
 یک شنبه  1۴ دی 13۹۹  شماره ۵۴۹۲ 

اذان ظهر: ۱۲:۱۰ اذان مغرب: ۱۷:۲۳ 
اوقات شرعی به افق تهراناذان صبح فردا: ۵:۴۳  طلوع آفتاب فردا: ۷:۱۴

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

»بگذارید راحتتان کنم، تنها مانع ما برای ایجاد دموکراســی 
)آمریکایی سازی(، آیت اهلل مصباح یزدی است، فقط آیت اهلل 
مصباح یزدی! او تنها کســی است که دموکراسی )آمریکایی( 
را به چالش کشیده اســت. با انتشار  خبر درگذشت آیت اهلل 
مصباح یــزدی انقالب و نظام یکی از یاران خود را از دســت 
داد که  شــادی رسانه های غربی و دشمنان انقالب حکایت از 
جایگاه ارزنده و بــی مانند وی در نظام و نگهبانی از آرمانهای 
واالی انقالب اســالمی دارد.  مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی از 
روز ۱۱ آذرماه سال جاری به دلیل بیماری دستگاه گوارش در 
منزل بستری شده بود و روز شنبه )۶ دی ماه( به علت وخامت 
بیماری در تهران بســتری شده بود که عصرجمعه در سن ۸۵ 
سالگی در گذشــت. وی مجتهد، بنیان گذار و رئیس مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نماینده منتخب مردم استان 
خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، عضو سابق شورای 
عالی انقالب فرهنگی در ایران بود. رهبر انقالب ســحرگاه روز 
گذشته بر پیکر آیت اهلل مصباح یزدی نماز اقامه کردند و پیکر 
ایشــان برای تشییع و خاکسپاری به قم منتقل شد. نگاهی به 
اقدامات این عالم بزرگوار درصحنه های مختلف نشان می دهد 
که او نمونه واقعی یک عالم اسالمی و پشتوانه ای محکم برای 
مبانی فکــری و اعتقادی نظام به شــمار می رفت. همچنین 
درگذشت آیت اهلل مصباح یزدی که در زمره ارادتمندان به امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری بود، بی شک ثلمه عظیمی 
برای حوزه های علمیه، دانشگاهی و دین شناسی محسوب می 
شود. مقام معظم رهبری در مورد ایشان فرمودند :»بنده نزدیک 
به چهل ســال است که جناب آقای مصباح را می شناسم و به 
ایشــان به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متفکر و صاحب نظر در 

مسائل اساسی اسالم ارادت قلبی دارم«.
آیت هللا محمد تقی مصباح یزدی که بود؟

او متولــد ۱۳۱۳ در یزد بود و پس از پیــروزی انقالب، بنیاد 
باقرالعلوم و سپس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( 
را در قــم پایه گــذاری کرد که تا پایان عمر ریاســت آن را بر 
عهده داشت. وی تحصیالت مقدماتی حوزوی را در یزد به پایان 
رساند و برای تحصیالت تکمیلی علوم اسالمی عازم نجف شد. 
از ســال ۱۳۳۱ تا سال ۱۳۳۹ ه. ش. در دروس امام راحل )ره( 
شــرکت و در همین زمان، در درس تفســیر قرآن، شفای ابن 
سینا و اســفار مالصدرا از وجود عالمه طباطبایی )رحمه اهلل( 
کســب فیض کرد. آیت اهلل مصباح یزدی در سال های پیش از 
انقالب از عناصر اصلی حلقه مبارزه علیه رژیم پهلوی در کانون 
اولیه انقالب اســالمی شــهر قم بود و بواسطه حضور فعال در 
شــکل گیری هیئت مدرسین که بعدها موجب تشکیل جامعه 
مدرسین قم شــد، از اعضای هسته اولیه مبارزات سازماندهی 
 شــده مقابل حکومت پهلوی محسوب می شــد. وی در کنار 
بزرگانی چون شــهید بهشتی، مشــکینی، باهنر، مفتح، ربانی 
شیرازی و ســایر علمای مبارز، مقابله با طاغوت را وارد فصل 
جدیــدی کردند. نقش آفرینی آیت اهلل مصبــاح به عنوان دبیر 
هیئت مدرســین و همکاری نزدیک ایشــان با شهید مظلوم 
دکتر بهشــتی موجبات جدیت هرچه بیشــتر در شکل گیری 
مباحث نظری در خصوص ماهیت »حکومت اسالمی« را فراهم 
آورد و در واقع جلســات این هیئت را می توان ســرآغاز ظهور 
نبوغ بی بدیل آیت اهلل در تشــریح اندیشه های بنیانگذار انقالب 
اسالمی، حضرت امام خمینی)ره(، دانست.  همچنین شجاعت 
مثال زدنی آیت اهلل مصباح یزدی در انتشار نشریه ای با محتوای 
مبارزه با رژیم پهلوی با عنوان »انتقام«، از دیگر مظاهر حضور 
فعال ایشــان در خط مقدم مبارزه فعال با رژیم پهلوی بود که 
مجموعــه این اقدامات در کنار یکدیگــر، از این فقیه بزرگوار 
یک مبارز تمام عیار ســاخته بود. فعالیت های آموزشی عالمه 
مصباح یزدی در کنار شــهیدان بهشتی و قدوسی در مدرسه 
علمیه حقانی در ســالهای قبل از انقالب اســالمی را می توان 
نقطه آغازین و البته کلیدی اقدامات پردامنه ایشان در راستای 
تربیت طالب عنوان کرد و آن را سرآغازی برای جهاد تعلیمی 
ایشان دانست. در سال های پس از انقالب، فعالیت های سیاسی 
آیت اهلل مصباح که قدری متفاوت از فعالیت سیاسی دیگر علما 
و روحانیون برجســته بود، کالبدی علمی پیــدا کرد. چرا که 
در کوران تهاجم نظری جریانات مختلف سیاســی به مرزهای 
اندیشه اسالم ناب و انقالب اسالمی، شناسایی دقیق ماهیت این 

گروه ها و فهم انحرافاتشان از مسیر انقالب ابتدا نیاز به بصیرت 
سیاسی داشت. اعتقاد و باور ایشان به فعالیت جمعی و شبکه 
سازی برای تبیین هرچه بیشتر معارف اسالم و انقالب اسالمی 
وجه مشــخصه ای درخشــان برای این مجاهد خستگی ناپذیر 
بود. ارتباط مداوم و مســتمر با جوانان اعم از طلبه و دانشجو، 
شاخصه ی ویژه ای است که آیت اهلل مصباح یزدی را از بسیاری 
از علماء دیگر متمایز می سازد. راه اندازی طرح والیت از اواسط 
دهه ۷۰ از یک ســو و ارتباط با طالب بی شماری که از سراسر 
کشور برای فراگیری علوم دینی به قم می آمدند از سوی دیگر 
ارتباط ایشان با اقشار جوان را در وضعیت بسیار خوبی قرار داده 
بود. قریب به ۷۰ عنوان کتاب از ایشان در موضوعات مختلف به 
جای مانده که در زمینه های مختلف علوم قرآن، روایات و سیره 
معصومین)ع(، شــرح بیانات اهل بیت)ع(، شرح فلسفه دین و 
منطق و کالم، فلسفه دینی، حقوق، علوم سیاسی، روانشناسی، 

مباحث فرهنگی و اجتماعی و...  منتشر شده است. 
فعالیت های سیاسی 

از جمله فعالیت های سیاســی آیــت اهلل می توان به نمایندگی 
در مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، عضویت در جامعه مدرســین حوزه علمیه قم اشاره 
کرد. مناظره این مجتهد عالی قدر با سران چپ و روشنفکران 
چپ گرا مانند احســان طبری و عمویی فرخ نگهدار و غلبه بر 
تفکرات و نظریه آنان در ابتدای انقالب ســبب شــد تا  چپ 

وابسته در ایران برای همیشه محو شود.
صراحــت لهجه در دفاع از ارزش های اســالم و انقالب، تقوی، 
اخالص، تواضع و زمان شناسی، از خصوصیات ویژه آن مرحوم 
بــود. او همچنین بــه عنوان رهبر فکری جبهــه پایداری نیز 
شناخته می شــود. یکی از دالیل سیاسی  بودن چهره مرحوم 
آیت اهلل مصباح یــزدی، حمایت های او از محمود احمدی نژاد 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بود؛ انتخاباتی که رقابت 

بین احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی به دور دوم کشید.
ایــن حمایت ها تا کمــی پس از دوره دهم انتخابات ریاســت 
جمهوری در سال ۸۸ نیز ادامه داشت. اما نزدیک شدن بیشتر 
احمدی نژاد به اسفندیار رحیم مشایی، موجب شد که این پیوند 
سســت تر شده و با ۱۱ روز خانه نشینی رئیس جمهوری وقت 
از هم گسســت. مرحوم مصباح یزدی در این باره در آن زمان 
گفت: »حمایت ما از کسی اســت که در مسیر اسالم حرکت 
می کند. وقتی وی مســیرش را از اسالم تغییر داد، حمایت ما 
نیز برداشته خواهد شــد. اینکه برخی می گویند نباید آن روز 
حمایت می کردیم، چنین انتظاری مبتنی بر اصول نیست اما 
هرجا انســان متوجه شــد این فرد پایش را از اصول و مبانی 
کج گذاشــته، باز تکلیف دینی و عقــل می گوید که باید برای 

جلوگیری از انحراف در برابرش ایستاد تا اصول حفظ شود.«
 همچنین مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل وقت حزب مؤتلفه 
اسالمی در مورد این مســئله در اظهاراتی در آن زمان گفت: 
آیت اهلل مصباح در خصوص قهر رئیس جمهوری فرموده بودند 
که اگر حمایت از آقای احمدی نژاد مستلزم ترویج مشایی شود، 

حمایت از احمدی نژاد حرام است.«
نظرات در مورد مرحوم هاشمی و خاتمی 

اگر چــه  آیت اهلل مصباح یزدی رابطه ای قدیمی و دوســتانه 
با آیت اهلل هاشمی رفســنجانی داشت اما اختالف سلیقه ها با 
ایشــان را پنهان نمی کرد و بر این بــاور بود که رفاقت حجت 
آور نیست.  وی در شهریور سال ۸۵ در جلسه پرسش و پاسخ 
همایش دفتر پژوهش های فرهنگی در مشهد، در این باره گفته 
بود؛ »من با ایشــان از ۵۴ سال پیش، دوستی و رفاقت داریم. 
همکاری هایی داشــتیم. ایشــان از قدیمی ترین دوستان من 
است. از زمان فعالیت در مجله مکتب تشیع و مسائل سیاسی 
بعدی همکاری داشــتیم. ما از سال ۱۳۳۲ تا کنون با همدیگر 
رفیق هستیم ولی از جهت فکری و مشی عملی، اختالف هایی 
داریم. رفاقت دیرین ما، به این معنا نیست که در همه مسائل، 
افکارمان همســو اســت. در پاره ای از مســائل پس از انقالب 
اختالف نظر داریم. منشــاء آن، گاه مسائل فقهی و گاه اجرایی 
اســت. در مسائلی از والیت فقیه و مشی عملی در برخی امور، 
دیدگاه های ایشــان را نمی پسندم. هرچه وظیفه شرعی داریم 
عمل می کنیم. رفاقت، حجت آور نیست.« مرحوم مصباح یزدی 
در همین جلسه  درباره سیدمحمد خاتمی هم گفته بود؛ »در 

یکی از اجالسیه ها آقای خاتمی کنار من نشستند و گفتند چرا 
با ما بی مهری می کنی؟ گفتم من بر اساس وظیفه شرعی خود 
عمل می کنم، شــما هم بر اساس وظیفه عمل کنید. هر کس 

باید حجت شرعی نزد خدای متعال داشته باشد.«
نظرات مخالفان

بســیاری از مخالفان آیت اهلل مصباح یزدی تالش می کردند تا 
با اســتناد به جمالتی منقطع از برخی از سخنرانی های ایشان 
اینگونه عنوان کنند که ایشان با رأی مردم موافق نبوده و این 
رأی را تزئینی دانســته و پذیرش اسالم با پذیرش دمکراسی 
همخوانی ندارد. این درحالی بود که چنین اظهاراتی بخشهای 
سخنرانی های ایشان در مقاطع و مناسبت های بخصوصی و با 
موضوعات مختلفی بود کــه در کنار دیگر جمالتی که در هر 

بحثی مطرح می شد معنای دیگری را به دنبال داشت. 
او در ســال ۸۴ در مؤسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
)ره( در این باب سخنانی دارد که نشان می دهد این نوع نتیجه 
گیری از صحبت های او منصفانه نبوده و با غرض صورت گرفته 
است. در بخشــی از این سخنان آمده است: تشکیل  حکومت  
اسالمی  یک  واجب  عمومی  و از ضروریات  دین  است . همچنین 
حفــظ  نظام  و جلوگیری از اختالل  آن یکی  از واجبات  عقالئیه  
به  شمار می آید زیرا بدون  وجود حکومت  اسالمی  احکام  اسالم  
اجرا نمی شود و دین حفظ نمی شود؛ مخصوصاً در این زمان که 
جهان وضعیت نابسامانی دارد. حکومتی  که  وجودش ضروری و 

الزم  است  در رأس  آن  باید یک  فقیه  باشد.
وی در بخــش دیگری از این ســخنانش گفتــه بود؛ »برخی 
می گویند شــارع  کسی  را معین  نکرده  و ما هیچ  وظیفه  شرعی 
نداریــم. عقال می گویند باید حکومت  برقرار شــود برای  اینکه  
هرج  و مرج  نباشــد، باالخره  یک  نظمی  باید در جامعه  حاکم  
باشد بنابراین  هر چه  عقال در همه  جای  دنیا رعایت  می کنند 
همان  اندازه  معتبر است. از نظر وی  مالک  اعتبار و مشروعیت 
به خــدای متعال بوده و و فقیه  واجد شــرایط  اختیار جان  و 
مال  مسلمان ها را دارد که البته در مقام  عمل ، بدون  مقبولیت  
مردمی احکام آن قابل  اجرا نیســت. وی با اشــاره به نظریه 
انتصاب اضافه کرد: اگر ولی امر دســتور داد پارلمان  تشکیل  
شــود و مردم  نمایندگان  مجلــس  را تعیین  کنند به حرف او 
این کار اعتبار پیدا می کند. آنها قانون  تصویب  می کنند، اعتبار 
این  قانون  به  حرف  اوســت  که  می گوید این  مجلس  رسمیت  
دارد و یا این  دولت  اطاعتش  واجب  است. این  از همان  والیت  
الهی نشأت گرفته و متفرع  بر حکومت  اوست. وی خاطرنشان 
ساخت: تمام  مقرراتی  که  در کشور اسالمی  ایران  اجرا می شود 
همه  اعتبارش  به  امر والیت  فقیه  و امضای  اوســت . اگر بدانیم 
در جایی  در یک  مورد راضی  نیســت،  هیچ  اعتباری  ندارد. گاه 
مــورد خاصی  را تعیین  و گاهی هم  نهادی  را تصویب  می کند. 
اینکه  امام  قانون  اساسی  را تصویب  کرد، این  یعنی  من  دستور 
می دهم  اینگونه عمل  کنید و اعتبار پیدا می کند چون  او امضا 

کرده است. اگر امضا نکرده  بود هیچ  اثری  نداشت.
در این میان برخی کانال های اصالح طلب نیز زیرکانه شادی 
خود را از رحلت این مرد بزرگ را نشان دادند، از جمله اینکه 
در برخی از نوشــته های خود در توصیف شــخصیت ایشان 
نوشتند: آقای مصباح از یک نظر دیگر هم متفاوت بود. شاید 
تنها یزدی  مشهوری بود که به همشهری خود - سید محمد 

خاتمی- عالقه نداشت. 
دوستان چه می گویند 

حجت االسالم والمسلمین سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی 
فقیه در خراســان رضوی و امام جمعه مشهد در مورد ایشان 
گفت؛ از دســت دادن استادی مکتب آفرین که به تعبیر مقام 

والیت، خأل مرحوم عالمه طباطبایی و شــهید مطهری را پر 
می کرد، ثلمه جبران ناپذیری در اسالم ایجاد کرد. 

حجت االســالم و المســلمین صدیقی خطیب و امام جمعه 
موقت تهران نیز گفت: آیت اهلل مصباح شــخصیتی اســت که 
عالمه طباطبایی در وجود او هیچ زائد نمی بیند، همه نور است، 
هیچ حجابی نیست و آیت اهلل بهجت)ره( نیز نسبت به ایشان 
نظر ویژه ای داشت و بدون شک ایشان محبوبترین شخصیت 
حــوزوی نزد مقام معظم رهبــری و حقیقتا ذخیره حوزهای 
علمیه بود. همچنین سید ضیاء الدین آقاجانپور رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در 
مورد ایشــان گفت: بنده نزدیک به چهل سال است که جناب 
آقای مصباح را می شناســم و به ایشــان به عنوان یک فقیه، 
فیلسوف، متفکر و صاحب نظر در مسائل اساسی اسالم ارادت 
قلبی دارم. حجت االســالم والمسلمین اختری، رئیس کمیته 
حمایت از انقالب اســالمی مردم فلسطین نیز با بیان این که 
آیت اهلل مصباح یزدی، از شــاگردان برجســته مراجع عظام و 
بخصوص شاگرد حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی وحضرت 
آیت اهلل العظمی امام خمینی و عالمه بزرگ طباطبایی بودند، 
در باره وی گفت: یکی از خصوصیات برجسته و قابل تحسین 
این دانشمند وارسته ایمان خلل ناپذیر به اصل مبارک والیت 
فقیه بود که حقیقتاً در والیت مداری و عشق به امام خمینی 
)ره( و دفاع از والیت و جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای اســتوار و زبانزد عام 
و خاص گردیــد. محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اســالمی 
مهندســین نیز در باره او اظهار داشــت: این فقیه عالیقدر به 
عنوان یار و یاور مورد وثوق مقام معظم رهبری در ســه دوره 
حضور خود در مجلــس خبرگان رهبری و تالش های ارزنده 
خویش در جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، همواره منشــا 
خیرات و برکات برای جمهوری اســالمی و خاری در چشــم 
دشــمنان نظام بود.  وی افزود: تألیفات و مناظرات و سخنان 
عمارگونه وی، چــراغ راهی برای دوســتداران و عالقمندان 

انقالب اسالمی ایران بود.
واکنش دشمنان در رسانه های خارجی 

دشــمنانش او را ســرقافله مخالفان توافق هسته ای و ستون 
فکری اردوگاه »دلواپسان« می نامند و وی را از حامیان تندرو 
مقام معظم رهبری معرفی می کنند به نحوی که بی بی ســی 
فارسی با انتشــار خبری در این باره نوشت: با رفتن او، رهبر 
ایران یکی از مهمترین پشتوانه های فکری و حمایتی خود را از 
دست داد و از نیروها و وفاداران حوزه او یکی دیگر کم شد. این 
رســانه در مورد ایشان نوشت: آقای مصباح یزدی پدر معنوی 
گروه پایداری انقالب اســالمی است و گرچه دیگر گروه های 
اصولگرا به آقای مصباح یزدی اقتدا نمی کردند و به چشم پدر 
معنوی به او نگاه نمی کردنــد اما جایگاه ویژه ای برای او قائل  
بودند. رادیو فردا نیز در خبری در این باره نوشــت:  در ســال 
۱۳۹۴ که مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
از حوزه تهران شکست خورد، رهبر ایران عدم حضور او در این 
مجلس را »خسران« خواند. این رسانه وابسته به دولت امریکا 
خاطرنشــان کرد: این روحانی همچنین از مخالفان سرسخت 

جریان اصالحات به شمار می رفت.
اما بــرای آن که حقانیــت راه و روش آیت اهلل مصباح یزدی 
ثابت شــود همین بس که رائول مارک مأمور ســابق CIA در 
مورد او گفته؛ »بگذارید راحتتان کنم، تنها مانع ما برای ایجاد 
دموکراسی )آمریکایی ســازی(، آیت اهلل مصباح یزدی است، 
فقط آیت اهلل مصباح یزدی! او تنها کسی است که دموکراسی 

)آمریکایی( را به چالش کشیده است.

حضرت فاطمه )س(: اّول باید در فکر مشکالت و آسایش 
همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.

فالحی:
 مرام و آرمان شهید سلیمانی زنده 

است
امنیــت ملی  عضو کمســیون 
مجلس گفــت: مــرام و آرمان 
است  زنده  ســلیمانی  شــهید 
و خــروج کامــل اشــغالگران 
آمریکایــی از منطقــه یکی از 
مهم ترین آرمان های این شهید 
بود که باید انجام شود. وی در  نشست بررسی ابعاد 
حقوقی  و سیاسی تروریســم دولتی گفت :  شهید 
سلیمانی را به عنوان “معمار ایران نوین” که به قدرت 
بی بدیل منطقه تبدیل شده است و مرزهای امنیتی 
آن تا فراسوی مدیترانه گسترش یافته است، برشمرد 
و به نقش موثر ایشــان در ایجاد محور مقاومت در 
منطقه اشاره کرد. رئیس کارگروه هسته ای مجلس 
یازدهم سردار ســلیمانی را به عنوان نماد حکمرانی 
متعالی معرفی کرد و افزود: در وصیتنامه ایشان نیز 

مراحل رسیدن به حکمرانی متعالی متبلور است.
فالحی گفتمان ســردار ســلیمانی را یک گفتمان 
ســقف گونه توصیف کرد که همه گروه ها و سالیق 
مختلف ذیل آن جمع می شدند که دال مرکزی این 

گفتمان، مقاومت در برابر ظلم بود.
وی ادامه داد: ســردار ســلیمانی یک شــخصیت 
کاریزماتیک و اثرگذار بود که همه ملت ها و قومیت ها 
را حول محور مقاومت جمع کرد این گفتمان قاسم 
ســلیمانی بود که مانع از تجزیه عراق و سوریه شد. 
نماینده مردم ایــالم در مجلس، والیتمداری واقعی 
و غیرشــعاری ســردار را نقطه عطف و عامل اصلی 
موفقیت این شــخصیت جهانی عنــوان نمود. وی 
مردمی ســازی مقاومت چه در داخل ایران و چه در 
مرزهای بیرونی را از هنرهای دیگر سردار سلیمانی 
عنــوان کرد و گفت: ایشــان عالوه بــر این که یک 
فرمانده بی نظیر و میدانی بود، یک دیپلمات برجسته 
هم بود که بخش عظیمی از قدرت منطقه ای ایران 
در ســایه قدرت دیپلماسی ایشان شکل گرفت و به 
همین خاطر اســت که امروز و در شــرایط کنونی 
کشــور، خالء  فقدان ایشــان بیش از پیش احساس 
می شــود و حیف که جهان اســالم فردی همچون 

سردار سلیمانی را از دست داد.  تسنیم 
قاضی زاده هاشمی: 

شیوه نامه های بهداشتی زیارت اماکن 
مقدسه بازبینی می شود

نایــب رئیس مجلــس گفت: مقرر شــده در زمینه 
شــیوه نامه های بهداشــتی زیارت اماکن مقدســه 
بازبینی صورت گیرد تا در ایام ماه های رجب، شعبان 
و رمضان گشایش بیشــتری برای دسترسی زیارت 
اعتاب مقدسه داشته باشیم. سیدامیرحسین قاضی 
زاده هاشــمی، نایب رئیس اول مجلس شــورای در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس 
جمهور برگزار شد، گفت: در جلسه امروز عرض کردم 
ما به ماه های زیارتی نزدیک می شــویم و مدتهاست 
مردم شریف و متدین توفیق زیارت مراکز زیارتی را 
ندارند. ما اکنون مواد ضدعفونی داریم که می شود در 
هوا پخش کرد، بدون اینکه به چشــم، مخاط، بینی 
و پوســت آسیب برســاند و حتی قابل قرقره کردن 
اســت و خطری برای انســان ندارد و ویروس کش 
اســت، عالوه بر این، چون این اماکن خدام زیادی 
دارند هر یک ساعت، دو ساعت می توانند سطوح را 

ضدعفونی کنند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به اینکه 
در فصل سرد سال هستیم، مردم به دلیل برودت هوا 
نمی توانند اعمال زیارت را انجام دهند؛ بنابراین باید 
شــرایطی را فراهم کنیم که مردم بیشتر به زیارت 
بروند. عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: 
آقای مروی تولیت محترم اعتاب قبال با من صحبت 
کرده بود و هم در جلســه آقای منتظری دادستان 
کل کشور هم ذکر کرد که آقای مروی اعالم آمادگی 
کردند هر کاری الزم باشــد که شرایط بهتری برای 
زائران امام رضا فراهم شــود، ما شــرایط را فراهم 

می کنیم.   با شگاه خبرنگاران جوان 

گزارشخبر
نگاهی به زندگی مرحوم آیت هللا مصباح یزدی در مقاطع مختلف 

راه نورانی مصباح 
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مناقصه شماره 9940205 
) خريد 25000 لیتر فوم آتش نشاني )تولید داخل کشور((

روابط عمومی شرکت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد

ت اول
نوب

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي 
2- نوع فراخوان : عمومی .

3- نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 1.250.000.000ريال ) يك ميليارد 
و دويست و پنجاه ميليون ريال ( .  )الزم به ذكر است در اين مرحله نيازی به اخذ و ارايه تضمين نمی باشد.(

از طريق سامانه تداركات  اسناد مناقصه  به دريافت  ، نسبت  تا ساعت 16 مورخ 99/10/25  توانند  : متقاضيان مي  اسناد  5- نحوه و مهلت دريافت 
الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000057 در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است 

تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تکميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 

مي بايست حداكثر تا ساعت 16 مورخ 99/11/11  ، اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الکترونيکی دولت 
بارگزاری و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از 
طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع 

خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها )ارزيابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 99/12/27  
، در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد 
هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( 

قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امکان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفًا تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه 
مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه 

متعاقبًا از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
شماره مجوز: 1399.5740

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ) خانگيران (

 ) سهامي خاص (

آگهی مزایده عمومی شماره 99/2

شهرداری برزک- ابوالفضل زارع

ت اول
نوب

موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین واقع در بلوار انقالب کوی بهشت 8 
با کاربری مسکونی مطابق شرح مندرج در اسناد ، مدارک و شرایط مزایده 
ضمانتنامه  بصورت  ریال   462/000/000 مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 

بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری برزک
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 99/11/11 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 
محل  در   99/11/15 مورخ  در  ها  پاکت  بازگشایی  و   99/11/13 تاریخ  تا 

شهرداری برزک خواهد بود.
هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده ، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نگردند ، سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
کلیه هزینه های چاپ آکهی بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در 

رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 55672903 

شهرداری برزک اجراییه
شــماره پرونده :8/1392/98 محکوم له: حسین قلیان فرزند مهدی 
قلــی به وکالــت فهیمه زرین مهــر -بابل خیابــان مدرس مابیــن چهارراه 
گنجینه چهارراه شهربانی  روبه روی بانک آینده مرکزی مدرس 18مجتمع 
پردیــس طبقــه 2 واحد 5 محکــوم علیه: علی غروی  -مجهــول المکان  به 
موجب رأی شماره 403-99/4/12 شعبه 8  شورای حل اختالف بابل که 
قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200.000.000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3.330.000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغی بابت خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید ســه فقره ســفته 
-227796 و   99/11/17-227799 و   98/11/17-523250
99/11/17 تا اجرای حکــم و مبلغی بابت حق الوکاله وکیل . رأی صادره 
حضوری می باشــد.به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  محکوم علیه مکلف است 
: پــس از ابالغ این بــرگ اجراییه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد 
در غیــر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف بابل-مصطفی ابرازه                
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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