  آ-9909675
داود فهیمی نیک

رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه یک قم

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای شماره  139960308001002664  مورخ  1399/07/16  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه مددی پور فرزند رجبعلی بش��ماره شناس��نامه 8 و کد ملی 
0652342450 در ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 421.74 متر مربع قسمتی از پالک 
1396  � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909660
تاریخ انتشار نوبت اول : 20 /1399/09

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 06 /1399/10                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای شماره  139960308001003853  مورخ  1399/08/29  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدیر حیدری فرزند قربانعلی بش��ماره شناس��نامه 20 و کد ملی 
0749571985 صادره از بیرجند در ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان انباری به مساحت 116/58 متر 
مربع قس��متی از پالک 1396  � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
رقیه مددی پور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909674
تاریخ انتشار نوبت اول : 20 /1399/09

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 06 /1399/10                          
علی فضلی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای اسماعیل مهدی زاده برابر درخواست شماره 6203- 1399/9/15 با ارائه دوبرگ استشهادیه محلی امضاء 
شده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 9 فرعی از 1615 اصلی واقع در بخش 1 قوچان مفقود گردیده که با 
بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق بنام اسماعیل مهدی زاده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده 

است لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه 
و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام 

متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/9/20  آ-9909665
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه ( هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان 
میاندوآب بش��رح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اش��خاص را تأئید و به جهت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر شده 
اس��ت پس از نشر آگهی سند مالکیت رس��می صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین 
نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراضی داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود 
را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت سند مالکیت مورد 
تقاضای متصرف بر اساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006004334 و 139960313006004334 مورخه 1399/09/09 تقاضای آقای 
آیدین ارش��دی فرزند مس��یب نسبت به سه دانگ مشاع و فرزین ارشدی فرزند مسیب نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 7 – اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در ولی آباد خریداری 
شده از وراث مرحوم کالنتری پرونده هیأت 33 و 32  – 99 به مساحت 186 متر مربع که برای آن پالک 631 فرعی 

تعیین شده است . م / الف 43  آ-9909697
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/09/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1399/10/06

قنبر محمدوند 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروع��ی پالک 76 فرعی از 54 اصلی بخش 6 مش��هد مبنی بر 
درخواست آقای غالمعلی دشتی و غیره متقاضی ثبت و با رعایت مواد 15 و 14 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن 
در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1399/11/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این 
آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند 
و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به 
علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به 

این اداره تسلیم نمایند. آ- 9909582 م.الف 430
تاریخ انتشار: شنبه 1399/10/20

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9903836

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9903836 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم نیلوفر قمیان نام پدر: 
محمد تاریخ تولد: 1355/06/28 شماره ملی: 0940823187 شماره شناسنامه: 1830 به استناد سند ازدواج: 
ش��ماره سند: 16889، تاریخ س��ند: 1372/03/23، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق 
ش��ماره 6 مش��هد استان خراسان رضوی جهت وصول تعداد یک صد و پنجاه سکه طالی تمام بهار آزادی علیه 
آقای س��عید باقرزاده یزدی نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1345/06/07 ش��ماره ملی: 0932055788 شماره 
شناسنامه: 42363 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1399/06/02 بر حسب 
درخواس��ت بستانکار تمامی شش��دانگ پالک ثبتی 62032 فرعی از 54454 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد 
ملکی س��عید باقرزاده یزدی در قبال مبلغ س��یصد عدد س��که به انضمام مبلغ حقوق دولتی بازداشت که برابر 
گزارش کارش��ناس رس��می دادگستری: به آدرس مشهد بلوار شهید فرامرز عباس��ی- فرامرز عباسی 8 )شهید 
حشمتی(- حشمتی 2- نبش حشمتی 1/2 پالک 28 بعمل آمد که آپارتمان مورد نظر مستقر در طبقه دوم از 
مجتمع آپارتمانی واقع که طبق سند به متراژ 202/20 مترمربع با مشخصات ساخت سازه فلزی و سقف بتن با 
کفسازی تمام سرامیک شامل سه اتاق خواب و آشپزخانه اپن و هال و پذیرایی با سرویس های بهداشتی مجزا 

با نمای س��نگ و پنجره های آلومینیوم س��فید یک جدار با سیستم گرمایش شوفاژ با پکیج و سیستم سرمایش 
کولر گازی و کولر آبی با آسانس��ور و دربهای چوبی قاب تنکه با پلی اس��تر با انش��عابات آب و برق و گاز مجزا 
می باش��د. آپارتمان در حال حاضر در اختیار نیلوفر قمیان بوده و ایش��ان در محل س��اکن می باش��ند که بنظر 
اینجانب با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی و چگونگی اس��تقرار و متراژ و مش��خصات س��اخت و انشعابات 
موجود و با در نظرگیری جمیع جهات و مقایس��ه امالک مش��ابه در محل و ش��رایط روز معامالت و تحقیقات 
وسیع میدانی ارزش روز ششدانگ مورد کارشناسی مبلغ 40/000/000/000 ریال )چهل میلیارد ریال( برآورد 
و پیش��نهاد می گردد حدود اربعه ملک به حدود: ش��ماالً: اول دیوار و پنجره ای اس��ت بفضای حیاط خلوت دوم 
دیواریس��ت بفضای خیابان ش��رقاً: در 8 قس��مت دیوار و پنجره ای بفضای خیابان جنوباً: در 6 قسمت پنجره و 
دیوار و لبه تراس بفضاهای خیابان و حیاط غرباً: اول دیوار بدیوار اعیان قطعه یک تفکیکی دوم در 5 قس��مت 
دب و دیواریس��ت به پله اش��تراکی سوم دیوار بدیوار اعیان قطعه یک تفکیکی لذا تمامی ششدانگ پالک ثبتی 
فوق الذکر در قبال مبلغ 40/000/000/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 2/000/000/000 ریال حق 
مزایده و نیم عشر به مبلغ 1/600/000/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده 
مزایده میباشد و مزایده تمامی ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز چهارشنبه 
مورخه 1399/10/3 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد 
ش��د. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده 
مزایده اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در 
روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان 
ثبت اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد ش��عبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه 
مزایده در صندوق ثبت توس��ط خریدار و حضور خریدار در جلس��ه مزایده الزامی اس��ت. آ- 9909590 م.الف 

440 تاریخ انتشار: 1399/9/20
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجراییه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 9901630
بدی��ن وس��یله ب��ه محمدرضا ش��اد بهرتیم��وری ن��ام پدر:علیرضا تاری��خ تول��د: 1383/4/12  ش��ماره ملی : 
3861479044 ش��ماره شناس��نامه : 3861479044 ب��ه نش��انی : هم��دان- خیاب��ان پاس��داران-  فلک��ه 
پاس��داران - کوچ��ه اس��تخر الله -  کوچه مس��جد امام حس��ین )ع ( پ��الک 6 و صغری تیم��وری قدرتی نام 
پ��در:  ق��درت اله  تاریخ تولد : 1325/6/5 ش��ماره ملی: 4051879534  ش��ماره شناس��نامه: 6 به نش��انی : 
هم��دان – خض��ر - خیاب��ان آی��ت اله مدنی - کوچه س��عادت - پالک 184 ابالغ می ش��ود ک��ه خانم مهری 
ابراهیمی مهربه اس��تناد س��ند ازدواج: 25806،  تاریخ س��ند : 1381/6/30 ، دفترخانه ازدواج شماره 3همدان 
جهت وصول تعداد100 عدد س��که تمام بهارآزادی علیه ش��ما اجراییه صادرنموده و پرونده اجرایی به کالس��ه 
9901630 درای��ن اداره تش��کیل ش��ده و طبق گ��زارش م��ورخ 1399/8/25 و 1399/8/24 مام��ور ، امکان 
اب��الغ واقعی به ش��ما فراهم نگردیده اس��ت . لذا طبق م��اده 18 آیین نامه اجرا مف��اد اجراییه فقط یک مرتبه 
دریکی از روزنامه های کثیراالنتش��ارمحلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی 
که روزابالغ می ش��ود نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اق��دام ننمایید ، عملیات اجرایی جری��ان خواهد یافت.

 )م الف 1278(  آ-9909685 تاریخ انتشار : 20/ 9/ 1399

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان  احمداخوان  فرزند علی  اصغر  و تقی جورابچی  فرزند اس��داله با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود اعالم 
داشته اند که ششدانگ یک باب خانه که قبال به صورت دکان  آگهی شده  به پالک 1568 اصلی  و یک فرعی  
از 1568 اصلی واقع در  بخش ثبت یک قم که در  صفحه 254 دفتر21 طی ش��ماره 2285 به موجب س��ند 
قطعی 32808 مورخ 1360/02/10 دفترخانه 17 قم ثبت و  اسناد مالکیت  به شماره 458729 و 458730 به 
نام آقایان احمد اخوان  فرزند علی اصغر  به شماره شناسنامه 4161 و تقی جورابچی  فرزند اسداله  به شماره 
شناس��نامه 151 صادر و تس��لیم شده و به علت جابجایی  سند مالکیت مزبور مفقود  گردیده  و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است .لذا باستناد تبصره1 اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی می گردد 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 کتبا 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 ش��د.الزم به ذکر اس��ت که به موجب بخشنامه  23511 مورخ29/01/391 
ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  پالک 1 فرعی از 1568 اصلی و 1568 اصلی  به 1 فرعی  از 1568 

اصلی تغییر یافت./آ م الف:13384  آ-9909676
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه یک قم 

س���ند کمپانی و س���ند محضری ،برگ س���بز خودروی 
کامیون کش���نده مدل 1390 رنگ س���فید به ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره    42 ای���ران   11 534ع  انتظام���ی 
شاس���ی  ش���ماره  و   ISLE3753087726397
NADG4DY31BH608037 ب���ه مالکیت امیر عفیفه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
66
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز وان���ت پیکان م���دل 87 به رنگ س���فید و 
شماره انتظامی 265ن72 ایران 36 و شماره شاسی 
368906824 و ش���ماره موتور 11487060247 به نام 
هادی رمضان خواه فتح آبادی فرزند رجبعلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
09
70
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
09
70
4

برگ س���بز خ���ودرو س���واری پراید132 م���دل96 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موت���ور M13,5839416 و 
شماره شاس���ی NAS421100H1222777 به شماره 
انتظام���ی 488 ص 41 ای���ران 74 بنام علی صاحبی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
09
71
9

برگ س���بز ، س���ند کمپانی خودرو سواری پیکان 1600 
رن���گ س���فید روغنی م���دل 1378 ب���ه ش���ماره موتور 
11127800860 و شماره شاسی 78417394 به شماره 
انتظامی 251 و 23 ایران 12 به مالکیت علی جعفری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند دو برگ���ی )خری���دارو کارخانه( موتور س���یکلت 
احس���ان م���دل 1395رن���گ آبی ب���ه ش���ماره انتظامی 
0120 N 2 N 917146 97379 ایران 776  شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی G 9552809 125  بن���ام علیرض���ا 
مرادی فرزند محم���د مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است . ,ع
99
09
70
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز ، سند مالکیت وکارت خودروی پیکان 
وان���ت به ش���ماره انتظامی  32 ای���ران 472 ج 38 و 
شماره شاسی : NAAA36AA19G815560  و شماره 
موت���ور :  11487075669  متعل���ق ب���ه آق���ای ابراهیم 
عباس آب���ادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد  ,ع
99
09
66
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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راهپیشگیریازتورملجامگسیخته
اقتصــاد: میثــم پیله فروش، کارشــناس اقتصــادی با بیان 
اینکــه اگــر می خواهیم ســال آینــده تورم لجام گســیخته 
نداشــته باشــیم، فشــار بیشــتری بــه مــردم وارد نشــود و 
قــدرت مقاومت اقتصــادی کاهــش نیابد، چــاره ای جز رد 
کلیات بودجه وجود ندارد، نوشت: اعتبارات هزینه اي در 
بودجه 14۰۰ نســبت به ســال گذشته رشد ۶۰درصدی را 
نشــان می دهــد. دولــت با توجــه به انتخابات خــرداد ماه 
بنا دارد تا آنجا که می تواند در ســه ماه اول ســال هزینه 
کنــد و اقشــار مختلــف را بــه صورت مقطعــی راضی نگه 
دارد، اما این اقدام قطعاً به زیان منافع ملی و عامه مردم 

خواهد بود.

بیتوجهیبهمالیاتدربودجه1400
اقتصــاد: مهــدی مهرپــور، کارشــناس اقتصــادی نوشــت: 
بی توجهــی بــه مالیــات در الیحــه بودجــه 14۰۰عجیــب 
اســت. دولــت بــرای مالیات بر خانه   های خالــی در بودجه، 
2۰۰میلیارد تومان و مالیات بر امالک و خودروهای لوکس 
یک هزارو5۰۰میلیارد تومان تعیین کرده است! انگار قدرتی 
در دولــت، تعمــدی الیحــه را به گونه ای نوشــته  که اتکا به 

نفت بیشتر و اتکا به درآمدهای پایدار کمتر باشد!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 اوراق سلف، دولت بعدی را بدهکار 
و فروش نفت را غیرواقعی می کند

پورابراهیمــی،  محمدرضــا  اقتصــاد: 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفت وگــو بــا مهــر، بــا اشــاره بــه 
میــزان پیش بینی اوراق ســلف نفتی 
در بودجــه 14۰۰ نیز گفت: دولت در 
الیحــه بودجه ۷۰هزار میلیارد تومان 
اوراق ســلف نفتی را قرار داده است. 
اگــر این پیش فروش منجر به فروش 
واقعی شود، می تواند در دل 2۰۰هزار 
میلیــارد تومــان قــرار گیــرد و مفهوم آن اوراق نیســت؛ چون منجــر به فروش 
واقعی می شود. یعنی اگر دولت از طریق تسویه کاالیی به  جای تسویه نقدی 
نفــت را پیش فــروش کند و فیزیک کاال را تحویل دهد، موضوع فروش نفت 
در بودجه 14۰۰ ســاده تر می شــود. وی ادامه داد: اما اگر پیش فروش نفت از 
جنس اســتقراض باشــد، آسیب زاســت؛ چــرا که هم تعهــدات دولت بعد را 
با مشــکل مواجه می کند و هم فروش عددی که در حدود 2۰۰هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفتیم را غیرواقعی تر می کند. ما حتماً این را مورد توجه قرار 
می دهیم. وی درباره اوراق سلف ادامه داد: دولت در الیحه 14۰۰ این را آورده 
اســت که اگر درآمدهای نفتی محقق نشــد تا ســقف 2۰۰هزارمیلیارد تومان 
بتواند اوراق منتشر کند. مفهوم ساده آن این است که اگر در این سرفصل 
عــدد نفــت دیــده شــود و تحقــق پیدا کنــد، در ســال های بعد ایــن تعهدات 
هزینه هــای شــدیدی را متوجــه دولت بعدی می کند. وابســتگی مســتقیم و 
غیرمســتقیم بودجه به نفت افزایش  یافته اســت که مجلس در این زمینه 

ورود پیدا می کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز ترجیحی ضربه بزرگی 
به اقتصاد زد

رئیس اتــاق  خوانســاری،  مســعود  اقتصــاد: 
بازرگانــی تهــران گفــت: قانون مبارزه با فســاد 
ســال ۸۷ در مجلــس تصویــب شــد، اما پس 
از 1۳ســال هنــوز آن طــور کــه بایــد و شــاید 
نتوانســتیم بــا فســاد مبــارزه کنیــم و به جای 
مبارزه با علت، به معلول ها می پردازیم.  چند 
علــت مهم زمینه ســاز فســاد شــدند، یکی از 
آن هــا ســاختار غلــط اقتصــادی اســت کــه از 
پیش از انقالب این ســاختار وجــود دارد و در 
آن دولــت بــزرگ و بــا اقتصاد نفتی اســت که 
در  همــه بخش هــا دخالت دارد . خوانســاری 
در ادامه گفت: ارز  4هزار و 2۰۰تومانی ضربه 

 بزرگی به اقتصاد زد.

مسکن ملی چند درمی آید؟

هزینه ساخت مسکن 
براساس قیمت روز 

معــاون  حق شــناس،  جــواد  اقتصــاد: 
مسکن شــهری بنیاد مســکن، درباره افزایش 
هزینه ســاخت واحدهای مسکن طرح اقدام 
ملــی از متری 2میلیــون و ۷۰۰ هزار تومانی به 
متری بعضاً 5تا ۶میلیون تومان، به مهر گفت: 
این رقم قیمت تمام شــده ســاخت واحدهای 
مســکن ملی نیســت. این نرخ برای دعوت از 
ســازندگان تعیین شــده تا آن ها نرخ مورد نظر 
خــود را براســاس رقــم پایه به مــا اعالم کنند. 
بــه گفتــه وی، برخــی ســازندگان با پیشــنهاد 
ســاخت متــری ۳/۳میلیون، برنــده مناقصه 
شــده اند و قیمــت واقعــی آن رقمی اســت که 

سازنده  براساس قیمت های روز ارائه بدهد.

چهره

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

خبر

اصرار  مجلس بر رعایت اولویت ها در ریل گذاری  اصالحات اقتصادی  
 اقتصاد: مالک شریعتی، نماینده مجلس نوشت: اصالح نظام مالیاتی، مقدمه اصالح نظام بانکی و در نهایت اصالح نظام یارانه ای در کشور است. مجلس بر رعایت اولویت ها در ریل گذاری  اصالحات اقتصادی و جلب 

مشارکت بیشتر ثروتمندان به نفع طبقات ضعیف تر اصرار دارد.

 اقتصاد  بررســی آمارهای مربوط به عملکرد دولت 
در ســال ۹۸ نشــان می دهــد اســتقراض دولــت از 
صنــدوق توســعه ملی و اســتفاده از منابــع غیرقابل 
وصــول بانک مرکــزی در اقتصــاد کشــور، از عوامــل 
مهم و پیشــران تورم در دو ســال گذشته بوده است. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار 
گزارشــی بــا عنوان »بررســی عملکــرد قانــون بودجه 
و عملکــرد مالــی دولــت در ســال 1۳۹۸« با اشــاره به 
عدم تحقــق ۳۰درصــد منابع مصوب بودجــه در این 
ســال اعــالم کــرد: در ســال 1۳۹۸، از مجمــوع حدود 
صنــدوق  منابــع ارزی  از  اســتفاده  دالر  ۹میلیــارد 
توســعه ملی)حدود 1۰۰هــزار میلیــارد تومــان( بــرای 
جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷میلیارد دالر یعنی 
حدود ۸۰هزار میلیارد تومان )با احتســاب متوســط 
نــرخ دالر نیمــا(، از طریــق پایــه پولی و توســط بانک 

مرکزی تأمین شده است.
کارشناســی  بــازوی  گــزارش  بخــش »چکیــده«  در 
بــا   1۳۹۸ ســال  اســت:»بودجه  آمــده  مجلــس 
بیش بــرآوردی منابــع حاصــل از صــادرات نفــت و 

فراورده هــای نفتی، با رقم 44۸هزار میلیارد تومان به 
تصویب رســید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، 
تنهــا ۳1۷هــزار میلیــارد تومان از ایــن منابع در عمل 
تحقــق یافــت و دولت بــا کســری بودجه ای در حدود 
1۳1هزارمیلیــارد تومــان مواجــه شــد)این رقــم بــدون 
احتســاب 44هزار میلیارد تومان اوراق منتشــر شده 
براســاس مجوزهای قانون بودجه 1۳۹۸ اســت که در 
ادبیات اقتصادی، جزئی از کســری بودجه محسوب 
می شــود. بــه عبارتــی مجمــوع کســری بودجه ســال 
1۳۹۸، 1۷5هزارمیلیارد تومان است که 44هزارمیلیارد 
تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق 

مالی اسالمی پوشش داده شده است(.
بــه گفتــه مرکــز پژوهــش مجلس»با توجه بــه اینکه 
بخــش قابل توجهــی از منابع ارزی صندوق توســعه 
ملی، در حساب هایی قرار داشته که امکان دسترسی 
به آن ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط 
بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده که تأثیر 
خود را در تورم باالی ســال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹ نشــان 

داده است«.

تورم دو سال اخیر از کجا آمده است؟
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نایب رئیــس  میرتاج الدینــی،  اقتصــاد: 
مجلــس،  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون 
در گفت وگــو بــا خانه ملــت و با اشــاره به 
جلســه ایــن کمیســیون گفت: براســاس 
گزارش های دیوان محاســبات، 1۰ شــرکت 
برتر سودده و 1۰ شرکت با بیشترین زیان 
مشــخص شــدند که شــرکت ملی نفت 
ایران، بیشــترین ســود و شرکت بازرگانی 
داشــتند.  را  زیــان  بیشــترین  دولتــی، 
فاضــالب  و  آب  شــرکت های  همچنیــن 
و بــرق زیرمجموعــه وزارت نیــرو و برخــی 
بانک هــا هــم در رده شــرکت های زیانــده 

قــرار گرفته انــد. یکی دیگــر از بحث هــای 
زیربنایــی، موضــوع اســاس نامه شــرکت 
ملی نفت ایران اســت که تاکنون توســط 
هیچ دولتی به مجلس ارائه نشده است.

اقتصاد کالن

شرکت های سودده و زیانده دولتی
یک نماینده مجلس اعالم کرد

اقتصاد: یک مسئول در وزارت صمت، 
از بدقولی مرغداران برای تحویل مرغ به 
ازای دریافت نهاده دولتی خبر داد. به 
گفته ایلنا، این سخنان در حالی است 
سر  بر  می کنند  عنوان  مرغداران  که 
وزارت صمت  اما  بوده اند،  خود  تعهد 
حاضر به دریافت مرغ از آن ها نشده 
فشار،  کاهش  برای  بحران  زمان  در  و 
را متوجه مرغداران  از مشکل  بخشی 
اسدهللا نژاد،  حبیب  است.  کرده 
صنفی  انجمن  کانون  نایب رئیس 
هر  گفت:  کشور  گوشتی  مرغداران 

زمان که مازاد تولید مرغ اتفاق بیفتد، 
که  تعهدی  به  بی توجه  صمت  وزارت 
قرارداد بر گردن آن قرار داده، از تحویل 

گرفتن مرغ ها طفره می رود.

تولید

وزارت صمت با مرغداران بدعهدی کرد
ریشه گرانی از منظر تولیدکنندگان

عکس نوشت

نرخبیکاریدرتابستان:نرخبیکاریدرتابستان:55//1818درصددرصد
اقتصاد: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان »تحلیل 
شاخص های بازار کار در فصل تابستان 1۳۹۹« نوشت: در تابستان 
1۳۹۹ نسبت به تابستان 1۳۹۸، جمعیت بیکار 41۷هزار نفر کاهش 
داشــته کــه موجــب کاهش نرخ بیکاری به ۹/5درصد شــده اســت. 
بــا ایــن حــال ایــن رقم تا حدی گمراه کننده اســت. بررســی ها نشــان 
می دهــد 22/۳درصــد از بیــکاران و ۸/۹درصــد از جمعیت شــاغل 
تابســتان 1۳۹۸، در تابســتان 1۳۹۹ بــه جمعیــت غیرفعــال اضافــه 
شــده اند و در صورتــی کــه ایــن افــراد در جمعیــت جویــای کار لحاظ 

می شدند، نرخ بیکاری به 1۸/5درصد افزایش می یافت.

نظ�ر به اینکه ش�رکت برق منطقه ای فارس درص�دد احداث خطوط انتقال 2 مداره نیروی برق 66 کیلوولت از ایس�تگاه آت�ی 230 کیلوولت دهنو به 
ایس�تگاه 66 کیلوولت منطقه ویژه اقتصادی ش�یراز واقع در شهرستان شیراز استان فارس می باش�د، لذا بمنظور اطالع صاحبان اراضی و امالک واقع در 
مس�یر و حریم خط آتی االحداث فوق الذکر که بر روی نقش�ه ترس�یمی پیوس�ت مشخص گردیده اس�ت طبق مقررات جهت اطالع عموم آگهی می نماید و 

حریم خط مذکور بدین شرح اعالم می گردد.
حریم خط فوق الذکر بمیزان 8 متر از تصویر قائم سیم های کناری در طرفین آن بر روی زمین می باشد و هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و 

تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر 
و حری�م زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع 
نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل 
زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان 
ک�م ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون اس�تفاده از 
دکل حفاری، اکتش�اف و بهره برداری از معادن، 
راه س�ازی و اح�داث ش�بکه آبیاری مش�روط بر 
اینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای 
وزارت نی�رو و ش�رکت های ب�رق ایج�اد ننماید 
و س�بب ایجاد خس�ارت برای تأسیس�ات خطوط 
برق نگردد با رعایت ماده )8( تصویب نامه حریم 
خطوط برق مصوب 1394 بالمانع است. در این 
خص�وص بمنظ�ور جلوگی�ری از ب�روز خطرات 
جانی و ورود خسارت مالی باید اصول حفاظتی 

رعایت شود.
چنانچه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات،  ادارات، 
ارگان ها، نهادها و سایر اشخاص اعم از حقیقی و 
حقوقی در مسیر خط مورد نظر طرح هایی جهت 
اج�راء دارند حداکثر تا بیس�ت روز پس از درج 
آگهی بمنظ�ور اقدامات الزم به آدرس ش�یراز، 
خیابان زند، نبش خیابان فلس�طین، ش�رکت برق 

منطقه ای فارس مراجعه نمایند.
بدیهی اس�ت پ�س از انقضاء مهلت اعالم ش�ده، 
عملیات احداث خط فوق الذکر شروع می گردد 

و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. 
م.الف 8961  شناسه آگهی 1058794
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شیشه کشیدن به بهانه سفیدی پوست!
برنا: فرید براتی ســده، معاون سازمان بهزیستی کشور 
گفــت: یکــی از دالیل روی آوردن یکبــاره به مواد مخدر 
ســنگین در خانم ها این اســت که مثالً خانم ها به یک 
آرایشــگاه می رونــد و می شــنوند بــرای الغــری، زیبایی و 
سفیدی پوست، شیشه مفید است؛ پس برای رسیدن 
بــه ایــن ایده آل هــا یکبــاره ســراغ چنیــن مــاده مخدری 

می روند. 

 بزرگ ترین ناوگان امداد و نجات هوایی 
بدون ردیف بودجه!

ایســنا: محمدحسن قوســیان مقدم، دبیرکل جمعیت 
هــالل احمــر می گویــد: بزرگ ترین نــاوگان امدادونجات 
هوایــی کشــور در اختیــار جمعیت هالل احمر اســت و 
این ناوگان حتی در آتش سوزی جنگل ها و مراتع نیز به 
کار گرفته می شود، با وجود آنکه این پروازها هزینه های 
زیادی دارد اما متأسفانه برای این بخش ردیف بودجه 

خاصی پیش بینی نشده است.
 

پیگیر حذف کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هستیم
مهــر: ســعید رضــا عاملی، دبیر شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی گفــت: در مقاطع کارشناســی ارشــد و دکترا 
بــه دنبــال حــذف کنکــور هســتیم، امــا حــذف کنکــور 
نیازمنــد زمــان زیاد و دســت کم یکســال کار مقدماتی 
و تمهیــدات اســت، بنابرایــن بــرای ســال ۱۴۰۰ اتفاقی 
نخواهــد افتــاد و کنکــور به همین شــکل فعلــی برگزار 

می شود.  

تصویب تعرفه های خدمات روان شناسی و مشاوره 
چه شد؟

نظــام  ســازمان  رئیــس  حاتمــی،  محمــد  ایســنا: 
روان شناسی و مشاوره می گوید حدود یک سال است 
ایــن ســازمان تعرفه های پیشــنهادی خــود را به دولت 
ارائــه داده اســت امــا تصویــب آن بــه تعویــق می افتد. 
به دلیل نبود تعرفه مشــخص مشــاوره و روان شناسی 
مــردم  و در حــق  مــردم گرفتــه  از  هزینه هــای گزافــی 

اجحاف می شود. 

رتبه نخست در میزان دریافت رشوه و پارتی بازی
فارس: مجید فراهانی، عضو شــورای شهر تهران گفت: 
و مشــمئز کننده ترین صفاتــی  آزاردهنده تریــن  فســاد 
اســت کــه در مواجهــه با شــهرداری، شــهروندان را آزار 
می دهد و دیو هفت ســر فســاد آنچنان در این سازمان 
رخنه کرده که متأسفانه در میان همه دستگاه ها هنوز 
شــهرداری در دریافت رشــوه و پارتی بازی رتبه نخســت 

را دارد.

مخالفان واکسن »تفکر مالیخولیایی« دارند!
تســنیم: مینــو محــرز، عضــو کمیتــه علمی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: برخی گروه  ها در کشور ضدواکسن 
هستند که افکار مالیخولیایی دارند. می  گفتند با تزریق 
واکسن به دنبال وارد کردن عناصری به بدن هستند و 
نباید واکسن به بچه  ها هم تزریق شود که این مطالب، 
غیرعلمــی و نادرســت اســت و این ها مــردم را به بیراهه 

می  کشند.

رابطه جرایم با برجسته شدن سبک زندگی الکچری
ایســنا: ســرهنگ علــی محمــد رجبــی، رئیــس مرکــز 
تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتا 
ناجا گفت: در کشــور ما کاربران مجازی به ســادگی به 
صفحــات هجوم می برند و ناســزا می گویند، از ســویی 
ســبک زندگی »الکچری« در فضای مجازی برجســته 
شــده و خود، زمینه ای را برای ایجاد بســیاری از جرایم 

ایجاد کرده است.

چالش بطالت زمان در شبکه های مجازی 
وقتــی جامعــه ای زنــده و در حــال حرکــت اســت کــه خــود، نیازهایش را 
تأمیــن کنــد؛ یعنی اگــر آن جامعه برای تأمین نان نیازمند گندم اســت، 
خودش بتواند آن را تولید کند. اگر نیازمند صنعت و فناوری است و اگر 
به ســالح نیاز دارد خودش آن را تولید کند و یا آنکه در تعامل با ســایر 

کشورها از آن ها بخواهد این محصوالت را برای وی تولید کنند.
از سوی دیگر جامعه زنده، جامعه ای است که به روابط متراکم مستمر 
نیاز دارد. این موضوع توســط شــبکه های مجازی تحقق می پذیرد و این 
شبکه ها می توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند. اساساً یکی از محاسن 
فضای مجازی آن اســت که ابزاری برای شــتاب بخشیدن به ارتباطات و 
تأمیــن نیازهــا محســوب می شــود. بــا این حــال روی دیگر ســکه فضای 
مجازی، آسیبی است که در نتیجه سرگرم کردن جامعه به شکل گذران 
وقت به بطالت به وجود می آید؛ یعنی سرگرمی بیهوده ای که موجب از 
دست رفتن زمانی می شود که می توان آن را صرف فعالیت های مفیدی 

همچون مطالعه، ورزش، کار و تولید کرد.
عــالوه بــر آثــار پنهان شــبکه های مجــازی، برخــی از چالش هایــی که در 
شــبکه هایی نظیــر اینســتاگرام طراحــی می شــوند، اهدافــی منفــی را به 
جامعــه تزریــق می کنند و کاربران را به ســوی فســاد اخالقی، بی اخالقی 

اجتماعی و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر سوق می دهند.
یکی از مهم ترین راهکارهایی که می توان برای پیشگیری از به دام افتادن 
در چالش هــای فضای مجازی پیشــنهاد کــرد، مدیریت زمان و هدفمند 
بودن در زندگی اســت. فردی که در زندگی خود هدف و معنایی داشــته 
باشد ، وقت خود را صرف آن معنا و هدف می کند و ناخودآگاه از حرکت 
بــه ســوی رفتارهــای بیهــوده باز می ایســتد. با این توضیــح اگر بخواهید 
بــدون ایجــاد هــدف و انگیــزه، مانع وقــت گذرانی نوجوانــان و جوانان در 
فضــای مجازی شــوید خواســته ای غیرممکن را دنبــال می کنید؛ چرا که 
امــروزه فضــای مجازی، به فضایی قابل دســترس برای همه افراد تبدیل 
شــده و بــه دلیــل اســتفاده رو به گســترش از این فضــا در امور مختلف 
زندگــی، والدیــن نمی تواننــد مانع ورود فرزندانشــان به این فضا شــوند، 
اما می توانند با آگاه ســاختن آن ها از مزایا و معایب اســتفاده از فضای 
مجازی و همراه شــدن با فرزندان خود، آن ها را به ســوی اســتفاده مفید 
از این فضا هدایت کنند و با ایجاد فعالیت هایی خارج از فضای مجازی 
همچون فعالیت های علمی خارج از مدرسه، فعالیت های ورزشی، هنری 
و آشنایی با مشاغل متعدد آن ها را در محیط های متنوع قرار دهند تا 
وقــت آن هــا بــه بطالت نگــذرد و این حضــور به صرف رفتارهــای بیهوده 
همچــون پیوســتن بــه چالش هــای غیراخالقــی فضــای مجــازی منتهــی 

نشود.

 جامعه/عفــت زارع   نــزاع بــر ســر طــب 
ســنتی یــا طــب مــدرن و آکادمیــک همــواره 
وجود داشــته و نمی توان زمانــی را برای پایان 
آن در نظــر گرفت، چیزی شــبیه دعــوای اول 
بــودن مرغ یا تخم مرغ. طرفداران طب مدرن 
به تأثیرات ســریع و عمیق این طب اســتناد 
می کننــد و طرفــداران طــب ســنتی مدعــی 
هســتند طــب مــورد نظرشــان هماننــد طب 
مــدرن دارای عــوارض اســتفاده نیســت. از 
ایــن مصــداق و مثل هــا نیــز در ایــن نــزاع کم 
وجود ندارد. برای بررسی تفاوت و مشابهت 
این دو روش به ســراغ دکتر مهدی یوســفی، 
مکمــل  و  ایرانــی  طــب  دانشــکده  رئیــس 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد می رویم. وی 
با نگاهی متفاوت و منصفانه در این مورد به 

پرسش های ما پاسخ می دهد.

از نظر شــما آیا طب ســنتی مکمل طب   
نوین است یا در تضاد با آن قرار دارد؟

سازمان جهانی بهداشت برای مکاتب طبی 
یــک طبقه بنــدی دارد. از نظــر آن هــا همیــن 
طبی که رایج و یا به نام طب کالسیک است 
و نظــام ســالمت بیشــتر کشــورها بــر همین 
مبنا پایه گذاشــته شــده، طب نوین نام دارد. 
بعضی از کشــورها در پیشــینه تاریخی خود 
صاحب یک مکتب طبی هستند اما تعداد 
ایــن کشــورها خیلــی زیاد نیســت و بیشــتر 
به طــور مشــخص از چیــن، هنــد و ایــران در 
این زمینه یاد می شود. شیوه دیگری از طب 
هم وجود دارد که جزو این دو روش نیســت 
و از آن بــه عنــوان طــب مکمل یاد می شــود. 
در کشــور مــا ســه مکتب طبــی وجــود دارد؛ 
یکــی طــب رایــج کــه در دانشــگاه ها تدریس 
می شود، دیگری طب سنتی که به طب کهن 
و قدیم مرتبط است و باالخره بقیه روش های 
درمانی یا مکتب های طبی. مثالً در کشور ما 
طب ســوزنی، همیوپاتــی، کایروپرکتیــک و... 
جــزو طــب مکمل بــه حســاب می آیــد. نگاه 
ســازمان بهداشــت جهانــی هــم ایــن اســت 
کــه دانشــجویان پزشــکی و پزشــکان ضمــن 
آشــنایی با تمــام روش هــا، باید از هر روشــی 
که ایمن اســت، اثربخشــی بیشتر و عوارض 
کمتری دارد و در دســترس اســت برای بیمار 
اســتفاده کننــد. ایــن رویکرد وجود نــدارد که 
طب اصلی همان طب مدرن و امروزی است. 

فکــر می کنیــد علــت مخالفــت گروهــی   
از متخصصــان طــب نویــن بــا طــب ســنتی 

چیست؟
واژه طب ســنتی واژه درســتی نیســت، چون 
هیــچ جــا در کتاب هــای طبی قدیم ننوشــته 
اســم این طب، طب ســنتی است. منتها به 
لحاظ تاریخی وقتی قرار بر طبقه بندی است 
از عنوان امروزی و قدیم ) یا سنتی ( استفاده 
می شــود. علــت اصلی مخالفــت برمی گردد 
به اینکه میزان آشــنایی  دانشــگاه های علوم 
پزشکی ما با علوم انسانی خیلی کم است. 
وقتــی شــما داخــل یــک چارچــوب فکــری و 
مفهومــی بودیــد مثل طب رایــج که خودش 

یک پارادایم اســت و یک ســری مبانی دارد، 
برخــی مفاهیــم و روش هــای تشــخیصی و 
روش های درمانی دارد. همچنین طب چینی 
یــا ســوزنی هم خودش یــک پارادایم اســت. 
طــب ســنتی مــا هــم خــودش یــک پارادایــم 
است، تعدادی مبانی و روش های تشخیصی 
دارد و یکســری روش هــای درمانی. بر همین 
هــر  می گویــد  پارادایمــی  نظریــه  آن  مبنــا، 
پارادایمی اثربخشــی اش ثابت شــود، علمی 
اســت. اشــکال کار از اینجا شــروع می شــود 
که فلسفه علم می گوید قضاوت عام با یک 
عینــک یــا دیــدگاه صحیــح نیســت، ولی در 
کشــور ما که بخش عمده ای از متخصصان 
و مســئوالن در پارادایــم طــب رایج هســتند، 
بــا عینــک خودشــان  ایــن مــدل  از داخــل 
دربــاره طــب ســنتی قضــاوت می کننــد. بــه 
همیــن خاطــر تا نظرشــان را مثالً دربــاره زالو 
می پرســیم می گویند همــه این ها غیر علمی 
اســت. این جریان مثل این اســت که شــما 
در کشــور خودت نشســته باشی و بخواهی 
دربــاره آداب و رســوم و ادبیــات کشــورهای 
دیگــر قضــاوت کنــی و چون برایــت نامفهوم 
اســت، همــه را رد کنــی، در حالــی کــه بایــد 
برویم و آیین دیگر کشــورها را ببینیم و بعد 
خودمــان را جــای آن هــا بگذاریــم تــا بتوانیم 
درســت قضاوت کنیم.یکی از اشــکاالت این 
اســت کــه بیشــتر افــرادی کــه در طــب رایــج 
هســتند از فســلفه علــم و از تعریــف علم و 
شــاخص های علــم اطالعــات کافــی ندارنــد 
و فکــر می کننــد در دنیــا یــک طــب بیشــتر 
نداریم و آن هم فقط طب نوین اســت و هر 
چیزی که با طب نوین موافق بود قابل قبول 
اســت و هــر چــه بــا طب نویــن قابــل توجیه 
نبود رد شــدنی اســت. پس اگر می خواهید 

طب ســنتی را بشناســید و درســت قضاوت 
کنیــد باید ســر میز طب ســنتی بنشــینید، 
کتاب هایــش را بخوانید، مبانی اش را ببینید 
و ببینید آیا در این نظام فکری مثالً بادکش 

کردن جایگاه دارد یا ندارد.

آیا تمام نظریات طب ســنتی از دید شما   
قابل تأیید است؟

طــب  چــون  هیچ وجــه،  بــه 
یــک دانــش و روش  اساســاً 
اســت. در بســیاری  تجربــی 
مــا  حکمــای  هــم  مــوارد  از 
گفته انــد هــر فرضیــه ای کــه 
بــه ذهــن شــما می رســد باید 
آزمــون  مختلــف  مراحــل  از 
تجربی ســربلند بیرون بیاید. 
مثــالً اگــر می گویید این عرق 
گیاهــی بــرای فــالن بیمــاری 
خــوب اســت بایــد آن را بــه 
تعــدادی از بیمــاران بدهیــد 
ایــن  کنیــد  ثابــت  بعــد  و 
بیماران بهبود پیدا کرده اند. 
کتاب هــای طــب ســنتی مــا 
کتاب هــای مقدس نیســتند 
کــه بگوییــم در آن هــا هیــچ 

خدشــه ای نیســت و مــا تمــام قوانیــن دنیا 
را از آن ها اســتخراج می کنیم. این کتاب ها 
بــرای مــا مبدأ و منشــأ فرضیه هســتند که 
بایــد مــورد آزمون قرار گیرند. ممکن اســت 
تعــدادی در حــال حاضــر کارایــی نداشــته 
باشــد و برخی کارایی داشــته باشند. البته 
بخش هایــی از مبانــی طــب ســنتی منطبق 
با منطق و فلســفه اســت و باید با آن ها بر 

اساس منطق مواجه شد. 

افراط و تفریط هایی که بعضی از طرفداران   
طــب ســنتی دارنــد بیشــتر در چه مســائلی 

است؟
بعضــی از کســانی کــه خیلــی طرفــدار طــب 
قدیــم هســتند از اصول طب رایج و فســلفه 
علــم خبــر ندارنــد و گرفتــار همــان مشــکلی 
هســتند کــه عــده ای از اســتادان طــب رایــج 
گرفتــارش هســتند؛ مثــالً می گوینــد در طب 
سنتی آنتی بیوتیک یا واکسن 
نداریــم. در واقــع هــر دو گــروه 
لبــاس همدیگــر را بــه اشــتباه 
افــراط و  پوشــیده اند و دچــار 

تفریط شده اند.

طــب    معتقدنــد  عــده ای 
اســت  قــادر  حتــی  ســنتی 
بیماری های صعب العالجی را 
کــه درحال حاضر طب مدرن 
اســت  عاجــز  آن  درمــان  از 
درمــان کنــد؛ آیا ایــن موضوع 

قابل تأیید است؟
ادعا که کار ســختی نیســت؛ 
اثباتــش مهم اســت. بعضی 
کتاب هــای  در  بیماری هــا  از 
صعب العــالج  قدیــم  طــب 
 ، هــا  ســرطان  مثــل  انــد،  شــده  معرفــی 
واریس های پیشرفته، صرع، سل و بسیاری 
از بیماری هــای دیگــر. اگــر این طــور بــود کــه 
بسیاری از بیماری های سخت را بتوان عالج 
کرد، پس چرا بعضی از حکمای ما در ســن 
جوانی بر اثر بیماری های ســخت و گوناگون 
از دنیــا رفتنــد؟ بنابرایــن چنیــن حرف هایی 
بیشــتر ادعاســت تــا اینکــه جنبــه علمــی 
داشــته باشد. کســانی که این گونه ادعاها را 

دارند همان هایی هســتند کــه بخش عمده 
کتاب هــای طــب قدیــم را نخوانده انــد و بــر 
اســاس تعصب و یا سیاست زده کردن طب 
با گرایش های خاص خودشــان این حرف ها 

را عنوان می کنند.

برای اینکه درک منطقی از طب قدیم در   
جامعــه ارائه کنید و چهــره واقعی تری از این 
طــب بــه متخصصان طــب مــدرن و جامعه 
نشــان دهیــد چــه راهکارهایــی را پیشــنهاد 

می کنید؟
مســئوالن بایــد اجــازه دهنــد مکتــب طبی 
در دانشــگاه ها رشــد کنــد، بــه ایــن مفهوم 
که عده ای پژوهشــگر و پزشــک کتاب هایی 
را ارزیابــی و پاالیــش کننــد و بســیاری از 
روش های درمانــی منطقی را مورد آزمایش 
کــه  زمانــی  تــا  چــون  دهنــد  قــرار  بالینــی 
مطالعــه، تحقیــق و مباحثــه نکنیــد نتیجه 
درســت نمی گیرید. هژمونی رسانه باید در 
خدمــت ایــن نگاه باشــد نــه اینکــه بعضی 
مطبوعات یا صداوسیما کارشناسی را جلو 
دوربیــن می برند که نــه تخصص و مطالعه  
دارد و نــه ادبیــات طب جدیــد را می داند و 
شــروع می کند به نســخه پیچیدن و درمان 
کــردن و مــردم هــم فکر می کنند هــر چه از 
رادیو و تلویزیون پخش شــد درست است. 
یکــی از خطاهــای فاحــش رســانه های ما و 
به خصــوص صداوســیما همیــن اســت کــه 
در انتخــاب کارشناســان ایــن رشــته دقــت 
کافــی ندارند. یک تهیه کننده به هر دلیلی 
از فــردی خوشــش می آیــد و بــدون اینکــه 
بپرســد از کجا مدرک گرفته، ممکن اســت 
بــرای جــذب مخاطــب، از او اســتفاده کند. 

این ها همه برای رسانه آفت است.

یک متخصص طب سنتی در گفت وگو با قدس:

برای قضاوت درباره طب سنتی باید به اصول آن آشنا بود
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گردشگری

وزارت بهداشت هشدار داد

 تور کاسبان کرونا 
با وعده واکسن 

ایســنا: کیانــوش جهانپــور، رئیــس مرکــز 
وزارت  اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط 
بهداشــت، تبلیغاتــی نظیــر »تــور ترکیــه 
و امــارات ویــژه تزریــق واکســن کرونــا« را 
نیــاز  از  و سوءاســتفاده شــیادان  جعلــی 
مردم دانســت. وی گفت: واکسیناســیون 
همگانــی جمعیت در شــرایط فعلی حتی 
بــازه زمانــی یکســاله نیــز بــرای هیــچ  در 

کشوری مقدور و متصور نیست.
جهانپور افزود: در چنین شرایطی کشوری 
برای تبعه کشورهای دیگر، عموماً نمی تواند 
امکان تزریق واکســن داشــته باشد، عالوه 
بــر اینکــه واکســن، بــرای ایمن ســازی قبل 
ســفر اســت، نــه پــس از ســفر. بنابرایــن 
چنیــن تبلیغاتــی، فرصت طلبــی شــیادان 
اســت که با سوءاســتفاده از نیــاز مردم به 
دنبــال کالهبــرداری هســتند و یا اینکه در 
کل، فضاســازی اســت. مــردم نیــز فریــب 
شــیادان و شــارالتان ها را نخورنــد و اخبار 
مرتبط را از وزارت بهداشــت و رســانه های 

رسمی پیگیر باشند.

بهداشت و درمان

یک مقام مسئول:

طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی رایگان است

ایســنا: دکتر پیرحســین کولیونــد، رئیس 
قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی 
و جداسازی مدیریت کرونا گفت: فعالیت 
قاســم  شــهید  طــرح  پشــتیبانی  قــرارگاه 
ســلیمانی در قالب بیماریابی، جداســازی 
و آمــوزش هموطنــان برای کاهــش بیماران 
مبتال به کووید١٩ آغاز شده که پشتیبانی 
این طرح به عهده سازمان اورژانس کشور 

است. 
وی همچنیــن خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
هدف گــذاری کــه طبــق ســند طــرح انجــام 
شــده پیــش می رویــم و ان شــاءهللا بــه آن 

اهداف می رسیم. 
تمــام  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  کولیونــد 
تجهیــزات و لــوازم حفاظــت فــردی بــرای 
افــرادی که قرار اســت در این طرح حضور 
داشته باشند تهیه شده؛ مردم عزیز برای 
ایــن طــرح هزینــه ای پرداخــت نخواهنــد 
کرد. پیگیری ها از ســوی وزارت بهداشــت 
انجام شــده و تیم های ما از بسیج جامعه 
پزشکی، وزارت بهداشت و... خواهد بود. 

خانه و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

پادکست گفت وگوی ملی 
خانواده رونمایی می شود

امــور  در  جمهــور  رئیــس  معــاون  ایرنــا: 
زنــان و خانــواده از رونمایــی از نخســتین 
 پادکســت ملی خانــواده در روزهای آینده 

خبر داد.
وی گفت: شیوع کرونا و تأکید بر قرنطینه 
خانگی ســبب شده ســاختار و کارکردهای 
خانــواده تغییــر کنــد و بــه همــان نســبت 
شــاید عــوارض و پیامدهایی بــرای هر یک 

از اعضای خانواده داشته باشد. 
بــا توجه به ایــن موضوع، طرح گفت وگوی 
ملی خانواده کار خود را با ارائه پادکست ها 

دنبال می کند.
هــدف مــا اســتحکام و اهمیــت خانــواده 
است که در این راستا پادکست های رادیو 
نســل و خانــواده ارائــه شــده و در روزهــای 
آینــده نخســتین پادکســت ملــی خانواده 

رونمایی می شود.
تــالش  پادکســت  ایــن  افــزود:  ابتــکار 
گفت وگــو  و  ارتباطــی  مهارت هــای  دارد 
اشــاعه  مجــازی  فضــای  در  شــکلی   بــه 

پیدا کند.

آموزش

یک مقام مسئول خبر داد

توقف تبلیغات بی حد و حصر 
کنکور در رسانه ها

مهــر: قائــم مقــام ســتاد علــم و فنــاوری 
گفــت:  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای 
تبلیغات بی حد و حصر مؤسسات کنکور 
در رســانه ها آســیب بســیار مهمــی دارد؛ 
ایــن موضوع موجــب تصویــب مصوبه ای 
در شــورا شــد کــه جلــو این گونــه تبلیغات 
مؤسســات آموزشــی بــدون مجــوز دربــاره 

کنکور را در صدا و سیما ممنوع کند.
ایــن  فعــالً  افــزود:  کبگانیــان  منصــور 
سیاســت ها در مقطع کارشناســی است؛ 
ایــن مؤسســه ها بایــد از آمــوزش و پرورش 

مجوز داشته باشند. 
وی در همیــن خصوص افزود: مســئولیت 
فعالیت هــای  بــه  پاســخگویی  و  نظــارت 
غیرمجــاز ایــن مؤسســه ها بــر عهــده ایــن 
وزارتخانــه اســت کــه مرجع صــدور مجوز 
کــه  داریــم  تبصــره ای  همچنیــن  اســت. 
اســت  موظــف  ســیما  و  صــدا  ســازمان 
فعالیت تبلیغی مؤسســه های آموزشــی و 
کمــک آموزشــی بــدون مجــوز از آموزش و 

پرورش را ممنوع و متوقف کند.

محیط زیست

کارشناس محیط زیست: 

ایرانی ها چهار برابر دنیا کیسه 
پالستیکی مصرف می کنند!

باشــگاه خبرنــگاران جــوان: ایرانی ها چهار 
برابــر مصــرف جهانی، کیســه پالســتیکی 
مصــرف می کننــد کــه می تواند آســیب به 

محیط زیست وارد کند.
سعیددانشــی، کارشــناس محیط زیست 
ایــران  گفــت:  مطلــب  ایــن  بیــان  ضمــن 
جــزو پنــج جامعــه نخســت مصرف کننده 
پالســتیک در سراســر دنیاست و مصرف 
بیش از حد کیســه های پالستیکی نشان 
از مصــرف بی رویــه انــواع انــرژی و مصرف 
قابل توجهی آب و تولید و انتشار گاز های 

گلخانه ای دارد.
تجزیــه ظروف پالســتیکی و یکبار مصرف 
۳۰۰ تا ۶۰۰ سال طول می کشد و سوزاندن 
آن هــا نیــز ســبب انتشــار گاز هــای ســمی 
خطرناک در محیط و هوا می شــود؛ عالوه 
بــر ایــن، ســاالنه بســیاری از حیواناتــی که 
در زنجیــره غذایی مــان از آن هــا اســتفاده 
می کنیم به دلیل خوردن پالســتیک جان 
خود را از دســت داده و یا با مصرف آن ها 

وارد زنجیره غذایی ما نیز شده اند.

دستچین
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یادداشت

مسعود عالمی-جامعه شناس و استاد دانشگاه

یکی از خطاهای 
فاحش مربوط به 

رسانه ها و به خصوص 
صداوسیما این 

است که در انتخاب 
کارشناسان این رشته 

دقت کافی ندارند

بـــــــرش

تا خرداد 1400، واکسن های ایرانی قابل تزریق در جامعه است  مهر: دکتر مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: در حال حاضر هفت شرکت دانش بنیان وارد حوزه تولید واکسن 
کرونا شده اند. این شرکت ها روی چهار نوع واکسنی که در دنیا وجود دارد تمرکز کرده اند. دو تا سه شرکت روی دو سه نوع واکسن مشترک فعالیت می کنند. عزم اینکه واکسن داخلی تقویت شود ایجاد و تصمیماتی 

گرفته شده که از واکسن سازها حمایت شود؛ قطعاً با اجرای این تصمیمات، کشور سال آینده واکسن خواهد داشت و تا خرداد 1400، واکسن های ایرانی قابل تزریق در جامعه است.
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

پروفسور »کامل حواش« استاد فلسطینی دانشگاه بیرمنگام در گفت وگو با قدس:

»بایدن« در مسئله فلسطین دنباله رو »ترامپ« است
 جهــان/ ســلطان پور- زارع  پروفســور کامــل 
اسحق حواش، از 28سال پیش استاد دانشگاه 
بیرمنگام انگلیس اســت. الحــواش یک فعال 
حقوق بشر فلسطینی و یکی از خوشنام ترین 
اعضای جمعیت فلسطینیان ساکن انگلیس 
اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه حــدود 10ســال 
نایب رئیس کمپین ضداسرائیل بوده و همچنین 
انگلیس فلســطین  دوزبانــه  شــبکه  رئیــس 
اســت. الحواش به واسطه فعالیت هایش برای 
فلسطین توسط اسرائیلی ها از سفر به سرزمین 
آبــا  و اجــداد ی اش محــروم شــده اســت. او در 
ســال 2017 زمانی که می خواســت برای بازدید 
از خانــواده اش بــه قــدس شــرقی برود با پاســخ 
منفی صهیونیست ها روبه رو شد و مجبور شد 
فــرودگاه بن گوریــون را به مقصد انگلیس ترک 
کند. به مناســبت تغییر قدرت در آمریکا از او 
درباره نسبت بایدن با معامله قرن پرسیده ایم. 
پرسش وپاسخ کوتاه ما با پروفسور الحواش را در 

ادامه می خوانید.

به نظر شما چرا همه گروه های فلسطینی    
طرح »معامله قرن« را رد کرده اند؟

گروه هــای فلســطینی بــه ایــن دلیــل »معامله 
نمی توانــد حقــوق  کــه  کرده انــد  رد  را  قــرن« 
مــردم فلســطین را تأمیــن کنــد. ایــن قــرارداد 
کامــاً یک طرفــه بــه نفــع اســرائیل اســت و 
فلســطینیان را ملــزم بــه گذشــتن از تمامــی 
حقــوق سیاســی خود بــرای رســیدن به بهبود 
وضعیــت اقتصادی می کند. همچنین در این 

قرارداد، بیت المقدس از تمامی مذاکرات پیش 
رو کنــار گذاشــته شــده و بــه عنــوان پایتخــت 
اســرائیل معرفــی می شــود. همچنین شــرایط 
بــرای بازگشــت پناهجویان فلســطینی در این 
قرارداد گنجانده نشده و فلسطینیان را مجبور 
بــه پذیــرش آن قســمت هایی از کتاب مقدس 
می کنــد کــه ســرزمین ها را مربوط بــه یهودیان 
می داند. همچنین به اســرائیل حق حاکمیت 
کامل بر تمامی این ســرزمین حداقل از جنبه 
امنیتی آن داده شــده است. در این قرارداد به 
هرگونــه آینده ای در خصوص کشــور یکپارچه 
فلسطین خاتمه داده شده و فلسطینیان را به 
زندگی در قسمت های مختلفی مجبور می کند 
کــه تنها به وســیله پل ها، تونل هــا و جاده های 
متعدد به یکدیگر راه دارند و صهیونیست ها 

می تواننــد در هــر زمــان کــه بخواهنــد آن هــا را 
ببندند. در مجمــوع این یک قرارداد ناعادالنه 
است که بر اساس ملزومات قانونی بین المللی 

طراحی نشده است.

حــاال کــه به نظــر می رســد دولــت ترامــپ   
به پایان رســیده آیا این قرارداد آینــده ای دارد و 

آیا بایدن راه ترامپ را خواهد رفت؟
بعید به نظر می رسد بایدن به تمامی جنبه های 
قــرارداد قــرن وفــادار بمانــد. او رغبتی به عوض 
کردن تصمیمات دولت ترامپ مبنی بر الصاق 
شــرق بیت المقــدس و همین طــور بلندی های 
جــوالن از ســوریه ندارد. همچنیــن بازگرداندن 
ســفارت آمریــکا بــه تل آویــو نیــز کامــاً دور از 
ذهــن اســت. البته این احتمال وجــود دارد که 

بایدن دوباره مذاکرات را با دو طرف فلسطینی و 
اسرائیلی از سر بگیرد و ممکن است اختصاص 
بودجــه  آژانــس امدادرســانی و کاریابــی بــرای 
آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک را نیز دوباره 
شروع کند. او احتماالً کنسولگری فلسطین در 
بیت المقــدس و کنســولگری آمریکا در شــرق 

بیت المقدس را نیز دوباره راه اندازی کند.

اگــر بایدن بر اجرای قرارداد قرن اصرار کند   
فلسطینیان چگونه برخورد خواهند کرد؟

فرقی نمی کند این قرارداد را ترامپ عرضه کند 
یا بایدن، در هر صورت چنین قراردادی توسط 

فلسطینیان مورد قبول واقع نخواهد شد.

فلسطینیان چگونه می توانند در مقابل این   
قرارداد مقاومت کنند؟

پیــش از انتخــاب بایــدن، فلســطینیان تاش 
زیادی برای برقرار شــدن صلــح میان گروه های 
فلســطینی و اتحاد دوباره این گروه ها داشتند 
کــه بــه پایــان اختاف ها میــان فتــح و حماس 
منجــر می شــد. چنیــن اتفاقــی بــرای پیگیری 
مقاومــت فلســطین بســیار مهم بــود. اگرچه 
تصمیــم اخیــر ســران تشــکیات خودگــردان 
بــا  امنیتــی  از ســرگیری همکاری هــای  بــرای 
اســرائیلی ها، آینــده چنین مصالحــه ای میان 
گروه های فلسطینی را در ابهام فرو برده است 
و به نظر می رســد با این کار، توســعه مقاومت 
مردمی فلسطین و تشدید عملیات ها مقابل 

اشغالگری نیز دچار توقف خواهد شد.

احضار سفیر روسیه در تل آویو پس از اظهار 
نظر درباره حمالت رژیم صهیونیستی

 مشکل منطقه
 اسرائیل است نه ایران

العالم: سفیر روسیه 
در فلسطین اشغالی 
ضمن انتقاد شــدید 
رژیــم  تجــاوزات  از 
علیه  صهیونیســتی 

ســوریه و اقدام های متجاوزانه آن در دیگر 
کشــورهای منطقه، بــه صراحت اعام کرد 
نــه  اســت  اســرائیل  مشــکل خاورمیانــه، 
ایــران. »آناتولــی ویکتــوروف« همچنیــن با 
اشــاره بــه حمله  هــای هوایی متعــدد رژیم 
بــه ســوریه تصریــح کــرد:  صهیونیســتی 
این اســرائیل اســت که به حزب هللا حمله 
می کنــد نــه حــزب هللا بــه اســرائیل. در پی 
وزارت  توســط  ویکتــوروف  اظهــارات  ایــن 
امور خارجه رژیم صهیونیســتی احضار و 

مجبور به ارائه توضیحات شد.

ایســنا: حزب هللا لبنــان از بهاء الحریری 
بــه دلیــل اتهــام بــه ایــن حــزب مبنــی بر 
دســت داشــتن در انفجــار بنــدر بیــروت 

شکایت کرد.
فاکس نیوز: گارد ملی ایالت ویسکانسین 
آمریــکا اعــام کــرد یــک فرونــد جنگنده 
اف1۶ فالکــن اعزامــی تیــپ هوایــی صــد 
شــب   8 ســاعت  گارد  ایــن  پانزدهــم  و 
سه شــنبه در شبه جزیره علیای در ایالت 

میشیگان سقوط کرد.
آناتولی: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه با اشــاره به احتمال تحریم کشورش 
توســط اتحادیــه اروپــا گفــت: تحریم هــای 
پیشــنهادی اروپا، مشــکل خاصی برای ما 
ایجاد نمی کند و ما به دفاع از حقوق خود 

ادامه می دهیم.

العتیبه: هنوز قضاوت درباره پرونده قطر زود است

 ساز ناکوک امارات 
درباره آشتی با قطر

در  واشــنگتن  در  امــارات  ســفیر  ایســنا: 
جنگنده هــای  خریــداری  دربــاره  ســخنانی 
اف۳۵ از آمریــکا تصریــح کــرد: فرماندهــان 
ایــن  فــروش  موافــق  آمریــکا  دفــاع  وزارت 
یوســف  هســتند.  امــارات  بــه  جنگنده هــا 
العتیبــه دربــاره بحران میان اعضای شــورای 
همــکاری خلیج فارس با قطر نیز تأکید کرد: 
من معتقدم نشانه هایی از پیشرفت در این 
باره وجود دارد. با وجود این همچنان مواردی 
وجــود دارنــد کــه طرف های مختلــف باید به 
آن هــا متعهد باشــند. وی در این بــاره افزود: 
درصــورت پایبنــدی بــه تعهــدات یــاد شــده، 
وضعیــت امیدوارکننده خواهد بود؛ فرصتی 
بــرای مصالحــه محقــق می شــود امــا هنــوز 
قضاوت و حکم دادن در این باره زود است.
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نابرابری نژادی ادامه داردتداوم فعالیت داعش در عراق

قتل یک جوان سیاه پوست به دست پلیس آمریکاانفجار دو چاه نفتی در کرکوک
در  نفــت  چــاه  دو  جهان/علــوی: 
میدان  هــای نفتــی خبــاز واقع در شــمال 
و  شــد  منفجــر  چهارشــنبه  روز  عــراق 
بــرای مهــار آتــش ناشــی  آتش نشــانان 
از انفجــار بــه ســرعت در محــل حادثــه 
حاضــر شــدند. بــه گــزارش رویتــرز، ایــن 
میــدان نفتــی در 20 کیلومتــری جنــوب 
غرب کرکوک واقع شده و روزانه 2۵ هزار 
بشــکه نفــت تولیــد می کنــد. خبرگزاری 
ایرنــا بــه نقــل از یــک منبــع نزدیــک بــه 
پلیس عراق اعام کرد عناصر داعش در 
انفجار دو چاه میدان نفتی خباز با بمب 

دســت داشــته اند و تاش آتش نشــانان 
انفجارهــا  از  ناشــی  آتــش  مهــار  بــرای 
همچنان ادامه دارد. عراق در سال 2017 
میادی پس از ســه ســال نبــرد، پیروزی 
بــر گروه تروریســتی داعــش را اعام کرد 
امــا عناصــر و هســته های پراکنــده ایــن 
گروه تروریســتی هنــوز در برخی مناطق 
نینــوا،  کرکــوک،  »دیالــه،  اســتان های 
فعــال  بغــداد«  و  االنبــار  صاح الدیــن، 
هســتند. نیروهــای امنیتــی عــراق بــرای 
پاکســازی کامل این مناطق از وجود این 

عناصر تروریست تاش می کنند.

جهان/علوی: پلیس آمریکا در جنایتی 
دیگر علیه اقلیت های نژادی، یک جوان 
سیاه پوست را در مقابل منزلش به ضرب 
گلولــه از پــای درآورد. بــه گــزارش فارس، 
معــاون کانتــر منطقــه کلمبــوس ایالت 
اوهایــو، روز جمعــه »کیســی گودســن« 
شــهروند سیاه پوست آمریکایی را با این 
ادعا که او ســاح گرم در دســت داشــته، 
با شــلیک گلوله به قتل رســانده اســت. 
خانواده این جوان سیاه پوست 2۳ ساله 
ادعــای پلیــس را رد کــرده و می گوینــد او 
هنگامــی کــه از دندانپزشــکی بازگشــته 

بود، در حالی که مقابل درِ منزل ایستاده 
و ســاندویچی در دست داشت از ناحیه 
کمــر مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت. 
دفتــر دادســتانی اوهایــو روز سه شــنبه 
اعــام کــرد بــا همــکاری اداره تحقیقــات 
فــدرال )اف بی آی( و شــعبه حقوق مدنی 
وزارت دادگســتری، ایــن پرونــده را مــورد 
بررسی قرار خواهند داد. حامیان حقوق 
سیاه پوســتان و اعضــای جنبــش »جان 
سیاه پوســتان اهمیت دارد« قصد دارند 
در شــهر محل وقوع این قتل دســت به 

تجمع اعتراضی بزنند.

 چرا مردم در اقلیم کردستان عراق 
به خیابان آمده اند؟

با به خشونت کشیده شدن اعتراض ها در استان سلیمانیه در منطقه کردستان 
عــراق، دســت کم ۶ نفــر کشــته و ده هــا نفــر زخمی شــدند. مقام هــای این منطقه 
مقــررات منــع آمــد و شــد وضع کرده انــد و اربیل، امروز یک هیئــت بلندپایه برای 
یافتن »راهکاری فوری« به بغداد اعزام می کند. مقامات اقلیم کردستان عراق که 
ســال گذشــته ناظــر اعتراض ها و آشــوب ها در مناطــق میانه و جنوبی عــراق بوده 
و از درگیــر شــدن دولــت مرکزی با ناامنی خشــنود بودند، این بار شــاهد ســرایت 
خشــم شــهروندان کرد عراقی علیه شرایط ناگوار اقتصادی اقلیم و عدم پرداخت 
حقوقشان هستند. اعتراض هایی که حاصل آن تاکنون چندین کشته و به آتش 

کشیده شدن مقر احزاب اصلی کردی در سلیمانیه بوده است.
این شرایط ناگوار حاصل رفتارهای غیرقانونی مقامات اقلیم در پرداخت نکردن 
وجــوه حاصــل از درآمدهــای صــادرات نفــت بــه دولت مرکــزی در بغداد اســت. 
موضوعی که ســبب شــد پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردســتان – که تعداد 
واقعــی آن هــا روشــن نیســت – توســط بغــداد متوقــف و وضعیــت ســهم اقلیم 
از بودجــه سراســری نیــز همچنــان در شــرایط ابهام باقی بماند. هــر چند بغداد 
پیشــنهاد داده بــود خــود، حقــوق کارمندان کرد را به جــای پرداخت به اربیل به 
طور مســتقیم به حســاب کارمندان واریز کند اما به دالیل مشــخص تاکنون با 

مخالفت اربیل روبه رو شده است.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز اعتراض ها و آشوب های اکتبر در مناطق مرکزی 
و جنوبی عراق، اکنون مناطق شمالی کشور نیز با همان بحرانی روبه رو شده اند که 

مناطق شیعه نشین عرب مدت هاست با آن دست به گریبان هستند.
ناتوانی دولت اقلیم به مانند دولت بغداد در توزیع منابع میان شهروندان و بهبود 
شــرایط زندگی آنان در حال حاضر چالش بســیار بزرگی اســت که دیگر نه تنها 
بغداد بلکه منطقه شــمالی را نیز به صورت بالفعل تهدید می کند و چنانچه راه 
حل سریع و ریشه ای برای آن پیدا نشود، می تواند به دیگر مناطق اقلیم کشیده 
شده و سیاستمداران کرد را با چالش جدی مواجه کند. چالشی که در یک سوی 

آن دولت مرکزی بغداد و در سوی دیگر آن شهروندان کرد عراقی قرار دارند.
اربیــل بــرای خروج از شــرایط فعلی چاره ای جز تمکین خواســته مرکز در موضوع 
درآمدهــای نفتــی نــدارد و پارلمان عراق و احزاب مؤثــر آن می توانند با بهره برداری 
از شرایط موجود و همراه کردن برخی شخصیت ها و احزاب کردی، فشار خود بر 

اربیل را بیشتر کنند.
تحوالت اخیر در سلیمانیه نشان داد شرایط در اقلیم شکننده و مستعد ناآرامی 
اســت و مواضع شــخصیت های کرد علیه یکدیگر در این بحران و تفاوت نظرهای 
جدی آنان به ویژه میان یکیتی )اتحادیه میهنی کردستان( و پارتی )حزب دموکراتیک 
کردستان( نیز نشانگر وجود گسل های بالقوه کردی - کردی است که می تواند در 
بحران های بزرگ، سر باز کند. ساختار سیاسی موجود در اقلیم، همانند بغداد از 
عدم شفافیت، فساد گسترده و احزاب و خاندان های انحصارطلب رنج می برد و 
این شرایط دیر یا زود نتایج خود را در کردستان عراق نشان خواهد داد. آنچه را در 
سلیمانیه رخ می دهد نباید به سادگی به دلیل بحران پرداخت حقوق ها در نظر 
گرفت. اعتراض های شــهروندان کرد عراقی نزدیک به یک دهه اســت که در آنجا 

آغاز شده و مبارزه با فساد مقامات اقلیم فصل مشترک همه آن ها بوده است.
بحــران فعلــی ممکــن اســت در نهایت بــا راهکارهایی مقطعی به پایان برســد اما 
چنانچه اختافات اربیل و بغداد به طور جدی حل و فصل نشود و با خاستگاه های 
فســاد در اقلیم مبارزه نشــود، چالش های کوچک در آینده می تواند در سرتاســر 
عراق بحران های بزرگ تری بیافریند و مشــروعیت نظام سیاســی کشور را بیش از 

پیش تضعیف و متزلزل کند.
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یادداشت

 سیدرضا قزوینی غرابی؛ کارشناس مسائل عراق

 راشــاتودی/ امیر محمد ســلطان پور   تحقیق جدیدی که 
از طرف بنیاد مطالعاتی JRF صورت گرفته نشــان می دهد 
طولی نخواهد کشــید که 2 میلیون نفر دیگر از دسترســی 
به ملزومات روزمره زندگی خود باز می مانند. در سال 2019 
بیش از یک میلیون خانوار معادل 2.4 میلیون نفر از مردم 
بریتانیا جزو خانواده های نیازمند بوده اند. این عدد نسبت 
بــه ســال 2017 افزایشــی ۳۵ درصــدی را نشــان می دهــد. 

همچنیــن ۵۵0 هــزار کودک از رســیدن بــه الزامات ابتدایی 
محروم بوده که افزایش وحشتناک ۵4 درصدی را نسبت 

به سال 2017 نشان می دهد.
ایــن ســازمان مطالعاتی مبنــای نیازمندی خانــواده را قادر 
نبودن فرد به فراهم کردن دو یا بیشــتر موارد مورد نیاز از 
ملزومات ابتدایی زندگی شامل سرپناه، خوراک، گرمایش، 
روشــنایی، پوشاک و سرویس بهداشتی در نظر می گیرد. 

همچنیــن اگــر درآمــد خانــواده ای آن قــدر پایین باشــد که 
نتواند به تنهایی از پس فراهم آوردن این موارد برای خود 
بر بیاید جزو خانواده های نیازمند است. بنا بر یافته های 
JRF بیشتر از نیمی از افراد نیازمند در بریتانیا در فراهم 
آوردن خــوراک کافــی بــرای خــود ناتــوان و 49 درصــد فاقد 
پوشــاک مناسب هستند. یک سوم خانواده های نیازمند 

در بریتانیا نیز تأکید کرده اند هیچ درآمدی ندارند.

رصـد

نتایج تحقیق یک مؤسسه مالی

واکنش دیرهنگام سازمان ملل به بلوا در فرانسه2میلیوننفربهفقیرانانگلیسیاضافهمیشود

انتقاد در وقت اضافه
رویتــرز: پــس از چند هفته کشــمکش بین فرانســوی ها و دولت این کشــور 
بــر ســر الیحــه جامــع امنیــت کــه حــزب ماکــرون آن را تصویــب کــرده بود، 
سرانجام سازمان ملل موضع گرفت. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل از دولت فرانســه خواســت تا الیحه امنیتی حمایت از پلیس در حین 
اعتراضــات را تصویــب نکنــد. میشــل باچلــت، ایــن الیحه را مانعی بر ســر 
آزادی تصویربرداری از پلیس دانســت و گفت که مردم فرانســه باید در این 
خصوص نظر بدهند و از دولت فرانسه خواست تا تجدیدنظر کرده و الیحه 

مذکور را بازپس گیرد.
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 تاریخ مزایده یکشنبه مورخ 99/09/30 ساعت 10
آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات : س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه مورخ 99/09/30جهت كس��ب 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شركت در مزایده با تلفن 05138421523 تماس حاصل و یا به 
آدرس بل��وار بعث��ت احمدآباد ،  بین رضا وطالقاني پالك 50  مراجعه فرمایید به پیش��نهادات 

مبهم – مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختاراست

,ع سازمان موقوفات ملك 
99
09
67
0

 ) آگهی مزايده  فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری(

,ع
99
09
71
7

    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی درنظر دارد اجرای 
عملی�ات رن�گ آمی�زی پل�ی اس�تر، پلی اورت�ان و روغن�ی روی 
چ�وب در مجموع�ه حرم مطهر حضرت رض�ا )ع( را از طريق مناقصه عمومي به 
پیمانکاران واجد شرايط فعال در مشهد واگذار نمايد. لذا متقاضیان می توانند تا 
پايان وقت اداری روز  چهارشنبه  مورخ 1399/09/26 ضمن مراجعه به آدرس 
س�ايت اينترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org/  )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پايورپالستیک توس )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 13378 و
 شناسه ملی 10380290301

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت 
یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید 
در جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده كه 
در س��اعت 9 صبح م��ورخ 1399/9/29 به 
آدرس واق��ع در مش��هد – قطعه 115 فاز2 
شهرک صنعتی توس واقع در كیلومتر 20 
ج��اده مش��هد قوچان تش��کیل م��ی گردد 

حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : 1-تغییر  در مفاد اساسنامه 

ع هیئت مدیره شركت   9
90
96
66

99
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61
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آگهـی  مناقصه ) عمومی – یك مرحله ای( نوبت دوم
كد فراخوان : 2099092339000003  سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( شماره مجوز:1399.5146

رمضانعلی قارزی - رئیس روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار     

مناقصه گذار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موض��وع مناقص��ه: اداره حجم��ی انب��ار، س��تاد و س��وختگیری 

هواپیمایی منطقه سبزوار
ش��ركت مل��ی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��بزوار در نظ��ر دارد كلیه مراحل 
مناقصه پیمان فوق االشاره را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   
http://setadiran.ir     :آدرس

الزم به ذكر است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی بایستی مراحل ثبت نام در 
سایت مذكور و نیز گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934- 021، 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش��ركت های ذیص��الح كه تمایل به هم��کاری دارند می توانند جهت كس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه به س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
مراجع��ه نمایند. ش��ایان ی��ادآوری اس��ت باعنایت ب��ه اینکه از روش فش��رده در 
برگزاری مناقصه فوق االش��اره استفاده می گردد، در جلس��ه بازگشائی پاكات بدوًا 
ارزیاب��ی كیف��ی مناقصه گ��ران انجام و متعاقبًا پ��اكات قیمت ش��ركت هائی كه حائز 
امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد گردید و پاكات س��ایر ش��ركت ها ناگشوده مسترد 
می گردد. ضمنًا مناقصه گران می توانند تا قبل از بازگشائی پاكات یك نوبت پاكات 

قیمت خود را مسترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح شده خود را ارائه نمایند.

1- موضوع مناقصه: اداره حجمی انبار ، ستاد و سوختگیری هواپیمائی منطقه سبزوار
2- برآورد  مناقصه:   31/952/763/680  ریال

3- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 1/597/639/000   ریال 
4- نوع تضمین: كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت شركت در فرآیند ارجاع كار. ضمنًا شماره حساب بانكی 

مناقصه گذار جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه 42100000040 نزد بانك ملت 

5- تاریخ انتشار آگهی در سامانه تداركات الكترونیك دولت: 1399/09/22 ساعت 8 صبح
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونیك دولت: 1399/09/22 الی 1399/09/26

7- مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تداركات الكترونیك دولت شامل اسناد ارزیابی كیفی، پاكت الف )تضمین( و پاكت ج 
)نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی(:  1399/10/11 ساعت 14

8- تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(: 1399/10/03 ساعت 12:30 در محل سالن كنفرانس منطقه 
9- تاریخ  ارزیابی كیفی مناقصه گران و بازگشائی پاكات پیشنهادات واصله: 1399/10/13 ساعت 12:30 صبح

10- محل بازگشائی پیشنهادها: سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، كمیسیون مناقصات
11- شرایط متقاضیان: مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در  مناقصه كه به انضمام فرم های ارزیابی كیفی در پایگاه های اینترنتی 

مندرج در آگهی بارگذاری می گردد.
12- تاریخ چاپ آگهی )روزنامه قدس (: 1399/09/18 نوبت اول   1399/09/20 نوبت دوم

WWW.IETS.MPORG.IR .ضمنًا آگهی و  برنامه زمانبندی مناقصه در پايگاه های اينترنتی ذيل نیز درج خواهد گرديد
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