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تجلیل رهبر انقالب از برجستگی های علمی،  
 ............ صفحه 2فنی و  اخالص شهید فخری زاده

12 4 8
گفت وگو با منصوره مصطفی زاده، مجری برنامه »مامان ها«  وقتی حواشی سیاسی برنامه اندیشه ای »زاویه« ،اصلش  را می بلعد نوام چامسکی:

:jامام علی
همانا خدا را 

بندگانی است که 
نعمت هایش را در 

اختیار آنان می گذارد 
تا به بندگان سود 

رسانند...
 نهج البالغه

حکمت 425
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سراغ پرسش هایی رفتیم 
که جواب مشخصی ندارند

گفت و گو هزینه دارد 
گفت وگو نکردن هزینه ای گزاف تر

آمریکا پیشرو در 
تروریسم بین المللی است

 ............ صفحه 7

 پاسخسخنگویوزارتامورخارجهبهخبرنگارقدسدرموردقانوناقدامراهبردیبرایلغوتحریمها: 

آمریکا بداند کلمه به کلمه مصوبه مجلس را اجرا می کنیم

یک پژوهشگر حوزه تعلیم و 
تربیت در گفت وگو با قدس:

رویکرد 
مهدهای کودک 

غیرتربیتی و 
اقتصادمحور است

 سیاست  آنچه جمهوری اسالمی ایران درباره بازگشت آمریکا به برجام می گوید، کامالً 
مبنای حقوقی دارد و روی آن فکر شده و باید منتظر بود و دید چه راه حل هایی برای آن 
وجود خواهد داشت.  از نظر ما این گونه نیست که فردای اراده آمریکا امکان برگشت آن ها 
به برجام وجود داشــته باشــد. این بازگشــت باید متعهدانه و مســئوالنه باشد. به گزارش 
قدس آنالیــن، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در نشســت خبری دیروز خــود ضمن اعالم 
مطلب فوق، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مکانیسم و شرایط بازگشت آمریکا به 
برجام و تأکید محمد جواد ظریف بر اینکه بایدن برای بازگشت به توافق هسته ای پس از 

 ............ صفحه 2لغو تحریم ها باید تالش زیادی انجام دهد...

 جامعه  گرچه تربیــت کــودکان همــواره برای 
دو نهــاد خانــواده و آمــوزش از اهمیت بســزایی 
برخــوردار بــوده بــا این حال این مهــم گاه به ویژه 
از ســوی نهــاد آموزش رســمی مــورد غفلت قرار 
می گیــرد. چنان کــه رهبر معظم انقــالب یازدهم 
شــهریور امسال در جلســه مجازی با مقام های 

آموزش و پرورش...

درگیری مخالفان محدودیت های 
کرونایی در هلند و دانمارک 

 وضعیت جنگی 
در سرزمین 
گل و بلبل!

دیوارهای بلوکه ای 
سریع تخریب می شوند

قلع وقمع 
ویالهای مجلل؛

شاید وقتی دیگر
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 8

معاون امور بین الملل 
سازمان علمی و فرهنگی 

آستان قدس رضوی بیان کرد
تحریم بی سابقه یک 
نهاد مذهبی  توسط 
یک دولت استکباری

 ............ صفحه 3

گفت وگوی  روز

گرچه الیحه بودجه 1400 قرار بود متناسب با شرایط اقتصادی و تحریمی کشور به 
مجلس ارائه شود، اما با این  حال به اذعان بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران از 
جمله کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، ایرادهای قبلی کماکان بر جای خود 

باقی است و همین موضوع احتمال عدم دستیابی...

معاون پیشین اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس:
معافیت های مالیاتی غیر هدفمند 

توزیع رانت است

 ............ صفحه 6

اولین عمل جراحی 
موفقیت آمیز قلب
 نوزاد نارس درایران

 ............ صفحه 3
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دانشگاه فردوسی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید سرور و هارد نظارت تصویری 
دانش��گاه فردوس��ی مش��هد را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )شماره فراخوان 
س��امانه س��تاد:2099091579000027( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ1399/11/04 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:30 روزشنبه 1399/11/11

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1399/11/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1399/11/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت های

آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی 
 تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934 – 021

دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله  ای 
خرید سرور و هارد نظارت تصویری  دانشگاه فردوسی مشهد

 )نوبت دوم(

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی
شهرداری تربت جام

شرح در صفحه 6
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد تجدید چهار فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در 
شهرستانهای جغتای و خواف و طرقبه شاندیز و فیروزه طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/11/07 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 1
آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان جغتای

9.252.125.840 ریال-نه میلیاردو دویست و پنجاه و دو میلیون و 2099001446000140
یکصدو بیست و پنج هزارو هشتصدو چهل ریال

368.000.000 ریال
سیصدو شصت و هشت میلیون ریال

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

28.209.604.053ریال-بیست و هشت میلیاردو دویست و نه 2099001446000142
میلیون و ششصدو چهار هزارو پنجاه و سه ریال

937.000.000 ریال
نهصدو سی و هفت میلیون ریال

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 3
آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان طرقبه شاندیز

12.429.764.529ریال-دوازده میلیارد و چهارصدو بیست و نه میلیون 2099001446000141
و هفتصدو شصت و چهار هزارو پانصدو بیست و نه ریال

463.000.000 ریال
چهارصدو شصت و سه میلیون ریال

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 4
آب شرب و خدمات مشترکین  شهر ستان فیروزه

13.015.264.329ریال-سیزده میلیارد و پانزده میلیون و دویست و 2099001446000143
شصت و چهار هزار و سیصد و بیست و نه ریال

و  میلیون  هشتاد  و  چهارصد  480.457.930ریال- 
چهارصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و سی  ریال

زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/14      ب– مهلت تحویل پیشنهادها: 1399/11/25      هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی
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)) نجات آب هدیه ای به فرزندانمان است((
»تجدید آگهی مناقصه عمومی«)نوبت اول(
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ش��هرداری بجنورد در نظر دارد 4 باب مغازه به ش��رح مش��خصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا 
متقاضی��ان می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از اداره حقوقی و پیمان ش��هرداری مرک��زی بصورت مهر و امضا 
شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 99/11/25  

اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.
شماره کاربریمتراژ )متر مربع(ردیف

تضمین )ریال(مبلغ پایه) ریال (محل زمینمغازه

بجنورد خیابان فردوسی، کوچه 4تجاری48/6همکف1
ایرج ،تقاطع جمهوری 10

15/552/000/000778/000/000
تجاری26/5نیم طبقه

تجاری52/8همکف2
بجنورد ، خیابان صفای شرقی ، 1

31/680/000/0001/590/000/000نبش کوچه شهید صفای 6  تجاری23بالکن
انباری تجاری52/8زیرزمین

تجاری52/8همکف3
بجنورد ، خیابان صفای شرقی ، 2

31/680/000/0001/590/000/000نبش کوچه شهید صفای 6 تجاری23بالکن
انباری تجاری52/8زیرزمین

تجاری47/7همکف4
3

بجنورد ، خیابان صفای شرقی 
، نبش کوچه شهید صفای 6 

بصورت سه نبش
33/390/000/0001/670/000/000 تجاری17/2بالکن

انباری تجاری47/7زیرزمین

آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه-نوبت اول

شهرداری بجنورد 

شماره ردیف
قطعه

مساحت
شماره حساب سپردهمبلغ سپردهقیمت پایه ) ریال (آدرس ملکنوع کاربری زمین) متر مربع (

نزد بانک ملی گرمه
1/012/000/00060/000/0000103792401003بلوار آموزگار تجاری50/6--1
1/288/000/00070/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکتجاری22756
2/546/000/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی31254/6
2/473/895/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی42260/41
2/466/960/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی53259/68
2/459/930/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی64258/94
2/452/900/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی75258/20
2/445/965/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی86257/47

)) آگهی مزایده مرحله اول - نوبت دوم ((

/ع
99
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عباس یعقوبی- شهردارگرمه

شهرداری گرمه مس�تند به بند 6 صورتجلسه شماره 162 
مورخه 1399/10/02 و بند دو صورتجلس�ه ش�ماره 85 
مورخ 1397/05/29 و بند یک صورتجلس�ه شماره 159 
مورخ 1399/08/20 ش�ورای اسالمی شهر گرمه در نظر 
دارد نس�بت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 
واق�ع در بل�وار آم�وزگار و ی�ک قطعه زمین ب�ا کاربری 
تج�اری و ش�ش قطع�ه زمین ب�ا کاربری مس�کونی واقع 
درضلع ش�مالی بل�وار فدک از محل پ�الک ثبتی 2424 
فرعی از 76 اصلی بخش هفت بجنورد از طریق مزایده 
اق�دام نماید. ل�ذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتش�ار 
آگه�ی به م�دت 10 روز لغایت پایان وق�ت اداری روز 
ش�نبه مورخه 1399/11/18 با در نظر گرفتن ش�رایط و 

مشخصات ذیل قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته 
به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 ش�رایط : واریز س�پرده ش�رکت در مزایده به ازای هر 
قطع�ه زمین ب�ه حس�اب ش�ماره 0103792401003 بنام 
ش�هرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات اول تا 
سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان 
به ترتیب به نفع ش�هرداری ضب�ط و با نفرات بعدی عقد 

قرارداد  خواهد شد.
1- قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

2- به�ای زمی�ن نق�دا دریاف�ت خواهد ش�د وبرندگان 
مزایده باید حداکثر تا هفت روز کاری به پرداخت وجه 

زمین اقدام نمایند.

3- ش�هرداری در رد ی�ا قب�ول ه�ر یک از پیش�نهادات 
مختار است. 

   4- پیش�نهاد دهن�دگان تایی�د م�ی نمایند که مش�مول 
قانون من�ع مداخله کارکنان دول�ت در معامالت دولتی 

مصوب دیماه 1337 نمی باشند.  
  5- جلس�ه بازگش�ائی پ�اکات مزای�ده س�اعت 10 صبح 
روز ی�ک ش�نبه مورخ�ه 1399/11/19 در مح�ل دفت�ر 

شهرداری برگزار خواهد شد. 
   6- هزین�ه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برندگان در 

مزایده می باشد.
7- متقاضی�ان جهت اطالعات بیش�تر به امور س�اختمان 
و شهرس�ازی ش�هرداری مراجع�ه و ی�ا ب�ا تلفن ش�ماره 

05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

در بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام شد
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قالیباف: روابط دوستانه تهران و پکن متأثر از شرایط بین المللی نخواهد بود رئیس مجلس تأکید کرد روابط دوستانه تهران و پکن متأثر از ارتباط با سایر کشورها و شرایط بین المللی نبوده و نخواهد 
بود. به گزارش مهر، قالیباف در گفت و گوی ویدئو کنفرانسی با »الی جان شو« رئیس کنگره ملی چین در خصوص راه های تقویت همکاری ها گفت: با پیروزی انقالب اسالمی روابط دو کشور وارد دوران نوین و دیدگاه های 
مشترک در قبال تحوالت بین المللی و منطقه ای موجب تقویت آن شد. وی افزود: باور داریم که آینده از آن آسیا و کشورهای مستقل است و ما نگاه به این حوزه مهم تمدنی آسیا را فرصتی مهم می دانیم.

آنــچــه جــمــهــوری اســامــی ایــــران دربـــاره 
بازگشت آمریکا به برجام می گوید، کاماً 
مبنای حقوقی دارد و روی آن فکر شده و 
باید منتظر بود و دید چه راه حل هایی برای 
آن وجود خواهد داشت.  از نظر ما این گونه 
امکان  آمــریــکــا  اراده  فـــردای  کــه  نیست 
برگشت آن ها به برجام وجود داشته باشد. 
این بازگشت باید متعهدانه و مسئوالنه 

باشد.
وزارت  گــزارش قدس آناین، سخنگوی  به 
ــروز  امـــور خــارجــه در نشست خــبــری دی
خود ضمن اعــام مطلب فــوق، در پاسخ 
به پرسش خبرنگار ما درباره مکانیسم و 
شرایط بازگشت آمریکا به برجام و تأکید 
محمد جواد ظریف بر اینکه بایدن برای 
لغو  از  پس  هسته ای  توافق  به  بازگشت 
دهد،  انجام  زیــادی  تاش  باید  تحریم ها 
اظهار کرد: این منطقی و قابل قبول نیست 
که دولتی یک روز کاماً دل بخواهی از یک 
امنیت  شـــورای  قطعنامه  ذیــل  که  توافق 
است، بیرون برود و شدیدترین تحریم ها 
را علیه ملت ما وضع کند و یک روز دیگر 
بگوید من می خواهم به این توافق برگردم.

خبرنگار ما همچنین با اشاره به  هشدار 
ظریف به واشنگتن مبنی بر اینکه پنجره 

بازگشت به برجام بــرای مدت زیــادی باز 
نخواهد بود و دولت ایران مصوبه مجلس 
در توقف اجرای پروتکل الحاقی را از پنجم 
اسفند ماه اجرا خواهد کرد، از سخنگوی 
این  پرسید:  کشور  دیپلماسی  دستگاه 
هشدار بدان معناست که بازگشت آمریکا 
به برجام در صورتی که تا این مهلت اقدام 
مؤثری انجام ندهد، سخت تر خواهد شد؟

وی در پاسخ گفت: آنچه آقای دکتر ظریف 
گفتند را من به زبان دیگر و بیان واضح تر 
می گویم که این آخرین شانس و فرصت 
آمریکایی ها  و  اســت  بــرجــام  ــرای حفظ  ب
قــانــون مصوب  کلمه  بــه  کلمه  مــا  بدانند 

مجلس را اجرا می کنیم.  
خطیب زاده تصریح کرد: اینکه مکانیسم 
آن چگونه خواهد بود، خیلی ساده است. 

اینکه طرف مقابل تعهداتش را به طور مؤثر 
در  ما  پــول هــای  اینکه  یعنی  انجام دهــد؛ 
حساب هایمان بیاید و در دسترس باشد و 
زنجیره صادرات نفت ما از تولید تا انتقال و 
حمل و نقل و انتقال پول و عملیات بانکی 
و... بدون مشکل انجام شود. هر زمان این 
اتفاق بیفتد جمهوری اسامی هم گام های 

خودش را برگشت پذیر می داند.

پاسخسخنگویوزارتامورخارجهبهخبرنگارقدسدرموردقانوناقدامراهبردیبرایلغوتحریمها:

آمریکابداندکلمهبهکلمهمصوبهمجلسرااجرامیکنیم

ــرای روشــن شدن س  ایــن جــریــان پــرداخــت نفری 70-60 هــزار تــومــان ب
ایرانی چه معنایی غیر از پول روبی در این  وضعیت سهام هر شخص 
موقعیت بی پولی و بحرانی مردم و صف های طویل در این روزهای سرد و 

کرونایی دارد؟ شما را به خدا بررسی کنید. 9160000479
ما بازنشستگان از شما بزرگواران درزمینه دائمی شدن متناسب سازی س

حقوق بازنشستگان و شاغان درخواست یاری و همکاری داریم تا همیشه 
دعای خیر این قشر زحمتکش بدرقه زندگیتان باشد. 9150000195

بنده راننده کمک تاکسی هستم؛ حدود 11سال سابقه بیمه دارم؛ یک س
سال است بیکارم. حاال شده  ام 60ساله. 50 روز پیش رفتم بیمه برای 
درخواست مستمری، گفتند برو خبر از ما؛ خبر که ندادند بماند، حاال 
که رفته ام می گویند یک میلیون و 200 هزار تومان بده. اعتراض کردم 
چرا؟ گفتند به این دلیل که شما حق بیمه ات را یک ماه با تأخیرداده اید 
اتومات  بابت همین  این جریمه  و  ماه  است چهار  به طورخودکار شده 
است. دوفیش صادر کردند دادند دستم. یک میلیون و 200 هزار تومان 
را چه کنم و از کجا بیاورم؟ مانده ام. گوششان هم به هیچ حرفی بدهکار 

نیست. 9380000195
آقای روحانی! اگر می خواهی از برزخ برجام خارج شوی با ملت روراست باش. س

بگو رهبر انقاب با قاطعیت خود مقابل آمریکا و اروپا و هرکس و ناکس، با توکل به 
خدا و حمایت مردم ایستادند و من و وزیرخارجه و آقای عراقچی را نجات دادند. 
ما چی فکرمی کردیم چی شد؟ بگو می خواستیم جشن موفقیت برجام را بگیریم 
و...! حاال فهمیدیم با این اوضاع آمریکا به ترامپ و هر خان خُله دیگر نباید اعتماد 
کرد. سخن حکیمانه امام خمینی را هر مسئول و رئیس جمهوری درآینده آویزه 
گوشش قراردهد که: اقراربه اشتباه، شما را نزد ملت ها بزرگ می کند. از سردار 
دل ها بیاموزیم که درمقابل آمریکا و اذنابش تا پای شهادت ایستاد و سنگ و 
شیشه نگفت. با اینکه خطا نکرده بود، مرتب طلب رضایت می کرد و عزیز همه 

شد. 9150000211
یک روغن نباتی 5کیلویی الدن گرفتم 180هزار تومان. خب اگر نیست، س

آزاد هم نباید باشد، اگر هست چرا روغن 50هزارتومانی را 180 هزار تومان 
بخرم؟ آن هم با هزار منت که اگر غریبه باشد باید چهار قوطی رب هم 

باهاش بخرند! این عدالت است؟ 9150000936
اگر سال96 با نماینده مجلس که مأمور دولت را در فرودگاه مورد ضرب س

وشتم قرار داد یا بازپرسی که چند ماه پیش سرباز بیچاره را کتک زد 
برخورد جدی و مناسب صورت می گرفت امروز شاهد ضرب وشتم سرباز 

توسط نماینده مجلس نبودیم. 9110000552

 اعالم حضور دوباره 
برای تثبیت موقعیت ایران در قفقاز

وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین مقصد از تور منطقه ای خود به 
حوزه قفقاز دو روز گذشته با مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و درباره 
است  قــرار  داشــت.  نظر  تبادل  و  بحث  دوجانبه  نظر  مــورد  موضوعات 
محمدجواد ظریف در ادامه به روسیه، ارمنستان، گرجستان و احتماالً 
ترکیه سفر کند. سفر ظریف به کشورهای مذکور در شرایطی است که در 
چند ماه گذشته منطقه قفقاز جنگی سنگین را با تغییرات ژئوپلتیکی قابل 
ماحظه پشت سر گذاشت و اکنون اهداف سفر وزیرخارجه کشورمان 
یکی از مباحثی است که از سوی تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته است.

واقعیت آن است که پس از کش و قوس 30 ساله، جنگ 44روزه میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قفقاز اتفاق افتاد و این منطقه را تحت 
تأثیر قرار داد. یکی از پیامدهای اصلی این نبرد الحاق دوباره قسمت بزرگی 
از بخش  های سرزمین جمهوری آذربایجان به خاک این کشور بود که تا 
پیش از این در اختیار ارمنستان قرار داشت. جنگ قره باغ با وجود آنکه 
به توافق صلح انجامید، اما چالش میان باکو و ایروان را ریشه کن نکرده و 
اختاف ها همچنان موجود است. حضور نیروهای حافظ صلح روسیه هم در 
این منطقه برای پنج سال پیش بینی شده و آینده منطقه همچنان در هاله 
ابهام قرار دارد. با وجود این، تحوالت جدید و امضای آتش بس گره هایی 
را از اوضاع آشفته منطقه باز کرده است. حال این سؤال مطرح است که 
روسیه در کنار ترکیه که همیشه مشتاق افزایش حضور نظامی در جمهوری 
آذربایجان است چه رویکردی خواهد داشت؟ مسلماً ما دوست نداریم 
منطقه عرصه حضور نظامی بازیگران منطقه ای و بین المللی باشد. پس 
جمهوری اسامی ایران هم به عنوان کشوری که با جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان هم مرز است، ضرورت بازبینی در مناسبات با توجه به رخدادهای 
جدید را احساس کرده و نخستین هدف سفر ظریف هم بر این اساس قابل 

تعریف است. 
از سویی همه ما به اهمیت شبکه های ارتباطی در میزان پیشرفت یک 
کشور در دنیای امروز واقف هستیم. مهم ترین اتفاقی که در دو هفته اخیر 
و پس از دیدار رهبران  روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان روی داد 
و در سفر ظریف هم به آن تأکید دوباره ای خواهد شد، راه انــدازی دوباره 
شبکه راه های شوروی سابق است. در توافق صورت گرفته میان مسکو، باکو 
و ایروان قرار است خط آهن شوروی سابق که هم اکنون در کنار رود ارس 
موجود و بدون استفاده مانده احیا و بازسازی شود. این راه آهن، جلفای 
باکو و سپس دو  به  آنجا  از  و  آذربایجان  به نخجوان جمهوری  را  ایــران 
شاخه آن یکی به سمت تفلیس گرجستان و دیگری هم به سمت روسیه 
می رفت. در توافق صورت گرفته قرار است در مرحله بعد »ایغدیر« ترکیه 
هم به این مسیر متصل شود. این بازی برد - برد برای همه طرف های 

منطقه ای خواهد بود. 
موضوع سوم که در سفر ظریف به قفقاز مورد نظر خواهد بود، توسعه 
ارتباطات اقتصادی با کشورهای این حوزه جغرافیایی است. در جهان امروز 
وقتی بخواهند کشوری را تحریم کنند، این اقدام را از حلقه ابتدایی یعنی 
کشورهای همسایه آغاز می کنند. در سوی مقابل بهترین راه برون رفت 
با  اقتصادی  همکاری های  افزایش  طبیعتاً  اقتصادی  حصار  شکست  و 
همسایگان است. اکنون مناطق وسیعی از خاک جمهوری آذربایجان آزاد 
شده و باکو خواهان بازسازی سریع این مناطق است. ما نزدیک ترین کشور 
به این منطقه هستیم، هزینه حمل و نقل ما پایین است، جنس ایرانی 
از کیفیت خوبی برخوردار است، کارگر و مهندس ما کارنامه خوبی دارند 
و این می تواند فرصت خوبی برای حضور ایران در این منطقه فراهم آورد. 
از سوی دیگر ارمنستان هم به واسطه اختاف هایی که با ترکیه داشت 
واردات کاال از این کشور را به مدت 6 ماه ممنوع اعام کرد و خواستار 
جایگزینی بازارهای دیگر از جمله جمهوری اسامی به جای واردات از ترکیه 
شد. پس ظریف در این تور منطقه ای مأموریت اقتصادی سنگینی در کنار 

مأموریت سیاسی خود خواهد داشت.
در نهایت اینکه در سال های گذشته با توجه به تمرکزی که شاید حوزه 
سیاست خارجی به اجبار بر جهان عرب داشت، به نظر می رسد از دیگر 
از جمله قفقاز غفلت کرده ایم. ما در جنگ  و  پیرامونی خود  حوزه های 
قره باغ و در حضور بازیگران خارجی دیگر نقش کمرنگی داشتیم. اگر سفر 
دقیقه نودی و روزهــای آخر جنگ آقای عراقچی به کشورهای این حوزه 
نبود، می توانستیم بگوییم که عماً ما غایب این میدان بودیم، پس سفر 
ظریف اعام حضور دوباره و تثبیت موقعیت ما در قفقاز تلقی می شود. 
حضور نیافتن ما سبب شد که در سال های گذشته دیگرانی و از جمله 
رژیم صهیونیستی طمع حضور در این منطقه پیدا کنند، پس نباید اجازه 
و حتی  قفقازی  دیپلماسی  در  باید  تهران  بماند.  فضا خالی  این  دهیم 
آسیای مرکزی بازنگری و به آن ها سرعت و اهمیت بیشتری بدهد؛ اقدامی 

که سفر ظریف می تواند مقدمه ای بر این موضوع تلقی شود.

 وزیر امور خارجه در گفت وگو با روزنامه س
ــاره  ــ ــه پــرســشــی درب اطـــاعـــات در پــاســخ ب
احتمال حضورش در انتخابات 1400 گفت: 
»من دنبال عافیت طلبی نیستم که مانع 
کنم،  قبول  را  مسئولیتی  کــه  آن  شــود  از 
همان گونه که دوست نداشتم وزارت خارجه 
را قبول کنم. من باور دارم ریاست جمهوری 
ضرورت های دیگری دارد. اینکه بارها اعام 
کردم حاضر نیستم و آمادگی ندارم حضور 
یابم به این دلیل است که اجازه دهند کار 

خودم را انجام دهم.
 سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل س

نیروهای مسلح با بیان اینکه 10رزمایش  اخیر 
موجب دلگرمی مردم و ناامیدی دشمنان 
درخــال  بــار  گفت: دشمن چندین  شــد، 
برگزاری این رزمایش ها از راه هــای مختلف 
نــدارد. تهاجمی  اعــام کرد قصدهیچ گونه 

 حجت االسام والمسلمین سید ابراهیم س
رئیسی با اشاره به وجود جلسات در همه 
تریبون ها  ــرد:  ک عــنــوان  کــشــور،  سطوح در 
باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم 
و نشان دادن انسجام و آهنگ واحــد در 
کشور باشد. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: 
متأسفانه می بینیم که گاهی جلسات به 
محل خوش وبش و تریبون ها به محل طرح 
مسائل اختافی تبدیل می شوند، در حالی 

که این موضوع باید برعکس باشد.
 مایکل آرون سفیر انگلیس در یمن در س

گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط مدعی 
شد: »تداوم سیطره حوثی ها بر شهر صنعا 
پایتخت یمن منجر به افزایش نفوذ ایران در 

این شهر خواهد شد«.
 جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی س

بودجه،  و  برنامه  مقابل سازمان  تجمع  با 
نسبت به وضعیت مستمری خود اعتراض 
ایــن تجمع حضور  کــردنــد کــه نوبخت در 
یافت و پس از ارائه توضیحاتی، دستور داد 

درهای سازمان را به روی آن ها باز کنند.
ــاره موضوع س  بیژن زنگنه، وزیــر نفت درب

نفتکش ایــرانــی کــه در آب هـــای انــدونــزی 
توقیف شده، گفت: ایران در حال پیگیری 
نیز اعام  اســت. سخنگوی وزارت خارجه 

کرد منتظر اطاعات بیشتری هستیم.
با تأکید س لــودریــان، وزیــر خارجه فرانسه 

بر ضرورت پیگیری مذاکرات برجام گفت: 
در نتیجه رویکرد فشار حداکثری ترامپ، 
فاصله زیادی نمانده تا ایران بتواند به ساح 

هسته ای مجهز شود.
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 امیدادیب  تصمیم گیری انتخاباتی جریان اصاح طلب 
اجماع ساز  »نهاد  حقیقی  اعضای  اسامی  اعام  با 
اصاح طلبان« وارد مرحله تازه ای شده و کم کم سمت و 
سوی طیف های مختلف این جناح در انتخابات ریاست 
جمهوری مشخص تر می شود. نهاد »اجماع ساز« عنوان 
جبهه  هماهنگی  »شورای  از  برگرفته  است  شورایی 
اصاحات« که قدیمی ترین تشکل اصاح طلبان است 
و اعضای آن را نمایندگان 31 حزب اصاح طلب دارای 
جریان  غیرحزبی  و  حقیقی  شخصیت   15 و  مجوز 
اصاحات تشکیل می دهند؛ چهره هایی که نزدیکی به 
سیدمحمد خاتمی ویژگی عمده آن هاست و این مسئله 
تازه تأسیس  نهاد  در  را  اصاحات  دولت  رئیس  وزن 
اعام  برپایه  می برد.  گذشته  از  باالتر  اصاح طلبان 
تسنیم، بهزاد نبوی، حسین مرعشی، محسن امین زاده، 
محمدرضا جایی  پور، حسن رسولی، سید سراج  الدین 
صمدی،  معروف  سید  میردامادی،  محسن  موسوی، 
علیرضا  فخرالسادات محتشمی پور،  محمود صادقی، 
علوی تبار، عماد بهاور، گرامی مقدم، فاطمه سعیدی 
و بدرالسادات مفیدی 15 نفری هستند که قرار است 
در کنار نمایندگان 31 حزب اصاح طلب، نامزدی این 
فرج  گفته  به  کنند.  را مشخص  انتخابات  در  جریان 
کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان، نهاد اجماع ساز 
اصاح  طلبان در روزهای آینده نخستین جلسه خود را 

تشکیل می دهد. 

آغازانتقادهابهنهاداجماعساز»
با این حال، ترکیب و سازوکار این شورا همان طور که پیش بینی 
قرار  اصاح طلب  جریان های  برخی  انتقاد  مــورد  می شد، 
گرفته است. امیر اقتناعی، عضو شــورای مرکزی و معاون 
استان های دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی معتقد است 
احــزاب  حقوق  تضییع  موجب  احـــزاب  مساوی  رأی  حق 
ریشه دارتر مانند کارگزاران می شود؛ چرا که این احزاب باید 
در کنار احزاب تازه تأسیس، شرایط برابری داشته باشند. 
همچنین به گفته اقتناعی، نهاد تازه تأسیس اصاح طلبان 
همان شورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان است که در 
انتخابات گذشته نیز وجود داشته و اکنون تنها نام آن تغییر 
کرده است. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی توضیح داده که 
اصاح طلبان تنها روی ماهیت و اصل این نهاد اجماع دارند 
و جزئیات و شیوه اجرایی شدن آن، هنوز محل اختاف 
است. آن طور که برخی کاربران اصاح طلب در شبکه های 

اجتماعی می نویسند، احتماالً یکی از اختاف های اصلی 
درباره این نهاد این است که آیا مصوبات نهایی این نهاد 
باید به تأیید رئیس دولت اصاحات برسد یا سیدمحمد 

خاتمی نیز باید به این مصوبات تن دهد؟

نامزدهایمطرحبرایاصالحطلبان»
بیان  بــا  کــارگــزاران  سخنگوی  مرعشی،  حــال  عین  در 
هیچ  دربـــاره  نگهبان،  شــورای  بررسی  از  قبل  تا  اینکه 
فردی صحبت نخواهیم کرد، گفت: کارگزاران و جریان 
اصاحات یک نامزد مشترک را وارد صحنه انتخابات 
دبیر  فومنی،  کــرد.  خواهند   1400 جمهوری  ریــاســت 
حزب مردمی اصاحات نیز تأکید کرده بیشتر گروه های 
اصاح طلب با نهاد اجماع ساز مخالف اند. وی همچنین 
و  عــارف  محمدرضا  جهانگیری،  اســحــاق  شــد  مدعی 
مصطفی معین در شرف نامزدی برای انتخابات هستند. 
ششم  مجلس  نماینده  انصاری،  حسین  درهمین باره 
نیز می  گوید احتمال اینکه رئیس دولت اصاحات به 
این  دارد.  وجــود  تن دهــد،  نامزدی اسحاق جهانگیری 
از  شنیده هایی  پیشتر  که  اســت  حالی  در  اظهارنظر 
مطرح  الریجانی  علی  از  خاتمی  سیدمحمد  حمایت 
نوشته  بیانیه ای  در  نیز  ایرانیان  نــدای  حــزب  می شد. 
است: شرط تحقق اتفاقات مبارک در انتخابات 1400، 
نبود چهره های تِکراری در عرصه انتخابات و ورود افراد 

با برنامه، خاق و با انگیزه است.

گزارش
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تأسیس نهاد اجماع ساز اصالح طلبان و آغاز اختالف های اجرایی
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وزیر کشور با بیان اینکه فضای 
باید  انتخابات  و ساکت  سرد 
گــفــت: اقتضا  فــعــال شــــود، 
مــی کــنــد احــــزاب و گــروه هــای 
ــر شــونــد تا  ــعــال ت ســیــاســی ف
داشته  باشکوهی  انتخابات 

رحمانی  عبدالرضا  قدس آناین،  ــزارش  گ به  باشیم. 
فضلی، دیروز در حاشیه نشست با استانداران سراسر 
کشور در جمع خبرنگاران گفت: هنوز فضای سیاسی 
و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات 
حساسیت و بازتاب خاصی نشان نداده است. وقتی 
این دوره از انتخابات را با چهار سال پیش مقایسه 
می کنیم، برای ما کمی نگران کننده است. آمار ما در 
دور قبل از کسانی که در نظرسنجی ها گفته بودند در 
انتخابات شرکت می کنند و از روند آن آگاهی دارند، 

تقریباً دوبرابر آمار و ارقام امروز است.
رحمانی فضلی تأکید کرد: این فضای ساکت و سرد در 
حوزه اجتماعی و سیاسی اقتضا می کند فعالیت و کار 
بیشتری به ویژه از منظر گروه های سیاسی، احزاب و 
رسانه ها صورت گیرد تا بتوانیم با این مقدمات و شیب 
مناسب و مطلوب به استقبال یک انتخابات پرشکوه و 

با مشارکت باال برویم.
از منظر وزارت  انتخابات  اینکه مقدمات  با بیان  وی 
کشور، آموزش است و آموزش های الزم نیز داده می 
شــود، اظهار کــرد: بیش از یک و نیم میلیون نفر در 
تقریباً  که  وزارت کشور کمک می کنند  به  انتخابات 
انتخاب شده اند. چاپ تعرفه ها هم شروع شده است 
و تقریباً جلسات ستاد در استان ها برگزار می شود. از 
این رو  امیدواریم در حوزه سیاسی بتوانیم انتخابات را 

مؤثرتر و بهتر پیش ببریم.

انتقاد رحمانی فضلی از سردی فضای 
انتخاباتی در کشور

درحاشیهنشستسراسریبااستاندارانابرازکرد

عـــضـــو مـــجـــمـــع تــشــخــیــص 
ــاره به  ــا اشــ مصلحت نــظــام ب
سخنان حسن روحانی مبنی 
بــر اینکه مــن فــرمــانــده جنگ 
کرد:  تأکید  هستم،  اقتصادی 
گفته  -بـــه  کــه  رئیس جمهور 

خود ایشان- فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده 
دارد، باید نحوه استفاده از فرصت 382 شرکت دولتی را 

برای مردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند.
به گــزارش خبرنگار قدس، سعید جلیلی در نشست 
ایــن 382  ــزود:  افـ دولــتــی،  بودجه شرکت های  بررسی 
شرکت به عنوان بازوهای اجرایی در اختیار دولت قرار 
دارد تا قوه مجریه را در جهت انجام وظایف خود یاری 
به جای شعار  رساند؛ دولــت مقتدر دولتی اســت که 
بتواند از فرصت های خود به خوبی استفاده کند. وی 
خاطرنشان کرد: بودجه برنامه مالی کشور است و طبیعتاً 
وقتی بخش اعظمی از آن در اختیار شرکت های دولتی 
قرار می گیرد، باید این شرکت  ها در تحقق اهدافی نظیر 
اشتغال، ارزآوری و... نقش خود را ایفا کنند و در شرایط 
جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب با نقش آفرینی 
شرکت ها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک 
باشد.نماینده  روشـــن  وظایفشان  انــجــام  در  آن هـــا  از 
رهبرانقاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: اینکه 
گفته شود در این شرکت ها فساد رخ نداده یا ضررده 
نبوده، کافی نیست؛ هنر آن است که گزارش عملکرد 
سوددهی و تحقق بهره وری مناسب آن ها ارائــه شود.
جلیلی با اشاره به مشکات هیئت مدیره شرکت های 
تعویض  کـــرد:  تصریح  دولــت هــا  تمامی  در  ــتــی  دول
به  منجر  ایــن شرکت ها  مدیره  هیئت  اعضای  مکرر 
پاسخگونبودن افراد نسبت به عملکرد خود شده است.

فرمانده جنگ اقتصادی درباره عملکرد 
382 شرکت دولتی گزارش بدهد

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

محمدجواد ظریف که در آغاز 
ــود بــه پنج  ــور مــنــطــقــه ای خـ تـ
آذربــایــجــان،  جمهوری  کــشــور 
ارمنستان، روسیه، گرجستان 
و ترکیه وارد باکو شده بــود، با 
رئیس جمهوری و وزیرخارجه 

این کشور همسایه دیدار کرد. به گزارش تسنیم، وزیر 
امور خارجه کشورمان در دیدار با »جیحون بایراموف« 
همتای آذری اش با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری 
آذربایجان پس از آزادی سرزمین های اشغالی این کشور، 
مرحله جدید را برهه مهمی برای کمک به برقراری صلح 
و ثبات در منطقه و برای منافع همه طرف ها ارزیابی کرد. 
ظریف با اعــام آمادگی جمهوری اسامی ایــران برای 
حضور فعال و گسترده در بازسازی مناطق آزاد شده که 
در مرزهای مشترک دو کشور نیز واقع شده است، گفت: 
سقفی برای همکاری های فیمابین قائل نیستیم و برقراری 
آرامش در منطقه را فرصت بزرگی برای همکاری های دو 
کشور در زمینه ترانزیت و فعال سازی کریدورهای شرق- 

غرب و شمال- جنوب برشمرد. 
ظریف پیش از این نیز با رئیس جمهور آذربایجان دیدار 
کرده بود. علی اف در دیدار ظریف با برشمردن پروژه های 
اقتصادی بین دو کشور، از حضور شرکت های ایرانی 
ابــراز خرسندی  با  و  بازسازی قره باغ استقبال کرد  در 
 از دیدگاه جمهوری اسامی ایــران در خصوص ابتکار 
6 جانبه، این پیشنهاد را به نفع صلح و منافع مشترک 
در منطقه ارزیابی کرد.  این نخستین سفر ظریف به 
جمهوری آذربایجان پس از درگیری اخیر بین این کشور 
و ارمنستان است. ظریف قرار بود آذر ماه به باکو و مسکو 
سفر کند که به خاطر شرکت در جلسات مربوط به بودجه 

در هیئت دولت به تعویق افتاد. 

سقفی برای همکاری های فیمابین 
قائل نیستیم

ظریفدردیدارباهمتایآذربایجانی:

دردیدارخانوادهدانشمندهستهایو
دفاعیصورتگرفت

 تجلیل رهبر انقالب 
از برجستگی های علمی، فنی 

و  اخالص شهید فخری زاده

و ممتاز  بــرجــســتــه  دانــشــمــنــد  ــواده  ــانـ خـ
دفاعی کشور شهید محسن  و  هسته ای 
ــری زاده عــصــر روزگـــذشـــتـــه بـــا رهــبــر  ــخــ ــ ف
گزارش  به  کردند.  دیــدار  اسامی  انقاب 
اطــاع  پایگاه  از  نقل  بــه  مهر  خــبــرگــزاری 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  حضرت 
آیت هللا خامنه ای در این دیدار با تجلیل 
شهید  فنی  و  علمی  برجستگی های  از 
آن  سخت کوشانه  حــضــور  و  فـــخـــری زاده 
دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل، 
گفتند: علوّ مقامی که خداوند با شهادت 
ــزرگــوار عطا کـــرد، مــزد زحــمــات و  بــه آن ب
با  مــقــام  ایـــن  و  بـــود  او  اخـــاص کم نظیر 
هیچ یک از مقام های دنیوی قابل مقایسه 

نیست.
رهبر معظم انقاب اسامی، عظمت یافتن 
نام شهید فخری زاده در میان عموم مردم و 
ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته 
بــودن او در زمــان حیاتش را از دیگر آثار 
اخاص شهید دانستند. ایشان همچنین 
آن هــا  اجـــر  در  شــهــدا  هــمــســران  گفتند: 
از خداوند می خواهیم  و  شریک هستند 
صبر و آرامش خود را بر دل های شما نازل 
حرکت  بتوانید  الهی  توفیق  به  و  فرماید 
ادامــه  شــأن شهید  بــا  متناسب  را  خــود 
فرزندان  و  همسر  دیـــدار،  ایــن  در  دهید. 
پیام  از  قـــدردانـــی  ــا  ب ــری زاده  ــخـ فـ شهید 
محبت آمیز و روشنگر رهبر معظم انقاب 
فــخــری زاده،  تــرور شهید  از  پس  اسامی 
تبیین جریان فکریِ شهدای جهاد علمی و 
الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.
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ارائه خدمات تخصصی توسط خادمان سالمت به روستاییان حاشیه شهر مشهد     تیم پزشکان متخصص کانون خدمت سالمت رضوی، در مدت دو روز به ساکنان روستاهای منطقه آبروان 
انواع خدمات تخصصی درمانی را ارائه کردند.محمود اصغری، سرپرست کانون موضوعی سالمت کانون های خدمت استان خراسان رضوی گفت: در ادامه اردوهای جهادی سالمت، سفری دوروزه به مناطق 
کم برخوردار حاشیه شهر مشهد ترتیب داده شد.وی اضافه کرد: گروهی متشکل از 50 پزشک متخصص ضمن استقرار در منطقه، جاده سرخس 16روستا را زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار دادند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
استاد حوزه علمیه و پژوهشگر برجسته علوم اسالمی ضمن 

محکوم کردن تحریم این نهاد مقدس:

آستان قدس رضوی پیامی جز گسترش 
وحدت در میان مسلمانان ندارد

انتشار  پی  در  کاشانی:  حسین  
ــان قـــدس  ــ ــت خـــبـــر تـــحـــریـــم آســ
ــت آمریکا  از ســـوی دولـ ــوی  رضـ
در رسانه ها، مطبوعات و فضای 
مجازی، بسیاری از شخصیت ها 
و نهادهای گوناگون در داخــل و 
خارج از کشور و در سطح جهان 
با اعــام انــزجــار و نفرت به این 
رژیــم مستکبر  اقـــدام خصمانه 

آمریکا، ضمن محکوم کردن این اقدام خصمانه دولت آمریکا نسبت 
به این بیانیه واکنش نشان دادند. در همین راستا یکی از استادان حوزه 
علمیه و پژوهشگر برجسته علوم اسامی پیامی به نهادهای عالی اسام و 

مسیحیت، مراکز دینی، اماکن متبرکه و متولیان آن ها صادر کرد.
در بخشی از پیام  عامه اسد محمد قصیر آمده است: صدها سال است 
که مؤمنان زمینها و مزارع بسیاری را بر حرم مطهر رضوی وقف کرده اند، 
این، جدای از کمکهای خیرخواهانه  خیران و نذورات مردمی به این مکان 
مقدس است که چون کرامتهای درخشانی از محل قبر این پیشوای پاک 
دیده و میبینند، از جان و دل این اموال را به این حرم مطهر اهدا می کنند. 
از دیگر سوی، آستان قدس و حرم شریف آن حضرت نیز ملجأ و مأوای 
فقرا، مساکین و محرومان بسیاری است و خانواده های بسیاری از این قشر 
را از ادیان و مذاهب مختلف زیر چتر حمایتی خود داشته، در این عرصه، از 
سابقهای جز منابع خود بر هیچ منبع دیگری تکیه نداشته و از هیچ ارگان و 

نهاد رسمی/ دولتی یا نهادهای بین المللی کمکی دریافت نمیکند. 
از این رو امیدواریم همه شما همچون ما، کار زشت دولت پیشین آمریکا را 
در قرار دادن این مرکز روحانی، معنوی در فهرست نهادهای تحریم شده، 

که مغایر با قوانین بین المللی است را نکوهش کنید.
از بزرگ ترین نهادهــای مذهبی در  آستان قدس رضوی به عنوان یکی 
یونسکو به ثبت رسیده است. مجموعه آستان قدس فاقد هر گونه فعالیت 
سیاسی بوده و دولت ایاالت متحده قادر نیست هیچ اتهامی به این نهاد 
وارد کند و این عمل را تنها از این رو انجام داده است که پرتوهای درخشان 

رحمت، از این نهاد دینی به سوی همه مردم گسیل میشود.
در این پیام آمده است: آستان قدس رضوی پیامی جز گسترش گفت وگوی 

تمدنها و ادیان و وحدت در میان مسلمانان ندارد.

در بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام شد 

اولین عمل جراحی موفقیت آمیز
 قلب نوزاد نارس درایران

جراحی قلب همواره امری حساس و خطیر است به  ویژه اگر این جراحی 
روی یک نــوزاد نــارس صــورت بگیرد، امــری که در بیمارستان رضــوی با 
موفقیت انجام گرفت.به گزارش آستان نیوز، بیمارستان رضوی تاکنون 
جراحی های بسیار مشکل، خاص و البته موفقیت آمیزی را با تکیه بر 
توانمندی متخصصان خود در حوزه نوزادان و کودکان صورت داده است.
به  تازگی عمل جراحی  روی قلب یک نوزاد نارس در این بیمارستان صورت 
گرفته که پیشتر تنها در کشورهایی از جمله هند و ترکیه سابقه داشته، در 
حالی که هشت سال است این جراحی در مشهد مقدس انجام می شود.
وجه تمایز این جراحی این است که در مورد نوزادی نارس با وزن بسیار 
کم صورت گرفته است. از این نظر، نخستین  بار است که این جراحی در 
مشهد مقدس و بیمارستان رضوی صورت می گیرد. این نوزاد 33 هفته ای از 
جابه جایی عروق رنج می برد و بستن شریان اضافه قلب این نوزاد به دست 

متخصصان بیمارستان رضوی مشهد با موفقیت انجام شد.

نوزادی که هفت هفته زودتر به دنیا آمد»
دکتر محسن محور، رئیس بیمارستان رضوی، در این  باره می گوید: نوزاد 
جراحی  شده به  اصطاح نارس و در 33 هفتگی به دنیا آمده بود. معموالً 
نوزاد در 40 هفتگی به دنیا می آید و درست در همان هفت هفته است 
که رشد نهایی خود را شکل می دهد.رئیس بیمارستان رضوی خاطرنشان 
می کند: این نوزاد هفت هفته زودتر به دنیا آمده و عمل جراحی قلب او 
در 33 هفتگی صورت گرفته بود. تمام رگ های قلب نوزاد جابه جا بود اما 
متخصصان ما با عمل جراحی، آن ها را اصاح کردند. خوشحالیم که در 
پانزدهمین سال فعالیت بیمارستان رضوی، این عمل سخت را صورت دادیم.

شرایط مساعد نوزاد»
دکتر محور می گوید: ریه این نوزاد آسیب دیده بود و عمل جراحی قلب با 
ظرافت و دقت بسیار صورت گرفت. امیدواریم در روزهای آینده شرایط ریه 
نوزاد نیز بهتر شود و زمینه ترخیصش فراهم آید. شرایط عمومی این نوزاد 
هم  اکنون بسیار مساعد است. این در حالی است که به دلیل آسیب ریه، 

تنفس مصنوعی دریافت کرده است.
وی ادامه می دهد: بیمارستان رضوی یک بیمارستان مرجع در سراسر ایران 
به  ویژه در شرق کشور است. همه تجهیزات مورد نیاز هر اتفاق درمانی 
و تشخیصی در این بیمارستان مهیاست.وی با اشاره به انجام عمل های 
سنگین قلب در بیمارستان رضوی افزود: از ابتدای سال ۹۹ تا پایان دی، 
۶۸0 جراحی قلب داشته ایم. از این تعداد، ۶۵ مورد مربوط به نوزادان و 
اطفال بوده که شامل مشکات متعدد با دامنه سنی مختلف بوده است.
دکتر حسین زاده، جراح قلب بیمارستان رضوی و جراح این نوزاد نیز گفت: 
پس از انجام اکو، با تشخیص جابه جایی عروق بزرگ روبه رو شدیم و عمل 
جراحی قلب این نوزاد صورت گرفت.وی افزود: اکنون پس از سه روز از عمل 
جراحی، نوزاد وضعیت عمومی مناسبی دارد و امیدواریم شرایط جدا کردن 

او از دستگاه تنفس مصنوعی فراهم آید. 

  محمدحسین مروج کاشانی  وزارت خزانه داری 
آمریکا چهارشنبه ۲4 دی ماه در بیانیه ای، چند 
شخص و نهاد ایرانی را در فهرست تحریم ها 
قــرار داد که نام آستان قدس رضــوی هم در 
آن قــرار داشــت. پس از انتشار این خبر در 
رسانه ها، مطبوعات و فضای مجازی، بسیاری 
از شخصیت ها، نهادها، تشکل ها و گروه های 
داخلی و بین المللی با محکوم کردن این اقدام 
خصمانه دولت آمریکا نسبت به این بیانیه 

واکنش نشان دادند. 
در گفت وگو با معاون امور بین الملل سازمان 
علمی و فرهنگی آســتــان قــدس رضـــوی به 
بررسی ابعاد این اقدام ناجوانمردانه آمریکا و 
تدابیر اندیشیده شده در آستان قدس رضوی 
برای مقابله با این اقدام خصمانه پرداختیم. 
حجت االسام والمسلمین دکتر سیدمحمد 
ذوالفقاری، پس از اباغ ساختار جدید سازمان 
علمی و فرهنگی این نهاد مقدس به این سمت 
منصوب شده است. وی دارای مدرک دکترای 

سیاست گذاری فرهنگی است.

چرا نهادی مانند آستان قدس رضوی مورد   
تحریم آمریکا قرار می گیرد؟

جمهوری اسامی ایــران با مسئله ای به نام 
تحریم غریبه نیست. سال هاست که موضوع 
تحریم گریبان کشور ما، دولت و مردم را گرفته 
است. یکی از حربه های استکبار در مقابله با هر 
کشوری در هر دوره ای که بخواهد استقال خود 
را حفظ کند، تحریم بوده است. حتی پیش از 
پیروزی انقاب اسامی در جریان ملی شدن 
صنعت نفت، دولت های استکباری، جریان های 

اصاح طلب و ملی را هم تحریم کردند. 
پس از پیروزی انقاب اسامی هم تحریم های 
مختلف به لحاظ تعداد و وسعت، گسترش و 
تنوع بیشتری پیدا کرد به خصوص با استقرار 
نظام جمهوری اسامی در ایران و قطع شدن 
نظام  ایــن  رفتن  بین  از  ــرای  ب امید استکبار 
مقدس، تحریم ها، جنگ ها، خصومت های 
مستقیم، توطئه های گوناگون، تهدیدها و... 
نسبت به نظام جمهوری اسامی ایران وجود 

داشته است.
سازمان تحریم ها نسبت به جمهوری اسامی 
ایران تنوع و حالت خاصی دارد؛ یعنی انواع 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  تحریم های 
علمی و حتی ورزشی و... برای ملت و دولت 

ایران طرح ریزی شده است.
ذکر  تحریم های  قالب  در  و  تفاسیر  ایــن  با 
شده، در واقع آستان قدس رضوی پیش از 
صدور بیانیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا 
هم تحریم بوده است. آستان قدس رضوی از 
ملت شریف و غیور ایران جدا نیست و متعلق 
به همه ارادتمندان و عاشقان ساحت پاک و 
مطهر اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است، 
اما چون این نهاد مقدس در ظرف مکانی و 
جغرافیایی جمهوری اسامی ایران قرار گرفته 
است، بنابراین می توان ادعا کرد که همپای 
نظام جمهوری اسامی ایران و مردم قهرمان 
ایران، این نهاد مقدس هم 40 سال است که 

تحریم است. 
اما چیزی که در بیانیه اخیر وزارت خزانه داری 
آمریکا به گونه ای جدید اتفاق افتاد، تحریم 
اخص و همراه با ذکر نام آستان قدس رضوی 
است. به طور مشخص و واضح، نام آستان 
قدس رضــوی در فهرست نهادهای تحریم 
شده از سوی دولت آمریکا، گنجانده شده 
اســت. خاصه ایــن بحث به آنجا می رسد 
ــک نــهــاد مــقــدس و مذهبی  ــه تــحــریــم ی ک
همچون آستان قدس رضوی که مورد توجه 
دلدادگان  و  عاشقان  شیعیان،  مسلمانان، 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و... در سطح 
جهان اســت در دوره معاصر از ســوی یک 

تاکنون  آمریکا،  همچون  استکباری  دولــت 
سابقه نداشته است.

آستان قدس  نام  ذکر  از  آمریکایی ها  انگیزه 
رضوی در فهرست نهادهای تحریم شده از 
فشار حداکثری  اعمال  به سیاست  یک سو 
بر ملت ایران و نظام جمهوری اسامی ایران 
برمی گردد و از ســوی دیگر به دامــن زدن به 
فضای روانی تحریم علیه ایران مربوط می شود.
با این اقــدام دولــت و مقامات رژیــم آمریکا 
از  و  ــد  دارن ایجاد فشار حداکثری  بر  سعی 
جنبه دیگر هم تاش می کنند با فضاسازی 
و انتشار این بیانیه در رسانه های بین المللی، 
ادبیات تحریم ضدایران را زنده نگه دارند و 

فشار روانی در این مورد را افزایش دهند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به طور   
مشخص چه مواردی در تحریم آستان قدس 

رضوی بیان شده است؟
در مجموع می توان گفت علت اصلی تحریم 
نهاد آستان قدس ضوی وابستگی و ارتباط با 

رهبر معظم انقاب است.
بنا بر مفاد مندرج در این بیانیه، 10 بخش 
آستان قدس رضــوی شامل تحریم هستند 
سازمان  تولیت،  از: شخص  عــبــارت انــد  کــه 
اقــتــصــادی، شرکت شهاب خـــودرو، شرکت 
کــمــبــایــن ســازی ایــــــران، شــرکــت مــســکــن و 

عمران قــدس رضــوی، شرکت معادن قدس 
رضــوی، شرکت کاشی سنتی قدس رضوی، 
ــوی، شــرکــت توسعه  شــرکــت کـــارگـــزاری رضــ
نفت و گاز رضوی و شرکت مدیریت زنجیره 
تأمین رضــوی. این به طور اجمال و خاصه 
محتوای بیانیه تحریم آستان قدس رضوی 
آمریکاست. خـــزانـــه داری  وزارت  ســـوی  از 

به عنوان معاون امور بین الملل سازمان   
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، تحلیل 

شما از این بیانیه چیست؟
همین جا الزم است یادی از رهبر کبیر و فقید 

انقاب اسامی حضرت امام 
ایشان  بکنیم.  خــمــیــنــی)ره( 
در طول دوران حیات مبارک 
خود بارها فرمودند هر جا که 
آمریکا و مستکبران جهانی از 
ایــران و ملت ایــران تعریف و 
تمجید کردند مشخص است 
که ما راه را اشتباه رفته ایم و 
برعکس هر جا که فعالیت 
و اقــدام مــردم و دولــت ایران 
شــود،  آمریکا  خشم  سبب 
راه را  کـــه  مــشــخــص اســـت 

درست رفته ایم.
ــری هم  ــبـ مـــقـــام مــعــظــم رهـ
ــه راه و روش  ــ ادام بــر  بــارهــا 
خمینی)ره(  ــام  امـ مکتب  و 
با  مقابله  در  خــصــوص  ــه  ب
استکبار  جبهه  و  آمــریــکــا 
تــأکــیــد کــــرده انــــد، از طــرف 
دیگر با صدور این بیانیه از 

از  موجی  آمریکا،  خــزانــه داری  وزارت  ســوی 
از  شجاعانه  موضع گیری های  و  حمایت ها 
نهادهای  و  مــقــامــات  شخصیت ها،  ســوی 
داخلی و بین المللی در کشورهای مختلف 
در حمایت از آســتــان قــدس رضــوی شکل 
گرفت. مانند بسیاری از چهره های سیاسی 

و اجتماعی سرشناس کشور و تشکل ها و 
نهادهای خارجی و بین المللی مانند حزب هللا 
عــراق،  در  شیعه  قهرمان  مرجعیت  لبنان، 
سیاسی،  جریان های  و  شعرا  خطبا،  علما، 
اجتماعی کشورهای منطقه مانند انصارهللا 
حوزه  کشورهای  نهادهای  از  برخی  و  یمن 
جبهه مقاومت و...، البته هر ملت و دولت و 
شخصیت آزاده ای که زیر بار فشار دولت های 
استکباری نباشد، با وجدان انسانی بیدار و 
منصف، صــدور چنین بیانیه ای را از سوی 
ــرده و ایــن اقــدام  دولـــت آمــریــکــا محکوم کـ

خصمانه را برنمی تابد.

نــکــتــه دیـــگـــر ایــــن اســــت که 
محتوای این بیانیه با واقعیت 
امر، کاماً در تعارض و تناقض 
اســت. به ایــن معنی که نهاد 
آســـتـــان قـــدس رضــــوی نـــه به 
ظاهر، بلکه به واقــع یک نهاد 
خــدمــت  در  و  عــام الــمــنــفــعــه 
ــارگــاه ملکوتی  ــران ب ــ عــمــوم زائ
ــام هــشــتــم، حــضــرت امــام  ــ ام
رضا)ع( است و شاهد این ادعا، 
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، 
اجتماعی  و  مذهبی  علمی، 
گسترده آستان قدس رضوی 
در داخــل و خــارج از ایــران در 
مناسبت ها، رویدادها و وقایع 

مختلف است.
ــگــر، شــرکــت هــای  از طــرفــی دی
آستان  بــه  وابسته  اقــتــصــادی 
ــدس رضـــــوی شــرکــت هــایــی  ــ ق
بــه اصــطــاح »خــودبــســنــده« 
هستند؛ یعنی منابع و مواد اولیه خود را از 
داخــل کشور تأمین کـــرده، در داخــل کشور 
محصوالت خود را تولید می کنند و در داخل 

کشور هم به بازار مصرف عرضه می کنند.
 برای چنین شرکت هایی با این مشخصات، 
چگونه امکان تحریم از سوی دولت آمریکا 
ایجاد می شود؟ بنابراین اگر بخواهیم به زبان 
ساده بیان کنیم، هدف از اعمال تحریم ها از 
سوی دولت آمریکا و جبهه استکبار، محدود 
کردن، فلج کردن و از بین بردن فعالیت یک 
شخص و نهادی است که مورد تحریم از سوی 

آنان قرار می گیرد. 
بنابراین تحریم شرکت های اقتصادی آستان 
قدس رضــوی از سوی دولــت آمریکا با هدف 
اعمال فشار روانــی و ظاهری و ملتهب کردن 
فضای بین المللی صورت گرفته است و تجربه 
40 ساله گذشته نشان داده که ملت ایــران و 
ــران تسلیم چنین  ای نظام جمهوری اسامی 
فضاسازی های مسمومی از سوی دولت آمریکا 
و همپیمانانش و به طور کلی جبهه استکبار 
نمی شوند.ما در این اقدام خصمانه به وضوح 
ردپای گروهکی همچون گروهک منافقین را که 
در روز عاشورا در سال  1373 اقدام به انفجار 
بمب در روضه منوره حضرت رضا)ع( کردند و 
نیز نسبت به جمهوری اسامی ایران و تمامی 
نهادهای انقابی، مذهبی، ملی و خدمت رسان 
ــران بــارگــاه مطهر رضوی  به عموم مــردم و زائـ

مشاهده می کنیم.

ــن گـــونـــه تــصــور    ــ شـــایـــد بـــرخـــی افــــــراد ای
ــر فــعــالــیــت هــای  ــ ــن تــحــریــم هــا ب ــ کــنــنــد ایـ

آســــتــــان قـــــدس رضـــــــوی و شـــرکـــت هـــا و 
مقدس  نــهــاد  ایـــن  نظر  زیـــر  مجموعه های 
چیست؟ شما  نظر  ــود،  ب خواهد  تأثیرگذار 
فعالیت های آستان قدس رضوی مبتنی بر رکن 
»زائر و زیارت« و خدمت رسانی به شبکه زیارت 
است. تاریخ تشیع و تجارب تاریخی ملت ایران 
در موضوع زیارت با این اقدام های خصمانه، 
تشیع،  تاریخی  حافظه  در  نیست.  بیگانه 
آن  مانند  و  افـــرادی همچون متوکل  عباسی 
بوده اند که تاش کردند مسیر زیارت را مسدود 
کنند. اما ایمان، اعتقاد، دلبستگی و عشق و 
عاقه عموم مسلمانان به خاندان پاک حضرت 
ــرم)ص( نشان داد آن هـــا حاضرند  ــ اک رســـول 
حتی جــان خــود را در ایــن مسیر فــدا کنند 
و ما معتقدیم دشمن با این اقــدام در مقابل 
ارادت، عشق و عاقه به اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید و 
خادمان بارگاه مطهر رضوی و تشکیات آستان 
قدس رضوی در مسیر خدمت رسانی به زائران 
این آستان مبارک عزم و اراده صد چندانی پیدا 
کرده و همین اقدام خصمانه و تاش های ناشی 
از مقابله با آن به نتایج مبارکی برای سازمان 

زیارت منجر خواهد شد.
را  ــــدام، شیشه عطر  اق ایــن  بــا  آمریکایی ها 
شکستند و موجب انتشار و تصاعد عطر 
رضوی در عالم شدند. بسیاری از افرادی که 
با تشکیات اداری و سازمانی آستان قدس 
رضوی آشنایی نداشتند پس از صدور این 
بیانیه خصمانه در پی شناخت این آستان 
مبارک برآمده و مراجعه به پایگاه های اینترنتی، 
ویــژه آستان  تارنماها، صفحات و کانال های 
قدس رضوی افزایش  چشمگیری یافته است.
در آستان قدس رضوی برای مقابله با این اقدام 
اقدام های خوبی در  آمریکا،  خصمانه دولت 
حال انجام است. در مرحله اول هیچ گونه خلل 
و سستی و به اصطاح تسلیم و وادادگــی در 
فعالیت های این نهاد مقدس مشاهده نمی شود. 
و  بـــرای گسترش  عــزم جــدی  آن،  مقابل  در 
تعمیق فعالیت های آستان قدس رضــوی در 
داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. 
همچنین روشنگری و تبیین حقایق فعالیت 
افکار عمومی  تنویر  بــرای  این آستان مبارک 
در داخــل و خــارج از کشور و در جایگاه های 
مختلف و بــه خــصــوص فــضــای مــجــازی و 
است. انجام  حــال  در  اجتماعی  شبکه های 
بنابراین مسئوالن، مدیران، کارکنان و خدام 
آستان قدس رضوی با تمسک به فرمایشات 
مقام معظم رهبری و بیانات و منویات تولیت 
معزز این نهاد مقدس به راه صحیح و استوار 
خود با انسجام بیشتر در خدمت رسانی به 

زائران امام هشتم)ع( ادامه می دهند. 
طبیعی اســت اعـــام انــزجــار و درخــواســت 
مــجــامــع عمومی  از  هــمــراهــی  و  هــمــکــاری 
اقــدام هــای  ــن  ای بــا  مقابله  بـــرای  بین المللی 
خصمانه در دستور کار معاونت امور بین الملل 
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
قرار دارد. همین جا متذکر می شویم، خطر این 
اقدام آمریکا تنها برای آستان قدس رضوی 
نیست، بلکه اگر به موقع و به طور جدی از 
سوی کشورهای مختلف و مجامع بین المللی 
مکاتب  و  ــان  ــ ادی ــزرگــان  ب و  و شخصیت ها 
مختلف اقــدام عاجل و مؤثر در محکومیت 
بیانیه صادره از سوی دولت آمریکا در سخن و 
عمل صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور 
شاهد انتشار ویروس مهلک تحریم اعتاب 
مقدسه و اماکن مذهبی و دینی در ادیــان و 
مکاتب مختلف در سطح جهان خواهیم بود. 
آمریکا با این اقدام احمقانه سنت سیئه ای را 
پایه گذاری کرده است که هدف آن ضربه زدن 
به جامعه مؤمنان و متدینان در تمامی ادیان و 

مکاتب دینی معتقد به امر زیارت است.

معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس بیان کرد

تحریم بی سابقه یک نهاد مذهبی  توسط یک دولت استکباری

خبر
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تجربه 40 ساله گذشته 
نشان داده که ملت 

ایران و نظام جمهوری 
اسالمی ایران تسلیم 
چنین فضاسازی های 

مسمومی از سوی 
دولت آمریکا و 

همپیمانانش و به طور 
کلی جبهه استکبار 

نمی شوند

بـــــــرش

نظر به اینکه پرونده ش�ما پیرو نامه ش�ماره 120/15697/د/99 مورخ 99/08/19 سرپرس�ت توس�عه س�ازمان و 
س�رمایه انس�انی به اتهام غیبت غیرموجه در کمیته انضباط کار انستیتو پاس�تور ایران تحت رسیدگی می باشد و در آدرس 
موجود در پرونده پرسنلی شناخته نشده اید به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی اتهام مذکور یک نوبت منتشر 
می ش�ود تا ظرف مدت 1 ماه از تاریخ نش�ر آگهی در یکی از روزهای اداری به دفتر کارگزینی انستیتو پاستور ایران واقع 
در خیابان پاس�تور- پالک 69 کدپس�تی 1316943551  مراجعه و یا در موعد مقرر نسبت به ارسال الیحه دفاعیه و اسناد و 

مدارک خود اقدام نمایید در غیر اینصورت طبق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

نظر به اینکه بر اس�اس س�ه فقره تصمیم کمیته انضباط کار انستیتو پاستور ایران به شماره های 4)چهار(، 5 )پنج( و 6 )شش( 
مورخ 99/08/17 به علت 1- اعمال و رفتار خالف ش�ئون ش�غلی یا اداری و 2- س�وء اس�تفاده از شئون شغلی یا کاری به 
مجازات تذکر کتبی برای بار دوم محکوم شده اید )در هر یک از سه فقره تصمیم مذکور( و به آدرس موجود در پرونده 
پرس�نلی ش�ناخته نشده اید؛ به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب از طریق درج در آگهی به شما ابالغ  

می گردد. تصمیم های فوق از زمان درج آگهی قطعی و الزم االجرا اس�ت.
شناسه آگهی1083634/م الف3542

آقای جواد سبزعلی -کارگر رسمی
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کمیته انضباط کار انستیتو پاستور ایران  

آقای جواد سبزعلی -کارگر رسمی

»مجمععمومیفوقالعاده«
نوبتاول

جلس��ه مجم��ع عمومي فوق العاده ش��رکت 
ثب��ت  بش��ماره  مش��هد  فی��روزه  کاش��ی 
در   15 س��اعت   1399/11/23 روز   3125
مح��ل کارخانه واق��ع در مش��هد، بزرگراه 
آزادی، بعد از س��ه راه ش��اهنامه خیابان 
کاش��ی فیروزه برگزار مي گ��ردد. از کلیه 
س��هامداران ش��رکت یا وکال یا نمایندگان 
سهامداران دعوت مي ش��ود رأس ساعت 

در جلسه مذکور شرکت فرمایند.
دستور جلسه:

1� گزارش هیئت مدیره شرکت
2� گزارش بازرسین شرکت

3� افزایش سرمایه شرکت )جهت توسعه 
و نوسازی(

4� سایر موارد
99 هیئت مدیره شرکت کاشی فیروزه مشهد 

11
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که در مسلخ سیاست ذبح می شوند
نیز  سیاسی  گفت وگوهای  هرچند  بگویم  می خواهم  فکری  لحاظ  به 
دارد  وجــود  مختلفی  سالیق  و  دیدگاه ها  امــروزه  باشد؛  مدنظرم  شاید 
که باید آن را در رسانه ملی یا دیگر رسانه ها به بحث گذاشت تا باب 

گفت وگو باز باشد. 
و گفت وگو چه در  باب بحث  اذعــان کرد در حال حاضر متأسفانه  باید 
مباحث علمی و چه در حوزه مباحث سیاسی بسته است. تعداد زیادی از 
برنامه هایی که با محور گفت وگو در رسانه ملی بوده متأسفانه در دو سه 
سال اخیر تعطیل شده و هیچ جایگزینی نیز به جای آن ها ننشسته است. 
به همین دلیل من اعتقاد دارم رسانه ملی و رسانه های دیگر بدهی بسیار 
بزرگی به جامعه فکری و علمی ما دارند چرا که باب گفت وگو را در مباحث 

علمی تقریباً به محاق برده اند.
این بدهی باالخره باید پرداخت شود که جز با شکل گیری این برنامه های 
گفت وگو محور میسر نیست. مضاف بر این باید در نظر داشته باشیم 
حیات و سرزندگی جامعه ما محصوِل افکاری است که از سوی نخبگان آن 
جامعه ارائه می شود و پیمودن این مسیر نیز راهی جز گفت وگو را پیش 

پای ما نمی نهد.
 اگر این باب باز باشد آنکه بیش از همه بهره مند می شود خودِ جامعه 
و مردم هستند؛ شاهد مثال این موضوع را به عینه در تجربه سال های 
آغازین پس از پیروزی انقالب اسالمی می شد مشاهده کرد، چرا که از دل 
همین گفت وگوها بود که هدف و مسیر انقالب برای مخاطبان روشن تر 
شد. من به نظرم می آید یکی از اهداف اصلی انقالب اصالً همین بوده 
می فرمایند  که  دارند  مهمی  بسیار  تعبیر  آملی  جوادی  آیت هللا  است. 
انقالب اسالمی تا حدودی علوم و معارف وحیانی را آزاد کرد و در کنار 
آن به تعبیر ایشان برخی زندانیان سیاسی نیز آزاد شدند؛ بنابراین اگر 
و حوزه  مباحث سیاسی  اساساً  و  اصالً  بگیریم  نظر  در  را  نگاه  این  ما 
انجام می شود  گارد گرفتن هایی که در عرصه سیاسی  این  و  سیاست 

برای ما اصالت ندارد.
مباحث  ایــن  در  کــه  اســت  معرفت  و  ــش  دان و  فکر  دارد  اهمیت  آنچه   
عمومی اش  و  اجتماعی  بازتاب  و  می دهد  نشان  را  خــودش  گفت وگویی 
می تواند مسیر ما را تصحیح و اشتباه های ما را رصد کند و برای برطرف 

کردن به ما بنمایاند. 
در مورد آن چیزی نیز که در خصوص یک برنامه اندیشه ای و گفت وگومحور 
معرفتی  و  فرهنگی  و  فکری  برنامه  یک  متأسفانه  نظرم  به  افتاد  اتفاق 
حواشی سیاسی پیدا کرد و این حواشی آنچه را از یاد برد گفت وگوهای 

مهمی بود که توسط هر دو میهمان مطرح شد.
 مطرح شدن موضوعی چون صداقت در عرصه سیاست که خود نیاز به 
گفت وگوهای بیشتری دارد با حواشی ایجاد شده درباره سخنان یکی از 
میهمانان محترم کامالً به محاق رفت و دیگر ردی و اثری از آن در ادامه 

بحث ها درباره این برنامه دیده نمی شود.
این موضوع نشان می دهد متأسفانه برنامه های گفت وگومحور و اندیشه ای 

ما در مسلخ سیاست ذبح می شوند.
 ما نباید فراموش کنیم این برنامه ها همچون باریکه ای است که افکار و 
عالیق و سالیق مختلف در آن مطرح می شود و نشان می دهد در جامعه ما 

هنوز فکر و اندیشه در جریان است.
 متأسفانه این قدر در فضای رسانه ای از این دست برنامه ها نداشته ایم که 
شاید خیلی ها گمان کنند خبری در حوزه فکر نیست. اتفاقات اخیر نشان 
داد عرصه سیاست بسیار خودش را بر عرصه اندیشه تحمیل کرده که این 

برخالف اهداف انقالب است.

 شریف لکزایی، دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم
 و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

یادداشت

بدعتی که به تعطیلی گفت وگو ها در مورد حکمرانی منجر خواهد شد    دکتر پرویز امینی، درباره عذرخواهی رئیس صداوسیما از رئیس جمهور و صحبتش از برخورد با هرگونه قصوری در این قضیه، 
نوشت: این سخن، اگر گوینده بخواهد به لوازمش پایبند باشد، یا به دروتخته کردن گفت وگوهای آزاد و زنده درباره حمکرانی ختم خواهد شد چون هیچ تضمینی برای نبود لغزش در کالم حاضران در گفت وگوهای زنده 
نمی توان داد و یا باز شدن باب عذرخواهی های مکرر رئیس رسانه ملی در پی هر گفت وگو و خطای سهوی یا عمدِی کالمی و گفتارِی طرفین بحث؛ که هر دو این پیامدها، نامعقول و ناشدنی و نتیجه طبیعی این بدعت است.

ــی امــــیــــن،  ــ ــوقـ ــ ــارسـ ــ ــهـ ــ ــا چـ ــ ــن ــ ــی ــ  دکـــــتـــــر ت
 دانـــش آمـــوخـــتـــه دکـــتـــرای زبـــان شـــنـــاســـی   
راهبردی  به عنوان  از گفت وگو  ما همیشه   
در  ارتــبــاطــات  پیشبرد  و  ــرای حــل مسائل  ب
چه  اجتماعی،  عرصه  در  چه  حاضر  عصر 
و  کرده ایم  و چه سیاسی صحبت  فرهنگی 
که #چـــاره_ای_ زده ایــم  این گونه هشتگ 
جز_گفت وگو_نیست؛ اما هیچ گاه به افراد 
یاد نداده ایم و یاد نگرفته ایم که این موضوع 
یک پیش نیاز الزم دارد که آن دانستن آداب 

گفت وگو است. 
یا  بخوانیم  چگونه  بلدیم  مــا  اینکه  صــرف 
بنویسیم به این معنی نیست که بلد باشیم 
شنونده  چطور  و  بدهیم  گــوش  باید  چطور 
خوبی و حتی گوینده خوبی باشیم و بتوانیم 
صحبت کنیم. ضمن اینکه این گونه نیست 

که هر چه افراد، تحصیالت آکادمیک 
عالی  عضو  و  باشند  داشــتــه  بــاالتــری 

پژوهشگاه ها  و  علمی   هیئت های 
باشند لزوماً به همان اندازه نیز به 
و  هستند  مجهز  گفت وگو  آداب 
می توانند از این قضیه بهتر استفاده 
کنند. اتفاقاً باید به صراحت بگوییم 
صحیح  آداب  بـــه  ــودن  ــ ب مــجــهــز 
گـــفـــت وگـــو نـــه تــنــهــا بـــه مـــدرک 

تحصیلی و آکادمیک افراد بستگی 
میزان  بــه  وابسته  صــرفــاً  بلکه  ــدارد  نـ
تربیت خانوادگی و به تبع آن تربیت 
اجتماعی و فرهنگی است که در بستر 

جامعه امتداد پیدا می کند. 
بگیریم چه  یاد  اینکه  یعنی  آداب گفت وگو 
چیزی را چگونه با چه واژه هایی در چه زمان 
ادبیات و صدایی  و  با چه لحن  و  و مکانی 
به صورت کلی بیان کنیم و آن را بسته به 
روبه رویمان نشسته و بستری  مخاطبی که 
که حرفمان در آن بازتاب پیدا می کند، تنظیم 
کنیم. پس یک اصل این می شود که پیش 
بگوییم،  چه  بگیریم  تصمیم  زدن  حــرف  از 
لــحــن و صــدایــی  ــا چــه  ب و  چــگــونــه بگوییم 
حرف بزنیم و باور داشته باشیم هر یک از 
ایــن واژه هـــای مــورد استفاده ما بــار معنایی 
دنبال  به  که  هدفی  در  که  دارنــد  مسجلی 
است.  تأثیرگذار  هستیم  آن  به  دسترسی 
بــاالبــردن ظرفیت خــودمــان در  اصــل بعدی 

آنچه می شنویم است. 
وقتی بر گفت وگوی آزاد تکیه می کنیم یعنی 
انتقاد  در  که  بشنویم  کالمی  اســت  ممکن 

اولیه  مبادی  و  آداب  بر  مبتنی  حتی  ما  از 
و  زدن  نق  یک  بلکه صرفاً  نباشد،  انتقادی 
ایرادگرفتن به حساب آید. عالوه بر این دو 
ــورد، یعنی درســـت حــرف زدن و درســت  مـ
حرف ها  برابر  در  بتوانیم  باید  ما  شنیدن، 
واکنش صحیح و درست نیز داشته باشیم. 

ما معموالً از بازخوردها غافل می شویم. 
بتواند  اولیه  اصــل  سه  ایــن  می خواهیم  ما 
ــایــدار  ــود را بــه گــفــت وگــوی صــحــیــح و پ خـ
رتوریک  که  اصلی  سه  همان  کند.  نزدیک 
روی آن تأکید دارد؛ یعنی آنچه برمی آید از 
»اتوس« و شخصیت شناسی اجتماعی یک 

ــت کــه بــتــوانــد  تـــشـــخـــیـــص گــویــنــده اسـ
بدهد چه چیزی را 

کــجــا  در  و  »پاتوس« درســــــت  بگوید. 
زاویه  مهم،  بنیادی  کانون  دومین  عنوان  به 
بر  فرد  روان شناختی  تسلط  بر  ناظر  دیــدی 
منظر  از  بتوانند  افــراد  تا  است  مخاطبانش 
ــدارا و پــذیــرش گــفــت وگــوی روادارانــــــه را  ــ م

بپذیرند.
 درنهایت، اینکه چه چیزی بیان می شود و 
بین  می تواند  می شود  بیان  که  مطالبی  آن 
افراد و در آن کانال گفت وگویی و با بازخورد 

مناسبی بیان شود. 
ــرای شــکــل گــیــری  ــ ــول بـ ــ ــن اصـ ــ در کـــنـــار ای
گفت وگوی صحیح و سالم در هر سطحی، 
رســانــه ای،  یــا  آکادمیک  و چــه  چــه عمومی 
افراد باید به ابزار شناختن سفسطه ها مجهز 
باشند؛ بدانند این سفسطه ها کجا موجب 
درحین  تــا  می شوند  اســتــدالل هــا   از  گریز 

مکالمه آن را به طرف دیگر گوشزد کنند. 

ابــزارهــای  باید  سفسطه،  شناختن  کنار  در 
شناختن  از  هــدف  شــنــاخــت.  نیز  را  اقــنــاع 
ابزارهای اقناع این است که نخست افراد از 
و دوم  استفاده  تأثیرگذاری درست  برای  آن 
به منزله فریب و گول  اقناعی که  ابــزارهــای 
آن  بــا  و  شناسایی  را  مــی شــود  مطرح  زدن 

مقابله کنند.
اتفاقی که در برنامه زاویه افتاد ناظر بر همین 
قضیه است. با تکیه بر شخصیت و اتوس 
علمی که برخاسته از جایگاهی علمی یک 
طــرف بـــود، فـــردی خـــودش را در ایــن مقام 
دید که هر چه  می خواهد می تواند به زبان 
براند. ما این قضیه را نیز فقط در کالم افراد 
نمی بینیم بلکه رد الگوها و مثال های موازی 
آن را در رفتار افرادی مشاهده می کنیم که 
مثالً صاحب یک رکن قدرت هستند که 
نمونه آن، رفتار اخیر یک نماینده مجلس 
نیز  بــه سفسطه  قضیه  ایــن  بـــود. 
آمارهایی  از  که  خــورد، چرا  گره 
ــاس  ــر اسـ ــه بـ ــد کـ اســـتـــفـــاده شـ

پیمایش های میدانی نبود. 
واکنش مجری  نیز  بین  ایــن  در 
درصدد ریل گذاری برای رسیدن 
بود.  درستش  هــدف  به  گفت وگو 
پس از همه این بحث ها ما به یک 
قضیه  ایـــن  در  میانجی  عنصر 
بـــازخـــوردِ خود  مــی رســیــم؛ یعنی 
رئــیــس رســانــه ملی اســـت کــه حلقه 

واسط این قضیه است. 
حال اگر مسئله عذرخواهی را کنار بگذاریم، 
با  بــرخــورد  مسئله  در  ــه ای  عــادالن میانجی 
سردبیر برنامه صورت نگرفت چرا که مجری 
امتیاز  از  فــقــط  بیننده  یــک  هــمــچــون  نــیــز 
برخوردار  و ریل گذار بحث  تسهیل کنندگی 
بوده و نمی توانسته گفته های گویندگان را از 
پیش ذهن خوانی کند. بنابراین اگر بخواهد 
بـــاره صـــورت بگیرد  ایــن  بــرخــورد قهریه در 
زیرسؤال  را  آزاد  گفت وگوی  اســاس  تنها  نه 
را برای یادگیری آداب  باز هم ما  برده بلکه 
گفت وگوهای  داشتن  درنهایت  و  گفت وگو 
مؤثر و پایدار به عقب خواهد راند و سبب 
که  ناچیزی  بــارقــه هــای  خــواهــد شــد همین 
انجام  آزاد  گفت وگوی  از  حاکی  رســانــه  در 
این  نیز  نتیجه اش  می گیرد، خاموش شود. 
خواهد شد که باز فاصله و شکاف عمیق تر 
جامعه  در  سیاسی  و  اجتماعی  قشر  بین 
و ریـــل گـــذاری هـــای قــــدرت صــــورت گــیــرد.

یادداشت شفاهی

»آداب« گفت وگو، پیش نیاز »ضرورت« گفت وگو ست

 وجوه  منفی گفت وگو ، ناچیز »
در برابر پیامدهای مثبت آن

و اهمیت  بیان ضــرورت  دکتر سینا کلهر در 
ــرد: ممکن اســت اهمیت  گفت وگو عــنــوان ک
گفت وگو برای ما بدیهی باشد چراکه قائل به 
این هستیم که گفت وگو نقش مهمی در ایجاد 
ایده های  اینکه  با  دارد.  همراه سازی  و  اقناع 
مختلفی در گفت و گو مطرح می شود که ممکن 
است برخی از آن ها با سیاست های رسمی یا 
دیدگاه های سیاسی ما موافق نباشد، آیا آورده 
منفی است؟ می خواهم  نیز صرفاً  نهایی اش 
را  مــاجــرا  قسمت  حــادتــریــن  و  حساس ترین 
مطرح کنم که آیا گفت و گو مجالی برای سست 
شدن یک سیاست و بهانه ای برای مخالفت 
با گــروه یا یک سیاست است یا اینکه حتی 
اگر گفت وگوکنندگان و برگزارکنندگان گفت و گو 
باشند، خــودِ گفت و گو  چنین قصدی داشته 
این خصلت را دارد که بیش از آنکه نتایجش 
به تضعیف یک سیاست منجر شود، موجب 
می شود ابعاد مختلف آن سیاست، شفاف و 
امکان همراهی یا حتی مخالفت کردن با آن 

سیاست فراهم شود. 
نبود  گــزاره که هزینه های  ایــن  تأیید  با  کلهر 
گفت و گو و اقناع از آن به مراتب بیشتر است، 
عنوان کرد: تصورمان این است اگر گفت و گو 
نکنیم دیگر مخالفتی نیز شکل نمی گیرد؛ در 
حالی اگر گفت وگو نکنیم مخالفت به شکل 

که  می گیرد  شکل   98 آبـــان 
سال های  را  اثــراتــش  و  پیامدها 

سال باید در جامعه بپردازیم. 
گفت و گو  مثبت  پیامدهای 
ابعاد  نظر شفاف شدن  از 
ـــاه شــدن  ســیــاســت هــا، آگـ

انگیزه های  و  علل  از  مـــردم 
ایــن سیاست ها و  افـــراد در 
افــراد،  نهایت مشارکت  در 
بـــه حـــدی زیــــاد اســـت که 

ما خیلی راحــت می توانیم آن وجــوه منفی را 
نادیده بگیریم. نمی خواهم منکر وجوه منفی 
شوم، چرا که اتفاقاً در گفت و گو وجوه منفی 
نیز وجود دارد که اگر نباشد دیگر گفت و گویی 
نیست و شکلی از بیانات شعاری هستند که 
فقط صورت گفت و گو دارد و طرفین می آیند و 
تعریف و تمجید از ماجرایی می کنند و همه نیز 
می دانیم هیچ اثری چه در همراه سازی و چه در 

ایجاد اقناع و کمک به جامعه ندارد. 
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در پایان عنوان کرد: گفت و گوی 
واقعی که یک طرف موافق و یک طرف مخالف 
دارد ممکن است گاهی از آداب عمومی خارج 
شود و میهمان برنامه مثالً یک عبارتی استفاده 
کــرده باشد که مناسب نباشد، اما این ها در 
حالی است که در آن گفت و گو مثالً یک ساعت 
صحبت شده و حرف های بسیار مهمی زده 

شده است و حتی این عبارت منفی نیز که بیان 
شده برای رساندن یک معنای مهم تر بوده، ولی 
با تعبیر نامناسبی بیان شده است. ما اگر این 
تعبیر را بزرگنمایی کنیم و اصل گفت و گو را به 
محاق ببریم ممکن است پیامدش این باشد 

که اصل برنامه اصالً تعطیل شود. 

گفت وگوی آزاد مستلزم تاب آوری »
نیز هست

الیاس قنبری، سردبیر سابق برنامه زاویــه نیز 
برنامه سازی در حوزه  با اشــاره به سختی های 
ــرادی که در مدیریت رسانه  اف اندیشه گفت: 
تصمیم گیری می کنند باید این را در نظر بگیرند 
که اساساً برنامه گفت و گومحور و مناظره محور 
در اولــویــت هــایــشــان بــاشــد کــه گــویــا این گونه 
نیست. تصمیم  اخیر صداوسیما نیز نشان داد 
بسیار محافظه کارانه در این فضا رفتار می کنند 

و نمی خواهند ریسک کرده 
و پیامدهای آن را بپذیرند. 
به هر حال تمام کسانی 
که کار رسانه ای می کنند 
ــده  ــنــد بــرنــامــه زن مــی دان
چه اقتضائی دارد و این 
ــوده و  قضیه ســابــق دار ب
نخستین بار نیز نیست 
که چنین اتفاقی می افتد. 
مثالً در برنامه زاویه دوره 
ــای  ــه آقـ گــذشــتــه کـ
سردبیر  صــلــواتــی، 
و مجری آن برنامه 
بــود، دکتر محدثی 
بـــرنـــامـــه  آن  در 
آمـــد و حــرف هــای 
تــــــنــــــدی عــلــیــه 
ــان  ــازمـ ــودِ سـ ــ خــ
سیما  و  صـــــدا 
زد و گفت شما 
بــــــــه صــــــــورت 
تیک  سیستما
دستگاه تولید دروغ هستید و خیلی حرف های 
تندی در آنتن زد، اما آیا این موجب عوض شدن 

تیم سردبیری آن برنامه شد؟ 
مستلزم  آزاد  گفت وگوی  داد:  ادامـــه  قنبری 
ــاب آوری نیز هست. شما وقتی می خواهید  ت
باشید  داشته  آزاداندیشی  و  برنامه جنجالی 
از آن سو نیز باید تاب و تحمل هر حرفی را 

داشته باشید. 
نپذیرفتن پیامدهای آزاداندیشی نشان دهنده 
این  اســت.  رسانه  در  مسئولیت پذیری  نبود 
ــه مــا در  نــشــان دهــنــده ایـــن اســـت کــه رســان
اقتصادی ضعیف  و  فشارهای سیاسی  برابر 
است و نمی تواند از خودش مقاومتی داشته 
باشد. رسانه اگر مستقل باشد پای همه چیز 

می ایستد و به راحتی کوتاه نمی آید. 
ــکــه تــلــویــزیــون بــایــد  ــن وی بـــا اشــــــاره بـــه ای
عقب ماندگی اش را در حوزه مباحث اندیشه ای 

از فضاهای مجازی جبران کند، گفت: تلویزیون 
از مدیریت  این نحو  با  و  دارد عقب می افتد 
بیش از پیش نیز عقب خواهد افتاد و نشان 
خواهد داد پلتفرم مناسبی برای آزاداندیشی 
نیست و هر گونه مباحث از این دست به خارج 
از صدا وسیما هدایت خواهد شد. شما وقتی 
تصمیم به ساختن چنین برنامه هایی بگیرید 
باید بدانید این برنامه ها با چه شرایط سختی 
تولید می شوند و آن کارشناس و سردبیر برنامه 
را  برنامه  محتوای  و  نشسته   زحمتی  چه  با 

مشخص کرده اند. 
دعــوت کــردن اندیشمندان علوم انسانی کار 
سختی است. تصمیم اخیر نشان داد افرادی 
که می خواهند در این حوزه کار تولید کنند، 
چقدر بی پشت و پناه هستند و چقدر از آن ها 
حمایت نمی شود. تولیدکننده، این ها را می بیند 
و با خودش می سنجد و می گوید من قرار است 
این همه سختی را تحمل کنم و دست آخر 
نیز این اتفاق بیفتد و رسانه به جای اینکه از 
من حمایت کند دست به توبیخ من بزند. این 
پیام بدی به تولیدکنندگان رسانه به ویژه کسانی 
که می خواهند در حوزه گفت و گو و آزاداندیشی 
کار کنند است. یک نکته دیگر نیز هست و 
آن اینکه نشان می دهد خط قرمزها در فضای 
اندیشه و علوم انسانی ما به طرز عجیبی از 
حــوزه هــای دیگر پــررنــگ تــر اســـت، یعنی گاه 
می بینیم سلبریتی ها هر جور اراجیفی را در 
رسانه می گویند در حالی که ما از دعوت کردن 
اهالی علوم انسانی به رسانه معذوریم. همه 
این ها در حالی است که در فضای اندیشه شما 
باید با آغوش باز عمل کنید و کامالً رخداد بیان 
نظرات را فراهم کنید و آنجا اتفاقاً همه حرف ها 
زده شود. وقتی آن حرف ها در فضای اندیشه 
دیــگــری خــودش  جــای  در  به طبع  نشود  زده 
را خالی می کند و به فضاهای مثالً سیاسی 
تسری پیدا می کند. در حالی که کارکرد مباحث 
اندیشه ای در رسانه همین است یعنی خیلی 
از مباحث باید خودش را اینجا نشان دهد و 

اینجا تخلیه شود.

وقتی حواشی سیاسی برنامه اندیشه ای »زاویه« ،اصلش  را می بلعد

گفت و گو هزینه دارد، گفت وگو نکردن هزینه ای گزاف تر

ع 9
91
13
09

 محسن فاطمی نژاد   اواخر هفته گذشته به واسطه تعابیر نامناسب یکی از 
طرفین گفت وگو در برنامه تلویزیونی زاویه، حواشی مختلفی شکل گرفت. 
پس از این ماجرا بود که رئیس سازمان صداوسیما ضمن اعالم اینکه 
مسئولیت اظهار نظر ها در برنامه زنده بر عهده کارشناسان برنامه است از 
برخورد قاطع با هر گونه قصور و تقصیر سخن به میان آورد؛ مسئله ای که 
بیش از اصل منازعه یعنی تعابیر نامناسب در آن برنامه، خود به دغدغه ای 

میان اهالی علوم انسانی و اندیشه در کشور بدل شد و بسیاری به قربانی 
شدن اصل این برنامه و عوامل آن واکنش نشان دادند. ما در گفت وگو با 
دکتر سینا کلهر، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
و دانش آموخته دکترای جامعه شناسی فرهنگی و الیاس قنبری سردبیر سابق 

برنامه زاویه و دبیر اندیشه خبرگزاری مهر به این موضوع پرداخته ایم. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r

5روزنامـه صبـح ایـران تاریخ حرمتاریخ حرم
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9452 تأمین آب مورد نیاز زائران، پیش از ساخت سقاخانه ها   سه شنبه  7 بهمن 1399 12 جمادی الثانی 1442 26 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره

سنگاب خوارزمشاهی؛ یادگار شیوه کهن 
آبرسانی در حرم

یک بار در همین صفحه و برای 
عــاقــه مــنــدان توضیح دادیـــم که 
اسماعیل طایی،  بنای سقاخانه 
چطور و چگونه ساخته شد؛ البته 
توضیحی که دادیم، خیلی مفصل 
قــرار شد دفعه بعد، بهتر  نبود و 
توضیح دهیم؛ اما فکر نکنید االن 
دفعه بعد است! می خواهیم کمی 
در تاریخ به عقب برگردیم و برویم 

به سراغ زمانی که هنوز سقاخانه ای به این شکل و شمایل در حرم نبود و آب 
مورد نیاز زائران، به شیوه و روشی دیگر تأمین می شد. ساختار و روشی که 
گذشتگان ما برای آبرسانی به زائران ایجاد کرده  بودند، تفاوت زیادی با همین 
سقاخانه ها نداشت؛ ولی در آن زمان از وسیله ای برای عرضه آب استفاده 
می شد که نامش را »سنگاب« گذاشته  بودند. سنگاب ، معموالً ظرف  بسیار 
بزرگی بود که از سنگی یکپارچه تراشیده می شد و برای ذخیره کردن آب 
و استفاده از آن مورد بهره برداری قرار می گرفت. سنگاب ها، معموالً طوری 
تراشیده می شدند که امکان تمیز کردن و دسترسی به آن ها ساده و سریع 
باشد. این وسایل، بیشتر در قالب وقف و نذر در اختیار حرم یا هر مکان 
مذهبی دیگری قرار می گرفت. مکان قرار گرفتن سنگاب، معموالً جایی بود 
که امکان رسیدن به آب کمتری داشت. مثاً مکانی که نهر آب یا آب انبار 
در نزدیکی آن نبود. اما این قاعده خیلی هم عمومیت نداشت؛ گاهی پیش 
می آمد که سنگاب را نزدیک نهر آب قرار می دادند تا روند پر کردن آن، ساده تر 
باشد. یکی از سنگاب های مشهوری که خوشبختانه هنوز هم می توانید 
با مراجعه به موزه آستان  قدس رضوی، آن را ببینید و شاهکار اجدادی 
خودتان را تحسین کنید، سنگاب معروف به »سنگاب خوارزمشاهی« است.

شمایل سنگاب خوارزمشاهی»
زائــران  نیاز  رفــع  بــرای  ــزار  اب یک  آنکه  از  بیش  خوارزمشاهی،  سنگاب 
از سنگ  ایــن سنگاب،  اســـت.  و جـــذاب  کــار هنری بدیع  یــک  بــاشــد، 
ــراف  ــده؛ هــمــان ســنــگــی کــه مــعــادن آن در اطـ »هـــرکـــاره« ســاخــتــه شــ
دیزی های  آن  از  استفاده  با  خبره،  سنگتراشان  و  اســت  ــاد  زی مشهد 
دارد و سوغاتی  بـــازار خــوبــی هــم  کــه  دیــزی هــایــی  مــی ســازنــد؛  سنگی 
ــرضــا)ع( مــحــســوب مــی شــود. ــواه بــســیــاری از زائـــــران مــشــهــدال دلـــخـ

 
یک سنگاب با دو تاریخ!»

روی سنگاب، دو تاریخ 597 و 610 هـ.ق را حک کرده اند  که نشان دهنده 
ساخت آن در دوره حکومت خوارزمشاهیان است. با بررسی نوع خط و 
متن کتیبه ها و وقایع تاریخی این دوره، نتیجه می گیریم که کار ساخت 
سنگاب در سال نخست، یعنی 597 هـ.ق )579 خورشیدی – تقریباً 819 
سال پیش(، به سفارش محمد بن حیدر موسوی که احتماالً از سادات 
علوی مورد احترام بوده، شروع شده  است؛ ردیف اول کتیبه های فوقانی، 
از  یعنی همین سال شروع می شود.  آن،  تاریخ  ماده  و  احادیث  شامل 
محتوای ردیف دوم کتیبه معلوم می شود که در همان زمــان، محمد و 
احمد سنگتراش، آن را حجاری کرده اند. اما ظاهراً پس از این تاریخ، حد 
فاصل سال های 600 تا 610 هـ.ق، سنگتراشی به نام محمد بن احمد، 
 592( هـــ.ق   610 ســال  در  که  داده  انجام  کارهایی  روی سنگاب  دوبــاره 

خورشیدی -  تقریباً 806 سال پیش( به پایان رسیده  است. 

ارادت خانوادگی همسر شاهرخ تیموری، مقدمه ساخت مسجد جامع مشهد شد   

افتتاح مسجد گوهرشاد؛ یک گزارش 600 ساله!

آبرسانی درحرم مطهر

شاهرخ تیموری و افتتاح مسجد گوهرشاد  نویسنده »مطلع الشمس« نقل می کند، روز 12 شعبان، به دعوت همسرش راهی مسجد گوهرشاد شد تا در مراسم افتتاح آن حضور یابد. افتتاح در شرایطی 
انجام شد که هنوز بخش های کوچکی از کار ساخت و تزئین باقی مانده بود. با این حال، شاهرخ تیموری از بنای مسجد گوهرشاد بسیار خوشش آمد و معمار را تحسین کرد و به او پاداش داد. در این مراسم، 

افزون بر شاهرخ، ظاهراً پسرش بایسنغرمیرزا که در هنر خطاطی سرآمد روزگار بود و کتیبه روی گنبد مسجد گوهرشاد با هنر وی خلق و رسم شد هم، حضور داشت.

 ارادت خانوادگی»
به ثامن الحجج)ع(

گوهرشاد  می گویند ساخت مسجد 
ــول کــشــیــد؛ یــعــنــی از  ــال طــ 12 ســ
همسر  خاتون،  گوهرشاد  که  زمانی 
فرهنگ دوست و خیراندیش شاهرخ 
ــمــوری تــصــمــیــم بـــه ســاخــت آن  ــی ت
معمار  شیرازی،  قوام الدین  و  گرفت 
چیره دست آن دوران، کار را عهده دار 
شد، تا زمانی که رسماً افتتاح مسجد 
نمازهای  بــرگــزاری  و  کردند  اعــام  را 
به  شمایلی  و  شکل  آن  در  یومیه 
خــود گرفت، 12 ســال طــول کشید؛ 
بـــرای خـــودش مــدت زیـــادی اســت، 
اما به صبر کردنش می ارزید. ارادت 
رضـــا)ع(،  امــام  به  خاتون  گوهرشاد 
خانوادگی بــوده  اســت؛ مــادرش هم 
از  پــس  و  عــاقــه ای داشـــت  چنین 
توسط دخترش در حرم  درگذشت، 
شـــد. شاید  مــدفــون  رضـــوی  مطهر 
همین ارادت همسر بود که شاهرخ 
امام  آستان بوسی  به  را هم  تیموری 
آنکه  با  و  کرد  عاقه مند  هشتم)ع( 
مقر حکومتش در هرات قرار داشت، 
به  و  به مشهد می آمد  و بی گاه  گاه 
ــارت حـــرم رضــــوی مــی شــتــافــت.  ــ زیـ
نقل می کنند که شاهرخ، در بیشتر 
نبردهایش، پیش از حرکت به سوی 
میدان کارزار، سری به مشهد می زد و 
برای موفقیتش دعا می کرد و متوسل 
به امــام رضــا)ع( می شد. او از سال 
ساله  هر  تقریباً  بعد،  به  هـــ.ق   809
سفری به مشهد داشت که مرحوم 
کتاب  در  رضوی  مدرس  محمدتقی 
مشهد«،  وقایع  »سالشمار  ارزشمند 
به آن اشاره کرده  است. بدون تعارف، 
باید اقدام های شاهرخ و همسرش را 
در آبــادی و عمران شهر مشهد، در 
ــن دوره تــاریــخــی، مــؤثــر دانــســت. ای

مراسم افتتاحیه»
پس از این مقدمه، برگردیم به سال 
821 هـ.ق که مصادف است با 798 
به  کــه  شعبان   12 روز  خــورشــیــدی؛ 
روز  بیستمین  با  برابر  زیاد،  احتمال 
بوده است.  از شهریور ماه آن سال 
وارد  تیموری  شــاهــرخ  روز،  ایــن  در 
به  نکنید  فکر  البته  شـــد؛  مشهد 
عادت همیشگی اش آمده بود تا به 
زیارت برود؛ خیر! این بار به سفارش 
و تقاضای همسر مکرمه آمده بود تا 

ایشان  به خرج  بنایی که  افتتاح  در 
ساخته شده  بود، شرکت کند و این 
گوهرشاد  جامع  مسجد  همان  بنا، 
با نزدیک به 8هــزار و 800 مترمربع 
اوایــل  تقریباً  شــاهــرخ  بــود.  وسعت 
بــه سمت  مـــاه شــعــبــان ســـال 821، 
ورود،  از  پس  و  کــرد  مشهد حرکت 
ــود، بــه زیــارت  چــنــان کــه عــادتــش بـ
رفــت و مدتی را هــم بــه عــبــادت در 
گوشه ای گذراند. در همین سفر بود 
از طا را که  که دستور داد قندیلی 

3هــزار مثقال وزن داشت و او برای 
زیر  داده  بــود،  مطهر سفارش  حــرم 
روضه منوره بیاویزند. سپس، چنان 
نقل  »مطلع الشمس«  نویسنده  که 
دعوت  به  شعبان،   12 روز  می کند، 
گوهرشاد  مسجد  راهــی  همسرش 
آن حضور  افتتاح  مراسم  در  تا  شد 
انجام شد  در شرایطی  افتتاح  یابد. 
کار  از  کوچکی  بخش های  هنوز  که 
با  بــود.  ساخت و تزئین باقی مانده 
بنای  از  تیموری  حــال، شاهرخ  ایــن 

خوشش  بسیار  گــوهــرشــاد  مسجد 
آمد و معمار را تحسین کرد و به او 
پاداش داد. در این مراسم، افزون بر 
شاهرخ، ظاهراً پسرش بایسنغرمیرزا 
که در هنر خطاطی سرآمد روزگار بود 
و کتیبه روی گنبد مسجد گوهرشاد 
هم،  شــد  رســـم  و  خلق  وی  هنر  بــا 
حضور داشت. گوهرشاد خاتون در 
همین مراسم، از قوام الدین شیرازی، 
او  به  و  معمار مسجد قدردانی کرد 
مأموریتی دیگر برای ساخت ابنیه در 

هرات که در آن زمان پایتخت ایران 
محسوب می شد، سپرد. 

نتایج افتتاح مسجد گوهرشاد»
شــاهــرخ  تصمیم  از  بــشــنــویــد  امـــا 
مراسم  در  از شرکت  پس  تیموری؛ 
از  که  او  گوهرشاد؛  مسجد  افتتاح 
انتظام ساختمان  و  معماری  سبک 
ــود، تصمیم گرفت  بــه وجــد آمــده  ب
در مشهد دست به کارهای عمرانی 
گسترش  را  ســاز  و  ساخت  و  بزند 
او،  دهــد. به همین دلیل، به حکم 
در شرق مشهد، طرح باغی عالی و 
آن، مکانی  تا در  ایرانی ریخته شد 
برای اقامت وی ساخته شود. برخی 
معتقدند که این باغ، همان چهارباغ 
از آنجا که محل  اما  معروف است؛ 
حاشیه  در  قدیم،  چهارباغ  تقریبی 
کوچه ای به همین نام، در باالخیابان 
بــوده، به احتمال زیــاد، این باغ، آن 
باغ نباشد! اقدام شاهرخ موجب شد 
که دیگر امرای تیموری هم دست به 
کار شوند و به فعالیت های عمرانی 
در مشهد بپردازند؛ همان  طور که در 
حدود 150 سال بعد، اقدام شاه عباس 
ــق  یــکــم در ایـــن زمــیــنــه، ســبــب رون
فعالیت هایی از این دست در مشهد 
و به وسیله صاحب منصبان او شد. 
یکی از افرادی که در دوره شاهرخ، 
دست به ساخت بنا در مشهد زد، 
امیرغیاث الدین شاه ملک بود که از 
آثــاری که در مشهد ساخت،  میان 
مسجد  عنوان  با  که  دفنش  محل 
72 تن در انتهای بازار فرش فروشان 
در  او  ــت.  اســ مــعــروف  دارد،  ــرار  ــ ق
 11 در  پیکرش  و  درگذشت  خــوارزم 
ربیع االول سال 829 هـ.ف )بهمن ماه 
بــه مشهد حمل  804 خــورشــیــدی( 
و در محل تعیین شــده، دفن شد. 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم پری بیگدلی آذری  بموجب درخواس��ت 1/6343-1399/04/10اعالم داش��ته اس��ت  که س��ند مالکیت 
یک دانگ و نیم مش��اع  از شش��دانگ پالک10613/32/428-اصلی واقع در بخش ثبت یک قم در صفحه 34 
دفتر204ذیل ثبت 31196 به نام محمد س��هید مقدم  ثبت و س��ندمالکیت 3/132370صادر و تس��لیم شده 
است  سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 70809-1381/09/14 دفتر 12 قم به ایشان )پری بیگدلی 
آذری( منتقل شده است .سپس از طرف ایشان اعالم گردیده است سند مالکیت مزبور به علت جابجای مفقود 
گردیده است که درحال حاضر در این اداره درشرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد،لذا مراتب باستناد تبصره 
2 از  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به آن دفترخانه ابالغ می شودکه در دفتر مربوط ثبت  که چنانچه مابین 
بخواهند به وس��یله س��ند مالکیت اولیه  ی��ا المثنی معامله ای انجام دهند قبل از انج��ام معامله وضعیت ملک 
استعالم  و در صورت نبودن مانع  نسبت به تنظیم سند برابر مقررات اقدام شود  و درصورت ارائه سند مالکیت 

اولیه عین سند مذکور را اخذ و به این اداره ارسال دارند./آ
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  م الف: 13657

سرپرست اداره ثبت اسناد منطقه یک قم - داود فهیمی نیک   آ-9911292

آگهی فقدان سند مالکیت 
آق��ای غالمحس��ین مرش��دیان راد  فرزند علی اکبر   با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هودی اعالم داش��ته  که 
س��ند مالکیت شش��دانگ پ��الک159 فرعی10251اصل��ی قطعه166واق��ع در بخش ثبت یک ق��م درصفحه 
477دفتر341  ذیل ثبت  53703 به موجب س��ند قطعی 98901مورخ1375/05/31 دفترخانه 2 قم  به نام 
آقای غالمحس��ین مرشدیان راد فرزند علی اکبر به ش��ماره ملی0384079407 ثبت و سند مالکیت به شماره 
مسلس��ل 181839تسلیم شده است .. لذا مراتب باس��تناد تبصره 1 اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند 
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید 
اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی قرار گیرد بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد .
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( م الف: 13573  آ-9911293

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم - داود فهیمی نیک   

آگهی مزایده مال غیر منقول کالسه 9900002
به موجب شماره پرونده اجرائی کالسه 9900002 واحد اجرای درگز خانم- معصومه ایمانی نام پدر:عزیز تاریخ 
تولد:1362/10/14 ش��ماره ملی:5228051724 شماره شناسنامه:7086 به علیه- حسین علی نجفی کاهو نام 
پدر:علی تاریخ تولد:1360/11/22 ش��ماره ملی :0779852370 شماره شناسنامه :21 به استناد- سند ازدواج 
:ش��ماره سند :4233,تاریخ سند:1383/03/07,دفترخانه صادرکننده:دفتر خانه ازدواج 91 شهر چناران استان 
خراس��ان رضوی بابت مطالبه- وصول مهریه:1/304/000/000 ریال,ش��رح:تعداد بیست )20( عدد سکه کامل 
بهار آزادی از دویس��ت )200( عدد س��که کامل بهار آزادی اجراییه تحت کالس��ه 9900002 صادر نمود که 
اجراییه در تاریخ 1399/02/28 ابالغ گردید و س��پس بنا به درخواس��ت بستانکار اموال مدیون از جمله پالک 
ثبتی 4 )چهار(فرعی از 233)دویس��ت و س��ی و س��ه( اصلی بخش هفت قوچان واقع در روستای کاهو منطقه 
موسوم به کالته تبرکاهو و پالک 100 از 64 فرعی )صد از شصت و چهار(از 233 اصلی)دویست و سی و سه( و 
حدود اجمالی آن عبارت است از:حدود پالک چهار فرعی از دویست و سی و سه اصلی عبارت است از:شماالً:در 
چهار قس��مت اول مرزیس��ت به طول 19 متر به کوچه احداثی دوم مرزیست اشتراکی به طول 7 متر به شماره 
پنج فرعی سوم مرزیست اشتراکی به طول 23 متر به شماره پنج فرعی چهارم مرزیست اشتراکی به طول 5/50 
متر به شماره هفت فرعی ؛شرقاً:مرزیست به طول 85 متر به سیالبه,جنوباً:فاقد حد ؛غرباً:مرزیست اشتراکی به 
طول 65 متر به شماره نود و شش فرعی؛حدود پالک صد از شصت و چهار فرعی از دویست و سی و سه اصلی 
عبارت است از:؛شماالً:در چهار قسمت اول مرزیست اشتراکی به طول 9/50 متر به شماره شصت و چهار فرعی 
دوم مرزیس��ت اش��تراکی به طول 29/50 متر به شماره ش��صت و چهار فرعی سوم مرزیست اشتراکی به طول 
84/50 متر به شماره شصت و چهار فرعی چهارم مرزیست اشتراکی به طول 42 متر به شماره شصت و چهار 
فرعی ,شرقاً:مرزیست به طول 44/50 متر به کال,جنوباً:در دو قسمت اول مرزیست به طول 45 متر به کال دوم 
مرزیست اشتراکی به طول 155 متر به شماره شصت و چهار فرعی,غرباً:در دوقسمت که قسمتهای اول و دوم 
آن ش��مالی اول مرزیس��ت به طول 25 متر به راه عمومی دوم مرزیس��ت به طول 57/50 متر راه عمومی که به 
تقاضای بس��تانکار در کالسه مذکور تعرفه و توقیف گردیده است. که برابر نظر کارشناس رسمی به شرح:قطعه 
اول:ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه محوطه دارای پالک ثبتی 4)چهار(فرعی از 233 )دویست و سی و سه 
( اصلی بخش هفت قوچان به مس��احت کل 1995 متر مربع واقع در روس��تای کاهو منطقه موس��وم به کالته 
تب��ر کاهو و نقط��ه مختصاتی 673017-4147873 به صورت محوطه و یک باب خانه باغی به همراه حیاط به 
میزان اعیانی 80 متر مربع به صورت سازه دیوار گلی قدیمی با سقف چوبی و قسمتی هم به عنوان باغ میمی 
آبی جوان و با رده مش��روب از چش��مه موس��وم به کالته تبر واقع در حاش��یه راه کالته ,قطعه دوم :ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری زراعی دارای پالک ثبتی 100 از 64 فرعی )صد از ش��صت و چهار(از 
233 اصلی )دویست و سی و سه(بخش هفت قوچان به مساحت کل 10500 متر مربع واقع در روستای کاهو 
منطقه موس��وم به کالته تبرکاهو و نقطه مختصاتی 674157-4148942  به صورت یک قطعه زمین مزروعی 
آبیزار مش��روب از چش��مه موسوم به تبربا بررسی کلیه مش��خصات امالک مورد نظر و موقعیت مکانی و قیمت 
منطقه ای امالک ارزش قطعه اول با کلیه مش��خصات 90/000/000 تومان و ارزش قطعه دوم 70/000/000 
ری��ال و مجموعا 160/000/000 تومان براب��ر 1/600/000/000 ریال ارزیابی گردید.مزایده شش��دانگ پالک 
مذکور به مبلغ 1/600/000/000 ریال )یک میلیارد و شش��صد میلیون ) از س��اعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
1399/11/18 در واحد اجرای اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده 
به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 1/600/000/000 ریال )یک میلیارد و شش��صد میلیون ریال( ش��روع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی و به نحو واریز میزان 10 درصد پایه مزایده نقداًو الباقی ظرف مدت یک ماه واریز 
گردد فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایدهدارای آنها باشدو نیز بدیهی های  مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده   اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و 
نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می گردد ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9911290
مدیریت اداره ثبت اسناد درگز- ناصر حسن زاده

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده ی اجرایی کالسه 9900110 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی و حقوقی باخرز، موضوع 
نیابت شماره 980169 واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تربت جام نظر به اینکه محکوم علیه آقای 
حمیدرضا اسدی فرزند رحیم محکوم به پرداخت مبلغ 1249370000 تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه در حق محکوم لها آقایان حس��ینعلی امیری و غالمرضا رس��ولی گردیده که تا کنون مبلغ 150میلیون تومان 
پرداخت نموده و جهت پرداخت الباقی آن یک واحد دامداری به مساحت، عرصه محصور شده موازی 1400مترمربع 
و عرصه غیر محصور حدود 600مترمربع که جمعا اعم از محصور وغیر محصور 2000متر مربع می باشد، معرفی و 
توقیف گردیده، ملک مذکور توسط هیئت سه نفره کارشناسان به مبلغ 3950000000 ریال برآورد قیمت گردیده 
و مقرر گردیده در مورخه 99,12,6 س��اعت 10 الی 10:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
باخرزاز طریق مزایده به فروش برسد.متقاضیان خرید جهت بازدید از ملک مورد مزایده می تواند ظرف مهلت 5 روز 
قبل از برگزاری مزایده با مراجعه به نشانی ملک از آن بازدید نمایند تا با تودیع10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده 
ش��رکت نمایند.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
گردید، خریدار باید ده درصد قیمت پایه را فی المجلس به عنوان س��پرده در صندوق دادگس��تری تودیع و ما بقی 
آن را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد تخلیه و 
تحویل ملک تابع مقررات است و ربطی به این اجرا ندارد. ملک معرفی شده واقع در روستای آویان و متعلق به آقای 

حمیدرضا اسدی می باشد.
مشخصات ملک با توجه به نظر کارشناسان به شرح ذیل می باشد 

مشخصات اعیان . اعیان احداثی در ملک موصوف به شرح ذیل می باشد 
الف: انبار علوفه به مساحت 65 متر مربع با دیوار باربر و سقف سبک ، ورق فلزی به ارتفاع متوسط 4,5 متر مربع فاقد در ورودی 
ب: س��اختمان مس��کونی و سرویس به مس��احت 38 متر مربع با دیوار باربر و سقف طاق ضربی و اندود گچ و خاک 

ونمای آستر سیمان 
ج: اسطبل به انضمام شیردوشی به مساحت 345 مترمربع ایرانیت پوش به ارتفاع متوسط 3,20 متر با 9 عدد خرپای قوطی 
د: 25 متر انبار با سقف سبک به انضمام باربند به مساحت 500 متر مربع دارای نرده و آخور با انشعاب آب و برق و 

دوربین مداربسته و دیوار پیرامون به ارتفاع متوسط 2,20 متر که از سمت داخل آستر سیمان است.
ملک فوق از قرار هر متر مربع عرصه 1000000 ریال و اعیان و امتیازات )آب ، برق سه فاز و دوربین مداربسته،( به 

شرح مذکور به مبلغ1950000000 ریال جمعا به مبلغ 3950000000 ریال برآورد گردیده اند. آ-9911288
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز علی کاظمی

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای حسین قانع زاده    دارای شناسنامه 1050042697  به شرح دادخواست به کالسه   489  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی قانع زاده    به شناسنامه   15  
در تاریخ  1399/10/21  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  حسین قانع زاده   فرزند محمد علی کدملی 1050042697  ت.ت  1368/1/1   نسبت فرزند مرحوم 
2.  فاطمه قانع زاده  فرزند محمد علی کد ملی 5749034011 ت.ت   1353/1/3  نسبت فرزند مرحوم

3.علی قانع زاده فرزند محمد علی کد ملی 5749037177     ت.ت  1358/6/30  نسبت فرزند مرحوم   
4.  سکینه قانع زاده فرزند محمد علی کد ملی 5749037568   ت..ت  1361/5/2  نسبت فرزند مرحوم
5 . محمد قانع زاده فرزند محمد علی کد ملی 5749857050   ت.ت  1363/1/10  نسبت فرزندمرحوم

6 خدیجه قانع زاده فرزند محمد علی کد ملی 5749908003    ت.ت   1365/10/1    نسبت  فرزند  مرحوم
7 . حسن قانع زاده فرزند محمد علی کد ملی 1050197704   ت.ت  1369/1/1   نسبت  فرزند    مرحوم 

8  زهرا  بوژمهرانی فرزند محمد حسن کد ملی 5749624374  ت.ت  1332/1/1  نسبت همسر مرحوم       
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ-9911285                                                                                                         

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرخرو  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای جواد  رحمانی  دارای شناس��نامه   5749212823  به ش��رح دادخواست به کالسه  488  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اسمعیل رحمانی   به شناسنامه   10  در 

تاریخ  1399/8/19   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   جواد رحمانی   فرزند اسمعیل   کد ملی  5749212823 ت.ت  1358/1/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  حیران  رحمانی     فرزند اسمعیل    کد ملی  5749782786 ت.ت  1359/4/5   نسبت فرزند مرحوم 
3.  بتول رحمانی    فرزند  اسمعیل   کد ملی  5749727254  ت.ت 1348/6/20  نسبت فرزند مرحوم    

4.  ام البنین  رحمانی   فرزند اسمعیل    کد ملی   5749839702  ت.ت  1362/2/1   نسبت فرزند مرحوم
5 .فاطمه  رحمانی   فرزند اسمعیل  کد ملی   5749205525   ت.ت  1354/1/10  نسبت فرزند  مرحوم

6. زهرا  رحمانی    فرزند اسمعیل   کد ملی   5749723739 ت.ت  1347/5/1  نسبت  فرزند  مرحوم
7 . صدیقه  رحمانی  فرزند  اسمعیل    کد ملی  5749185583 ت.ت 1343/6/20  نسبت  فرزند  مرحوم          

8 . حبیبه  رحمانی   فرزند یوسف  کد ملی   5749174174ت.ت  1327/2/10 نسبت همسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.           آ-9911287                                                                                                   

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی بهجتی زوارم فرزندغریب  رضا به ش ش 32 به اس��تناد دو برگ استش��هادیه تایید ش��ده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 4 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل مسکونی  بشماره پالک 2157فرعی 
از25اصلی واقع در قطعه 2 شیروان بخش5قوچان به آدرس زوارم که متعلق به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود 
ش��ده اس��ت با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 223622سری ج96 ذیل دفتر 
الکترونیک بش��ماره 139720307114002997 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است سپس برابراسنادرهنی 
شماره 10227- 1397/07/17و10367- 1397/08/07در رهن پست بانک مجموعأ به مبلغ 2/300/000/000ریال 
قرارگرفته اس��ت .لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 

میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی 
ظرف10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9911282
تاریخ انتشارآگهی:99/11/06

             اکبر اقبالی -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 139960318002005730 مورخ 1399/09/24 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان بندر انزلی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای س��تار جعفری فرزند جعفر به شماره شناس��نامه 526 کد ملی 2301653791 در ششدانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل بر ساختمان مسکونی با کاربری انباری به مس��احت 180 مترمربع در قسمتی از پالک 2 و 3 فرعی از 
645 اصلی بخش 8 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که ش��ماره پالک فرعی 6492 فرعی برای آن در نظر گرفته ش��ده 

است ، محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که هر کس نس��بت به صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 2916 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/07       آ-9910767
عباس نوروزی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره 139960318002005702 مورخ 1399/09/22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرس��تان بندر انزلی تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای ستار جعفری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 526 کد ملی 2301653791 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 70 با کاربری تجاری و انباری در قسمتی از پالک 2 و 
3 فرعی از 645 اصلی بخش 8 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که شماره پالک فرعی 6493 فرعی برای آن در نظر گرفته 

شده است ، محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که هر کس نس��بت به صدور 
سند مالکیت بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 2918 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/07        آ-9910769

عباس نوروزی -  رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

هیات 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 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004517 مورخ  08/ 10/ 1399 هیات 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 فرهاد اصغری اسفهرود فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 5  صادره از 
بیرجند و کد ملی 0652423981  درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 251/16 متر مربع پالک 399- 
فرعی از 426- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت ابوالمحمد شفیعی 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910693
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/21   تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/11                          

علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات 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 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004516 مورخ  08/ 10/ 1399 هیات 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 علی وطن خواه فرزند صفر بشماره شناسنامه و کد ملی 0640098940 
صادره از بیرجند درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 122/68 متر مربع قسمتی از پالک 1402- اصلی و 
غیره که با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان پالک 1554-اصلی تجمیع گردیده اند ، واقع در خراسان جنوبی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای محمدعلی منصف محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9910694

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/21   تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/11                          
علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 139960308308000139  مورخه 99/08/17 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی زارعی فرزند غالم بشماره شناسنامه 2 صادره از در یک قطعه زمین مشتمل بر 
تاسیسات مرغداری به مساحت 13164/31 متر مربع تحت عنوان پالکهای 5 و 6 فرعی از 368� اصلی واقع در بخش 
4 سربیشه روستای مختاران خریداری از مالک رسمی آقای محمد باقر ناصح محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910744

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/07                          

محمد حسین مصلحی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی 
آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 139960307114002469 آقای محمدخداخواهی فرزند حسین در ششدانگ یک باب دامداری 
به مس��احت 680 متر مربع قس��متی از پالک 16فرعی از5 اصلی میرزابیک واقع خراس��ان شمالی بخش 5قوچان 

خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی دامداران
2- برابررأی شماره 139960307114002305 آقای  علی نوریان شیروان فرزند  غالمرضا در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به  مس��احت 77479/34 متر مربع قس��متی از  پالک یک اصلی سه یک آب به استثناء ثمن اعیان 

خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی نوریان
3-برابررأی ش��ماره 139960307114002164  آقای غالمرضانوریان  فرزند محمدعلی  در شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مس��احت 68031/96 متر مربع قس��متی از پالک یک اصلی س��ه یک آب به استثناء ثمن اعیان 

خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی نوریان
4-برابررأی شماره139960307114002162   آقای غالمرضانوریانفرزند   محمدعلی درششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 74491/60 مترمربع قسمتی پالک یک اصلی سه یک آب به استثناء ثمن اعیان خریداری از 

مالک رسمی آقای محمدعلی نوریان
5- برابررأی شماره 139960307114002163  آقای غالمرضانوریان فرزند محمدعلی درششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت60545مترمربع  قسمتی ازپالک یک اصلی سه یک آب به استثناء ثمن اعیان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمدعلی نوریان
6- برابررأی شماره139960307114002165آقای علی نوریان شیروان فرزندغالمرضا درششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مس��احت88892/65مترمربع قس��متی از پالک یک اصلی سه یک آب به استثناء ثمن اعیان خریداری 

ازمالک رسمی آقای محمدعلی نوریان
- 7  برابر رأی شماره139960307114002454آقای حجت آیتی فرزندرشیددرششدانگ یکباب منزل به مساحت 
122مترمربع قس��متی ازپالک 352و353فرعی از2اصلی مزرعه حصار واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت خانم 

فاطمه ابراهیمی
- 8  برابر رأی شماره 139960307114002635آقای سعیدتألهی فرزند محمدحسن درششدانگ یکباب منزل به 
مساحت101/78مترمربع قسمتی ازپالک1654فرعی از2اصلی مزرعه حصار واقع دربخش5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای محمدحسن تألهی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9910751
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/07
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004596 مورخ  15/ 10/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا دره میرکی  فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 5 و کد ملی 
0652426344  درششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 483/97 متر مربع پالکهای شماره 2 و 3 فرعی از 215- 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حسن گدادره میرکی و غیره محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910714
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 07 /1399/11                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 محمدحسین نیکبخت   بیش از 600 سال از افتتاح مسجد جامع گوهرشاد 
می گذرد؛ مسجدی که از نظر نوع بنا و معماری شهرتی جهانی دارد. با این حال، 
آنچه بیش از همه درباره این بنای بسیار معظم حرم رضوی به چشم می آید، 
اظهار ارادت یک بانوی خیراندیش به آستان نواده رسول خدا)ص( است. بر 
اساس برخی برآوردها، این مسجد گنجایش بیش از 15 هزار نمازگزار را دارد 

و زیربنای آن، چیزی در حدود 9 هزار و 400 متر مربع است. کافی است در 
فضای مجازی، مختصر جست وجویی داشته باشید تا رقم های شگفت انگیزی 
مانند این را، پیدا کنید. اما آنچه جذاب است و کمتر شنیده شده، ماجرای 
افتتاح این مسجد بزرگ است که شاید کمتر کسی از آن اطالع دقیق داشته 
باشد؛ اما می توان از البه الی متون تاریخی، ردی از مراسم افتتاحیه آن گرفت. 
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صرفه جویی 8 میلیاردی با خودکفایی بنزین   علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت: در سال 96 مجموع تولید بنزین کشور 59میلیون لیتر بود و در این سال، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 3میلیون لیتر بنزین در روز تولید می کرد. به گزارش تسنیم، وی 
افزود: در سال 98 متوسط تولید بنزین کشور به 107میلیون لیتر در روز رسید که نیازمند 120میلیون لیتر ظرفیت عملیاتی است. اگر در تولید بنزین خودکفا نمی شدیم، روزی 20میلیون دالر، ماهانه 600میلیون دالر و در سال 8میلیارد دالر ارز از کشور برای واردات بنزین خارج می شد؛ این در حالی است 

که در سال گذشته کل واردات کاالهای اساسی ایران 10میلیارد دالر بود. وی ادامه داد: با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ایران در سال 97 از واردات بنزین بی نیاز شد و در شهریور سال 98 به  عنوان صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح شدیم.

بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات   
اقتصادی بودجه سال آینده هشدار داده اند 
و مجلس نیز پیشنهاد هایی را برای اصالح 
یـــا دســـت کـــم کــاهــش تــبــعــات اقــتــصــادی 
این  از  بودجه 1400 مطرح می کند. برخی 
همانند  زیرساختی  مسائل  پیشنهادها 
مالیات است  اما چرا  تاکنون پیشنهادهای 
نشده  عملیاتی  مالیات  مثل  زیرساختی 

است؟
در دو، سه سال اخیر و پس از خروج آمریکا 
از برجام، فشارها و تحریم های نفتی تشدید 
و در پی آن درآمدهای نفتی به  شدت کاهش 
بــود دولــت در حوزه  ایــن  انتظار بر  یافت. 
ایجاد فرایندهای جدید مالیاتی فعال تر و 
مؤثرتر عمل کند و براساس هدفی که در 
چندین دهه و در اسناد مختلف باالدستی 
و قوانین جاری کشور مطرح می شد، بتواند 
سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی 
را کاهش دهد و تکیه هزینه های کشور بر 
منابع پایین تر از جنس درآمدهای مالیاتی 
اینکه  دلیل  به  متأسفانه  کند.  محقق  را 
مسئوالن اجــرایــی هــمــواره درصــدد کسب 
درآمدهای خام و سهل الوصول نفتی بودند، 
هیچ وقت ایــن عــزم و اراده در آن هــا وجود 
نداشت تا درآمدهای نفتی را کنار بگذارند 
و روی درآمدهای پایداری همچون مالیات 
سرمایه گذاری کنند و از آن بهره ببرند. زمانی 
درآمدهای  و  افتاد  اتفاق  ماجراها  ایــن  که 
پیدا  کاهش  تحریم ها  فشار  اثــر  بر  نفتی 
کرد، همه انتظار داشتند فشارها به  نوعی 
اقدام های دولت را به  صورت ناخودآگاه به 
پایدار  بر کسب درآمــدهــای  تمرکز  سمت 

متأسفانه چنین  امــا  ببرد، 
موضوعی رخ نداد.

مشخصاً در حوزه مالیاتی از 
جمله ایجاد پایه های جدید 
مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی 
یا ساماندهی معافیت های 
مالیاتی، عمالً هیچ اقدامی 
ــورت  ــ تــــوســــط دولــــــــت صـ
نــگــرفــت. حــتــی مــصــوبــات 
مربوط به مالیات بر خانه ها 

و خودروهای لوکس هم که در مجلس و با 
فشار نمایندگان تصویب گردید، آیین نامه 
اجرایی آن با تأخیر بسیاری از سوی دولت 
نوشته شد. در حال حاضر با گذشت حدود 
11 ماه از سال جاری، هنوز قانون مالیات بر 
نشده؛  اجرایی  لوکس  و خانه های  خــودرو 
بنابراین باید گفت از همان ابتدا در دولت 
عزم و اراده ای برای ساماندهی نظام مالیاتی 
و تکیه بیشتر منابع عمومی بر نظام مالیاتی 
وجود نداشته است. از سمتی هم شاهد 
ایــن واقعیت تلخ بودیم که دولــت در سه 
سال اخیر هیچ گاه لوایح اصالح مالیاتی را 
ــه نکرد و هر زمانی هم که  به مجلس ارائ
مجلس می خواست این موضوع را به  عنوان 
طرح پیش ببرد و در قوانین مالیاتی اصالح 
ایجاد کند، دولت با بهانه اینکه خودم در 
حال تهیه و تکمیل الیحه آن هستم، جلو 
پیشبرد کار را گرفت. همچنین دولــت در 

قوانین بودجه نیز با این بهانه که اصالح 
رخ  دائمی  قوانین  در  باید  مالیاتی  قوانین 
بــا رونـــد قانونی مجلس  بــه  نوعی  بــدهــد، 
مخالفت کرد که در نتیجه آن جلو اصالح 

نظام مالیاتی گرفته شد.

نــحــوه  بــودجــه نــویــســی کــشــور یکی از   
انتقادات کارشناسان است، یعنی مشخص 
نیست بودجه کشور چگونه توسط دولت 
نوشته و مجلس هم نظارت کند. چگونه 

می توان بودجه نویسی را اصالح کرد؟
قانون برنامه وبودجه مصوب سال 51، مبنای 
حقوقی ارائــه لوایح بودجه و قانون اساسی 
اســت. با وجــود همه تحوالتی که در این 
سال ها در حوزه مالی و اداره بخش عمومی 
کشور اتفاق افتاده، ما هیچ گونه تغییری را از 
سال 51 تاکنون در نظام حقوقی بودجه ریزی 
الزامات  از  یکی  بنابراین  نــداده ایــم؛  کشور 
اصالح در نظام بودجه ریزی کشور، اصالح 
البته  قانون برنامه وبودجه سال 51 اســت. 
اصالح این قانون مسیر دشواری را پیش رو 
دارد و علتش ایــن اســت که اصــالح نظام 
بودجه ریزی در نظام بروکراسی کشور اشتباه 
خلق می شود. در واقع آن برداشتی که تا 
حدودی بین دست اندرکاران بودجه کشور 
دولت  و  برنامه  ســازمــان  در  به خصوص  و 
عمومیت دارد، این است که با برخی تغییرات 
شکلی و دسته بندی های مختلف بودجه ای 
بتوانند آن را به  عنوان اصالحات ساختاری در 

بودجه مطرح کنند.
امــا واقعیت ایــن اســت که اســاســاً اصالح 
از اصالحات  ساختاری بودجه امری فراتر 
شــکــلــی و طــبــقــه بــنــدی هــای 
بودجه ای است. برخی اوقات 
روابــطــی بین دولـــت و ملت 
شکل می گیرد که اثــرات آن 
ــه لــحــاظ مالی  ــودجــه ب در ب
تصریح و منعکس می شود، 
چنین  باید  دلیل  همین  به 
موضوعی اصـــالح شـــود. به  
دولت  مثال، مداخالت  طور 
یـــا شــرکــت هــای دولـــتـــی در 
اقتصاد، جزو مــواردی است که باید در آن 
نقش دولت و نقش دستگاه های مختلف 
این  جایگاه  و  شــود  بازتعریف  اقتصاد  در 
مــادر  قوانین  و  بــودجــه  در  نیز  بازتعریف 

بودجه نویسی کشور است.
اساساً دستگاه های مختلف کشور اجرای 
وظایف متعددی را بر عهده دارند، موضوعی 
حکمرانی  و  مــؤثــر  مدیریت  مبانی  بــا  کــه 
مناسب در کشور سازگار نیست. تا زمانی 
کــه ایــن هــا اصـــالح نــشــود، نــمــی تــوان ادعــا 
کرد بودجه ریزی خوبی انجام  شده است. 
بودجه ریزی فعلی کشور، معلول مجموعه 
در  را  آن  ریشه  باید  که  اســت  علت هایی 
نظام حکمرانی کشور جست وجو کنیم. در 
واقــع شاهد نوعی به هم ریختگی در نظام 
حکمرانی کشور هستیم که در نتیجه آن 
امــور یکسان  دستگاه های مختلف متولی 
به  طــور مثال، مشخص نیست  هستند. 

مسئولیت موضوع رفاه در کشور بر عهده 
کیست و کدام دستگاه ها متولی این حوزه 
هستند یا در مسائل بهداشتی و درمانی، 
شــاهــدیــد شــرکــت نفت بــیــمــارســتــان داری 
نیز  رفــــــاه  وزارت  هـــمـــزمـــان  و  مــی کــنــد 
مسئولیت هایی را بر عهده دارد، در حالی  
که قاعدتاً وزارت بهداشت باید مدیریت این 
حوزه را بر عهده بگیرد، اما در عمل نهادهای 
دیگر نیز به این حوزه ورود می کنند؛ بنابراین 
اثرات این به هم ریختگی در حوزه حکمرانی 
و روابــط مالی آن در نظام بودجه ای کشور 
با یک  منعکس می شود و نمی توان تنها 
اصالحات  ســـاده،  تقسیم بندی  و  تغییر 
واقــع  در  زد.  رقــم  را  بــودجــه  در  ساختاری 
بازتعریف مجدد از وظایف، کارکردها و نقش 
دستگاه های مختلف در حاکمیت، مستلزم 
اصالحات ساختاری در بودجه کشور است.

ــاره میزان    بــا توجه بــه نامه رهــبــری دربـ
برداشت از صندوق توسعه ملی که در واقع 
در رابطه با فروش نفت است، بودجه سال 

آینده چه شرایطی خواهد داشت؟
دربــاره  این  از  آنچه رهبری پیش   براساس 
اصالحات ساختاری تأکید داشتند، الیحه 
بودجه 1400 حتماً باید اصالحات ساختاری 
را مدنظر قرار بدهد. پس از خروج آمریکا از 
برجام در سال 97، دولت الیحه بودجه ای را 
به مجلس ارائه کرد که با شرایط تحریمی 
مجلس  بنابراین  نــبــود؛  متناسب  کــشــور 
الیحه را به دولت برگرداند و همین موضوع 
نیز مطالبه رهبری شد که بودجه سال 98 
مجلس  به  ساختاری  اصالحات  براساس 

ارائه شود.
اینکه دولت  این موضوع به دلیل  اجــرای 
ــرای اصــالحــات  ــان کــافــی بـ مــدعــی شــد زمـ
هیچ گونه  بــدون  تقریباً  نـــدارد،  ساختاری 
به تصویب  در مجلس  اصــالح ساختاری 
رسید؛ امــا بنا بــود بــرای الیحه بودجه 99 
نظر گرفته  تدابیر اصالحی در  نیز چنین 
لحاظ  آن اصالحات ساختاری  در  و  شــود 
گردد که آن  هم عملیاتی نشد. در حالی  که 
سال 1400 سومین سالی است که همچنان 
موضوع ضرورت اجرای اصالحات ساختاری 
مطرح می شود، اما متأسفانه با این  حال 
شاهدیم الیحه بودجه سال آینده نیز بدون 
هیچ گونه اصالح ساختاری و حتی با داشتن 
پسرفت هایی نسبت به الیحه بودجه 99، به 

مجلس ارائه شد.
 بنابراین، در بودجه 1400 وابستگی شدیدی 
بــه درآمــدهــای نفتی شاهدیم کــه یکی  را 
مالیات ها  سهم  کاهش  آن،  نشانه های  از 
و  قابل توجه  افــزایــش  و  عمومی  منابع  در 
تعجب برانگیز هزینه های جــاری در کشور 
است. تمامی این ها داللت بر این دارد که 
بودجه 1400 نیز بدون توجه به منویات رهبری 
و نظر نمایندگان مطرح  شده است. نمایندگان 
مجلس بــارهــا بــر اصـــالحـــات ســاخــتــاری 
تأکید و حتی طی نامه ای به رئیس جمهور 
الیحه  دارد  انتظار  مجلس  کــردنــد  عــنــوان 
ارائه  بودجه  ساختاری  اصالحات  با   1400
شــود، در حالی  که ایــن اتفاق رقــم نخورد.
تقریباً  کسری  بــا   1400 الیحه  نتیجه  در 
400 هزار میلیارد تومانی به مجلس تقدیم 
شــده اســت و باید منتظر ماند و دیــد که 

آیا مجلس می تواند این حجم از کسری را 
جبران کند یا نه. با توجه به کسری بسیار 
باالی بودجه و اعتقاد به اینکه اصالح چنین 
معضلی باید توسط دولــت صــورت بگیرد 
و از آنجایی  که مجلس به دالیل مختلف 
شاید نتواند از پس چنین اصالحی بربیاید، 
بنابراین پیشنهاد مرکز پژوهش ها این بود 
مجلس الیحه را به دولت بازگرداند تا دولت 
با قوانین خــودش اصــالحــات را  متناسب 
انجام دهــد. نظر نمایندگان بر ایــن است 
قــرار  کــه دولـــت اصــالحــات الزم را مدنظر 
نخواهد داد، زیرا اگر در دولت عزمی برای 
اصالحات ساختاری بودجه بود، این اقدام را 

در سال های گذشته انجام می داد.
عزم و اراده نمایندگان بر انجام اصالحات، 
مسلم است و آنچه تاکنون در کمیسیون 
تلفیق بودجه اتفاق افتاده، به نظر می رسد 
تا حدودی این خواسته پیگیری شده است 
و اصالحات خوبی را در کمیسیون تلفیق 
شاهد بودیم. به نظرم نمایندگان باید درباره 
ساماندهی حــوزه مصارف بودجه تصمیم 
جدی در نظر بگیرند. در الیحه 1400، میزان 
مصارف به  طور چشمگیر و در حــدود 50 
تا 60درصــد رشد داشته اســت. باید برای 
کسری شدید بودجه در سال آینده تدابیر 
الزم اندیشیده شود، زیرا در غیر این صورت 
تجربه سال های گذشته مبنی بر پوشش 
ــاره تکرار  ــورم زا دوب کسری از محل منابع ت
خواهد شــد. شرایطی که در حــال حاضر 
در جامعه شاهد هستید، ریشه در نحوه 
از  عمدتاً  کــه  دارد  کــســری بــودجــه  جــبــران 
طریق برداشت از صندوق توسعه ملی یا 

پایه پولی صــورت گرفته اســت. در  منابع 
واقع این روش ها عمدتاً در راستای تأمین 
مالی کسری بودجه در نظر گرفته  شده که 
یابد  تـــداوم  بخواهد چنین موضوعی  اگــر 
و هرساله با حجم باالیی از کسری روبه رو 
از  دور  بسیار شدید  تــورم  افزایش  شویم، 

انتظار نیست.

معافیت های    وضعیت  از  ارزیــابــی تــان 
مالیاتی در بودجه 1400 و در شرایط کلی 
رانت  از  ناشی  معافیت ها  ایــن  چیست؟ 

است یا یک سیاست خوب؟
حدود  ما  مالیاتی،  معافیت های  حــوزه  در 
مالیاتی  تــومــان معافیت  200هــزارمــیــلــیــارد 
براساس قوانین مالیاتی در کشور داریم که این 
عدد بسیار باالست. یکی از ویژگی های اصلی 
است  این  کشور  در  مالیاتی  معافیت های 
این معافیت ها غیرهدفمند  که متأسفانه 
زمــانــی مشخصی هستند،  ــازه  بـ ــدون  بـ و 
بدین صورت که مجموعه معافیت های دائمی 
و غیرهدفمند آن  هم عمدتاً از طریق رانت 
در بخش های مختلف توزیع شده است. 
از سوی دیگر، این معافیت ها با البی  گری 
و فشارها در قوانین مختلف جایابی شده 
منظر ظرفیت های  ایــن  از  بنابراین  اســت؛ 
بسیاری وجود دارد. متأسفانه دولت هیچ 
گام اصالحی برای اصالحات نظام مالیاتی 
برنداشته است که نمونه آن همین موضوع 
معافیت مالیاتی اســت، یعنی ما ندیدیم 
دولت الیحه ای را ارائه کرده باشد که از طریق 
در  کند.البته  را ساماندهی  معافیت ها  آن 
سازمان برنامه وبودجه کشور اقدام های خوبی 

الیحه  در  امــا  گرفته،  ــورت  صـ
بودجه 1400 که از سوی دولت 
ارائــه شــد، چنین موضوعی را 

شاهد نیستیم.

اخــتــالف جــدی بــر ســر این   
دولت  که  دارد  وجــود  مسئله 
از  کسری بودجه  تأمین  بـــرای 
ــوه اســتــقــراض اســتــفــاده  شــی
کــرده اســت یا نــه. گزارش های 

نظارتی در این باره چه می گویند؟ پولی شدن 
برای  اقتصادی  تبعات  چه  کسری بودجه 

کشور دارد؟
و  تأمین  شیوه های  از  قابل توجهی  بخش 
جبران کسری بودجه از محل هایی است که 
به افزایش پایه پولی در کشور دامن زده که 
از جمله آن افزایش ذخایر بانک مرکزی به 
دلیل فروش دالرهای نفتی به بانک مرکزی 
است. دالرهایی که یا از محل فروش نفت 
یا از محل صندوق توسعه ملی هستند، اما 
در دسترس نبوده اند، با این  حال دولت این 
دالرهای غیرقابل دسترسی بانک مرکزی را به 
خود بانک مرکزی می فروشد. همین مسئله 
منجر به افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی 
اقتصاد  در  تـــورم  و  پــایــه پــولــی  افــزایــش  و 
می شود  یا حتی بانک مرکزی، اوراق دولتی 
بدین ترتیب بدهی  و  را خــریــداری می کند 
دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند. 

شاهدیم از این محل ها پایه پولی و نقدینگی 
کشور افزایش می یابد. راهبرد مالی که همان 
کسری بودجه دولت است بر سیاست های 
پولی در کشور سایه می افکند و به  نوعی فشار 
کسری بودجه دولت به ترازنامه بانک مرکزی 
افــزوده و پولی شدن کسری بودجه محقق 
ــد گاهی  مـــی شـــود. قــطــعــاً مــشــاهــده کــردی
اوقات رئیس بانک مرکزی هم گالیه هایی را 
دراین باره داشته و گفته است نباید فشار 
از طریق بانک مرکزی تأمین  کسری بودجه 
شود. تقریباً در سه سال اخیر چنین اتفاقی 
این موضوع  اینکه  از  نگرانی ها  و  رخ  داده 
در سال آینده تشدید شود، بسیار جدی 

است.
بــراســاس پیش بینی هایی  نتوانیم  ما  اگــر   
که در الیحه دولت صورت گرفته، اهداف 
خودمان را محقق کنیم و ناگزیر به سمت 
استفاده از منابع بانک مرکزی و پولی کردن 
کــســری بــودجــه بــرویــم، کــشــور بــا تــورم هــای 
بسیار باال مواجه می شود که در پی آن پولی 
شدن کسری بودجه نیز رقم خواهد خورد؛ 
بنابراین توصیه مؤکدی که کارشناسان به 
مجلس و دولت دارنــد، این است که برای 
ممکن  که  جایی  تا  کسری بودجه  جبران 
ــدار مانند  ــای پ از محل درآمـــدهـــای  اســت 
درآمدهای مالیاتی، یک منبع درآمدی ایجاد 
از  بخشی  جلو  مــی تــوان  همچنین  کنیم. 
افزایش هزینه هایی را که غیرضروری اتفاق 
افتاده، گرفت. البته این گمانه ها وجود دارد 
که افزایش های پیش بینی شده در هزینه ها، 
مــی تــوانــد رنـــگ و بـــوی غــیــراقــتــصــادی هم 
داشته باشد. به  هر حال سال 1400 سال 
ــت و ایــن  انــتــخــابــات اسـ
فــرضــیــه مــطــرح مــی شــود 
افزایش هایی که قرار است 
در حقوق و دستمزدهای 
پایانی  ســال  در  کارکنان 
عمر دولــت اعمال شود، 
مــبــنــای حــقــوقــی نــــدارد. 
است  قـــرار  بدین ترتیب 
ــان و  ــ ــن ــ ــارک ــ دســـتـــمـــزد ک
بازنشستگان  مستمری 
افزایش یابد، البته ما با رفاه حال و کمک 
امــا مهم  اقشار مخالف نیستیم،  ایــن  به 
اســت که تأمین مالی ایــن اقــدام هــا از چه 
محلی صورت خواهد گرفت. اگر در منابع 
بازتوزیع صورت بگیرد، یعنی به جای اینکه 
منابع را به ثروتمندان تخصیص بدهیم آن 
را بیشتر در بین افراد محروم توزیع کنیم، 
دفاع  قابل  و  مثبت  اقدامی  چنین  انجام 
است؛ اما اینکه اساساً چنین منابعی وجود 
ندارد و در مقابل ما بیاییم آن را به  صورت 
کامالً غیرکارآمد و ناعادالنه ای توزیع کنیم 
تا بیشترین سهم به اغنیا برسد، طبیعی 
است که این موضوع در راستای کارآمدی 
و عدالت نیست؛ بنابراین اگر منابعی هم 
وجود دارد باید در راستای کمک بیشتر به 
اقشار محروم توزیع شود، تدبیر و سیاستی 
و  که متأسفانه در دولــت دیــده نمی شود 

مغفول مانده است.

 از همان ابتدا 
 در دولت عزم 

و اراده ای برای 
ساماندهی نظام 

مالیاتی و تکیه بیشتر 
منابع عمومی برآن 
وجود نداشته است

بـــــــرش
 ما حدود 

200هزارمیلیارد 
تومان معافیت مالیاتی 

براساس قوانین 
مالیاتی در کشور داریم 

که این عدد بسیار 
باالست

بـــــــرش

گفتوگو

معاون پیشین اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگو با قدس:

معافیت های مالیاتی غیر هدفمند 
توزیع رانت است

ــرازه  گرچه الیحه بودجه 1400 قــرار بود متناسب با شرایط   مینا اف
اقتصادی و تحریمی کشور به مجلس ارائــه شود، اما با این  حال به 
اذعان بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران از جمله کارشناسان مرکز 
پژوهش های مجلس، ایرادهای قبلی کماکان بر جای خود باقی است و 
همین موضوع احتمال عدم دستیابی به اهداف تعیین  شده را افزایش 
می دهد. یکی از مهم ترین راه های تأمین درآمدی بودجه، مالیات است 
که سهم بودجه 1400 از این منبع درآمدی نسبت به سال های دیگر با 
کاهش روبه رو بوده و عمالً موضوع عدالت مالیاتی در آن محقق نشده 
با سیدمحمدهادی سبحانیان،  در گفت وگو  رابطه،  در همین  است. 
معاون سابق پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و نیز 
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به بررسی موضوعاتی همچون 
ایرادهای بودجه نویسی کشور، سهم معافیت های مالیاتی در بودجه 

1400 و تبعات پولی شدن کسری بودجه پرداخته ایم.
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ماده1082قانون مدنی میزان وجه نقدمهریه مندرج درسندازدواج به مبلغ یک میلیاردوهفتصدونوزده میلیون و پانصدوهشتادوشش هزار وصدوهفتادوچهارریال 
محاسبه گردیدعلیه مورث شمااجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900720دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ99/9/15اداره پست 
محل اقامت شما)ورثه(به شرح متن سند شناخته نشده،لذابنا به تقاضای بستانکارطبق ماده18و19آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگه که روز ابالغ محسوب می گرددنسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام 

ننماییدعملیات اجرایی جریان خواهد یافت.)م الف99/2212(
تاریخ انتشار:سه شنبه99/11/7                            مسئول واحداجرای اسنادرسمی سبزوار-علی آب باریکی

99
11

31
4

 شركت كشاورزی رضوی در نظر داردتامین لوازم و اجرای استخر ژئوممبران150.000متر 
مكعبی خود در كشت و صنعت سمنان و دامغان را از طریق مناقصه اقدام نماید،لذا از 
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 
س��ایت www.ir.reo)قس��مت مناقصات (مراجعه نمایند.مهلت ارس��ال پیشنهادات تا 
س��اعت 12 مورخ 99/11/11 می باشد،ضمنا در صورت نیاز به اطالعات از طریق تماس با 

شماره35225316-023 ارتباط برقرار نمائید.  ,ع
99
11
30
5

))آگهي مناقصه احداث استخر ذخيره آب )نوبت دوم((( 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صنعتی الکتریک خراسان

 )سهامی خاص( شماره ثبت 11275 
 شناسه ملی 10860259656 

سرمایه ثبت شده 24.600 ميليون ریال

مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده ش��ركت در 
ساعت 11 روز شنبه مورخ 1399/11/18 در 
نش��انی: تهران خیابان دكتر علی شریعتی 
پایین تر از خیابان بهار شیراز پالک 371 
برگزار می ش��ود. از همه سهامداران و یا 
نماین��دگان قانونی آن��ان، برای حضور در 

جلسه مجمع دعوت می¬گردد.
دستورات جلسه:

1-تعیین و اصالح اختیارات هیئت مدیره
2-اصالح ماده 39 اساسنامه

3-سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده.

ع هیئت مدیره  9
91
12
60

برگ سبز،بیمه نامه و کارت خودروی پژو405 مدل 
1387 به شماره انتظامی 218ق13 ایران 12  شماره 
موتور 12486186075 و شماره شاسی 40395318 
به مالکیت اعظم ضرغام مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
11
29
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و برگ کمپانی سواری پراید صبا  مدل  82 
رنگ س���فید ش���ماره انتظامی 32 ای���ران 743 ط 61 
شاس���ي  ش���ماره   477083  : موت���ور  ش���ماره 
S1412282941221مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
99
11
28
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 1390 م���دل  پرای���د132  خ���ودروی  مالکی���ت  س���ند 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 341و71 ای���ران 
42  ش���ماره موت���ور 4329921 و ش���ماره شاس���ی 
S5420090063386 به مالکیت جالل ش���عفی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
29
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
11
31
2

ش��ركت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به برگزاری مناقصه  به ش��رح جدول 
ذی��ل  از طری��ق مناقص��ه عمومی اقدام نمای��د. داوطلبان میتوانند برای دریافت اس��ناد از تاری��خ 99/11/07 الی 99/11/11  به 
س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و اس��ناد را دریافت نمایند و قیمت پیش��نهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد 
مناقصه تنها از طریق س��امانه تداركات الكترونیكی دولت حداكثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/11/21  بارگذاری نمایند. در صورت 

نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شرحشماره مناقصهردیف
تعداد

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

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

260/د/99 1

تهیه و تامین کلیه کاالها ، لوازم و 
مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات 

تجهیز و تکمیل سالن همایش 
ستاد شرکت توزیع نیروی برق              

خراسان جنوبی

مطابق اسناد 
900/000/000مناقصه

مورخ
99/11/25

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – 
بیرجند – سایت 

اداری-
شرکت توزیع 

نیروی برق خراسان 
جنوبی_ 

سالن جلسات 261/د/99 2
193 عددخرید صندلی سالن همایش

300/000/000
VIP 8   عددخرید صندلی  سالن همایش

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصـات عمومی
 شماره 260/د /99 لغایت 261/د/99

  روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب

س���ند کمپانی و برگ س���بزوکارت ماش���ین و سوخت 
نوع س���واری ش���خصی سیس���تم پراید تی���پ جی تی 
ایکس ای  نام مالك:مجید ش���یبانی   شماره موتور: 
 S1412284552839 شاس���ي  ش���ماره    01195430
شماره پالك :84ایران559ب83 مدل 1384 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
11
31
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی کامیون کشنده ولوواف12مدل1364 
ب���ه نام ش���رکت حم���ل و نقل بین الملل���ی آبادان 
با ش���ماره شاسی 700122 ش���ماره موتور097862 
شماره انتظامی ایران91-651ع21 مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
11
31
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
11
25
8

 شهرداری تربت جام در نظر دارد برای فرصت سرمایه گذاری خویش به شرح ذیل با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری 
با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد فراخوان در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری 

به روش سرمایه گذاری مشاركتی از طریق فراخوان عمومی ، شریک واجد شرایط انتخاب نماید .

عنوان فرصت سرمایه ردیف
گذاری

روش مشارکتآدرس محل پروژه

1
مجتمع تجاری، اداری، 

خدماتی، رفاهی
میدان شهداء- محل ساختمان 

مشارکت مدنیفعلی شهرداری

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی

محرمی -  سرپرست شهرداری تربت جام 

بدینوسیله از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
ش��رایط دعوت می نماید جهت تهیه اسناد فراخوان 
با واریز مبلغ دویس��ت هزار ریال به حساب شماره 
3100002305000 ش��هرداری تربت ج��ام نزد بانک 
ملی ش��عبه امام حس��ن مجتب��ی )ع( و ارایه آن به 
اداره س��رمایه گذاری ش��هرداری از طریق مراجعه 
حض��وری ی��ا از طریق فاكس یا س��ایر پیام رس��انها 
اق��دام نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل اس��ترداد 

است( .
متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 12-05152527910 اداره سرمایه گذاری

 شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند. 
سایر شرایط : 

مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهي نوبت اول،                                                                                                     
ت��ا 10 روز كاري پ��س از درج آگه��ي نوب��ت دوم در 
روزنامه . )تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 

1399/11/27( می باشد . 

آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات پایان وقت اداری 
روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/11/28 ب��ه دبیرخانه 

شهرداری می باشد . 
زمان بررس��ی پیش��نهادات روز س��ه ش��نبه مورخ 

1399/11/28 راس ساعت 18:00 می باشد . 
محل دریافت اسناد اداره سرمایه گذاری شهرداري 
تربت جام واقع در س��اختمان ش��هرداری تربت جام 

می باشد . 
این فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و 
از بین شركت كنندگان بهترین شریک برابر شرایط 

مندرج توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .
كلی��ه قیم��ت گذاریه��ا توس��ط كارش��ناس رس��می 
دادگس��تری و مصوبه هیئت عالی س��رمایه گذاری 

بانجام خواهد رسید . 
شهرداری در انتخاب شریک و رد یا قبول هریک از 

پیشنهادات مختار میباشد .
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 مدیرعامل فایزر 
واکسن کرونای خود را نزده است!

آلبرت بورال، مدیر عامل شرکت 
فایزر، فاش کرد وی  داروســازی 
ــود علیه  واکـــســـن شــخــصــی خـ
ــکــرده و  ــروس را اســتــفــاده ن ــ وی
دلیل چنین تصمیمی را توضیح 

داده است.
بـــه گـــــزارش فــــارس بـــه نــقــل از 
ــر ارشـــد  ــدیـ ــی، مـ ــی ســ ــ ــی ان ب ســ
ــی در مــصــاحــبــه بـــا ایــن  ــرایـ اجـ

خبرگزاری علت عدم دریافت واکسن را این گونه توضیح داد: »من ۵۹ 
ساله هستم، سالمتی خوبی دارم، در ردیف اول نیستم، بنابراین برای 

نوع من توصیه نمی شود اکنون واکسن بزنم«.
نظرات بورال در حالی بیان شده که نخستین دُزهای واکسن کرونای این 
شرکت به بیش از ۱۰۰ مورد از ۶۳۶ سایت توزیع از پیش تعیین شده 

رسیده است.

در ادامه حاشیه های واکسن آمریکایی

»فایزر« صدای رژیم صهیونیستی را هم درآورد
بیش از 2 میلیون نفر در منطقه تحت تصرف رژیم صهیونیستی دُز 
اول واکسن فایزر و بیش از ۴۰۰ هزار نفر دز دوم آن را دریافت کرده اند.
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، در این میان کمیسیونر ویروس 
کرونای این رژیم از واکسن فایزر انتقاد کرد و هشدار داد این محصول 
ایجاد  مصونیت  کرونا  ویــروس  جدید  شاخه های  مقابل  در  احتماالً 

نمی کند.
دکتر ناشمن آش در گفت و گو با مقامات وزارت بهداشت اعالم کرد 
تأثیر حفاظتی دز اول واکسن کمتر از مقداری است که فایزر ادعا می کرد.
شرکت فایزر قبالً ادعا کرده بود آزمایش های بالینی نشان داده ۱2 روز 
پس از تزریق دز اول واکسن تأثیرگذاری آن ۵2 درصد است و چند روز 

پس از تزریق دز دوم به ۹۵ درصد می رسد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

تا 30 سال آینده جزو چهار کشور پیر دنیا می شویم
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
ــاره به  ــ شــهــیــد بــهــشــتــی بـــا اشـ
اینکه ایران به سرعت به سمت 
پیرشدن حرکت می کند، گفت: 
تا ۳۰ ســال آینده  ــران در 2۰  ای
ــیــر دنــیــا  ــزو چـــهـــار کـــشـــور پ جــ

خواهد شد.
ــه گــــــــزارش فــــــــارس، مــحــمــد  ــ ب
ــل اکـــبـــری بـــا اشــــاره  اســمــاعــی

این  افـــزود:  ایـــران،  و  در جهان  پیری  رونــد شتابان  ایــن  به جزئیات 
تقسیم بندی به این شکل است که آمریکای شمالی گروه یک، اروپای 
مرکزی و شمالی گروه 2، اروپای شرقی و شرق آسیا گروه ۳ و نیوزیلند 
و قسمتی از جنوب شرق آسیا گروه ۴ است و ما جزو چهار کشور 

جهان خواهیم شد.

در اطالعیه ای اعالم شد

 احتمال بروز خاموشی 
در برخی از مناطق کشور

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: 
بــروز خاموشی در مناطق  بــرق، احتمال  و  افزایش شدید مصرف گاز 

سردسیر را به دنبال دارد.
افزایش  با  اســت:  آورده  اطالعیه ای  در  این شرکت  ایرنا،  گــزارش  به 
محدودیت  و  تجاری  و  خانگی  بخش  در  بــرق  و  گــاز  مصرف  شدید 
از  برخی  در  خاموشی  بــروز  احتمال  نیروگاه ها،  سوخت  تأمین  در 
مناطق به ویژه مناطق شمالی و سردسیر کشور وجود دارد، بنابراین از 
هموطنان درخواست شده با کاهش ۱۰ درصدی در مصرف گاز و برق، 
امکان تأمین برق مطمئن و پایدار درتمام نقاط کشور را فراهم سازند.

فرد کودک آزار دستگیر شد
مالیر  شهرستان  در  کــه  ــردی  ف
اقدام به یک فقره کودک آزاری و 
انتشار عکس در فضای مجازی 
نموده بود با اشراف کامل پلیس 
مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی 

محترم قضایی دستگیر شد.
خبرنگاران،  باشگاه  گــزارش  به 
ــاون  ــ ــع ــ ــری، م ــ ــشــ ــ ــ حـــســـیـــن ب
اجتماعی پلیس همدان گفت: 

و  را شوخی  خود  کار  این  از  هدف  اولیه  اعترافات  در  یاد شده  فرد 
مزاح با برادرزاده خود عنوان و اعالم داشته از نتیجه کار خود اطالع 

نداشته و این کار را برای تفریح و سرگرمی انجام داده است.
انگیزه دقیق و واقعی این فرد در دست بررسی است و پرونده برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم قضایی و متهم بازداشت 
شد. پلیس با این گونه اقدامات که موجب تشویش اذهان عمومی و 

ناراحتی مردم شریف می شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

بر اساس یک قانون تصویب شد

اجاره مدارس در ساعات غیررسمی
ــرکــمــن، مــعــاون  ــار ت ــهــی عــلــی ال
منابع  تــوســعــه  و  بــرنــامــه ریــزی 
آموزش و پرورش ابتدای بهمن 
برخی  تنظیم  »قــانــون  امــســال 
مقررات مالی، اداری و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش« را برای 
استان ها  به  بهره برداری  و  اجرا 

ابالغ کرد.
ــزارش ایــســنــا بـــر اســـاس  ــ بـــه گـ

پــرورش مکلف است بخش های  و  آمــوزش  وزارت  قانون،  این  مــاده2 
مــازاد امــالک واقــع در مناطق تجاری و همچنین امــالک مــازاد خود 
اجاره  یا  فــروش  طریق  از  تربیتی  و  آموزشی  مالحظات  رعایت  با  را 

واگذار کند.
فعالیت  از  آموزشی می توانند در ساعات خارج  واحدهای  همچنین 
رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با 
رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی 
فعالیت های  انــجــام  بــرای  تعاونی  و  خصوصی  بخش های  بــه  خــود 

آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

 اعظم طیرانی   گرچه تربیت کودکان همواره 
اهمیت  از  آموزش  و  نهاد خانواده  دو  برای 
بسزایی برخوردار بوده با این حال این مهم 
گاه به ویژه از سوی نهاد آموزش رسمی مورد 
معظم  رهبر  چنان که  می گیرد.  قرار  غفلت 
در جلسه  امسال  یازدهم شهریور  انقالب 
مجازی با مقام های آموزش و پرورش هشدار 
دادند مهدهای کودک  در ایران »رها« شده اند 
و بر اساس گزارش های رسیده وضعیت آن ها 
به هیچ وجه خوب نیست. ایشان همچنین 
فرمودند نباید به مهد های کودک  نگاه مراکز 
خدماتی داشت، بلکه این مراکز، مراکز مهم 

آموزشی و پرورشی هستند. 
ــا تــصــویــب طــرح  ــه نــظــر مــی رســد ب گــرچــه ب
تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
ایــن حــوزه توسط  به منظور ساماندهی در 
شورای عالی انقالب فرهنگی شاهد تحوالتی 
در این خصوص باشیم، اما برای فهم دقیق 
چالش های پیش رو و دغدغه هایی که این 
مجموعه با آن روبــه رو است باید از نظرات 
کارشناسان و پژوهشگران این حوزه بیش از 

گذشته بهره مند شد.
حــوزه  پژوهشگر  همتی فر،  مجتبی  دکــتــر 
تعلیم و تربیت و مدیر پردیس تربیتی توانا 
در گفت وگو با ما به بخشی از مسائل پیش 
این  آموزشی  نظام  و  کــودک  مهدهای  روی 

حوزه اشاره می کند.

مهدهای کودک به عنوان بخشی از نظام   
آموزشی کشور تقلیدی و وام گیر از فرهنگ 
غرب است. آیا این موضوع یعنی متأثر بودن 
از غرب ضرورتاً در فرایند تربیتی کودکان ما 

اشکال ایجاد می کند؟ 
ابتدا باید دو موضوع »تعلیم و تربیت کودک 
پیش از دبــســتــان« و »مــهــدهــای کــودک« 
را از یکدیگر تفکیک کنیم که البته دومی 
ذیل موضوع اول قرار می گیرد. اهمیت ویژه 
تربیت دوره کودکی )پیش از ورود به دبستان( 
به دلیل حساسیت و اثرپذیری زیاد این سن 
و همچنین تأثیر آن بر سایر دوره های زندگی 
افراد است. به عبارتی تربیت کودک در این 
مرحله بن مایه رشد شخصیت و هویت او 

محسوب می شود. 
موضوعی  مرکز  یک  عنوان  به  مهدکودک 
نسبتاً جدید و به شکل فعلی آن، وارداتی 
و تقلیدی است. به لحاظ تاریخی، تربیت 
کودک و نوجوان در خانواده انجام می شد و 
به تدریج مدارس و آموزش های رسمی شکل 
گرفتند تا دانش و تجربیات بشری، آموزش 
حرفه ها و مهارت های تخصصی جدی تر و 
فشرده تر پی گرفته شود. ضمن آنکه اهداف 
بوده  مدنظر  نیز  ملت سازی  نظیر  سیاسی 
است به نحوی که کودکان در بیشتر کشورها 
تقریباً از سن هفت سالگی وارد مدرسه و 

آموزش رسمی می شوند.
اروپــایــی، دغدغه  با صنعتی شــدن جوامع 
نیروی کار ارزان بیشتر شد که در نهایت به 
اشتغال خانم ها در بیرون از منزل انجامید. 
در خانه،  مـــادر  شـــدن حــضــور  کمرنگ  بــا 
بــدون سرپرست  را  روز  از  کــودکــان بخشی 
ایــن چالش  بــرای حل  در خانه می ماندند. 
و رفع این نیاز جامعه صنعتی، با الهام از 
الگوی یتیم خانه ها، مراکزی با عنوان امروزین 
»مهدکودک« طراحی شدند تا وقتی مادر در 
خانه حضور ندارد، از بچه ها نگهداری شود. 
یعنی کارکرد اولیه مهدکودک، مراقبت بوده 

نه تربیت.
نگرش های  گسترش  و  ظهور  بــا  بــه تــدریــج 
روان شناسی، به جنبه های متفاوت تربیتی 
کنار  در  نیز  تربیت  و  تــوجــه  نیز  کــودکــان 
مراقبت کم و بیش مطرح شد. شکل گیری 
تدریجی ایده هایی با عنوان »باغ کودک« و یا 

»کودکستان« در همین راستاست. 

بر ایــن اســاس می توان گفت 
شکل گیری  نخستین  الگوی 
ــده از  ــرآمـ مــهــدهــای کــودک  بـ
و  فرهنگ  و  اجتماعی  نظام 
اما  تربیتی غرب است،  نظام 
همان طور که در دوره آموزش 
به  کشورها  مـــدارس  رسمی، 
با  روبنایی  و  زیربنایی  شکل 
هــم تــفــاوت هــایــی دارنــــد، در 
توجه  با  نیز  مهدهای کودک  
فرهنگ ها،  بودن  متفاوت  به 
ــای  ــ ــظــام ارزش هـ ــداف و ن ــ اهـ
تــربــیــتــی، ایـــن تـــفـــاوت باید 
معنادار باشد. بنابراین، وقتی 
این پرسش مطرح می شود که 
آیا تعلیم و تربیت جاری در 
ــران متأثر  مهدهای کــودک ای
باید  الگوهای غربی است  از 

در  دیدگاه هایی  و  الگوها  چه  شــود  بررسی 
فضای تعلیم و تربیت کشور ـ اعم از خانه، 
مهدهای کودک و همه مراکزی که به مراقبت 
و تربیت کودکان زیر هفت سال می پردازند 
ـ رایج و غالب است. آیا این ها مبنای نظری 
فاقد  یا  و  دارد  و...  تربیتی  و  روان شناختی 
بر  فقط  و  اســت  فرهنگی  و  تربیتی  ارزش 
مبنای اهداف بازاری و اقتصادی ترویج شده 

است؟ 
اما اجماالً می توان به این نکته اشاره کرد که 
بخش عمده ای از دانش علوم تربیتی امروز 
و همچنین نهادهای آموزشی مدرن در ایران 
اقتباس از غرب بوده و به طور ناب و جوشیده 
با  متناسب  و  مسلمان  جامعه  نیازهای  از 
اهداف و ارزش هــای فرهنگ اسالمی ایرانی 
مدارس  مانند  نیز  مهدهای کودک   نیست. 
)مبلغان(  میسیونرهای  توسط  ابتدا  جدید 
ــدازی  مسیحی در دوره قاجار در ایــران راه ان
و  مسیحیان  آن،  اولــیــه  مخاطب  کــه  شــد 
ارامــنــه ایــرانــی بــودنــد؛ امــا به تدریج گستره 
و  کــودکــان  و  شــد  بیشتر  ــا  آن هـ مخاطبان 
هم  را  خــاص  طبقات  مسلمان  نــوجــوانــان 
با  نیز بعدها  ایرانیان  از  برگرفت. برخی  در 
همان الگو اقدام به تأسیس مراکز آموزشی و 
تربیتی جدید کردند که به طور عمده جنبه 
اقتباسی و به اصطالح »فرنگی« آن بسیار 
ــوده اســت. البته از آغــاز تــا کنون  پــررنــگ ب
نمونه هایی هم داریــم که در تالش بوده اند 
تحوالتی را در ساختار و مبنای این مراکز از 
جمله مهدهای کودک  ایجاد کنند، همچون 
برجسته کردن نقش مادر و خانواده در مراکز 
مرتبط با تربیت کودک و غلبه دادن جنبه 
ایــن حال  با  آن.  مراقبتی  بر جنبه  تربیتی 
هنوز هم می توان ادعا کرد جنبه اقتباسی و 
تقلیدی در مهدهای کودک  ما غالب است و 
آنچه در کل در آن ها جریان دارد، با فرهنگ و 
ارزش های اسالمی و ایرانی هماهنگ نیستند. 

مـــهـــدهـــای کـــــودک مـــا تا   
رسیدن به استانداردهای مورد 
ــد؟ قــبــول چــقــدر فاصله دارنـ

ابتدا باید به این پرسش پاسخ 
دهیم که آیا در نظام تعلیم و 
تربیت اسالمی ضرورت دارد 
مهدکودک  عنوان  به  نهادی 
مــراکــز مشابه آن در نظر  یــا 
گرفته شود تا کار تربیتی دوره 
کودکی را به آن واگذار کنیم؟ 
اگر پاسخ مثبت باشد، باید 
بررسی کنیم این نهاد تربیتی 
بــا چــه مــأمــوریــت و اهــدافــی 

فعالیت داشته باشد. 
اگر هدف از تأسیس مهدهای 
ــودک تــنــهــا نـــگـــهـــداری از  ــ کـ
کـــودکـــان در غــیــاب والــدیــن 
فعالیت آن ها  ادامـــه  اســت، 
روبــه رو  چالش  با  اسالمی  تربیت  نظام  در 
مــی شــود؛ زیــرا بــه لحاظ تاریخی، ایــجــاد و 
اهداف  در  ریشه  مهد های کودک   گسترش 
از  غفلت  با  که  داشته  تجاری  و  اقتصادی 
ــادر به  نقش مـــادری و خــانــواده و تقلیل م
نیروی کار همراه بوده است. چنین زمینه ای 
در نگاه اسالمی قابل پذیرش نیست. نقش 
کارگر را هر کسی می تواند ایفا کند، اما نقش 
ــذاری نیست.  ــ ــواده قابل واگ ــادری و خــان مـ
بنابراین با توجه به این مهم باید بازاندیشی 
کنیم که مهدکودک مدنظر ما با خانواده و 
مادر چه نسبتی دارد. به طوراجمالی می  توان 
گفت بر اساس دیدگاه های موجود در تربیت 
نهاد  عــنــوان  بــه  باید  اســالمــی، مهدکودک 
کمکی و مکمل خانواده برای تربیت فرزندان 
در نظر گرفته شود. پیشینه »نظام دایگی« 
راستا  ایــن  ایــرانــی در  و  اســالمــی  در تمدن 

می تواند الهام بخش باشد. 
با توجه به پیچیدگی های تعلیم و تربیت در 
دنیای امــروز و تخصصی شدن آن، به نظر 
می آید والدین تنها با آموخته های ضمنی شان 
درباره تربیت فرزند نمی توانند وظایف و نقش 
خود را به درستی ایفا کنند. از این وجه هم 
با بازنگری در مأموریت مهدکودک ضرورت 
به  مراقبتی  کــارکــرد  از  چرخش  بــا  می یابد 
تربیتی، بتواند والدین را در تربیت فرزندانشان 
یاری و توانمند کند و در صورت نیاز به آن ها 
هر  به  آنکه  بدهد. ضمن  تربیتی  مشورت 
حال ممکن است برخی از خانواده ها به هر 
دلیلی صالحیت و یا موقعیت نگهداری و 
تربیت کودکشان را نداشته باشند که وجود 
نهاد مکملی اهمیت پیدا می کند. باید توجه 
داشت کارکرد چنین نهادی با آنچه تاکنون 
به عنوان مهدکودک رواج داشته، تفاوت های 

اساسی خواهد داشت. 
 بنابراین در پاسخ به این پرسش که مهدهای 
کودک ما تا رسیدن به استانداردهای مورد 

باید  قــبــول چــقــدر فاصله دارنــــد، اجــمــاالً 
ایــن دیدگاه  گفت الگوهای فعلی و رایــج با 
منطبق نیست و باید مأموریت های خود را 
متناسب با چارچوب تربیتی اسالمی و ایرانی 

بازطراحی کنند.

گره زدن سرنوشت بقای مهدهای کودک   
با مسائل مالی چقدر به بنیان های تربیتی 

مهدها آسیب می رساند؟
اگر مهدهای کودک  را به عنوان نهادی برای 
باید  بگیریم،  نظر  در  کودکی  اوان  تربیت 
مأموریت اصلی این نهاد، تربیت کودکان زیر 
هفت سال باشد. با توجه به اینکه این دوره 
جزو دوره هــای رسمی نظام آموزشی کشور 
ما نیست، در برخی مواقع شاهد آن چیزی 
هستیم که پیشتر در مراکز و مؤسسات به 
اتفاق  کنکوری  و  آمــوزشــی  کمک  اصطالح 
از  بــازاری  رویکرد  با  اغلب  که  افتاده است 

اصل آموزش و تربیت دور شده اند. 
ــرد مــهــدهــای کـــودک  ــکـ ــر رویـ ــ ــرایــن اگ ــاب ــن ب
بنگاه  یک  همچون  و  غیرتربیتی  همچنان 
اقتصادی باشد، جلب رضایت خانواده به 
کرد  خواهد  پیدا  اصالت  مشتری،  عنوان 
بتوانند مشتری  تا  رقابتی می شوند  وارد  و 
که  نیز  خانواده ها  کنند.  را جلب  بیشتری 
در  می بینند،  خــود  سرمایه  را  فرزندانشان 
سایه کم اطالعی درگیر این ماجرا می شوند. 
ضمن اینکه در چنین فضایی، والدینی که 
به کــودک به چشم ابـــزاری بــرای تفاخر به 
دیگران نگاه می کنند و حتی حاضرند برای 
ــر شــدن ایــن بــازار  آن هزینه کنند، به داغ ت
کمک  اینچنینی  کــودک  مهدهای  بقای  و 
خارجی،  زبــان هــای  آمــوزش  ورود  می کنند. 
انــواع حرکات ورزشــی و  آمــوزش روباتیک، 
موزون، آموزش های زودهنگام ریاضی و الفبا 
و انواع فعالیت های به ظاهر هنری و علمی 
نمونه ای از آن چیزی است که بــرای جلب 
نظر والدین به صورت نو به نو در تبلیغات 
مهدها به چشم می خورد که چندان نسبتی 
هم با هم ندارند. در همین راستا، هستند 
کودک  تربیت  الگوهای  برند  از  که  مراکزی 
بدون  می کنند،  استفاده  خــود  تبلیغ  بــرای 
آن ها  اجــرای  اقتضائات و صالحیت  اینکه 
را داشته باشند. ضمن اینکه درباره تطابق 
این الگوها و شبه الگوها با رویکرد اسالمی و 
اساساً ارزش تربیتی و آموزشی برخی از آن ها 

ابهامات اساسی وجود دارد.

سپردن اداره مهدهای کودک  به آموزش و   
پرورش می تواند بخشی از این دغدغه ها را 

کم کند؟
اگر مهدکودک را به عنوان مرکز ارائه دهنده 
نظر  در  دبستان  از  پیش  تربیتی  خدمات 
به  کشور  نهاد  نزدیک ترین  باید  بگیریم، 
آن  متولی  را  آمــوزشــی  و  تربیتی  مأموریت 

پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  قــرار دهیم. قطعاً 
بیشترین قرابت را با این مأموریت و مخاطب 
دارد. اما اگر بخواهیم به قابلیت اجرا توجه 
وزارت  متوجه خواهیم شد  باشیم،  داشته 
آموزش و پرورش نیز مانند عمده دستگاه ها 
و نهادهای کشور از بعد کارآمدی با چالش 
روبه رو است. از این رو برای ارتقای کارآمدی 
باید تدبیر مناسب صورت بگیرد که پیگیری 
موضوع تحول بنیادین و سند تحول در این 

راستا هم کامالً کارگشاست.
ضمن اینکه داشتن نگاه یکپارچه به تربیت 
آن،  داللــت هــای  از  یکی  دارد؛  اهمیت  هم 
مدیریت یکپارچه تربیت پیش از دبستان 
راســتــای همین  اســـت. در  و دوره مــدرســه  
نگرش است که در سیاست های کلی تحول 
بنیادین نظام آموزش و پرورش که در سال 
ابــالغ  رهــبــری  معظم  مقام  ســوی  از   ۱۳۹2
و  با مهدهای کودک   مرتبط  شــده، خدمات 
پیش دبستانی ها تا پیش از دانشگاه برعهده 
وزارت آموزش و پرورش گذاشته و در سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به این 
موضوع توجه شده است. بنابراین سپردن 
مراکز  دیگر  و  مهد ها  مدیریت  و  تولی گری 
تربیت کودک به وزارت آموزش و پرورش با 
پیشینه قانونی که عرض شد، اتفاق تازه ای 
مأموریت  ایــن  به  اخیر،  مصوبه  و  نیست 
تصریح داشته است. البته صرف تصویب 
واسپاری این مسئولیت کفایت نمی کند و 
باید پشتیبانی ها و شرایط الزم برای اجرای 
صحیح این مأموریت و اهداف مورد نظر از 

سوی مراجع ذی ربط صورت گیرد. 

تعلیم    ملی  اساس نامه سازمان  به تازگی 
و تربیت کودک توسط شورای عالی انقالب 
فرهنگی نهایی شد. اساس نامه ای که کمتر 
کسی در جامعه از محتوای آن اطالعی دارد. 
این شتاب و عجله در تدوین اساس نامه آیا 
کودکان  آمــوزشــی  دغدغه های  به  می تواند 
به ویژه مهدهای کودک و پررنگ تر کردن نقش 
آمـــوزش کمک کند؟ فرایند  خــانــواده هــا در 
اگر بخواهیم نهایی شدن این اساس نامه را 
با موضوعات و دستورهای مشابه مقایسه 
کنیم که برای نهایی شدن هر یک از آن ها 
چندین سال زمان صرف می شد، این سرعت 
عمل یک نقطه قوت به حساب می آید که 
از اعالم علنی تا به نتیجه رسیدن آن چند 
ماه بیشتر به طول نینجامیده است. اما باید 
توجه داشت حداقل از ۱۵ سال پیش از این 
موضوع ساماندهی مهدهای کودک به طور 
متناوب در دستور کار شورای عالی انقالب 
است  داشته  قــرار  آن  دبیرخانه  و  فرهنگی 
و پژوهش های متعدد و مفصلی نیز در این 
باره به انجام رسانده اند. اما هر بار به دالیلی 
تصمیم گیری نهایی و تعیین تکلیف آن معلق 
می شده است؛ در پی فرمایش اخیر رهبری 
مهدهای  نابسامانی های  از  ایشان  گالیه  و 
کودک، سوابق پیشین روی میز قرار گرفت و 
پس از بررسی های تکمیلی در نهایت مصوبه 
گذرانده شده و طی کاری فشرده، اساس نامه 

هم نهایی شده است. 
ایــن پرسش قابل تأمل اســت که برای  امــا 
از  تدوین این اساس نامه و مفاد آن چقدر 
توان خبرگان و نخبگان استفاده شده است؟ 
و  ایــن خبرگان  از  طــور طبیعی بخشی  بــه 
شــورای  دبیرخانه  ساختارهای  در  نخبگان 
از  و  ــد  دارنـ حضور  فرهنگی  انــقــالب  عالی 
نظرات گروه های فعال نیز استفاده می شود. 
ایــراد به بسیاری از  اما در فضای کلی این 
مــصــوبــات نــهــادهــای ســیــاســت گــذار کشور 
وارد است که از توان اهالی نظر و عمل آن 
تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  بــرای  حــوزه 
و  کافی  بهره  پژوهش محور  و  کارشناسی 

حداکثری برده نمی شود.

یک پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در گفت وگو با قدس:

رویکرد مهدهای کودک غیرتربیتی و اقتصادمحور است
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دستچین

ما ایرانی تر و نماینده تر نداریم
ایسنا،  گزارش  به  نداریم...«؛  نماینده تر  و  ایرانی تر  »ما 
و  آمــوزش  کمیسیون  رئیس  سفیدان،  منادی  علیرضا 
تحقیقات مجلس با بیان این مطلب در توییتر نوشت: 
باید  ساالری اند،  مردم  مقدم  خط  سربازان   نمایندگان، 
بابت خطای سهوی در ماجرای اخیر قانون گذار و سرباز 

راهور، از محضر مردم  شریف ایران پوزش طلبید.

دکان هایی با عنوان پردیس های دانشگاهی 
اساتید  صنفی  مجمع  رئــیــس  اصـــل،  ــدی  زاهــ محمد 
دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه دکان هایی با عنوان 
پردیس های دانشگاهی ایجاد شده است، به برنا گفت: 
اغلب پردیس های دانشگاهی برای دانشگاه های شناخته 
شده به یک معضل تبدیل شده است. وی افزود:تمامی 
اقدامات در حوزه آموزش کمّی شده است؛ برای مثال با 

صرف 2۰۰ دالر می توان مقاله علمی خریداری کرد. 

فراسو
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۱۵۰ شهرستان مرکز پزشکی قانونی ندارند
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور 
گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان که عمدتاً از مناطق 
محروم و صعب العبورند، با وجود داشتن مرکز قضایی 
ایلنا وی  فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. به گــزارش 
ادامه داد: مردم ناچارند برای دریافت خدمات سازمان 
دست کم ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر را برای رسیدن به اولین مرکز 

پزشکی قانونی بپیمایند.

با نظارت قوه قضائیه استقالل وکال زیرسؤال نمی رود
علی بهادری  جهرمی، رئیس کانون وکالی قوه قضائیه 
در گفت وگو با تسنیم گفت: قوانین نشان می دهد باید 
نظارت قوه قضائیه بر حوزه وکالت وجود داشته باشد و از 
نظر مرکز وکالی قوه قضائیه این نظارت، استقالل وکال را 
زیر سؤال نمی برد؛ باید سطح سواد حقوق عمومی برخی 

از همکاران ما افزایش یابد.

ارسال ژنوم به خارج کشور کذب محض است
دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، 
مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان 
و متخصص زنان و زایمان به مهر گفت: این موضوع که 
ژنوم مردم ایران برای آزمایش به خارج از کشور ارسال 
این  دقیق،  اطالعات  اســاس  بر  و  است  می شود، کذب 
آزمایش در داخل کشور و توسط آزمایشگاه های داخلی 

انجام می شود.

قولی برای برگزاری دوباره کنکور نظام قدیم نداده ایم
برگزار نشدن  اینکه  بیان  با  وزیــر علوم  منصور غالمی، 
به  افتاده است،  تعویق  به  نظام قدیم سه سال  کنکور 
ایرنا گفت: تنها تقاضایی که از وزارت علوم شد، مبنی 
بر بررسی دوباره این درخواست بود اما هیچ قولی برای 
برگزاری دوباره کنکور نظام قدیم داده نشده و آزمون ۱۴۰۰ 

برای نظام قدیم ها برگزار نمی شود.
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ما الگوی اسالمی 
ایرانی پیشرفت و 
توسعه جامعه را به 

طور مشخص طراحی 
نکرده  و در اجرا نیز 

از سیاست هایی که در 
تمدن غرب اجرا شده 
الگوبرداری کرده ایم

بـــــــرش

بودجه 16 هزار میلیاردی مجلس برای کمک به محرومیت زدایی  رئیس کمیته محرومیت زدایی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی جدا از یارانه ها و 
کمک معیشت، در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، احمد راستینه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در بخش زیرساختی اولویت گذاری خواهد شد تا بتوانیم با روش های بهتری به شناخت جامعه مخاطب بپردازیم. 

این درحالی است که نزدیک به 10 میلیون نفر، زیرخط فقر مطلق وجود دارد و به همین منظور در تبصره 14 برای عبور از فقر مطلق، عدد قابل توجهی پیش بینی شده است.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 علوی  این روزها شهرهای هلند صحنه 
مردم  خــورد  و  زد  و  دولتی  تظاهرات ضد 
معترض به محدودیت های قرنطینه برای 
مقابله با ویروس کروناست. تصمیم هلند 
از ۱۵  این کشور  بــرای تمدید قرنطینه در 
دسامبر تا 9 فوریه )2۵ آذر تا 2۱ بهمن( از 
یک سو و اعمال مقررات منع آمد و شد 
تظاهرات  با  تا ۴:۳۰   2۱ از ساعت  شبانه 
شهر  و  پایتخت  آمستردام  در  اعتراضی 
»آیندهوون« هلند روبه رو شده است. به 
گزارش فارس، نیروهای امنیتی این کشور 
هم با درگیری و سرکوب شدید معترضان، 
دست  کم ۱9۰ نفر از آن ها را در پایتخت این 
اعتراضات  بازداشت کردند. شدت  کشور 
امنیتی مجبور  نیروهای  که  بود  به حدی 
گاز  ــاش،  از خــودروهــای آب پـ بــه استفاده 
اشک آور و پلیس سواره نظام برای متفرق 
کردن معترضان شدند. در جریان این زد 
و خوردها، به ساختمان ها و فروشگاه های 
بسیاری خسارت وارد شد و برخی رسانه ها 
امــوال عمومی توسط معترضان  از غــارت 
کردند  ــزارش  گ منابع خبری  دادنـــد.  خبر 
ــاع از کــنــتــرل پلیس خـــارج شـــده و  اوضــ
جلوگیری  ــرای  ب آیندهوون  در  معترضان 
امنیتی، یک  و  پلیس  نیروهای  از حرکت 
خودرو را وسط خیابان به آتش کشیدند. 
شبکه خبری »دویچه وله« هم گزارش داد 
ویروس  جوانان معترض یک مرکز تست 
هلند  شهرهای  از  دیگر  یکی  در  را  کرونا 
آتش زدند. این تظاهرات از روز شنبه به 
طور سراسری در هلند آغاز و یکشنبه به 

خشونت کشیده شد. 
از سوی دیگر، در اقدامی مشابه، شامگاه 
به  اعتراض  در  نیز  دانمارکی ها  یکشنبه 
خیابان های  در  کرونایی  محدودیت های 
و  تجمع  کــشــور  ایــن  پایتخت  کپنهاگ، 
راهپیمایی کردند و آدمک مته فردریکس، 
نخست وزیر دانمارک را به آتش کشیدند. 
ــو دانــمــارک از  به گــزارش اسپوتنیک، رادی
برگزاری اعتراضات علیه تدابیر سختگیرانه 
داد.  ایــن کشور خبر  در  کرونا  بــرای مهار 
بنابر گزارش ها، تظاهرات را گروهی موسوم 

این  با  که مطابق  »مــردان سیاه پوش«  به 
تــن می کنند  بــه  لــبــاس هــای مشکی  نـــام، 
سازماندهی کردند. این گروه به آنچه نبود 
عقل سلیم در زمینه مقررات معرفی شده 
برای ممانعت از شیوع کرونا می خواندند، 
ــرای  ب را  مـــردم  آن هـــا  هستند.  مــعــتــرض 
»برای  شعار  با  مسالمت آمیز  راهپیمایی 
آزادی دانمارک« فراخواندند. پلیس که در 
حالت آماده باش به سر می برد، به سرعت 
وارد عمل شد و تجمعات را متفرق کرد. 
همچنین پنج نفر در جریان اعتراضات به 

پلیس،  از جمله خشونت علیه  اتهاماتی 
اخالل در نظم عمومی و پیروی نکردن از 
برای  بــازداشــت شدند.  پلیس  دســتــورات 
انــواع جهش یافته ویــروس کرونا که  مهار 
سرعت شیوع باالتری دارد، دانمارک عالوه 
بر محدودیت، قرنطینه جزئی اعالم کرده 
است. از جمله این محدودیت ها ممنوعیت 
تجمع بیش از پنج نفر است.  این کشور ۵ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفری، تاکنون ۱9۴ هزار و 
۵۰۰ مورد ابتال و حدود 2 هزار مرگ را ثبت 

کرده است.

نوام چامسکی:

آمریکا پیشرو در 
تروریسم بین المللی است

نــــوام چــامــســکــی، 
مـــــــتـــــــفـــــــکـــــــر و 
زبـــــــان شـــــــنـــــــاس 
در  ــی  ــ ــای ــ ــک ــ ــری ــ آم
مـــــصـــــاحـــــبـــــه ای 

لیبرال  متفکران  گفت:  ــودی  راشــات بــه 
حامیان  از  بسیاری  مانند  هم  آمریکا 
شکست  نمی توانند  که  ترامپ  دونالد 
در انتخابات را بپذیرند، در یک جهان 
ــتــزی زنـــدگـــی مــی کــنــنــد کـــه در آن  ــان ف
دولت آمریکا که یک کشور پیشرو در 
نیروی  یک  است  بین المللی  تروریسم 

اساساً بی آزار تلقی می شود!
چامسکی خاطرنشان کرد: حقایق این 
طور هستند که آمریکا در تمامی ادوار 
تاریخش به عنوان یک کشور مستقل، 
راه  ــگــران  دی علیه  تــجــاوزگــرانــه  جنگی 
با  به اصطالح »جنگ  اســت.  انداخته 
تروریسم« که رونالد ریگان آن را تمرکز 
مقابله  داد  ــرار  ق خــارجــی اش  سیاست 
واشنگتن با »مقاومت در برابر تروریسم 
آمریکا« در آمریکای مرکزی و همچنین 

در آفریقای جنوبی بود. 

مهاجران س بین  زدوخــــورد  نتیجه  در 
ارتدوکس و نیروهای امنیتی در اسرائیل، 
اتــوبــوس در  یــک  و  تــرامــوا  ایستگاه  دو 

قدس اشغالی به آتش کشیده شد.
لجستیک س ــاروان  کـ یــک  گذشته  روز 

بــزرگــراه  در  آمــریــکــایــی  نظامیان  دیــگــر 
بصره-ناصریه هدف قرار گرفت.

از این پس س اروپــا اعــالم کرد  اتحادیه 
گـــوایـــدو« ســردســتــه مخالفان  ــوان  »خــ
ونزوئال را به عنوان رئیس جمهور موقت 

این کشور به رسمیت نمی شناسد.
انفجار یک خودرو متعلق به سفارت س

افغانستان  پایتخت  کــابــل،  در  ایتالیا 
دست کم یک زخمی برجای گذاشت.

نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان س
پنجمین  گذشته  روز  سوریه  معارضان 
دور از نشست مربوط به قانون اساسی 
ســوریــه را آغـــاز کــردنــد. گیر پــدرســون، 
سوریه  امــور  در  ملل  ســازمــان  نماینده 
گفت وگوهای  به  خواست  طــرف  دو  از 

سازنده رو آورند.
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بایدن و حفظ بنیان توافق آمریکا و طالبان
متفاوت  واکنش های  موجب شده  کاخ سفید  در  بایدن  دولــت  استقرار 
و متناقضی در مورد پیامدهای این تحول بر فرایند صلح در افغانستان 
شکل گیرد. از یک سو دولت کابل این تحول را مثبت تلقی کرده و از 
دولت بایدن خواسته با بازنگری در مفاد توافق ایاالت متحده و طالبان، 
جلو زیاده خواهی و خشونت فزاینده این گروه را بگیرد. از سوی دیگر وزیر 
توافق  اجــرای  و پیگیری کامل  پاکستان حفظ روند کنونی صلح  خارجه 
طالبان و واشنگتن را درخواست کرده و نسبت به خروج روند صلح از 
آنچه وی مسیر درست فعلی می خواند، هشدار داده است. طالبان نیز 
از افغانستان  اعالم کرده اند در صورت خارج نشدن نیروهای آمریکایی 
در مدت زمان تعیین شده در توافق، آن ها حمله به نیروهای خارجی را 
از سر خواهند گرفت. در میان این هیاهوی سیاسی به راه افتاده، سکوت 
بایدن می تواند نکته جالب و قابل توجه ماجرا باشد چرا که شاید بتوان 
آن را نشانه ای از بازگشت تصمیمات سیاسی و امنیتی ایاالت متحده به 

فرایندهای رسمی و سیستماتیک پیش از ترامپ تلقی کرد.          
اما در زمینه موضع دولت بایدن در قبال توافق صلح آمریکا و طالبان 
باید گفت با اتکا به برخی دالیل و شواهد نباید انتظار داشت تغییر و 
دگرگونی بنیادینی در این توافق رقم بخورد. برخی از این دالیل به شکل 

تیتروار عبارتند از:
راهبرد مبارزه با تروریسم دیگر در میان راهبرد های کالن و مهم ایاالت س

متحده اولویت و جایگاه گذشته را ندارد و سیاستمداران کاخ سفید اکنون 
بیشتر به دنبال دستیابی به اهــداف سیاسی و ژئواستراتژیک خود در 

منطقه و به تبع آن در افغانستان هستند.
ایاالت س رئیس جمهور  در دوره چهار  افغانستان  تــداوم جنگ  از  پس 

نتیجه  ایــن  به  کشور  ایــن  در  سیاسی  جناح های  همه  تقریباً  متحده، 
رسیده اند که جنگ در افغانستان برنده نهایی ندارد و واشنگتن باید هر 

چه سریع تر خود را از این منجالب نظامی خارج کند.
طالبان نیروی غیرقابل چشمپوشی نیست و بخش مهمی از ساختار س

سیاسی آینده افغانستان محسوب می شود، بنابراین هر راه حلی بدون در 
نظر گرفتن نقش و سهم این گروه محکوم به شکست است.

روند ملت سازی و استقرار نظام دموکراسی به شیوه غربی در افغانستان س
با بن بست روبه رو شده و باید به دنبال استقرار نظامی مناسب با شرایط 

و اوضاع داخلی و اجتماعی این کشور بود.
نه در داخل افغانستان و نه در آمریکا و حتی در دیگر کشورهای درگیر س

در این بحران، توان و ظرفیت شروع دوباره فرایند صلح از نقطه صفر باقی 
نمانده و فروپاشی فرایند فعلی خطر وقوع جنگ داخلی و از هم پاشیدگی 

کامل کشور را دوچندان می کند.
به نظر می رسد توجه و تعمق در همین دالیل سبب شده شواهدی در 
مورد نبود تغییر بنیادین در رویکرد بایدن نسبت به توافق آمریکا و طالبان 
قابل مشاهده باشد. در همین راستا به تازگی برخی منابع داخلی آمریکا 
از ابقای خلیلزاد و تمدید مأموریت او در افغانستان خبر داده اند. جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن هم در روزهای گذشته اظهاراتی داشته 
که بسیاری آن را تأیید ضمنی توافق واشنگتن و طالبان تعبیر کرده اند. با 
همه این اوصاف انتظار می رود تغییراتی در رویکرد دولتمردان جدید کاخ 
سفید به وجود آید که عمدتاً معطوف به سطوح اجرایی و زمان بندی توافق 
است؛ مانند افزایش فشار بر طالبان برای کاهش خشونت ها و رعایت 
برخی مسائل حقوق بشری که می تواند به شکلی مستقیم )اعالم تمدید 
محدود زمان حضور نیروهای آمریکایی( و غیرمستقیم )فشار بر پاکستان 

و یا تمدید تحریم ها و فشار بین المللی بر طالبان( انجام گیرد.       
در این میان، بحث ها و تمایالت مطرح شده از سوی برخی مقامات جدید 
کاخ سفید برای حفظ حداقل یک پایگاه دائمی در افغانستان، نکته ای در 
خور تأمل است. دقیقاً روشن نیست طرح این بحث به الیه های پنهان 
توافق آمریکا و طالبان بازمی گردد یا رویکرد و هدف جدید مورد توجه کاخ 
سفید است، اما هر چه باشد نیازمند توافق و معامله احتماالً پنهان با 
طالبان است؛ رخدادی که چندان دور از ذهن نیست.                            
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نشنال  اندیشکده  سلطان پور    امیرمحمد  مترجم:   
امنیتی  سیستم  ضعف  نقاط  مقاله ای  در  اینترست 
آمریکا با وجود بودجه چند ده میلیاردی وزارت امنیت 
میهن این کشور را مورد بررسی قرار داده که در یورش 
شورشیان به ساختمان کنگره در ششم ژانویه خود را به 
خوبی نشان داد. چند ماه پیش اف بی آی پس از سلسله 
عملیات امنیتی که شامل تعقیب و شنود و بازجویی های 
از  شد  موفق  بود  آمریکا  ایالت  چندین  در  گسترده 
عملیات گروگان گیری فرماندار میشیگان که مقدمه ای 
بر عملیات تروریستی یک گروه شبه نظامی داخلی در 
این کشور بود جلوگیری کند؛ اقدامی که در نهایت با 

اعدام سردسته این گروه همراه بود.
اما در همین حال بسیار جالب توجه است که سیستم 
امنیتی ایاالت متحده پیش از یورش معترضان به یکی 
کامالً  ژانویه  ششم  در  کشور  این  مراکز  مهم ترین  از 
ناتوان بود و نتوانست این اتفاقات را پیش بینی کند. 
این ضعف امنیتی بسیار شبیه به حمالت ۱۱ سپتامبر 
حدود 2۰ سال پیش بود که بسیاری از این نهادهای 
امنیتی سه حرفی، در همکاری با یکدیگر ناتوان و یا 
بی میل بودند. از آن زمان وزارت امنیت میهن ایاالت 

بسیار  ارتباطات  قــول  گسترده  اصالحاتی  با  متحده 
را  کشور  ایــن  امنیتی  نهادهای  میان  هوشمندانه تر 
داد تا دیگر به هشدارها و داده هــای بدست آمده در 
خصوص حمالتی جدید در خاک آمریکا بی توجهی 
از  که  مختلفی  به هشدارهای  نیز  بار  این  اما  نشود. 
سوی نهادهای امنیتی در خصوص فعالیت طرفداران 
بود  شــده  آوری  جمع  طوالنی  زمانی  طــول  در  ترامپ 
میهن  امنیت  وزیر  نیلسن،  کرستن  توجهی شد.  بی 
ایاالت متحده سال گذشته در زمان درخواست بودجه، 
وزارتخانه  ایــن  به حساب  واریــزی  پول های  بــودن  بــاال 
آمریکا  از  محافظت  ــرای  ب مناسب  سرمایه گذاری  را 
واکنش  بــزرگ  مرکز  وزارتــخــانــه شامل  ایــن  داد.  لقب 
هفته  روز  هفت  و  ساعته   2۴ که  است  تهدیدات  به 

مشغول به کار است و دائم با مراکز مختلف امنیت 
میهن آمریکا در ویرجینیا، مریلند و واشنگتن مشغول 
تهدیدات  کوچک ترین  تا  است  اطالعات  ستد  و  داد 
نیز بدون بررسی باقی نماند. حاال چگونه مرکز بررسی 
هجوم  نتوانسته  اســت  واشنگتن  در  کــه  تــهــدیــدات 
معترضان به کاخ کنگره آمریکا را شناسایی کند؟ این 
از سروصداها دربــاره قدرت  نشان داد شاید بسیاری 
اگر  شــود  تصور  باید  اســت.  توخالی  طبل  مراکز  ایــن 
اوکالهمای  در  بمب گذاری  مانند  تروریستی  حمله ای 
سال ۱99۵ در کنگره اتفاق می افتاد چه اتفاقاتی را رقم 
می زد. جالب اینجاست که بر خالف عملیات یازدهم 
سپتامبر که با ارتباطات کدگذاری شده و مخفی میان 
حمله کنندگان تنظیم شده بود، تالش ها برای یورش 
شبکه های  در  بــاز  متن  و  علنی  صــورت  به  کنگره  به 

اجتماعی و پیام رسان بین افراد انجام گرفته بود.
میلیارد   ۵۱ ســاالنــه  بــودجــه  کنار  در  اگــر  ایــن هــا  همه 
گذاشته  متحده  ایــاالت  میهن  امنیت  وزارت  دالری 
شود عالمت سؤال های بزرگی را به وجود می آورد که 
چگونه چنین وزارتخانه ای نتوانسته برنامه ریزی آشکار 

شورشیان برای حمله به کنگره را پیش بینی کند.

اتاق فکر

اندیشکده نشنال اینترست بررسی کرد

حوادث کنگره ضعف نهادهای امنیتی آمریکا را آشکار کرد

هزاران نفر از اهالی شهر صعده در شمال یمن براساس 
نامیدن  تروریستی  به  اعتراض  در  قبلی  فراخوان 
سوی  از  آن  رهبران  از  تعدادی  و  انصارهللا  جنبش 
محکوم  را  اقدام  این  تا  آمدند  خیابان ها  به  آمریکا، 
کنند. شبکه المسیره در گزارشی اعالم کرد شعار این 
جنایت  آمریکایی،  محاصره  و  »تجاوز  راهپیمایی  ها 
تروریستی است« اعالم شده و در ۱۵ استان مختلف 
شده  برگزار  هم  پایتخت  صنعا،  جمله  از  یمن  دیگر 
در  در صعده  تجمع کنندگان  فارس،  گزارش  به  است. 
حالی که پالکاردها و پارچه نوشته هایی در محکومیت 
در دست  ائتالف سعودی  علیه  و  آمریکا  اقدام دولت 
ملی  مبارز  گروه  یک  را  انصارهللا  جنبش  داشتند، 

یمن خطاب کرده و از آن حمایت کردند. اهالی صعده 
را در وهله نخست  بیانیه ای جنگ یمن  همچنین در 
تجاوز آمریکایی به این کشور توصیف و اعالم کردند: 

نخستین و مهم ترین حامی نظامی و سیاسی ائتالف 
مسئول  کشور  این  و  آمریکاست  دولت  سعودی، 
نسل کشی مردم یمن است. تجمع کنندگان همچنین 
و  گذشته  یمن  بر  خارجی  استیالی  دوره  کردند  اعالم 
کشورهای متجاوز باید از بازگشت سلطه خود بر یمن 
ناامید شوند. وزارت خزانه داری دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور پیشین آمریکا در آخرین روز کاری خود، 
جنبش انصارهللا یمن به همراه سه نفر از رهبران آن را 
وارد لیست تحریم های خود کرد. با این حال »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته واشنگتن در 
خصوص تروریستی اعالم کردن جنبش انصارهللا یمن 

بازبینی انجام خواهد داد.

گزارش

هزاران یمنی در تظاهراتی آمریکا را مسئول نسل کشی در کشور خود دانستند

پشت انصاراهلل ایستاده ایم

دریـچـه

روزنـــامـــه گــاردیــن پــس از 
مدت ها فرصت پیدا کرده 
ــلـــی صفحه  اصـ عــکــس 
نخست خود را به چیزی 
نباشد  ناراحت کننده  که 
بهانه  دهـــد.  اختصاص 

گاردین برای این اتفاق بارش برف کم سابقه در بسیاری 
از مناطق بریتانیا از جمله لندن است که پس از مدت ها 
تفریحات  انجام  با  را  ایــن کشور  مــردم غمبار  روحیه 
این روزنامه همچنین در  زمستانی بهتر کرده است. 
گزارشی امکان بازگشایی مــدارس در انگلیس پس از 
عید پاک را در هاله ای از ابهام قرار داده و همین طور به 
انتقاد از فرسودگی و ناکارآمدی بسیاری از سیل بندها 

در این کشور پرداخته است.

هــفــتــه نــامــه اشــپــیــگــل در 
تــازه تــریــن شــمــاره خــود در 
با عنوان چگونه  پرونده ای 
ــد؟«  ــروز شــ ــ ــی ــ »اژدهـــــــــا پ
می خواهد به این پرسش 
پاسخ دهد که چین چگونه 

پشت  را  کرونا  ــروس  وی همه گیری  مانند  مهلکی  بحران 
سر گذاشت و نه تنها دچار ضعف نشد بلکه نسبت به 
بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته شاهد رشد بیشتر 
پرونده ای  البته درونمایه  بوده است.  نیز  اقتصادی خود 
که اشپیگل به چاپ رسانده بیشتر شبیه به نقشه راهی 
برای غربی ها برای متوقف کردن چین است  و اینکه آیا 
کشورهای اروپایی به همراهی رئیس جمهور جدید آمریکا 

می توانند مانع پیشروی چین شوند یا خیر.

گاردین
اســتــریــت  وال  روزنــــامــــه 
ــی  ــکـــس اصــل ژورنـــــــــال عـ
را  خـــود  نخست  صفحه 
مــردم  اخیر  تظاهرات  بــه 
از  ــاد  ــقـ ــتـ انـ در  ــه  ــ ــی روســ
دولت  منتقد  دستگیری 

اختصاص  نفر  و500  3هـــزار  دستگیری  و  کشور  ایــن 
به  گــزارشــی  در  همچنین  روزنــامــه  ایــن  اســـت.  داده 
پیروزی چین بر آمریکا در جذب سرمایه های کشورهای 
در  تعیین کننده  عوامل  از  یکی  که  پرداخته  خارجی 
برگ  و  مــی شــود  محسوب  کشورها  اقتصادی  جنگ 
بحران  از  رهایی  در  موفقیت چین  برای  دیگری  برنده 
همه گیری ویروس کرونا در مقایسه با دیگر کشورها از 

جمله آمریکاست. 

اشپیگلوال استریت ژورنال

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

درگیری دوباره هند و چین بر سر مرز 
درگیری های شدید مرزی بین نیروهای هند و چین در امتداد خط کنترل 
واقــعــی، مجروحان زیـــادی از هــر دو طــرف بــرجــای گــذاشــت. بــه گــزارش 
»ناکو  منطقه  در  پیش  روز  سه  هندی  و  چینی  ســربــازان  اسپوتنیک، 
ایالت »سیکیم« در شمال شرق هند درگیر شدند. منابع  ال« واقع در 
هندی اعالم کردند این درگیری ها پس از آن رخ داد که نیروهای گشت 
چینی قصد داشتند وارد خاک هند شوند اما نیروهای ارتش این کشور 
 مانع آن ها شده و درگیری شکل گرفت. این دومین درگیری در منطقه 
ناکو ال پس از درگیری های ماه می 2۰2۰ است. طرف چینی هنوز درباره این 

گزارش و تأیید جراحت ها اظهارنظر نکرده است.

افتتاح رسمی سفارت رژیم  صهیونیستی در امارات
امــارات  در  به طور رسمی سفارت خود  یکشنبه  روز  رژیم صهیونیستی 
متحده عربی را افتتاح کرد. به گــزارش فــارس، »لیور حیات« سخنگوی 
وزارت خارجه این رژیم خبر داد سفارت این رژیم با ورود هیئت دیپلماتیک 
اسرائیل به طور رسمی در ابوظبی آغاز به کار کرد. حیات در ادامه گفت: 
سفارت اسرائیل در امارات متحده عربی، طیف گسترده ای از روابط میان 
کشورها در تمامی سطوح را به پیش خواهد برد و روابط با دولت امارات، 
سازمان های اقتصادی، بخش های خصوصی، علمی و رسانه را گسترش 
در »تل آویو«  این کشور  با گشودن سفارتخانه  امــارات هم  داد.  خواهد 

پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی موافقت کرد.

6 کشته در تیراندازی مرگبار ایندیاناپلیس آمریکا 
در یک حادثه تیراندازی مرگبار در شهر »ایندیاناپلیس« ایالت »ایندیانا« 
آمریکا دست کم 6 نفر از جمله یک زن باردار و جنین او کشته شدند. 
با عنوان  این حادثه  از  ایندیاناپلیس  نیروهای پلیس  فــارس،  گــزارش  به 
می برند.  نام  اخیر«  دهه  یک  از  بیش  در  شهر  تیراندازی  »مرگبارترین 
آن طور که پایگاه هیل گزارش کرده، افسران پلیس پس از رویارویی با یک 
جوان زخمی به سمت اقامتگاهی هدایت شدند که در آنجا پنج جسد 
از جمله یک زن باردار بود که بر اثر ضربات گلوله جان خود را از دست 
داده بودند. نیروهای پلیس ایندیاناپلیس تاکنون نام هیچ  فردی را به عنوان 

مظنون مرتبط با این حادثه مرگبار اعالم نکرده اند.

اختالف دوباره بین حامیان امارات و 
عربستان در جنوب یمن

شورای انتقالی جنوب: 
هادی تکروی می کند

به فاصله کوتاهی از زمان تشکیل دولت 
توافق  اماراتی طبق  مــزدوران سعودی و 
ــاض« )توافقی  ــ ــق ری ــواف بــه »ت مــوســوم 
دادن  پایان  منظور  به   2۰۱9 نوامبر  که 
ــت  ــیــروهــای دول ــه اخــتــالفــات مــیــان ن ب
مستعفی و شورای انتقالی جنوب امضا 
شد( شورای انتقالی جنوب مجدد »عبد 
ربه منصور هــادی« را متهم به تکروی 
گــزارش  بــه  کــرد.  اصلی  تصمیمات  در 
افــزود: تصمیمات  شــورا  این  المیادین، 
یک  معنای  بــه  منصورهادی  یکطرفه 
بندهای  از  تجاوز  و  خطرناک  کــودتــای 
ــاض« اســت و ما تالش های  »تــوافــق ری
این  تکمیل  از  جلوگیری  بــرای  مستمر 
توافق را محکوم می کنیم. شورای انتقالی 
اجــرای هرگونه  مانع  کــرد  تأکید  جنوب 
تصمیم اساسی که بدون مشورت قبلی 
می شوند.  باشد،  شــده  گرفته  آن هــا  با 
خواست  ائتالف سعودی  از  شــورا  ایــن 
مسئولیت های خود را به عنوان حامی 

توافق ریاض بر عهده بگیرد.

5 هزار سرباز گارد ملی همچنان در 
پایتخت می مانند

امنیت؛ کیمیای گمشده 
واشنگتن

در حالی که مجلس سنای آمریکا قصد 
دارد ۸ فوریه )2۰ بهمن ماه( محاکمه و 
پنتاگون  آغاز کند،  را  ترامپ  استیضاح 
ــگــرانــی خـــود را درزمــیــنــه تــظــاهــرات  ن
اعالم  واشنگتن  در  احتمالی  گسترده 
کــرده اســت. پلیتیکو فــاش کــرده بیش 
از ۵ هزار نیروی گارد ملی قرار است تا 
اواسط مارس در واشنگتن باقی بمانند 
تا امنیت این شهر را در زمان برگزاری 

استیضاح دونالد ترامپ تأمین کنند.

 وضعیت جنگی  وضعیت جنگی 
در سرزمین گل و بلبل!در سرزمین گل و بلبل!

مخالفان محدودیت های کرونایی در هلند و 
دانمارک با نیروهای امنیتی درگیر شدند 
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