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 وداع با پیکر عالمه مصباح یزدی  
در حرم مطهر رضوی

 قدس خراســان  پیکر مطهر آیت اهلل مصباح یزدی، 
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری 
شب پیش وارد مشهد شد. آیت اهلل علم الهدی با حضور در 
فرودگاه شــهید هاشمی نژاد مشهد به استقبال پیکر این 

عالم ربانی رفت. همچنین شب گذشته طواف پیکر مرحوم 
آیت اهلل مصباح یزدی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
مروی تولیت آســتان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی 

 ............ صفحه 1 قدس خراسانبرگزار شد. گفتنی است...
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عضو شورای عالی سیاسی انصاراهلل خطاب به سعودی: گفت وگو با سمیه ذاکری، برگزیده جشنواره فیلم عمار سردار حاجی زاده:

:aحضرت محمد
فرشتگان همه 

نیکی های انسان ها را 
شماره می کنند مگر 
نیکی های مجاهدان 
را؛ زیرا از دانستن 
ثواب آن ناتوان اند. 
مستدرک الوسایل 
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پیش از آغاز مرحله دردناک 
صلح کنید

روایت نجات کشتی ایرانی 
از چنگ دزدان دریایی سومالی

کسی اجازه مذاکره 
بر سر توان موشکی ما را ندارد

 ............ صفحه 2

 طرحرایگانکردنقبوضکممصرفهابهتنهاییمنجربهعدالتیارانهانرژینمیشود 

غفلت از یارانه پنهان پرمصرف ها

در اجرای مصوبه 
هسته ای مجلس

غنی سازی
۲۰ درصدی 

به زودی 
کلید می خورد

 اقتصاد  به تازگی دولت مصوبه ای برای اعطای آب، برق و گاز رایگان به دهک های پایین 
جامعه را در دســتور کار قرار داده و آن را با عناوینی همچون برق یا گاز امید اطالع رســانی 
کرده است. هر طرح و برنامه ای که در حوزه سیاست گذاری دولت بخواهد مؤثر واقع شود، 
سه موضوع باید توأماً مدنظر قرار گیرد: 1. اهداف و چشم اندازهای طرح و اولویت بندی میان 
اهداف. 2. کارایی و اثربخشی ابزارهای مورد استفاده برای رسیدن به اهداف 3. جامعه هدف 
اجرای طرح. در طرحی که به تازگی توســط دولت با عنوان رایگان کردن قبوض آب، برق و 
گاز مطرح شــده به نظر می رســد دو هدف به  صورت ضمنی دنبال می شــده است: تشویق 

 ............ صفحه 6مشترکین کم مصرف که فرض شده است از دهک های پایین...

 سیاســت  معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 
ســازمان انــرژی اتمــی، از تــدارک کشــورمان بــرای 
آغــاز غنی ســازی اورانیــوم  20 درصدی بر اســاس 
مصوبه مجلس شــورای اســالمی خبــر داد. علی 
اکبر صالحی که در برنامه تلویزیونی »قرار قاسم« 
ســخن می گفــت، درباره آغــاز تولید ســوخت 20 

درصد و آمادگی...

فعالیت های زیر پوستی برای 
تصدی ریاست داغ است

فدراسیون 
ستاره دار 

یا فدراسیون 
پول ساز؟

کارشناسان از پیامدهای 
واگذاری بی برنامه مدارس 
به بخش خصوصی می گویند

نظارت دولتی 
غایب همیشگی 
مدارس غیردولتی

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 10

در 2020 دست کم 27 خبرنگار و کارمند 
رسانه ای در افغانستان کشته و زخمی شدند

کشورخطرها 
و خبرها

یـــادداشــت  روز
مهدی سالمی

به تازگی همکاری های پنهانی چین و عربستان سعودی در توسعه تدارکات هسته ای 
ریاض، نگرانی هایی را در سطوح بین المللی ایجاد کرده است. بر اساس گزارشی که 
ابتدا در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد، شرکت های چینی به عربستان در 

ساخت دستگاه استخراج...

درباره همکاری پنهانی اتمی 
چین و عربستان

 ............ صفحه 8

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر داردس�ه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب ش�رب و خدمات مشترکین در شهرستان های بجستان 
و تربت جام و گلبهار طبق جدول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1399/10/13 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 

بجستان
2099001446000116

14/417/463/073 ریال
چهارده میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و چهارصد و 

شصت و سه هزار و هفتاد و سه ریال
523.000.000 ریال 

)  پانصد و بیست و سه میلیون  ریال (

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 2
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان تربت جام

2099001446000117
27/641/480/878 ریال 

بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون و 
چهارصد و هشتاد هزار و  هشتصد و هفتاد و هشت ریال

920.000.000ریال 
)نهصد و بیست میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان گلبهار

2099001446000118
5/133/390/056 ریال 

پنج میلیارد ویکصد و سی و سه میلیون و سیصد و نود  
هزار و پنجاه و شش ریال

245.000.000 ریال
)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه:   1399/10/23 ب – مهلت تحویل پیشنهادها: 04  /1399/11     هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی   شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب سر چشمه ی حیات است ،بدون آب زندگی و جود نخواهد داشت.
  »آگهی مناقصه عمومی« نوبت اول
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آگهی مناقصــه- نوبت اول
)  ارزیابی كیفی  (  شماره مجوز :1399/5728

1( مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
و نص��ب   : توس��عه ش��بکه  2( موض��وع مناقص��ه 

انش��عابات ، نصب كنتور و رگالتور در سطح نواحی 
گازرسانی تربت جام، تایباد ،فریمان و سرخس 

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از 

سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور 
اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی

4(  دریاف��ت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی: از س��ایت مذكور 
از س��اعت 08:00 مورخ 99/10/13 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/20 

اعالم شده در سامانه ستاد
5(  بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات 

مربوط��ه مطاب��ق مندرجات آن: در س��ایت مذكور تا س��اعت 14:30 
مورخ 99/11/07 اعالم شده در سامانه ستاد

6(  نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت50659ه� هیأت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای 
ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد .
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن  ای��ن آگه��ی، در س��ایت
WWW.nigc-khrz.ir   امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب 
اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051

 تماس بگیرید.  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی
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آگهی مناقصه سوئیچ سیسکو
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه عملیات رنگ آمیزی
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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آ گهی مناقصه
تهیه و تحویل سه دستگاه سرور 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
) ups( ( منبع تغذیه بدون وقفه
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان خراسان رضوی

)سهامی خاص(

سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  )فشرده( یک مرحله ای
 )انجام امور خدماتی وپش��تیبانی بصورت حجمی س��ازمان فناوری اطالعات ایران( به ش��ماره مناقصه99/7 و 
شماره مناقصه در سامانه ستاد )20990010110000010( را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی 
پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد 

تاریخ 99/10/9 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18  روز پنجشنبه تاریخ: 99/10/18

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت: 18 روز  شنبه  تاریخ 99/11/4
جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت:10صبح  روز سه شنبه  تاریخ99/10/30       

در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان بازگشایی پاكتها: ساعت:   10 صبح روز سه شنبه  تاریخ 99/11/7

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت 
الف )ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار(: آدرس خیابان ش��ریعتی نرس��یده به پل سیدخندان ورودی 

شماره 22 سازمان فناوری اطالعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115801 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  )فشرده( یک مرحله ای 
)انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی(به شماره مناقصه99/7

 شماره مناقصه در سامانه ستاد )20990010110000010(

,ع
99
10
43
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م الف: 3171   شناسه آگهی : 1069042 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت 
دولت�ی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحل�ه ای با ارزیابی 
کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )WWW.SETADirAn.ir( انجام و به 

شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%
برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

اجرای پراکنده 6 کیلومتر شبکه جمع آوری
 فاضالب شهر اسفراین  اجرای شبکه جمع 

اوری فاضالب حدود 6000 متر -  احداث 
100 حلقه  منهول اجری و بتنی پیش 

ساخته و درجا – تجهیز و برچیدن کارگاه 
و سایر کارهای مطابق مشخصات فنی و 

دستور دستگاه نظارت

1227.066.746.976 ماه 

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران
 حداکث�ر ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه ف�وق الذکر اخذ و اقدام 
نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باش�د. روابط 

عمومی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
91
04
01

  آگهی ارزیابی كیفی )نوبت دوم(

ِ »آقا«  مطهری 
پرونده»قدس«ویژهرحلتعالمهمصباحیزدی

پیامتسلیترهبرانقالبدرپیدرگذشتآیتاهللمصباحیزدی
 ............ صفحه های  ............ صفحه های 22وو44وو55

 ............ صفحه 8
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سالمی: ضربه متقابل ما قاطع و مستحکم است      سرلشکر پاسدار حسین سالمی همراه با سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، در بازدید از یگان ها، سامانه ها و 
تجهیزات نظامی مستقر در جزیره ابوموسی، میزان آمادگی های دفاعی و رزمی آنان را  ارزیابی کردند.  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان را رها 

نخواهیم کرد، گفت: ما هم در عمل نشان داده ایم و هم در بیان اعالم می کنیم هر عملی که از سوی  دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم.

مهدی خالدی: معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی، از تدارک کشورمان برای 
آغاز غنی سازی اورانیوم  20 درصدی بر اساس 
مصوبه مجلس شورای اسالمی خبر داد. علی 
اکبــر صالحی کــه در برنامه تلویزیونــی »قرار 
قاســم« ســخن می گفت، دربــاره آغــاز تولید 
ســوخت 20 درصد و آمادگی ســازمان گفت: 
»نامه ای به نماینده جمهوری اسالمی در وین 
داده ایــم که تســلیم آژانس بشــود. بازرســان 
بیایند فک پلمب کنند. تحت نظارت آژانس 
در آینــده نزدیــک باید کپســول گاز اورانیوم را 
تعویض کنیم. ما باید مصوبه مجلس را اجرا 
کنیــم، امــا رئیس جمهــور باید دســتور اقدام 
صادر کند. ما سرباز نظام هستیم و دستمان 
روی ماشه است. خیلی سریع می توانیم کار 

را شروع کنیم«. 

طعنه مقام روس به آژانس»
تأییــد رســمی برنامــه جمهــوری اســالمی در 
افزایش غنی ســازی پــس از آن صورت گرفت 
کــه خبرنــگار روزنامــه وال اســتریت ژورنــال 
شــامگاه جمعــه در توییتــی نوشــت: آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــه شــورای حــکام 
 اطالع داد که ایران در تاریخ 31 دسامبر 2020 
)11 دی 1399( نامــه ای ارســال کــرده و در آن 
از قصــد خــود بــرای تولید اورانیوم غنی شــده 
20 درصــد در فــردو در راســتای طرح مجلس 
ایــران خبــر داده اســت. ایــن توییت خبرنگار 
غربی به ســرعت بــا واکنش مقامات روســیه 
مواجه شد. روز گذشته نماینده دائم روسیه 
در ســازمان های بین المللــی مســتقر در وین 
 نیــز اعــالم کــرد ایــران تصمیم به غنی ســازی
20 درصــدی را بــه آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمی اطالع داده است. »میخائیل اولیانوف« 
در ادامه با طعنه به آژانس انرژی اتمی درباره 
افشــای اطالعــات محرمانه نوشــت: معموالً 
گزارش هــای محرمانــه در عــرض 10 دقیقــه 
بــه رســانه ها درز پیــدا می کند. امــروز طی دو 
ساعت این اتفاق افتاد. فردی که این گزارش ها 
را افشــا می کنــد یک انســان اســت؛ در حال 

استراحت در تعطیالت!

افزایش غنی سازی گامی ضروری »
 براســاس بنــد پنجــم متــن اصلــی برجــام، 

جمهوری اســالمی ایران تعهد داده بود که از 
2۷ دی 139۴ تا 2۶ دی 1۴09 در مدت 1۵ سال، 
ســطح غنی ســازی اورانیــوم را تا ســقف 3.۶۷ 
درصد نگه دارد. البته این تعهد در قبال رفع 
تحریم ها پذیرفته شده بود و حاال که تحریم ها 
بازگشته اند دیگر دلیلی برای پایبندی ایران به 
برنامه 1۵ ساله ارائه شده به آژانس و از جمله 
حفظ ســطح غنی ســازی 3.۶۷ درصــد وجود 
ندارد. محمدصادق کوشکی با ذکر این مقدمه 
در گفت وگو با قدس گفت: افزایش غنی سازی 
حق ایران و یک پروســه کامالً طبیعی اســت. 
این تحلیلگر سیاست خارجی ادامه داد: هر 
کشوری در قبال پذیرش عضویت در معاهده 
منع گسترش تسلیحات هسته ای )NPT( به 
طــور طبیعــی از حق بهره منــدی صلح آمیز از 
انرژی هسته ای برخوردار می شود. این موضوع 
درباره جمهوری اسالمی هم صادق است. وی 
بــا بیــان اینکه غنی ســازی 20 درصــدی گامی 
دیرهنــگام ولــی ضــروری و مناســب اســت 
تصریح کرد: سال 139۶ ما مطمئن شدیم که 
برجام هیچ کارایی و حاصلی نخواهد داشت. 
ما حق غنی ســازی خود را به دلیل اعتماد به 
برجــام مدتی بدون اســتفاده رهــا کردیم، ولی 
از آنجــا کــه ایــن توافق در صحنــه عمل هیچ 
ثمره ای نداشت، ما می توانیم این حق را دوباره 

احیا کنیم. 
کوشــکی درباره افشــای محتوای گزارش های 

محرمانه ارسالی جمهوری اسالمی به آژانس 
هم گفت: این موضوع اتفاق عجیبی نیست. 
این رویه به مرور در چند ســال گذشــته دیده 
شده و گاهی برخی گزارش ها پیش از انتشار 
رسمی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از رســانه ها ســر درآورده انــد. ایــن تحلیلگر با 
بیان اینکه »هانس بلیکس« که در سال های 
2003 – 2002 مســئول تیــم بازرســی اعزامی 
سازمان ملل به عراق بود یک جمله مشهور 
دارد، افزود: وی می گوید بازرسانی که از سوی 
آژانس وظیفه نظارت بر برنامه های هسته ای 
کشــورهای مختلــف را بــر عهــده دارنــد، در 
بهترین حالت جاسوس آمریکا و در بدترین 
حالت جاسوس رژیم صهیونیستی هستند. 
به این دلیل که بازرسان ابتدا گزارش های خود 
را به سازمان های جاسوسی که به آن وابسته 
هســتند، می دهنــد و بعد در اختیــار آژانس 
می گذارنــد. ایــن یــک رونــد اســت. یعنی اگر 
اطالعاتی که بازرســان از کشــور مورد بازرسی 
می برند، حفظ شود جای تعجب دارد. البته 
این نشان دهنده یک حقیقت تلخ هم هست 
و آن درستی نگرانی برخی تحلیلگران در مورد 
جاسوســی بــه جــای بازرســی از تأسیســات 

هسته ای کشورمان!

تهران باید درصد غنی سازی را باالتر ببرد»
محمدحســن قدیــری ابیانــه دیگــر تحلیلگر 

مسائل سیاست خارجی هم در دفاع از اقدام 
اخیر ایران معتقد است: غنی سازی 20 درصد 
در بخش های مختلف صنعتی از جمله تولید 
صفحــات ســوختی بــرای تولیــد رادیوداروهــا 
کاربــرد زیــادی دارد؛ پــس اقــدام ایــران کــه بــا 
اطــالع آژانــس صورت گرفته، براســاس نیات 
کامــالً صلح آمیز اســت. وی ادامــه داد: حتی 
من معتقدم تهران باید درصد غنی ســازی را 
از این هم باالتر ببرد. به طور نمونه برای تولید 
باتری هــای هســته ای که در کشــتی ها کاربرد 
دارد، به سوخت ۶0 درصد نیاز است. بهروز 
کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی 
سال گذشته گفته بود که ما توان غنی سازی 
اورانیوم را تا ۶0 درصد داریم و بر اســاس نیاز 
کشور و دستور مسئوالن آن را انجام می دهیم 

و این نکته باید مد نظر باشد.
قدیری ابیانه اما در واکنش به اظهارات برخی 
کارشناسان که مدعی اند اقدام ایران آن هم در 
اواخــر دوره زمامــداری دونالد ترامپ می تواند 
موجب افزایش تنش میان تهران و واشنگتن 
شــود هم عنــوان کــرد: این دو موضــوع کامالً 
مجزا هســتند. جمهوری اســالمی بر اساس 
نیــاز داخلــی و در چارچوب قانونی خواســتار 
تأمیــن نیازهای هســته ای اش هســت. نباید 
بــا ایــن پیش زمینــه کــه اقدام هــای مــا زمینه 
ناراحتی غرب را به دنبال خواهد داشت خود 

را محدود کنیم.  

در اجرای مصوبه هسته ای مجلس

غنی سازی 2۰ درصدی به زودی کلید می خورد

ِــِم الرّبانــی ثُلِــَم فــی االســالم ثُلَمــةً ال یَُســُدها َشــیءٌ. س وَ حیــَن مــات العال
رحلــت عالــم ربانــی و جلیل القــدر آیت هللا محمدتقی مصبــاح یزدی را به 
حوزه های علمیه و خانواده معظم ایشان تسلیت عرض می کنیم. خداوند 
رحمــت کنــد و ایشــان را بــه صلحــا و شــهدا و امامــان شــیعه ملحق کند. 

9350000054
خواستم بنویسم که حاج قاسم ازوقتی رسانه اى شد، شهید شد. ولی س

یــادم آمــد دکتــر فخــرى زاده که رســانه ای نبود! وغیر رســانه ای هم شــهید 
شد. 9150000278

هرگــز نمی شــود ســرد، ایــن داغ؛ داغ ســردار/ آن قاتــالن بی رحــم کــی س
می شــوند بــر دار؟/ بایــد ترامــپ قاتــل، زنده به گــور گــردد/ از خاورمیانه 
این فتنه دور گردد/ هربار پس کشیدیم آن گرگ خیره تر شد/ چشمان 
بی حیایش زشت و دریده تر شد/ شاید که با انتقام، آرام گردد این دل/ 
فــراق حــاج محســن داغی دگر بر ایــن دل/ این خاک پــاک، مهِد آزادگان 
مــرد اســت/ ویــن آتــش انتقام از داغ »آب ســرد« اســت. حبیب احدی. 

9150000110
ســال تمــام شــد ولی از اضافه حقــوق خدمات آمــوزش و پرورش خبری س

نشد. 9360000182
اصلی ترین رســالت مطبوعات جز خبر، شــناخت آسیب های اجتماعی س

است. ازکنار سربازی اجباری با چند پیام موافق و مخالف نگذرید. پسران 
ما یا به دلیل مهریه زندانند یا قدم آهسته می روند. 9150000032

خداوند نگهدار ســید محرومان آیت هللا رئیســى عزیز و بزرگوار باد که س
با فسخ قرارداد واگذارى شرکت تراورس راه آهن حدود ۶هزار کارگر مظلوم 
خط راه آهــن بــا خانواده هایشــان را از آن همــه مصیبــت وحق کشــى نجات 
دادند و خدا ذلیل و روســیاه کند کســانى را که در انتخابات براى چند تا 

رأى بیشترآن همه تهمت به ایشان زدند. 9160000054
چرا عیدی شاغل تأمین اجتماعى پنج برابر بازنشسته کشوری است؟! س

مگــر مــا حــق نداریم براى خود و خانواده کفش و لباس نو و آجیل و میوه 
و شــیرینی بخریــم و مســافرت برویــم؟ هزینــه درمــان و داروی ما هم زیاد 

است.  9150000625
20۷ پانورامای اتوماتیک تحویل تیرماه را با ۶ماه تأخیر و جریمه دیرکرد س

ناچیز 2۵2 میلیون قیمت گذاری کردند؛ در حالی که نوع دستی آن در تیرماه 
1۵۶ میلیون قیمت گذاری شده بود. لطفاً پیگیری کنید. 9170000245

لطــف کنیــد مســئوالن دولتــی آخر عمــر خدمتــی، قدمی بــرای کارگران س
ســاختمانی و قشــرهای زحمتکــش جامانــده از ســهام عدالــت عادالنــه 
بردارید تا مشــکل این ها حل شــود. من در ســاختمان ها کار می کنم و هر 

روز با این ها سروکار دارم. 09150009211

دلیل تحرکات نظامی جدید آمریکا در خاورمیانه چیست؟

آخرین تقالی بازنده بزرگ
اگرچــه مجمع برگزیننــدگان آمریکا 
)الکتــرال کالــج( چنــد هفتــه پیــش 
بــا نســبت 30۶ در مقابــل 232 رأی 
بــر پیــروزی جــو بایــدن در انتخابات 
نوامبــر  ســوم  جمهــوری  ریاســت 
گذشــته )13 آبان( آمریــکا در رقابت 
بــا دونالــد ترامــپ مهــر تأییــد زدند، 
اما همان گونه که قابل پیش بینی به 
نظر می رســید، مستأجر کنونی کاخ 
ســفید به این راحتی ها حاضر به پذیرش شکســت نیســت. ترامپ نه تنها 
پیروزی بایدن را به رسمیت نشناخته، بلکه کارزار حقوقی گسترده ای علیه 
آنچه وی »تقلب بزرگ« در نظام فاســد انتخاباتی ایاالت متحده می خواند 
به راه انداخته است. با این حال، در حالی که تاکنون تمام اقدام های داخلی 
ترامپ و از جمله امکان اعالم حکومت نظامی با هدف حفظ جایگاهش به 
شکست انجامیده، ناظران بین المللی نسبت به ماجراجویی رئیس جمهور 
آمریکا در صحنه خارجی و به راه انداختن جنگی محدود با هدف ماندن در 
قدرت هشدار می دهند. پیشتر برخی رسانه های آمریکایی و از جمله روزنامه 
»نیویــورک تایمــز« نیز از احتمال حمله نظامی دولت ترامپ به تأسیســات 

هسته ای ایران سخن گفته بودند.

فضاسازی رسانه ای غرب علیه ایران»
در آخرین مورد »وین الن روت« تاجر، سیاســتمدار و شــخصیت رادیویی 
آمریکایی روز جمعه با انتشار توییتی با موضوع ایران نوشت: »با بهترین 
دوست خود، ترامپ صحبت کرده ام. اتفاق بزرگی رخ خواهد داد«. وی در 
ادامه نوشته است: »برای آتش بازی آماده شوید. این جالب ترین ماه تاریخ 
خواهد بود. ترامپ بدون جنگ سقوط نخواهد کرد«. نشریه »آتالنتیک« 
هــم هفتــه گذشــته در مقاله ای با اشــاره بــه تحرکات اخیر ارتــش آمریکا و 
اعزام بمب افکن های راهبردی بی ۵2 با فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر به 
خاورمیانه نوشته بود: »دونالد ترامپ درصدد است تا فضای هرج و مرج و 

بی نظمی را تا حد ممکن پیش از ترک کاخ سفید ایجاد کند«. 
فضاســازی رســانه ای و خبــری دربــاره حملــه به ایــران از ســوی مقامات و 
رســانه های آمریکایــی در حالــی بارهــا دنبــال شــده کــه به گفته بســیاری 
از ناظــران و تحلیلگــران بین المللــی، واشــنگتن ریســک اقــدام نظامــی 
علیــه ایــران را نخواهــد پذیرفــت. با این وجــود، بازی بــا واژه جنگ آن هم 
در واپســین روزهــای زمامــداری اقــدام تنبیهــی ترامــپ علیــه آن دســته 
از شــهروندان آمریکایــی خواهــد بــود کــه در انتخابــات او را رد کردنــد و 
کارشــکنی ای از ســوی ترامــپ در مســیر کار جــو بایدن خواهــد بود. البته 
هشدار توییتری وین الن روت و دیگر رسانه های آمریکایی درباره احتمال 
اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اســالمی از یک جنبه دیگر هم قابل 
بررسی است و آن هشداری غیر مستقیم به مردم و مسئوالن این کشور 
اســت بــرای مهــار رئیس جمهــور خودسرشــان. ترامــپ نشــان داده بــرای 
مانــدن در قــدرت از هیــچ اقدام احمقانه ای دریغ نخواهــد کرد، اما حمله 
بــه کشــوری خارجــی بــرای یانکی هــا بی هزینــه نخواهــد بود و ایــن چیزی 
است که باید مد نظر باشد. در نهایت اینکه ترامپ در این مسیر تا کجا 
پیــش خواهــد رفت غیرقابل پیش بینی به نظر می رســد، اما اینکه وی در 
این وانفســای عظیمی که برای خودش درســت کرده که در تاریخ آمریکا 
بی ســابقه اســت، بتوانــد به وادی جنــگ با ایران یا هر کشــور دیگری گام 

نهد، با اما و اگرهای زیادی روبه رو است. 

واکنش خطیب زاده به اخبار جعلی»
نمایــش رســانه های غربــی علیــه کشــورمان در حالــی اســت کــه وزارت 
دفــاع آمریــکا )پنتاگــون( روز جمعــه از خروج نــاو هواپیمابــر »یو اس اس 
نیمیتــز« از خاورمیانــه و حرکت آن به ســمت پایــگاه دریایی »نورفولک« 
در ایالــت ویرجینیــا خبــر داد. تحلیلگــران ایــن اقــدام را ناشــی از تــرس و 
نوعی عقب نشــینی واشــنگتن در مقابل تهران در ایام ســالگرد شــهادت 
ســردار ســلیمانی تعبیــر کرده انــد. از ســوی دیگــر ســخنگوی وزارت امــور 
خارجه کشــورمان هم روز گذشــته به دروغ پراکنی های رســانه های غربی و 
به ویــژه گــزارش نیویــورک تایمز درباره احتمال اقــدام نظامی دولت ترامپ 
علیــه ایــران واکنــش نشــان داد و آن هــا را رد کرد. ســعید خطیــب زاده در 
صفحه توییتر خود نوشت: »واشنگتن تایمز باید پخته تر از آن باشد که 
اخبار جعلی نشر دهد و تعصبات ضدایرانی پخش کند، هرچند که این 
نشریه پیش از این نیز در ازای دریافت پول مطالبی از فرقه تروریستی و 
غیرقانونی منافقین منتشر کرده است. مخاطبان شما استحقاق مطالب 

بهتری را دارند«.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
آیت هللا مصباح یزدی

حکیم مجاهد و سالک 
طریق معرفت توحیدی

در پی درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم 
مجاهد، آیت هللا مصباح یزدی، رهبر معظم 
انقــالب اســالمی در پیامــی ایــن ضایعــه را 
تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت هللا 

خامنه ای به این شرح است:
بسم هللا الرّحمن الرّحیم. با تأسف و تأثر 
فراوان خبر درگذشــت عالم ربانی، فقیه و 
حکیــم مجاهــد، آیت هللا آقای حاج شــیخ 
محمدتقی مصباح یزدی را دریافت کردم. 
ایــن، خســارتی برای حوزۀ علمیــه و حوزۀ 
معــارف اســالمی اســت. ایشــان متفکری 
برجســته، مدیــری شایســته، دارای زبــان 
گویایــی در اظهار حق و پای با اســتقامتی 
خدمــات  بودنــد.  مســتقیم  صــراط  در 
ایشــان در تولید اندیشــۀ دینــی و نگارش 
کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز 
و اثرگــذار و در حضــور انقالبــی در همــۀ 
میدان هایــی کــه احســاس نیاز بــه حضور 
ایشــان می شــد، حقــاً و انصافــاً کم نظیــر 
خصلــت  پرهیــزگاری  و  پارســایی  اســت. 
تــا  جوانــی  دوران  از  ایشــان  همیشــگی 
آخــر عمــر بــود و توفیــق ســلوک در طریق 
معرفــت توحیــدی، پاداش بــزرگ الهی به 

این مجاهدت بلند مدت است.
اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی 
و عزیز هستم، به خاندان گرامی و فرزندان 
صالــح و دیگــر بازمانــدگان ایشــان و نیز به 
شاگردان و ارادتمندان این معلّم بزرگ و به 
حوزۀ علمیه تســلیت عرض می کنم و علوّ 
درجات ایشــان و مغفرت و رحمت الهی را 

برای ایشان مسئلت می نمایم.
سیّدعلی خامنه ای
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 نماز رهبر انقالب »
بر پیکر آیت اهلل مصباح

همچنین دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
انتشــار  بــا  العظمــی خامنــه ای  آیــت هللا 
عکــس و خبــری اعــالم کــرد رهبــر معظــم 
انقالب اســالمی ســحرگاه دیروز در حیاط 
دفتــر رهبری با رعایت کامــل پروتکل های 
اعالمــی و بــا حضــور پنــج نفــر، بــر پیکــر 

آیت هللا مصباح یزدی نماز اقامه کردند.

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه:

هزاران جوان را به سالح 
دفاع از ارکان معرفتی 

انقالب اسالمی مجهز کرد

رئیــس قــوه قضائیــه در پیامــی درگذشــت 
»عالــم ربانــی« و »هدایتگــر هــزاران جــان 
عاشق«، آیت هللا محمدتقی مصباح یزدی 

را تسلیت گفت. 
والمســلمین  حجت االســالم  پیــام  در 
سیدابراهیم رئیسی آمده است: شأن و رتبه 
عالــی آیــت هللا مصبــاح یــزدی در حکمــت، 
فقه، عرفان و اخالق که به تعبیر رهبر معظم 
انقالب خأل عالمه طباطبایی و شهید مطهری 
را در دوران ما پر می کند، موجب نشد تا این 
معلم بزرگ به درس و بحث بسنده کند، بلکه 
آنچــه را در مقــام علــم آموخته بــود، در مقام 
عمل در دفاع از انقالب اسالمی و رکن رکین 
والیت فقیه بذل کرد، به نحوی که در مقابله 
بــا هجمه فکــری غرب و غرب گرایــان، در کنار 
تربیت شــاگردانی مهذب، هزاران هزار جوان 
دغدغه مند را به سالح دفاع از ارکان معرفتی 
انقالب اسالمی مجهز و به سدی محکم در 

برابر این هجوم مبدل کرد.
وی افزوده است: شجاعت این فقیه برجسته 
در بیــان حــق و حقیقــت و بی توجهــی بــه 
مالمت کننــدگان و از ســوی دیگــر غیــرت این 
مــرد بــزرگ در دفــاع از والیــت حقــه فقیــه، 
حضــرت امام خمینی و رهبر معظم انقالب، 
بــه میزانــی مؤثــر و عمیق بــود کــه او را به خار 
چشم دشمنان این نظام و انقالب مبدل کرد 
تا از هیچ تالش و کوششی برای تخریب و ترور 

شخصیت این عالم وارسته کوتاهی نکنند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
گفت: مذاکره برای توان موشــکی کشــور خط قرمز اســت و 
کسی اجازه آن را ندارد و غلط می کند کسی بخواهد در این 

زمینه مذاکره کند.
به گزارش تسنیم، سرتیپ امیرعلی حاجی زاده که با المنار 
مصاحبــه می کــرد، افــزود: جمهــوری اســالمی ایــران بنــا بر 
فرمایش رهبر معظم انقالب، از هرکس که در خط مقابله با 
رژیم صهیونیستی باشد، حمایت خواهد کرد. غزه و لبنان 
هم در خط مقدم این نبرد هستند و هرآنچه از توان موشکی 
در غزه و لبنان می بینید با حمایت جمهوری اسالمی ایران 
صورت گرفته است. وی ادامه داد: ما به همپیمانان و دوستان 

خود در جبهه مقاومت، به جای ماهی یا ماهی گیری، ساخت 
قالب ماهی را یاد دادیم و آن ها االن این توانمندی و فناوری ها 

را در اختیار دارند.
فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه  تصریــح کــرد: امــروز در 
فلسطین دیگر به جای سنگ از موشک استفاده می شود و 
همین موجب ترس همه مسئوالن رژیم صهیونیستی شده 
است؛ چون توان امروز محور مقاومت دیگر مشابه 10 سال 
قبل نیست. وی اظهار کرد: وقتی رهبر انقالب فرمودند اگر 
غلطی از اسرائیل سر بزند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان 
می کنیــم، این یک فرمان سراســری بــود و ما باید این قدرت 
را ایجــاد می کردیــم و ایــن تالش سال هاســت کــه به صورت 

شبانه روزی در حال انجام است.
حاجی زاده گفت: در جریان حمله به عین االسد ما برای جواب 
آمریکایی ها آماده بودیم و همه توان موشکی مان پای کار بود 
و اگر آن ها پاسخ می دادند، همه پایگاه هایشان از اردن تا عراق 
و خلیــج فــارس و همــه ناوهایشــان حتی در اقیانــوس هند را 
می زدیم.وی درباره همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی، به آن ها توصیه کرد سیاســت خود را 
اصــالح کننــد و گفت: آمریکا برای هیچ کجــا امنیت نیاورده 
و در اینجــا هــم اگــر اتفاقــی رخ دهد و جنگی صــورت بگیرد، 
برای ما پایگاه آمریکا با کشور میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتاً 

بیشترین آسیب را همین کشورهای عربی منطقه می بینند.

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

خبـر

خبر
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فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگو با »المنار«:

کسی اجازه مذاکره بر سر توان موشکی ما را ندارد

در ادامه واکنش هــای بین المللی به جنایت آمریکا 
حــاج  شــهید  ســپهبد  رســاندن  شــهادت  بــه  در 
قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس، یکــی از 
فرماندهــان حشــد الشــعبی از تظاهــرات گســترده 
مــردم عــراق در محکومیــت ایــن اقــدام خبــر داد. 
محمــد البصــری در ایــن بــاره گفــت: تظاهــرات روز 
یکشنبه 100 درصد مسالمت آمیز است و قصدی 
برای وارد شــدن به منطقه ســبز و حمله به سفارت 
آمریــکا در بغداد نیســت. وی افــزود: این تظاهرات 
نشــانه خشــم عراقی هــا از ترور فرماندهــان پیروزی 
برحــق  خواســته های  تظاهرات کننــدگان  و  اســت 
و مشــروع خــود را خطــاب بــه دولــت عــراق مطــرح 
می کننــد کــه در رأس آن هــا اعــالم نتایــج تحقیــق 
درباره ترور فرماندهان پیروزی اســت که با گذشــت 
اعــالم  هنــوز  فرماندهــان  ایــن  تــرور  از  ســال   یــک 

نشده است. 

نامه رهبر انصاراهلل به خانواده شهید سلیمانی»
فرارســیدن  بــا  کــه همزمــان  اســت  در حالــی  ایــن 
ســالگرد شــهادت فرمانده فقید نیروی قدس ســپاه 

پاســداران انقــالب اســالمی، عبدالملــک بدرالدیــن 
در  نیــز  یمــن  انصــارهللا  جنبــش  رهبــر  الحوثــی، 
ســلیمانی  شــهید  خانــواده  بــرای  کــه  یادداشــتی 
ارســال کــرد بــه وصــف صفــات برجســته فرمانــده 
بــزرگ محورمقاومــت پرداخــت. در بخشــی از ایــن 
یادداشــت آمده است: شهید حاج قاسم سلیمانی 
در مرحله انتظار )و منهم من ینتظر( ثابت قدم بود 
و تالش خســتگی ناپذیر و جان فشانی ایشان در راه 
خداونــد متعــال متجلی بود. اما در رابطه با مرحله 
پــس از انتظــار )و منهــم مــن ینتظــر( و بــه هنــگام 
منتقل شــدن به مرحله شــهادت در مســیر خداوند 
متعــال )فمنهــم من قضــى نحبه( باید ایــن نکته را 
عرض کنم که حاج قاسم )رضوان هللا تعالی علیه( 
بــه شــهادت ویــژه ای نائل آمــد؛ چرا کــه فرمان ترور 
او توســط یزیــد زمــان یعنی ترامــپ و آمریکا صادر 
ایــن جنایــت، ســربازان جنایتــکار  و عامــالن  شــد 
او همچــون شــمر بودنــد. حــاج قاســم )رضــوان هللا 
لطــف  شــد.  جاودانــه  تاریــخ  در  علیــه(  تعالــی 
 خداوند شــامل ایشــان شد که ســربازی از سربازان 

خداوند متعال باشد. 

خبر

ادامه واکنش های بین المللی به جنایت تروریستی آمریکا

تظاهرات گسترده عراقی ها 
در گرامیداشت شهدای مقاومت

همزمان با نخســتین ســالگرد شــهادت ســپهبد حاج 
قاسم سلیمانی مراسم گرامیداشت کنفرانس شهدای 
مقاومت در مشــهد مقدس برگزار شــد. در این برنامه 
بــا شــکوه کــه در حســینیه بیــت الزهــرا برگــزار شــد، 
طــالب و فضــالی مناطــق مختلــف پاکســتان حضــور 
یافتــه و بــر ضرورت پیــروی از آرمان های بلند شــهدای 
مقاومت تأکید کردند. در این گردهمایی بزرگ حجت  
االســالم دکتر ســید عقیل حیدر زیدی مشــاور رئیس 
جامعــه المصطفــی العالمیــه واحد مشــهد مقدس و 
حجت االســالم حسن مهدویان به شرح زندگی سردار 
دل ها پرداخته و ابعاد مهم زندگی ایشان را بیان کردند.

کنفرانس شهدای مقاومت



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

والیت پذیری و والیتمداری، مهم ترین پیام شهدا   خطیب حرم مطهر رضوی گفت: حمایت و اطاعت محض از والیت فقیه یکی از مهم ترین نکات مورد تأکید در وصیت نامه شهدا به ویژه شهید حاج قاسم 
سلیمانی است.حجت االسالم والمسلمین پناهیان در ویژه برنامه تبلیغی مذهبی حرم مطهر رضوی که جمعه شب در رواق امام خمینی)ره( برگزار شد، با اشاره به شخصیت واالی این سردار بزرگ ابراز کرد: شهید 

سلیمانی شخصیتی بود که اهمیت جایگاه والیت فقیه را در جامعه اسالمی به خوبی درک کرده بود و در همه مراحل زندگی مطیع محض ولی فقیه بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی

نخستین رویداد »پشتیبانی معنوی 
آسیب دیدگان اجتماعی« برگزار شد

»پشــتیبانی  رویــداد  نخســتین 
معنوی آسیب دیدگان اجتماعی« 
بــا همــکاری مرکــز امــور بانــوان و 
خانــواده آســتان قــدس رضــوی و 
قــرارگاه اجتماعــی امنیتی شــهید 
برونســی در یک دوره آموزشــی با 
عنوان »همدالنه« ویژه تشکل های 

مردمی برگزار شد.
سلســله  از  نشســت  نخســتین 
نشســت های »پشــتیبانی معنوی 

آســیب دیدگان اجتماعی« با رویکرد مهارت افزایی و توانمندســازی فعاالن و 
رابطــان خانــواده و ازدواج در تشــکل های اجتماعــی و گروه هــای خودجوش 
مردمی با حضور 60 نفر از فعاالن تشکل های اجتماعی حاشیه شهر مشهد 
در محل مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد.حسین اکبری، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه 
فردوســی مشــهد در این نشســت مطالبی را درباره آســیب های اجتماعی، 
ویژگی هــا و تفاوت هــای آن و وضعیــت آســیب های اجتماعــی در خراســان 
رضوی بیان کرد و گفت: مسائل اجتماعی ماهیت پیچیده ای دارند که یک 
جامعه شــناس به تنهایی نمی تواند مســائل را حل کند، بنابراین بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی و گروه های خودجوش ضروری اســت.وی احســاس 
محرومیت در افراد طبقات پایین جامعه و مناطق حاشــیه شــهر را یکی از 
دالیل وقوع انواع جرایم اجتماعی دانســت و افزود: نبود فرهنگی یکســان، 
ســاختار اجتماعــی، اقتصادی و شــکاف طبقاتی از جمله عواملی هســتند 
که ســبب افزایش ســطح آســیب های اجتماعی می شــوند.اکبری در ادامه 
با ارائه آماری از آســیب های اجتماعی در خراســان رضوی و مشــهد، اظهار 
کرد: فعاالن تشکل های اجتماعی باید با شناخت مخاطبان در راستای حل 

مشکالت نواحی کم برخوردار اما پرآسیب تالش کنند.
همچنیــن در حاشــیه ایــن نشســت یوســف حســن زاده، مســئول برنامــه 
توانمندســازی تشــکل های اجتماعــی )همدالنــه( بــه خبرنــگار آســتان نیوز 
گفت: این برنامه با همکاری قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی، مرکز 
امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی و مؤسســه جوانان آســتان قدس 
رضوی طراحی شــده اســت که با محوریت پیگیری فعالیت های تشکل های 
اجتماعی فعال در حاشیه شهر دنبال می شود.وی با اشاره به اینکه در مسئله 
آســیب های اجتماعی نباید تک بعدی کار کرد بلکه باید هر فرد آســیب دیده 
به یک پشــتیبان معنوی و مددکار مبدل شــود، گفت: این دوره آموزشــی در 
قالب 10 نشست با عنوان رویداد »پشتیبانی معنوی آسیب دیدگان اجتماعی« 
برنامه ریزی شده و با شعار »هر آسیب دیده اجتماعی یک پشتیبان معنوی« 
در حال اجراست.حسن زاده گفت: این نشست ها با حضور استادان برجسته 
و بــا پرداختــن بــه موضــوع آســیب های اجتماعــی در حوزه هــای تخصصــی 
همچــون شــناخت آســیب ها، مهارت هــای ارتباطــی، شخصیت شناســی، 
آمــوزش روش کار اصولــی، مسئله شناســی و ... بــه صورت هفتــه ای یک روز 
برگزار خواهد شد.وی افزود: خیریه ها، مراکز نیکوکاری، جلسات و روضه های 
ازدواج آســان، گروه هــای ســبک زندگــی، ســمن ها،  خانگــی، تشــکل های 
کانون هــای فرهنگــی خانــواده و کانون هــای خانــواده در بســیج، مخاطبــان 
دوره آموزشــی »همدالنــه« هســتند.برگزاری کارگاه آموزشــی و اولویت بنــدی 
موضوعــات مؤثــر در کاهــش آســیب های اجتماعــی از دیگــر برنامه هــای 
اجرایی برای فعاالن تشــکل های اجتماعی شــرکت کننده در این رویداد بود.

وجود بیماری های واگیر در دنیا پیشــینه ای 
طوالنــی دارد. در کنــار شــیوع هــر بیمــاری، 
ســابقه ای از تالش های انســانی برای مهار و 
فائــق شــدن بــر آن وجود دارد. بــرای همین 
اســت که بشــر امــروزی بــر بســیاری از این 
بیماری هــا پیــروز شــده و آن ها را ریشــه کن 

کرده است.
از زمان شیوع کرونا در جهان و ایران، درکنار 
تالش ها برای مهار آن، با توجه به اینکه هر 
بیمــاری واگیــر بــر ســبک زندگی سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصادی مــردم آن دوره اثرات 
فــراوان می گــذارد؛ مستندســازی وضعیــت 
مــردم در زمان شــیوع این بیمــاری در رأس 
برنامه هــای آرشــیوهای دنیــا قــرار گرفــت و 
دستورالعمل هایی برای شیوه مستندسازی 

و ثبت تجربیات ایام کرونا تدوین شد.
مرکز اســناد آســتان قــدس رضــوی، در این 
راســتا از زمان شــیوع این بیماری در ایران، 
از اســفند ســال 1398، برنامه مستندسازی 
ثبــت زیســته در ایــام کرونــا را در محورهای 

مختلف برعهده گرفت.

تهیه مستندات از سطح جامعه»
رئیس اداره اســناد رضوی در این خصوص 
گفــت: تهیه بانــک ســؤاالت مصاحبه برای 
هــر قشــر اجتماعــی یکــی از اقدامــات ایــن 

مجموعه است.
و  فیلــم  تهیــه  داد:  ادامــه  محبــوب  الهــه 
عکــس از وضعیــت مــردم، به ویــژه اطــراف 
حــرم مطهر، تغییراتی که در ظاهر مردم به 
لحــاظ اســتفاده از ماســک و دســتکش رخ 
داده، تعطیلی هتل ها و اصناف، مصاحبه با 
کسبه و هتلداران اطراف حرم درزمینه تأثیر 
این تعطیلی ها بر زندگی اقتصادی ایشان و 
مصاحبه با کارگران روزمزد از جمله اقدامات 
این مرکز در خصوص مستندسازی شرایط 

جامعه در روزهای کرونایی است.
وی همچنین به تهیه نزدیک به 300 عکس 
از شــرایط و وضعیت هــای مختلــف جامعه 

متأثر از کرونا نیز اشاره کرد که توسط مرکز 
اســناد و مطبوعات رضــوی صورت پذیرفته 
اســت. عــالوه بــر ایــن، مصاحبه بــا مدیران 
آســتان قــدس در خصــوص اقداماتــی کــه 
در ایام کرونا برای پیشــگیری از شــیوع این 
بیمــاری در حــرم مطهــر انجــام داده انــد نیز 
بخــش دیگــری از فعالیت های مرکز اســناد 
در مستندســازی وقایــع حــرم در روزهــای 

کرونایی است.

همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد»
وی اضافــه کــرد: بــرای ثبت ایــن تجربیات، 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز با مرکز 
اســناد آســتان قــدس رضــوی وارد همکاری 
همــکاری،  ایــن  نخســت  محــور  در  شــد. 
تمامــی فعالیت هایــی کــه این دانشــگاه در 
ســطح مشهد و خراســان رضوی برای مهار 
این بیماری انجام داده شــامل آیین نامه ها، 
پیام های ســالمتی، دســتورکارها، بازدیدها، 
پوســتر و بروشــور در  زمینــه اطالع رســانی 
بیمــاری، فیلم هــا و عکس از مراکــز درمانی 

و بیماران به مرکز اســناد ارائه شــده اســت. 
مصاحبــه کارشناســان مرکز اســناد آســتان 
قــدس رضــوی با خانواده شــهدای ســالمت 
مشــهد و نیــز پزشــکان و پرســتاران مدافــع 

سالمت محور دوم این همکاری است.
وی اظهــار کرد: دكتر آريانی همســر شــهيد 
دكتــر يحيــوی، خانــم مصطفايــی همســر 
عقيلــی  محســن  شــجاعی،  دكتــر  شــهيد 
اطــاری  اللــه  عقيلــی،  دكتــر  شــهيد  پســر 
خواهــر شــهيد دكتــر اطــاری و زهــرا كرانــی 
دختر شــهيد صحافی مقدم پرستار مدافع 
ســالمت، از جملــه افــراد خانــواده شــهدای 
مدافع ســالمت بودند کــه طی مصاحبه به 
ابعاد مختلف شــخصیت و فعالیت عزیزان 

سفرکرده خود اشاره داشتند.

ثبت تجربیات کادر درمان»
مدیر روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی 
مشهد که به همکاری با مرکز اسناد رضوی 
بــرای ثبت مســتندات ایــن روزهــا پرداخته 
نیــز در ایــن بــاره گفــت: بــا توجــه بــه اینکه 

بســیاری از تجربیــات و خاطــرات پزشــکان 
و کادر درمــان مــا در ایــن روزهــای کرونایــی 
ارزش تاریخــی دارد و ثبــت آن بــرای انتقال 
به نسل های آینده ضروری است، این طرح 

در دستور کار قرار گرفته است.
دکتــر مســعود زحمتکــش، با دعــوت از آن 
دســته از پزشکان و پرســتاران مشهدی که 
تجربیــات و خاطرات ارزشــمندی در جریان 
مواجهــه بــا بحران کرونا دارنــد، اضافه کرد: 
کادر بهداشــت و درمان به ویژه پزشــکان ما 
در این بحران با شجاعت و اقتدار ایستادند 
و بــا بــه خطــر انداختــن جــان خــود، حافظ 
ســالمت و جان هموطنانمان شــدند، از این 
ایــن فداکاری هــا و رشــادت ها در  رو ثبــت 

تاریخ، وظیفه ماست.
وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس روایت 
فتح به هنر شــهید آوینی تولید شد که اقدام 
به ثبت وقایع و رویدادهای آن دوران می کرد، 
ثبــت اســناد و وقایــع ایــن روزهــا نیــز روایــت 
فتح دوران دفاع مدافعان ســالمت اســت که 

بیان کننده ایثار و فداکاری آن هاست.

رئیس اداره اسناد رضوی خبرداد  

تجهیز منازل مسکونی مستندنگاری  تجربیات کادر درمان در گنجینه اسناد رضوی
نیازمندان در محمودآباد

خادمیــاران رضــوی محمودآبــاد، منــزل 
مســکونی دو نیازمنــد ایــن شهرســتان 
ایــن دو منــزل  را تجهیــز کردند.اثاثیــه 
مســکونی که در اثر آتش سوزی به کلی 
از بیــن رفته بــود، با هزینــه 200 میلیون 
ریال توســط خادمیاران این شهرســتان 
ایــن  ســاختمان های  بــه  شــد .  تأمیــن 
واحدهــای مســکونی نیــز آســیب هایی 
وارد شــده بود که چندی پیش عملیات 
از  بــه همــت تعــدادی  بازســازی آن هــا 
خادمیاران و با مساعدت خیران محترم 
انجــام شــد .گفتنی اســت مدتــی اســت 
جمــع آوری اثاثیه مازاد مردم و رســاندن 
خادمیــاران  توســط  نیازمنــدان  بــه  آن 

محمودآبادی در حال انجام است.

سردار دل ها بر بوم 
خادمیار اصفهانی 

خادمیــار هنرمنــد اصفهانــی همزمــان با 
برگزاری اجتماع بزرگ خادمیاران رضوی 
در گلستان شهدای این شهر، تصویری از 
خادم الرضا شــهید حاج قاسم سلیمانی 
خلــق کرد.فــرزاد بهمــن زیــاری، خادمیار 
اصفهانی که بیش از 20 سال تجربه خلق 
آثار نقاشــی و طراحــی دارد، درباره اثرش 
گفــت: بــا توجــه به ارادتــی که به ســردار 
حاج قاسم سلیمانی داشتم می خواستم 
ســالگرد  برگــزاری  در  کوچکــی  نقــش 
شــهادت ایشــان داشته باشــم. عشق به 
سرداری که دل های همه مردم را تسخیر 
کــرده موجب شــد طرح کشــیدن تصویر 
شهید حاج قاسم سلیمانی را با دبیرخانه 
کانون های خدمت رضوی مطرح کنم که 
بــا این برنامــه موافقت شــد .بهمن زیاری 
اضافــه کرد: این تابلو در ابعــاد 100 در 70 
 بــه صورت ســیاه قلم، با تکنیــک زغال و 
بــه صــورت لکــه ای در طول یک ســاعت 

نقاشی شد.

سرزمین آفتاب 

خبر

 یکشنبه  14 دی 1399 19 جمادی االول 1442 3 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9433 

م���درک تحصیلی اینجانب خدیج���ه نوذری فرزند 
کم���ال   ش ش ۹۱۹   ک���د مل���ی ۰۹۴۱۶۶۲۶۳۲ 
ص���ادره از ۱۷ مش���هد در دوره پیش دانش���گاهی 
رش���ته علوم تجربی، صادره از دبیرستان  شاهد 
وارثان نور در تاریخ ۳۰/ ۱۳8۶/۱۰ مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باش���د از یابنده تقاضا میش���ود 
اصل مدرک را به آدرس پیش دانشگاهی شاهد 

وارثان نور در ناحیه ۶ ارسال نماید.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 2 قم تاریخ انتشار:99/10/14
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بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای تعاونی دع��وت به عمل 
می آید در جلسه مجمع عمومی مذکور رأس ساعت 10 
روز چهار ش��نبه مورخ 99/11/15 با دستور جلسه ذیل 
در محل دفت��ر تعاونی واقع در خیابان امام – 16 متری 
آیت اله سعیدی نبش کوی 4 پالک 3 طبقه فوقانی اتو 
گاری مهزیار واحد یک ، با رعایت کلیه ش��یوه نامه های 

بهداشتی تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند .
الزم به ذکر اس��ت داوطلبین ، پس��ت بازرسی تعاونی 
می بایس��تی حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار 
آگهی مجمع نوبت اول با در دست داشتن مدارک الزم 
)1-گواهی عدم س��وء پیش��ینه 2-تصویر کارت ملی و 
شناسنامه و مدرک تحصیلی 3-سوابق مدیریتی ( به 
محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و نسبت به تکمیل و 

تحویل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.

نماین��ده                                 معرف��ی  جه��ت  اعض��ا  از  ی��ک  ه��ر  ضمن��ًا 
تام االختی��ار / وکیل خود به منظور حضور در جلس��ه                                    
فوق الذکر و اعمال رأی می بایس��تی به اتفاق یکدیگر 
)عضو و نماینده( حداکثر ت��ا تاریخ 99/11/14 به محل 
دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از اح��راز هویت و تأئید 
وکالتنام��ه ورقه ورود به جلس��ه جه��ت نماینده عضو 

صادر شود .
دس��تور جلس��ه : 1-اس��تماع گزارش بازرس و هیئت 

مدیره 
2-ط��رح و تصویب صورت های مال��ی منتهی به پایان 

سال 1398
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 هیئت مدیره 
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اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت 

مقرر تحویل گردد.

ف
شماره ردی

مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا

از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت ارزیابي 
کیفي و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه

کمیسیون مناقصه

199/10

تجدید مناقصه عملیات خاکي 
،آسفالت و ابنیه فني باند دوم محور 

طبس-عشق آباد)ورودي عشق 
آباد( هم زمان با ارزیابي کیفي

30 ماه118/000/000/000

تجمیع شده 
راه،باند فرودگاه و 
زیرسازي راه آهن 

سال99

5/100/000/000

 ساعت12 روز یك شنبه 
مورخ 99/10/14 الی  ساعت 

14 روز چهار شنبه 
مورخ 99/10/17

ساعت 13 روز
پنج شنبه 

مورخ 99/11/02

ساعت 10صبح روز
شنبه

مورخ 99/11/04

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220
               

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي-نوبت اول

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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ش�هرداری درگزدرنظرداردبه استنادمصوبه ش�ماره  135 مورخه 1399/09/25شورای محترم اسالمی شهردرگز 
یک قطعه زمین از امالک ملکی خود را به آدرس درگز- پش�ت س�الن ورزشی فریدونی ازطریق تجدیدمزایده 
كتب�ی به فروش برس�اند. متقاضی�ان میتوانندجهت اطالع از ش�رایط تجدیدمزایده ازتاری�خ 1399/10/14 روز 
یکش�نبه لغایت پایان وقت اداری روز س�ه شنبه مورخه 1399/10/23ازساعت 7:15 الی 14:15 به واحد حقوقی 
شهرداری مراجعه نمایند. متقاضیان با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحساب سپرده شهرداری درگز 3100002230000 
نزد بانك ملی برای هرقطعه پیشنهادات خود را مکتوب تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  1399/10/23 
به واحد حقوقی ش�هرداری درگز ارائه نمایند. ش�هرداری در قبول و یا رد یك یا كل پیش�نهادات مختار اس�ت. 
زمان بازگش�ائی پیشنهادات س�اعت 9 صبح روز چهار ش�نبه مورخ1399/10/24خواهدبود درصورتیکه برندگان 
اول ودوم وس�وم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نش�وند س�پرده آنان به ترتیب به نفع ش�هرداری ضبط خواهد 
ش�د. ضمنًا هزینه درج آگهی ها به هرتعداد در روزنامه و هزینه كارشناس�ی ملک بعهده برنده مزایده می باش�د.

 تلفن تماس 05146232801
1-یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5309 فرعی از 51 از 22  اصلی بمساحت 200 مترمربع 

كاربری ملک مسکونی می باشد –  به آدرس درگز-خیابان طالقانی سمت جاده كهنه قلعه سمت چپ , و 5% سپرده 
تضمین شركت درمزایده برای هرقطعه بمبلغ   105.000.000ریال 

آگهی تجدید مزایده

رمضان یزدان پناه- شهردار درگز

 ش��هرداری سبزوار در نظر دارد 
ب��ه اس��تناد بن��د)د( تبص��ره 4 
بودجه مصوب سال99نس��بت به 
ف��روش یک قطع��ه زمین واق��ع در انتهای 
کاملی��ا(  هت��ل  پیروزی)پش��ت  خیاب��ان 
از طری��ق مزای��ده کتب��ی اق��دام نمای��د.
ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��ترودریافت ف��رم مربوطه به 
واحدقراردادهای شهرداری مراجعه و یا با 
شماره تلفن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایند.مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده 
مع��ادل 230.000.000 ریال بصورت نقد یا 
اسناد خزانه یاضمانت نامه بانکی می باشد. 
ضمنًا ش��هرداری در رد ی��ا قبول هریک از 
پیش��نهادها مختار اس��ت. آخری��ن  مهلت 
ش��رکت در مزای��ده و تحوی��ل پاکت ه��ای 
پیش��نهادی به دبیرخانه ش��هرداری پایان 
وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ99/11/1 
می باشد. مزایده رأس ساعت 10 صبح روز 
پنجش��نبه م��ورخ 99/11/2در محل س��الن 

جلسات شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار ,ع
99
10
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 آگهی مزایده »نوبت اول«

برگ سبز سواری پژو405 به رنگ مشکی مدل 
1382به ش���ماره پالك ١2ایران 214ه 65 و ش 
موتور 12482026269و ش شاسی 82054294 
به مالکیت حلیمه آتش سخن مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط ميباشد. ,ع
99
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س���یکلت  موت���ور  سبز،س���ندکمپانی  ب���رگ 
آپاچ���ی180 م���دل 1392ب���ه رن���گ س���فید ش���ماره 
پالك25714/769 و ش موتور 0E6BD2198077و 
ش بدنهN2G***180P9211881 بنام محمد جواد 

حلیمی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط ميباشد. ,ع
99
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 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
اس��تنادبند)د(تبصره4بودجه  ب��ه 
مصوب سال99نس��بت ب��ه واگذاری 
8واحدتج��اری در زیرزمین،ی��ک واحد درطبقه 
همکف ویک واح��د درطبقه اول ارگ امیریه از 
طریق مزایده کتبی اقدام نماید.لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشترودریافت 
فرم مربوطه ب��ه واحدقراردادهای ش��هرداری 
مراجعه و یا با شماره تلفن05144241781تماس 
حاصل فرمایند.مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
باب��ت هری��ک ازواحدهامعادل5درص��د قیمت 
پایه بصورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هری��ک از 
پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت 
در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه ش��هرداری پایان وق��ت اداری راس 
 99/11/1 م��ورخ  چهارش��نبه  روز  س��اعت14:10 
م��ی باش��د. مزای��ده رأس س��اعت 10 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 99/11/2در محل سالن جلسات 

شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار ,ع
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 آگهی مزایده »نوبت اول«
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سه برگ سند موتورس���یکلت پرواز 125 رنگ مشکی 
مدل 95 به شماره پالک 22946 ایران 774 و شماره 
تن���ه 9510222 و ش���ماره موت���ور 401082 به نام اقای 
اس���معیل جعفرزاده گپی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قو
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ی 
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برگ س���بز موتور س���یکلت لیف���ان م���دل 1395 رنگ 
ش���ماره    99691/774 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  زرد 
شاس���ی  ش���ماره  و   0125NC5061256 موت���ور 
NC5***125N9522030 به مالکیت اکبر شجاعی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز، س���ند کمپانی و پالکت های داخل موتور 
خودروی 206 مدل 1390 رنگ سفید به شماره انتظامی 
276ب83 ایران 12  ش���ماره موتور 14190066355 و 
شماره شاسی NAAP03ED5CJ550511 به مالکیت 
حسین کوهستانی قلعه ئی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی پرای���د جی تی 
ایک���س آی مدل 1385 رنگ س���بز زیتونی به ش���ماره 
انتظامی 283ن19 ایران 36  ش���ماره موتور 1678411 
و ش���ماره شاس���ی S1412285933126 ب���ه مالکیت 
حمیدرض���ا قاس���می مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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مدرک فارغ التحصیل���ی اینجانب طاهره محمدی 
ارکانی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه7861 
ص���ادره از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته 
حس���ابداری صادره از واحد دانش���گاهی نیشابور 
به ش���ماره 139313000571 مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی واحد نیش���ابور به نشانی 

نیشابور جاده صومعه ارسال نماید. 
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به عنوان نخســتین پرســش شاید بد نباشد مختصری در مورد س 
شخصیت و سلوک عالمه مصباح برایمان بگویید. شما حدود دو 
دهــه مراودات نزدیکی با ایشــان داشــته اید و نکاتــی را دیده اید که 

شاید دیگران فقط در مورد ایشان شنیده باشند.
بدون تعارف بگویم کوچک تر از این هستم که در مورد شخصیت 
آیــت هللا مصبــاح حــرف بزنــم؛ چــرا کــه بزرگانــی از جملــه عالمــه 
طباطبایــی، حضــرت امام)ره(، حضــرت آیــت هللا بهاءالدینی، مقام 
معظم رهبری و دیگران در مورد ایشان سخنان و فرمایشات دارند. 
آنچــه در مــورد آیــت هللا مصبــاح خیلی به چشــم می آید جامعیت 
ایشــان اســت. وقتــی صحبــت از مباحــث علمی، فقهی، فلســفی، 
عرفانی، تفسیری، سیاسی و امثالهم می شود، آیت هللا مصباح در 

همه آن ها جزو افراد برجسته هستند.
 حضرت عالمه طباطبایی می فرمود که جناب 
آقــای مصبــاح در میان شــاگردان من همانند 
انجیر است؛ چرا که هیچ دور ریختنی ندارد. 
در جهات اخالقی از شاگردان خاص حضرت 
آیت هللا بهجت، آیت هللا بهاءالدینی و عالمه 
طباطبایــی بودند و اخالص ایشــان شــاخص 
همــه جنبه هــای اخالقی ایشــان اســت یعنی 
شــما نمی بینیــد که ایشــان کاری را در دفاع 
از خــودش انجــام بدهــد. در دهه هــای اخیر 
هجمه های زیادی علیه آیت هللا مصباح شد 
ولی جالب است که من ندیدم ایشان آمده 
باشند و از خودشان دفاع کرده باشند. شما 
منیت را در حیات علمی، اخالقی، سیاسی و 

اجتماعی آیت هللا مصباح نمی بینید. 
مــا کــه زندگــی ایشــان را از نزدیک شــاهد 
بودیــم، زهــد بــه معنــای واقعــی کلمــه آن 
هم در مورد شــخصی که امروز در شــرایط 
مــدرن بخواهــد ایــن همــه ارتبــاط داشــته 
باشــد دیــده می شــود. جالــب ایــن اســت 
کســی در ایــن اوِج بزرگی علمــی که عالمه 
ذوالفنون و صاحب شاگردان و آثار فراوانی 
در عرصه هــای مختلــف بودنــد، هرگــز این 
نشــد  موجــب  اخالقــی  و  عرفانــی  بزرگــی 
کــه ایشــان عرصه هــای عملــی، سیاســی و 
اجتماعی را رها کند و می توانیم بگوییم که جناب آقای مصباح 
حکیــِم عــارف در میدان هســتند چون اگر حکیمــی و عارفی در 
میــدان نباشــد بایــد در حکمــت، عرفــان و تقوایــش تردید کرد. 
حضرت آیت هللا مصباح عمیقاً این معنا از اســالم را درک کرده 
بودند که این حکمت، اخالق و اخالص قرار نیســت که در یک 
رابطــه فــردی انســان با خدا خالصه بشــود بنابرایــن وارد عرصه 
سیاســی و اجتماعی می شــدند و جالب است که همان اخالص 

در عرصه سیاســی به حرکت های ایشــان نورانیت می داد. 

یکی از تهمت هایی که به ایشان وارد می شد، بحث هایی ناظر س 
بر مشارکت ایشان در روند انقالب بود. هر چند اسناد و پاسخ های 
متقنی به این شــبهات ارائه شــده ولی شــاید بد نباشــد باز هم به 

آن اشاره کنید. 
آیــت هللا مصبــاح وقتــی کــه وظیفــه خــودش را در ایــن می دید که 
در عرصــه سیاســی روشــنگری کننــد و دســت بــه اقدامــی بزننــد 
دیگــر شــخص حقیقــی خــودش را نمی شــناخت و تمــام قــد بــه 
وســط صحنــه آمــده و دفــاع می کرد. همیــن جا الزم اســت بگویم 
کــه حضــرت آیت هللا مصبــاح برخالف هجمه هــا و تهمت هایی که 
دیگــران بــه ایشــان وارد می کنند و می گویند که ایشــان در انقالب 
نبــوده اســت، عالمه یکــی از انقالبیون اولیه بود. ایشــان در همان 
دهه 40 نشــریه ای را منتشــر می کنند و از آنجا روشــنگری هایی با 
روحیه مبارزه طلبی می کنند و جزو آن تیم سری 11نفره مبارزه علیه 
شــاه بودند. بیانیه هایی که علیه شــاه همان زمان آیت هللا مصباح 
کــه در اوج مــدارج علمــی و اخالقی منتشــر می کردند بــه اندازه ای 
است که ایشان را در رتبه دوم افرادی قرار می دهد که امضایشان 

پــای بیانیه هاســت. هیــچ گاه عظمت علمی و اخالقی ایشــان مانع 
دفاع ایشــان از امام و انقالب و تئوری والیت فقیه و شــخص مقام 
معظم رهبری نشــد یا اینکه این مدارج ســبب شــود تا ایشــان در 
این موضوع کم بگذارند. بنابراین مقام های علمی و عرفانی نه تنها 
مانع از این موضوع نشد بلکه در تمام این عرصه ها ایشان را وسط 
صحنه کشاند و ایشان به شکل های مختلف نقش آفرینی کردند. 

جناب الهی! شــما هشــت ســال نماینده ایشــان در طرح والیت س 
بودید. ثمره و نتایج این طرح که در واقع ایده عالمه مصباح است، 

چه بوده؟
یکــی از ویژگی هــای خــاص آیت هللا مصباح که شــاید کمتــر به آن 
اشــاره شــود این اســت که ایشان ســراغ کارهای ریشه ای و بنیادی 
می روند. اینجا نیز عالمه متوجه شــدند که آنچه ســبب اســتحاله 
جریــان ایمانــی در کشــور می شــود، اســتحاله مبانی تفکــر دینی و 
اندیشــه های بنیادین اســت. بعد که دوره طرح والیت را راه اندازی 
کردند؛ دقیقاً آن نقطه اساســی و بنیادینی که دشــمن داشت آنجا 
را خــراب می کــرد و هیــچ کس به آن توجه نداشــت. وقتی دشــمن 
بــه فوندانســیون و پِی یک ســاختمان حمله می کنــد، افراد متوجه 
نمی شــوند اما آیت هللا مصباح متوجه شــد که این ها ســراغ مبانی 

تفکر دینی رفته اند. ممکن اســت شــما در عمرتان چیزی در مورد 
معرفت شناســی و اپیســتومولوژی در دوره های معرفتی و آموزشــی 
نشــنیده باشــد ولی آیت هللا مصباح نخستین محور تربیِت فکری 
جوان ها را این می دانستند که باید روی معرفت شناسی کار کنند. 
چــرا؟ چــون دشــمن خــوب فهمیــده بــود کــه مــا در ایــن حوزه های 
بنیادیــن ضعیف هســتیم. اگر بخواهــم خالصه کنم یک مجموعه 
نظام مند و یک منظومه فکری را تعریف کردند که در این منظومه، 
سلســله مبانــی اندیشــه اســالمی بــه نحــو زنجیــروار، نظام منــد و 
مســتحکم در اختیار دانشــجویان قرار می گرفت. به تعبیری آنچه 
بــه عنــوان »طرح والیت« معروف شــده یــا دوره های آمــوزش مبانی 
اندیشــه اســالمی را ایشــان بنیان گــذاری کردنــد و جالب اســت که 
وقتی دانشــجویان می آیند و وارد این دوره ها می شــوند، به صورت 
دوره های 40روزه است و دانشجویان 12واحد درسی تفکر بنیادین 
را فرامی گیرنــد. مــن بایــد اذعــان کنــم در طول تاریخ اســالم چنین 
چیزی سابقه ندارد که کسی بیاید و یک منظومه فکری نظام مند 
از مبانی اندیشــه اســالمی را ارائه کند. درســت است که ایشان در 
این زمینه از استادان بزرگی چون عالمه طباطبایی و بزرگان فلسفی 
چون مالصدرا بهره مند شــدند ولی اینکه کســی بیاید و یک نظام 

فکری ترتیب دهد و کنار هم قرار دهد و زنجیره وار ادله اش را متقن 
کند و در اختیار دانشجویان ما قرار دهد، برای نخستین بار عالمه 
مصباح این کار را انجام دادند و جالب است که ما تحوالت بزرگی 
را شــاهد بودیــم. افــراد زیــادی با خودِ بنده گفت وگــو کردند و از این 
گفتنــد که به پوچی و نیهیلیســم رســیده بودند ولــی در این دوره ها 

تازه می فهمیدند که حقیقت اسالم چیست. 
حتــی برخــی می گفتنــد که انگار ما بــا دین جدیدی روبه رو شــدیم. 
عــده ای بــه خــود من گفتــه بودند که ما اصــالً دین را کنار گذاشــته 
بودیــم و فقــط یــک تعلق عاطفی و احساســی در دلمان نســبت به 

اسالم مانده بود ولی در این دوره ها متحول شدیم. 
آیت هللا مصباح می فرمایند که من در طول دوران 70 ساله طلبگی 
هیچ کاری بابرکت تر از طرح والیت ســراغ ندارم. من شــاید 20-30 
بار همین جمله را از زبان خودِ ایشان شنیدم و می گفتند این طرح 

والیت ثمره عمر 70ساله طلبگی من است. 

یک مســئله نیز خودِ تأســیس مؤسســه آموزشی پژوهشی امام س 
خمینی)ره( و تربیت نیروی نخبگانی و به نحوی مربی هست. 

بله، ایشــان مؤسســه امــام خمینــی)ره( را بنا کردند، کلی شــاگرد 

ایــن  بعــد  و  دادنــد  انجــام  فکــری  کادرســازی  نمودنــد،  تربیــت 
کادرســازی فکرِی تخصصی و نخبگانی را در اختیار ترویج مبانی 
اندیشــه اسالمی برای دانشــجویان، طالب، اعضای هیئت علمی 
و استادان حوزه و نخبگان مختلف قرار دادند. به نظرم کسی که 
بیش از همه کارِ ایشــان را درک کرد، رهبر معظم انقالب بودند. 
این طرح از همان سال 75 که نخستین دوره اش بنا شد تا امروز 
25 سال از اجرای آن می گذرد و در حقیقت ما داریم از تجربه ای 

به اندازه ربع قرن حرف می زنیم. 
رهبــر معظــم انقــالب نیــز نســبت بــه ایــن طــرح تعابیــر عجیبــی 
دارنــد و می فرماینــد کــه »کارهــای خوب بحمدهللا در کشــور زیاد 
داریــم امــا ویژگــی این کار طرح والیت که جنــاب آقای مصباح راه 
انداختــه، این اســت که بنیان ســازی می کند« بعــد می گویند: »آن 
قدر این طرح خوب، مفید و سازنده است که هر چه در مورد آن 

سرمایه گذاری بشود به نظر من زیاد نیست«. 
به واســطه مســئولیتی که در این طرح داشــتم باید به این نکته 
اشــاره کنــم کــه بعضــاً در رونــد اجرای طــرح والیت مشــکالتی به 
وجــود می آمــد، رهبــر انقالب خودشــان شــخصاً ورود می کردند و 
مشکالت را برطرف می کردند و احیاناً اگر کسی همراهی نمی کرد 

تذکرات جدی می دادند.
 حتی ایشان سال 97 تعبیر عجیبی به کار بردند و فرمودند: »این 
طرح والیت فرصت بزرگی برای نظام بوده، هست و خواهد بود«. 
این نشــان می دهد این کاری که ایشــان انجام دادند و آن را ثمره 
عمر طلبگی خودشــان می دانســتند کاری اســت که اثر خودش را 
در کشور گذاشت. آماری که اکنون در ذهنم هست و شاید دقیق 
نباشــد حــدود 70 هزار نفــر دانش آموخته این دوره های آموزشــی 
هستند. در دیدار تصویری، رهبر معظم انقالب در همین رمضان 
امســال فرمودند برای جلوگیری از انحراف باید دســت به تقویت 
مبانــی معرفتــی بزنید و در موقعیت های متفاوت گفتند این طرح 
والیــت مبانــی معرفتــی شــما را درســت می کند. در بحــث نیروی 
انســانی، کادرســازی و تشــکیالتی، رویکرد عالمــه مصباح، ایجاد 
تشکیالت فکری است که خود فصل جدایی است که از حوصله 

این مصاحبه خارج است. 

شــاید یکی از نخســتین کسانی که به مقوله »امنیت فرهنگی« س 
ورود کردنــد، عالمــه مصبــاح بودنــد. تمایزات عالمــه در ارائه مدل 

برای مقابله با تهاجم فرهنگی نسبت به سایران چه بود؟
مــن خیلــی مختصــر بخواهــم در مقوله امنیــت فرهنگی صحبت 

کنــم بایــد بگویــم ایــن خیلــی مهم اســت 
کــه ما بــرای مباحث فرهنگــی بفهمیم که 
اســالم برای رشــد فرهنگــی و برون رفت از 
چالش هــای فرهنگــی چــه راه حلــی دارد. 
در بحث هــای امنیــت فرهنگــی و مباحث 
تربیتی، الگوهای مختلفی مطرح می شود 
ولی مشــکل اینجاست که طراحان قاطبه 
ایــن طرح هــا اشــراف جامعی بــه حقیقت 
اســالم ندارنــد اما شــما در عالمه مصباح 
عقالنیــت  جامــِع  ایشــان  کــه  می بینیــد 
بــا  مأنــوس  و  قــرآن  تفســیر  اســالمی، 
در  هســتند.  بیــت)ع(  اهــل  روایت هــای 
همــان اوایــل دهه 70 زمانــی که رهبری از 
تهاجم فرهنگی صحبت کردند، یک عده 
از بچــه حزب اللهی هــا می رفتنــد و شــلوار 
لی هــا را قیچــی می کردنــد و مــوی بلنــد و 
بیــرون زده از روســری را کوتــاه می کردند. 

رهبــری دوبــاره از شــبیخون فرهنگــی حــرف زدنــد و بــاز یک عده 
بــه ایــن جنــس کارهــا روی آوردند در حالــی که در همان شــرایط 
آیت هللا مصباح برای بحث امنیت فرهنگی و مقابله با شــبیخون 
فرهنگــی دشــمن آمدنــد و اوالً در بحــث علــوم انســانی اســالمی 
مؤسســه امــام خمینــی)ره( را راه انــدازی کردند و صدهــا و هزاران 
نیــرو تربیــت کردنــد و دوماً در کــِف جامعه و بــه خصوص فضای 
دانشــجویی، طــرِح والیــت را راه انداختنــد. ایــن مصــداق همــان 
امنیت فرهنگی اســت. اینکه رهبــری فرمودند: »آیت هللا مصباح 

عقبه تئوریک نظام هستند« دقیقاً معنایش این است. 
عقبــه بــه افــرادی اطــالق می شــود کــه بــه مبانــی اســالم، قــرآن و 
روایت ها اشراف دارند و مسائل را خوب فهم می کنند. با گذشت 
سه دهه از هشدارهای رهبری نسبت به شبیخون فرهنگی هنوز 
کــه هنــوز اســت خیلــی از مســئوالن نمی دانند که رهبــری کجا را 

هدف قرار داده اند.
 آیــت هللا مصبــاح دو کار بــزرگ را در ایــن رابطــه انجــام دادنــد؛ 
یکی بحث علوم انســانی اســالمی بود که اکنون برای نمونه خودِ 
مؤسسه 130 هیئت علمی و صدها دانش آموخته PHD و هزاران 
دانش آموختــه مقطــع ارشــد علــوم انســانی دارد کــه بســیاری از 
این ها نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی فعال و اثرگذار هستند. 
این روند به این منظور بود که بحث اثرگذاری در علوم انسانی که 
نقطه عطف و چالشــی انقالب اســت حل شــود و هم تربیت نیرو 
انجام شود. افتخاری که حضرت آیت هللا مصباح داشت این بود 
که تالش کرد مشــکالت علوم انســانی که به شکل غده سرطانی 
در انقــالب اســالمی نیز وجود داشــت حل بشــود و دومــاً پرورش 

نیرو نیز متناسب با معارف اسالمی انجام بگیرد. 

سال 89 که رهبر 
انقالب به منزل 
آیت الله مصباح 

تشریف آورده بودند، 
گفتند که »بحمدالله 
هم بصیرت به معنای 
حقیقی کلمه و هم 
صفا یکجا در آقای 
مصباح جمع شده 

است«؛ این جامعیتی 
که ما در مورد آن 

صحبت می کنیم را 
ایشان به طور کامل در 
این جمله بیان داشتند

بــــــــــــــــــر ش

وقتی صحبت از مباحث 
علمی، فقهی، فلسفی، 

عرفانی، تفسیری و 
سیاسی می شود، 

آیت الله مصباح در همه 
آن ها جزو افراد برجسته 

هستند .
 عالمه طباطبایی 

می فرمود که جناب 
آقای مصباح در میان 
شاگردان من همانند 
انجیر است؛ چرا که 

 فکرش هیچ 
دور ریختنی ندارد

بـــــــــــــــــــــر ش

پیشــنهاد آیــت هللا مصبــاح 
نهادهــای  تشــکیل  بــرای 
کــه  اســت  ایــن  حکومتــی 
می گوینــد در نــگاه اســالمی 
بایــد مــردم را برای تشــکیل 
حکومــت همــراه کرد و زمینــه را ایجاد کرد تا مردم 
خودشــان عمــالً همــان حکومــت حــق را شــکل 
بدهنــد. ایشــان در کتــاب »حقــوق و سیاســت در 
قــرآن« می فرمایند کــه اول باید مردم هر جامعه ای 
در هر منطقه ای اصطالحاً -و به اصطالح اسالمی- 
آدم های عادل و صالح منطقه خودشان را انتخاب 
کننــد. بعــد این ها در هر صنفــی تخصصاً انتخاب 
شــوند و مقــام برجســته تر را در صنــف خودشــان 
انتخــاب کننــد. برخــی اینجا ایــن گزاره انتقــادی را 
مطرح می کنند که اصالً مگر ما با جامعه توحیدی 
روبــه رو هســتیم کــه به نتایجــی که مدنظر اســالم 

است منجر شود؟ 
در پاســخ باید عنوان کرد که بناســت مردمِ مسلمان 
آدم هایی که از لحاظ شرعی عادل هستند را انتخاب 
کنند. عادل نیز منظورمان همان نگاهِ دین از عدالت 
فرد است که گناه کبیره را انجام ندهد و این ها. خوب 
عموم مردم نیز با چنین دیدگاهی هم راستا هستند 
یعنــی از آدم چشــم چران یا شــراب خوار خوششــان 
نمی آید. ممکن است کسی خودش نیز چشمش را 
نتواند کنترل کند و اهل نگاه حرام باشد ولی می داند 
کســی کــه نــگاه به نامــوس مــردم نــدارد، آدم خوبی 
اســت. بنابرایــن الزم نیســت مــا جامعــه ای داشــته 
باشــیم که همه مردم عادل باشــند، بلکه همین که 
مردم، مســلمان هستند، قواعد اسالمی را می دانند 
و بر اساس قواعد اسالمی، آدم های خوب را انتخاب 
کننــد کفایت می کند. خوب طبعاً در چنین فضایی 
اینکــه دائمــاً بایــد آگاهی بخشــی و بصیرت افزایــی 
کنیــد واضح اســت اگر نه همه می دانیــم در جامعه 
سیاســی زمان پیغمبر نیز کار به جایی می رســد که 
امیرالمؤمنین از سیستم مردمی باال نمی آید. این به 
خاطر نبود بصیرت و آگاهی مردم است که نخبگان 

وظیفه شان را به درستی به سرانجام نرسانده اند.

دستاوردهای بشری اگر با مبانی دینی »
ناسازگار نباشد، قابل پذیرش است

ناظر بر مدل سیاســی مدنظر اســالم و جایگاه تجربه 
و دســتاوردهای بشــری نیز، عالمه مصباح نظرشــان 
این است دستاوردهایی که با مبانی دینی ما ناسازگار 
نباشد، قابل پذیرش است و می توانیم از آن ها استفاده 
کنیــم. آنچــه در مــورد عالمه مصباح نقــل کردم کلی 
بــود و اگر بخواهد عملی بشــود ســازوکارهای اجرایی 
می خواهــد. حاال ما در این ســازوکارهای اجرایی مثالً 
می خواهیــم اقتصاددان هایمان جمع شــوند و از بین 
آن هــا 20 اقتصــاددان برتر انتخاب شــوند که در مورد 
مســائل اقتصادی کشور، این ها نظر بدهند. حاال در 
ســازوکار اجرایــی انتخــاب این هــا ممکن اســت ما از 
تجربه های بشری که وجود داشته باشد نیز استفاده 
کنیــم. در ســاختار حکومــت نیــز همیــن طور اســت. 
بــر همیــن مبنا کســی نگفته اســت که در ســاختار و 
سیستم های حکومت نیز آن چیزی که مخالف مبانی 
ما نیست را چرا نباید و نمی توانیم مورد استفاده قرار 

دهیم. 
بنابراین ایشــان این گونه به مدرنیته نگاه نمی کردند 
کــه در غــرب یــک امــری تولید شــده اســت و باید به 
طــور کلــی دســتاوردهای مدرنیته را رد کــرد. البته آن 
چیــزی کــه مبتنــی بــر مبانــی اومانیســتی اســت و با 
مبانــی الهــی در تعارض اســت را نمی پذیریم ولی اگر 
چیــزی منافاتــی نداشــته باشــد قابل پذیرش اســت. 
مثــالً در منابــع دینی  مــا در قضیه انتخــاب ولی فقیه 
دیگــر مــردم نقشــی ندارنــد همان طــور کــه در مدلی 
که اشاره کردیم نیز انتخاب مسئوالن اقتصادی باید 
توســط متخصصان همــان صنف صــورت بگیرد. به 
بیانی ســاده تر، مجتهدان و روحانیون بین خودشــان، 
مجتهدان برتر را مشخص می کنند و مجتهدان برتر 
نیــز در بین خودشــان فرد اصلــح را انتخاب می کنند. 
حــاال سیســتم های دیگــر و بخش هــای دیگــر نیز به 
لحاظ تخصصی می آیند و آن هایی که متخصص در 
این زمینه هستند را انتخاب می کنند. بنابراین مردم 
دارنــد در انتخــاب مســئوالن کشورشــان نقــش بازی 
می کننــد. حاال این مدل شــبیه به دموکراســی غربی 
است، خوب اشکالی ندارد؛ چرا که ما از طرفی دیگر، 
نقــش مــردم در اداره کشــور را در اســالم داریــم و این 

ربطی به دموکراسی غربی ندارد.

 شباهت ها و تفاوت های نگاه اسالم»
 و غرب به مردم ساالری

در عیــن شــباهت هایی کــه بین نگاه اســالم و غرب 
در خصــوص نقــش مــردم وجــود دارد، تفاوت هــای 
جــدی نیــز دیــده می شــود. اینکــه رهبــری حــرف از 
مردم ســاالری دینــی می زننــد یــا امــام از جمهــوری 
اســالمی می گویند قطعــاً با جمهــوری غربی تفاوت 
دارد ولی شباهت هایی نیز هست. مثالً فرض کنید 
ما در کشــور رئیس جمهور داریم. حاال ما در اســالم 
جایگاهی به اسم ریاست جمهوری داریم؟ خیر. ما 
در اسالم مسئوالن اجرایی چون استاندار یا فرماندار 

یا حتی فردی تحت عنوان مسئول همه استاندارها 
داریم. حاال این مســئول همه اســتاندارها می تواند 
خــودِ ولی فقیه باشــد یا ولی فقیــه می تواند یک نفر 
را به عنوان مســئول اجرایی کشــور در زیرمجموعه 
خودش مشخص کند. حاال این مسئول می تواند از 
لحاظ اسالمی اگر بخواهید نگاه کنید، توسط خودِ 
ولی فقیه انتخاب شود یا ولی فقیه 10 نفر را پیشنهاد 
بدهــد و مــردم از بیــن ایــن 10 نفــر انتخــاب کنند یا 
می شــود مردم با یک ســازوکاری به سمت انتخاب 
اصلــح برونــد- که البته باید این ســاز وکار را دید- و 
انتخاب کنند.اینکه ما رئیس جمهور مثل مدل های 
غربی داریم، اشــتباه نیســت و مشــکلی ندارد؛ چرا 
که ما از سوی دیگر تنفیذِ ولی فقیه را داریم بنابراین 
تضمینی برایش هست اما اینکه سازوکار را چگونه 
بچینیــم کــه انتخاب مردم به ســمت یــک انتخاب 
اصلح برود باید روی آن تأمل کنیم. خوب اکنون اگر 
سازوکارهای شورای نگهبان ما اشکال دارد روی آن 
تأمل کنیم یا اگر در قوانینی که برای رئیس جمهور 
داریم کم و کسر وجود دارد، مورد تأمل قرار دهیم. 
یــا نهادهایــی کــه بایــد تأیید صالحیت کننــد دچار 
اشکاالتی هستند را می توانیم مورد تجدیدنظر قرار 
دهیم. بنابراین در آنچه منافاتی ندارد و می شود به 
سازوکارهای بهتر آن رسید، هیچ منعی در اندیشه 

ایشان دیده نمی شود.

سازوکارها را باید نخبگان مشخص کنند»
البته باید اشاره کنم که آیت هللا مصباح وارد جزئیات 
این فضا نشــده اند که مثالً ناظران انتخابات چگونه 
باشند یا تأیید صالحیت ها از چه طریق باشد بلکه  
آمده انــد و سیســتم کلــی فرایند انتخاب و تشــکیل 
مســئوالن کشــور را از بدنــه جامعــه بــا یــک رویکرد 
انتخــاب نخبگانی طراحی کرده اند. ایشــان به اینکه 
سازوکارهای ابداعی چگونه باشد ورود نکرده اند البته 
این ها طبعاً کارِ یک اندیشــمند فیلســوف نیســت و 
این ها را باید بنشــینند و افراد برحســب تجربه های 
اجرایــی کــه در دنیــا وجــود دارد، فکر کننــد که مثاًل 
سازوکارهای انتخابات در دنیا چگونه است بعد روی 
مدل بهتر فکر کنند. ممکن است ما در دنیا سه چهار 
مدل انتخاب دولت داشــته باشــیم مثالً اکنون مدل 
رئیس جمهوری، نخســت وزیری، انتخاب مستقیم 
و انتخاب غیرمستقیم از این موارد هستند. ممکن 
اســت ما نیز بتوانیم بنشــینیم و به یک مدل پنجم 
برســیم. این هــا را بایــد دیــد کــه اوالً در کــدام یک از 
مدل ها آن ایده آل اسالمی ما بهتر محقق می شود و 

دوماً کدام یک از این ها کارآمدتر است.
شــما مثــالً می خواهیــد برای نظــم داخــل خیابان یک 
برنامه بریزید. خوب قوانین عبور و مرور در کشــورهای 
مختلف، متفاوت اســت. برای مثال برخی از کشــورها 
راننده ســمت راســت ماشــین اســت و در برخی دیگر 
در قســمت چپ، اســالم می گوید که ما باید در کشور 
و جامعه نظم داشته باشیم و قواعد و مقرراتی به این 
منظور داشته باشیم ولی دیگر در جزئیات دست ما را 
باز کرده است و این ها حیطه هایی است که خودِ اسالم 
در برخــی از مــوارد جزئــی ورود نکــرده و بایــد از عقل و 

تجربه بشریمان استفاده کنیم. در نگاه به این مبانی 
اوالً بسنجیم که با مبانی ما در تعارض نباشد و آن 
نظمی که مورد نظر اسالم است، کدام ابزار بهتر 
محققش می کند و بعد آن وقت کدام یک از این ها 
کارآمدیشان بیشتر است. باید همه این ها مطالعه 

و روی آن هــا کار بشــود. مثــالً اکنــون خیلی ها 
می گوینــد چــرا انتخــاب رئیس جمهــور 

را بــه دســت مــردم می ســپارید و چرا 
آن را بــه رهبــر واگــذار نمی کنیــد؟ 
از نظر اسالم منعی وجود ندارد که 
رهبر خودش رئیس اجرایی کشور 
را مشــخص کنــد یا مثالً مجلس 
انتخاب کند، هر سه این مدل ها 
از نظر اســالمی قابل قبول است 
منتها باید ببینیم کدام مبانی دین 
ما، کارآمدی بهتری برای تحقق 
این هــا  دارد.  اســالمی  اهــداف 
چیزهایی اســت کــه باید بنا بر 
تجربه عملی کشورها و تجربه 
علمــی خودمــان در مــوردش 
تصمیم گیری کنیم کما اینکه 
جایــگاه  مثــالً  دوره ای  در 
و  داشــتیم  وزیــری  نخســت 
کردیــم.  حــذف  را  آن  بعــداً 
نمونــه دیگر مثالً این اســت 
کــه در علومــی مثــل علــوم 
همــه اش  کــه  مدیریــت 
بــر حســب تجربــه اســت 
از  برخــی  اســت  ممکــن 
ایــن تجربه هــا بــر مبانــی 
غیراســالمی ســوار باشــد 
کــه علــی القاعده نتــوان از 
آن اســتفاده کــرد. بــه هــر 
حــال اینجا جایی اســت که 
نخبــگان بایــد ورود کــرده و 

سازوکارها را مشخص کنند. 

پردهساول
ایــن، در  از  ســال ها پیــش 
بــودی؛  »رفتــن«  انتظــارِ 
می گفتــی آنچــه در توانــت 
انجــام  بــه  را  اســت  بــوده 
رساندی و دیگر باید بار سفر ببندی و راهی ابدیت 
شــوی. در دلــت، چه ناخرســند بودی کــه عمرت، 
طوالنی تــر از دوســتاِن شــهیدت شــده بــود. هوای 
»ماندن« نداشتی؛ نه دیروز و نه امروز. چنان بودی 
کــه گویــا از »کارواِن رفتــه«، جا مانده ای. جســمت 
اینجا بود و جانت آنجا. اندکی بی غرضی کافی بود 

تا بفهمیم که »اینجایی« نیستی.
چه »زخم ها« که بر جانت نشــاندند، از آن  هنگام 
کــه »فریــادِ اعتراض« بــرآوردی و بر فکرِ پلیدشــان 
شــوریدی. جریاِن سراپا فاســدِ روشنفکرِی لیبراِل 
دولتی را می گوییم که روشنگری هایت را برنتافتند 
و اســتدالل هایت را با مغالطه های رسانه ای پاسخ 
گفتنــد. روزنامه هــای زنجیــره اِی این جریــان، تو را 
بارها و بارها، »ترورِ شخصیت« کردند تا »بدنام« و 
»بدچهره« شوی و کسی در اطرافت نماند. هفته ای 
نبود که سخنت را با حربه »تقطیع« و »تحریف«، 
صــورِت ناموجــه ندهنــد و گــوِش َخلــق را از دروغ 
و فریــب پُــر نکننــد. مــا از تو دفــاع می کردیم، ولی 
دفاِع ما در برابر آن جبهه متراکم، چیزی به  شمار 
نمی آمد. اما تو، از طریق دشوار »تبیین«، »تحلیل« 
و »روشنگری«، عقب ننشستی و تیرهای زهرآگین 

را به جان پذیرفتی. 
دربــاره همه  چیز، تردیدافکنی کردند و هر دروغی 
که ذهنشــان پروراند را نشر دادند: »غیرانقالبی«، 
»غیرمبارز«، »فیلسوف نما«، »نظریه پرداز خشونت«، 
»فاشیســت«، »قدرت طلب«، »مســتبد«، »مخالف 
جمهوریــت«، »مردم ســتیز« و... . تــو را ایــن  گونــه 
نشناخته بودند، اما این  گونه معرفی ات می کردند.
مگــر در ســال های بعــد، بخش هایــی از همیــن 
جریــاِن به اصطــالح انقالبــی، همــان ســخنان را 
تکــرار نکرد؟! هر آنچــه را که اصالح طلبان گفته 
و نوشــته بودنــد، دوبــاره از نــو آغاز شــد، اما این 
 بار، نه از زبان »آنان«، که از زبان »اینان«! در پی 
ایــن بودنــد کــه نشــانه ای بیابند تا تــو را مخالف 
انقــالب نشــان بدهنــد، یــا وانمود کننــد که امام 

خمینــی، موافــق تو نبــود، یا آیــت هللا خامنه ای، 
اندیشــه تــو را نمی پذیرنــد! و چــون »نیافتنــد«، 
»بافتند«! وقتی سیاست، از اخالق و معنا و تقوا 
تهــی می شــود، سرنوشــت بزرگانــی چــون تــو که 
»پرچم حقیقت« را به  دست گرفته اید، این  طور 

رقم خواهد خورد.
ایــن  همــه غربــت و تلخــی را گفتــم، امــا چگونــه 
می توانــم از مواضــع آیت هللا خامنه ای نگویم؟! در 
میانــه ایــن معرکه عاری از انصــاف و اخالق، او بود 
که تو را با »مطهری« مقایسه کرد و »مطهرِی زمان« 
خواند؛ او بود که از »ارادت قلبی« اش به تو ســخن 
گفت؛ او بود که تو را »عقبه تئوریک نظام« خواند؛ 
او بود که تو را در علم و تقوا و بصیرت، »کم نظیر« 
دانست؛ او بود که تو را »حرمت افزا و وزانت بخش 
بــه مجلــس خبــرگان« دانســت؛ او بود کــه در این 
روزهای پایانی، هر شب برای تو »دعا« می کرد...  .

پردهسدوم
در انتظــار آمــدن »عالمــه« نشســته بودی؛ ســر به 
زیــر و چشــم بــه در. همچــون همیشــه؛ کوهــی از 
عظمت، بنشســته به گوشــه ای! چه دیداری ست 
ایــن »دیــدار«! یکــی »ســلیمانِی َعلَــم« و دیگــری، 
»ســلیمانِی عِلــم«! یکی »مصباِح عقــل« و دیگری، 

»مصباِح عشق«!
حاج قاسم! دیدی که عالمه، چه سخت در آغوشت 
کشید! رهایت نمی کرد! دست در گردنت انداخت 
و تو را در آغوش خویش فشــرد و رویت را بوســید! 
»مِهر« است دیگر! کارِ »دل« است! »شنیده ها« که 
چنین نمی کند؛ گویا به عیان، دریافته بود حقیقت 

شیرین وجودت را!
حاج قاسم! شاید تعجبت را از رفتار عالمه، با بوسه 
بــر پیشــانی ایشــان پنهــان کــردی، ولــی مــن آن را 
احســاس کردم! آری! این اســت عالمه بزرگوار ما! 

چشیدی طعم محبت صادقانه اش را؟!
حاج قاســم! عالمــه گفــت کــه همیشــه دعاگویت 
هست! چه دل هایی در اندیشه تو، لحظه های ناب 
گذرانده اند! گویا اقیانوسی از عشق، همراهت بوده.
حاج قاسم! عالمه با تو از »سایه آقا« سخن گفت! با 
»تو«! و گفت که خدا، تو را »قدردان نعمت آقا« قرار 
بدهــد! تو که همه وجــودت را در او فنا کرده بودی 
و جز به رضایت او نمی اندیشیدی! تو که در میان 
همــه خط ها، خط قرمزت او بود! عالمه، حتی 

با تو نیز از این در، سخن گفت.
حاج قاســم! میهماِن عزیــزی از راه رســیده! 
محفل شما شوریدگان و شیداییان، »عالمه« 
را کم داشت! او نیز آمد و جمعتان به کمال 
رسید! این بزم عاشقانه، گوارای وجودتان.

روایتیادداشت شفاهی 

 ایده عالمه مصباح
 برای تشکیل نهادهای حکومتی چیست؟

چراِغسروشِنسشبسهایستارِسفتنهسوستحریف
 دکترمهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیحجت االسالم دکتر مهدی ابوطالبی، رئیس مرکز آموزش های بنیادی مؤسسه امام خمینی)ره(

شهید سلیمانی در یک خطابه معروف می گوید: 
»یکی از شئون عاقبت به خیری نسبت شما با 
جمهوری اســالمی و انقالب اســت. وهللا وهللا 
وهللا از مهم تریــن شــئون عاقبــت بــه خیــری 

همین است.
 وهللا وهللا وهللا از مهم تریــن شــئون عاقبــت 
بــه خیری، رابطــه قلبی و دلی و حقیقی ما با 
این حکیمی اســت که امروز ســکان انقالب 
را بــه دســت دارد. در قیامــت خواهیــم دید، 

مهم ترین محور محاسبه این است«. 
و  مصبــاح  آیــت هللا  شــخص  مــورد  در 
نسبتشــان بــا ایــن موضــوع کــه تقریبــاً همه 
چیز مشــخص اســت ولی به نظرم مهم ترین 
نکتــه ایــن اســت که عالــِم بزرگی که بــرای او 
تعبیــر »عالمــه« را بــه کار می برنــد و خــودش 
شــاگرد بزرگانی چون آیت هللا بهجت و عالمه 
طباطبایی و حضرت امام)ره( اســت، در چنین 
جایگاهی وقتی به مقام معظم رهبری می رسد 
خودش را خاِک کِف پای ایشان می داند.وقتی 
ایشان به مقام معظم رهبری می رسید دیگر 

خودش را نمی شناخت. 
شاید ما جنبه درک این ها را نداشته باشیم 
ولــی جالــب بــود کــه ایشــان می گفــت در 
دوران غیبــت کبری یکی از بهترین رهبران 
کــه جایــگاه رفیعی نیز دارنــد، مقام معظم 
رهبــری اســت. بحث عاطفی و احساســی 
نیســت که بگویم، بلکه شــما اگر عالمه را 
از نزدیک رصد می کردید، می شــنیدید که 

ایشان در خصوص رهبری می فرمودند که این مرد، چقدر بزرگ 
است که در مقابل این همه فشار و مسائل و مشکالت، محکم 
و باصالبت ایستاده است. آیت هللا مصباح بهترین افتخارش این 
بــود کــه آبرویشــان را بــرای آقا بدهنــد. این خیلی مهم اســت که 
کسی در این جایگاه علمی و اخالقی وقتی به حضرت آقا می رسد 
اصالً خودش را نمی شناســد. شــما خودتان می دانید در دیداری 
کــه رهبــری به منــزل آیت هللا مصباح تشــریف می آورند، ایشــان 
می افتند تا پای مقام معظم رهبری را ببوســند. این یعنی ایشــان 
شــاگرد آیت هللا بهاءالدینی ای اســت که می گوید من باید دست 
مقــام معظــم رهبــری را ببوســم یا عالمه حســن زاده ای اســت که 

دوزانو مقابل رهبری می نشیند. 
ایشــان شــاگرد ایــن مکتــب است.پارســال یــا دو ســال پیش که 
نماینــده مقــام معظــم رهبــری خدمــت عالمــه مصبــاح بودنــد، 
فرمودند که من توفیق نشد تا پاِی مقام معظم رهبری را ببوسم 

اگر توانستید به نیابت از من پاِی ایشان را ببوسید. 
ما خجالت می کشــیم که بگوییم اهل والیت ایم وقتی که عالمه 
مصبــاح را می بینیــم. البتــه رهبری نیز در مورد عالمه نســبت به 
مقام و معرفت ایشــان آگاهی داشــتند و ســال 89 که ایشــان به 
منزل آیت هللا مصباح تشریف آورده بودند گفتند که »بحمدهللا 
هــم بصیــرت بــه معنای حقیقی کلمــه و هم صفا یکجــا در آقای 
مصبــاح جمــع شــده اســت«. ایــن جامعیتــی که مــا در مــورد آن 
صحبــت می کنیــم را رهبــری بــه طــور کامــل در ایــن جملــه بیان 
داشــتند. مــن به یاد نــدارم که رهبری تعبیر »بصیــرت به معنای 
حقیقــی کلمــه« را در مــورد فرد دیگری جز عالمــه مصباح به کار 
برده باشــند. بنابراین در شــرایط فتنه  عالمه مصباح عمارگونه از 
والیت دفاع می کردند و به نظرم بهترین ذخیره ای که ایشــان در 
محضــر حضــرت زهــرا)س( دارند این اســت که اگر بپرســند چه 
آورده اید جواب بدهند که من خودم را سرباز رهبر انقالب می دانم. 

نقطه عطف زندگی تربیتی آیت هللا مصباح را می توانیم طرح 
والیــت بدانیــم. حضــرت آیت هللا مصبــاح می فرماینــد که از 
بچگی ذهن من همیشه مشغول این پرسش ها بود که واقعاً 
آن چیزهایــی کــه در مــورد اســالم و دین می گویند چیســت. 
می فرمودنــد کــه بــا خــودم گفتم بــروم حــوزه تا شــاید بتوانم 

جواب این حرف ها را بگیرم. 
بــه هــر ترتیب وارد حوزه شــدند و می گفتند که من 50 ســال 
ذهنم مشغول بود تا اینکه اوایل دهه 70 وقتی که جریان های 
روشــنفکرمآبی آمدنــد و غرب زدگــی فکــری و معرفتــی را در 
داخل کشــور پمپاژ می کردند، مســئوالن ســپاه و فرماندهان 
ارشــد ســپاه می گفتند که بچه های بســیجی و حزب اللهی ما 
دارند دچار استحاله و انحراف می شوند و در آن شرایط خودِ 
آقای رضایی می گفت که من دیدم دکتر سروش می آید و در 

دانشــگاه تهران سخنرانی می کند و جزوه های ایشان منتشر 
می شود. با خودمان گفتیم که چه کار کنیم، دیدیم که ما نیاز 

به یک مطهری داریم.
 آیت هللا مصباح را به ما معرفی کردند و خدمت جناب آقای 
مصبــاح آمدیم. خودِ آیت هللا مصباح می فرمودند که پس از 
جلسات مختلف، طرحی با عنوان »طرح والیت« را راه اندازی 
کردنــد کــه این طــرح والیت یک دوره آموزشــی بــا محورهای 

مبانی اندیشه اسالمی است.
 آیت هللا مصباح می فرمایند که من در طول دوران 70 ســاله 
طلبگی هیچ کاری بابرکت تر از طرح والیت ســراغ ندارم. من 
شــاید 30-20 بار همین جمله را از زبان خودِ ایشــان شــنیدم 
و می گفتنــد کــه این »طرح والیت ثمره عمر 70 ســاله طلبگی 

من است«.

ثمره 70 سال طلبگی 

ایشان پس از انقالب اسالمی به ویژه پس از جریان دوم خرداد 
نسبت به شکل گیری جریان سکوالر در دولت اصالحات اعالم 
موضــع کردنــد و پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعه تهران رســماً 
علیه این جریان سکوالریســم سخنرانی می کردند. هجمه های 
زیادی از دولتی ها، مجلسیون و صاحب تریبون ها و در نشریات 
گوناگون به ایشان می کردند ولی جالب اینجاست که ایشان کل 
آبــروی خــودش را کف دســتش گرفــت و در راه اســالم و انقالب 
تقدیم کرد.با وجود این هجمه ها اصالً ایشان کوتاه نمی آمدند و 
وقتی به ایشان جسارت می کردند و تهمت های آنچنانی می زدند 
هرگز ایشان کوتاه نیامدند و اتفاقاً اگر شما به فرمایشات مقام 
معظــم رهبــری دقت کنید، رهبری معظم خیلی تعبیر عجیبی 
را در مــورد ایشــان بــه کار می بردنــد. وقتــی کــه هجمه هــا علیه 

آیــت هللا مصبــاح زیــاد شــده بــود، مقــام معظــم رهبــری تعبیر 
عجیبی به کار می برند و می گویند »این هجوم های تبلیغاتی را 
که به شخصیت های برجسته، به انسان های واال و با اخالق های 
برجســته می کنند، این ها همه اش نشــان دهنده  اهداف و نیات 
دشــمن اســت. وقتــی یــک نفــر مثــل جناب آقــای مصبــاح که 
حقیقتــاً این شــخصیت عزیز، جزو شــخصیت هایی اســت که 
همه  دلســوزان اســالم و معارف اســالمی بایســتی از اعماق دل 
قدردان و سپاسگزار این مرد عزیز باشند، مورد هجوم تبلیغاتی 
قــرار می گیــرد...« بعــد در ادامه دلیلش را نیــز عنوان می کنند و 
می گویند: » حرف رسا و نافذ، منطق قوی و مستحکم، هر جایی 
که باشد، دشمن آنجا را زود تشخیص می دهد؛ چون حسابگر 
است... با مرحوم شهید مطهری نیز همین  گونه برخورد کردند«. 

آبرویش را تقدیم انقالب کرد
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پیام تسلیت آیت اهلل جوادی آملی درپی درگذشت آیت اهلل مصباح یزدی    آیت اهلل جوادی آملی در پیامی، ارتحال عالم مجاهد، جامع معقول و منقول، استاد حوزه های علمیه، آیت اهلل حاج محمد تقی مصباح یزدی را تسلیت گفت.متن پیام این مرجع تقلید به این شرح است:بسم 
اهلل الرحمن الرحیم/انا هلل وانا الیه راجعون/ارتحال عالم مجاهد جامع معقول و منقول استاد مسلّم حوزه های علمیه آیت اهلل حاج محمدتقی مصباح یزدی را به رهبری معظم انقالب و مراجع عظام تقلید و شاگردان و عموم عالقه مندان تسلیت، علو درجه آن متفکر راحل و صبر جمیل و اجر جزیل بیت 

مکرم ایشان از خدای سبحان مسئلت می شود.

زندگی و خاطرات عالمه مصباح یزدی در کتاب »ذوالشهادتین امام«  کتاب »ذوالشهادتین امام« اثری است از محمدحسن روزی طلب که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. این کتاب در بردارنده برش هایی از خاطرات و اسناد مبارزات آیت اهلل مصباح یزدی و شرح مستند مقطعی 
از زندگی و خاطرات استاد از تولد تا سال 1368 است. نویسنده در بخشی از این کتاب آورده است: »تابستان سال 1392، دغدغه ای قدیمی من را به ساختمان مؤسسه امام خمینی)ره( در قم کشاند تا روایتگر زندگی پرفراز و نشیب رئیس این مؤسسه باشم. پس از مذاکراتی کوتاه، حجمی از گفت وگوهای 

آیت اهلل مصباح یزدی با آقای قطبی، رئیس دفتر وقت ایشان که در سال های 1370 - 1369 انجام شده بود، در اختیار اینجانب قرار گرفت که مبنای متن پیش رو شد. همچنین در آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، 13 جلسه گفت وگو با ایشان موجود بود که با متن اصلی مطابقت داده شده است«. 

 گفت وگو با حجت االسالم دکتر صفدر الهی راد  
نماینده سابق آیت هللا مصباح یزدی در »طرح والیت« 

  مطهرِی »آقا« 

جمع بصیرت وصفا
در شرایط فتنه ، عالمه مصباح عمارگونه از والیت دفاع می کرد

ایشان دارای هوشی سرشار و ذهنی نقاد و اراده ای 
استوار بودند. عالوه بر استفاده علمی از اساطینی 
عالمــه  بروجــردی،  آیــت هللا  راحــل،  امــام  چــون 
طباطبایــی و آیت هللا بهجت، به شــهادت بزرگانی 
چــون مرحــوم آیــت هللا ســعادت پرور، از تعلیمات 
معنــوی و خصوصی مرحــوم عالمه طباطبایی نیز 
مســتفیض بوده و سرانجام در بزم معنی محشور 
بــا پیــر و مراد خــود بهجت دل واصل گشــته بود.

آیــت هللا مصبــاح، پس از عمری مجاهــدت در راه 
»پاســداری از ســنگرهای ایدئولوژیــک«، فدا کردن 
خویــش بــرای دیــن، بــه دیــدار حــق رســید، بدون 
شک هیچ  چیز جای این عالِم بزرگ را پر نمی کند، 
مگــر جانشــینی کــه از خود بــه جای گذاشــت إِذَا 
ِــمُ  ثُلِــَم فِــي اْلَْســاَلمِ ثُلَْمهٌ اَل يَُســدَُّها إاِلَّ  مَــاتَ  الَْعال
َخلٌَف مِنْه؛ هنگامی که عالمی می میرد، هیچ  چیز 
جــای او را پــر نمی کند مگر جانشــینی کــه از خود 

برجای می گذارد. )االرشاد، ج1، ص231(
ایشــان از دســت رفــت امــا جریانــی از خــود باقی 
گذاشــت که همتش پاســداری از سنگرهای دینی 
اســت، امــروز او در میــان ما نیســت اما دشــمنان 
اســالم از فقــدان او احســاس امنیــت نمی کننــد و 
ایــن بزرگ تریــن افتخــار اوست.شــاید بتــوان ســه 
ویژگی اساســی برای فعالیت های علمی، سیاســی 
و اخالقی ایشــان برشمرد البته که این ها تالش ها 
و فعالیت هــای بــارز و ظاهــر ایشــان اســت کــه مــا 
می دانیــم همــان طــور که کــوه بیشــتر از آنکه کوه 
باشــد ریشــه اســت و تنهــا قســمتی از خــود را 
آشــکار می ســازد مــا هــم درک کمــی از مقامات و 
فعالیت های مردان خدا داریم؛ چرا که مردان خدا 

سعی در اختفا و پنهان کاری دارند.
نخســتین ویژگی ایشــان تالش در راستای تبیین و 
تدوین مبانی فکری و فلسفی نظام ها و ساختارهای 
حکومت اسالمی از راه تدوین فلسفه علوم انسانی 
و تولید علوم انسانی اسالمی بود. در همین مسیر 
ایشــان ابتــدا مؤسســه در راه حــق و پــس از آن 

مؤسسه امام خمینی)ره( را راه اندازی کردند.
دومین ویژگی برجســته این عالــم انقالبی، مبارزه 
با التقاط فکری، انحراف فرهنگی و نفاق سیاســی 
بــود. زمانــی کــه تهاجم فکــری و فرهنگی دشــمن 
در ســال های پــس از 76 بــه اوج خود رســیده بود، 
مجاهدت های مخلصانه حضرت آیت هللا مصباح 
کــه حتــی از آبــروی خــود بــرای دفــاع از ارزش ها و 
مبانــی اعتقــادی ملــت مســلمان ایــران گذشــت، 
فراموش ناشــدنی است. همچنین نقش عمارگونه 
ایشــان در فتنــه 88 و روشــنگری در غائلــه جریان 
انحــراف از دیگــر نمونه هــای مبــارزات فکــری ایــن 

دانشمند برجسته بود.
امــا ســومین ویژگــی کــه می تــوان بــرای آیــت هللا 
مصبــاح برشــمرد، تالش بــرای کانال کشــی فکری 
میــان توده مردم و جوانان در راســتای نشــر افکار 
و عقایــد نــاب اســالمی و انقالبــی بــود. یکــی از 
نمونه های بارز این تالش، راه اندازی اردوهای طرح 
والیت و ارتباطات گســترده ایشان و شاگردانشان 
بــا جوانان بود. همین تالش آیت هللا مصباح برای 
نشر افکار انقالبی در میان مردم و جوانان موجب 
شــد تــا امروز جریان فکــری و فرهنگی ای با کمک 
مجموعه شــاگردان و همفکران ایشــان در کشــور 
ایجاد شــود که مبنای فکری بســیاری از گروه های 
مؤمــن  جوانــان  و  مردمــی  خودجــوش  فرهنگــی 

انقالبی را تشکیل می دهد.
فعالیت هــای سیاســی، علمــی و اخالقــی و تربیت 
مــداوم نســل هایی از مشــتاقان معرفــت و تهیــه 
آثاری مفید در زمینه های مختلف اسالم شناســی 
مقــرون  کــه  دارد،  پربرکــت  عمــری  از  حکایــت 

عنایت های الهی است.
شــاید کالم عالمه طباطبایی بهتریــن و دقیق ترین 
کالم باشــد در مــورد این عالم فرزانــه که فرمودند: 
»مصبــاح در میــان شــاگردان مــن ماننــد انجیر در 
میان ســایر میوه هاســت؛ چرا که فکر او هیچ چیز 

زائد و دور ریختنی ندارد«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

سحجتساالسالمسنصراهللسپژمانسفرس

عمریسمجاهدتسدرسراهسپاسداریسازسسنگرهایسایدئولوژیک

این جهان، خود حبِس جان های شماست 
هین روید آن سو که صحرای شماست 
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س مصاحبه ام که با دکتر الهی راد تمام می شود، می گویم: »جناب الهی! در  سمحسنسفاطمیسنژاد
مصاحبه چند دفعه از تعبیر »حفظه هللا« برای آیت هللا مصباح استفاده کردید. معلوم است 
که ناخودآگاه شما هنوز باور به قضیه رحلت ایشان ندارید« که جواب می دهد: »حقیقتاً باورم 
نمی شــود و این اشــتباه را نیز به حســاب حال روحی ام بگذارید«. خاتمه گفت وگو به همین 
جمالت می گذرد ولی سرآغاز و بهانه گفت وگویمان، رحلت آیت هللا محمدتقی مصباح یزدی 
است. حجت االسالم دکتر صفدر الهی راد نزدیک به هشت سال نماینده آیت هللا مصباح در 
»طرح والیت« بوده و اکنون نیز عضو هیئت علمی گروه کالم و فلسفه دین مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( اســت. بهانه گفت و گو که مشــخص اســت ولی موضوع آن سیره 
و ســلوک آیت هللا مصباح یزدی و دیدگاه های ایشــان در بحث هایی چون »امنیت فرهنگی«، 

»مدیریت منابع انسانی«، »تربیت نیرو« و »طرح والیت« است. 



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه  14 دی 1399 19 جمادی االول 1442 3 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9433 

نهادهای باالدستی در فرایندهای بازار رقابتی دخالت نکنند حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه نهادهای باالدستی در فرایندهای بازار رقابتی دخالت نکنند، گفت: نتیجه قیمت گذاری دستوری در عرضه های بورسی، متضرر شدن سهامداران است. وی افزود: 
اقداماتی مثل قیمت گذاری دستوری در حوزه هایی همانند فوالد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی برای تأمین نقدینگی و ... هر چند با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می شوند، اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمی رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می زنند.  به گفته 

قالیباف اصل، تجربه های متعدد نشان داده اغلب محصوالت مشمول قیمت های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می شوند و با قیمت های گزافی به فروش می روند و همه تفاوت قیمت های هنگفت ناشی از خرید بورسی این محصوالت و فروش آن ها در بازار آزاد، به جیب واسطه ها سرازیر می شود.

دولت  تازگی  به  حسینزاده   سعید  
مصوبه ای برای اعطای آب، برق و گاز رایگان 
به دهک های پایین جامعه را در دستور کار 
برق  با عناوینی همچون  را  آن  و  قرار داده 
هر  است.  کرده  اطالع رسانی  امید  گاز  یا 
طرح و برنامه ای که در حوزه سیاست گذاری 
دولت بخواهد مؤثر واقع شود، سه موضوع 
و  اهداف   .1 گیرد:  قرار  مدنظر  توأماً  باید 
میان  اولویت بندی  و  طرح  چشم اندازهای 
ابزارهای  اثربخشی  و  کارایی   .2 اهداف. 
 .3 اهداف  به  رسیدن  برای  استفاده  مورد 

جامعه هدف اجرای طرح.
در طرحــی کــه بــه تازگــی توســط دولــت با 
عنــوان رایــگان کــردن قبــوض آب، بــرق و 
گاز مطرح شــده بــه نظــر می رســد دو هدف 
بــه  صــورت ضمنی دنبال می شــده اســت: 
تشــویق مشــترکین کم مصــرف کــه فــرض 
شــده اســت از دهک هــای پاییــن درآمدی 
از  حمایــت  دیگــر  ســویی  از  و  هســتند 

دهک های پایین جامعه.
ابزارهایــی کــه در ایــن طــرح دنبــال شــده 
عبارت اند از ابزار قیمتی یعنی رایگان کردن 
هزینــه آب و انرژی بــرای مصرف پایین تر از 

سقف موردنظر مصرف.
جامعــه مــورد نظری هم که انتخاب شــده، 
براساس میزان مصرف پایین تر از یک حد 
مشــخص در نظــر گرفته شــده اســت و به 
عبارتی براســاس میــزان مصرف حدگذاری 
میــزان  نظیــر  دیگــر  مالک هایــی  و  شــده 
درآمــد، ثــروت و... در نظــر گرفتــه نشــده 

است.

میزان مصرف دهک های مختلف از »
آب و انرژی در ایران

پیــش از اینکــه به  نقد و بررســی چارچوب 
طرحــی کــه دولــت طراحــی کــرده اســت از 
آمــاری  بپردازیــم،  اقتصــاد رفتــاری  منظــر 

را از میــزان مصــرف دهک هــای مختلــف 
ایــران مطابــق گــزارش  انــرژی در  از آب و 
مرکــز پژوهش های مجلس در ســال 1398 

بررسی می کنیم.
مطابق با نمودار درصد بهره مندی خانوار از 
یارانه انرژی و سهم یارانه از هزینه های کل 
خانــوار به  طور متوســط درصــد بهره مندی 
از یارانــه بــا حرکت از دهــک اول به دهک 
آخــر افزایشــی و ســهم آن از هزینــه خانوار 

کاهشی است.
نخســتین نکته  حاصــل از ایــن موضوع این 
اســت کــه ثروتمنــدان از یارانه انرژی بیشــتر 
اســتفاده می کننــد. طبــق گــزارش مؤسســه 
مطالعــات بین المللــی انــرژی در ســال 1398 
دهک دهم)ثروتمند ها( حدود 2۵برابر بیشتر 
از دهــک اول)کم برخــوردار( از یارانــه بنزیــن 
برخــوردار می شــوند، امــا نکتــه فاجعه بارتــر 
این اســت کــه با توجه به اینکه ســهم یارانه 
انــرژی در هزینــه فقرا کمتر اســت، تغییرات 
قیمتی بیشتر از سایر گروه ها روی آن ها تأثیر 
می گــذارد. شــوک های قیمتــی نظیــر شــوک 
بنزینــی آبــان مــاه 98 بیشــترین تأثیــر را بــه  
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دهک های 
پایین درآمدی گذاشته و می گذارد و طبقات 
بــاالی درآمــدی می تواننــد اثــرات تورمی این 
شوک های قیمتی را به  راحتی به دهک های 

پایین تر جامعه منتقل کنند.
 مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
در ســال 97، 27 درصــد مشــترکین حدود 
نیمــی از بــرق مصرفــی بخش خانگــی را به 
وضعیــت  بودنــد.  داده  اختصــاص  خــود 
بــه  حــدودی  تــا  نیــز  گاز  و  آب  مصــرف 
همیــن صــورت اســت، یعنــی بــا توجــه بــه 
انــرژی  پنهــان  یارانــه  اختصــاص  اینکــه 
براســاس میــزان مصرف صــورت می گیرد؛ 
بنابرایــن هــر کــس مصرف بیشــتری از آب 
و حامل هــای انــرژی داشــته باشــد، یارانــه 

بیشــتری خواهــد داشــت. بنــا بــر گــزارش 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس، در خصــوص 
یارانــه پنهــان انــرژی در ســال 98، مقــدار 
کل یارانــه انــرژی اعطایــی مقــداری برابر با 
حــدود ۵0میلیــارد دالر داشــته اســت کــه 
تقریبــاً برابــر بــا 10درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی اســت. جهــت مقایســه، چنانچــه 
نیــاز به واردات کل انرژی مصرفی از خارج 
از کشــور باشــد، نیــاز بــه مبلغــی در حدود 

63.7میلیارد دالر خواهد بود.

 هر کس بیشتر مصرف کند»
 بیشتر یارانه می گیرد

از بررسی این دو آمار به این نتیجه اساسی 
می رســیم که مقــدار باالیی یارانــه انرژی به  
صورت ناعادالنه ســاالنه توزیع می شود که 
بهره مندی اقشــار مرفه جامعه از آن بیشتر 
اســت و مهم تــر اینکــه معیــار بهره منــدی از 
این یارانه نیز مصرف بیشتر است که هم از 
حیث پایان پذیر بودن منابع آب و انرژی در 
کشور و هم از حیث عدالت در توزیع منابع 

آب و انرژی، محل پرسش است.

 آیا این طرح توزیع عادالنه »
یارانه انرژی است؟

برگردیــم بــه مســائل ابتدایــی این گــزارش، 
آیــا اهداف ترســیمی از اجرای طــرح رایگان 
کــردن آب و انــرژی معقول اســت؟ از حیث 
حمایــت از اقشــار ضعیــف چنــد مالحظــه 
مطــرح اســت: نخســت اینکــه بــا توجــه به 
اینکــه اقشــار ضعیــف جامعــه بــا توجــه به 

عدم امکان تهیه وســایل کم مصرف، عمدتاً 
وســایلی اســتفاده می کننــد کــه بــه لحــاظ 
کارایی و مصرف انرژی بهینه نیستند؛ مانند 
یخچال، کولرآبی و... بنابراین این معیار که 
مصــرف پاییــن الزامــاً نشــان دهنده دهــک 
پاییــن افــراد اســت، چنــدان دقیق نیســت. 
از ســویی دیگــر برفــرض صحیح بــودن این 
معیــار بــرای شناســایی افــراد و دهک هــای 
درآمــدی پایین، چرا آن ســوی ســکه را نگاه 
نمی کنیــم؟ چــرا تمرکــز را گذاشــته ایم بــر 
رایــگان کــردن برفــرض مبلــغ 20هزارتومان 
هزینــه ماهانــه گاز بــرای دهک هــای پایین، 
درحالــی  کــه چشــممان را بــر مصــرف چند 
از  درآمــدی  بــاالی  دهک هــای  برابــری 
حامل های انرژی بستیم. چه بسا با دریافت 
هزینــه واقعــی انــرژی از دهک هــای بــاالی 
درآمدی و باز توزیع آن به دهک های پایین، 
بتــوان مبلــغ باالتــری را به افــراد دهک های 
پاییــن کمک رســاند. از ســوی دیگــر ابزاری 
کــه در ایــن طــرح مــورد اســتفاده قرارگرفته 
اســت، اصــالح قیمت گــذاری و تعرفــه بــرق 
صرفــاً برای افــراد کم مصرف، برای رســیدن 
بــرق  کاهــش مصــرف  برفــرض  هــدف  بــه 
اســت کــه بررســی ها نشــان می دهــد ابــزار 
از  ابــزار  ایــن  نیســت.  اثربخشــی  چنــدان 
جملــه ابزارهای کالســیک سیاســت گذاری 
دولت هاست و پیش فرض این سیاست این 
اســت کــه انســان ها تصمیماتشــان از روی 
عقالنیــت و هزینــه- فایده اقتصادی اســت 
و میــان قصد و عمل آن هــا فاصله ای وجود 
ندارد. این در حالی  که در عمل در اقتصاد 
رفتاری اثبات شــده اســت این گونه نیست؛ 
اثــرات  انســان ها  اســت  ممکــن  بنابرایــن 
تشــویقی قیمتــی تعرفه های رایــگان برق را 
درک نکنند و دوم؛ واکنش آن ها نســبت به 
ایــن ابزارها ممکن اســت با اثر تعلل خنثی 
شود. حتی در صورت عمل مردم و واکنش 

آن ها به جریمه یا مشــوق تعرفه برق، چون 
انســان ها براســاس عــادت واره ای کــه به آن 
خــو گرفته انــد عمل می کنند، ایــن اثرات در 
کوتاه مــدت مؤثــر اســت، امــا در بلندمــدت 
ممکن است اثرات این ابزار قیمتی کاهش 
یابــد. از ســوی دیگر یکــی از اصول اقتصاد 
رفتــاری در خصــوص انگیــزه مصــرف ایــن 
اســت که اثر زیان، بیشــتر از ســود با مقدار 
مشــابه اســت )پدیده زیان گریــزی(. مطابق 
با این اصل برجســته ســاختن آنچه فرد از 
دســت می دهد )زیــان( بیشــتر از آنچه فرد 
بــه  عنوان ســود بدســت می آورد، بــرای فرد 
انگیــزه برای کاهش مصــرف ایجاد می کند؛ 
بنابرایــن رایــگان کــردن قیمــت آب و انرژی 
انگیــزه کمتری از میــزان جریمه بر فرض بر 

پرمصرفی برای فرد ایجاد می کند.

ضرورت بازنگری در طرح دولت»
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد، ایــن طرح هــم به 
لحــاظ هــدف، هم ابزار و هــم جامعه هدف 
انتخاب  شــده، محل پرســش اســت و  باید 
صــورت  خصــوص  ایــن  در  الزم  بازنگــری 
گیــرد. پیشــنهاد می شــود هــدف و جامعــه 
هــدف این طرح مشــترکین پرمصرف آب و 
انرژی باشــند و با واقعی ســازی قیمت آب و 
انرژی برای این جامعه هدف، البته در کنار 
اســتفاده از ابزارهای اقتصــاد رفتاری مانند 
هنجارها، تشــویق بــه اســتفاده از ابزارهای 
کم مصــرف، ابزارهای نشــان دهنده بازخورد 
لحظــه ای مصــرف و پیام رســان ها و... هــم 
هدف کاهش مصرف آب و انرژی و افزایش 
کارایــی مصرف انرژی محقق شــود و هم از 
محل منابع آزادشده، حمایت از دهک های 
پایین درآمدی برحسب معیارهای مختلف 
درآمدی و ثروت)براســاس اطالعات سامانه 
جامع رفاه ایرانیان و ســایر منابع اطالعاتی( 

به نحو مقتضی صورت گیرد.

طرحرایگانکردنقبوضکممصرفهابهتنهاییمنجربهعدالتیارانهانرژینمیشود

غفلت از یارانه پنهان پرمصرف ها

دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماول

نسبتیارانهبههزینهکلخانواردرصدبهرهمندیخانوارازیارانهانرژی
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کل**آببنزینگازوئیلبرقگاز*حامل

49/24=7/66 - 19/413/612/810/۵0/6۵6/9یارانه )میلیارد دالر(

* میزان 7/66 میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی ســوخت نیروگاهی، در یارانه برق نیروگاهی هم تکرار می شــود و به همین دلیل در مجموع 
کل یارانه ها، یک بار لحاظ شده است.

** خوراک پتروشیمی ها، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، به همراه کاال های اساسی و دارو در محاسبات منظور نشده است.
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آگهی مزایده عمومی
مزایده گذار : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 

شرح آگهی : فروش دو دستگاه خودروی اسقاطی 
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در نظر دارد دو دستگاه 
خودروی اسقاطی خود را به  صورت یکجا به شرح مذکور و با بهره گیری 

از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند. 

متقاضیان دارای مراکز مجاز اس�قاط خودرو می توانند جهت ش�رکت 
در مزایده از تاریخ 99/10/14  به س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 

دولت س�تاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
-  موضوع: فروش دو دستگاه خودرو اسقاطی به شرح جدول ذیل :

پالک مدل نوع سیستم ردیف
425 الف 138221پیکان سواری 1
776 الف 138216پیکان سواری 2

-  زمان و مهلت انتش�ار و دریافت اس�ناد مزایده از ساعت 8 صبح مورخ 
99/10/14 الی ساعت 14 مورخ 99/10/24می باشد 

-  زمان و تاریخ بازدید از تاری�خ 99/10/14 الی 99/10/24 روزانه از 
ساعت 8 الی 13 می باشد.

- مح�ل بازدید : بلوار وکیل آباد – بین وکی�ل آباد 39 و 41 – اداره کل 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.

-  تاریخ نهایی قبول پیش�نهادات ساعت 14 مورخ 99/10/24      -  تاریخ 
بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 99/10/25

-  حضور مزایده گران در کمیسیون مزایده بالمانع است. 
-  مبلغ ودیعه شرکت در مزایده 10.000.000ریال و با واریز وجه به حساب 

بوده ضمنا شماره حساب سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
واری�ز  شناس�ه  ب�ا   IR560100004060006007655828 رض�وی 

997140060100000000000000000000 می باشد.
 درج شناسه واریز الزامیست.

-  کلیه هزینه های جابجایی و نقل و انتقال خودرو اسقاطی به عهده برنده 
مزایده می باشد.

-هزینه آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد .
-  طی اعالم  اداره امور اقتصادی و دارایی اس�تان و اداره کل اموال 
دولتی و اوراق بهادار در خصوص ارزش پایه الشه خودروهای فرسوده 
دولت�ی تا پایان س�ال 98 به قیمت هر کیلوگ�رم 37000 ریال )3700 

تومان( می باشد.
- برگزاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشد و کلیه مراحل برگزاری فرآیند مزایده شامل  خرید و دریافت 
اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه - پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده ودیعه ؛ ارس�ال پیش�نهاد  قیمت بازگش�ایی پاکات اعالم به 
برنده ؛ واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بس�تر س�امانه از این طریق                 

امکان پذیر می باشد .
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ش��رکت توزی��ع نی��روی برق خراس��ان جنوبی در نظ��ر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به خرید کاال به ش��رح ج��دول ذیل  از طریق 
مناقص��ه عموم��ی دو مرحل��ه ای  اق��دام نمای��د. داوطلبان میتوانند ب��رای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/10/14 الی 99/10/15  به س��ایت 
http://www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/10/25  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با 

شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
تعدادشرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

کنتور سه فاز فهام ولتاژ اولیه 256FID2/د/99 1
50  عدد

225/000/000

مورخ
99/10/ 27

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 

خراسان جنوبی_ 
سالن جلسات

کنتور  سه فاز فهام ولتاژ ثانویه 257FID2/د/299
150  عدد

490/000/000

کنتور سه فاز فهام  مستقیم 258FID2/د/399
150  عدد

490/000/000

کنتور سه فاز مستقیم دیجیتال259/د/499
800  عدد

800/000/000

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقص�ات عمومی دو مرحل�ه ای
 شماره 256/د /99 لغایت 259/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

مزایده گذار: صنایع شهید کاوه  
موض�وع  : فروش دس�تگاه های خط مونتاژ کول�ر آبی مطابق با 

فهرست و مشخصات موجود در اسناد مزایده
 تعداد  : 10 دستگاه 

هزینه خرید اس�ناد مزای�ده:   500.000  ریال واریز به حس�اب 
جاری ش�ماره  2101800141449   بانک سپه شعبه مرکز تجاری 

امیر کد )2101( به نام صنایع شهید کاوه خراسان
) اس�ناد مزایده در قبال رس�ید واریز وجه و معرفی نامه تحویل 

می گردد .(
محل تحویل اس�ناد مزایده : انتهای س�یدی - جاده خلج - بعد 
از پارکینگ اتوبوس�رانی - صنایع ش�هید کاوه خراسان-  فروش 

بازرگانی 
مهل�ت تحوی�ل اس�ناد مزایده : طی ی�ک هفته از انتش�ار آگهی 
تاری�خ بازدید اق�ام مزای�ده : 14 الی 17 دی م�اه 1399 صبح 

ساعت 8:30 الی 11 و بعد ازظهر ساعت 14 الی 15:30
 اوقات تحویل اسناد مزایده  : روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از 

ساعت 8 الی 11 و 14 الی 16 

تضمین ش�رکت در مزایده : 5 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت 
ضمان�ت نام�ه بانکی ی�ا واریز نق�دی به حس�اب جاری ش�ماره  
2101800141449 ن�زد بانک س�په ش�عبه مرکز تج�اری امیر کد  

)2101( به نام صنایع شهید کاوه خراسان 
محل دریافت پیشنهاد ها : درب صنایع شهید کاوه مدیریت بازرسی 

آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها  : 99/10/30
بازگشایی پاکت ها : 99/11/01

هزینه آگهی و کارش�ناس رس�می دادگس�تری به عه�ده برنده/ 
برندگان مزایده می باشد .

مزایده گذار دررد تمام و یا هر یک از پیش�نهادها مختار می باشد .
                                051-33852000 تلف�ن  ب�ا  بیش�تر  اطاع�ات  کس�ب  جه�ت 
تماس حاصل فرمایید .                   شناسه آگهی:1071428  م الف:7168

آگهی مزایده شماره970004 

99
10
45
9

تعدادشرح کاال
1دستگاه باالنس فن

1دستگاه لب برگردان فن
1دستگاه لب برگردان فن

2دستگاه دور بر کف و سقف
1دستگاه طول بر صفحه حلزومی
1دستگاه خط کانوایر 25 متری

3دستگاه هیدرولیک پانچ کف و سقف

,ع
99
10
45
6

آگهی مزایده شماره 99/25   )نوبت اول(
مزایده گذار: ش��رکت س��هامی برق منطقه ای سیس��تان و 

بلوچستان
موض��وع مزای��ده: فروش 40 ردی��ف انواع ل��وازم متفرقه 
مس��تعمل نیروگاهه��ای دیزل��ی موج��ود در انب��ار مرک��زی 

زاهدان
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: 333/000/000 ریال 
، بحروف سیصدو سی و سه میلیون ریال )ضمانتنامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار میبایست دارای 3 ماه اعتبار از تاریخ صدور 

و همچنین  قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد(
تاریخ دریافت اسناد مزایده:  از روز شنبه مورخ 99/10/13 

لغایت ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 99/10/18
نح��وه دریاف��ت اس��ناد مزای��ده : مراجعه به صفح��ه اعالن 
عموم��ی س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت به آدرس 

setadiran.ir
تاری��خ بازدید از کاالی موضوع مزایده :  س��اعت 7 صبح تا 
13 روزهای اداری از تاریخ خرید اسناد لغایت  شنبه مورخ 

99/10/27 طبق مفاد مندرج در اسناد مزایده 
مح��ل بازدی��د از کاالی موض��وع مزایده: اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان،  شهرستان زاهدان – انبار مرکزی شرکت می باشد.

 ضمنا داش��تن رس��ید س��امانه ای خرید اس��ناد مزایده یا  
اس��ناد مزایده به همراه معرفی نامه )برای شخص حقوقی( 

و کارت شناسایی ) برای شخص حقیقی( الزامیست.
تاریخ تحویل پاکات مزایده : حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر 

روز دوشنبه مورخ 99/10/29 
 تاریخ و محل بازگشایی پاکات مزایده: راس ساعت 10 صبح 
روز س��ه شنبه مورخ 99/10/30 – در محل امور تدارکات و 
قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان. 

نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده 
گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود :

1- ب��ار گ��ذاری پ��اکات )ال��ف(، )ب( و )ج( ب��ه ص��ورت   
الکترونیکی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق 

با شرایط مندرج در اسناد 
 2- تحویل فیزیکی پاکات الف مطابق با زمانبندی و ش��رایط 
من��درج در اس��ناد  به آدرس زاهدان،حد فاصل دانش��گاه 
37 و 39 دبیرخان��ه ش��رکت ب��رق منطق��ه ای سیس��تان و 

بلوچستان، تلفن: 05431137056
تحوی��ل پاکات به ه��ر دو روش و به ش��رح من��درج در باال 

الزامیست
م��دت تحوی��ل کاال : طب��ق مف��اد موافقت نامه که ب��ا برنده 

مزایده منعقد خواهد شد ده روز می باشد.
************ 

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

   روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

م الف: 784/ شناسه چاپ:1071456
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 خرید اسید 
به راحتی خرید چیپس و پفک!

خانــم  صــورت  روی  اسیدپاشــی 
تهرانــی در مســیر دادگاه موجــب 
شد دوباره پرونده اسیدپاشی ها باز 
شود و بار دیگر توجه ها به سمت 
نبــود قانون متناســب بــا این جرم 

سنگین تر از قتل، برود.
امیرمحمودحریرچی، آسیب شناس 
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
عالمــه طباطبایی بــه برنا می گوید: 

یکــی از دالیلــی که موجب شــده اسیدپاشــی در کشــور رو بــه افزایش رود، 
در دســترس بودن اســید است. خرید اسید به راحتی خرید یک چیپس و 
پفک است و فقط کافی ا ست اراده کنید تا بتوانید یک گالن اسید را تهیه 
نمایید. بنابراین به نظر می رسد نخستین راه برای پیشگیری از اسیدپاشی، 
ممنــوع کــردن فــروش اســید به افــراد حقیقی اســت؛ در واقع اگر اســید به 
راحتی در دسترس قرار نگیرد شاید انگیزه بسیاری از افراد برای اسیدپاشی 

به نتیجه نرسد.
 اما رئیس ســندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شــیمیایی و بســته بندی 

دارویی می گوید این کار شدنی نیست.
فرامرز اختراعی با اشاره به نوع اسیدی که در اسیدپاشی مورد استفاده قرار 
می گیرد، گفت: کســانی که برای اسیدپاشــی اقدام به خرید اسید می کنند 
معموالً هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید که جزو اسیدهای صنعتی 
است خریداری کرده و از آنجا که این اسیدها برای مصارف صنعتی به کار 
می رود، در حجم بسیار باالیی خرید و فروش می شود، اما کسانی که برای 

اسیدپاشی استفاده می کنند با چند سی سی این کار را انجام می دهند.
او در مورد حجم خرید و فروش اســید تصریح کرد: هر کارخانه شــیمیایی 
دارای مخازن زیادی از اسید است بنابراین حجم خرید و فروش آن بسیار 
وحشتناک است به گونه ای که خرید حجمی از اسید توسط اسیدپاش ها 
میان آن گم است. برای مثال اگر 100 لیتر از اسید یک کارخانه هم خریداری 
شود در میان اسیدهای موجود در آنجا مقدار بسیار اندکی است درحالی 
که با این مقدار اســید می توان یک شــهر را ســوزاند، درواقع ظرفیت تولید 
اسید در کشور به گونه ای است که اگر صادر نشود بحران به وجود می آید.
اختراعی ادامه داد: فقط اسید خطرناک نیست، برای مثال چاه بازکن هم 
خطــری کمتــر از اســید ندارد و اگــر روی صورت ریخته شــود کور می کند یا 
وایتکس موجب خفگی شدید می شود، اما مردم برای رفع نیاز روزانه خود از 
این مواد استفاده می کنند و هرکسی با مراجعه به مغازه می تواند وایتکس، 
چــاه بازکــن حتی اســید بــرای جرم گیری خریــداری کند؛ بنابرایــن نمی توان 
چنیــن موضوعــی را از طریــق عرضــه و تقاضا کنتــرل کرد و بایــد روش های 

دیگر را به کار برد.
او ضمن پیشــنهاد به مجلس گفت: کســانی که با حوزه جرم شناســی آشنا 
هســتند بایــد روش هایــی که می تــوان خرید و فروش اســید را کنتــرل کرد، 
مورد بررســی قرار دهند و این کار را با محکم کردن قوانین قضایی، کنترل 
پلیســی و همچنین آموزش های روان شناسی و روان پزشکی به عموم مردم 
جامعه انجام دهند. عامالن اسیدپاشی در این مواقع، دچار جنون شده و 
دست به چنین کار خطرناکی می زنند بنابراین ارائه خدمات روان شناختی 
و روان شناسی سبب می شود جلو برخی اتفاقات گرفته شود. در هر صورت 
همان گونــه کــه نمی توان خرید و فــروش چاقو را ممنوع کرد، خرید و فروش 
اســید را هــم نمی توان شــامل ممنوعیت قــرار داد اما می تــوان در این حوزه 

محدودیت ایجاد کرد.
اختراعــی در پایــان اظهار کرد: برای ایجاد محدودیت می توان این وظیفه را 
برعهده فروشنده قرار داد؛ هر کسی اسید می خرد، نام و مشخصات کامل 
او درج شــود تا بتوان فرد را پیدا کرد. به نظر می رســد این راه منطقی برای 

کنترل خرید و فروش محدودیت است.

 اعظــم طیرانــی  براســاس اصــل 30 قانــون 
اساســی، دولــت موظــف اســت بــرای همــه 
پايــان  تــا  دبســتان  دوره  آغــاز  از  ايرانيــان 
دوره دبيرســتان امــكان تحصيــل رايــگان را 
فراهــم كنــد، امــا هنــوز هــم مــدارس دولتــی 
بــرای تأمیــن نیازهــای اولیــه آموزشــی خــود 
می گیرنــد؛  کمــک  دانش آمــوزان  اوليــای  از 
ضمــن آنکــه هــر ســاله بــر تعــداد مــدارس 
غیرانتفاعــی افــزوده می شــود. به گونــه ای که 
ســهم ایــن مــدارس از ابتدای دولــت یازدهم 
تاکنون، به طور میانگین سالیانه یک درصد 
رشــد داشــته و بــرای مثــال ســهم جمعیــت 
دانش آموزی مشغول به تحصیل در مدارس 
غیردولتــی در ســال تحصیلــی 1398-1399، 
بــه 14 درصــد و به ویژه در مقطــع ابتدایی به 

16 درصد افزایش پیدا کرده است.
امــا پرســش اساســی ایــن اســت که آیــا این 
افزایــش کمّــی، بــا توســعه کیفــی و از همــه 
مهم تر، ایجاد عدالت آموزشی در مناطق کم 

برخوردار همراه خواهد بود؟

 مقررات آموزش و پرورش »
برای همه مدارس یکسان است

و  آمــوزش  وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
پرورش در گفت وگو با ما از واگذاری 16 درصد 
مــدارس مقطع ابتدایــی به بخش غیردولتی 
اظهار بی اطالعی می کند و می گوید: سازمان 
بــر  مــدارس غیردولتــی مســئولیت نظــارت 
عملکرد مدارس غیردولتی را بر عهده دارد و 
معاونت آموزش ابتدایی نقشــی در واگذاری 
مــدارس بــه بخــش غیردولتــی نــدارد؛ امــا با 
توجــه بــه اینکه طبق قانون فقط شــیوه اداره 
مدارس غیردولتی با مدارس دولتی متفاوت 
اســت، اگــر قانونــی بــرای یــک مقطــع وضع 
شــود همــه مــدارس آن مقطع ملــزم به اجرا 
هســتند و مقــررات آمــوزش و پــرورش بــرای 

مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است. 
رضــوان حکیــم زاده توضیــح می دهــد: پــس 
از  اســتفاده  ممنوعیــت  قانــون  تصویــب  از 
کتاب هــای کمک درســی در مقطــع ابتدایی، 
این ممنوعیت به همه مدارس ابتدایی ابالغ 
شــد، همچنیــن هنگامــی کــه طــرح اجــرای 
داســتان بــرای فهم بهتر دانش آمــوزان عنوان 
گردیــد، ایــن مهم شــامل مــدارس غیردولتی 
هــم شــده اســت. بنابرایــن آنچــه در قانــون و 
مقررات پیش بینی شده تفاوتی برای مدارس 
و همــه  نیســت  قائــل  غیردولتــی  و  دولتــی 
مــدارس ملزم به اجرا هســتند و تا حدامکان 

از سوی آموزش و پرورش رصد می شوند. 

 واگذاری مدارس با نظارت مستقیم »
و دقیق آموزش و پرورش

امیرحســین بانکی پورفرد، عضو کمیســیون 

خصــوص  در  نیــز  تحقیقــات  و  آمــوزش 
غیردولتــی  بخــش  بــه  مــدارس  واگــذاری 
می گویــد: براســاس قانــون اساســی، آموزش 
همگانــی بایــد به صــورت رایــگان در اختیار 
همــه مــردم قرار گیرد و این وظیفه ای اســت 
که دولت باید انجام دهد. اما از دهه 70 به 
بعد، مشــخص شــد جمعیتی کــه آموزش و 
پــرورش دارد بــا هزینه هایی کــه دولت برای 
آمــوزش آن هــا اختصاص می دهد، تناســبی 
نــدارد. بنابرایــن نخســتین هــدف دولــت از 
تأســیس مــدارس غیرانتفاعــی ایــن بــود که 
اقتصــادی  لحــاظ  از  توانمنــد  خانواده هــای 
فرزندانشــان  تحصیلــی  هزینــه  از  بخشــی 
را بپردازنــد تــا دولــت بتوانــد وظیفــه خــود 
دانش آمــوزان  ســایر  آمــوزش  بــرای  را 
دهــد.  انجــام  رایــگان  رایــگان  به صــورت 
وی ادامــه می دهــد: همچنیــن ما در کشــور 
علویــه  مدرســه  نظیــر  مذهبــی  مــدارس 
داشــتیم کــه از الگوهــای مشــخصی بــرای 
برخــوردار  دانش آمــوزان  تربیــت  و  تعلیــم 
بودنــد و بایــد ایــن قبیــل مــدارس در قالــب 
مــدارس غیرانتفاعی به فعالیــت خود ادامه 
می دادنــد کــه بــه نظــر می رســد هــر دو ایــن 
بــه  اهــداف هنــوز مطــرح اســت و نیــاز آن 
مراتــب بیــش از پیــش احســاس می شــود. 
یعنــی درحــال حاضــر آمــوزش و پــرورش به 
دلیــل کمبــود بودجــه امــکان تأمیــن هزینــه 
همــه مــدارس را ندارد، ضمــن آنکه با توجه 
بــه تحوالتــی کــه در تعلیــم و تربیــت ایجــاد 
شــده مــا نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم 
پــرورش  و  آمــوزش  ایــن تحــوالت در  همــه 
دولتــی رخ دهــد و بایــد از ظرفیــت بخــش 
کــرد.  اســتفاده  زمینــه  ایــن  در  خصوصــی 
بــه گفتــه بانکی پــور اکنون در زمینــه واگذاری 
مدارس به بخش غیردولتی این نگرانی وجود 

جدیــدی  شــیوه های  کــه  دارد 
ایجــاد شــود کــه متناســب بــا 
و  اعتقــادی  چارچوب هــای 
اســتاندارد های  و  اســالمی 
آموزشی کشور نباشد و در آینده 
آثار مخربی برای دانش آموزان و 
نظــام آمــوزش و پرورش کشــور 
داشــته باشد. بنابراین ضرورت 
نظــارت  بــا  واگذاری هــا  دارد 
و  آمــوزش  دقیــق  و  مســتقیم 

پرورش انجام شود.

 ضرورت نقش آفرینی مردم »
در حوزه مدرسه داری 

محمــود فرشــیدی، وزیــر پیشــین آمــوزش و 
پــرورش نیــز می گوید: در خصــوص اهمیت 
نقــش، حضــور و همــکاری مــردم بــا آموزش 
و پــرورش هیــچ تردیــدی وجود نــدارد، طبق 
بــه  خطــاب  خمینــی)ره(  امــام  فرمایــش 
مــردم  نقش آفرینــی  و  حضــور  مســئوالن، 
در حــوزه مدرســه داری و آمــوزش و پــرورش 
ضــروری اســت و بایــد مــردم را در فرهنــگ 
مشــارکت داد، البتــه نظــارت الزم اســت و 
پس از این رهنمود شــفاف حضرت امام)ره( 
بــود کــه صدور مجــوز مــدارس غیردولتی به 

تصویب نمایندگان مجلس رسید. 
می دهــد:  ادامــه  مــا  بــا  گفت وگــو  در  وی 
ســال های نخستی که برای تأسیس مدارس 
غیرانتفاعــی مجــوز صادر می شــد، نظارت ها 
به صورت دقیق انجام می گرفت و به افرادی 
کــه با هدف عامه المنفعه فرهنگی و تربیتی 
و حفــظ ارزش هــای نظــام و انقــالب اقدام به 
تأسیس مدرسه غیرانتفاعی می کردند مجوز 
داده می شــد که نقش بســیار مفید و مؤثری 
در این حوزه داشــتند. امــا به مرور زمان این 

میــزان  از  و  تعدیــل  قانــون 
حساســیت ها  و  نظارت هــا 
بــرای صــدور مجــوز کاســته 
شــد و مجلــس، غیرانتفاعی 
را بــه غیردولتــی تبدیــل کرد 
دولت هــای  نــگاه  کــه  چــرا 
اصالحــات  و  کارگــزاران 
واگــذاری کامل ایــن مدارس 
بــه بخــش غیردولتــی بــود و 
معتقــد بودنــد بــا توجــه بــه 
اینکــه آموزش و پرورش جزو 
نهادهــای هزینه بــر اســت، بایــد ایــن بخــش 
واگذار شود تا بتوان درآمد آن را صرف تولید 
و اقتصــاد کــرد. ایــن تفکــر نوعــی افــراط بود 
کــه حاکمیتی بــودن آموزش و پــرورش را زیر 
ســؤال می بــرد و نســبت بــه اصــل 30 قانون 
اساســی ایجاد شــبهه کــرد و تــا جایی پیش 
رفت که مقام معظم رهبری در سیاست های 
ابالغــی در خصــوص ســند تحــول بنیادیــن 
بــه  صریــح  به صــورت  پــرورش  و  آمــوزش 
حاکمیتــی بــودن این نهاد اشــاره و بر نظارت 
 دقیق آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی 

تأکید کردند. 

برقراری عدالت آموزشی »
واگــذاری  اهمیــت  می افزایــد:  فرشــیدی 
غیردولتــی  بخــش  بــه  مــدارس  از  بخشــی 
ایــن اســت کــه با تأســیس ایــن مــدارس در 
مناطــق برخــوردار شــهر کــه مــردم از تمکــن 
مالــی خوبــی برخوردارنــد و می توانند هزینه 
شــوند،  متقبــل  را  فرزندانشــان  تحصیــل 
آموزش و پرورش بودجه آن منطقه را صرف 
مناطــق نابرخــوردار کنــد تا عدالت آموزشــی 
از مــدارس  برقــرار شــود. همچنیــن برخــی 
نظیــر مدارس امام رضــا)ع( که جزو مدارس 

غیردولتــی موفق اســت، با تأســیس مدارس 
در مناطــق کــم برخــوردار کشــور هــر ســاله 
تعدادی از دانش آموزان را به صورت رایگان 
ثبت نام می کند که این مهم نقش مؤثری در 

ایجاد عدالت آموزشی کشور دارد. 
بــه گفتــه وزیــر پیشــین آمــوزش و پــرورش، 
وزارت آمــوزش و پــرورش همــواره بــا کمبــود 
بودجــه، کمبــود فضــای آموزشــی و کمبــود 
معلــم روبه رو اســت و با اینکــه این کمبودها 
در  نمی شــود،  مشــاهده  کالنشــهرها  در 
روســتاها و مناطــق محــروم بســیار مشــهود 

بوده که برخالف عدالت آموزشی  است.
می دهــد:  ادامــه  آموزشــی  کارشــناس  ایــن 
در برخــی مــوارد آمــوزش و پــرورش بــه زعم 
غیردولتــی،  بخــش  بــه  مــدارس  واگــذاری 
چــوب حــراج بــه مــدارس و نظــام آمــوزش و 
پــرورش زده و تــا جایی پیش رفته که امروزه 
بیشــتر این مــدارس بــا به کارگیــری معلمان 
بــی تجربــه خریــد خدمتــی اداره می شــوند. 
ایــن نــوع واگــذاری با هدف اصلــی که جلب 
مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای اعتــالی 
تربیــت و گســترش عدالــت آموزشــی بــوده 
و  آموزشــی  پیامدهــای  و  اســت  متفــاوت 
پرورشــی فراوانی در مقاطــع مختلف به ویژه 
مقطع ابتدایی دارد، به همین دلیل موجب 
مخالفــت کارشناســان این حوزه بــا واگذاری 
مــدارس بــه بخــش غیردولتی شــده اســت. 
اگــر بخواهیم از مشــارکت مــردم در آموزش 
و پــرورش اســتفاده کنیــم بایــد بــه افــرادی 
مجــوز بدهیــم که دغدغــه فرهنگــی دارند و 
فقــط به دنبال انتفاع خود نیســتند و مانند 
تأســیس  کنــار  در  رضــا)ع(  امــام  مــدارس 
از  شــهریه  دریافــت  و  غیردولتــی  مــدارس 
دانش آموزان، مدارســی را با همان امکانات 
آموزشــی بــرای دانــش آمــوزان بــا اســتعداد 
در مناطــق کــم برخوردار و نابرخــوردار بدون 

دریافت شهریه تأسیس کنند.
به گفته فرشیدی واگذاری مدارس به بخش 
غیردولتی بدون هیچ گونه مشارکت و نظارت 
از ســوی آمــوزش و پــرورش موجــب کاهــش 
کیفیــت و فاصلــه گرفتــن از اســتانداردهای 
آموزشــی می شــود کــه یــک نــگاه اقتصادی 
منفــی اســت و بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول 
نیســت. بنابرایــن در واگــذاری مــدارس بــه 
بخــش غیردولتــی بایــد بــه افــرادی باتجربه 
نیــز  پــرورش  و  آمــوزش  مجــوز داده شــود، 
نظــارت دقیق برعملکرد آن ها داشــته باشــد 
تا گروه های اقتصادی متوسط به باال بتوانند 
بخشــی از هزینــه تحصیــل فرزندانشــان را 
پرداخــت کننــد و دولــت از این طریــق بتواند 
بودجــه ای را کــه بایــد صرف مــدارس واگذار 
شده، می شد صرف توسعه عدالت آموزشی 

در مناطق محروم و نابرخوردار کشور کند.

کارشناسان از پیامدهای واگذاری بی برنامه مدارس به بخش خصوصی می گویند

نظارت دولتی؛ غایب همیشگی مدارس غیردولتی

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

دستچین

»شاد« ضعیف است
احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به 
رکنا  گفت: سامانه شاد و اقدامات آموزش و پرورش، بسیار 
ضعیف و یکی از عیوب جدی آموزش و پرورش است. بارها 
به مســئوالن آموزش و پرورش تذکر داده ایم اما هنوز همان 

سیستم ادامه دارد؛ آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.

راهکارهای زرد برای حل معضل آلودگی هوا 
علیرضا علوی تبار، کارشناس محیط زیست به مهر گفت: 
اصــرار بر اجرای معاینه فنــی، طرح LEZ، نصب فیلتر دوده 
و گازسوز کردن خودروها راهکار زرد و دسته دوم است. این 
راهکارهای زرد و جذاب برای آلودگی هوا بدون ارزیابی هستند 
و مشخص نیست ارائه آن چه منفعتی برای چه افرادی دارد.

بحث یک میلیارد و دو میلیارد نیست
احمــد معتمــدی در گفت وگــو بــا مهــر بــا انتقــاد از وضــع 
بودجه ای دانشگاه ها در الیحه 1400 گفت: نمی شود دولت 
و مجلــس افزایــش حقوق را تصویب کنند ولــی اعتبارش را 
در نظــر نگیرنــد؛ نمی توان بودجه افزایش حقــوق را از محل 
صرفه جویــی و درآمدهای اختصاصی دانشــگاه تأمین کرد. 

بحث یک میلیارد و دو میلیارد نیست.

فراسو
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زنگ خطر تعداد بسیار زیاد دانش آموختگان 
غالمرضــا گــودرزی، معــاون آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی 
دانشــگاه امــام صــادق)ع( به فارس گفــت: زنگ خطر وجود 
تعــداد بســیار زیــاد دانش آموختــگان دانشــگاهی بــه صــدا 
درآمده است چراکه نیمی از آن ها بدون داشتن مهارت الزم 
تنهــا مدرک دانشــگاهی دریافت کرده اند و برای اشــتغال با 

مشکل جدی روبه رو هستند.

فرزندخوانده را به بهزیستی برمی گردانند
حبیب هللا مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی گفت: 
خانواده هایــی هســتند کــه پــس از فرزندخواندگــی، کــودک 
را بــه بهزیســتی برمی گرداننــد کــه البتــه تعــداد آن هــا زیــاد 
نیســت و می تــوان گفــت حــدود 2 یــا 5 درصد این اتفــاق رخ 
می دهد اما یک مورد هم باشــد باید درصدد رفع آن برآییم.

حتی نمی توانند یک درخواست ساده درست بنویسند
رضــوان حکیم زاده، معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش در گفت  گو با میزان اظهار کرد: در سیستم آموزشی 
کشور و دانش آموختگان با افرادی روبه رو شده ایم که با اینکه 
دوره ابتدایی طوالنی و خواندن نوشتن را گذرانده اند، ولی قادر 

به نوشتن یک درخواست ساده به شکل درست نیستند.

جمعیت هالل احمر واکسن کرونا وارد نکرده است
محمد قوسیان مقدم، سخنگوی جمعیت هالل احمر در پی 
انتشار اخباری مبنی بر ورود نخستین محموله واکسن کرونا 
از سوی جمعیت هالل احمر، رسماً ورود هرگونه واکسن کرونا 
از سوی این نهاد را تکذیب کرد و گفت: هیچ محموله واکسن 
کرونایی تاکنون از هیچ کشوری توسط جمعیت هالل احمر 

وارد کشور نشده است.

پول عوارض آالیندگی را به محیط زیست نمی د هیم
مســعود تجریشی، معاون ســازمان حفاظت محیط  زیست 
بــه ایلنــا گفت: عده ای می گوینــد اگر پول عــوارض آالیندگی 
به محیط زیســت داده شــود، نمی توانیم در برابر پســماند و 
رواناب هــای ســطحی پاســخگو باشــیم، در حالی کــه در این 

سال ها هم برای هیچ کدام از این مسائل هزینه ای نکردند.

انتقاد از دادن وام ازدواج به زوجین باالی ۵۰ سال
محمد مهدی تندگویان، معاون امور ساماندهی جوانان وزارت 
ورزش و جوانان حوزه ازدواج و خانواده به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: ما در راستای خانواده بهینه وام پرداخت می کنیم 
که مشکل جمعیت حل شود و پرداخت وام ازدواج به یک زن 
50 ساله یا یک مرد 60 ساله این سیاست را تأمین نمی کند.

برداشت آزاد

در برخی موارد 
آموزش و پرورش با 

نگاه صرف اقتصادی 
و به زعم واگذاری 
مدارس به بخش 
غیردولتی، چوب 
 حراج به مدارس 

زده است

بـــــــرش

 نقش مدیر مدرسه کلیدی ترین نقش در آموزش و پرورش است  وزیر آموزش و پرورش گفت: موقعیت یادگیری، فراگیرترین موقعیت در زندگی است، نقش مدیر مدرسه کلیدی ترین، کاربردی ترین و 
تعیین کننده ترین نقش در آموزش و پرورش است. به گزارش مهر، محسن حاجی میرزایی افزود: مدیران نه تنها بار مسئولیت خودشان بر دوششان است بلکه بار مسئولیت همه ما هم بر عهده آن هاست، شبیه یک 

نمایش که چندین نفر نقش دارند اما یک نفر نقش محوری دارد و دیگران در سایه آن نقش، دیده می شوند. در آموزش و پرورش، اصلی ترین نقش به مدیر مدرسه داده شده و همه موجودی ما در مدرسه ارزشیابی می شود.

علــوم  دانشــگاه  رئیــس  ابوالقاســمی،  حســن  دکتــر 
پزشــکی بقیه هللا به ایرنا گفت: محققان بیمارســتان 
بقیه هللا هم وارد عرصه تولید واکسن کرونا شده  و به 
موفقیت هایی هم دست یافته اند. واکسن نوترکیب ما 
در مرحلــه حیوانــی قــرار دارد و خیلی طول نمی کشــد 
که وارد فاز انسانی شود، به عبارتی به احتمال فراوان 
زودتر از اسفند وارد فاز انسانی واکسن کرونا خواهیم 

شد.

ابوالقاســمی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا فعالیت 
مجموعه هــای متعــدد برای ســاخت واکســن کرونا به 
نوعی موازی کاری محســوب نمی شــود، گفت: این کار 
اصــالً موازی کاری محســوب نمی شــود، بلکــه فرصت 
بسیار مفیدی است تا محققان ایرانی از توان و دانش 

خود، بهره کافی ببرند.

بهداشت و درمان

واکسن نوترکیب ایرانی کرونا تا 
اسفند وارد مرحله انسانی می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا:

وزارت  مجلــس  امــور  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هتل ها 
از پذیرش افراد دارای سابقه کووید 19 جلوگیری می کنند. 
به گزارش مهر، محمد خیاطیان گفت: با همکاری وزارت 
بهداشت پلتفرمی را برای بارگذاری اطالعات تأسیسات 
گردشگری و گردشگران طراحی کردیم. وی بابیان اینکه 
تاکنــون 17 هــزار ثبت نــام در جانا انجام شــده، افــزود: در 
این سامانه گزینه ای برای استعالم کد ملی افراد طراحی 

شده که وضعیت پرونده پزشکی شان توسط تأسیسات 
گردشگری بررسی می شود.

هتل هــا، پرونــده پزشــکی مســافران را پیــش از پذیــرش 
بررســی می کنند و در صورت داشــتن سابقه کووید 19 از 
پذیرش فرد جلوگیری می شود. در واحدهای حمل ونقل، 

اماکن تاریخی و… نیز این بررسی انجام می شود.

گردشگری

تأسیسات گردشگری، مبتالیان به 
کرونا را پذیرش نمی کنند

یک مسئول گردشگری:

حمل مواد مخدر توسط گردشگران 
صهیونیست در سفر به ُدبی

رژیــم  تلویزیــون   12 کانــال 
صهیونیســتی، روز شــنبه گــزارش 
داد گردشــگران صهیونیســت بــا 
خود مواد مخدر به امارات برده اند.
بــه گــزارش فــارس، وبــگاه خبــری 
از  نقــل  بــه  الیــوم«   »فلســطین 
کانــال 12 نوشــت: باوجــود تدابیر 
بــرای  امــارات  در  کــه  شــدیدی 
مخــدر  مــواد  ورود  از  جلوگیــری 

وجود دارد، عده ای از گردشــگران برای گذراندن تعطیالت عید در دبی با 
خود ماری  جوانا و حشیش به این کشور حمل کرده اند.

در این گزارش اشاره شده حدود 8 هزار صهیونیست برای جشن گرفتن 
آغاز سال نو میالدی وارد دبی شده اند.

کانال 12 درباره این اقدام نوشــت: اســرائیلی هایی که برای جشــن گرفتن 
ســال نــو وارد دبــی شــده اند بــا یــک تیر دو نشــان زده انــد؛ یکــی اینکه از 
قرنطینــه ای کــه در اســرائیل وجــود دارد، دور شــده اند و دوم لذت بردن از 

جشن های آغاز سال جدید در امارات.
در ایــن گــزارش بــه نقــل از یــک شهرک نشــین صهیونیســت نیز آمــده او 
اطالعی درباره تدابیر شدید امارات در قبال افرادی که با خود مواد مخدر 

حمل می کنند، نداشته است.
طبــق قانــون امارات، فردی کــه با خود مواد مخدر حمل یا قاچاق می کند، 

ممکن است به 20 سال زندان یا اعدام محکوم شود.
یکــی از گردشــگران صهیونیســت در این خصوص گفت: »مقــداری مواد 
مخدر ســبک با خود حمل کردم. فکر نمی کنم دچار مشــکل شــویم. ما 

فقط در اتاق های خود در هتل می کشیم«.
این گزارش در حالی منتشر شده که کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی، 
پیشــتر، در گزارشــی به افزایش ورود گردشــگران این رژیم به شهر »دبی« 
در امارات متحده عربی پرداخته و در این خصوص نوشته بود »دبی« به 

»پایتخت تن فروشی« در جهان تبدیل شده است.

 زنان روسیه اجازه رانندگی قطار 
و کامیون پیدا کردند

زنــان در روســیه پــس از چنــد دهه بــه طور قانونــی اجازه رانندگــی قطار و 
کامیون و تعمیر ماشین پیدا می کنند.

به گزارش ایسنا، فهرست بازنگری شده مشاغلی که زنان اجازه کار در آن 
را دارند از روز اول سال 2021 میالدی به صورت رسمی ابالغ و اجرا شد.

بــا وجــود ایــن هنــوز هم کار کــردن در بســیاری از مشــاغل ماننــد صنایع 
شیمیایی، متالورژی، تولید نفت و معدن برای زنان روسیه مجاز نیست.

این محدودیت ها در سال 1974 میالدی در زمان شوروی سابق وضع شد 
و مقام ها دلیل آن را حفظ سالمت باروری زنان عنوان می کردند.

به گزارش بی بی ســی، از ســال ها پیش کارشناســان حقوق زنان و همین 
طور سازمان ملل به این محدودیت ها انتقاد داشتند و نخستین بازنگری 

در سال 2000 و در زمان ریاست جمهوری والدیمیر پوتین انجام شد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

در 2020 دست کم 27 خبرنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان کشته و زخمی شدند

کشور خطرها و خبرها
علوی: ناامنی در افغانستان کماکان ادامه دارد 
و خبرنــگاران، یکــی از گروه هایــی هســتند که 
به تازگی افرادی اقدام به هدف قرار دادن آن ها 
می کننــد. گویا ایــن افراد، ســدی اند در مقابل 
آنچه این افراد ناشناس به دنبال آن هستند. 
روز جمعه نیز یک خبرنگار دیگر در استان غور 
مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته 
شد. این ترورها بدون مسئول هستند و کسی 
مســئولیت آن را بر عهده نگرفته اســت. این 
گزارش درباره تعدادی از خبرنگارانی است که 
در ماه های گذشته در افغانستان ترور شده اند.

بسم اهلل عادل ایماق؛ رادیو صدای غور»
بســم هللا عادل ایماق، مسئول یک ایستگاه 
رادیویــی بــه نام »رادیو صدای غــور« در حومه 
شــهر »فیروزکوه« در مرکز اســتان غور بود که 
توســط افــراد مســلح ناشــناس روز جمعــه 12 
دی ماه هدف قرار گرفت و کشــته شــد. کسی 
مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. 
عادل ایماق در آبان امسال نیز طی یک هفته، 
یک بار در خانه و بار دیگر در جاده مورد حمله 
قــرار گرفتــه بــود. او حــدود دو هفتــه پیش در 
صفحــه فیس بوکــش از جدی نگرفته شــدن 

تهدیدها توسط دولت انتقاد کرده بود. 

مینه منگل؛ گوینده سابق تلویزیون»
مینه منگل، خبرنگار و گوینده سابق تلویزیون 
بود که در کابل به ضرب گلوله به قتل رسید. 
وی قبالً به عنوان مشاور فرهنگی شورای ملی 
در پارلمــان افغانســتان ایفای نقــش می کرد. 

در همین راســتا، نصرت رحیمی، ســخنگوی 
وزارت داخلــه اعــالم کرد مهاجمان یک نفر و 
یا احتماالً بیشــتر بوده و توانسته اند از محل 
حادثه فرار کنند. کسی مسئولیت این حمله 

را برعهده نگرفته است.

الیاس داعی؛ رادیو آزادی»
الیــاس داعی، خبرنــگار رادیو آزادی در هلمند 
شــهر  در  انفجــاری  در  جــاری  ســال  آبــان 
لشــکرگاه کشــته شــد. چنــدی بعــد، وزارت 
کشــور افغانســتان اعالم کرد عامالن قتل وی 
در هلمنــد بازداشــت شــده اند. طــارق آریــن، 
ســخنگوی وزارت کشــور اعــالم کرد فــردی که 
به اتهام قتل الیاس داعی بازداشــت شــده، از 
اعضــای گــروه طالبان اســت. آریــن گفته فرد 
بازداشت شده در قتل الیاس داعی به  صورت 

مستقیم دست داشته است.

ماللی میوند؛ تلویزیون انعکاس»
ایــن گوینده  تلویزیون خصوصــی انعکاس در 
ننگرهار آذر امسال به همراه راننده اش توسط 
افراد مسلح در شهر جالل آباد کشته شد. گروه 
داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. 
وزارت کشــور افغانســتان در ایــن بــاره اعــالم 
کرد: دو عامل قتل میوند شــامگاه پنجشنبه 
2۰آذر در ناحیه  سوم شهر جالل آباد در استان 

ننگرهار دستگیر شده اند.

میر واحدشاه امیری؛ تلویزیون خورشید»
بــر اثــر انفجــار میــن جــاده ای هفــت کارمنــد 
تلویزیون خورشــید کشــته و زخمی شــدند که 
میر واحد شــاه امیــری، خبرنگار اقتصادی نیز 
جــزو کشته شــدگان بــود. ذبیــح هللا مجاهــد، 
سخنگوی طالبان در همین راستا اعالم کرد این 

انفجار ربطی به گروه طالبان ندارد.

۲۰۲۰؛ سال خونین خبرنگاران»
مرکز خبرنگاران افغانستان با خونین خواندن 
ســال 2۰2۰ بــرای خبرنــگاران گفــت: در ایــن 
ســال در افغانســتان دســت کم 2۷ خبرنــگار 
و کارمنــد رســانه ای کشــته و زخمــی شــدند. 
اســاس داده هــای  بــر  گــزارش تســنیم،  بــه 
مرکــز خبرنگاران افغانســتان، در ســال 2۰2۰ 
میالدی 112 مورد خشــونت علیه خبرنگاران 
و کارمنــدان رســانه ای افغانســتان بــه ثبــت 
رسیده که شامل کشته شدن، مجروح شدن، 
خشونت فیزیکی، توهین و تحقیر، تهدیـد، 
فشار و ارعاب و یا حمله و اعمال خرابکارانه 
می شــود. ایــن نهاد افــزود: بر اســاس آمار به 
ثبت رسیده، در سال گذشته میالدی هشت 
کارمند رســانه ای جان باختند که شامل سه 
مجری، دو گزارشــگر، یک تصویربــردار، یک 
کارمند فنی و یک کارمند خدماتی هستند. 
گزارش منتشــر شده توسط مرکز خبرنگاران 
افغانستان همچنین نشان می دهد در 12ماه 
اخیــر شــمار قابــل مالحظــه ای از رویدادهای 
خشــونت، تهدید و توهیــن علیه خبرنگاران 
نیز به ثبت رسیده که شامل 45 مورد تهدید، 
11 مورد خشونت فیزیکی، 6 مورد بازداشت، 
6 مــورد ربــوده شــدن و چهــار مــورد اقــدام 
مسلحانه علیه خبرنگاران و رسانه ها می شود. 
تمام این ناامنی ها در حالی اســت که ایاالت 
متحده از ابتدای اشغال این کشور، داعیه دار 
گســترش امنیت در افغانســتان بوده و بارها 
افــراد غیرنظامــی را به بهانــه ایجاد امنیت از 

بین برده است.

 عضو شورای عالی سیاسی
 انصارهللا خطاب به سعودی:

پیش از آغاز مرحله دردناک 
صلح کنید

محمد علی الحوثی، عضو 
شورای عالی سیاسی یمن 
بــا اشــاره بــه هــدف قــرار 
دادن اهــداف حســاس در 
عربســتان گفت: پیش از 

ورود بــه مرحلــه حمالت دردناک که رهبر انقالب 
یمــن دربــاره آن صحبت کرده اســت، به دشــمن 
توصیــه می کنیم با رفع محاصــره و توقف عملی 

تجاوزاتش، صلح را در اولویت خود قرار دهد.
الحوثی با اشــاره به شکست راه حل نظامی 
در یمــن تصریــح کــرد: اگــر گزینــه ای غیــر از 
صلــح نتیجه بخــش بود تا کنون بــا موفقیت 

اجرا شده بود.

دونالد ترامپ، در توییتی برای برگزاری یک س
تجمــع اعتراضی بــا عنــوان »دزدی را متوقف 
کنید« در روز ششم ژانویه )چهارشنبه هفته 

جاری( فراخوان داد.
تشــکیالت خودگردان فلســطین بــا صدور س

بیانیــه ای از اســتقبال رئیــس ایــن نهــاد از 
محتــوای نامــه رئیس دفتر سیاســی حماس 

مبنی بر انتخابات در فلسطین خبر داد.
ترکیــه بــا گــزارش 11 مــورد ابتــال بــه کرونای س

انگلیسی، سی و سومین کشور جهان است 
که به این ویروس آلوده شده است.

آخرین لگد کنگره به رئیس جمهور آمریکا

وتو ترامپ، وتو شد
کنگــره آمریــکا بــرای نخســتین بــار در طول 
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رأی به 
لغو وتو او داد. به گزارش رویترز، کنگره برای 
تأمیــن بودجــه ۷4۰ میلیــارد دالری وزارت 
دفاع مصوبه ای را گذرانده بود که ترامپ آن 
را وتو کرد. اما مجلس سنای ایاالت متحده 
بــا ۸1 رأی موافــق در برابــر 1۳ رأی مخالــف 
بــه لغــو وتــو ترامــپ رأی داد. ســنای آمریکا 
در حــال حاضر در اختیار جمهوری خواهان 
اســت. اکثریــت ســناتورهای جمهوری خواه 
نیــز به همراه دموکرات ها بــه لغو وتو دونالد 
ترامــپ رأی مثبــت دادند. شــکاف در حزب 
جمهوری خــواه بر ســر اعتراض ها به نتیجه 
انتخابــات آمریــکا افزایــش یافتــه و هــر روز 

بیشتر می شود.
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دریـچـه

روزنامه ایندپندنت عکس 
اصلــی صفحــه نخســت 
خــود را به تظاهــرات مردم 
عــراق در حمایــت از ایران 
اختصــاص داده و بــه این 
اتفــاق در میــان افزایــش 

تنش میان دو کشور ایران و ایاالت متحده می پردازد. این 
روزنامه همچنین با تیتر »سال جدید، چرخش جدید« 
از منصرف شدن مقامات بریتانیایی از بازگشایی مدارس 
این کشــور خبــر داده اند. مقاله نویســان ایندپندنت نیز 
بــه موضوعات مختلفی پرداخته اند که در یکــی از آن ها 
سال 2020 را سالی برای تفکر مجدد در مورد زندگی بشر 
لقــب داده و در دیگــری در مورد پیروز نبودن هیچ یک از 

طرف های برگزیت صحبت شده است.

هفته نامــه نِیشــن که لقب 
هفته نامــه  قدیمی تریــن 
آمریکایــی کــه بــه صــورت 
مــداوم به چاپ خــود ادامه 
داده را در اختیــار دارد، در 
شــماره ایــن هفته خــود در 

پرونده ای با عنوان »100 روز اول جو بایدن« تمامی کارهایی 
را کــه رئیــس جمهور جدید آمریکا بایــد در 100 روز ابتدایی 
خود در کاخ ســفید به انجام برســاند فهرســت کرده است. 
این نشریه با انتشار عکسی بزرگ از بایدن به عنوان پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری، تیتری از تمامی مأموریت های او 
را روی جلد آورده و اینکه در حوزه های مختلف از کووید 19 و 
نژادپرستی گرفته تا آب و هوا و کنگره چه کارهایی را می تواند 

بکند و چه کارهایی را باید بکند، زیر ذره بین برده است.

ایندپندنت
روزنامــه فایننشــیال تایمز 
در شــماره ویــژه تعطیــات 
کــه  خــود  هفتــه  آخــر 
مصادف شده با نخستین 
در  روزنامــه  ایــن  شــماره 
ســال 2021، در پرونــده ای 

با عنوان »برندگان همه گیری« شــرکت هایی را معرفی 
می کنــد که موفق شــدند در ســال 2020 نــه تنها دچار 
مشــکل نشــده بلکه با اســتفاده از موقعیت مناســب 
حتی توانســتند شــرایط کاری خود را بهتر از گذشــته 
کننــد. فایننشــیال تایمز همچنیــن در مقاله ای علمی 
طریقه شــکل داده شــدن به جهان در طول میلیون ها 
 ســال گذشــته توســط ویروس هــا را مــورد بررســی قــرار 

داده است.

نِیشنفایننشیال تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

درباره همکاری پنهانی اتمی چین و عربستان
به تازگی همکاری های پنهانی چین و عربســتان ســعودی در توســعه تدارکات 
هســته ای ریــاض، نگرانی هایــی را در ســطوح بین المللی ایجاد کرده اســت. بر 
اساس گزارشی که ابتدا در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد، شرکت های 
چینــی به عربســتان در ســاخت دســتگاه اســتخراج کیــک زرد اورانیــوم که در 
درجات باال می تواند منجر به ســاخت ســالح هســته ای شــود، کمک کرده اند. 
براســاس اطالعــات آژانس هــای اطالعاتی غربی، این ســازه ها در شــمال غربی 
عربســتان یافت شــده اســت. بروز چنیــن توانمندی هایی نگرانی هایــی را برای 
کشورهای منطقه، اروپا و نیز ایاالت متحده در پی داشته است. با وجود اینکه 
پادشــاهی ســعودی، عضو پیمان منع گسترش سالح های هســته ای بوده، اما 
هنوز به بهانه های مختلفی پروتکل الحاقی آژانس منوط به بازرسی های آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای از تأسیسات اتمی خود را امضا نکرده است. بنا بر 
گفته مقامات سعودی، دنبال کردن برنامه های هسته ای صلح آمیز این کشور 
مربوط به برنامه سعودی ویژن 2۰۳۰ بن سلمان برای توسعه اقتصادی و عدم 
وابســتگی به نفت اســت. اما بنا به نظر مؤسســه الزارد )بزرگ ترین مؤسســه 
مشاوره مالی و سرمایه گذاری دنیا( در حال حاضر سرمایه گذاری روی انرژی های 
خورشــیدی و بادی، با توجه به افت شــدید هزینه های آن در ســال های اخیر 
گزینــه مطلوب تــری بــه نظــر می رســد. در حالی کــه هزینه ســرمایه گذاری روی 
صنعت هسته ای رشد 26 درصدی را به همراه داشته است. بنابراین می توان 
دو عامل پنهانکاری و نبود توجیه اقتصادی را از دالیل اصلی ابهام آمیز بودن 
صنعت هسته ای عربستان برشمرد. در کنار این عوامل، مقامات سعودی بارها 
اذعان داشته اند در زمینه هسته ای همپای ایران پیش خواهند رفت. حتی در 
سال 2۰1۸، محمد بن سلمان، ولیعهد آل سعود گفت در صورت تالش ایران 
برای دســتیابی به ســالح هســته ای، ریاض هم این مهم را دنبال خواهد کرد. 
البته کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران نیز از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده به دنبال شفاف سازی عملکرد 
عربستان سعودی در مورد صنعت هسته ای خود باشد. یکی از دالیل عالقه 
عربســتان به همکاری هســته ای با چین را می توان ســخت گیری بیش از حد 
واشنگتن و از طرفی سهولت پکن در انتقال فناوری هسته ای به دیگر کشورها 
عنــوان کــرد. دولت آمریکا در صورتی می تواند در برنامه هســته ای عربســتان 
مشــارکت فعال و همکاری کامل داشــته باشــد که بتواند قرارداد 12۳ را با این 
کشــور منعقد کند. بر اســاس این توافق، کشــورهایی که از فناوری هســته ای 
آمریکا و سوخت هسته ای این کشور بهره می برند، تعهدات و محدودیت هایی 
را نیز می پذیرند. این کشورها مجبور به پذیرش »استاندارد طالیی« به معنای 
پذیرش عدم غنی سازی اورانیوم و عدم بازفراوری سوخت هسته ای هستند که 
کاربردی دوگانه دارند و می توانند در تولید بمب مورد استفاده قرار گیرند. اما 
شــرکت های دولتــی چیــن از زمــان ایجاد طرح یک کمربند یک جاده در ســال 
2۰1۳، بــه دنبــال فرصت فروش دانش انرژی هســته ای در کشــورهای در حال 
توســعه هســتند. از طرف دیگر، ایاالت متحده آن طور که باید از آینده ثبات 
سیاسی و نظام عربستان مطمئن نیست که بتواند اجازه دسترسی این کشور 
به تأسیســات پیشــرفته هســته ای را بدهد. اما در مورد پکن، اغلب ارتباطات 
اقتصادی و تجاری بر مراودات سیاســی ارجح بوده و به نظر می  رســد توســعه 
همکاری هــای هســته ای چیــن به خصوص با کشــورهای غرب آســیا به معنی 
وابســتگی متقابــل بیشــتر در این منطقــه خواهد بود کــه در درازمدت به نفع 
سیاست های چین به خصوص کسب اعتبار بیشتر است. همچنین مقامات 
ایــاالت متحــده از انحراف در هســته ای شــدن دیگر کشــورها واهمــه دارند اما 
مقامــات حــزب کمونیســت درصــدد هســتند با تقویــت فوق العــاده اقتصاد و 
تجارت چین و با پیوند عمیق و درهم تنیدن اقتصاد دیگر کشورها به اقتصاد 
خــود، هرگونــه تغییر نظام یا چرخش سیاســی به ضرر خــود را از پیش خنثی 
کنند. خود این مطلب نیز بر ترس واشنگتن افزوده و آن ها را نگران این می کند .

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی سامی؛ کارشناس مسائل شرق آسیا

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

ف
مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوعردی

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در

رتبه و رشته مورد نیاز فرآیند ارجاع کار به ریال
 محل تأمین

اعتبار
نوع تضمین شرکت در 

مناقصه
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راهبری ، بهره برداری  ورفع اتفاقات شبکه 
توزیع ، خطوط انتقال ، منابع آبی ، خدمات 
مشترکین و کنترل کیفی بخش  تبادکان  

1239/755/338/8221/283/000/000 ماه 

 گواهی نامه صالحیت 
بهره برداری و نگهداری از 
تأسیسات آب شرب پایه 6 
رسته شبکه و انشعابات و 
مخازن از شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور
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راهبری ، بهره برداری  ورفع اتفاقات شبکه 
توزیع ، خطوط انتقال ، منابع آبی ، خدمات 

مشترکین و کنترل کیفی  بخش رضویه
1238/016/738/1791/231/000/000 ماه

3
راهبری ، بهره برداری  ورفع اتفاقات شبکه 
توزیع ، خطوط انتقال ، منابع آبی ، خدمات 

مشترکین و کنترل کیفی بخش  مرکزی 
1236/968/463/7481/200/000/000 ماه
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» کرونا  ،  ما  را  از مصرف درست آب  ، غافل نکند«  

» آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای«

1- تاری�خ و مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ات از تاری�خ 1399/10/13 لغای�ت 
1399/10/16 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد و یا در 

سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .
2-  آخری�ن مهل�ت ع�ودت پ�اکات اس�ناد مناقص�ات س�اعت 14/20 م�ورخ 

1399/10/29 می باشد  . 

3- محل تسلیم پاکات مناقصات : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد، تلفن37008124 .

4-م�دت اعتب�ار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد قیم�ت به مدت                    
سه ماه می باشد .     هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد 
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    س�ازمان فن�ی و نگهداری حرم مطه�ر رضوی درنظر 
دارد اجرای عملیات رنگ آمیزی پلی استر، پلی اورتان 
و روغن�ی روی چ�وب در مجموعه حرم مطهر حض�رت رضا )ع( را 
از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد ش�رایط فعال در مشهد 
واگ�ذار نماید. ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا پایان وق�ت اداری روز   
ش�نبه  مورخ 1399/10/20 ضمن مراجعه به آدرس سایت اینترنتی 
 )051-31305243 )تلف�ن    /http://sem.aqr-harimeharam.org

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهیه و تحویل دو دس�تگاه س�وئیچ  سیس�کو با مشخصات 
cisco catalyst c9407r را از طری�ق مناقص�ه عمومی واگذار نماید ، 

ل�ذا متقاضیان می توانند ت�ا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 
1399/10/18 ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات 
به آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مناقصه

,ع
99
10
46
5

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد  تهیه 
  HPE PROLIANT DL380GEN10 و تحویل سه دستگاه سرور
را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار نمای�د ، ل�ذا متقاضی�ان می 
توانن�د ت�ا پایان وق�ت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ 1399/10/18 
ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقص�ات به آدرس 
 )051-31305243 )تلف�ن   /http://sem.aqr-harimeharam.org

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه
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    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی درنظر دارد تهیه و 
تحویل دو دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه ) uPs ( با قدرت 80 
کیلوولت آمپر و 28 کیلو ولت آمپر) از هر کدام یک دستگاه ( به همراه باتری 
و کابی�ن باتری را از طریق مناقصه عموم�ی واگذار نماید. لذا متقاضیان 
م�ی توانن�د تا پای�ان وق�ت اداری روز  چهارش�نبه  م�ورخ1399/10/17 
ضمن مراجعه به آدرس س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات به آدرس
  http://sem.aqr-harimeharam.org/  )   تلفن 31305243-051( نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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