
اوقافدرمسیروزنکشی!

 

فلس��فه امام راحل از ابالغ تش��کیل نهادی به منظور یاری مس��تضعفان بالفاصله پس از پیروزی 
انقالب اسالمی همانا ایجاد تحرک و تزریق روحی تازه در سازمان اوقاف کشور بود که تا آن روز 
از اختیار متولی آن یعنی ولی امر مس��لمین خارج و توسط بنیادهای هزار فامیل پهلوی اموال و 
دارایی ه��ای آن به تاراج می رفت و پس ازآن بنیاد مس��تضعفان و کمیته امداد امام خمینی »ره« 
می توانستند نقش اجرایی را برای سازمان اوقاف داشته باشند تا به نحوی از انحاء حق به حق دار 
برس��د. اگرچه در تمامی این س��ال ها هنوز هم سازمان اوقاف و امور خیریه نتوانسته است آنگونه 
که باید خود را با نیازهای جامعه فقیر وفق دهد اما در بهمن ماه ۹۵ درست چهار سال پیش بود 
که در مراس��می بین دو متولی بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف و امور خیریه سند همکاری ۵ 

ساله ای تدوین و به امضاء رسید.
 درحالی ک��ه جای رئیس کمیت��ه امداد امام خمینی »ره« که در حقیق��ت رأس رفع محرومیت 
مس��تحقان و نیازمن��دان جامعه بود، خال��ی می نمود. پس از ردوبدل کردن این س��ند فی مابین 
دو نه��اد توانا و غنی و فارغ از نهاد س��وم نیازمن��د یعنی کمیته امداد نه تنه��ا آحاد جامعه بلکه 
اصحاب رسانه هم از نتایج این توافق اطالع تازه ای پیدا نکرده اند درحالی که امسال وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در هفتصد و چهل و یکمین جلس��ه ش��ورای فرهنگ عمومی کش��ور از تهیه 
س��ند پیش نویس وقف خبر می دهد و می گوید: »در حال حاضر س��ندی درباره وقف از س��وی 
دبیرخانه ش��ورای فرهنگ عمومی کش��ور تنظیم ش��ده که اهداف، راهبردها، اقدامات، تقس��یم 
وظایف دس��تگاهی و س��اختارها در آن دیده شده است. در این سند سازمان اوقاف و امور خیریه 
رئیس این گروه ملی خواهد بود تا در حوزه های مختلف پل ارتباطی بین س��ازمان ها باشد. وقف 
موض��وع مهم اجتماعی اس��ت که از دو منظر آگاهی و مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی باید به آن 
پرداخ��ت. در زم��ان کرونا مردم در هر دو بخش خوب عمل کردند، پس ظرفیت اجتماعی ما اگر 

با آگاهی و مسئولیت پذیری همراه شود، اتفاقات خوبی رقم می خورد.
 بنابراین باید مسیر درست در این راه را پیدا و پیوند بین آگاهی و عمل را ایجاد کنیم. زیرا وقتی 
آگاهی ارتقاء پیدا کند در ذیل آن مس��ئولیت پذیری هم بیشتر خواهد شد«. اگر قرار است نتایج 
این س��ند هم به سرگذش��ت سند همکاری با بنیاد مستضعفان در س��ال ۹۵ ختم شود که انگار 
در هیچ ی��ک از آن ها نبای��د جای پایی از دو نهاد مطرح کمیته امداد امام خمینی »ره« و انجمن 
قدیمی مددکاری امام زمان »عج« نباش��د، ختم ش��ود پس چه بهتر که اوقات ارزش��مند مدیران 
کالن به بطالت س��پری نگردد زیرا نه تنها آبی از س��وی اوقاف برای نیازمندان واقعی گرم نخواهد 
شد بلکه هم اکنون هزاران حسینیه، مدرسه، باغستان، مسجد، آب انبار و دیگر اماکن ارزشمند و 
ضروری برای جامعه که وقف هستند، براثر بی توجهی مسئوالن آن در حال انحطاط می باشند که 
ش��اید مدیریت آن ها در توان این نهاد نیس��ت و حاال نوبت قله دماوند شده تا زیر چتر آن برود و 
در آینده به دلیل وقفی بودن اجازه بارش برف و باران بر بام آن  هم داده نشود تا دام ها از مراتع 
آن بهره مند و آحاد جامعه در فضای س��بز خدادادی دمی نیاس��ایند! ده ها حس��ینیه در تهران و 
اصفهان و دیگر ش��هرها ازجمله تکیه تاریخی و ش��جره نامه دار گرک یراق در اصفهان ربع قرن 
است به دلیل ناامن بودن بناهای آن تعطیل  شده درحالی که واحدهای تجاری وقفی و بخصوص 
در جوار یکی از ادارات کل آن در استان ها که هرکدام سال ها پیش به ثمن بخس به صورت اجاره 
در اختیار بعضی ازمابهتران اس��ت دست به دس��ت می گردد و به عنوان اجاره روی کاغذ در اختیار 
افراد غیر گذاشته می شود تا تفاوت رقمی که از مستأجر دست چندمی دریافت می شود با مبلغی 

که به حساب اوقاف واریز می گردد نجومی باشد!
 اگرچه این اواخر نه تنها قله دماوند بلکه قسمت اعظمی از جنگل های هیرکانی که درختان قبل 
از ایجاد فلسفه وقف روییده اند نیز مورد ادعای متولیان وقف است تا همچون واحدهای مسکونی 

و تجاری به دست کسانی برسد که نیازمند نیستند اما می توانند به تخریب آن بپردازند!
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تاکنون آمریکایی ها از س��الح هسته ای علیه 
مردم ژاپن و  انگلیس��ی ها از این س��الح در 
اس��ترالیا علیه بومیان این کش��ور اس��تفاده 
کرده ان��د ک��ه فجایع بزرگی را ب��ه بار آورده 
اس��ت. آزمایش های هس��ته ای که از سوی 
کشورها و رژیم های دارای این سالح ویرانگر 
و نامتع��ارف انجام می ش��ود، ب��رای آزمون 
تأثیرات این س��الح بر افراد، محیط زیس��ت 
پیرامون، قدرت تخریب و البته قدرت نمایی 
برای دنیا است. به هر حال این سالح ویرانگر 
اکنون در اختیار چندین کش��ور و رژیم قرار 
دارد که سابقه استفاده از آن را نیز در کارنامه 
خود دارند. برخی از کشورها نیز گرچه دارای 
سالح هس��ته ای هس��تند اما تاکنون از این 
سالح اس��تفاده نکرده اند و تنها برای موازنه 

قدرت از آن بهره می برند.
رژیم صهیونیستی بر اساس اسناد و مدارک 
موج��ود بی��ش از 200 کالهک هس��ته ای 
دارد، ای��ن رژی��م حتی قوانی��ن و معاهدات 
بین المللی در زمینه انرژی هس��ته ای صلح 
آمیز و غیر صلح آمیز را رعایت نمی کند و به 
هیچ یک از قوانین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز پایبند نیس��ت. رژیم صهیونیستی 
بارها جمهوری اس��المی ای��ران را تهدید به 
حمله اتمی کرده اس��ت، ای��ن تهدید از آنجا 
سرچشمه می گیرد که رژیم اسرائیل با توجه 
به تشکیل کشوری غیرقانونی و غیر مشروع، 
پایبن��د به قوانی��ن و معاه��دات بین المللی 
نیس��ت و خطری جدی و بالقوه برای صلح و 
امنیت جهانی به حساب می آید، با این وجود، 
چنین رژیمی زیر چتر حمایتی کش��ورها و 
رژیم هایی چون آمریکا و اروپایی ها قرار دارد 

و از یک حاشیه امن برخوردار است.
با توجه به این که لبنان کشوری در مرزهای 
س��رزمین اشغالی فلسطین اس��ت و در این 
کش��ور س��ازمانی به نام حزب اهلل لبنان قرار 
دارد ک��ه از حمایت های جمهوری اس��المی 
ایران برخوردار اس��ت، یک نبرد و جنگ غیر 
رسمی با لبنان و ایران شکل گرفته است که 
با توجه به قدرت افزایی جمهوری اس��المی 
ای��ران در زمین��ه نظامی و نف��وذ منطقه ای 
جرأت و جس��ارت تقابل رو در رو با ایران در 

وجود صهیونیست ها دیده نمی شود.
صهیونیست ها این سخن قاطع حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای فرمانده کل ق��وا را هیچگاه از 
یاد نخواهند برد که فرمودند، »اگر اس��رائیل 
دس��ت از پا خطا کند، ت��ل آویو و حیفا را با 

خاک یکسان خواهیم کرد.«
اما ماجرای انفجار بندر بیروت که یک انفجار 
بس��یار بزرگ و مهیب بود، ابعاد گس��ترده و 
گوناگونی دارد. در دشمنی اسرائیل با لبنان 
تردیدی وجود ندارد و همواره صهیونیست ها 

تهدید جدی برای این کشور بوده اند.
براس��اس آنچه که ن��ادر طال��ب زاده درباره 
احتمال حمله هس��ته ای به بی��روت مطرح 
کرده، می ت��وان این موض��وع را نیز در کنار 
دیگ��ر گمانه زنی های طرح ش��ده در انفجار 

بندر بیروت با دقت بیشتری بررسی کرد.
»گوردون داف« سردبیر سایت خبری تحلیلی 
آمریکایی veterns tody ادعا کرده اس��ت 
که انفج��ار مهیب بیرون نتیجه ش��لیک دو 
موشک اس��رائیلی »گابریل« و »دلیله« بوده 
است. موشک »دلیله« موشکی از نوع کروز با 
برد 1۵0 کیلومتر است که در صورت حمل 
کالهک هس��ته ای، مع��ادل 6 کیلوتن »تی.

ان.تی« قدرت انفجاری دارد که از هواپیمای 
جنگنده اف 16 شلیک شده است.

در ای��ن میان اظهارات ترامپ در نخس��تین 
س��اعات انفجار ک��ه گفته بود، »بر اس��اس 
نظرات ژنرال های ارشد ارتش آمریکا، حادثه 
انفجار در بندر بیروت، یک انفجار ناش��ی از 
بم��ب بود« نباید نادیده گرف��ت، هر چند او 
روز بعد، اظه��ارات خود را تعبیر داد و گفت 
هنوز کس��ی نمی داند آیا انفج��ار، بر اثر یک 
حمل��ه بوده یا نه! نیترات آمونیوم بر اس��اس 
نظرات کارشناس��ان، به خودی خود قابلیت 
انفج��اری ندارد اما ظرفیت اش��تعال آن باال 
است. در فیلم هایی که از صحنه انفجار تهیه 
و منتش��ر شده دو انفجار قوی دیده می شود 
و این نظری��ه را قوت می بخش��د که، عامل 
انفجار، بمب یا موش��ک هایی بوده که از راه

احتمالانفجارهستهای
دربندربیروت!
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انفجار بندر بیروت در چهارم اوت دولت حس��ان دیاب را به ایستگاه آخر 
رس��اند و در اقدامی که بس��یاری آن را کودتای سیاس��ی توسط عامالن 
انفجار خوبین بندر بیروت می دانند  وزیر بهداش��ت لبنان بعد از جلس��ه 

دیروز اعالم کرد، دولت دیروز استعفا کرد.
دولت لبنان تصمیم گرفت نشس��ت خود را که قرار بود در کاخ ریاس��ت 

جمه��وری بعب��دا برگزار ش��ود در مقر دول��ت برگزار کن��د. همچنین با 
اس��تعفاهای پی در پی وزیران و فش��ار بر افزایش اس��تعفاها، دستور کار 
دولت لبنان تغییر کرد. دولت لبنان ش��امل 20 وزیر بود که در پی انفجار 
بندر بیروت در روز سه ش��نبه چهار اوت که بیش از 160 کش��ته و بیش 
از 6000 زخمی برجای گذاش��ت چهار وزیر اس��تعفا کردند. پیش از این 
نیز منابع لبنانی گزارش دادند که وزیر دارایی این کش��ور از منصب خود 
اس��تعفا کرده اس��ت. پایگاه خبری ش��بکه »المیادین«،  گ��زارش داد که 
»غازن��ی وزنی« وزیر دارایی لبنان اس��تعفای خ��ود را تقدیم دولت کرده 

است.

ظریف:
چندکشورمقداریازپولمارا

بازگرداندهاند

وزی��ر ام��ور خارجه ب��ا بیان اینک��ه روش های 
مختلفی ب��رای بازگرداندن پول ایران از طریق 
تهاتر یا خرید از کش��ورهای م��ورد نظر وجود 
دارد، گفت: اکنون چند کش��ور مقداری از پول 

ما را بازگردانده اند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به 

اقدامات این وزارتخانه برای استرداد ارزهای بلوکه شده ایران در بانک های 
کشورهای مختلف، گفت: ما برای استرداد پول های بلوکه شده کشورمان 
مذاک��ره انجام می دهیم و در صورت لزوم از طریق ش��کایت در دادگاه ها 
هم ای��ن موضوع را پیگی��ری خواهیم کرد. وی با بی��ان اینکه روش های 
مختلفی برای بازگرداندن پول از طریق تهاتر یا خریدهایی از کش��ورهای 
مورد نظ��ر وجود دارد، تصریح کرد: انواع روش ها طی این چندین س��ال 
برای بازگرداندن پول های کش��ورمان از دیگر کش��ورها پیدا شده و ما هم 
مطمئناً از آنها اس��تفاده می کنیم. وزیر امور خارجه در پاس��خ به س��والی 
مبنی براینکه آیا تاکنون نس��بت به بازگرداندن بخش��ی از مطالبات مالی 
خود از دیگر کش��ورها موف��ق بوده ایم، تاکید کرد: در برخ��ی موارد بله، 

اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگردانده اند.  خانه ملت
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چندکشورمقداریازپولمارا
بازگرداندهاند
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بررسی توصیه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای تکراری انتخابات ریاست جمهوری

آگهى تجدید مناقصه عمومى

غالمرضا فرجى-  شهردار  اقبالیه

ول
ت ا
نوب

اقبالیه به شماره  اقبالیه در نظر دارد در راستاى اجراى مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر  شهردارى 
مناقصه  طریق  از  اقبالیه  شهر  سطح  معابر  سازى  آماده  واگذارى  به  نسبت   99/04/15 مورخ  5/185/ش 
عمومى  به پیمانکاراقدام نماید. لذا شرکتها و افراد حقیقى و حقوقى واجد الشرایط میتوانند از تاریخ انتشار 
نمایند.  مراجعه  (سامانه ستاد)  الکترونیک  دولت  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  آگهى جهت 

مهلت تحویل اسناد مناقصه حداکثر ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه مى باشد
1- هزینه آگهى (هر چند نوبت) بر عهده برنده مناقصه مى باشد

2- شرکت کنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهى فعالیت از سازمان هاى ذیربط اقدام نمایند.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار مى باشد.

4- واریز مبلغ 214/908/695 ریال سپرده شرکت در مناقصه به حساب جارى 0106395281003 بانک ملى 
شعبه اقبالیه با ضمانت نامه بانکى.

5- برندگان اول ودوم وسوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید.
6- سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

لذا متقاضیان شرکت کننده در مناقصه مى توانند ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات دولت 
الکترونیک (سامانه ستاد)مراجعه نمایند.       
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