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فرارسیدنسالروزشهادتحضرتزهراhرابهعموممسلمانانتسلیتمیگوییم

 

غرشموشکهایبالستیکایرانی
سیاســتدر حالــی کــه دونالد ترامپ، نــاکام از تجربه مرحله اول رزمایش ترکیبی پیامبر اعظم ۱۵ سپاه برگزار شد

رویارویــی بــا کشــورمان در حــال تــرک کاخ ســفید و جو 
بایــدن در آســتانه روی کار آمــدن در منصــب رئیــس 
جمهوری آمریکاســت، نیروهای مســلح کشــورمان اعم 

از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران بــا هــدف بــه رخ کشــیدن توانمندی های 
نظامی و افزایش آمادگی ها، در دو روز گذشــته اقدام به 

 ............ صفحه 2برگزاری رزمایش کردند...
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حسن روشن در گفت وگو با قدس: وزیر راه خبر داد امیرعبداللهیان:

:jامام صادق
فاطمهhدر 

میان زنان دنیا 
]همچون[ ستاره ای 

درخشان است. 
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چاره کار استقالل 
برکناری فکری نیست

 پیشنهاد افزایش وام مسکن 
از 100 به 150میلیون تومان

حضور صهیونیست ها در آذربایجان 
در تعارض با صلح منطقه است

 اجرای طرح حمایتی ساخت پتروپاالیشگاه ها منوط به برگزاری جلسه صندوق توسعه ملی است 

پایان خام فروشی نفت معطل یک مجوز
 اقتصاد   تیرماه 98 مجلس شورای اسامی با در نظر گرفتن گلوگاه های توسعه ظرفیت 
پاالیش و پتروشیمی در ایران از جمله تأمین مالی و دستوری بودن اقتصاد پاالیشگاه ها، 
قانونــی را تصویــب کــرد که اجرای آن راه را برای توســعه ظرفیت پاالیشــی و پتروپاالیشــی 
در ایــران همــوار می کنــد.  قانــون یاد شــده به نــام » قانون حمایت از صنایع پایین دســتی 
نفــت و میعانــات گازی بــا اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمــی« کــه موســوم بــه قانــون 
پتروپاالیشگاه هاست، در مرحله اجرا تا تأیید، هشت طرح به مجموع ظرفیت یک و نیم 
میلیون بشکه نفت و میعانات گازی توسط وزارت نفت پیش رفته  است، اما در مرحله اجرا 

 ............ صفحه 6و اعطای مجوز رسمی معطل یک مجوز از صندوق...

چراشاهدرایستگاه
26دی1357
بهآخرخطرسید؟

پروازبهسوی
سقوط

واکنشهابهتالشوزارت
خارجهآمریکابرایتروریستی
اعالمکردنانصاراهللادامهدارد

وقتیغربیهاهم
نگرانمیشوند

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
سیدرضاصدرالحسینی

با نگاهی به روند اجرای برجام و تحقق نیافتن منافع ملی جمهوری اسامی ایران بر 
اساس توافق نامه هسته ای، از مدتی پیش و بر اساس تصمیمی اعام شده از سوی 
مقامات عالی رتبه کشورمان، موضوع محدودشدن و کاهش تعهدات برجامی آغاز 

شده است. در این راستا گام هایی هر چند کوچک...

دستاوردفنیومهمی
برایقطعوابستگیبهنفت

 ............ صفحه 2
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  9-37-99)نوبت اول(

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

اداره كل راه آهن خراسان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج 
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی كیفی پیمانکاران 
واج��د ش��رایط جهت ش��ركت در مناقص��ه ،  ازطریق س��امانه تداركات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید.
مناقصه گران  می بایس��ت  در  س��امانه فوق  )س��تاد(   ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق سامانه مذكور اقدام   نمایند.

الزم به ذكراست كلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت 
مزبورانجام می گردد.

1- نام سازمان مناقصه گزار : اداره كل راه آهن خراسان . 
2- شرح مختصر موضوع مناقصه : سرویس دهی مامورین موظف قطارها در اداره كل 

راه آهن خراسان  .
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 13:30 روز پنجشنبه   مورخ 99/11/02  . 

4- ش��ایان ذكراست دریافت اسناد و ارائه پاس��خ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و شركت كنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند كه قبال در سامانه مذكور ثبت 

نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخ��وان ارزیاب��ی كیف��ی ف��وق از طری��ق پای��گاه ملی اط��الع رس��انی مناقصات

 http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد فیزیکی  ارزیابی : تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ  
99/11/16- چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره 

كل راه آهن خراسان . 
7- مبلغ كل برآورد : 22.698.375.000  ریال .   

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  یکسال  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.
9- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ   1.134.918.750 ) یک میلیارد و یکصد 
و سی و چهار  میلیون و نهصد و هجده  هزار و هفتصد و پنجاه ( ریال  مطابق با تضامین 

معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 
50659 ه� مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران  ،  در صورت واریز  نقد  شماره  حساب  
IR 290100004001064006372624  با شناس��ه واری��ز " 984280500111111111111111111111  

"نزد بانک مركزی  اعالم می گردد .    
 تذكر1: به درخواست مناقصه گزار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به 

مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
تذكر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

تذكر 3 : ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی به 
موجب مصوبه 135943/ ت 55887 ه� مورخ 97/10/15  هیئت محترم وزیران و  آیین 
نامه ایمنی امور پیمانکاری" مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی علی 

الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
10- رشته و رتبه پیمانکار: متقاضی شركت در مناقصه بایستی دارای : الف ( كد حمل 
ونقل از  اداره كل  تعاون كار و رفاه اجتماعی و  یا مجوز از اتحادیه صنف موسسات خودرو 
سواری كرایه یا اتحادیه صنف حمل ونقل درون شهری) اتوبوس- مینی بوس- وانت 

بار(  باشد . 
1-10(  برنده مناقصه متعهدمیگردد كلیه خودروهای  مورد استفاده در قرارداد،دارای 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط نظیر اتحادیه صنف موسس��ات خودروس��واری كرایه - 
اتحادیه صنف حمل ونقل درون شهری) اتوبوس- مینی بوس- وانت بار( -پلیس راه 
وسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای و... باشند. بدیهی است ارائه مجوزهای مذكور 

قبل از شروع قرارداد الزامی می باشد.
تبصره : تمامی خودروها می بایست دارای الحاقیه ) بیمه آژانس( )مطابق تبصره های 

بند11 مشخصات فنی ( باشند.
11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی كیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط كه حداقل امتیاز الزم را كسب نموده 
باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .
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س�ازمان صنعت ، معدن و تجارت اس�تان فارس در 
نظ�ر دارد یک مح�دوده اکتش�افی با م�اده معدنی 
گروه)شش( ۶ واقع در شهرستان بوانات را در قالب مزایده به متقاضیان واجد شرایط که صالحیت فنی و اقتصادی الزم را دارا هستند 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir از ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخ 99/10/27 لغایت ساعت: 30 و 14 دقیقه روز شنبه مورخ 99/11/18 مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و درج قیمت پیشنهادی مدنظر 
در سامانه مذکور اقدام نمایند . متقاضیان جدید کسب اطالعات بیشتر و الزامات مزایده می توانند از روز شنبه مورخ 99/10/27 به آدرس 

اینترنتیhttp://frs.mimt.gov.ir س�ازمان صنعت و معدن تجارت استان فارس مراجعه نمایند.

آگهی مزایده محدوده اکتشافی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس

 روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت فارس
شناسه آگهی 1078804

آگهی مناقصه عمومی – شماره مجوز 139906083 - نوبت دوم
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ش��ركت گاز اس��تان اصفه��ان درنظ��ر دارد مناقصه ای 
باموضوع وشرایط زیربرگزارنماید:

 موض��وع مناقص��ه : انج��ام خدم��ات نص��ب ، تعوی��ض 
كنتورورگوالت��ور درس��طح شهرس��تان آوری  جم��ع  و 

 خمینی شهر وتوابع 
میزان تضمین : 443/000/000 ریال 

 كد فراخوان درپایگاه ملی مناقصات : 35575895  
نام ونش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : اصفهان ، خیابان 

چهارباغ باال ، شركت گازاستان اصفهان

 مهلت اعالم آمادگی حداكثرتاتاریخ 1399/10/29
 مناقصه گران میتوانندجهت كس��ب اطالعات بیشتربه 
پای��گاه اطالع رس��انی الکترونیکی ش��ركت گاز اس��تان 

اصفهان به آدرس :
www.nigc  - Isfahan.ir   ،www.iets.:mporg.ir

 یا با ش��ماره تلف��ن 38132-031 داخلی 2574 تماس 
حاصل فرمایند.

روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان یزد در نظر دارد از محل اعتبارت غیرعمرانی )داخلی( نس�بت به واگذاری 
عملی�ات مش�روحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای ت�وام با ارزیابی کیفی به پیمانکار 

واجد شرایط اقدام نماید. 

ف
 تضمین شركتمدت اجرابرآورد اولیه )ریال(گواهی صالحیتموضوع عملیاتردی

در مناقصه -ریال

1
خدمات قرائت كنتور و توزیع قبوض 

مشتركین منطقه دو شهر یزد
اداره تعاون ، كار و 

12407.200.000 ماه8.142.250.000رفاه اجتماعی

ل�ذا کلی�ه پیمان�کاران یا ش�رکت هایی که دارای گواه�ی صالحیت مذکور و س�وابق کاری در زمینه خدمات مش�ابه 
را دارا م�ی باش�ند م�ی توانن�د جه�ت دریاف�ت اس�ناد از تاری�خ انتش�ار آگهی پ�س از ثبت ن�ام در پای�گاه این 
ش�رکت ب�ه نش�انی www.abfayazd.ir  و واری�ز هزینه اس�ناد به صورت اینترنتی نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام 
فرمایند. همچنین متقاضیان می توانند با ارایه معرفی نامه کتبی به صورت حضوری از س�اعت 7:30  تا  14:00 به نش�انی
 مناقصه گذار واقع در ش�هر یزد ، خیابان آیت ا... کاش�انی ، دفتر قراردادها مراجعه و اس�ناد مناقصه را دریافت نمایند. 
جهت کسب اطالعات شماره 31۶4155 -035 اعالم و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

به نش�انی iets.mporg.ir  قابل مش�اهده می باش�د .
مراحل و زمان بازگشایی پاکات : 

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گذار تا ساعت 9 صبح  مورخ 99/11/0۶ خواهد بود .
پاکت های مناقصه گران توس�ط کمیس�یون مناقصه ای که در س�اعت 10 صبح مورخ 99/11/07 در محل اتاق جلس�ات 

کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.
شرکت آب و فاضالب استان یزد-سهامی خاص
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای توأم با ارزیابی كیفی-نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب
 استان یزد

م الف:1400

برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه 
درحضور رهبرمعظم انقالب
............صفحه2

حجت االسالم دکتر محمد ملک زاده 
در گفت وگو با قدس تبیین کرد
جلوه های مقاومت 

h درسیره حضرت زهرا

درس هایی از 
مکتب حاج قاسم

مجاهدت شهید سلیمانی به 
تأسی از حضرت زهراh بود 

»مریم شریف رضویان«  
در حال نگارش رمانی از زندگی 

حضرت فاطمه h  برای» به نشر« است

پدر، عشق، دختر
............صفحه4............صفحه12 ............صفحههای4و5
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برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه در حضور رهبر معظم انقالب   مراسم سوگواری و عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( طبق روال همه ساله از سوی رهبر معظم انقالب به مدت پنج شب 
از پنجشنبه 99/10/25 تا دوشنبه 99/10/29 پس از نماز مغرب و عشا، در حسینیه  امام خمینی)ره( برپا شده است. امسال به علت شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و 

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برنامه عزاداری در حضور رهبر انقالب اسالمی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک روضه خوان برگزار می شود.

در حالی که دونالد ترامپ، ناکام از تجربه 
رویــارویــی با کشورمان در حــال تــرک کاخ 
سفید و جو بایدن در آستانه روی کار آمدن 
آمریکاست،  رئیس جمهوری  در منصب 
سپاه  از  اعــم  کشورمان  مسلح  نیروهای 
پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری 
ــا هـــدف بــه رخ کشیدن  ــران ب ــ اســالمــی ای
توانمندی های نظامی و افزایش آمادگی ها، 
در دو روز گذشته اقدام به برگزاری رزمایش 
کردند. بر این اساس مرحله اول رزمایش 
ترکیبی پیامبر اعظم)ص( ۱۵ سپاه پاسداران 
رمز  با  روز گذشته  اسالمی صبح  انقالب 
مقدس یا فاطمة الزهرا)س( با شلیک انبوه 
و  زمین  به  زمین  بالستیک  موشک های 
اجرای عملیات توسط پهپادهای تهاجمی 
بمب افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی 
ایران برگزار شد. به گزارش مشرق، در این 
مرحله از رزمایش که با حضور جمعی از 
فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه نیروهای 
از نسل  با بهره گیری  بــرگــزار شــد،  مسلح 
جدید موشک های بالستیک زمین به زمین 
و پهپادها، تهاجم ترکیبی به پایگاه دشمن 
فرضی و انهدام تمامی اهداف تعیین شده 
انجام پذیرفت. بنابر این گــزارش، پس از 
حمله پهپادهای تهاجمی بمب افکن نیروی 
از همه جهت ها به سپر  هوافضای سپاه 
انــهــدام کامل  موشکی دشــمــن فــرضــی و 
هدف ها، انبوه موشک های بالستیک نسل 
جدید سپاه در کالس های ذوالفقار، زلزال 
و دزفول هم به سمت اهداف تعیین شده 
شلیک شد و این گونه، ضربات مهلکی بر 

پایگاه فرضی دشمن وارد کرد. 

 سالمی: پیام رزمایش »
صیانت از نظام است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
رزمایش  اول  مرحله  بــرگــزاری  حاشیه  در 
پیامبر اعظم)ص( ۱۵ با بیان اینکه امروز رزم 

مشترک موشکی و پهپادی در ابعاد بسیار 
به کارگیری  تمرین شد، گفت:  گسترده ای 
حجم زیــادی از پهپادهای تهاجمی رزمی 
و  پیشرفته هدایت  فناوری های  به  مجهز 
هدف یابی  در  مصنوعی  هــوش  و  کنترل 
موشک های  شلیک  کنار  در  هــدف زنــی  و 
بــالــســتــیــک و انـــهـــدام اهـــــداف بـــا دقــت 
رزمایش،  ایــن  اول  در مرحله  زیــاد  بسیار 
تــوان  و  اقــتــدار  از  باشکوهی  صحنه های 
بازدارنده دفاعی ایران اسالمی را به نمایش 
گذاشت. به گــزارش سپاه نیوز، سرلشکر 
موفق  آزمــــون  پـــاســـدار حسین ســالمــی، 
فناوری های نوین در سیستم های هدایت و 
کنترل موشک و پهپاد و فرماندهی و کنترل 

مشترک  عملیات  صحنه  دقــیــق  بسیار 
راهبردی را از ویژگی های برجسته رزمایش 
پیامبر اعظم۱۵ توصیف و پیام این رزمایش 
را اقتدار و اراده مصمم جمهوری اسالمی 
ایران برای دفاع از حاکمیت ملی، صیانت 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی و ارزش ها 
دربرابر دشمنان اسالم و ایران توصیف کرد.

حاجی زاده: امروز قدرت جدیدی »
در سپاه متولد شد

در  هم  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
مرحله  از  رزمایش،  این  برگزاری  حاشیه 
نخست آن به عنوان عملیات شبیه سازی 
دفاعی  ارکـــان  و  قــوت  نــقــاط  بــه  تهاجم 

اول  مرحله  در  کرد:  اظهار  و  یاد  دشمن 
رزمایش پیامبر اعظم۱۵ عملیاتی ترکیبی 
با بهره گیری از پهپادها و موشک ها انجام 
شد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده 
افزود: در این مرحله از رزمایش ابتدا با 
و  دفاعی  بخش  به  پهپادی  سامانه های 
پدافندی پایگاه دشمن فرضی حمله شد 
و لحظاتی بعد موشک های شلیک شده 
را  دشمن  اصلی  و سرمایه های  بخش ها 

منهدم کردند.
قابلیت های  و  ویژگی ها  به  اشــاره  با  وی 
مرحله  در  شــلــیــک شــده  مــوشــک هــای 
نخست رزمایش گفت: موشک هایی که 
در این مرحله از رزمایش مورد استفاده 
موشک های  جــدیــد  نسل  گــرفــت،  قـــرار 
سرجنگی  دارای  که  هستند  بالستیک 
مقطع  ســطــح  و   RCS بـــا  جـــداشـــونـــده 
عملیاتی  زمــان  و  هستند  پایین  راداری 
و آماده شدن آن ها نسبت به گذشته به 
یک دهم کاهش یافته است. وی افزود: 
دقیقه   ۵ از  کــمــتــر  در  مــوشــک هــا  ایـــن 
می شوند  عملیاتی  اســتــقــرار،  زمـــان  از 
ــت.  ــاب خــواهــنــد داشــ ــرتـ و قــابــلــیــت پـ
تهاجم  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
ارتــفــاعــی  ســطــوح  هــمــه  در  همه جهتی 
بــه پــایــگــاه هــای دشــمــن فــرضــی و سلب 
به  نفوذ  پدافند دشمن،  از  دفاع  امکان 
سرجنگی  جــداســازی  بــا  موشکی  سپر 
ــام گــذاشــتــن  ــاک ن بــدنــه و  از  مــوشــک هــا 
ســامــانــه هــای دفــاعــی و نــیــز طــراحــی و 
به کارگیری سامانه ها توسط متخصصان 
ویژگی های  از  را  کــشــور  انقالبی  جــوان 
توصیف  اعظم۱۵  پیامبر  رزمایش  ممتاز 
قابلیت های  این  ترکیب  با  کرد:  تأکید  و 
و  پــهــپــادی  عملیات  بــا  موشکی  جــدیــد 
مصنوعی،  هــوش  فــنــاوری  از  اســتــفــاده 
در سپاه  قدرت جدیدی  و  امکان  امــروز 

متولد شد.

 مدت مدیدی است مدارک پزشکی من را بیمه آتیه سازان حافظ گرفته تا س
شندرغاز به ما بدهد. هنوز خبری نیست. 9370000082

و س شهر  شــوراهــای  اعضای  بی شمار  دستگیری های  به  بیشتر  هرچه 
شهرداران در سراسر کشور نگاه می کنیم به حقانیت نظارت شورای نگهبان 

بر انتخابات بیشتر ایمان پیدا می کنیم. 9110000552 
عـــدم شفافیت س بـــوی  تبلیغ،  و هجمه  هـــوا  ایـــن  ــا  ب بـــرق  قطعی  ایـــن 

می دهد!9150000278 
تو تهران مازوت هست برق رو قطع می کنین، ما که تو مازندرانیم چرا س

چهار روزه برق نداریم؟ 9110000820
برنامه »عیار« شبکه افق به ویژه گزارش ها و اجرای کارشناسان آن از جمله س

آقایان ابوالقاسم رحمانى و مسعود براتى بسیار زیبا و فوق العاده جذاب و 
مفید است، مرحبا به عوامل این برنامه. 9160000054

چندبار پیام فرستادم چاپ نکردید. محبت کنید چاپ کنید. درمورد س
حقوق کارگران خیلی ظلم در حقمان شده، مثال واقعی دقیقاً از دو سال 
پیش همین شرکتی که کار می کنم نرخ جنس هاش تا االن حدود ۵00 تا 
600 درصد افزایش یافته،  حاال دستمزد ما تو این دو سال فقط 40درصد 
بیشتر شد! آن هم با کلی منت! کجای این قانون عدالت رعایت شده؟ 

 9120000238
از همه بگیر. س را به زور  پولمان  از هیچ کشوری نترس!  آقــای روحانی! 

تمام کشتی های کره را در خلیج فارس مصادره کنید تا همگان بدانند پول 
ایرانی خوردن تاوان دارد. کشور و رهبر و ملت پشتت هستند. 9050000621

عارف: باید اعتماد از دست رفته مردم را برگردانیم

 آیا اصالح طلبان روی الریجانی 
به توافق می رسند؟ 

ــر، اظــهــارنــظــرهــای  در روزهـــــای اخــی
انتخاباتی اصالح طلبان بیشتر شده 
ــان، اخــتــالفــات  و الــبــتــه در ایـــن مــی
داخلی آن ها محل بروز یافته است. 
اما به نظر می رسد تمرکز روی »علی 
اصالح طلبان،  ســوی  از  الریــجــانــی« 
دولــت و طــرفــداران روحانی جدی تر 

شده است. 
ســیــدمــصــطــفــی  ــان  ــ ــی ــ م ایــــــن  در 
هاشمی طبا در گفت وگویی با یکی از سایت های خبری اعالم کرد: اکثریت 
اصالح طلبان از الریجانی حمایت می کنند. وی افزود: احتمال داوطلب شدن 
آقای سیدحسن خمینی را صفر می دانم. من اطمینان دارم ایشان تمایلی به 
کاندیداتوری ندارد. بنابراین بحث اجماع روی ایشان هم معنا ندارد. به گزارش 
فارس، صحبت های هاشمی طبا درباره سیدحسن خمینی در حالی است که 
روزنامه های زنجیره ای اصالح طلب از جمله شرق و اعتماد در روزهای گذشته 
در یک فضاسازی هماهنگ، تیترهایی مانند »سید حسن خمینی می تواند 
نامزد اجماعی باشد؟« و »تا ۱40۸ با یادگار امام؟« را برای گزارش های خود 

انتخاب کردند.
تــوان  همه  قبلی،  انتخابات  در  کــه  جهانگیری  اســحــاق  دربـــاره  هاشمی طبا 
اصالح طلبان را برای حسن روحانی به میدان آورد نیز گفت: آقای جهانگیری 
بدش نمی آید نامزد شود. استنکافی نکرده و ممکن است داوطلب شود، اما به 
نظر من اصالح طلبان درباره او به اجماع نمی رسند، چون این طور نیست که همه 

اصالح طلبان موافق باشند ایشان نامزد شود. 
هاشمی طبا توضیح داد: برخی فکر می کنند جهانگیری رأی آوری ندارد و اگر هم 
رأی بیاورد نمی تواند کاری که الزم است را انجام دهد؛ بنابراین شاید اکثریت با او 

موافق باشند، اما مورد اجماع نیست.

محسن هاشمی: اگر احزاب قوی داشتیم وضعیت این طور نبود»
حزب  عمومی  مجمع  ششمین  )جمعه(،  گذشته  روز  دیــگــر،  ســوی  از 
اصالح طلب »ندای ایرانیان« برگزار شد و سخنان چند نفر از آنان مورد 
این مجمع  در  رفسنجانی  هاشمی  گرفت. محسن  قــرار  رسانه ها  توجه 
نباید فعالیت کرد حاال  تا دیــروز می گفتند  اظهار کرد: اصالح طلبان که 

می گویند رویکرد جدیدی ایجاد کنیم.
به گزارش فارس، رئیس شورای اسالمی شهر تهران به اهمیت انتخابات ریاست 
جمهوری سیزدهم پرداخت و با اشاره به وضعیت بد اقتصادی مردم در این 
سال ها، گفت: تاکنون سابقه نداشته قیمت ارز بیش از هفت برابر افزایش یابد 
و کاهش ۸۵ درصدی ارزش پول ملی را شاهد باشیم که البته بر آمار بیکاری و 
معیشت مردم تأثیر دارد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران افزود: اگر احزاب 
قوی داشته باشیم، عده ای پیدا نمی شوند که یکباره وارد عرصه و انتخاب شوند 

و هیچ کسی هم مسئولیت سیاست ها را نپذیرد.

عارف: باید اعتماد از دست رفته مردم به اصالح طلبان را برگردانیم»
محمدرضا عارف، رئیس بنیاد ندای ایرانیان نیز در این اجالسیه در سخنانی 
لباس  و برخی فرصت طلبان که  رفتار برخی اصالح طلبان  گفت: متأسفانه 
اصالح طلبی می پوشند موجب وارد شدن ضربه هایی به جریان اصالح طلبی 
شده است . اما مطرح کردن کاندیدای اجــاره ای توهین به جریان اصالحات 

است،چراکه ما نیروهای کارآمدی در جریان اصالح طلب داریم.
معاون اول دولت سیدمحمد خاتمی همچنین گفت: ما باید با تابلو اصالح طلبی 
و با رویکرد و برنامه های مشخص و با تکیه بر تجارب موفق دولت اصالحات، 
اعتماد مردم را دوباره جلب کنیم. واقعیت این است که مهم ترین چالش ما 
یعنی هم نظام و کشور و هم جریان اصالحات، »برگرداندن اعتماد مردم« است. 
ما باید در انتخابات ۱400 پیروز شویم تا از یکدست شدن نظام سیاسی کشور 

جلوگیری کنیم و جلو روندهای مخرب را بگیریم.
وی افزود: همه ما اصالح طلبان البته با ایستادگی بر اصول و مبانی اصالحات، 
نیازمند اصالحات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستیم نه ماله کشی؛ نیازمند 
صداقت با خود و ملت هستیم؛ نیازمند حاکمیت فرهنگ خدمتگزاری به مردم 

هستیم نه نگاه قیم مآبانه و اربابی بر مردم.

 صادق خرازی: 80 درصد مشکالت به خاطر عدم شناخت مدیران »
از داخل کشور است

دکتر سیدصادق خرازی نیز در این نشست با اشاره به اظهارنظر اخیر 
روحانی و برخی اصالح طلبان که همه مشکالت را به نوعی به خارج از 
کشور نسبت می دهند، افزود: کاستی ها،  مدیریت نابخردانه، مشکالت 
مدیریتی و نشناختن مسائل را می توان به خارج نسبت داد و بگوییم همه 
این ها سرنوشتی است که خارجی ها بر ما تحمیل کرده اند، در حالی که 
من به شما عرض می کنم بیش از ۸0 درصد مشکالت و معضالت کشور از 
بحران شناخت مدیران از داخل کشور است. دبیرکل حزب ندای ایرانیان با 
بیان اینکه بزرگ ترین بحران کشور تشخیص سره از ناسره است و گوشی 
برای شنیدن نداریم، از هاشمی رفسنجانی یاد کرد و گفت: بزرگ ترین 
او بر شنیدن و تحمل  قــدرت  و  بــود  آیــت هللا هاشمی شنیدن  خصلت 
نظراتی که شاید با آن ها موافق نبود. بزرگ ترین درد جامعه ما این است 
که نمی خواهند دردها و مشکالت را بشنوند و همین طور آنچه بر اساس 

امیال نفسانی خود، درست و نادرست را به خارجی ها نسبت می دهند.
وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و وزیــر »اجـــاره ای« دوای امــروز درد 
»رئیس جمهور  به خاطر  باید  کرد:  نیست، خاطرنشان  ما اصالح طلبان 
اجاره ای« توبه کنیم و بپذیریم اشتباه کردیم، نتیجه اشتباه و غلط ما در 
تشخیص نادرست، وضعیت امروز است که به وجود آمده و ما باید این 

اشتباه را بپذیریم.

 دستاورد فنی و مهمی 
برای قطع وابستگی به نفت

ــد اجـــــــرای بـــرجـــام و  ــ ــ بـــا نــگــاهــی بـــه رون
تحقق نیافتن منافع ملی جمهوری اسالمی 
ایران بر اساس توافق نامه هسته ای، از مدتی 
پیش و بر اســاس تصمیمی اعالم شده از 
سوی مقامات عالی رتبه کشورمان، موضوع 
محدودشدن و کاهش تعهدات برجامی آغاز 
شده است. در این راستا گام هایی هر چند 
بــرای بازگشت تهران به وضعیت  کوچک 
از امضای برجام طی یکی دو سال  پیش 
اخیر برداشته شد. اما هیچ کدام از اقدامات 
در حدی نبود که طرف نامتعهد غربی را بر 
به  برگرداند،  امضاکرده خود  تعهدات  سر 
همین دلیل در هفته های گذشته موضوع 
بازیابی توان هسته ای ایران و تولید اورانیوم 
با غنای 20 درصد و همچنین تولید اورانیوم 
فلزی برای مصارف صنعتی و تحقیقاتی و 
به ویژه استفاده از آن در راکتور تحقیقاتی 

تهران مورد تأکید قرار گرفت. 
پنجشنبه،  روز  کــه  ــود  بـ ــاس  اســ ــن  ایـ بــر 
کرد  اعـــالم  رویــتــرز  انگلیسی  خــبــرگــزاری 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، برنامه ریزی 
جمهوری اسالمی برای فعالیت های تحقیق 
را  فلزی  اورانیوم  تولید  و توسعه در زمینه 
از سوی  که  اســت؛ موضوعی  کــرده  تأیید 
نماینده  و  سفیر  ــادی«  ــب آب غــری »کــاظــم 
دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی 
همچنین  ــورد.  خـ تأیید  مهر  نیز  ویــن  در 
بــراســاس گـــزارش آژانـــس، ایـــران بــه اطــالع 
این نهاد رسانده که هیچ محدودیتی برای 
فعالیت های تحقیق و توسعه ای خود ندارد. 
دربــاره این اقدام تازه کشورمان چند نکته 
قابل فهم است. نخست به نظر می رسد 
شطرنج  صفحه  در  ــهــران  ت ــازه  ــ ت حــرکــت 
ــن از نــارضــایــتــی  هــســتــه ای، پــیــامــی روشــ
ــه اعــضــای غــربــی و  جــمــهــوری اســالمــی ب
طرف اروپایی دربــاره نحوه ادامه کار برجام 
اســت. تــهــران بــا ارســـال ایــن سینگال، به 
غرب هشدار داد زمان برای آن ها در اجرای 
تعهداتشان کم کم رو به پایان است و اگر 
به  هم  ما  نشود،  تأمین  کشورمان  منافع 
صورت متوازن و جدی تر تعهدات خود را 
کاهش خواهیم داد. نکته دیگر اینکه اقدام 
ایران با اعالم رسمی سازمان انرژی اتمی و با 
اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت 
گــرفــتــه اســـت. پــس ایـــن فــرایــنــد بــرخــالف 
کشورمان،  غــرب ضــد  رســا نــه ای  تبلیغات 
اقدامی درون برجام است. این رویه بیانگر 
عزم جمهوری اسالمی در پیگیری اهدافش 
باوجود  تهران  اینکه  و  می شود  محسوب 
از هیچ  ملت  منافع  تأمین  بــرای  فشارها، 

کوشش و اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.
در نهایت، گام جدید تهران و تولید اورانیوم 
اهمیت است.  بعد فنی هم حائز  از  فلزی 
این دستاورد به لحاظ فنی، ایران را در ردیف 
کشورهای پیشرو در تولید سوخت های جدید 
قرار خواهد داد. واقعیت هم آن است که اگر 
ما می خواهیم فروش نفت خام را از بودجه 
کشور به صفر یا حداقل برسانیم، باید در 
حوزه فناوری های برتر دنیا ورود کنیم و حرفی 
برای گفتن داشته باشیم. توانمندی علمی 
در حوزه »های تک« )فناوری های پیشرفته( و 
هسته ای در همین مسیر قابل تعریف است 
و توانمندی ما را به رخ کشورهای مدعی این 
اورانــیــوم فلزی  تولید  آغــاز  علوم می کشاند. 
می تواند ما را در صف معدود کشورهایی قرار 
دهد که در این حوزه به خودکفایی رسیده اند 
و حتی پس از آن می توانیم به صــادرات در 
رو  این دریچه  ای  بیندیشیم؛  این حوزه هم 
ــای بهتر  ــرای روزهـ بــه آیــنــده و امیدبخش ب

کشورمان است.

سرگئی الوروف:

 ظریف به مسکو 
سفر می کند

الوقوع  قریب  سفر  از  روسیه  خارجه  ــر  وزی
وزیــر خــارجــه ایـــران بــه مسکو خبر داد. به 
گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف در جریان 
نشست خبری مشترک با فیصل بن فرحان، 
سفر  از  مسکو  در  خـــود  ســعــودی  همتای 
قریب الوقوع محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
کشورمان به روسیه خبر داد. وی اعالم کرد: 
ظریف در ماه جاری میالدی )ژانویه( در سفری 

رسمی به مسکو خواهد رفت.
الوروف همچنین در این نشست خبری، 
و  ــران  ایـ میان  گفت وگوها  آغـــاز  خــواهــان 
عربستان برای حل مسائل فیما بین شده 
بــود. این در حالی است که وزیــر خارجه 
عربستان در این نشست خبری، مجدد 
ادعاها و اتهامات واهی ریاض علیه تهران 

را تکرار کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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خبـر

چهره خبـر

در  رئیس مجلس  ویــژه  و دستیار  بین الملل  مدیرکل 
دیدار با بنیاد حسین اف، سفیر جمهوری آذربایجان در 
تهران، حضور رژیم صهیونیستی در خاک این همسایه 
را در تعارض با صلح و امنیت منطقه خواند. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، امیر عبداللهیان در ابتدای این 
دیــدار با اشــاره به حمایت جمهوری اسالمی ایــران از 
تمامیت ارضی آذربایجان در طول مناقشه قره باغ، گفت: 
این مناقشه پس از گذشت سه دهه با حفظ تمامیت 
ارضی جمهوری آذربایجان و بر مبنای توافق سیاسی 
پایان یافت. امیدواریم در سایه پایان این مناقشه، شاهد 

استقرار صلح و آرامش پایدار در منطقه باشیم.
وی در ادامه این دیدار، تقویت همکاری های پارلمانی 
ایران و آذربایجان را مهم ارزیابی کرد و گفت: مجلس 
شورای اسالمی آمادگی دارد روابط خود را در سطوح 
کمیسیون های  مجالس،  ــای  رؤسـ ازجمله  مختلف 
و  خــارجــی  ــط  روابـ کمیسیون های  بــه ویــژه  تخصصی 
گــروه هــای دوســتــی پارلمانی، بــا پــارلــمــان آذربــایــجــان 
ضــرورت  بر  همچنین  امیرعبداللهیان  دهــد.  توسعه 
گفت وگوهای نمایندگان دو کشور و تبادل  هیئت های 

پارلمانی میان ایران و آذربایجان تأکید کرد.
بنیاد حسین اف نیز ضمن تشکر و قدردانی از سخنان 
مقام معظم رهبری و سایر مقامات ایــران در حمایت 
ــرورت تقویت  بــر ضــ ــجــان،  ــای ــی آذرب از تمامیت ارضـ

همکاری های دو کشور دوست و همسایه تأکید کرد.

حضور صهیونیست ها در آذربایجان 
در تعارض با صلح منطقه است

امیرعبداللهیان:

مشاور و رئیس حوزه  ریاست مجلس گفت: تقویت 
بنیه دفاعی کشور و مباحث بودجه ای وزارت دفاع در 
سال ۱400 ازجمله مباحث مطرح در دیدار وزیر دفاع 
بود.  رئیس مجلس  با  نیروهای مسلح  و پشتیبانی 
به گزارش تسنیم، بابک نگاهداری، مشاور و رئیس 
حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی از دیدار وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه معاونان 
و جمعی از مسئوالن ارشــد وزارت دفــاع با ریاست 

مجلس شورای اسالمی خبر داد.
امیر سرتیپ  ــدار  دیـ ایــن  در  کـــرد:  بیان  نــگــاهــداری 
پیشرفت ها  آخرین  از  گزارشی  دفــاع،  وزیــر  حاتمی 
حوزه های  در  کشور  دفاعی  صنایع  دستاوردهای  و 
ارتقای  موشکی،  صنایع  هــوایــی،  پدافند  هوافضا، 
حوزه  فناوری های نوین، صنایع اپتیکی و دریایی ارائه 
افــزود:  ریاست مجلس  حــوزه  رئیس  و  داد. مشاور 
ریاست مجلس ضمن بزرگداشت مقام شامخ شهید 
تالش های  و  بیان مجاهدت ها  و  فخری زاده  محسن 
خستگی ناپذیر و اثرگذار آن شهید واالمقام، حمایت 
برنامه ها  از تداوم و توسعه   مجلس شورای اسالمی 
تــحــت راهــبــری  پــژوهــشــی  فــعــالــیــت هــای علمی و  و 
این دانشمند شهید را مــورد تأکید قــرار دادنــد. وی 
و  کشور  دفــاعــی  بنیه  تقویت  کــرد:  بیان  همچنین 
مباحث بودجه ای وزارت دفاع در سال ۱400 ازجمله 

مباحث مطرح در این جلسه بود.

 تقویت بنیه دفاعی کشور 
ضروری است

مشاور رئیس مجلس:

از  سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
بــرگــزاری هشتمین اجــالس مجلس خبرگان 
رهبری در ۱4 بهمن خبر داد. هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری، عصر پنجشنبه در دبیرخانه این مجلس 
در قم تشکیل جلسه داد. آیت هللا سید احمد خاتمی 
در پایان این جلسه اعالم کرد: در این نشست تصویب 
با توجه به بهبود نسبی شرایط بیماری کرونا و  شد 
کاهش محدودیت ها، پس از تعطیلی چند باره اجالس 
مجلس خبرگان، هشتمین اجالس رسمی این مجلس با 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی ١4 بهمن ماه در 
تهران برگزار شود.  آیت هللا خاتمی افزود: در اجالس 
یک روزه مجلس خبرگان رهبری که با حضور همه اعضا 
تشکیل می شود، به حول و قوه الهی انتخابات هیئت 
رئیسه و نیز انتخابات کمیسیون ها و هیئت اندیشه ورز 
مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد: 
با توجه به ضــرورت اصــالح قانون انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری در صورتی که وقت اجــازه دهــد، مواد 
باقی مانده از طرح »اصالح قانون انتخابات« این مجلس 
که بخش هایی از آن در اجالس های گذشته بررسی شده 
گرفت.  خــواهــد  ــرار  قـ نهایی  تصویب  و  بحث  ــورد  مـ
نمایندگان ان شاءهللا رأس ساعت ٨ صبح سه شنبه ١4 
مجلس  سابق  )ساختمان  اجالسیه  محل  در  بهمن 
شورای اسالمی( در تهران حضور پیدا کنند تا طبق برنامه 

همه دستور کار اجالس هشتم انجام گیرد.

برگزاری هشتمین اجالس مجلس 
خبرگان در ۱۴ بهمن

آیت هللا خاتمی خبر داد

مرحله اول رزمایش ترکیبی پیامبر اعظم 15 سپاه برگزار شد

غرش موشک های بالستیک ایرانی

رصد زیردریایی بیگانه 
در رزمایش اقتدار دریایی ۹۹ نداجا

رزمایش ترکیبی موشکی پهپادی سپاه در حالی روز گذشته آغاز شد که رزمایش 
اقتدار دریایی ۹۹ نیروی دریایی ارتش نیز از صبح چهارشنبه با رمز یا زهرا)س( در 
سواحل مکران و شمال اقیانوس هند با حضور یگان های سطحی، زیرسطحی و 
پروازی نیروی دریایی ارتش آغاز شد. شلیک انواع موشک های کروز دریایی سطح به 
سطح، شلیک اژدر از زیردریایی های بومی نیروی دریایی ارتش، تمرینات تخصصی 
تیم های عملیات ویژه در ساحل و دریا و همچنین انجام عملیات پهپادی و جنگال 
از بخش های این رزمایش بــود. از سوی دیگر و به گــزارش روابــط عمومی ارتش، 
روز پنجشنبه و در مرحله نهایی این رزمایش، یک فروند زیردریایی بیگانه، مورد 
شناسایی و رصد قرار گرفت. بر اساس این گزارش، تحرکات این زیردریایی که قصد 
نزدیک شدن به منطقه رزمایش نیروی دریایی ارتش در منطقه شمال اقیانوس هند 
را داشت، با شناسایی به موقع توسط بالگردهای ضد زیردریایی مورد رصد قرار گرفت 
که پس از آگاهی از شناسایی خود، بالفاصله منطقه رزمایش را ترک کرد. به نظر 
می رسد با توجه به تمرین های اجرا شده در رزمایش اقتدار دریایی ۹۹ نیروی دریایی 
ارتش این رزمایش موجب خواهد شد هماهنگی یگان های مختلف نیروی دریایی 
ارتش با یکدیگر افزایش پیدا کند و فرماندهان نیروی دریایی ارتش بتوانند از این 
پس مأموریت های خود را با هماهنگی بیشتری نسبت به گذشته اجرا کنند. البته 
سرلشکر باقری نیز دیگر مأموریت مهم نیروی دریایی ارتش را گشت و پایش منطقه 
دریای سرخ اعالم کرد که قرار است از این پس برای برقراری امنیت کامل شناور ها و 

ناوگان نفتکش و تجاری خود در آن دریا اجرا شود.
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توزیع 100 هزار وعده غذای نذری از سوی خادمان امام رضا)ع( در حاشیه شهر مشهد    همزمان با دهه فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 100 هزار وعده غذای 
نذری میان محرومان حاشیه شهر مشهد توزیع می شود. محمد توکلی؛ معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی، با حضور در مؤسسه خیریه حضرت علی اکبر)ع( ضمن بازدید از فرایند طبخ و آماده سازی غذای 

نذری دهه فاطمیه اظهار کرد: در موکب امام رضا)ع( در دهه فاطمیه، به صورت روزانه بیش از 10 هزار وعده غذای گرم متبرک  میان محرومان حاشیه شهر مشهد مقدس توزیع می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 تولیت آستان قدس رضوی درگذشت عضو 

هیئت  امنای دانشگاه امام رضا)ع( را تسلیت گفت
با  تولیت آســتــان قــدس رضـــوی 
صـــدور پــیــامــی درگـــذشـــت دکتر 
حسین اشتیاق حسینی، رئیس 
پیشین دانشگاه فردوسی مشهد 
دانشگاه  امــنــای  هیئت   عضو  و 

امام رضا)ع( را تسلیت گفت.
ــن پــــیــــام حــــجــــت االســــام   ــ ــت ــ م
والمسلمین احمد مروی به شرح 

زیر است:
بسم هللا الرحمن الرحیم/ انّا للّه و انّا الیه راجعون

عضو  حسینی،  اشتیاق  دکتر  آقــای  جناب  فرهیخته  استاد  درگذشت 
هیئت  امنای دانشگاه امام رضا )علیه السام( که منشأ خدمات ارزنده و 

افتخارات بسیاری بودند را تسلیت عرض می کنم.
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحیّه و الثناء( از 
خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 

محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
تولیت آستان قدس رضوی/ احمد مروی

به بهانه دیدار خادمیاران رضوی بوشهر با مادر شهید علی احمدی 

یک تابلو؛ هزار قصه
ــادات مــیــرمــرتــضــوی:  ــ هـــدیـــه ســ
»جنگ که شــروع شــد، علی ۱۴ 
سال داشت و دانش آموز بود. از 
من و پدرش اجازه گرفت تا سن 
شناسنامه اش را به ۱۸ سال تغییر 
دهد. علی عقیده داشت آدم یک 
روز به این دنیا می آید و یک روز 

هم باید از دنیا برود«.
این ها حرف های منیژه صحراگرد 

است. مادر شهیدی از روستای بنه گز از توابع تنگستان در استان بوشهر. 
دیدار خادمیاران رضوی با مادر این شهید دفاع مقدس به پاس صبوری 
37 ساله اش، در یکی از روزهای سرد دی ماه حاصل شد. دیداری که 

در خانه کوچک و بی تکلف این شهید، شمیم رضوی را جاری ساخت.

مثل علی اکبر)ع(»
خانه پیرزن مانند خودش ساده و بی ریاست. میهمانان را با خوش رویی 
به نشستن و تکیه زدن بر پشتی هایش دعوت می کند. میهمانان عزیزی 

که برایش یاد امام رئوف)ع( را به ارمغان آورده اند. 
پیرزن با لهجه شیرین خود از خاطرات قدیمی اش می گوید. خاطراتی که 
انگار همین لحظه جلو چشم هایش قرار دارند: »وقتی علی به من و پدرش 
از رفتن گفت، با خــودم فکر کــردم مگر پسر من چه فرقی با علی اکبر 
امام حسین)ع( دارد؟ همین شد که به او اجازه دادم تا به جبهه برود«. 
وقتی از خانم صحراگرد درباره خصوصیات اخاقی علی سؤال می شود، 
آه کوتاهی می کشد و صورت پرچین و چروکش، محزون می شود: ایشان 
بسیار بامحبت و باصفا بود. طوری که همه اهل روستا، شهید را مثل پسر 
خودشان دوست داشتند و هنوز پس از 37 سال وقتی به یاد شهید می افتند 
ابــراز دلتنگی می کنند.  برایش  و  از چشمانشان سرازیر می شود  اشک 

خوابی که تعبیر شد»
شهید علی احمدی را الیاس می نامیدند. او که نامی از امام اول و نامی از 
یک پیامبر داشت، با وجود عمر کوتاه خود، امام گونه زیست و پیامبروار 
دنیای فانی را ترک کرد. در پایان سال تحصیلی دوم راهنمایی است که 

خبردار می شود متجاوزان به خاک وطنش آمده اند. 
در  بار  بــرای نخستین  و  نمی داند  این جایز  از  بیشتر  را  درس خواندن 
جبهه خرمشهر به عنوان آرپی جی زن، مشغول خدمت می شود. دوره 
دوم اعزامش ۴5 روز طول می کشد. حاال علی در نقش کمین، به میهنش 
است.  نوبت قصه شهادت  باشد  نوبتی هم  می کند. سرانجام  خدمت 
باره  این  بانو صحراگرد در  تعبیر شد.  با یک خواب  قصه شهادتی که 
می گوید: »آن روزها پسرم به عنوان کمین در جنگ مسئولیت داشت. 
قــرار است به شهادت برسد.  بار خــواب می بیند که ۴5 روز دیگر  یک 
این خواب تعبیر شد و درست ۴5 روز بعد موقع اذان صبح، فرزندم به 
شهادت رسید و پنج روز بعد، از طرف پاسگاه برای ما این خبر را آوردند«. 
او که به واسطه رشادت هایش از طرف واحد خود در ارتــش، به درجه 
سرباز یکمی نائل آمده بود، 27 آذر سال 62 در منطقه عمومی موسوم به 
تپه سفید در اطراف شهر موسیان، ملکوتی شد. بی دلیل نیست که حاال 
نام این قهرمان و تصویر روحانی اش، زینت بخش بولوار اصلی روستا شده 
است. تابلویی که این روزها، بهترین مرهم برای مادری دلشکسته است.

دستان مهربان عشق»
دو سال است تابلو شهید در بولوار اصلی روستا نصب شده است. این 
تابلو بهانه ای شده برای رفع دلتنگی های پیرزن. دو سال است که او هر 
روز صبح زود با پشت خم از خانه اش خارج می شود، آهسته آهسته ولی 
با دلی که از اشتیاق می تپد به طرف بولوار اصلی راه می افتد و پس از 
باال رفتن از سکوی سیمانی، با دستان مهربانش و دستمالی که به همراه 

دارد، غبار از چهره فرزندش می زداید.
مادر شهید درباره این عمل، به خادمیاران امام مهربانی می گوید: »این، 
کار امروز و دیروزم نیست. از دو سال پیش که تابلو را گذاشته اند، هر روز 
صبح پس از نماز، رو به گلزار به شهدا سام می کنم و وقتی که خیابان 

خلوت می شود می روم و تابلو علی را تمیز می کنم«.

کرامت های شهید»
از آن چندان آسان نیست.  وقت رفتن است. از خانه ای که دل کندن 
خانه ای که انگار می توان در گوشه و کنارش حضور شهید را احساس کرد.
 مادر شهید همان طور که به میهمانان لبخند می زند، با قاب عکسی 
که از فرزندش در آغوش دارد، در لحظات آخر این دیدار، از کرامت های 
پسر شهیدش می گوید: »از کراماتش همین قدر بگویم که هر وقت یکی 
از اعضای خانواده، ناراحتی و مشکلی داشته باشد، شهید به خوابش 
می آید و کمکش می کند و به لطف خدا، مشکلش حل می شود«. وقتی 
پشیمان  فرزندنش  شهید شدن  از  آیا  می شود  ســؤال  شهید  مــادر  از 
نیست؟ دستانش را تکان می دهد و می گوید: »نه. من یک روز هم ابراز 
ناراحتی نمی کنم.  چون همین شهدا بودند که آبروی ما را خریدند و 
ایران را سرفراز کردند«. ایام فاطمیه است و وقت دل سپردن به روضه 
یکی از خدام رضوی. خادم مداح، روضه ای از بانوی دو عالم می خواند و 
در فضای هق هق گریه و دل های شکسته، آن را نثار روح پرفتوح شهید 

علی احمدی می کند. 
مادر  به  رضــا)ع(  امــام  مقدس  آستان  طــرف  از  متبرک  هدیه ای  وقتی 
می شود.  لبریز  مهربانش  چشمان  از  شادمانی  می شود،  اهــدا  شهید 
خادمیاران رضوی در پایان این دیدار، همراه با مادر شهید و خانواده 
ایشان به مزار شهید علی احمدی می روند تا از نزدیک، ارادت خود را 
به یکی از قهرمانان وطن ادا کنند. قهرمانانی که دالورانه جنگیدند و 

غریبانه رفتند تا ما باشیم و امنیت و آسایش و سربلندی.

محمدحسین مروج کاشانی بارگاه مطهر امام 
هشتم)ع( به عنوان مهم ترین مرکز مذهبی 
و دینی و زیارتگاه موجود در ایران از دیرباز 
مسلمانان  و  شیعیان  توجه  مورد  همواره 
دینی  و رسوم  مراسم مذهبی  برپایی  برای 
بوده  اسامی  شعائر  تعظیم  راستای  در 
است و در این میان بزرگداشت ایام شهادت 
بارگاه  این  در  نیز  معصومین)ع(  حضرات 
قدسی همیشه مورد توجه متولیان، خدام و 
کارکنان این آستان ملکوتی قرار داشته است. 
به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه 
طاهره حضرت فاطمه زهرا)س( در گفت وگو 
سازمان  اسناد  ارزشیابی  بخش  با مسئول 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی به  بررسی پیشینه عزاداری شهادت 
منور  حرم  در  کبری)س(  صدیقه  حضرت 
شمس الشموس امام علی بن موسی الرضا)ع( 
پرداختیم. آنچه در ادامه می آید برش هایی 
از گفت وگوی خبرنگار قدس با »زهرا فاطمی 

مقدم« است. 

 قدیمی ترین سند عزاداری»
 ایام فاطمیه 

اسناد تاریخی مکتوب موجود در مدیریت 
ــان قــدس  ــاد و مــطــبــوعــات آســت امـــور اســن
رضوی، چگونگی برگزاری مراسم عزاداری 
حضرت فاطمه)س( در حرم امام رضا)ع( را 

در دوران قاجار روایت می کند. 
به استناد اسناد تاریخی مکتوب به جای 
مانده از دوره قاجار این مجالس که هزینه 
تــوســط آســتــان قـــدس رضـــوی تأمین  آن 
مــی شــده، عــمــدتــاً در ایـــوان طــای صحن 
کشیک خانه  مقر  انقاب(،  )صحن  عتیق 
حضور  با  دارالضیافه  رواق  در  یا  و  خــدام 
بــرگــزار می شده است.  زائـــران و مــجــاوران 
روضه خوانی و ذکرگویی مصیبت حضرت 
صدیقه کبری)س( از جمله برنامه های این 
به  مــربــوط  سند  بود.قدیمی ترین  مــراســم 
عزاداری ایام فاطمیه به سال ۱309 هجری 
روضه خوانی  که مجلس  برمی گردد  قمری 
برای ایشان تدارک دیده شده بود. تدارک 
برنامه های  دیگر  از  ســوگــواران  از  پذیرایی 
ــن مجالس  ایـ در  ــوی  ــدس رضــ قـ آســتــان 
بــوده اســت. قند، چایی، گــاب، قهوه، یخ 
جمله  از  و...  تابستان(  فصل  )مخصوص 
ــوده اســت.  ب از ســوگــواران  مـــوارد پذیرایی 
در پایان مراسم نیز به روضه خوانان انعام 

پـــــرداخـــــت مـــی شـــده 
اســــــــــــت. تـــعـــطـــیـــلـــی 
مکتب خانه حرم مطهر 
امام هشتم)ع( و سایر 
و  ــاری  جـ فعالیت های 
روز شهادت  در  عــادی 
برنامه هایی  دیــگــر  از 
به  اسناد  اســت که در 

آن اشاره شده است.
قابل ذکر است مطابق 
اســــنــــاد مــــوجــــود در 

ایام  آستان قدس رضوی سابقه عــزاداری 
سال  تــا  رضـــوی  مطهر  حــرم  در  فاطمیه 
اول  پهلوی  دوره  و  شمسی  هجری   ۱3۱۴
به  بعد  به  تاریخ  این  از  اما  داشته  ادامــه 
علت تغییر سیاست های مذهبی و رویکرد 
رضاخان،  ظالمانه  حکومت  دین ستیزی 
جهان  بــانــوی  یگانه  ــزاداری  ــ ع متأسفانه 
زهــرا)س( در حرم  فاطمه  اســام حضرت 
مطهر امام رضا)ع( تعطیل شده و در دوره 
و  محدود  به صــورت  دوبــاره  دوم،  پهلوی 

موردی برگزار می شود.
آستان  می دهد  نشان  مطالب  این  تمامی 
قدس رضوی از ابتدای شکل گیری تاکنون 
آیین های  برپایی  به  نسبت  جدی  اهتمام 
ــام ایــام  ــاد و ن مذهبی بـــرای پــاســداشــت ی

شهادت  و  والدت  بــه  منسوب 
داشته  معصومین)ع(  حضرات 
ــه امــــــروزه نیز  ــری کـ ــ ــت؛ امـ ــ اسـ

همچنان ادامه دارد.

بازخوانی یک متن تاریخی »
سند   ۱00 حـــــدود  اکـــنـــون  هـــم 
بعد  به  ناصری  دوره  از  مکتوب 
ــان قــدس  ــاد آســت در مــرکــز اســن
این  مــی شــود.  نگهداری  رضــوی 
با دستور  و  با خط سیاق  اسناد 
متولی باشی وقت آستانه مقدسه رضویه به 
صاحب منصبان و دست اندرکاران مختلف 
مانند: تحویلدار کل، رئیس کشیک خانه، 
از  پذیرایی  موضوع  به  و...  کشیک نویس 
در  طاهره)س(  سوگواران حضرت صدیقه 
حــرم مطهر حــضــرت ثــامــن الــحــجــج)ع( به 
بهترین وجه و در نهایت تکریم اشاره دارد. 
در ادامه، به متن یک سند از میان اسناد 
آستان  کتابخانه های  ســازمــان  در  موجود 
قدس رضوی دربــاره برگزاری عــزاداری ایام 
توسط  که  قدسی  آستان  ایــن  در  فاطمیه 
سازمان  اسناد  ارزشیابی  بخش  مسئول 
آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها، 
به شرح ذیل  بازخوانی شد  قدس رضــوی 
و به عنوان نمونه ای از این اسناد گران قدر 

اشاره می شود:
دستور  به  مربوط   ۱6۸99/6 شماره  *سند 
متولی باشی آستان قدس رضوی در سال 
۱3۱7 هجری قمری به تحویلدار کل آستان 
تـــدارک مجلس  بــر  مقدس رضــویــه مبنی 
روضـــه خـــوانـــی شـــهـــادت صــدیــقــه طــاهــره 
رواق  محل  در  زهـــرا)س(  فاطمه  حضرت 
دارالضیافه حرم مطهر رضوی. در بخشی 

از این سند آمده است:
خیرالحاج، »حاجی علی اکبر« تحویلدار کل، 
لیله شهادت حضرت صدیقه طاهره)س( 
در دارالضیافه مبارکه مجلس روضه خوانی 

و ذکر مصیبت شود.
ــرای صــرف چای  بـ ــرار تفصیل ذیــل  قـ از   
بـــا اطــــاع جــنــاب  و شـــربـــت، الزم اســـت 
پیش  به  را  مجلس  لــوازم  کشیک نویس، 
خدمت باشی داده و قبض در ظهر همین 
خرج  سند  ــرای  ب داشته  دریــافــت  مرقومه 
نموده،  معین  وقت  به شرح  دفتر  از  خود 

برات صادر نمایید.
ــد بـــــرای شـــربـــت و چــــایــــی)50 مـــن(،  ــن ق
قهوه)5  ســیــر(،  تنباکو)20  چــایــی)6ســیــر(، 
سیر(، گاب)20 سیر(، زغال)۱0 من(، انعام 
روضه خوانان)30 تومان(، سقاء)۱00 دینار(، 
نفت  و  شمع  تومان(،  )یک  مجلس  ناظم 

برای مجلس هر چه الزم باشد.

قدیمی ترین سند برپایی عزاداری حضرت فاطمهh در حرم مطهر رضوی به 133سال پیش برمی گردد  

اجرای عملیات عمرانی مروری بر سنت عزاداری  ام ابیهاh در حرم رضوی 
مسجد صاحب الزمان)عج( 
نرماشیر توسط خادمیاران  

بــا همت خــادمــیــاران رضــوی شهرستان 
نرماشیر، عملیات حیاط  ســازی مسجد 
ابراهیم آباد  روستای  الزمان)عج(  صاحب 
ــزارش خبرنگار  ــ ــه گ تــدیــن انــجــام شــد.ب
رضوی  خادمیاران  کرمان،  از  آستان نیوز 
ــدامــی  اق در  نــرمــاشــیــر  شــهــرســتــان  در 
خــداپــســنــدانــه عــمــلــیــات حــیــاط  ســازی 
ــع در  ــان)عــج( واقـ ــزم مسجد صــاحــب ال
روستای ابراهیم آباد تدین را به مساحت 
ــرا کـــردنـــد.اجـــرای این  ۴00مــتــرمــربــع اجـ
عملیات در مراحل زیرسازی، سیمان کاری، 
کاشی و سرامیک و سنگ کاری، بندکشی 
بــرای اجـــرای رونــد  و... صــورت گرفت و 
حیاط سازی ساختمان مسجد، هزینه ای 
ســوی  از  ریـــال  میلیون   ۸00 ــر  ب افــــزون 

خادمیاران صرف شده است.

»زندگی با عطر یاس« 
برگزار شد 

فــاطــمــه)س(،  ایـــام شــهــادت حضرت  در 
نشست مجازی »زندگی با عطر یاس« با 
مشارکت کانون بانوان و خانواده خدمت 
اداره کل  و  در خــراســان جنوبی  رضــوی 
کتابخانه های عمومی استان برگزار شد. 
کــه پنجشنبه  ایــن نشست مــجــازی  در 
دکترای  اصالتی؛  پریدخت  شــد،  بــرگــزار 
روان شناسی با اشاره به برخی روش  های 
تربیتی و فرزندپروری حضرت فاطمه)س( 
با  و  کوچک  خــانــه  ای  در  ایــشــان  گفت: 
بهره  برداری  بیشترین  امکانات،  کمترین 
را در خانواده به  نمایش گذاشتند. پس 
نیست،  زیــاد  امکانات  به  فرزند  تربیت 
ادامــه  اســـت.وی  روش صحیح  به  بلکه 
عاطفی  نیازهای  به  حضرت  توجه  داد: 
و احترام قائل شدن نسبت به فرزندان، 
جلوه دیگری از بینش ناب ایشان است 
و حضرت زهــرا)س( به دقیق ترین نکات 
توجه  خود  فرزندان  ــاره  درب روان شناسی 
می کردند.این روانشناس به برخی دیگر 
زهــرا)س(  حضرت  تربیتی  شیوه های  از 
پرداخت و تأکید کرد: باید حواسمان باشد 
چراغ راه ما در تربیت فرزندان و خانواده 
عملی  سیره  بــه  توجه  ضـــرورت  فاطمی 
ائمه اطهار)ع( به ویژه الگوبرداری از سبک 
زندگی خانواده حضرت فاطمه)س( است.

گردهمایی کانون های 
خدمت رضوی شیروان  

گــردهــمــایــی کــانــون هــای خــدمــت رضــوی 
خادمیاران  با حضور  شیروان  شهرستان 
رضوی برگزار شد.در این جلسه که با حضور 
خدمت  تخصصی  کانون های  مسئوالن 
رضوی و مدیر کانون های خدمت رضوی 
شد،  برگزار  شیروان  شهرستان  مساجد 
رابط دبیرخانه کانون های خدمت رضوی 
خراسان شمالی در شیروان از تاش های 
کـــرد.در  ــی  ــدردان ق خــادمــیــاران  خالصانه 
انتخابات  بــرگــزاری  از  ادامــه جلسه پس 
نماینده مدیران کانون های خدمت رضوی 
به  دالور  و  بــراتــی  شــیــروان؛  شهرستان 
شهرستان  کانون های  نمایندگان  عنوان 
و مرتضی باقری به عنوان مسئول روابط 
ــتــخــاب شــدنــد. عــمــومــی شــهــرســتــان ان

سرزمین آفتاب 
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رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  سه شنبه های  دبیر 
با    مرتبط  نفیس«  خطی  نسخه  »سه  از  رونمایی  از 
رضوی،  گنجینه  در  موجود  فاطمه)س(  حضرت 
در  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  با  همزمان 
برنامه سه شنبه های علمی فرهنگی آستان  هفتادمین 
قدس رضوی خبر داد. »جواد فرهمندنژاد« به خبرنگار 
به  عنوان  رضوی  قدس  آستان  کتابخانه  گفت:  قدس 
جهان  کتابخانه های  بزرگ ترین  از  یکی  و  قدیمی ترین 
 ۱52 که  است  خطی  نسخه  هزار   ۱06 دارای  اسام، 
نسخه آن در شرح احوال و فضائل ائمه معصومین)ع( 

است.
وی افزود: یکی از نسخه های نفیسی که خطبه فدکیه 
تألیف  را دارد، کتاب »االحتجاج«  حضرت فاطمه)س( 
از  طبرسی  طالب  ابــی  بــن  علی  بــن  احمد  ابومنصور 
ثقات محدثان و اکابر علمای امامیه قرن ششم هجری 
عاوه  کتاب  این  است.   ۱5۸۱ ثبت  به شماره  و  قمری 
بر خطبه فدکیه، مشتمل بر احتجاجات و استدالالتی 
ــاره  اطــهــار)ع( درب ائمه  و  اکـــرم)ص(  نبی  از  کــه  اســت 

اثناعشری  و مذهب شیعه  اسام  دین  فروع  و  اصول 
ناحیه  از  که  اســت  توقیعاتی  حــاوی  نیز  و  شــده  وارد 

داد:  ادامــه  مسئول  مقام  این  اســت.  رسیده  مقدسه 
»معانی  کتاب  گنجینه رضوی  در  دیگر نسخه موجود 
االخبار« ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه 
قرن  مشهور  علمای  از  صــدوق  شیخ  به  معروف  قمی 

چهارم هجری قمری به شماره ثبت 2۱50 است.
فرهمندنژاد اضافه کرد: این کتاب مشتمل بر احادیث 
اسناد  با ذکر سلسله  اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
درباره تفسیر حروف و الفاظ قرآنی و روایی و همچنین 

خطبه عیادت حضرت فاطمه)س( است. 
سومین  کرد:  خاطرنشان  فرهنگی  سه شنبه های  دبیر 
کتاب  ــوی،  رضــ گنجینه  در  مــوجــود  نــفــیــس  نــســخــه 
از حسین  االطهار)ع(«  ائمه  مناقب  من  االبرار  »تحفه  
بن مساعد حسینی حائری از عالمان قرن نهم هجری 
در ســال ۸93  کــه  ــوده  ب  2۱59 ثبت  بــه شــمــاره  قمری 
مشتمل  کتاب  این  اســت.  شده  تألیف  قمری  هجری 
بر فضائل حضرت فاطمه زهرا)س( و همچنین اخباری 
منابع  در  موجود  بــیــت)ع(  اهــل  مناقب  و  فضائل  در 

عامه است. 

گزارش خبری 

 از سه نسخه خطی مرتبط با حضرت فاطمه)س( در گنجینه رضوی رونمایی می شود

سه شنبه های فرهنگی میزبان خطبه فدکیه

 مروج کاشانی  مسئول امور ترویج میراث فرهنگ رضوی 
در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی از برپایی نمایشگاه »نوریه« در محل نگارخانه رضوی 
داد.»حجت حسنی« در  امام هشتم)ع( خبر  حرم مطهر 
گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: این نمایشگاه مربوط به 
استاد محسن  نقاشی خط  آثار  از  اثر نفیس  نمایش ۴0 
فاطمه  حــضــرت  مــوضــوع  بــا  مشهدی  هنرمند  تــوســلــی، 
زهرا)س( است که در محل نگارخانه رضوی واقع در موزه 
رضوی صحن کوثر حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( به 

نمایش درآمده است.
اطهر  از شب شهادت صدیقه  نمایشگاه  ایــن  افــزود:  وی 
بهمن ســال جــاری،  پانزدهم  تا  زهـــرا)س(  فاطمه  حضرت 
عالم، حضرت  دو  بانوی  بــزرگ  فرخنده  با میاد  مصادف 
فاطمه)س(، همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱7 بعدازظهر، 
برای بازدید عموم زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا)ع( 

آثار هنری دایر است.این مقام مسئول  به  و عاقه مندان 
افــزود: در یک اقــدام ارزشمند، تابلو نقاشی خط مزین به 
عبارت »یا فاطمه زهرا« از جمله آثار هنری استاد محسن 
با تکنیک  و ۱/5 متر)عرض(  ابعاد 2متر)طول(  به  توسلی 
رنگ و روغن و ترکیب مواد مربوط به سال ۱396شمسی 
از مجموعه آثار »شجره طیبه« که به حضرت فاطمه)س( 
در  »نوریه«  نمایشگاه  برپایی  با  همزمان  دارد،  اختصاص 
محل نگارخانه رضوی، توسط این هنرمند مشهدی به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا شد. گفتنی است، استاد محسن 
توسلی متولد سال ۱3۴7 در شهر مقدس مشهد بوده و 
روحانی،  مرتضی  همچون:  برجسته ای  استادان  نظر  زیر 
حسینی  محمد  و  صمدی  عبدالصمد  ترمه چی،  حسین 
هنرمند  این  از  گرفت.  فرا  را  فراوانی  اندوخته های  موحد 
مشهدی تعداد 30 نمایشگاه به صورت انفرادی و افزون بر 

۸0 نمایشگاه گروهی برگزار شده است.

خبر

از شب شهادت تا میالد حضرت فاطمه زهرا)س( برای بازدید عموم عالقه مندان دایر است

jنمایشگاه »نوریه« در نگارخانه رضوی حرم مطهر امام هشتم

قدیمی ترین سند 
مربوط به عزاداری 
ایام فاطمیه به سال 
1309 هجری قمری 

برمی گردد که مجلس 
روضه خوانی برای 
ایشان تدارک دیده 

شده بود

بـــــــرش



زهرا h   صرفاً مبارز نیست، 
بلکه  مقصود مبارزه است

بــه  زهــرا)س(  حضــرت  شــخصیت  طــرح 
مثابــه یک زن مجاهِد مبارز، طرحی مترقی 
بــود نســبت به طرح هــای رایجی که ایشــان 
را همچــون کســی می شناســاند کــه الیــق 
و شایســته »ترحــم« اســت. زمانــی بــود که 
مصلحان اجتماعی به درستی می کوشیدند 
بر وجه مبارزاتی ایشان تأکید کنند. به تناظرِ 
همیــن تالش ها، بــرای مبــارزان و رزمندگان، 
زهرا)س( اســوه ای بود تا با ذکرش ایســتادن 

و پافشاری بر حق را تمرین و محقق کنند.
امــا مــا از رزمندگان در درک و فهم حقیقت 
زهرای اطهر بســیار عقب تریــم. آن ها درکی 
داشتند که آن درک هنوز در نوشته های  ما 
مغفول مانده است. گرچه اصرار بر معرفی 
حضرت زهرا)س( به مثابه یک مبارز و اسوه 
مبارزه، کاری است درست و بحق، اما گویی 
زهــرا)س( برای رزمندگان ما نه صرفاً »معلم 
شــیوه مبــارزه« و نــه حتــی »معلــم ضرورت 
مبــارزه«؛ بلکــه همــواره همچــون »مقصــود 

مبارزه« در کار بوده است.
تحلیل هایی که عمدتاً از گفتار مرحوم شریعتی 
نیرو گرفته و می گیرد، هنوز در حال دســت و 
پا زدن در فهم فاطمه)س( همچون یک مبارز 
اســت؛ فاطمه )س( در این مرتبه می تواند در 
کنــار ابــوذر قرار گیــرد، اگر کم لطــف و نادقیق 
باشــیم. آنچه در این طرح مورد تأکید اســت، 
»مبارزه« و »حاضر شــدن در مســیر تاریخ« 
اســت. ایــن گونــه اســت کــه گاهــی ایــن نگاه 
چــپ  اوج هنر رزمندگان را »وارد کردن نیروی 
مذهب در تاریخ« قلمداد می کنند. حال آنکه 
رزمنده ای که در صحنه نبرد مشــغول مبارزه 
اســت؛ زهــرا )س( را همچــون اصل و مقصود 
مبارزه شناخته است. برای کسانی که دل در 
گرو راه این رزمندگان دارند، آنچه این دوستان 
می نویسند و می گویند، هر چقدر هم از روی 
اخالص باشد، در نهایت تقلیل ماجراست و 
پررنگ کردن مرتبه ای از مراتب حضرت)س(. 
هر چند منکر فوائد آن حرف ها و صدقشــان 
نیســتیم و نبودیــم، در نهایت بــرای ما زهرای 

اطهر)س(، مقصود مبارزه است.

 حضرت زهرا)س( 
محور وحدت مسلمانان 

همــان گونه که شــخصیت پیامبــر اکرم)ص( 
محور وحدت تمامی مسلمانان جهان هستند، 
شــخصیت حضرت زهرای مرضیــه)س( هم 
می توانــد موجــب وحــدت مســلمانان شــود 
امــا متأســفانه بــه خاطــر عملکرد بــد برخی 
افــراد، ایــن محوریت از بین رفته اســت. این 
در حالــی اســت کــه تمام مســلمانان جهان، 
حضــرت زهــرا)س( را بــه عنــوان تنهــا دختــر 
پیامبر اکرم)ص( قبول دارند. همه قبول دارند 
پیامبر)ص( احترام بسیار خاصی به حضرت 
زهــرا)س( می گذاشــت و بــاور دارنــد احتــرام 
پیامبــر)ص( بــه حضــرت زهــرا)س( فقــط به 
خاطر پدر و دختر بودن نیست بلکه به دلیل 
فضائل واالی حضرت زهرا)س( است. در آیه 
23 سوره شوری آمده است: »ای رسول! بگو 
که من برای رسالتم اجری از شما نمی خواهم 
جز اینکه به اهل بیت و نزدیکان من محبت 

کنید«.
 تمام فرق مسلمانان در اینکه بی شک یکی 
از مصادیــق حتمی قربی، حضرت زهرا)س( 

است شکی ندارند.
 تمام مســلمانان جهان سنت پیغمبر)ص( 
و مــودت به نزدیکان پیغمبر)ص( را دســتور 

خداوند و سفارش پیغمبر)ص( می دانند.
در آیه 33 ســوره احزاب نیز آمده اســت که 
»خداونــد چنیــن می خواهد که هر رجس و 
پلیدی را از شما اهل بیت)ع( برده و شما را از 
هر عیب پاک و منزه گرداند«. در این آیه نیز 
همــه اتفاق نظر دارند کــه حضرت زهرا)س( 

یکی از این مصادیق است.
همــه باور داریم کــه در زندگی حضرت)س( 
مواردی اتفاق افتاده که از آن ناراحت هستیم 
اما نباید در این مسائل تاریخی بخش هایی 
را کــه ســبب ایجــاد تفرقــه بیــن مســلمانان 

می شود پررنگ کنیم. 
رشــد اســالم به وحدت بین مســلمانان نیاز 
دارد؛ نیــاز اســت که شــخصیت های دینی، 
ابعــاد مختلف زندگــی حضرت زهــرا)س( را 
بــه گونــه ای برای مســلمانان مطــرح کنند تا 
محوری برای نزدیکی بیشتر شوند. حضرت 
زهــرا)س( این قابلیت را بالقوه دارد و باید با 

کمک بزرگان دین فعلیت یابد.

 تبیین سیره تربیتی
  h حضرت فاطمه زهرا  

در جايگاه مادری
در این یادداشت برخی شاخصه های سيره 
تربيتی حضرت فاطمه زهرا)س( در جايگاه 

مادری را مرور خواهیم نمود.

 بازی با كودكان و آموزش ضمن بازی»
از جملــه مــواردی كــه در شــيوه تربيتــی 
حضــرت زهرا)س( جايگاه خاصی داشــت 
تحرک و بازی كودكان بود. ايشان از همان 
دوران كودكی با فرزندانش همبازی می شد 
و در قالــب بــازی و شــوخی، شــخصيت 
كودكانــش را تقويــت و آن ها را به داشــتن 
مفاخــر و ارزش هــای اكتســابی، تحريک و 
تهييج می نمود. نقل شــده است صديقه 
حســن  امــام  فرزنــدش  بــا  طاهــره)س( 
بــا  بــازی می كــرد و اشــعاری  مجتبــی)ع( 
ايــن مضمون را برايش می خواند: »پســرم 

حسن! مانند پدرت باش. 
ريســمان ظلــم را از حــق بركــن. خدايــی را 
بپرســت كــه صاحــب نعمت هــای متعدد 
است و هيچ گاه با صاحبان ظلم و تعدی، 
تاريخــی  روايــات  ايــن  مكــن«.  دوســتی 

كــه  اســت  آن  بيانگــر  همچنيــن 
حضــرت صديقــه طاهــره)س( و 
اميرالمؤمنيــن علــی)ع( با وجود 

گرفتاری هــای  و  مشــكالت  تمــام 
زندگی، خود را خوشــحال و خندان 

نشــان می دادنــد تــا شــادی و ســرور 
كودكان در منزل حفظ شود.

مسابقه و رقابت های سازنده»
يكــی از وظايــف تربيتــی والديــن 

نســبت بــه كــودكان، ايجــاد روحيه 
در  مشكل ســتيزی  و  نفــس  بــه  اعتمــاد 
كودكان است و مسابقه ابزاری است برای 
تقويــت ايــن روحيــه در كــودكان. نمونه ای 
تربيتــی  ســيره  در  را  ســازنده  رقابــت  از 
حضرت زهرا)س( مرور می كنيم: »حســن 
و حســين)ع( خط نوشــته بودند؛ هر كدام 
مدعــی بودند خطشــان بهتر اســت؛ برای 

داوری خدمت مادر آمدند. 
بچه هــا  نمی  خواســت  زهــرا)س(  فاطمــه 
آزرده خاطر شــوند. به همین خاطر فرمود: 
بــه پدرتــان مراجعــه كنيد تا قضــاوت كند. 
حضرت علی)ع( نيز آن ها را نزد پيامبر)ص( 
فرستاد و داوری را بر عهده آن حضرت نهاد. 
پيامبر نيز داوری را به جبرئيل سپرد. او نيز 
به اســرافيل حواله داد تا اينكه اســرافيل از 
جانــب خداونــد قضاوت در اين مــورد را به 
خود فاطمه)س( ســپرد. صديقــه كبری در 
حالی كه گردنبندی در دست داشت، فرمود: 
مــن ميــان شــما دانه هــای ايــن گردنبنــد را 
می ريزم. هر يک از شما دانه های بيشتری 
جمع كند، از ســوی من برنــده خواهد بود. 
جبرئيل به امر الهی این منظره زیبا را تماشا 
می کــرد؛ وقتــی هــر کــدام بــه طور مســاوی 
دانه ها را برداشتند، جبرئیل به فرمان خدا 
آن یک دانه باقیمانده را تقســیم کرد و هر 
کدام یک نصفه را برداشتند. به اين ترتيب، 
اين مسابقه دو برنده داشت و هر دو كودك 

در اين رقابت پيروز شدند«.

 تربیت عبادی»
حضــرت زهــرای بتــول بــه تربیــت عبــادی 
فرزنــدان، بســیار اهمیــت مــی داد و در این 
زمینه بیشتر از روش آموزش غیرمستقیم 
اســتفاده می نمــود. آن حضرت بــه گونه ای 
کــه  مــی آورد  جــای  بــه  را  خــود  عبــادات 
بــرای کــودکان نیــز درس بــود. امــام حســن 
مجتبی)ع( می فرماید: »شب جمعه مادرم را 
دیدم که در محراب عبادت خویش ایستاده 
و تــا ســپیده دم همــواره در رکــوع و ســجود 
بود. می شنیدم در حق زنان و مردان مؤمن، 
بســیار دعا می کند و آنان را نام می برد، اما 
در حــق خــود دعایی نمی کند. گفتم: مادر! 
چرا همان گونه که برای دیگران دعا می کنی، 
در حق خود دعا نمی نمایی؟ فرمود: پسرم! 
نخست همسایگان؛ سپس اعضای خانه«.

 تربیت عاطفی»
حضرت زهرا)س( نمونه کامل نوع دوستی و 

محبت به خلق خدا بود. 
آن مادر نمونه تاریخ، همچون امیرالمؤمنین 
علی)ع(، برای بهبودی حسن و حسین)ع( از 
مریضی، سه روز روزه نذر کرده بود و هنگام 
انجــام دادن آن، مجبور شــد بــرای یک نفر 
یهودی به نام »شمعون« کار و از اجرت آن 
نان جو تهیه کند. پس از بهبود حسنین)ع(، 
فاطمه و علی و خانواده ایشان، سه روز روزه 
گرفتند و هر شب موقع افطار، غذای خویش 
را به ترتیب به مسکین، یتیم و اسیر دادند 
و نوع دوستی و ایثارگری را متجلی ساختند.

از   مريم احمدی شیروان: اســتقامت صفتی 
صفات انبیا، اولیا و صالحان دانســته شــده و 
در قرآن کریم نیز همواره به صبر و اســتقامت 
امر شده است. اسوه کامل استقامت را رسول 
گرامی اســالم)ص( می دانیم و این استقامت و 
پایداری در برابر مشکالت و مصائب گوناگون، 
در وجــود مبــارک حضــرت زهــرا)س( نیــز قابل 
بــا  مشــاهده و مطالعــه اســت. در گفت وگــو 
حجت االســالم دکتــر محمــد ملــک زاده، عضو 
هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
اسالمی؛ صبر و استقامت حضرت زهرا)س( در 

زندگی ایشان را مورد بررسی قرار دادیم.

 جلوه های استقامت حضرت زهرا)س( »
در كنار رسول خدا)ص(

حجت االسالم ملک زاده در ابتدا با بیان اینکه 
بررســی حــوادث تاریخــی صــدر اســالم نشــان 
می دهــد پیامبــر اکــرم)ص( از هنگامــی کــه بــه 
رســالت مبعــوث شــد تــا زمانــی  کــه بــه مدینه 
هجــرت کــرد، در مکــه مــورد اذیــت و آزارهــای 
فراوانــی قــرار گرفت، می گوید: بــزرگان قریش و 
کفار مکه به شیوه های مختلف رسول خدا)ص( 
را مورد اذیت و آزار قرار می دادند. در تمام این 
مــدت دختر رســول خــدا)ص( ســنگ صبوری 
ارزشــمند بــرای پــدر بــود. او عالوه بــر اینکه در 
منــزل بــه ویژه پــس از رحلــت مــادر بزرگوارش 
خدیجــه کبری یــار و غمخوار دلســوز پدر بود، 
بیرون از منزل نیز همیشه مراقب پدر و مرهم 

دردهای آن حضرت بود.
او اضافه می کند: کفار قریش پس 
از آنکه شــیوه های مختلف فشــار، 
مبــارزه، شــکنجه و تهدیــد را بــرای 
تســلیم کــردن رســول خــدا)ص( و 
یارانش مــورد آزمایش قرار دادند و 
موفقیتی بدست نیاوردند تصمیم 
گرفتند پیامبــر اکرم)ص( و خاندان 
بنی هاشــم را مــورد تحریــم شــدید 
اقتصادی قرار دهند تا آنان را تسلیم 
خــود کننــد. محاصــره اقتصــادی 

خاندان بنی هاشم سه سال طول کشید و آنان 
را به بدترین وضعیت ممکن اقتصادی سوق داد. 
اما با وجود تمام این فشــارها، همچنان رســول 
خــدا)ص( و یــاران وفــادارش از خــود اســتقامت 

نشان داده و تن به ذلت ند ادند.

 جلوه های پایداری حضرت زهرا)س(»
 در كنار امیرالمؤمنین)ع(

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 
در ادامــه بیــان می کند: حضرت زهــرا)س( پس 

از ازدواج با امیرمؤمنان علی)ع( 
در دفــاع از آن حضــرت نیــز از 
هیــچ تالشــی دریــغ نکــرد و تا 
آخرین لحظه دست از حمایت 
و دفاع از امام)ع( و مقام امامت 
برنداشت. حضرت زهرا)س( با 
استقامتی بی نظیر در راه دفاع 
از مســیر پرنــور والیت، الگویی 
کامل را در تبعیت از ولی زمان 

و استقامت در مسیر حق به مسلمانان ارائه کرد.
او توضیح می دهد: حضرت زهرا)س( با استقامت 
خود در برابر ظلم، به تمام مسلمین در پهنه تاریخ 
آموخت که نپذیرفتن ظلم و مقابله با انحراف وظیفه 
واجب یک مسلمان بوده و این وظیفه را خداوند بر 
عهده انسان گذاشته است؛ چنان که طبق آنچه در 
آیه 113 سوره هود آمده خداوند به مسلمانان اجازه 
نداده که تسلیم ستمگران شوند.عضو هیئت علمی 

پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی به مبارزه 
و استقامت در قالب گریه و عزاداری حضرت نیز 
اشــاره کــرده و تصریح می کند: یکــی از اقدام هایی 
که حضرت زهرا)س( برای بیداری جامعه اسالمی 
خفته انجام داد و بر آن مداومت بسیار کرد گریه بر 
مصیبت پیامبر)ص( و مظلومیت حضرت علی)ع( 
بود. این گریه و عزاداری از سوی آن حضرت به هیچ 

د وجه یک عمل صرفاً احساسی  نبــو
کامــالً  اقدامــی  بلکــه 

هوشــمندانه بود. این اقدام در زمینه نشــان دادن 
مظلومیت ولی خدا و یادآوری بیعتی بود که پیامبر 

اکرم)ص( از مردم گرفته بود.

 فاطمه زهرا)س( اسوه ای نیکو »
و شایسته برای قائم)عج(

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی اظهار می کند: یکی دیگر از جلوه های 

سیاســی و مبارزاتی حضرت زهرا)س( وصیتی 
بود که ایشان به امیرالمؤمنین)ع( کرد و فرمود: 
مبــادا احــدى ازگروهــى که در حق مــن ظلم روا 
داشــته و حــق مرا غصب کردند، براى تشــییع 

جنازه ام حاضر شوند. 
مبادا بگذارى احدى از آنان و پیروانشان به جنازه ام 
نماز بخوانند. مرا شــبانه دفن کن تا  نتوانند در 
تشییع جنازه ام شرکت کنند، حتی از محل دفنم 
مطلــع نشــوند.دکتر ملک زاده تشــریح 

می کند: این اقدام حضرت در 
عمل سبب ایجاد دو پرسش 
مهم برای مسلمانان در تاریخ 
شــده که چرا تشــییع و دفن 
حضــرت زهــرا)س( شــبانه و 
مخفیانه اتفاق افتاد و اینکه 
چــرا قبــر آن حضرت مخفی 
است؟ مگر چه اتفاقی افتاده 

اســت کــه قبــر ســرور 
زنــان بهشــت مخفی 
حرکــت  ایــن  اســت؟ 
در ادامــه مقاومــت در 
برابر جبهــه انحراف و 
باطل بود که تا همین 
امــروز نیز ادامه دارد و 
بــه هــر وجــدان آگاه و 
فطرت ســالم، انحراف 
منحرفان را نشان می دهد.
وصیــت حضــرت زهرا)س( حتــی در همان زمان 
هم اثر خود را گذاشت، چنانچه در منابع روایی 
آمده اســت که پس از رحلت دختر پیامبر)ص( 
مردم یکدیگر را مالمت کردند و گفتند رسول خدا 
تنها یک دختر داشت و به گونه ای ما با این تنها 
یادگار پیامبر رفتار کردیم که اجازه نداد کسی در 
تشییع جنازه اش شرکت کند و حتی قبرش را هم 
از ما مخفی نگه داشت.این نویسنده و پژوهشگر 
حوزوی با بیان اینکه ایســتادن و اســتقامت در 

برابــر ظلم، وظیفه هر انســان مؤمنی 
است، می گوید: دفاع حضرت فاطمه 
زهــرا)س( از حریــم امامــت و والیــت 
توانست تا حدی جو متشنج سیاسی 
آن روز مدینــه را کنتــرل و حقانیــت 
حضرت علی)ع( را به مرور زمان ثابت 
کند تا در سال های بعد، با بیعت مردم 
با حضرت علی)ع( مسیر امامت تداوم 
یابد و فرزندان آن حضرت ادامه دهنده 
خط مشی سیاســی و مبارزاتی مادر 
نمونه شــان باشــند. همــان بــود کــه 
دختری همچون زینب کبــری)س( را 
در کانون تربیتی خویش پرورش داد تا 
در کربال ادامه دهنده قیام خونین امام 

حسین)ع( باشد. 
مبارزات سیاســی حضــرت زهرا)س( 
عنصــر  کــه  زن  یــک  داد  نشــان 
پیونددهنده رسالت و امامت است، 
چگونــه می تواند بــا روح عظیم الهی 
خویش، بار سنگین مبارزه را بر دوش 
کشد و با جان و مال خود تا آخرین نفس، خط 
الهی را دنبال کند و فریب سیاست پیشــگان را 
نخورد و نشان دهد که در سخت ترین عرصه های 
سیاســی و اجتماعــی جامعــه، که حتــی مردان 
رزم دیده و مقاوم هم دچار تزلزل می شوند، یک 
زن مقاوم می تواند در مقام دفاع از حق و والیت 

بایستد و رسالت خود را به ثمر برساند.
دکتــر ملک زاده در پایان تأکید می کند: حضور 
سیاســی فاطمــه زهــرا)س( نشــان داد یــک زن 
بــا آگاهی و اتخاذ شــیوه های سیاســی مدبرانه 
می توانــد در صحنه هــای گوناگــون جامعــه بــه 
مبــارزه بپردازد. این حضــور نه تنها تفکر عدم 
حضــور زن در صحنــه سیاســت و اجتمــاع را 
نفــی می کنــد، بلکــه انحصــار حضــور مــردان 
در عرصه هــای سیاســی را بــه نقد می کشــاند. 
بی سبب نیست که حضرت مهدی)عج( الگوی 
تمام عیار خود را در زمان ظهور این گونه معرفی 
می کند: دختر رسول خدا، فاطمه زهرا)س( برای 

من اسوه ای نیکو و شایسته است.

حجت االسالم دکتر محمد ملک زاده در گفت وگو با قدس تبیین کرد

 hجلوه های مقاومت در سیره حضرت زهرا
مريم احمدی شیروان: همه مسلمانان جهان 
حضــرت زهــرا)س( را الگویــی شایســته در همه 
ابعــاد زندگــی و بــرای تمــام زمان هــا می داننــد؛ 
موضوعی که در گفت وگو با حجت االسالم دکتر 
قاســم ترخــان، عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی به آن پرداختیم.

 فضائل حضرت زهرا)س(»
 در مقام ثبوت و اثبات

حجت االسالم ترخان در ابتدا با اشاره به مقام 
ثبوت و اثبات توضیح می دهد: زندگی حضرت 
زهــرا)س( را از دو حیــث می تــوان بررســی کــرد؛ 
یکی اینکه ایشان از حیث مقام ثبوت و عینیت 
دارای چه مقامی بودند و چه فضائلی داشتند. 
هر مقدار انسان دارای فضائل بیشتر و صاحب 
مقام باشد این ظرفیت را پیدا می کند که برای 
دیگران الگو شــود. الگو شدن فرع بر این است 
که انســان خود از این ظرفیت برخوردار بوده و 

فضائلی داشــته باشــد کــه برای دیگــران بتواند 
سرمشــق باشــد. دیگــری مقــام اثبــات اســت. 
ممکن است دو نفر از نظر مقام ثبوت، فضائلی 
یکســان داشته باشند اما از حیث بروندادهای 
خارجــی یعنــی تأثیراتــی که در جامعــه و تاریخ 

داشتند، متفاوت باشند.
او در بیان مقام ثبوت و فضائل حضرت زهرا)س( 
اظهــار می کنــد: از حیــث مقــام ثبــوت حضــرت 
زهــرا)س( فضائــل فراوانــی داشــت. بــه همیــن 
دلیــل نیز این شــأنیت را پیــدا کردند که پیغمبر 
اســالم)ص( در مورد ایشــان بفرماید فاطمه پاره 
تن من است، کسی که او را بیازارد مرا آزار داده 
اســت. روایاتــی در کتــب معتبر و موثق بــرادران  
اهل ســنت هم آمده اســت که همانا خداوند با 
خشــنودی فاطمه خشــنود و بــا ناراحتی فاطمه 
ناراحــت می شــود؛ یــا فاطمــه )س( پــاره تــن من 
اســت، هر کــس او را بیــازارد، مرا آزرده و هر کس 
او را دشــمن بدارد مرا دشــمن داشته است. این 
تأکیدات به دلیل سعه وجودی حضرت زهرا)س( 

است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه می دهد: وقتی 
شخصی این گونه باشد، لیاقت پیدا می کند برای 
دیگران الگو باشــد. بنا بر تعبیــر امام صادق)ع( 
حضرت مریم برترین بانوی عصر خود بود؛ یعنی 
الگوی زنان عصر خود است اما فاطمه زهرا)س( 
برترین بانوی زمان خودش و غیرخودش است، 
بنابراین الگو و نمونه برای تمام انسان ها در همه 
اعصار هستند. سعه وجودی حضرت زهرا)س( 
آن چنــان واال بــوده که تعبیراتی از اهل بیت)ع( 
نسبت به ایشان داریم که بسیار عجیب است. 
بــه طور نمونه شــیخ طوســی روایتــی از حضرت 
مهدی)عج( نقل کرده است که برای من بهترین 

الگو، دختر رسول خدا)ص( است.

حضرت زهرا)س( الگوی انسان كامل»
و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
اندیشــه اســالمی ادامه می دهد: از امام حسن 
عسکری)ع( نیز نقل شده: ما حجت های الهی 
بــر مخلوقــان خــدا هســتیم و جــد مــا حضرت 
فاطمــه)س( حجــت و الگــو بــر ماســت. الگــو 
بــودن حضــرت زهــرا)س( نــه تنهــا اختصــاص 
بــه تمامــی انســان ها دارد بلکــه ایشــان حتی 

الگوی انسان های کامل نیز بوده است. 
ایــن مــوارد از ســعه وجودی ایشــان 

حکایت دارد. 
فاطمه زهرا)س( الگویی همه جانبه 
است و جامعه امروز ما بیش از هر 
زمان دیگر نیاز به پیروی از چنین 

الگویی دارد و باید حضرت زهرا)س( 
را سرمشق خود قرار دهد.

دکتــر ترخــان عنــوان می کند: 
اهمیــت ندادن به دنیا 

و خدابــاوری بیش 
از هر چیز دیگر 

زندگــی  در 

ایشــان به چشــم می خورد و در تمام جلوه های 
رفتاری و گفتاری حضرت)س( حضور دارد. یکی 
از نمونه های آن جریان ازدواج ایشــان است که 
این اصل مهم در زمینه مالک انتخاب همسر، 
مهریه و جهیزیه ایشــان دیده می شــود. بنا به 
گزارش شــیخ طوسی در کتاب االمالی، حضرت 
بــا وجود خواســتگاران بســیار، با مهریــه پایین 
500درهــم بــا کســی ازدواج کرد که بــرای تأمین 
جهیزیــه مختصــری کــه فهرســت آن در تاریــخ 
ثبــت شــده، زره خــود را فروخت. اگــر ما همین 
یک درس را از زهرای اطهر بگیریم بســیاری از 
مشکالت زندگی های ما کم شده و سبک زندگی 

تغییر خواهد کرد.
او می گویــد: مــورد بســیار مهــم دیگــر در زندگــی 
حضرت زهرا)س( مقاومت و پایداری نســبت به 
دفاع از والیت اســت. دفاعی به موقع و در زمانی 
که باید صورت بگیرد. عالمه مجلسی)ره( درباره 
زهــرا)س( می نویســد:  خطبــه فدکیــه حضــرت 
»خطبه حضرت زهرا)س( اهل فصاحت و بالغت 
را از شــگفتی و تعجب به تحیر فرو برده اســت و 
فصحا و بالغایی که ســرآمد روزگار بوده و از نظر 
ادبیات عرب در اوج بودند از این خطبه متعجب 
شــده اند«. عبــارات بســیار زیبایــی که در 
خطبه فدکیه آمده اســت را می توان آینه 
تمام نمای نهج البالغه دانســت. حضرت 
زهــرا)س( حــدود یــک ســاعت بــا بهترین و 
زیباتریــن عبــارات و زبده تریــن و گزیده تریــن 
معانی در مسجد مدینه صحبت و از والیت 
امیرالمؤمنین علی)ع( دفاع کرد. اگر دفاع از 
والیت در زمان خود انجام شود مهم است.
ایــن پژوهشــگر دینــی یــادآور می شــود: 
می تــوان از عبــادت حضــرت زهــرا)س( 
هــم الگوبــرداری کــرد. امــام حســن)ع( دربــاره 
کیفیت عبادت حضرت زهرا)س( فرموده است: 
شــب های جمعه مادرم فاطمــه)س( را می دیدم 
که تا طلوع صبح در محرابش مشــغول رکوع و 
سجود و عبادت پروردگار است. شب زنده داری، 
اقامه نماز شــب، رکوع و ســجود شبانه، عبادت 
خدا در دل شب و اختصاص دعاها به دیگران 
و همســایگان در فرهنــگ فاطمــی ارزش واالیی 
دارد. چنین مادری می تواند فرزندی مانند زینب 
کبری)س( تربیت کند که در واقعه عاشورا نماز 

شب او قطع نشود.

حضرت فاطمه)س( عامل بقای دین»
عضو هیئت علمی گروه کالم پژوهشکده حکمت 
و دین پژوهــی تصریح می کند: حضرت زهرا)س( 
الگوی عصمت، عفت، پاکدامنی و تمام کماالت 
انســانی اســت. آیــه تطهیــر در شــأن ایشــان و 
اهل بیت)ع( نازل شده است. حضرت زهرا)س( 
به حدی به امر حجاب و عفت اهمیت می داد که 
حتی در بستر مرگ از کیفیت حمل جنازه خود 
نگــران بــود و درزمینه پوشــیده و محفــوظ بودن 
بــدن خود از دید نامحرم در هنگام حمل جنازه 
دغدغــه داشــت. این بانــوی باعظمت و بی نظیر 
باشخصیت ترین، اجتماعی ترین و در عین حال 
عفیف ترین انسان است که باید سرمشق خود 

در تمام راه و رسم زندگی قرار دهیم.
او می افزایــد: همســرداری ایشــان نیــز بــا وجود 
حیات کوتاه، درس های فراوانی برای خانواده های 
ما دارد. به طور نمونه داریم که ایشان فرمود:  ای 
اباالحسن! همانا من از خدای خويش شرمسار 
خواهم شد كه از شما چيزی بخواهم كه امكان 

فراهم آوردنش را نداشته باشی. 
بی دلیل نیســت که خداوند، عالم هســتی را با 
تمــام بزرگی که دارد »متاع قلیل« معرفی کرده 
اســت اما وقتی درباره حضرت زهرا)س( ســخن 
می گوید ایشان را »خیر کثیر« معرفی کرده و به 
رسول گرامی اسالم)ص( می فرماید ما به تو خیر 

کثیر عنایت کردیم.
این استاد حوزه و دانشگاه به مقام اثبات حضرت 
نیز اشاره و بیان می کند: در زندگی حضرت)س( 
مــورد دیگــری نیــز وجــود دارد که کمتــر از مقام 
ثبــوت نیســت و آن مقــام اثبات اســت. ما همه 
سر سفره حضرت زهرا)س( نشسته ایم و حتی 
امامان ما ســر ســفره ایشان نشســته اند؛ یعنی 
حضــرت زهرا)س( برای اینکه راه حق گم نشــود 
نقش اساسی در جامعه داشته اند. همان گونه که 
عرض کردم این جهت با مقام ثبوت متفاوت 
اســت، بنابراین ممکن است شهیدی 
از نظــر مقام ثبــوت مقام پایین تری 
از برخی دیگر شهدا داشته باشد 
امــا شــرایطی پیــش آید کــه او در 
مقام اثبات شــاخص شود. مانند 
عمــار کــه چــون پیغمبــر)ص( بــه 
او فرمــوده بــود گــروه ســتمگر تو را 
خواهند کشت، شاخص شد. وقتی 
او به شــهادت رســید در مقام 
بروز و ظهور، بسیاری راه 
خــود را پیــدا کــرده و 
متوجه شدند حق 

با کیست.

القــاب  و  اســامی  فلســفه  در  تأمــل  و  دقــت 
دختــر پیامبر خــدا)ص( الهام بخــش راهبردها و 
راهکارهای نجات و ســعادت بشــریت در دنیا و 
آخرت و رهایی آنان از عذاب و شــقاوت اســت. 
بازشناســی حکمــت و وجــه تســمیه هــر یک از 
القاب و اسامی حضرت فاطمه)س( در بردارنده 
پیام ها و درس های کاربردی بزرگ و سازنده است. 
ســوگواران و عزاداران فاطمی باید این آموزه های 

جاویدان را بشناسند و به آن آراسته شوند.
مشهورترین نام دختر پیامبر خدا »فاطمه« است. 
چــرا دختــر پیامبر خدا به این نام خوانده شــد؟ 
همین پرسش همراه با پاسخ آن در گفتار پیامبر 

خدا و اهل بیت)ع( وجود دارد.
محمدبــن عمــر بصــری گفته اســت امــام جعفر 
صــادق)ع( از پــدران خویش نقــل کرده اند: پیامبر 
خــدا)ص( از دختــر خویــش حضــرت فاطمه)س( 
پرسیدند: آیا می دانی چرا فاطمه نامیده شده ای؟ 
امیرمؤمنــان امــام علی)ع( کــه در مجلس حضور 
داشت از پیامبر خدا پرسید: ای پیامبر خدا! چرا 
فاطمــه، فاطمــه نامیده شــده اســت؟ پیامبر خدا 
فرمودند: چون فاطمه و شیعه او از آتش جهنم بریده 
و جدا شده اند و از آتش جهنم در امان اند. )علل 
الشرایع، ج1، ص179 / امالی شیخ طوسی، ص570(

پیامبر خدا)ص( در این پرســش و پاســخ درباره 
چیستی و چرایی واژه فاطمه دو حقیقت بزرگ 

را آموزش داده اند:
الف. حضرت فاطمــه)س( پاک از گنــاه و رها از 
آتش جهنم: حقیقت اول در ارتباط با شخصیت 
حضرت فاطمه)س( است. به حکم این حدیث  
حضــرت  فاطمــه از گنــاه و آتــش جهنــم جدا و 
بریــده اســت. بی تردیــد حضرت فاطمــه)س( از 
اهــل بیت)ع( هســتند و به حکــم آیه تطهیر از 
هــر گنــاه و اشــتباهی پاک  اند و بــر همین بنیان 
نیــز به حکــم آیه مباهله )آل عمــران: 61( بانوی 
نمونه و بی بدیل جهان اسالم بوده و خواهند بود. 
بنابرایــن در نام آســمانی فاطمه، ظرفیت اســوه 

حســنه شــدن ایــن بانــوی بزرگ الهــی وجود 
دارد. بی شــک بانویــی کــه از آتش جهنم و 
عذاب الهی در امان اســت و در کارنامه او 

هیچ نقطه ضعف و هیچ گناه و خطایی راه نیافته 
است، الگوی برتر و عالی جامع و جهانی و ابدی 

خواهد بود.
ب. جایــگاه شــیعه فاطمــه)س(: در فلســفه نــام 
دختر پیامبر خدا، پیام رهایی »شــیعه فاطمه« 
از عذاب الهی و آتش جهنم جریان دارد. پیامبر 
خدا)ص( در پاســخگویی به پرسش از چیستی 
و چرایــی نــام فاطمــه، وضعیــت اخــروی شــیعه 
فاطمه )س( را آشکار ساخته اند و از این راه مسیر 

رشد و کمال را پیش روی بشر گشوده اند. 
شــیعه فاطمه )س( اهل نجات اســت و از آتش 
جهنم جداست و از عذاب الهی در امان خواهد 
بــود. فهــم این پاداش الهی شــیعه فاطمه )س(، 
یادآور مســئولیت های بزرگ شیعیان این بانوی 

جهان اسالم است.
»شــیعه فاطمه )س( « تنها در حرف و شــعار و 
شــهادت و گواهــی دادن بــر والیــت و عصمت و 
طهــارت ایــن بانوی بزرگ نیســت. چــون هویت 
شیعه فاطمه)س( در »اندیشه« و »عمل« با هم 
تحقــق می یابد. در مفهوم شــیعه پیروی کردن، 
رهــروی و حرکــت، تحــول، ســازندگی و عمــل و 
تکامــل جــای دارد. شــیعه فاطمه )س( کوشــش 
می کنــد منطــق، اخــالق، رفتار و گفتــار حضرت 
فاطمــه)س( را بشناســد و بــه آن آراســته شــود. 
شــیعه فاطمــه)س( دختــر پیامبــر خــدا)ص( را 
اســوه و سرمشــق خود می شناســد و او را الگوی 
جاویدان در زندگی اش قرار می دهد. چون راه حل 
همه دردها و مشــکالت فردی و اجتماعی بشر، 
ســبک  معرفــت  در 
زندگــی فاطمــی و 
تالش در راه اقامه 
آن در خانــواده و 

اجتماع است.

متأسفانه اطالعات ما از زندگی حضرت زهرا)س( 
محدود به چند ماه آخر عمر مبارک ایشان است 
و از پیش از آن کمتر مطلبی می شنویم؛ در حالی 
کــه آن بزرگــوار در تمامی جنبه های زندگی مانند 
دفاع از اسالم، دفاع از امامت و والیت، حمایت از 
پیغمبر)ص( و نگهداری از بزرگ ترین سردار اسالم 
امیرالمؤمنین)ع( و همسرش الگو و نماد صحیح 
زندگــی کــردن برای تمامــی زنان و مــردان جامعه 
هســتند.در روایتی از امیرالمؤمنین)ع( داریم که 
حضرت می فرماید: »به خدا سوگند كه هرگز بر 
او غضب نكردم و او را بر امرى مجبور ننمودم تا 
به جوار رحمت حق پيوست و او نيز با من در اين 
مقام بود كه هرگز مرا نرنجانيد و هیچ گاه نافرمانی 
مرا نکرد و هر گاه من بر وى نگاه مي كردم، غم و 

اندوهى كه داشتم از بین می رفت«.
داشتن چنین سبک رفتاری حکایت از شخصیت 
مــا  نســل  بــرای  الگویــی  و  دارد  اخالقــی  واالی 
محســوب می شود. داشتن چنین زندگی به این 
معنــا نیســت کــه حضــرت زهــرا)س( و حضرت 
امیر)ع( هیچ مشکل اقتصادی، غم و غصه ای و... 
نداشتند؛ آنان همانند تمامی افراد با این مشکالت 
بــه نوعــی دســت و پنجه نــرم می کردنــد اما هنر 
خوب زندگی کردن این است که زن یا مرد بتواند 
همســر مضطرب و پریشــان خود را آرام، همسر 
ناامید و مأیوس خود را امیدوار، همسر بی انگیزه 
را اســتواری روحی و همســر خســته را به نشــاط 
درآورده و غم و اندوه را از دلش بزداید. تمامی این 
موارد را به حد کمال در رفتار حضرت زهرا)س( و 
زندگی حضرت امیر)ع( می توانیم مشاهده کرده و 

از آن درس بگیریم.
متأسفانه در شرایط جامعه امروز به نظر می رسد 
مالقات هــا،  بــودن  ســرورآفرین  و  نشــاط انگیز 
گفت وگوها و با هم بودن های همسران کمرنگ تر 
شده است. بسیاری وقت ها همسران با هم زیاد 
حرف نمی زنند یا بیشتر صحبت هایشان بر سر 

مشکالت، خواسته ها و گله و شکایت است. 
در صورتی  که این موارد باید تنها بخشی 

از گفت وگــو باشــد. فضــای گفت وگــو 
در منــزل بــرای طرفیــن نبایــد فضایــی 
غم آلــود و آزاردهنــده باشــد بلکــه باید 
تالش شود فضایی نشاط انگیز همانند 

گفت وگوهــای امیرالمؤمنین)ع( با فاطمه 
زهرا)س( مهیا شود.

در ســبک زندگی و شیوه همسرداری 
حضــرت زهــرا)س( می تــوان بــه 

روایت دیگری نیز اشاره کرد؛ 
در روایتی از رسول خدا)ص( 
داریــم کــه بــر فاطمــه)س( 

و علــی)ع( وارد شــد در حالــی کــه آن دو بزرگــوار 
می خندیدند. وقتی که رسول خدا)ص( را دیدند 
ســاکت شــدند. پیامبر)ص( فرمود: چه شــده که 
شما می خندیدید، ولی وقتی که مرا دیدید ساکت 
شدید. فاطمه)س( دلیل خنده خود را عنوان کرد. 
گاهی به اشتباه در اذهان مردم این گونه متبادر 
شده است که ایشان همانند سه ماه آخر عمر که 
به خاطر از دســت دادن پدر بزرگوارشان ناراحت 
بودند، همیشه مغموم بوده اند. اما طبق آنچه در 
روایت هــا داریم ســبک زندگی حضــرت در طول 
زندگــی ایــن گونه نبوده اســت و با دقــت در رفتار 
و منش ایشــان نشــاط انگیز بودن و هنر درســت 
زندگی کردن را درمی یابیم.در روایت دیگری داریم 
که روزی پیامبر)ص( فاطمه)س( را دید که پیراهن 
خشن و کم ارزشی پوشیده و با یک دست آسیاب 
می کرد و در همان حال فرزندش را شــیر می داد. 
پیامبر)ص( در حالی که اشک می ریخت، فرمود: 
دخترم سختی های دنیا را تحمل کن تا به شیرینی 
و حالوت های آخرت دســت یابــی. فاطمه)س( با 
روحیه باالیی که از او سراغ داریم عرض کرد: ای 
رسول خدا حمد و شکر و سپاس سزاوار خداست 

در برابر نعمت های بیکران او.
باید پیام این رفتارها را درک کنیم و ساده زیستی و 
وارستگی از دنیا را سرلوحه خود قرار دهیم. عشق 
و محبت توأم با احترام به همسر، شناخت همسر 
و آشنایی با ابعاد روحی و شخصیتی او، پرهیز از 
تقاضای نامقدور، قناعت و ساده زیستی، تقسیم 
کار در خانه و... تنها بخشی از لطایف و جلوه های 
رفتاری حضرت زهرا)س( و سیره عملی ایشان در 

برخورد با همسرش است.
می دانیــم با گذشــت زمــان، تغییراتــی در زندگی 
انســان ها به وجود آمده اســت اما طبق فرمایش 
استاد مطهری)ره( زمان بعضی از چیزها را عوض 
می کنــد امــا برخی از حقایق در گــذر زمان عوض 
نمی شــوند. ممکــن اســت وســایل زندگــی، 
نــوع و کیفیــت آن در طــول زندگــی 
دستخوش تغییراتی شده باشد 
امــا اصول زندگــی مانند اصول 
همســرداری، حقــوق فرزنــدان 
بــر پــدر و مــادر، اخــالق نیکــو، 
تحمــل بــاال و ســعه صــدر، بجــا 
سخن گفتن و... در گذر زمان تغییر 
نمی کنــد. باید تالش کنیــم اخالق، 
نحوه عملکرد و ســبک زندگی آن 
بزرگــواران را الگــوی خــود قــرار 
دهیم و با شناخت بیشتر 
از زندگی آنان، در مســیر 

آن ها گام برداریم.

گفتارگفت و گو

پنجره

 h مهم ترین رکن سیره اجتماعی حضرت زهرا
دفاع از والیت است

hمسئولیت های شیعه فاطمه

سبک زندگی حضرت زهرا)س( الگويی برای نسل امروز  

حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدبررسی ظرفیت های وجودی حضرت صدیقه طاهره)س( برای الگوبرداری در گفت وگو با حجت االسالم ترخان

حجت االسالم دکتر جواد ایروانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی
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الفبای سبک زندگی فاطمی؛ تعالی معنوی، تالوت قرآن، اهتمام به نماز   حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران در ویژه برنامه »در پناه مادر« در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی که از طریق فضای مجازی پخش شد، گفت: تعالی معنوی، تالوت 
قرآن و اهتمام به نماز از جمله ویژگی های بارز سبک زندگی فاطمی است. محبان و ارادتمندان حضرت فاطمه)س( باید در مسیر زندگی از آن حضرت الگو بگیرند و اهتمام ویژه ای برای خواندن نماز داشته باشند. برنامه زندگی حضرت صدیقه طاهره)س( و فرزندان ایشان بر مبنای نماز 

تنظیم می شد و نماز خود را عاشقانه و عارفانه برپا می کردند.تالوت قرآن و مأنوس شدن با این کتاب آسمانی یکی دیگر از ویژگی های سبک زندگی فاطمی است. حضرت زهرا)س( و فرزندانشان از هر فرصتی برای تالوت کالم وحی استفاده می کردند.

حاج قاسم پیش از عملیات می گفت: فالنی چند دقیقه روضه بخوان   حجت االسالم خشنودی، استاد حوزه علمیه در مراسمی به مناسبت ایام فاطمیه که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه )خواهران( برگزار شد، اظهار کرد: در شرح زندگی عبدالحسین بُرونسی بیان شده گاهی 
اوقات مشکالتی برای ایشان ایجاد می شد که پس از مدتی متوجه می شد خود حضرت زهرا )س( در عبور از این مرحله زندگی، دستش را گرفته بود. مقام معظم رهبری )مدظله العالی( هم فرموده اند: من رزق ساالنه کشور را از ایام فاطمیه می گیرم، زیرا آن حضرت محور عالم خلقت است. همچنین مرحوم 
آیت اهلل بهاءالدینی)ره( فرمود: همه قفل های عالم با چند چیز قابل باز شدن است که یکی از آن ها قرائت حدیث کسا است. حاج قاسم سلیمانی هم زندگی خود را به حضرت زهرا)س( گره زده بود؛ ایشان وقتی قصد عملیات داشت، تماس می گرفت که فالنی، چند دقیقه ای روضه  مادر  بخوان گریه کنم.
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 دکتر سیدمحسن سادات کیايی،
  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید   بهشتی

مبارزات سیاسی 
حضرت زهرا)س( 

نشان داد که یک زن 
چگونه می تواند در 

سخت ترین عرصه های 
سیاسی و اجتماعی، 

که حتی مردان 
رزم دیده هم دچار 

تزلزل می شوند، رسالت 
خود را به ثمر برساند

بـــــــرش

نقــش حضــرت زهــرا)س( و فرزنــدان 
حضــرت  مکتــب  تربیت شــدگان  و 

فاطمــه)س( در حفظ اســالم، قرآن و 
وحی الهی بر کســی پوشــیده نیست 
و بایــد بپذیریــم اگر حضــرت زهرا)س( 

نبــود امروز خبری از اســالم نبود.شــهید 
سلیمانی نیز یکی از تربیت شدگان مکتب 
حضــرت زهــرا)س( بود که بــه امر ولی زمان 

خود در مقابل داعش ایســتاد.

 آن روزی کــه تمام سیاســتمداران، 
سوریه را از دست رفته می دیدند، 
مقــام معظــم رهبری به مبــارزه با 
داعش تأکید داشتند و این سرباز 
رشــید و پرافتخــار اســالم، تربیت 
شــده مکتــب حضــرت زهــرا)س(، 
حاج قاســم ســلیمانی بــا شــجاعت، 
رشادت و از جان گذشتگی به مبارزه 
بــا داعــش پرداخــت و داعــش را در 

سوریه، لبنان و عراق زمینگیر کرد.
 سردار سپهبد شهید »قاسم سلیمانی« ارادتمند واقعی حضرت زهرا)س( 

بود.
 زمانی که فرماندهی لشــکر41 ثارهللا را برعهده داشــت، به این موضوع 
اشــاره می کند  که هر موقع در جنگ فشــارها بر ما حادث می شــد و هیچ 
کاری از دســتمان برنمی آمــد، پناهگاهی جز حضرت زهرا)س( نداشــتیم.
در ادامه به برخی از درس هایی که شــهید ســلیمانی از حضرت زهرا)س( 
آموخــت اشــاره ای می شــود تــا ضمــن تبیین برخــی از ویژگی هــا و صفات 

حضــرت زهــرا)س(، یاد و خاطره این شــهید را گرامی بداریم.

2. اتحاد و انسجام اسالمی
حضرت زهرا)س( پس از رحلت پدر بزرگوارش در ترسیم مسیر واحد الهی برای امت اسالمی و دور 
کردن آن ها از تفرقه و پراکندگی، گام های ارزشمندی برداشت به طوری که به جرئت می توان گفت 
اگر تالش های این بانوی بزرگوار نبود، زمینه برای ادامه مسیر رسالت توسط امامان معصوم)ع( 
فراهم نمی شد. این بانوی بزرگ در یکی از خطابه های خود مسلمانان را ید واحده دانسته و تأکید 

می کنند مسلمانان باید بر اصول اولیه ای که مبنایش اتحاد اسالمی است، پایبند باشند. 
خطبه معروف حضرت زهرا)س(؛ مبتنی بر دفاع از حق مسلم انسان ها و انسجام و اتحاد 

مسلمانان است که در عصر حاضر بهترین الگو و سرمشق برای انسان ها به ویژه شهید 
سلیمانی قرار گرفت و این شهید بزرگوار تمام تالش خود را در این راستا قرار داد.

حضرت زهرا)س( با 
استقامتی بی نظیر 

در راه دفاع از مسیر 
پرنور والیت، الگویی 
کامل را در تبعیت از 
ولی زمان و استقامت 

در مسیر حق به 
مسلمانان ارائه کرد

بـــــــرش

مجاهدت شهید 
سلیمانی به تأسی از 
حضرت زهرا h بود 

 درس هايی
 از مکتب حاج قاسم

1. تبعیت و دفاع از واليت
وجود مقدس ام ابیها)س( بزرگ ترین الگوی شناخت والیت و اطاعت از آن است. حضرت زهرا)س( 
چنان دفاعی از والیت به شــیوه های مختلف به عمل  آورد که آن وجود مقدس به بزرگ ترین الگوی 
شناخت، تبعیت و دفاع از والیت تبدیل  شد. حضرت فاطمه)س( در هر شرایطی، با حضور فعال خود 

در خط مقدم مبارزه، همچون سپر محکمی از جان علی)ع( و حامیان ایشان محافظت کرد.
شهید سلیمانی در مراسم سالگرد شهادت شهید حسن اسدی درباره مقام معظم رهبری گفت: »قوام 
ایران اســالمی و بقای آن به رهبریت آن اســت. االن 1۴ ســال شــغل من همین است. علمای لبنان را 
می شناسم. علمای پاكستان را می شناسم. علمای حوزه خلیج فارس را می شناسم و... اشهد بالله، 
ســرآمد همــه ایــن روحانیــت، این علما از مراجع ایــران و مراجع غیرایران، این مــرد بزرگ تاریخ یعنی 

آیت هللا العظمی خامنه ای است«.

     5. بصیرت و دشمن شناسی
مهم ترین رکن بصیرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا)س( دشمن شناسی 
است. ایشان بارها و بارها نسبت به سکوت مردم و بی توجهی آنان 
بــه نادیــده گرفتــن حــق والیــت حضــرت علــی)ع( اعتــراض کــرد. آن 
حضرت به مردم هشدار می داد که »سکوت« آن ها در برابر ظلم به 
ولی خدا، پرده ای از نفاق را در جامعه ایجاد می کند که آسیب های 
آن دامــن همــه امت را خواهد گرفت.حضــرت فاطمه)س( در 
فرازهــای ارزشــمند آخرین خطبه خــود فریاد بــرآورد:... این 
غفلت و سستی در بیان حق برای چیست؟ و چرا در برابر 
دادخواهی من سهل انگاری می کنید؟شهید سلیمانی سرشار 
از بصیرت فاطمی بود و انصافاً در تنگناهای شدید از مسیر 
والیت خارج نشد و با بصیرت فاطمی با دشمن مواجه شد.

4. مجاهدت انقالبی
حضرت فاطمه)س( الگوی بی بدیل مجاهدت، شجاعت و خروش انقالبی است و 
نام مبارک فاطمه اطهر)س( به عنوان یک مجاهده در تاریخ بشریت می درخشد. 
فاطمه زهرا)س( با یک روحیه انقالبی بدون واهمه از کسی و با تیزبینی نسبت به 
انحراف های پس از رحلت رسول خدا)ص( هشدار داد.شجاعت و بی باکی سردار 
ســلیمانی در برابر قدرت های عالم و دســت پروردگان آنان یعنی جریان تکفیری 
زبانزد عام و خاص است و از علت های عالقه مردم به وی است. حاج قاسم وقتی 
وارد میدان نبرد با استکبار و دشمن می شد، ذره ای ترس به خود راه نمی داد بلکه 

ترس و واهمه را برای دشمن به ارمغان می آورد.

3. حفظ عزت و تسلیم نشدن در برابر ظلم
حضــرت زهــرا)س( در یکــی از خطابه های خود تأکید کرد که مســلمانان نباید در برابر 
ظلــم تســلیم شــوند و نبایــد توهین هــا و حقارت های دشــمنان را بپذیرنــد. این خطبه 
معــروف بازگوکننــده خطبــه پیامبر)ص( در حجة  الوداع اســت. در واقع آن حضرت در 
اینجا سخنگوی پدر بزرگوارشان هستند و بعدها امام حسین)ع( با تأسی به سیره مادر 
بزرگوارشان می فرمایند: اگر زندگی من با خواری باشد »هیهات منا الذله« و این همان 
خواری است که حضرت زهرا)س(، می فرمایند: بهتر است انسان در مقابل کفر بایستد، 
حتی اگر موجب کشته شدنش شود. همین سیره را شهید سلیمانی الگوی خودش قرار 

داد و با قدرت در برابر استکبار ایستاد تا به شهادت رسید.

6. دوری از دنیاپرستی
حضرت زهرا)س( خطاب به مهاجر و انصار فرمود: به خداوند سوگند، دنیا را 
آزاد كردم و هیچ عالقه اى به آن ندارم، سپس آن حضرت فرمود: من دنیای 
دنیاپرستان را دوست ندارم. سردار سلیمانی، انسانی از دنیا بریده و آخرت گرا 
بود. حضور پیوسته و مداوم او در میدان جهاد و شهادت حاکی از این است 
که وی از دنیا دل کنده بود و تعلقی به دنیا و آنچه در آن وجود دارد، نداشت 
و خود را برای حضور در محضر پروردگار از طریق شهادت آماده کرده بود. 
نهایت آرزوی شهید سلیمانی شهادت بود. برای ایشان، شهادت فوز عظما و 

رسیدن به حیات طیبه بود و خداوند نیز او را به آرزویش رساند.
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از 100 به 150میلیون تومان
افزایش  پیشنهاد  ارســال  از  راه  وزیــر 
وام طرح ملی مسکن به شــورای پول 
و اعتبار خبر داد. محمد اسالمی با 
یادآوری اینکه برای دهک های 3 تا 5 
حدود 40درصد قیمت برآورد شده از 
وام مسکن در نظر گرفته شده و 60 
درصد مبلغ را باید متقاضیان تأمین 
کنند، افــزود: پیشنهاد افزایش مبلغ 
از 100میلیون  ملی مسکن  طــرح  وام 
به 150میلیون به شورای پول و اعتبار ارسال شده است . وی ادامه داد: در 
این مورد مالحظه موجود این است افرادی که وام را دریافت می کنند توانایی 
پرداخت قسط را داشته باشند. برای سازنده 80 درصد مبلغی که مورد نیاز 

است از طریق تسهیالت تأمین می شود.

۴0 درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
کارگر هستند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، دربــاره نام نویسی کارگران برای طرح 
اقدام ملی مسکن گفت:کارگران40درصد از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
در جامعه هدف وزارت کار هستند. ابراهیم صادقی فر به تسنیم اظهار کرد: 
40درصد متقاضیان ثبت نامی واجد شرایط جامعه کارگری، بازنشستگی و 
مستمری بگیر کشور در طرح اقدام ملی مسکن را کارگران تشکیل می دهند. 
وی ادامه داد: از مجموع 850هزار نفر ثبت نام کننده واجد شرایط در طرح اقدام 
ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیر کشور، 358هزار 

نفر از جامعه کارگری هستند.

 فعالیت نیروگاه های تعطیل شده برق 
از سر گرفته شد

رئیس ستاد مدیریت سوخت نیروگاه ها گفت: در روزهای گذشته به دلیل 
رشد مصرف گاز، محدودیتی در تأمین گاز نیروگاه ها پیش آمد، اما اکنون 
نیروگاه هایی که از مدار خارج شده بودند، دوباره وارد مدار شدند. همایون 
حائری افزود: شرکت های برق و گاز، واحدهای خدماتی هستند که مسئول 
تأمین برق و گاز مردم هستند. وی با اشاره به اینکه در تابستان رشد برق و در 
زمستان رشد گاز در کشور دو برابر می شود، ادامه داد: مصرف گاز خانگی و 
تجاری در زمستان سه برابر تابستان است و مصرف گاز خانگی و تجاری بیش 

از هشت برابر گازی است که به نیروگاه ها اختصاص می دهند.

 کسری واردات جو دامی 
بدون رانت جبران می شود

ــادرس، مــدیــرکــل دفتر  ــ ــری ــ ــی هللا ف ــ ول
مــقــررات و اســتــانــداردهــای بــازرگــانــی 
اینکه  بیان  با  وزارت جهاد کشاورزی 
جو  واردات  کــســری  می کنیم  تــالش 
جبران شود، گفت: هیچ رانت خاصی 
و  بــرای هیچ شرکت  وزارت جهاد  در 
نمی شود،  گرفته  نظر  در  شخصی 
ضمن اینکه دولت نیز مصوبه ای دارد 
ناظر بر اینکه شرکت هایی باسابقه که 
عملکرد مطلوبی نیز داشته اند، مانعی برای واردات ندارند. وی با اشاره به اینکه 
پیگیری تأمین ارز واردات محصول جو جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 
است، به مهر گفت: ما از سهمیه ارزی که در اختیار داریم نیز به این منظور 

استفاده می کنیم و در این حوزه نیز جو جزو اولویت هاست. 

قیمت ارز صرفاً با آزادسازی منابع بلوکه شده 
کاهش نمی یابد

سیاوش غیبی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: درباره وعده دالر 15هزار 
تومانی رئیس جمهور باید گفت اینکه مشخصاً یک نقطه قیمتی هدف گذاری 
شود و بگویند حتماً ارز در این نقطه می ایستد، این هدف گذاری کمی با اما و اگر 
همراه خواهد بود؛ چرا که قیمت ارز تحت تأثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای 
دیگر، تورم، تحریم و ... بوده و نمی توان تنها با ورود منابع ارزی به کشور و یا با 

دستور این انتظار را داشت که قیمت ها ریزش شدید داشته باشند.

تحقیق و تفحص از بورس کلید خورد
الرگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برای بررسی رانت ها و مفاسد رخ 
داده و حمایت از حقوق سهامداران،  طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس 
با امضای 50 نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و به زودی در 
جلسه علنی مطرح می شود. سید ناصر موسوی الرگانی اظهار کرد: متوسط 
زیان سهامداران در بورس به 50درصد رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد 
بورس شدند تا 70 درصد سرمایه شان آب رفته است. وی با تأکید بر اینکه باید 
بورس مستقل شده و دولت نتواند هر طور خواست یکه تازی کند، افزود:  در 

این راستا تدوین طرح  استقالل بورس از دولت را آغاز کرده ایم.

 دولت ارز ۴هزارو200تومانی را 
به نورچشمی ها می دهد

احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه 
ــکــه  ــن ــر ای ــ ــا تـــأکـــیـــد بـ ــ مـــجـــلـــس، بـ
ارز   از  را  بیشترین سود  واردکنندگان 
دولــت  و  4هــزارو200تــومــانــی می برند 
می دهد،  نورچشمی ها  به  را  ارز  ایــن 
گفت: به تازگی 6 واردکننده بزرگ در 
دولت حضور پیدا کردند که ماحصل 
برای  واردکنندگان  به  دالر  اعطای  آن 
این  دیگر حمایت  از سوی  و  واردات 
افراد در انتخابات 1400 است. به نقل از فارس، وی به اختالف نظر مجلس 
و دولت اشاره کرد و گفت: بیشترین تقابل اکنون برای ارز  4هزارو200تومان 
است و با احتساب این ارز قیمت کاالهای اساسی باید ارزان باشد، اما واقعاً 

چه تعداد از مردم از این ارز منتفع شدند.

 کمیسیون تلفیق در حال بررسی 
راه های جلوگیری از پرداخت حقوق نجومی

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1400 مجلس 
گفت: پیشنهادهای متعددی برای اصالح و جلوگیری از پرداخت حقوق های 
نجومی در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح  شده و ما با جدیت به دنبال حل 
این موضوع هستیم. وی افزود: پیش از این تقاضای اعمال ماده )234( را در 
خصوص عدم اجرای قانون درباره پرداخت حقوق ها را کرده بودم تا این موضوع 
توسط برنامه و بودجه شفاف سازی شود، زیرا قانون صراحت دارد که بیشتر 
از هفت برابر پایه حقوق ها نباید پرداخت شود؛ بنابراین اکنون به دنبال اعمال 

این ماده و انجام تحقیقات نسبت به این موضوع هستیم.

خبر

  نرخ ارز متعادل می شود عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه فشار ناشی از تحریم ها به ویژه تشدید انتظارات در افزایش قیمت ارز مؤثر بوده است، گفت: انتظار می رود با فروکش کردن 
انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل رود. وی در صفحه مجازی خود نوشت: این روزها در خصوص روند کاهشی نرخ ارز، براساس دیدگاه های سیاسی، تحلیل های مختلفی ارائه می شود. بانک مرکزی تمام توان خود 
را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی به کار می گیرد. انتظارم از فعاالن سیاسی این است که رقابت های حزبی و جناحی خود را به تالش های بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی، وصل نکنند.

 مهدیهاشمزاده  تیرماه 98 مجلس شورای اسالمی 
و  با در نظر گرفتن گلوگاه های توسعه ظرفیت پاالیش 
پتروشیمی در ایران از جمله تأمین مالی و دستوری بودن 
اقتصاد پاالیشگاه ها، قانونی را تصویب کرد که اجرای آن 
راه را برای توسعه ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی در ایران 

هموار می کند.
 قانون یاد شده به نام » قانون حمایت از صنایع پایین دستی 
نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« 
مرحله  در  پتروپاالیشگاه هاست،  قانون  به  موسوم  که 
اجرا تا تأیید، هشت طرح به مجموع ظرفیت یک و نیم 
میلیون بشکه نفت و میعانات گازی توسط وزارت نفت 
پیش رفته  است، اما در مرحله اجرا و اعطای مجوز رسمی 
معطل یک مجوز از صندوق توسعه ملی برای شروع به 
کار رسمی و تأمین مالی طرح هاست.  طرح الحاقیه قانون 
پتروپاالیشگاه ها نیز به تازگی در کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اسالمی تصویب شده  که زمینه اعطای تنفس 
خوراک به واحدهای شیمیایی پایین دست پتروپاالیشگاه 
و همچنین پتروشیمی های خوراک پروپان و بوتان را نیز 

فراهم آورده  است. 
در ادامه برخی فرصت های مهم دیگری که اجرای طرح های 
پتروپاالیشی در ایران به همراه می آورد، به صورت مختصر 
برنامه ریزی و سطح  به ذکر است  اشــاره می شود. الزم 
این  از  بهره بردن  در  نفت  وزارت  مسئوالن  تشخیص 
فرصت ها بسیار ناچیز است، انگار که در جهان دیگری 
زندگی می کنند و درکی از رویکرد های مهم جهانی برای 
تولید ارزش افزوده از نفت خام ندارند و تمرکز اصلی آن ها 
بر خام فروشی نفت است. گواه این مدعا نبود هیچ گونه 
برنامه و سیاست جامع عملیاتی از طرف وزارت نفت برای 
احداث پتروپاالیشگاه ها، پارک های شیمیایی و تسهیل 
سرمایه گذاری در این حوزه هاست. این در حالی است که 
وزارت نفت مطابق ماده یک قانون وظایف و اختیارات و 
قوانین دیگر مسئول سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی 
و نظارت بر طرح های پتروپاالیشی و پایین دست آن هاست. 

سهیم شدن در بازارهای پتروشیمیایی »
رویکرد احداث پتروپاالیشگاه ها اگر با برنامه ریزی درست 
راهبردی در جهت  ایــران دنبال شود، اقدامی کامالً  در 
سهیم شدن در بازارهای پتروشیمیایی روبه رشد آینده 
آسیا، خنثی کردن حربه تحریم نفت و کمک به درآمدزایی 
مکران  می دهد سواحل  نشان  بررسی ها  اســت.  کشور 
دریای عمان، جنوب خوزستان و منطقه ویژه پارسیان، 
مزیت های قابل مالحظه ای برای توسعه پتروپاالیشگاه ها 
و پارک های شیمیایی دارنــد که از جمله آن هــا می توان 
دسترسی به خوراک، دسترسی به آب های آزاد، فرصت 
توسعه و اشتغال زایی در مناطق محروم جنوب کشور و نیز 
کاهش مسافت صادرات از دریای عمان به خلیج فارس 
و دور زدن تنگه هرمز )برای سواحل مکران( اشاره کرد. 
این موضوع با توجه به صادرات محور بودن محصوالت 
تولیدی در پارک های شیمیایی بسیار حائز اهمیت است. 

خنثی سازی تحریم های نفتی در بلندمدت »
مقاطع زمانی مختلفی اثبات شده  است که نفت خام 
به آسانی تحریم پذیر بوده و دولت آمریکا هر بار اراده 
کرده ، آن را تحریم کرده  است. به  طوری که در سال های 
از 90درصــد  تا بیش  نفت  فــروش  برهه هایی  در  اخیر 
کاهش  یافته  است. همان طور که مقام معظم رهبری 
در دیدار اخیر خود با اعضای شورای عالی هماهنگی 
ــن بــگــذاریــم که  اقــتــصــادی فــرمــودنــد: بــایــد بنا را بــر ای

گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. 
قطع وابستگی به فروش نفت و مشکل کسری بودجه را 
می توان با برنامه ریزی در کوتاه مدت و بلندمدت حل کرد. 
در کوتاه مدت کارشناسان اقتصادی راهکارهایی همچون 
از فرارهای مالیاتی  عرضه دارایی های دولــت، جلوگیری 
ثروتمندان، اصالح یارانه های پنهان، کاهش هزینه های 
مشارکت  زمینه های  ایــجــاد  همچنین  و  دولــت  جــاری 
بخش های خصوصی در پروژه های عمرانی دولت را ارائه  
داده انــد. در بلندمدت راهکاری که می تواند تحریم های 
نفتی را کامالً خنثی کند، توسعه ظرفیت پتروپاالیشی 

در کشور است.
قانون  موجب  به  که  پتروپاالیشگاه هایی  ساخت  اگــر 
مجلس از وزارت نفت مجوز احداث گرفته اند از همین 
االن شروع شود تا حدود پنج سال دیگر که دوره ساخت 
آن ها تمام شده ، به همان اندازه ای که ظرفیت پتروپاالیشی 
ایجاد شده ، تحریم فروش نفت خنثی شده  است؛ چرا 
که دولت به جای خام فروشی، در آن شرایط نفت را به 
صورت پایدار و طوالنی مدت به پتروپاالیشگاه های داخلی 
کشور، ساخت  در  عینی  تجربه  یک  فروخت.  خواهد 
پاالیشگاه میعانات گازی خلیج فارس بود که با احداث 

فرصت  بــه  گـــازی  میعانات  فـــروش  تحریم  معضل  آن 
تحریم ها  اوج  در  آن هم  بنزین  و صــادرات  خودکفایی 

تبدیل شد. 

ثروت آفرینی از نفت با احداث پارک های شیمیایی »
در مجاورت پتروپاالیشگاه ها

احداث پتروپاالیشگاه ها عالوه بر اینکه موجب سهیم شدن 
در بازار آینده رو به رشد مواد شیمیایی می شود، دارای 
مزایای دیگری همچون کاهش هزینه های جاری به علت 
ادغام واحدها و تبادل جریان های انرژی و مواد، افزایش 
حاشیه سود در واحد بشکه از 7 دالر به بیش از 15 دالر 
و امکان شکل گیری پارک های شیمیایی در زیرمجموعه 
پتروپاالیشگاه ها برای تکمیل زنجیره ارزش است. عالوه 
بر این ادغام واحدهای پاالیشی و پتروشیمیایی موجب 
مدیریت واحد آن ها نیز می شود که خود نقش مهمی در 

افزایش بازدهی آن ها دارد. 
صنعت  دارنـــد  عقیده  انـــرژی  کارشناسان  از  بسیاری 
تعریف  به  صــورت درســت  اگر  پتروشیمی یک کشور 
ــودآوری بــاالیــی خــواهــد داشــت و بــه یکی از  شــود، ســ
سرمایه گذاران  بــرای  جــذاب  سرمایه گذاری  حــوزه هــای 
داخلی و خارجی  تبدیل می شود. با وجود مزایای ذکر 
بـا مشکالتی  ایــران  شــده، ولـی صنعت پتروشیمی در 
ارزش  زنجیره  از  کافی  و  دقیق  عدم شناخت  قبیل  از 
در  تـوازن  نبود  مــدون،  استراتژی  فقدان  آن،  تکمیل  و 
زنجیـره تولیـدات و ضعـف در زیرسـاخت های پشـتیبان 
از آن ها  این مشکالت که بخش مهمی  درگیر اســت. 
پتروشیمی  و  پاالیش  جداگانه  مدیریت های  دلیل  به 
در کشور حاصل شــده،  موجب شــده  اســت صنعت 
پتروشیمی کشور با وجود برخورداری از مزایایی همچون 
خوراک فراوان و ارزان و دسترسی به بازارهای مصرف، 

از لحـاظ ارزش صادراتـی محصـوالت در جایـگاه پایینی 
قرار گرفته باشد. 

بررسی تجربه کشورهای موفق در توسعه و ثروت آفرینی 
از صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی نشان می دهد 
ایجاد تمرکز و یکپارچگی در صنایع پایین دستی نفت، 
یکی از سیاست های اصلی این کشورهاست که با اجرای 
آن، هزینه های تولید را کاهش و حاشیه سود شرکت ها 
را افزایش داده اند. کشورهایی از جمله سنگاپور، چین، 
آلمان و کره جنوبی از جمله کشورهای پیشتاز در تجمیع 
و یکپارچه سازی صنایع نفت و پایین دستی آن از طریق 
احداث پارک  شیمیایی ذیل پتروپاالیشگاه ها هستند که 
با این رویکرد درآمدهای کالنی از فروش مواد شیمیایی 
احــداث  رویکرد  اگــر  نیز  کشورمان  در  می کنند.  کسب 
پارک های شیمیایی آغاز شود، بخش زیادی از مشکالت 
یاد شده زنجیره ارزش فراورده های نفتی حل می شود و 

جذابیت توسعه این صنعت باال می رود.

تسهیل و جذابیت سرمایه گذاری در صنایع »
پتروپاالیشی و پایین دست با قانون تنفس خوراک 

تنفس خــوراک از جمله مفاد مهم » قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی 
ایده ای  که  از سرمایه گذاری مردمی« است  استفاده  با 
نــو بـــرای افــزایــش جذابیت ســرمــایــه گــذاری در احــداث 
نوعی تسهیالت  پتروپاالیشگاه هاست. تنفس خــوراک 
غیرنقدی است که در سال اول به اندازه هزینه سرمایه 
کل پتروپاالیشگاه داده می شود و سپس به صورت اقساط 
هشت ساله  به صندوق توسعه ملی پرداخت می شود. 

برخورداری از امتیاز تنفس خوراک موجب می شود دوره 
بازگشت سرمایه یک پروژه پتروپاالیشگاهی که حدود 
هفت سال طول می کشد، به یک سال کاهش پیدا کند. 

به گفته کارشناسان حوزه نفت و انرژی، این کاهش دوره 
بازگشت سرمایه به علت بهبود جریان های نقدی سالیانه 
 IRR پتروپاالیشگاه موجب افزایش نرخ بازده داخلی یا
پروژه می شود. تأثیر تنفس خوراک بر IRR پروژه بستگی 
به ظرفیت و حاشیه سود واحد دارد، اما به طور میانگین 
موجب افزایش 6 درصدی آن می شود بازگشت سرمایه 
پروژه در همان سال اول بهره برداری یک تضمین بسیار 
قوی است که سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران در طول 
دوره ساخت پروژه می شود؛ چرا که مجموع هزینه پروژه 
در سال اول بهره برداری بازمی گردد و می توان بسیاری از 

مطالبات را پرداخت کرد. 

آیا تعلل صندوق توسعه پایان می یابد؟»
مزایای گفته شده بخشی از فرصت هایی است که با احداث 
پتروپاالیشگاه ها برای کشور فراهم می شود که مواردی 
همچون ایجاد اشتغال زایی های مستقیم و غیرمستقیم، 
ارزآوری پس از بهره برداری، رونق صنایع مرتبط پاالیشی 
در کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید را نیز می توان 
به مزایای گفته شده اضافه کرد. همان طورکه گفته شد در 
حال حاضر اجرای این قانون تا معرفی هشت طرح برگزیده 
پتروپاالیشی توسط وزارت نفت پیش رفته  است، اما در فاز 
اجرا و اعطای مجوز رسمی چندین ماه است معطل جلسه 
هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای صدور مجوز تنفس 
خوراک به این طرح ها مانده  است. این در حالی است که 
مطابق ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون، هیئت امنای 
صندوق از  1398/12/29 موظف به تصویب این موضوع 
بوده اند و اجرای سیاست قطع وابستگی بودجه به نفت و 
مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم ها از این طریق، 
نزدیک به یک سال تنها معطل تشکیل یک جلسه توسط 

این هیئت مانده است.

اجرایطرححمایتیساختپتروپاالیشگاههامنوطبهبرگزاریجلسهصندوقتوسعهملیاست

پایان خام فروشی نفت معطل یک مجوز

اتحادیه  رئیس  قلی خسروی،  مصطفی 
مشاوران امالک کشور گفت: ورود قیمت ها 
به سایت ها، بازار مسکن را با قیمت های 
کاذب به جنجال و گرانی می کشاند. وی 
رشد  با  همزمان  گذشته  ســال  در  گفت: 
جهشی قیمت ها در بازار مسکن و خودرو، 
به دادستانی پیشنهاد دادیم قیمت ها از روی 
سایت ها برداشته شوند اما متأسفانه در 
چند روز اخیر شاهد آن هستیم که قیمت ها 

به این سایت ها بازگشته است.

تا  کــرد:  اعــالم  بنیاد مستضعفان  رئیس 
پالسکو  جدید  ساختمان  امسال  پایان 
ساخته می شود، اما برای ایمنی بیشتر و 
تکمیل آن به زمان بیشتری نیاز داریم و 
کسبه پالسکو از اردیبهشت سال آینده 
می توانند کار خود را آغاز کرده و در پالسکو 
مستقر شوند. پرویز فتاح اظهار کرد: در 
حال حاضر ساختمان پالسکو به پیشرفت 
فیزیکی 85درصـــدی رســیــده  و تــا پایان 

امسال ساخته می شود.

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران 
موادغذایی گفت: قیمت جهانی چای 2/5 
ارز  با  را  آن  واردات  اگــر  اســت.  دالر  تا 4 
25هزارتومانی هم در نظربگیریم، قیمت یک 
کیلو چای 4دالری درجه یک 100هزار تومان 
و قیمت 450گرم آن 45هزارتومان خواهد 
شد. قیمت چای 450گرمی در بازار در حال 
حاضر 100 تا بعضاً 124هزارتومان بوده، این 
یعنی بیش از 50 درصد گران فروشی رخ داده 

است.

هیئت مدیره  عضو  یــک  اعـــالم  بــراســاس 
اتحادیه طال و جواهر تهران، در یک هفته 
اخیر با وجود ثبات قیمتی هر اونس جهانی 
هفته،  ابتدای  به  نسبت  هفته  پایان  در 
به دلیل کاهش نرخ ارز، در بازار سکه و 
طال نیز ریزش قیمت  دیده می شود. ایوب 
گــرم طــالی 18عیار  ادامــه داد: هر  اکبری 
نسبت به ابتدای هفته 58هزار تومان و هر 
قطعه سکه 600هزار تومان کاهش قیمت 

داشته اند. 

نقیبی، معاون پیشگیری سازمان دامپزشکی، 
از معدوم سازی حــدود 6هــزار قطعه طیور 
صنعتی خبر داد. وی درباره آخرین وضعیت 
شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان اظهار کرد: 
بنابر آخرین آمار، تاکنون این بیماری در 13 
کانون استان های مازندران، مرکزی، تهران، 
خراسان جنوبی، اردبیل و کرمانشاه گزارش 
شده است. به گفته او، در خصوص فارم های 
صنعتی روزانه گزارش افت تولید، مصرف دان 

و آب در حال رصد است.

بازار

ورود قیمت ها به سایت ها، 
مسکن را گران می کند

پالسکو تا پایان امسال 
ساخته می شود

گران فروشی بیش از 
50درصدی در فروش چای

ریزش قیمت سکه و طال 
بی توجه به ثبات اونس جهانی

معدوم سازی ۶هزار قطعه 
طیور صنعتی

 ظرفیت کشورنام پتروپاالیشگاهردیف
)هزار بشکه در روز(

 تبدیل مواد شیمیایی 
سال شروع بهره برداریدر واحد هر بشکه نفت )%(

400422018چینهنگلی1
400452019چینفاز اول ژجیانگ 2
2019حدود 30025مالزیمجتمع پتروپاالیشی پنگ رنگ3
160402019برونئیهنگیی 4
320602021چینشنگ هان 5
400502021چینفاز دوم ژجیانگ6
2022حدود 23040عمانالدقم7
2024حدود 61525کویتالّزور 8
400452025عربستانپارک شیمیایی آرامکو9
2026-212ترکیهمجتمع پتروپاالیشی آدانا10

باتغییررویکردسرانهمصرففراوردههاینفتیازسوختبهموادشیمیاییبسیاری
ازصاحبانصنایعپاالیشیدنیاطرحهایچندسالهاخیرخودرابهجایاحداث
پاالیشگاهبهصورتپتروپاالیشگاهتعریفکردهاندتابهصورتمستقیمنفترابه
فراوردههایپایهپتروشیمیاییتبدیلکنند.دسترسیبهخوراکوالبتهبازارهایرو
بهگسترشموادشیمیاییدرآسیاموجبشدهاستاغلبطرحهایپتروپاالیشی

دراینقارهتعریفشود.

بهگفتهمرکزتحقیقاتیWoodMackenzie،بیشازنیمیازظرفیتپتروپاالیشی
کهازسال2019تا2027بهجریانمیافتد،درآسیااضافهمیشودو70تا80درصد
ازآنهارویموادشیمیاییوپالستیکمتمرکزمیشوند.اغلبکشورهایاطرافایران
نیزرویکرداحداثپتروپاالیشگاههاوتولیدموادشیمیاییذیلآنهاراپیشگرفتهاند
کهبرخیازآنهادرجدولیکاشارهشدهاند.عالوهبرمواردذکرشدهدراینجدول،
پروژههایپاالیشیدیگریدرهند،عراقواماراتدردستاحداثوتوسعهقراردارند.

برخی پروژه های پتروپاالیشی اخیر در آسیا

نیمی از ظرفیت پتروپاالیشی جهان تا 2027 در آسیا اضافه می شود
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نایب رئیس کمیسیون آموزش:

۴ هزار روستا به شبکه اینترنت متصل نیستند
ــوزش،  ــ آم کمیسیون  رئــیــس  ــایــب  ن
تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره 
به عدم اتصال ۴ هزار روستا به شبکه 
ایــنــتــرنــت، گــفــت: طـــرح مــصــوب در 
کمیسیون آموزش برای رایگان شدن 
اینترنت دانش آموزان، معلمان و مدارس 
است. پرداخته  نیز  موضوع  ایــن  به 
محمد وحیدی در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به تصویب طرح مجلس 

برای رایگان شدن اینترنت دانش آموزان، معلمان و مدارس در کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار کرد: همچنین در این طرح، وزارت ارتباطات 
مکلف به تهیه تبلت برای دانش آموزان شده است که پیشنهادهایی برای تقسیم 
بار مالی آن وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس با یادآوری اینکه در حال 
حاضر حدود 3.5 میلیون دانش آموز امکانات و تجهیزات الزم از قبیل تلفن همراه 
و تبلت برای دسترسی به شبکه شاد ندارند، افزود: در این طرح باید وزارت صمت 

نیز به منظور واردات یا تولید تبلت های الزم ورود داشته باشد.

انتقاد  یک پژوهشگر تعلیم و تربیت 

وقتی به مهدهای کودک به عنوان عابربانک 
نگریسته می شود

مجتبی همتی فر، پژوهشگر تعلیم و 
تربیت با اشاره به آموزش هایی که در 
مهدهای کودک ارائه می شود، گفت: 
ارائه زبان های دوم و سوم، فعالیت های 
پوچ مثل محاسبات ذهنی که ارزش 
تربیتی ندارد و فعالیت هایی که ناظر 
به تفاخر والدین است وارد خدمات 
این مراکز شده و چون سازمان متولی، 
صالحیت، کارکرد و مأموریت تربیتی 

نداشت، خیلی روی این موارد حساس نبود؛ چرا که می خواست مدیریت و 
نگهداری کند و در جزئیات وارد نمی شد.

به گزارش فارس، وی افزود: به نظر می آید کار اصلی مهدکودک و مراکز تربیتی 
دوران کودکی این است که با انجام بخشی از آن، خانواده توانمند شود و بخشی 
را بتواند جبران کند و آنچه ایده آل به نظر می رسد این است که مکمل و معین 
خانواده باشد. ولی اکنون به عنوان عابربانک و مخزن پول درنظر گرفته می شود 

که می توان پول گرفت و پیش برد.

یک مدیر سازمان بهزیستی عنوان کرد

کاهش آمار ازدواج از سال ۹۵ تا ۹۸
بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور 
روان شناختی سازمان بهزیستی کشور 
اینکه  بیان  با  با ایسنا،  در گفت وگو 
حــدود 3هـــزار و 100 مرکز مــشــاوره و 
خدمات روان شناسی سازمان بهزیستی 
در کشور فعال هستند، گفت: افزون بر 
۹00 مورد از این مراکز و کلینیک های 
مددکاری اجتماعی، خدماتی را برای 
ارائه مشاوره به زوجین ارائه می دهند. 

وی با اشاره به آمار طالق و ازدواج در کشور گفت: از سال ۹5 تا ۹۸ میزان ازدواج ها 
براساس آماری که در سایت ثبت احوال نیز منعکس شده، کاهش داشته و 

همچنین در بحث طالق تغییر چندان محسوسی وجود نداشته است.

بررسی طرح اعطای وام یک میلیارد تومانی به جوانان

اجرای طرح دست کم 10 سال زمان می برد!
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو با برنا 
با اشاره به سرنوشت وام تجمیعی گفت: چند روز گذشته در مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی با حضور خانم الهیان جلسه ای در این خصوص داشتیم 

و قرار شد یکی دو هفته آینده هم جلسه تکمیلی آن را برگزار کنیم.
تندگویان با تأکید بر زمانبر بودن اجرای طرح وام تجمیعی تصریح کرد: به اعتقاد 
من حداقل زمانی که بتوان با استفاده از این طرح در جامعه برای جوانان ثبات 
ایجاد کرد، 10 سال است و این گونه نیست از روز اولی که ابالغ شود در یک سال 
همه مشکالت جوانان را رفع کند چرا که نیاز به تغییر نگرش در رویدادها دارد و 

همه مسئوالن باید برای تدوین، ابالغ و اجرای آن همت کنند.
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13 دانشگاه ساماندهی آموزش عالی را کلید زدند  نماینده ویژه وزیر علوم در ساماندهی مراکز آموزش عالی، از انجام و پیگیری اجرای طرح ساماندهی دانشگاه ها در 9 دانشگاه دولتی و چهار دانشگاه 
پرجمعیت کشور خبر داد. غالمحسین رحیمی شعرباف در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در طرح ساماندهی دانشگاه های دولتی از 120 مؤسسه 90 مؤسسه مشمول ساماندهی می شوند که پس از آن به 42 یا 43 دانشگاه 

می رسد، این تعداد دانشگاه در واقع ملحق یا تجمیع می شوند .در تجمیع چند مؤسسه در قالب سه پردیس با یک دانشگاه بزرگ ادامه فعالیت می دهند. 

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
پنجشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: »اصل بر این است که مدرسه باز باشد، 
البته با رعایت پروتکل و دستورالعمل های 
بهداشتی؛ هرزمان متخصصان به این نتیجه 
برسند که در مناطقی بازگشایی مدارس با 
پیامدهایی روبه رو است ما تبعیت می کنیم، 
اما اکنون ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفته 

آموزش ها حضوری باشد اما  با  الزاماتی«.
این در حالی است که سعید نمکی، وزیر 
بهداشت همان روز در جلسه شورای ناظرین 
قاسم سلیمانی گفت:  حــاج  طــرح شهید 
»در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس 
هستیم.نگرانیم دوباره با عادی انگاری به تله 
اردیبهشت و خرداد ماه بیفتیم. اگر این بار 
گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در 
کشور شاید بیشتر باشد و نیروهای ما ممکن 
است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی 

جدید را نداشته باشند«.

حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کمیته 
علمی اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در یادداشتی در واکنش به این تصمیم وزیر 
آمــوزش و پــرورش می نویسد: با دیدن خبر 
مربوط به وزیر محترم آموزش و پرورش ابتدا 
فکر کردم خبر غیرواقعی و حاصل شیطنت 
برخی افراد است که به دنبال آشفتگی در 

جامعه هستند ولی متأسفانه چنان نبود!
کرده اند کشور  فراموش  وزیــر  جناب  ظاهراً 
در آبان ماه و پیش از آن در چه وضعیتی 
بــود. بدیهی اســت همه تــالش هــای انجام 
شده، برای بازگشت به زندگی عادی مردم 
بوده است ولی هر اقدامی زمان بندی خاص 
خود را دارد و اگر در این مورد دچار خطای 

محاسباتی شویم، هزینه ای بسیار هنگفت 
بر جامعه تحمیل کرده ایم.

موضوع مطرح برای ما به عنوان جامعه نظام 
سالمت این است که ارتباط مواجهه و پیامد 
در رخــداد بیماری بسیار آشکار اســت. در 
شرایطی که هنوز عده قابل توجهی فرد مبتال 

یا مشکوک در جامعه تــردد دارنــد و سطح 
ایمنی اجتماعی یا جمعی هنوز به 50-۴0 
درصد هم نرسیده، احتمال شعله ور شدن 

مجدد همه گیری بسیار باالست.
به شرایط  بازگشت  بسیار مشتاق  ما هم 
عادی هستیم، به آثار مخرب روانی، اجتماعی، 
اقتصادی و آموزشی این وضع واقف هستیم 
و  عجوالنه  تصمیمات  نــگــران  بسیار  ولــی 
بــرای لغو محدودیت های سفر،  نسنجیده 
تشکیل اجتماعات، کم توجهی به موازین 

محافظتی و بازگشایی مدارس هستیم.
معلوم نیست مستند جناب وزیر آموزش و 
پرورش مبنی بر اینکه بازگشایی مدارس در 
این مقطع تأثیر تعیین کننده ای بر شیوع کرونا 

ندارد، چیست.

این خطای محاسباتی در مهرماه هم موجب 
شد آن وزارتخانه تصمیم خود را پس از چند 
روز تغییر دهد و تکرار یک اشتباه معلوم 
نیست چه عواقبی دست کم برای اعتبار یک 

وزارتخانه داشته باشد.
ــی  ــرانـ ــــه خــــانــــواده هــــای ایـ هـــمـــان گـــونـــه ک
خود  فرزندان  تربیت  اختیار  نسل هاست 
ــا بهتر  ــن وزارتــخــانــه ســپــرده انــد آی را بــه ای
نیست تصمیم گیری در حوزه سالمت را به 
عهده وزارت بهداشت و متخصصان حوزه 
سالمت بگذاریم و متواضعانه به تصمیم 
کــارشــنــاســان بــهــداشــتــی درمــانــی احــتــرام 

بگذاریم و به آن تن دهیم؟
تبعات  مسئولیت  صـــورت  ایـــن  غــیــر  در 
مدیریت  در  گــیــری هــا  تصمیم  ایــن گــونــه 
همه گیری کرونا را باید خود این بزرگواران 
ــردم و  ــ بــرعــهــده گــرفــتــه و پــاســخــگــوی مـ
خانواده هایی باشند که داغدیده و قربانی 

بی توجهی به این توصیه ها هستند.

پس از خبر

چه کسی در دولت تصمیم  نهایی را می گیرد؟ وزارت بهداشت یا وزارت آموزش و پرورش؟

در بازگشایی مدارس تعجیل نکنید

را  برادرم  گرفتن خانه،  »برای  زارع   عفت   
همراه خودم می برم چون بنگاه به زنان تنها، 
مطلقه  وقتی  از  نمی دهد.  اجاره  خانه ای 
می دهد  آزارم  اطرافیان  سنگین  نگاه  شدم 
بدون اینکه درک کنند تنها به دلیل اعتیاد 
شدید همسرم مجبور به متارکه شدم و در 
در  نان  لقمه ای  برای  مجبورم  شرایط  این 
بخواهم  اگر  تازه  کنم.  کارگری  مردم  خانه 
حقم را بگیرم باید قدم به قدم بابتش هزینه 
بپردازم. زنی مثل من که حقوق ثابتی ندارد 
وقت  نمی رسد هیچ  دهانش  به  و دستش 
وقتی  باشد. حتی  دنبال حقش  نمی تواند 
مادری بخواهد به دلیل نداشتن صالحیت 
بگیرد  عهده  به  را  فرزندش  حضانت  پدر، 

سنگ اندازی ها زیاد است«. 
زنان  که  اســت  از مشکالتی  این ها بخشی 
سرپرست خانوار در جامعه ما با آن دست 
عــالوه  کــه  آن هــایــی  نــرم می کنند.  پنجه  و 
ناگزیرند  خـــود،  معیشتی  دغــدغــه هــای  بــر 
حاشیه های دشوار اینچنینی را نیز بپذیرند.

اشکال قانون خانواده»
نیره توکلی، پژوهشگر حوزه زنان، جامعه زنان 
سرپرست خانوار را شامل همه زنانی می داند 
ــرار معاش  کــه بــه هــر دلــیــل بــه تنهایی امــ
می کنند؛ از زنان مجرد گرفته تا آنان که به 
دلیل از کارافتادگی، بیکاری و اعتیاد همسر، 

سرپرست خانواده هستند. 
یکی  مــی دهــد:  ــه  ــ ادام جامعه شناس  ایـــن 
از اشــکــاالت قــانــون خــانــواده ایــن اســت که 
زندگی است،  واقعی  نــان آور  زن،  اگر  حتی 
مرد را به عنوان رئیس خانواده به رسمیت 
تقسیم بندی  ایــن  در  بنابراین  می شناسد. 
یک سرپرست رسمی داریم که قانون او را به 
رسمیت می شناسد و یک نان آور که قانون او 

را به رسمیت نمی شناسد. 
بــه پــرســش مــا در خصوص  پــاســخ  وی در 
خانوار  سرپرست  زنــان  حامی  سازمان های 
ــه طــور  مــی گــویــد: در واقـــع ســازمــانــی کــه ب

رسمی حامی این دسته از زنان باشد، وجود 
ندارد چراکه در بیشتر موارد زن را در قالب 
خانواده تعریف می کنند و زنی که به تنهایی 
از پدر یا مادر سالمندش نگهداری می کند 
یا زنــی که در خــانــواده با وجــود همسر، به 
گرفته،  عهده  به  را  زندگی  معاش  تنهایی 
جـــزو زنـــان ســرپــرســت خــانــوار بــه حساب 
نــمــی آیــد و از حــمــایــت مــحــروم مــی مــانــد.

بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار »
مــدیــرکــل تــوانــمــنــدســازی زنـــان و خــانــواده 
اینکه  به  اشــاره  با  نیز  بهزیستی  سازمان 
خانوار  سرپرست  زن  میلیون   3 از  بیش 
تــعــداد  ایـــن  از  کــه  دارد  وجـــود  ــران  ــ ای در 
زیــر پوشش سازمان  حــدود ۸51هـــزار نفر 
دسته  آن  می گوید:  هستند،  بهزیستی 

از زنان سرپرست که زیر پوشش سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد هستند عالوه بر 
بــودن،  ــی، تک والد  روان روحــی-  مشکالت 
مشکل  با  جامعه،  نگاه  و  مجدد  ازدواج 
اقتصادی فــراوان روبــه رو هستند که البته 
ایــن روزهــا، کرونا و شرایط خــاص آن هم 
ــر شـــدت ایـــن مــشــکــالت افــــزوده اســت.  ب
حمایت  ــرای  ب مــی افــزایــد:  عباسی  فاطمه 
از ســـوی دفــتــر  بـــرنـــامـــه ای  گــــروه  ایـــن  از 
ــانـــواده، تــدویــن  ــان و خـ تــوانــمــنــدســازی زنـ
شده که هدف از آن جلوگیری از افزایش 
کاهش  و  خــانــوار  زنـــان سرپرست  تــعــداد 
آســیــب پــذیــری آن هــاســت و الــبــتــه نقش 
وزارتخانه ها در کمک به کاهش آسیب ها 
از  مــوضــوعــاتــی  در  تــا  ــده  شـ تعیین  نــیــز 
جمله سالمت زنان یا تصادفات جاده ای، 

راه،  بهداشت،  وزارت  مثل  وزارتخانه هایی 
صمت و... وارد عمل شوند.

امور  در  بهزیستی  رئیس سازمان  مشاور 
زنان  نیاز  اولویت های  خصوص  در  بانوان 
سرپرست خانوار، می گوید: در حال حاضر 
مستمری  پرداخت  میزان  اینکه  بر  عالوه 
کفاف  بهزیستی،  و سازمان  امــداد  کمیته 
باید  نمی دهد،  را  ســرســام آور  هزینه های 
اختیار  در  زندگی،  هزینه های  کاهش  به 
دادن  پــوشــش  و  ارزان  مسکن  گــذاشــتــن 
تحصیل فرزندان این قشر نیز توجه کرد. 
از  باالتر  تــورم  همواره  اینکه  دلیل  به  امــا 
حمایت های سازمان است و قانون جامع 
سرپرست  زنــان  توانمندسازی  و  حمایت 
خانوار تصویب نشده، تا زمانی که مجلس 
نگذارد دست  اختیار  در  بیشتری  بودجه 

بــاز نخواهد بــود و  ســازمــان بــرای حمایت 
نمی تواند مشکالت این گروه را حل کند. 

عباسی، در حالی از قانون جامع حمایت و 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار می گوید 
مفتح،  محمدمهدی  امــســال،  شهریور  که 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با اشاره به رد الیحه مرتبط با توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار گفته بود: نیاز به یک 
قانون دائمی در این حوزه وجود دارد و بهتر 
است دولت، اقدامات خود را در این زمینه به 
صورت الیحه  تدوین و به مجلس ارسال کند.

2 طرح برای اشتغال زنان سرپرست خانوار»
مدیرکل توانمندسازی زنان و خانواده سازمان 
بهزیستی در ادامه به دو طرح در اشتغال 
این گروه از زنان اشاره می کند؛ طرح همیاران 
که در آن زنان سرپرست خانوار دارای شغل 
بر  تأمین مالی که عــالوه   می شوند و طــرح 
ــروه،  ــ ــ گ ــن  ــ ــ ای دادن  قـــــــرار  ــوشــــش  ــ پ ــر  ــ ــ زی
حاشیه نشینان زیر پوشش سازمان و افرادی 
که وضعیت مالی خوبی ندارند را نیز شامل 
تا  طــرح  امکانات  از  می توانند  که  می شود 
توانمندی  و  اشــتــغــال  مرحله  بــه  رســیــدن 
سازمان  چرخه  از  سپس  و  کــرده  استفاده 

خارج شوند. 
عباسی در مورد آسیب پذیری زنان سرپرست 
خانوار  سرپرست  زن  اگــر  می گوید:  خانوار 
حمایت کــافــی نــشــود، عـــالوه بــر خـــود او، 
ــدانــش هــم دچـــار آســیــب شـــده و در  فــرزن
ــار و خیابان مــی شــونــد. در  آیــنــده فــرزنــد ک
واقع حمایت جدی از این گروه، پیشگیری 
بنابراین  آینده جامعه است  از آسیب های 
در ایــن مسیر باید نگاه مــادرانــه به مــادری 
داشت که سرپرست است و چرخ زندگی بر 
اساس وجود او می چرخد و هرگونه حمایت، 
خانواده  آسیب های  از  پیشگیری  می تواند 
پررنگ شــدن حمایت ها  بــرای  البته  باشد. 
بودجه  و  مجلس  مالی  مصوبات  نیازمند 

بیشتر هستیم.

3 میلیون زن سرپرست خانوار در انتظار حمایت 

نان آورانی که قانون آن ها را به رسمیت نمی شناسد

      صفحه 6

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض 
ان��ان محرز و رای الزم ص��ادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی میگردد: 

امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک 25 اصلی بخش 16
 17358 فرعی بنام آقای دارا کریمی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده اس��ت به مس��احت 331 متر مربع خریداری مع الواسطه از اقای حاج 

حسینعلی ابراهیمی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای 
هیئت الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به ارای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتش��ار اولین اگهی ودر روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو 
گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد ک��ه دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم 
اظهارنام��ه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید. م الف 

19908144 آ-9910372
تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-10-13 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-10-27 
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل اگهی میگردد: امالک 

متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک 25 اصلی بخش 16
17357 فرعی بنام خانم س��یده فاطمه قربانی نس��بت به 203 سیر مشاع از 240 سیر 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 266.30 مترمربع 
خریداری مع الواس��طه از وراث آقای علی نادری مالک رس��می. ل��ذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13 
آئی��ن نامه مربوط��ه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی 
/ کثیر االنتش��ار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق 
تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل ت��ا دوماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایدو 
گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد ک��ه دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 

واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور درمورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم 
اظهارنام��ه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید. م الف 

19908107  آ-9910373
تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-10-13 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-10-27 
رحمت سلمانی

 قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001002802 
م��ورخ  1399/07/28 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه صادقی فرزند محمددین بش��ماره شناس��نامه 
19 صادره از بیرجند و کد ملی 0652475396 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مس��احت 2903.23 متر مربع پالک 45 فرعی از 615 اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رمضان عطایی محرز 
گردی��ده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910332
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/11                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/10                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قان��ون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13996031800102643 مورخه 
1399/10/18 موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی یعقوبی کیاسه  به شناسنامه شماره 6582 کد ملی 
2709887967صادره از لنگرود فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه  یک 
باب خانه به مساحت 278/01 مترمربع به شماره پالک فرعی 2 از پالک شماره 1 از اصلی 
2824 واقع در بخش 2 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره ( ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 

انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3022  آ-9910909
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/12 
سید محمد فرزانه شال 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

آگه��ی م��اده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139960318001002645 مورخه 
1399/10/18 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امیر حس��ین یعقوبی کیاسه  به شناس��نامه شماره 0016226429 کد ملی 
0016226429صادره از تهران فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه  یک 
باب خانه به مساحت 278/01 مترمربع به شماره پالک فرعی 2 از پالک شماره 1 از اصلی 
2824 واقع در بخش 2 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره ( ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 

انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3024  آ-9910911
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/12 
سید محمد فرزانه شال 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001003066 
مورخ  05/ 08/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان رضایی فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه 4 و 
کد ملی 0652746209 درشش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 583/10 متر 
مربع قسمتی از پالک 73 فرعی از 345- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالم کالته بابایی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910908
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/27                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/13                         
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

,ع
99
10
91
9

کلیه اس���ناد و امالک اعم از سند کمپانی و 
برگ س���بز و بنچاق س���ند مالکیت خودروی 
کامی���ون کمپرس���ی م���دل 1388 بش���ماره 
انتظام���ی: 16 ای���ران 623 ع 37 ، ش���ماره 
موتور: 33593210107010 ، شماره شاسی: 
37435516609899 متعلق به جناب آقای 
محمدجواد طالعی فرد وآقای  سید مجتبی 
ج���وادزاده مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دی
قو
مف
هی
آگ

دانش���نامه کارشناس���ی اینجان���ب علی مق���دم فرزند 
حسین به ش ش 0860021572 در رشته مهندسی 
تکنول���وژی عمران-عم���ران بش���ماره96/234 تاریخ 
96/02/19  مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 

,ع
99
09
00
0

دی
قو
مف
ی
گه
آ

,ع
99
10
90
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م���دارک ف���ارغ التحصیل���ی اینجانب       عط���ا ظریف 
جعف���رزاده کرمان���ی فرزن���د  عب���اس ب���ه ش���ماره 
شناس���نامه 15031 ص���ادره از مش���هد در مقاط���ع 
کارشناس���ی پیوسته رش���ته مهندس���ی عمران به 
ش���ماره 139011104366 ص���ادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی مش���هد واحد  فنی و مهندسی  و مدرک 
کارشناس���ی ارش���د ناپیوسته  در رش���ته مهندسی 
از  ص���ادره   169411104050 ش���ماره  ب���ه  عم���ران  
دانشگاه آزاد اس���المی واحد مشهد مفقودگردیده 

و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد به نشانی قاس���م آباد،بلوار 
امامی���ه، تقاطع اس���تاد یوسفی،س���ازمان مرکزی 

دانشگاه ارسال نماید.

دی
قو
مف
هی
آگ

نیس���ان  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ  و  ماش���ین  کارت 
599ل76  ش���هربانی  ش���ماره  ب���ه   1372 م���دل 
ب���ه  و   080259 ش���ماره شاس���ی  ب���ه   12 ای���ران 
بن���ام رس���ول حی���دری  ش���ماره موت���ور 005146 
مفق���ود گردی���ده وازدرجه اعتبار س���اقط اس���ت.

,ع
99
10
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6

دی
قو
مف
ی
گه
آ

اص���ل برگ س���بز کامیون ب���اری مدل 1359 بش���ماره 
انتظام���ی : 12 ای���ران 851 ع 88 ، ش���ماره موت���ور: 
10025997 ، ش���ماره شاسی : 14624354 متعلق به 
جناب اقای حس���ین صیدی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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99
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز  و س���ند کمپانی خودروی ام وی ام مدل 
1394 رنگ سبز متالیک به شماره انتظامی 369ن49 
ای���ران 69  ش���ماره موت���ور MVM472FGE041500 و 
شماره شاسی NATEBAFBXE1019517 به مالکیت 
عزی���زه خانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
10
87
7

دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ند کمپان���ی کامیون کمپرس���ی عمومی سیس���تم 
بن���ز تیپ  ال.پ���ی.کا 608 /32  م���دل 1386 به رنگ 
نارنجی – روغنی به شماره موتور 33491010164628 
وشماره شاسی 37406016433927 به شماره پالک 
29ع 421 - 54 مفقود گردیده واز درجه اعتبارس���اقط 

می گردد.  ,ع
99
10
91
7

دی
قو
مف
ی
گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده سالیانه شرکت مهاربند بینالود)درحال 

تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت25299
)نوبت دوم(

پی��روآگهیدعوتنوب��تاولمجم��ععمومیعادی
بطورف��وقالعادهس��الیانهوعدمبرگ��زاریبدلیل
ع��دمنص��ابقانون��یالزمدرتاری��خ99/10/18،از
کلی��هس��هامدارانش��رکتمنحلهف��وقدعوتمی
ش��وددرنوب��تدوممجم��ععموم��یع��ادیبط��ور
ف��وقالعادهس��الیانهش��رکتدرتاری��خ99/11/23
س��اعت18درمح��لمش��هدبلوارمعل��م44-بینخ
قائ��ممقام18و16پ��اک134طبق��ههمک��فحض��ور

بهمرسانند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهیئتتصفیهوناظر
2-تعیینحقالزحمههیئتتصفیهوناظردردوران

انحال
س��الیان مال��ی تصوی��بصورته��ای و 3-بررس��ی

92الی98
4-تعیی��نحقالتجلیسهیئ��تمدیرهوبازرسدر

سالیان92الی97
5-تمدیدمدتتصدیهیئتتصفیهوناظر
6-تصویبمکانجدیددفترهیئتتصفیه

هیئتتصفیه ع 9
91
09
05
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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 رب العالمین

 نیکپندار  یکی دو ماهی است که خبرها 
از تالش وزارت خارجه آمریکا برای قرار دادن 
نام انصارهللا یمن در لیست تروریستی دولت 
پیش  هفته  دارد.  حکایت  متحده  ــاالت  ایـ
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد 
وزارت خارجه کشورش تصمیم خود را برای 
تروریستی خواندن انصارهللا یمن به کنگره 

ابالغ خواهد کرد.
آستانه  در  را  مــأرب  که  عربستان  و  آمریکا 
سقوط می بینند و همچنین امیدی به وحدت 
جــدی بین عبد ربه منصور هــادی و شــورای 
ائتالفی جنوب متصور نیستند تالش دارند 
شرایط را به نحوی پیش ببرند تا دست وپای 
فاتح محتمل مبارزه، در مجامع بین المللی 
بــســتــه شـــود و بـــه ایـــن شــکــل از تشکیل 
کاراتر در منطقه  البته  و  حزب اللهی جدید 
حساس باب المندب جلوگیری کرده باشند.
ــظــرهــا، تــقــریــبــاً همه  پــس از ایـــن اعــالم ن
نهادهای مدنی و حتی سیاسی بین المللی 
از  را  آمریکا  و  گرفته  موضع  آن  دربــرابــر 
عــواقــب ایــن کــار تــرســانــده انــد. امــا هــراس 
غربی ها چرا و چگونه سبب شده دربرابر 

موضع پمپئو موضع بگیرند؟

انصاراهلل تنها اداره کننده یمن»
نخستین نکته در این باره نبود دولت مستقر 
در یمن به ویژه در بخش های جنوبی است. 
قبول کنیم یا نه، تنها دولت مستقر در یمن 
در حال حاضر دولتی است که انصارهللا آن 
را اداره می کند. این دولت که پرجمعیت ترین 
بخش های یمن را اداره می کند توانسته مانع 

وقوع فجایع انسانی که در بخش های جنوبی 
اســت شــود. قحطی، سوءتغذیه  در جریان 
بهداشت  نبود  از  ناشی  همه گیری های  و 
مهم ترین معضالتی است که در سال های 
گذشته در بخش های جنوبی رواج داشته و 
این موجب بیشتر شدن جمعیت  فقیر در 
این بخش ها شده است. از طرفی انصارهللا، 
صنعا را اداره می کند و سازمان های جهانی 
همواره با کمک این گروه توانسته اند کمک های 
تروریستی  کنند.  توزیع  یمن  در  را  انسانی 
خواندن انصارهللا خودبه خود موجب کمتر 
شدن تعامالت گروه های بین المللی با صنعا 
شده و این به معنی افزایش فجایع انسانی در 

بخش های جنوبی است.
بزرگ ترین  از  یکی  پزشکان جهان،  سازمان 
سازمان های مردم نهاد کمک های پزشکی در 
سراسر دنیا، روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای 
ــت آمریکا مبنی بر  اعــالم کــرد تصمیم دول
زندگی  یمن  حوثی های  خواندن  تروریستی 
بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور، یعنی 
بیش از ۲۰ میلیون نفر را به خطر می اندازد. 
در  خواسته  آمریکا  کنگره  از  ســازمــان  ایــن 
روزهای آینده در مقابل این تصمیم بایستد و 

جلوی تصویب آن را بگیرد.
امیلی مارتین، سخنگوی سازمان پزشکان در 
همین زمینه به یورونیوز گفته است: »یکی از 
مهم ترین عواقب این تصمیم عدم دستیابی 
به پول برای تأمین هزینه های الزم از طریق 
بود.  یمن خواهد  به  فرانسه  در  ما   سازمان 
بــی تــردیــد بــانــک هــای اروپـــایـــی پــس از این 
تصمیم، به دلیل ترس از تحریم های احتمالی 

در انتقال پول به ما کمکی نخواهند کرد«.
ادامـــه مــی دهــد: »مشکل بعدی مسئله  او 
حاضر  حـــال  در  بـــود.  خــواهــد  دارو  تأمین 
وضعیت بخشی از محموله های دارویــی ما 
ــرای کمک مــردم شمال و جنوب یمن  که ب
تهیه شده نامعلوم است و نمی دانیم چگونه 
می توان این محموله ها را به خصوص از صنعا، 

پایتخت کشور منتقل کرد«.
 
سازمان ملل و معضل صلح در یمن»

ــهــادهــای  ــفــت هــای ن ــن دلـــیـــل مــخــال ــیـ دومـ
بین المللی، تالش آن ها برای به نتیجه رسیدن 
مــذاکــرات صلح اســت. اگرچه سازمان ملل 
تاکنون عزم جدی برای برقراری صلح در یمن 
نداشته اما در هر حال ارتباطات این سازمان 
با انصارهللا و دولت یمن سبب شده کورسوی 
امیدی نسبت به بازگشت طرف های درگیر در 
یمن به میز مذاکره وجود داشته باشد. مارتین 
گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن 
روز گذشته در سخنانی در جریان نشست 
مجازی شورای امنیت در واکنش به تصمیم 
بــرای »تروریستی« خواندن جنبش  آمریکا 
انصارهللا یمن به شدت از این تصمیم انتقاد 
کرد و گفت: این تصمیم تالش های سازمان 
یمن  در  اختالفات  و فصل  بــرای حــل  ملل 
را متضرر خواهد کــرد. وی گفت: این اقدام 
آمریکا همه تالش ها برای جمع کردن تمامی 
طرف های یمنی بر سر یک میز را بی نتیجه 

خواهد کرد.
به  انصارهللا  ورود  از  هــراس  دلیل،  سومین 
بارها  یمن  انــصــارهللا  اســـت.  تهاجمی  ــاز  ف

ثابت کرده توانایی هدف قرار دادن دورترین 
نقاط عربستان را با بیشترین دقت دارد. از 
طرفی چندین بار از دسترس بودن اهدافش 
در رژیم صهیونیستی سخن به میان آورده 
و تهدید کرده است اگر در لیست گروه های 
تروریستی آمریکا قرار بگیرد بانک اهدافش 
منطقه  کشورهای  دیگر  به  عربستان  از  را 
گسترش خواهد داد. روزنامه جروزالم پست 
در  روز گذشته  اشغالی هم  چــاپ سرزمین 
گزارشی به وضعیت سیاسی و میدانی یمن 
پرداخت و نوشت: »وضعیت یمن به صحنه 
تبدیل  خارجی  و  داخلی  مختلف  بازیگران 
ــرار گرفتن یمن در  شــده اســت و به علت ق
مجاورت با ب المندب، ائتالف سعودی حمایت 
ضمنی مصر و رژیم اسرائیل را همراه خود 
دارد«. به شکل تلویحی این روزنامه اعتراف 
کرده انصارهللا ممکن است منافع اسرائیل را 

در منطقه به خطر اندازد.
که  صورتی  در  می دانند  غربی ها  طرفی  از 
تروریستی  گــروه هــای  لیست  در  انصارهللا 
به نفع  سیاسی  موازنه  بگیرد،  قــرار  آمریکا 
عربستان سعودی تغییر خواهد کرد و با توجه 
به انتقادات حقوق بشری که این کشورها 
این  پــذیــرش  ــد،  ــ دارن بــه عربستان  نسبت 
مسئله برایشان سخت است. اگرچه غربی ها 
هم تالش دارند دولت عبد ربه منصور هادی 
در یمن مستقر شود اما نمی خواهند این کار 
به افزایش اعتبار بین المللی عربستان منجر 
شود، از این رو بیشتر تمایل دارنــد مسئله 
یمن در میدان مبارزه و حتی مذاکره حل و 

فصل شود.

رجبطیباردوغان:

برای خرید دومین اس400 
از کسی اجازه نمی گیریم

اردوغان در گفت وگوی 
خبرنگاران  با  کوتاهی 
جمعه،  نــمــاز  از  پــس 
با  گفت: »گفت وگوها 
دومین  ــاره  دربـ روسیه 

محموله اس۴۰۰، طبق برنامه پیش می رود«. 
کشوری  هیچ  گفت:  ترکیه  رئیس جمهور 
دفاعی  امــور  در  بگوید  ترکیه  به  نمی تواند 
چگونه عمل کند. وی در خصوص تحریم های 
دولت کنونی آمریکا بر ترکیه به دلیل خرید 
اظهار  نیز  روسیه  از  اس۴۰۰  سامانه  اولین 
کرد: »هیچ کشوری نمی تواند گام های ترکیه 
در حوزه دفاعی را تعیین کند... ما نمی دانیم 
دولت بایدن چه خواهد گفت ولی از آن ها هم 

اجازه نخواهیم گرفت«.
آمریکا بیست و چهارم آذر ماه در اعتراض به 
اقدام آنکارا در خرید سامانه اس۴۰۰، سازمان 
صنایع دفاعی ترکیه و رئیس آن را تحریم کرد.
از  انتقاد  با  همچنین  ترکیه  رئیس جمهور 
بدقولی اروپایی ها درباره توافق هایی که با آنکارا 
داشتند نیز گفت: »تا امــروز، اتحادیه اروپا 
وعده هایی را که به ما داده بود، اجرا نکرده 
است. اما اکنون در یک فرایند جدید هستیم«.

اتحادیه اروپا روز گذشته فیصل المقداد، س
وزیر خارجه سوریه را در فهرست تحریم های 

خود قرار داد.
مالیات س اداره  تبعیض آمیز  رفتار  افشای 

هلند با ۲۶ هزار نفر از والدین اغلب مهاجر 
در زمینه دریافت یارانه، کابینه ائتالفی این 

کشور را مجبور به استعفا کرد.
توصیه های س بــه  در عمل  تــرامــپ  دونــالــد 

البـــی هـــای تـــل  آویـــو در واشــنــگــتــن دســتــور 
فعالیت  حــوزه  به  رژیــم صهیونیستی  داد 

تروریست های »سنتکام« اضافه شود.

مرکزفرماندهیگاردملیآمریکابرای
استفادهازسالحمرگبارمجوزگرفت

 دفاع از دموکراسی 
با فشنگ جنگی!

در پی افزایش نگرانی های امنیتی درخصوص 
حمله مجدد معترضان آمریکایی به کنگره 
حین برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور 
واشنگتن مجوز  گارد ملی  نیروهای  جدید، 
استفاده از تسلیحات مرگبار دریافت کردند.

مرکز  »ایندیپندنت«،  ــامــه  روزن نوشته  بــه 
فرماندهی گارد ملی روز پنجشنبه در بیانیه ای 
نوشت: »در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ به نیروهای 
گارد ملی مجوز حمل سالح داده شد تا از 
پلیس پایتخت در حفاظت از کنگره و اعضا و 

کارکنان آن، پشتیبانی کنند«.
بیانیه در  ایــن  ــاره  ــارد ملی دربـ گ سخنگوی 
مصاحبه با شبکه »سی اِن اِن« گفت: مجهز 
شدن نیروهای گــارد ملی به سالح گــرم، به 
درخواست مقامات فدرال و با تأیید »رایان 
مک کارتی« وزیر ارتش که نظارت مستقیم بر 
گارد ملی واشنگتن دارد، صورت گرفته است.
حــدود ۱5 هــزار نیروی گــارد ملی آمریکا در 
واشنگتن دی سی مستقر شده اند تا امنیت 
برگزاری مراسم تحلیف »جو بایدن« رئیس 
جمهور منتخب را تأمین کنند و گفته می شود 
5 هزار نیروی دیگر به آن ها ملحق خواهند شد.

پسازخروجیکطرفهآمریکا

روسیه از معاهده 
آسمان های باز خارج 

می شود
روسیه روز گذشته اعالم کرد در پی خروج 
آسمان های  بین المللی  معاهده  از  آمریکا 
باز، از این پیمان خارج می شود. به گزارش 
بیانیه ای  در  روسیه  خارجه  وزارت  ایسنا، 
اعالم کرد:خروج آمریکا از این پیمان در سال 
توازن  طرز چشمگیری  به  میالدی  گذشته 
منافع کشورهای امضاکننده را بر هم می زند 
و پیشنهادهای مسکو برای حفظ این پیمان 
پس از خروج آمریکا از آن نیز از سوی متحدان 

واشنگتن با بی توجهی روبه رو شده است.
کرد:  اعــالم  روسیه همچنین  وزارت خارجه 
مسکو حاال در حال انجام اقدامات مرتبط 
برای خروج از این پیمان است. دونالد ترامپ، 
را  کشورش  تمایل  آمریکا  رئیس جمهوری 
برای خروج از این پیمان در می سال گذشته 
میالدی اعالم و این کشور در نوامبر ۲۰۲۰ 

تصمیم خود را عملی کرد.
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سازمان ملل؛ حلقه گمشده صلح افغانستان
 در حالی که چند روز است دومین دور مذاکرات صلح میان دولت و طالبان 
رسماً آغاز شده، اما اخبار انتشار یافته حکایت از آن دارد که تا کنون هیچ 
اصلی  اعضای  از  برخی  حتی  و  نگرفته  انجام  طرفین  میان  گفت وگویی 
هیئت های گفت وگو کننده هنوز در دوحه حاضر نشده اند. بسیاری انتظار دو 
طرف برای شروع به کار دولت بایدن و روشن شدن سیاست های منطقه ای 
واشنگتن را دلیل اصلی این تعلل می دانند. صحت این موضوع می تواند 
شرایط مذاکرات بین دو طرف و در کنار آن شکنندگی بسیار زیاد آن را یادآوری 
کند. در واقع این رخداد بیش از پیش این نکته را روشن می سازد که حضور 
دو طرف پای میز مذاکره تا چه حد متأثر از فشار و تصمیمات واشنگتن بوده 
است. اصرار طالبان بر مبنا قرار دادن توافق صلحشان با واشنگتن به عنوان 
پایه مذاکرات بین االفغانی هم دقیقاً گواه همین مسئله است که طالبان، بحران 
و جنگ کنونی افغانستان را چیزی فراتر از نزاع خود و آمریکا نمی دانند. این 
درست است که سقوط طالبان و شکل گیری موقعیت فعلی افغانستان نتیجه 
تصمیم گیری اولیه واشنگتن برای حمله به این کشور بوده، اما نباید فراموش 
کرد که موفقیت در فروپاشی سریع نظام طالبان تنها در سایه کمک و همکاری 
گسترده منطقه ای و بین المللی میسر گردید.عالوه بر این، در استقرار نظام 
جدید افغانستان نیز نقش این همکاری ها و به ویژه نقش سازمان ملل متحد 
بسیار برجسته بوده است. در همین راستا در توافق بن، بارها از سازمان ملل 
و نقش نظارتی آن نام برده شده، چنان که حتی متن توافق با این جمالت آغاز 
می شود:»شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان در حضور 
نماینده ویژه دبیر کل در امور افغانستان، مصمم اند به منازعه رقت بار در 
افغانستان خاتمه داده، مصالحه ملی صلح پایدار، ثبات و رعایت حقوق بشر را 
در کشور گسترش دهند«. در ضمیمه دوم این توافق هم بر این مسئله تأکید 
شده که نماینده خاص دبیر کل بر اجرای تمام جوانب این موافقت نامه نظارت 

و کمک می کند.              
با وجود این، مشکل از زمانی آغاز شد که واشنگتن این دستاوردها را به نام خود 
مصادره کرد و به تدریج نقش همکاری های بین المللی و به ویژه سازمان ملل را 
به حاشیه راند. ناگفته نماند برخی تحلیلگران سیاسی در چگونگی شکل گیری 
این وضعیت، بخشی از تقصیر را متوجه دولت های مسقر در کابل دانسته اند؛ 
چرا که آن ها با در پیش گرفتن سیاست های یکجانبه گرایانه و توأم با وابستگی 
شدید به ایاالت متحده، موقعیت را برای یکه تازی و جوالن هر چه بیشتر این 
کشور در افغانستان مهیا ساختند. در هر حال نتیجه تمام این تحوالت این 
بود که در گفت وگوهای اخیر صلح از یکسو شاهد تصمیم گیری های یکجانبه 
ایاالت متحده بوده و از سوی دیگر کمرنگ شدن همکاری های بین المللی و 
به ویژه نقش سازمان ملل متحد را نظاره گر باشیم. بر همین اساس از دید 
صاحبنظران موضع و موقعیت سازمان ملل در مذاکرات کنونی صلح کامالً 
منفعل، سردرگم و تنها تأیید کننده وقایع رخ داده بوده است.                                      
در این شرایط به نظر می رسدتشدید اختالفات میان کابل و واشنگتن، برخی 
مقامات سیاسی افغانستان را بر آن داشته تا تالش های تازه ای را برای پررنگ 
کردن مجدد نقش سازمان ملل در مذاکرات صلح آغاز کنند. سخنرانی اشرف 
غنی در اجالس دو ماه پیش شورای امنیت و درخواست وی از جامعه جهانی و 
سازمان ملل برای حمایت از نظام کنونی و حفظ دستاوردهای ۲۰ سال گذشته 
افغانستان را در همین راستا ارزیابی کرده اند.عالوه بر این، مقامات افغانستان 
برای تصویب قطعنامه ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در دفاع از 
ارزش های مستقر در نظام فعلی، تالش زیادی به خرج دادند. دولت کابل 
با پیگیری چنین رویکردی، هر چند دیر هنگام، می تواند زمینه مشارکت و 
نقش آفرینی هر چه بیشتر همکاری های بین المللی و به ویژه سازمان ملل 
متحد را به عنوان حلقه های فراموش شده صلح افغانستان، فراهم سازد. البته 
شاید تغییرات حاکمیتی در ایاالت متحده نیز در این مسیر به کمک کابل 
بیاید و چشم انداز صلح را در راستای همکاری ها و مشارکت بیشتر منطقه ای 

و بین المللی پررنگ سازد.     
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اخبار
کره شمالی در مراسم رژه ای با حضور کیم جونگ اون، رهبر 
این کشور از موشک های بالستیک خود که با قابلیت پرتاب 
از زیردریایی و سایر تجهیزات نظامی طراحی شده است، 
رونمایی کرد.  رسانه های دولتی کره شمالی اعالم کردند کیم 
در رژه پنجشنبه شب متعهد شد حداکثر تالش خود را برای 
تقویت برنامه هسته ای و موشکی این کشور انجام دهد. در 
کنگره هشت روزه حزب کارگران کره شمالی، کیم همچنین 
برنامه هایی را برای نجات اقتصاد کشور در میان تحریم های 

تحت رهبری ایاالت متحده ارائه داد.
با توجه به اینکه تا چند روز آینده دولت جدید آمریکا بر سر 
کار می آید کیم احتمال گفت وگوهای جدید با واشنگتن را 
رد نکرده اما تأکید داشته سرنوشت روابط دوجانبه به این 
بستگی دارد که واشنگتن سیاست خصمانه خود در قبال 

پیونگ یانگ را کنار بگذارد.
روز پنجشنبه وزارت بازرگانی آمریکا چندین کشور از جمله 

کره شمالی را دشمنان ایاالت متحده خواند.
و  کیم  از  روز جمعه عکس هایی  کــره  مرکزی  خبرگزاری 
صدها تماشاگر غیرنظامی در میدان کیم ایل سونگ را 

منتشر کرد که برای دیدن رژه نظامی جمع شده اند. 
از ســـوی رســانــه هــای دولتی  عــکــس هــای منتشر شـــده 
کامیون های حامل موشک های بالستیک با قابلیت پرتاب 
از  به نمایش گذاشته است که بزرگ تر  را  از زیردریایی 

موشک های قبلی آزمایش شده از سوی این کشور است.
انـــواع ســالح هــای سوخت جامد  کــره شمالی همچنین 
زمینی  ــار  ســی ــنــده هــای  ــاب کــن ــرت پ از  شــلــیــک  بــــرای  را 
ــه طــور بالقوه  ــه ایـــن مــوضــوع ب ــه نــمــایــش گــذاشــت ک ب
تــوانــایــی هــای کــره شمالی را بـــرای حمله بــه اهـــداف کره 
 جنوبی و ژاپن از جمله پایگاه های نظامی ایاالت متحده 

افزایش می دهد. 
رسانه  رسمی کره شمالی همچنین تأکید کرد در این مراسم 
موشک های دیگری نیز رونمایی شده که »قادر به نابودی 
دشمنان به روشی پیشگیرانه در خارج از قلمرو کره است«. 
توسعه سیستم های  حــال  در  کــره شمالی سال هاست 
موشکی بالستیک خود برای پرتاب از زیردریایی است. 
تجهیز شدن به این سیستم عملیاتی، رقبا و همسایگان 
پیونگ یانگ را نگران می کند چراکه تشخیص موشک های 

شلیک شده از شناورهای زیر آب دشوارتر است.

گزارش

درآستانهتحلیفرئیسجمهورآمریکا،کرهشمالیازبزرگترینموشکجهانرونماییکرد

خط و نشان بالستیک »کیم« برای »بایدن«

 امیرمحمدسلطانپور   اندیشکده پراجکت سیندیکِیت 
به تحلیل حمله اخیر به کنگره آمریکا پرداخته اما نوک 
تیز انتقاد خود را بیشتر به سمت جریان هایی می گیرد 
که منجر به ریاست جمهوری ترامپ شده است. این 
ژانویه  در ششم  که  حمله ای  است  معتقد  اندیشکده 
با  و  ترامپ  دونالد  هواداران  توسط  آمریکا  کنگره  به 
تحریک خود او صورت گرفت، بعد از چهار سال حمله 
او به جنبه های دموکراتیک با حمایت بخش عمده ای 
شمار  به  پیش بینی  قابل  اتفاقی  جمهوری خواهان  از 
می رفت. بسیاری از غول های تجاری که سود بزرگی از 
معافیت های مالیاتی وضع شده و نادیده گرفتن قوانین 
می دانستند  بودند  برده  ترامپ  توسط  زیستی  محیط 
با همکاری با ترامپ با شیطان قرارداد می بندند. آن ها 
تصور می کردند می توانند نیروی عظیم او را کنترل کنند 
محصول  ترامپ  نمی دادند.  قضیه  این  به  اهمیتی  یا 
گذشته  قرن  ربع  در  است.  مختلف  نیروی  چندین 
حزب جمهوری خواه او را گزینه ای مناسب برای خشنود 

به اصول  کردن  با پشت  آمریکا  اقتصادی  الیت  کردن 
پوپولیست های داخلی،  با  البته همراهی  و  دموکراتیک 
و  آمریکا  در  مسیحیت  دین  پرنفوذ  بزرگان  از  برخی 
نژادپرستان می دانستند. درست است که پوپولیست ها 
اندیشه هایی مخالف با الیت های اقتصادی دارند اما آن ها 
در چند دهه گذشته طریقه فریب عوام را به خوبی فرا 
گرفته اند. شرکت های بزرگ تنباکو سرمایه گذاری عظیمی 
بر وکال و علم فریبکارانه داشته اند تا بتوانند مضر بودن 
محصوالت خود را انکار کنند. شرکت های عظیم نفتی 
محیطی  زیست  مخرب  تأثیرات  گونه  همین  به  نیز 
سوخت های فسیلی خود را انکار کرده و هر دو، ترامپ را 

یک نفر از خود می دانسته اند.
با پیشرفت فناوری، ابــزارآالت برای تبلیغ و دادن اطالعات 
غلط فراهم تر شد و سیستم سیاسی آمریکا نیز که سرازیری 
پول به سمت خود را تماشا می کرد تا توانست آزادی بی حد 
و حصر به غول های فناوری داد بدون آنکه هیچ اعتبارسنجی 
بر آن ها انجام دهد. کار دیگری که این سیستم سیاسی 

انجام داد این بود که با سیاست های نئولیبرالسم خود پول 
سرسام آوری را برای عده ای معدود و کساد را برای دیگر افراد 
جامعه به وجود آورد و این گونه شد که کشوری که پیشرفت 
خارق العاده فناوری را شاهد بود ناگهان اسیر نزول امید به 

زندگی و مشکالت درمانی و بهداشتی شد.
یکی از اتفاقات تعیین کننده در حمله آشوبگران به کنگره 
آمریکا، در مقایسه با تظاهرات صلح آمیز سیاه پوستان در 
چند وقت گذشته تأکید دوباره بر عدم وجود برابری نژادی در 
ایاالت متحده بود. شکل واکنش آمریکا به حمله به کنگره 
می تواند برای آینده این کشور بسیار تعیین کننده باشد. اگر 
ترامپ به عنوان مسئول این اتفاق مجبور به پاسخگویی 
نشود و از آن مهم تر، جریان اقتصادی و سیاسی که سبب 
به وجود آمدن چنین رئیس جمهوری شد اصالح نگردد، 
نمی توان امیدی به آینده روشن آمریکا داشت. حضور بایدن 
به عنوان رئیس جمهور بعدی این امید برای پیشرفت را 
تقویت می کند اما یک فرد و یک دوره ریاست جمهوری برای 

کنار زدن چالش های طوالنی مدت آمریکا کافی نیست.

اندیشکدهپراجکتسیندیکیتبررسیکرد

نمی توان امیدی به آینده آمریکا داشت

اتاق فکر

محمودالزهارمحورارتباطاتبینالمللیحماسرا
دوستیودشمنیبااسرائیلعنوانکرد

 تجربه های شکست خورده گذشته را 
تکرار نمی کنیم

مقاومت  جنبش  ــران  رهــب از  یکی 
بر  سخنانی  در  حــمــاس  اســالمــی 
دوستی با دشمنان رژیم صهیونیستی 
به ویژه سوریه و حمایت از آن تأکید 
کــرد. محمود الزهار در مصاحبه با 
شبکه خبری المیادین اظهار کرد: ما 
به عنوان ملت فلسطین و همچنین 
مقاومت لبنان، ایران و سوریه دشمنان 
اسرائیل هستیم و باید رابطه خوبی با 

دشمنان این رژیم داشته باشیم.
وی افزود: ما حامی هر چیزی هستیم که مخالف اسرائیل است، ما حامی سوریه 
در مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل هستیم و از هر کسی ولو یک فرد که موضعی 
مخالف با اسرائیل دارد، حمایت می کنیم. آنچه ما را با یکدیگر متحد می کند 
دشمنی با اسرائیل بوده و تنها عامل شکسته شدن این اتحاد نیز همکاری با 

این رژیم است.
الزهار ادامه داد: ما نباید تجربه های شکست خورده گذشته را که به ضرر آرمان 
فلسطین بود، تکرار کنیم و نباید تسلیم اوامر و توجیهات طرف های خارجی چه 

عربی و چه غیرعربی شویم.

گزارشسفیرآمریکابهپارلماناسرائیل

بایدن و ترامپ ندارد، ریاض به ارتباط با تل آویو 
ادامه خواهد داد

سفیر آمریکا در اراضی اشغالی اعالم کرد اگر ترامپ رئیس جمهور می شد، 
طی یک سال عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل ممکن می شد. به گزارش 
اسپوتنیک، دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی ابراز امیدواری کرد 
رئیس جمهور جدید در راستای پیشبرد توافق های عادی سازی امضا شده 
میان رژیم صهیونیستی و چهار کشور عربی تالش کند. فریدمن در اظهارات 
کوتاه در مقابل کمیسیون امور خارجه و امنیت در کنست گفت: با توجه به 
اینکه دموکرات ها بر مسئله حقوق بشر در عربستان متمرکز هستند، تحقق 
عادی سازی با عربستان در یک سال برای بایدن دشوار خواهد بود اما عربستان 

به روابط پشت پرده با اسرائیل ادامه خواهد داد.

واکنشهابهتالشوزارتخارجهآمریکابرایتروریستیاعالمکردنانصارهللایمنادامهدارد

وقتی غربی ها هم نگران می شوند
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