
 

جریان اسالم رحمانی توجیه گر معنویت پاره وقت است
 اندیشه  برای هر مسلمان معتقدی، هرچند روشنفکر و آزاده گفت وگوی قدس با دکتر شاکرنژاد درباره تفاوت های معنویت مدرن و اسالمی

باشد، بسیار سخت است که در حوزه نقد عزاداری و مناسک 
حضرت سیدالشهدا)ع( صحبت کند؛ این مسئله البته طبیعی 

است، چراکه در منطق عقالنیت دینی...

10 6 2
نامجومطلق در گفت و گو با قدس: گفت وگوی قدس با دکتر امینی رعیا سفیر ایران در عراق:

  :jامام علی
داشتن عزت 

نفس، و راضی 
بودن به روزِی 

کفاف، از ارکان 
ایمان است.  

غررالحکم345

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 18شهریور 1399  19محرم 1442 8 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9338 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

تمرکز تیمی ما 
به هم ریخته است

این بازی 
برنده ندارد

پرونده اربعین امسال 
بسته شده است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت  دوم
بيمارستان علوى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۶
۱۳
۷

د︻﹢ت  ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری
﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︡﹠﹇ ️﹋︫︣

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

,ع
۹۹
۰۶
۲۱
۴

﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩١۴۴۶٠٠٠٠٧۵  را از   ︫﹤︋︣ای ز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهرديف
« ريال»

نوع و ميزان تضمين فرايند ارجاع كار (شركت 
در مناقصه)

1

لوله  تجديدخريد  از  عبارتست  مناقصه  موضوع 
 4 استاندارد  اينچ   14  -(UPVC)سى وى  پى  يو 
مترى مشبك به طول 160 متر و لوله يو پى وى 
سى(UPVC)- 14 اينچ استاندارد 4 مترى ساده به 

طول 200 متر طبق مشخصات فنى پيوست.

155/720/000/000روز
ضمانتنامه بانكى، چك تضمينى بانكى، واريز 
وجه نقد جهت فرايند شركت در مناقصه به 

ميزان  286/000/000ريال 

ـ︡ و﹐زم ا︨️  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ـ︐︀د)︋  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ١٣٩٩/٠۶/١٧ ﹤﹡︀﹞︀ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︨︀︻️ ١٣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۴/١٣٩٩/٠۶

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎: ︨︀︻️ ١٣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٧/٠٧
 : ︣﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا

 . ︫︡︀ ︣︡ از ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋︀﹐ ﹝﹩︋   ︠"︀﹁︣  ︮-
︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د -رو︋︣وی ا︧︐﹍︀ه ﹝︐︣وی︮   ︋-︪︡﹞ -ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٣٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧٣
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩︫ 

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀  ︨

/ع
۹۹
۰۶
۱۹
۷

 . ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮ ا︨️،در ﹝︭︣ف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب
   آ﹎﹩ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ﹡﹢︋️ اول

 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٧۴را از﹝  ︫﹤︋︣ای ز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهرديف
« ريال»

نوع و ميزان تضمين فرايند ارجاع كار (شركت در مناقصه)

1

پروژه  تجديد  از  عبارتست  مناقصه  موضوع 
و  فاضالب  خانه  تصفيه  پكيج  ديوار  احداث 

34829561667 ماهانفصال هاى شبكه فاضالب گناباد 
ضمانتنامه بانكى، چك تضمينى بانكى، واريز وجه نقد جهت 

فرايند شركت در مناقصه به ميزان  241478084ريال 

﹢رت  ︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
 ﹤﹡︀﹞︀ ـ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ـ︣﹋️ در  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ـ ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٩/٠۶/١٧
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︨︀︻️ ١٣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۴/١٣٩٩/٠۶     ﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎: ︨︀︻️ ١٣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ١٣٩٩/٠٧/٠٧

︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ :  - دا︫︐﹟ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ر︫︐﹥ آب از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر
﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  -دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 

︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د -رو︋︣وی ا︧︐﹍︀ه ﹝︐︣وی︮   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٣٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧٣

︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩︫ 
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۹۰
۶۱
۹۹

 . ﹜﹫﹡ ︀ت ز﹡︡﹎﹩ ارج︷﹛ ن﹢ ︣ات آب را︴﹇
آ﹎﹩ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ﹡﹢︋️ اول

︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  ـ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 
. ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋ 

ف
مدت موضوعردي

اجرا
مبلغ برآورد اوليه

به ريال

مبلغ تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

به ريال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نياز

نوع تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار

1

تجديد عمليات نصب انشعابات و 
توسعه شبكه فاضالب در سطح منطقه 
2 ( ارزيابى كيفى و مناقصه به صورت 

همزمان)
12
14/904/016/060538/000/000ماه

گواهى صالحيت پايه 5 
آب از سازمان مديريت و 

برنامه ريزى
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2
استانداردسازى انشعابات آب (پراكنده) 
در سطح امور بهره بردارى شبكه آب 
منطقه 2 ( ارزيابى كيفى و مناقصه به 

صورت همزمان)
1217/962/168/691629/000/000 ماه

︪︡﹞ ١ -﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب
﹢د︗﹥ ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩ ٢- ﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر :︋ 

٣- ︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ـ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: از ︑︀ر  ١٧/۶/١٣٩٩ ﹜︽︀️ ١٣٩٩/۶/٢٢ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ـ︣﹋️ آب و 
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ ﹁︀︲﹑ب ﹝ ︪︡︀ در︨ 

﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟   ︠، ︪︡﹞ آدرس ﹤ ︀︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١٣/٣٠) ﹝﹢رخ ۵/١٣٩٩/٧︋   ︎: ﹩︋︀︀ت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز﹋︀  ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ و ۴- ︑︀ر
.︪︡﹞ ٢۶ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

 .︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ۵- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 
 .︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨ -۶

︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︣ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩︫ 

/ع
۹۹
۰۶
۱۹
۴

﹋︣و﹡︀ ، ﹝︀ را از ﹝︭︣ف در︨️ آب ، ︾︀﹁﹏ ﹡﹊﹠︡.
« ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»

۹۹
۰۶
۲۲
۲

 ﹤﹫﹑︮ا
︎﹫︣و ︀پ آ﹎﹩ ︋﹫︧︐﹞﹫﹟ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ٩٩/١
 ﹝﹢رخ ١۶/۶/١٣٩٩ ︮﹀﹥ ۵ روز﹡︀﹝﹥ ︠︣ا︨︀ن 
(ا︮﹑﹫﹥ در ︮﹀﹥ ٣ روز﹡︀﹝﹥ ︠︣ا︨︀ن ا﹝︣وز)

,ع
۹۹
۰۶
۲۲
۳

 ............ صفحه 4

رذالت  انگلیسی

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمود شوری

»بختیار حکیم اف« نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای 
چند روز پیش در گفت وگو با کاظم جاللی سفیر ایران در مسکو بار دیگر حمایت 
کرملین از عضویت کامل تهران در این ســازمان را اعالم کرد که این مســئله از 
چند منظر قابل بحث و بررسی است. شانگهای سازمانی میان دولتی است که برای 

همکاری های چندجانبه امنیتی...

ابعاد اهمیت عضویت کامل ایران 
در سازمان شانگهای

سخنان کارگردان سینمای کشورمان در جشنواره فیلم »ونیز«

مجیدی صدای مردم ایران شد

 سیاست   بی بی سی فارسی از چنــد روز 
پیش تأیید بدهکار بودن انگلیس به ایران 
از سوی وزیر دفاع این کشور را بر سر اجرا 
نشدن قرارداد فروش تانک های چیفتن، در 
صدر اخبار و گزارش های خود قرار داده و از 
آن به عنوان یک اتفاق بی سابقه و تاریخی 
نام می برد. روزنامه گاردین هم که اظهارات 
»بن واالس« را منتشــر کــرده در این باره 
نوشــت این برای نخستین بار است که در 
دولت بریتانیا وزیر دفاع این کشور، بدهی 

کشورش به ایران را بر سر خرید تانک های 
چیفتــن تأیید کرده اســت. امــا هیجان 
بی بی سی فارسی و یا حتی رویترز به واسطه 
اعتراف واالس و شکست دولت انگلیس در 
یک منازعه حقوقی و مالی 4۰ ســاله که 
به نظر می رســد به نفع جمهوری اسالمی 
ایران تمام شده، نیست. اصل ماجرا اساساً 
چیز دیگری اســت و یک رذالت انگلیسی 
را حکایت می کند. نکته این اســت که بن 
واالس وزیــر دفاع انگلیس در ادامه اعتراف 

خود گفته تالش می کند این بدهی به ایران 
پرداخت شــود. تا اینجا هم این یک اتفاق 
مهم و دور از انتظاری از انگلیسی هاست اما 
پروژه اصلی این هم نیست. این مقام کابینه 
بریتانیایی در ادامه ابراز امیدواری کرده که 
پرداخت این بدهی به حل موضوع پرونده 
نازنین زاغــری و دیگر زندانیان دوتابعیتی 
انگلیســی در ایــران و آزادی آن ها کمک 
کند. واالس که بــه وکالی خانواده زاغری 
نامه نوشته، اطمینان داد دولت بریتانیا به 

دنبال مجرایی قانونی بــرای پرداخت این 
بدهی اســت. پروژه طراحی شده و رذالت 
انگلیســی ماجرا درست در همین جاست. 
یعنی ربط دادن دو موضوع کامالً بی ربط به 
هم برای بهره برداری سیاسی از یک پرونده 
که لندن در آن شکســت خورده است. نه 
سندی وجود دارد و نه منطق و استدالل و 
نشانه ای که موضوع مجرمان و جاسوسان دو 
تابعیتی را به مسئله پرونده حقوقی و مالی 

4۰ساله میان...

 ............ صفحه 12

پس از افتضاح صربستان 
کشور کوچک ماالوی از 

انتقال سفارتش به قدس 
اشغالی خبر داد

»زیرپونز« ی ها 
در راه اورشلیم

آیا مجلس کالف سردرگم 
اصالح قانون انتخابات را 

باز می کند؟

گره گشایی از 
انتخابات ریاست 
جمهوری سیزدهم

 چرا لندن پرداخت بدهی های خود را به ماجرای جاسوسان دوتابعیتی ربط می دهد؟  
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 سیاست   ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس در 
آخرین روز سفر خود به تهران ابتدا با محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد و در نهایت هم آخرین 
صحبت های خود را با روحانی داشت. کاسیس پیش از 

این نیز با قالیباف، رئیس مجلس دیدار و گفت وگو کرد. 
این مقام اروپایی هرچند به بهانه روابط دو جانبه آمده 
بود، اما تأکید کرده بود در این سفر برای مذاکره ایران و 
آمریکا نیز تالش خواهد کرد، موضوعی که با پاسخ قاطع 

مقامات ایرانی روبه رو شد. محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان دیروز پس از پایان دیدارش  نوشت: 
از میزبانی ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس در 

صدسالگی روابط...

پاسخ قاطع مقامات دولتی به میانجیگر سوئیسی در آخرین روز سفرش به تهرانپاسخ قاطع مقامات دولتی به میانجیگر سوئیسی در آخرین روز سفرش به تهران

مذاکره، بی مذاکرهمذاکره، بی مذاکره

درگذشت مادر گرامی تان، موجب تألم فراوان گردید، ضمن تسلیت فقدان آن بانوی محترمه 
از خداوند برای آن مرحومه، غفران الهی و برای شما، صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

همکار گرامی، سرکار خانم علیزاده

قاضی زاده، خداشناس، رضازاده، صفرزاده، همایونی، هاشمی، شفیعی، سبحانی، بیات 
ساعی، شیدایی، توکلی، عباس زاده، زینلی، شریفی، صادقی، زنقایی، عباسی 

همکارانتان در مدیریت فنی و هنری روزنامه قدسهمکارانتان در مدیریت فنی و هنری روزنامه قدس
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توافق اخیر ایران با آژانس، پادمانی است  سیاست: خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه درباره توافق ایران و آژانس برای بازرسی از دو مکان مورد درخواست این نهاد بر مبنای ادعاهای غیر حقوقی با 
اشاره به اینکه تمامی بازرسی ها و نظارت های آژانس به واسطه برجام است و اگر این توافق نباشد نظارتی هم در کار نیست، گفت: البته ما دو نوع رابطه با آژانس داریم؛ یکی ارتباطات پادمانی و برخی هم تعهداتی 

است که در برجام قید شده اند و دسترسی های اخیر هیچ ربطی به برجام ندارند و در چارچوب پادمان توافق شده اند.

 سیاست/ مینا افرازه   در حالی که اصالح 
قانون جامع انتخابات از دوره دهم مجلس 
کمیسیون  و  علنی  صحن  کار  دستور  در 
این  با  داشت،  قرار  داخلی  امور  و  شوراها 
حال بخش هایی از آن درباره شفافیت مالی 
نامزدها به عنوان یک اقدام حداقلی از سوی 
نمایندگان به تصویب رسید. اکنون با روی 
اندک  فرصت  و  یازدهم  مجلس  آمدن  کار 
تا انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم 
به  درباره  نگهبان  شورای  توصیه  نیز  و 
جریان انداختن طرح های مسکوت مانده ای 
همچون طرح اصالح قانون انتخابات، براساس 
اظهارات اعضای کمیسیون شوراها قرار است 
بخش مربوط به اصالح قانون 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
نگهبان  شورای  همکاری  با 
تا آذر ماه به دولت  تدوین و 
رابطه،  همین  در  شود.  ابالغ 
نایب رئیس مجلس نیز چند 
روز پیش در مصاحبه ای خبر 
انتخابات  قانون  اصالح  داد 
کمک  با  جمهوری  ریاست 
شورای  پژوهش های  مرکز 
نگهبان صورت گرفته و یک 
ماه روی این قانون کار شده 
در  طرح  صورت  به  اکنون  و 
کمیسیون شوراها و در حال بررسی است تا 
برای موعد آذر ماه نهایی و به دولت ابالغ شود. 
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی افزود: در 
ریاست  انتخابات  داوطلبان  برای  طرح  این 
جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک 
تحصیلی و سابقه مدیریتی درنظر گرفته شده 
است. براساس این طرح، هر کسی نمی تواند 
در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و 

باید جزو مقامات سیاسی باشد.

 شرایط جدید »
برای نامزدهای ریاست جمهوری

البته کمیســیون شــوراها در ادامه سلسله 
جلساتش درباره بررســی اصالح طرح، روز 
یکشــنبه ســوابق مدنظر رجال سیاسی و 
مناصب مشاغل مدنظر را مورد بررسی قرار داد 
و براساس گفته سخنگوی کمیسیون شوراها 
درباره جزئیات جلســه، براســاس تغییرات 
صــورت گرفته در قانــون انتخابات حداقل 
مدرک تحصیلی نامزدها باید کارشناسی ارشد 
یا معادل آن که به تأیید وزارت علوم رسیده 
است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر 
آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری 
باشد. نامزد باید از سالمت و توانایی جسمی و 
روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت 

به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، 
تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه های 
غیــر قانونی و عدم اعتیاد بــه مواد مخدر را 
داشته باشــد. همچنین علی حدادی اظهار 
کرده براساس این طرح رجال سیاسی باید 
حداقل و در مجموع دارای هشت سال سابقه 
در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای 
الف تا ج مــاده ۷۱ قانون مدیریت خدمات 
کشوری باشد. یعنی دارای هشت سال سابقه 
به عنوان معاونان رؤســای قوای ســه گانه، 
دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، رؤسای کل بانک 
مرکزی و یا دیوان محاســبات، اســتانداران 
شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون و یا 
شهرداران شــهرهای با جمعیت بیش از ۳ 
میلیون، رؤسای سازمان های نهادهای دولتی 
در ســطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای 
مسلح از جایگاه سرلشکری به باال و یا رؤسای 

دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.
با این تفاســیر به نظر می رســد اصلی ترین 
تغییر و تحوالتی که مشــخصاً درباره قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری صورت گرفته، 
همان موضوع مربوط به ماده ۳۵ قانون و باز 
تعریفی از رجال سیاسی و مذهبی باشد تا این 
اقدام به نوعی راه را بر ثبت نام های بی مورد در 

انتخابات ریاست جمهوری ببندد.

کدخدایی: همان سیاست های کلی »
رهبری مالک است

البته برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون 
شوراها همچون محمد حسن آصفری، نایب 
رئیس کمیسیون نیز معتقدند که باز تعریف 
رجل سیاسی موجب شده تا نامزد های خانم 
هم بتوانند در انتخابات ریاســت جمهوری 
نام نویسی کنند و کاندیدای انتخابات ریاست 

جمهوری شوند.
این در حالی اســت که ســخنگوی شورای 

نگهبــان در مصاحبه با قــدس درباره این 
اظهارنظر آصفری و اعالم گســترش دایره 
تعریف رجل سیاسی به حضور بیشتر بانوان 
تصریح کرد در جریان این اظهارنظر نیستم اما 
درمجموع موضوعات سازنده ای در کمیسیون 
در حال بررسی اســت که اگر همین موارد 
به تصویب برســد، برطرف کننده مشکالت 

بسیاری خواهد بود. 
عباســعلی کدخدایی گفت: با تصویب این 
موضوعات نمی توان گفت به نقطه آرمانی و 
مطلوب می رسیم، اما حداقلش این است که 
به ســوی آن گام برخواهیم داشت. در رابطه 
با رجل سیاسی نیز همان مباحثی که قباًل 
در راستای بررسی سیاست های کلی رهبری 
مطرح شده، شورا تعریفی را جمع بندی کرده و 
برای مجلس فرستاد که در حال حاضر همان 
تعریف مالک است و بررسی ها و تغییرات در 

حول و حوش همان صورت می گیرد.

 در باز تعریف رجل سیاسی »
به ابعاد جنسیتی ورود نخواهیم داشت

در همین رابطه، رئیس کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس بر این باور اســت که در 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آنچه 
به عنوان شاخص نامزدهای ریاست جمهوری 
درنظر گرفته خواهد شد، این است که نامزد 
ریاســت جمهوری باید جزو رجل سیاسی، 
مذهبی، مدیر و مدبر باشد. در بحث تعریف 
رجل سیاسی، در جلسه کمیسیون به تعیین 
شــاخص ها از لحاظ تخصص، تجربه، میزان 
سابقه کاری و دیگر مســائل پرداختیم، اما 
در ابعاد جنسیتی ورودی نداشتیم و قرار هم 
نیست ورود کنیم و تنها ویژگی های مورد نیاز 

نامزدها را تبیین کردیم. 
محمد صالح جــوکار در گفت و گو با قدس 
افزود: متأســفانه زمان انتخابــات با حجم 
زیادی از ثبت نام ها مواجه می شویم که برای 

ریاست جمهوری نامزد می شوند، در حالی که 
بسیاری از افراد ویژگی های الزم برای تصدی 
ریاست جمهوری را ندارند. اما چون در قانون 
معیارها مشخص نشده، دست همه باز است و 
نام نویسی می کنند که درنهایت حجم باالیی 
از افراد بدون صالحیت شناخته می شوند یا 
صالحیت آن ها احراز نمی شود و خود همین 
مسئله مشــکالتی را ایجاد می کند. حجم 
بررسی سوابق نامزدها و فرایندهای آن خیلی 
باالست و قاعدتاً به خاطر آن تعداد افراد بدون 
صالحیت افزایــش می یابند؛ یعنی هر دوره 
حدود ۳،2 هزار نفر ثبت نام می کنند که قابل 

قبول نیست. 

 اجرای طرح در جلوگیری »
از حجم باالی ثبت نام ها مؤثر است

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: از آنجایی 
که جایگاه ریاست جمهوری از لحاظ اجرایی 
در کشــور جایگاه مهمی اســت، فردی که 
در ایــن جایگاه قرار می گیــرد، قاعدتاً باید 
توانمندی الزم برای انجام امور اجرایی کشور 
از قبیل سالمت جسمی، روحی، آشنایی به 
قوانین، اسناد باالدستی نظام و برنامه های پنج 
ســاله را داشته باشد. حتی باید آزمون هایی 
برگــزار گردد تا براســاس آن افــرادی که 
در آزمون هــا نمره قابل قبــول می آورند در 
انتخابات نام نویسی کنند. همچنین باید افراد 
از پشــتوانه محکم احزاب سیاسی و رسمی 
کشور برخودار باشند یا نخبگان جامعه او را 

معرفی کنند. 
وی ادامه داد: اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری در کمیسیون شــوراها با حضور 
کارشناسان و حقوقدانان شــورای نگهبان 
در حال بررســی است و تا پایان فصل پاییز 
تمامی فرایندهای قانونــی خود را طی و به 
تأیید شورای نگهبان می رسد و به دولت ابالغ 
می شــود تا بتوان از آن برای انتخابات سال 

آینده استفاده کرد.
جــوکار تصریح کــرد: قطعاً اصــالح قانون 
انتخابات بر میزان مشارکت مردم و برگزاری 
ســالم تر روند انتخابات تأثیری سازنده دارد. 
درصدد هســتیم با اصالح قوانین به نوعی 
شفاف سازی صورت بگیرد و افرادی که واقعاً 
دارای صالحیت و توانمندی الزم در عرصه 
اداره امور اجرایی کشــور هستند به عرصه 
رقابت ها بیایند. اجرای اصالح قانون انتخابات 
همچنیــن در جلوگیــری از حجــم باالی 
ثبت نامی ها مؤثر اســت و اگر شاخص ها در 
ابتدای کار تعریف شود، هر فردی که دارای 
صالحیت واقعی اســت مجاز به نام نویسی 

خواهد بود. 

آیا مجلس کالف سردرگم اصالح قانون انتخابات را باز می کند؟

 گره گشایی از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

حاال که دارو در داروخانه پیدا نمی شــود، اســم »داروخانه« را بگذارید »از دارو خالیه«. س
09150009625

آقایان مدیرعامل و حقوقی ها بازارگردانان بانــک دی. زانوهاتان راازروی گلوی هزاران س
سهامدار بردارید، بگذارید این ها نمیرند. نفس بکشند. 09150000348

بنده راننده تریلی هســتم، االن سه روزه بندر انزلی خوابیدم متأسفانه سیستم فاسد س
توزیع بار انزلی به شــدت زیر نفوذ دالل بازی اســت، آیا واقعا کسی نیست نظارت کند؟ 

09150001156
بیمار که  به  توصیه  دکتر عمل  نکند، فقط  خودش  ضرر می کند اما وقتی  دولت با وجود س

 هشدار نظام  پزشکی، مدارس  را باز می کند، خطر موج  سوم  کرونا و کشتار آن، یک  ملت  را 
تهدید می کند، به خصوص  کودکان  که  آسیب  پذیرند و نمی  توانند پروتکل های  بهداشتی 
 را رعایت  کنند. ضمناً وقتی  جان  نباشد، نان، فقط  به درد خیرات  سر قبر اموات  می خورد. 

09150002986
رئیس جمهور و دولت فخیمه اگه براشون زحمتی نیست یک تاریخی را مشخص بکنند س

که باالخره این گرانی هاونابسامانی های اقتصادی وغیره به پایان برسد. 09150000565
ناآگاهان بدانند که ســرمایه و ثروت هر کشور در ســاختمان ها و زیر ساخت ها دیده س

می شــود، مانند کشور آمریکا و چین که بیشترین فوالد را برای کشور خودشان استفاده 
کرده اند آن گاه متأسفانه فوالد اصفهان و خوزستان، فوالد را با تمام بی شرمی به خارج از 
کشور صادر می کنند، آیا می دانید چه زحمات و رنج ها برای تولید آن به کار رفته و دیگر 
مردم کشور همه سرمایه را به شما واگذار کرده اند که برای استفاده داخل کشور به کار رود؛ 
کارخانه مادری که در یک منطقه راه اندازی می کنند، قرار نیســت انحصار طلبی در آن 
منطقه ایجاد شود و باید بدانند آن منطقه متعلق به 8۵ میلیون نفر مردم ایرانی است که به 

دست شما داده اند. 09330005983

پاسخ قاطع مقامات دولتی به میانجیگر سوئیسی در آخرین روز سفرش به تهران

مذاکره، بی مذاکره©
سیاست: ایگنازیــو کاســیس، وزیر خارجه 
سوئیس در آخرین روز سفر خود به تهران ابتدا 
با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
دیدار کرد و در نهایت هم آخرین صحبت های 
خود را با روحانی داشت. کاسیس پیش از این 
نیز با قالیباف، رئیس مجلس دیدار و گفت وگو 
کرد. این مقام اروپایی هرچند به بهانه روابط دو 
جانبه آمده بود، اما تأکید کرده بود در این سفر برای مذاکره ایران و آمریکا نیز تالش خواهد 

کرد، موضوعی که با پاسخ قاطع مقامات ایرانی روبه رو شد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز پس از پایان دیدارش  نوشــت: از 
میزبانی ایگنازیو کاســیس، وزیر خارجه سوئیس در صدسالگی روابط دیپلماتیکی که بر 
اســاس احترام دوجانبه پایدار مانده است، خرسند شدم. وی افزود: گفت وگوهای عالی  در 
خصوص مســائل دوجانبه ، منطقه ای و جهانی داشــتیم. در حالی که قدردان تالش های 
ســوئیس برای سبک کردن خرابکاری های آمریکا هستیم، بازگشت دادوستدهای عادی 
اولویت جهانی است. »ایگنازیو کاسیس« وزیر امور خارجه سوئیس پیش از دیدار با ظریف 
نیز در گفت وگو با رادیو تلویزیون سوئیس )SRF( گفت: هدفش از این سفر تقویت روابط 
ایران و سوئیس است. این کار برای ایجاد اعتماد برای مسیر دوجانبه بین سوئیس و ایران و 

برای اختیارات حفاظت از منافع به عنوان واسطه بین ایاالت متحده و ایران است.

تذکر کلیدی سوئیس درباره تنش های ایران و آمریکا»
وی در تشــریح نقش سوئیس در بحبوحه تنش های بین ایران و آمریکا تأکید کرد: شما 
می توانید در زندگی اشتباه کنید و این بخشی از آن است. با این حال باید از دو چیز اجتناب 
کرد: اول داشتن انتظارات زیاد است؛ زیرا جهان تغییر می کند، اما انسان ها در عرض پنج 
دقیقه تغییر نمی کنند. دوم انجام اقدام هایی است که اعتماد را از بین می برد. وزیر امور 
خارجه ســوئیس پس از دیدار با »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران نیز نوشت: 
صلح، توسعه اقتصادی و حقوق بشر، مباحث ثمربخش با جواد ظریف همتای ایرانی ام بود. 
خوشــحالم که می توانیم با هم کانال انسان دوستانه سوئیس را برای انتقال مواد غذایی و 

تجهیزات پزشکی به مردم ایران راه اندازی کنیم.

فشار آمریکا به کانال مالی سوئیس»
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان نیز درباره سفر وزیر خارجه سوئیس، 
کشــوری که حافظ منافع آمریکا در ایران اســت به تهران و گمانه هایی که تماس مایک 
پمپئو با وی پیش از عزیمتش به تهران ایجاد کرده بود با بیان اینکه سفر آقای کاسیس در 
چارچوب روابط دوجانبه انجام شد، با یادآوری اینکه سوئیس عالوه بر اینکه حافظ منافع 
آمریکاست، حافظ منافع ایران در عربستان و کانادا نیز هست، خاطرنشان کرد: رژیم ترامپ 
نشان داده از هر فرصتی سوء استفاده می کند تا به ایران فشار وارد کند. آن ها پیش از سفر 
گروسی هم این فشار را وارد کردند و قبل از این سفر هم همین تالش را داشتند. نه سفر 
وزیر خارجه سوئیس ربطی به روابط و مناقشه میان ایران و آمریکا دارد، نه سیاست ما هم 
در مورد  آمریکا تغییری کرده است. وی با اشاره به اینکه آمریکا وقیحانه تالش می کند تا 
هیچ پولی وارد کانال مالی سوئیس نشود، افزود: ما به نیات و اقدام ها و اعمال واشنگتن بسیار 
بدبین هستیم ولی دولت سوئیس همواره با حسن نیت، صداقت و شفافیت در راه اندازی این 

کانال و حافظ منافع عمل کرده است.

آمریکا به دنبال حذف نظام جمهوری اسالمی است»
حســن روحانی نیز در دیدار وزیر امور خارجه ســوئیس، با اشاره به اینکه معیار در روابط 
کشورها باید مقررات بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل باشد، اظهار کرد: 
آمریکا سال هاست که به دنبال حذف نظام جمهوری اسالمی و مداخله در امور داخلی ایران 
است و ترامپ در یک محاسبه غلط فکر می کرد با فشار به ایران و جنگ اقتصادی می تواند 
نظام جمهوری اسالمی را ظرف سه ماه از پای درآورد. روحانی با تأکید بر اینکه ما به مقررات 
بین المللی و توافقات چندجانبه پایبند بوده و خواهیم بود، گفت: هرروزی که آمریکا تصمیم 
بگیرد از اشتباهات خود دست بردارد، اقدام های غیرقانونی خود را جبران کرده و به قطعنامه 
22۳۱ و برجام برگردد، راه برای او باز اســت. امروز برای آمریکایی ها کامالً روشن شده که 
اشــتباه کرده اند و با فشار و تحریم به هدف خود نخواهند رسید. رئیس جمهور، تحریم و 
جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی، ترور یک مقام عالی رتبه نظامی ایران در یک 
کشور دیگر و همچنین تعرض به حریم هوایی ایران را نمونه های بارز تروریسم اقتصادی، 
عملیات تروریستی و تروریسم هوایی از سوی این کشور عنوان کرد و افزود: انتظار ما از همه 
کشورهای دوست و آزاد جهان این است که در برابر تروریسم و اقدام های غیرقانونی که 
آمریکا در طی این سال ها مرتکب آن شده، سکوت نکنند. روحانی بابیان اینکه انتظار ما این 
بود در شرایط شیوع ویروس کرونا، کشورهای اروپایی در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا که 
حتی مانع از ورود دارو به ایران شده است، اقدام عملی قاطع و صریحی انجام دهند، خواستار 

فعال تر شدن کانال مالی سوئیس و ایفای نقش مؤثرتر و مفیدتر آن شد.

ایرج مسجدی با اشاره به عدم پذیرش زائر خارجی توسط عراق:

پرونده اربعین امسال بسته شده است©
ایرنا: »ایرج مســجدی« گفت متأسفانه فیلم 
مصاحبه ای از استاندار کربال در فضای مجازی 
و برخی رســانه های کشور منتشر شد که از 
ســخنان وی سوء برداشت شــده است. وی 
اظهار کرد: »نصیف الخطابی«، استاندار کربال 
در این مصاحبه گفته بود امیدوار است ویروس 
کرونا از جامعه بشــری رخت بربندد تا همه 
عاشقان امام حسین )ع( و اربعین بتوانند به زیارت اماکن مقدس در عراق مشرف شوند 
و این جانب در خدمت آنان باشم. سفیر ایران در بغداد تأکید کرد دولت مرکزی عراق با 
توجه به بحران همه گیر کرونا به ما اعالم کرده است به هیچ وجه اجازه ورود زائران اربعین 
از ایران و دیگر کشورهای خارجی را نمی دهد و در عمل این به معنای آن است که پرونده 
اربعین 99 و ورود زائر خارجی در این کشــور بسته شــده است. وی گفت: دولت عراق 
مدت هاست که این تصمیم را اعالم کرده است و به هیچ عنوان اجازه ورود زائر خارجی 
اربعین به کشور را نمی دهد. مسجدی ادامه داد: سفارت جمهوری اسالمی ایران جزو ستاد 
اربعین در کشور عراق است و هیچ تردیدی در برگزار نشدن اربعین برای زائران خارجی از 
جمله ایرانی ها وجود ندارد. وی یادآور شد: از ماه ها پیش در رایزنی و برگزاری نشست های 
مختلف با مقامات عراقی پیگیر وضعیت آیین اربعین بودیم و حتی اگر هم اســتاندار یا 
مسئول محلی یک موضوعی را مطرح کند، سندیت ندارد و به هیچ وجه قابل اجرا نخواهد 
بود. سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد افزود: متولی اربعین مسئوالن دولت مرکزی 
این کشور هستند و اعالم کردند ورود زائران خارجی اربعین به عراق ممنوع است و اجازه 

ورود به هیچ زائری را نخواهند داد.

ابعاد اهمیت عضویت کامل ©
ایران در سازمان شانگهای

رئیس جمهور  نماینده  اف«  »بختیار حکیم 
روسیه در امور سازمان همکاری شانگهای 
چند روز پیش در گفت وگو با کاظم جاللی 
ســفیر ایران در مســکو بار دیگر حمایت 
کرملیــن از عضویت کامــل تهران در این 
ســازمان را اعالم کرد که این مســئله از 
چنــد منظر قابل بحث و بررســی اســت. 
شانگهای ســازمانی میان دولتی است که 
بــرای همکاری های چندجانبــه امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی تشکیل شــده اســت. 
این سازمان در سال 2۰۰۱ توسط رهبران 
قرقیزستان،  قزاقســتان،  روســیه،  چین، 
تاجیکســتان و ازبکســتان با هدف برقرار 
کردن موازنه در برابر نفــوذ آمریکا و ناتو 
در منطقه، پایه گذاری شــد. ایران هم در 
ســال 2۰۰۵ به عنوان عضــو ناظر به این 
سازمان ملحق شــده است؛ اما در شرایط 
کنونی دالیل اهمیــت پذیرش جمهوری 
اســالمی به عنوان عضو دائم در ســازمان 
شانگهای و موانع موجود بر سر تحقق این 

امر چیست؟
در ســالیان اخیر موضوع عضویت کامل 
جمهوری اسالمی در این پیمان مهم بارها 
و بارها بر ســر زبان ها افتاده، ولی تاکنون 
این امر اجرایی نشــده اســت. مهم ترین 
مانــع بر ســر تحقق این امــر به موضوع 
تنش هــای گاه و بی گاه میــان تهران و 
علیه  یانکی ها  تحریم های  و  ایاالت متحده 
بی میلی کشــورهای عضو  و  کشــورمان 
این پیمان بــرای دخالت در این تنش ها 
بازمی گردد؛ اما به نظر می رسد در شرایط 
با افزایش سیاست های  کنونی و همزمان 
تنش زای ایاالت متحده در ســطح جهان 
این مانع تا حد زیــادی موضوعیت خود 
را از دست داده اســت. دولت ترامپ در 
سالیان گذشته با اقدام های خود بسیاری 
از قوانیــن بین المللی را رد و زیر ســؤال 
برده اســت. از ســوی دیگر واشنگتن با 
در پیــش گرفتن سیاســت های خصمانه 
در قبال کشــورهای مختلف از روســیه 
و چین گرفته تا بســیاری از کشــورهای 
آســیایی و آمریکای التین، آن ها را مورد 
قرار داده  تهاجمی و تحریم  سیاست های 
است که این مسئله دیدگاه منفی جهانی 
نســبت به رویکردهای کاخ سفید ایجاد 

کرده است.
البتــه با وجــود رفع نســبی ایــن مانع 
هنوز عضویــت ایران در این ســازمان با 
چالش هایی مواجه اســت. پیوســتن هر 
عضو جدید به سازمان همکاری شانگهای 
نیازمند کســب آرای مثبــت تمامی اعضا 
است .همین مســئله سبب می شود حتی 
بازی یک عضو در زمین واشنگتن پیوستن 
کشورمان به این سازمان را با چالش مواجه 
سازد. حتی ممکن است برای جلوگیری از 
زیاد شــدن رنگ و بوی ضدآمریکایی در 
این ســازمان یک تقسیم کار پنهانی میان 
اعضای دائم صورت گرفته باشد تا بتوانند 
بــا مخالفت ظاهــری تنها یــک عضو راه 
عضویت جمهوری اســالمی در این نهاد را 

سد کنند.
با وجــود این موانع، در صــورت تحقق 
عضویــت دائــم جمهوری اســالمی در 
سازمان همکاری شــانگهای این موضوع 
هــم برای ایــران و هم برای روســیه و 
چیــن از اهمیت زیــادی برخوردار بوده 
و منافعی برای دو طرف خواهد داشــت. 
برای تهران عضویت در این سازمان مهم 
می توانــد به معنی حضور تأثیرگذارتر در 
عرصه جهانی و اثرگذاری بر تصمیمات و 
باشد. شانگهای  این سازمان  جهت گیری 
اگرچــه در ســالیان اخیر نهــاد چندان 
فعالــی به ویژه در حوزه سیاســی نبوده، 
ولی همین که ایران، روســیه و چین به 
همراه کشــورهای دیگــری مانند هند و 
پاکســتان در یک ســازمانی مشــارکت 
داشــته و بــه تبادل نظــر بپردازنــد، از 
نظــر سیاســی تأثیرات خــود را خواهد 
داشــت. پس نباید انتظار داشت عضویت 
جمهوری اســالمی در سازمان شانگهای 
دستاورد عملی ســریع و روشنی داشته 
باشــد؛ چراکه رویه این نهاد در سالیان 
اخیــر نشــان داده شــانگهای حتی در 
حــل برخی معضالت داخلــی بین اعضا 
ماننــد تنش هنــد و پاکســتان چندان 
کارکرد مؤثری نداشــته. بــا  وجود این، 
همان گونــه کــه گفته شــد پیوســتن 
تهــران به این پیمان اعتبــار بین المللی 
کشورمان را ارتقا خواهد داد و همین که 
ایران بتوانــد وارد تصمیم گیری های این 
ســازمان شــود، یک گام روبه جلو برای 
دیگر عضویت جمهوری  از سوی  ماست. 
اســالمی در شــانگهای با توجه به نوع 
تنش هایی که روســیه و چین به تازگی 
بــا ایاالت متحده تجربه می کنند نیز مهم 
علیه  اکنون  واشــنگتن  نظر می رسد.  به 
پکن و مســکو نیز سیاست های تحریمی 
بــه کار برده و این مســئله می تواند این 
دو کشــور را به نزدیکی هر چه بیشتر به 
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 بی بی ســی فارســی از چند روز 
انگلیس  بودن  بدهکار  تأیید  پیش 
به ایران از ســوی وزیر دفاع این کشور را بر 
ســر اجرا نشــدن قرارداد فروش تانک های 
چیفتــن، در صدر اخبار و گزارش های خود 
قــرار داده و از آن بــه عنوان یــک اتفاق 
بی ســابقه و تاریخــی نام می بــرد. روزنامه 
گاردین هــم که اظهارات »بــن واالس« را 
منتشــر کرده در این باره نوشت این برای 
نخستین بار است که در دولت بریتانیا وزیر 
دفاع این کشور، بدهی کشورش به ایران را 
بر ســر خرید تانک های چیفتن تأیید کرده 
است. اما هیجان بی بی سی فارسی و یا حتی 
رویترز به واســطه اعتراف واالس و شکست 
دولــت انگلیس در یک منازعــه حقوقی و 
مالی ۴۰ ســاله که به نظر می رسد به نفع 
جمهوری اســالمی ایران تمام شده، نیست. 
اصل ماجرا اساســاً چیز دیگری است و یک 
رذالت انگلیسی را حکایت می کند. نکته این 
اســت که بن واالس وزیر دفاع انگلیس در 
ادامــه اعتراف خود گفته تالش می کند این 
بدهی به ایران پرداخت شــود. تا اینجا هم 
این یک اتفــاق مهــم و دور از انتظاری از 
انگلیسی هاســت اما پــروژه اصلی این هم 
نیست. این مقام کابینه بریتانیایی در ادامه 
ابراز امیدواری کرده که پرداخت این بدهی 
به حل موضوع پرونده نازنین زاغری و دیگر 
زندانیــان دوتابعیتی انگلیســی در ایران و 
آزادی آن ها کمک کند. واالس که به وکالی 
نامه نوشــته، اطمینان داد  خانواده زاغری 
دولت بریتانیا به دنبال مجرایی قانونی برای 

پرداخت این بدهی است.

ربط دادن دو موضوع کاماًل بی ربط»
پــروژه طراحی شــده و رذالت انگلیســی 
ماجــرا درســت در همین جاســت. یعنی 
ربط دادن دو موضوع کاماًل بی ربط به هم 
بــرای بهره برداری سیاســی از یک پرونده 
که لندن در آن شکســت خورده است. نه 
ســندی وجود دارد و نه منطق و استدالل 
و نشانه ای که موضوع مجرمان و جاسوسان 
دو تابعیتی را به مســئله پرونده حقوقی و 

مالی ۴۰ساله میان ایران و انگلستان پیوند 
بزند. با این حال دولت انگلستان حاال که به 
نظر می رسد در این پرونده حقوقی شکست 
خــورده می خواهد بدهی اش بــه ایران را 
بدون عــوض نپردازد و با شــامورتی بازی 
و جنجــال رســانه ای در ازای  آن امتیازی 

بگیرد.

ماجرای تانک های چیفتن چیست؟»
ماجرای ایــن بدهی به خریــد تانک های 
چیفتــن در ســال های ۱9۷۴ و ۱9۷۶ در 
رژیم پهلوی بازمی گردد که بر اســاس آن 
قرار بود یک شرکت تســلیحاتی انگلیسی 
موســوم به "IMS"۵۰۰ دستگاه از این نوع 
تانک را برای ارتش ایران بسازد که تا سال 
۵۷ بیش از ۱8۵ دســتگاه از آن ها تحویل 
شــد، اما با وقوع انقالب، دولت  انگلستان 
از ادامــه اجرای این قرارداد جلوگیری کرد 
و البتــه  شــرکت مذکور هم پــول گرفته 
تانک هــای نــداده را خورد و پــس نداد. 
ماجرای این مناقشــه حقوقی و شــکایت 
ایران در محاکم بریتانیا و دیوان دادگستری 
الهــه اما در ســال 9۶ و پس ازآنکه حمید 
بدیعی نژاد پــس از امضای برجام به عنوان 
ســفیر ایران در لندن منصوب شد، توسط 
وی رســانه ای شــد. پس این یک دعوای 
حقوقی ۴2 ســاله و قدیمی است که هیچ 
ارتباطی با پرونــده افرادی همچون نازنین 
زاغری که بــه جرم جاسوســی در زندان 
دوران محکومیتش را به سر می برد، ندارد. 
این در حالی اســت که شــبکه بی بی سی 
خود پیشــتر در گزارش های متعدد اذعان 
کرده بود دولت های ایران و انگلســتان هر 
دو رســماً گفته اند موضوع بدهی و پرونده 
نازنیــن ربطی به هم ندارنــد. حتی دولت 
انگلیس به بی بی ســی گفته اســت ارتباط 
دادن این دو بی فایده است و کمکی به حل 
ماجرا نمی کند. حاال چرا وزیر انگلیسی نخ 
این دو پرونده را به هم گره می زند؟! ماجرا 
این اســت که با پیگیری شکایت ایران در 
دیوان داوری، برای نخســتین بار در سال 
2۰۰۱ حکــم دیوان داوری صادر شــد و 

در هر دو مورد قــرارداد، طرف بریتانیایی 
محکوم به نقض اجرای قراردادها شــناخته 
شــد. براســاس  این، دیوان الهــه طرف 
بریتانیایی را محکــوم به پرداخت بدهی و 
خسارات ناشی از آن کرد؛ اما این پرونده که 
روند حقوقی پیچیده ای را از ســال 2۰۰۱ 
تاکنون طی کرده، هنوز به نتیجه نرســیده 
اســت. رأی نهایی دادگاه درباره این بدهی 
قرار بود اسفند گذشــته صادر شود که به 
دلیل شــیوع کرونا به تعویــق افتاد و قرار 
است در ماه آبان و یک روز پس از انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا صادر شود. بنابراین 
وزیر دفاع انگلســتان به احتمال بسیار زیاد 
از محتوای این حکم و بازنده شدن در این 
دعــوای حقوقی خبر دارد و به همین دلیل 
هم توپی را به زمین بازی انداخته، بگیرد یا 
نگیرد نتیجه سیاســی و تبلیغاتی مور نظر 
بریتانیایی ها را حاصــل می کند. این توپ 
هم وصــل کردن ماجــرای بدهی انگلیس 
به ماجــرای جاســوس های دو تابعیتی با 
کلیــدواژه گروگان گیــری دو تابعیتی ها از 

سوی جمهوری اسالمی ایران است.

سیاست خارجی

چرا لندن پرداخت بدهی های خود را به ماجرای جاسوسان دوتابعیتی ربط می دهد؟

رذالت انگلیسی

وزیر دفاع انگلیس: 
می توانیم از محدودیت تسلیحاتی ایران، استفاده ابزاری کنیم

فارس: »بن واالس« وزیر دفاع انگلیس می گوید لندن می تواند از گزینه تمدید محدودیت 
تسلیحاتی ایران به عنوان ابزاری برای پایان دادن به آنچه که »رفتار ثبات زدای منطقه ای 
ایران« خواند، اســتفاده کند. واالس در مصاحبه با شــبکه »العربیه«، با بیان اینکه از نظر 
انگلیس هنوز هم برجام بهترین راه برای مهار کردن »تهدید ایران برای منطقه« اســت، 
گفــت اما باوجود  رأی ممتنع کشــورش به قطعنامه پیشــنهادی آمریــکا برای تمدید 
محدودیت تسلیحاتی ایران، انگلیس می تواند در آینده نزدیک به این موضوع نگاه ابزاری 
داشــته باشــد. وی در این باره توضیح داد: »هر کســی که آن )توافق هسته ای ایران( را 
بشــکند، برای ما مشکل ایجاد می کند، پس ما باید تالش کنیم به جایی برسیم که افراد 
را به راه بیاوریم. بازگشــت به محدودیت تســلیحاتی یا عدم لغــو آن، یکی از ابزارهایی 
اســت که ما می توانیم استفاده کنیم. فعاًل در تالش هســتیم آن ها )ایران( را به پیروی 
]از برجام[ برگردانیم. محدودیت تســلیحاتی برای فقط چند هفته نیســت ]که در حال 
اجراست[، ما همین جاست که می توانیم تصمیمات دیگری بگیریم«. او در حالی ایران را به 
داشتن »فعالیت های ثبات زدا و حمایت از تروریسم« متهم کرده و آن را دلیل عدم فروش 
تسلیحات به ایران می داند که آمارهای رسمی و غیررسمی از انگلیس نشان می دهد این 
کشــور نه تنها پیش از شروع جنگ تحمیلی ائتالف عربی به رهبری رژیم سعودی علیه 
یمن، به ریاض تســلیحات مرگبار و پیشرفته فروخته، بلکه پس از آغاز جنگ نیز به این 

تجارت پرسود ادامه داده است.
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 آرامستان خواجه ربیع مشهد بازگشایی شد   آستان نیوز: مدیر آرامگاه خواجه ربیع مشهد اظهار کرد: با توجه به ابالغیه فرمانداری مشهد به آرامستان های مشهد، آرامگاه خواجه ربیع از روز گذشته به 
روی شهروندان مشهدی گشایش یافت. صادق همتیان تصریح کرد: این آرامگاه هر روز از ساعت 6:45 بازگشایی و تا یک ربع مانده به غروب آفتاب برای زیارت اهل قبور باز خواهد ماند. وی حضور در این آرامستان 

را منوط به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی عنوان کرد و افزود: باوجود بازگشایی، هیچ مراسمی در این آرامگاه برگزار نخواهد شد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت یک شهروند یزدی صورت گرفت

 اهدای بیش از 5 هزار سند و نسخه نفیس خطی ©
به کتابخانه و موزه وزیری یزد

آستان نیوز: رئیــس کتابخانه و موزه 
وزیری یزد از اهدای مجموعه نفیســی 
شــامل بیش از 5هزار و 150 نســخه 
سند، نسخه نفیس خطی، چاپ سنگی، 
کتاب چاپی فارسی و التین به این مرکز 
خبر داد. محمدرضا ملک  ثابت با بیان 
این مطلب گفــت: »محمدرضا مرادی« 
شهروند یزدی واقف این مجموعه نفیس 

در مجموعه اهدایی خود اسناد و نسخ خطی نفیسی را به این کتابخانه اهدا کرده 
است.محمدرضا مرادی اهداکننده این مجموعه ارزشمند نیز در این زمینه گفت: 
به  دلیل تحصیل در رشته معماری، عالقه خاصی به ابنیه و اشیای تاریخی داشتم 
و از سال 81 تصمیم گرفتم آثار تاریخی را از مجموعه  داران و افرادی که آن  ها را 

نگهداری می  کنند، خریداری کنم.
وی ادامه داد: پس از مدتی، احساس کردم دیگر توانایی نگهداری این آثار فرهنگی 
را ندارم و بخشی از آن را به یکی از مراکز نگهداری آثار تاریخی در یزد اهدا کردم و 
متأسفانه پس از مدتی متوجه شدم قرآن خطی نفیسی که در میان اهدایی  های 

من به این مجموعه بود، گم شده است.
این واقف افزود: این مســئله سبب شد ترجیح بدهم هر چه باقی مانده است را 
دست خودم نگهداری کنم تا اینکه چند سال پیش در سفر به مشهد، در بازدید از 
موزه آستان قدس رضوی و گفت وگو با یکی از مسئوالن موزه، مسئله را با ایشان 
در میان گذاشتم.این شهروند 48 ساله که جانباز جنگ تحمیلی است، ادامه داد: 
پس از مدتی چند تن از کارشناسان موزه آستان قدس برای بررسی این مجموعه 
به یزد آمدند و من به دلیل خاطره بدی که از گم  شدن قرآن داشتم، تنها بخشی 
از اسناد این مجموعه را به ایشان سپردم.وی اضافه کرد: مدتی بعد، کارشناسان 
آستان قدس رضوی من را به مشهد دعوت کردند و مراحل ثبت و نگهداری اسناد 
را از نزدیک دیدم و به اطمینان الزم رسیدم. قرار شد به  مرور همه اسناد را تحویل 
بدهم که گفتند کتابخانه و موزه وزیری یزد هم وابســته به آستان قدس رضوی 
است و اگر اسناد را به یزد تحویل بدهم، همان مسیر را طی می  کند و در نهایت، 

هر چه دستم بود، به کتابخانه وزیری یزد اهدا کردم.

 »یادداشت های یک تروریست« ©
در کتاب فروشی های به نشر
آســتان نیوز: کتاب »یادداشت های 
یــک تروریســت« روایتگر مبــارزات 
فلسطینی هاســت کــه به تازگی چاپ 
دوم آن با همکاری به نشــر )انتشارات 
آســتان قدس رضوی( و مرکز اندیشه 
جوان منتشــر و روانه بازار کتاب شده 
اســت. این اثر  رمانی دربــاره مبارزات 

فلسطینی هاست که در آن چگونگی به وقوع پیوستن یک ماجرای گروگان گیری 
در هواپیمای متعلق به غربی ها دستمایه  روایت قرارگرفته است. در این داستان، 
گروگان گیری در دهه 80 میالدی در قبرس رخ می دهد و در دل رمان نیز یک 

داستان دراماتیک از نوع عاشقانه روایت می شود. 

توسط شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی صورت می گیرد

 ارائه خدمات آموزشی ©
بارویکرد گسترش بازار فروش هبلکس 

آستان: مدیــر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی گفت: ارائه 
خدمات آموزشی حضوری از جمله برنامه های این شرکت به منظور گسترش بازار 
فروش هبلکس رضوی است. محمود عیدی در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد : 
در واقع این مهم با هدف ارتقای کیفیت و رضایتمندی خریداران و اجرای صحیح 

بلوک در دستور کار قرار گرفته است .
وی با اشــاره به گستره عرضه و فروش هبلکس تولیدی شرکت ساختمانی بتن 
و ماشــین قدس رضوی خاطرنشان کرد: این محصول در بازارهای داخلی و نیز 
کشــورهای همسایه به فروش می رســد. مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و 
ماشــین قدس رضوی ادامه داد : به همین دلیل این مجموعه ســعی کرده تا از 
طریق بهینه سازی ساختار فروش و ایجاد واحد خدمات پس از فروش، بازارهای 

فروش داخلی و خارجی خود را گسترش دهد.
وی افزود : حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی به منظور معرفی محصول 
و نفوذ بیشتر در بازار مصالح ساختمانی نیز بخشی دیگر از برنامه های تعیین شده 
به شمار می رود. عیدی درباره برنامه راهبردی امسال شرکت بتن و ماشین قدس 
رضوی در حوزه تولید هبلکس خاطرنشان کرد : این برنامه ها بر افزایش ظرفیت 
تولید و بهبود هر چه بیشتر کیفیت محصول با هدف رقابت با سایر محصوالت 
مشــابه، متمرکز شده است. مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس 
رضوی اضافه کرد: همچنین سنتی بودن بدنه ساخت و ساز کشور و مقاومت در 
مقابل محصوالت نوین، تأثیر گذاری رکود سنگین اقتصادی بر روی کارخانه و نیز 
عدم روابط اقتصادی پایدار با کشورهای همسایه شرقی و شمالی از دیگر مشکالت 

قابل تأمل به شمار می رود.

به همت مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

 آیین بزرگداشت »روح اهلل حسینیان«©
 و »محمدعلی تسخیری« برگزار شد

آستان نیوز: آیین بزرگداشت مرحوم حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان 
و مرحوم آیت اهلل محمدعلی تسخیری به همت کتابخانه و موزه ملی ملک موقوفه 

فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران برگزار شد.
این آیین ظهر دیروز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این دو مجاهد بصیر انقالب 
که در چند هفته اخیر دار فانی را وداع گفتند، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
دستورالعمل های بهداشتی دوران مقابله با بیماری کرونا در فضای باز خانه تاریخی 

ملک در پایتخت برپا شد.

کاشانی  مرّوج  حسین  قدس/محمد   
در یکی از روزهای ماه محرم، مادر پیری به همراه 
نوه اش وارد قسمت خواهران بخش نعیم رضوان 
واقع در صحن غدیر حرم مطهر رضوی می شود و به 
یکی از بانوان خادمیار رضوی این قسمت می گوید: 
دلمان هوای غذای حضرتی کرده چکار باید بکنیم؟ 
آن خادمیار رضوی پس از سالم واحوال پرسی به 
رضوان  نعیم  سامانه   در  باید  می گوید:  مادر  این 
قسمت  مسئول  هنگام  کنید.دراین  نام  ثبت 
خواهران این بخش که شاهد این گفت وگو است ، 
بالفاصله خودش را به پیرزن رسانده و بعد  ازسالم 
اومدین،  خوش  مادرجان  می گوید:  واحوال پرسی 
شما گوشی تلفن همراه دارین یا نه؟! باید از طریق 
گوشی تلفن همراه وارد سامانه نعیم رضوان بشین 
وثبت نام کنید. پیرزن نگاهی به او کرده و باصدای 
آهسته ای می گوید: گوشی همراه دارم، ولی فقط 
اگر کسی به من زنگ بزنه همین دکمه سبزه را 
فشار می دم و حرف می زنم. مادر جان ،  من که 
سواد درست وحسابی  ندارم واز حرف های شما  هم 
سردرنمی آورم ،سامانه نمی دونم چیه؟ لطفاً این 

حرف ها را به این دختر که نوه ام است بگین. 
مسئول قسمت خواهران این بخش روبه دخترک 
نوجــوان همــراه پیرزن کــرده و بعداز ســالم و 
احوال پرسی به او می گوید: دخترم، شما اگر تلفن 
همراه دارین، لطفاً به من بدین تا من راهنماییتون 
کنم. این خانم مسئول، سپس تلفن همراه پیرزن 
را ازنوه اش می گیرد و به او می گوید: »االن مراحل 
ثبت نام را برای شما و مادربزرگت انجام می دم. باید 

چند لحظه صبر کنین«.
پیــرزن روی صندلی های انتظار این قســمت در 
فضای باز پیش بینی شــده در جلــو این بخش 
نشسته و خودش را جابه جا کرده و به سمت گنبد 
حــرم آقا نگاه می کند و می گوید: »یا امام رضا، من 
وخانواده و نوه هام مهمون شماییم، آقاجان! خودت 
مــا را به غذای حضرتی دعوت کن.... .« مســئول 
قســمت خواهران این بخش  نگاهی به گوشــی 
ســاده پیرزن  کرده وبه نوه اش می گوید: »گوشی 
شما ساده است و هوشمند نیست، من االن برایتان 
مراحل ثبت نام را انجام می دم.« همین طور که این 
خانم دارد صحبت می کند، پیرزن به نوه اش نگاهی 
کرده و می گوید: »یعنی میشه امروز مهمون غذای 

سفره خونه آقا بشیم؟ ....«
خانم مسئول این قســمت به روش پیامکی، عدد 
3 انگلیسی را به سرشماره 8800 پیامک می کند، 
ســپس به پیرزن می گوید: »باید چند لحظه صبر 

کنین. نگران نباشــین، ان شــاءاهلل مهمون غذای 
حضرت می شین«.ننه زینب نگاهی به نوه اش می کند 
و می گوید: »ســوگل جان، نگران نباش مادر، خانم 
خادم داره برامون ثبت نام میکنه، ان شاء اهلل اسممون 
درمیاد«.در این لحظه مسئول قسمت خواهران این 
بخش و یا به قول ننه زینب، خانم خادم، می گوید: 
»براتون ثبت نام کردم، جواب پیامک آمد و شــما 
در فهرست قرعه کشــی قرار گرفتین.« سوگل به 
مادر بزرگش می گویــد: »خانم خادم برایمان ثبت 
نام کرد... ننه زینب، دعا کن که اسممون در بیاد... 
راســتی ننه، خواهرام منتظرمونند کــه زودتر به 
مهمان پذیر برگردیم... یک موقعی نگران نشــن؟« 
پیرزن به نوه اش می گوید: »ســوگل جان، نترس، 
صبرکن ببینیم سرنوشــتمون چی میشه؟ ان شاء 
 اهلل با غذای حضرتی به مهمان پذیر برمی گردیم... .«

ننه زینب به خانم خــادم نگاهی کرده و می گوید: 
»ببخشید دخترم، شما را هم خسته کردیم، خبری 
از ثبت نام ما نشد؟« خانم خادم به پیرزن می گوید: 
»مادرجان این چه حرفیه؟ ما وظیفه مان است که 
در خدمت زائران آقا باشــیم. شــما دعا کنین که 
اسمتون درقرعه کشی دربیاد... چون هر 10 دقیقه، 
قرعه کشی انجام میشه و باید منتظر نتیجه اش بود«.

ســوگل همچنان که کنار مادربزرگــش بر روی 
صندلی نشسته، توی فکر است و با نگرانی ماجرا 
را دنبال می کند... . خانم خادم به ســوگل دلداری 
می دهــد و به او می گوید: »دختــرم نگران نباش، 
هرچــی خدا بخواد و امام رضــا )ع( عنایت کنن، 
همون میشــه... . ببینم به چــی فکر می کردی؟« 
ســوگل روبه خانم خادم کرده و می گوید: »داشتم 
توی دلم با امام رضا صحبت می کردم به آقا گفتم: 
آقاجون میشه من و ننه زینب امروز میهمان غذای 
سفره خانه شما بشیم؟ آخه مادر بزرگم خیلی پیر 
اســت و معلوم نیست کی دوباره قسمتش بشه از 
روســتامون )در اطراف کرمان( بتونه بیاد مشهد 
بــرای زیارت حرم آقا، خیلــی دلش هوس غذای 
مهمان خانه شما را کرده، آقاجون  یک کاری بکن 

تا دل مادربزرگم نشکنه و ناامید ومأیوس نشه... .«
بعد از حدود 10 تا 12 دقیقه یک پیامک به گوشی 
تلفن همراه پیرزن می رسد. سوگل ناگهان به خانم 
خادم می گوید: »ببخشید خانم، یک پیامک اومد.« 
خانم خادم هم بالفاصله در جوابش می گوید: »سریع 

پیامک را بازکن و بخون.«
دعوت نامه

»شما به مهمانسرای حضرت دعوت شده اید. جهت 
رزرو وعده به همراه اصل مدارک شناســایی خود 

و خانواده )مجموعاً تا سقف 5 نفر( به بخش نعیم 
رضوان واقــع در صحن غدیر حرم مطهر مراجعه 

نمایید. ساعت مراجعه 8 الی 20«
این متن پیامکی اســت که سوگل از روی گوشی 
تلفن همراه مادربزرگش می خواند. خانم خادم به 
سوگل و مادربزرگش می گوید: »مبارک است، .....

الحمدهلل که قســمت و روزی شما غذای حضرتی 
شد«.

سوگل ســراز پا نمی شناســد و به مادربزرگش با 
خوشــحالی می گوید: »ننه زینــب! خوش خبری 
بده، اسممون توی قرعه کشی دراومد... . ما دعوت 
شدیم به غذای حضرتی....« و خودش را می اندازد در 

آغوش مادر بزرگش و سر وصورت او را می بوسد.
هردو خوشــحالند.... دســت دعا به آسمان بلند 
می کننــد... اما هنوز خبر ندارند کــه ماجرا تمام 
نشده است. خانم خادم روبه آن ها کرده و می گوید: 
»خب سوگل جان، بگو ببینم مدارک چی همراتون 
دارین.« ســوگل روبه مادربزرگش کرده و با صدای 

ضعیفی می گوید: »ننه خانم خادم از 
ما مدرک می خواد، چی بهش بگم؟« 
پیرزن جواب می دهد: »مدرک چی؟ 
کدوم مدرک؟ سوگل جان دوباره از 
خانم خادم بپرس ببین چی میگن؟ 
حرفهاشون  رو خوب گوش کن وبهم 

بگو«. 
خانم خادم کــه متوجه نگرانی ننه 
زینب و ســوگل می شــود به آن ها 
می گوید: »نگران نباشین، شما مدرک 
شناسایی مثل شناسنامه، کارت ملی، 
دفترچه بیمه و مثل این ها چی همراه 
خودتــون االن داریــن؟« ننه زینب 
بالفاصله به خانم خادم می گوید: »ای 

مادرجان، من با این سن وسال که حواس درست 
وحسابی ندارم که این همه مدرک که شما گفتی با 
خودم  به حرم بیارم. اصالً مگه شما خودت نگفتی 
که اسم ما در قرعه کشی دراومده، پس این همه 
مدرک برای چیه؟« خانم خادم که می بیند پیرزن 
ونوه اش خیلی نگران هســتند، به آن ها می گوید: 
»این یک روال معمولی و اداری برای همه کسانی 
است که در قرعه کشی دعوت نامه غذای حضرتی، 
اسمشون درمیاد...« سوگل به خانم خادم می گوید: 
»ببخشین، من و مادربزرگم هیچ مدرک شناسایی 
نداریم، حاال باید چکار کنیم؟ یعنی حاال به ما غذای 

حضرتی نمی دین؟!«
خانم خادم می گوید: »ســوگل جان نگران نباش، 

کمی صبر کن، بگو ببینم، بقیه اعضای خانواده شما 
کجا هستن؟« سوگل می گوید: من و مادربزرگ و 
خواهرام و مادر و پدرم با چند نفر از دوستانمان از 
روستایمان )در اطراف کرمان( به مشهد اومدیم تا 
در روزهای نزدیک به عاشــورا توی حرم امام رضا 
)ع( باشــیم. البته بیشتر به خاطر 
مادربزرگم بود که به مشــهد 
اومدیــم، آخه دلــش خیلی 
هوای حرم امام رضا )ع( کرده 
بــود، ما توی یک مهمان پذیر 
اتاق گرفتیــم و االن هم بقیه 
خونواد مون داخل مهمان پذیر 
منتظرما هستند.« خانم خادم 
می گوید: »پس لطفاً با یکی از 
اعضای خانواده، تماس بگیر و 
بگو که شماره کد ملی و تاریخ 
تولد )روز- ماه- سال( خودتون 
را از روی شناســنامه و کارت 

ملی تون، برات بخونن«.
ننه زینب در این هنگام به نوه اش 
می گوید: »سوگل جان، اگه به بابات زنگ زدی بگو 
ما توی حــرم برای گرفتن غذای حضرتی منتظر 
وایستادیم، یک موقعی نگران ما نشن ... ما خودمون 
برمی گردیم...« ســوگل با خواهر بزرگش تماس 
گرفته و شــماره ملی و همه آن چیزی که خانم 
خادم درخواســت کرده بود را می پرسد و به خانم 

خادم اعالم می کند.
خانم خادم ســپس به سوگل می گوید: »برای چه 
تاریخ و روزی غذای حضرتی را می خواین دریافت 
کنین؟ سوگل روبه مادربزرگش می کند و ننه زینب 
هم در جواب می گوید: اگه زحمتی نیســت، برای 

همین امروز ظهر.« 
خانم خادم بعد از دریافت مشخصات افراد خانواده 

ننه زینب، به سوگل می گوید: »من برای پنج نفر با 
ثبت مشخصات، امکان دریافت غذای حضرتی برای 
امروز ظهر در سیستم را رزرو کردم اما یک شرط 
داره، باید مدارک شناسایی خودت، مادربزرگت و 
آن ســه نفر دیگر را تا قبل از ظهر امروز، برای ما 

به همین دفتر بیاری، می تونی این کار را بکنی؟«
سوگل با خوشحالی می گوید: »چشم حتماً، مطمئن 
باشین من همه مدارکی که خواستین را بعدازاینکه 
به مهمان پذیر برگشتیم براتون می آرم همین جا... 

به خدا راست میگم، باور کنین...«
ننه زینب رو به طرف صحن جمهوری اسالمی و  
گنبد طالی حرم آقا می کند و می گوید: »آقاجون از 
شما ممنونم، دست شما درد نکند، ما را الیق غذای 
مهمانسرات دونستی. آقاجون یک خواسته دیگر 
هم دارم ... به این خانم های خادم همان طوری که 
ما را کمک کردن تا به این غذای حضرتی برسیم، 
شــما هم کمکشان کن و ان شــاءاهلل خدا ازشون 

راضی باشه«.
ســوگل به اتفــاق مادربزرگش از خانــم خادم 
خداحافظی کــرده و از بخش نعیم رضوان خارج 
می شــوند. می روند تا خبر خوش دعوت شدن به 
غذای حضرتی را به خانواده خود بدهند. در طول 
مسیر سوگل از امام رضا )ع( دوبار تشکر می کند، 
یک بار برای اینکه غذای حضرتی نصیبشان شده و 
یک بارهم برای اینکه امام رضا )ع( مادربزرگش را 

ناامید نکرد و جوابش را داد.
آنچه در باال بیان شــد، خاطره ای بــود از خانم 
»ملیحه محسنی«، مسئول واحد خواهران بخش 
نعیــم رضوان حرم مطهر رضوی کــه در یکی از 
روزهای ماه محرم الحرام سال1442 هجری قمری 
مطابق با شهریورماه سال جاری در دفتر این بخش 
واقع در صحن غدیر بارگاه مطهر امام هشتم )ع(، 

برایمان تعریف کرد.

از تاریخ چهارم 
خرداد 99 تا 
نهم شهریور 

سال جاری در 
مجموع 233 هزار 
و 647 دعوت نامه 
مهمانسرای حرم 

برای استفاده افراد 
متقاضی صادر و 
توزیع شده است

بــــــــرش

روایتی از چگونگی برنده شدن یک خانواده کرمانی در قرعه کشی غذای حضرت

j همسایه حاج قاسم میهمان امام رضا 

خـــبر
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله 
از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه این ش��رکت که در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1399/6/30 در محل 

ساختمان اداری پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت 
در مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می شود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح 
قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت 
مل��ی و در صورتیک��ه به وکالت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از 
س��اعت 9:00  لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام 

شرکت واقع در :
1 - شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 - تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 - مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق م��اده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلس��ه 

مجمع حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دستور جلسه: 

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص 
عملکرد سال مالي منتهي به 1397/12/29 و 1398/12/29 و تصویب آنان .

2 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي 
منتهي به 1399/12/30 وتعیین حق الزحمه آن.

3 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار .
4 - تصمی��م گیري در خصوص معامالت موضوع ماده 129 الیحه اصالح قس��متی از 

قانون تجارت.
5 - تعیین و جبران خدمات هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.

6 - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت .
7 - سایر مواردي که در صالحیت مجمع باشد . 

نکته : با توجه با اینکه انتخاب اعضای هیئت مدیره در دس��تور جلس��ه قرار دارد 

، ل��ذا افرادیکه مش��مول م��اده 111 قانون تجارت نمی باش��ند م��ی توانند بعنوان 
داوطلب عضویت در هیئت مدیره ثبت نام نمایند.

یادآوری می گردد :
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ش��رایط مندرج در نامه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداش��تی 
و پیش��گیری از ابتال و انتش��ار بیماری ویروس کرونا و همچنین ضرورت برگزاری 

مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد اعالم می دارد:
 1 - حس��ب دستور مقامات بهداشتی جلس��ه مجمع حتی االمکان در فضای مناسب 

برگزار خواهد شد.
2 - مالحظ��ه فاصل��ه ایمن��ی حداقل یک مترونیم برای ش��رکت کنن��دگان در طول 

برگزاری مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.

4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.

6 - ش��رعا و عرفا مس��ئولیت رعایت نکات بهداش��تی بر عهده تک تک حاضرین در 
جلسه بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.

7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن 
اس��ت حضورشان برای خود و س��ایر افراد ایجاد مش��کل نماید تقاضا می کنیم از 

طریق وکالت به دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- ب��ا توج��ه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گون��ه پذیرایی معمول 

معذور خواهد بود.
9 - بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت های 
اعالم ش��ده توسط مقامات مسئول  و بهداش��تی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

توضی��ح اینکه : درصورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی با کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دس��ترس س��هامداران 

عزیز قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز )سهامی خاص(
به شماره ثبت :  36527  و شناسه ملی : 10380520580

هیئت مدیره شرکت
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت، بدینوسیله از 
کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده این 
ش��رکت که در ساعت 17:00 روز یکش��نبه مورخ 1399/6/30 در محل ساختمان اداری 

پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از س��هامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به ش��رکت در 
مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می ش��ود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح قانون 
تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت ملی و در 
صورتیک��ه به وکال��ت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از س��اعت 9:00  
لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام ش��رکت واقع در :

1 - شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 - تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 - مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق ماده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلسه مجمع 

حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دس��تور جلس��ه:  1 - اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه ش��رکت از محل سود 

انباشته و مطالبات حال شده.
2- سایر مواردي که در صالحیت این مجمع می باشد . 

یادآوری می گردد :
ب��ا توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و ش��رایط من��درج در نام��ه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نام��ه 440/50/ب/98 مورخ 1398/12/26 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع با حضور حداقل س��هامداران 

و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداشتی و پیشگیری از ابتال و انتشار بیماری ویروس 
کرونا و همچنین ضرورت برگزاری مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد 
اعالم می دارد:  1 - حسب دستور مقامات بهداشتی جلسه مجمع حتی االمکان در فضای 

مناسب برگزار خواهد شد.
2 - مالحظه فاصله ایمنی حداقل یک مترونیم برای شرکت کنندگان در طول برگزاری 

مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.

4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.

6 - شرعا و عرفا مسئولیت رعایت نکات بهداشتی بر عهده تک تک حاضرین در جلسه 
بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.

7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن است 
حضورشان برای خود و سایر افراد ایجاد مشکل نماید تقاضا می کنیم از طریق وکالت به 

دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- با توجه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گونه پذیرایی معمول معذور 

خواهد بود.
9 - بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت های
 اعالم ش��ده توس��ط مقامات مس��ئول  و بهداش��تی متعاقبا اطالع رس��انی خواهد شد.
توضی��ح اینکه : درص��ورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی ب��ا کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دسترس سهامداران عزیز 

قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز )سهامی عام(
به شماره ثبت :  22829  و شناسه ملی : 10380382990 

هیئت مدیره شرکت

کارشناس مسئول بخش نعیم رضوان حرم خبر داد

صدور 233هزار دعوت نامه مهمانسرا از عید فطر تا عاشورا
کاشانی: کارشــناس مسئول بخش نعیم رضوان حرم مطهر 
رضوی  هم در ارتباط با توزیع دعوت نامه های مهمانسرای حرم 
مطهر امام هشتم)ع( در شرایط خاص حاکم بر اماکن متبرکه 
ومذهبی کشــور به خاطر جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا، 
اظهار کرد: این روزها به خاطر شــرایط کرونایی، شاهد حضور 
کمتر زائران و مجاوران در اماکن متبرکه حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( هستیم ، اما پاسخگویی به زائران و ارائه خدمات مربوط 
به چگونگی دریافت دعوت نامه های مهمانسرای حرم مطهر 
حضرت ثامن الحجج)ع( با رعایت دستورالعمل ها ، شیوه نامه ها 

و پروتکل های  بهداشتی انجام می شود.
»حسین راست نژاد« به خبرنگار قدس می گوید: هم اکنون به 
خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های مربوط ، 
راهنمایی زائران برای دریافت دعوت نامه های مهمانسرای حرم 
مطهر ، با تفکیک فضای خدمتی ویژه بانوان و آقایان در فضای 
باز تعبیه شده در قســمت ورودی این بخش واقع در صحن 
غدیر بارگاه مطهر رضوی، انجام می شود و ورود متقاضیان به 
این بخش با رعایت شیوه نامه های بهداشتی شامل: ضدعفونی 
کردن دســت ، اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود.وی می افزاید:  این روزها هم 
زائران می توانند به دو روش برای دریافت دعوت نامه مهمانسرای 

حضرت رضا)ع( اقدام کنند که عبارتند از:
1- روش پیامکی )ارسال عدد 3 انگلیسی به سرشماره 8800(.

2- دانلود کردن و نصب نرم افزار رضوان از طریق نرم افزار بازار، 
 http://www.app.razavi.ir فروشگاه گوگل و پایگاه اطالع رسانی
او ادامه می دهد: از طریق این پایگاه  اطالع رســانی)به نشانی 
فوق( می توانند به صورت مستقیم نرم افزار رضوان را دانلود و 
سایر مراحل نصب نرم افزار انجام و بعد از ورود به این نرم افزار، به 
قسمت )آیکون( غذای متبرک وارد شده وبا ثبت شماره تلفن 
همراه و دریافت کد تأیید آن و فعال کردن موقعیت و مکان یاب 
)GPS( در صورتی کــه در محدوده حرم مطهررضوی حضور 

داشته باشند وارد مرحله قرعه کشی  شوند.
راســت نژاد تصریح می کند: درصورت پذیرفته شــدن زائران 
درمرحله قرعه کشی، پیامی برای آنان ارسال که مطابق همان 
عمل کرده و امکان رزرو و ثبت نظرات متقاضی دریافت غذای 

حضرتی در نرم افزار فعال می شود.
کارشــناس مســئول این بخش خاطرنشــان می کند: به 
علت رعایت  شــیوه نامه ها، پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشــتی برای جلوگیری از گســترش و شیوع بیماری 
کرونا و مطابق تصمیمات آستان قدس رضوی فعاًل امکان 
پذیرایی حضوری و مستقیم از زائران در محل مهمانسرای 
حرم مطهرحضرت رضا)ع(، مقدور ومیســر نیست و غذای 
متبرک مهمانســرا در درون ظروف یــک بار مصرف و به 
صورت »بیرون بــر« با رعایت موازین ودســتورالعمل های 

بهداشتی،  تقدیم زائران می شود.

چه کسانی می توانند دعوت نامه غذای حضرتی »
دریافت کنند؟

این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنانش درباره توزیع 
غذای حضرتی برای اقشار مختلف زائران اظهار می کند: درحال 
حاضر، توزیع دعوت نامه مهمانسرای حرم مطهرحضرت رضا)ع( 
دربخش نعیم رضوان، برای زائران بارگاه مقدس امام هشتم)ع(، 
زوج های جوان، خانواده شــهدا )والدین شهدا، همسر و فرزند 
شهید(، جانبازان عزیز و آزادگان، ناذرانی که نذورات خود را به 
دفاتر نذورات حرم مطهر تقدیم می کنند، اتباع خارجی مقیم 
ایران که دارای کد اختصاصی هستند )مطابق شرایط مربوط 
و پس از انتخاب درمرحله قرعه کشــی(، خادمان و خادمیاران 
بارگاه مقدس رضوی )مربوط به ســهمیه ساالنه و یا فصلی( 
انجام می شود.وی می افزاید: در مورد زوج های جوان متقاضی 
دریافت دعوت نامه مهمانسرای حضرت ، در صورتی که تاریخ 
عقد ازدواج ثبت شده درشناسنامه آن ها، کمتر از یک سال باشد 
، باید ابتدا  با دردســت داشــتن شناسنامه و کارت ملی خود 
به قســمت مربوط به طرح »زندگی به سبک رضوی« واقع در 
رواق شــیخ طوسی حرم منورحضرت ثامن االئمه)ع( مراجعه 
و پس از ثبت مشــخصات و ارائه مدارک الزم و تأیید قسمت 
مربــوط، برای دریافت دعوت نامه به این بخش مراجعه کنند.

راست نژاد در زمینه چگونگی دریافت دعوت نامه سالیانه و فصلی 
ویژه خدمه حــرم مطهر امام هشــتم)ع( و خادمیاران رضوی 

htts:// :می گوید: این افراد می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی
khadem.razavi.ir نسبت به رزرو سهمیه غذای سالیانه یا فصلی 
خود اقدام کنند.کارشناس مسئول این بخش تصریح می کند: 
بعد ازبازگشــایی صحن های حرم مطهر امــام رضا)ع( جهت 
زیارت زائران ومجاوران که مصادف با عید سعید فطر و مطابق با 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و با تدابیر اندیشیده شده از 
سوی مسئوالن ومدیران ارشد آستان قدس رضوی انجام شد، از 
تاریخ چهارم خرداد 99 تا نهم شهریور سال جاری )مطابق با روز 
عاشورا( در مجموع 233 هزار و 647 دعوت نامه مهمانسرای حرم 
مطهر شامل: 131 هزار و یک دعوت نامه مربوط به وعده ناهار 
و102 هزار و646 دعوت نامه برای وعده شام توسط این بخش 
برای اســتفاده افراد متقاضی )مطابق دستورالعمل ها و ضوابط 
موجود( صادر و توزیع شــده است. وی تأکید می کند: زائران و 
متقاضیان دریافت دعوت نامه مهمانسرحضرت رضا)ع(، می توانند 
همه روزه حتی روزهای جمعه و تعطیالت رسمی از ساعت 8 
صبح الی 20 به محل بخش نعیم رضوان واقع در صحن غدیر به 

همراه مدارک شناسایی معتبر، مراجعه کنند.
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طبقه بندی علوم در یک تمدن، باید با نیازهای کالن آن منطبق باشداندیشه: حجت االسالم  دکتر حبیب اهلل بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در نشست »کارکردهای عاشورا 
در وحدت بخشی قومی و فرهنگی« با اشاره به اهمیت تحول در علوم انسانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی گفت: من معتقدم در هر جایی که تمدنی رخ دهد باید طبقه بندی علوم آن متناسب با طبقه بندی نیازهای 

کالن آن باشد و بدون طبقه بندی علوم عمالً نمی  توان علم تمدنی و تمدن دینی و یا انسانی را رقم زد.

مسئله حجاب در جمهوری اسالمی یک پروژه است ©
مهر: رئیس دانشــکده معارف دانشگاه امام 
صادق)ع( در برنامه تلویزیونی »بدون توقف« 
در خصوص اینکه آیا قانون موجب بدحجابی 
شــده، گفت: هر وقت یک معلول می بینید 
اول به خود معلول نگاه نکنید، چون در این 
صورت علت را پیدا نمی کنید؛ اینکه می گویند 
قانون حجاب موجب بدحجابی شده درست 
نیست، چون قانون از ابتدا بوده و ما مشکلی در این خصوص نداشتیم، پس قانون سبب 
بدحجابی نشده و باید دنبال این باشیم چه چیز آن را تولید کرده، کدام عوامل سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و علمی مولد آن بوده، چه عواملی سبب می شود سال ۹۵ بدحجابی 
داشته باشیم که در سال ۶۵ آن عوامل نبوده است.این استاد دانشگاه همچنین اظهار 
کرد: اما اینکه می گویند برای حجاب همه پرســی برگزار کنیم، سازوکار همه پرسی در 
این کشور هست، مجلس با دو سوم آرا می تواند هر قانونی را به همه پرسی بگذارد، اما 
اگر االن همه پرسی برگزار کردیم مردم گفتند روسری را حذف کنیم، دوباره چند وقت 
بعد اگر گفتند برای حذف مانتو هم همه پرسی برگزار کنیم آن وقت چه کنیم؟ تا کجا 
همه پرسی برگزار کنیم؟ اصالً ما چه زمانی می فهمیم که باید در خصوص یک موضوع 
همه پرسی برگزار کنیم و این یک فراوانی است، چنین چیزی مشخص نیست. این عدد 
را باید از کجا دربیاوریم.غالمی با اشاره به اینکه چون سازوکاری نداریم که مشخص شود 
چــه تعدادی چه چیزی می خواهند، هیچ حد هدفی نمی توانید بگذارید، گفت: گاهی 
می گویند در مورد اصل نظام همه پرسی برگزار کنید، کدام نظام سیاسی در مورد خودش 
همه پرسی برگزار می کند؟ من از نتیجه همه پرسی نمی ترسم اما مبنای همه پرسی در 

جمهوری اسالمی مبنای اشتباهی است آن هم به دالیلی که عرض خواهم کرد.
رئیس دانشکده معارف دانشگاه امام صادق)ع( در پاسخ به این پرسش که »چرا برخی 
کشــورهای اسالمی مثل ترکیه و مالزی آزادی پوشش دارند« بیان کرد: نمی دانم این 
حرف اشــتباه از کجا درآمده که این کشورها اسالمی هستند، کشور اسالمی در دنیا 
فقط ایران است چون هیچ کشوری در دنیا مدعی و مجری پیاده کردن قوانین اسالم 
نیست و در این کشورها قانون عرفی است. در مورد ترکیه باید عرض کنم سال ۲۰۱۲ 
ترکیه در دنیا از نظر رواج مســائل جنسی  دررتبه یازدهم است و درآمدش از صنعت 
سکس 4 میلیارد دالر است؛ کشور اندونزی رتبه دوازدهم را دارد، کشور مالزی هم طبق 
تحقیق نشریه ای آلمانی ازنظر ارائه سرویس جنسی ارزان از تایلند و فیلیپین عبور کرده، 
بنابراین صحنه هایی که از حجاب در مالزی و ترکیه می بینید همه آنچه در این کشورها 
می گذرد نیست.وی در ادامه اضافه کرد: فرق ما با ترکیه و مالزی این است که برخی در 
این کشورها یک حجابی را انتخاب کردند ولی عده ای دیگر موجب آبروریزی کشورهای 
اسالمی هستند. با این حال اگر ما همین طوری هم می توانستیم در برداشتن حجاب 
مثل آن ها باشیم باز خوب بود، اما مسئله حجاب در جمهوری اسالمی ایران یک پروژه 
است، یعنی مسئله این است که مطلقاً حالت عادی ندارد، کلی شبکه، سریال، شبهات 
داخلی، رسانه ها این موضوع را نشانه گرفتند که ما اگر کمکشان نکنیم تقریباً هیچ کاری 
در مقابلشان نمی کنیم، این همه پول برای خرج شبکه های فارسی زبانی که می خواهند 
حیا و عفاف را در ایران ضایع کنند برای چیست؟ ما اگر در ایران حجاب را آزاد هم کنیم 
برخالف تصورات غیرواقعی که در خصوص رعایت عرف وجود دارد حرف و حدیث های 
دیگری پیش خواهد آمد.این اســتاد حقوق در پاسخ به این مطلب که »عده ای عقیده 
دارند ما نمی خواهیم ما را به زور به بهشت ببرند« یادآور شد: این جمله متناقضی است 
چون ما نمی توانیم کسی را به زور به بهشت ببریم چراکه بهشت تابع عقیده و نیت است. 
آیا حکومت اسالمی در قبال مقدمه سازی بهشت رفتن شهروندانش مسئولیت دارد؟ بله 
دارد، سه مورد مؤید این پاسخ است، یک؛ قرآن در سوره مبارکه حج می فرماید ویژگی 
مؤمنان این است که اگر در زمین قدرت پیدا کنند، نماز برپا می دارند، زکات می دهند و 
امر به معروف کرده و زمینه پیاده کردن احکام اسالمی را فراهم می کنند، زمینه اجرای 
احکام گشت ارشاد نیست زمینه اجرا یعنی از آموزش شروع کنیم، زمینه های گرایشی را 

بدهیم، زمینه رفتاری را فراهم کنیم تا طرف در احکام اسالمی ُسر بخورد.
غالمی در پایان یادآور شد: دو؛ امیرالمؤمنین)ع( فرمود وظیفه من این است که شما را 
تأدیب کنم تا از ندانستن و ناآگاهی دربیایید، سه؛ قانون اساسی در اصل سه و چهار هم 
می گوید یکی از وظایف جمهوری اســالمی مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است، 
بنابراین اگر ما جلو بدحجابی را می گیریم به دلیل بهشت بردن افراد نیست، بلکه برای 

این است که زمینه جهنم رفتن بقیه را فراهم نکنیم.

برای هر مسلمان  اندیشه/ فاطمی نسب    
معتقــدی، هرچند روشــنفکر و آزاده باشــد، 
بسیار سخت است که در حوزه نقد عزاداری و 
کند؛  مناسک حضرت سیدالشهدا)ع( صحبت 
این مسئله البته طبیعی است، چراکه در منطق 
عقالنیت دینی، کار و بار محاســبه عزاداری ها 
و فعالیت های عاشــورایی انسان با عنایت ویژه 
خود خداوند و حضرت پیش می رود و در این 
مسیر هم اعجازها و دگرگونی ها و عجایب کم 
پیش نیامده اســت. اما اگر بخواهیم با منطق 
خود نهضت حســینی پیش برویــم، ناچار به 
اصالح امور جامعه مسلمین هستیم که فلسفه 
نهضت حضــرت نیز اصالح دین پیامبر اکرم و 

امر به معروف و نهی از منکر بود.
بارها افرادی را در دستگاه عزاداری اباعبداهلل)ع( 
دیده ایم که باتوجه به شناخت محدود خودمان از 
آن ها، پذیرش ســینه زدنشان در زیر این پرچم، 
برایمان سنگین بوده و همواره در پستوی ذهن 
خــود اندیشــیده ایم که این همه بــاال و پایین 
شــدن و زخم و جرح و َعلم کشی، چه دردی از 
رفتارهای ناپسند این همسایه و هم محلی مان در 
طول سال دوا می کند؟ آیا او هم تجربه اصیلی از 
این عزاداری کسب می کند؟ آیا می توان حضور 
در این دستگاه مقدس را به ایام خاصی محدود 
کرد و در ایام دیگر هیچ نشانی از ارزش های آن 

نداشت؟
اگر این پرســش ها، ســؤاالت ذهن شــما نیز 
اســت با ما همراه باشــید تا بــا کمک دکتر 
احمد شــاکرنژاد، مدیر گروه اسالم و مطالعات 
معنویِت پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 
پاســخ آن ها را بشــنویم. متن پیش رو بخش 
اول مصاحبه مفصل ما با دکتر شاکرنژاد است.

نخست    پرسش  عنوان  به  دکتر!  آقای 
بفرماییــد تفاوت اصلــی میان معنویت 

مدرن و اسالمی چیست؟ 
البته برخــی معنویت را به معنویت ســنتی، 
مدرن و پســامدرن تقسیم می کنند و تمایزها 
را در قالب این سه گفتمان می پندارند. به طور 
کلی معنویت ســنتی ویژگی اش توجه به امر 
متعالی و مقدس است که فراتر از انسان است؛ 

امــا در معنویت مدرن، خود انســان محوریت 
دارد و تجربــه معنــوی وی اهمیــت ویژه ای 
پیدا می کنــد؛ در معنویت پســت مدرن نیز 
یــک نوع تعالی که در معنویت ســنتی داریم 
دیده می شــود، اما این تعالی در عالم غیب و 
ناشناخته ها نیست، بلکه فقط کمی فراتر رفتن 
از همین عالم محسوســات اســت و در دایره 

همین عالم تعریف می شود. 
معنویت ســنتی ما عین شــریعت و دینداری 
ماست و اگر از انسان سنتی سؤال می کردیم، 
هیچ وقت شریعت و طریقت و حقیقت را جدا 
از هم نمی دانست و همه را در یک دایره کلی 
به شــمار می آورد؛ اما در جهان مدرن، دین و 
معنویت رقیب هم می شوند و در جهان پست 
مدرن نیز، دین به عنوان امری که جزم اندیش 
اســت مرجوح اســت و آن چیزی که راجح و 
برتر است خود معنویت است. به طور خالصه 
اگــر بخواهم تفــاوت بین معنویــت مدرن و 
پست مدرن و سنتی را بگویم، مسئله اصلی و 
متمایزکننده، توجه آن ها به ساختار دینی و یا 

به عبارتی نهاد دینداری است. 

از    دقیقًا  منظورتــان  تعریف،  این  در 
ساختار یا نهاد دینداری چیست؟ 

اساساً معنویت امری تبخیرشدنی است که اگر 

ســاختاری وجود نداشته باشد از بین می رود. 
ما در معنویت ســنتی، اصل و اساس معنویت 
را بــه میزان توجه فرد به ســاختارهای دینی 
می دانیم. اما جهان مــدرن، معنویت را امری 
جامد به حســاب مــی آورد که حتــی بدون 
ساختار هم می توان آن را حفظ کرد و معنوی 
بود. جهان پســت مدرن هم یــک پله از این 
فراتر می رود و معنویت را امری مایع و ســیار 
می دانــد که می تواند مثل جیوه حرکت کند و 
از محلی به محلی منتقل شــود و آن ساختار 
مشــخص هم نه تنها ضرورتی نــدارد بلکه به 
فراخور موقعیت های مختلف، مانع است و باید 

به اشکال مختلفی دربیاید. 
پس اصل و اساس در تمایز بین معنویت دینی 
و یا به تعبیر جامعه شناســان، معنویت سنتی، 
بــا آن چیزی که به عنــوان معنویت مدرن و 
پســت مدرن می شناســیم، این است که در 
معنویت دینی یا اصیل ســاختارهای دینداری 
شریعت، آداب و رسوم و مناسک نقش پررنگی 
ایفا می کنند در حالی که در معنویت مدرن و 

پست مدرن جایگاهی ندارند. 
البتــه در پرانتز عرض کنم همیشــه در تاریخ 
افــرادی بوده اند که باوجود زیســت در جهان 
ســنت، چندان به شــریعت پایبند نبوده اند و 
فارغ از شــریعت به دنبال معنویــت بوده اند. 

یا جــزو نخبگان  افــراد  این 
ابوالعالء  مثــل  بودند،  جامعه 
معــری یا عمــر خیــام و یا 
اینکه جزو عوام الناس جامعه 
بودند که ما آن ها را اباحی گر 
می نامیــم؛ افرادی که چندان 
توجهی  دینی  ساختارهای  به 
نمی کردنــد و از طرفی ادعای 

معنویــت هم داشــته اند، مثل 
در  دخیل  جریان هــای  برخی 
تصوف که چندان به شــریعت 

توجهی نداشتند.
در بحــث عاشــورا هــم مــا 
از قدیم االیــام ایــن نکتــه را 
می بینیم کــه افرادی -هرچند 
 کــم و محــدود بوده انــد- به 
داشتند  عالقه  حسین)ع(  امام 
و در مراســم و مناسک عاشورا 
و دهه محرم شرکت می کردند 
امــا در بقیه ســال چندان به 
چارچوب هــای دینــی پایبند 
نوعی  عبارتــی  به  نبوده انــد؛ 
معنویت عاشــورایی پاره وقت 

داشته اند. 

فرمودید در گذشته هم افرادی بوده اند   
به  معنویــت، چندان  ادعای  باوجود  که 
چارچوب ها مقید نبودند. تفاوت این نوع 
با  در جهان ســنت،  وقت  پاره  معنویت 
معنویت مدرن و پست مدرن در چیست؟ 
تفــاوت در این اســت که هرچنــد در جهان 
سنت کســانی به چارچوب های دینی توجهی 
نمی کردنــد اما این افراد برای کار خودشــان 
مشــروعیتی قائل نمی شدند و می دانستند که 
در بقیه ایام سال در حال گناه و فسق و فجور 
هســتند و برای همین در این ایام توبه کرده 
و ســعی می کردند خودشان را اصالح کنند و 
بعضاً هم موفق می شــدند از دهه محرم نقطه 
آغازی بسازند برای زندگی خود. اما انسان های 
امروز، روز به روز خودشــان را در عمل نکردن 
به شریعت و نهاد دینداری موجه تر  می یابند! 

و از ایــن عمل نکردن عذاب 
توجیه  و  ندارنــد  وجدانــی 
می کنند که این چیزهایی که 
ما به عنوان شــریعت و دین 
می شناسیم، سخن روحانیون 
و نظام روحانیت است و چون 
به آن نظام هم نقدهایی وارد 
اســت پس مــا می توانیم به 
آن عمل نکنیــم؛ دراین میان 
جریان هایی که با عنوان اسالم 
رحمانی شــناخته می شــوند 
گروه  این  برای  توجیهاتی  هم 

دست و پا می کنند.
از طرف دیگر جریان اســالم 
می آورد  توجیهاتی  نیز  لیبرال 
از  را  معنویــت  که می شــود 
تفکیک  دینداری  و  شــریعت 
کــرد. ایــن پدیــده در غرب 
هم رواج زیــادی دارد؛ چیزی 
که امروزه به اســم اوانجلیزم 
می شناســیم  مســیحیت  در 
که حتی به زبان فارســی در 
می کنند.  فعالیــت  ماهــواره 
است  آن ها هم همین  دغدغه 
که معنویت مسیحیت را به نوع جذابی معرفی 
کنند که بدون اینکه نیاز به کلیســا و کشیش 

باشد هم بتوان انسان معنوی بود. 
امــا اینکه چــرا این مســئله جذابیــت دارد 
برمی گردد به چند چیز. یک، تغییر شرایط باور 
در جهان مدرن که افراد آزادی اعتقادی خود را 
بد تفسیر می کنند و مصداق آن را فرار کردن از 
چارچوب های دینی می دانند که این خود ریشه 
در اومانیســم دارد و برســاخته ذهنیت گرایی 
و یا انفســی گرایی اســت یا اینکه بــه تعبیر 
 محققان پســا مدرن، مسئله فراروایت گریزی
اســت. یعنی ما از چیزهایی که یک فراروایتی 
را به ما تحمیل می کند فرار می کنیم و آزادی 

خودمان را در این فرار می جوییم. 
در غرب به این رویکرد می گویند )SBNR( یا 
religious spiritual but not یعنی من معنوی 

هستم نه دینی.

گفت وگوی قدس با دکتر شاکرنژاد درباره تفاوت های معنویت مدرن و اسالمی

جریان اسالم رحمانی توجیه گر معنویت پاره وقت است

در جهان سنت 
کسانی که به 
چارچوب های دینی 
توجه نمی کردند 
برای کار خودشان 
مشروعیتی قائل 
نمی شدند اما 
انسان های امروز، 
روز به روز خودشان 
را در عمل نکردن 
به نهاد دینداری 
موجه تر می یابند!

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 18شهریور 1399  19محرم 1442 8 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9338

گزارش

برگ سبز و سند کمپانی خودروی هیوندا سانتافه2400 
مدل 2016 رنگ مش���کی متالیک به ش���ماره انتظامی 
 G4KEFU598950 993م24 ایران 10  شماره موتور
ب���ه   KMHFU81CDG513898 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت مریم زیدآبادی نژاد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
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یک فقره پیش نویس پروانه س���اخت واقع در ش���هر 
جدید گلبهار به شماره 5 از بلوک 16 محله 9 با پالک 
ثبتی ۷9۷4 فرعی از ۷ فرعی از 236 اصلی بخش ۷ 
چناران با کد نوس���ازی 5_16_9_1 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حس���ین باقری 
فرزن���د محمد ش ش64083 صادره از مش���هد 
در مقطع کارشناسی )گواهینامه موقت( رشته 
حقوق قضائی صادره از واحد دانشگاهی مشهد 
ب���ه ش���ماره 2/9845/۷255 و تاریخ۷3/۷/5 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
را  م���درک  اص���ل  می ش���ود  تقاض���ا  یابن���ده  از 
اس���المی  آزاد  دانش���گاه  :مش���هد  آدرس  ب���ه 
قاس���م آباد، چهارراه اس���تاد یوس���فی، پردیس 
دانشگاه اداره دانش آموختگان ارسال نمایید. 
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برگ س���بز و سند مالکیت خودرو سواری پیکان مدل 
1380 رنگ س���فید به شماره موتور 9112802658۷ و 
شماره شاس���ی 80529399 به شماره انتظامی 644 
ص 12 ایران ۷4 بنام الهام بهرامی حاجی آباد مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
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اصل برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس 
ای مدل 1384 به شماره انتظامی 32 ایران 463 د 2۷ 
به شماره شاسی S1412284614846  و شماره موتور 
01244228 متعلق به آقای محمد یاسین خراشادی 

زاده مفقود گردیده است 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت فردوس برین الها )با مسئولیت 
محدود(  ثبت شده به شماره 57086 و شناسه 

ملی 10320389462
بدی��ن وس��یله در اج��رای م��اده 9 اساس��نامه 
ش��رکت از کلی��ه ش��رکا دعوت مینمای��د تا در 
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت 
ک��ه در س��اعت 12 صب��ح  روز دوش��نبه مورخ 
1399/06/31 در مح��ل دفت��ر مرکزی ش��رکت 
واقع در مش��هد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، 
نبش امام اضا )ع( 8، س��اختمان هتل فردوس 

منعقد میگردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه :

1- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و قرائت 
گزارش حسابرس مستقل

و  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب  و  بررس��ی   -2
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان 
وجه نقد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 

اسفند 1398
3- انتخاب روزنامه کثیر االنتش��ار جهت درج 
هرگونه آگهی دعوت ش��رکاء و یا مدیران برای 

انعقاد جلسات انواع مجامع و هیئت مدیره
4- تصویب معامالت مش��مول ماده 129 قانون 

تجارت    5- سایر موارد
سارا شریعتی ساروی

مدیرعامل 9ع
90
62
13

آگهی  مناقصه 
شرکت داروسازی شیرازسرم در نظر دارد کارتن مورد نیاز 
جهت بسته بندی محصوالت خود را از طریق مناقصه  عمومی 

، تامی��ن نماید. تولیدکنن��دگان محترم می توانن��د از تاریخ درج آگهی به 
www.shirazserum.co مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت
مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه راپس از تکمیل  به آدرس جاده شیراز 
س��پیدان، ورودی دوم ص��درا، منطقه صنعت��ی صدرا،کارخانه داروس��ازی 
شیرازسرم ارسال فرمایند . جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
80 و 33600270 - 071 داخل��ی 147 واح��د بازرگانی تماس حاصل فرمایند. 

بدیهی است شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
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آگهی دعوت مجمع عمومي) عادی 
/ عادی به طور فوق العاده (  شرکت فني 
مهندسي دوام صنعت خاوران ) سهامی 
خاص(  به شماره ثبت 33339 شناسه 

ملی10380487042
بدینوسیله از کلیه س��هامداران یا نماینده 
قانون��ي س��هامداران ش��رکت دع��وت م��ی 
گ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع ف��وق ک��ه در 
تاریخ  1399/06/31 س��اعت 10 که به شرح 
ذیل در آدرس مش��هد-بلوار س��رافرازان 
)ش��هید فکوری54(-خیاب��ان س��رافرازان 
12)رز1/1(-پ��الک 5 طبق��ه همک��ف برگزار 

مي ش��ود ش��رکت نمایند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی) عادی/ عادی 

بطور فوق العاده(:
1-  عزل نایب رئیس هیئت مدیره و انتخاب 

عضو جایگزین هیئت مدیره 
2-   قبول اس��تعفاء بازرس اصلی و انتخاب 

جایگزین آن
3-  انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

9ع هیئت مدیره 
90
61
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اصالحیه آگهی
 بدینوسیله به اطالع می رساند که در آگهی دعوت  از
 بستانکاران شرکت قالبکار توس )سهامی خاص( که در
 تاریخ 99/5/20 در صفحه چهارم سراسری چاپ شده

است بلوک 60 صحیح می باشد.      هیئت تصفیه
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شناس���نامه مالکیت خودروی 206 م���دل 1385 رنگ 
مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 829ی58 ای���ران 44  
ش���ماره موت���ور 13085034855 و ش���ماره شاس���ی 
1084523۷ به مالکیت شیما باقری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )976197(

 آگهی تغییرات شرکت کیاتل سهامی خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملی 10101254034

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کیا درودی به شماره ملی 0047637242 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و هوشنگ کشوری اصل به شماره ملی 1375648799 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد 
آقاجانی فر به شماره ملی 0452548853 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور 
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 ش��هرداری بش��رویه به اس��تناد صورتجلس��ه 
ش��ماره 259 م��ورخ99/04/02 ش��ورای محترم 
اس��المی شهر در نظر دارد نس��بت به واگذاری 
ام��ورات ش��هرداری از طریق مناقص��ه عمومی 
نمای��د  اق��دام  صالحیت��دار  به ش��رکت های 
متقاضی��ان م��ی توانن��د از تاری��خ 99/06/15 
پیش��نهادات خود را در قالب اسناد شرکت در 
مناقصه تکمیل و در پاکت سربس��ته به همراه 
س��پرده تاپای��ان وق��ت اداری 99/06/29 ب��ه 
دبیرخانه ش��هرداری تحویل و رس��ید دریافت 
نماین��د. پیش��نهادات واصل��ه راس س��اعت 10 
صبح روز  یکش��نبه 99/06/30 ب��ا حضور اعضا 
محت��رم کمیس��یون معام��الت ش��هرداری باز و 
قرائت خواهدشد.  جهت کسب اطالع از شرایط 
مناقصه در ساعات اداری به شهرداری مراجعه 
ی��ا  ب��ا ش��ماره تلف��ن 05632787705 تماس 

حاصل فرمایند.
حسین باللی شهردار بشرویه

 آگهی مناقصه عمومی
نوبت  دوم
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله 
از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه این ش��رکت که در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1399/6/30 در محل 

ساختمان اداری پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت 
در مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می شود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح 
قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت 
مل��ی و در صورتیک��ه به وکالت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از 
س��اعت 9:00  لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام 

شرکت واقع در :
1 – شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 – تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 – مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق م��اده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلس��ه 

مجمع حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دستور جلسه: 

1 -  استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني درخصوص 
عملکرد سال مالي منتهي به 1397/12/29 و 1398/12/29 و تصویب آنان .

2 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي 
منتهي به 1399/12/30 وتعیین حق الزحمه آن.

3 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار .
4 - تصمی��م گیري در خصوص معامالت موضوع ماده 129 الیحه اصالح قس��متی از 

قانون تجارت.
5 - تعیین و جبران خدمات هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.

6 – انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت .
7 - سایر مواردي که در صالحیت مجمع باشد . 

نکته : با توجه با اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره در دس��تور جلس��ه قرار دارد 

، ل��ذا افرادیکه مش��مول م��اده 111 قانون تجارت نمی باش��ند م��ی توانند بعنوان 
داوطلب عضویت در هیات مدیره ثبت نام نمایند.

یادآوری می گردد :
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ش��رایط مندرج در نامه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداش��تی 
و پیش��گیری از ابتال و انتش��ار بیماری ویروس کرونا و همچنین ضرورت برگزاری 

مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد اعالم می دارد:
 1 - حس��ب دستور مقامات بهداشتی جلس��ه مجمع حتی االمکان در فضای مناسب 

برگزار خواهد شد.
2 - مالحظ��ه فاصل��ه ایمن��ی حداقل یک مترونیم برای ش��رکت کنن��دگان در طول 

برگزاری مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.

4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.

6 - ش��رعا و عرفا مس��ئولیت رعایت نکات بهداش��تی بر عهده تک تک حاضرین در 
جلسه بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.

7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن 
اس��ت حضورشان برای خود و س��ایر افراد ایجاد مش��کل نماید تقاضا می کنیم از 

طریق وکالت به دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- ب��ا توج��ه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گون��ه پذیرایی معمول 

معذور خواهد بود.
9 – بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت 
های اعالم شده توسط مقامات مسئول  و بهداشتی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

توضی��ح اینکه : درصورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی با کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دس��ترس س��هامداران 

عزیز قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز )سهامی خاص(
به شماره ثبت :  36527  و شناسه ملی : 10380520580

هیات مدیره شرکت
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت، بدینوسیله از 
کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده این 
ش��رکت که در ساعت 17:00 روز یکش��نبه مورخ 1399/6/30 در محل ساختمان اداری 

پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از س��هامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به ش��رکت در 
مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می ش��ود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح قانون 
تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت ملی و در 
صورتیک��ه به وکال��ت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از س��اعت 9:00  
لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام ش��رکت واقع در :

1 – شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 – تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 – مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق ماده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلسه مجمع 

حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دس��تور جلسه:  1 – اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش س��رمایه شرکت از محل سود 

انباشته و مطالبات حال شده.
2- سایر مواردي که در صالحیت این مجمع می باشد . 

یادآوری می گردد :
ب��ا توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و ش��رایط من��درج در نام��ه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نام��ه 440/50/ب/98 مورخ 1398/12/26 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع با حضور حداقل س��هامداران 

و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداشتی و پیشگیری از ابتال و انتشار بیماری ویروس 
کرونا و همچنین ضرورت برگزاری مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد 
اعالم می دارد:  1 - حسب دستور مقامات بهداشتی جلسه مجمع حتی االمکان در فضای 

مناسب برگزار خواهد شد.
2 - مالحظه فاصله ایمنی حداقل یک مترونیم برای شرکت کنندگان در طول برگزاری 

مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.

4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.

6 - شرعا و عرفا مسئولیت رعایت نکات بهداشتی بر عهده تک تک حاضرین در جلسه 
بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.

7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن است 
حضورشان برای خود و سایر افراد ایجاد مشکل نماید تقاضا می کنیم از طریق وکالت به 

دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- با توجه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گونه پذیرایی معمول معذور 

خواهد بود.
9 – بعلت ش��رایط بحرانی ناشی از ش��یوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت 
های اعالم ش��ده توسط مقامات مسئول  و بهداشتی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

توضی��ح اینکه : درص��ورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی ب��ا کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دسترس سهامداران عزیز 

قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز )سهامی عام(
به شماره ثبت :  22829  و شناسه ملی : 10380382990 

هیات مدیره شرکت
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محافل اهل بیتb نباید تعطیل شود رسا: آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری با بیان اینکه حیرت و ضاللی که امپراتوری های مدرن به وجود آوردند، جز با توسل و زیارت اهل بیت)ع( برداشته نمی شود، گفت: جریان 
عزاداری امام حسین)ع( به هیچ قیمت نباید تعطیل شود. تعطیلی این محافل در شرایطی که دشمن، جوانان را به سمت فضای مجازی سوق می دهد کار درستی نیست، زیرا تنها وادی امنی که در مقابل این هجوم سنگین 

فرهنگی دشمن داریم همین محافل عزاداری امام حسین)ع( است؛ به همین خاطر مؤمنان هرگز نباید بگذارند محافل اهل بیت)ع( تعطیل شود؛ البته باید انعطاف پذیر باشیم و خودمان را با اقتضائات زمان تطبیق دهیم.

تولی و تبری؛ رکن زیارت عاشورا©
یکی از مهم ترین نعمت هایی که خداوند 
نصیب شیعیان کرده، نعمت اهل بیت)ع( 
است و به واسطه زیارت می توانیم با اهل 
بیت )ع( ارتباط داشته باشیم؛ زیارتی که 
اشــکال مختلفی مانند زیارت جامعه، 
دعای ندبــه و... دارد، اما در رأس تمام 
این زیارات که کلید تمام مشکالت بوده 

و آثار مادی و معنوی بسیاری در زندگی انسان ها دارد، زیارت عاشوراست.
زیارتی که به وسیله دو معصوم، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( برای شیعیان بیان 
شده تا به وسیله آن بتوانیم امام حسین)ع( را زیارت کنیم. در این زیارت الفاظی 
عالی به کار رفته که سراسر والیت اهل بیت)ع( و نیز برائت از دشمنان ایشان است. 
لعن بر دشمنان در این زیارت پررنگ است، زیرا نمی شود انسان هم با اهل بیت)ع( 
و هم با دشمنان آنان باشد. در این زیارت دستور داده و توصیه شده است که باید 
با دوستان اهل بیت)ع( دوست بوده و با دشمنان آنان دشمن و از آن ها بیزاری و 
دوری بجوییم. زیرا مالکی که سبب لعن و نفرین نسبت به ظالمان به حق محمد 
و آل محمد)ع( شده، باقی است. حقیقت و روح دین همین حب و بغض هاست. 
حب و عشق نسبت به کسانی که بندگان مطیع و عارف درگاه الهی بودند و بغض 
نسبت به کسانی که دشمن حق و حقیقت بوده اند. این تعبیر همان تولی و تبری 

است که آن را از نشانه های ایمان می دانیم.
نســبت به مداومت بر خواندن زیارت عاشــورا از سوی ائمه)ع( عنایت و توصیه 
بسیاری شده است. اهمیتی که نشان از کلیدی بودن مضامین آن در نوع رابطه ای 
است که باید هر انسان با امام حسین)ع( و حماسه حسینی برقرار کند. این زیارت 
از چنان جایگاه معرفتی بلندی برخوردار است که از زمان ائمه اطهار)ع( تاکنون 
از برنامه عبادی هیچ  کدام از ائمه)ع( و یارانشــان و نیز علمای راســتین اسالم 
حذف نشده و حتی روز به روز تأکیدات آن ها بر اهمیت و مداومت بر خواندن آن 
بیشــتر شده است. به طور نمونه از عارف بزرگ، مرحوم آیت اهلل میرزا سید علی 
آقای قاضی)ره( استاد آیت اهلل بهجت و عالمه طباطبایی)ره( نقل شده که پس از 
رحلتش، فردی ایشان را در خواب دید و پرسید: چه عملی در آنجا مهم تر است؟ 
فرمود: زیارت عاشورا. من پشیمانم که چرا روزی یک بار زیارت عاشورا را قرائت 
کردم و دوبار نخواندم. مرحوم قاضی)ره( می گفتند: هر چه دارم از سیدالشهدا)ع( 

و قرآن دارم.
عالوه بر مواردی که گفته شد باید به معنای این زیارت هم توجه داشته باشیم؛ 
باید بفهمیم که در زیارات چه آمده و امام معصوم چه چیزی گفته و از خدا چه 
درخواست می کنیم. به همین دلیل باید زیارت نامه ها را با دانستن معنا و به خاطر 

داشتن مضامین واالی آن بخوانیم.
در پایان الزم به یادآوری است که گردنه های فراوانی پیش روی همه به خصوص 
جوان ترهاســت. برای اینکه بتوانیم از این گردنه ها به آسانی عبور کنیم عالوه بر 
تالش و کوشش، باید سعی کنیم مانند تمام بزرگان دینی با اهل بیت)ع( ارتباط 
خود را ادامه دهیم؛ ارتباطی که بی شک به سرعت آثار مادی و معنوی آن را در 

زندگی خود خواهیم دید.

ملی  کنفرانــس  علمــی  نشســت های   معارف: 
»امــام رضــا)ع( و علــوم روز« هفته گذشــته با 
برگزاری نخستین نشست و سخنرانی کارشناسان 
و صاحبنظران حوزوی و دانشــگاهی در مشهد آغاز 
شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع(، این نشست علمی با موضوع »اصول بنیادین 
ارتباطات و تبلیغ دینی در سیره علمی و عملی امام 
رضا)ع(« به صورت وبینار توسط دانشگاه بین المللی 

امام رضا)ع( برگزار شد.

انسانبااخالقمدارینفوذکالمپیدامیکند»
حجت االســالم والمسلمین 
محمدحســن مهدوی مهر، 
رئیــس ســازمان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی 
به عنوان نخستین سخنران 
این نشســت علمی با اشاره به وجود القاب مختلف 
برای حضــرات معصومین)ع( عنوان کرد: این القاب 
هرکدام ناظر به یک جهت و برجستگی ویژه در آن 
معصوم)ع( اســت که در مورد حضرت رضا)ع( لقب 
عالم آل محمد، برجستگی ویژه ای دارد و ایشان با این 

لقب در آن زمان به دنیا معرفی شدند.
وی افزود: اینکه این صفت در وجود امام رضا)ع( بروز 
و ظهور بیشتری پیدا کرده بدان معنا نیست که دیگر 
امامان این ویژگی را نداشــتند، بلکه این صفت در 
وجود آن حضرت از برجستگی خاصی برخوردار بود، 
زیرا ایشان جامعیتی در ساحت های گوناگون علمی 
داشتند که در یک گستره جغرافیایی وسیع بروز و 
ظهور پیدا کرده بود و این جامعیت در شرایطی بوده 
که دانشمندان در علوم مختلف پیشرفت کرده بودند.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، 
گفت: امــام رضا)ع( با اســتدالالت، زبان ها و علوم 
مختلف آشنایی داشــتند که این استدالل ها عقلی 
و منطقی بــود، بنابراین باید به این ویژگی حضرت 
رضا)ع( توجه داشته و ایشان را با این ویژگی به مردم 

معرفی کرد.
وی افــزود: در تمام بحث ها و مناظرات معموالً یک 
نوع تعصب در افراد دیده می شــود، اما امام رضا)ع( 
استدالل های قوی و برهان های قاطع خود را به دور 
از تعصب و یکجانبه نگــری مطرح می کردند و یک 
نگاه محترمانه به افراد مقابل خود که ســرآمدترین 

افراد در دیــن و قوم خود بودند، 
داشــتند؛ همین ویژگی ســبب 
شده بود قابلیت پذیرش در افراد 
بــاال رود و دیده می شــد که در 
انتهای مناظره، افراد به اسالم روی 

می آوردند.
حجت االسالم والمسلمین مهدوی 
مهر با بیان اینکه امام رضا)ع( در 
اخالق مداری بسیار برجسته بودند 
و همین، اثر بسیاری بر جذابیت 
کالم و تحکیــم مبانی حضرت 

رضا)ع( داشت، افزود: با اخالق مداری 
است که انسان نفوذ کالم پیدا می کند که این درس 

را باید از امام رضا)ع( آموخت.

وظیفهاصلیمبلغاندینی،تذکراست»
حجت االســالم والمسلمین 
دکتر سیدرضا مؤدب نیز در 
این نشست به تبیین اصول و 
مختصات تبلیغ دین مبتنی 
بــر روایات امام هشــتم)ع( 
و آیات شــریفه قرآن کریم پرداخــت و با تأکید بر 
تبلیغ فطرت مدار، خاطرنشان کرد: مبلغ، تذکردهنده 
معارف اســت، نه آموزش دهنده؛ بنابراین در تبلیغ، 
مبلــغ نیاز ندارد این معارف را ایجاد کند بلکه آن را 
بیان می کند تا در جان آدم آشکار شود، زیرا معارف 

دین در ذات انسان نهفته شده و 
راه ســعادت و راه حق و حقیقت 
در جان هر انسانی به ودیعه نهاده 

شده است.
این استاد دانشگاه افزود: دستورات 
دین منطبق با فطرت انسان است 
و خداوند متعــال در جان آدمی 
همه ارزش های مورد نیاز را قرار 
داده است؛ معلمان و مبلغان دینی 
باید بــر این اصل تکیه کنند که 

وظیفه اصلی آن ها تذکر است.
وی با استناد به آیات شریفه قرآن 
کریم که اگر ابالغ به خوبی انجام شــود و معارف به 
خوبی یادآوری شــود، قطعاً اثرگذاری اتفاق خواهد 
افتاد، تصریح کرد: رهبــران دینی جامعه باید ابتدا 
حق گرایی کامل خود را در شناخت معارف تثبیت 

کرده و سپس به ارشاد دیگران بپردازند.
حجت االسالم والمسلمین مؤدب در ادامه سخنانش 
گفت: برخی از روان شناســان معتقد هستند انسان 
مثل ظرفی خالی اســت که با آداب و رسوم و افکار 
حق و باطل پر می شود و نظام های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی به او رنگ می دهند؛ در حالی که این گونه 
نیســت و خداونــد متعال قدرت شــناخت حق و 

حق گرایی را در وجود انسان به ودیعت نهاده است.
بــه گفته دبیر علمی کنفرانس ملی »امام رضا)ع( و 
علوم روز«، تکوین با تشریع هماهنگ است؛ بنابراین 

هدایت فطری انســان کم و زیاد می شود اما به کلی 
محو نمی شود، زیرا گرایش های حق طلبانه ای که در 
درون انسان نهفته شده، با تغیر مکان و زمان عوض 

نمی شود.

مخاطبشناسیازدیدگاهرضوی»
دکتر ناصر باهنر، مدیر گروه 
ارتباطات و تبلیغ دانشــکده 
معارف اســالمی و فرهنگ 
ارتباطــات دانشــگاه امــام 
به عنوان سومین  صادق)ع( 
ســخنران این وبینار علمی با طرح این پرسش که 
»مخاطبــان در ارتباطات و تبلیــغ دینی از دیدگاه 
امام رضا)ع( درچه جایگاهــی قرار دارند؟« توضیح 
داد: اگر مخاطب شناســی را از دیدگاه رضوی مورد 
بررســی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که 
سه محور »فرستنده«، »مخاطب« و »پیام« بسیار 

قوی و مؤثر است.
وی با اشــاره به روایتی از حضــرت رضا)ع( که اگر 
مردم زیبایی های کالم ما را می دانستند، از ما پیروی 
می کردند، گفت: مبلغان دینی باید بدانند مخاطب 
نقش فعالی دارد، زیرا از فطرتی برخوردار اســت که 
اغلب بیدار بوده و پیشــینه خــدادادی دارد. طبق 
این دیدگاه، اگر مبلــغ و ارتباط گر دینی به این امر 
توجه داشته باشند، نوع بیان و برنامه سازی آن ها هم 

متفاوت می شود.
باهنــر در بخش دیگری از ســخنانش عنوان کرد: 
جایگاه مخاطب در ارتباطات در تبلیغ سیاســی یا 
دینی متفاوت اســت، بنابراین شناخت این جایگاه 
دارای اهمیت اســت. در چند سال گذشته مطرح 
شده که فرستنده پیام تأثیرات قوی دارد، اما به شرط 
اینکه این پیام ها تکرار شود و در بلندمدت به مخاطب 
برسد، بنابراین تأثیرات قوی فرستنده در بلندمدت 
مــورد توجه قــرار گرفته که مخاطبان به نســبت 

فرستنده منفعل تر هستند.
مدیــر گروه ارتباطــات و تبلیغ دانشــکده معارف 
اسالمی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(، 
رسانه محوری و مخاطب محوری در ارتباطات دینی، 
رفتارگرایی و شناخت گرایی در روان شناسی، مکتب 
شــناخت گرایان و نظریه رشد درک دینی گلدمن و 
مطالعات فرهنگی و نظریه هال را از جمله دیدگاه های 

رایج در خصوص جایگاه مخاطب در مطالعات فرهنگ 
و ارتباطات برشمرد و افزود: هرکدام از این دیدگاه ها، 
طرفــداران خاص خود را دارد که برخی بین این دو 
طیف قرار دارند. در دانش روان شناسی دینی هم بین 

رفتارگراها و شناخت گراها اختالف نظر وجود دارد.

تبلیغبایدمنطبقباالگوهایارائهشده»
توسطاهلبیتbباشد

مبلغ  اســعد،  سهیل  دکتر 
شاخص بین المللی از کشور 
آرژانتین هم در نشست علمی 
و  ارتباطات  بنیادین  »اصول 
تبلیغ دینی در سیره علمی 
و عملی امام رضا)ع(« با انتقاد از برخی دیدگاه ها که 
تبلیغ را محدود به زمانی خاص می دانند، گفت: مبلغ 
باید در همه زمان ها و اوقات، دغدغه تبلیغ داشته و 
آن را محدود و منحصر به ایام ماه مبارک رمضان و یا 

ماه محرم و صفر نداند.
وی با تأکید بر این مطلب که تبلیغ یک مسئله اصلی، 
اساسی و دارای اولویت است و نمی شود به عنوان امر 
ثانوی به آن نگاه کــرد، افزود: نگاه ما به تبلیغ باید 
منطبق با الگوهای ارائه شده توسط اهل بیت)ع( باشد 
و از منظر آن بزرگواران تبلیغ امری الهی، مقدس و 

دارای اولویت است.
وی اظهار کرد: نباید سیره اهل بیت)ع( را به عنوان 
تاریخ و اتفاقی محدود به زمان خاص مورد توجه قرار 
داد، بلکه باید از سیره این بزرگواران به روش تبلیغی 

اهل بیت)ع( برسیم.
وی با اشــاره به مناظرات حضرت رضا)ع( با ادیان و 
مذاهب مختلف تصریح کرد: در ســیره آن حضرت 
آمده اســت ایشــان با جریان های مخالف و افرادی 
از ادیــان دیگــر وارد مباحثه می شــدند، بنابراین 
مخاطب شناسی در سیره معصومین تعریف حداکثری 

دارد و همه مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی افزود: امام رضــا)ع( از مواجهه با ادیان مختلف 
و جریان های فکری گوناگون به عنوان یک فرصت 
تبلیغی اســتفاده می کردند.  اگر تبلیغ را به عنوان 
وظیفه شــخص یا طبقه خاص نگاه کنیم بســیار 
محدود می شود، از این رو شاهد هستیم پیامبران و 
ائمه اطهــار)ع( به عنوان مجریان هدایت در تعریف 

حداکثری از مخاطب وارد شده اند.

نخستین نشست علمی کنفرانس ملی »امام رضا j و علوم روز« برگزار شد

ضرورتتوجهبهتبلیغفطرتمدار

مبلغان دینی باید 
بدانند در تبلیغ، 

مخاطب نقش فعالی 
دارد، زیرا از فطرتی 
برخوردار است که 
اغلب بیدار بوده و 
پیشینه خدادادی 

دارد

بــــــرش
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یادداشت شفاهی

 حجت االسالم محمد تقی صرفی پور

نخستین همایش »معنویت های نوظهور؛ شاخصه ها و ©
نقدها« امروز آغاز به کار می کند

مهر: نخستین همایش ملی »معنویت های نوظهور؛ شاخصه ها و نقدها« به همت 
معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم و با حضور استادان و 
چهره های برجسته حوزوی و دانشــگاهی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهریور در 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم برگزار می شود. عالقه مندان می توانند برای  کسب اطالع 
  www.dte.bz/reg از برنامه های این همایش و شرکت در آن، به نشانی اینترنتی

مراجعه نمایند.

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم کوچک س��خدری دارای  شناس��نامه شماره  6 به ش��رح داد خواست به کالسه  99/112 ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رقیه سخدری به شناسنامه 87  درتاریخ  
1379/10/25 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  1-لیال 
مهدوی س��خدری فرزند عبدالغنی ش ش 369ت ت 1331/2/1فرزند مرحوم 2- فاطمه مهدوی س��خدری فرزند 
عبدالغنی ش ش 1 ت ت 1/1/ 1324 فرزند مرحوم اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد 
ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906164   تاریخ انتشار : 99/6/18
قاضی شورا- شعبه 6 دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم کوچک سخدری دارای  شناسنامه شماره  6 به شرح داد خواست به کالسه  99/116 ازاین شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرادعلی سخدری به شناسنامه 85  درتاریخ  
1345/10/1 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  1-کوچک  
سخدری ش ش 6 ت ت 1319/9/25 فرزتد متوفی 2- رقیه سخدری  ش ش 87 ت ت 7/1/ 1299 فرزند متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ-9906165   تاریخ انتشار : 99/6/18
قاضی شورا- شعبه 6 دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای قاسم درودی دارای  شناسنامه شماره  5749772233 به شرح داد خواست به کالسه  99/127 
ازاین ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرضیه درودی به شناسنامه 14  
درتاریخ  99/6/1 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-قاسم 
درودی ش م 5749772233 ت ت 1358/1/2 فرزندمتوف��ی 2-محم��د درودی  ش م 5749278689 ت ت 
1344/3/10 فرزندمتوفی 3- حبیب درودی ش م 5749803558 ت ت 1360/1/30 فرزندمتوفی 4-زهرا درودی 
ش م 5749282481 ت ت 1349/1/10 فرزندمتوف��ی 5-فاطم��ه درودی ش م 5749289206 ت ت 1353/1/5  
فرزندمتوفی 6-ربابه درودی ش ش 6312 ت ت 2/3/ 1355 فرزندمتوفی7-حس��ن درودی ش م 5749260593 
ت ت 1314/9/2همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906166   تاریخ انتشار : 99/6/18
قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای هانی درودی دارای  شناسنامه شماره  53 به شرح داد خواست به کالسه  99/125 ازاین شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه بادروزه به شناسنامه 3153  درتاریخ  
1399/2/22 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  1- هانی 
درودی ش ش 53 ت ت 1334/9/1 2-حیدرعل��ی درودی ش ش 18 ت ت 1330/4/1 این��ک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه اس��تناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد 
ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

آ-9906167   تاریخ انتشار : 99/6/18
قاضی شورا- شعبه 6 دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رضا  رحمانی  دارای شناسنامه    19  به شرح دادخواست به کالسه  280   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد حسن رحمانی    به شناسنامه   39  در 

تاریخ  1398/12/1   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   بت��ول مرش��دلو   فرزن��د اس��ماعیل   کد مل��ی  5749173011 ت.ت  1326/4/8  نس��بت همس��ر مرحوم  
2.  محمد رضا  رحمانی     فرزند محمد حسن    کد ملی   5749756211 ت.ت  1356/4/1  نسبت فرزند مرحوم 
3.  محمد امین رحمانی    فرزند  محمد حس��ن   کد ملی 1990 574919 ت.ت 1350/1/6 نس��بت فرزند مرحوم    
4.  محمد جعفر  رحمانی   فرزند محمد حسن   کد ملی   5749747360 ت.ت  1354/1/10   نسبت فرزند مرحوم
5 .  محمد علی رحمانی   فرزند محمدحسن   کد ملی   5749770648 ت.ت  1358/4/1   نسبت فرزند  مرحوم
6. محمد صادق  رحمانی    فرزند محمد حسن  کد ملی   5749784142  ت.ت  1359/11/2  نسبت  فرزند  مرحوم
7 . علی اصغر رحمانی  فرزند  محمد حسن  کد ملی 40476 57498 ت.ت 1362/6/10   نسبت  فرزند  مرحوم          
8 .  علی اکبر  رحمانی   فرزند محمد حسن کد ملی   5749913546  ت.ت  1367/5/19  نسبت فرزند مرحوم

9 . منص��وره رحمان��ی فرزند محمد حس��ن ک��د مل��ی 5749184021 ت.ت 1341/5/12 نس��بت فرزند مرحوم 
10. ثری��ا رحمان��ی فرزن��د محم��د حس��ن ک��د مل��ی 5749431101 ت.ت 1345/2/10 نیبت فرزن��د مرحوم 
 11 . فرش��ته رحمان��ی فرزند محم��د حس��ن کدمل��ی 5749186121 ت.ت 1343/2/1 نس��بت فرزند 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-9906074          
    قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر ستان زبرخان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960320020000614-1399/04/08    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم زهرا رهدار    فرزند علی  بش��ماره شناس��نامه  1711 صادره از زابل در شش��دانگ  یک باب خانه به 
مس��احت  210 متر مربع در قس��متی از پالک 3523 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل بلوار 

میرحسینی 5 کوچه دوم خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین شهبانیان  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد  . م الف: 553  آ-9906076
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه1399/6/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه  1399/07/02
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای عبداله پاس براهوئی فرزند مجید احدی از مالکین مشاعی پالک 1/217- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل بلوار میرحسینی کوچه 17 طبق درخواست شماره 6003- ز  مورخ 1399/6/1 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل 
تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1399/6/27 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 

برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-9906077
تاریخ انتشار : 1399/6/18  م الف:469

مهدی پهلوانروی   -  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
 

آگهی دعوت افراز
چون آقای چنگیز ش��جاعی فرزند علی احدی از مالکین مش��اعی پالک 943 -اصلی واقع   در بخش یک سیستان 
شهرستان زابل خیابان هیرمند شمالی حد و فاصل خیابان هامون و شهید ژیانی طبق درخواست شماره 102/5930- 
ز  مورخ 1399/5/23 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی 
ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی 
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/7/24 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد. م الف: 484  آ-9906078   تاریخ انتشار : 1399/6/18 
مهدی پهلوانروی 

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع 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  13996030801000435   مورخ  1399/02/29  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم  علی اربابی فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 856 وکدملی 
0651746329  در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل برخانه به مساحت 2596/55 متر مربع قسمتی از پالک 
22 فرعی از 410 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا ایران 
پور 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-9906169
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          
علی فضلی   

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای شماره  139960308001001791   مورخ 1399/06/04  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اربابی فرزند محمد تقی  بش��ماره شناس��نامه 856 وکدملی 
0651746329  در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل برخانه به مساحت 468/1 متر مربع قسمتی از پالک 22 
فرعی از 410 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا ایران 
پور 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-9906170
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          
علی فضلی 

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001790   مورخ  1399/06/04  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اربابی فرزند محمد تقی  بش��ماره شناس��نامه 856 وکدملی 
0651746329  در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مشتمل برخانه به مساحت 826/92 متر مربع قسمتی از پالک 
22 فرعی از 410 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد رضا ایران 
پور 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-9906171
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره  139960308001001368   م��ورخ  1399/05/01  هی��ات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس خسروی فرزند محمد بشماره شناسنامه 153 وکدملی 
0889965609  در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه به مساحت 71/81 مترمربع قسمتی از پالک 1396-صلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین مهرجو محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،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-9906172
تاریخ انتشار نوبت اول : 18 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 03 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیات 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 هیات 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-کالسه پرونده 383-98 آقای وحید محمدی حسن   فرزند برات محمد در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 

3960 متر مربع قسمتی از پالک شماره 47 اصلی هنامه خریداری از مالک رسمی آقای بیژن اقدسی
2-کالس��ه پرونده 306-98 آقای رحیم حمیدی زوارم فرزندعبدالعظیم  در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به  
مس��احت226/99 متر مربع مفروز ومجزی ش��ده ازپالک 1691فرعی از2اصلی مزرعه حصار    خریداری از مالک 

رسمی آقای رحیم حمیدی زوارم
3-کالسه پرونده 289-98  آقای خان صنم حسنی قلعه حسن فرزند حسین  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مساحت 298/15 متر مربع قسمتی از پالک  1609فرعی از2 اصلی مزرعه حصارخریداری از مالک رسمی آقای 

محمد رحیم رحیمی
   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-9906175
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/05
صمد ابراهیم زاده  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای جعفر برزگر به پرداخت مبلغ 7/720/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 774، ش��ش دانگ 
پالک ثبتی شماره 2027 و 2028 فرعی از 16 اصلی بخش 9 مشهد و پنج دانگ مالک با پالک ثبتی 2025 فرعی 
از 16 اصلی بخش 9 مش��هد به نش��انی جاده میامی- )مفتح شرقی( مفتح شرقی 2 شهیدارمون 1 خیابان فرعی 6 
متری ش��امل پالک ثبتی 2025 پنجمین قطعه در ش��هیدارمون یک و پالک فوق با کد نوس��ازی 24-125-8-5 
مساحت باقیمانده پس از عقب نشینی طبق طرح مصوب شهرداری به متراژ 80/68 مترمربع و طبق طرح تفضیلی 
مهرازان با کاربری مصوب باغ و کاربری مجاز صنایع و کارگاه با تراکم 100 درصد میباش��د و پالک 2027 س��ومین 
قطعه در شهیدارمون 1 که پالک فوق با کد نوسازی 5-8- 125- 26 مساحت باقیمانده پس از عقب نشینی به متراژ 
67/62 مترمربع و پالک ثبتی 2028 با کدنوس��ازی 5-8-125-24 مساحت باقیمانده پس از عقب نشینی به متراژ 
61/14 مترمرب��ع میباش��د توقیف گردیده و پالک 2025 به مبل��غ 3/186/860/000 ریال و پالک 2027 به مبلغ 
2/704/800/000 ریال و پالک 2028 به مبلغ 2/476/170/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/07/07 

ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای 
احکام کیفری ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نش��ود 10 درصد پرداختی به 

حساب دولت ضبط خواهد شد. آ:9906187
قیمت پایه ششدانگ کل سه ملک 8/367/830/000 ریال می باشد.

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9804675
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9804675 خانم فاطمه محمدی خوانند نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1369/12/21 
شماره ملی: 0921253664 شماره شناسنامه: 0921253664 جهت وصول یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی 
علیه آقای س��عید خیابانی فرد نام پدر: عباس��علی تاریخ تولد: 1368/08/09 ش��ماره ملی: 0920380476 شماره 
شناسنامه: 0920380476 به استناد سند ازدواج شماره 20475- 1390/03/05 دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر 
مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره اجرای شعبه دوم اداره 
اجرای اس��ناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1398/06/31 به مدیون ابالغ شده است. سپس به تقاضای 
وکیل بس��تانکار طی وارده 44711- 1398/08/21 خودرو س��واری پژو 405 ج ال ایکس آی 8/1 مدل 1390 به 
ش��ماره انتظامی 337 ج 52 ایران 36 متعلق به مدیون بازداش��ت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که 

طبق گزارش وارده به شماره 8063- 1399/02/20 مشخصات خودروی فوق چنین اعالم شده:
الف: مشخصات خودرو: شماره انتظامی: 337 ج 52 ایران 36 نوع و سیستم: سواری پژو تیپ: 405 جی ال ایکس آی 
مدل: 1390 رنگ: نقره ای شماره موتور: 12490267585 شماره شاسی: 374153 تعداد چرخ: چهار تعداد محور: 2 

تعداد سیلندر: چهار نوع سوخت: بنزین ظرفیت: چهار نفر
ب: وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(: اطاق، بدنه: س��الم داش��بورد: س��الم صندلی و تودوزی: س��الم 
تجهیزات: اس��تاندارد موتور: سالم بنظر می رسد گیربکس: سالم بنظر می سد دیفرانسیل: سالم بنظر می سد تایرها: 

60 درصد
نقایص ظاهری: درب عقب سمت چپ و درب موتور )کاپوت( دارای آثار برخورد می باشد و بصورت گریسی صافکاری 

شده است درب عقب سمت راست نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد.
توضیحات:- وضعیت بیمه نامه شخص ثالث سواری فوق مشخص نشد.- با توجه به عدم دسترسی به سوئیچ وسیله 
مذکور و توقف طوالنی، امکان قرائت شماره کیلومتر و آزمایش مکانیکی مقدور نشد و شماره موتور و شماره شاسی 

و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره گذاری راهنمایی و راندگی استعالم گردید.
ارزش پایه روز خودرو: پانصد و پنجاه میلیون ریال )550/000/000 ریال( معادل پنجاه و پنج میلیون تومان تعیین 

و برآورد می گردد. اتومبیل مذکور در آدرس مشهد پارکینگ میامی متوقف میباشد. 
که پس از قطعیت ارزیابی در روز شنبه مورخ 1399/7/5 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور 
در آدرس مشهد بلوار امام خمینی- امام خمینی 28- خیابان ثبت- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ 
پایه 550/000/000 ریال شروع و به باالترین مبلغی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزینه های 
قانونی حق حراج  به مبلغ 33/000/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 27/500/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول 
خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9906188 م.الف 228   تاریخ انتشار: 1399/6/18
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا ناصرخاکی برابروکالت شماره 54301 مورخ 1388/3/12 دفتر 34 کرج ازطرف مالک خانم احترام 
قلیچ زاده داغیان ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت شش دانگ یک 
دس��تگاه آپارتمان مسکونی بمس��احت 79/08 مترمربع قطعه چهارم تفکیکی بشماره پالک 15492 فرعی از 157 
اصلی مفرئز از پالک 9950 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرس��تان کرج مورد ثبت 880890 
صفحه 1 دفتر 2542 بنام سید محمدرضا ناصرخاکی ثبت و سند بشماره چاپی 699181 صادر و تسلیم شد سپس 
تمامی مورد ثبت برابر س��ند انتقال ش��ماره 96910 مورخ 1387/3/11 دفتر 21 کرج به متقاضی که سند مالکیت 
بعلت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.  آ-9906183
عباسعلی شوش پاشا  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

  از طرف اسماعیل کالنتری

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی -  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960308308000058  � 1399/04/14 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم میرزائی بهلولی احمدی   فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از  بیرجند در 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 295/83 متر مربع پالک 1071 فرعی از 28 � اصلی واقع در بخش 6 
سربیش��ه خریداری از وارث مالک رسمی آقای ابراهیم اردونی حسین آباد  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-9905546

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/03
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/06/18                          

محمد حسین مصلحی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 
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آیا پاالیشگاه سازی کثافت کاری است؟©
اقتصاد/ زهراطوسی: نگاهی به تاریخ 
صنعت پاالیشگاهی کشور پس از انقالب 
نشان می دهد در سال های وزارت بیژن 
زنگنه هیــچ طرح پاالیشــی تعریف و 
اجرا نشده اســت؛ چرا که وی با اصرار 
بر مواضع همیشــگی خود که ساخت 
پاالیشگاه را فاقد صرفه اقتصادی می داند 
هنوز هم احداث پاالیشگاه را معادل به 

کثافت کشیدن کشور توصیف می کند.
افکار عمومی به خاطر دارد که به  تازگی زنگنه مخالفت با پاالیشگاه سازی را اتهامی 
بی دلیل علیه خود دانســته و با طعنه به کسانی که او را مخالف پاالیشگاه  سازی 

می دانند، گفته بود: بنیان پاالیشگاه سازی در زمان وی گذاشته شده است.
به گفته وی، اگر این دولت نبود حتی یک واحد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
مدار نمی آمد، سپس از خون دل هایی گفته بود که خورده است تا این پاالیشگاه 
ساخته شود و افزایش ظرفیت پاالیشگاه های داخلی به 2/2میلیون بشکه در روز 

برسد.
هنــوز دو هفته از این اظهارات نگذشــته که زنگنه در مقابل رســانه ها با لحن 
پرسشــگرانه ای از مردم می پرسد چرا به جای گازرسانی و صادرات فراورده، باید 
با احداث پاالیشــگاه کشور را به کثافت بکشــیم؟ وی 2/5 برابرشدن تولید در 
پارس جنوبی را معادل ساخت ۱۰ پاالیشگاه دانسته و با اشاره به انتقادات برخی 
افراد درباره عدم ســاخت پاالیشگاه در دوره وزارت نفت خود گفته است: توسعه 
پارس جنوبی و گازرسانی به روستاها موجب صرفه جویی در مصرف فرآورده شد. 
با این اقدام انگار ما توانسته ایم 2/6 میلیون بشکه نفت را در ۱۰ پاالیشگاه 26۰ 
هزار بشکه ای پاالیش کنیم و نیاز نیست با احداث ۱۰ پاالیشگاه تمام کشور را به 

کثافت و آلودگی بکشیم. 
جلیل ساالری، قائم مقام اسبق شرکت پاالیش و پخش در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: پارس جنوبی جزو میادین مشترک ماست و وظیفه داریم این میادین را 
توسعه بدهیم. دوم اینکه آمار و ارقام ابهام دارد. ما سال 84 حدود ۱۱۰ میلیون 
مترمکعب گاز تولید می کردیم، ســپس تا سال94 و 95 هم عدد 43۰ میلیون 
مترمکعب مطرح بوده است حال اینکه می گویند دو برابر شده محل ابهام است 
و ضمن اینکه پروژه هایی که در پارس جنوبی بوده اســت عمدتاً باالی 7۰ درصد 
از قبل پیشرفت فیزیکی داشته و این طور نبوده که کار اکنون انجام شده باشد. 
حتی با توجه به پیشــرفتی که در گذشته داشته انتظار می رفت سریع تر از این 

اجرایی می شد.
وی می افزاید: استنباط من این است که ایشان نگاه غیرکارشناسی به پاالیشگاه 
دارند، با توجه به اینکه خروجی پاالیشــگاه فراورده هــای زیادی دارد که باالی 
۱6۰ تا 2۰۰ محصول را شامل می شود، نباید به صرف اینکه مقداری از خروجی 
پاالیشگاه مصرف حرارتی در صنایع دارد، با آن مخالفت کنیم. باید توجه داشت 
خیلی جاها امکان جایگزینی گاز با فراورده نیست. در بخش حمل و نقل  یا در 
صنایعی که مصارف سوختی دارند در خیلی از موقعیت های سال مثل زمستان 
آن ها به جای گاز از سوخت جایگزین استفاده می کنند، پس همواره باید باالنس و 
تعادلی بین سبد گاز و سبد سوخت مایع در کشور برقرار باشد. اگر همین ستاره 
خلیج فــارس را که با 74 درصد پیشــرفت از دولت قبل به جا مانده و امروز 37 
میلیون لیتر فراورده بنزین تولید می کند را  نداشتیم امروز تراز ما  منفی بود و 
واردکننده می شدیم و این ظرفیتی بوده که ایجاد شده است. معتقدم در مجموع 
نمی توانیم به صنعت گاز هم متکی باشــیم و همواره باید سوخت های جایگزین 
را همزمان برای مصرف داخلی و صادرات در آستین داشته باشیم و چنین نگاه 

تک بعدی را نیز زیبنده متولی نفت در کشور نمی دانم. 
شــایان ذکر است، نگاهی به عملکرد بیژن زنگنه حاکی از این واقعیت است که 
تمامی تالش وزارت نفت در هفت سال گذشته متمرکز بر افزایش میزان تولید و 
صادرات نفت خام بوده و خبری از همت دولت برای ساخت و تجهیز پاالیشگاه های 
نفت خام نبوده است و حتی این روزها که استفاده از راهکار پتروپاالیشگاه ها برای 
بی اثر کردن تحریم های نفتی در مجلس مطرح است، باز هم شرکت ملی نفت 

عالقه ای به درگیر کردن خود در صنعت پایین دستی ندارد.

قدس در گفت وگو با دکتر امینی رعیا، ماجرای ایران مال، تسهیالت رانتی و تغافل بانک مرکزی را واکاوی می کند

این بازی برنده ندارد
اقتصاد/ فرزانه غالمی: کارشناســان 
اعطای رانتی تســهیالت به پروژه های 
فاقد توجیه اقتصادی را زمینه ساز خلق 
پــول و تورم زایی مضاعــف در اقتصاد 

می دانند.
اینکه گروهی اندک و خاص، تسهیالت 
هنگفــت بانکی را دریافــت کنند و به 
واسطه منحرف سازی این پول های خلق 
شده به سمت فعالیت های سفته بازانه، 
به ســودهای کالن برسند و بخش های 
واقعی و مولّد اقتصاد همچنان در عطش 
نقدینگی باشــند و از سویی دیگر عامه 
مردم و طبقات آسیب پذیر، تاوان تورم 
ســنگین ناشــی از این ویژه خواری را 
متحمل شوند، شاید در سال های اخیر 

محسوس تر از گذشته بوده است.
زمینه هــای  و  دالیــل  در خصــوص 
حکمرانــی ایــن  چنینــی بانک هــا، 
ویژه خواری های فاقــد نظارت در نظام 
بانکــی و راهکارهای توقــف این رفتار 
نامطلــوب و مخرب اقتصادی، با محمد 
امینی رعیا، اقتصاددان و مدیر اندیشکده 

اقتصاد مقاومتی به گفت وگو نشستیم. 

 آقای دکتر! اعطای تســهیالت   
رانتی در سیستم بانکی و خلق پول 
از نگاه بسیاری کارشناسان، نوعی 
خیانت بــه اقتصاد و فضای تورمی 
کشور اســت؛ چرا که سود حاصل 
به جیب  این تسهیالت  از دریافت 
دود  و  می رود  تســهیالت گیرنده 
تورمش به چشــم مردم و طبقات 
ضعیف. نگاه شــما به این شــیوه 

حکمرانی بانک ها چیست؟
 بحث اصلی در خلق پول، تخصیص آن 
است، بدان معنی که بانک بالفاصله پس 
از خلق پول، آن را تخصیص می دهد و 
تســهیالت دادن بانک ها مساوی است 
با خلــق پــول، نقدینگی و تــورم. در 
واقع در سمت راســت ترازنامه بانک ها 

تســهیالت درج می شــود و در سمت 
چپ، همان تســهیالت به نام ســپرده 
می آید. اگر همین تســهیالت به سمت 
امور مولّد و بخش هــای واقعی اقتصاد 
برود، به نفع کشــور و اقتصاد است، اما 
متأســفانه این تســهیالت یا از کشور 
خارج و یا صرف سفته بازی های پرسود 
برای تسهیالت گیرنده می شوند و زیان 
تورمی برای مردم دارد. علت این امر این 
اســت که با دادن این تسهیالت، کیک 
اقتصاد بزرگ تر نشــده و توسعه ای به 
دست نیامده؛بنابراین شاهد رکود و رشد 
تورمی هســتیم که حاصــل خلق پول 
است و در اقتصاد به این وضعیت »بازی 

جمع صفر« می گویند.

عدم استقالل    می شــود  گفته   
نظام بانکــی  و  بانک مرکــزی 
ویژه خواری ها،  ایــن  بروز  موجب 
شده  پول  خلق  و  توصیه پذیری ها 
است. در واقع گویی از ابتدا معلوم 
اســت این تســهیالت دیگر به 
بانک ها بازنمی گــردد، اما بانک ها 
دارند،  را  مالــی  ناترازی  انواع  که 
نمی توانند در برابر این افراد خاص 
و یا توصیه هایی کــه این افراد را 

پشتیبانی می کند، مقاومت کنند.
 استقالل بانک مرکزی از دولت به معنای 
مصطلح، به ایــن اتفاق ربــط ندارد و 
استقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی در 
مقایسه با استقالل بانک مرکزی از دولت 
در درجه اول اهمیت قرار دارد. مهم این 
است که بانک مرکزی بر بانک ها اعمال 
قدرت و نظارت کند. از سال 93 شورای 
پول و اعتبار دستورالعملی برای شفافیت 
ساز و کار بانک ها صادر کرده و بانک ها 
باید هر سه ماه یک بار در این خصوص 
به بانک مرکــزی گزارش بدهند که این 
دستورالعمل تقریباً در هیچ بانکی رعایت 
نمی شود و بانک مرکزی هم قّوه اعمال 

قدرت بر بانک ها را ندارد. دستورالعمل 
دیگری که ســال 96 برای تســهیالت 
کالن ابالغ شــده و مشخص کرده هر 
بانک بــه هر فرد چه میــزان می تواند 
تسهیالت دهد، هم اجرایی نشده است. 
نادیده  دســتورالعمل های  دیگر  نمونه 
گرفته شــده توســط نظــام بانکی که 
ســال 94 ابالغ شده این است که افراد 
حقیقی و حقوقی تا چه میزان می توانند 

تسهیالت بگیرند.
ایــن  از  کــدام  هیــچ  متأســفانه   
دستورالعمل ها رعایت نمی شود و بانک ها 
به دلیل نبود اقتــدار و نظارت دقیق از 
سوی بانک مرکزی این دستورالعمل ها را 
دور می زنند و قــدرت خلق پول دارند. 
نکته حائز اهمیت در خلق پول این است 
که اگر به درستی انجام نشود، هزینه اش 
بر مردم تحمیل می شود و این مجوز را 

بانک ها از حاکمیت گرفته اند.
 پــس در چنین فضایی مــا به نظارت 
دقیقی از سوی بانک مرکزی نیاز داریم 
تا بانک ها در شــبکه بانکی و اقتصاد به 

این شیوه حکمرانی نکنند.

 اخباری که در روزهای اخیر در   
خصوص تسهیالت 17 هزار میلیارد 
تومانی بانک آینده به ایران مال و 
انتقال مالکیت آن به بانک آینده به 
دلیل عدم توانایی تسهیالت گیرنده 
بارز  مصادیق  از  یکی  شد،  شنیده 
این تســهیالت رانتی اســت. در 
این  به  مربــوط  تخلفات  خصوص 
تسهیالت دهی چه مواردی را قابل 

طرح می دانید؟
 مسئله اصلی در بانک آینده این است 
که چنین تخلفاتی در فاصله سال های 
95 تــا 98 رخ داده و اما بانک مرکزی 
سال گذشــته هیئت مدیره این بانک را 
تغییر داده است، یعنی زمانی که بحران 
ایجاد شــده بود. این بانک به 4۰ تا 5۰ 

7۰هزار  حدود  شرکت 
میلیارد تومان تسهیالت 
داده که ایــن رقم 6۰ 
کل  درصــد   7۰ تــا 
تسهیالت اعطایی بانک 
را در برمی گیرد. بررسی 
پرداخت  دیدیم  کردیم 
9۰درصــد  تــا   8۰
ایــن وام هــا مطابــق 
تسهیالت  دستورالعمل 
بانک مرکــزی،  کالن 
تخلف بوده اســت؛ چرا 
که با توجه به ســرمایه 
ســقف  آینده،  بانــک 
ایــن  تســهیالت دهی 
بانــک 4۰۰ میلیــارد 
تومــان بــوده، اما تنها 

۱7 هــزار میلیارد تومان بــه ایران مال 
داده اســت. این رقم 4۰ تــا 5۰ برابر 
سقف مجاز اســت و باید پرسید چطور 
این ابرتخلف مقابل چشم بانک مرکزی 
رخ داده و هیچ کــس بــا آن برخــورد 
نکرده است؟ متأســفانه هیچ گزارشی 
هم از هزینه کرد این تســهیالت وجود 

ندارد و معلوم نیســت 
چند درصــد این پول 
هزینه  ایران مــال  در 
شده و چند درصد به 
سفته بازانه  حوزه های 
ه  ند ت گیر تســهیال
این  امثال  است.  رفته 
تخلــف در نظام بانکی 
دلیل  و  اســت  بسیار 
آن  بــا  عدم برخــورد 
که  اســت  ایــن  هم 
مثــاًل عمــده اعضای 
هیئت مدیــره آن 5۰ 
شــرکت، از مدیــران 
بوده اند.  آینــده  بانک 
فردی به نام اسماعیل 
جاهدی در 28 شرکت 
عضو هیئت مدیره و معاون سابق بانک 
آینده بوده است. حتی شاید بشود گفت 

برخی از این شرکت ها صوری بوده اند.
 در مجموع حدود ۱۰ نفر در تمام این 
شــرکت ها عضو هیئت مدیره هستند و 
بانک مرکزی پس از دو ســه سال ورود 
کرده اســت. آن طور کــه من مطلع ام 

هنوز هیــچ برخورد قانونــی و دادگاه 
علنی در این خصوص انجام نشده است 
و اینکه مثاًل می گویند ایران مال ۱۰۰ 
هزار میلیــارد تومــان ارزش دارد، چه 
فایــده ای دارد؟ اصوالً صرف این پول ها 
برای پاساژسازی و مجتمع سازی کجای 
رشد، پیشرفت و توسعه  اقتصادی است؟ 
در حال حاضر پول در کشور در جهت 
اشــتباه گردش می کنــد و پروژه های 
توسعه ای زیادی لنگ پول هستند. مثال 
راه آهن چابهار- ســرخس چهار ســال 
پیش به اعتبــار حدود ۱۰هزار میلیارد 
تومانی نیاز داشت که برای کشور رشد 
و توسعه اقتصادی زیادی به همراه دارد.

 کدام راهکارها را برای جلوگیری   
و توقف این شیوه حکمرانی بانک ها 
ذی نفوذ  تســهیالت گیرندگان  و 

پیشنهاد می کنید؟
 راهــکار اول قطعــاً نظــارت به موقع 
بانک مرکزی اســت نه اینکه پس از دو 
سه سال به این تخلفات گسترده ورود 
کند! راهکار بعدی این است که جلو رخ 
دادن این اتفاق را از نقطه شروع بگیریم 
و ســامانه ای ایجاد کنیم تا شفافیت و 
نظارت عمومی بــر خلق پول و اعطای 
مجوز از ســوی حاکمیت، مقدور باشد. 
این بدان معنی است که مردم بالفاصله 
در جریــان این رخداد قرار گیرند و اگر 
تخلفــی بود تذکر بدهند تــا از تخلف 
ممانعــت به عمل آیــد و راهکار بعدی 
را هم هدایــت اعتبارات می دانم. دولت 
باید پروژه های کالنــی را به همراه نیاز 
مالی این پروژه ها تعریف کند و بانک ها 
متناسب با سهمشان در اقتصاد و نظام 
بانکی، در تأمین مالی این پروژه ها نقش 
داشته باشــند. بدین ترتیب حاکمیت 
می داند چه میزان از این پول های خلق 
شده برای توسعه و رشد اقتصادی هزینه 

شده است.

اصوالًصرف این 
پول ها برای 
پاساژسازی و 
مجتمع سازی 
کجای رشد، 
پیشرفت و توسعه 
 اقتصادی است؟ 
در حال حاضر پول 
در کشور در جهت 
اشتباه گردش 
می کند و پروژه های 
توسعه ای زیادی 
لنگ پول هستند

بــــــــرش

انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در روزهای آینده   فارس: حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص حمایت از بازار از طریق 
صندوق توسعه ملی بیان کرد: سازمان بورس و همچنین شخص وزیر اقتصاد به طور جدی پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند. مسئوالن به طور جدی 

در حال پیگیری این موضوع هستند، فقط هنوز ابالغیه ای در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده است. در روزهای آینده در انتظار ابالغیه هستیم.

 سه شنبه 18شهریور 1399  19محرم 1442 8 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9338

گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی زیرکوه
پیللرو آگهللی قبلی منتشللره در روزنامه قدس به موجب مللاده 14 قانون ثبت امللاک تحدید حدود 

شمارههای زیر:
بخش 14 زیرکوه

قطعات مفروزه آبیز پاک 83-اصلی
پاک 3672 فرعي حسن صمدی و فاطمه محمدی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك  

باب منزل دو طبقه به نشانی شهر آبیز.
تاریخ تحدید حدود سه شنبه : 1399/07/15 ساعت  11

انجللام خواهد شللد. لذا به موجب مللاده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان امللاک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شمارههای فوق-الذکر بوسیله این آگهی اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند چنانچه هر یك از صاحبان اماک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان اماک و حقوق ارتفاقی که در موقع 
مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند درغیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواندبه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست رادریافت 
و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهد.  تاریخ انتشار: 1399/06/18  آ-9906181    

   رئیس اداره ثبت اسناد و اماک زیرکوه  -   غامرضا  صادقیان

آگهی تحدید حدود عمومی 
حوزه ثبتی زیرکوه

پیرو آگهي نوبتي منتشللره و بلله موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شللمارههاي زیر:
بخش14 زیرکوه:

قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پاک 49-اصلی
1-پاک 668فرعی آقای اسحاق اکبری ششدانگ  یك قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد کوچه 

شهید بهشتی 2.
2-پاک2919فرعی خانم رحیمه سعادت پورششدانگ یك باب منزل به نشانی حاجی آباد خیابان آذر.

3-پاک2947فرعی آقای هادی جعفری ششدانگ یك قطعه زمین دایر مزروعی و بایر  به نشانی 
حاجی آباد-خیابان کشاورز.

تاریخ تحدید حدود دوشنبه  :1399/07/14 ساعت 8-الی 9-صبح
4- پاک2948فرعی خانم صدیقه ایران دوست ششدانگ یك قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 

حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.
5- پاک2949فرعی آقای مصطفی علی آبادی ششدانگ یك قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 

حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.
6- پاک2954فرعی آقای علیرضا احمدی ششدانگ یك باب منزل به نشانی حاجی آباد خیابان غفاری 7

تاریخ تحدید حدود دوشنبه :1399/07/14-ساعت 9/30-الی 10/30
7- پاک 2957فرعی آقای محمد رضائی ششللدانگ  یك قطعه زمین بایربه نشللانی حاجی آباد 

خیابان کشاورز)مسجد جامع(.
8- پاک 2958فرعی آقای محمد رضائی ششللدانگ  یك قطعه زمین بایربه نشللانی حاجی آباد 

خیابان کشاورز)مسجد جامع(.
9- پللاک 2961فرعی آقای ابراهیم غامی ششللدانگ  یك قطعه محوطه به نشللانی حاجی آباد 

–بلوارامام رضا)ع(-میدان الغدیر.
تاریخ تحدید حدود دوشنبه :1399/07/14-ساعت 11-الی 13

10- پاک 2963فرعی آقای حسللن شللبانی کبودان  ششدانگ  یك باب مغازه درحال ساخت به 
نشانی حاجی آباد –خیابان شهیدان موهبتی.

11- پاک 2968فرعی آقای ابراهیم علی زهی ششللدانگ  یك قطعه زمین بایر به نشانی حاجی 
آباد – خیابان کشاورز)مسجد جامع( .

12- پاک2969فرعی آقای عبدالرحمن عرب ششللدانگ قسللمتی از یك باب منزل به نشللانی 
حاجی آباد خیابان پیروزی2

تاریخ تحدید حدود  سه شنبه :1399/07/15-ساعت 8-الی 9صبح
13- پاک2970فرعی خانم پروین جانی نوده ششللدانگ یك قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 

حاجی آباد-خیابان22بهمن2.
14- پاک2971فرعی آقای محمد عباسی ششدانگ یك باب منزل به نشانی حاجی آباد خیابان جهاد15 .

15- پللاک 2972فرعی آقای جعفر یادگاری علی آباد ششللدانگ  یك قطعه محوطه به نشللانی 
حاجی آباد – خیابان شهید باهنر.

تاریخ تحدید حدود سه شنبه :1399/07/15-ساعت 9/30-الی 10/30
16- پللاک 2973فرعی خانم مرضیه حیدری ششللدانگ  یك قطعه زمین بایربه نشللانی حاجی 

آباد-بلوار امام رضا)ع(حد فاصل خیابان آذر وآبان.
17- پللاک 2974فرعی خانم مرضیه حیدری ششللدانگ  یك قطعه زمین بایربه نشللانی حاجی 

آباد-بلوار امام رضا)ع(حد فاصل خیابان آذر وآبان.
18- پللاک 2975فرعی خانم مرضیه حیدری ششللدانگ  یك قطعه زمین بایربه نشللانی حاجی 

آباد-بلوار امام رضا)ع(حد فاصل خیابان آذر وآبان.
19- پاک2976فرعی آقای محمد حسللن علیزاده ششللدانگ یك قطعلله زمین دایرمزروعی  به 

نشانی حاجی آباد-بلوار جهاد-حد فاصل جهاد19و21 
تاریخ تحدید حدود سه شنبه  :1399/07/15-ساعت 10-الی 12 ظهر

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پاک83-اصلی
20-پاک 3675 فرعی غامعلی محمدی و نورجهان سللنگری هر کدام نسللبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یك باب منزل  به نشانی زیرکوه شهر آبیز  خیابان شهیدشریفی.
تاریخ تحدید حدود سه شنبه  :1399/07/15-ساعت 12/30-الی 13/30

قطعات مفروزه مزرعه اسفاد پاک84-اصلی
21-پاک 71 فرعی موقوفه علی نقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرسللتان زیرکوه به شناسلله 
ملی14001064603 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

22- پللاک 83 فرعللی موقوفلله حسللین عبدالعلی بتصللدی اداره اوقللاف وامور خیریه شهرسللتان 
زیرکوه ششللدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشللانی شهرسللتان زیرکوه اراضی روسللتای اسللفاد.

23- پاک  87 فرعی موقوفه صبیه میرزا علی نقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001004678 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

تاریخ تحدید حدود  چهار شنبه :1399/07/16-ساعت8-الی 9صبح
24- پللاک 178 فرعللی موقوفلله مسللجد اسللفاد بتصللدی اداره اوقللاف وامور خیریه شهرسللتان 
زیرکوه ششللدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشللانی شهرسللتان زیرکوه اراضی روسللتای اسللفاد.

25- پاک180 فرعی موقوفه خواجه موسی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001330755 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد. 
26- پاک192 فرعی موقوفه مسجد اسفاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه ششدانگ 

یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
تاریخ تحدید حدود چهار شنبه :1399/07/16-ساعت 9/30-الی 10/30

27- پاک311 فرعی موقوفه علینقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرسللتان زیرکوه به شناسه 
ملی14001064603 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

28- پاک 321 فرعی موقوفه سیدعلی اسماعیلی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001175983 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد..

29- پاک 322 فرعی موقوفه فاطمه نساء بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001410621 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

تاریخ تحدید حدود چهارشنبه :1399/07/16-ساعت 11-الی 12
30- پاک 324 فرعی موقوفه اله بخش بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001475170 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

31- پاک 347 فرعی موقوفه صبیه میرزا علینقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001004678 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

32- پاک 410فرعی موقوفه مسجد اسفاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه ششدانگ 
یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
تاریخ تحدید حدود  چهارشنبه :1399/07/16-ساعت 12/30-الی 13/30

33- پللاک 565 فرعللی موقوفه حسللین عبدالعلللی بتصللدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرسللتان 
زیرکوه ششللدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشللانی شهرسللتان زیرکوه اراضی روسللتای اسللفاد.

34- پاک 649 فرعی موقوفه صبیه میرزا علینقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به 
شناسه ملی14001004678 ششدانگ یك قطعه باغ  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
35- پاک 959 فرعی موقوفه اله بخش بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001475170 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

تاریخ تحدید حدود  دو شنبه  :1399/07/21-ساعت 8-الی 9-صبح 
36- پاک1044 فرعی موقوفه خواجه موسی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001330755 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

37- پاک 1179 فرعی موقوفه اله بخش بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001475170 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

38- پاک 1186 فرعی موقوفه محمدنوروزی وحسینعلی فخری مقدم بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه 
شهرستان زیرکوه ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد..

تاریخ تحدید حدود دو شنبه :1399/07/21-ساعت 9/30-الی 10
39- پللاک 1264فرعللی موقوفلله مسللجد اسللفاد بتصللدی اداره اوقللاف وامور خیریه شهرسللتان 
زیرکوه ششللدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشللانی شهرسللتان زیرکوه اراضی روسللتای اسللفاد.

 40- پاک 1267 فرعی موقوفه ابراهیم بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه ملی 
14001705046ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

41- پاک1270فرعی موقوفه علی نقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001064603 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

تاریخ تحدید حدود دو شنبه :1399/07/21-ساعت 10/30-الی 11/30
42- پاک 1286 فرعی موقوفه ابراهیم بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه ملی 
14001705046ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
43- پاک 1315 فرعی موقوفه فاطمه نساء بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001410621 ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

44- پللاک 1418 فرعللی موقوفه مسللجد اسللفاد بتصللدی اداره اوقللاف وامور خیریه شهرسللتان 
زیرکوه ششللدانگ یك قطعه زمین مزروعی  به نشللانی شهرسللتان زیرکوه اراضی روسللتای اسللفاد.

تاریخ تحدید حدود دو شنبه :1399/07/21-ساعت 12-الی 13
قطعات  مستثنیات دشت شیرکوه 

45-پاک 360-اصلی سید افتخار حسینی  ششدانگ یك قطعه زمین  دیمه زار به نشانی شهرستان 

زیرکوه اراضی دشت شیرکوه.
تاریخ تحدید حدود سه شنبه :1399/07/22-ساعت :9-الی 10 صبح

انجللام خواهد شللد. لذا به موجب مللاده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان امللاک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شمارههای فوقالذکر بوسیله این آگهی اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند چنانچه هر یك از صاحبان اماک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسللبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان اماک و حقوق ارتفاقی که در 
موقع مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شللد. و برابر ماده 86 آییننامه اصاحی قانون ثبت، از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
دادخواسللت را دریافت و به اداره ثبت تسلللیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
آ-9906182    طبق مقررات ادامه میدهد.م.ع  تاریخ انتشار: 1399/06/18 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک زیرکوه
غامرضا  صادقیان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غامحیدر حاملی دارای شناسللنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 4/9900192 از 
این شللورا درخواسللت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه حاملی به شناسنامه 
0740339567 در تاریللخ 1391/03/17 در اقامتللگاه دائمی خود بللدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- غامحیدر حاملی به ش ملی 0749675357 متولد 1343/06/02 پدر متوفی

2- صغرا حاملی به ش ملی 0748949437 متولد 1348/03/02 مادر متوفی
اینك با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را به اسللتناد ماده 362 ق امور حسللبی یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسللی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشللد از تاریخ نشللر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 99/6/1  آ-9906193
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی سللنگانی دارای شناسللنامه شماره 14 به شللرح دادخواست به کاسه 4/9900214 
از این شللورا درخواسللت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شللادروان حسللینعلی سنگانی به 
شناسنامه 12 در تاریخ 1390/12/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- سلطان انزله به ش ملی 0748519270 متولد 1321/10/19 همسر متوفی

2- مهدی سنگانی به ش ملی 0749832908 متولد 1364/06/20 فرزند متوفی
3- حسنعلی سنگانی به ش ملی 0749499710 متولد 1339/01/03 فرزند متوفی
4- نورمحمد سنگانی به ش ملی 0731685482 متولد 1346/06/03 فرزند متوفی

5- محمدکاظم سنگانی به ش ملی 0730062236 متولد 1342/04/05 فرزند متوفی
6- محمد زینل سنگانی به ش ملی 0749514639 متولد 1345/02/01 فرزند متوفی

7- شیراحمد سنگانی به ش ملی 0748524487 متولد 1353/03/02 فرزند متوفی
8- نوراحمد سنگانی به ش ملی 0749536780 متولد 1351/01/20 فرزند متوفی
9- نورعلی سنگانی به ش ملی 0732161851 متولد 1348/03/10 فرزند متوفی

10- جمشید احمد سنگانی به ش ملی 0732301998 متولد 1355/01/07 فرزند متوفی
11- حمیدرضا سنگانی به ش ملی 0749543957 متولد 1357/05/01 فرزند متوفی

12- یگانه سنگانی به ش ملی 0749558946 متولد 1361/06/15 فرزند متوفی
13- قدیر سنگانی به ش ملی 0749547227 متولد 1359/10/20 فرزند متوفی

اینك با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را به اسللتناد ماده 362 ق امور حسللبی یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسللی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشللد از تاریخ نشللر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906195
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه ضمیر دارای شناسللنامه شللماره 92 به شللرح دادخواست به کاسه 4/9900116 
از این شللورا درخواسللت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شللادروان حسین علی ده مرده به 
شناسللنامه 497 در تاریللخ 1391/08/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگللی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- معصومه ضمیر فرزند سمندر به ش ملی 0749878037 متولد 1366/01/01 همسر متوفی

2- مهدی ده مرده فرزند رسول به ش ملی 4869100002 متولد 1356/6/15 برادر متوفی
3- مریم اسفندیاری فرزند رسول به ش ملی 4869852225 متولد 1364/11/12 خواهر متوفی
4- فاطمه ده مرده فرزند رسول به ش ملی 4860130561 متولد 1372/04/04 خواهر متوفی

اینك با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را به اسللتناد ماده 362 ق امور حسللبی یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسللی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشللد از تاریخ نشللر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906196
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهره تیموری محمدآبادی دارای شناسللنامه شماره 0740097520 به شرح دادخواست به 
کاسلله 4/9900179 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادر 
احمدپور ماکوئی به شناسنامه 5154 در تاریخ 1399/4/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نور بی بی ایاغ فرزند محمدعمر به ش ش یك متولد 1327/09/10 مادر متوفی

2- زهره تیموری محمدآبادی به ش ملی 0740097520 متولد 1370/01/01 همسر متوفی
3- آرش احمدپور ماکوئی به ش ملی 0740822926 متولد 1390/06/10 فرزند متوفی

4- عرشیا احمدپور ماکوئی به ش ملی 0740985329 متولد 1394/12/17 فرزند متوفی
اینك با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را به اسللتناد ماده 362 ق امور حسللبی یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسللی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشللد از تاریخ نشللر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906198
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رحمان صاحبدل علیائی دارای شناسللنامه شللماره 348 به شللرح دادخواسللت به کاسلله 
4/9900180 از این شللورا درخواسللت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شللادروان سیف اله 
صاحبدل علیائی به شناسللنامه 10 در تاریخ 1399/02/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جمعه صاحبدل علیائی به ش ملی 0749536586 متولد 1351/01/01 فرزند متوفی
2- رحیم صاحبدل علیائی به ش ملی 0748600356 متولد 1357/08/20 فرزند متوفی

3- جانی صاحبدل علیائی به ش ملی 0749526610 متولد 1348/01/02 فرزند متوفی )دختر(
4- رحمان صاحبدل علیائی به ش ملی 0749397896 متولد 1361/02/20 فرزند متوفی

اینك با انجام تشللریفات مقدماتی درخواسللت مزبور را به اسللتناد ماده 362 ق امور حسللبی یك نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسللی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشللد از تاریخ نشللر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9906201
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9902093
بدین وسیله به آقای

احیاء حسین میرزائی نام پدر: حسین شماره ملی: 6599662595 شماره شناسنامه: 564
مدیون سند رهنی: 30802، تاریخ سند: 1396/08/24 تنظیمی دفترخانه 119 مشهد اباغ می گردد که بانك 
سللپه اجرائیه ای تحت کاسه 9902093 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس 
شللما مورد شناسائی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما اباغ می گردد که بدهی شما بابت سند مذکور 
به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 917/267/159 ریال )نهصد و هفده میلیون و دویسللت و شللصت و هفت هزار 

و صد و پنجاه و نه ریال(
- اصل طلب: 814/156/567 ریال

- سود: 67/180/246 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 35/930/346 ریال،

- خسارت تأخیر روزانه: 579/509 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1399/02/23 تا تاریخ تقاضا می باشد 
و خسللارت تأخیر و سللایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسللناد رسللمی، یك نوبت در روزنامه جهت اطاع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه 
اباغ شللده محسللوب می شللود، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصاحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از 
تاریخ اباغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت اسللت از: ششللدانگ پاک ثبتی 
64393 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشللهد می باشللد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و 

بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.   آ-9906190م.الف 249
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی استرداد سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محسللن و مجید و خانم عفت شللهرت همگی علی  پور رشللتخواری احدی از ورثه مرحوم 
ابراهیم علی  پور رشللتخواری برابر درخواست وارده به شللماره 28631 مورخ 1399/5/28 تقاضای صدور سند 
سللهم االرث خود از پاک شللماره باقیمانده 220 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشللهد را نموده که به حکایت 
ثبت دفتر اماک ششدانگ پاک مذکور ذیل ثبت دفتر 91 صفحه 53 بنام مرحوم ابراهیم علی پور رشتخواری 
ثبت و سند بشماره چاپی 311362 صادر گردیده است. و نامبرده مدعی میباشد که اصل سند نزد خانم منظر 
علی پور رشللتخواری می باشللد که اخطاریه به نامبرده اباغ و سپس گواهی گردیده است. که سند اولیه را ارائه 
دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سللند خودداری نمود لذا بدینوسللیله یك نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
سللند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر میباشللد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی سند اولیه را به این 
اداره تحویل و رسللید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام تشللریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد 

شد. آ-9906191 م.الف 250
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یك مشهد- محمدجواد غامی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم الدن امینیان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اسللت سللند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان به شماره 
پاک باقیمانده 78 فرعی از 34 فرعی از 5971 اصلی بخش یك مشللهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر اماک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 3934 
دفتر 41 صفحه 479 بنام خانم الدن امینیان ثبت و سند به شماره چاپی 132208 صادر گردیده است. دفتر 

اماک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصاحی قانون ثبت، مراتب یك نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملك 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سللند مالکیت نزد خود میباشللد، بایسللتی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشللار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوسللت اصل سللند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلللیم نماید. بدیهی اسللت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سللند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ-9906192 م.الف251
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یك مشهد مقدس- محمدجواد غامی

گزارش روز



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

آسیب های بسته ماندن مدارس بیشتر است  مهر: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: در پروتکل ارسالی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید شده است شواهد کافی برای 
آنکه نشان دهد بسته ماندن مدارس توانسته باشد خطر ابتالی دانش آموزان را کاهش دهد در دست نیست، ولی از سویی آثار سوء ناشی از وقفه آموزش بر سالمت، رفاه و آموزش دانش آموزان اثبات شده است. 

ازهم گسیخته شدن آموزش دانش آموزان تأثیر زیادی بر اقتصاد و عوامل اجتماعی دارد و نابرابری ها را گسترش و همبستگی عمومی و ملی را نیز کاهش خواهد داد.

واکسن کرونا در استرالیا رایگان توزیع می شود©
ایســنا: به گزارش شــینهوا، اسکات 
موریسون ، نخست وزیر استرالیا، از معامله 
برای بدست آوردن بیش از ۸۴ میلیون ُدز 

واکسن  احتمالی ویروس کرونا خبر داد.
وزیر بهداشــت و وزیر علــوم و فناوری 
استرالیا اعالم کردند معامالت واکسن با 
دانشگاه کوئینزلند، شرکت بیوتکنولوژی 

استرالیا »CSL« و همچنین دانشگاه آکسفورد و غول دارویی آسترازنکا انجام شده است.
سازمان »ائتالف برای نوآوری های آمادگی اپیدمی« )CEPI( با شرکت بیوتکنولوژی 
استرالیا »CSL« برای توسعه واکسن کرونا که توسط دانشگاه کوئینزلند توسعه یافته 

همکاری می کند تا واکسن  ساخته شده به مرحله تولید برسد.
موریسون روز دوشنبه در بیانیه ای گفت: »استرالیایی ها در صورت موفقیت آمیز 
بودن آزمایش ها در سال ۲۰۲۱ به واکسن کووید ۱۹ به طور رایگان دسترسی 
پیدا می کنند؛ با اطمینان از توافق نامه های تولید و عرضه، اســترالیایی ها در 
صورت گذراندن آزمایش مرحله آخر، نخســتین افراد در جهان هســتند که 

واکسن ایمن و مؤثر کرونا را دریافت می کنند«.
وی همچنین یادآور شــد: »هیچ تضمینی برای موفقیت این واکسن ها وجود 
ندارد، با این حال اگر کارشناسان پزشکی ما به واکسن ها چراغ سبز بدهند، 
این توافق نامه استرالیا را جزو نخســتین کشورهایی که واکسن کرونا را در 

دسترس مردم قرار می دهد، می گذارد«.
بر اساس این توافق نامه، بیش از ۸۴.۸ میلیون ُدز واکسن برای مردم استرالیا فراهم 
خواهد شــد که دسترسی زودهنگام به ۳.۸ میلیون ُدز واکسن دانشگاه آکسفورد در 

ژانویه و فوریه ۲۰۲۱ فراهم خواهد شد.

 فعالیت آزمایشی مدارس دولتی افغانستان ©
در دوران کرونا

ایرنا: دولت افغانستان با فعالیت مدارس 
خصوصی، دولتی و دانشــگاه ها به شرط 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله 

اجتماعی موافقت کرده است.
دانشــگاه های افغانســتان از ۱۵ مرداد و 
مــدارس خصوصی هم از اول شــهریور 
و مدارس دولتــی در پایه های یازدهم و 

دوازدهم هم فعالیت آموزشی خود را به صورت آزمایشی آغاز کردند.
وزارت آموزش و پرورش افغانســتان ادامه فعالیت مــدارس از کالس اول تا دهم را 
مشروط به وضعیت گسترش یا عدم گسترش ویروس کرونا پس از یک ماه فعالیت 

آزمایشی کرده است.
دولت، با فعالیت مدارس خصوصی با این اســتدالل که تجهیزات بهداشتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی نســبت به مدارس دولتی بهتر است موافقت کرد اما مدارس 
دولتی به علت ضعف امکانات تا دو هفته دیگر به صورت آزمایشی فعالیت خواهد کرد.
به گفته مقامات، دولت در مجموع، پس از یک ماه فعالیت آزمایشی با توجه به روند 
صعودی یــا ثابت تعداد مبتالیان به کرونا در بین دانش آمــوزان، در خصوص ادامه 

فعالیت های آموزشی یا توقف آن اقدام خواهد کرد.

مرگ ناگهانی استاد دانشگاه حین تدریس آنالین!©
باشگاه خبرنگاران جوان: یک استاد 
دانشــگاه در آرژانتیــن حین تدریس 
آنالین به دانشــجویان جان خود را از 
دست داد. »پائوال د سیمونه« ۴۶ ساله 
روز چهارشنبه در حال تدریس آنالین 
بود که ناگهــان از مقابل مانیتور روی 

زمین افتاد و جان سپرد.
پس از این حادثه، دانشــجویان از استادشان درخواست کردند با ارسال نشانی خود، 

اورژانس را در جریان این حادثه قرار دهد که پاسخی از او دریافت نکردند.
پائوال که دانش آموخته علوم سیاســی و روابط بین الملل از دانشــگاه »آرژانتینا ِد ال 
ایمِپِرسا« در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین بود لحظاتی پیش از مرگش دچار تنگی 
نفس شده و به سختی نفس می کشید. پائوال روز سه شنبه و یک روز قبل از مرگش در 

یک سخنرانی دچار مشکل تنفسی شده بود و به سختی نفس می کشید.
این زن که گفته می شود به کرونا مبتال بود، در اواخر ماه آگوست در صفحه توییتر خود 
از داشتن عالئم مربوط به این بیماری به مدت چهار هفته خبر داده بود. او همچنین 
در این توییت از فشار کار همسرش که یک پزشک است خبر داده و نوشته بود: »این 
بیماری بسیار پیچیده است. بیش از چهار هفته است که عالئم این ویروس را دارم و 

عالئم آن برطرف نشده است«.

 ماجرای مقاله  جنجالی درباره ©
ارتباط تریاک و ابتال به کرونا
ایسنا: در روزهــای اخیر مقاله ای درباره  
ارتباط بین مصرف تریاک و ابتال به کرونا 
در فضای مجازی منتشــر شــده بود که 
نویسندگان آن مدعی بودند در دو استان 
کشور که در آن ها مصرف تریاک باالست، 
میزان ابتال به کرونا کمتر اســت. یکی از 
نویسندگان این مقاله، عضو هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی بم و دیگری مربی این دانشگاه است. این مقاله به صورت نامه به 
سردبیر، در نشریه ای با نام coronaviruses منتشر شده است که نخستین شماره  آن 

در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده است.
دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر کارگروه اخالق در پژوهش وزارت بهداشت درباره  
این مقاله  و حواشــی اش گفت: بر اساس استانداردهای اخالق در پژوهش، هر فردی 
هنگامی که بخواهد پژوهشی را انجام دهد، باید از کمیته های اخالق اجازه بگیرد. این 
مقاله ای که مورد نظر شماســت، به صورت نامه به سردبیر منتشر شده است؛ یعنی 
یک پژوهش اصیل که مبتنی بر کار پژوهشی از قبل طراحی شده باشد، نبوده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع انتظار می رفته است نویسندگان مقاله درباره 
جنبه های اخالقی این موضوع دقت الزم را داشته باشند. گویا خودشان هم نگرانی هایی 
داشته اند و به همین دلیل به معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم مراجعه کرده 
و خواسته بودند به این کار شناسه اخالق داده شود، اما دانشگاه از دادن کد اخالق به 

آن خودداری کرده است.
شمسی با بیان اینکه »نویسنده هر مقاله  علمی نسبت به محتوای مقاله  خود کاماًل 
مســئول اســت« گفت: از آنجایی که این مقاله به جمعیت قابل توجهی از ساکنان 
دو اســتان کشور و به خصوص اســتان کرمان انگ می زند و اعتیاد به مواد مخدر را 
موضوعی نرمال و سنتی تشــریح می کند، به نظر می رسد مرتکب تخلف پژوهشی 
واضح شده است؛ البته این نظر شخصی من است و اظهارنظر نهایی در این مورد بر 
عهده  کمیته  اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بم و یا کمیته ملی اخالق در 
پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر اساس قوانین، قرار است 
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بم تشکیل جلسه دهد و این موضوع 
را بررسی کند. ما باید منتظر نتیجه  بررسی های دانشگاه بمانیم. در صورتی که الزم 
باشد نتیجه  بررسی های دانشگاه علوم پزشکی بم در کمیته ملی اخالق در پژوهش 
وزارت بهداشت نیز مورد بررسی قرار می گیرد و اگر اقدام بیشتری الزم باشد، توسط 
وزارتخانه انجام می شود. دبیر مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی درباره وضعیت 
فعلی پرونده  این مقاله، گفت: در حال حاضر، موضوع به دانشگاه علوم پزشکی بم اعالم 
شده است و منتظر اعالم نتیجه بررسی های این دانشگاه هستیم. دانشگاه علوم پزشکی 
بم در یک بیانیه و نامه  رسمی اعالم کرد به این کار هیچ کد اخالقی داده نشده است 
و قطعاً نویسندگان مقاله در برابر نهادهای قانونی به خصوص کمیته اخالق در پژوهش 
دانشگاه و کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت که بر اساس قانون، نهاد اصلی 

رسیدگی کننده به این موضوع است، پاسخگو خواهند بود.
وی درباره ایرادهای علمی این مقاله اظهار کرد: نظر کارشناســی خود من این است 
که در نوشتن این مقاله بسیار بی دقتی و محتوای آن موجب آزرده شدن بسیاری از 
ساکنان دو استان کشور شده است. متأسفانه این مقاله فاقد استانداردهای فنی علمی 
الزم است و چیزی که در آن به عنوان حقیقت علمی بیان شده است، از لحاظ علمی 
مورد قبول نیست. این مقاله از لحاظ روش شناسی هم دچار مشکالت جدی است و 

داده های آن مورد قبول نیست.

 جامعه/ اعظم طیرانی   از مرداد ۱۳۹۲ و پس 
رهبری درخصوص کاهش  مقام معظم  از هشدار 
جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح »جمعیت و 
تعالی خانواده« را تهیه و تنظیم کردند، اما باوجود 
اردیبهشت  در  جمعیت  کلی  سیاست های  ابالغ 
۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام 
برنامه ششم توسعه به برنامه ریزی در راستای افزایش 
نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان 
فقدان  کشور  اجرایی  و  قانون گذاری  سطوح  در 
برنامه ریزی عملیاتی و نظام مند برای حل این مسئله 

مهم و راهبردی مشهود است. 
این در حالی اســت که نگاهی به داده های سازمان 
ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد در 
این سال، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ مورد تولد 
در کشور به وقوع پیوسته که در مقایسه با سال پیش 
از آن ۱۲ درصد کاهش یعنی ۱7۰ هزار مورد کمتر 
و در مقایسه با ســال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را 
نشان می دهد که کمترین میزان والدت در ۱۰ سال 
اخیر بوده، به طوری که باالترین رقم کاهش میزان 
موالید در ۵۰ سال گذشته را داشته ایم و از حدود ۲۰ 
در هر هزار نفر جمعیت در ســال ۱۳۹۴ با کاهشی 
محسوس به ۱۴.۴ در هر هزار نفر جمعیت در سال 
۱۳۹۸ به کمترین حد خود در ۵۰ ســال گذشته 
رسیده و این در حالی است که »طرح جامع جمعیت 
و تعالی خانواده« پس از هفت سال هنوز به تصویب 
مجلس نرسید و در طول این سال ها در پیچ و خم 

کمیسیون های خانه ملت در گردش بوده است. 

طرحی که در دو دوره گذشته مجلس به »
نتیجه نرسید

رئیــس  مافــی،  پروانــه 
فراکسیون خانواده دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی 
در گفــت و گــو بــا ما در 
خصوص موانع تصویب طرح 

»جمعیت و تعالی خانواده« در دو دوره قبل مجلس، 
می گوید: طرح »تعالی جمعیت و خانواده« در دوره 
گذشته مجلس شورای اسالمی در کمیسیون های 
مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل ایراداتی 
که در کمیســیون های مختلف به آن وارد شده، به 
نتیجه مطلوب نرســیده و اکنون نیز در کمیسیون 

فرهنگی مجلس یازدهم در دست بررسی است. 
وی ادامه می دهد: طرح »تعالی جمعیت و خانواده« از 
شمولیت الزم برخوردار نبوده و به لحاظ ساختاری 
ایرادهایی داشته است، به همین دلیل نتوانسته به 

طور کامل نظر نمایندگان را جلب کند. 
مافی که برای نخســتین بار طرح ایجاد کمیسیون 
ویژه زنان و خانواده را در دهمین دوره مجلس مطرح 
کرده بود، می افزاید: اگر در مجلس کمیسیونی ویژه با 
عنوان زنان و خانواده داشتیم به طور حتم این طرح، 
اصالح و تصویب می شد؛ بنده این پیشنهاد را بارها با 

هیئت رئیسه مجلس دهم مطرح 
کردم اما با اینکه ضرورتی ندارد 
همه اعضای کمیســیون خانم 
باشــند با این توجیه که تعداد 
نماینــدگان زن مجلس کمتر از 
۲۳ نفــر بود و این تعــداد برای 
تشکیل کمیسیون کافی نبود، با 
مخالفت هیئت رئیسه مواجه شد.

ضرورت تشکیل کمیسیون »
ویژه برای شرایط بحرانی 

جمعیت 
وی ادامه می دهد: کمیسیون ویژه برای زمانی است 
که یک موضوع مانند جمعیت، شرایط بحرانی پیدا 
می کند و در ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس تأکید 
شده در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش 
می  آید مجلس می تواند کمیســیون ویژه ای برای 
رســیدگی و تهیه گزارش در موضوع تشکیل دهد. 
تفاوت کمیســیون ویژه با کمیسیون تخصصی در 
این است که در کمیسیون تخصصی، اعضای سایر 
کمیســیون ها نمی توانند عضو شوند و هر نماینده 
می تواند فقط عضو یک کمیسیون تخصصی باشد، 
اما کمیسیون ویژه این محدودیت را ندارد. با توجه به 
اینکه موضوع جمعیت و خانواده حوزه های مختلف 
را در برمی گیرد، الزم است اعضای کمیسیون های 
مختلــف از جمله فرهنگی، اجتماعی، بهداشــت، 
کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۹۰ در یک 
کمیســیون ویژه به صورت متمرکز درمورد مسئله 

جمعیت و خانواده کار کنند.  
وی با اشــاره به تفاوت کمیســیون با فراکسیون 
می گوید: فراکســیون جنبه قانونی ندارد و در حد 
مشــورت دادن به نمایندگان فعالیت دارد، درحالی 

که کمیسیون ها جزو بخش های 
رســمی مجلس اســت که باید 
فعالیت های آن ها به طور دقیق 
دنبال شود و اگر طرحی به طور 
ویژه در کمیسیونی تخصصی و 
یا ویژه مطرح شود تا رسیدن به 
نتیجه، پیگیری خواهد شد، اما 
هنگامی که کمیسیون ویژه و یا 
تخصصی وجود نداشته باشد به 
دلیل اینکه متولی مشخصی ندارد 
در کمیســیون های فرعی مورد 
بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن 
می شود سرانجام طرح »تعالی جمعیت و خانواده« که 

پس از هفت سال هنوز به نتیجه نرسیده است. 

نمی توان جمعیت را غیر از طریق خانواده »
افزایش داد

امیرحسین بانکی پور فرد؛ 
فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اسالمی  شــورای  مجلس 
با تأکید بر اینکه تشــکیل 
کمیسیون ویژه جمعیت و 

خانواده در مجلس شورای اسالمی ضرورت امروز 
کشور است، می گوید: کشور باید سیاست جمعیتی 
داشته باشد و به سمت افزایش جمعیت حرکت 
کنــد زیرا همه شــاخص های جمعیتی ما نظیر 
شاخص نرخ رشد، شــاخص نرخ باروری و تعداد 
موالید در ســه دهه گذشته رو به کاهش بوده با 

افزایش سالمندی مواجه شده ایم. 
وی ادامه می دهد: مسئله جمعیت و خانواده امروز 
جامعه ما در شــرایط خاصی قرار دارد و نمی توان 
جمعیت را غیر از طریق خانواده افزایش داد و الزم 

است با کاهش ســن ازدواج، تسهیل شرایط ازدواج 
جوانان، کاهش آمار طالق، کاهش ســقط جنین و 
افزایش حمایت های درمان نازایی زیرســاخت های 
الزم برای افزایش جمعیت را فراهم کرد. با این حال 
نمی توان کمیسیون خانواده تشکیل داد، زیرا موضوع 
خانواده مانند جمعیت بحران لحظه ای محســوب 
نمی شود و مربوط به همه دوران است، در حالی که 
موضوع جمعیت یک بحران محسوب می شود که اگر 
کشور در چاله جمعیت بیفتد به طور حتم تا 7۰ یا 

۸۰ سال نمی تواند از این بحران نجات یابد. 

 حذف تعهدات مالی سنگین »
از طرح »تعالی جمعیت و خانواده«

به گفته وی موضوع خانواده و جمعیت باید از ابعاد 
مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، نمی توان 
به این موضوع از دید فقط یک کمیسیون نگاه کرد، 
اگرچه در کمیسیون تخصصی فرهنگی تحلیل ها 
و اقدام هــای خوبی در خصوص خانواده و جمعیت 
صــورت گرفته و اکنون نیز طرح »تعالی جمعیت و 
خانواده« در این کمیســیون در حال پیگیری است 
و تا پایان هفته جاری به صحن مجلس ارســال و 
درخواست تشکیل کمیسیون ویژه خانواده نیز داده 

خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون ویژه خانواده 
اعــم از طرح »تعالی جمعیت و خانواده« اســت که 
برنامه های متعددی برای آن پیش بینی شده است، 
می افزاید: در یک ماه گذشــته با کمک مشاوران و 
گروه های تحقیقاتی متعدد مطالعات گسترده روی 
طرح »تعالی جمعیت و خانواده« انجام و تغییرات الزم 
صورت گرفته اســت و اکنون طرح آماده ارسال به 

صحن مجلس است. 
وی در خصوص تغییرات انجام شده در طرح »تعالی 

جمعیت و خانواده« می گوید: برخی از تعهدات مالی 
سنگین در طرح پیش بینی شده بود که کمکی به 
افزایش جمعیت نمی کرد و در واقع مانع اجرای طرح 
بود. به عنوان نمونه در این طرح آمده بود ۲۰ درصد 
بودجه های پژوهشــی در زمینه موضوع جمعیت 
و خانواده هزینه شــود، غافل از اینکه مسئله اصلی 
جمعیت و خانواده پژوهش نیســت و اکنون حذف 

شده است. 

کمیسیون فرهنگی پیگیر این طرح است »
بانکی پور فرد با اشاره به اینکه طرح تعالی جمعیت و 
خانواده از حمایت اجرایی کافی برخوردار نبوده است، 
ادامه می دهد: عالوه بر تقویت مفاد مرتبط با حمایت 
اجرایی از طرح، با توجه به اینکه طرح یاد شــده در 
برخی حوزه ها نظیر اشتغال، زمین و مسکن ضعف 
قابل توجه داشت، با ارائه طرح های قابل اجرا، تقویت 
و در حوزه فرهنگ ســازی نیز کاستی هایی وجود 
داشته که طی مطالعات اخیر مواردی به آن افزوده 
شده است.  وی تصریح می کند:کمیسیون فرهنگی 
به طــور جدی پیگیر »تعالی جمعیــت و خانواده« 
اســت، با این حال برای تهیه یک گزارش کامل و 
ویژه نیازمند نگاه دیگر حوزه ها نیز هستیم. به عنوان 
نمونه بخشی از مشکالت جمعیتی به دلیل اجرای 
پروتکل های بهداشــتی و مسائل وزارت بهداشت و 
درمان در خصوص کنترل جمعیت ایجاد شده است، 
بنابراین اگر قرار باشــد اقدامی فراگیر حول محور 
جمعیت و خانواده صورت گیرد باید کمیسیون های 
مختلــف را درگیر کرد و کمیســیون ویژه بســتر 
مناســبی اســت تا تمام فعاالن حــوزه خانواده و 
جمعیت از کمیسیون های مختلف در این کمیسیون 
ویژه حضور یابند و با تهیه گزارش نظارتی، ریشــه 
مشکالت مربوط به سیاست های جمعیت و خانواده 
را بررسی کنند تا مشخص شود چرا این سیاست ها 
در سال های اخیر نتیجه عکس داشته است و پس از 
آن با تدوین نقشه راه، طرح ها و لوایح، برنامه های پنج 
ساله هفتم و بودجه های سالیانه مجلس را در راستای 

تقویت خانواده و افزایش جمعیت متمرکز کند.

ضرورت اجرای اصل 10 قانون اساسی»
بانکی پور فرد با اشــاره به اینکه یکــی از کارهای 
اساســی کمیســیون ویژه، اجرای اصل ۱۰ قانون 
اساسی است که مورد بی توجهی قرار گرفته است، 
می گوید: طبق این اصل همه قوانین کشــور باید 
در راســتای تحکیم خانواده اجرا شود، این درحالی 
است که خانواده محوری مورد توجه دولت نیست. 
به عنوان نمونه وقتی قرار است مالیات تصویب شود، 
از یک فرد مجرد همان مالیاتی دریافت می شود که از 
فردی با چند سرعائله مالیات گرفته می شود؛ اما امید 
است با تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده 
بتوان این اصل را احیا کرد تا شــاهد اجرای صحیح 

قوانین مرتبط با خانواده و افزایش جمعیت باشیم. 

مجلس شورای اسالمی تا پایان این هفته تصمیم می گیرد

طرح هفت ساله »جمعیت و تعالی خانواده« چند گام مانده به تصویب

کشور باید سیاست 
جمعیتی داشته 
باشد و به سمت 
افزایش جمعیت 
حرکت کند زیرا 
همه شاخص های 

جمعیتی ما در سه 
دهه گذشته رو به 
کاهش بوده است 

بــــــرش
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گردشگری

وزیر خبر داد
بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن 

گردشگری تا پایان سال ۹۹
 ایرنــا   وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی از تصویــب بخشــودگی کامل 
اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشــگری واگذار 
شــده این وزارتخانه به بخش خصوصی تا پایان 

سال ۹۹ خبر داد.
علی اصغر مونســان گفت: مصوبه بخشودگی 
فضاهــای  و  اماکــن  اجاره بهــای  کامــل 
گردشگری واگذار شده از سوی این وزارت به 
بخش خصوصی تا پایان ســال جاری توسط 
هیئت وزیران تصویب شــد. با توجه به شیوع 
کرونا و آسیب دیدن بسیاری از کسب وکارها 
در بخش گردشــگری از دولت درخواســت 
کرده بودیم این بخشــودگی تا پایان ســال 

جاری ادامه پیدا کند.
وی گفت: میزان خسارت های واردشده به بخش 
گردشــگری ناشــی از شــیوع ویروس کرونا تا 
مرداد۹۹ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که 

تعداد بیکاران این بخش را افزایش داده است.

محیط زیست

فرمانده یگان محیط زیست:
جلیقه ۷ کیلویی جان ۷۰ درصد 

محیط بانان شهید را نجات می داد
 مهر    جمشــید محبت خانــی، فرمانده یگان 
محیط زیست در پاســخ به این پرسش که چرا 
محیط بانان در مأموریت های خود از جلیقه های 
ضدگلوله اســتفاده نمی کنند و آیا وزن زیاد این 
جلیقه ها امکان انجام وظیفه را از آن ها می گیرد، 
گفت: جلیقه ها حدود ۶ تا 7 کیلوگرم وزن دارند 
و نمی توان آن ها را مانعــی برای انجام مأموریت 
دانســت. وی افزود: 7۰ درصد شــهدای محیط 
زیســت از ناحیه باالتنه مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته اند و استفاده از جلیقه ضدگلوله می توانسته 
جان بسیاری را نجات دهد اما متأسفانه بسیاری 
از محیط بانان از جلیقه اســتفاده نمی کنند و در 

استفاده از آن کوتاهی می کنند.
وی با اذعان به اینکه پوشــیدن جلیقه 7 کیلویی 
سخت اســت، از محیط بانان خواهش کرد برای 
حفظ جانشان و خالی نشدن عرصه های طبیعی 
از نیروهای متعهد و متخصص محیط زیستی در 

استفاده از این جلیقه کوتاهی نکنند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون اشتغال کمیته امداد امام)ره(:
تالش برای ایجاد ۱.۵ میلیون 

شغل برای مددجویان 
 مهر    معاون اشتغال کمیته امداد کشور گفت: 
ایجاد اشتغال برای یک سوم از جامعه بیکار کشور 
در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته و در تالش 

برای ایجاد اشتغال برای ۱.۵ میلیون نفر هستیم.
حجــت اهلل عبدالملکــی اظهار کــرد: ایجاد 
اشتغال برای یک سوم از جامعه بیکار کشور 
در دســتور کار کمیته امداد قرار گرفته و با 
توجه به اینکه حــدود ۴.۵ میلیون بیکار در 
کشــور داریم، در تالش برای ایجاد اشــتغال 

برای ۱.۵ میلیون نفر هستیم.
برابر آمارهای مستند از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸، 
تعداد ۴۹۳ هزار شغل در برنامه اشتغال امداد ایجاد 

شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه کمیته امداد عملکرد 
خوبی در بحث اشــتغال داشته امروز با توجه به 
اینکه بیــش از ۵7 درصد مردم ایران مســتأجر 
هســتند، به سمت تأمین مسکن و صاحب خانه 

شدن محرومان گام برداشته است.

بهداشت و درمان

عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا:
واکسن کرونا تا 2۰2۱ در 

دسترس عموم قرار نمی گیرد
 برنا   مســعود مردانی، عضو کمیته ملی مبارزه 
با کرونا اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی طبق 
اعالمیه مطرح کرده است واکسن کرونا به نتیجه 
می رسد اما تا نیمه نخســت ۲۰۲۱ میالدی در 

دسترس عموم قرار نمی گیرد.
مردانی افزود: به احتمال زیاد در نیمه نخست سال 
۲۰۲۱ میالدی زمان برای ورود واکســن کرونا به 
کشــور است. در ضمن برای تهیه واکسن داخلی 
کرونا نیز تالش هایی انجام شده است. کمیته ای 
به ریاست دکتر گویا تشکیل شد، هرچند بر اساس 
تالش های انجام شده بین ۶ ماه تا یک سال برای 

تهیه این واکسن زمان باید صرف شود.
او درباره تزریق واکسن آنفلوانزا نیز خاطرنشان کرد: 
افراد باالی ۶۰ سال، بیماران قلبی و ریوی، کلیوی، 
دیابت و زنــان باردار در اولویت تزریق واکســن 

آنفلوانزا هستند.
در وهله نخســت توصیه می شود افراد در معرض 

خطر به تزریق این واکسن بپردازند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی:
 شهریه مهدهای کودک
۳۱ درصد افزایش یافت

 ایرنا    معاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی از 
افزایش ۳۱ درصدی شهریه مهدهای کودک خبر 
داد و گفت: این افزایش بر اساس نرخ پایه شهریه 

مهدهای کودک در هر استان خواهد بود.
حبیب اهلل مسعودی فرید افزود: اگر می خواستیم 
هزینه تمام شده را حساب کنیم ممکن بود میزان 

افزایش شهریه ها خیلی بیشتر شود. 
وی اضافه کرد: افزایش درصد شــهریه مهدهای 
کودک با توجه به افزایش نرخ مسکن و اجاره در 
سال جاری نسبت به سال گذشته، افزایش قابل 
توجهی داشــته اســت؛ همچنین حقوق نیروی 
انسانی که در شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی تعیین می شود، باید لحاظ شود.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین گفت: 
اگر این افزایش ها اعمال نشود، نهادهای نظارتی 
نمی توانند کار خود را انجــام دهند، به طورمثال 
تأمیــن اجتماعی ایراد می گیــرد که چرا حقوق 

نیروی انسانی به طور کامل پرداخت نمی شود.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

برای خاموش کردن آتش، لودر نداریم
برنا: عیســی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
می گوید: در مواقع بروز آتش ســوزی، ســازمان محیط زیست 
مسئول تأمین لودر نیست و لودر ندارد و باید سازمان های مرتبط 
مدیریت بحران اقدام به تأمین تجهیزات ســنگین برای اطفای 
حریق کنند و تأسیسات الزم را در هر منطقه ای که آتش سوزی 

رخ می دهد ایجاد کند. ما سازمان اجرایی نیستیم. 

آموزش و پرورش به توافق در کمیسیون پایبند نبود
خانه ملت: حســین حق وردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
آموزش مجلس گفت: در نشســت های تخصصی کمیســیون 
آموزش با وزیر آموزش و پرورش توافق شد اساس آموزش در سال 
تحصیلی جدید، آموزش غیرحضوری باشــد؛ اما آنچه طی چند 
روز اخیر در دولت دیده شد، اساس را بر مبنای آموزش حضوری 

گذاشتند که باید مبنای این تغییر تصمیم گیری مشخص شود.

علوم غربی به دانشجویان دیکته می شود 
خانه ملت: مهــرداد ویس کرمی، عضو کمیســیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
در حوزه علوم انســانی تقریباً هیچ گام مهمی در حوزه اسالمی 
شــدن علوم که همواره مورد تأکید مقــام معظم رهبری بوده 
است، برداشته نشده، گفت: متأسفانه امروز بیشتر علوم غربی به 

دانشجویان دیکته می شود.

سردفترانی که زیر خط فقر هستند!
تسنیم: علــی خندانی، رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران 

می گوید: ما سردفتر زیر خط فقر داریم!
برای نمونه در خیابان مطهری تهران که از بهترین خیابان های 
پایتخت اســت، دفتری فعالیت می کند که درآمدش کمتر از ۵ 
میلیون تومان در ماه است و باید این مبلغ را در قالب حقوق به 

اپراتوری بدهد تا اسناد ثبت شوند.

۸0 درصد معتادان به مصرف مواد بازمی گردند
ایرنا: ناصــر اصالنی، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر می گوید: تجربه نشان داده تنها 
۲۰ درصد معتادان در ترک باقــی می مانند و ۸۰ درصد به 
اعتیاد بازمی گردند. دلیل این اســت که در کنار ترک مواد، 
باید فضای پذیرش خانــواده و جامعه و حمایت اجتماعی و 

شغلی هم فراهم شود.

معضل اظهارات غیرکارشناسی در طب ایرانی
ایسنا: دکتر علیرضا عباســیان، معاون تعالی دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشت در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر مضر بودن 
شیر برای اســتخوان ها در رسانه ملی گفت: حتی یک پزشک 
متخصص از ســایر تخصص ها هم مجاز به اظهار نظر عمومی و 
کارشناسی در رشته تخصصی طب سنتی نیست؛ زیرا اطالعات 

کافی از این علم را ندارد.
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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

پس از افتضاح صربستان، کشور کوچک ماالوی از انتقال سفارتش به قدس اشغالی خبر داد

»زیرپونز« ی ها در راه اورشلیم
  جهــان/ مهدی خالدی  داســتان تالش 
دنیای غرب به ســرکردگی دولت ترامپ برای 
سر پا نگه داشتن رژیم صهیونیستی، بیخ گوش 
جهان اســالم و قبح شکنی ارتباط  گیری با این 
رژیــم این روزها جلوه تمســخر آمیزی به خود 
گرفته اســت. اگرچه در طول تمام ســال های 
پس از ایجاد اســرائیل، حمایــت از این رژیم 
غاصب یکــی از ارکان اصلی سیاســت دنیای 
غرب و به ویژه دولت آمریکا را تشــکیل می داد 
اما واقعیت آن اســت که این رویکرد در دولت 
ترامپ رنگ وبوی جدیدی به خود گرفته است. 
در حوزه سیاسی، رونمایی دولت ترامپ از طرح 
معامله قــرن اوج تالش واشــنگتن در تأمین 
اهداف صهیونیســت ها را به همگان نشان داد. 
در حــوزه نظامی هم تأکیــد چندباره مقامات 
واشنگتن بر ضرورت حفظ برتری نظامی رژیم 
صهیونیستی در منطقه مؤید این حمایت است. 
اما در حوزه دیپلماتیک اوج همراهی واشنگتن 
با سیاست های رژیم صهیونیستی را در پذیرش 
رسمی حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن 
اشــغالی سوریه و انتقال ســفارت این کشور از 
تل آویو به قدس اشــغالی و همچنین تشــویق 

دیگر کشورها به انجام این امر می توان دید.  

وقتی فشارهای آمریکا هم کارساز نیست»
در این میان تــالش دیپلماتیک یانکی ها برای 
قبح زدایی رابطــه با صهیونیســت ها از طریق 
متقاعد کــردن دیگــر دولت ها بــرای انتقال 
سفارتشــان از تل آویو به قدس اشغالی داستان 
جالبی دارد؛ توطئه ای که با وجود همه تالش ها 
راه به جایی نبرده و به جز چند کشــور کوچک 
کســی در این توطئه واشــنگتن شریک نشده 
اســت. ایاالت متحده خود در 24 اردیبهشــت 
1397 و همزمان با هفتادمین سالگرد تأسیس 
رژیم جعلی صهیونیســتی، ســفارتخانه اش در 
فلسطین اشــغالی را طی مراســمی نمادین و 
تحت تدابیر شــدید امنیتی، از تل آویو به قدس 
اشــغالی منتقل کرد. تنهــا دو روز پس از این 
تصمیم، گواتماال کشــوری کوچــک در حوزه 
آمریکای مرکزی نیز به تبعیت از ایاالت متحده، 
سفارتش را به این شهر منتقل کرد. اگرچه در 
ابتدا تصور می شد بسیاری از کشورهای وابسته 

به آمریکا زیر فشار این کشور و البی های رژیم 
صهیونیســتی، انتقال سفارتشان به اورشلیم را 
اعــالم کنند ولی با توجه بــه تبعات احتمالی، 
بسیاری از دولت ها مخالفت خود را با این رویه 

اعالم کردند. 
در ادامه کشــورهای دیگری از جمله مولداوی، 
کلمبیا، اسلوونی و رومانی از تصمیم خود برای 
انتقال سفارتشــان از تل آویو به قدس اشغالی 
خبر دادند کــه همگی از تصمیم خود منصرف 
شــدند. اما رویکرد جالب تر  بــه موضع دولت 
پاراگوئــه در زمینه انتقال ســفارتش به قدس 
اشغالی باز می گردد. »آسونسیون« که سفارت 
خود را در سال 2۰1۸ میالدی به قدس منتقل 
کرده بود، پس از تغییر دولت، ســفارت خود را 
به تل آویو برگرداند. این در حالی است که حتی 
در برزیل، فشار مسیحیان پروتستان انجیلی بر 
ژایر بولســونارو، رئیس جمهور این کشور که به 
سبب رویکرد افراطی به »ترامپ برزیل« مشهور 
است، از ترس تبعات احتمالی در برداشتن این 

گام کافی نبوده است.

تاکنون نام ماالوی را شنیده اید؟»
اما در آخرین مورد کشــور کوچک و زیرپونزی 

ماالوی در جنوب شرق آفریقا با وجود اینکه هنوز 
سفارتخانه ای در سرزمین های اشغالی ندارد روز 
گذشــته از تصمیم خود برای افتتاح سفارتخانه 
کشورش در قدس اشغالی خبر داد؛ تصمیمی که 
مانند کشــورهای ذکر شده بعید است عملیاتی 
شود و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در همین حال 
دو روز پیش دونالد ترامپ در اقدامی جنجالی از 
تصمیم دو کشور اروپایی صربستان و کوزوو برای 
انتقال سفارتشان به قدس اشغالی رونمایی کرد!

در توصیــف کوزوو همین بس کــه بدانیم این 
جمهوری کوچــک در شــبه جزیره بالکان در 
جنوب خاوری اروپاســت که در سال 2۰۰۸ از 
صربستان اعالم اســتقالل کرد ولی صربستان 
این اســتقالل را به رســمیت نشناخته و آن را 
بخشــی از خاک خود می داند. اما اعالم تصمیم 
دولت صربستان برای انتقال پایتختش به قدس 
اشغالی که از سوی ترامپ روی داد هم در نوع 
خود جالب توجه بوده و در دو روز گذشــته به 
سوژه طنز رســانه ها بدل شده است. بخشی از 
تصاویر ویدئویی نشــان می دهد هنگام قرائت 
بیانیه ای توســط ترامپ درباره دیدار با رئیس 
جمهور صربستان و صحبت های او درباره انتقال 
سفارت صربستان از تل آویو به قدس اشغالی تا 

تیرماه ســال آینده، الکساندر ووچیچ با شنیدن 
این جمله غافلگیر شــده و انگار که از گنجانده 
شــدن آن بی اطالع بوده باشد به برگه های در 
دســتش نگاه می کند تا از وجود چنین بندی 
در آن ها اطمینان حاصل کند! به نظر می رســد 
ترامپ اعالم این خبر را با تبلیغات انتخاباتی اش 
اشتباه گرفته و حاضر شده برای بدست آوردن 
دل البی های صهیونیســت موجــود در صحنه 

سیاست این کشور، صربستان را قربانی کند. 

صرب ها در دام ترامپ»
اعالم تصمیم دولت صربســتان بــرای انتقال 
ســفارتش به قدس آن هم از زبــان ترامپ در 
حالــی که رئیس جمهور این کشــورهم از این 
روند بی اطالع اســت اوج سیاست های مزورانه 
آمریکا در رابطه با رژیم صهیونیســتی را نشان 
می دهد. واقعیت آن اســت کشــورهایی که به 
درخواســت واشــنگتن واکنش نشــان داده و 
سفارتخانه های خود را به اورشلیم منتقل کرده 
و یا از این اقدام دم زده اند همه بســیار کوچک 
هستند که زیر فشار آمریکا دست به این اقدام 
زده اند. کشورهای ذکر شده عماًل از وزن سیاسی 
در تحوالت جهانی برخوردار نیســتند و به نظر 
می رســد تنها می توانند هدفی برای واشنگتن 
و تل آویو برای پیشــبرد سیاست هایشان تلقی 
شــود. این راهبردی است که ایاالت متحده در 
بحث فشــار بر کشورهای عربی حاشیه جنوبی 
خلیج فارس در راستای عادی سازی روابطشان 
با رژیم صهیونیســتی هم به کار می برد. موضوع 
سوءاستفاده واشــنگتن و تل آویو از کشور های 
ذره ای برای اهداف سیاسیشــان طی هفته های 
اخیر در صحنه تقابل ایران و آمریکا در شورای 
امنیت ســازمان ملل نیز مشــاهده شد؛ جایی 
که آمریکا خواســتار تمدید تحریم تسلیحاتی 
کشورمان شده بود، اما این تنها کشور کوچک 
جمهوری دومینیکن بود که در مقابل 11 رأی 
مخالف اعضای شورای امنیت از ایاالت متحده 
حمایت کرد. در نهایت ترامپ نشان داده در راه 
اهداف او هدف، وســیله را توجیه می کند و وی 
از گستردن هیچ دامی مقابل دیگر کشورها در 
راستای منافعش دریغ نخواهد کرد؛ دقیقاً مانند 

آنچه در رابطه با صربستان اتفاق افتاد.

اسماعیل هنیه پیشنهاد داد
دولت وحدت ملی فلسطین ©

تشکیل دهیم
رئیس  الیوم:  فلسطین 
دفتــر سیاســی جنبش 
حماس خواهان تشــکیل 
ملــی  وحــدت  دولــت 
فلسطین شــد تا بتواند به 

دودستگی پایان دهد. اسماعیل هنیه گفت: دولت 
وحدت ملی در کرانه باختری و غزه می تواند ورودی 
برای پایان دودســتگی میان فلســطینی ها باشد. 
مأموریت های این دولت یکپارچه کردن نهادهای 
تشکیالت خودگردان فلسطین در نوار غزه، آمادگی 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیالت 
است. مأموریت سوم، پایان محاصره غزه و طرح های 
اســرائیل در کرانه باختری اســت. تشکیل دولت 
وحدت آسان است، چراکه توافق های زیادی داریم 

که در آن درباره این موضوع صحبت شده است.
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دیدار هیئت بلندپایه روسیه با اسد

از مقاومت در برابر تروریسم تا مقاومت در برابر تحریم©
جهان - علوی: یک هیئت بلندپایه روســی به ریاســت معاون نخست وزیر و با حضور 
وزیر خارجه این کشور روز گذشته با بشار اسد دیدار و درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای 
گفت وگو کرد. به گزارش تســنیم، بشار اسد در این دیدار تأکید کرد سوریه به موفقیت 
ســرمایه گذاری های روسیه اهتمام نشان داده و حرکت رو به جلویی برای رسیدن به آن 
وجود دارد. اســد ضمن اشاره به انعطاف پذیری سوریه در مسیر سیاسی، بر تداوم تالش 
علیه تروریســم برای تحقق امنیت و ثبات تا رسیدن به آنچه مطلوب ملت سوریه است، 
تأکید کرد. رئیس جمهور سوریه اعالم کرد همه سوری ها از نقش و کمک های رهبری و 
ملت روسیه در زمینه سیاسی، نظامی و اقتصادی و کمک به سوریه برای بازیابی امنیت و 
سالمت اراضی و پشت سرگذاشتن اثرات تروریسم اقتصادی بر شهروندان سوری قدردانی 
می کنند. اسد بر عزم دولت سوریه برای ادامه همکاری با همپیمانان روس با هدف اجرای 
توافقات امضا شده میان دو کشور از جمله موفقیت سرمایه گذاری های روسیه در سوریه 
تأکید کرد. پس از دیدار هیئت بلندپایه روسی با رئیس جمهور سوریه، کنفرانس خبری 
مشترکی با حضور معاون نخست وزیر روسیه، وزیر خارجه این کشور و همتای سوری آن 
در دمشق برگزار شد. یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه در این کنفرانس خبری 
گفت: به منظور تقویت همکاری روسیه و سوریه در زمینه های مختلف تالش می کنیم و 
به اجرای طرح بازسازی بر اساس نقشه راه تعیین شده در زمینه های مختلف از جمله در 
زمینه انرژی ادامه خواهیم داد. گفت وگو ها با نخست وزیر جدید سوریه، سازنده و مفید بود 
و راه های تقویت همکاری در زمینه های مختلف را بررسی کردیم. یوری بوریسوف ادامه داد: 
در ماه ژوئیه گذشته طرحی را درباره گسترش همکاری تجاری و اقتصادی بین دو کشور به 

دمشق تحویل دادیم و امیدوارم امضای آن در سفر آینده من صورت گیرد.
وزیر امور خارجه روسیه که بوریسوف را در این سفر همراهی کرده و پس از هشت سال 
به دمشق رفته است نیز در این کنفرانس خبری با اشاره به اینکه مأموریتش در این سفر، 
متمرکز بر چشم انداز گسترش روابط بین دو کشور در سایه تحوالت جدید منطقه است، 
گفت: ویژگی مهم این مرحله، پیروزی سوریه با کمک روسیه، بر تروریسم خارجی است 
که برای ویران کردن سوریه تالش می کرد. سرگئی الوروف افزود: اولویت های جدیدی در 
سوریه وجود دارد که در رأس آن ها بازسازی این کشور و جلب حمایت بین المللی در این 
زمینه است. الوروف ضمن انتقاد به رویکرد غرب در سوریه گفت: بعضی کشور های غربی از 
روند تحوالت در سوریه راضی نیستند و در نتیجه برنامه های خود را از طریق اعمال فشار 

اقتصادی بر دمشق دنبال می کنند.
منابع آگاه، محورهای سفر هیئت بلندپایه روسی به دمشق را در سه حوزه نظامی و امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی دسته بندی می کنند. بررسی برنامه کاری کمیته قانون اساسی سوریه 
در ماه های آینده و همکاری اقتصادی دمشق و مسکو به ویژه در حوزه توسعه بندر طرطوس 
توسط شرکت های روسي از مهم ترین محور های گفت وگو در این دیدار بوده است. در زمینه 
اقتصادی، روند اجرای توافقات امضا شده میان سوریه و روسیه و تالش  برای دستیابی به 
توافقات جدید برای کاهش اثرات سیاست تحریم تحمیلی ایاالت متحده علیه ملت سوریه، 
 مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه سیاسی، هیئت روسی بر ادامه حمایت فدراسیون 
روسیه از سوریه در حوزه سیاسی و در محیط بین المللی و تالش برای رسیدن به تفاهم 
ملی به نفع ملت سوریه با وجود سنگ اندازی برخی کشورهای غربی - عربی تأکید کردند. 
پایبندی به حفظ وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت ســوریه و همچنین بازیابی نقش 

منطقه ای آن از دیگر موارد مطروحه در مذاکرات هیئت روسی - سوری بوده است.
به نظر می رسد پس از هشت سال جنگ فراگیر دولت سوریه و حامیان منطقه ای آن با 
تروریســت های چند ملیتی در این کشور، اکنون غرب از طریق اعمال تحریم سزار قصد 
هدف قرار دادن معیشت مردم سوریه به منظور به راه انداختن شورشی دیگر علیه دولت 
قانونی این کشــور را دارد. تحرکات روسیه برای تقویت نظام اقتصادی سوریه را می توان 
در این راستا نیز ارزیابی کرد. تهدیدهای پیش رو ضمن آنکه خطراتی جدی را می تواند 
به همراه داشــته باشــد، فرصت های نوینی را برای تعمیق همکاری های اقتصادی میان 
کشورهای همسو در منطقه و فرامنطقه ایجاد کرده که استفاده از آن ها می تواند پیامدهای 

مثبتی بر جایگاه این کشورها در حوزه داخلی و بین المللی داشته باشد.
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 سه شنبه 18 شهریور 1399  19 محرم 1442 8 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9338

 یورونیوز  پادشاه عربستان در گفت وگویی با رئیس جمهور 
اسرائیل  و  فلسطین  دولت  دو  تشکیل  متحده،  ایاالت 
با  روابط  عادی سازی  پیش شرط  را   1967 مرزهای  در 

صهیونیست ها اعالم کرد. 
ملک سلمان که روز یکشنبه به صورت تلفنی با دونالد ترامپ 
گفت وگو می کرد گفت کشورش مشتاق دستیابی به یک راه 
حل عادالنه و پایدار برای مسئله فلسطین است که به باور 

وی نقطه آغاز آن می تواند طرح صلح عربی باشد که ریاض 
مستقل  یک کشور  تشکیل  کرد.  پیشنهاد  در سال 2۰۰2 
فلسطینی و خروج کامل اسرائیل از سرزمین های فلسطینی 
اشغال  به   1967 سال  در  روزه   6 جنگ  جریان  در  که 
درآمد، مهم ترین شرط مطرح شده در این طرح صلح برای 
عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است. رهبران 
عربستان و ایاالت متحده در حالی بر سر عادی سازی روابط 

با اسرائیل تلفنی گفت وگو کردند که امارات عربی متحده ماه 
گذشته میالدی به عنوان سومین کشور عربی پس از مصر 

و اردن اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل کرد.

شرط سلمان برای معامله با شیطان
اول دو دولت را تشکیل دهید بعد روابط را عادی می کنیم

گزارش

ش�ركت قند تربت حیدریه به منظور تأمین نیروی انس�انی مورد نیاز خود در نظر دارد 
از بین فارغ التحصیالن دانش�گاههای معتبر كشور از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه 

فنی/تخصصی ، گزینش دعوت  به همكاری دعوت نماید. 
مـدرك 
سابقه كار- رشتهتحصیلی

تعداد نفرجنسیتسال

كارشناسی 
ارشد

مهندسی شیمی- گرایش صنایع غذایی

یكمرد2 یا مهندسی علوم و صنایع غذایی 

حائزین ش�رایط بایستی درخواس�ت خود را حداكثر تا تاریخ 1399/06/31 همراه با 
مدارك بشرح فتوكپی: 1- پشت و روی كارت مّلی2- صفحات اّول و دّوم شناسنامه3- 

آخرین مدرك تحصیلی4- سوابق كاری
و نیز شرح مختصری از معّرفی خود و توانائی ها و كارهائی كه تابحال انجام داده را با 
ذكر آدرس و تلفن خود تهّیه و آنها را بآدرس : تربت حیدریه - صندوق پستی شمارۀ 

147 ارسال دارند.

دعوت  به همكاري
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برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این ش��رکت در نظر دارد نس��بت به خرید کاال از محل منابع داخلی س��ال 1399، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و 

تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید 1500 دستگاه برقگیر سیلیکونی 20 کیلو ولت )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(

* مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاریخ 1399/06/18 تا تاریخ 1399/06/23 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز دوش��نبه 
1399/07/07 می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز یکشنبه 1399/07/13 می باشد . مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارک 
الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب س��پرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر 

درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت کامل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اس��ناد 

فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی مبلغ 900.000.000  ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع کار( به 
نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به شماره شبا IR94 58 1462 1707 0113 0040 0100 حساب )بانک مرکزی( با شناسه واریز 9152 2320 0201 0860 

3234 1013 9706 10  به نام تمرکز وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413( 
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امض�اء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
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بیایید پرده ها را کنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم. 
اول آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 99/317 ت 

وب��
ن
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99
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اداره كل پس�ت اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد حراج ش�ماره 309901492000004را از طریق 
برگ�زاری حراج آنالین ، با بهره گیری از س�امانه ت�داركات الكترونیكی دول�ت )www.setadiran.ir( به 

صورت الكترو نیكی واگذار نماید .
زمان انتشار در سایت  مورخه  1399/06/18 ساعت 8 صبح 

تاریخ بازدید از مورخه 1399/06/18 تا تاریخ 1399/06/23
زمان برگزاری مورخه 1399/06/24 ساعت 10 لغایت 14

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1-برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد .

2-كلیه اطالعات موارد حراج ش�امل مش�خصات مورد ح�راج در برد اعالن عمومی س�امانه مزایده قابل 
مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد 

3-عالقه مندان به شركت در حراج می بایست جهت ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل نمایند .
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه :021-41934

اطالع�ات تماس دفاتر ثبت نام اس�تانها ، در س�ایت )www.setadiran.ir( بخش ) ثب�ت نام/ مزایده گر( 

موجود است .                                                                                             شناسه آگهی976985/م الف3610

آگهی حراج شماره 3099001492000004
)شماره حراج مرجع 209900149200000(

/ع
99
06
13
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگهداری و 

راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  بیمارستان 
علوی را از طریق مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی 
واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره 
فراخ��وان 2099000060000060، از دریاف��ت اس��ناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی 
پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
 www.setadiran.ir نش��انی:  ب��ه  )س��تاد(  دول��ت 
انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گ��ران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 300.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد 

-خیابان امام خمینی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/17

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/6/22

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/01
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/02

برن��ده مناقص��ه  ب��ه عه��ده  * هزین��ه درج آگه��ی 
می باشد.

تلف��ن تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل 
عضویت در س��امانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  

نام: 02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
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شهرداری كركوند به استناد مجوز شماره 98/255 مورخ 98/9/19 شورای 
محترم اس�المی در نظر دارد دو واحد س�وئیت آپارتمان واقع در مش�هد، 
خیاب�ان امام رض�ا 31 را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
ل�ذا از كلیه متقاضیان دع�وت می گردد جهت بازدید از اموال ذكر ش�ده و 
تحوی�ل پیش�نهادات تا پایان وق�ت اداری تا مورخ 99/6/30 ب�ه دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند.
)هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.(

شناسه آگهی: 966008
آدرس: شهرستان مباركه، شهر كركوند، شهرداری كركوند    

تلفكس: 03152382626

»تجدید آگهی مزایده عمومی«

شهردار کرکوند- محمود کفعمی

ایسنا: یک کودک فلسطینی 11 ساله در پی اینکه 
از سوی یک شهرک نشین صهیونیست با خودرو زیر 

گرفته شد، مصدوم شد.
اسپوتنیک: بوریــس جانسون به لندن و اتحادیه 
اروپا 3۸ روز فرصت داد تا درباره شرایط یک توافق 
تجارت آزاد پس از برگزیت به اتفاق نظر برسند، در 
غیراین صورت بهتر اســت طرفین، مذاکرات را رها 

کرده و بروند دنبال کارشان.
سی ان ان: بر اساس اعالم اداره پلیس شهر پورتلند 
آمریکا حدود 6۰ تن در دور جدید اعتراض ها علیه 

بی عدالتی نژادی در این شهر بازداشت شدند.

شهادت فرمانده ارشد ©
حشدالشعبی عراق در دیالی

روسیا الیوم: یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق 
در جریان دفع حمله اعضای گروه تروریستی داعش 
به شهرستان خانقین در استان دیالی واقع در شرق 
عراق به شهادت رســید. »حسین رزاق المیاحی« 
فرمانده لشــکر 2۸ حشدالشعبی بود که به ضرب 
گلوله یک تک تیرانداز به شــهادت رســیده است. 
باوجود این، نیروهای لشــکر 2۸ توانستند عناصر 
داعــش را که به بخش های ایــن تیپ در منطقه 
»قوالی« واقع در شمال شهرستان »خانقین« حمله 

کردند، شکست دهند.

برگزاری موفق نخستین روز ©
مذاکرات در لیبی

ایسنا: هیئت شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی 
و هیئت پارلمان طبرق در نشست مراکش تمایل 
خود را برای دستیابی به توافق صلحی که »لیبی را 
به ساحل امن، جهت پایان دادن به رنج شهروندان 
لیبیایی« برساند، ابراز کردند. این نشست در بوزنیقه 
در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش برگزار شد. ناصر 
بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش اعالم کرد پویایی 
مثبتی که به تازگی شکل گرفت و عبارت از توافق 
آتش بس و ارائه ابتکارعمل هایی از سوی طرف های 
لیبیایی است، می تواند زمینه ای را برای دستیابی به 

راه حلی درخصوص بحران فراهم کند.

یحیی سریع عملیات جدید انصاراهلل را تشریح کرد

توفان پهپادها در فرودگاه أبها©
جهان: یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن در بیانیه ای اعالم کرد: ارتش و کمیته های 
مردمی وابسته به انصاراهلل یمن حمله گسترده ای را به اهداف و پایگاه های حساس در 
فرودگاه بین المللی أبها انجام داده اند. وی اعالم کرد این حمله ها با چند پهپاد صورت 
گرفت و در آن پایگاه های نظامی و اهدافی حســاس هدف گیری شدند. این حمله با 
دست کم هشت پهپاد صورت گرفت و در جریان آن، مرکز فرماندهی و کنترل فرودگاه 
أبها هدف قرار گرفت. روز یکشــنبه عربستان اعالم کرد یک پهپاد بمب گذاری شده 
انصاراهلل را در آســمان یمن رهگیری و ســاقط کرده است، اما گویا این فقط یکی از 

هشت پهپاد انصاراهلل بوده است.
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