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موکب عشق از میرجاوه تا دیارخورشید
 قدس میهن  استان سیستان و بلوچستان تنها راه ارتباطی پاکستان به حوزه آسیای زائرسرای امام رضاjمأمن زائران پاکستانی

میانه، اروپا و نیز کشور عراق و قلب آن یعنی کربالست که مرز این استان پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به روی زائران پاکستانی برای رسیدن به این قلب زمین باز شده است. 

 ............ صفحه 4 میهنزائران پاکستانی همچون بسیاری از شیعیان نقاط...
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گفت وگو با کاوه خداشناس، بازیگر سریال »میراث مجید« معاون سازمان امور اجتماعی کشور: در گفت وگوی مجازی الوروف با دو رسانه  ایرانی

:jامام علی
چهارجا از قصرهای  
بهشتی در دنیاست: 

مسجدالحرام، 
مسجد پیامبر)ص(، 

مسجد بیت المقدس 
و مسجد کوفه.
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روایتی جذاب و دل انگیز 
از یک شهید هسته ای

دستگاه های مسئول آسیب های 
اجتماعی، عینک بخشی نگری را بردارند

دربرجام 
نباید تجدیدنظر شود

 ............ صفحه 6

 گفتوگویقدسباگوردوندافتحلیلگرآمریکاییدربارهتالشرئیسجمهورآمریکابرایایجادجنگداخلیدرآستانهنشستالکترالها 

اتحادیه ایالت های  ترامپ علیه ایاالت متحده

 مرکز پژوهش های مجلس با توجه 
به پیش بینی تورم با اجرای برنامه 

سال آینده دولت مطرح کرد

پیشنهاد  
رد کلیات 
بودجه 1400

 جهان  فردا کالج الکترال آمریکا نشســت خــود را برگزار می کنــد و آرای نهایی برای 
انتخاب رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم می شــود؛ با وجود این همچنان سرنوشــت 
سیاســی ایــن کشــور در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. اینکــه آیــا دونالــد ترامــپ می تواند 
ادعاهای خود در خصوص تقلب گسترده در انتخابات 2020 را در دادگاه اثبات کند یا 
ناگزیر از ترک کاخ سفید خواهد شد هنوز قطعی نیست. اما سؤال اینجاست چگونه 
در کشوری که ادعای رهبری جهان را دارد، یک نفر می تواند تا این اندازه همه چیز را به 
بازی بگیرد؟ در همین خصوص با »گوردون داف« در نیویورک همصحبت شده ایم. او 

 ............ صفحه 8کهنه سرباز آمریکایی جنگ ویتنام و دیپلمات بازنشسته...

مرکــز پژوهش هــای مجلــس اعالم  اقتصاد    
کــرد کــه بودجــه ۱۴00 از ابعــاد مختلفــی دارای 
اشکال های اساسی است و منجر به تورم شدید 
در ســال های آینــده می شــود؛ بنابرایــن مجلس 
باید کلیات آن  را رد کند. از نظر بازوی پژوهشی 
مجلــس مهم تریــن اشــکال های بودجــه ۱۴00 

شامل موارد زیر می شود...

سونامی 
استعفا و برکناری  

 مربیان
 در لیگ  والیبال!

روحانی: مردم 
شب یلدا را 

سایبری 
برگزار کنند

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 11

مردم جهان به واکسن های 
کرونا بی اعتمادند

بزنیم 
یا نزنیم؟!

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
مهدی کیانی

پــس از اعــالم نــام جــو بایدن بــه عنوان چهل و ششــمین رئیس جمهور منتخب 
ایاالت متحده، تصمیم گیران، مقامات و نظریه پردازان در دیگر کشورها به محاسبه 
و ارزیابی رویکرد احتمالی دولت او در حوزه سیاست خارجی پرداخته اند. در طول 

چهار سال گذشته رویکرد یکجانبه گرا و بر مبنای...

چین، تایوان 
و وزیر خارجه جدید آمریکا 

 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه خرید یک دستگاه فیدر
سازمان موقوفات ملک

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه خرید سه دستگاه بلوئر
RBS145 مدل 

 شرکت خمیرمایه رضوی
شرح در صفحه 8
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موسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس رض�وی در نظ�ر دارد پیمانکار 
تامی�ن غ�ذای مورد نیاز پرس�نل مجتم�ع های دامپ�روری تحت 
پوش�ش مش�هد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا از تامین 
کنندگان واجد ش�رایط دعوت به عمل م�ی آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت 
و تکمی�ل اس�ناد مناقصه به آدرس  مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/09/27 نس�بت به ارس�ال مدارک و مس�تندات 

اقدام نمایند.
• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس 

حاصل فرمائید . 

))  آگهی مناقصه عمومی
 پیمانکار تامین غذای پرسنل ((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل را مطابق برنامه تعیین شده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی )س��تاد( به آدرس Setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  کلیه مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند و سپس در 
مناقصه اعالم شده شرکت کنند.

 *محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرسSetadiran.ir    مراجعه نمایید و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 333721۴0-0۵۴ ) اداره امور قراردادها و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند 

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره قراردادها و مناقصات به نشانی زاهدان- بزرگراه خلیج فارس،  میدان دکتر حسابی مجتمع اداری پردیس مراجعه یا به شماره تلفن 333721۴0-0۵۴ تماس حاصل نمایند .
و همچنین جهت ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی و نشانی فوق مراجعه نمایند.

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.  

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان 

شماره فراخوان نوع ضمانتنامه  حداقل شرایط برای دریافت اسناد  مبلغ برآورد )به واحد ریال(  مدت مبلغ تضمین به) به واحد ریال( مناقصه  موضوع  مناقصه  شماره 
۲۰۹۹۰۰۴۵۲۶۰۰۰۱۲۳ ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی رتبه ۴ ابنیه و ۵ تاسیسات از سازمان برنامه و 

بودجه و گواهی سالمت ایمنی از اداره کار ۱۵ ماه ۱۹۳.۸۴۴.۶۴۲.۸۳۹ ۶.۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( تکمیل عملیات اجرایی 

ساختمان بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان سوران به همراه تکمیل نگهبانی ، سرایداری، 
محوطه سازی، منبع آب و امحا زباله

۹۹/۱۰-۱۶۰

۲۰۹۹۰۰۴۵۲۶۰۰۰۱۵۶ نقدی  واریز  یا  بانکی  ضمانتنامه  رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه  ۶ ماه ۳.۴۵۱.۷۲۱.۰۰۷ ۱۷۲.۵۹۰.۰۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت محمد آباد کورین زاهدان  ۹۹/۱۰-۱۵۶

۲۰۹۹۰۰۴۵۲۶۰۰۰۱۳۰ ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی  رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه  ۶ ماه ۳.۰۰۶.۳۴۹.۸۴۴ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت کالی اهلل آباد زاهدان ۹۹/۱۰-۱۵۹

از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ لغایت روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد
تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد 
تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه حراست دانشگاه  

از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تاریخ گشایش پاکات مناقصه 
۲۰ روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد  مدت اعتبار پیشنهاد 

م الف:711/شناسه آگهی:10۵9760              
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آس�تان قدس رض�وی در نظ�ر دارد تجهی�زات ذخیره س�ازی مورد 
نی�از خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عمومی خری�داری نماید، ل�ذا پیرو 
آگه�ی قبلی مدت مناقصه مذکور به همراه ویرایش�اتی در موارد تخصصی تا س�اعت 
13:30 روز یکش�نبه مورخ 1399/09/30 تمدید می گردد ل�ذا متقاضیان محترم به 
منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد نهایی مربوطه می توانند به نشانی 
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل 

ش�ده و مدارک مطابق شرایط اعالم ش�ده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در 
روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. ش�ماره های تماس 051-32001420 

و 32001519-051 و  051-32009167 

 تمدید مدت و اصالح اسناد مناقصه عمومی خرید تجهیزات
 ذخیره سازی جهت دیتا سنتر

محّرم   بیمارستانمحّرم   بیمارستان
jروایت رهبر انقالب ازحمله به بیمارستان امام رضا  

 حمله به بخش کودکان مردم را غیرتی کرد  
 انقالب در مشهد زودتر به پیروزی رسید
 ............ صفحه های 4 و5

روایتی از جنایت عمال رژیم پهلوی در 23 آذر 57 که 
تحصن مردم و روحانیون انقالبی مشهد را در پی داشت
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توزیع ۶۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در کشور   سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: عالوه بر واکسن های توزیع شده در شبکه بهداشتی کشور برای گروه های پر خطر، ۶۰۰ هزار دوز واکسن 
آنفلوانزای وارداتی با ارز نیمایی در شبکه داروخانه های کشور توزیع شد. کیانوش جهانپور افزود: از اوایل مهرماه و پس از چندین بن بست به دلیل تحریم، در چند مرحله حدود ۲.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا 

وارد شد و در شبکه بهداشتی کشور برای گروه های پر خطر شامل کادر بهداشت و درمان، زنان باردار، بیماران خاص و سخت درمان مانند افراد مبتال به بیماری های کلیوی به صورت رایگان تزریق شد.

وزیرامورخارجــه روســیه ضمــن حمایت از 
موضــع ایــران در برجام گفــت: »ازمواضع 
بــر  عــاوه  می خواهنــد  کــه  کشــورهایی 
موضــوع هســته ای مســائل دیگــر را وارد 
کنند، حمایت نمی کنیم. برجام نباید مورد 
بازنگــری قــرار گیــرد و در آن مســائل دیگر 

مطرح شود«. 
وی همچنیــن آمریکا را مســبب وضعیت 

فعلی دانست.
»ســرگئی الوروف«  دیــروز در گفت وگــوی 
وبیناری با خبرنگاران ایرنا و صداوسیمای 
جمهــوری اســامی ایــران افــزود: موضــع 
ایــران ســنجیده اســت و از آن حمایــت 
کــه  کشــورهایی  مواضــع  از  می کنیــم. 
می خواهنــد عــاوه بــر مســئله هســته ای 
مســائل دیگــر را در برجــام مطــرح کننــد، 
حمایــت نمی کنیــم. برجــام نبایــد مــورد 
بازنگــری و تجدیــد نظر قــرار گیرد و در آن 

مسائل دیگر مطرح شود.
وی در ایــن مصاحبــه که با تاش ســفارت 
جمهوری اســامی ایران در مسکو صورت 
گرفــت، تصریــح کــرد: ما اتفاق نظــر داریم 
که وضعیت به وجودآمده در برنامه جامع 
اقــدام مشــترک موســوم بــه برجــام بــر اثر 
خــروج آمریــکا از این توافــق و تحریم هایی 
اســت کــه واشــنگتن وضــع کــرده اســت. 
اینکــه  بــرای  را  ایــران  واقــع  در  آمریــکا 
خــودش )واشــنگتن( از تعهــدات ســر بــاز 
زده، مجــازات کــرده اســت. ایــن موضعــی 

غیرسازنده است.
باوجــود  گفــت:  روســیه  خارجــه  وزیــر 
اقدام هــای تحریک آمیــز آمریــکا، ایــران به 
تعهــدات خــود در برجــام عمــل و پروتکل 

الحاقــی و توافق نامــه پادمان هــای آژانــس 
بین  المللــی انرژی اتمــی را اجرا می کند که 
از ســوی جامعــه جهانــی قابــل احتــرام و 

تحسین است.
وی افزود: در مورد امکان بازگشت آمریکا 
بــه برجام من نمی توانم خیال پردازی کنم؛ 
واشــنگتن بایــد خــود به این ســؤال پاســخ 
بــرای تحریم هــای  بــا تاش هــا  مــا  دهــد. 
یکجانبــه به ویــژه تحریم هــای فراملیتــی و 
زمانی که آمریکا در ماه می ســال ۲۰۱۸ از 
برجام خارج شــد، مقابله و موضع خود را 

در این باره اعام کرده ایم.
وزیــر امور خارجه روســیه تصریــح کرد: ما 
تحریم های یکجانبه غرب را نمی پذیریم و 
با اقدام های مشخص از جمهوری اسامی 
ایــران حمایت می کنیم. ایــن اقدام ها را در 
اینجا برنمی شمرم زیرا حساس است؛ ولی 

مقامات تهران این را می دانند.   

وزیــر خارجــه روســیه در توضیــح مســئله 
قوانین بین المللی درباره تحریم های غرب 
گفت: باید در ســازمان ملل کارزاری برای 
محکومیت این اقدام ها و تحریم ها انجام 
گیــرد و باید همه تاش ها برای پایان دادن 

به این اقدام ها به کار گرفته شود. 
الوروف با اشاره به اینکه اصول همکاری های 
اقتصادی در عرصه بین المللی را کشورهای 
کرده انــد،  تدویــن  و  آورده  به وجــود  غربــی 
اظهار کرد: در زمان حاضر علیه این اصول 
استفاده می شود که مایه شرمساری است 

و باید با این اقدام ها مقابله شود.
وزیــر خارجــه روســیه در ادامــه گفــت: در 
تــراژدی تــرور دکتــر فخــری زاده، این حادثه 
بــا قاطعیــت و در ســطوح  را  تروریســتی 
مختلــف از جملــه در بیانیــه وزارت امــور 
خارجــه خودمــان محکــوم کردیــم. مــا این 
تــرور را یــک دسیســه می دانیــم کــه بــرای 

بی ثبات کردن اوضاع منطقه انجام گرفت 
کــه بــدون آن هــم مســائل زیــاد دارد که از 
ســال ها پیــش بر اثــر مداخله جویی برخی 

کشورها بروز کرده است.
دوره  پایــان  از  پــس  کــرد:  تأکیــد  الوروف 
اســتعمار غرب، امروز شــاهدیم کشورهای 
را  جهانــی  سیاســت  نمی تواننــد  غربــی 
تعییــن و مســائل اقتصــاد جهانــی را حل 
و فصــل کننــد. ضمن اینکــه پیام هایی که 
از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم نشــانگر 
این واقعیت اســت کــه اتحادیه اروپا دیگر 
مســتقل نیســت و در این صــورت دیگــر 
نمی تواند به عنوان قطب مستقل در نظام 

چندقطبی جهانی درنظر گرفته شود.
وزیر خارجه روســیه در ادامه تصریح کرد: 
ایران و روســیه دو بازیگر قدرتمند جهانی 
هســتند و ایــن دو قــدرت می توانند نقش 
خــود را در نظام جهانی ایفا کنند و اصول 
منشــور ســازمان ملل که بر تساوی حقوق 
ملت هــا و عدالــت تأکیــد دارد، می توانــد 

بیش از آنچه هست، تحقق یابد.
بــه گفتــه وی، بیشــتر از اینکه جابه جایی 
قــدرت جهــان از غــرب بــه شــرق باشــد، 
چندقطبی شــدن در جهان در حال وقوع 

است.
الوروف افــزود: من فکر می کنم کشــورهای 
غربــی متوجــه شــده اند کــه احیــای تمــام 
کــه  آن گونــه  تک قطبــی،  دنیــای  کمــال  و 
می خواهنــد  متحدانــش  و  آمریکایی هــا 
متأســفانه  نیســت.  امکان پذیــر  دیگــر 
اروپایی ها پی درپی ســیگنال های بیشتری 
بــه مــا می دهند کــه در نظم جدید جهانی 
نمی توانند ادعای استقال داشته باشند.

در گفت وگوی مجازی الوروف با دو رسانه  ایرانی

دربرجام نباید تجدیدنظر شود

بنــده همــان اول کــه اردوغان چند ســال پیش در یــک بازی مضحک گفت س
من در جلســه ای که نماینده اســرائیل باشــه نمی مانم و خارج شد تا سر مردم 
مســلمان ترکیه و بقیه کشــورهای اســامی را گول بمالد، فهمیدم که این چه 
ســیاس مکاریه. در آن بازی، اوالً تو که می دونســتی نماینده اســرائیل حاضره 
رفتــی و بعــد خــارج شــدی؟ ثانیاً چرا بعــد از این ماجرا روابط ترکیه و اســرائیل 
سرد که نشد هیچ، روزبه روز گرمتر هم شد! بنابر این خواستم بگم این مردک 
نقشه های پیچیده فراوانی برای خام کردن مسلمانان و پیوند با اسرائیل و غرب 

داره. 05138500055
آن بــرادر گرامــی که دو ســال اســت هایمــا ثبت نام کــردی و تحویل نمی دن! س

متأسفانه تمام قراردادهای ایران خودرو و سایپا یکطرفه به نفع خودشان است. 
به تازگی اعام کردند به جای هایما،دوتا ماشین دنده ای با قیمت روز می دهند! 
به کجا اعتراض کنیم؟ حق شهروندی این نیست. آخر کسی که برای ماشین 
اتومــات ثبت نــام کرده حتماً مشــکلی داشــته، ماشــین دنده ای به چــه دردش 
می خوره؟ حداقل این همه ماشین اتومات ایران خودرو تولید می کنه نمی تونه 
ماشــین اتومات بده؟ از روزنامه قدس درخواســت دارم این نحوه زورگویی ایران 

خودرو را پیگیری کنید. ممنون. 9150000260 
آدم نمی دونه با این تورم و گرونی باید ماهی چقدر درآمد داشــته باشــه که س

فقط بتونه زنده بمونه، نه زندگی کنه 7,۱۰,۲۰میلیون!؟ 9380000854 
مدتی اســت که تمام حواس و فکرها به ســمت ویروســی رفته که به چشــم س

دیده نمی شــود که خداوند متعال می خواهد دگر بار عظمتش را به جهانیان 
یــادآوری فرماید. چه خوب اســت کمی به خــود آییم و خودمان را به خالقمان 
نزدیک تر کنیم. شاید مورد لطف بیشتر موالیمان قرار گیریم تا از مشکاتمان 
کاســته شــود. بــا تشــکر از زحمــات جامعــه ایثارگــر پزشــکی. از نیشــابور. 

 9350000659

واکنش های گسترده در پی شعرخوانی رئیس جمهور ترکیه در باکو

اردوغان حرف دهانش را بفهمد!
شــعرخوانی رجــب طیــب اردوغــان 
جشــن  و  نظامــی  رژه  مراســم  در 
پیروزی آذربایجان بر ارمنســتان که 
در آن ارگ تبریــز و منطقــه ســبان 
ایران جزو مناطق جداشده از ترکیه 
قلمداد شده بود، واکنش های منفی 
بســیار گســترده ای در کشورمان در 

پی داشت.
برای نخســتین بار تمــام روزنامه های 
گوناگون کشــورمان وابســته به احزاب و طیف های مختلف و بعضاً ناهمگون 
سیاســی، یکصــدا تیتــر اول خــود را علیه اردوغــان زدند و به ایــن کار اعتراض 
کردنــد. البتــه بــا کمــال تعجــب، برخــی از روزنامه هــای محلــی و اســتانی در 

استان های آذری نشین کوچک ترین واکنشی به این اظهارات نشان ندادند.

موضع مالیم سخنگوی وزارت خارجه»
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به احضار سفیر ترکیه در تهران، در صفحه 
شخصی خود در توییتر درباره محتوای این دیدار نوشت: به سفیر ترکیه گفته 
شد: »بنا کردن سیاست خارجی  بر خیاالت، »خردمندانه« نیست. بسیارند 
در ترکیه  که تاریخ را نیک می دانند. الزم است پیش از خوانش شعرها، ریشه 

اصلی سرایش آن را به دولتمردان خود یادآوری کنند«.

واکنش تند نمایندگان ولی فقیه»
در پی اظهارات اردوغان در باکو، نمایندگان ولی فقیه در استان های آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل بیانیه مشترکی منتشر کردند.
در بیانیه حجج اســام ســیدمحمدعلی آل هاشم، سیدمهدی قریشی، علی 
خاتمی و سیدحســن عاملی آمده اســت: همه می دانیم که منطقه  راهبردی 
غرب آسیا همواره مطمع دشمنان اسام و شوکت مسلمین بوده است. اکنون 
نیز راهبرد  ثابت استکبار وصهیونیسم همین است. اندک هوشمندی کافی 
است تا با درک عمیق از توطئه های دشمن، هرگونه اظهار نظر ازسوی مسئو الن 

و زمامداران کشورهای غرب آسیا با سنجیدگی و پختگی همراه باشد.
متأسفانه در رژه پیروزی کشور آذربایجان در قره باغ اشعار و سخنانی بر زبان 
جاری شــد که ســیادت و وحدت اراضی کشــور ما را هدف گرفته بود، در حالی 
که گوینده آن اشعار ایرانیان جداشده از وطن مادری بوده اند. ۲۰۰ سال است 
که ایرانیان ساکن در ۱7 والیت قفقاز که توسط دولت شوروی از وطن مادری، 
بابا توپراقی و وطن تاریخی جدا شده اند، اشعار حسرت می سرایند و با اشعار 
حسرت زندگی می کنند. چقدر شایسته است محققان تاریخ کشور عزیزمان 
ایران، اشــعار حســرت را جمع آوری و به رئیس جمهور ترکیه ارســال کنند تا 
متوجه شود که تنظیم کنندگان خطابه اش چه خیانت بزرگی به او کرده و مایه 

آبروریزی بزرگ وی شده اند.
ائمه جمعه مراکز استان های فوق الذکر در پایان بیانیه خود نوشته اند: یاد خیر 
می کنیم از جناب حیدر علی اف که وقتی از ایشان درباره الحاق سؤال کردند، 
گفــت: کســانی کــه آن را مطــرح می کننــد دیوانه اند؛ چون دســت باید به بدن 

ملحق شود نه برعکس!

توهمات اردوغان به نقاط خطرناکی رسیده است»
یک کارشناس مسائل بین الملل نیز با اشاره به اظهارات مداخله جویانه 
رئیس جمهــور ترکیــه گفــت: در دولــت ترکیــه کســانی کــه بــه آینــده ایــن 
کشــور عاقه مندنــد باید اردوغــان را از بازگویی این حرف های نادرســت و 

متوهمانه بازدارند.
ســیدرضا صدرالحســینی در گفت وگو با ایســنا افزود: متأسفانه مدتی است 
کــه آقــای اردوغــان توهماتی کــه در مغزش می گذرد را به زبــان جاری می کند و 

براساس این توهمات اقدام هایی را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه »توهمات اردوغان به نقاط خطرناکی رســیده اســت«، ادامه 
داد: او در طول مدت اخیر، باوجود مخالفت احزاب مختلف کشورش، موضوع 
ترکیــه بــزرگ را مطــرح  کرده و در اظهارات اخیــرش متوجه این موضوع نبوده 
اســت که پیش از ســال ۱9۱۸ این منطقه به نام آذربایجان نامیده نمی شــده 
است و پس از اینکه بخشی از ایران توسط روس ها در قالب عهدنامه ننگین 

گلستان از کشور جدا شد، این منطقه به نام آذربایجان نام گذاری شد.
ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل تأکیــد کــرد: بــه نظــرم بایــد خطــاب بــه 
رئیس جمهور متوهم و متجاوز ترکیه و همچنین همفکران او یادآور شد یک 
شعر هم اهالی تبریز از زمان شاه طهماسب در مورد سلف اردوغان دارند که 

در آن گفته شده است: رومی آمد بر در تبریز و...

امیرعبداللهیان: اردوغان تاریخ ایران را یک بار مرور کند»
دستیار رئیس مجلس شورای اسامی در امور بین الملل نیز نوشت: اظهارات 
آقــای رجــب طیب اردوغان مایه تعجب شــد. مــن فکر می کنم رئیس جمهور 
ترکیه خود نمی داند چه گفته است. این دیپلمات سابق کشورمان افزود: آقای 
رئیس جمهور  اردوغان ! فرق است بین همسایگی و چشمداشت کشورگشایی. 
لطفاً یک بار تاریخ ایران و به ویژه جمهوری اسامی ایران را به دقت مرور کنید.       

اردوغان از مردم ایران عذرخواهی کند»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اگر 
اردوغان در ادبیات، جغرافیا و تاریخ رفوزه نشــده بود؛ می فهمید که آن شــعر 

در رثای جدا شدن آذربایجان از سرزمین مادری اش ایران سروده شده است.
حجت االسام مجتبی ذوالنوری نوشت: اردوغان از سرنوشت صدام درس و 

عبرت بیاموزد و سریع  از مردم متحد و غیور ایران عذرخواهی کند.

روحانی: مردم شب یلدا را 
سایبری برگزار کنند

رئیس جمهــور در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا گفــت: در کنــار اقدام هــای ســتاد ملــی 
مقابله با کرونا نیروی انتظامی، ســازمان بســیج 
و هال احمر دست به دست دادند تا توانستیم 
بــه ایــن موفقیــت برســیم و بــه کانــال ۲۰۰ فوتی 
آمده ایــم. اگــر عادی انگاری شــود پیــک بیماری 

باردیگر شروع می شود.
حســن روحانــی تأکید کــرد: ما مشــکلی نداریم 
کــه نتوانیــم  آن را حل و فصل کنیــم و ادامه داد: 
در گــزارش امــروز فقــط ۱۲ شــهر قرمز هســتند. 
همه این موفقیت ها مرهون مســئولیت پذیری و 

اعتماد مردم به تصمیمات ستاد ملی بود. 
وی افزود: ما حادثه را پذیرفتیم و این خیلی مهم 
است که اسم آن را بحران یا هر نامی که برای آن 
بگذاریــد را قبــول کرده بودیم. برخی از کشــورها 
منکــر کرونــا بودنــد و می گفتند خبری نیســت، 
آن آقایــی که رئیس جمهور آمریکا بود و تا چند 
هفته دیگر هم هست، انکار می کرد و می گفت 

این یک عطسه است و چیزی نیست.
رئیس جمهور اظهار کرد: ما امروز شاهد شرایط 
خوبی هستیم؛ همه آمارهایی که سر به آسمان 
می گذاشــت، االن خیلی بهتر شــده اســت. قرار 
شــد قــرارگاه عملیاتــی مــا و صدا و ســیما فکری 
کننــد. مــن خواهش می کنم مردم در شــب یلدا 
مراعــات کننــد و این شــب یلــدا را ســایبری و در 

فضای مجازی برگزار کنند. 

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه:

آیت اهلل یزدی یک خانه داشت 
که همان را هم وقف کرد

دبیــر شــورای عالــی حوزه های علمیه در مراســم 
ترحیــم آیــت هللا یــزدی وی را عالمــی مجاهــد 
توصیــف کــرد که همه زندگــی و عمر و مال خود 
را وقــف انقــاب و دیــن و راه امــام کــرده اســت و 
گفت: آیت هللا یزدی همیشه نگران بود که نکند 
نفوذی هــای دشــمن همــه آن زحماتــی کــه برای 

انقاب کشیده شده بود را مصادره کنند.
در  بوشــهری  آیــت هللا سیدهاشــم حســینی 
مراســم ترحیــم رئیــس فقیــد جامعه مدرســین 
حــوزه علمیــه قم که بــه صورت مجــازی در حرم 
حضــرت معصومــه)س( برگزار شــد، جمله رهبر 
معظــم انقــاب را در پیــام تسلیتشــان بــه ایــن 
مناســبت، کــه »ایشــان ایمانی راســخ بــه مبانی 
انقــاب و اســتقامت در ایــن راه داشــت و دارای 
غیــرت دینــی و انقابی بــود« یک تابلــو به تمام 

معنا از او دانست.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه ادامه 
داد: بسیاری از افراد ممکن است در مبارزه قرار 
گیرند، ولی جدیت و تاش آن ها به هدر رود. در 
حالی که آیت هللا یزدی هم با نفس خود جهاد 
کرد و هم در مقابله با دشمن مجاهد بود. چه در 

پیش و چه پس از انقاب.
امام جمعه قم گفت: ایشان عالمی دارای موضع 
و نقش آفریــن بــود. ایشــان در حــوزه خدمــات 
اجتماعــی نیــز بســیار فعــال بــود. زمانــی کــه از 
حــوزه اصفهــان وارد حوزه علمیه قم شــد و امام 
خمینی)ره( را شناخت تا پایان در راه امام ایستاد.  
آیــت هللا حســینی بوشــهری افــزود: این میدان 
میدان اســتقامت اســت. در کنار امــام و رهبری 
تا آخر ایســتادن به همراه ساده زیســتی بســیار 
مهم اســت؛ زیرا این مقامات هیچ گاه ایشــان را، 
از جایگاه طلبگی خارج نکرد و این نشانه بزرگی 
یــک انســان اســت. می گفت: این ایــام می آید و 
مــی رود ولــی بایــد در راه خــدا مســتحکم بــود. 
ایشــان خانه و کتاب خود و همســر ایشــان هم 

سه دانگ منزل خود را وقف حوزه کردند.

هشدار درباره حذف بودجه 
عملیاتی پدافند غیرعامل

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره 
به اینکه حذف تدریجی بودجه عملیاتی پدافند 
غیرعامل از ســال 9۳ آغاز شــده اســت، هشدار 
داد: در شرایطی که تهدیدهای دشمن در قالب 
راهبرد فشــار همه جانبه تداوم دارد و تاش های 
دشــمن بــرای حملــه بــه زیرســاخت های حیاتی 
کشور افزایش یافته است، قطع بودجه عملیاتی 
این سازمان کاهش اثربخشی اقدام های پدافند 

غیرعامل را به دنبال خواهد داشت.
غامرضا جالی با بیان اینکه با توجه به تغییر 
رویکرد تهدیدهای کشــور به ســمت راهبردهای 
مادون جنگ نظامی، بخش عمده ای از آمادگی 
دفاعی کشور به حوزه اقدام های پدافند غیرعامل 
وابسته است، اظهار کرد: با توجه به تهدیدهای 
نوظهــور، روز بــه روز اهمیت و مطالبه اجتماعی 
برای اجرای آن از سازمان پدافند غیرعامل کشور 

افزایش می یابد.
وی افــزود: در حالــی کــه هر روز اهمیت توجه به 
مسئله پدافند غیرعامل بیشتر آشکار می شود، 
متأسفانه توجه دولت محترم روزبه روز به مسئله 
پدافنــد غیرعامــل کمتــر می شــود و شــاهد ایــن 
مدعا نیز، حذف بودجه عملیاتی سازمان پدافند 

غیرعامل کشور در سال های اخیر است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

»روح هللا )نیمــا( زم« فرزنــد محمدعلــی زم 
و سرشبکه ضد انقاب، لیدر اغتشاشات 
دی مــاه 96 و مؤســس و گرداننــده رســانه 
معانــد آمدنیــوز، ســحرگاه دیــروز بــه دار 

مجازات آویخته شد.
انقــاب  پاســداران  ۲۲ مهــر ۱۳9۸ ســپاه 
شــدن  گرفتــار  از  بیانیــه ای  در  اســامی 
و  معانــد  ســایت  سرشــبکه  روح هللا زم 
عملیــات  یــک  در  آمدنیــوز  ضدانقــاب 
ســازمان  توســط  هوشــمندانه  اطاعاتــی 

اطاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد.
جلسات دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات 
زم در 6 جلســه به ریاست قاضی صلواتی 
بــه  تهــران  انقــاب  دادگاه  شــعبه ۱۵  در 
صــورت علنــی با حضــور مستشــار، وکیل 
مدافــع زم و نماینــده دادســتان در اجــرای 
مــواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانــون آییــن دادرســی 
کیفری برگزار شد. نخستین جلسه دادگاه 
وی ۲۱بهمن9۸ و ششمین و آخرین جلسه 

آن در تاریخ ۲۰ خرداد 99 برگزار شد.
نماینــده  دادگاه،  جلســه  نخســتین  در 
دادســتان اظهــار کرد: حســب محتویات 
پرونده متهم روح هللا زم فرزند محمدعلی 
بــا اســم مســتعار نیمــا، متولــد ۵ مــرداد 
دو  دارای  متأهــل،  ری،  از  صــادره   ۵7
فرزنــد، فوق دیپلم، مدیــر کانال آمدنیوز، 
ســابقه  یــک  دارای  و  شــده  بازداشــت 
کیفــری، دارای وکیل به وکالت آقای دبیر 
شــخصیت  پرونــده  دارای  و  دریابیگــی 
اســت که بر اســاس آن، مشــارالیه دارای 

سامت جسمی و روحی است.

اتهامات زم»
»افســاد  از  بــود  عبــارت  زم  اتهامــات 
تــا  زمانــی ســال 9۵  بــازه  در  فــی االرض« 
زمــان دســتگیری از طریــق ارتــکاب جرایــم 
علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی کشــور، 
نشــر اکاذیــب بــه طــور گســترده، معاونت 
در تخریــب، معاونــت در ایجــاد اخال در 
نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال 
معاند »آمدنیوز« و »صدای مردم« با هدف 
برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، 
جاسوسی به نفع سرویس اطاعاتی یکی 
از کشــور های منطقــه، جاسوســی بــه نفع 
سرویس اطاعاتی کشور فرانسه در ابتدای 
ســال 97 تــا زمــان دســتگیری، همــکاری 
بــا دولــت متخاصــم آمریــکا علیــه نظــام 
جمهوری اسامی در نیمه دوم اسفند ماه 
سال 96 تا زمان دستگیری، اجتماع و تبانی 
به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی 
و خارجــی، مشــارکت در فعالیــت تبلیغی 
علیه نظام جمهوری اسامی به نفع گروه ها 
و ســازمان های مخالــف نظــام، عضویــت و 
همکاری با کانال معاند سحام نیوز با هدف 

بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، 
مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ 
و کشــتار در دی مــاه ســال 96، مشــارکت 
در جمع آوری اطاعات طبقه بندی شــده با 
هدف برهم زدن امنیت کشــور، مشــارکت 
در نشر اکاذیب به طور گسترده، توهین به 
مقدســات اســام، تحصیــل مــال از طریق 
نامشــروع و شــکایت اشــخاص حقیقی و 

حقوقی.

بخشی از اقرارهای زم»
و  اقاریــر  خــود  دادگاه  جلســات  در  زم 
اعترافــات قابــل تأملــی داشــت؛ از جملــه 
آنکــه اعتــراف کــرد لیــدر اغتشاشــات دی 
مــاه 96 بــوده کــه در نتیجــه آن تعــدادی از 
هموطنانمــان به دلیــل اعمال تروریســتی 
عناصر مزدور وابسته به بیگانه جان خود 
را از دســت دادنــد. زم همچنیــن اقــرار کرد 
که در شــکل گیری شورای ۲9 رسانه برانداز 

نقش داشته است.
نامبــرده همچنیــن در یکــی از جلســات 
دادگاه خــود دربــاره اقــدام علیــه امنیــت 
داخلی و خارجی به صورت گسترده که در 
جلســات بازپرسی به آن اقرار کرده و گفته 

بود پس از دی ماه 96 تا اواســط ســال 97 
اقدام هــای گســترده تبلیغاتــی علیــه نظام 
انجــام دادم؛ چــرا کــه بــه برانــدازی معتقد 
شــده بــودم، اظهــار کــرد: بعضی هایــش را 

قبول دارم.

خواسته زم: ساخت پهپاد و موشک و »
زدن آن ها به مراکز حساس کشور

در یکی از جلسات دادگاه، »توانا محمدی« 
مدیر فنی کانال معاند آمدنیوز اعام کرد: 
به دســتور زم قرار بود برای زدن یک پایگاه 
ســپاه بــه صــورت پایلــوت ۵۰۰ هــزار دالر و 
پــس از آن بــرای بقیه جا هــا ۲ میلیون دالر 
دریافــت کنم. خواســته زم ســاخت پهپاد 
و موشــک و زدن آن هــا بــه مراکــز حســاس 

کشور بود.

همکاری با اداره امنیت ملی آمریکا»
زم در یکــی از جلســات دادگاه خــود درباره 
آمریــکا  ملــی  امنیــت  اداره  بــا  همــکاری 
توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در سه،چهار 
ســال اخیر چندین جا از جمله عربســتان 
و امــارات مشــخصاً درخواســت ماقات با 
مــن را داشــتند، توســط واســطه ای گفتند 

ماهــی ۲۰ هــزار یــورو حقــوق می دهنــد و 
همه ســخت افزار های مربوط به آمدنیوز و 
همــه امکانات را در اختیارم قرار می دهند؛ 
ولــی در مــورد صحبت با اداره امنیت ملی 
آمریکا در خارج از کشور همه اطاع دارند؛ 
پلیس فرانسه نیز به من گفت جا هایی که 
با آن ها ارتباط داری را به ما اطاع بده و ما 

را در جریان قرار بده.
در ادامــه جلســه دادگاه وقتــی زم بــا ادلــه 
بــه  دادن  اطاعــات  بــر  مبنــی  موجــود 
»نیکــوالس« مواجــه شــد، مدعــی شــد: 
»سوء  نیتی نداشتم، می توانستم با صدجا 
در ارتبــاط باشــم، امــا دنبالــش نبــودم. از 

انتخابات 96 به بعد اشتباه کردم«.

ارتباط با »افسر ان اس ای« و »مأمور »
سرویس جاسوسی بیگانه«

زم همچنیــن در یکــی از جلســات دادگاه 
خــود دربــاره ارتباطــش با »مایــک مرادی« 
مأمور ســرویس جاسوســی کشــور بیگانه، 
به پرســش های قاضی و نماینده دادستان 
پاســخ داد و مدعــی شــد ایــن ارتباطاتــش 
در کشــوری کــه مقیم آن بــوده، جرم تلقی 
او  بــه  دادســتان  نماینــده  کــه  نمی شــد! 
متذکــر شــد: قانون اجازه به کشــور متبوع 
می دهد که اگر بزهکار تبعه کشــور باشــد 
در هــر جــای دنیــا جــرم کرده باشــد او را به 
کشــور بازگرداند و محاکمه کنــد، ارتباط با 
»افسر ان اس ای« و »مایک مرادی« مأمور 

سرویس جاسوسی جرم است.

آموزش های ساخت سالح و »
اقدام های خشن 

در جریــان یکــی از جلســات دادگاه، فیلم 
آموزش هــای ســاخت ســاح و اقدام هــای 
خشــن که در کانال آمدنیوز ارائه می شد، 
بــه نمایــش درآمــد و زم دربــاره آمــوزش 
ســاخت ســاح و ارتکاب اعمال مجرمانه 
در آمدنیوز اعام کرد: »قطعاً اشــتباهاتی 
شــده و نمی خواهم بگویم که اشــتباهاتی 

نشده است«.
دادگاه بــدوی رســیدگی بــه اتهامــات زم، 
۱۳مــورد از عناویــن ریز اتهامات نامبرده را 
تــوأم بــا هم، از مصادیق افســاد فی االرض 
دانســت و بدیــن جهــت بــرای وی حکــم 
اعــدام صادر کرد؛ همچنیــن دادگاه مزبور 
برای چند مورد دیگر از اتهامات منتسب 
به زم که در زمره مصادیق افساد فی االرض 

نبود، مجازات حبس تعیین کرد.
غامحســین اســماعیلی، ســخنگوی قــوه 
قضائیه در جریان نشســت خبری ۱۸ آذر 
امســال، گفــت: دیــوان عالی کشــور حکم 
دادگاه عمومــی و انقــاب را مبنی بر اعدام 

روح هللا زم تأیید کرد.

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

گـزارش

گـزارش
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خبـر

نگاهی به سوابق جاسوسی و تروریستی روح هللا زم

چرا زم اعدام شد؟

یک منبع آگاه در قوه قضائیه:
پدرروح اهلل زم داستان سرایی کرده است

یــک منبــع آگاه در قــوه قضائیــه در رابطه با پســت اینســتاگرامی منتشــره از ســوی 
محمدعلی زم گفت: موارد مطرح شــده از ســوی آقای زم درخصوص جزئیات جلسه 

ماقات با پسرش روح هللا زم، منطبق با واقعیات نیست.
ایــن منبــع توضیــح داد: جمــات به کار رفته در پســت آقای زم، یک داستان ســرایی 
تخیلی اســت و البته قباً هم ســابقه این گونه اظهارنظرها از ســوی وی وجود داشته 
است؛ از جمله آنکه آقای زم درست در زمانی که مدعی بود هیچ ارتباطی با پسرش 

ندارد، با استفاده از روش های گوناگون با روح هللا زم ارتباط می گرفت.
بــه گفتــه ایــن منبــع، اظهارنظرهــای کــذب از جانب محمدعلــی زم پیــش از این نیز 
مسبوق به سابقه بوده، فلذا ادعای مطرح شده در این پست اینستاگرامی خاص نیز 

فاقد صحت و عاری از واقعیت است.
منبع ذکر شــده در پایان تصریح کرد: اینکه قوه قضائیه به دنبال مبادله روح هللا زم 

بوده نیز شبیه حجم بزرگی از دروغ های کانال آمدنیوز است.



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

پیوند و ارادت قلبی، کلید زیارت عارفانه حضرت رضاj حجت االسالم محمدعلی فیض آبادی، مفسر قرآن کریم در گفت وگو با آستان نیوز بیان کرد: آنچه در زیارت امام رضا)ع( حائز اهمیت است داشتن 
ارتباط قلبی زائر با امام)ع( است. مشرف  شدن به بارگاه منور امام رضا)ع( از جمله توفیقاتی است که خداوند نصیب هر کسی نمی کند بنابراین باید با معرفت و شناخت کامل وارد حرم شد، اما آنچه در زیارت ائمه 

اطهار)ع( حائز اهمیت است در حقیقت پیوند قلبی بین شیعه و امام است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تشرف ۳۵ اسپانیایی زبان به دین اسالم
پایتخــت  مشهدالرضاســت؛  اینجــا 
فرهنگی و قطب معنوی جهان اســام؛ 
حــرم منــور و شــریفی که همــواره ملجأ 
زائران و مشــتاقان بوده و غبارش سرمه 

چشم دردمندان.
بــه گــزارش آســتان نیوز، به یمــن وجود 
مبارک امام رئوف است که هزاران هزار 
زائــر و مجــاور در منزلــی کــه خداوند به 
آن قدر و منزلت بخشــیده، پیامبر)ص( 

و اهــل بیــت)ع( ایشــان را یاد می کنند و آن ها را می ســتایند )فِي بُيُــوٍت أَذَِن هللاُ 
ُِّح لَهُ فِيها بِالُْغُدوِّ وَ اْلصاِل »آیه 36 سوره نور«( و  أَْن تُرْفََع وَ يُذْكَرَ فِيهَا اْسُمهُ يَُسب
همین قدر و منزلت است که نگاه جهان را معطوف به این قبله گاه عاشقان کرده 

و محبان را در آغوش گرم خود پناه داده است.
حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( بــه دلیــل فضــای ملکوتــی همــواره مــورد توجــه ویژه 
تازه مســلمانان قــرار داشــته؛ پــس از انقــاب اســامی کــه رســیدگی بــه امــور 
تازه مســلمانان بــه اداره ارتباطــات اســامی و امور زائران غیرایرانی آســتان قدس 
رضوی محول شد، غیرمسلمانانی که عاقه مند بودند به دین اسام تشرف یابند 
پس از آشــنایی با اصول و مبانی اســام و مکتب تشــیع، در صورت تمایل قلبی 
با ادای شــهادتین در محضر یکی از روحانیون به دین مقدس اســام و مذهب 

تشیع مشرف می شدند.
ایــن رونــد از آن زمان ادامه داشــت تا همین یک ســال گذشــته. بــا ورود ویروس 
ناخوانده کرونا به کشور که همه چیز متأثر از حضورش شد، حضور مسلمانان و 

غیرمسلمانان غیرایرانی هم در حرم مطهر متوقف شد.
اما مدیریت امور زائران غیرایرانی با توجه به شرایط حاکم در کشور، زمینه ای را 
در فضای مجازی فراهم آورد تا هر تازه مسلمانی که تمایل دارد شهادتین را در 
جوار بارگاه منور رضوی قرائت کند با زیارت مجازی این امکان برایش مهیا شود.
آن طور که سیدمحمدجواد هاشمی نژاد؛ مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس 
رضوی می گوید: از یک سال و نیم گذشته که بخش زبان اسپانیایی در مدیریت 
امور زائران غیرایرانی راه اندازی شــده اســت، 35 نفر از مخاطبان اسپانیایی زبان 
از کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی در ارتباط مجازی با حرم مطهر رضوی به 

دین مبین اسام تشرف یافته اند.
از ایــن تعــداد 28 نفر از کشــورهای کلمبیا، ونزوئا، اســپانیا، مکزیــک، پاراگوئه، 
شیلی، نیکاراگوئه و لبنان هستند که از ابتدای سال جاری مسلمان شده اند که 

65 درصد آن ها را بانوان تشکیل می دهند.
وی می افزاید: متقاضیان تشرف به اسام پس از آشنایی اولیه با اسام از طریق 
صفحــات فضای مجــازی با محتواهای دینی همچــون تطبیق مباحث اعتقادی 
اسام و مسیحیت، بیان زیبایی های دین اسام و سیره رسول اکرم)ص( و ترجمه 

آیات قرآن تمایل خود را به پذیرش دین اسام ابراز می کنند.
هاشمی نژاد می گوید: تشرف به اسام با پذیرش قلبی متقاضیان از طریق بیان 
شهادتین طی ارتباط تصویری با فضای حرم مطهر رضوی انجام و ادامه ارتباط 
با این تازه مســلمانان با ارســال قرآن کریم و کتاب هایی با موضوع دین اســام و 
احکام آن به زبان اسپانیایی انجام می پذیرد؛ همچنین عاوه بر ارتباط از طریق 
فضای مجازی محصولت فرهنگی با محتواهای اعتقادی و آموزش احکام برای 

آنان ارسال می شود.
هاشمی نژاد ابراز می کند: زمینه های تشرف به اسام تعداد 15 نفر از این افراد در 
سال میادی جاری از طریق ارتباط حرم مطهر با یک مرکز اسامی در السالوادور 
و نشر محتواهای ارسالی فراهم شده و بیان شهادتین همگی طی ارتباط مستقیم 

تصویری با حرم مطهر انجام گرفته است.

چهارشــنبه ها روز زیارتــی امــام مهربانی هــا، 
ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا)ع( است. 
از دیرباز، عاشقان و دلدادگان آقا در این روز 
دل را بــه ســمت مضجــع منور آقــا روانه و با 
ســامی، به ساحت شــمس خراسان عرض 

ارادت می کنند. 
در وصف و فضیلت زیارت ائمه  اطهار)ع( به 
 ویــژه امــام هشــتم)ع( از راه دور، روایت هــای 
فراوانی نقل شده است. می طلبد در کشوری 
کــه متعلــق بــه امام رضا)ع( اســت، بســتری 
فراهــم آیــد کــه دل هــای شــیعیان و محبــان 
ثامن الئمــه)ع( هفتــه ای یــک  بــار در روزی 
کــه بــه نــام حضــرت اســت، متوجــه بــارگاه 
پرنــور ایــن امــام خوبی هــا شــود؛ از ایــن رو، 
چهارشــنبه های ما بیش از هر روز دیگری از 

هفته، امام رضایی باشد.
حضــرت  بــا  انــس  بــرکات  تبییــن  بــرای 
ثامن الحجج)ع( به ویژه در روز زیارت حضرت، 
با حجت الســام  والمســلمین سیدحسین 
مؤمنی، استاد حوزه و از خطیبان سرشناس 
کشورمان، گفت وگویی ترتیب داده ایم که در 
ادامه، مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.
سیدحســین  حجت الســام  والمســلمین 
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  مؤمنــی 
چهارشنبه ها چه ظرفیتی برای انس و ارتباط 
بیشتر با امام رضا)ع( دارد، اظهار کرد: ما در 
زندگانی دنیایی، نیازمند پشتوانه و تکیه گاه 
هســتیم وگرنــه همچــون طفلــی گمشــده، 
بی پنــاه خواهیــم بــود. در ایــن میــان، کام 
نورانــی امــام رضــا)ع(، خــود، چراغ راه اســت 
کــه فرمودند: »المامُ األنيــُس الرَّفيُق وَ الوالُِد 
ــقيُق وَ األمُّ البَــرَّهُ بِالوَلَــِد  ــفيُق وَ األُخ الشَّ الشَّ
غيرِ«؛ یعنی امام برای ما همچون همدم  الصَّ
و رفيــق، پــدر مهربــان، برادر همســان و مادر 

نيكوكار به فرزند كوچكش است.
 
دورشدنازتشویشها»

ایــن اســتاد حــوزه علمیــه تصریــح کــرد: بــه 

عبارت بهتر، همه گرفتاری ها و اضطراب هایی 
کــه متوجه فرد و جامعه ماســت به واســطه 
این کام نورانی برطرف می شــود. اینکه امام 
رضــا)ع( را همچــون پــدری دلســوز و مادری 
نیکوکار در همه گرفتاری ها و ابتائات بدانیم، 
کمترین ثمره اش دور شدن از تشویش هایی 
اســت کــه جامعــه مــا را در ســطوح مختلف 

درگیر کرده است.
وی دربــاره کیفیــت انــس و الفــت بــا امــام 
رضا)ع( در شــرایط کرونایی کشور بیان کرد: 
در تعریــف زیارت آمده اســت: »حضــورُ زائر 
عنــد المزور« این حضــور می تواند فیزیکی و 
در محضر امام حی باشد یا به واسطه زیارت 
مضجع شریف امام)ع( یا از دور انجام شود 
چنان که در زیارت امام حسین)ع( و حضرت 
خاتم النبیــا)ص( نیــز زیــارت از بعیــد آمــده 

است.
مؤمنــی تأکیــد کرد: همــه آنچــه در روایت ها 
دربــاره زیــارت آمــده اســت می تــوان در ایــن 
مصرع یافت که می گوید: »بُعد منزل نَبُوَد در 
ســفر روحانی« باید توجه داشــت که اعتقاد 
به امام)ع( به انســان ســکون و آرامش قلبی 
می دهــد تا از نامایمات و امواج منفی ای که 
در پــی ابتائــات بــر مــا و زندگی مــان عارض 

می شود به سامت و ایمن عبور کنیم.
ایــن خطیــب مذهبــی اضافــه کرد: شــخصاً 
بســیار دیــده ام افــرادی را که در ســاعت های 
مشــخصی از روز بــه امــام رضــا)ع( ســام 
می دهنــد و در ســایه این انــس، در ابتائات 
کم نمی آورند چون حضرت رضا)ع( را حامی 
و پشتیبان خود می دانند و با این اعتقاد، از 

عنایت های امام رئوف بهره مند می شوند.

jتأثیرانسباامامرضا
امــام رضــا)ع(  بــا  انــس  تأثیــر  دربــاره  وی 
به ویژه در چهارشــنبه ها برای ایجاد شــور و 
نشــاط معنــوی ابــراز کرد: بــرای نمونه، هم 
 اکنــون کــه برخی هــا می گوینــد جامعــه در 

مــوج ســوم کرونــا  و پــس از 
گذشــت چنــد مــاه از شــیوع 
معنــوی  نشــاط  آن  کوویــد19 
صحیــح  نــدارد،  را  گذشــته 
در  شــخصاً  چــون  نیســت 
از  و  هســتم  جامعــه  متــن 
نــام  نزدیــک می بینــم وقتــی 
مبــارک امام رضــا)ع( می آید، 
گویــی روح از بــدن افراد جدا 
هــم  روزهــا  ایــن  می شــود. 
بســیاری از مــردم کشــورمان 
عاقــه،  و  عشــق  وجــود  بــا 
تنها برای رعایت دســتورهای 
بهداشتی نمی توانند به زیارت 

حضرت)ع( بروند.
ســراغ  کــرد:  بیــان  مؤمنــی 
کــه  را  خانواده هایــی  دارم 
وقتــی متوجــه امــام رضــا)ع( 

می شــوند، شــور و نشــاط معنــوی خاصــی 
می یابنــد. چنــدی پیــش در منــزل یکــی از 
آشــنایان میهمــان بــودم. به محــض اینکه 
آن  اعضــای  ســاعت 8 شــب شــد، همــه 
خانواده به پا خاســتند و دســت بر ســینه، 

به حضرت رضا)ع( سام دادند. 
ایــن ارتبــاط موجــب شــادی و نشــاط قلب 
و آرامــش درون می شــود. اساســاً اگــر ایــن 
رضــا)ع(  امــام  بــا  الفت هــا  و  انــس  قســم 
افزایش یابد و جامعه به کرامات و عنایات 
حضــرت)ع( توجه داده شــود، بدون تردید 
در همین شرایط کرونایی هم شور و نشاط 

معنوی افراد و جامعه افزایش می یابد.
 
تأکیدبرضرورتاستفاده»

ازظرفیتچهارشنبههایامامرضایی
مؤمنی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت 
چهارشــنبه های امام رضایــی بــرای بهره منــد 
کــردن جامعــه از کرامات رضــوی، اظهار کرد: 
باید مصادیق معتبر و مستند کرامات رضوی 

به جامعه شناســانده شــود. 
معنــای اینکــه امــام رضــا)ع( 
می فرماینــد برای ما همچون 
همــدم و رفيق، پــدر مهربان، 
برادر همسان و مادر نيكوكار 
نســبت بــه فرزنــد كوچكش 
هســتند، بایــد بــرای مــردم 
تبیین شود تا بدانند در پناه 
امــام رئوف چه معجزه هایی 
رخ داده است و می تواند رخ 
دهد. این استاد حوزه علمیه 
افزود: ما باید این کام نورانی 
حضــرت)ع( را در صــدر قرار 
دهیــم و مصادیــق تاریخــی 
آن را همچون اتفاق هایی که 
برای پیر پالن دوز افتاده و در 
کتاب های معتبر نقل شــده 
است بیان کنیم زیرا موجب 
دلگرمــی مــردم می شــود. ایــن قســم وقایع و 
کرامــات توســط مرکــز پژوهش هــای آســتان 
قــدس رضــوی ثبــت و ضبط شــده و شــرح و 

نقلشان برای مردم، دلگرم کننده است.
 
«bتمسکوتوسلبهاهلبیت

کــردن  امام رضایــی  بــرکات  دربــاره  وی 
چهارشــنبه ها و نیــز در دفــع و رفــع بحــران 
کرونا گفت: در شرایط حاضر، تنها راه نجات 
تمسک و توسل به اهل بیت)ع( است، چنان 
کــه حضــرت موســی بن  جعفــر)ع( فرمودند: 
خوشا به حال شیعیان که در زمان غیبت، به 
محبت ما اهل بیت)ع( متمســک می شوند. 
ایــن یعنــی تنهــا راه دفــع بحران هــا و بایــا 

تمسک به این محبت است.
مؤمنــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اگــر بــا 
ابتائات و بحران ها، به ازدیاد توکل و توســل 
برســیم، این ابتا از ما دفع می شــود. تنها راه 
این ازدیاد، تمســک به معصومــان)ع( به ویژه 

امام رضا)ع( در چهارشنبه هاست.

گفت وگو با حجت االسالم  والمسلمین مؤمنی درباره چهارشنبه های امام رضایی  

کاشی کاری 80هزار مترمربع مصادیقمعتبرکراماترضویرابهجامعهبشناسانیم
از صحن و سرای حرم مطهر 

رضوی
»حــرم منور رضوی شــاهکار معمــاری ایران و 
جهان است«؛ این جمله ای است که بسیاری 
از زائــران و مجــاوران بــه  ویــژه بازدیدکنندگان 
غیرایرانــی، وقتــی از حرم مطهر امــام رضا)ع( 
خارج می شوند آن را بیان می کنند. اما پشت 

صحنه این معماری زیبا و شاهکار چیست؟
بــدون تردیــد بخش زیــادی از معمــاری امروز 
بــارگاه شمس الشــموس)ع( بــر جــای  مانــده 
از قرن هــای گذشــته اســت امــا بخشــی نیــز 
مرهــون مرمت، احیــا و نظارتی دائمی اســت 
کــه هنرمنــدان امروزی در حــرم مطهر رضوی 
صــورت می دهند. شــرکت آرایه های معماری 
رضوی بخشی از این اقدام را عهده دار است و 
کاشی کاری و همچنین انجام عملیات چوبی 
حرم مطهر رضوی را برعهده دارد. محمدجواد 
طبسی، مدیرعامل شرکت آرایه  های معماری 
رضــوی، در ایــن زمینه می گوید: این شــرکت 
تاش کرده است با استفاده از انواع و اقسام 
کاشی کاری های معرق، مقرنس، رسمی بندی، 
هفت رنگــی و... و نیــز بهره گیــری از طرح های 
بســیار جــذاب و زیبا، شــرایط روحــی و روانی 
آرامی را برای زائران عزیز برقرار کند تا بتوانند 
از جلوه های هنری حرم مطهر رضوی استفاده 
کننــد. مدیرعامل شــرکت آرایه  هــای معماری 
رضوی با اشــاره به اســتادان کاشــیکار مطرح 
حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: در زمینه 
کاشی کاری، استادان بسیاری طی این سال ها 
حضور داشته اند که می توان مرحوم حاج آقای 
الهام نیا، حاج آقای خانی و مرحوم حاج حسین 
عرفانیان را به عنوان معماران قدیمی آســتان 
قــدس رضوی نام برد.وی ادامه داد: این افراد 
به همراه استادان دیگری که در اماکن متبرکه 
فعالیت می کنند، زحمات زیادی برای عملیات 
نماســازی کشیده اند. طبســی درباره موضوع 
شــاگردپروری در این شــرکت گفت: افزون بر 
15۰ نیــروی معــرق کاری و نجار ماهر در زمینه 
معماری اسامی زیر پوشش شرکت فعالیت 
می کنند و بیش از ۷۰ درصد از آن ها در دهه 
9۰ جذب این کار شده اند تا راه استادان بزرگ 
ایــن عرصــه را ادامــه دهنــد. وی ادامــه داد: 
بیشــتر این افراد، ســعی می کنند با وضو سر 
کار حاضر شــوند و اعتقــادات خالصی دارند. 
طبســی در تشــریح کارهــای در دســت اقدام 
در شــراط کرونایــی حاضر تصریح کــرد: برای 
درهــای داخــل روضــه منوره و شبســتان های 
اطــراف آن همچــون دارالذکــر، دارالضیافــه و 
حاتم خانــی حــدود 5۰ ســال اســت تعمیرات 
اساسی انجام نشده است بنابراین با استفاده 
بهینــه از ایــن روزهــای کرونایــی، همــه درهــا 
مرمــت و رنگ آمیــزی شــده اند تــا زائرانــی که 
بــه داخــل شبســتان های مرکزی حــرم مطهر 
مشــرف می شــوند، از جلوه های بسیار زیبای 

آن لذت ببرند.
وی ادامــه داد: عملیــات مربــوط بــه داخــل 
روضه منوره و شبستان های اطراف آن، تقریباً 
تمام شــده اســت و در یک مــاه اخیر، درهای 
فضاهای باز نیز در دستور کار قرار گرفته اند تا 

نواقص آن ها اصاح شود.

گزارش کوتاه

سرزمین آفتاب

معرفی کتاب
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 اگر با ابتالئات و 
بحران ها، به ازدیاد 

توکل و توسل برسیم، 
این ابتال از ما دفع 

می شود. تنها راه این 
ازدیاد، تمسک به 

معصومان)ع( به ویژه 
امام رضا)ع( در 
چهارشنبه هاست

بـــــــرش

ب���رگ سبز،س���ند بیمه نامه و کارت خ���ودروی پیکان 
م���دل 81 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 424ی31 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 91128028882 و ش���ماره 
شاس���ی 81405918 ب���ه مالکی���ت فاطم���ه محمودی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
74
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سیس���تم  س���واری  ن���وع  س���بز(  شناس���نامه)برگ 
پ���ژو تی���پ PARS XU7 م���دل 1399 رن���گ س���فید 
شاس���ی  ش���ماره   124K1471317 موت���ور  ش���ماره 
NAAN01CE5LH254532 شماره پالک 727ل53 
ایران 93 بنام علیرضا مرادی مربوسه مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
09
75
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه)برگ سبز( نوع سواری سیستم سیتروئن 
تی���پ زانتی���ا اس ایکس 2000 م���دل 1382 رنگ نقره 
ای س���یر متالیک ش���ماره موتور 00132423 ش���ماره 
شاس���ی S1512281107186 ش���ماره پالک 828 ق 86 
ایران 93 بنام محمد ترکیان مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
09
75
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، و کارت س���واری سیس���تم پرای���د تی���پ  
ج���ی تی ایک���س آی به رن���گ س���فید – روغنی مدل 
1385 به ش���ماره موتور 1835925 وش���ماره شاسی  
S1412285024845 ب���ه ش���ماره پ���الک 414 س 41 
ای���ران 63 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبارس���اقط 

می گردد.  ,ع
99
09
77
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن���گ   1397 م���دل  س���اینا 
خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 

ای���ران 36   انتظام���ی 959و22  ب���ه ش���ماره  س���فید 
و ش���ماره شاس���ی   M158612472 موت���ور ش���ماره 
NAS831100J5782892 ب���ه مالکیت پوریا دهقانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
77
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پالک جلو و کارت پالک کامیونت ون نیسان تیپ2400 
ب���ه رنگ آب���ی روغنی م���دل 1388 به ش���ماره موتور 
 NAZPL140TIM230418 522863 به شماره شاسی
به ش���ماره پالک 245ج32-ایران95 بنام امیر عباس 
ه���ادی ن���ژاد فرزن���د مراد مفق���ود گردی���ده  و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
09
78
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مزایده گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضوع مزایده: فروش 370 بشکه روغن مستعمل )سوخته ترانسفورماتور( 

مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند اجرای کار: 280/000/000 ریال که طبق ش��رایط مندرج در اس��ناد  مزایده تهیه و تس��لیم گردد 
)ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار میبایس��ت دارای 3 ماه اعتبار از تاریخ صدور و همچنین  قابلیت تمدید به مدت 3 ماه 

دیگر باشد(
تاریخ دریافت اسناد مزایده:  از روز پنج شنبه مورخ 99/9/20 لغایت ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 99/9/30

setadiran.ir نحوه دریافت اسناد مزایده : مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
تاریخ بازدید از کاالی موضوع مزایده :  ساعت 8 صبح تا 13 روزهای اداری از تاریخ خرید اسناد لغایت پنج شنبه مورخ 99/10/11 

طبق مفاد مندرج در اسناد مزایده 
محل بازدید از کاالی موضوع مزایده: استان سیستان و بلوچستان،  شهرستان زاهدان – انبار مرکزی شرکت می باشد.

 ضمنا داش��تن رس��ید س��امانه ای خرید اس��ناد مزایده یا  اس��ناد مزایده به همراه معرفی نامه )برای ش��خص حقوقی( و کارت 
شناسایی ) برای شخص حقیقی( الزامیست.

تاریخ تحویل پاکات مزایده : حداکثر تا ساعت 3 بعداز ظهر روز شنبه مورخ 99/10/13 
 تاریخ و محل بازگشایی پاکات مزایده: راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/10/14 – در محل امور تدارکات و قراردادهای 

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان. 
نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود :

 1- بار گذاری پاکات )الف(، )ب( و )ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با شرایط مندرج در اسناد 
2- تحویل فیزیکی پاکات الف مطابق با زمانبندی و ش��رایط مندرج در اس��ناد  به آدرس زاهدان،حد و فاصل دانش��گاه 37 و39 

دبیرخانه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، تلفن: 05431137056
تحویل پاکات به هر دو روش و به شرح مندرج در باال الزامیست

مدت تحویل کاال : طبق مفاد موافقت نامه که با برنده مزایده منعقد خواهد شد یکماه می باشد. 
************ 

با ترویج فرهنگ صرفه جویی، صنعت برق در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم

   روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

,ع
99
09
78
5

آگهی مزایده شماره ۹۹/۲۱- نوبت اول--

م الف: 720/شناسه چاپ:1060050

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

چهار شنبه مورخ 3دیماه99  است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری شاهرود )نوبت دوم(

س
/9
90
95
48

علیرضا حاجی محمدعلی- شهردار شاهرود

معرفی جدیدترین محصول اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی

استحکام بنیان خانواده با »تار و پود عاشقی«
بــه طــور حتــم، ازدواج یکی از تصمیم های مهم و سرنوشت ســاز زندگی اســت. 
از همیــن رو از دیربــاز رســم اســت کــه بســیاری از خانواده هــا عاوه بــر رعایت 
همــه مقدمــات لزم برای ایجاد پیوندی ســالم و اصولی، بــرای دریافت تبرک و 
تیمن بیشتر پیوندهای مقدس زوج های جوان را در حرم مطهر رضوی منعقد 

می کنند.
معاونــت تبلیغات اســامی آســتان قدس رضوی در همین راســتا بــر خود لزم 
دیــد عاوه بر فراهم آوردن مقدمات مناســب بــرای اجرای عقد در حرم مطهر، 
بر اســاس آسیب شناســی مســائل ازدواج و آموزه های متون دینی، در موضوع 
»ازدواج و خانواده« کتاب آموزشی و کاربردی مناسبی آماده و به زوج های جوان 

اهدا کند.
پــس از بررســی در کارگــروه تولیــد کتاب مدیریت فرهنگی حــرم مطهر رضوی، 
مســئولیت آماده ســازی محتــوای ایــن اثر بــه امیرحســین بانکی پور بــه عنوان 
پژوهشــگر برتر حوزه خانواده واگذار شــد. در نهایت پس از دو ســال پژوهش 
و قلم زنی، کتابی با عنوان »تار و پود عاشــقی« که متشــکل از آموزش های لزم 
بــرای مراقبــت مــداوم از پیوند ازدواج و تحکیم خانواده اســت به عنوان نتیجه 
کار منتشــر شــد و در اختیار زوج های جوان، خانواده ها و کارشناســان مســائل 

خانوادگی قرار گرفت.



رســیدن محــرم ســال 57،  فــرا  و  انقــاب  اوج گیــری  بــا 
راهپیمایی های میلیونی، سراســر کشــور را فــرا گرفت. در 
مشــهد طــی روزهــای 19 و 20 آذر 57 برابــر با نهم و دهم 
محرم 1399 قمری مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی 
تظاهــرات عظیمی بــه راه افتاد. در پایان این تظاهرات که 
اطــراف فلکــه حضــرت بود قطعنامــه ای 10 مــاده ای مبنی 
بر ســرنگونی حکومت شاهنشــاهی و برقــراری جمهوری 
اسامی به رهبری امام خمینی قرائت شد؛ در پایان مراسم 
این دو روز، آیت هللا خامنه ای سخنرانی نمودند. در شب 
عاشــورا عده ای از مردم مجســمه شــاه در فلکه تقی آباد، 
میدان شاه و داخل محوطه بیمارستان شاه رضا را تخریب 
کرده و پایین آوردند. پیوستن پزشکان و کادر بیمارستان ها 
به جنبش انقاب اسامی در کشور و از جمله مشهد و 
به خصوص تبدیل شدن بیمارستان امام رضا)ع( به پایگاه 

نهضت، خشم دستگاه امنیتی مشهد را برانگیخت.
از آن مقطــع، بیمارســتان مــورد توجــه دو گــروه مأمــوران 
امنیتی و انقابیون قرار گرفت؛ انقابیون می کوشیدند با 
اتخــاذ راهکارهایی، نقش آفرینی و حضور پزشــکان را در 
عرصه مبارزه تداوم بخشند، از این رو برخی تظاهرات ها را 

با حضور دانشگاهیان از بیمارستان آغاز می کردند.
و  اســتادان  از  تــن   500 و  هــزار  محــرم(،  )دوم  آذر   12
دانشــجویان و حتــی کارمندان دانشــکده های دانشــگاه 
فردوســی، در محوطه دانشــکده علوم تجمع و به طرف 
حــرم تظاهــرات کردنــد کــه در مســیر حرکــت بــا حملــه 
مأمــوران و شــلیک گاز اشــک آور روبــه رو و تعــدادی از 

دانشجویان دستگیر شدند.
تظاهرات کنندگان عکس هایی از امام خمینی)ره( را حمل 
کرده و شــعار همیشــگی مرگ بر 
شاه را سر می دادند. در پایان این 
راهپیمایی، آیت هللا واعظ طبسی 
 پــس از ســخنرانی، قطعنامــه ای 
9 مــاده ای در خصوص مراجعت 
امــام بــه ایــران، برکناری شــاه و... 

قرائت کرد.
تــداوم  از  کــه  امنیتــی  دســتگاه 
کادر  نقش آفریــن  حضــور 
بیمارســتان و اصــوالً پزشــکان و 
اســتادان دانشــگاه در جنبــش 
نگران شده بود، عده ای چماق دار 
را اجیر و روانه بیمارستان کردند. 
آنــان در روز 22 آذر از در شــرقی 
بیمارستان 17 شهریور)6 بهمن( 
وارد بیمارستان شدند و نگهبانان 
بیمارســتان را مضــروب ســاختند. این عمل ســبب شــد 
جامعه پزشــکان واکنش نشــان دهنــد و تصمیم گرفتند 
همــه بیمــاران بیمه ارتــش اعم از افســران و درجه داران و 
خانواده های آنان را به طور رایگان ویزیت و مداوا نمایند.
یکی از فجایع اصلی در آغاز دهه دوم محرم تهاجم عوامل 
مــزدور رژیــم شــاه به بیمارســتان امــام رضــا)ع( و بیماران 
بی گناه و بی دفاع بود.  23 آذر چماق به دستان با حمایت 
نیروهــای امنیتــی از در جنوبــی وارد باغ بیمارســتان امام 

رضا)ع( شدند.
در ادامــه روایــت ایــن حمله وحشــیانه را از زبان علیرضا 
خالقی، هنرمند و نقاش پیشکســوت انقاب اســامی و 

راوی کتاب »انقاب رنگ ها« می خوانیم.

پرده نخست: غلغله در خیابان »ششم بهمن« »
اواخــر پاییــز اوج درگیری هــای انقــاب در مشــهد بــود. 
یــک روز در مغــازه نشســته بودم کــه رفقایم خبــر دادند 
ارتش به بخش کودکان بیمارستان شاه رضا حمله کرده 
است. این خبر یکدفعه دهان به دهان بین مردم پیچید 
و خیلی هــا بــه طــرف بیمارســتان راه افتادنــد کــه از آنجــا 
دفــاع کننــد. من هم معموالً این خبرها را که می شــنیدم 
بــرای کمــک و درگیر شــدن با ســاواکی ها ســریع خودم را 
می رســاندم. بخش کــودکان بیمارســتان، نزدیک خیابان 
»ششــم بهمن« و انتهای بیمارســتان بود. وقتی به آنجا 
رســیدم، دیدم غلغله اســت. نیروهای ارتشی رفته بودند 
و مــردم گــروه گــروه داخــل ســاختمان اطفــال می رفتند و 
می آمدند. همه می خواستند بدانند چه خبر شده است. 
خبــر حملــه بــه بخــش کــودکان، مــردم را غیرتــی کــرده 

بــود. صحبت هــا از ایــن قرار بود که تعدادی از پزشــکان 
و کارکنــان، تــوی حیــاط بیمارســتان راهپیمایــی و اعــام 
همبســتگی بــا انقاب می کنند؛ ســاواکی ها هــم که این 
را می فهمنــد، همــراه چمــاق بــه دســت ها از روی نرده ها 
می ریزند توی بیمارستان. دکترها هم فرار می کنند داخل 
بخــش اطفــال و آن ها هم پشــت سرشــان بــه آن بخش 
هجــوم می برنــد. آن طــور که آنجا حرفش بود، ســربازها 
هم برای ترساندن دکترها، از پشت نرده های بیمارستان 
بــه ســمت بخش کودکان تیرانــدازی می کنند. این کارها 
کار همان طرفدارهای شــاه بود که ما به آن ها می گفتیم 
چماق دارهــای رژیــم. این هــا در بعضــی از راهپیمایی ها، 
بــا پشــتیبانی ســربازان جلــو می آمدند و با چــوب مردم 

را می زدنــد یــا از عقب، ســنگ پرتاب و مثل دارودســته 
»شــعبان بی مخ« خرابکاری می کردند. حاال همین ها به 
بخــش اطفال بیمارســتان هــم حمله کــرده بودند. البته 
تیراندازی کار ارتشی ها بود. وارد بخش اطفال که شدم، 
دیــدم همــه چیز شکســته و درب و داغان شــده اســت. 
مثــل جایــی که یک گروه وحشــی حملــه می کنند، هیچ 
چیز ســر جای خودش نبود. ســرم ها کنده شده بودند و 
روی تخت ها، آجر و سنگ افتاده بود. شیشه های اتاق ها 
هم شکســته بودند. ما که رســیدیم، بچه ها را از بخش 
برده بودند، ولی آن هایی که آنجا بودند تعریف می کردند 
وقتی چماق به دست ها از بیرون سنگ پرتاب می کردند، 
بچه ها روی تخت هایشان بودند و چند تا بچه هم مجروح 

شــده اند. حتی از پشــت نرده های بیمارســتان، به سمت 
بخش تیراندازی کرده بودند. دوربینم را درآوردم و همان 
طور که توی اتاق ها دور می زدم چند دقیقه ای از سرم های 
آویزان و تخت ها و شیشه های شکسته فیلم گرفتم. کار 
دیگــری نمی توانســتم بکنم، چون نمی گذاشــتند دســت 
به وسایل اتاق ها بزنیم. حتی اگر کسی هم می خواست 
دســت بزند خود مردم می گفتند »آقا دست نزن، بگذار 
باشــد. این ها همه ســند جنایت رژیم است. باید همین 
طــور بماند تا دیگران هم بیایند ببینند«. از بخش آمدم 
بیرون و رفتم ســراغ بچه های مجروح و از آن ها هم فیلم 
گرفتم. بیشترشــان با ســنگ زخمی شــده بودند و حتی 

یکی دوتایشان را شهید کرده بودند.

پرده دوم: تحصن روحانیون»
گروهــی از روحانیــون در اعتــراض بــه ایــن هجــوم، نزدیــک 
بخش اطفال، در ساختمانی تحصن کرده بودند. من پس از 
فیلم برداری از بخش رفتم آنجا تا اگر نیازی هست کمک کنم. 
سالنی که تحصن برپا شده بود، سالن بزرگی بود و روحانیان 
معروفی مانند ســیدعلی خامنه ای، هاشــمی نژاد، کامیاب، 
آقای فلسفی، مروارید، شیخ علی تهرانی، میرزامهدی نوغانی 
و سیدهادی خامنه ای آنجا حضور داشتند. مسئوالن تحصن 
با احتمال اینکه شب، با خلوت شدن بیمارستان، ساواکی ها 
برای شکستن تحصن به آنجا حمله می کنند، گروه حفاظت 
تشکیل داده بودند. من هم با چند نفر از بچه های دیگر، 
همان جا برای نگهبانی داوطلب شدیم. سرپرست این گروه، 

جوان تنومندی بود به نام »محمد رستمی« که هفت هشت 
سالی از من بزرگ تر بود. او پیش از تاریک شدن هوا، بچه ها 
را دور تا دور نرده های بیمارستان تقسیم کرد و همه آن شب 

را تا صبح نگهبانی دادیم.
خبــر این اتفاق احساســات مردم مشــهد را تحریک کرد. 
از فردایــش هــر روز از صبــح زود مــردم گــروه گــروه داخــل 
بخــش اطفــال می شــدند و ســرم های آویــزان، تخت هــای 
افتاده و تمام شکستگی های آنجا را می دیدند. پس از آن 
هــم برای پشــتیبانی از تحصن روحانیــت می رفتند داخل 
ســالن و پای ســخنرانی آقایان می نشســتند. بیمارســتان، 
پایــگاه اطاع رســانی شــده بود. بیرون ســاختمان تحصن، 
بلندگویــی نصــب کرده بودنــد که خبرها و ســخنرانی ها از 
آنجا برای جمعیت پخش می شــد. تحصن بهانه ای شــده 
بــود بــرای جمع شــدن مردم و ســخنرانی های مهــم. اتفاقاً 
در همین ماجرا از دوســتانم شنیدم که آیت هللا خامنه ای 
یکی دو مرتبه ای در محوطه بیمارستان سخنرانی پرشوری 
کرده  اند. یک بارش را من رفتم اما وقتی رسیدم، سخنرانی  
تمام شده بود و تنها جمعیت را دیدم که از در بیمارستان 
بیرون می رفتند. کادر انقابی بیمارستان هم پشت بلندگو 
صحبت می کردند. مثل »دکتر فرهودی« که با همان جثه 
ریــزش در تحصــن بیمارســتان فعالیت می کــرد. مردم هم 
خیلی دوستش داشتند. با اینکه پزشک بیمارستان بود، 
می آمد و توی تحصن یا هر جای دیگر قاتی مردم می شد. 
البتــه آن زمــان خیلی از دکترها واقعاً انقابی بودند. حتی 
در جمع خودشان ستاد داشتند و نماینده شان هم همین 
دکتــر فرهــودی بــود. مــن اغلــب ایشــان را می دیــدم که به 
بیــت آیــت هللا شــیرازی می آمدنــد و می رفتند. شــب های 
بعــد، نگهبانــی از تحصن نظم بهتری بــه خود گرفت. هوا 
که تاریک می شــد، محمد رســتمی به عنوان پاس بخش، 
ساعت های نگهبانی بچه ها را دو ساعت دو ساعت تنظیم و 
ما را در کل بیمارستان تقسیم می کرد؛ به طوری که در هر 
شیفت، 40 نفر پاس می دادیم. نیروهای درشت هیکل را 
در محدوده ســاختمان تحصن و روبه روی نرده های بخش 
اطفــال می گذاشــت و برای هر چنــد نفر، یک پاس بخش 
معین می کرد و موقعیت را برایمان شرح می داد. می گفت: 
»از هم دور نشــوید تا همدیگر را ببینید. اگر هم کســی را 
دیدید، با سوت دستی به هم خبر بدهید«. من را هم چون 
ورزشــکار و فرز بودم، معموالً پاس بخش انتخاب می کرد و 
خودش هم مدام اطراف بیمارستان دور می زد. رستمی قد 
کوتاهی داشت و چاق بود، اما همه چیز را تحت نظر داشت 

و آدم بسیار نترسی بود.

 پرده سوم: نقاشی شهید منفرد »
در نخستین روز تحصن

شــب ها کــه هــوا خیلــی ســرد می شــد، گاه گداری بــا چوب 
درخت های بیمارســتان، آتش هم روشــن می کردیم. البته 
خیلــی دورش نمی ایســتادیم و بایــد مدام با چوب دســتی 
قــدم می زدیــم؛ چون هــر لحظه امکان داشــت ســاواکی ها 
بــا چماق دارهــا بریزنــد توی بیمارســتان. خدایــی  ترس هم 
داشــت. غذا را هم یکی دو شــب اول در خانه می خوردیم. 
امــا شــب های بعد بازاری هــا از بیرون برایمان غذا درســت 
می کردند و می آوردند. عدس پلو، پلو قیمه، ساندویچ، نان 
و... اصناف و بازاری ها کمبودهای تحصن را تأمین می کردند. 
حتی گاهی وانتی پر از نان داخل بیمارستان می آوردند و بین 

مردم توزیع می کردند.
روزهــا چون مردم می آمدند و می رفتند، نیازی به نگهبانی 
نبود. ســاواکی ها هم جرئــت نمی کردند کاری بکنند؛ برای 
همین ما هم می رفتیم دنبال کارمان. من فقط گاهی بین روز 
سر می زدم که اگر کاری مثل نوشتن پرچم یا پاکارد باشد 
انجام بدهم. یادم هست یکی از آن کارها، نقاشی عکس 
»شــهید منفــرد« بود کــه همــان روز اول در تیراندازی های 
داخل محوطه بیمارستان تیر خورده بود. عکسش را اصغر 
نعیم آبــادی داد و مــن هــم نقاشــی اش را برای روز تشــییع 
جنازه اش کشیدم. آن موقع جوان بودم و به عنوان نیروی 
یدی توی بعضی از کارها کمک می کردم. خیلی هم داخل 
سالن تحصن نمی شدم. تحصن روحانیت، پس از 12-13 
روز تمام شــد اما آن ها از این قضیه بســیار خوب استفاده 
کردند و ســخنرانی های زیادی ضد شــاه انجام دادند. برای 
رژیــم هــم حادثــه بخش کودکان، مســئله ســنگینی بود و 

انعکاس بدی علیه شان داشت.

j روایت علیرضا خالقی، هنرمند و نقاش پیشکسوت انقالب اسالمی از ماجرای حمله به بیمارستان امام رضا

حمله به بخش کودکان، مردم را غیرتی کرده بود

 از فردایش هر روز از 
صبح زود مردم گروه 
گروه داخل بخش 
اطفال می شدند و 
سرم های آویزان، 

تخت های افتاده و تمام 
شکستگی های آنجا را 

می دیدند

بــــــــــــــــــــرش

علی اصغر نعیم آبادی، دربحبوحه 
انقــاب جوانــی  حدوداً 26ســاله 
بــود کــه ضمن حضــور فعــال در 
تجمعات اعتراضی علیه حکومت 
پهلــوی، از تمــام وقایع حســاس 
و  عکاســی  دوران  آن  کلیــدی  و 

فیلم برداری کرده است.
نعیم آبــادی بــا بیان اینکه با بررســی اســناد و 
وقایــع متوجــه می شــویم که انقاب اســامی 
در مشــهد پیــش از 22 بهمــن 57 بــه پیروزی 
رسید، می گوید: از شب عاشورای سال 1357 
که مراســم خطبه خوانــی حرم مطهر حضرت 
رضــا)ع( بــرای نخســتین بــار بــا ذکر نــام امام 
خمینی)ره( و حذف نام محمدرضا شاه قرائت 
شــد، حکومت پهلوی عماً ساقط شد. شهر 
مشــهد در روزهــای پیش از حملــه دژخیمان 
حکومتــی بــه حــرم مطهــر در 29 آبــان 57 بــا 
برگزاری نشست ها و تحصن ها ملتهب بود و 
اعتراض هــا به باالترین حد خود رســیده بود. 
در اواخر مهرماه و اوایل آبان ســال 57، رهبر 
معظــم انقاب از تبعید به مشــهد بازگشــته 
بودند. بازگشــت ایشــان تب و تاب تازه ای در 
شهر ایجاد کرد و خون تازه ای به رگ نیروهای 
انقــاب چون مرحوم واعظ طبســی و شــهید 

هاشــمی نژاد دمیــد. ایــن ســه 
بزرگــوار دســت در دســت هــم 
و  تحصن هــا  تمــام  و  دادنــد 
راهپیمایی های شهر را هدایت 

کردند.
 23 در  می دهــد:  توضیــح  او 
آذرمــاه رژیــم حملــه دیگــری با 
مشــارکت هماهنــگ ســاواکی ها، ارتشــی ها و 
اوباش به بیمارستان امام رضا)ع( انجام داد که 
کارکنان و مردم هیچ آمادگی دفاعی در برابر این 
حمله نداشــتند. رژیم آن قدر مستأصل شده 
و عجوالنــه اقدام می کرد که به بخش اطفال و 
جراحی بیمارســتان یورش بــرد. در این فاجعه 
اسفبار شیشه ها شکسته و آجرها روی بچه ها 
افتاده بود، ماشین کارکنان بیمارستان را نیز به 
آتش کشیده بودند. از صحنه های اسفبار آن روز 
فیلم برداری کرده ام. پس از این واقعه، حضرت 
آقا در ایده ابتکاری دیگری تحصن گذاشتند که 
13 روز بــه طــول انجامیــد و در این مدت مردم 
از تمام شــهر از بیمارســتان بازدید می کردند و 
تأثیر زیادی داشت، به این ترتیب پرده از چهره 
سفاک پهلوی برداشته شد. سرانجام تحصن 
در پنجم دی ماه پس از راهپیمایی مفصلی به 

پایان رسید.

نگاه دو

انقالب در مشهد زودتر به پیروزی رسید
ســال 1357 دانشــجوی ســال 
بــودم. تحصــن  آخــر پزشــکی 
کــه  قائم)عــج(  بیمارســتان 
شــروع شــد مــا هــم بــه عنوان 
دانشجویان پزشکی با پزشکان 
هســت  یــادم  شــدیم.  همــراه 
درست همان روز 23 آذر، بچه 

سه ماهه ام را برده بودم بیمارستان که یکی از 
همکاران او را معاینه کند. 

از بخش که بیرون آمدم، خیلی نگذشته بود 
که خبر دادند یک عده لباس شــخصی های 
طرفدار رژیم از طرف نرده های بیمارستان به 
داخــل حملــه کرده اند. شیشــه ماشــین های 
داخــل محوطــه را شکســته و بعــد هــم بــه 
بخــش اطفال هجوم برده انــد. نوزادی در اثر 
همین اتفاق به شهادت رسید. این شد که از 
همان روز تحصن بیمارستان شروع شد و ما 
هم به عنوان دانشــجو باید کمک می کردیم 
کــه مجروحــان حــوادث مختلــف در داخــل 

بیمارستان درمان شوند.
روزهــای پــس از شــروع تحصــن، نظامی هــا 
وارد  نرده هــا  طــرف  از  زیــادی  ســربازان  و 
بیمارستان می شدند تا از کارکنان و پزشکان 
لبــاس شــخصی بگیرنــد و از ســمت دیگــر 

بیمارستان وارد جمعیت مردم 
شــوند. جمعیــت زیــادی هــم 
در طــول روزهــای تحصــن در 
طبقــه پاییــن کتابخانــه فعلــی 
بیمارســتان جمــع می شــدند. 
خاطــرم هســت چــون آن زمان 
حجــاب  بیمارســتان  کارکنــان 
نداشــتند، آقــای دکتر فرهودی شــاید چیزی 
حــدود 300 روســری بــرای آن هــا خریــد و در 
همان روزهای تحصن بود که کادر بیمارستان 

همگی باحجاب شدند.
همــه  وجــود  بــا  تحصــن  روزهــای  یــادآوری 
سختی هایش برای من با حس خوبی همراه 
اســت. هیــچ کــدام از همکاران به شــیفتش 
توجه نمی کرد و خیلی ها که برایشان مقدور 
بــود، همــه زمان خودشــان را در بیمارســتان 
می گذراندند. اصاً شرایط طوری بود که آدم  
همــه چیــز را فرامــوش می کرد. طــوری که در 
عین توجه به نقش بیمارستان در ساماندهی 
مجروحــان و آســیب دیدگان هــر وقــت کــه 
اوضاع بخش را راســت و ریســت می کردیم 
همــان فرصــت را هم غنیمت می شــمردیم و 
می آمدیم بغل دیوارها شعار »مرگ بر شاه« 

می دادیم.

نگاه یک

وقتی همه کادر بیمارستان باحجاب شدند 
مشــهد در چنــد مــاه آخــر منتهــی بــه 
پیروزی انقالب اســالمی بستر حوادثی 
شــد کــه در تســریع پیــروزی انقــالب 
نقــش بســیار مؤثــری داشــت. یکــی از 
این حوادث مهم و ماندگار که سرآغازی 
برای حرکات بعدی انقالب شــد، واقعه 
23 آذر ســال 1357 و حملــه رژیــم بــه 
بیمارســتان امام رضا)ع( بــود. حادثه ای 
کــه بــرای همیشــه در تاریــخ مبارزه های 
سیاسی مردم به ثبت رسید و در جريان 
آن چندين جوان انقالبی زخمي شدند 
و شــهيد محمدعلــی منفــرد كــه بــراي 
حمايت آمده بود نيز به شهادت رسید.
محمدعلــی منفرد در ســال 1333 در 
روســتای حاجی آبــاد از توابع تبادکان 
مشــهد به دنیا آمد. در 6 سالگی پدر 
خود را که کشــاورز بود از دســت داد. 
پــس از فــوت پــدر تــا دوم دبیرســتان 
بــه تحصیــل پرداخت و پــس از آن به 
علت ســختی های تحصیل بــه ناچار 
مشــغول به کار شد. او از همان دوران 
کودکی و نوجوانی در مراســم مذهبی 
و سیاســی شــرکت می کــرد و اخــالق 
حسنه ، فروتنی و تواضعی که داشت 
بــرای همــه مثال زدنی بود. او در ســال 
1354 ازدواج کــرد و حاصــل آن یــک 

فرزند پسر بود.

  روایت شهادت
مرضیــه اخــوان نیــان، همســر شــهید 
منفرد در مورد شخصیت او می گوید: 
مــا ســه ســال با هــم زندگــی کردیم که 
ماحصــل ایــن زندگــی فرزنــدی بــه نام 
محســن اســت کــه در زمــان شــهادت 
شــهید منفرد یک ســال و هشــت ماه 
سن داشت. محسن 6 ماهه بود که به 
رشــت رفتیــم. آن زمان تــازه از کارخانه 
قند بیرون آمده و کار جوشکاری انجام 
می داد که برای جوشکاری کارخانه کرم 
ابریشم رشت به او پیشنهاد همکاری 
دادنــد امــا بــا وجــود اینکــه در رشــت 
بودیــم امــا آنجا نیز دســت از فعالیت 
برنداشت و در کنار کار به فعالیت های 
ضــد نظــام شاهنشــاهی می پرداخت. 
پــس از بازگشــت به مشــهد دهــه اول 
مــاه محــرم از پنجــم تــا روز عاشــورا در 
منــزل روضــه داشــتیم. روز تاســوعا با 
هــم بــه میــدان شــهدا رفتیم. درســت 
همــان لحظــه ای کــه جوانــان انقالبــی 
می خواســتند مجســمه شــاه را پاییــن 

بکشــند، محمــد نیــز به ســمت مردم 
رفــت و تــا بعدازظهــر از او هیــچ خبری 
نداشــتم. همــان روز عصر محمد برای 
پخــت آش نــذری بــه کمک آمــد، برای 
هر که می شناخت آش برد گویی نذری 
را بهانــه ای بــرای خداحافظی خود قرار 

داده بود.
شــهید  شــهادت  روز  ماجــرای  بــه  او 
منفرد نیز اشــاره کــرده و بیان می کند: 
رضــا)ع(  امــام  بیمارســتان  در  صبــح 
تحصــن بــود و محمــد تــا شــب خانــه 
نیامد. دلواپس شده بودم اما به دلیل 
حکومــت نظامی بودن کاری از دســتم 
برنمی آمــد. صبــح همــه جا را گشــتیم 
امــا خبــری از او نبــود. بــه خانــه مادرم 
کــه رفتیم، مــادرم گریه می کــرد. گفت 
از بیمارســتان خبــر آوردنــد که محمد 
تیر خورده و بیمارســتان بســتری شده 
اســت. بــه اتفــاق مــادر، برادر و شــوهر 
خواهــر همســرم به بیمارســتان رفتیم 
که متوجه ماجرا شدیم. آن ها به اصرار 
مــن را بــه خانه فرســتادند و گفتند که 

شــب کنار محمد هســتیم. دلم شــور 
می زد به همین دلیل ســاعت 8 و نیم 
شــب با خواهرم مجدد به بیمارســتان 
برگشتیم. داخل اتاق همسرم که رفتیم 
کسی آنجا نبود. محمد مدام می گفت 
از مــن راضــی بــاش و بعد که پرســیدم 
چــه شــده محمد که این طوری شــدی 
سراغ آیت هللا مرعشی را از من گرفت 
زیرا خود را ســپر قرار داده بود تا گلوله 
بــه آیــت هللا مرعشــی اصابــت نکنــد. 
زمانی بسیار کوتاه پس از بیرون آمدن 

ما، خبر شهادت او را به ما دادند.
همســر شــهید منفــرد با بیــان اینکه 
روز پس از شهادت نگذاشتند محمد 
را تشــییع کنیم، یــادآور می شــود: آن 
روزها برف بسیار زیادی باریده و رژیم 
شــاه نیز مانــع برگزاری مراســم بود به 
همیــن دلیــل دو روز پــس از شــهادت 
 همســرم را تشییع کردند. با این حال 
تشییع جنازه او چنان پرشور برگزار شد 
که تا آن زمان به جز تشییع جنازه علما 
کســی با این جمعیت تشــییع نشده 
بود. او در مراســمی با حضور پرشکوه 
مردم از بیمارستان امام رضا)ع( تشییع 
شــد و پــس از طــواف حــرم رضــوی در 
بهشــت رضا)ع( و در جوار پاک دیگر 

شهدای انقالب آرام گرفت.

شهید  بیمارستان 

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه  23 آذر 1399 27 ربیع الثانی1442 13 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9415  یکشنبه  23 آذر 1399 27 ربیع الثانی1442 13 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9415 

روزنامـه صبـح ایـرانتاریختاریختاریختاریخ روزنامـه صبـح ایـران

i n f o @ q u d s o n l i n e . i ri n f o @ q u d s o n l i n e . i r

45

 حمایت امام خمینی)ره( از تحصن مردم و مبارزان مشهد  حضرت امام خمینی)ره( ششم دی ماه 1357، در پیامی که از نوفل لوشاتو صادر شده بود، با اشاره به جایگاه ماه محرم در مبارزات مردم ایران، بر حمایت ملت از اعتصاب کنندگان تأکید کردند. ایشان خطاب به ملت ایران 6 توصیه 
را بیان کرده و در بخشی از پیام خود درباره تحصن مردم مشهد فرمودند: این جانب پس از تشکر از اهالی محترم خراسان، خصوصاً علمای اعالم و حجج اسالم و دکترهای محترم و سایر گروه ها و طبقات، پشتیبانی خود را از این اعتصاب شریف اعالم می نمایم؛ و اعمال وحشیانه دولت نظامی غیرقانونی 

و حکومت نظامی غاصب را محکوم می نمایم؛ و از ادامه دیکتاتوری و غصب مقاْم آنان را تحذیر می کنم.

روایت اول

ُمحرّم بیمارستان 
روایتی از جنایت عمال رژیم پهلوی در 23 آذر 57 که تحصن مردم و روحانیون انقالبی مشهد را در پی داشت

روایت دوم

روایت تحصن
محمد خجسته، از همراهان آیت هللا خامنه ای، از ماجرای بیمارستان امام رضا)ع( می گوید 

روایت رهبر معظم انقالب از روز حمله به بیمارستان یازدهم بهمن 1363، حضرت آیت اهلل خامنه ای در گفت وگویی تلویزیونی به ماجرای حمله به بیمارستان امام رضا)ع( اشاره می کنند و می گویند: »ما در مجلس روضه بودیم و من را پای تلفن خواستند... دیدم از بیمارستان است و چند نفر 
از دوست و آشنا و غیرآشنا از آن طرف خط دارند با کمال دستپاچگی و سراسیمگی می گویند حمله کردند، زدند، کشتند و به داد برسید... بچه های شیرخوار را زده بودند. من آمدم آقای طبسی را صدا زدم آمدیم این اتاق، عده ای از علما در آن اتاق جمع بودند و روضه هم در منزل یکی از معاریف علمای 

مشهد بود... گفتم ما قطعاً خواهیم رفت... لحن توأم با عزم و تصمیمی که ما داشتیم موجب شد که چند نفر از علمای معروف و محترم مشهد گفتند که ما هم می آییم از جمله آقای حاج میرزاجواد آقای تهرانی و آقای مروارید...«.

حاشیه

نگاهی به کتاب »انقالب رنگ ها« 
اثر به یادماندنی خالقی تصویری بزرگ از حضرت امام 
خمینــی)ره( اســت کــه در راهپیمایی های مردم مشــهد 
در ســال 57 پیشــاپیش جمعیت حرکت داده می شــد. 
رهبر انقالب در این خصوص می گویند: »عکس بزرگی 
از امام ساخته شده بود که طولش 17-16 متر بود و به 
همین تناسب عرض داشت. دوستان می گفتند این مثل 
عالمت مخصوص بنی اســرائیل است که در هر جنگی 
این را با خودشان می بردند، پیروز می شدند. آن روز هم، 
۹دی که این عکس بزرگ را با خودمان حمل می کردیم، 
 دل هایمــان قــرص بــود کــه امــروز هــم حادثــه ای پیــش 

نمی آید«.
کتاب »انقالب رنگ ها« مجموعه کاملی از آثار تجسمی 

علیرضا خالقی را در بخش پوســترها و نقاشــی ها برای 
عالقه مندان نمایش می دهد.

با توجه به مهارت راوی در هنرهای تجسمی و فیلم برداری 
بسیاری از جزئیات به طور روشن در کتاب مطرح شده اند. 
ایــن امــر بــه کــم نقص شــدن روایت هــا کمک به ســزایی 
می کند. البته با توجه به رواج هنرهای خیابانی، به خصوص 
نقاشــی دیواری مؤلف می توانســت نگارش خاطرات را تا  
اکنون ادامه دهد. این کار باعث می شد اطالعات جالبی 

درباره نقاشی های دیواری به دست بیاید.
کتاب »انقالب رنگ ها: خاطرات شفاهی علیرضا خالقی« 
سه فصل اصلی همراه با بخش های »پوستر و نقاشی ها«، 
»ضمائم« و »اعالم« را در خود دارد. در ال به الی فصل ها 

هــم آلبوم هایــی از عکس های مرتبــط با متن کتاب قرار 
گرفته که اســناد تصویری وقایع و اتفاق های بیان شــده 

توسط راوی محسوب می شوند.
در اولین فصل به سال های اولیه زندگی علیرضا خالقی 

پرداخته می شود.
فصل بعدی از مسائل مربوط به انقالب آغاز شده است 

و تا پیروزی آن ادامه دارد. 
سومین فصل نیز از هشت سال دفاع مقدس تا زمان 
رحلت امام خمینی)ره( را شامل می شود. در این فصل 
جزئیاتــی دربــاره اتفاقاتــی که پیرامــون جنگ تحمیلی 
ارتش صدام علیه ایران در مشهد و تهران رخ می داد، 

مطرح می شود.

با اعالم همبستگی پزشکان و کارکنان بیمارستان شاه رضا -امام رضا)ع( - با انقالبیون و سرنگون کردن مجسمه داخل محوطه  
بیمارستان، عده ای از نیروهای ساواک در چتر حمایت نظامیان، با شکستن نرده های آهنی از در جنوبی وارد باغ بیمارستان 

شده و با تیراندازی و حمله به بخش های داخلی و اطفال بیمارستان، موجب آزار و اذیت بیماران شدند.
به دنبال اطالع یافتن از این حادثه، آقایان سیدعلی خامنه ای، عباس واعظ طبسی و آیت هللا حسنعلی مروارید به همراه تعدادی 
دیگر از علما پیاده به سوی بیمارستان راه می افتند و ضمن حرکت در خیابان ها از مردم می خواهند به آن ها بپیوندند. جمعیت 
بسیاری پشت سر علما قرار می گیرند. مردم پس از نزدیک  شدن به بیمارستان با وجود اینکه مأموران راه را سد کرده بودند، پیشروی 
نموده، وارد بیمارستان می شوند و برای همبستگی با پزشکان و کارمندان بیمارستان و به منظور برآورده شدن خواسته های خود، 
 در آنجا تحصن می کنند. آنچه می خوانید، روایتی از این رویداد است که از نگاه یکی از همراهان آیت هللا خامنه ای در آن روز 

بیان شده است.

فاطمــه خنــدان: تابلــو بیمارســتان »6 بهمــن« کــه در تظاهــرات 10 آبان در خیابان کوهســنگی و پس از ســخنرانی عبدالکریم 
هاشمی نژاد به نام »17 شهریور« تغییر یافته بود، در یورش چماق داران حکومتی در 22 آذر برداشته شد. در این حمله، نام 
بیمارستان به اسم سابق برگردانده شد و به جای تصاویر امام خمینی)ره(، تمثال های شاه نصب شد. لباس شخصی های چماق 

به دست، با وارد شدن از در شرقی بیمارستان، شیشه های بیمارستان را شکسته و نگهبانان بیمارستان را مضروب کردند.

روایت سوم: پس از انقالب، مراسم سالگرد»
این جریان گذشت. قطعنامه صادر کردند و تحصن دیگر 
تمــام شــد. پــس از آن، تحصن های دیگر بود. ســالگرد این 
حادثه شد؛ پس از پیروزی انقاب. من خانه ام خیابان عدل 
خمینی، روبه روی شهربانی بود. آقا به من تلفن کردند که 
من به مشهد می آیم. آقای دکتر شیبانی، وزیر کشاورزی هم 

با من است. من به فرودگاه رفتم.
آقا آن موقع عضو شورای انقاب بودند، فکر می کنم هنوز 
شورای عالی دفاع تشکیل نشده بود. همان وقت هایی بود 
کــه آقــا، نماینده امام در وزارت دفــاع و نماینده مخصوص 
ایشان در استان سیستان و بلوچستان بودند. انگار هنوز 
امــام جمعــه نبودنــد. به هر حال به من تلفــن کردند و من 
به دنبال ایشان به فرودگاه رفتم. آخر شب بود و شب به 

خانه ما آمدند.
صبــح ایشــان را بــه خانه خودشــان بردم و از خانه ایشــان 
راه افتادیــم. آقــای دکتر شــیبانی، یک قابلمه غذا دســتش 
بــود و داخــل ماشــین من نشســته بود. بــه خیابان جم که 
رسیدیم، به آقا گفتم: »حاج آقا! با ماشین دیگری نمی شود 
رفــت؟ آن تکــه را کــه مــردم دارند راهپیمایــی می کنند و به 
طرف بیمارســتان می روند، ما هــم برویم داخل جمعیت.« 
باألخــره مــا هــم بــا جمعیــت بــه طــرف بیمارســتان رفتیم. 
داشــتند برنامه هایی را اجرا می کردند. در بیمارســتان امام 
رضــا)ع(، یــک تخت گاهی بلند، با پله درســت کرده بودند. 
همه تشــکیات و بند و بســاط خبرگزاری ها و... آنجا بود. 
پایین جایگاه نشســتیم. آقایانی که آنجا بودند هم خیلی 
دقت داشــتند؛ می دانســتند که غیر از اعامیه امام، هیچ 
اعامیه ای نباید خوانده شــود. قرآن خواندند و آقای دکتر 

شیبانی رفت سخنرانی کرد.
جمعیــت خیلــی برایــش فرقــی نمی کــرد کــه چــه کســی 
سخنرانی می کند؛ چون بعدش آقا می خواستند سخنرانی 
کننــد... آقــا اصاً برای ســخنرانی در ســالگرد آمده بودند. 

وقتی می خواستند از پله ها باال بروند، من به ایشان گفتم: 
»اسامی آقایان را فراموش نکنید!« آقایان علما آمده بودند 
و کاً در یــک محوطــه نشســته بودنــد. یک دفعــه پس رو و 
پیــش رو کردنــد و زیــر بغل هــای مرحــوم آقــا ســیدعبدهللا 
شــیرازی را گرفتنــد و او را آوردنــد. حــاج آقای قدســی، آدم 
درشــتی بود و شــال سبزی به ســرش می بست؛ قد بلندی 
هــم داشــت. بدنش را که تــکان می داد، 50 نفر آدم، عقب 
و جلو می آمدند! سیدمحمدعلی چون آدم باکیاستی بود، 
آقا سیدعبدهللا را توی جمعیت علما نشاند. بعد از چند 
دقیقــه، دیدیــم یک بی.ام.و زردرنگ هم آمد که آقای قمی 

داخلش بود و ایشان هم پیاده شد.
باالخره آقای خامنه ای رفتند و ســخنرانی را شــروع کردند. 
دو سه دقیقه که از اول سخنرانیشان گذشت، گفتند: »این 
آقایی را که قبل از من صحبت می کرد، شــما نشــناختید. 
ایشــان آقای دکتر شــیبانی، وزیر کشــاورزی است. آن  قدر 
زندان بوده اســت...« آقای دکتر شــیبانی هــم زیر جایگاه، 
مظلومانه نشسته بود. فرش هم نبود؛ همه  جا خاک بود. 
آن هایی که دور آقای شــیبانی نشســته بودند، همه دست 
و پایشــان را جمــع کردنــد. مثاً اگر یکی کج نشســته بود، 
دیگر راســت نشســت. آقــا ادامه دادند: »خوب مجلســی 
اعــام، حضــرت  علمــای  کرده انــد.  شــرکت  همــه  اســت، 
آیت هللا  العظمی شیرازی و حضرت آیت هللا  العظمی قمی 
هستند...« یعنی اسم آقا سیدعبدهللا شیرازی را اول بردند 
و آقــای قمــی را دوم. ایــن حــرف ممکن بــود، یک مصیبت 
باشــد! مــا حواســمان جمع بــود؛ خود آقا هم بیشــتر. یک 
مقداری که صحبت کردند و گذشــت، باز گفتند: »خوب؛ 
مجلس باشکوه و باعظمتی است. همه علما و مراجع نیز 
تشــریف دارنــد؛ من جمله حضــرت آیت هللا  العظمی قمی 
و حضــرت آیــت هللا  العظمی شــیرازی...« دیگر ســخنرانی 
 تمام شد. قطعنامه را هم خواندند؛ تمام شد و آقا از پله ها 

پایین آمدند.

روایت اول: از حمله به بخش کودکان تا تحصن»
 بــا یــک وانت نیســان به طرف بیمارســتان امــام رضا)ع( 
آمــده بودنــد؛ یــک عده چمــاق دار که شــهربانی مشــهد 
استخدامشــان کرده بود؛ به آن ها پول داده بود تا حدود 
ساعت 8:30 از شهربانی -عدل خمینی امروز- راه بیفتند 
و به بیمارستان امام رضا)ع( حمله کنند. بیمارستان امام 
رضا)ع( هم آن  وقت ها خیلی فعال بود؛ هم دانشجوهایش، 
هم دکترهایش. اعامیه پخش می کردند و... درگیر مسائل 
مبارزه بودند. چماق دارها از خیابان »بهار« وارد بیمارستان 
امام رضا)ع( شدند. ریختند توی بخش کودکان بیمارستان 
که نزدیک خیابان بهار است و جنایت های عجیبی کردند. 
ِسرم ها را از دست بچه ها کشیدند؛ بچه ای را پرت کردند و 
کشتند و... این جریان ها مربوط به حدود ساعت 9 تا 10 بود.
حدود 11- 10:30 خبر در مشهد پیچید و شایع شد که چنین 
کاری انجام گرفته است. »آقا« منزل آقای قمی بودند. دقیقاً 
یادم نیست دیگر کدام آقایان با ایشان بودند. اما آن هایی 
که من یادم هست، مرحوم آقای مرعشی بود که همه  جا 
بود؛ آقاشیخ ابوالحسن شیرازی و آقای سیدحسین نبوی 
هم بودند. این گروه از همان کوچه آقای قمی راه افتادند و 
جمعیت همین  طور داشت به آن ها اضافه می شد.باالخره 
جمعیت وارد بیمارستان امام رضا)ع( شد. اول یک مقدار 
تیراندازی شد. چماق دارها آن طرف بودند و شعار »جاوید 
شاه« می دادند. مبارزان هم این طرف؛ البته شعار »مرگ بر 
شاه« نمی دادند ولی بقیه شعارهای انقابی را می گفتند. 
ابتدا درگیری و تیراندازی شد؛ اما کمی بعد فروکش کرد.

آقایان در بیمارســتان امام رضا)ع(، اعام تحصن کردند؛ 
بخــش رادیولــوژی بیمارســتان شــد مرکز تحصــن! کم کم 
بخش هــای دیگــر را هــم گرفتیم. یک بخــش را هم فرش 
کردیم. خدا مرحوم حاجی چراغچی، حاج عباس رمضانی 
و آقای حســن زاده را بیامرزد؛ این ها مســئول چای، غذا و 

تشکیات برای متحصنان شدند.

آغاز ماجرا»
حدود ســاعت 10 صبح بیســت و ســوم آذر1357 هجری 
شمسی، مصادف با سیزدهم محرم 1399 هجری قمری، 
کارکنان بیمارستان های قائم و امام رضا)ع( برای نشان دادن 
همبستگی با کارمندان بیمارستان 17 شهریور در محوطه 
بیمارستان تجمع کردند و در پی مشورت با دو تن از استادان 
فعال مذهبی قرار شد در همان مکان اعتصاب کنند. حدود 
ساعت 10:30 طرفداران قانون اساسی شاهنشاهی که مردم 
به آن ها چماق دار می گفتند با در دست داشتن عکس های 
شاه و شعار »جاوید شاه«، موازی نرده های جنوبی بیمارستان 
امام رضا)ع(، از خیابان بهار به سمت فلکه تقی آباد شروع 
به حرکت کردند. سروصدای ایجاد شده توسط این افراد 
موجب شــد تا کارمندان، پرســتاران و پزشــکان حاضر در 
بیمارســتان پشــت نرده هــای داخــل محوطه بیمارســتان 
جمع شوند و شعار »مرگ بر شاه« سر دهند. چماق دارها 
از این حرکت مردم به خشم آمدند و با تخریب نرده ها و 
شکستن در جنوبی بیمارستان با حمایت نیروهای امنیتی 
و نظامی وارد محوطه آن شدند. مهاجمان پس از صدمه به 
ماشین های سواری کارمندان و شکستن شیشه های آن ها، 
با چوب، سنگ و آجر به سمت کارکنان حمله کردند. در 
پی این یورش، پزشکان به بخش اطفال پناه بردند. بخش 
اطفال و داخلی نزدیک ترین بخش ها به نرده های بیمارستان 
بود. مهاجمان با یورش به بخش اطفال و پرتاب سنگ و 
آجــر، شیشــه های این قســمت را شکســتند و بــا ورود به 
داخــل بخــش اثاثیه آن را تخریب کردند. در این بین یک 
کودک شیرخوار نُه ماهه شهید و این حادثه موجب خشم 
و تهییج مردم شد. آن زمان بخشی از آسفالت منطقه را 
برای پاره ای تغییرات برداشته بودند، انقابیون از در پشت با 
استفاده از این سنگ های آماده و سر دادن شعار به مقابله 
با چماق داران پرداختند. سرانجام مهاجمان از بخش اطفال 
عقب رانده شدند. در پی مقاومت انبوه کارکنان، نیروهای 
امنیتی و سربازها وارد جریان شدند و با شلیک گاز اشک آور 
و تیرانــدازی هوایــی، بــه داخل محوطه بیمارســتان یورش 
آوردند. با افزایش جمعیت و ایستادگی مردم و سر دادن 
شعار، نیروهای نظامی در خارج از بیمارستان و پشت نرده ها 
گارد گرفتند و به صورت مستقیم و زمینی به سمت مردم 

تیراندازی کردند.

اعالمیه علما»
در ارتباط با این تحصن آیت هللا خامنه ای بیان می کنند: 
»به ذهنم خطور کرد تحصن کنیم. نشستم و اعامیه ای 
نوشتم. نوشتم که روحانیان امضا کننده تا تغییر فرمانده 
نظامی استان در بیمارستان متحصن خواهند بود«. 25 
آذر اعامیه ای به امضای آقایان ابوالحسن شیرازی، علی 
تهرانــی، محمدمهــدی نوغانی، جــواد تهرانی، محمدباقر 
حکمت، سیدکاظم مرعشی، حسن علی مروارید، مصباح 
مولوی، عباس واعظ طبسی و سیدعلی خامنه ای در مشهد 
منتشر شد. در این اعامیه با اشاره به جنایت های مأموران 
مسلح حکومت در 23 آذر در بیمارستان شاه رضا، اعام 
کردنــد کــه بــرای محکــوم کردن ایــن عمل در بیمارســتان 
متحصن خواهند شــد. بیمارســتان فقط شــاهد تحصن 
نبود. نماز جماعت، سخنرانی های پیاپی روزانه، اجتماعات 
کوچک و بزرگ، دیدار با روزنامه نگاران داخلی و خارجی و 
ورود هیئت هایی از دیگر شهرها برای اعام همبستگی، 
برخــی از مراســم و فعالیت هــای آن روزهــا بــود و برنامــه 
سخنرانی عصرها با استقبال فراوان مردم روبه رو می شد. 
در این سخنرانی ها جنایت های حکومت در جریان وقایع 
ســینما رکس آبادان، 17 شــهریور تهران و کشتار مسجد 
کرمان، وابستگی رژیم، ارتباط با رژیم صهیونیستی، تاراج 
نفت و منابع ملی توسط بیگانگان و دست نشانده بودن 
شاه، توسط سخنرانان گوشزد می شد. آیت هللا خامنه ای، 
شهید هاشمی نژاد و برخی از انقابیون برجسته سخنرانان 
این مراسم بودند. گروهی 200 نفری از مردم وظیفه نگهبانی 
از بیمارستان در شب را طی این دو هفته به عهده داشتند. 

پایان تحصن»
پس از افشای این قضیه، موجی از اعتراض و محکومیت 
در داخــل و خــارج از کشــور بــه راه افتــاد. در ایران بســیاری 
از مراجــع، علمــا و مجامــع مذهبــی و انقابــی بــا صــدور 
اعامیه هایی عامان آن را محکوم کردند. آیت هللا صدوقی 
 در شــیراز و مراجع قم، آیات گلپایگانی، مرعشــی نجفی و 
آیــت هللا ســیدعبدهللا شــیرازی در تاریــخ 24 آذر و حــاج 
سیدحسن قمی در مشهد با انتشار اعامیه هایی فاجعه 
حمله چماق داران به بیمارستان را محکوم کردند. برخی از 
خبرنگاران داخلی و خارجی نیز برای تهیه گزارش و عکس 
به بیمارستان   آمدند. به دنبال این واقعه نخست وزیر وقت، از 
پزشکان عذرخواهی کرد. در پی رفتار خشن فرماندار نظامی و 
طوالنی شدن تحصن، قرار شد در پایان تظاهرات پنجم دی، 
در مراسمی به تحصن خاتمه داده شود. این راهپیمایی به 
مناسبت محکومیت حادثه کشتار دوم دی با حضور گروهی 
از مردم از در منزل آیت هللا شیرازی در باالخیابان شروع و با 
گذشتن از خیابان های تهران، فلکه ضد، فلکه عدل خمینی، 
چهارراه لشکر و خیابان بهار، در ساعت 2:30 در بیمارستان 
امــام رضــا)ع( خاتمه یافت. بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، 
600هزار نفر در این راهپیمایی حضور داشتند،  متحصنین 
در پایان این مراسم با صدور قطعنامه ای 6 ماده ای و با ارائه 

سه دلیل به تحصن خود خاتمه دادند:
1. ادامه تحصن آنان را از رسیدگی به دیگر امور مذهبی و 

تبلیغی بازمی دارد.
2. ادامه تحصن، مازم تعطیلی مطب پزشکان است که 

حضور آنان در مطب های خصوصی الزم است.
3. آیات عظام شیرازی و قمی به پایان تحصن دستور داده اند. 
همچنین در ادامه اطاعیه به دستاوردهای تحصن مانند 
عقب نشینی رژیم، اخراج مسئول شهری جنایت بیمارستان، 
سرکوبی چماق  به  دستان و آزادی زندانیان بی گناه نیز اشاره 
شد. این فاجعه بازتاب وسیعی در افکار عمومی مردم پیدا 
کــرد و ســیل اعامیه هــا در محکومیت آن از سراســر ایران 
مخابــره شــد. حمله به بیمارســتان، آن  هــم بخش اطفال، 
جایی که در عرف بین الملل امن محسوب می شود، اشتباه 
بزرگی از سوی رژیم بود. حضور خبرنگاران خارجی و افشای 
ماهیت رژیم در مصاحبه سران نهضت با آن ها و نیز بیان 
جنایت های رژیم در شهرهای مختلف، وابستگی و ارتباط 
با اسرائیل و جریان های نفت، موجب رسوایی حکومت در 

سطح بین المللی شد.

 روایت دوم: »
»می خواهم خواهش کنم که بگذارید این آقا برود«

فکــر می کنــم همان  جا از خبرگزاری کانــادا آمدند و با آقا 
مصاحبه کوتاهی کردند. این گفت وگو، نزدیک ظهر بود. 
شب، علمای مشهد همه آمدند؛ از جمله میرزا جوادآقای 
تهرانی، حاج آقا حســین شــاهرودی و آقای مروارید. همه 
تک تــک به بیمارســتان امام رضــا)ع( آمدند. بعد یکی از 
آقایان جلو رفت و متحصنان توی صحن بیمارستان نماز 
خواندند. در همین حال یک دفعه از دَم در بیمارســتان، 
صــدای شــعار آمد. یکی از افســران گارد بــود که به طرف 
بیمارستان می آمد اما دور بیمارستان، جمعیت فراوانی از 
مردم بود که این افسر، در تاریکی متوجه آن ها نشده بود. 
مردم هم یک دفعه سرهنگ را دیدند و با چوب، آن  قدر به 
ماشینش زدند که سقف خوابید و او همان  جا مرد.  یک 
 ساعت، بیشتر از مغرب نگذشته بود  اما بیمارستان مملو 
از جمعیت و خیابان  هم پر از نور بود. یک دفعه به ما اعام 
کردند که »حکیمی شاهرودی« را گرفتند. روحانِی سید و 
قدبلندی بود که در مشهد، معموالً برای هر مسئله ای که 
مربــوط بــه دربار بود، دَمِ ایشــان را می دیدنــد! من و آقا با  
سرعت به طرف در بیمارستان دویدیم. آقا گفتند: »فانی! 
بــدو کــه اگــر این ســید طوری اش بشــود، دیگر نمی شــود 
جمعش کرد«. من یک بلندگو دستم بود. آقا گفتند: »فانی! 
بلندگو را بده«. من بلندگو را به دست ایشان دادم. آقا روی 
کاپوت ماشین رفتند و روی سقف نشستند. ماشین پیکان 
بود. جمعیت فراوانی هم پشت این ماشین و دور و برش 
بودند. آقا با این تعبیر- شاید خودشان خاطرشان نباشد- 
گفتند: »من می دانم که شما مرا دوست دارید و می دانید 
کــه مــن هــم شــما را خیلی دوســت دارم. مــن می خواهم 
خواهش کنم که بگذارید این آقا برود«! باالخره ما ایشان 
را از توی بیمارســتان رد کردیم و از درِ خیابان بهار بیرون 
بردیم؛ جمعیت هم پشت ما می آمدند اما وقتی دیدند که 
ما با ماشین هستیم، دیگر نیامدند. 
سید را از در بیرون بردیم و ماجرا 

تمام شد.
تحصن در بیمارستان»

ایــن  پزشــکان  از  فتاحی معصــوم  محمدحســین  دکتــر 
بیمارستان از مشاهدات خود درباره وقایع آن روز می گوید: 
»نیرو های نظامی از پشت نرده ها به ما تیراندازی می کردند. 
من روپوش سفیدم را درآوردم و رفتم پشت نرده ها و آن را 
به معنی پایان دادن به درگیری باال بردم که ارتشی ها بروند. 
یک افسری که باالی تانک بود گفت عکس شاه را ببرید 
باال تا ما برویم. من پایین آمدم. آن ها همچنان تیراندازی 
می کردنــد، ولــی تیری به ما نخورد. از باالی تانک با کالیبر 
50 تیراندازی می کردند. تیرها حتی از تنه درختان هم عبور 
می کرد. بیمارستان را به رگبار بستند. من آمدم این طرف 
و فریــاد زدم، حملــه کردند بروید به شــهر بگویید؛ چند تا 

موتوری که آنجا بودند، حرکت کردند که خبر بدهند«.  
خبر حمله به بیمارستان در کمتر از یک ساعت در تمامی 
مراکــز تجمــع مــردم مانند مراکــز مذهبی، مســاجد و بیوت 
مراجــع منتشــر شــد. در کوتاه تریــن زمــان حــدود 20 تــا 30 
هزار نفر از مردم در میدان بیمارستان تجمع کردند و علیه 
رژیــم و جنایت هایــش شــعار  دادنــد. دکتــر فتاحی معصوم 
اضافــه می کند: »نزدیک ســاعت یک بعدازظهــر گروهی از 
 مــردم بــرای کمــک آمدند که بین آن ها آیــت هللا خامنه ای و 
آیت هللا مرعشی هم بودند. مردم برای جلوگیری از اصابت تیر 
به آنان، دور آن ها را گرفته و به بخش رادیولوژی منتقل کردند«. 
در جریان این تیراندازی محمد منفرد، کارگری که به همراه 
مردم برای کمک آمده بود با اصابت تیر مستقیم مجروح شد 
و سه روز بعد به شهادت رسید. حدود ساعت دو، پس از پایان 
تیراندازی علما و بزرگان شهر در بخش رادیولوژی جمع شدند 
و اعام کردند تا تغییر فرمانده نظامی استان به تحصن خود 
ادامه خواهند داد. رئیس حکومت نظامی مشهد سعی کرد با 
تماس تلفنی تحصن را بشکند که موفق نشد. حوالی غروب 
مــکان تحصــن به کتابخانــه که مــکان بزرگ تری 
بــود منتقــل شــد. کارکنــان بیمارســتان به 
متحصــن  مــردم  از  میزبــان   عنــوان 

پذیرایی می کردند. 

درباره محمدعلی منفرد که در واقعه 23 آذر مشهد به شهادت رسید
 دکتر منیره پورجواد
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تکرار موج های تورم باال
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از بودجه دولت 
نوشت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ نمونه کالسیک »بازخور تورمی« 
است. تکرار موج های تورم باال به خاطر ناتوانی سیاست گذار 
در »نــه« گفتــن. مشــکل ایــن الیحــه از ســمت مصــارف 
)به خصوص افزایش بی منطق حقوق و  دستمزد( آغاز می شود 
و به سمت منابع )غیرواقعی/ سیاسی( کشیده می شود. این 

بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.

رایزنان اقتصادی و بخش خصوصی
مجیدرضــا حریــری، رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن، در 
واکنش به پیشــنهاد واگذاری انتخاب رایزنان بازرگانی به اتاق 
بازرگانی و پرداخت هزینه آن توسط اتاق های بازرگانی نوشت: 
اقتصادی که عمدتاً دولتی است چگونه رایزن بخش خصوصی 
می تواند داشته باشد، یک کشور را نام ببرید که رایزن بازرگانی 
غیردولتی داشته باشد، امکان دارد در دفتر رایزنی نمایندگان 
بخش خصوصی هم حضور داشــته باشــند، اما اصوالً رایزنی 
بازرگانی وظیفه حاکمیتی است. به شدت مراقبت کنید تا با 
این بازی و نصب افرادی که امکان انحصار معامالت برایشان 
فراهم می شود)همان ها که اکنون هم مشغول انحصارند( تتمه 

آبروی بخش خصوصی را به حراج نگذارند.

ایران چه میزان از چین وام گرفته است؟
صادق الحســینی، کارشــناس اقتصادی، با انتشــار نموداری 
نوشــت: نســبت بدهــی کشــورها بــه چیــن نشــان می دهد 
برخالف ادعاهای منفی درباره رابطه ایران و چین، ایران یکی 
از کمترین میزان وام ها را گرفته است! تقریباً اندازه هند که 
رقیب و حتی در جاهایی دشــمن اســتراتژیک چین اســت! 
ایــران هیــچ گاه از فرصــت چیــن اســتفاده نکــرده و کمپیــن 

بی فایده تحقیر شرق هم همچنان در ایران پرقدرت است.

مقایسه ایران مال و بودجه مسکن مهر
مهدی غالمی، کارشناس مسکن، با اشاره به موضوع مزایده 
فروش ایران مال نوشــت: با خط اعتباری ۴۵همتی مســکن 
مهر نزدیک ۴میلیون خانواده شــهری و روســتایی خانه دار 
شــدند یا خانه فرسوده شــان را بازســازی کردند. تورم بخش 
مسکن کم شد، مردم بسیاری شغل داشتند و اقساط هم 
در حال برگشــت اســت و تاکنون بیش از ۳۰همت برگشته 

است. با این توضیح بررسی ایران مال جالب تر می شود.

 فرصت سوزی ایران 
با حضور کمرنگ در بازسازی سوریه

بحــران  کــردن  فروکــش  از  پــس 
دلیــل  بــه  ســوریه،  کشــور  در 
از  ایــران  بی دریــغ  حمایت هــای 
آن کشــور در دوره بحــران، روابــط 
سیاســی و امنیتــی دو کشــور بــه 
ســطوح بســیار باالیــی رســید. در 
همین راســتا، دولت سوریه تالش 
حمایت هــای  جبــران  بــرای  کــرد 
دوره  در  بحــران،  دوران  در  ایــران 
بازســازی، ســرمایه گذاری های اقتصــادی ایــران را در اولویــت قــرار دهــد. به 
همین دلیل امتیازات مختلفی از جمله واگذاری مدیریت بندر الذقیه به  
عنوان نخستین و بزرگ ترین بندر سوریه بدون برگزاری مناقصه و در قالب 
توافــق ســال ۲۰۱۵ بــه ایران داده شــد. به گفته فــارس، همچنین امتیازاتی 
در بخش هــای نفــت، گاز و معادن، مســکن و کشــاورزی نیز بــه ایران اعطا 
شــد تــا بتوانــد بــا ســرمایه گذاری در این بخش هــا، عالوه بر کســب منافع 
اقتصادی، نیازهای کشور سوریه را نیز تأمین نماید. در واقع دولت سوریه 
در تمــام بخش هــای مهم اقتصادی این کشــور، فرصت هــای انحصاری به 
ایــران اعطــا کــرد کــه در حال حاضر بــه دلیل تعلل نهادهــای مربوط و نیز 

بخش خصوصی، در حال از بین رفتن است.

پشت پرده شایعه ارزان شدن بنزین 
تک خودرویی ها

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت وگو 
با ایســنا، ضمن تکذیب و رد تغییر قیمت بنزین و در پاســخ به پرسشــی 
مبنــی بــر اینکه آیا قرار اســت برای خانواده هایی که تک خودرو هســتند و 
مصــرف بنزیــن کمی دارنــد، قیمت بنزین در راســتای صرفه جویی کاهش 
یابــد، پاســخ داد: بنــده این موضوع را تکذیب می کنــم و تاکنون در این باره 

چیزی به شرکت پخش فراورده های نفتی ابالغ نشده است.
دولت با هدف مدیریت مصرف و استفاده از ابزارهای تشویقی، از ابتدای 
آذر ماه برق را برای مشترکان کم مصرف رایگان کرد و قرار شد این طرح از 
ابتدای دی ماه برای مشترکان آب و گاز نیز اجرایی شود و احتماالً همین 

موضوع موجب ایجاد چنین شائبه ای در ذهن افراد شده بود.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

برابری قیمت مسکن تهران با مصر و ترکیه    محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه، تهران و خوزستان را دو استان گران از نظر قیمت مسکن برشمرد. وی متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع 
واحد مسکونی در کشور را  15میلیون و 200هزار تومان عنوان کرد. در آبان ماه متوسط قیمت مسکن تهران 27/8میلیون تومان بود. وی با بیان اینکه قیمت مسکن در ایران با ترکیه و مصر تقریباً برابر است، گفت: 

این در حالی است که درآمد سرانه ایرانی ها نسبت به مصر و لبنان باالتر و از ترکیه پایین تر است.

مرکــز پژوهش هــای مجلس اعالم کرد که بودجــه ۱۴۰۰ از 
ابعاد مختلفی دارای اشکال های اساسی است و منجر به 
تورم شدید در سال های آینده می شود؛ بنابراین مجلس 

باید کلیات آن  را رد کند.
از نظــر بــازوی پژوهشــی مجلــس مهم ترین اشــکال های 

بودجه ۱۴۰۰ شامل موارد زیر می شود:
1-کسریبودجهساختاریقابلتوجه  
2-بیشبــرآوردمنابــعحاصــلازصــادراتنفــتو  

افزایشوابستگیبودجه
3-کاهشسرمایهگذاریدولت  
4-افزایشقابلتوجههزینههایجاری  

5-کاهشسهمدرآمدهایمالیاتیازمنابععمومی  
بودجه
6-افزایشکسریترازعملیاتی  
7-پیشبینیمنابعقابلتوجهازمحلپیشفروش  

نفتوایجادبدهیتعدیلشوندهبانرخارز
8-حرکــتبرخــالفجهتاصالحســاختاریبودجه  

)افزایشکسریبودجه(.
براساس این گزارش، در الیحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش 
هزینه هــای جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و 
غیرقابل تحقق بوده است. بررسی های کارشناسی نشان 
می دهــد بــه دلیل بــرآورد بیــش از واقع منابــع حاصل از 

صــادرات نفــت، حتی با فرض فروش کامــل اوراق در نظر 
گرفتــه شــده در بودجــه، حــدود ۳۲۰هــزار میلیــارد تومان 
کســری تأمین نشــده برای پوشــش مخارج بودجه وجود 
خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید 
اوراق بیشتر توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری 
همچنان کســری تأمین نشــده باقی می ماند که می تواند 
مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی 
بینجامد و تورم های شــدیدی در ســال آینده و ســال های 

بعد در پی داشته باشد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس با توجه به اینکه 
کنترل هزینه های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی 

بــوده، می بایســت  برنامــه  قوانیــن  اهــداف  دولــت جــزو 
هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه 
)بر اساس قانون برنامه ششم توسعه( کنترل شده و منابع 
موجــود در جهــت محرومیت زدایــی، تضمیــن معیشــت 
عمومی و ســرمایه گذاری های زیرســاختی صرف شــود )در 
حال حاضر بر اساس اعالم سازمان برنامه وبودجه بیش از 
۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت صرف حقوق و 
مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق های بازنشستگی 

برای پرداخت مستمری بازنشستگان می شود(.
در ادامه قدس درآمدها و هزینه های دولت در ســال 99 و 

۱۴۰۰ را مقایسه کرده  است.

مرکزپژوهشهایمجلسباتوجهبهپیشبینیتورمبااجرایبرنامهسالآیندهدولتمطرحکرد

پیشنهاد رد کلیات بودجه 1400
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مرکزپژوهشهایمجلسباتوجهبهمشــکالتســاختاری
بودجه،برضرورتردکلیاتالیحهبودجهسال14۰۰توسط
مجلسشورایاسالمیتأکیدکردهوبهمنظورپیشگیریاز
تورمهایشــدیددرسالهایآینده،اصالحالیحهبودجهبا
رعایتمواردزیررابهدولتومجلسپیشنهاددادهاست.

1-کاهشکسریترازعملیاتیازمحلایجاددرآمدهای  
پایداروقابلتحقق

2-کاهــشرشــدمخــارجهزینههــایدولــتازطریــق  
مدیریتهزینه

3-افزایــشســهممخــارجســرمایهگذاریدولــتازکل  
هزینهها

4-اصــالحمنابــعغیرواقعــیپیشبینــیشــدهازمحــل  
صادراتنفت

5-حذفپیشفروشنفتازبودجه  
6-دراولویــتقــرارگرفتــنمعیشــتعمومــیواقشــار  

کمدرآمددرمصارفدولت
بــهگفتــهمرکــزپژوهشهــایمجلــسدرصــورتعدمارائــه
الیحــهبودجــهبااصالحــاتموردنظر،مجلــسمیتواندتا
زماناعمالاصالحات،طرحاجازهدریافتوپرداختهای
دولترا)همانندبرخیتجاربپیشینوباافزایشهزینهها
نسبتبهقانونسال13۹۹بهمیزاندرصدافزایشحقوق

ودستمزد(بهتصویببرساند.

 اصالح اساسی در مجلس محقق نمی شود
تجربهسالهایاخیرنشانمیدهداحتمالموفقیتراهبرد
تأییدکلیاتبودجهوانجاماصالحاتدرفرایندبررســیدر

مجلسبسیارپاییناست.
همچنانکهدربررسیالیحهبودجهسالهای13۹8و13۹۹
نیــزبــاوجودمطرحشــدناینراهبرد،عمالًاصالحاساســی
درمجلــسمحقــقنشــدودلیــلاینامرنیزبــهابعادباالی
اصالحاتموردنیازدربودجهوهمچنینپیامدهایسیاسی

احتمالیانجامایناصالحاتدرمجلسبرمیگردد.
حــالبایــددیدمجلــسودولتباتوجهبهاینهشــدارهای
کارشناسیچهتصمیمیبرایبودجه14۰۰خواهندگرفت.

ذره بین

توصیهبهمجلسودولت
برایاصالحبودجه

پیشنهادهای اجرایی 
برای پیشگیری از تورم

اخذ مالیات و عوارض گمرکی
سال288:13۹۹همت  
سال318:14۰۰همت  

درآمدهای الیحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود 
۲۸۸.۸هزار میلیارد تومان در سال 99 به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد 
تومان می رســد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را درآمدهای مالیاتی 
و ۲۲درصد را ســایر درآمدها تشــکیل می دهند که نســبت به ارقام 
مشابه سال جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل 

۱۷درصد دارند.

 دستمزد و حقوق
سال571:13۹۹همت  
سال637:14۰۰همت  

تومــان  بودجــه ســال ۱۴۰۰ دولــت ۶۳۷هــزار میلیــارد  در الیحــه 
هزینه هــای جــاری در نظــر گرفتــه کــه نســبت بــه بودجــه امســال 

۵9/۳درصد رشد را نشان می دهد. 
این افزایش هزینه های جاری دولت در سال آینده بیشترین رشد 

در چهار دولت اخیر محسوب می شود. 
پیش  ازاین باالترین رشد هزینه های جاری به سال ۸۸ با ۲۸درصد 

مربوط می شد.

 فروش نفت
سال57:13۹۹همت  
سال1۹۹:14۰۰همت  

فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲/۳ میلیون بشــکه در روز به 
قیمت هر بشــکه ۴۰ دالر پیش بینی  شــده اســت که بر این اســاس 
منابع حاصل از آن به ۱99هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به 
ســال جاری ۳/۷ برابر شــده اســت. البته به گفته دولت این فروش 
شــامل فروش داخلی و خارجی می شــود. پیش ازاین رئیس سازمان 
برنامــه تأکیــد کرده بود: اینکه بتوانیم به ســقف فــروش نفت اوپک 

برسیم، برای ما اهمیت دارد.

عمران
سال88:13۹۹همت  
سال1۰4:14۰۰همت  

بودجه طرح های عمرانی نسبت به سال جاری ۲۶/۸درصد افزایش 
 یافتــه و ۱۰۴هزارمیلیــارد تومــان پیش بینــی  شــده اســت. در شــرایط 
کنونــی حــدود ۷۰هزار پروژه نیمه تمــام عمرانی در کشــور وجود دارد 
که تکمیل آن ها نیازمند تأمین اعتباری حدود ۷۵۰هزارمیلیارد تومان 
اســت. عمر بســیاری از پروژه های عمرانی به باالی ۵۱ ســال می رسد 
و این پروژه ها در آســتانه فرســودگی قرار دارند. با این روند، اعتبارات 

هزینه شده در سال های گذشته نیز به هدر خواهد رفت.

فروش اوراق و استقراض
سال174:13۹۹همت  
سال2۹8:14۰۰همت  

درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی مالی در بودجه ۱۴۰۰ بیش از 
دو برابر نسبت به سال قبل شده است. 

فــروش اوراق و اســتقراض از  واگــذاری دارایی هــای مالــی عمدتــاً 
صندوق توسعه ملی را شامل می شود. 

نماینــدگان مجلــس معتقدنــد بازنگری درمجموع ســرفصل منابع 
دولــت چــه در بحــث نفــت و چــه انتشــار اوراق بهــادار یکــی از 

اولویت های مجلس است.

بازپرداخت سود اوراق و بدهی
سال47:13۹۹همت  
سال1۰۰:14۰۰همت  

در بودجــه ۱۴۰۰، بازپرداخــت بدهی و دیون حدود ۱۰۰هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده است که به نسبت بودجه سال جاری بیش 
از دو برابــر اســت. ایــن افزایــش به دلیل تســویه بدهی هــای دولت 

است.
ایــن موضــوع بــه قــدری مهم اســت کــه دولــت به منظــور مدیریت 
تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازارهای پول و سرمایه کمیته ای را 

با حضور برخی از مسئوالن پیشنهاد داده است.

هزینه هادرآمدها

آگهی اصالحی 
احتراماً بازگشت به شماره روزنامه 9411-1399/09/18 و پیرو آگهی منتشر شده در آن روزنامه تحت مزایده شماره 
1399/08/20-139904306092000429  موضوع کالس��ه اجرایی 9700894 عبارت زیر در سطر سی و چهارم 

اصالح می گردد. روز یکشنبه صحیح میباشد. م الف:450     آ- 9909773    
 مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-  زهرا تاهمای کالغ آباد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9808687
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9808687 مطروحه ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد خانم فاطمه 
حق پرست نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1364/11/09 شماره ملی: 0945802714 شماره شناسنامه: 7086 به استناد 
سند ازدواج: شماره سند: 8970 تاریخ سند: 1384/10/03 دفترخانه ازدواج شماره 3 شهر مشهد جهت وصول تعداد 
114 عدد سکه تمام بهار آزادی، و هزینه سفر حج عمره علیه آقای حسین روح بخش سهیلی نام پدر: محمدعلی تاریخ 
تولد: 1357/07/26 شماره ملی: 0938801465 شماره شناسنامه: 1529 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از 
ابالغ اجراییه در مورخه 1398/07/20 حسب درخواست مدیون وارده به شماره 64163- 1398/11/16 ششدانگ 
پالک ثبتی 11999 فرعی از 176- اصلی بخش 10 مش��هد ملکی مدیون پرونده در قبال تعداد 114 س��که کامل 
طالی بهار آزادی و هزینه سفر حج عمره به انضمام حقوق دولتی بازداشت گردید سپس به درخواست بستانکار وارده 
به شماره 70299- 1399/12/13 مراتب جهت کارشناسی مجدد ارسال که برابر صورتجلسه هیئت کارشناسی وارده 

به شماره 36208- 1399/05/26 به شرح ذیل ارزیابی گردید:
1- موضوع کارشناسی: طبق قرار ابالغی شامل ارزیابی، توصیف اجمالی، همراه با ذکر جمیع متعلقات و ملحقات و 

همچنین اعالم وضعیت و نوع تصرفات محل
2- مش��خصات فنی موضوع کارشناس��ی: آدرس ملک، مش��هد جاده چناران بلوار آیت اله رفسنجانی )میثاق( بلوار 
عصمتیه عصمتیه 17، کوچه عصمتیه 17/2 می باشد. ملک یک بر که جنوباً مشرف به ممر با انتهای دوربرگردان و 

معبر به سجادیه 51 می باشد. در هنگام بازدید، ملک فاقد هرگونه اعیان و مستحدثات و دیوارکشی می باشد.
3- مشخصات قانونی و حقوقی دارایی های موضوع کارشناسی: تصویر عادی سند تکبرگ کاداستر به شماره سریال 
260248 ب/96 ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین )وضعیت خاص طلق( به شماره 11999 فرعی از 176- 
اصلی قطعه 111 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 20420 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد ناحیه 4، به مساحت 

252 مترمربع و به نام آقای حسین روح بخش سهیلی می باشد.
- هیچگونه مس��تندی از ش��هرداری ارائه نگردید. طبق مدرک ESUP ش��هرداری، کاربری مصوب ملک مسکونی 

تراکم کم می باشد.
- ملک مورد نظر به پالک ثبتی فوق الذکر با معرفی مدیون آقای حسین روح بخش سهیلی بازدید شد، بدون اعیان 

و غیرمحصور و بصورت زمین خالی و در مجاورت سایر قطعات فاقد اعیان می باشد.
4- اقدامات انجام شده در خصوص اجرای قرار کارشناسی: مطالعه و بررسی تصویر سند مالکیت، بازدید در معیت 

آقای روح بخش و کنرل مختصات ملک.
5- جمع بندی و اظهارنظر کارشناسی: با عنایت به مجموع مراتب فوق و موقعیت محلی و منطقه ای، بهره برداری عرف 
منطقه، ممرهای دسترسی، مساحت، نوع مالکیت عرصه، بخصوص با عنایت به قیمت های روز و معامالت مشابه و 
سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری، ارزش ملک مذکور در وضع موجود بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی 

به اش��خاص حقیقی و حقوقی و ش��هرداری به هر نوع و میزان و هر بابت، به مبلغ 18/800/000/000 ریال )هجده 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال( تقویم، اعالم نظر و پیشنهاد می گردد.

حدود اجمالی:
برابرنامه شماره 139985606267002500- 1399/04/02 اداره ثبت اسناد و  امالک ناحیه 4 مشهد حدود اجمالی 
ملک بدین ش��رح است: به حدود: ش��ماالً: پی است بطول )10/50( ده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره دوازده هزار 
و ده فرعی ش��رقاً: پی اس��ت بطول )24/00( بیس��ت و چهار متر به ش��ماره یازده هزار و نهصد و نود و هشت فرعی 
جنوباً: پی است بطول )10/50( ده متر و پنجاه سانتیمتر به ممر غرباً: پی است بطول )24/00( بیست و چهار متر 

به شماره دوازده هزار فرعی
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 58260- 1399/08/29 سهم بستانکار میزان 556 سهم مشاع از 600 سهم 

از ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال مبلغ 17/421/333/333 ریال برآورد گردیده است.
با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها میزان 556 س��هم مشاع از 600 سهم از ششدانگ پالک ثبتی موصوف در 
قبال مبلغ 17/421/333/333 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 696/853/333 ریال حق مزایده و نیم عشر به 
مبلغ 871/066/667 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده 
بمقدار فوق از مبلغ 17/421/333/333 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یکشنبه مورخه 1399/10/7 در 
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های 
مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 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 است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای 
ثبت برگزار میگردد. و جهت شرکت در مزایده می بایست ده درصد مبلغ پایه ارزیابی به حساب سپرده اداره اجرای 

اسناد رسمی واریز گردد. آ- 9909762 م.الف 442 تاریخ انتشار: 1399/9/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا صدقی باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا ش��هود و به گواهی دفتر اس��ناد رس��می 
ش��ماره  68 زاهدان رس��یده است مدعی است که س��ند مالکیت 750667 الف 95 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  
پ��الک 22710/11601 -اصل��ی واقع در بخش یک بلوچس��تان ش��هر زاهدان خیابان دانش مجتمع نس��یم دفتر 
139620322001011682  بعلت اسبابکشی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف: 701 تاریخ انتشار: 99/09/23 آ-9909769
حسینعلی مالیی 

  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آق��ای مه��دی س��فیدگر غالمی ط��ی وکالتنام��ه  ش��ماره 30736-15/12/1396 دفت��ر 54قم از ط��رف کلثوم 
ش��یخی زاده با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هود مصدق تقاضای س��ند المثنی نموده و اعالم داش��ته  که س��ند 
مالکی��ت شش��دانگ پ��الک291/1700/22472 اصل��ی بخ��ش پنج  ثب��ت قم در صفح��ه و دفت��ر  الکترونیک 
ش��ماره139620330001008753بنام جواد جان جان ثبت و س��ند صادر ش��ده اس س��پس طی سند 9684-
12/12/1396 دفتر 80 قم به گلثوم شیخی زاده انتقال قطعی شده مفقود گردیده است لذا مراتب باستنادتبصره یک 
اصالحی  از ماده 120 آیین 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 
کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./م الف:13391  آ-9909766
داود فهیمی نیک - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه  بموجب وارده 14115/99-01/08/1399س��ید رضا عبدی با ارائه دو برگ استش��هاد اعالم داشته که 
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبت2648/129/151  اصلی واقع در بخش2ثبت قم که ذیل ثبت  0 صفحه  0دفتر 
139620330002008082بنام حس��ن حجتی ثبت و س��ند صادر شده است س��پس برابر سند قطعی 12865-
09/11/1396دفتر 94قم تمامی ششدانگ به سید رضا عبدی منتقل شده ایشان اعالم نموده که به علت جابجایی سند 
مالکیت مزبور مفقود گردیده است،لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ 
ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس 
از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد . م الف:13390آ-9909768
عباس پور حس��نی - رئیس ثبت اس��ناد و امالک منطقه2 قم - رونوشت به:س��تاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره(

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

درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع 
ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف 19907416   آ-9909371

تاریخ انتشار نوبت اول: 08 - 09 - 99  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 - 09 - 99
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی –شهرستان بابل
آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13996031000409968 – 08 - 07 - 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم سارا کردی فرزند علی رضا 
به شماره شناسنامه 21459 صادره از تهران با کد ملی 00810027250 متقاضی کالسه 1425 در شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 123.94 مترمربع قسمتی از پالک 2-3733-اصلی واقع در بخش دوغرب 
حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز ازطریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.  م الف 19907313   آ-9909372

تاریخ انتشار نوبت اول: 08 - 09 - 99           تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 - 09 - 99
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

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  139960308001003553  مورخ  1399/08/21  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 محمد خراش��ادیزاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 1834 و کد 
ملی 0651863457 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 241 متر مربع قسمتی از پالک 18 فرعی از 1427  � 
اصلی که جهت آن پالک 2517 فرعی منظور گردیده 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 ش��ود 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-9909770
تاریخ انتشار نوبت اول : 23 /1399/09                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 08 /1399/10                          
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بودجه علم و فناوری در الیحه، بی در و پیکر است
منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی درباره بودجه علم و فناوری 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: من نمی گویم این بودجه کم 
است؛ بلکه بی در و پیکر است و باید ساماندهی شود.

چــون ایــن بودجه سیاســت مشــخص نداشــته، راهبری 
مناسب ندارد و نظارت جدی بر آن نیست.

۲۰۰ هزارنفری که کارگر ساختمانی نبودند
محمد محمدی، مدیر کل دفتر نام نویسی و حساب های 
انفــرادی تأمیــن اجتماعــی گفت: بیمه ۲۰۰ هــزار نفر که 
خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده  بودند، قطع کردیم. 
عده ای معمار، نقشه بردار و... بودند که خودشان را کارگر 
ساختمانی معرفی کرده و تحت پوشش بیمه مخصوص 

کارگران ساختمانی قرار گرفته بودند.

بودجه ای برای »رتبه بندی« پیش بینی نشده است
ســیدمحمد مولــوی، نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش، 
تحقیقــات و فنــاوری مجلــس در ارزیابــی خــود از الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۰ اظهــار کــرد: بــا وجود رشــد اعتبــارات حوزه 
آموزش به ویژه آموزش و پرورش، اما بودجه ای برای اجرای 
»رتبه بنــدی« و »اعمــال مــدرک تحصیلــی معلمــان« در 

الیحه ۱۴۰۰ پیش بینی نشده است.

رقابت قیمت لپ تاپ با پراید
هللا وردی دهقانــی، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس شــورای اســالمی معتقد اســت در حــال حاضر 
قیمــت لپ تــاپ در بــازار بــه پراید رســیده و ایــن موضوع 
نیز ناشی از کوتاهی مسئوالن در تولید موبایل و لپ تاپ 
ایرانی و افزایش تقاضا به دلیل برگزاری کالس های درس 

به صورت آنالین است.

پاسخ کارشناسان به پرسش قدس

 آیا عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور 
قابل دفاع است؟

مصدق: در حالی که معاون امور 
آســیب ها و مســائل اجتماعــی 
سازمان امور اجتماعی کشور در 
گفت وگــو بــا مــا از رونــد فعالیت 
این سازمان در سه سال گذشته 
اظهار رضایت می کند، اما برخی 
از کارشناســان نگاهــی دیگــر بــه 

این موضوع دارند.

فقط سازمانی به سازمان های دیگر اضافه شد»
مجیــد ابهــری، پژوهشــگر و متخصــص علــوم رفتــاری کــه در برخــی از 
جلســات ســازمان امور اجتماعی کشــور هم شرکت داشته است درباره 
عملکــرد این ســازمان بــه قدس می گوید: امور اجتماعــی و مهم تر از آن 
آســیب های اجتماعــی، بــه دلیل وجــود متولیان متعــدد، نبود مدیریت 
منســجم، هدررفــت ســرمایه ها و نیــروی انســانی، جــزو آشــفته ترین 

بخش های کشور هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــود بــا تشــکیل ســازمان امــور اجتماعــی 
کشــور همه ســازمان ها و نهادهای فعال در حوزه آســیب های اجتماعی 
زیرنظر این ســازمان مدیریت و اداره شــوند، می گوید: این ســازمان قرار 
بــود ســازمان های همســو را همپوشــانی و امکانات و برنامه هــای آن ها را 
منســجم و متمرکــز کنــد، امــا این اتفاق نیفتــاد و فقط یک ســازمان به 
ســازمان های موجــود اضافــه شــد. یعنــی باوجــود حســن نیــت و تالش 
پیگیر مدیریت ســازمان امور اجتماعی کشــور، به دلیل نبود هماهنگی 
بیــن  ســازمان های مشــابه و مــوازی بــا آن، کارایی اش در حد بســیار کم 
بــوده اســت، بنابرایــن بایــد رئیس جمهور به ســازمان های مشــابه مثل 
بهزیستی و سمن ها دستور دهد در راستای برنامه ریزی های این سازمان 

حرکت کنند تا بتوانیم از وجود آن بهره بیشتری ببریم.

فقط خواستیم بگوییم هستیم»
جعفــر بــای، محقق و پژوهشــگر آســیب های اجتماعی هم با اشــاره به 
اینکــه تــا حدودی با ســازمان امور اجتماعی آشــنایی دارد، در خصوص 
عملکرد آن به قدس می گوید: سازمان امور اجتماعی در بخش شناسایی 
و مطالعه آسیب های اجتماعی تا کنون سندی ارائه نداده یا اگر هم ارائه  
داده مــا اطالعــی از آن نداریــم و در حــوزه اجــرا هم اقــدام خاصی انجام 
نداده، در حالی که رسالت این سازمان شناسایی آسیب های اجتماعی 
و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن هاســت؛ چون این ســازمان یک 
نهاد اجرایی است و انتظار می رود کار خاصی انجام دهد اما جز اینکه 
نشستند و گفتند و برخاستند چیز خاصی از این سازمان بیرون نیامده 
اســت تــا در مهــار و کاهــش آســیب های اجتماعی به درد ســازمان های 
درگیــر بخــورد. در واقــع ایــن ســازمان در ســه ســال اخیر باوجــود صرف 
هزینــه، راهــکاری عملیاتــی که منجر به خروج از بن بســت و یا رهایی از 
چالش افزایش آسیب های اجتماعی در کشور شود ارائه نکرده است. 

البته این سازمان چند آسیب اجتماعی مهم را شناسایی و اولویت بندی 
کــرده اســت. یعنــی گفتــه روی آســیب های مهمــی مثل اعتیــاد، طالق، 
مفاسد اخالقی و حاشیه نشینی تمرکز کنیم. این یعنی نسبت به بقیه 
آســیب ها فعالً بی خیال شــویم که به نظرم برای این کار نیازی به ایجاد 
چنین تشکیالت بزرگی نبوده است. متأسفانه ما برای اینکه بگوییم از 
قافله عقب نیستیم بیشتر به صورت شکلی و نمایشی عمل می کنیم 
و بــرای ایــن منظــور هــم فوری ســتاد و کمیســیونی تشــکیل می دهیم و 
همایشی هم برگزار می کنیم تا نشان دهیم هستیم و حضور داریم؛ اما 
نمی گوییم چند درصد آسیب ها را کم کرده ایم و یا اعداد و ارقام بدست 
آمده ناشی از تالش و فرابرنامه های ما بوده یا تالش دستگاه های دیگر.

در عمل اقدام خاصی نشده است»
دکتر فاطمه قاسم زاده، روان شناس کودک و عضو هیئت مؤسس شبکه 
یــاری کــودکان کار و خیابان هم که به عنوان نماینده بخش ســمن ها به 
هنــگام تدویــن آیین نامه کودکان کار در جلســات شــورای اجتماعی این 
سازمان شرکت داشته است، در خصوص عملکرد این سازمان به قدس 
می گوید: تشــکیل ســازمان و شــورای امور اجتماعی ذیل وزارت کشــور 
ضرورت داشت تا این گونه بتوان برخی اقدامات را باالتر از سازمان های 
دولتی انجام داد اما واقعیت این است که ما اطالع چندانی از عملکرد 
ســازمان امور اجتماعی نداریم. یعنی در حوزه آســیب کودکان کار فقط 
پارســال گفتنــد ســازمان می خواهد طــرح جامعی در زمینــه کودکان کار 
تدوین کند تا به صورت اصولی مشکل این نوع کودکان بررسی و برطرف 
شــود. بــه هرحــال پــس از چندیــن جلســه، طرح مــورد نظر تدوین شــد 
کــه حرکــت مثبتی بــود، اما این طرح هنوز اجرایی نشــده و باز ســازمان 

بهزیستی شروع به جمع آوری کودکان کار کرده است.

 محمود مصدق  بر اساس آمارها کشور ما 
در بعضی از آســیب ها در وضعیت هشدار 
و در بعضــی دیگــر حتــی بحرانی اســت؛ به 
همیــن دلیــل بــا تأکیــد مقام معظــم رهبری 
امــور اجتماعــی در وزارت کشــور  ســازمان 

راه اندازی شده است. 
حاال سه سال از عمر سازمان امور اجتماعی 
می گذرد و همین موضوع بهانه ای شد تا به 
ســراغ رضا محبوبی، معاون امور آســیب ها 
و مســائل اجتماعی این ســازمان برویم و با 
وی در خصوص عملکرد این نهاد گفت وگو 

کنیم. 

سازمان امور اجتماعی چرا تشکیل شده   
و آیا در سه سال گذشته به اهدافی که برای 

آن ترسیم شده رسیده است؟
دلیــل تشــکیل این ســازمان نبــود یک نهاد 
رصدکننــده، برنامه ریــز، هماهنگ کننــده و 
ناظــر اســت. در جلســاتی کــه در محضــر 
مقــام معظــم رهبــری داشــتیم ایجــاد ایــن 
ســازمان مــورد تأیید ایشــان قــرار گرفت. به 
نظرم این ســازمان در ســه ســال گذشته اگر 
۱۰۰ درصــد در اهدافــش موفق نبوده باشــد 
قطعــاً در راســتای ایــن چهــار رســالت خــود 
گام های خوبی برداشته است. مثالً تا پیش 
از فعال شدن این سازمان در مورد اینکه با 
یــک تهدید در حوزه آســیب های اجتماعی 
روبــه رو هســتیم، اجماعی وجود نداشــت و 
هــر دســتگاه در چارچــوب وظایــف خودش 
کار می کــرد بــدون اینکه یک نــگاه جامع به 
کل موضوع داشته باشد. اما االن این توافق 
تقریبــاً در همــه دســتگاه های اصلــی نظــام 
به وجــود آمــده کــه چنیــن مســئله ای وجود 

دارد و باید به آن پرداخته شود. 
از ســوی دیگــر به برنامه و تقســیم کار ملی 
رسیده ایم. به لحاظ میدانی هم در دو سال 
گذشته شاهد کاهش رشد طالق در ایران و 
همچنین کاهش آمــار ورودی ها به زندان ها 
هســتیم یــا رونــد افزایشــی خودکشــی در 

بعضی از استان ها متوقف شده است. 

یعنــی شــما کاهــش طــاق و کــم شــدن   
آمــار ورودی بــه زندان هــا را نتیجــه تاش ها 
و عملکرد ســازمان امور اجتماعی می بینید 
در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان، 
سخت گیری های دستگاه قضایی در صدور 
رأی زنــدان و طــاق زوجیــن موجــب کاهش 

آمار در این دو بخش شده است؟ 
مــا بــر اســاس شــواهد و آمــار و ارقــام با هم 
صحبــت می کنیــم. شــاید تجربــه زیســتی 
خودم این باشد که انگار این اتفاق نیفتاده 
اســت ولــی چیــزی کــه می گوییم بر اســاس 
آمارهاست. در حالی که در مورد آسیب های 
اعتیــاد، فضای مجازی، خودکشــی افراد در 
نوجوانــی و جوانــی و زنانه تــر شــدن بعضــی 
از آســیب های اجتماعــی چنیــن ادعایــی را 
مطــرح نمی کنیــم؛ چــون در ایــن آســیب ها 

رونــد فزاینــده ای داریــم. ضمــن اینکــه ادعا 
نمی کنیــم کاهــش آمــار طــالق و کــم شــدن 
ورودی به زندان ها محصول کار سازمان امور 
اجتماعــی بــوده چون اگــر این اتفــاق افتاده 
واقعــاً در وهلــه نخســت ناشــی از عملکــرد 
خود سیســتم قضایی بوده اســت. ما داریم 
به صورت ائتالفی کار می کنیم و این نتیجه 
تالش سیستم قضایی، نهادهای فرهنگی و 

پلیس بوده است.

یعنــی هماهنگی بین اعضــای دبیرخانه   
شــورای عالی اجتماعی برای حل آســیب ها 
وجود دارد و نگرانی کارشناسان در خصوص 

مشکل موازی کاری ها بی مورد است؟ 
تــا حــدی هماهنگی بیــن دســتگاه ها ایجاد 
شــده اســت؛ امــا کامــل نیســت. مــن هــم 
بیــن  مــوازی کاری در  تأییــد می کنــم هنــوز 
دســتگاه های مســئول مشــاهده می شــود و 
برخــی از دســتگاه هایی کــه دور میز شــورای 
اجتماعــی کنار هم هســتند جزیره ای عمل 

می کنند.

موازی کاری هــا در حــال حاضــر بیشــتر   
متوجه کدام دستگاه های مسئول است؟

اجــازه بدهیــد بــه نام این ســازمان ها اشــاره 
نکنــم؛ چــون این یک موضوع تشــکیالتی و 

ســاختاری اســت و ما باید در 
چارچوب شورای اجتماعی به 
حداکثــر هماهنگــی برســیم. 
بایــد  بگویــم  می خواهــم  امــا 
دستگاه های مســئول عینک 
تــا  بردارنــد  را  بخشــی نگری 
بتوانیم در کاهش آسیب های 
اجتماعی توفیقات بیشــتری 

داشته باشیم. 

امــور    ســازمان  منظــر  از 
مهم تریــن  اجتماعــی 
آســیب هایی کــه در جامعــه 

وجود دارد کدام اند؟
بر اســاس گزارشــی که ســال 

۱39۲ تهیه کرده ایم اعتیاد، حاشیه نشینی، 
طالق، مفاسد اخالقی و اجتماعی همچنان 
هســتند  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از 
کــه می تــوان دو آســیب فضــای مجــازی و 

خشونت را هم اضافه کرد.

ســازمان امور اجتماعــی برای یافتن علل   
آســیب ها و راهکارهــای آن چــه مســیری را 

پیموده است؟
ســازمان  تشــکیل  ابتــدای  همــان  از  مــا 
5۰هیئت اندیشــه ورز را در کشــور راه اندازی 

کرده ایــم که حدود 5۰۰ نفر از 
استادان دانشگاهی و حوزوی 
دســتگاه های  کارشناســان  و 
اجرایی و نهادهــای برنامه ریز 
پژوهش هــای  مــــرکــــــز  مثــل 
مجلس درگیر فرایند شناخت 
آسیـــــــب های  ریـــشـــــــه های 
اجتمـــــــاعی شــده اند؛ یعنــی 
برای ریشــه یابی آســیب های 
اتــــــــاق های  در  اجتمـــــــــاعی 
تــا  ننشســتیم  بســته  در 
روشــنفکری  تحـــــلیـــــــل های 
ارائــه کنیــم؛ بلکــه از نظــرات 
کشــور  نخبــگان  و  اســتادان 
استفاده و پیمایش های ملی 

زیادی اجرا کرده ایم. 

اجتماعــی    آســیب های  ریشــه یابی  در 
عمده دالیل کدام ها بوده اند؟

ســطح  ســه  در  می تــوان  را  موضــوع  ایــن 
طبقه بندی کرد. ســطح نخست که موضوع 
مشــترک خیلــی از آســیب های اجتماعــی 
ســاختاری  و  کالن  عوامــل  اســت  کشــور 
هستند؛ مثالً مشکل فقر و بیکاری خودش 
را در مســائلی چــون طــالق نشــان می دهد؛ 
و  امیــد  بتوانیــم ســطح  هــر چــه  بنابرایــن 

رضایــت را بــاال ببریــم انتظار مــی رود برخی 
از آســیب های اجتماعی کمتر شود. در این 
خصــوص ضعــف نهادهای فرهنگی کشــور 
در تربیــت نســل تــاب آور هــم بســیار مهــم 
اســت و اگــر خروجــی نظام تعلیــم و تربیت 
در بُعــد عمومــی و تخصصــی بــه گونــه ای 
باشــد کــه نســل های آینــده آمــاده پذیرش 
بــا  مواجهــه  و  اجتماعــی  مســئولیت های 
باشــند  زندگــی  در  مختلــف  بحران هــای 
به طبــع کمتــر درگیر آســیب های اجتماعی 

می شوند. 
ســطح دیگــری از عوامــل آســیب ها کــه در 
ســطوح میانــی قــرار دارد مربــوط به ضعف 
دالیــل  کــه  اســت  مســئول  دســتگاه های 
مختلفی دارد؛ مثالً شــاهد ناتوانی بخشــی 
از نیروی انسانی در دستگاه های مسئول یا 
موازی کاری ها و کمبود منابع مالی هستیم. 
درمان محــور  دادگاه هــای  در  نمونــه  بــرای 
تجربه هــای موفقــی داریم اما برای توســعه 
آن در کشــور نیــاز بــه ده هــا میلیــارد تومان 
پول داریم. به هر حال دستگاه هایی داریم 
کــه هنــوز ضرورت های امــروز را درک نکرده 

اند و منفعالنه عمل می کنند. 
ســطح ســوم هــم مربــوط بــه عوامــل فــردی 
است. در واقع حتی اگر عوامل ساختاری و 
عوامل ســطح میانی نیز درســت عمل کنند 
بــاز هــم آســیب های اجتماعــی در جامعــه 
وجود خواهد داشــت، چون این موضوع به 
توانایی هــای فــردی و نحوه مواجهــه افراد با 

مسائلی که در زندگی دارند برمی گردد. 

آســیب های    ریشــه های  عمــده  اگــر 
اجتماعی به صورت دقیق شناســایی شــده 
آیا واقعاً سیاست های کان ما به این سمت 

است که آسیب ها را کاهش دهد؟
به عنوان کارشناســی که بیش از 3۰ ســال 
در حوزه آســیب های اجتماعــی کار کرده ام 
عــرض می کنــم واقعــاً اراده مجموعــه نظام 
بر ســامان دادن اوضــاع اجتماعی و کنترل 
و کاهــش آســیب های اجتماعی اســت؛ به 
طــوری که اگر االن با هــر یک از فرمانداران 
کشــور صحبت کنیــد قطعاً از آســیب های 
اجتماعــی بــه عنــوان اولویــت کارشــان نــام 
می برنــد. اما اگر ســؤال شــود آیــا مجموعه 
سیاســت های کالن نظــام مبتنــی بــر ایــن 
حوزه تنظیم می شــود، پاســخ منفی است. 
یعنــی مجموعــه مصالحــی کــه نظــام بــرای 
خــودش تعریــف کــرده ســبب شــکل گیری 
سیاســت های کالنــی می شــود کــه در حوزه 
اقتصاد، فرهنگ و سیاســت آثار خودشان 
حتمــاً  می کنــم  فکــر  مــن  و  می گذارنــد  را 
تدویــن  در  نظــام  مجموعــه تصمیم گیــران 
سیاســت های کالن بــه اثــر آن سیاســت ها 
در حــوزه اجتماعــی توجه دارند و چه بســا 
اگــر توجــه به این حوزه ها نداشــتند شــکل 
بــا  کالن  حوزه هــای  در  مــا  سیاســت های 

آن چیزی که االن هست متفاوت می بود.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در گفت وگو با قدس:

دستگاه های مسئول آسیب های اجتماعی، عینک بخشی نگری را بردارند

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

بهداشت و درمان

عضو کمیته مقابله با کرونا:

 واکسن داخلی کرونا 
تا تیر 1400 عرضه نمی شود

مســعود مردانــی، عضــو کمیتــه مقابله با 
کرونــا دربــاره آخریــن وضعیــت واکســن 
کرونــا تولیــد داخــل گفــت: دانشــمندان 
داخلی هم در این زمینه در حال فعالیت 
هســتند. بر اســاس بررســی ها تا آخر تیر 
هــم واکســن تولیــد داخل کرونا به دســت 

مردم نمی رسد.
این پزشک عفونی ادامه داد: کادر درمان، 
ارائه دهنــدگان  و  اورژانــس  تکنســین های 
خدمات، نخستین گروه دریافت کنندگان 
افــراد  همچنیــن  هســتند.  واکســن  ایــن 
باالی 65 ســال، افــراد دارای نقص ایمنی، 
مبتالیان به اچ آی وی، ســرطان، مبتالیان 
بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی و ریــوی 
تشــکیل  را  کشــور  جمعیــت  ۲۰درصــد 
می دهنــد کــه باید این واکســن را دریافت 

کنند.
 مردانی گفت: دانشمندان داخلی در این 
زمینه در حال فعالیت هستند. بر اساس 
بررســی های انجام شــده تا آخــر تیر ۱۴۰۰ 
هم واکســن کرونای تولید داخل به دست 

مردم نمی رسد.

علم و فناوری

رئیس دانشگاه امیرکبیر خبر داد

 آغاز فاز نخست 
ساخت ماهواره امیرکبیر ۲

فــاز  آغــاز  از  امیرکبیــر  رئیــس دانشــگاه 
 ۲ امیرکبیــر  ماهــواره  ســاخت  نخســت 
خبــر داد و گفــت: در صورتــی کــه بودجه 
ســاخت آن تأمیــن شــود، تــا ســه ســال 

آینده آماده خواهد بود.
افــزود: ســاخت  احمــد معتمــدی  ســید 
ماهواره امیرکبیر ۲ از لحاظ سرمایه گذاری 
میلیــارد  چندصــد  و  اســت  ســنگین 
تومــان هزینــه دارد؛ چرا که ماهــواره ای با 
کالس باالتــر اســت کــه بــا ماهواره هایــی 
کــه تــا کنــون ســاخته شــده اند، از لحــاظ 
دلیــل  همیــن  بــه  دارد  فاصلــه  فنــاوری 
زمــان و هزینــه ســاخت آن زیــاد اســت 
 که فاز نخســت ســاخت آن شــروع شــده 

است.
وی با تأکید بر اینکه ساخت این ماهواره 
گفــت:  اســت،  ســاله  پنــج  برنامــه  یــک 
اگــر بودجــه تأمین شــود، شــاید ســاخت 
آن تــا ســه ســال آینــده بــه پایــان برســد، 
ولــی به طــور عــادی طــول خواهــد کشــید 
بــر عهــده ســازمان  و ســرمایه گذاری آن 

فضایی است.

آموزش

سخنگوی سازمان سنجش عنوان کرد

امروز آخرین مهلت شرکت 
در کنکور ارشد 1400

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
گفــت: تاکنــون بیــش از ۱۴۲ هــزار نفــر در 
آزمون کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
۱۴۰۰ نام نویســی کرده انــد و داوطلبــان تــا 
آزمــون  دارنــد در  آذر فرصــت  امــروز ۲3 

ثبت نام کنند.
پذیــرش  افــزود:  آمیــزی  زریــن  فاطمــه 
دانشــجو در مقطع کارشناســی ارشــد در 
عالــی  آمــوزش  و مؤسســات  دانشــگاه ها 
دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد از طریق 
کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ صورت 

می پذیرد.
وی افــزود: نام نویســی آزمــون کارشناســی 
ارشــد ناپیوســته ســال ۱۴۰۰ از یکشــنبه 
۱6آذر 99 آغــاز شــده و تــا روز یکشــنبه 
۲3 آذر ادامــه دارد. نام نویســی، اینترنتــی 
و از طریــق ســایت اطالع رســانی ســازمان 

سنجش انجام می شود.
بــر اســاس برنامه زمانی پیش بینی شــده، 
ناپیوســته  ارشــد  کارشناســی  آزمــون 
 ۷ و   6 جمعــه  و  پنجشــنبه  ســال۱۴۰۰ 

خرداد۱۴۰۰ برگزار می شود.

میراث فرهنگی

یک مقام انتظامی خبر داد

 کشف عتیقه های
 ۲00 میلیاردی

میــراث  وزارت  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
پلیــس پیشــگیری از کشــف پنــج قطعــه 
و  هخامنشــی  دوره  بــه  مربــوط  عتیقــه 
ســلوکی بــه ارزش بیــش از ۲۰۰ میلیــارد 

ریال خبر داد.
ســردار امیــر رحمت الهــی گفــت: مأموران 
همــکاری  بــا  کرمانشــاه  حفاظــت  یــگان 
پلیــس امنیت اقتصادی پــس از اطمینان 
در  فرهنگــی  و  تاریخــی  امــوال  وجــود  از 
محــل معاملــه و دریافــت دســتور از مقام 
قضایی در بازرسی از یک منزل مسکونی 
پنــج قطعه عتیقــه تاریخی مربوط به دوره 

هخامنشیان و سلوکیان کشف کردند.
وی گفــت: اشــیای عتیقــه کشــف شــده، 
شامل دو عدد گوشواره طال به وزن ۴۱گرم، 
دو عدد پیکرک به نقش فرشــته بالدار به 
وزن ســه گــرم و دو عــدد کتیبــه بــه خــط 

میخی از جنس طال هستند.
وی ادامه داد: متهمان دستگیر شده پس 
از تشــکیل پرونــده تحویل مراجع قضایی 

شدند.

خانه و خانواده

رئیس سازمان ثبت احوال مطرح کرد

پایان طرح کارت هوشمند 
ملی در 10 ماه آینده

گفــت:  احــوال  ثبــت  ســازمان  رئیــس 
کشــورمان  مــردم  درصــد   95 حــدود 
و  کردنــد  نام نویســی  ملــی  کارت  بــرای 
 بــرای 5۰ میلیــون نفــر نیــز کارت صــادر 

شده است.
بــرای  کــرد:  بیــان  نیــا  درخشــان  حمیــد 
ولــی  کردنــد،  نام نویســی  کــه  کســانی 
کارتشــان بــه دستشــان نرســیده امــکان 
احــراز هویــت هســت و بــا هیچ مشــکلی 
مواجــه نیســتند؛ امــا کســانی کــه بــرای 
تکمیــل ثبت نام مراجعــه نکردند باید هر 

چه سریع تر اقدام کنند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
جمعیــت بــاالی ۱5 ســال کارت هوشــمند 
ملــی صــادر می شــود، گفــت: هــم اکنــون 
9 میلیــون نفــر فاقــد کارت هوشــمند ملی 

هستند.
دستور تسریع صدور کارت های ملی  داده 
شــده اســت و بــا اســتفاده از ظرفیت های 
داخلــی، ایــن مشــکل حــل خواهــد شــد 
ملــی   هوشــمند  کارت هــای  مــاه   ۱۰ در   و 

حل می شود.

دستچین

حاشیه متن
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برای ریشه یابی 
آسیب های اجتماعی 

در اتاق های در 
بسته ننشستیم 

تا تحلیل های 
روشنفکری ارائه کنیم

بـــــــرش

میزان ارجاع به مقاالت دانشمندان ایرانی افزایش یافته است  غالمحسین رحیمی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم گفت: در این چندساله از نظر تولید مقاله رتبه 15 و امسال به رتبه 14 
رسیده ایم و میزان ارجاع به مقاالت دانشمندان ایرانی افزایش یافته است. ما30 سال است کار را آغاز کرده ایم؛ در این مدت کسی فکر نمی کرد دوره دکترا داشته باشیم و حتی کسی فکر تبادل دانشجوی دکترا 

را هم نمی کرد. همچنین کسی به ذهنش خطور نمی کرد ایران در توسعه جهانی مشارکت کند. امیداوریم این گام های استوار را محکم تر برداریم.
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جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

مشاور امنیت ملی افغانستان:

مذاکرات صلح به داخل 
منتقل شود

ملــی  امنیــت  مشــاور 
افغانســتان اعــام کرد 
مذاکــرات صلح باید در 
داخل این کشور برگزار 
آمــاده  دولــت  و  شــود 

اســت در هــر منطقــه ای کــه طالبــان بخواهد 
مذاکــرات را بــه پیــش ببــرد. حمــدهللا محب 
افزود: با پیشبرد مذاکرات در داخل افغانستان 
یــک منطقه امنیتی ویژه و قابــل اعتماد برای 
همه و نیز زمینه نظارت و مالکیت روند صلح 
بــرای مــردم فراهم می شــود. وی تصریــح کرد: 
صلح و صلح سازان در خارج تحت تأثیر شرایط 
خارجــی هســتند و تجربه نشــان داده چنین 

صلحی منافع افغان ها را تأمین نمی کند.

در بحبوحــه توافــق کشــورهای عربــی با قطر، س
شــبکه اســکای نیوز امــارات بــرای دومین بــار در 
خال هفته گذشته اقدام به انجام تبلیغاتی ضد 

دوحه کرد.
دولت سوئیس دارایی های مالی رئیس جمهور س

بــاروس را بــه اتهام اســتفاده از خشــونت علیه 
معترضان در این کشور مسدود کرد.

صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( با س
اشاره به شرایط اسفبار در یمن، این منطقه 
را خطرناک تریــن منطقــه دنیــا بــرای کودکان 

ارزیابی کرد.
ســخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان س

گفــت ایــن نیروهــا در دفــاع از نیروهــای امنیتی 
افغان و مطابق با توافق نامه قطر، طالبان را هدف 

قرار داده اند.

شلیک 10 راکت به کابل

 یک افغانستانی شهید 
و دو نفر زخمی شدند

وزارت کشــور افغانستان از شلیک 10موشک 
بــه شــهر کابــل خبــر داده اســت. بــه گــزارش 
بی بی ســی، این موشــک ها که در یک خودرو 
جاســازی شــده بودند، از یک منطقه شمالی 
مختلــف  نقــاط  در  و  شــلیک  کابــل  شــهر 
پایتخــت فــرود آمدند. تاکنون کشــته شــدن 
یک و زخمی شدن دو نفر در نتیجه اصابت 
این موشک ها تأیید شده است. سه موشک 
نیــز نزدیکی فرودگاه کابل فرود آمد و موجب 

مختل شدن پرواز ها شد.

اعتراض های کرانه باختری

شهادت معلول فلسطینی 
در یورش صهیونیست ها

در پــی یورش نظامیان صهیونیســت به کرانه 
باختری، ده ها فلسطینی مجروح شدند و یک 
معلول به شهادت رسید. به گزارش خبرگزاری 
وفاء، در پی سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز 
فلسطینی ها، ده ها نفر زخمی یا اینکه به دلیل 
استنشــاق گازهای سمی دچار حالت خفگی 
شدند. عبدالناصر ولید حاوه ۵۶ ساله هم که 
پیش از این در شانزدهم آگوست بر اثر گلوله 
نظامیان صهیونیســتی به شدت زخمی شده 
بود، به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید. 
برادر این شهید فلسطینی گفت: عبدالناصر 
در کودکــی بــر اثــر ابتا بــه تب شــدید، قدرت 
شــنوایی و تکلــم خــود را از دســت داد و اکنون 

دارای سه فرزند بود.

11/2611/59

22/4123/14 5/045/36

16/1716/52

6/357/06

16/3817/12

چین، تایوان و وزیر خارجه جدید آمریکا 
پس از اعام نام جو بایدن به عنوان چهل و ششــمین رئیس جمهور منتخب 
ایــاالت متحــده، تصمیم گیــران، مقامــات و نظریه پــردازان در دیگــر کشــورها 
بــه محاســبه و ارزیابــی رویکــرد احتمالــی دولــت او در حــوزه سیاســت خارجــی 
پرداخته انــد. در طــول چهار ســال گذشــته رویکرد یکجانبه گرا و بــر مبنای بازی 
حاصــل جمــع صفــر دولــت ترامــپ ضربه هــای زیــادی بــه روابــط این کشــور با 
کشورهای دیگر به ویژه روابط با چین وارد آورده است. تحریم و ایجاد محدودیت 
برای شرکت ها و شخصیت های مهم تجاری چین مانند هوآوی و وضع تعرفه بر 
کاالهای چینی به ارزش حدود 3۶0 میلیارد دالر از جمله این اقدام های مخرب 
ترامــپ بــه حســاب می آیــد کــه در نهایــت اکنــون بایدن را بــه نوعــی در بدترین 
موقعیت در روابط بین دو کشــور پس از عادی ســازی در 1979 قرار داده اســت. 
نکته  مسلم این است که بایدن به عنوان یک سیاستمدار کهنه کار و کارآزموده، 
برخاف ترامپ در عرصه خارجی و بین المللی دارای ســابقه ای پیش بینی پذیر، 
مطابق معیار و الگویی باثبات و منطقی اســت. بایدن که هشــت ســال ســابقه 
معاونت اوباما را نیز دارد، ممکن است در عرصه روابط خارجی رویه و رویکرد او 
را نیز دنبال کند که می تواند شامل ترمیم روابط با متحدان سنتی آمریکا مانند 
ژاپن و کره، تأکید بر دیپلماسی چندجانبه به خصوص در منطقه آسیای شرقی 
و بازگرداندن رهبری ایاالت متحده در سازوکارهای همکاری های چندجانبه شود. 
بنابراین به احتمال زیاد بایدن در سیاست خارجی به سوی نرم تر کردن رفتارها 
و لفاظی ها به خصوص در ارتباط با چین پیش رفته و این گونه پکن و واشنگتن 
می توانند فرصتی برای تنفس و جلوگیری از وخیم تر شــدن وضعیت در روابط 
میان خود بیابند. دو کشور ممکن است برای بازسازی اعتماد راهبردی دوطرفه 
بــه همکاری هــای عمل گرایانه در زمینه های مختلفی مانند تولید واکســن کرونا 
و مبــارزه بــا ایــن ویــروس، تغییــرات آب و هوا و بازگشــتن به برخی ســازوکار های 

گفت وگوهای چندجانبه روی آورند.
اگرچــه برخی ناظران معتقدند تغییــرات در حال وقوع در رهبری ایاالت متحده 
جهت کلی در سیاست چین- واشنگتن را تغییر نخواهد داد. صرف نظر از اینکه 
چه کسی در کاخ سفید مستقر است، آمریکا تا حدودی رویکرد فعلی خود در 
قبال چین را حفظ خواهد کرد و نباید انتظار داشت عادی سازی روابط و بازگشت 
به دوران اوباما به ســرعت به وقوع بپیوندد. ضمن اینکه واشــنگتن در راســتای 
حفظ موقعیت و جایگاه و نفوذ خود به ویژه در آســیا پاســیفیک، حتی با وجود 
اســتقرار دموکرات ها و تغییر رویه در سیاســت خارجی، اقدامات و تاکتیک های 
خاف میل پکن را به اجرا خواهد گذاشت. کما اینکه اکنون چین نیز با طرح ها 
و برنامه هــای مختلفــی در ســطح نظــام بین الملل مانند ابرپــروژه یک کمربند – 
یک جاده با رویکردی فعاالنه تر به دنبال افزایش نفوذ و نقش خود در مسائل 
بین المللی در مناطق مختلف است که ناگزیر آمریکا باید به مقابله با آن بپردازد. 
اما بایدن احتماالً به دلیل اتخاذ دیدگاهی منطقی تر به خصوص در زمینه تجارت 
دوجانبه، در مورد تعرفه های تجاری تنبیهی تجدیدنظر خواهد کرد ولی پیش از 
آن به تبادل نظر در این مورد با متحدان خود در منطقه خواهد پرداخت چرا که 
این تعرفه ها که در زمان ترامپ وضع شدند، می تواند به عنوان اهرم فشاری در 

دستان مخالفان گسترش نفوذ و قدرت چین به کار آیند.
در مورد اختاف ها درخصوص مسئله تایوان نیز اگرچه تمامی احزاب آمریکایی 
بــه دنبــال ارتقای روابط با تایوان هســتند، اما بر خــاف رویه ترامپ در تحریک 
و خشمگین کردن پکن با گذشتن از خطوط قرمز، بایدن محتاطانه تر و دقیق تر 
در ایــن زمینــه عمــل خواهد کــرد. آنتونی بلینکن که نام او اکنــون به عنوان وزیر 
خارجه دولت بایدن اعام شده، چندی پیش اظهار کرد راهبرد متعادل تری را در 
ایــن زمینــه پیش خواهد گرفت که می تواند محیط امن تــر و باثبات تری را در آن 
منطقه به وجود بیاورد. این راهبرد در خصوص مسئله هنگ کنگ نیز می تواند 
دنبال شود. نیروهای ضدچینی یعنی جدایی طلبان هنگ کنگ و مقام های حزب 
پیشــرو دموکرات در تایوان که تمام امیدشــان به موفقیت ترامپ و حمایت های 
وی بود و در زمان انتخابات 2020 آمریکا حمله هایی علیه بایدن نیز انجام دادند، 
اکنــون بــه نظــر می آید بر خاف دوران ترامپ حمایت های زیادی از ســوی بایدن 
دریافت نکنند، هرچند به نظر نمی رســد دولت بایدن آن ها را به کلی رها کند؛ 
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 مهدی کیانی؛ کارشناس مسائل شرق آسیا

خبـر

2 نفر دستگیر شدند

 خنثی شدن حمله تروریستی 
به پاالیشگاه ونزوئال

وزیر نفت ونزوئا اعام کرد نیروهای امنیتی این کشور طرح بمب گذاری در 
یکی از پاالیشــگاه های اصلی این کشــور را خنثی کرده اند. به گزارش فارس، 
طارق االیســامی گفت: نیروهای امنیتی روز پنجشــنبه دو نفر را دســتگیر و 
مواد منفجره ای را که قصد داشتند در پاالیشگاه »ال پالیتو« جاسازی کنند 
ضبــط کردنــد. تلویزیون ونزوئــا تصاویری از این مواد منفجــره و برخی مواد 
دیگــر را در تأییــد اظهــارات وزیــر نفــت این کشــور پخش کرد. ایــن دو متهم 
اعتــراف کرده انــد از مقام هــای کلمبیــا دســتور گرفته اند. االســامی از کارکنان 
بخش نفت ونزوئا خواست در بحبوحه تهدیدهای کشورهای دشمن مانند 

آمریکا و کلمبیا برای لطمه زدن به ونزوئا، هوشیار باشند. 

امیرمحمــد ســلطانپور: فــردا کالــج الکتــرال 
آمریکا نشســت خود را برگزار می کند و آرای 
نهایــی بــرای انتخــاب رئیس جمهــور ایــاالت 
متحده اعام می شود؛ با وجود این همچنان 
سرنوشــت سیاســی ایــن کشــور در هالــه ای 
از ابهــام قــرار دارد. اینکــه آیــا دونالــد ترامــپ 
می توانــد ادعاهــای خــود در خصوص تقلب 
گسترده در انتخابات 2020 را در دادگاه اثبات 
کند یا ناگزیر از ترک کاخ ســفید خواهد شــد 
هنــوز قطعــی نیســت. اما ســؤال اینجاســت 
چگونه در کشوری که ادعای رهبری جهان را 
دارد، یک نفر می تواند تا این اندازه همه چیز 
را بــه بــازی بگیــرد؟ در همیــن خصــوص بــا 
همصحبــت  نیویــورک  در  داف«  »گــوردون 
آمریکایــی جنــگ  او کهنه ســرباز  شــده ایم. 
ویتنــام و دیپلمــات بازنشســته ایــن کشــور 
اســت. داف، نویســنده و ســتون نویس ثابــت 
وبــگاه »veteranstoday.com« و همچنین 
مشــاور امنیت ملــی دو دولت جمهوری خواه 
در  را  ایــن گفت وگــو  اســت. مشــروح   بــوده 

ادامه می خوانید.

اتهام هایی که دونالد ترامپ در خصوص  س
تقلب در انتخابات 2020 آمریکا مطرح کرده، 
حواشی بسیار زیادی را به وجود آورده است؛ 
به نظر شما آیا این تنها از خوی قدرت طلبانه 
او نشــأت می گیرد که نمی خواهد شکســت 
را بپذیرد یا واقعاً سیســتم انتخابات آمریکا 

ظرفیتی برای تقلب در خود می بیند؟
البته که همیشــه این ظرفیت برای تقلب در 
انتخابات آمریکا وجود داشته و همیشه هم 
ماجرا از حزب دونالد ترامپ شــروع می شود. 
نمونــه آن انتخابــات ســال 2004 و 201۶ کــه 
الگوهای خاصی در خصوص تقلب را شاهد 
بودیــم. در همیــن انتخابات هم ایــن ماجرا را 
دیدیم. اما نکته اینجاست آنچنان که ترامپ 
می گوید درســت نیســت! مــا بــاور داریم جو 
بایــدن در حــدود 82 میلیون رأی آورده باشــد 
امــا اینکــه ترامپ بتواند چیزی بیشــتر از ۶0 
میلیــون رأی بیــاورد واقعــاً جای تعجــب دارد 
و شــک بر انگیز اســت. دهه هاســت ترامپ با 
مراکــز جرایــم ســازمان یافته در ســطح جهان 
همکاری می کند و این چیزی نیست که شکی 
در آن وجود داشته باشد؛ اما اینکه او چگونه 
از این سازمان ها برای رسیدن به مقاصد خود 
استفاده کرده جای سؤال دارد. این انتخابات 

هــم بدون شــک شــاهد تقلب بــوده ولی این 
تقلب از طرف ترامپ اســت. اما مشکلشــان 
ایــن اســت که به انــدازه کافی نتوانســتد رأی 
بدزدند تا پیروز انتخابات شــوند. او باید 4 یا 
۵ میلیون رأی دیگر می ساخت تا می توانست 
به پیروزی برسد که البته در مناطق روستایی 
آمریکا کار آنچنان ســخت نیســت، چون به 
راحتــی می تــوان آرای کاغــذی و دســتگاه های 
شمارش را تحت کنترل گرفت. مناطقی هم 
که ترامپ برای بازشماری آرا در آن هزینه کرده 
تماماً مناطق طرفدار دموکرات هاست، چراکه 
ترامــپ نمی خواســت رأی های ســاختگی در 
مناطق طرفدار او بازشــماری و فاش شــود. به 
احتمال بسیار زیاد این تقلب او در سال 201۶ 
نیز به وقوع پیوسته است، چیزی که از طرف 
موســاد، روســیه، اطاعات ترکیه و همین طور 

عربستان حمایت و طراحی می شد.

ایــن اتهام های ترامپ در خصوص تقلب  س
بــدی  انتخابــات، چهــره  سیســتماتیک در 
را از سیســتم انتخابــات آمریــکا در چشــم 
جهانیان به تصویر کشیده است؛ آیا ترامپ 
و مشــاورانش از ایــن قضیــه آگاه هســتند و 
عامدانــه ایــن نظریه هــا را مطــرح می کنند یا 
اینکه تحلیلی از آنچه در جهان درباره آمریکا 

گفته می شود ندارند؟
مــن فکــر می کنــم برنامه هایی کــه ترامپ در 
ذهــن خود دارد بســیار خطرناک تــر از این ها 
باشد. اگر بخواهم مثالی بزنم، در سال 18۶0 
در انتخابات آمریکا آبراهام لینکلن به پیروزی 
رسید و چندین ایالت آمریکا این انتخابات را 
نپذیرفتند و اعام استقال کردند. این سبب 
به وجود آمدن جنگی داخلی شد که بیش از 
چهار سال طول کشید و صدها هزار کشته 
دربرداشت. حاال ترامپ تاش دارد ایالت های 
طرفدار خود را به جنگ با دیگر ایالت ها وادار 
کند، همان طور که در قضیه شــکایت ایالت 
تگزاس از میشیگان شاهد آن بودیم تا بتواند 

آشــوبی به وجــود آورده و اتحادیه ایالت های 
مخصــوص بــه خــود را از دل ایــاالت متحده 
بیرون بکشد. به خصوص از لحاظ اجتماعی 
نیز بســیار شــبیه به 18۶0 هســتیم و اکنون 
شاهدیم بســیاری از ایالت های فقیر طرفدار 
ترامپ می توانند آماده جنگ علیه ایالت های 

صنعتی مخالف او باشند.

پس از اعالم نتایج انتخابات آمریکا برخی  س
از اعضــای حــزب جمهوری خــواه، انتخــاب 
شــدن بایــدن را پذیرفتــه و برخی دیگر تأکید 
کردند تا آخر از ترامپ حمایت خواهند کرد. 
رویکرد کلی و جو حاکم بر این حزب در چند 

وقت گذشته چگونه بوده است؟
مــن ۵۶ ســال ســابقه حضــور در سیاســت 
رئیس جمهــور  دو  بــه  و  دارم  را  آمریــکا 
مشــاوره  نیــز  کشــور  ایــن  جمهوری خــواه 
مــی داده ام و بــه خوبــی بــا ایــن حــزب آشــنا 
هســتم، اما در 1۵ ســال گذشته دیوان عالی 
ایــاالت متحــده قانونــی را در کشــور وضــع 
کــرد که شــرایط این حــزب را به کلی دگرگون 
ســاخت. ایــن قانــون شــامل چیــزی بــود که 
به هر شــرکت یا شــخص هدایت کننــده آن 
اجــازه مــی داد پول هــای خــود را از طریق این 
احــزاب بــه آمریــکا تزریق کند، با هر شــکل 
و ملیتــی! دیگــر مهم نیســت ایــن پول ها از 
چــه طریقــی بدســت آمــده اســت. از ســال 
200۵ میلیاردهــا دالر از ایــن طریــق به حزب 
جمهوری خــواه واریــز شــده؛ پول هایــی کــه 
از قمــار و جرایــم ســازمان یافتــه بــه حــزب 
جمهوری خواه ســرازیر شــده است. این پول 
از کارتل هــای مــواد مخــدر در مکزیــک یــا 
کلمبیا باشــد یا ســازمان اطاعات روســیه و 
جاهــای دیگــر تفاوتی نــدارد؛ میلیاردها دالر 
بــه افــراد ایــن حزب کمک شــده اســت. این 
مراکز جرایم سازمان یافته هستند که در 1۵ 
ســال گذشــته کنترل این حزب را در دســت 
دارند. این همان چیزی اســت که اسرائیل و 

روســیه می خواهنــد و در نهایــت هدفی جز 
ضعیف کردن آمریکا ندارند. من نمی خواهم 
خیلی نظریه توطئه مطرح کنم اما اگر کسی 
می خواســت آمریکا را از درون ضعیف کند 
هیچ راهی بهتر از این نداشــت که شخصی 
مثل ترامپ را رئیس جمهور کند. این چیزی 
اســت کــه کامــاً مشــخص اســت امــا فعاً 

نمی توان آن را اثبات کرد.

در صورتی که سرنوشت این انتخابات به  س
هر وسیله چه توسط دادگاه و یا نهاد دیگری 
بــا پیروزی دونالد ترامپ به پایان برســد، چه 
پیامی به دنیا صادر خواهد شد و چه آینده ای 

برای جامعه آمریکا می توان متصور بود؟
جایــی کــه مــن هســتم بــا مــرز کانــادا فاصله 
چندانــی نــدارد و اگــر ایــن اتفاق بیفتــد من و 
اغلــب 10 میلیــون نفر اهالی ایــن ایالت آماده 
هســتیم به ســمت کانادا برویــم. در واقع اگر 
ترامــپ پیــروز شــود بیشــتر مردم نوار شــرقی 
ایــاالت متحــده آماده هســتند کشــور را ترک 
کننــد که جمعیتــی حــدود 200 میلیــون نفر 
می شــوند. این شامل مردم ایاالت واشنگتن، 
اورگان و حتی برخی از ایالت های غربی مانند 
پنســیلوانیا و کالیفرنیــا )کــه بــه تنهایــی 40 
میلیون نفر جمعیت دارد( می شود. این اتفاق 
نباید بیفتد، چون می تواند یک کودتا باشد و 
ارتش آمریکا نباید اجازه آن را بدهد. هرچند 
گمان نکنم ارتش توانایی آن را داشــته باشــد 
تــا در مقابــل چنیــن کودتایی از طرف روســیه 
و اســرائیل مقابله کند. تنها پیامی که چنین 
اتفاقی می تواند به دنیا مخابره کند این است 
که همچنان نه تنها عروسک خیمه شب بازی 
روسیه هستیم بلکه عروسک خیمه شب بازی 
اســرائیل و عربســتان نیز شــده ایم. سیستم 
الکتــرال مــا نیــز کاربــردی نــدارد و همین طــور 
دادگاه های ما نیز می تواند مورد دســت درازی 
ترامــپ و اطرافیانش قرار گیــرد. اگر این اتفاق 
بیفتــد آمریــکا از هم خواهد پاشــید چون نه 
من و نه ده ها میلیون آمریکایی دیگر به هیچ 
عنوان دنباله رو ترامپ نخواهیم بود. من فکر 
می کنم ترامپ تنها ۶0 میلیون رأی دارد و بقیه 
آن تقلبی اســت اما همان نیز نشان می دهد 
مــا ۶0 میلیون آمریکایی داریم که مشــکات 
روانی دارند و حریص و خطاکار هســتند؛ اما 
بقیــه مردم آمریکا کــه حدود 270میلیون نفر 

هستند چنین نظری ندارند.

گفت وگوی قدس با گوردون داف تحلیلگر آمریکایی درباره تالش رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد جنگ داخلی در آستانه نشست الکترال ها

اتحادیه ایالت های  ترامپ علیه ایاالت متحده

 مناقصه گذار: سازمان موقوفات ملک
 موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه فیدر 20 متر مکعبی ایرانی 

آخری�ن مهلت ارائه و تحویل پیش�نهادات : متقاضیان می توانند از طریق انتش�ار این 
آگهی و مراجعه به س�ازمان و دریافت فرم مربوطه ، پیش�نهاد قیمت خود را به انضمام 
س�پرده مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/9/30 در پاکت سربسته 
به دبیرخانه سازمان به آدرس مشهد خیابان احمد آباد - بلوار بعثت بین رضا و طالقانی 
پالک 50 تلفن 38421523 تحویل و رسید دریافت نمایند. سپرده شرکت در مناقصه : 
مبلغ 200.000.000 ریال که می بایست به صورت چک رمزدار بانکی در وجه حساب 
س�ازمان موقوفات ملک در اس�ناد مناقصه ذکر ش�ده اس�ت و یا ضمانت نامه بانکی و یا 
فیش نقدی واریزی به حساب فوق ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد . در صورتی که برنده 
مناقصه از امضاء قرارداد استنکاف ورزد سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

به پیش�نهادات مبهم - مش�روط و فاقد س�پرده ترتیب اثر داده نخواهد ش�د و سازمان 
موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست .

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه فیدر ۲۰ متر مکعبی ایرانی
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سازمان موقوفات ملک

 ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد، س�ه دس�تگاه بلوئر مدل RBS145   ساخت شرکت 
روبوس�کی ایتالیا را هم�راه با الکتروموتور 250 کیل�ووات 1450 دور و کابینت کاهش صدا 
و متعلقات مربوطه خریداری نماید.  لذا از فروش�ندگان محترم دعوت می ش�ود از تاریخ 
درج آگهی به مدت یک هفته جهت اخذ فرم های شرکت در مناقصه با مراجعه به شرکت یا 
پایگاه های اینترنتی ش�رکت به آدرس  http://razaviyeast.com سازمان اقتصادی رضوی 
به آدرس  http://www.reo.ir قسمت مناقصه و مزایده، فرم های مربوطه را دریافت و پس 
از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها ، پیش�نهادات خود را از طریق پست به تفکیک اقالم ذکر 
شده  به آدرس شرکت به نشانی : کیلومتر 67 جاده مشهد- قوچان شرکت خمیرمایه رضوی 
ارس�ال نمایند .آخرین مهلت ارسال فرمهای مناقصه از طریق پست ، تا پایان وقت اداری 
روز یکش�نبه مورخ 1399/9/30 می باش�د، ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه 

شماره تلفن تماس 05146126622 داخلی های 147 و 148 میباشد.
 جلس�ه بازگش�ایی پاکت ها در س�اعت 10 صب�ح روز پنجش�نبه م�ورخ99/10/4  در محل 
کارخان�ه انج�ام خواهد گرف�ت .در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت 

شرکت ، مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی 
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شرکت خمیر مایه رضوی )سهامی خاص(

 ش�رکت خمیرمای�ه رضوی در نظ�ر دارد، یک دس�تگاه لیفتراک برقی2  تن�ی را از طریق 
مناقصه خریداری نماید.  لذا از فروشندگان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به 
مدت یک هفته جهت اخذ فرم های ش�رکت در مناقصه با مراجعه به ش�رکت یا پایگاه های 
اینترنتی ش�رکت به آدرس  http://razaviyeast.com س�ازمان اقتصادی رضوی به آدرس  
http://www.reo.ir قس�مت مناقص�ه و مزای�ده، ف�رم ه�ای مربوطه را دریاف�ت و پس از 

بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها ، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس ش�رکت به 
نش�انی : کیلومتر 67 جاده مش�هد- قوچان شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند .آخرین 
مهلت ارس�ال فرمه�ای مناقصه از طریق پس�ت ، تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه مورخ 
1399/9/30 می باش�د، ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 

05146126622 داخلی های 147 و 148 میباشد.
 جلس�ه بازگش�ایی پاکت ها در س�اعت 11 صب�ح روز پنجش�نبه م�ورخ99/10/4  در محل 
کارخان�ه انج�ام خواهد گرف�ت .در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت 

شرکت ، مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی 

/ع
99
09
78
1

شرکت خمیر مایه رضوی-)سهامی خاص(

در سال 1860 آبراهام لینکلن 
پیروز انتخابات شد و چندین 

ایالت نتایج را نپذیرفتند و اعالم 
استقالل کردند که موجب 

جنگی داخلی شد

بـــــــرش
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