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رئیس جمهــور در جلســه دیــروز هیئــت دولــت، 
اذعــان کــرد از میــان هفــت کشــور امضاکننــده 
برجام، ایران تنها کشــوری بوده اســت که به تمام 
تعهدات خود عمل کرده و بقیه به تعهدات خود 

عمل نکردند.
به گزارش فارس، حسن روحانی گفت: در مذاکره 
بــا 1+5 هفت کشــور بودیم. شــما ایــران را با بقیه 
کشــورهای عضــو برجــام مقایســه کنیــد، آمریکا 
کــه هیــچ، بقیه هــم نتوانســتند یا نخواســتند به 
تعهــدات خودشــان عمــل کننــد. آن کســی که به 

توافق خود کامل عمل کرد، ایران بود.
با این حال وی ادامه داد: اگر 1+5 به کل تعهدات 
برگشت، ما هم در همان ساعت به کل تعهدات 

برمی گردیم. برخی می گویند شما خیلی از آمدن 
بایدن ذوق زده هســتید؛ نه ذوق زده نیســتیم، امّا 

از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
رئیس جمهــور تصریــح کرد: خواســت مــا امنیت 
و ثبــات در سراســر جهــان و تعامــل ســازنده بــا 

کشــورهایی است که می خواهند مسیر تعامل را 
انتخاب کنند.

وی در ایــن جلســه بــا تبریــک میــاد حضــرت 
کادر  و  پرســتاران  از  پرســتار،  روز  و  زینــب)س( 
درمانــی کشــور بابت زحمات 10 مــاه اخیر در ایّام 
کرونــا  قدردانــی کرد و گفت: مردم ما غیر از اینکه 
با زبان هم همیشه تجلیل کردند و قدردان بودند، 
در عمل پاســخ بســیار روشــن و صریحی به کادر 
درمــان دادند و توانســتند همــه منحنی های موج 
ســوم را بــه تواضــع و کرنش وادار کننــد به طوری 
کــه از 1۶0 مرکــز قرمــز و شهرســتان قرمز فقط 1۲ 
شهرســتان باقــی مانده بود که ان شــاء  هللا آن هم 

به زودی خارج می شود.

رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه وظیفه 
مجلس اســت که دولت را وادار به کار کند، گفت: 
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و بیمه کردن 
دو ساله نزدیک به ۲ میلیون خانوار روستایی فاقد 
بیمــه، از جمله طرح هایی بود که مجلس، دولت را 

وادار به کار کرده است.
در  قالیبــاف  باقــر  محمــد  فــارس،  گــزارش  بــه 
اســتانی  نماینــدگان  رؤســای مجامــع  نشســت 
بــا بیــان اینکــه درباره الیحــه بودجه ســال 1400 
بــا رؤســای کمیســیون های تخصصــی مجلــس 
اســت،  شــده  انجــام  مفصلــی  گفت و گوهــای 
اظهارکرد: باید گفت این الیحه دارای اشــکاالت 
فــراوان و اساســی اســت. از جملــه اینکــه الیحه 

کان  و سیاســت های  پنج ســاله  برنامــه  خــاف 
اســت، وابستگی به نفت، هزینه های باال، پایین 
بــودن میــزان تحقــق درآمدها و تعهدات بســیار 
باال هم از دیگر اشکاالت این الیحه است. البته 
ایــن بودجــه بــا تمامــی اشــکاالت، فرصت هــای 

بزرگــی را نیــز دارد کــه البتــه بــا تغییــر رویکردها 
می توان اتفاقات خوبی را رقم زد. 

دکتــر محمدباقر قالیبــاف ادامــه داد: بنابراین باید 
حداقــل دو مــاه بــه صورت مداوم و شــبانه روزی کار 
کــرد تــا اصاحــات الزم بر روی الیحه بودجه ســال 

1400 انجام شود. 
رئیــس قــوه مقننــه ادامه داد: ما هنــگام ورود به 
مجلــس بــه ملت قــول دادیم که تــاش خواهیم 
کــرد تــا دولــت را وادار به کار کنیــم و این وظیفه 
مجلــس اســت. دو ماه نخســت به ســازماندهی 
مجلــس پرداختیــم و از شــهریورماه ســال جاری 
موضوعــات  فراخــور  بــه  را  دولــت  توانســتیم 

مختلف وادار به کار کنیم. 
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مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی در نظر دارد طراحی و خدمات 
مهندس�ی، خرید، حمل، نص�ب و راه اندازی پکیج سیس�تم تصفیه 
فاضالب نمازخانه میان راهی امام رضا )علیه السالم( واقع در محور جنگل گلستان 
– بجنورد در محدوده دوراهی دشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 

واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه دارند واگذار نماید.
متقاضی�ان م�ی توانن�د جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه ب�ه پای�گاه اینترنتی 

eghamat.razavi.ir مراجعه نمایند.

شماره تماس: 39 39 -38 38 25 55 051  

فراخوان مناقصه خرید دستگاه پکیج تصفیه فاضالب نمازخانه
میان راهی امام رضا )ع(

پیرو فراخوان شناس�ایی س�رمایه گذار مندرج در روزنامه ق�دس مورخ 99/08/25 و 
99/08/26 با موضوع ))تمدید مهلت دریافت اس�ناد پروژه تکمیل بخشي از تاسیسات فاضالب 
ش�هر گناباد به روش بیع متقابل ش�امل؛ تصفیه خانه با ظرفیت 13000 متر مکعب در شبانه روز با 
اس�تفاده از روش هاي پیش�رفته و به روز ،  اجراي باقیمانده ش�بکه جمع آوري فاضالب بطول 
حدود km 194 و خط انتقال بطول m 68 و باقیمانده انش�عابات ش�هر با مشخصات فني مصوب و 
تکمیل بخش�ي از تاسیسات فاضالب شهر تایباد ش�امل: تصفیه خانه با ظرفیت 14000 متر مکعب 
در ش�بانه روز  و باقیمانده ش�بکه جمع آوري و خط انتقال بطول حدود 98 کیلومتر و انشعابات 

بدینوسیله به اطالع می رساند :
»مهلت دریافت اس�ناد مزایده تا روز ش�نبه مورخ 1399/10/06 و مهلت تحویل پیش�نهادها تا 

روز شنبه مورخ 1399/10/27 تمدید می گردد.«
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
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آب نبض زندگی است
اول» اصالحیه فراخوان شناسایی سرمایه گذار « ت 

وب��
ن

اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی استان خراس��ان رضوی به استناد ماده 24 

آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی 
و ف��روش اتومبیل ه��ای زائد موض��وع ماده 2 الیحه قانون��ی مصوب 1358/06/27، در نظ��ر دارد تعداد پنج دس��تگاه از خودروهای 
م��ازاد خود را به ش��رح ذیل، از طریق مزایده در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir واگذار نماید. 
مزایده گران می بایس��ت قباًل نس��بت به ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت شناس��ه کاربری، رمز عبور و توکن )امضاء الکترونیکی( 
اقدام نموده باش��ند. متقاضیان می توانند ضمن دریافت اس��ناد، پس از بازدید از خودروها، قیمت پیش��نهادی خود را در س��امانه 

مذکور بارگذاری نمایند.
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 13/15( روز پنجشنبه مورخ 1399/10/04.

- محل دریافت اسناد: سامانه ستاد ایران به آدرس )www.setadiran.ir( می باشد.
- میزان سپرده شرکت در فراخوان: میزان سپرده شرکت در مزایده، به صورت مقطوع اعالم شده در اوراق مزایده می باشد.

- مهلت تحویل پیشنهاد قیمت ها: تا پایان وقت اداری )ساعت 14/15( روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 در سامانه ستاد می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 1399/10/16 در محل سالن جلسات اداره کل می باشد.

- سایر توضیحات در اوراق مزایده.                             
))لیست خودروها((

شماره شاسیشماره موتورشماره پالکنوع خودروردیف
پژو 405 سواری جی ال ایکس 1

214201276314231897الف 11- ایران12بنزینی مدل 1384

پژو 405 سواری جی ال ایکس 2
5771248416916914262473 الف 13- ایران 12بنزینی مدل 1384

پژو 405 سواری جی ال ایکس 3
9431248420683714275719 الف 12- ایران 12بنزینی مدل 1384

وانت مزدا دوکابین بنزینی مدل 4
1385

997992179NAG08NPED52228 الف 12- ایران 12

وانت نیسان )پیکاپ( بنزینی 5
مدل 1385

973KA24864922XPCBGLUD22512853 الف 16- ایران 12
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فراخوان مزایده )نوبت دوم(

شناسه آگهی 1060313 م الف 6546

وظیفه مجلس  وادار کردن دولت به کار استاز هفت کشور عضو برجام تنها ایران به همه تعهداتش عمل کرد
قالیباف: روحانی: 

مذاکره داخلیمذاکره داخلی
سخنان مهم رهبر معظم انقالب در دیدار 

اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید سلیمانی

  مگر نمی گویید باید با دنیا مذاکره کرد؟ آیا نمی شود با عنصر داخلی       
    مذاکره و اختالفات را حل کرد؟

  من از مسئوالن حمایت می کنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشند
  مسئوالن نباید اتحاد و هم صدایی مردم را از بین ببرند

  رفع تحریم ها به دست دشمن است اما خنثی سازی آن به دست خودمان
  توصیه قطعی من این است که به دشمن اعتماد نکنید

   سیلی سخت به آمران و قاتالن شهید سلیمانی قطعی است
   سیلی سخت تر، غلبه نرم افزاری برهیمنه پوچ

     استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است
  تا قوی نشوید، دشمن ها به شما طمع خواهند کرد

  با روش عزّتمندانه تحریم را برطرف کنیم
 ............ صفحه 2

 پنجشنبه 27آذر 1399 2 جمادی االول1442 17دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9419 
 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ابراز نگرانی ایران از قصد آمریکا برای انجام آزمایش های هسته ای  نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین نسبت به قصد آمریکا برای انجام آزمایش های انفجاری 
هسته ای ابراز نگرانی کرد. به گزارش مهر، کاظم غریب آبادی  با تأکید بر موضع دیرینه و اصولی جمهوری اسالمی ایران در مورد ضرورت حذف کامل تمامی سالح های هسته ای، افزود: ما ابراز 

نگرانی عمیق خود، به ویژه در مورد گزارش هایی درخصوص مباحث مطرح از سوی مقامات ارشد آمریکا در مورد امکان انجام آزمایش های انفجاری هسته ای را ابراز می کنیم. 

معظــم  رهبــر  خبرگزاری هــا،  گــزارش  بــه 
انقــاب اســامی صبــح دیــروز در دیــدار 
اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد 
و خانــواده آن  شــهید ســردار ســلیمانی 
را  ســلیمانی  شــهید  واالمقــام،  شــهید 
امــت  قهرمــان  و  ایــران  ملــت  قهرمــان 
تشــییع  گفتنــد:  و  خواندنــد  اســامی 
شــهید  و  ســلیمانی  شــهید  میلیونــی 
ایــران،  و  عــراق  در  المهنــدس  ابومهــدی 
اولین ســیلی ســخت به آمریکایی ها بود، 
اما ســیلی ســخت تر »غلبه نرم افــزاری بر 
هیمنــه پوچ اســتکبار« و »اخــراج آمریکا 
از منطقــه« اســت. البتــه آمــران و قاتان 
ســردار ســلیمانی نیــز بایــد انتقــام پــس 
دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن 

باشد، »قطعی است«.
حضــرت آیت هللا خامنــه ای در این دیدار 
چهــار توصیــه مهــم به مســئوالن و ملت 
ایــران داشــتند: »در همــه زمینه هــا قــوی 
شــوید«، »بــه دشــمن اعتمــاد نکنیــد«، 
»اتحــاد ملــی را حفظ کنیــد« و »بیش از 
آنکــه به فکــر رفع تحریم باشــید، به فکر 

خنثی کردن تحریم باشید«.

از ظرفیت های مردمی برای »
بزرگداشت شهید سلیمانی استفاده کنید

حضرت آیت هللا خامنه ای در ابتدای این 
از دســت اندرکاران  دیــدار ضمــن تشــکر 
و  ســلیمانی  شــهید  بزرگداشــت  ســتاد 
شــهدای مدافع حرم و همچنین قدردانی 
شــهید  خانــواده  خــوب  اقدام هــای  از 
ســلیمانی برای زنده نگه داشــتن یاد و راه 
آن شهید عزیز، تأکید کردند: با توجه به 
اینکه آن شهید همواره مردمی بود، برای 
بایــد از ظرفیت هــای  نیــز  او  بزرگداشــت 
مردمــی و تاش های فرهنگــی و مبتکرانه 

استفاده شود.
ایشــان شــهادت ســردار ســلیمانی را یک 
حادثــه تاریخــی خواندنــد و بــا اشــاره بــه 
»قهرمــان  بــه  آن شــهید  شــدن  تبدیــل 
امــت  »قهرمــان  و  ایرانیــان  بــرای  ملــی« 
اســامی« افزودنــد: علــت آنکــه شــهید 
و  شــد  ایــران  ملــت  قهرمــان  ســلیمانی 
قشــرهای مختلــف مــردم - حتی آن هایی 
کــه تصــور نمی رفــت - او را تکریــم و به او 
ابراز احساسات کردند، این بود که شهید 
ســلیمانی تبلور ارزش هــای فرهنگی ایران 

و ایرانی بود.

مدعیان ملّیتی که در مقابل دشمن »
»زبونی« نشان می دهند، دچار تناقض اند

و  »شــجاعت  اســامی  انقــاب  رهبــر 
مقاومت« را از جمله ویژگی های بارز شهید 
ســلیمانی برشمردند و گفتند: شجاعت و 
روحیــه مقاومــت از خصلت هــای ایرانــی 
اســت و زبونــی و انفعال ضــد روحیه ملی 
اســت؛بنابراین آن هایــی کــه ادعــای ملیت 
می کننــد اما زبونی نشــان می دهند، دچار 

تناقض هستند.
»درایــت«،  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
»تیزهوشی«، »فداکاری« و »نوع دوستی« 
را از دیگــر ویژگی هــای شــهید ســلیمانی 
دانســتند و خاطرنشــان کردند: آن شهید 
واالمقام همچنین اهل معنویت، اخاص 

و آخرت بود و هیچ گاه اهل تظاهر نبود.

 امروز اسم رمز اهل مقاومت »
»شهید سلیمانی« است

ایشان مجموعه این خصلت ها و روحیات 
ایرانــی را کــه در شــهید ســلیمانی تبلــور 
یافتــه بــود و آن ها را در کشــورهای منطقه 
گذاشــت،  نمایــش  بــه  عملــی  به صــورت 
بــه  شــهید  آن  تبدیــل شــدن  زمینه ســاز 
قهرمان ملت ایران دانستند و خاطرنشان 
کردند: شــهید ســلیمانی از طرف دیگر به 
قهرمان امت اسامی نیز تبدیل شد؛ زیرا 
تاش هــا، روحیــات و شــهادت آن عزیــز، 
»اســم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت 
در دنیــای اســام« اســت و در هــر نقطــه 
جهان اســام که بنــای مقاومت در مقابل 
استکبار وجود داشته باشد، اسم رمزشان 

»شهید سلیمانی« است.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: شهید 
سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه 

را در میان ملت های اسامی رایج کرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر 
اینکه شــهید ســلیمانی، هم در زمان حیات 
و هم با شــهادت خود اســتکبار را شکســت 
داد، افزودنــد: رئیس جمهــور آمریــکا گفــت 
۷ تریلیــون دالر در منطقــه هزینــه کردیــم 
امــا چیزی بدســت نیاوردیــم و در نهایت هم 
مجبــور شــد در تاریکــی شــب و بــرای چنــد 
ساعت به یک پایگاه نظامی برود. همه دنیا 
اذعــان دارنــد کــه آمریــکا بــه اهداف خــود در 
سوریه و به ویژه در عراق نرسیده است.ایشان 
گفتند: قهرمان این کار بزرگ، سردار سلیمانی 

است که در زمان حیات او، انجام شد.

رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره بــه اینکه 
دشــمن پس از شــهادت ســردار سلیمانی 
نیــز شکســت خــورد، خاطرنشــان کردند: 
تشــییع میلیونی و فراموش نشدنی شهید 
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در 
عراق و ایران و مراســم های بزرگداشت این 
دو شــهید، ژنرال هــای جنگ نرم اســتکبار 
را متحیــر کــرد و اولیــن ســیلی ســخت به 

آمریکایی ها بود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
ســیلی دیگــری کــه در حملــه موشــکی به 
شــد،  زده  عین االســد  آمریکایــی  پایــگاه 
افزودند: اما سیلی سخت تر عبارت است 
از غلبــه نرم افزاری بر هیمنه پوچ اســتکبار 
و  انقابــی  جوانــان  همــت  نیازمنــد  کــه 
نخبــگان مؤمن ماســت و همچنین اخراج 
آمریکایی هــا از منطقه که همت ملت ها و 

سیاست های مقاومت را می طلبد.
ایشان تأکید کردند: البته این سیلی سخت 
غیــر از انتقــام اســت؛ زیــرا آمــران و قاتــان 
سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این 
انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی 
اســت، اگرچه به گفته آن عزیز، کفش پای 

سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد.
رهبر انقاب اســامی در بخش دیگری از 
سخنانشــان چند توصیــه مهم خطاب به 

مسئوالن و مردم بیان کردند.
ایشــان در توصیــه اول تأکیــد کردنــد: باید 
در همــه عرصه هــا از جمله اقتصاد، علم و 
فنــاوری و دفاعی قوی شــویم؛ چون تا قوی 
نشــویم دشــمنان از طمع، تعرض و تجاوز 

دست بر نخواهند داشت.
رهبر انقاب اســامی در بیان توصیه دوم 
گفتند: توصیه قطعی من این است که به 

دشمن اعتماد نکنید.
رفــع  بــرای  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
مشــکات مــردم و درســت شــدن آینــده 
کشور به وعده های این و آن اعتماد نکنید؛ 
نیســت،  خوبــان  وعده هــای  این هــا  زیــرا 
بلکــه وعده های اشــرار اســت، ضمن آنکه 

دشمنی ها را نیز نباید از یاد ببرید.
رهبــر انقاب اســامی افزودنــد: دیدید که 
آمریــکای ترامپ و آمریکای اوباما با شــما 
مخصــوص  فقــط  دشــمنی ها  کــرد؟  چــه 
آمریــکای ترامــپ نیســت کــه بــا رفتــن آن 
تمــام شــود، آمریــکای اوبامــا نیز با شــما و 

ملت ایران بدی کرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان 

کردنــد: ســه کشــور اروپایــی نیــز نهایــت 
بدعملی، لئامت، دورویی و نفاق را از خود 

نشان دادند.
ایشان در توصیه بعدی با تأکید بر »حفظ 
اتحــاد ملــی«، بــه صــدای واحــد ملــت در 
بســیاری از امــور اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
مســئوالن نبایــد ایــن اتحــاد و همصدایی 
مــردم را از بیــن ببرنــد و ملــت را تکه تکــه 
کنند، بلکه باید هر سه قوه به ویژه رؤسای 
آن ها با هم افزایی و همکاری، اتحاد ملی را 

روز به روز تقویت کنند.
ســخنان  برخــی  از  انتقــاد  بــا  ایشــان 
اختاف افکن، خطاب به مسئوالن گفتند: 
اختافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل 
کنیــد. مگر نمی گویید باید بــا دنیا مذاکره 
کرد، آیا نمی شــود با عنصر داخلی مذاکره 

و اختافات را حل کرد؟
توصیــه آخر حضــرت آیــت هللا خامنه ای، 

تأکید بر »خنثی سازی تحریم ها« بود.
ایشان با بیان این واقعیت که »رفع تحریم 
به دست دشمن است اما خنثی سازی آن 
به دست خودمان است«، گفتند: بنابراین 
بایــد بیــش از آنکــه بــه فکــر رفــع تحریــم 

باشیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم.
البتــه  افزودنــد:  اســامی  انقــاب  رهبــر 
نمی گوییــم دنبــال رفــع تحریــم نباشــیم، 
چــرا کــه اگر بتوان تحریــم را رفع کرد، حتی 
یک ســاعت هم نبایــد تأخیر کنیم، اگرچه 
اکنون چهار سال است که تأخیر شده و از 
سال۹۵ که بنا بود »همه تحریم ها یک باره 
برداشــته شــود«، تا امروز نه تنها تحریم ها 

برداشته نشد، بلکه زیادتر هم شد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خطــاب بــه 
روش  بــا  بتــوان  اگــر  گفتنــد:  مســئوالن 
و  اســامی  ایرانــی-  عاقانــه،  درســت، 
عزتمندانــه تحریم هــا را برطــرف کــرد، باید 
ایــن کار را انجــام داد امــا تمرکز عمده باید 
بر خنثی ســازی تحریم ها باشــد که ابتکار 

آن به دست شماست.
ایشــان در پایان خاطرنشــان کردند: من از 
مسئوالن کشور حمایت می کنم به شرطی 

که به اهداف ملت پایبند باشند.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، 
ســردار سرلشکر حسین ســامی فرمانده 
اســامی،  انقــاب  پاســداران  ســپاه  کل 
گزارشــی از برنامه هــا و فعالیت های ســتاد 
و  ســلیمانی  شــهید  ســردار  بزرگداشــت 

شهدای مقاومت تقدیم کرد.

دولتی هــا صــدای نالــه و فریاد بازنشســتگان و مســتمری بگیران تأمین س
اجتماعــی را دربــاره تبعیض و بی عدالتی نمی شــنوند؟ آیــا مراجع عظام و 
عالیقــدر هــم ایــن فریادهــا را نمی شــنوند که بــه داد ما برســند و دولت را 

مجبور به اجرای عدالت کنند؟ 9150000223
هنوزبــرای راننــدگان ایــن مســئله جــا نیفتاده کــه عابر پیاده هــم حق و س

حقوقی دارد و باید توقف و یا سرعتشان را کم کنند، ولی متأسفانه عابران 
پشت خط باید آن قدر توقف کنند تا دیگر ماشینی نیاید! بعد از روی خط 
عبور کنند یا با دویدن از روی خط رد بشوند که با این کارسرعت ماشین ها 

به جای کاهش، افزایش پیدا می کند. 9350000571
فروشــگاه های غیــر خوراکی و شــغل های خدماتی قیمت هــا را به خاطر س

محدودیت و کســادی بازارشــان کم کردند،  اما مواد غذایی و بهداشــتی و 
دارویی هر روز اجناس را گران تر از روز قبل می فروشند. حتی تا قِران آخر 

از کارت کم می کنند! 9150000819
یکی از کارهای غلط بعضی نانوایی ها جمع کردن ده ها عدد نان مرغوب س

برای دوســتان و آشنایانشــان و همچنین برای بســته بندی در ســوپرها با 
قیمــت بیشــتر و در نتیجــه معطل کــردن مــردم اســت. اگــر هــم اعتــراض 
شــود گســتاخانه می گویند به هرجا می خواهی شکایت کن. این مشکلی 
اســت که بازرســان این صنف درعین آگاهی به آن، اقدام مناســبی انجام 

نمی دهند.  9150000110  
پیشنهادی داشتم درخصوص توزیع عادالنه درآمد بین اقشارمختلف س

از جمله مشاوران اماک. به نظراین حقیر اگرحدود20 تا ... درصِد درآمد 
به عهده مشاوران اماک باشد و بقیه کل درآمد به این طریق باشد که 
مرکــزی همــه اطاعــات خریدوفروش واجــاره داخل وخارج شــهرها را به 
عهده داشــته باشــد و به آن منتقل شــود و آن مرکز به نوبت، مشــتریان 

موارد فوق را به بنگاه ها تقسیم کند. 9150000760
مســئوالن! امیــدوارم انتقــام گرفتن شــما ازعامان شــهادت دانشــمند س

شــهادت  ازعامــان  گرفتــن  انتقــام  مثــل  فخــری زاده  دکتــر  عزیزمــان 
سردارسلیمانی نباشد. 9150000334

باالترین وثروتمندترین فرد یهودی درهرنقطه جهان را هدف قرار دهید. س
9390000589

گزارش تحلیلی قدس درباره زیان های اختالف در بین مسئوالن کشور

در دیپلماسی باید صدای واحد شنیده شود 
رئیس جمهــور  خالــدی:  مهــدی 
اگرچــه در آغــاز ســکان داری اش بــه 
عنوان مقام نخســت اجرایی کشور 
مدعی استقبال از هرگونه انتقاد از 
سیاســت ها و رویکردهــای دولتــش 
بــود، امــا گذر زمــان نشــان داد تاب 
شــنیدن هیــچ  انتقــادی را نــدارد و 
هــر ان قلتی به دولت را با برچســب 
سیاســی رد می کند. بر همین روال 
روحانی انتقادهای گســترده از بودجه ســال 1400 را در حالی که به اذعان 
کارشناســان و بــا توجــه بــه فاکتورهــای موجود کــه این بودجه، کشــور را در 
دوگانه تسلیم یا ابرتورم قرار می دهد، نپذیرفته و آن را کاماً بدون اشکال 

دانسته و به مجلس و منتقدان هم به شدت تاخته است.

اختالف در سطح مسئوالن تبعات بین المللی دارد»
رئیس جمهور مصوبه هسته ای اخیر مجلس با عنوان »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« را هم رسماً و بدون ارائه دلیلی، نادرست اعام کرده است؛ 
مصوبــه ای کــه می توانــد ابــزار چانه زنی قــوی ای برای دولــت در مقابل غرب 
باشــد، ولی رفتار روحانی عماً این پیام را به واشــنگتن مخابره می کند که 
ما آماده گفت وگوی دوباره و پذیرش هرگونه شرط و شروطی از سوی شما 
هستیم. نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای ضعیف و مردد قانون 
مذکور می تواند آثار عکس و زیانباری در پی داشته باشد. این نگرانی آن ها 
با ســخنان حســن روحانی در نشســت خبری اخیر بیشــتر هم شد؛ آنجا 
که رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی در این باره گفت دولت برداشت و 

تفسیر خودش را از این قانون اجرا خواهد کرد. 
این رویکرد منفعانه در روزهای اخیر با واکنش های بســیاری مواجه شــده 
است. مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در واکنش به این ســخنان با تأکید بر اینکه قانون اقدام راهبردی 
بــرای لغــو تحریم ها نیازی بــه آیین نامه اجرایی نــدارد، گفت: مصادیق این 
قانــون کامــاً روشــن و دارای عــدد و رقــم و زمــان اســت و البتــه در نهایــت 
هم مجلس موظف به ارزیابی اجرای قانون اســت. دیگر عضو کمیســیون 
امنیت ملی مجلس نیز معتقد است اظهارات رئیس جمهور درباره قانون 
اقــدام راهبــردی برای لغو تحریم ها، بی احترامی به مجلس اســت و ضمن 
تضعیف نظام می تواند تبعاتی در عرصه بین المللی برای کشورمان داشته 
باشد. زهره الهیان روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری مهر، تصریح کرد: 
صحبت های رئیس جمهور، ســبب تعجب همگان شــد؛ چرا که وی خود 
را حقوقــدان می دانــد و قاعدتــاً باید بداند که بــه لحاظ مباحث حقوقی به 
خصــوص قانــون مدنی، دولت به عنوان دســتگاه اجرایی موظف اســت که 

مصوبات مجلس را اجرا کند.

خواسته رهبر انقالب فصل الخطاب باشد»
امــا یک فعال سیاســی کشــورمان در گفت وگو با قــدس در تحلیل مواضع 
رئیــس جمهــور می  گویــد: یکــی از وظایــف مهمــی کــه نماینــدگان مجلس 
شورای اسامی به عنوان وکای ملت به طور قانونی از آن بهره مند هستند 
قانون گذاری و نظارت بر نحوه اجرایی آن اســت. حســین کنعانی مقدم با 
بیــان اینکــه بــه نظر می رســد روحانی روی تحــوالت آمریکا بیــش از اندازه 
حســاب کرده، ادامه داد: گره زدن تحوالت داخلی به موضوعات خارجی از 
اساس نادرست است. حال که نمایندگان با درک نیاز جامعه و در حمایت 
از دولت تصویب این قانون را عملیاتی کردند، پس الزم اســت قوه اجرایی 
هم آن را عملیاتی کند. وی هر چند معتقد است اگر دولت ماحظاتی در 
نحــوه اجــرای قوانیــن دارد، می تواند آن را به مجلس منتقل کند و مجلس 
هم گوش شنوا دارد، تصریح کرد: رهبر معظم انقاب بارها بر اتحاد داخلی 
در مواجهه با توطئه های بیرونی تأکید دارند. از سوی دیگر ایشان قانون را 
فصل الخطاب دانسته و همواره بر تبعیت مقامات از مُر قانون تأکید دارند. 
در مصوبه اخیر هســته ای هم تبعیت از خواســته نمایندگان مورد انتظار 
است. دولت باید تمکین کند؛ چراکه اگر رد قوانین باب شود، دیگر سنگ 

روی سنگ بند نمی شود. 
ایــن فعال سیاســی بــا بیان اینکه رویکرد اخیردولــت دو پیامد منفی دارد، 
افزود: نخستین پیامد آن، ارسال سیگنال اختاف و چنددستگی داخلی 
اســت. دومین تأثیر منفی آن بر اجتماع اســت. از منظر جامعه شناســی 
سیاســی بازتاب اختافات داخلی بر عرصه عمومی، عملی پذیرفته شــده 
نیست. اگر اختافی بین قوا هست باید بین خودشان حل شود، نه اینکه 

به عرصه مردمی منتقل شود. 
در نهایــت اینکــه بایــد در دیپلماســی صــدای واحــد شــنیده شــود. ایــن 
مهم ترین خواسته رهبری نیز هست. حضرت آیت هللا خامنه ای در دیدار 
روز گذشته خود چهار توصیه مهم به مسئوالن و ملت داشتند: »در همه 
زمینه هــا قــوی شــوید«، »به دشــمن اعتماد نکنید«، »اتحــاد ملی را حفظ 
کنیــد« و »بیــش از آنکــه بــه فکر رفع تحریم باشــید، به فکــر خنثی کردن 
تحریم باشید«. اگر این اصول مورد توجه سیاسیون و فصل الخطاب قرار 

گیرد، مسلماً هیچ تحریم و دشمنی حریف ملت ما نخواهد شد.

فرار به جلو اردوغان
با توسل به پان ترکیسم

ایــن روزها که موضع گیری های نســبتاً شــدید 
مقام ها و مردم ایران در قبال گفته های اردوغان 
تب باالیی دارد، شــاید کمتر کســی به عمق و 
دالیل این سخنان بیندیشد و با عینکی غیر 
از حفظ تمامیت ارضی به آن بنگرد. با توجه 
به سیر عملکرد اردوغان در چند سال گذشته، 
به راحتی می توان رویکرد ترکیه نسبت به ایران 
را نه با نگاهی فقط سیاسی بلکه با نگاه توأمان 
اقتصــادی سیاســی رهگیری کــرد. اردوغان در 
چند سال اخیر با تنش های مضاعفی روبه رو 
شــده و واکنــش وی در قبــال هــر یــک از آن ها 
یک چارچوب رفتاری خاص داشــته اســت که 
درک این چارچوب های رفتاری کمک شــایانی 

به درک بهتر سخنان او می کند.
در ســال 201۵ یک هواپیمای سوخو24روسیه 
توسط پدافند هوایی ترکیه سرنگون و موجب 
تنــش جــدی میــان دو دولــت شــد. روســیه 
تحریم های یکجانبه ای علیه ترکیه اعمال کرد، 
صادرات گاز خود به ترکیه را متوقف و تورهای 
گردشــگری که درآمد آن بخش عمده اقتصاد 
ترکیه را تشکیل می دهد لغو نمود. نتیجه آن 
شد که اردوغان با سفری برنامه ریزی نشده به 
مسکو رفت تا شعله این آتش را زودتر خاموش 
کنــد. اردوغــان در آن زمان به خوبی درک کرده 
بود بدون روســیه نمی تواند دربرابر مشــکات 
داخلــی و خارجــی مقاومت مناســبی داشــته 
باشــد و در ایــن راه از مبانــی رفتــاری متکبرانه 
خــود نیز عــدول کرد تا اقتصاد ترکیه را از یک 
فروپاشــی زودهنگام نجــات دهد. عملگرایی و 
استفاده از وجوه رمانتیک و خیال پردازانه برای 
توجیه رفتارها از آثار باقی مانده  سیاست ورزی 
کمالیســتی اســت که در میان سیاستمداران 
ترکیــه بــه خوبی نهادینه شــده اســت. حال با 
فهم این چارچوب می توان رفتار اخیر اردوغان 

و سخنان تنش آمیز وی را بهتر درک کرد.
 اردوغــان بــا مشــکات عدیــده ای در ترکیــه 
روبه رو است. ارزش لیر به پایین ترین حد خود 
در تاریخ رســیده و تورم و مشــکات اقتصادی 
فراوان، موجب دردسرهای بسیاری برای دولت 
ترکیه شــده اســت. همچنین تنش های اخیر 
ترکیــه و اتحادیــه اروپا و رد مجدد درخواســت 
ترکیــه بــرای پیوســتن بــه اتحادیه اروپــا دامنه 
ایــن تنش هــا را بیــش از پیــش گســترده کرده 
اســت. بــه ایــن مــوارد، درگیــری ســرد ترکیــه و 
آمریــکا را نیــز بیفزایید کــه دور جدید تحریم 
اشــخاص سرشــناس ترکیــه توســط آمریکا از 
نتایج آن است. حال، اردوغان با این مشکات 
فــراوان یــک عنصــر مهــم را بــه عنــوان عاملی 
وحدت بخــش در اختیــار دارد: قوم گرایــی بــا 

استفاده از رواج ایده های پان ترکیستی.
و  تهاجمــی  ایــده ای  بــه عنــوان  پان ترکیســم 
الحاق گرایانه در پی تشــکیل امپراتوری خیالی 
ترک هــا اســت کــه از قــرن 1۹ توســط ترک های 
جــوان عثمانــی ترویــج می شــد و از نتایــج آن 
می توان به قتل عام ارامنه و پاکسازی های قومی 
اشــاره کــرد. ایــن اندیشــه یکــی از اصلی ترین 
ابزارهــای مصطفــی کمــال پاشــا معــروف بــه 
آتاتورک برای وحدت سیاسی و تشکیل کشور 
ترکیــه قــرار گرفــت. حــال اردوغــان با تشــدید 
مشــکات داخلی ترکیه به همــان روش کمال 
پاشــا بازگشــته تــا بتوانــد وحــدت سیاســی و 
اجتماعــی ترکیــه را در برابر توفــان چالش های 
آینده حفظ کند. در این راه، نخستین حرکت 
او حضــور نظامــی در جنــگ قره بــاغ بــود تــا 
بتواند به نحوی جدی خود را حامی جمهوری 
آذربایجــان و ترک زبان ها نشــان دهد. گام دوم 
وی، حرکــت تنش زای اخیر در رژه نظامی باکو 
بــود و شــعری که موجب واکنش هــای فراوانی 
شــد. به نظر می رســد اردوغان بیــش از اینکه 
فکــر الحاق قســمتی از خاک ایــران را در ذهن 
بپروراند، به دنبال اســتفاده از پان ترکیست ها 
بــه عنــوان ابزاری برای کنتــرل اوضاع در ترکیه 
اســت. اردوغــان نیــز بــه خوبــی بــه غیرممکن 
بــودن ایــن مســئله واقــف اســت. در تحلیــل 
رفتارهــای او در برابــر رژیــم صهیونیســتی نیز 
بــا چنیــن منطقی روبــه رو می شــویم. از طرفی 
در ســخنان خود به بازپس گیری قدس اشــاره 
کرده و سفیر خود را فرا می خواند و در سمت 
دیگــر، شــرکت های خود را به گســترش روابط 
تجاری با رژیم صهیونیستی ترغیب می کند. 
با این راهبرد بدون آنکه نامی از وی ثبت شود، 
روابــط اقتصــادی ترکیه را گســترش می دهد و 
همچنین با رســالت حزب خــود و جریان های 
پرقــدرت اســام گرای ترکیــه همــراه می شــود. 
صــد البته که موضع گیری علیه این ســخنان 
تنش زا و اختاف افکنانه اردوغان یک ضرورت 
غیرقابل انکار است و از طرفی موجب وحدت 
ملی بیشــتر مردم کشــورمان در مقابل چنین 
حرکت هایــی می شــود، اما باید توجه داشــت 
ســخنان اردوغان تنها یک رو ندارد بلکه باید 
آن را در حــوزه عمــل ســنجید و بــا کنش هــای 
قبلی وی مقایسه کرد تا درک بهتری از مواضع 

وی بدست آورد.
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چهره خبر

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید سلیمانی:
مگر نمی گویید باید با دنیا مذاکره کرد؟ 

آیا نمی شود با عنصر داخلی مذاکره و اختالفات را حل کرد؟

مذاکره داخلی

سخنگوی دولت می گوید آب، برق و گاز برای خانوارهای 
کم مصرف که مطالعات ما نشان می دهد در دهک های 
پاییــن اقتصادی هســتند، رایگان شــد. علــی ربیعی در 
حاشیه نشست هیئت دولت و در نشست خبری خود 
با خبرنگاران گفت: تصمیمات مهمی در زمینه اصاح 
الگــوی مصــرف اتخاذ شــده اســت. آب، بــرق و گاز برای 
خانوارهــای کم مصــرف کــه مطالعات ما نشــان می دهد 
در دهک های پایین اقتصادی هستند، رایگان شد. وی 
افزود: حدود ۳0 میلیون نفر مشمول این طرح خواهند 
شــد. گفتنــی اســت  رایگان شــدن هزینه بــرق مصرفی 
خانوارهــای کــم درآمــد یکــی از مطالبــات اصلــی رهبــر 
انقاب اسامی از رئیس جمهور کشورمان بوده است.

توضیــح  در  دفــاع  وزیــر  حاتمــی،  امیــر  امیرســرتیپ 
همکاری های تســلیحاتی ایران با ســایر کشورها، گفت: 
همکاری هــای تســلیحاتی جمهــوری اســامی ایــران بــا 
برخی از کشورها در دوره ای که آمریکایی ها تاش کردند 
و تحریم های تسلیحاتی را علیه ما اعمال کردند پس از 
رفع تحریم به خوبی در حال پیگیری اســت. به گزارش 
خانه ملت،  وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در 
ادامه یادآور شــد: جمهوری اســامی ایران در این مدت 
در حوزه صادرات تسلیحات به برخی کشورها به جاهای 
خوبــی رســیده و قراردادهایــی هــم در این زمینه منعقد 
شــده اســت. در حوزه خرید تسلیحات نیز مذاکراتی با 

کشورهای مختلف در حال انجام است.

ســید عبــاس عراقچی معاون سیاســی وزیر امــور خارجه، 
به تشریح جزئیات سفر به عمان پرداخت و گمانه زنی ها 
دربــاره دیــدار با نماینــده رئیس جمهور جدیــد آمریکا در 
عمان را خیال پردازی دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
عراقچی نوشت: پس از سفر دو روزه به کابل، روز دوشنبه 
بــه منظــور برگــزاری هفتمیــن اجــاس کمیتــه  24 آذر 
مشــورت های راهبردی جمهوری اسامی ایران و سلطنت 
عمان یک ســفر چهار ســاعته به عمان داشــتم. در میان 
کشــورهای حــوزه خلیج فارس روابــط ایران با عمان همواره 
از ویژگــی و اهمیــت خاصــی برخوردار بوده اســت. ضمناً، 
قصه پردازانی که از ماقات های خیالی صحبت می کنند، 

ظاهرا درک درستی از شرایط کنونی ندارند.

آب، برق و گاز برای ۳۰میلیون نفر 
رایگان شد

قراردادهایی در حوزه صادرات تسلیحات 
با دیگر کشورها منعقد شده است

 تکذیب گمانه زنی ها درباره دیدار 
با نماینده بایدن در عمان

عراقچی مطرح کردوزیر دفاع:ربیعی: 
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توزیع یک هزار کیسه آرد بین نیازمندان فریدونشهر   خادمیاران رضوی شهرستان فریدونشهر هزار کیسه آرد بین نیازمندان مناطق محروم این شهرستان توزیع کردند. حجت االسالم محمد طاهری، 
مسئول کانون خادمیاران رضوی شهرستان فریدونشهر گفت: به همت خادمیاران این شهرستان تعداد ۶۰۰ کیسه آرد در روستای پشتکوه دوم، ۲۵۰ کیسه در روستای پشتکوه اول و ۱۵۰ کیسه در دو 

روستای الیگودرز توزیع شد.وی افزود: این روستاها در مناطقی بسیار سخت گذر واقع شده اند و در طول زمستان تمامی راه های منتهی به این روستاها مسدود است.

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

 سرامیک زیستی 
دستاورد صنعتگران هبلکس رضوی 

نتایــج  همیشــه  جوانــان  بــه  اعتمــاد 
درخشــانی بــه بــار آورده اســت، چــه 
ســال ها قبــل در دوران هشــت ســال 
دفــاع مقــدس و چــه حــاال در عرصــه 
جنگ اقتصادی. همین اعتماد به تیم 
جــوان مدیریت و سرپرســتی کارخانه 
هبلکس مشهد به همراه فراهم آوردن 
بســتر و فضای مناســب بــرای پویایی 
ایــن جوانان، تولید محصولی با عنوان 

ســرامیک زیســتی را با هدف تحقق جهش تولید برای نخســتین  بار در کشور 
رقم زد.

بهار ســال گذشــته بود که فاز تحقیقاتی این محصول آغاز شــد و گروه تحقیق 
و توســعه کارخانه با دسترســی به منابع مطالعاتی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی، 
تمرکــز بــر مقوله R&D در تولید و به روزرســانی دانش و بومی ســازی فناوری در 

کارخانه، در آبان سال جاری این محصول را به صورت آزمایشی تولید کرد.
جدا از اینکه ســرامیک زیســتی برای نخســتین  بار در کشــور تولید می شــود، 
نباید فراموش کرد بومی سازی آن اشتغال زایی، ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز 
از کشــور را به همراه خواهد داشــت. همین امر به نوبه خود زمینه ســاز جهش 
تولید خواهد بود. به همین دلیل اســت که با جرئت می توان گفت آن روز فرا 
رســیده اســت که با غرور بگوییم: بله، ما با تکیه بر دانش داخلی و اعتماد به 
متخصصان جوان کشور، می توانیم بدون نیاز به خارج، خودمان گره مشکالت 

را باز کنیم.
 
استفاده بهینه از خطوط تولید»

شاید برای شما هم این پرسش ایجاد شده باشد که ایجاد و راه اندازی خطوط 
تولید برای سرامیک زیستی حتماً هزینه بسیاری در برداشته است، آن هم با 
افزایش قیمت های امسال. جالب است بدانید این محصول قابلیت تولید در 
خط تولید بلوک AAC کارخانه هبلکس رضوی را دارد و هزینه ای بابت ایجاد 
خط تولید مســتقل صرف نشــده اســت، این یعنی اســتفاده بهینه از خطوط 

تولید، آن هم به معنای واقعی آن.
محمود عیدی، مدیرعامل شــرکت بتن و ماشــین قدس رضوی، با بیان اینکه 
سرامیک زیستی پیش از این صرفاً وارداتی بوده و جایگزین مشابهی نداشته 
اســت، می گویــد: در تولیــد ایــن محصــول، عالوه بر توســعه ســبد محصوالت 
کارخانه، با توجه به شــباهت نســبی تولید این محصول با بلوک AAC، ضمن 

کاهش ضایعات تر کارخانه و بهینه سازی آن، درآمد کارخانه افزایش می یابد.
وی ادامــه می دهــد: بــا توجــه به تولید نشــدن ایــن محصول در کشــور، خروج 
ارز بــرای وارد کــردن آن، ارزش افــزوده بــاالی این محصــول و همچنین قابلیت 
تولید آن با اســتفاده از ماشــین آالت موجود در کارخانه، گروه تحقیق و توسعه 
کارخانه تولید آزمایشی این محصول را آغاز کرده و این تولید بدون کمک سایر 

شرکت های داخلی و خارجی بوده است.

کاماًل زیستی»
ایــن محصــول بدون افــزودن هیچ گونه مواد شــیمیایی، از طریق کلونی ســازی 
باکتری هــای مفیــد موجــود در آب ســبب پاالیش و حذف آمونیــاک، نیتریت و 

نیترات مضر از آب می شود. از همین رو، محصولی کامالً زیستی است.
سیدحســین حســینی، سرپرســت کنتــرل کیفیــت کارخانه هبلکــس رضوی، 
می گویــد: در رونــد تولیــد ایــن محصــول، اقدام هایی همچون آنالیز شــیمیایی 
محصــوالت مشــابه، طراحــی فرمول شــیمیایی و فرایند تولید و... انجام شــده 
است. با توجه به اینکه سرامیک زیستی به صورت آزمایشی تولید شده است، 
این محصول هم  اکنون در حال ســپری کردن آزمایش های بیولوژیک، XRF و 
XRD، بهینه ســازی هر چه  بیشــتر و افزایش رقابت پذیری با نمونه های مشابه 

خارجی است. 

کمتر از یک هشتم قیمت نمونه خارجی»
شاید برای شما هم این پرسش ایجاد شده باشد که قیمت نهایی نمونه تولید 
شده سرامیک زیستی در کارخانه هبلکس رضوی در شرایط کنونی اقتصادی 

کشور در مقایسه با نمونه خارجی چقدر است؟
مدیرعامــل شــرکت بتــن و ماشــین قــدس رضــوی از برنامــه ایــن شــرکت برای 
صادرات سرامیک زیستی خبر می دهد. عیدی می گوید: قیمت نمونه خارجی 
این محصول از کیلویی یک میلیون تا 8 میلیون ريال در بازار به فروش می رسد. 
این در حالی است که بهای تمام شده این محصول در کارخانه هبلکس رضوی 

کمتر از یک میلیون ريال است. 

آقا  اگر با چشم های بسته وارد حرم  حتی 
شوی، زیبایی معنوی آن را احساس می کنی 
اما  را مسحور می کند.  تو  بویش  و  و عطر 
و  هنر  زیبایی  و  باشد  باز  وقتی چشمانت 
معنوی اش  زیبایی  با  آستان  این  معماری 
همنشین شود، حال و هوای دیگری می یابی 

که در هیچ  کجای جهان مانند ندارد.
بخشــی از این زیبایی، همان معمــاری ویژه، 
کاشــی کاری ها و درهــا و پنجره هــای چوبــی 
خاصی است که در صحن ها و رواق های این 
آستان به کار رفته است، هنرهایی که بخش 
مهمــی از آن در شــرکت »آرایه هــای معماری 

رضوی« جان می گیرد.
ایــن شــرکت دو بــال دارد: »کارگاه صنایــع 

چوب« و »کارگاه کاشی سنتی«. 
فرصتی دســت می دهد تا از نزدیک شــاهد 
کار هنــری جمعی از مهندســان و هنرمندان 
جــوان در کارگاه صنایع چوب آســتان قدس 

رضوی باشیم.

جذابیت واحد هنر سنتی»
مهندس علیرضا فرزانه، مدیر تولید کارخانه 
همراهمان می شود و روند کامل فعالیت ها را 
برایمان شــرح می دهد. از تهیه چوب که 95 
درصد آن از داخل کشــور تأمین می شــود تا 
طراحی و معرق کاری های دستی و ماشینی. 
واحد کارگاهی کارخانه فضای وسیعی است 
بــا ابزارهــا و تجهیزات پیشــرفته نجــاری، اما 
واحــد ســنتی جذابیتــی دوچنــدان دارد زیرا 
اصل در آن، کار با دست و دمیدن روح آدمی 
در چوب هایــی اســت کــه قرار اســت ســاکن 

قطعه ای از بهشت شوند.

اجرای 58 پروژه در حرم مطهر رضوی»
مهنــدس  بــا  کارگاه،  از  بازدیــد  از  پــس 
شــرکت  مدیرعامــل  طبســی؛  محمدجــواد 
آرایه های معماری رضوی، همکالم می شویم. 
او می گویــد: وظیفــه اصلــی مــا در شــرکت 
آرایه های معمــاری رضوی؛ طراحی، مرمت و 
بازســازی اقالم چوبی و کاشی کاری های حرم 
مطهــر امام رضا)ع( اســت و خوشــحالیم که 
بخشی از وظایف ارائه هنر ایرانی اسالمی در 

این آستان را عهده دار شده ایم.
در  مجموعــه  ایــن  اقدام هــای  بــه  طبســی 

و  اشــاره  هــم  جــاری  ســال 
تصریــح می کنــد: بــا توجــه 
بــه شــرایط کرونایــی کشــور 
ایجــاد  محدودیت هــای  و 
ایــن  از  زیــارت،  بــرای  شــده 
فرصت استفاده کردیم تا به 
بخش های داخلــی رواق ها و 
شبستان ها که هنگام حضور 
خیــل زائــران امکان مرمت و 
تعمیــر آن ها وجود نداشــت 
رسیدگی کنیم. مهم ترین این 
فعالیت هــا شــامل 58 پروژه 
در شبســتان ها و رواق هــای 
روضــه منــوره بــود مثــل رفع 

نقص درهایی که طی 50 ســال اخیر تعمیر 
اساسی نشــده بودند یا تعمیر یراق آالتی که 

معیوب بودند و باید رفع عیب می شدند.
بــه گفته طبســی، برخــی از ایــن نقص ها به 
دلیــل صدمات ناشــی از هجوم جمعیت به 
ســمت درهای شبستان ها طی چندین دهه 
گذشته بوده و برخی نیز به دلیل ویژگی های 
ذاتــی چــوب و گذر زمان کــه اکنون به همت 
جمعی از هنرمندان و خادمان آقا، رفع عیب 

شده است.
طبسی ادامه می دهد: بزرگ ترین پروژه های 

امســال در داخل حرم مطهر 
در هــای  بــه  مربــوط  رضــوی 
بعثــت  صحــن  و  دارالذکــر 
بازســازی  مرمــت،  کــه  بــود 
اســت.  شــده  رنگ آمیــزی  و 
چــوب درهــای اطــراف روضه 
منــوره نیــز مرمــت و دوبــاره 

رنگ آمیزی شد.

فعالیت هایی برای »
جهش تولید

کارگاه صنایــع چــوب آســتان 
قدس رضوی، عالوه بر انجام 
بــرای  خــود  اصلــی  وظیفــه 
مرمــت و بازســازی ملزومــات چوبــی داخــل 
حرم مطهر، فعالیت های دیگری نیز دارد که 
عــالوه بر بازدهی اقتصادی، به جهش تولید 

انجامیده است.
بخشــی از ایــن فعالیت هــا در حــوزه ســنتی 
و مذهبــی بــوده اســت، همچــون: طراحــی و 
ساخت در ها و پنجره های سنتی حرم مطهر 
شــاهچراغ شیراز، ساخت درها و پنجره های 
سنتی کتابخانه وزیری یزد، ساخت ملزومات 
چوبــی مدارس امام خمینــی)ره( و باقرالعلوم 
شهرستان قم، اجرای کارهای چوبی و سنتی 

مســجد بازار هشتم مشهد، ساخت درهای 
ســنتی مســجد پارك علم و فناوری مشهد، 
ســاخت درهای چوبی و سنتی حوزه علمیه 
ثامن الحجــج)ع( مشــهد و ســاخت درهــا و 
پنجره های سنتی مساجد دانشگاه های آزاد 
اســالمی واحدهــای قزوین، تاکســتان، کرج، 

غرب تهران و بندرعباس.
امــا ایــن کارگاه از دیگــر حوزه هــای کاری نیــز 
غافــل نبــوده و در عرصــه تجهیز ســالن های 
و  مســکونی  مجتمع هــای  همایــش، 
بیمارســتان ها نیز اقدام هــای درخور توجهی 
داشــته اســت، از جملــه: ســاخت ملزومات 
اعتبــاری،  و مؤسســه های  بانک هــا  چوبــی 
اجــرای کارهــای چوبــی برج هــای تجــاری و 
اداری، تجهیــز کامــل بیمارســتان منتصریه 
مشــهد، تجهیــز چوبی بســیاری از هتل ها و 

رستوران های معتبر مشهد و... . 
این هــا فقــط گوشــه ای از فعالیت های هنری 
و اقتصــادی کارخانــه صنایــع چــوب آســتان 
قدس رضوی اســت که ایــن نام این کارخانه 
را در فهرســت پیشــتازان ایــن صنعــت قــرار 
داده اســت، صنعتی کــه هم رونق اقتصادی 
و جهــش تولیــد را بــا خــود دارد، هــم هنــر 
ایرانی اسالمی و هنرمندان این عرصه را پویا 

نگه می دارد.

گزارشی از فعالیت های کارگاه چوب شرکت »آرایه های معماری رضوی«  

تجدید میثاق خادمیاران نقش عشق روی چوب
کرمانی با آرمان  شهدا

مســئوالن کانون های خدمت رضوی استان 
کرمــان بــا حضــور در آرامگاه ســردار شــهید 
حاج یونــس زنگی آبادی با آرمان های شــهدا 
و حضرت امام)ره( میثاق بستند. محمدرضا 
امــور  احمــدی، مســئول روابــط عمومــی و 
فرهنگی کانون های خدمت رضوی کرمان در 
حاشیه این مراسم با تأکید بر اینکه نباید راه 
شــهدا را فراموش کنیم، گفت: شهدا مسیر 
معرفــت الهــی را بــرای مردم و مســئوالن باز 

کردند.
وی افــزود: برکاتــی کــه خداوند متعــال برای 
مجاهدت شــهدا در قرآن کریم بیان فرموده 
بسیار زیاد است؛ چرا که مسیر شهادت یک 

مسیر مشخص و ویژه است.
وی خادمیاری را امتداد مسیر شهدا ذکر کرد 
و گفــت: خدمــت بــه محرومــان و نیازمندان 
به عنوان یک ســنت حســنه رســالت اصلی 
خادمیــاری اســت و بــدون تردیــد شــهدا نیز 
خدمــت بــه مــردم را اولویــت امور خــود قرار 

می دادند.
خادمیــاران و یــاوران رضــوی پــس از زیــارت 
قبور شهدای زنگی آباد با حمل پرچم متبرک 
رضــوی بــر مزار شــادروان حســن فرح بخش 
از خادمیــاران رضــوی در روســتای فرح آبــاد 
حضور یافته و با قرائت صلوات خاصه امام 
مهربانــی و مدیحه ســرایی و ذکــر مصیبــت 
اباعبــدهللا الحســین )ع( بــرای وی غفــران و 

رحمت الهی را مسئلت کردند.

توزیع بسته های ارزاق 
میان محرومان نرماشیری 
خادمیاران رضوی شهرســتان نرماشــیر ۲00 
خانوارهــای  میــان  معیشــتی  ارزاق  بســته 
آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا توزیع کردند.
خیــرهللا رســتمی، مســئول کانــون مرکــزی 
نرماشــیر  شهرســتان  رضــوی  خادمیــاران 
بــه  منجــر  کرونــا  ویــروس  شــیوع  گفــت: 
قطــع شــدن درآمــد بســیاری از خانواده هــا 
رو  از همیــن  اســت؛  در شهرســتان شــده 
خادمیــاران رضــوی تعداد ۲00 بســته ارزاق 
معیشــتی شــامل اقالم ضروری خوراکی به 
ارزش هر کدام ۲50 هزار تومان تهیه و میان 
محرومان و خانواده های آســیب پذیر ناشی 

از ویروس کرونا توزیع کردند.
وی افزود: همچنین در تداوم خدمات صورت 
گرفته، تعداد ۱50 بسته نوشت افزار هر یک 
بــه ارزش ۱50 هــزار تومان ویــژه دانش آموزان 

بی بضاعت تهیه و توزیع شد.
رســتمی گفــت: چندیــن قلــم لــوازم خانگی 
شــامل یخچــال، گاز، قالــی، تلویزیــون و... 
بــه ارزش بیــش از 50 میلیــون تومــان بــرای 
نوعروســان نیازمنــد خریــداری و بــه آن هــا 

تحویل داده شده است.

 یاری رسانی خادمیاران 
 به دانش آموزان بازمانده 

از تحصیل  
خادمیاران نوجوان رضوی کرمانی با برگزاری 
طــرح »یاری گــران آمــوزش در مکتــب حــاج 
قاســم ســلیمانی« بــه کمــک دانش آمــوزان 
نیازمند و بازمانده از تحصیل مناطق حاشیه 

شهر کرمان شتافتند.
بــه گــزارش خبرنــگار آســتان نیوز از کرمــان؛ 
نوجوانــان  کانــون  مســئول  نــژادی،  احمــد 
رضــوی اســتان کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه 
شــرایط به وجود آمده در اثر انتشــار بیماری 
کرونــا در اســتان و عــدم دسترســی برخی از 
دانش آموزان مناطق حاشیه شهر به فضای 
مجــازی و امکانــات آموزشــی، گــروه جهادی 
خادمیاران نوجوان رضوی دبیرستان پسرانه 
ســما بــا همــکاری گــروه جهــادی شــهدای 
بیــت هللا الحــرام، دانش آمــوزان محــروم این 
مناطق را شناسایی و تحت پوشش آموزشی 
طرح یاری گران آموزش در مکتب حاج قاسم 

سلیمانی قرار می دهند.
بــا شناســایی دانش آمــوزان  افــزود:  نــژادی 
محروم از طریق مدارس، پس از تهیه جزوات 
خودآمــوز درســی و بســته های نوشــت افزار، 
برنامه ریزی هــای الزم بــرای زیر پوشــش قرار 
دادن دانش آموزان این مناطق انجام می شود.
وی ادامــه داد: پــس از ارســال جــزوات بــه 
دانش آمــوزان، خادمیاران ایــن گروه جهادی 
آموزشــی  وضعیــت  مســتمر،  صــورت  بــه 
دانش آمــوزان را رصــد می کننــد و در صورت 
نیاز آموزش های الزم را به صورت مجازی و یا 
بــه صورت حضوری و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی انجام می دهند.
مسئول کانون نوجوانان رضوی استان کرمان 
گفــت: در مرحله نخســت این طرح، مقطع 
دبستان را به صورت خاص زیر پوشش قرار 

دادیم.

سرزمین آفتاب 

جهش تولید  

خبر

 پنجشنبه  ۲7 آذر ۱399 ۲ جمادی االول ۱44۲ ۱7 دسامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره 94۱9 

 محمدحســین مــروج کاشــانی  تأســیس 
دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی یکــی از 
مهم تریــن نمادهــای تبلــور یافتــه در زمینه 
وحدت حوزه و دانشگاه است. این دانشگاه 
و  دانشــگاهی  نخســتین مجموعــه  جــزو 
حوزوی در کشــور اســت که پس از پیروزی 
انقالب اســالمی ایران توانســت مجوزهای 
الزم را بــه طــور همزمــان از وزارت علــوم و 
مدیریــت حوزه هــای علمیه در ســال ۱363 
برای تأسیس و در سال ۱367 برای پذیرش 
دانشــجو دریافت کنــد. ۲7 آذر مــاه، یادآور 
شــهادت مظلومانه فرزند برومند این آب و 
خاک، شــهید آیت هللا »دکترمحمد مفتح« 
است که به دلیل تالش هایش برای وحدت 
دو نهاد حوزه و دانشگاه، روز »وحدت حوزه 

و دانشگاه« نامیده شده است. 
به همین مناسبت به 
سراغ معاون آموزشی 
و سرپرست معاونت 
دانشــگاه  پژوهشــی 
علوم اسالمی رضوی 

رفتیــم و با وی دربــاره فعالیت ها، برنامه ها و 
دستاوردهای این مجموعه به عنوان نمادی از 
وحدت دو مرکز علمی یعنی حوزه و دانشگاه 
در نهاد آستان قدس به گفت وگو پرداختیم. 
حجت االســالم والمسلمین »دکتر محسن 
جهانگیــری«، دارای مــدرک دکتــرای فقــه و 
مبانی حقوق اسالمی بوده و هم اکنون عضو 
هیئت علمی و دانشیار گروه آموزشی فقه و 
اصول دانشگاه علوم اسالمی رضوی است.

دانشــگاه علوم اســامی رضوی پس از   
ســه دهه فعالیت چقــدر در زمینه تربیت 
نیروی انســانی کارآمد برای آســتان قدس 

رضوی و کشور مؤثر بوده است؟
ما تابع نظام دانشگاهی و حوزوی هستیم. 
رشــته هایی که برای تربیت نیروی انســانی 
کارآمــد چــه بــرای حوزه هــای علمیــه و چــه 
برای نظام اسالمی و چه آستان قدس مورد 
توجه است، ابتدا باید در هیئت های امنای 
این دانشگاه و سپس وزارت علوم تصویب 
شــود و پس از اجرا، باید جذب دانشــجو و 
تحصیل آنان انجام شود و در نهایت تربیت 

دانش آموختــگان کــه حاصــل فعالیت این 
دانشگاه هستند انجام می شود. بنابراین در 
رشته هایی که هم اکنون وجود دارند و مورد 
تصویــب وزارت علوم بوده، نیروهای کارآمد 
در رشته هایی مانند فقه )در همه رشته ها(، 
حقــوق، قــرآن و حدیــث، اقتصاد، فلســفه، 
علوم اجتماعی، ادبیات عرب، تاریخ و تمدن 
ملل اسالمی و... و در سه مقطع تحصیلی 
کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا در 
طــول این ســه دهه فعالیــت در زمینه های 
حوزه و دانشــگاه، تربیت اســتادان، قضات، 
ائمــه جمعــه و جماعات، وکالی زبردســت، 
حقوقدانان خبره و... به جامعه علمی کشور 
تحویــل داده شــده اســت که برخــی از آنان 
در مجموعه آســتان قدس رضوی مشغول 
فعالیت های اجرایی، علمی و آموزشی بوده 
و برخــی هــم در رشــته های اجرایی و علمی 
در کشور مشغول فعالیت هستند. بنابراین 
اگــر منظور از این پرســش، جــذب و تربیت 
نیروی انســانی کارآمد در رشته هایی غیر از 
رشته های موجود دانشگاهی این دانشگاه 
است مانند: رشته های تبلیغ، روان شناسی، 
نظــام خانــواده و...، جذب دانشــجو در این 
رشته ها همچنان که بیان شد مستلزم سیر 
مراحــل اداری و آموزشــی تــا دریافت مجوز 
از وزارت علــوم اســت و آن گاه بایــد منتظــر 
تحصیــل این افراد و آمــوزش و تعلیم آنان، 
انجام تحقیقات، پژوهش ها و... بود تا نتیجه 
و ماحصل آن، تربیت نیروهای دانش آموخته 
در رشــته ها و حوزه هــای مــورد نظــر باشــد.

تولیــت آســتان قــدس رضــوی در آغــاز   
ســال تحصیلــی گذشــته بــر ایــن موضوع 
تأکید داشــتند که دانشــگاه علوم اسامی 
و  قله پــروری  زمینــه  در  بایــد  رضــوی 
مجتهدپــروری با جذب نخبــگان و تربیت 
صاحبنظران اقدام کند، چه تاش هایی در 

این زمینه صورت گرفته است؟
ماســت.  اصلــی  هــدف  نخبــگان،  جــذب 
برای همین هم با حمایت ریاســت محترم 
دانشــگاه علوم اسالمی رضوی برای جذب 
نخبگان، تأسیس »مرکز مطالعات پیشرفته 

اسالمی« را در دستور کار قرار دادیم. 
در ایــن مرکــز قــرار اســت نخبگانــی بــا این 
ویژگی ها که مراحل عالی تحصیلی در حد 
دکترا و یا سطح چهار حوزه علمیه را گذرانده 
و یا مشغول به گذراندن این دوره ها باشند، 
جذب شوند و با به کار گرفتن این نخبگان، 
آنان در انجام طرح های پژوهشی خاص در 
زمینه اجتهاد تخصصی توانمند می شوند. 
ایــن مرکــز ان شــاءهللا در آینــده ای نزدیــک 
با حضور مســئوالن آســتان قــدس رضوی 
در محل ســاختمان شــماره یک دانشــگاه 
 علوم اسالمی رضوی و در جوار حرم مطهر 

امام رضا)ع( افتتاح می شود.

این مرکز دارای چه ســاختاری اســت و   
چه اهدافی را دنبال می کند؟

اصلــی  پژوهشــی  گــروه  مرکــز 6  ایــن  در 
مشغول فعالیت خواهند بود که عبارت اند 
از: »گــروه مطالعــات جهــان اســالم«، »گروه 

علوم انســانی و اســالمی«، »گروه مطالعات 
ادیــان«،  گفت وگــوی  »گــروه  ســالمت«، 
»گــروه مطالعــات قــرآن و حدیــث« و»گــروه 
مطالعــات زیــارت«. هر کــدام از این گروه ها 
»کارگــروه«  نــام  بــه  زیرمجموعه هایــی  از 
برخوردارنــد مثــالً: گــروه مطالعــات جهــان 
اسالم دارای دو کارگروه به نام های »کارگروه 
فقــه مقاومــت و کارگروه احوال شــخصیه« 
اســت، یا در گروه علوم انســانی و اســالمی 
دو کارگــروه به نام های »مبانی و نظریه های 
»کارگــروه  و  اســالمی«  و  انســانی  علــوم 
مطالعــات راهبــردی و آینده پژوهــی« وجود 
دارد. همچنیــن در گــروه مطالعــات قرآن و 
حدیــث ســه کارگــروه بــه نام هــای »کارگروه 
تفسیر امام رضا)ع(«، »کارگروه تفسیر مقام 
معظــم رهبری« و »کارگــروه دعا و مناجات« 

وجود دارد.
در این مرکز توجه اولیه به اجتهاد عمومی 
حــوزوی اســت یعنــی کســانی کــه در ایــن 
مرکــز جذب می شــوند بایــد مراحلــی را در 
ســطوح عالی حــوزوی گذرانده باشــند و در 
و  پژوهشــی  ایده هــای  دارای  دوم  مرحلــه 
طرح هــای کارآمد تحقیقاتــی در زمینه های 
مرتبــط بــا گروه هــا و کارگروه هــای این مرکز 
باشــند. بنابرایــن پــس از اینکه در شــورای 
مرکز مطالعات پیشــرفته اســالمی، پرونده 
مشــخصات متقاضیــان مورد بررســی قرار 
گرفت و آنان واجد شرایط شناخته شدند، 
آن گاه مطابق با آیین نامه این مرکز، مراحل 
مصاحبــه علمــی، گزینــش و... آنــان انجام 
شده و پس از آن پذیرفته شدگان می توانند 
فعالیــت شــوند.  مرکــز مشــغول  ایــن  در 
حداقل دوره تحصیلی جذب شــدگان، پنج 
ســال است و در پایان دوره، چنانچه موفق 
به کســب امتیــاز الزم شــوند، گواهی پایان 
دوره در حــد »پســادکترا« و یــا ســطح پنــج 
حــوزوی بــه آنــان اعطا می شــود. همچنین 
مطابــق ضوابــط و آیین نامه هــای این مرکز، 
هم آقایان و هم بانوان می توانند در مراحل 
جذب و گزینش مربوط شرکت کنند. البته 
چگونگــی جذب متقاضیان پــس از افتتاح 
رسمی این مرکز از طریق رسانه ها و جراید 

عمومی به اطالع همگان خواهد رسید.

گفت و کو

معاون آموزشی این دانشگاه در گفت وگو با قدس خبر داد

راه اندازی »مرکز مطالعات پیشرفته اسالمی« در دانشگاه علوم اسالمی رضوی
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 طراحی و ساخت 
در ها و پنجره های 
سنتی حرم مطهر 
شاهچراغ شیراز 
و ساخت درها و 
پنجره های سنتی 

کتابخانه وزیری یزد 
بخشی از فعالیت های 
کارگاه صنایع چوب 
آستان قدس رضوی 

است

بـــــــرش

 دانشگاه علوم اسامی رضوی 
در پیامی سالروز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت

قرابتی از جنس انسان سازی
در  رضــوی  اســالمی  علــوم  دانشــگاه 
پیامی سالروز وحدت حوزه و دانشگاه 
را گرامی داشت. این پیام به این شرح 

است: 
بیست وهفتم آذرماه سالگرد شهادت 
دانشــگاه،  و  حــوزه  وحــدت  پیشــتاز 
شهید دکتر محمد مفتح است. او که 
ســال ها پیــش از پیروزی شــکوهمند 
انقــالب اســالمی ایــران دغدغه پیوند 

ایــن دو نهــاد علمــی را داشــت، در ایــن راه قدم نهــاد و در کنار خــود، بزرگانی 
چون شهید مطهری و شهید بهشتی را یافت که با وی همگام و همراه شدند. 
در حقیقت، وحدت حوزه و دانشگاه و ضرورت توجه به آن، رهاورد مجاهدت 
چندین  ســاله فقهای عظام اســت، تا با تکیه بر فرهنگ علمی غنی اســالمی 
و توجه به مسائل مختلف جامعه، مشکالت مادی و معنوی مسلمانان حل 

شود. 
دانشــگاه نهادی علمی اســت که پایه بر تجربه دارد و به برایند مطالعاتش در 
سطح جامعه می پردازد. حوزه نیز نهاد علمی دیگری است مبتنی  بر استنباط، 
اجتهــاد و مطالعــات نظــری و منطقــی. بدون شــک، تحــول در علوم انســانی و 
بومی سازی علوم روز از یک سو و اهتمام به انسان سازی از سوی دیگر، متکی 
بر همســویی و همســازی این دو نهاد علمی اســت. چه بسیار روحانیانی نظیر 
شــهید مطهری که برای حل مشــکالت جامعه گام در دانشــگاه نهادند و چه 
بســیار دانشــگاهیانی چون شــهید فخری زاده که با وجود تحصیالت در رشته 

فیزیک، با حوزه ارتباط یافتند و برای حل مسائل روز اهتمام ورزیدند. 
بین دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه قرابتی از جنس واقعیت طلبی وجود دارد و 
تفاوت های روش شناسی این دو در کسب علم و معرفت، سبب جدایی آن ها از 
یکدیگر نخواهد بود، بلکه باید با استفاده از روش ها و امتیازات آن دو، در حل 
مســائل علمی و فکری کوشــید تا به هدف غایی، یعنی انسان ســازی و کســب 

حقیقت، نائل آمد. 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی به  عنوان نهادی علمی که از بدو تأسیس کوشیده 
اســت تا به وحدت حوزه و دانشــگاه جامه عمل بپوشــاند، ضمن ارج نهادن به 
شــهدای وحدت حوزه و دانشــگاه، خصوصاً حجت االسالم  والمسلمین شهید 
دکتر مفتح، یاد و نام مجاهدان این راه همچون شهید مطهری، شهید بهشتی 
و شهید فخری زاده را گرامی می دارد و خجسته روزِ »وحدت حوزه و دانشگاه« را 

به همه حوزویان و دانشگاهیان تبریک می گوید.



 مریم احمدی شیروان  وحدت حوزه و دانشگاه از آن 
دسته مفاهیمی است که در طول این سال ها، هر کسی 
از ظــن خــود یــار آن شــده و شــاید هنوز تفســیر واحد و 
روشنی از آن در اذهان وجود نداشته باشد و طبعاً همین 
مســئله بــر حــوزه عمل در این راســتا نیز تأثیر گذاشــته 
اســت. بیســت و هفتم آذر ماه که به مناسبت شهادت 
آیــت هللا دکتر محمد مفتح در ســال 1358، روز وحدت 
حــوزه و دانشــگاه را بــه خود گرفته اســت، بهانه ای شــد 
تــا در گفت وگــو با دکتر محمــود حکمت نیا به بازخوانی 
این مفهوم و رابطه دو نهاد حوزه و دانشگاه بپردازیم که 
در ادامه می خوانید. حکمت نیا، عضو هیئت علمی گروه 
فقه و حقوق و رئیس مرکز رشــد علوم انســانی اســامی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسامی است و عاوه بر 
دکترای حقوق خصوصی، تحصیات خارج فقه و اصول 

در حوزه علمیه قم را نیز داراست.

وحدت حوزه و دانشگاه به معنای ادغام نیست»
دکتــر حکمت نیــا در ابتــدا با بیــان اینکه علــم و فناوری 
تأسیسات و ساختار خود را دارد و باید بر اساس ساختار 
تمدنی آن مسئله را بررسی کنیم، می گوید: در ساختار 
تمدنی و دوره پیش از مشروطیت، حتی پیش از تشکیل 
دارالفنــون در دوره قاجــار، دســتگاه آموزشــی و دینی ما 
یکی بود. علوم اســامی، فلســفه و بســیاری علوم دیگر 
که نیاز جامعه بود در ســاختار واحدی بحث و بررســی 
شده و توسعه می یافت، اما وقتی ایرانیان با تمدن غربی 
روبــه رو شــدند کــه آنجا در دوره پس از کلیســا تحوالتی 
اتفــاق افتــاده و دانش هــای جدیــد بــه وجــود آمــده بود، 
انگیــزه پیــدا کردند که با توجه به دســت یافته های غرب 
که بیشــتر بر مبنای علوم جدید 
بــود عمل کنند، بــه همین دلیل 

دانشگاه هایی پدید آمد.
نظــام  در  می کنــد:  اضافــه  او 
فرهنگ و تمدن ایرانی از آنجایی 
روشــنفکران،  و  زمــام داران  کــه 
دانشگاه را وارد کشور کردند، به 
نوعــی دوگانگی احســاس شــد. 
دوگانگی بین مراکز علمی دینی 
کــه نمــادش را حــوزه می دانیــم 
و دانشــگاه کــه حاصــل انتقــال 
تجربــه غــرب به تمدن اســامی 
کــه  بــود  حالــی  در  ایــن  بــود. 
تمدن اســامی خود مشــکاتی 
داشت و از قرن 16 و 17 به نظر 
می رسید در حالت ایستایی قرار 
گرفته و نتوانسته خود را با نیازهای دنیای جدید مواجه 
کند یا حوزه هایی از دانش را در خود هضم کند و جدایی 
ناشی از مواجهه دو تمدن اسامی و غربی در ایران خود 

را به این صورت نشان داد.
ایــن پژوهشــگر بیــان می کنــد: پــس از تشــکیل جمهوری 
اسامی این اندیشه به وجود آمد که نباید بین این دو نهاد 
تضادی وجود داشته باشد؛ این سخن به معنای این نیست 
کــه ایــن دو نهاد در هم ادغام شــوند؛ حوزوی ها پزشــک یا 
پزشک ها حوزوی شوند بلکه بحث بر سر دانش تمدنی ما 

با سابقه فرهنگی تمدنی خود و مطالعاتی است از یافته  ها و 
تجربه هایی که از غرب می گیریم.

در حوزه دانشی، فرهنگی و دانشگاهی، ساخت »
متناسب با تمدن خود را نداریم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 
بــا بیــان اینکــه وحــدت حــوزه و دانشــگاه نــه بــه معنای 
وحدت ســازمانی بلکه به معنای وحدت در جهت گیری 
و هماهنگی با هم اســت، توضیح می دهد: اگر مســائل 
کشــور و جامعه اســامی را در نظــر بگیریم، درمی یابیم 
که جنبه های گوناگون دارد و هر جنبه ای از آن تخصص 
خود را می طلبد. اگر بر سر مسئله ای واحد از جنبه های 
گوناگون گفت وگو کرده و آن مســئله را حل کنیم، ســهم 
هر حوزه مشــخص می شــود. به طور نمونه در حوزه های 
فنــاوری و علــوم تجربــی؛ در کشــورهای غربــی وقتــی در 
حوزه هــای علــوم تجربــی بحث می کننــد، مبانی اخاقی 
برای آن برمی شمارند که میزان تصرف انسان، استفاده 
و روابط انســان و اصول اخاقی و حکمت عملی ماجرا 
چیســت؟ اصــول مــا که منابــع معرفتی اســامی بوده و 
عاوه بر آن از کتاب و سنت نیز استفاده می کنیم باید 

مواجهه با طبیعت، تصرفات، دیگران و... و سهم اسامی 
قضیه را در نظر داشته باشیم.

او اظهــار می کنــد: در حــوزه علــوم انســانی، دانشــگاه و 
حوزه با مشکل دیگری روبه رو هستند و آن اینکه علوم 
انسانی در تمدن غربی با تحوالتی که داشته، نهاده های 
متناسب با زندگی بشر امروز را طراحی و پیشنهاد داده 
است؛ به طور نمونه بیمه، بانک، ابزارهای تجاری، چک، 
ســفته، شــرکت های تجاری، پول و با توســعه حوزه های 
مجــازی ارزهــای دیجیتــال و بســیاری مســائل دیگــر که 
طراحی و ساخته می شود، مبتنی بر اصول و قواعد پایه 
است که بر اساس مکاتب فکری در آن قالب ها ساخته 
می شوند. اما ما در حوزه دانشی، فرهنگی و دانشگاهی، 
ساخت متناسب با تمدن خود را نداریم؛ بنابراین به جای 
اینکه بسازیم بر این باور هستیم این موارد موضوعات 
مســتحدثی هســتند کــه بایــد دربــاره اش بیندیشــیم و 

بومی سازی کنیم؛ این تفکر اساساً اشتباه است.

ضرورت مواجهه آگاهانه و خالقانه با یافته های »
تمدن غرب

دکتر حکمت نیا تشریح می کند: می شود از تجربه دیگران 

استفاده کرد اما باید بدانیم بین اخاق غرب که حوزه علوم 
انسانی است و فناوری آن ها، تعارضی دیده نمی شود ولی 
در تمدن اسامی می بینیم یافته های غرب ممکن است 
با مبانی ما سازگار نباشد یا حتی تضاد داشته باشد. اگر 
تمدن اسامی قدرت ساخت پیدا کرده و قدرت اخاقی 
داشته باشد، طبیعی است که سهم اخاق، سهم فقه و 
آموزه های معرفتی هم در آن روشــن می شــود و چون این 
توانمندی وجود ندارد، احساس تضاد می کنیم. اگر تمدن 
ما پویا و دارای توانمندی شناخت باشد، توانمندی تغییر 
و ســاخت نهادهــای اجتماعــی و صنعت را پیدا می کند. 
خــودش از خــودش ســؤال خواهد کرد که حــدود فقهی، 
حقوقی و اخاقی و وجه روان شناختی آن کدام است؟ و 

چه تأثیری در جامعه می گذارد؟
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه عنــوان می کنــد: در بحــث 
وحــدت حــوزه و دانشــگاه مســئله مهم، وحــدت در فهم 
مسئله و سهم بندی دانش ها در حل مسئله است. تمدن 
اسامی باید توانمندی شناخت، تغییر و ساخت را اعم 
از حوزه فناوری و نهاده های اجتماعی با توجه به نیازهای 
خود بدست بیاورد، در آن صورت خود به خود سهم علوم 
نیز مشخص می شود. نمی خواهیم در برابر دانش غرب، 

پژوهش، راه های رفته و زحمات آن ها بی تفاوت بوده یا در 
برابر آن ایستادگی کنیم بلکه بحث بر سر فهم آگاهانه و 

استفاده خاقانه است.

مسائلمان را با استفاده از منابع خود و تجربه »
بشری حل کنیم

دکتــر حکمت نیــا یــادآور می شــود: مــا دنبــال شــناخت 
هســتیم نــه ارائــه راهکارهــای عملــی؛ دلیل عمــده اینکه 
گفتــه می شــود بیــن علــوم نظــری و عملی فاصلــه افتاده 
و دانشــگاهی ها فقــط علــوم عملــی را نــگاه می کننــد این 
اســت که توانمندی تغییر و ســاخت را نداریم. تمدن ما 
تمدنی است که در حوزه شناخت مانده و توانایی تغییر و 
ساخت متناسب با اوضاع کنونی را ندارد. به همین دلیل 
یافته های دیگران را تقلید می کند و به همین دلیل گرفتار 
می شود؛ باید مسائل خودمان را با استفاده از منابع خود 

و تجربه بشری حل کنیم.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســامی بیان می کند: برای حرکت به ســمت 
یافتن مســئله تا حدود زیادی به خصوص در دهه اخیر 
حرکت مناســبی آغاز شــده و اگر دانش ما مســئله محور 

شــود و ســبب شــود اراده خاقیت در ســاخت و تغییر و 
طراحــی ایجــاد شــود، راه را پیــدا کرده ایــم؛ امــا اگــر تمام 
تاش منجر به مطالعه و شناخت باشد و بفهمیم، باید 
بدانیم که فهم کفایت نمی کند؛ باید فهم مقدمه ای برای 
طراحی هــای اجتماعی قرار بگیرد. با توجه به مشــکاتی 
که پشــت ســر گذاشــته ایم اندک اندک دانشگاه و حوزه 
به این سمت حرکت می کند که سراغ مسائل خود برود؛ 
البته در این مسیر آفت هایی نیز داشته است. در مباحث 
علمــی بــا دو بحــث ساده ســازی و ســاده انگاری مفاهیــم 
علمــی مواجــه هســتیم؛ آفــت علــوم انســانی در کشــور 
ســاده انگاری است نه ساده ســازی. علم باید ساده سازی 
شــود، مفاهیمش مشــخص و حدودش روشــن شود اما 
گاهی اوقات احســاس می شــود در این قضایا بسیاری از 
مفاهیم روشــن نشــده و ســاده انگاری کرده ایم. در حالی 
که بسیاری از مفاهیم پایه ای به خصوص در حوزه علوم 
انســانی مفاهیمــی هســتند کــه حدود و ثغــور آن از نظر 
مفهومی روشــن نیســت و ما چون فکر می کنیم روشــن 
هستند، نتوانسته ایم بنیان های درستی بر آن ها بگذاریم؛ 
پس باید از ساده انگاری عبور کنیم گرچه باید ساده سازی 

را بپذیریم.

نمی توانیم بحث های نظری را به نهادهای مؤثر »
اجتماعی تبدیل کنیم

رئیس مرکز رشــد علوم انســانی اســامی تأکید می کند: 
اســتادان بایــد بــه علــم در راســتای کارآمــدی آن کــه بــه 
علم نافع تعبیر می شود عمق ببخشند، یعنی علمی که 
مســئله ای را از جامعه اســامی حل کند. در کشور خود 
تاریخ علم غرب را خوب بلد هستیم اما بحث تاریخ علم 
تمدنــی خــود را نمی خوانیم؛ ارتباط تمدنــی نداریم، علم 
مــا طــول ندارد بلکه عرض پیدا کرده اســت. باید بدانیم 
سرزمین و تمدن ما در دوره های مختلف با چه مشکاتی 

مواجــه بــوده و چگونــه بــا آن 
مشــکات کنــار آمــده اســت. 
تاریخ تمدنی ذخیره گرانبهایی 
اســت امــا آن را رهــا کرده ایم و 
یافته هــای تمدن هــای دیگــر را 

بررسی می کنیم. 
پایــان  در  حکمت نیــا  دکتــر 
می گویــد: در علــم بحث هــای 
نظــری نداریــم و وقتــی بــا آن 
مواجــه می شــویم همه با دیده 
حیــرت بــه آن نــگاه می کننــد. 
بــه طور مثــال در نظام حقوقی 

رأی قاضــی، انتهــای پرونــده حقوقــی و ابتــدای پرونــده 
فلســفی است؛ از ســوی دیگر انتهای فلسفه باید منجر 
به قانون گذاری شود. این رفت و برگشت در حقوق وجود 
ندارد؛ یعنی بحث های فلسفی منجر به قانون نمی شود 
و قانــون مــا ریشــه در فلســفه و بحث های عمیــق ندارد. 
دلیل آن هم این است که تاریخ علم خود را نمی دانیم و 
یافته های خود را فراموش کرده ایم. تاریخ بحث های نظری 
را نمی دانیم و نمی توانیم بحث های نظری را به نهادهای 
مؤثــر اجتماعــی تبدیل کنیم. این مشــکل هم در حوزه و 

هم در دانشگاه دیده می شود.

گفت وگو با دکتر محمود حکمت نیا به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 

وحدت در فهم مسئله، تقسیم کاردرحل مسئله

ما در حوزه شناخت 
مانده ایم و توانایی 
تغییر و ساخت 

متناسب با اوضاع 
کنونی را نداریم؛ به 

همین دلیل یافته های 
دیگران را تقلید 

می کنیم و به همین 
دلیل گرفتار می شویم

بــــــــــــــــــــرش

استادان باید به علم 
در راستای کارآمدی آن 
که به علم نافع تعبیر 
می شود عمق ببخشند، 

یعنی علمی که 
مسئله ای را از جامعه 

اسالمی حل کند

بــــــــــــــــــــرش

 کتاب »وحدت حوزه و دانشگاه« اثر آیت هللا علیرضا اعرافی است که کار تحقیق 
و نگارش آن توسط علی بخشی انجام گرفته و از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی 

اشراق و عرفان در اختیار عاقه مندان قرار گرفته است.
در بخــش نخســت این کتاب با عنوان حوزه شــامل تعریــف و تاریخ تطور حوزه های 
علمیه شیعه، رسالت و وظایف حوزه، مزیت های تاریخی حوزه های شیعه که اشاره به 
سنت های آموزشی، اخاقی و تربیتی دارد و همچنین مزیت های حوزه در دوره معاصر 

مورد تبیین قرار گرفته است. همچنین نویسنده به آسیب شناسی 
حوزه معاصر با راه های برون رفت از این آسیب ها 

پرداخته است.
در بخش دوم با عنوان دانشگاه، مطالبی همچون 
پیشــینه و عناصر دانشــگاه، رســالت و وظایف 
دانشگاه ها در ایران و مزیت های نظام آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه، آسیب شناسی دانشگاه و نیز 
اسامی کردن دانشگاه ها و الگو و شاخص های 

دانشگاه اسامی به چشم می خورد.
بخش سوم این کتاب با عنوان مواجهه حوزه و 
دانشگاه، به تبارشناسی مواجهه و اهمیت علوم 
انسانی و اجتماعی در ایران و غرب و نیز بحث 
امکان سنجی ارتباط بین علوم انسانی و معرفت 
دینی پرداخته و تعامات علوم انسانی و دین را 
تبیین کرده است. در پایان این بخش از کتاب 
وحدت حوزه و دانشگاه، رویکردها و نظریه های 
مهم درباره علوم انسانی دینی یا علوم اسامی 

واکاوی می شود
نویســنده در بخــش چهــارم ایــن اثر بــا عنوان 
وحدت یا جدایی، به تعریف وحدت، ضرورت و 
اهداف آن پرداخته و با آسیب شناسی وحدت؛ 
راهبردهــا و راهکارهــای وحدت را متذکر شــده 
اســت. قلمروهــا و رویکردهای وحــدت از دیگر 

فصول این بخش است؛ در این بخش به کامیابی ها و ناکامی های وحدت و نیز منشور 
ارتباطی و تعاملی حوزه و دانشگاه پرداخته شده است.

 اثر دیگر در این باره، کتاب »درآمدی بر وحدت حوزه و دانشگاه« اثر دکتر محمد 
محمدرضایی، اســتاد دانشــگاه تهران اســت که توســط دبیرخانه شــورای انقاب 
فرهنگی منتشــر شــده اســت. در این کتــاب، مطالب ذیل در قالــب 6 فصل مورد 
بحث و بررســی قرار گرفته اســت: »تعریف حوزه و دانشگاه«، »عوامل بیرونی در 
جدایی حوزه از دانشگاه«، »عوامل داخلی در جدایی 
حوزه و دانشگاه«، »وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه 
امام خمینی«، »دیدگاه های مختلف در باب نظریه 
امام خمینی«، »دیدگاه مقام معظم رهبری در باب 
وحدت حوزه و دانشگاه«، »دیدگاه متفکران اسامی 
در بــاب وحــدت حــوزه و دانشــگاه«، »رویکردهــای 
و  دانشــگاه«  و  حــوزه  وحــدت  بــاب  در  مختلــف 

»راهکارها و سیاست های نیل به وحدت«.
در بخشــی از مقدمه این کتاب آمده اســت: تعابیر 
گران ســنگ حضــرت امــام در بــاب وحــدت حــوزه و 
دانشــگاه بیانگــر این مهم می باشــد که بــرای نمونه 
به برخی از آن ها اشــاره می نماییم: »وحدت حوزه و 
دانشگاه موجب رشد واقعی و ترقی و تعالی حقیقی 
کشــور می شــود«، »وحدت حوزه و دانشــگاه ضامن 
استقال کشور و حفظ اسام است، نه دانشگاهی 
بدون روحانی می تواند به استقال برسد و نه روحانی 
بــدون دانشــگاهی«، »وحــدت حــوزه و دانشــگاه، به 
معنی ائتاف همه ملت« و »اصاح کشور، محصول 
وحدت دو جناح حوزه و دانشــگاه اســت«؛ بنابراین، 
حضرت امام اصاح و اســتقال و نیز رشــد واقعی و 
تعالی حقیقی کشور را در گرو وحدت حوزه و دانشگاه 
می دانند و نیز ایشان، ضرورت وحدت از جمله وحدت 
حوزه و دانشگاه را به حکم عقل و نقل ثابت می کنند.

کتابخانه

دو کتاب درباره »وحدت حوزه و دانشگاه«
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»وحدت حوزه و دانشگاه« در منظومه فکری رهبرمعظم انقالب   بر اساس داده نمای پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبرمعظم انقالب، وحدت حوزه و دانشگاه با رعایت »قرار گرفتن هرکدام در جای خودش« به نوعی »حرکت هماهنگ علم و دین در نظام اسالمی« است. در این منظومه نیازی به 
»دنبال کردن تخصص های حوزوی در دانشگاه و برعکس« و »جایگزینی صد درصد روش های حوزه در دانشگاه و برعکس«نیست. حوزه باید از دانشگاه »تخصص گرایی و تأسیس رشته های درسی گوناگون«، »توجه به واقعیات دیِد باز، گسترده و وسعت بینش« و »آینده نگری همراه با طرح و برنامه« را 
فرابگیرد و دانشگاه نیز باید از حوزه »احساس وظیفه کردن در درس خواندن«، »سختکوشی در آموختن«، »کسب اخالص، صفا، ایثار، معنویت و زهد«، »احترام به سنت های اصیل و ارزشمند«، »استفاده از روش های علمی سنتی مفید بومی« و »هماهنگی و اختالط سازنده با مردم جامعه« را فرابگیرد.

گفتار

 برای شکوفایی ایران اسالمی 
چاره ای جز پیوند حوزه و دانشگاه نداریم

j حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی / دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

یادداشت

 حوزه های علمیه و نظام آموزشی
تمدن نوین اسالمی

شهید مفتح توأمان به مسئله تربیتی و تعلیم عالقه داشتند نشریه »شاهد یاران« وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در سیزدهمین شماره خود به نقل مطلبی از شهید باهنر درباره شخصیت علمی و مبارزاتی شهید مفتح پرداخته که در ادامه می خوانید: »اولین مرتبه ایشان را در 
حوزه علمیه قم یافتم، به عنوان یکی از طالب فاضل و با استعداد و درسخوان حوزه... بعدها ]کالس[ ایشان به عنوان یک مدرس در حوزه علمیه قم، خیلی زود مورد استقبال قرار گرفت؛ چون مدرسی بود که فلسفه را خوب فهمیده بود و خوب درس می گفت، به اصول و فقه خوب آشنا بود و گذشته از 

درس های حوزه ای به دروس دانشگاهی و تعلیمی جدید هم آشنایی و عالقه داشت و دکترای الهیات را در دانشگاه تهران گذرانده بود... ایشان همیشه به مسئله تربیتی و تعلیم عالقه داشتند و در عین حال فردی مبارز، سختکوش و جدی بودند.

نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش کشــور به طوری طراحی شــده اســت که به 
بهتریــن نحو از فوران اســتعدادهای سرشــار جوانان و نوجوانــان ایرانی جلوگیری 
کند، متأسفانه این الگوها پس از انقالب وارد حوزه های علمیه نیز شده و این تنها 
بازمانده و یادگار نهاد آموزش در تمدن کهن اسالمی رو به »دانشگاهی  شدن« 

گذاشته و در حال به فراموشی سپردن محاسن دیرین خود است. آرمان وحدت 
حوزه و دانشگاه که هر ساله در چنین روزی –سالروز شهادت حجت االسالم 

دکتــر محمــد مفتــح– آن را گرامــی می داریم، نمی توانــد در چنین خاک 
غیرحاصلخیزی فرصت جوانه زدن و بالندگی بیابد. در این یادداشت 

به دنبال ریشه یابی اجمالی این عیب ها هستیم.

عمــر اقدام هــای انجــام شــده در زمینــه وحــدت حــوزه و دانشــگاه، بســیار 
بیشــتر از عمر انقالب اســالمی اســت. پیــش از انقالب نیز افــرادی مانند 
شــهید مطهری)ره(، شــهید بهشــتی)ره( و... گام های مؤثری در این زمینه 
برداشــته اند. می شــود گفت تعبیر وحدت حوزه و دانشــگاه، تعبیر دقیقی 
نبود. آیت هللا مهدوی کنی)ره( در این مورد می فرمودند: به جای وحدت حوزه 
و دانشگاه بگویید اتحاد حوزه و دانشگاه. کلمه وحدت جایی به کار می رود که 
از این دو یکی بیشــتر نماند اما اتحاد نشــان می دهد هر دو نهاد، هویت 
مستقلی دارند و با همکاری هم درصدد هستند کاری را پیش برده و 
انجام دهند. مسئله ما اتحاد حوزه و دانشگاه است هر چند اصطالح 

وحدت حوزه و دانشگاه شکل گرفته است.

1- غفلت از تحقیقات ناظر به فرم نظام آموزشی 
واقعیت این است که هر یک از سه نهاد حوزه های علمیه، 
آموزش و پرورش و آموزش عالی بخشی از نظام آموزشی 
کشــورند که اگرچه »محتوا«ی آموزشــی متفاوتی را ارائه 
می دهند، اما از حیث »قالب«، صورت و یا فرم، با مسائل 
مشــترکی درگیرند. متأســفانه تحقیقات ناظر به صورت 
یا فرم نظام آموزشــی در کشــورمان بســیار کمیاب است؛ 
بــه نحوی که در تحقیقات فــراوان درباره تحول حوزه های 
علمیه، وحدت حوزه و دانشگاه و نیز در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ردپایی از طرح این مسائل سرنوشت ساز 
و حیاتــی در کارایــی و اثربخشــی ]و به اعتقاد نویســنده، 
مشروعیِت[ سیستم آموزشی دیده نمی شود. برخی از این 
مسائل به منظور یادآوری عبارت اند از دولتی یا خصوصی 
بودن نهاد آموزشــی، متمرکز یا غیرمتمرکز بودن طراحی 
برنامه های آموزشی و متون درسی و... . اگرچه عمده افتراق 
»حوزه با دانشگاه« و »حوزه با آموزش و پرورش« در بعد 
محتوا و دانش هاست، به طوری که پای بحث علم دینی به 
میان کشیده می شود، اما نمی توان از نقش بسیار تأثیرگذار 
الگوهای نهادی و طراحی های سیستمی در نظام آموزشی 
که عامل اصلی در پیشرفت و موفقیت سه نهاد مزبور و 
درنهایت رساندن آن ها به وحدت شکلی و محتوایی است 

صرف نظر کرد. 
در اقتصــاد اســامی، »اصــل« بــر اداره معیشــت عباد و 
کسب وکار مردم توسط خود ایشان است و شریعت مقدس 
تنهــا در مــواردی ضوابطی وضع کــرده و محدودیت هایی 

)همچون کسب های حرام( قرار داده است.
یکی از ضوابطی که می توان از مجموع آموزه های فقهی و 
اسامی برداشت کرد و بیش از اینکه جنبه ایجابی داشته 
باشــد، مفهــوم ســلبی دارد، قاعــده »آزادی ورود و خــروج 
به بازار« اســت )به این معنا که هر چه ناقض این قاعده 
باشد بدعت است مگر اینکه دلیل شرعی برای آن اقامه 
شود(. این قاعده اقتصادی با فراهم کردن بستر رقابت، آثار 
گسترده ای در طراحی نه تنها نظام اقتصادی، بلکه نظام 
آموزشی و دیگر زیرسیستم های اجتماعی بر جا می گذارد. 
تأثیر این قاعده اقتصادی بر نظام آموزشی از آن رو است که 
هر یک از نظام های مختلف آموزشی )حوزه علمیه، آموزش 
و پــرورش و...( را می تــوان بــه مثابه بازاری تلقی کرد که در 
آن »خدمت آموزش« مورد مبادله قرار می گیرد و در سمت 
عرضه، معلمان و اساتید و در سمت تقاضا دانش آموزان، 

طاب و دانشجویان قرار دارند. 

 3- اختیار انتخاب معلم 
در »قاعده آزادی ورود و خروج به بازار« 

یکی از اقتضائات »قاعده آزادی ورود و خروج به بازار« 
در سمت عرضه آموزش این است که باب تعلیم )و نیز 
تأســیس مدرســه و دانشــگاه و حوزه( به روی هیچ کس 
بســته نباشــد و بــه ســبک آنچــه درگذشــته در تمــدن 
اســامی داشــتیم و بقایایــی از آن در حوزه هــای علمیه 
باقی مانده است، هر که توان تدریس و آموزش در خود 
می بیند وارد این بازار شده و خود را در معرض قضاوت 
و انتخــاب آزاد متعلمــان قــرار دهــد. این دانشــجویان، 
و  از دانشــکده ها  یــک  هــر  )یــا  طــاب، دانش آمــوزان 
مدرســه ها( خواهنــد بود که با ســازوکار رأی دهی خود، 
استاد توانمندتر را برگزیده و جذب می نمایند. در چنین 
سیســتمی، معلــم حــاذق ارج و منزلــت بایســته خــود 
را خواهــد یافــت و فــرد فاقد تــوان و مهــارت کافی برای 
تدریس، خود به خود از گردونه بازار آموزش خارج شده 

و کسب دیگری برمی گزیند. 
در  متمــادی  قــرون  طــول  در  کــه  شــده  یــاد  الگــوی 
ســرزمین های اســامی رواج داشــته اســت، بــر خــاف 
الگوهای مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز کنونی است که 
در نظام های کمونیستی-سوسیالیستی غرب مدرن به 
وجود آمده و در کشور ما نیز توسط مستشاران غربی در 
دوره سلطنت پهلوی تأسیس و نهادینه شده و متأسفانه 
پس از انقاب به تمرکزگرایی آن دامن زده شده است. 
ممکن است گفته شود برای ایجاد یک تحول سریع در 
ساحت های مختلف علم،  فرهنگ، صنعت و فناوری و... 
)آنچه در روند مدرنیزاســیون ایران شاهنشاهی مدنظر 
بود( چاره ای جز مداخله دولتی و تمســک به الگوهای 
دســتوری و مبتنــی بــر برنامه ریزی متمرکز نیســت، اما 
مبرهــن اســت در بلندمــدت ایــن الگوهــا از کارایی الزم 
برخوردار نیستند. چه بسیار دانشجویانی که به اجبار با 
استادی ضعیف درس گذرانده  و دانشکده نیز به علت 
اســتخدام رسمی وزارت علوم بودن عضو هیئت علمی 
باید تا زمان بازنشستگی، وی را تحمل کند. همین نکته 
در مورد فرهنگیان نیز به عینه صادق بوده و به معنای 
عدم آزادی خروج از گردونه بازار است؛ در حالی که در 
منطــق بــازار کــه درگذشــته در حوزه هــای علمیــه وجود 
داشت اگر استادی مورد استقبال طاب قرار نمی گرفت 
می فهمید باید بساط تدریسش را جمع کرده و به کار 

دیگری )تبلیغ، تحقیق و... ( بپردازد. 

1-  در غرب، دانشگاه های مدرن از دل کلیسا بیرون آمد
افــرادی کــه دغدغه بحــث حــوزه و دانشــگاه را دارند باید 
بــه دو مســئله توجه کنند: یکی زاویه ای کــه عنوان به آن 
القا می کند؛ دو ساختار و دو نظام آموزشی دانشگاهی و 
حوزوی داریم و درصددیم بین این دو ساختار اتحاد و پیوند 
برقرار کنیم. دیگر از زاویه علم و علومی است که در این دو 
ساختار تحصیل می شود؛ یکی حال و هوای علم مدرن بر 
آن غلبه دارد و دیگری حال و هوای علوم و معارف اسامی 

که در زاویه دوم تعبیر وحدت قابل دفاع است.
از حیــث ســاختاری می توانیــم بگوییــم در فضــای غرب، 
دانشگاه های مدرن از دل فضای کلیساها آمده اند؛ یعنی 
جریان هایی مانند رنسانس و تحوالت پس از آن رخ داد و 
نهادهایی که دانشگاه های آن زمان بودند، مانند دانشگاه 
آکسفورد و... جزو موقوفات کلیسا شدند. فضاهایی که به 
تعبیر ما حوزه های علمیه آن ها و نهادهای آموزشی رسمی 
کلیســا بود. تحوالت رنســانس در دل آن فضا رقم خورد، 
آرام و گام به گام و از دل حوزه ها نهادهای جدیدی مانند 
دانشــگاه های مــدرن به وجــود آمد. پس از دانشــگاه های 
مدرن، نهاد کلیســا ســعی کرد نظامی آموزشی برای خود 
نگه دارد؛ اما وضعیت در کشــور ما کاماً معکوس بود و 
افرادی که این نهاد جدید را راه اندازی کردند ضربه مهلکی 

به نظام زندگی ما زدند.
شــروع نهــاد آموزشــی مــدرن بــا دارالفنون امیرکبیــر بود. 
دغدغه امیرکبیر و دیگرانی که این کار را دنبال کردند این 
بود علومی در فضای غربی هســت که ســبب غلبه آن ها 
بر حکومت ما شده که مهم ترین آن علوم نظامی بود. به 
همین دلیل تصمیم گرفتند مکانی تأسیس شود تا افراد 
آنجا تحصیل کنند. بسیاری از ورودی ها، خروجی های نظام 
آموزشی رسمی بودند. افراد سواد داشتند و اطاعاتی در 
سیستم نظام آموزشی عادی بدست آورده بودند، بعد وارد 
سیســتم شــدند. البته دارالفنون پس از توسعه به تدریج 
استقال پیدا کرد و در مقابل حوزه نبود. در دوره پهلوی با 
طراحی آگاهانه، دانشگاه تهران در قبال حوزه تأسیس شد.

4- انقالب اسالمی با اتحاد حوزه و دانشگاه رخ داد
انقاب توســط این دو جناح و با اتحاد حوزه و دانشــگاه 
رخ داد. در فضای دانشــگاهی، جناحی شکل می گرفت 
کــه دغدغه هــای دینــی پررنگی داشــت و از آن طرف هم 
در فضــای حــوزوی در کنــار فضــای کامــاً ســنتی، امــام 
خمینی)ره(، عامه طباطبایی)ره( و بزرگان دیگری فضایی 
را رقم زدند که حکایت می کرد حوزویان دغدغه مسائل 
روز جامعه را دارند. در این فضا انقاب رخ داد و با تلفیق 
این دو جناح حکومت را به دست گرفتند. این دو جناح 
بر این باور بودند علمی که به صورت خام در دانشگاه ها 
تدریس می شود علمی است که عماً نمی تواند حکومتی 
بر مبنای دین رقم بزند. به همین دلیل انقاب فرهنگی 
به وجود آمد. نخستین حرف انقاب فرهنگی تعطیلی 
دانشگا ها و اصاح علوم بود. حدود دو سه سالی گذشت 
اما در نهایت به این رسیدند که اصاح در این سال های 
محدود انجام شــدنی نیســت و امام خمینی)ره( دستور 
بازگشایی دانشگاه ها را دادند. این مفهوم معنی دار است 
و نشان می دهد نهادهای مدرن در دوره 50 ساله پهلوی، 

در تمام اجزای کشور به شدت رسوخ کرده بودند.
تــا پیــش از دوره پهلــوی، کشــور بــه شــکل ســنتی اداره 
می شد اما پس از آن، وزارتخانه ها و قوای مقننه و مجریه 
و... ســاختارهای مدرن، نیروهای مدرن می خواســت. به 
طور نمونه، اگر در دوره سنتی حکیم ها مردم را معالجه 
می کردند، ساختار مدرن، پزشکان را مستقر کرده و مردم 
دیگر حکیم ها را قبول نداشــتند. رســوبات این تفکرات 
و فرهنگ ســازی علیه طب ســنتی هنوز هم در نزاع های 

وزارت بهداشت دیده می شود.

 2- تالش آموزش عمومی 
ارسال استعداد ها به دانشگاه هاست تا حوزه

غفلتــی کــه در ایــن راه صورت گرفت این بــود که چون در 
دوره مدرن زندگی می کنیم و نهادهای مدرن تمام کشــور 
را گرفته و دانشگاه ها سازمان بازتولید نهاد مدرن هستند، 
پس طبیعی است نهادی که می خواست بین این دو پیوند 
برقرار کند، ضعیف شود. پس از انقاب موج ورود نخبگان 
به حوزه را داشتیم؛ هر چه جلوتر آمدیم این موج فروکش 
کرد و کم کم حوزه فضایی دســت دوم شــد؛ به نحوی که 
پس از دهه 70 تب کنکور در کشور شیوع پیدا کرد و تمام 

تاش آموزش عمومی ارسال افراد به دانشگاه ها شد.
بســیاری اعتراض می کنند که حوزه پس از 40 ســال برای 
نظــام، انقــاب، اقتصاد کشــور و... چه کاری کرده اســت، 
اما باید در نظر داشــته باشــیم که ورودی های حوزه قابل 
مقایسه با ورودی های دانشگاه نیست. نخبگان و فکرهای 
قوی کشــور به کدام ســمت هدایت شــدند؟ معضل حاد 
کشــور کــه به آن اشــاره شــد هنوز باقــی اســت و دو نهاد 
آموزشــی کاماً مســتقل داریم. نهاد دانشــگاه پشــتوانه 
خــود را در آمــوزش عمومی تأمین کرده و جهت گیری این 
آموزش کاماً به ســمت دانشگاه است و نهاد دیگر هیچ 
پشتوانه ای در آموزش عمومی ندارد. ورودی همچنان ابتر 
مانده و ورودی های حوزه افرادی هستند که از نظر سنتی و 
خانوادگی متمایل به این فضا یا افراد دغدغه مند شخصی 
هستند. بدیهی است وقتی دو نهاد آموزشی کاماً مستقل 

در کشور وجود دارد یکی از این دو نابود خواهد شد.

 2- استخدام 30 ساله
مهم ترین مانع آزادی در خروج از بازار آموزش

به عبارت دیگر در الگوهای کمونیستی موجود، نه آزادی 
در ورود بــه بــازار آموزش اســت و نــه آزادی در خروج و هر 
کدام مفاسد خود را دارند. عدم آزادی در ورود به تدریس 
از این رو است که استخدام فرهنگیان و نیز جذب وزارت 
علوم هر ســاله )و یا با تناوب کمتر( با فرایندهای طوالنی 
خاص خود و با سهمیه بندی هایی که وزارتخانه های مربوط 
انجام می دهند صورت گرفته و توفیق در آن ها مستلزم گذر 
از موانع عدیده است و دانشجویی که تازه دانش آموخته 
شده و توان تدریس بسیار بیشتری از معلمان و مدرسان 
موجــود دارد نمی توانــد وارد ایــن بازار شــود. این در حالی 
اســت که در حوزه های ســنتی، طلبه ای که کتاب و درسی 
را تنها چند روز پیش تمام کرده می توانســت بدون هیچ 
محدودیتی به طاب جوان تر از خود آن را بیاموزد و استاد 
آن درس شود! برای تشکیل یک کاس درس در حوزه های 
سنتی که به تدریج در حال ناپدید شدن است کافی است 
معلم در گوشــه ای از مســجد یا َمدرَس های آزاد نشسته 
)روی صندلی یا فرش( و چند طلبه عاقه مند که بسا برخی 
از آنان از کسبه بازار بودند گرد او جمع شوند. وقتی رقبای 
جدید نتوانند به سهولت وارد بازار شوند، باید منتظر پایین 
آمدن کیفیت محصول عرضه کنندگانی بود که از پیش بازار 

را در قبضه خود دارند.
آزادی در خروج از بازار نیز موهبتی است که شاید در ابتدا 
کســی تصــور فقــدان آن را نکنــد. آزادی در خــروج از بازار 
به معنای آن است که بازار بتواند عرضه کننده ضعیف را 
به ســهولت از میدان خارج کند. این در حالی اســت که 
استخدام رسمی 30ساله و تا زمان بازنشستگی جای چنین 
اختیاری را حتی برای خود دولت که مستخدم است باقی 
نگذاشــته و چنــان اطمینــان خاطری برای معلم و اســتاد 
دانشــگاه مــا فراهم می کند که تاش هــای علمی پیش از 
استخدام برای ارتقای توانمندی و رزومه علمی خود را به 

بوته فراموشی می سپارد. 

 4- چگونه منافع متعلمان 
در این قاعده حفظ می شود؟

شبهه ای که در این میان در مقابل آزادی ورود و خروج 
از بازار مطرح می شــود این اســت که در صورت آزادی 
مطلق افراد برای ورود به بازارها، چگونه می توان منافع 
خریــداران و متقاضیــان – و در اینجــا متعلمــان – را 
حفــظ و تضمیــن کرد هــر کس با هر ادعــا و محصولی 
نتوانــد وقــت و امکانــات مــردم و مشــتریان را تضییــع 
نکنــد؟ چگونــه هر کس با هر ســواد ناداشــته ای نتواند 
وقــت متعلمــان را بگیــرد؟ و بــه دنبــال ایــن دغدغــه، 
دیوان ســاالری های متنــوع اعطای »مجــوز«، »پروانه«، 
»موافقت اصولی«، سیستم های جذب و گزینش دولتی 
و امثــال آن را بــه وجود می آورند. این اشــتباه ناشــی از 
عــدم فهــم صحیح از قواعد بازار اســامی اســت که در 
صورت توفیق در فرصتی دیگر باید بدان پرداخته شود. 
امــا اجمــال آن اینکــه »اصــل« بــر عدم نیاز بــه اعطای 
مجوز از سوی حاکمیت و آزادی در موارد خارج از دایره 
مکاســب محرمــه اســت و آنچــه برطرف کننــده دغدغه 
مزبــور نســبت بــه حقــوق مصرف کننــدگان و متعلمان 
است، ایجاد »شفافیت« و »اطاعات کامل« در بازار و 
فراهم کردن بســتر انتخاب صحیح و آگاهانه متعلمان 
بوده که مســئولیت آن با حاکمیت اســامی اســت. در 
بازار اسامی – خارج از قیودی که در فقه بدان تصریح 
شده - اصل بر انتخاب آزاد است اال ما خرج بالدلیل.
الگوی دولتی کنونی آموزش عالی و نیز آموزش و پرورش 
کشــور را بایــد بدعتــی غربی دانســت که بــا روح تمدن 
اســامی بیگانــه اســت و بــر متولیــان تحــول حوزه های 
علمیه اســت که پیــش از الگوبرداری خام از آن ها –که 
بعضاً در این ســال ها روی داده اســت– مبانی فقهی و 
فقه االقتصادی آن ها را مورد واکاوی قرار دهند. باشــد 
که حوزه های علمیه پیشگام ارائه الگوی واحد و مطلوب 
نظــام آموزشــی تمــدن نوین اســامی در این مــرز و بوم 

باشند. 

3- سکوالر کردن کشور از دوره رضاخان آغاز شد
برنامه  غربی و سکوالر کردن کشور از دوره رضاخان آغاز 
شده بود تا جایی که می خواستند زبان فارسی را عوض 
کننــد که با مقاومت های خوبی که صورت گرفت، اتفاق 
نیفتاد. قرار شــد نظام آموزشــی کشــور با نظام آموزشی 
مدرن جایگزین شود. جالب اینجاست که دانشگاه تهران 
و نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش تقریباً مقارن 
هم شکل گرفتند در حالی که در کشور به ازای نهادهای 
آموزشی پیش از تحصیات عالی، مکتبخانه ها و به ازای 
تحصیات تکمیلی، حوزه های علمیه را داریم. البته شکی 
نیســت که مکتبخانه ها و حوزه های علمیه مشــکات و 
معضاتی داشتند و دارند اما اگر واقعاً افرادی که راه انداز 
این کار بودند دغدغه رشــد اجتماعی کشــور را داشتند، 
عاقانه این بود که در دل همین نهاد موجود، اصاحاتی 

به عمل بیاورند.
بــرای حذف نهادهای موجود، فرهنگ ســازی انجام شــد 
و در دوره رضاخانــی کــه لبــاس بســیاری از مــردم لبــاس 
روحانیت بود ممنوع و فقط مخصوص مجتهدان شــد. 
سیســتم جدید برای حذف سیســتم قدیم طراحی شــد 
و بافاصله هم دانشــکده ادبیات و علوم انســانی شکل 
گرفت. همزمان دانشکده دیگری به نام دانشکده معقول 
و منقول راه افتاد و در دوره پس از انقاب به دانشکده 
الهیــات تغییــر نام داد. اگر هدف از تأســیس دانشــکده 
معقول و منقول فضای طبیعی بود که دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی و فلسفه بود؛ پس چرا فلسفه همان جا 
تدریس نمی شد؟ دانشکده معقول و منقول قرار بود به 
طور مشخص جای حوزه بنشیند. مقاومت هایی توسط 
مــردم، علمــا و مراجع صــورت گرفت اما بنــای حکومت 
بــر حــذف حوزه بود و همان مقدار هم که به حوزه اجازه 
زیست می داد، زیاد بود. اهل فن هم متوجه نبودند چه 

فاجعه ای در حال رخ دادن است.

حوزه و دانشگاه در یک نگاه کلی مثل دو نیمکره مغز می مانند برای اندام بشر؛ 
انسان و فرد زنده، دو نیمکره مغزش باید با هم همکاری کنند و البته هر نیمکره 
هــم کار خــودش را می کنــد؛ ولی بــا همکاری این دو نیمکره مغز هســت که این 
اندام موجود زنده می تواند فعالیت کند. در جامعه ما هم دو نیمکره مغز وجود 
دارد، یک نیمکره حوزه و یک نیمکره دانشگاه؛ این ها دو نیمکره مغز این جامعه 
هستند و این دو هر کدام باید کار خودشان را بکنند؛ در عین حال با هم همکاری 

داشته باشند تا اندام جامعه بتواند به سامتی کارش را انجام بدهد.
پیــش از انقــاب و ســال های دهــه 30 و دهــه 40 و حتــی اوایــل دهه 50، 

فضایــی کــه در دانشــگاه وجــود داشــت و فضایی که در حــوزه وجود 
داشــت، بدبینی نســبت به همدیگر بود؛ دانشــگاهیان، حوزویان 

بی دیــن  را  دانشــگاهیان  و حوزویــان  می دانســتند  بی ســواد  را 
می دانستند. معروف بود و آن زمان هم تبلیغ می شد که حوزه 
مهد دین هست و دانشگاه مهد علم؛ یعنی توی دانشگاه دین 
یافت نمی شــود و  در حوزه علم یافته نمی شــود. این بدبینی که 
بین دانشگاهی ها و حوزوی ها وجود داشت موجب شده بود که 

این ها از هم دور بشوند و دانشگاهی وقتی دستش از حوزه کوتاه 
شــد، خــودش بایــد به منابع دینــی مراجعه می کرد تــا دینش را 

بدست بیاورد که می شد دین غیرصحیح، دین غیر کارشناسی 
 شده و یک دین انحرافی یا اینکه کاً باید بی دین می شد؛ 

بنابراین دانشــجو ســر دوراهی بی دینی یا دین انحرافی 
قرار داشت. از آن طرف هم حوزوی به رسالت 

الهــی خودش که عرضه معارف اســامی و 
معــارف اهل بیــت)ع( و آموزه های دینی 

 بــه جامعه اســت، نمی توانســت 
جامه عمل بپوشاند.

در همان سال ها هم دیدیم 
دانشــگاهی  جوانــان  کــه 

که بــا انگیزه هــای دینی 
کــه  دینــی  خــب  ولــی 

خودشان شناخته بودند، شروع به فعالیت کردند، مبارزات انقابی هم داشتند؛ 
اما پس از مدتی منحرف شــدند و رســماً کمونیســت شــدند؛ هم خودشان را به 
هاکت رســاندند و عمر و جوانی خودشــان را به باد دادند، هم ســبب هاکت 
دیگران شدند و لطمه زدند به جامعه. این ها همه اش در اثر این بود که دانشگاه 
و حوزه با هم مرتبط نبودند و دانشــگاهی نمی توانســت دین صحیح را از عالم 

دینی بدست بیاورد.
این فضا بایســتی شکســته می شــد و شــهید مفتح در طول سال های دهه 30، 
40 و 50 و پیــش از پیــروزی انقــاب راهــی را در پیش گرفته بودند که 
بتوانند این بدبینی و سوءظن نسبت به همدیگر را از بین ببرند 
و پــس از پیــروزی انقــاب هم تا حدی ایــن بدبینی ها از بین 
رفته بود، اما ریشه کن نشده بود و شهید مفتح می دانستند 
اگــر ایــن بدبینی و این اختاف بین حوزوی و دانشــگاهی 
ریشه کن نشود، پس از یک مدتی که شور انقاب بخوابد 
و چند ســال که بگذرد دوباره این ها ســر باز خواهد کرد و 
دوباره حوزوی و دانشگاهی نسبت به هم بدبین خواهند 
بود و کل جامعه آســیب می بیند؛ بنابراین ایشــان در همان 
سال اول پیروزی انقاب در اول آبان سال 58 نخستین سمینار 

وحدت حوزه و دانشگاه را پایه گذاری کرد.
پس از این سمینار، شهید مفتح به شهادت رسیدند و از 
سال بعد، روز شهادت ایشان شد روز وحدت 

حوزه و دانشگاه. 
اکنون نسبت به آن موقع خیلی جلو 
آمدیــم و انصافاً فضای دانشــگاه و 
فضــای حــوزه نســبت بــه ســال 
از  پیــش  بــه  نســبت  و   58
انقاب اصاً قابل مقایسه 
نیست، اما هنوز به آن 

ایده آل نرسیدیم.

دیدگاه

»حوزه و دانشگاه« به مثابه دو نیمکره مغز جامعه 
 حجت االسالم دکتر محمدهادی مفتح/ فرزند شهید مفتح و مدیر مرکز اسالمی هامبورگ

حجت االسالم دکتر علی نعمتی/ دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان

5- وحدت یا پیوند
موضع نظام، پیوند حوزه و دانشگاه است نه وحدت بین آن. 
دلیل اصلی این است که دغدغه نهاد علم مدرن و دانشگاه 
معیشت دنیوی است؛ حتی علومی مانند روان شناسی که 
صبغه مسائل اخاقی در آن در حال افزایش است همچنان 
ناظر به عرصه دنیا کار می کنند، اما فضای علم دین و حوزه های 
علمیه حیات معنوی انسان است. حیات معنوی انسان های 
سکوالر می تواند مستقل باشد، همان طور که کلیسا راه خود 
و علم هم راه خود را می رود، اما ما مسلمانان معتقد هستیم 
دنیا مزرعه آخرت است. زندگی دنیوی و معیشت دنیوی با 
آخرت گره جدی خورده است، پس نمی توانیم مسائل اخروی 
را به یک علم و یک مؤسسه و مسائل دنیوی را به جایی دیگر 
واگذار کنیم. کاری که عماً با جدایی حوزه و دانشگاه در حال 

رخ دادن است؛ بلکه چاره ای نداریم تا بین حیات و معیشت 
دنیــوی و حیــات اخــروی خود گــره ای زده و ایــن دو نظام را به 
هم نزدیک کنیم و پیوند بزنیم. فعاً که وحدت نظام آموزشی 
برای ما ممکن نیست باید پیوندهای آموزشی را تقویت کنیم. 
در کشور عماً گام هایی برای وحدت برداشته شد؛ تأسیس 
و فعالیــت دانشــگاه هایی ماننــد دانشــگاه امام صــادق)ع( و 

باقرالعلوم)ع( از این قبیل اقدامات است.
برای رسیدن به رشد و شکوفایی ایران اسامی چاره ای جز پیوند 
حوزه و دانشگاه نداریم؛ تا وقتی این دو فضا دست به دست 
هم ندهند جامعه رشد پیدا نمی کند. مادامی که این دو رقیب 
همدیگر هستند جامعه دچار آشفتگی خواهد شد. الزم است 
این علوم کنار هم قرار گیرند و با هم افزایی، در مسیر درست 
و فضای زندگی بهتر دنیوی، اســامی و اخروی گام بردارند.
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در بندر الذقیه را رد کردیم؟
محسن مقصودی، تهیه کننده برنامه ثریا به فارس گفت: سوریه پیشنهاد 
همــکاری مشــترک در بنــدر الذقیــه را به ایران داده بــود تا در کنار همکاری 
مشــترک، زیرســاخت های الزم برای توســعه این بندر نیز فراهم شــود، ولی 
من شــنیدم مســئوالن این پیشــنهاد را رد کرده و گفته اند در حالی که ما 
در توســعه بندر چابهار مانده ایم، بندر جدید نمی خواهیم و این در حالی 
اســت کــه بــا رد چنین پیشــنهادی، ایــران فرصت های زیادی را در توســعه 

صادرات از دست داده است.
محمدهادی ضیغمی، رئیس مرکز فناوری های ایران در ســوریه نیز به این 
رسانه گفت: مطابق قوانین سوریه، عرضه محصوالت ترکیه در بازار سوریه 
ممنــوع اســت، ولــی بــا وجــود این ممنوعیــت، ترکیه ســهم 20درصــدی از 
بازارسوریه را به خود اختصاص داده است و معلوم نیست در صورت لغو 

این ممنوعیت، ایران چه جایگاهی در بازار سوریه داشته باشد.

 کرونا؛ خرید خانه در ترکیه
 از سوی ایرانی ها را کاهش داد

میزان خرید خانه در ترکیه از ســوی اتباع ایرانی در ماه نوامبر نســبت به 
ماه سپتامبر کاهش یافت. طبق اعالم مرکز آمار ترکیه،  در ۱2 ماه منتهی 
بــه نوامبــر، میــزان خرید خانه توســط اتباع خارجی با هــدف اخذ اقامت 
و شــهروندی ترکیه نســبت به مدت مشــابه سال قبل 9/5درصد کاهش 
داشته و به  5هزارو642 واحد رسیده است. شیوع کرونا و کاهش ارزش 
پــول ملــی از جمله دالیل اصلی کاهش خرید خانه توســط خارجی ها در 
ترکیــه بــوده اســت. به گفته مرکز آمار ترکیه، در ایــن مدت اتباع ایرانی با 
خرید ۸۷6 واحد خانه، دومین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه 
بوده انــد و عراقی هــا بــا خریــد ۸۷۷ خانــه در صدر این ماه قــرار گرفته اند. 
شــهروندان روســی بــا خریــد 4۳4خانــه در ترکیــه، ســومین گــروه بــزرگ 

خارجی خریدار مسکن بوده اند.

هزینه۲۰۰میلیاردی طرح آب  امید
مدیرعامــل  جانبــاز،  حمیدرضــا 
شــرکت آب و فاضــالب کشــور، در 
یــک نشســت خبــری در پاســخ به 
پرسش مهر مبنی بر اینکه با توجه 
بــه اقتصــاد ضعیــف صنعت آب و 
وجود ســقف یارانه ای باال برای این 
متــاع ارزشــمند، آیــا اجــرای طــرح 
اقتصــادی می دانیــد،  را  امیــد  آب 
گفــت: اینکــه اقتصــاد آب ضعیف 
اســت، گزاره صحیحی اســت و هم اکنون هزینه تمام شــده آب با آنچه از 
مشــترکین دریافــت می کنیــم، اختالف فاحشــی دارد، اما بــه طور کلی در 
هر کشــور نرخ گذاری برای خدمات دولتی تابع سیاســت گذاری های کالن 
دولت است و در این طرح باید گفت میزان عدم نفعی که در نتیجه این 
طــرح متحمــل می شــویم، حــدود 200میلیارد تومان اســت، امــا این مبلغ 
از هزینــه اضافــه چنــدده میلیارد تومانی ســرمایه گذاری بــه منظور ایجاد 

ظرفیت برای تولید و تصفیه آب، جلوگیری می کند.

ذره بین 

خبر 

محمد شریعتمداری:افزایش 2۵درصدی حقوق در سال آینده پیشنهاد اولیه است
محمد شریعتمداری، وزیر کار، در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس آنالین در مورد افزایش 2۵درصدی حقوق کارمندان دولت و نارضایتی از این رقم که کارشناسان هم آن را متناسب با 

تورم و شرایط معیشتی کارمندان نمی دانند، گفت: این رقم پیش بینی شده که در الیحه بودجه قرار گرفته است و در مذاکرات بین دولت و مجلس، رقم نهایی مشخص می شود.

در  بانک مرکــزی،  رئیــس  کل  عبدالناصــر همتــی، 
حاشــیه جلســه هیئت دولــت در جمع خبرنــگاران، 
درباره نامه رهبر معظم انقالب درباره بودجه گفت: 
در بودجه درخواســت شــده بود که ســهم صندوق 
توســعه ملــی از فــروش 2میلیــون و۳00هزار بشــکه 
همان 20درصد باشد، ایشان فرمودند تا یک میلیون 
بشــکه نفــت همــان 20درصــد باشــد و باقــی آن 
۳۸درصد باشــد و همچنین در تبصــره 4 که حدود 
2 و خورده ای میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی 
هســت، داخل بودجه رود. وی ادامه داد: همچنین 
مواردی مثل برداشــت یک میلیارد یورو برای بحث 
کرونــا باید به صندوق توســعه ملی بازگــردد که رقم 
قابل توجهی می شود و حتماً با توجه به نامه رهبری 

باید تغییراتی در بودجه ۱400 داده شود.

ارز 4هزارو200 تومانی خوب اجرا نشد»
ارز   مشــکالت  دربــاره  همتــی  فــارس،  گــزارش  بــه 
4هزارو200تومانی، بیان کرد: اگر ارز 4هزارو200تومانی 
را بــه  درســتی از مرحلــه واردات تــا رســیدن به دســت 

مصرف کننده، توزیع می کردیم، خیلی کمک خوبی به 
مردم می شــد. رئیس  کل بانک مرکزی تصریح کرد: تا 
حــاال هــم کمک خوبی کرده، ولــی در عمل خوب اجرا 
نشــد. بــا ارز 4هزارو200تومانــی، نبایــد مرغ به قیمت 
۳0هزار تومان به دست مردم برسد؛ بنابراین باید این 
ارز به  گونه ای با تدبیر اصالح شــود که شــوک قیمتی 
بــرای مــردم ایجــاد نکنــد و مهم تریــن دغدغــه دولــت 
هم همین مســئله اســت .  وی گفت: در حال بررســی 
ایــن موضــوع هســتیم، ولی هنوز نمی توانــم نظر دهم 
چــه اتفاقــی خواهد افتــاد. وی ادامه داد: ما معتقدیم 
نــرخ ارز را بــازار تعییــن می کنــد و تجــارت و بنیان های 
اقتصادی در تعیین نرخ ارز تأثیر می گذارند. امیدوارم 
رونــد صــادرات و شــرایط ارزی مــا در ســال آینده بهتر 

شود تا بر بازار تأثیر مثبت بگذارد.

رسیدگی به بدهی بدهکاران بانکی»
بدهــی  بــه  رســیدگی  دربــاره  همچنیــن  همتــی 
بدهــکاران بانکــی گفــت: موفقیت هــای خوبــی در 
این زمینه داشــته ایم. در چند ماه گذشــته ۱۱ نفرـ  

گروه در کمیته فرادســتگاهی ما مطرح  شــده اند که 
مانده بدهی آن ها نزدیک به 90هزار میلیارد تومان 
اســت. بــا همــکاری خــوب قوه قضائیــه و ضابطین 
آن ها توانســته ایم بین 20 تا ۳0درصد این مبلغ را 
وصــول کنیم. در حــال حاضر برنامه ای برای تغییر 

در نرخ سود بانکی نداریم.
همتــی دربــاره تأمیــن ارز کاالهای اساســی از جمله 
واکسن کرونا بیان داشت: ما تاکنون در هر زمینه ای 
کــه بــرای واردات نیاز به ارز بود تامین کردیم و تنها 
جایی که این فرآیند دچار مشکل شده درخصوص 
همین واکسن کرونا است که به هر بانکی که قصد 
حواله کردن پول را داریم می گوید که مجوز خاصی 

را باید از آمریکا بگیریم.
وی ادامــه داد: مــا پیــش از این یک بار این مجوز را 
برای کره گرفتیم اما کره نتوانســت تضمین کند که 
در مســیر انتقــال، آمریــکا پول را برداشــت نکند و 
انجام نشــد. اکنون در حال چک کردن مســیرهای 
دیگــر هســتیم تــا اگر بتوانیــم مجوز بگیریــم و این 

انتقال انجام شود.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به نامه رهبری درباره استفاده از صندوق توسعه ملی:

حتمًا باید تغییراتی در بودجه ۱400 داده شود

شــریعتی،  مالــک 
مجلــس،  نماینــده 
اصالحــات  مهم تریــن 
مجلــس  کار  دســتور 
 در بودجــه را برشــمرد:

 ۱. واقعــی کــردن منابــع و متناسب ســازی 
مصارف 2. اصالح رابطه مالی شــرکت ملی 
نفــت و توانیــر بــا دولــت ۳. شــفاف کــردن 
درآمدهای پنهان دولت از جمله فروش اتان 
و LPG و تخصیص درســت منابع آن ها 4. 
تعریف سقف برداشت 6 و ۱2 ماهه دولت 

از منابع و جلوگیری از پول پاشی.

یک نماینده پاسخ داد

مهم ترین اصالحات بودجه
چیست؟

ســیاح،  امیــر  ســید 
اقتصادی  کارشــناس 
بــا  دولــت  نوشــت: 
افزایــش 25درصــدی 
و  کارمنــدان  حقــوق 

بازنشســتگان در بودجــه۱400 خواســته 
مجلــس را آچمــز کنــد. نماینــدگان بــه 
جای ورود به این بازی سخیف جناحی، 
صادقانــه مــردم را از تورم زایــی ایــن کار 
آگاه و حقــوق مســئوالن و ولخرجی های 
دولت را کم کنند. حقوق کارمندان را هم 

اضافه نکنند تا تورم تشدید نشود.

هشدار در مورد افزایش حقوق

آگاه سازی مردم درباره 
طرح های تورم زا

خانــدوزی،  احســان 
مجلــس  نماینــده 
از  پــس  نوشــت: 
و  نظارتــی  جلســات 
قوانیــن  عدم اجــرای 

مربوط به شفافیت اطالعات کارتخوان ها 
و حســاب ها، تکمیــل ســامانه ها و طرح 
جامع مالیاتی، در کمیسیون اقتصادی، 
پیشــنهاد ارجاع بانک مرکزی و ســازمان 
را  قضایــی  دســتگاه  بــه  مالیاتــی  امــور 
تصویــب کردیــم )ماده2۳4آیین نامــه( تا 

قانون جدی گرفته شود.

احسان خاندوزی خبر داد

ارجاع بانک مرکزی و سازمان 
مالیات به قوه قضائیه

خوانســاری،  مســعود 
رئیــس اتــاق بازرگانــی 
نوشــت:  تهــران 
براساس الیحه بودجه 
بــه  دالر  ۸میلیــارد 

نــرخ  4هزارو200تومان به کاالهای اساســی 
اختصاص می یابد که عالوه بر ایجاد فساد، 
۱۷6هــزار میلیــارد تومــان درآمــد دولــت را 
کاهش می دهد. اگر این ارز به نرخ نیمایی 
عرضه شود، ۱۱0میلیارد صرفه جویی شده و 
دست کم66میلیارد دیگر می توان به بخش 

نیازمند جامعه تخصیص داد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

 اثرات حذف 
ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی 

علــی چشــمی، عضو 
اقتصاد  هیئت علمی 
فردوســی  دانشــگاه 
دارم  قبــول  نوشــت: 
مختلفــی  شــایعات 

روی بــورس اثــر داشــته، امــا در دو روزی 
کــه عرضه اولیه اپال اعالم و آخرش لغو 
شــد، ارزش سهام بورس حدود 400هزار 
میلیــارد تومان کاهــش یافت. آیا باز هم 
فکر  کنیم مســئوالن سهل انگاری کردند 
یا زیان عموم سهامداران برای بعضی ها 

نفع بزرگی دارد؟!

تحلیل یک اقتصاددان از بازار سرمایه

 زیان عمومی در بورس 
به نفع برخی بزرگان

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

عکس نوشت

تأیید قانون مالیات بر خانه های خالیتأیید قانون مالیات بر خانه های خالی
تــاش ۱۳۳روزه مجلــس بــرای اصــاح قانــون مالیــات بــر خانه هــای 
خالی، سرانجام با تأیید شورای نگهبان با پایانی خوش همراه شد که 
می توان به بهبود بازار مسکن و اجاره در ماه های آینده امیدوار بود. 
شورای نگهبان مصوبه اصاح قانون مالیات بر خانه های خالی )ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم( را که ۱۵ مرداد ماه امسال در 
مجلــس تصویــب  شــده بود، پــس از دو بار رفت  و برگشــت، تأیید و 
برای اباغ به دولت، به مجلس ارسال کرد. در قانون بودجه امسال 
)۹۹( و همچنیــن در الیحــه بودجــه ســال آینــده )۱۴۰۰( مالیــات بــر 

خانه های خالی ذکر شده است.

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای موسی اربابی فرزند جان محمد به شماره 3591080594 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 65/1/99در 
ضیح داده اس��ت که ش��ادروان هاتک  این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین تو 
اربابی بزمان فرزند ش��مال به شماره ملی 3590811242 در تاریخ 96/7/1 در زادگاهش بزمان بعلت سکته مغزی 
فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق پسرمتوفی 2- جان محمد اربابی 
فرزند جنجال همس��ر متوفی به ش��ماره ملی 3591148806    3- پری خاتون اربابی دختر متوفی به شماره ملی 
3590829397    4- علی رضا اربابی  پسرمتوفی به شماره ملی 3590848294   5-زرخاتون اربابی دختر متوفی 
به ش��ماره ملی 3591148814   6- زینب اربابی به شماره ملی 3590143193  دختر متوفی 7- درخاتون اربابی 
دختر متوفی به ش��ماره ملی 3590834048   8- ماه خاتون اربابی دختر متوفی به ش��ماره ملی 3590828366    

9- پورچنک اربابی دختر متوفی به شماره ملی 3590884657 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تاهرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد .آ-9909914
اکبر گلشن –رئیس شورای حل اختالف بزمان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
بستانکار: فاطمه نودهی

بدهکار: حسن روشندل حصاری
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست وکیل بستانکار به شرح وارده به شماره 139905007141016442 مورخه 
1399/09/13 نسبت به مزایده سهم االرث آقای حسن روشندل حصاری فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 712 و 
شماره ملی 0681930233 متولد 1362/04/06 به میزان دو قسمت از مدار ده قسمت مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان به استثنای یک هشتم بهای کل، یک قطعه زمین به شماره پالک 1511 فرعی از 164 اصلی مفروز و مجزا شده 
از  171 فرعی واقع در بخش دو بجنورد به مساحت 189)یکصد و هشتاد و نه( مترمربع مورد ثبت شماره 33127 در 
صفحه 565 دفتر 156 حوزه ثبت ملک منطقه یک بجنورد از محل مالکیت مرحوم براتعلی روشندل حصاری فرزند 
رضا به ش��ماره شناسنامه 5 و شماره ملی 0682039373 متولد 1334/03/05 دارای سند مالکیت اصلی با شماره 
چاپی 839667 موضوع پرونده اجرائی کالسه 139804007141000098 و به شماره بایگانی 9800117 صادر و 

تسلیم شده است و محدود است به حدود زیر:
شماالً: بطول 7/00 هفت متر پی دیوار به دیوار زمین 1526 فرعی

شرقاً: بطول 27/00 بیست و هفت متر پی دیوار به پی دیوار زمین شماره 1510 فرعی
جنوباً: بطول 7/00 هفت متر پی دیواریست به ممر چهار متری

غرباً: اول بطول 7/00 هفت متر پی دیواریست به میدانگاهی. دوم بطول 20/00 بیست متر پی دیوار به دیوار زمین 
شماره 1512 فرعی. حقوق ارتفاقی ندارد.

که در قبال مبلغ 25/650/000/000 ریال)بیس��ت و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال( بابت طلب خانم 
فاطمه نودهی موضوع سند ازدواج شماره 10410 مورخه 1386/09/21 دفتر خانه ازدواج شماره68 شهر راز استان 
خراسان شمالی و به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به آن افزوده می گردد بازداشت و سهم آقای حسن روشندل 
حصاری جمعا به مبلغ 1/820/000/000 ریال) یک میلیارد و هش��تصد و بیسست میلیون ریال( توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت ملک در روز پنج شنبه مورخه 
1399/10/11- از س��اعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اس��ناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد- خیابان 
ش��ریعتب شمالی- جنب اداره پست شهرس��تان بجنورد به مزایده گذاشته می شود ، خریداران می توانند در وقت 
مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از 
مبلغ 1/820/000/000 ریال) یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود و طبق ماده 136- اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به 
شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 

پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف 
است ما به التقاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهدشد ونیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس : ششدانگ ملک شامل عرصه موجود مطابق سند مالکیت 189 متر مربع 
یک باب منزل مسکونی، حدودات ملک طبق سند با وضع موجود مطابقت دارد نوع بنا نیمه اسکلت با سقف طاق 
ضربی، نمای ساختمان سنگ نیریز- پنجره ها آلومنیوم- زیرزمین حدود 15 متر مربع انباری و همکف 115 تر مربع 
دو خواب، هال و پذیرایی، آشپزخانه، سرویس در حیاط خلوت، دیوارهای داخلی رنگ و کاغذ دیواری، آشپزخانه 8 
متر کابینت ام دی اف- کف س��رامیک- انش��عابات آب برق و گاز. قدمت بنا 17 سال ساخت می باشد ضمناً مطابق 

گزارش مورخه 1399/05/09 مامور اجرا، خانم طاهره پردل)مادر مدیون( در ملک فوق الذکر ساکن می باشد.
نشانی ملک جهت بازدید بجنورد- خیابان امام رضا -کوچه امام رضا 16 -پالک 1 

تاریخ انتشار:1399/09/27   آ-9909865
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اصالحیه آگهی فقدان سند
مالکیت سند ششدانگ پالک ثبت 1946/53/290اصلی واقع در بخش 2ثبت قم ذیل ثبت0صفحه0دفتر1398203

30002007671به نام طیبه هاشمی افرا چاپ شده در روزنامه قدس مورخ1399/09/05صحیح میباشد.
م الف:13339   آ-9909864

عباس پور حسنی  - رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه 2قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم  فاطمه عبدی فرزند اس��ماعیل به ش ش 24 به اس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره 1شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به ش��ماره  پالک 8429 فرعی از 2 اصلی  واقع در قطعه 
4 ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان آزادی یک پالک35که متعلق به  ایش��ان میباش��د به علت نامعلومی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  996386سری ج97 ذیل 
دفترالکترونیک139820307114002422 به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده اس��ت  دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور س��ند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9909863 - تاریخ انتشار :27 /99/09

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای رضا حس��ن زاده مقدم برابر درخواست شماره 6275- 1399/09/18 و با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
امضاء ش��ده مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل پالک ش��ماره 2481 فرعی از 170 اصلی واقع در 
بخش دو قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک 

فوق به نام آقای رضا حسن زاده مقدم ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و برابر اسناد رهنی شمارات 33750- 
1392/09/17 و 39223- 1397/04/12 در رهن بانک مس��کن قرار گرفته است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود 
می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است 

پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ ا نتشار: 99/09/27    آ-9909852

رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهرا ساکت با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/25174 مورخ 1399/09/05 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان دویس��ت و سی سهم مش��اع از چهل و نه هزار و چهارصد و بیست و یک سهم 
شش��دانگ پالک 941 فرعی از 66- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه شاندیز که در صفحه 364 دفتر 550 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9909890 م.الف 452
تاریخ انتشار: 1399/09/27

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیر عرب اس��دی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/24506 مورخ 1399/08/28 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 55 فرعی از 91- اصلی واقع در بخش 
ش��ش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139820306008000867 ثبت گردیده و 
حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. آ- 9909891 م.الف 453    تاریخ انتشار: 1399/09/27
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139404006092001965 )9800101( له نرگس آخوند قرقی فرزند غالمرضا 
به موجب س��ند ازدواج به ش��ماره 11177- 1380/06/08 جمعاً در قبال 14 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب 
به انضمام حقوق دولتی علیه ورثه مرحوم محمدجواد آخوند قرقی فرزند علی اکبر )فاطمه آخوند قرقی و علی اکبر 
آخوند قرقی و نازنین زهرا آخوند قرقی( اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1394/11/18 ابالغ سپس به درخواست 
بستانکار 100 سهم مشاع از ده هزار و پانصد سهم ششدانگ پالک 114 فرعی از 180- اصلی بخش 10 مشهد به 
آدرس ابتدای جاده شاندیز اراضی صفی آباد به مساحت کل ششدانگ 10500 مترمربع به نام محمدجواد آخوند قرقی 
در دفتر 1426 صفحه 53 ذیل ثبت 235025 به ش��ماره چاپی 633988 بازداش��ت گردید. برابر نظریه کارشناسی 
ملک فاقد اعیان و فاقد سابقه شواهدی از تصرف و با توجه به مشاعی بودن سند و کاربری زراعی و فاصله از روستای 
صفی آباد عرف محل و قیمت عادله روز و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی اراضی کشاورزی ارزش یکصد سهم به مبلغ 

300/000/000 ریال ارزیابی و قطعی گردید.
با حدود و مشخصات:

شماالً: )پی دیواریست مشترک( بطول )40/00( چهل متر به شماره یکصد و یازده فرعی
شرقاً: )پی دیواریست اشتراکی( بطول )200/00( دویست متر به شماره 110 109 فرعی

جنوباً: )پی دیواریست( بطول )60/00( شصت متر به خیابان به عرض ده متر
غرباً: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است. اول پی مشترک بطول )45/00( چهل و پنج متر به شماره یکصد 
و بیست و نه فرعی دوم پی مشترک بطول )11/00( یازده متر به شماره یکصد و بیست و نه فرعی سوم مرزیست طول 

)162/51( یکصد و شصت و دو متر و پنجاه و یک سانتیمتر به شماره یکصد و هفتاد و نه فرعی
به آدرس ابتدای جاده شاندیز اراضی صفی آباد لذا تمامت 100 سهم مشاع از ده هزار و پانصد سهم ششدانگ پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 1399/10/09 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 300/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعی بود ملک این اداره تعهدی 

بابت تخلیه و تحویل ملک ندارد. آ- 9909892 م.الف 455
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده در خصوص مال غیر منقول نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 970210ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس��تری باخرز، موضوع دادنامه 
ی ش��ماره 9709975199601208 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی باخرز فاروق فروردین و غیره 
ورثه متوفی درمحمد فروردین محکوم به تقس��یم ماترک متوفی درمحمد فروردین و مجموعا مبلغ 400000 
هزارتوم��ان بابت هزینه کارشناس��ی در حق محکوم له خان��م زهرا فروردین و پرداخ��ت مبلغ 180000 هزار 
تومان بابت نیم عش��ر اجرایی در حق صندوق محکوم گردیده اند که با توجه به اینکه بنابر گزارش کارش��ناس 
قدرالحصه مشاعی محکوم له غیر قابل تقسیم و افراز می باشد و محکوم علیهما حاضر به پرداخت سهم االرث 
محکوم له نش��دند لذا محکوم له تقاضای فروش یک باب منزل مس��کونی واقع در روستای کوه سفید را نموده 
که توس��ط کارش��ناس منتخب منزل مسکونی به مبلغ 2016000000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در مورخه 
99.10.20 س��اعت 10 الی 10:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی داد گستری باخرز از طریق مزایده 
به فروش برس��د. متقاضیان خرید جهت بازدید از ملک توقیفی می توانند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک داده شود تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده 
ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و به ش��خصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار 
خواهد گردید هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیهما می باش��د تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات اس��ت 

و ربطی به این اجرا ندارد.
مشخصات ملک با توجه به نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد

ملک مذکور در شهر باخرز روستای کوه سفید به متراژ712 مترمربع عرصه به ارزش هر مترمربع 2000000ریال 
جمع��ا ب��ه ارزش 1424000000 ریال و 110 مترمربع اعیان با مش��خصات یک طبقه )قدیمی(فاقد نما جمعا 
به ارزش 552000000 ریال برآورد قیمت گردیده اس��ت همچنین ملک مذبور دارای امتیاز آب ،گاز و برق و 
دیوار کش��ی می باش��د که ارزش جمع آنها 40000000 ریال برآورد قیمت گردیده است ) جمعا قیمت ملک 
اعم از عرصه و اعیان و امتیازهای مربوطه با توجه به نظریه کارش��ناس به مبلغ 2016000000 ریال برآورد و 
ارزیابی گردیده اس��ت.)ضمنا از ملک مذبور هیچ گونه مالکیتی ارائه نگردیده و ملک در حال حاضر در تصرف 

آقای فاروق فروردین می باشد(. آ-9909915
دادورز علی کاظمی
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سند خودرو س���واری آریسان مدل 1395 رنگ سفید 
روغن���ی به ش���ماره موتور    118J5001380 و ش���ماره 
ب���ه ش���ماره   NAAB66PE8GV666296    شاس���ی
انتظام���ی    394 م 49 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت مینا 

اکبری سلطان آباد مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خودروی جک J5 مدل 1394 رنگ 
 4G93DDAF020561 س���فید به ش���ماره موت���ور
  NAKNG7249FB120775 شاس���ی  ش���ماره  و 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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نریمان  تجارت  توکا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47536 

و شناسه ملی 10380636626 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,09,09 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مجتمع های
کارگزاران  رفاهی  امور  و  گردشگری   
ملی  شناسه  و   23212 ثبت  شماره  به  پارس 
10380386750 آقای احمد حسنی به شماره 
به  ملی 1249596939 و خانم مژگان هژبری 
دو  مدت  برای   0945100965 ملی  شماره 

سال انتخاب شدند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1062676( 

س
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99
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تابا  شعاع  پارس  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت14991وشناسه 

ملی14004406779به 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
شرکت  شعبه  مورخ1399,09,08 
تهران،  استان  آدرس:  به  تهران  در 
جاده   ، افسریه  راه  سه   ، ری  شهرستان 
سایت خاوران،  صنعتی  شهرک  خاوران، 

                                                                         –  1304 نیلوفر،پالک  خیابان   ، آوران  فن 
آقای  مدیریت  پستی:1865169494به  کد 
حسین درزلو به کدملی0010124901تاسیس 

گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )1062349( 

س
,  9

90
99

16

برگ س���بز خ���ودروی پراید مدل 1386 رن���گ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی 146ل64 ایران 12  شماره 
 S1412286412983 موتور 2227983 و شماره شاسی
به مالکیت مهدی ش���اه پس���ندی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

09
90

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند کمپانی و سند محضری خودروی 
پ���ژو پارس مدل 98 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 
973ی39 ایران 36  شماره موتور 139B0146752 و 
شماره شاسی NAAN11FE9KH541797 به مالکیت 
مرتضی افغان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99

09
90

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
/ع

99
09

90
7

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د132 م���دل 1390 
و ش���ماره شاس���ی  ب���ه ش���ماره موت���ور 4404658 
S5420090073084 ب���ه ش���ماره انتظام���ی      235 
س 25 ای���ران 36 به مالکیت امیر براتیان مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز س���واری سیس���تم پرای���د تیپ ج���ی تی 
ایک���س آی ب���ه رن���گ س���فید – روغنی م���دل 1388 
شاس���ی   وش���ماره  موت���ور 2880233  ش���ماره  ب���ه 
S1412288960761 به ش���ماره پالک 86 د 428 -54 

مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می گردد. 
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آ
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دیده بان حقوق بشر فاش کرد

 رفتار غیرانسانی عربستان 
با اتباع آفریقایی

دیده بــان حقــوق بشــر از برخورد 
غیرانســانی عربســتان ســعودی 
بــا اتبــاع کشــورهای آفریقایــی و 
کارگران خارجی و شکنجه آن ها، 

انتقاد کرد.
از  نقــل  بــه  مهــر  گــزارش  بــه 
حقــوق  دیده بــان  روســیاالیوم، 
بشــر بــا انتشــار گزارشــی اعــام 
آفریقایــی و صدهــا  اتبــاع  کــرد 

مهاجر خارجی در شــرایط بســیار بدی در زندان های عربستان سعودی 
بــه ســر می برنــد. در ایــن گزارش آمده اســت: این اتبــاع خارجی پس از 
آزادی، از شکنجه و ضرب و شتم خود توسط نیروهای امنیتی سعودی 
خبر داده اند. آن ها اعام کرده اند صدها زندانی آفریقایی در مکان های 
کوچــک و بــا تراکــم زیاد بدون اتخــاذ اقداماتی برای جلوگیری از شــیوع 
ویروس کرونا نگهداری می شوند و برخی از زندانیان نیز بیمار شده اند.

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، زندانیان آزاد شده اعام کرده اند  
دست کم ۳۵۰ زندانی در یک مکان کوچک نگهداری می شوند.

آن هــا ادامــه دادند: نگهبانان زندان ها، مهاجران را به طرز وحشــیانه ای 
کتک می زنند.

شــرایط نگهداری این اتباع خارجی در زندان های عربســتان سعودی به 
قــدری وخیــم اســت که به علت نبود جا، برخــی از این زندانیان در کنار 

سرویس های بهداشتی و زباله ها می خوابند.

 روایت های تلخ بیماران سی اف 
و یک پایان شیرین

در یکــی از آخرین روزهای آذر99 
گروهــی از خانواده هــای بیمــاران 
سی اف )سیســتیک فیبروزیس( 
از گوشــه وکنار کشور شال و کاه 
کــرده و به تهــران آمده بودند تا با 
تجمع در مقابل وزارت بهداشت، 
صــدای خســته و دردمند خود و 
فرزندان بیمارشان را از نزدیک به 
گوش متولیان حوزه بهداشــت و 

درمان کشور برسانند.
خبرگــزاری فــارس در گزارشــی بخشــی از مشــکات و درخواســت های 
بیماران ســی اف و خانواده هایشــان را که در این تجمع ســرد بیان شــده، 

روایت کرده است که بخشی از آن را تقدیمتان می کنیم.

برای »سنگ پا« ارز هست اما برای داروی حیاتی، نه؟!»
مادر محمدرضا، بیمار 7 ساله سی اف، یکی از نمایندگان استان تهران 
می گویــد: »حــدود یــک ســال اســت داروی کرئــون، اصلی تریــن داروی 

بچه های سی اف وارد نمی شود. 
هیچ کس نمی داند ما با چه مصیبتی و با چه قیمت هایی کرئون تهیه و 
برای بچه هایمان جیره بندی کردیم. وزن پسر من در همین مدت کمتر 
از یک ســال از 26 به 21 کیلو رســیده اســت. هیچ کس جز خانواده های 
بیماران ســی اف که عمرشــان را برای وزن گرفتن بچه هایشان می گذارند، 
نمی دانــد ایــن یعنــی چــه. من بــرای گِرم گِــرم آن ۵ کیلویی که از دســت 
رفت، زحمت کشــیده بودم. با مغز پســته کیلویی ۳۰۰ هزار تومان که با 
قــرض از ایــن و آن تهیــه کردم و به پســرم خورانــدم، ذره ذره وزن گرفته و 

به 26 کیلو رسیده بود اما نداشتن کرئون، همه زحماتم را هدر داد«.
مــادر از پشــت ماســک نفــس می گیــرد و ادامه می دهــد: »فقط هم که 
ایــن نیســت. داروی »پالموزایــم« هم که نفس های بچه های ما وابســته 
بــه آن اســت، پیدا نمی شــود. بچه های ســی اف باید داروهــای متعددی 
مصــرف کننــد. حتــی ویتامیــن k موردنیاز بچه های ما هــم با اینکه یک 
داروی ســاده و ارزان محســوب می شــود، نایــاب اســت. آقایانــی کــه آن 
بــاال نشســته اند به فکر بچه های ما نیســتند. فقــط می گویند: »تحریم 
هستیم، ارز نیست، امکان جابه جایی ارز وجود ندارد« چطور بعضی ها 
برای وارد کردن سنگ پا می توانند ارز جابه جا کنند اما شما برای دارویی 

که سامت بچه های ما وابسته به آن است، نمی توانید!«

فقط به بچه هایمان کرئون برسانید»
مــادر »امیرمحمــد« 1۳ ســاله هــم وارد جمع می شــود و می گویــد: »اگر 
کارد به استخوانمان نرسیده بود االن به جای نشستن کنار بخاری گرم 
خانه، اینجا نبودیم که از ســرما بلرزیم. از صبح پســرم 1۰ بار زنگ زده 
که: »مامان! نه صبحانه خوردم، نه بخور دادم و داروی استنشاقی ام را 
مصــرف کــردم، نه...« مجبــور بودیم که آمدیم، چون صدایمان به جایی 
نرسید. اصل خواسته ما این است که به جای فان دستگاه غیرضروری، 
کرئــون بــه اندازه نیــاز بچه های ما تأمین کنند که وقتــی غذا می خورند، 
چیزی در بدنشان بماند. ما نه دستگاه آنچنانی می خواهیم نه خدمات 

رایگان، فقط به بچه هایمان کرئون برسانید که زنده بمانند...«

حق بچه های ما از زندگی»
یک مادر دردمند مشهدی هم می گوید: »دختر من جزو بیماران بزرگسال 
محســوب می شــود و روزانــه بایــد 12 عــدد کرئون مصرف کنــد که ماهانه 
می شــود ۳6۰ عــدد؛ یعنــی ۳ بســته و نیــم. با بســته ای 9۰۰ هــزار تومان، 
فقــط هزینــه کرئــون ماهانه او می شــود حــدود 4-۳میلیون تومــان. ما که 
مســتأجریم و همســرم هــم یــک کارگــر ســاده، چطــور می توانیــم از پِس 
این همــه هزینــه دارو و درمــان برآییــم؟ آخــر چگونه کرئــون در مدت یک 
سال از بسته ای ۵۰ هزار تومان رسید به بسته ای 9۰۰ هزار تومان؟! یعنی 
هیچ کس نمی خواهد قدمی برای حل این مشکل بردارد؟ ما که دستمان 
بســته اســت، باید چه کنیم؟ بنشــینیم و آب شــدن دخترمان را تماشــا 
کنیم؟« مادر دیگری پیش می آید و از موقعیتی سخت تر برایمان می گوید: 
»من یک بسته کرئون را برای دخترم گرفته ام 1.۵ میلیون تومان! دخترم 
هر ماه ســه بســته مصرف می کند. یعنی ماهانه فقط 4.۵میلیون تومان 
بایــد بــرای کرئــون مصرفی او هزینه کنیم. غیر از همســرم، دو پســرم هم 
کار می کنند اما نمی توانیم هزینه داروهای دخترم را تأمین کنیم. ما باید 

دردمان را به که بگوییم؟ به خدا دیگر خسته شده ایم...«.
یک چیزی انگار درون مادر مشهدی می شکند. سری به افسوس تکان 
می دهد و با بغض می گوید: »باور کن دلم می سوزد که می بینم بچه های 
مــردم وقتــی کادوی تولــد می گیرند، ذوق می کنند امــا بچه های ما وقتی 
می بینند موفق شده ایم دارویشان را پیدا کنیم یا یک دستگاه نبوالیزر 
جدید برایشــان خریده ایم، ذوق می کنند و خوشــحال می شــوند. واقعاً 

حق بچه های ما از زندگی این است؟«
روایــت پــردرد والدین بیماران ســی اف تمامــی ندارد. خبرنــگار فارس در 
انتهای گزارش خود از همکاری مسئوالن وزارت  بهداشت هم می گوید؛ 
از اینکه آن ها با نمایندگان این خانواده ها جلسه ای دو ساعته تشکیل 

می دهند و قرار می شود مشکات آن ها حل شود.

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

دستچین

 داروهای قاچاق همراه همراهان  بیماران!
محمدرضا هاشــمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در خصوص مافیای دارو به میزان 
می گویــد: متأســفانه در کنــار حــوادث دارو هــای تقلبــی ، 
شــاهد بودیــم همراهان بیمار دارو هایــی می آورند که قباً 
در ایران نبوده و دو تا ســه ماه اســت که وجود دارد. این 

مسئله بار ها برای من اتفاق افتاده است.

مقاله نوشتن به شکل فعلی، شکنجه مدرن است
دکتر علی منتظری، رئیس پژوهشــکده علوم بهداشــتی 
بایــد  چــرا  می گویــد:  ایســنا  بــه  دانشــگاهی  جهــاد 
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی را مجبــور به نوشــتن 
مقاله کنیم؟ نوشتن مقاله به سبک امروز را باید نوعی 
شکنجه مدرن و آنچه را در کوچه پسکوچه های خیابان 
انقــاب دیــده می شــود، یــک جنــس بدلــی و غیرواقعی 

توصیف کرد.

علم و فناوری

یک مدیر پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران:

تحریم سبب »نژادپرستی 
علمی« شده است

دکتــر مهدی قراباغــی، مدیر پژوهش های 
دانشــگاه  فنــی  دانشــکده های  کاربــردی 
تهران با اشاره به وجود »نژادپرستی های 
علمــی« در خــارج از کشــور، گفــت: پس 
می شــود  مشــاهده  گاهــی  تحریم هــا  از 
مقاالتــی که توســط برخی همــکاران برای 
مجــات ISI ارســال می شــود، بــا دیــدی 
منفــی بررســی می شــود؛ چون نویســنده 
آن هــا ایرانی اســت و به نظر تشــدید این 
مســئله ناشــی از تحریم هاست. با توجه 
بــه تعاماتــی کــه بــا همــکاران مختلــف 
داشته ام، اکثریت معتقدند در سه چهار 
ســال اخیــر تفــاوت دیدگاه بــه مقاالت با 
نویســنده های ایرانی بسیار تشدید شده 
اســت، بــه گونه ای کــه برخــی از همکاران 
بــه ناچــار اســم اســتادان خارجــی را در 
مقاله هایــی کــه خودشــان زحمــت تهیــه 
آن را کشــیده اند، ذکــر می کننــد تا غیر از 
نگارنــده ایرانــی، نام دیگــری هم در مقاله 
باشــد و این گونــه از ایــن دیــدگاه منفــی 

مصون باشند.

آموزش

معاون وزیر علوم خبر داد

نحوه برگزاری امتحانات 
دانشگاه ها در ترم جاری

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم اظهــار کرد: 
دانشــگاه ها  نیمســال  پایــان  امتحانــات 
الکترونیکــی  بــه صــورت غیرحضــوری و 
برگزار شــده و آزمــون دروس عملی برگزار 
نمی شــود.علی خاکــی صدیق به خبرنگار 
مهــر گفت: در ابتدای ترم دســتورالعملی 
به همه دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشی 
در  آن  براســاس  کــه  اســت  شــده  داده 
سیســتم آمــوزش الکترونیکــی نباید یک 
آزمــون پایان ترم داشــته باشــیم و این به 
تنهایــی عملکــرد دانشــجویان را ارزیابــی 
و ســنجش کنــد. وی ادامــه داد: در حــال 
حاضــر در بیشــتر دانشــگاه ها از همــان 
بــه  دانشــجویان  ارزیابــی  تــرم،  ابتــدای 
صــورت آزمون هــای هفتگــی، دو هفتــه یا 
ســه هفتــه یک بــار و همچنین براســاس 
ارتباطــات  پروژه هــای درســی، تمرین هــا، 
چهــره بــه چهــره الکترونیکــی و میان ترم 
آغاز شده است. این ارزیابی در کنار یک 
آزمــون پایــان تــرم، مبنای نمــره آن ها قرار 

می گیرد. 

خانه و خانواده

یک مسئول حوزه آسیب های اجتماعی بیان کرد

تصویب یک قانون جدید 
برای افزایش نرخ جمعیت

حجت االســام غامی، رئیس پژوهشکده 
مطالعــات اســامی آســیب های اجتماعی 
گفت: خوشبختانه مجلس موضوع قانون 
در خصوص افزایش جمعیت را در دستور 
کار دارد، ایــن قانــون اگر با همان جامعیتی 
بــه  کرده انــد  پیش بینــی  نماینــدگان  کــه 
تصویب رسیده و اباغ شود بخش مهمی 
از دغدغه هــای پیــری و افزایش جمعیت را 

برطرف می کند.
بــه گفته وی در قانون جدید مجلس، برای 
دستگاه های مختلف وظایف مشخصی در 
حوزه کاهش پیری جمعیت در نظر گرفته 
می شــود. حجت االســام غامــی بــه مهــر 
گفــت: در ایــن قانــون حمایت هــای جــدی 
از خانواده هــا بــرای تشــویق بــه فرزنــدآوری 
کــه نتیجه آن جلوگیــری از پیری جمعیت 

است، پیش بینی شده است.
همچنیــن بعــد نظارتــی بــر این قانــون هم 
لحــاظ شــده اســت تــا اگــر تصویــب شــود 
دســتگاه های نظارتــی بــر رونــد اجرایــی آن 

نظارت داشته باشند.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست:

 اگر تمساحی هم بوده 
تا االن تلف شده است

جمشــید محبــت خانــی، فرمانــده یــگان 
بــه  اشــاره  بــا  زیســت  حفاظــت محیــط  
در  تمســاح  احتمالــی  حضــور  ماجــرای 
موضــوع  ایــن  گفــت:  چیتگــر  دریاچــه  
تهــران  محیــط  زیســت  طریــق   از 

رد شد. 
داد:  ادامــه  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  وی 
نیروهــای مــا ســه روز در منطقــه حضــور 
داشــتند و آنجــا را پایش کردند. تمســاح 
حیوانــی اســت که نمی توانــد دائم در آب 
بماند و حتماً چند ساعتی را در خشکی 
و زیر آفتاب می آید، اگر تصور کنیم یکی 
از شهروندان بچه تمساحی را در آب رها 
کــرده، بــا توجه به شــرایط اکوسیســتمی 
دریاچــه که با شــرایط محیــط زندگی این 
گونــه متفــاوت اســت، حتماً تــا االن تلف 

شده است.
ماهــی  یــک  قــوی  بســیار  احتمــال  بــه 
عظیم الجثــه در آب بــوده کــه وقتــی از آن 
عکــس گرفتنــد، در تصویر مانند تمســاح 

دیده شده است.

نظامی و انتظامی

هشدار پلیس فتا به والدین

مجرمان سایبری با 
دانش آموزان تماس می گیرند

رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از 
جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا گفــت: 
مجرمان سایبری در تماس با دانش آموزان 
از طریــق تلفــن یا شــبکه های اجتماعی با 
وعده هــای واهــی ماننــد اینکــه بــه عنــوان 
دانش آمــوز منتخب منطقه، شهرســتان، 
شهر و حتی استان انتخاب شده اید آن ها 

را فریب می دهند.
فتــا،  پلیــس  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ســرهنگ دوم علــی  محمد رجبــی افزود: 
ارســال بســته آموزشــی رایــگان بــه ارزش 
چنــد میلیــون تومــان کــه شــامل کتــب و 
ســی دی های کمــک آمــوزش ویــژه اســت 
بــرای آن هــا بــه عنــوان منتخــب کــه فقط 
یــا  بپردازنــد  را  آن  پســت  هزینــه  بایــد 
تخفیــف ۵۰ درصــدی دارد و در صــورت 
واریــز هزینــه پســت یــا واریــز ۵۰ درصــد 
قیمت این بســته آموزشــی، تا یک هفته 
از طریق پســت به دســت آن ها می رســد 
دروغ جذابــی اســت کــه دانش آمــوزان را 

فریب می دهد.

برداشت آزاد

فراسو
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درآمد یک درصدی دانشگاه های ایران از پژوهش!
علــی خســروی راد، کارشــناس پژوهــش و آمــوزش عالــی 
بــه تســنیم می گویــد: در حــال حاضــر متوســط درآمــد 
دانشــگاه های کشــور از محل پژوهش هــای صورت گرفته 
کمتــر از یــک درصــد از کل درآمدهــای آن هاســت، از این 
رو می تــوان بــه جرئــت گفــت مســیر تعریــف و تبییــن 
پژوهش هــای صــورت پذیرفتــه در دانشــگاه در خدمــت 

نیازهای موجود در کشور نیست.

7۱ درصد زندانیان کشور زیردیپلم هستند
محمدمهــدی حــاج محمــدی، رئیــس ســازمان زندان هــا 
می گویــد: 71 درصــد زندانیــان کشــور را افــرادی بــا میــزان 
تحصیــات زیردیپلــم تشــکیل می دهنــد که از ایــن میزان 
حــدود ۳.۵ درصــد آن ها بی ســواد هســتند. وی با این حال 
می گوید زندانیانی داریم که در همین زندان تحصیل علم را 
از ابتدایی شروع و تا مدارج عالی دانشگاهی ادامه داده اند.

ایشان چطور می تواند؟
محســن جلواتی، قائم مقام ســازمان دیده بان شفافیت 
انجمــن  رئیــس  اظهــارات  خصــوص  در  عدالــت  و 
واردکننــدگان دارو مبنــی بــر اینکــه مســیر واردات دارو 
از آمریــکا و اروپــا همــوار اســت بــه آنــا می گویــد: آقــای 
ریاحــی بایــد مســیری را کــه کشــورهای متخاصــم بــر 
 ملت ایران بســته اند اما ایشــان بدون مشــکل می بیند، 

معرفی کند.

در پیوند صنعت و جامعه ضعیف هستیم
غامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم 
در میزگــرد تخصصــی روش هــا و معیارهــای اثربخشــی 
دانشگاه ها گفت: متأسفانه ما در پیوند ارتباط با صنعت 
و جامعــه جــزو کشــورهای ضعیــف هســتیم و آمارهــای 
رســمی نشــان می دهد این ضعف در ســال های گذشــته 

نیز جبران نشده و حتی افت هم داشته ایم.

داروی گیاهی درمان اعتیاد در راه است    سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره آخرین اخبار از داروی گیاهی درمان اعتیاد که توسط دانش بنیان ها ساخته شده است
 گفت: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک ستاد در حوزه درمان اعتیاد فعال شده است و به زودی فراخوان خواهیم داد تا هر شرکتی که در این زمینه ایده ای دارد، ارائه دهد.

وی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: برای نخستین بار داروی بوپرنورفین توسط دانش بنیان ها در کشور تولید می شود که می تواند جایگزین متادون باشد.

از  شده  منتشر  آمارهای  زارع   عفت   
واقعیت  از  حکایت  رسمی  مراجع  سوی 
کشور  در  افزایش شمار سقط جنین  تلخ 
نرخ  کاهش  به  توجه  با  که  واقعیتی  دارد؛ 
و  اجتماعی  امنیت  مرزهای  در  فرزندآوری 

اقتصادی جامعه ما را تهدید می کند. 
گرچــه در ایــن بیــن مجلــس یازدهم ســعی 
دارد بــا طــرح  »جمعیــت و تعالــی خانواده« 
بــا 7۰ مــاده، نظارتش را بــر مراکز غیرقانونی 
ســقط جنیــن افزایش دهــد و همزمان روند 
فرزنــدآوری را تســهیل کنــد اما بــه هر حال 
بــه نظــر می رســد تــا قانونی شــدن این طرح 
آنچــه بیــش از همــه اهمیــت دارد بررســی 
چرایــی افزایــش ایــن معضــل و چگونگــی 
مقابلــه جــدی با آن به ویژه بــا ارتقای آگاهی 

جامعه است.

فقط ۱2هزار سقط قانونی»
رئیس شورای اجتماعی زنان و عضو شورای 
عالــی انقــاب فرهنگی در گفت وگــو با ما از 
حــذف حــدود 2هزار جنیــن در روز می گوید 
و ایــن آمار را با ســقوط ســه تا پنــج هواپیما 

مقایسه می کند.
دکتر مریم خزعلی ادامه می دهد: براســاس 
اعام معاون وزیر بهداشت در سال96 آمار 
ســقط جنیــن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هــزار مورد در 
ســال گزارش شــده بود. این در حالی اســت 
که یک ماه پیش برمبنای اعام رئیس دفتر 
ســامت خانواده وزارت بهداشــت، ســاالنه 
۵۰۰ هــزار ســقط عمــدی غیرقانونــی جنین 
در ایران انجام می شــود و مشــاور عالی وزیر 
بهداشــت نیــز آمــار ســقط را 6۰۰هــزار در 
ســال اعــام کرده اســت که این رقم بســیار 
باالســت. بنابرایــن از ســال 92 کــه بــا اعام 
وزارت  خانــواده  ســامت  دفتــر  کل  اداره 
بهداشــت آمــار ســقط غیرقانونــی بین 2۵۰ 
هزار تا ۳۵۰هزار بود تا سال99 به سرعت به 
رقم باالی ۵۰۰هزار رسیده؛ در حالی که آمار 
سقط قانونی فقط 12هزار در سال است که 

با تشخیص پزشکی قانونی 
تنهــا بــا 9هــزار آن موافقت 

می شود.
خزعلــی دالیــل زیــادی را در 
بــرای حــذف  تصمیم گیــری 
می دانــد  دخیــل  جنیــن 
کــه از جملــه آن هــا تعــداد 
از ظرفیــت  فرزنــدان بیــش 
خانــواده، فاصلــه ســنی کم 

بین فرزنــدان، ادامه تحصیل مادر، رضایت 
نداشتن از جنس جنین، وضعیت نامطلوب 

اقتصادی و... است.
وی با اشاره به رابطه مستقیم سقط جنین 
بــا ســطح طبقات جامعــه می گویــد: والدین 
در طبقــات بــاالی اجتماعــی فرزنــد را مانــع 
پیشــرفت خــود می دانند و مــادران ثروتمند 

بیشتر تن به سقط می دهند. 
خزعلی با تأکید بر اینکه اعتقادات مذهبی 
عاملــی بســیار مهــم و بازدارنــده در ســقط 
جنیــن اســت، می گویــد: بســیاری از مادران 
ایــن گونــه تصــور می کننــد کــه در ماه هــای 

نخســت، جنین هنــوز تبدیل 
بــه انســان نشــده و بــر همین 
اســاس تصمیــم بــه حــذف او 

می گیرند.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ســقط،  شــکل  خطرناک تریــن 
از طریــق تبلیغ فضــای مجازی 
و از راه دور اســت کــه مــادر را 
به مکان هــای زیرپلــه ای دعوت 
وزارت  درمــان  معاونــت  می گویــد:  می کنــد، 
بهداشــت و نظام پزشــکی، به عنوان دو نهاد 
ناظر بر این پدیده می توانند در فضای حقیقی 
و مجــازی از فعالیــت غیرمجــاز مطب هــا و 
بیمارستان ها جلوگیری و با معرفی متخلفان 
بــه مراجــع قضایــی و همچنیــن بــا مطالبــات 
مردمی از این پدیده بسیار کثیف که دستانی 
انســان می کنــد،  هــزاران  بــه خــون  آلــوده  را 

جلوگیری کنند.

قانونی ناقص برای مدیریت سقط جنین »
یــک کارشــناس و پژوهشــگر جمعیــت نیــز 

زیــاد بودن ســقط جنیــن در ایران را نشــأت 
گرفته از تبیین و تشــریح نادرســت عوارض 
و پیامدهای سقط به لحاظ پزشکی، روحی 
و روانــی، دینی و... می داند و می گوید:حتی 
در جامعه متدین ها و متشــرع ها نیز برخی 
به اشــتباه ســقط جنین را تا پیش از چهار 

ماهگی مجاز می دانند.
دکتر صالح قاســمی اضافــه می کند: قانونی 
ناقــص بــرای مدیریــت ســقط جنیــن وجود 
دارد کــه در عیــن نقــص، بــه درســتی اجــرا 
نمی شود و برخی پزشکان با زیر پا گذاشتن 
اخاق حرفه ای و عدم رعایت اخاق پزشکی 
و موازیــن شــرعی، مادر را به ســقط ترغیب 

می کنند.
وی می افزاید: خوشبختانه در طرحی به نام 
طــرح حفــظ جوانی و حمایت از خانواده که 
در مجلس مطرح است قرار است مدیریت 
جامع سقط با بازنگری و همکاری چند نهاد 

در وزارت بهداشت اصاح و تکمیل شود.
قاســمی بــا تأکیــد بــر اینکــه کرونا قطعــاً در 
آمــار تولــد تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت، 

می گویــد: از ســال 94 تاکنــون نــرخ تولــد در 
ایران ســیر نزولی داشــته، چنان که در ســال 
زد.  رکــورد  تولــد  هــزار  کاهــش 17۰  بــا   98
بنابرایــن بعیــد نیســت ســال 99 آمــار تولد 
بــه کمتر از 9۰۰هزار برســد و آمــار ۳7۰هزار 
ســقط غیرقانونــی در مقایســه بــا ایــن رقــم 
بســیار زیــاد اســت. بــا توجــه بــه کاهــش 
شــاخص های جمعیتــی، یکــی از اقدامــات 
ضــروری در موضوع تحــوالت جمعیتی این 
اســت که موضوع ســقط جنین مدیریت و 

کنترل شود.

چه باید کرد؟»
و  جامعه شــناس  کاویــان،  پــدرام  دکتــر 
کارشــناس جمعیــت نیــز با بیــان اینکه در 
موضــوع ســقط جنیــن نمی تــوان تنها یک 
نهــاد را مســئول نظــارت در ایــن خصــوص 
دانســت، می گویــد: بــا این حــال مهم تریــن 
نهادی که می تواند بر سامت مادر نظارت 
داشــته باشــد وزارت بهداشــت اســت، بــا 
وجــود این نمی تــوان ادعا کرد امهال وزارت 
بهداشت ســبب افزایش نرخ سقط جنین 
شــده اســت، چراکــه گاهــی حاکــم شــدن 
موجــب  اقتصــادی  نامطلــوب  وضعیــت 
می شــود خانــواده بــه بــاور خــودش نگــران 
هزینه هــای فرزندآوری و فرزندپروری باشــد 

و تصمیم به سقط بگیرد. 
وی پیشنهاد می کند سیاست گذار می تواند 
ســامانه ای شــبیه »ســامانه 4۰۳۰ در دوران 
کرونا« در اختیار وزارت بهداشــت قرار دهد 
و بــا دادن مشــاوره بــه خانــواده، مــادر را بــه 
سمت تصمیم درست و نگهداری از جنین 

هدایت کند. 
بهداشــت  وزارت  از  می توانــد  نیــز  رســانه 
را  جنیــن  ســقط  از  پیشــگیری  روش هــای 
مطالبه کند و با آگاهی رســانی به مادری که 
به از بین بردن فرزندش ترغیب شده است، 
آموزش های الزم را درباره عوارض خطرناک و 

شاید جبران ناپذیر سقط جنین بدهد.

قدس چرایی باال بودن آمار سقط غیرقانونی جنین در ایران را بررسی می کند

امید به تولد یک قانون جامع برای مقابله با سقط جنین 

والدین در طبقات 
باالی اجتماعی فرزند 
را مانع پیشرفت خود 

می دانند و مادران 
ثروتمند بیشتر تن به 

سقط می دهند

بـــــــرش
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

با اعالم نظر فرماندهان عالی در یمن، مواضع دو طرف  آشکارتر شد

وحدت گرایی در شمال، جدایی طلبی درجنوب
 علــوی  وزیــر دفــاع دولــت نجــات ملی یمن وابســته به 
جنبش انصارهللا در ســخنانی اعالم کرد زمان آغاز نبرد 
آزادی و استقالل همه جانبه فرا رسیده است. به گزارش 
المیادیــن، محمــد ناصر العاطفی در ســخنانی به دنبال 
حملــه بــه یــک نفتکــش در بنــدر جده اظهــار کــرد: این 
نیروهای یمنی هستند که از طریق موقعیت جغرافیایی 
حیاتی و راهبردی خود از ناوگان دریایی و منافع بین المللی 
در منطقــه حفاظــت خواهند کرد. وی افــزود: امنیت در 
یمن موضوع محوری و اساسی برای همگان است اما نه 
از طریــق کشــتار یمنی ها و محاصــره آن ها بلکه از طریق 
حفــظ تمامیــت ارضــی یمــن و برپایــی کشــوری متحد و 
قدرتمند محقق خواهد شــد. این مقام عالی رتبه نظامی 
یمنی خواســتار آغاز نبرد آزادی و اســتقالل همه جانبه و 
ناگزیر کردن نیروهای دشمن برای خروج از خاک یمن شد 
و همزمان اعالم کرد زمان آغاز این نبرد فرا رسیده است. 
العاطفی همچنین گفت: تمام کسانی که به تصمیمات 
آمریکایی ـ صهیونیســتی چشــم دوخته اند باید بدانند 
یمن در مقابل تجاوز و توطئه ها مقاوم و پایدار است و به 
مقاومت و مبارزه علیه تمامی طرح های تسلیم و سازش 
ادامه خواهد داد. وزیر دفاع یمن همچنین خاطرنشــان 
کرد: صنایع نظامی یمن شبانه روز برای توسعه سالح های 
دقیق تر با برد بیشتر تالش می کند و سامانه های دفاعی 

دشــمن نمی توانند مانع آن شوند. ائتالف متجاوز عربی 
فــرو پاشــیده و شکســت، تمامــی محاســباتش را به هم 
ریختــه اســت. وی ادامــه داد: ســامانه های پدافنــدی و 
دفاعــی دشــمن نمی تواننــد مانــع ســالح های ما شــوند و 
صنایع نظامی یمن توازن قوا را در میدان جنگ با دشمن 

سعودی تحمیل کرده اند. 
در عین حال، یک مقام شورای انتقالی جنوب در اظهارنظری 
به تمایل این نهاد مورد حمایت امارات به تجزیه یمن خبر 
داد. به گزارش ایسنا، هانی بن بریک، معاون رئیس شورای 
انتقالی جنوب یمن در توییتی نوشت: من مطمئن هستم 
مــا بــه راه حــل دو کشــوری با عقالی شــمال و نه بــا دزدان 
شــمالی و در رأس آن هــا اخوانی هــا دســت خواهیم یافت. 
وی ادامه داد: حتی با قومیت گراهای عرب در شمال که به 
وحدت عربی به عنوان یک ایدئولوژی شــور و شــوق نشان 
می دهند به توافق خواهیم رســید، عربی گرایی آن ها که از 
مصــر در دوره عبدالناصر شــدیدتر نخواهــد بود. هانی بن 
بریــک گفــت: جنــگ ما علیه شــمال نیســت، بلکه علیه 
کسانی است که می خواهند وحدت را به زور تحمیل کنند. 
تجزیه طلبی متحدان امارات در حالی است که مردم یمن 
تحت شــدیدترین محاصره قرار داشــته و آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل روز جمعه گذشته اعالم کرده بود این 

کشور در معرض خطر بدترین قحطی در جهان است.

عبداهلل: محل مذاکره 
نباید مانع آغاز دور بعدی 
گفت وگوها با طالبان شود

همزمان با رد پیشــنهاد 
غنــی بــرای برگــزاری دور 
دوم مذاکــرات در خــاک 
ســوی  از  افغانســتان 
طالبــان، رئیــس شــورای 

عالــی مصالحــه ملــی این کشــور گفــت: محل 
مذاکــره  صلــح با گــروه طالبان، نبایــد مانع آغاز 
دور بعــدی این مذاکره شــود. به گــزارش فارس، 
»عبدهللا عبدهللا« در عین حال تأکید کرد: اگر 
مذاکره ای بین خود افغان هاست، ترجیح بر این 
اســت این مذاکره در داخل افغانســتان صورت 
گیرد. وی در بخشی از سخنان خود خاطرنشان 
کــرد: برای برقراری صلح باثبات در افغانســتان، 
باید مردم در تمامی مراحل این روند مشارکت 

داشته باشند.

بیش از یک ســوم جمعیت جهان معادل س
مالــی  از هیــچ حمایــت  نفــر،  ۲.۷ میلیــارد 
و تأمیــن اجتماعــی بــرای مقابلــه بــا بحــران 

اقتصادی ناشی از کرونا بهره مند نشده اند.
هشــام شــرف عبــدهللا، وزیــر خارجــه دولت س

نجات ملی یمن با ابراز تعجب از محتوای بیانیه 
اخیر شورای امنیت و جانبداری آن از سعودی ها، 
تصریح کرد: شورای امنیت برای صلح و امنیت 

جهان است نه عربستان سعودی و امارات.
محمــد ابوحمــص، رئیــس کمیتــه دفــاع در س

شمال قدس از بازداشت هزار و 300 فلسطینی 
و مجــروح شــدن بیــش از 15 کــودک در شــهر 
»عیسویه« از نیمه سال ۲019 تا کنون خبر داد.

6 نهاد ملی آمریکا مقصد حمالت سایبری

سفر مشاور امنیت ملی ترامپ 
نیمه کاره ماند

در پی حمله های گسترده سایبری به سازمان های 
دولتــی آمریکا، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید 
ســفر غرب آســیا و اروپای خود را برای رســیدگی 
به این مسئله نیمه کاره گذاشت و زودتر از موعد 
به واشــنگتن بازگشت. به گزارش بلومبرگ، قرار 
بود رابرت اوبراین روز شنبه به واشنگتن بازگردد 
اما فقط توانست به فلسطین اشغالی و فرانسه 
برود و توقف های خود در ایتالیا، آلمان، سوئیس 
و انگلیس را لغو کرد. اوبراین چهارشنبه صبح به 
وقت آمریکا جلسات شورای امنیت ملی را برای 
بررسی حمالت سایبری علیه وزارت خزانه داری، 
خارجه، تجارت، امنیت داخلی، دفاع و مؤسسه 

ملی سالمت آمریکا برگزار کرد.

مذاکرات صلح، محور سفر

استقبال وزیر خارجه 
پاکستان از طالبان

هیئــت طالبــان بــه سرپرســتی »مــال بــرادر« وارد 
پاکســتان شــد و در بدو ورود مورد اســتقبال شاه 
محمود قریشی، وزیر امور خارجه این کشور قرار 
گرفــت. به گــزارش فــارس، قرار اســت این هیئت 
به مدت ســه روز در پاکســتان اقامت داشته و در 
این مدت با مقام های ارشد سیاسی و نظامی این 
کشــور دیــدار و گفت وگــو کند. پیگیــری مذاکرات 
صلح بین االفغانی مهم ترین محور این سفر است.
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افول عقالنیت در اکوسیستم سیاسی آمریکا
ســرانجام رأی های الکتــرال انتخابات جنجالی ریاســت جمهوری۲0۲0 
آمریــکا نیــز به صندوق ریخته شــد تا بســیاری از امــا و اگر ها در زمینه 
احتمــال تغییــر نتایج انتخابات به پایان برســد. میچ مک کانل، رئیس 
جمهوری خواهــان در ســنای آمریــکا نیــز ایــن رونــد را با اعــالن تبریک 
بــه بایــدن تکمیل کرد تــا راه برای جمهوری خواهانــی که می خواهند به 
صــورت تدریجــی از ترامپ و جریان سیاســی وفــادارش فاصله بگیرند 
همــوار شــود. همزمــان تیــم انتقالــی بایــدن در حــال انتخــاب و نهایــی 
کــردن گزینه هــای خــود برای دولت بعدی اســت. جدیدتریــن فردی که 
به کابینه اضافه شــده پیت بوتجیج، شــهردار ســابق شــهر ســاوت بند 
ایالت ایندیاناست که بایدن او را برای تصدی وزارت ترابری کابینه خود 
انتخاب کرده. بوتجیج رقیب بایدن در انتخابات درون حزب دموکرات، 
در صــورت تأییــد ســنا، نخســتین وزیــر همجنس بــاز در تاریــخ آمریکا 
خواهد بود. ترکیب کابینه دولت بعدی آمریکا را می توان به سه قسمت 
اصلی تقسیم کرد. بخش اعظمی از کابینه افرادی هستند که در تیم 
معــاون اول اوبامــا با شــخص بایدن همکاری می کردند که حضورشــان 
بیشــتر در حوزه سیاســت خارجی و امنیت ملی به چشم می آید. این 
تیم حلقه اول مشاوران و استراتژیست های بایدن را تشکیل می دهد. 
بخش دوم تیم اوباماست که به دلیل تجربه بیشترشان در کار اجرایی، 
بــرای مدیریــت و ســر و ســامان دادن بــه فضــای بروکراتیــک انتخــاب 
شــده اند. تعــداد اندکــی هــم از نزدیکان بــه تیم کلینتون دعــوت به کار 
شده اند که بیشتر در تیم مشاوران اقتصادی حضور دارند. با این حال 
برخالف انتظار، از افراد نزدیک به برنی ســندرز یا جریان پراگرســیو در 
جنــاح چــپ دموکرات ها تاکنون کســی  به تیم دولت نپیوســته اســت. 
این در حالی است که این جریان سیاسی نقش جدی در بسیج آرای 
عمومی به نفع بایدن داشــته اســت. برخی معتقدند انتخاب بوتجیج 
نوعــی دلجویــی از ایــن جریان توســط تیم بایدن اســت. اما بوتجیج نه 
ارتباط ارگانیک و نه ایدئولوژیک با جریان پراگرســیو دارد. دموکرات ها 
بــه خوبــی می دانند دولت بایدن در بهترین حالــت، دولتی یک دوره ای 
خواهــد بــود، از همین رو برای آینده خود دســت به کادرســازی زده اند. 
آن هــا گزینه هایــی چــون کامال هریس و بوتجیج را بــرای آینده حزب به 
داخل کابینه دولت آورده اند تا بتوانند در انتخابات ۲0۲4 از آن ها برای 
تداوم حضور دموکرات ها در قدرت استفاده کنند. روند فعلی تحوالت 
سیاســی در آمریکا حاکی از رادیکال شــدن فضای سیاســی اســت. در 
شــرایط رادیــکال، گزینه هــای منســوب بــه انتهــای طیف های سیاســی 
شــانس بیشــتری برای پیــروزی دارند. شــاید بتوان گفــت دولت بایدن 
آخریــن دولــت معقــول در نظام سیاســی فعلــی آمریکاســت و با پایان 
یافتــن آن، اکوسیســتم سیاســی اجتماعــی ایاالت متحده دســتخوش 

تغییرات جدی خواهد شد.
آقــای بوتجیــج کــه به »شــهردار پیت« شــهرت دارد، یکــی از امیدهای 
حزب دموکرات برای آینده است و کار در کابینه بایدن، تجربه اجرایی او 
را افزایش خواهد داد. آقای بایدن پس از انتخابات درون حزبی، همواره 

از آقای بوتجیج ستایش کرده است.
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عکس نوشت

اعتراض سیاسی 
هنرمندان فرانسوی

صدهــا نفــر از کارکنــان بخش هــای فرهنگــی و هنــری 
فرانسه در اعتراض به محدودیت های اعمال شده برای 
جلوگیــری از شــیوع ویروس کرونــا در پاریس تظاهرات 
کردند. این در حالی اســت که فرانســه از روز سه شنبه 
بــا حکومــت نظامــی سراســری روبــه رو شــده اســت و 
عبــور و مــرور از ســاعت ۲۰ شــب تــا 6 صبــح روز بعــد 
ممنوع اســت. شــرکت کنندگان شعارهای »سینماها را 
بازگشایی کنید!«، »سالن های تئاتر را بازگشایی کنید!« 

و »لغو قرنطینه فرهنگ« سر دادند.

چهره

بدون تیتر

خبـر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت

 دکتر علیرضا رضاخواه / کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

خبـر

نیک پنــدار: بــا اعــالم آمادگــی »گادی آیزنکــوت« بــرای ورود 
به انتخابات آینده در فلســطین اشــغالی، حاال چهار رئیس 
گذشــته ستاد مشــترک ارتش رژیم صهیونیستی برای کنار 
زدن نتانیاهو به میدان می آیند. به گزارش تســنیم، نتانیاهو 
با لشکری از مخالفان روبه رو است که بیشتر آن ها ژنرال های 

ارتش رژیم صهیونیستی هستند.
موشــه یعلــون، یکــی از این افراد اســت که پیــش از این وزیر 
جنگ کابینه خود نتانیاهو بوده است. بی بی در سال ۲016 او 
را برای تصاحب کرسی های حزب لیبرمن قربانی کرد و پست 
را به آویگدور لیبرمن داد. یعلون- که بین ســال های ۲00۲ تا 
۲005، رئیس ستاد مشترک ارتش بود- در این ایام با خروج 
از لیکود از نمایندگی کنست استعفا و اعالم کرد قصد دارد با 
حزبی جدید وارد عرصه سیاسی شود. کمتر از دو سال بعد، 
لیبرمن نیز با نتانیاهو سازش نکرد و با خروج از کابینه او در 

دسامبر ۲018 موجب انحالل کنست و کابینه شد. 
بنــی گانتس کســی اســت کــه بیــن ســال های ۲011 تــا ۲015 
دهمیــن رئیس ســتاد مشــترک ارتــش رژیم صهیونیســتی 
بوده است. او که در دوره نخست وزیری نتانیاهو چهار سال 

ریاســت ستاد مشــترک ارتش را در اختیار داشت دو جنگ 
سنگین در سال های ۲01۲ و ۲014 را علیه نوار غزه رقم زد.

نامــزد دیگر، گابی اشــکنازی اســت. او نهمین رئیس ســتاد 
مشــترک ارتش رژیم صهیونیستی اســت که بین سال های 
۲00۷ تا ۲009 پیش از بنی گانتس، ریاســت ســتاد مشترک 
ارتــش را در اختیــار داشــته اســت. اشــکنازی نیــز هماننــد 
گانتــس، منتقــد جدی عملکرد نتانیاهو اســت. او در کابینه 
۲0۲0 نتانیاهو وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی است و 
حاال به همراه گانتس در کنست در حال مهیا کردن مقدمات 

تصویــب الیحه انحالل کنســت و برگــزاری انتخابات جدید 
اســت. گادی آیزنکــوت هــم یکی دیگــر از نامزدهــای نظامی 
اســت. او پیــش از بنی گانتــس بین ســال های ۲015 تا ۲018 
و در دولت نتانیاهو یازدهمین رئیس ســتاد مشــترک ارتش 
رژیم صهیونیستی بوده است. او کسی است که نخستین 
سند رسمی علنی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را منتشر 
کرد. آیزنکوت که به عنوان یک نظامی استراتژیست مشهور 
اســت از ســوی نتانیاهو برای ریاســت ســتاد مشترک ارتش 
معرفــی شــد امــا به مرور بــا او اختالفات متعــددی پیدا کرد. 
نظرســنجی ها نشــان می دهــد او در صــورت ورود بــه عرصه 
سیاســی قــادر خواهــد بــود بیــن 14 تــا 16 کرســی کنســت را 
بدســت آورد. این تعداد کرســی در کنار هشــت تا 9 کرســی 
گانتس و اشــکنازی و یک تا دو کرســی کنونی موشــه یعلون 
این نکته را بیان می کند که ژنرال های مخالف نتانیاهو در این 
شرایط ۲3 تا ۲۷ کرسی کنست را در اختیار خواهند داشت. 
این تعداد وقتی با ۲۲ کرسی »نفتالی بنت« و هفت کرسی 
آویگــدور لیبرمن جمع شــود به معنای کنــار زدن نتانیاهو از 

قدرت است.

روزگار سخت نتانیاهو برای رسیدن به نخست وزیری

خیزژنرالهابرایریاستبرصهیونیستها

دریـچـه

چــاپ  گاردیــن  روزنامــه 
بــه  گزارشــی  در  انگلیــس 
پیش دستی مردم این کشور 
نســبت به مسئوالن اشاره 
و هجــوم میلیونــی آن هــا را 
برای خرید سال نو میالدی 

و شــرکت در جشــن های مختلف پیش از برقراری مقررات 
جدید قرنطینه توسط دولت برجسته کرده است. نویسنده 
در همین زمینه وضعیت را بحرانی ارزیابی کرده و از جلسه 
فوق العــاده مقام هــای بریتانیــا خبــر داده اســت. همچنین 
دیوید اویلوو، بازیگر سیاه پوســت و مطرح انگلیســی که با 
بازی در نقش مارتین لوترکینگ در فیلم ِســلما به شــهرت 
رسید، در مصاحبه با گاردین، بریتانیا را بهترین مکان برای 

الپوشانی کردن نژادپرستی لقب داده است.

مجلــه اِگِینســت دِ کارِنــت 
ســازمان  بــه  وابســته 
سوسیالیستی سالیداریتی 
در آمریــکا کــه هــر دو مــاه 
یــک بــار به چاپ می رســد 
در تازه ترین شماره خود در 

پرونده ای فعالیت های بین المللی یهودیت توسط اسرائیل را 
زیــر ذره بیــن برده اســت. این مجله در مطلب خود با عنوان 
»قبالً آفریقای جنوبی اکنون اســرائیل« تالش نژادپرســتانه 
رژیم صهیونیستی در جهان را بسیار شبیه به فعالیت های 
آپارتاید در آفریقای جنوبی قدیم می داند. این مجله همچنین 
در مقاالت خود گسترش آتش سوزی های طوالنی و آینده ما 
و تأثیر همه گیری ویروس کرونا در خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپا را مورد بررسی قرار می دهد.

گاردین / انگلیس
پســت  واشــنگتن  روزنامــه 
صفحــه  اصلــی  گــزارش 
نخست خود را به برنامه های 
جــو بایــدن، رئیــس جمهور 
منتخب آمریکا در خصوص 
واکسیناســیون عمومــی در 

ایــاالت متحــده اختصــاص داده اســت. ایــن روزنامــه از قول 
بایدن می نویسد در 1۰۰ روز نخست ریاست جمهوری او 1۰۰ 
میلیون تزریق واکسن کرونا به انجام خواهد رسید، اما این مهم 
نیازمند اعتماد عمومی به انجام این کار است. نویسنده ابراز 
امیدواری کرده این اتفاق با کمک بزرگان حزب جمهوری خواه 
تسهیل خواهد شد. واشنگتن پست همچنین به عملیات 
اخیر هکرهای روسیه علیه آمریکا پرداخته و گفته آن ها نقاط 

ضعف سایبری آمریکا را نمایان کرده اند.

اگینست د کارنتواشنگتن پست / آمریکا

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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معاونت اداره کل ومدیریت  آموزش وپرورش شهرستان نیشابور در نظر دارد امور خدماتی وتنظیف مدارس   را 
از طریق مناقصه  به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

  نام س�ازمان مناقصه گذار: معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرس�تان نیشابور- واقع  در  نیشابور-
خیابان شهید جعفری

ش�رح مختصر موضوع مناقصه: تمامی اش�خاص حقوقی وحقیقی واجد شرایط می توانند از تاریخ 1399/9/27 
لغای�ت 1399/9/29به س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به نش�انی www.SETADIRAN.IR  مراجعه و نس�بت به 
دریافت اس�ناد مناقصه  اقدام نموده و تاس�اعت 14روز سه ش�نبه مورخ 1399/10/9 اسناد را تکمیل و در سایت 
بارگذاری نمایند و در صورت نیاز با ش�ماره تلفن 43332855-051 تماس بگیرند. الزم به ذ کر است کلیه مراحل 
برگ�زاری مناقص�ه  ب�ه ص�ورت الکترونیکی و از طریق س�امانه  مذکور انجام م�ی گردد ولی ضمان�ت نامه را باید 
بصورت دس�تی تا س�اعت 14 روز سه ش�نبه مورخ 1399/10/9 به نش�انی  نیشابور، خیابان ش�هید جعفری، اداره 
آموزش وپرورش شهرستان نیشابور، )کارشناسی پشتیبانی( تحویل و رسید دریافت نمایند.                                                                                                                 

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10روز چهارشنبه  1399/10/10 دفتر مدیریت 
مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی ب�ه مبلغ275.000.000ریال که قابل تمدید به 
مدت س�ه ماه باش�د  کلیه هزینه های آگهی روزنامه وکارشناس�ی رس�می داد گس�تری به عهده برنده مناقصه  می 

باشد.

آگهی مناقصه 

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیشابور

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

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

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

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

آگهی مناقصه عمومی
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1062687( 

آگهی تغییرات شرکت توکا تجارت نریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47536 و شناسه ملی 10380636626 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,09,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدمهدی زارع پورنصیرآبادی به نمایندگی از شرکت 
مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس به شماره ملی 2560093790 بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد حسنی به شماره ملی 
1249596939 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان هژبری به شماره ملی 0945100965 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
دوسال انتخاب شدند . کلیه اوراق،قراردادها و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، بروات ، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

,ع
99
09
91
8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1062225( 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2797 و شناسه ملی 10340062764

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای افشار شهبازی تک آبی به شماره ملی 4689586780 به سمت رئیس هیأت 
مدیره. آقای مهراب اسکندری به شماره ملی 4621364774 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری )سهامی عام(

به شناسه ملی 10680033968 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای بهزاد کوهی به شماره ملی 4621396481 به نمایندگی از طرف شرکت زرین ارمغان راهیان 
سعادت )سهامی خاص(به شناسه ملی 14008621423 به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای مهدی طاهری به شماره ملی 4610436310 )خارج از سهامداران( به سمت 
مدیر عامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، قرارداد و نظایر آن با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل ، همراه با مهر شرکت معتبر است. 
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بعیدی نژاد:

گزارش ضد ایرانی لندن  ارزشی ندارد
ســفیر جمهوری اســالمی در لندن با اعالم خبر ارســال یادداشت رسمی 
ایــران بــه وزارت خارجه انگلیــس در محکومیت گــزارش مغرضانه کمیته 
روابط خارجی پارلمان این کشور، گفت: این گزارش هیچ گونه مشروعیت 
و ارزشــی نــدارد و هماهنــگ کننــده آن بلندگــوی منافقیــن و جریان هــای 

برانداز است. 
به گزارش مشــرق، »حمید بعیدی نژاد« در توییترش در واکنش به گزارش 
مغرضانه کمیته  روابط خارجی پارلمان انگلیس در خصوص ایران نوشت: 
»گــزارش کمیتــه ای در پارلمــان انگلیس درباره ایــران، مصوبه و جمع بندی 
پارلمان انگلیس نیست و به مصوبه پارلمان هم تبدیل نخواهد شد«. وی 
افــزود: »ایــن گزارش در جمع بســیار محدودی بــا رهیافتی کامالً خصمانه 
و بــر مبنــای تحلیــل و توصیه های صهیونیســت ها و منافقین برای آخرین 

تأثیرگذاری ها بر تحوالت آینده تهیه شده است«.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن اضافه کرد: »تام توگندهات« هماهنگ 
کننده تهیه این گزارش، بلندگوی منافقین و جریان های برانداز اســت. گفتنی 
است کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در گزارشی مغرضانه تحت عنوان 
»بدون عدالت موفقیت ممکن نیست: روابط انگلیس با ایران« اتهاماتی را علیه 
نهادهای امنیتی ایران مطرح و خواستار اقدام هایی علیه جمهوری اسالمی شد. 
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