
کمپ  دونالد
اسداهللبادامچیاندرگفتوگوباقدسازشرایطانتخابات1400میگوید

رجلسیاسیتعریفشود،مدعیانکنارمیروند

 جهان  17 ســپتامبر 1978 زمانی است 
که انور ســادات، رئیس جمهور وقت مصر 
در کمپ دیوید که یکی از استراحتگاه های 
جیمــی کارتــر بود بــا مناخیــم بگین، 
نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیستی دور 
یک میز نشستند و نوشیدنی سر کشیدند 

و پیمان صلح امضا کردند. حاال 42 ســال 
پس از آن روز، دو کشور عربی دیگر یعنی 
بحریــن و امارات آرمان فلســطین را زیر 
پا گذاشــتند و در باغ جنوبی کاخ سفید با 
دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به سالمتی 
کودکان شهید فلسطین نوشیدند و پیمان 

صلح امضا کردند. پیمانی که باید نام آن را 
»کمپ دونالد« نامید.  ترامپ، به مناســبت 
این روز 700 میهمان دعوت کرده که تونی 
بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس هم یکی از 
آن هاست؛ فردی که گفته می شود نقشی 
ویژه در برقراری این صلح نامه ها داشته است. 

رویترز نوشت: این مسئله یک پیروزی برای 
ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
ماه نوامبر است و می تواند حمایت مسیحیان 
انجیلی را )که بخش مهمی از رأی دهندگان 
آمریکایی را تشکیل داده و حامی اسرائیل 

نیز هستند( برای...
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رئیس سازمان سنجش خبر داد محمد بنا در واکنش به شایعه های قهر و ناز سخنگوی دولت خطاب به آمریکایی ها:

:jامام علی
پاداش مجاهد 

شهید در راه خدا، 
بزرگ تر از پاداش 

کسی نیست که 
قدرت بر گناه دارد 
و خودداری می کند. 
نهج البالغه- حکمت 474
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کنکور 1۴00 بر اساس نظام جدید 
متوسطه برگزار می شود

می خواستم بروم 
تا سرمربی جوان انتخاب کنند

ننگ شما در ترور شهید سلیمانی 
پاک شدنی نیست

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان طالقانی 
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد محصول پسته تر جمع آوری شده از باغ پسته 
واقع در روستای جعفر آباد شهرستان )کاشمر( خلیل آباد را از طریق مزایده کتبی 

و به صورت نقدی بفروش برساند
ل�ذا کلی�ه متقاضیان م�ی توانند جه�ت بازدید م�ورد مزایده و اطالع از ش�رایط 
آگهی آن به اداره امالک و اراضی آس�تان قدس رضوی  کاش�مر واقع در کاش�مر 
خیاب�ان 15 خ�رداد نب�ش 15 خ�رداد 7 )تلف�ن 55222028-55245828(مراجعه 
و قیمت پیش�نهادی خود را ب�ه صورت کتبی به همراه مبل�غ 500.000.000 ریال 
ضمان�ت نام�ه بانکی و یا فی�ش واریز نقدی به حس�اب ش�ماره 6599396471 بنام                                       
آس�تان قدس رضوی نزد بانک ملت مرکزی کاش�مر در پاکت سربس�ته حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 99/6/29 به یک�ی از دبیرخانه های 1- اداره 
امالک و اراضی کاشمر 2- دبیرخانه معاونت امالک و اراضی واقع در مشهد میدان 

بوعلی تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی  برابر ضوابط و مقررات به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده
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مناقص��ه گزار: ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های نفت��ی منطقه 
خراسان رضوی

موض��وع مناقص��ه: برگ��زاری تجدی��د مناقصه رنگ آمی��زی داخل و خ��ارج و نصب 
فومینگ کولینگ مخزن40)11 میلیون لیتری بنزین(انبار نفت شماره 2.

تاری��خ، مهل��ت و نش��انی مح��ل دریاف��ت و تحوی��ل اس��تعالم ارزیاب��ی: دارندگان 
گواهینام��ه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتب��ه بندی معتبر و مرتبط با موضوع 
مناقصه ب��ا حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری می توانند 
جهت دریافت فرم اس��تعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداش��تی، ایمنی و زیس��ت 
محیط��ی از تاری��خ انتش��ار دومین نوب��ت اگه��ی)1399/06/29( ب��ه آدرس: درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد )www.setadiran.ir ( مراجعه نمایند. 
الزم بذکر اس��ت مناقص��ه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت ش��رکت در 
مناقصه محقق سازند. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام 

مراحل عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 6/030/585/093  ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 301/529/255 ریال

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد 
مطاب��ق مف��اد ماده 4 آیی��ن نامه تضمی��ن معام��الت دولتی مص��وب 1394/09/22 
ک��ه م��دت اعتبار آن س��ه ماهه و این م��دت حداکثر ب��رای یک نوب��ت برابر مدت                                 

پیش بینی شده قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: برابر مدت معین شده در قرارداد

مهلت دریافت اس��تاد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند.)درصورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارک مناقصه از س��ایر منابع، ام��کان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
نوب��ت  دومی��ن  چ��اپ  تاری��خ  از  مناقص��ه  اس��ناد  دریافت)دانل��ود(  ام��کان 
آگه��ی)1399/06/29( لغای��ت پای��ان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1399/07/05 

ساعت 16
مهل��ت تحوی��ل پیش��نهادها)اپلود اس��ناد(: پیش��نهادها )اس��ناد مناقص��ه و کلیه 
مدارک ش��امل پاکت الف و ب وج( می بایس��ت از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه 
)1399/07/05(، لغایت پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1399/07/19 ساعت 16 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمن��ا عالوه ب��ر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذکور تا مهل��ت تعیین 
گردیده)ساعت 16 روز شنبه مورخ 1399/07/19( فقط پاکت الف)تضمین( بصورت 

فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین شده گردد.
جلس��ه توجیهی: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1399/07/23 در محل سالن 

جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمن��ا ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت و حساس��یت موض��وع مناقص��ه ارزیابی کیف��ی کلیه                     
مناقصه گران توسط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراسان رضوی انجام و در صورت 
احراز حداقل امتیاز کیفی)50 امتیاز کیفی( هر یک از مناقصه گران سپس اقدامات 
بازگش��ایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.

زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 9/30 صبح روز یک شنبه مورخ 1399/08/18، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان رضوی طبقه چهارم،)دفتر 

کار مدیر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

محل اجرای کار: استان خراسان رضوی- مشهد/انبار نفت شماره 2
آدرس سایت:

www.setadiran.ir      www.iets.mporg.ir      www.monaghese.niopdc.ir 
ش��رایط عموم��ی متقاضی:     1- ارائ��ه تصویر گواهینامه صالحی��ت ایمنی معتبر از 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- ارائ��ه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه 

با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری.
3- ارائ��ه تصویر آگهی ثبتی )تاس��یس ش��رکت(.    4- ارائه تصوی��ر آگهی ثبتی 
آخری��ن تغییرات ش��رکت.    5- ارائه تصویر اساس��نامه ش��رکت ممه��ور به مهر و 

امضا مجاز.
6- تمامی مس��تندات اعالم ش��ده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با 
اصل )محضری( باش��د.    7- قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با لحاظ کیفیت 
ارائه گردد.    8- حدنصاب تعداد ش��رکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور هر 

تعداد مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و براساس سامانه ستاد 

اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت در سامانه ستاد 2099091781000015

 روابط عمومی منطقه خراسان رضوی
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آگهی تجدید مناقصه  و ارزیابی کیفی شماره 814/06/3881
 شماره مجوز 1399/2928 )نوبت اول(

مؤسسه آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره(
 وابسته به آستان قدس رضوی واقع در طبس، در نظر دارد نسبت به خرید اقالم 

مورد نیاز از طریق استعالم قیمت از فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید:
متقاضیان می توانند فرم های ش�رایط و مشخصات تجهیزات را از سایت مؤسسه 
ب�ه آدرس www.Mighatalreza.Razavi.ir  دانل�ود و ی�ا از طری�ق مراجعه 
حضوری به واحد اداری مؤسسه به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل 
به همراه مدارك مربوطه، حداکثرتا تاریخ 99/7/15  تحویل و یا با پست پیشتاز 

ارسال فرمایند.
آدرس: اس�تان خراسان رضوی، مشهد، خیابان ش�هید اندرزگو، نبش اندرزگو 6  
نمایش�گاه شرکت فرش آس�تان قدس رضوی، طبقه س�وم، دفتر مؤسسه آستانه 

حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره(. 
کدپستی: 9135775356    تلفن: 32212587-051 - فاکس: 051-32234753

مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری
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ش�رکت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی و عمرانی نس�بت به خرید کاال و اجرای ش�بکه  به ش�رح جدول 
ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 99/06/25به سایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و قیمت 
پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 19:00 مورخ  99/06/27  
برداش�ت  و تا س�اعت 13:00 تاریخ 99/07/6  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کس�ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570 -056     

اداره قرارداده�ا تم�اس حاص�ل فرمایی�د .

شماره ردیف
تعدادشرحمناقصه

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

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح پاکات

100001/620/000/000 عددخرید کنتور تکفاز الکترونیکی با قاب 217/د/199

مورخ
99/07/07

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی– 
بیرجند – 

سایت اداری -
شرکت توزیع 

نیروی برق                         
خراسان جنوبی _ 

سالن جلسات

218/د/299
خرید انواع ترانسفورماتور و               

پست پدمونتد روغنی 
مطابق با اسناد 

4/350/000/000مناقصه

219/د/399
H خرید تیر سیمانی 12/400  چهارگوش

 )مطابق با  نقشه وزارت نیرو( 
پرداخت نقدی 

5531/000/000/000 عدد

220/د/499
 H خرید تیر سیمانی 12/800 چهارگوش

)مطابق با  نقشه وزارت نیرو(
 پرداخت نقدی 

130535/000/000 عدد

221/ع/599
احداث شبکه روشنایی هوایی              

1997200/000/000 متربلوار های شهر عشق آباد طبس

مورخ
99/07/08

 ساعت 8 صبح

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقص�ات عمومی
 شم�اره 217/د/99 لغ�ایت  221/ع/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
نوبت

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان  اکبر
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بزرگداشت اربعین با برنامه های جایگزینبزرگداشت اربعین با برنامه های جایگزین
رئیسکمیتهفرهنگیاربعینخبردادرئیسکمیتهفرهنگیاربعینخبرداد

............صفحه............صفحه55

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر حسن هانی زاده

 پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال 2003 میالدی، حوزه ای از نظارت ها در 
ارگان های عراقی از جمله وزارت نفت، دارایی و بانک مرکزی این کشور به منظور 
نقل و انتقال ارز زیر نظر ســفارت آمریکا و وزارت خزانه داری این کشــور صورت 
گرفت. بانک مرکزی عراق یکی از نهادهای حساسی است که تعامالت مالی خود را 

به طورمستقیم زیر نظر ایاالت متحده انجام...

بانکمرکزیعراق
ونفوذایاالتمتحده

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران 2

غرب آسیا متأثر از روابط برادرانه و نزدیک ایران و عراق است  مهر: علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون و دبیرکل حزب الدعوه 
عراق دیدار و گفت وگو کرد. والیتی پس از این دیدار، نوری المالکی را به عنوان یکی از دوستان مبارز و ساعی در پیشبرد منافع مردم عراق توصیف و دیدار خود با وی را »بسیار مثبت« ارزیابی کرد. وی در دیدار با 

نوری المالکی گفت: منطقه غرب آسیا متأثر از روابط برادرانه، نزدیک و مبتنی بر حسن همجواری ایران و عراق است. 

 سیاست/ مینا افرازه  میزان حضور مردم 
در انتخابات دوره یازدهم مجلس موجب شد 
تا از همان روز برگزاری انتخابات، تحلیل های 
بسیاری درباره علل کاهش مشارکت مردم 
و عــدم اقبــال آنان به احــزاب و گروه های 
اصالح طلب و اصول گرا مطرح شود و بسیاری 
از منتقدان این موضوع را مطرح کنند که در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فردی 
شانس باالی پیروزی و راهیابی به ساختمان 
پاستور را خواهد داشت که از مرز شعارهای 
چپ و راســتی فراتر رفته و بتواند با برنامه و 
راهبرد عملیاتی اقتصاد کشور را به پیش ببرد. 
در همین رابطه، با اسداهلل بادامچیان دبیر کل 
حزب مؤتلفه و نماینده پیشــین مجلس به 

گفت وگو پرداختیم.

با توجه به شــرایط فعلی کشور و   
تجربه ای که در انتخابات مجلس در سال 
گذشته داشــتیم، تحلیل شما از تأثیر 
شرایط اقتصادی و سیاسی در انتخابات 

1400 چیست؟
به نظــرم انتخابــات 1400 برخالف ادعای 
افرادی که می گویند شرکت مردم در انتخابات 
کم خواهد بود، برعکس انتخابات پرشــوری 
است و اصالح طلبان هم در انتخابات شرکت 
می کنند، گرچه می گویند حضور نمی یابند. 
علت این اســت که شــرایط 
انتخابات ریاست جمهوری با 
انتخابات مجلس متفاوت است 
و عدم حضور اصالح طلبان در 
انتخابات ریاســت جمهوری 
یعنی پایان زندگی سیاســی 
دارند  تصمیم  بنابراین  آن ها؛ 
به عرصــه انتخاباتی بیایند و 
این اظهاراتشــان درباره عدم 
حضور و مشارکت هم  واقعی 
نیست و بیشتر جنبه نمایش 
دارد. گزینه هــای  سیاســی 
آنــان بــرای کاندیداتــوری 
هم مشخص اســت و سراغ 
نامــزد غیر اصالح طلب هــم نمی روند؛ زیرا 
به قول خودشــان نامزد استیجاری چندان 
به دردشــان نمی خورد. به طور طبیعی آن 
نامزد اصالح طلبی هم که واقعاً به معنای دوم 
خردادی اصالح طلب باشــد، نه وجود دارد و 
نه ممکن اســت بیاید؛ بنابراین اگر یک فرد 
اصالح طلب هــم بیاید فردی خواهد بود که 
بتواند تا حدودی با گام دوم انقالب هماهنگ 
باشــد، اما اگر اصالح طلبان فردی را معرفی 
کنند که با گام دوم مطابقت نداشــته باشد، 
قطعاً اقبالی برای پیروزی نخواهد داشــت. 
به هرحال اصالح طلبان مجبورند در انتخابات 
1400 نامزد خود را معرفی کنند؛ زیرا بقای 
موقعیت و حضور سیاسی شــان بستگی به 

نامزد معرفی شده دارد.
از طرفی هم علت پیش بینی مشارکت باالی 
مردم این اســت که خوشبختانه نامزدهایی 
که قصــد ورود به رقابت هــای انتخاباتی و 
رئیس جمهور شدن را دارند، بسیارند. عالوه بر 
آن، انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
هم قرار است برگزار شود و اجماع و فعالیت 
در این انتخابات هم موجب حضور گسترده 
ای از مردم خواهد شــد که در میزان حضور 
برای انتخابات ریاست جمهوری مؤثر است. از 
سوی دیگر مردم می خواهند رئیس جمهوری 
بــا مصداق گام دوم انتخاب شــود. مردم به 
دنبال رأی دادن به دولتی هستند که رجایی 
گونه باشــد و مشــکالت را حــل کند. اگر 
ارزش گرایان بتوانند کسی را معرفی کنند که 
این امید مردم را جذب کند، به طور طبیعی 
حضور گسترده مردم برای اینکه این فرد را با 
پشتوانه قوی خود روی کار بیاورند، باال خواهد 
بود. معتقدم برای دولت بعدی که دولت گام 
دوم انقالب است، ملت این احساس را دارند 
به فردی رأی بدهند که بتواند مشــکالت را 

باقدرت و کارآمدی حل کند.

برخی اصالح طلبــان می گویند ما   
تنها اصالح طلب ناب را معرفی خواهیم 
کرد، گرچه امکان حذف چنین افرادی 
به دلیل رد صالحیت ها توسط شورای 
نگهبان بسیار باالست و در نبود چنین 
گزینه ای افراد میانه رو و نزدیک به طیف 
فکری خودمــان را روی کار می آوریم. 
در همین رابطــه، از برخی افراد مانند 
آقای مطهری، عارف یا الریجانی هم نام 
می برند. تحلیلتان دراین باره و راهبرد 

آنان چیست؟
اول اینکه آقای الریجانی اصالح طلب نیست، 
درثانــی علی مطهری هم رجل سیاســی و 
مذهبی نیست که بتواند نامزد شود. همچنین 
آقای عارف نیز اگر رجل سیاســی باشــد، 
رجل مذهبی نیست. انتخاب رجل سیاسی 
و مذهبی از بین نامزدها جزو شــروط اصلی 
اســت که رجل سیاســی و مذهبی قاعدتاً 
غیر از فرد مســلط به کار است. ما در کشور 
سیاستمدار، شخصیت و نظریه پرداز سیاسی 
و رجل سیاســی داریم. رجل سیاسی یعنی 
شخصیت برجســته. مرحوم مدرس رجل 
سیاسی و مذهبی است. دکتر مصدق رجل 
سیاسی است، اما رجل مذهبی نیست. حتی 
در بین نیروهای شاه، به طور مثال حسنعلی 
منصور رجل سیاسی نیست، اما قوام السلطنه 
فراماسونر و نوکر انگلیسی ها رجل سیاسی 
است؛ بنابراین به نظرم در این دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، شــورای نگهبان توجه 
ویژه ای نسبت به موضوع رجل سیاسی دارد. 
در همین راستا، من به عنوان دبیر کل حزب 
مؤتلفه نامه ای را به شورای نگهبان نوشتم و 
درخواست کردم که تعریف شفافی از رجل 
سیاســی و مذهبی داشته باشــد تا افرادی 
که می خواهند نام نویسی کنند، تکلیفشان 
مشخص شود. برخی از این ها رجل سیاسی 
هستند، اما رجل مذهبی نیستند یا برعکس. 
یا حتی سیاسی و مذهبی هستند، اما رجل 
نیســتند و باید تعریف آن مشــخص شود. 
در نظام جمهوری اســالمی شــخصی که 
می خواهد رئیس جمهور شــود،  باید دارای 
شخصیتی به معنای واقعی رجل سیاسی و 
مذهبی باشد، نه اینکه هر آدمی عادی بیاید 
رئیس جمهور شــود. هر وقت تعریف رجل 
سیاســی و مذهبی تعیین و مشخص شد، 
بســیاری از مدعیان کنار می روند و خیلی 
از آن ها هم اگر می خواهند نامزد شــوند، به 
طــور طبیعی تالش هــا و اقدام های خود را 
انجام می دهند تا در مصداق رجل سیاســی 

و مذهبی محسوب شوند.

به نظرتان ابهام تعریف رجل سیاسی   
زیرا سخنگوی  و مذهبی در چیست؟ 
شــورای نگهبان هم گفته این تعریف 
ابهام دارد و باید کمی شود. در تغییراتی 
هم که در کمیسیون شوراهای مجلس 
صورت گرفته، برای نامزدهای انتخابات 

و رجل سیاســی و مذهبی مصادیق 
جدیدی همچون شرط سنی تعیین شده 
که صدای برخی افراد مانند آقای غرضی 
که احتمال حضورشــان در انتخابات 
این  ایراد  وجود دارد را درآورده است. 

موضوع را در چه می بینید؟
اصوالً شــرط سنی گذاشــتن اشتباه است؛ 
زیراکســانی هستند که ممکن است در این 
شرط سنی قرار نگیرند، اما توانمندی باالیی 
داشته باشند. امام)ره( در چندسالگی رهبری 
انقــالب را به عهده گرفتند؟ مســئله مهم 
توانمندی در اجراست. به طور مثال، در مالزی 
زمانی که ماهاتیر محمد را روی کار آوردند تا 
مشــکل نجیب رزاق را برطرف کند،  گرچه 
سن باالیی دارد، اما شخصیت بلند سیاسی 
است. یا در دیگر مسائل، وقتی بحرانی پیش 
می آید، شخصیت های پخته و کارآمد سیاسی 
به نوعی حالل مشکالت هستند که معموالً 
سنشان باالست و افراد سن پایین در حدود 
20 یا 30 سال را رئیس جمهور نمی گذارند. 
شــرط اساســی، توانمندی جسمی است؛ 
بنابراین مرحوم آقای هاشــمی رفسنجانی 
وقتی توانمندی نداشت، شورای نگهبان به 
وی گفت توانمندی ندارد. در غیر این صورت، 
اگر فردی توانمندی داشته باشد، مانعی برای 
حضورش نیست. مسئله دیگر اینکه، تعریف 
رجل سیاســی باید روشن و مشخص شود. 
ممکن اســت نامزدی باشد که فردی فقیه، 
متدین و مخلص باشد، اما به قول امام نتواند 
کشور را اداره کند؛ به همین علت می فرمایند 
فقه مصطلح برای مرجعیت و رهبری شایسته 
نیست. شخصیت برجسته، کارآمد، فهیم و 
تجربه دار در زمره رجل می آید. رجل مذهبی 
یعنی فردی که در حوزه مذهب و مسائل آن 
چهره برجسته مذهبی و صاحب نظر است و 
رجل سیاسی یعنی فردی که چهره درخشان 

میدان سیاست است.

ابهام در تعریف رجل سیاســی و   
اصالح طلبان  که  شده  دلیلی  مذهبی، 
می گویند شــورای نگهبان در بررسی 
صالحیت ها گزینشــی عمل می کند و 
تفســیر به رأی دارد که همین سبب 
می شود بسیاری از رد صالحیت ها اتفاق 

بیفتد. نظرتان دراین باره چیست؟
مشکل اصالح طلبان، خودشان هستند نه 
شورای نگهبان. مشکل اینجاست که این ها 
باید در بین خودشان کسی را پیدا کنند که 
جزو رجل سیاسی و مذهبی باشد، موضوعی 
در این طیف کم  پیدا می شود یا اصالً نیست. 
از ســوی دیگر باید گفت شــورای نگهبان 
بی حســاب وکتاب به رد صالحیت برخی 
افراد نمی پردازد و عالوه بر آن مرجع قانونی 
بررســی صالحیت ها هم شــورای نگهبان 
اســت؛ بنابراین این ها یا قانون اساســی را 
قبول دارند یا قبول ندارند، اگر قانون اساسی 
را قبول دارند که در آن گفته شــده بررسی 

صالحیت ها و انطباق آن با شرع و قانون بر 
عهده شوراست؛ اما این ها می گویند من به 
قانون اساسی التزام دارم، درحالی که تصریح 
قانون اساسی درباره شورای نگهبان را قبول 
ندارند، پس مشکل از خودشان است و بهتر 
است بروند کسانی را پیدا کنند که شورای 
نگهبان بتواند آن ها را بر اســاس معیارهای 
قانونــی تأیید صالحیت کنــد. در همین 
انتخابات مجلس، مشاهده کردید آقای مجید 
انصــاری که برای اصالح طلبان و مردم یک 
چهره آشناســت، آیا تأیید صالحیت نشد؟ 
آقای محجوب یا جلودارزاده هم همین طور، 
اما چقدر رأی آوردند؟ بنابراین باید ریشــه 

مشکل را در خودشان بیابند.

در انتخابات ریاســت جمهوری 96   
نامزدهای اصول گرا بودیم  شاهد تعدد 
و در حال حاضر هم با گمانه زنی درباره 
حضور افراد مختلف این طیف احتمال 
آن باالست. به نظرتان در انتخابات سال 
آینده چنین تجربه ای تکرار خواهد شد؟

طبیعی اســت که برای انتخابات ریاســت 
جمهوری همیشه تعداد بیشتری از افراد نامزد 
می شــوند، اما انتخابات ریاست جمهوری در 
کشورهایی که نظام حزبی دارند و تنها نامزد 
حزب می تواند به عرصه رقابت انتخابات بیاید، 
به طور طبیعــی محدودیت هایی حزبی در 
معرفی و ورود کاندیداهای بیشتر وجود دارد. 
گرچه در نظام جمهوری اسالمی محدودیت 
حزبی نیست و بدین ترتیب هم حزب می تواند 
کاندیــدا معرفی کند و هم افــراد می توانند 
مستقالً نامزد شوند؛ اما اینکه چه میزان کاندیدا 
داشته باشیم، باید گفت هم فردی و هم حزبی 
می آیند و طبعاً ازآنجایی که تعداد جریان های 
سیاسی بیشتر از یک نفر است، حمایت های 

گسترده ای از افراد خواهد بود.

با توجه به اینکــه برخی انتقادها   
نسبت به اصول گرایان درباره بی توجهی 
بــه جوان گرایــی مطرح اســت، به 
نظرتان عملکردشان در چهره سازی و 

کادرسازی چگونه بوده است؟
نامزدهای اصول گرایان و غیر اصول گرایان را 
مقایســه کنید و ببینید چنین ادعایی آیا از 
شــروع به کار این تشکل ها همین گونه بوده 
است؟ بازرگان نخستین نامزد لیبرال ها که از 
طرف امام)ره( گذاشــته شد، سنش باال بود. 
بنی صــدر مگر چقدر با آقایانی همچون آیت 
تفاوت سنی داشت. آقای ناطق و خاتمی هر 
دو نزدیک به هم سن دارند و موضوع عجیبی 
نیســت. همچنین احمدی نژاد از هاشــمی 
رفســنجانی و دیگرانی که انتخاب شــدند، 
جوان تر و از اصول گرایــان بود. پس از آن هم 
وقتی آقای روحانی آمد در مقابلش والیتی بود 
که این ها هم باز نزدیک به هم هستند؛ بنابراین 
جدای از این مباحث، بستگی دارد توده مردم 

به چه دیدگاه و حزبی توجه داشته باشند.

اسداهلل بادامچیان در گفت وگو با قدس از شرایط انتخابات 1400 می گوید

رجلسیاسیتعریفشود،مدعیانکنارمیروند

قدیم مردم نان نداشــتند بخورند، ولی هرخانواده ای حداقل هشــت تا بچه داشت اما  
امروزه بااین همه پیشرفتی که داریم شکرخدا مردم بچه نمی آورند و ازمخارجش می ترسند.

دولت باید به مردم اعالم کند فرزند بیاورند تا نسل ادامه داشته باشد.اگر همه بترسند پس 
زندگی نکنند، تالش کنیم به هرچی بخواهیم، خواهیم رسید. زندگی شیرین با فرزند است. 

09150001859
قیمت یک منزل 40متری پارســال بوده 50میلیون تومان امسال شده 200میلیون. 

مســئوالن محترم نظارت داشته باشــید و در تمام بازارها متخلفان را جریمه های خیلی 
ســنگینی بکنید تا درس عبرت برای همه این اشخاص بشــود وهمه مردم وجوان های 
رشیدمان بتوانند زندگی و تشــکیل خانواده بدهند.تادشمنان ایران ازحسادت بسوزند و 

بمیرند. 09150002609
ظاهراً مشــکل آقای رئیس جمهور، تعداد زیادی ازمردم هستند که هنوزمی خواهند  

شرافتمندانه زندگی کنند. 09350003571
گرانی ارز و طال و خودرو و ما یحتاج عمومی تابه کی ادامه دارد؟ ما قشر ضعیف بازنشسته  

با حداقل حقوق و اجاره نشین تا به کی باید شرمنده خانواده باشیم که فقط زنده هستند و 
زندگی نمی کنند. 09150005864

اهالی شهرک امام در بهشهر تقاضا داریم که به این محله بیایید و گزارشی مبنی بر  
بی مسئولیتی عزیزان در اداره آب و فاضالب این استان تهیه بفرمایید. 09350009407

پشت پرده دروغ پردازی درباره قصد ایران برای ُکشتن یک مقام آمریکایی

هراس، تروریست را به یاوه گویی انداخت©
سیاســت: در حالی که آمریــکا از هیچ 
اقدامی علیه ایران دریغ نکرده اســت، ولی 
در روزهای اخیر در رسانه ها چنگ و دندان 
به کشــورمان نشــان می دهد. در آخرین 
نمونه روز گذشته رئیس جمهور آمریکا در 
ادامه تهدیدهای پوشالی خود علیه ایران، 
مدعی شــد که هر حملــه ای علیه منافع 

ایاالت متحده را با »شدت هزار برابر« پاسخ خواهند داد!
ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت: »بر اساس گزارش های رسانه ای، ایران احتماالً 
در حال برنامه ریزی یک ترور یا حمله دیگری علیه ایاالت متحده برای گرفتن انتقام 
کشــتن ]سردار[ سلیمانی است که به دلیل برنامه ریزی او برای حمله ای در آینده، 
قتل نیروهای آمریکایی و رنجی که سال ها ایجاد کرد، انجام شد«. وی که گویا انتقام 
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مجروح شدن حدود 100 نظامی آمریکایی 
را فراموش کرده، این گونه ایران را تهدید کرد: »هر حمله ای توسط ایران به هر شکلی 

علیه ایاالت متحده، با حمله ای به ایران با شدت هزار برابر پاسخ داده می شود!«.
به نظر می رسد این لفاظی ها با نزدیک شدن به موعد انتخابات آمریکا یا حتی فرصت 
شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم گیری درباره مکانیسم ماشه و بازگشت همه 

تحریم ها علیه ایران، بیشتر هم بشود.
بــه طور نمونه وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشــته با تکــرار اتهام زنی به ایران از 
کشورهای اروپایی خواســت تا به واشنگتن در تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
کمک کنند و مدعی شد در یک هفته آینده با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم های 

ایران بازمی گردد.
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه »فاکس نیوز« در خصوص 
ادعاهای یک رسانه  آمریکایی مبنی بر طرح تهران علیه یک دیپلمات آمریکایی در 
آفریقای جنوبی چنین به دســت و پا افتاده اســت، ادعایی که پیش از این مقامات 

کشورمان و حتی خود این کشور آفریقایی رد کرده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی نیز در واکنش به این ادعای نشریه آمریکایی 
درباره تهدید ایران برای ســفیر آمریکا در این کشور، ابراز تعجب کرده و گفت این 

کشور هیچ اطالعی در این خصوص ندارد.
مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز شامگاه دوشنبه، در گفت وگو 
با شــبکه ســعودی  »العربیه« گفته است انتظار دارد شــرکای اروپایی آمریکا علیه 
ایران تحریم اعمال کنند. او در ادامه گفت بر این باور اســت، شرکت های اروپایی و 

همپیمانان آمریکا به تحریم های واشنگتن احترام خواهند گذاشت.

برگزاری عزاداری بیت رهبری © روایت نمکی از علت 
بدون حضورعزاداران

تســنیم: ســعید نمکی وزیر بهداشت 
در نشســتی که با حضور رئیس شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه در محل وزارت 
بهداشــت برگزار شــد، ضمن قدردانی از 
حمایت های مقام معظــم رهبری، با بیان 
اینکه به ایشــان عرض کرده بودیم تعداد 
معدودی عزادار می توانند در حسینیه ای که 
ایشان حضور دارند، حاضر شوند، گفت: ایشان فرمودند »چون کارشناسان گفته اند 
مراســم نباید در فضای مسقف برگزار شود، من مکلف به رعایت پروتکل ها هستم«. 
نمکی تأکید کرد: باید به حساسیت های موجود توجه داشته باشیم تا برخی افراد که 
به طور ناجوانمردانه برنامه ریزی کرده اند که مسائل مربوط به کرونا را به پای اسالم، 
محرم، لیالی قدر و ... بنویسند، اجازه این کار را نداشته باشند. البته مردم ما مسائل 
بهداشتی را به خوبی مراعات می کنند، اما سواحل انگلیس و برخی مراکز آمریکا مملو 
از عدم رعایت پروتکل ها هستند؛ ما باید نسبت به این فتنه ها هوشیار باشیم. چون ما 

در لیالی قدر در مساجد، جز همراهی و رعایت پروتکل ها ندیدیم.
وزیر بهداشــت در بخش دیگری از ســخنانش خطاب به معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت گفت: با اعضای ستاد سیاست گذاری ائمه جمعه جلسه بگذارید، فکر کنید 
شرایط همه کشور قرمز است و حداقل نمازگزار را در نظر بگیرید و شرایط نمازگزار 
را از لحاظ سنی و جنسی لحاظ کنید و سخت ترین شیوه نامه های بهداشتی برای 
برگزاری نماز جمعه تدوین شود تا از جمعه 11 مهر در سراسر کشور نماز های جمعه 

برگزار شوند.

 طرح سه فوریتی مجلس ©
برای مقابله با سازوکار بازگشت قطعنامه های گذشته

فارس: تعدادی از نمایندگان مجلــس طرحی را برای مقابله با اقدام های خصمانه 
آمریکا تهیه کرده و خواســتار بررســی ســه فوریتی طرح اقدام متقابل ایران علیه 
فعال ســازی مکانیسم ماشه شده اند. قانون توقف کامل اجرای تعهدات هسته ای در 
قبال بازگشت قطعنامه  های تحریمی سازمان ملل، محور اصلی این طرح است. آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران مســیرهای مختلفی را پیش روی دارد که اگر 
به موفقیت برســد، یا تحریم های تعلیق شده توسط قطعنامه 2231 بر می گردد یا 
تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می شود. در این میان مسیر نخست بازگرداندن 
تحریم ها که آمریکا در قالب پیشــنهاد تمدید تحریم تسلیحاتی به شورای امنیت 
سازمان ملل ارائه داد به دلیل وتو کشور روسیه و چین ناکام ماند، اما آمریکا مسیر 

دیگر بازگرداندن تحریم ها یعنی فعال کردن مکانیسم ماشه را در پیش گرفت.
به گفته طراحان در صورت تصویب این طرح، پس از یک ماه کاری از اجرای کامل 
این قانون، دولت موظف به ارائه گزارش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس بوده و این گزارش در صحن علنی قرائت خواهد شد.

 ابراز نگرانی ایران از فعالیت های هسته ای عربستان ©
در دیدار با گروسی

سیاست: محسن بهاروند، معاون امور حقوقی 
و بین المللی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران که به منظور شرکت در نشست 
شــورای حکام آژانس به وین ســفر کرده، با 
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دیدار و گفت وگو کرد. بهاروند در 
این دیدار، با اشاره به همکاری های گسترده 
ایران و آژانس، بر ضرورت عدم تأثیرپذیری آژانس از فشــارهای سیاسی برخی کشورها 
بــا هدف ایجاد انحراف در تعامالت فیمابین، تأکید کرد. معــاون وزیر خارجه در دیدار 
با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت های غیرشفاف هسته ای عربستان و 
استنکاف این کشــور از پذیرش بازرسان آژانس ابراز نگرانی کرد و همکاری ایران با این 

سازمان را به دور از تأثیرپذیری طرف های ثالث به نفع دو طرف خواند.

 رؤیای انگلیس ©
 برای بازگشت به خاورمیانه 

با ژست های ضد ایرانی
انگلیس، این روباه پیــر از جمله دولت های 
اروپایی اســت که در توطئه های ضد ایرانی 
واشــنگتن در طول چهار دهه گذشــته از 
انقالب اســالمی همواره دوشادوش یانکی ها 
بوده و یکی از ســتون های فشار طرف غربی 
علیه کشورمان به حساب می آید. در آخرین 
مورد از لفاظی های ضــد ایرانی دولتمردان 
لندن، بن واالس، وزیــر دفاع انگلیس اعالم 
کرده ایــن کشــور در ائتــالف منطقه ای 
ایاالت متحده برای مقابله با ایران مشــارکت 
خواهد کرد؛ ائتالفی که پیش تر واشنگتن از 
عضویت تل آویو و ابوظبــی در آن خبر داده 
بود. حال ســؤال این اســت کــه دلیل این 
موضع گیری های ضد ایرانی لندن چیست و 
اینکه جمهوری اســالمی برای پاسخ به این 

یاوه گویی ها چه راهکارهایی پیش رو دارد؟
به نظر می رســد علت اصلی این همراهی 
اســتعمار پیر با سیاســت های آمریکا در 
منطقه  خلیج فارس را در وهله نخســت به 
تداوم رؤیاپردازی لندن در بازگشت شکوه 
گذشــته باید جســت وجو کرد. انگلیس با 
وجود از دســت دادن قدرت گذشته هنوز 
در رؤیای بازگشت به منطقه سنتی نفوذش 
یعنــی خاورمیانه و به ویژه منطقه نفت خیز 
خلیج فارس به ســر می برد. در هنگامی ای 
کــه ایاالت متحــده محور سیاســت های 
کالن و راهبــردی خــود را در مهار چین 
قرار داده و بر این اســاس حضور در شرق 
را اولویــت خود می داند، به نظر می رســد 
لندن با اســتفاده از این فرصت ایجادشده 
و شــاید در یک توافق پشت پرده نانوشته 
با واشنگتن به دنبال پر کردن جای آمریکا 
در خاورمیانه باشــد. شــاید یکی از دالیل 
موضع گیری های ضد ایرانــی دولت لندن 
همین رؤیای بازگشــت به خاورمیانه است 
تا با این گونه سخنان متحدان عرب و رژیم 
صهیونیستی را خشنود نگه دارد. علت دیگر 
موضع گیری هــای ضد ایرانی انگلیس برای 
جلب رضایت مقامات آمریکایی است. لندن 
بعد خروج از اتحادیه اروپا سیاست نزدیکی 
هرچه بیشــتر با آمریکا را در دســتور کار 
خود قرار داده است. در شرایطی که دولت 
ترامپ در چهار سال اخیر از هیچ سیاست 
ضد ایرانی فروگذار نکرده، به نظر می رسد 
مقامات لندن در تالش هستند با این گونه 
اظهــارات دل ترامپ را به دســت آورده و 
بیشــتر به این کشــور نزدیک شوند. دلیل 
سوم این نوع رویکرد لندن را باید در ادامه 
سیاست فشار حداکثری غرب بر کشورمان 
تعریف کرد. ترامپ در سیاســت داخلی و 
خارجی اش شکســت خورده و در آســتانه 
انتخابات به یک برگ برنده نیاز دارد. برخی 
می گویند این برگ برنــده می تواند اعالم 
ســاخت واکسن کرونا باشــد. برخی دیگر 
اعالم عادی ســازی روابط اسرائیل با امارات 
و بحریــن را این برگ برنــده می دانند؛ اما 
عــده ای دیگر هم در تحلیلــی فراتر حتی 
از احتمال انجام یک ماجراجویی از ســوی 
دولت ترامپ در راســتای اهداف انتخابات 
»دونالد« ســخن گفته انــد. اگرچه به نظر 
ســخن گفتن از انجام اقدام نظامی آن هم 
در شرایطی که یانکی ها با مشکالت بسیار 
داخلی و خارجی دست وپنجه نرم می کنند، 
امری بعید به نظر می رســد، ولی درظاهر 
انگلیس با این موضع گیری می خواهد بگوید 

در هر شرایطی کنار آمریکا خواهد بود.
اما اینکه جمهوری اسالمی چه اقدام هایی 
می توانــد در مقابل ایــن بی پروایی لندن 
داشته باشد هم نکته ای مهم است. نخستین 
کارت بــازی کــه ایران بــرای رویارویی با 
سیاســت های غــرب و به ویــژه آمریکا و 
انگلیس در دست دارد، تداوم رایزنی و فشار 
دیپلماتیک در مقابله با این توطئه هاســت. 
واقعیت آن اســت که در صورت تداوم این 
رویکرد خصمانــه و افزایش تنش، یکی از 
طرف هایی که به طورقطــع متضرر خواهد 
شد، اروپاســت. اتحادیه هم از این مسئله 
آگاه اســت و دلیل برخی چرخش های آن 
به تهران هم شاید به همین مسئله مربوط 
باشد. در همین راستا تهران باید رایزنی های 
خود با روســیه، چین و اروپا را گســترش 
دهد. حضور هفته گذشــته مقامات هندی 
و سوئیسی نشــان داد که ایران می تواند از 
نقش بالقوه برخی طرف های سوم هم برای 
مهار دسیسه های غرب استفاده کند. پاسخ 
دیگــر جمهوری اســالمی در مقابل ایران 
هراســی های لندن و واشنگتن، هماهنگی 
بیشتر با کشــورها و ائتالف های خودی و 
همســو است. امروز روســیه و چین نیز به 
شــدت از سیاســت های آمریکا و انگلیس 
گله مند هســتند. این همــدردی می تواند 
این کشــورها را بیش ازپیش به هم نزدیک 
کــرده و در مقابــل غرب موضــع آن ها را 
قدرتمندتر کند. ولی درنهایت مسئله مهمی 
که می تواند چاره نهایی در مقابله با تمامی 
توطئه های غرب باشد، توانمندسازی حوزه 
داخلی است. پیشرفت های حوزه نظامی ما 
نشــان داده در صورت اتکا به ظرفیت های 

داخلی می توانیم بر هر مشکلی فائق آییم.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

مشکل 
اصالح طلبان، 
خودشان هستند 
نه شورای نگهبان. 
مشکل اینجاست 
که این ها باید در 
بین خودشان کسی 
را پیدا کنند که 
جزو رجل سیاسی 
و مذهبی باشد

بــــــــرش

 علی ربیعی در نشســت خبری خــود که به صورت 
حضوری و آنالین با مشارکت خبرنگارانی از استان های 
کشــور برای نخســتین بار برگزار شــد، در واکنش به تهدید 
توییتری ترامپ به اقدام سخت و نظامی در پی ادعای یک نشریه 
آمریکایی در مورد اینکه ایران تالش دارد در تالفی ترور سردار 
سلیمانی سفیر آمریکا در یک کشور آفریقایی را ترور کند، با ابراز 
تأسف از اینکه رئیس جمهور کشوری که داعیه مدیریت جهانی 
و نظم بین المللی را دارد بر مبنای یک گزارش سست و بی اعتبار 
رسانه ای چنین واکنشی که حتی ممکن است سفارشی باشد، 
نشــان می دهد، گفت: این خبر دروغ حتــی بر مبنای ادعای 
سرویس های اطالعاتی و جاسوسی آمریکا هم نبوده و متأسفانه 
در گذشته شاهد بوده ایم که بر مبنای همین اطالعات مخدوش 
و دروغ، آمریکایی هــا به عراق حمله کردند و بعد معلوم شــد 

هیچ کدام از آن ادعاها واقعی نبودند.
ربیعی با تأکید بر اینکه این رفتار به جز بر هم زدن آرامش منطقه 
و دنیا دستاوردی ندارد و شاید هم برای تولید خوراک انتخاباتی 
اســت، گفت: توصیه ما امتناع از ماجراجویی است. خون ریزی 
برای برنده شدن در انتخابات گناهی نابخشودنی است. وی اضافه 
کرد: در خصوص سردار شهیدمان که سردار صلح در منطقه و 

نماد مبارزه با تروریسم را ترور کردید؛ این ننگ شما پاک شدنی 
نیست. آمریکا بزرگ ترین خطای راهبردی خود را مرتکب شده 
اســت و با این کارها نمی تواند جنایت های خود را مخفی کند. 
در صورت هرگونه خطای راهبردی آمریکا پاسخ قاطع ایران را 

خواهد دید.

هشدارتهرانبهبحرینوامارات»
ربیعی در پاســخ به پرسش دیگری در مورد عادی سازی روابط 
بحرین با رژیم صهیونیســتی و تبعات آن هم با تأکید بر اینکه 

دولت ایران ضمن هشدار به هرگونه ایجاد ناامنی در خلیج فارس، 
مســئولیت عواقب آن در این زمینه را متوجه بحرین و امارات 
می داند که پای اســرائیل را به منطقــه باز کردند، گفت: ایران 
هــر گونه عادی کردن روابط را خطای راهبردی و البته موجب 
ارتقای بینش مردم منطقه نسبت به تهدید رژیم صهیونیستی 
می داند. وی خاطرنشان کرد: این اتفاق به صلح و ثبات منطقه 
کمک نمی کند. قطعاً اینکه مقاومت هایی در منطقه شکل بگیرد، 
وجود دارد. مردم حق طلب فلســطین هرگونه عادی ســازی را 
نخواهند پذیرفت. این یک خطای بنیادین اســت که با هدایت 
آمریکا و برای ســتاد انتخاباتی ترامپ انجام می شود، نه منافع 
منطقه. سخنگوی دولت درباره موضع تهران به مذاکرات صلح 
افغانســتان با حضور آمریکایی ها و چشم انداز موفقیت آن هم 
تصریح کرد: تأکید ما شــروع گفت وگــو بین گروه های افغانی 
بــود و آن را مفید می دانیم و حمایت هم می کنیم و امیدواریم 
بدون دخالت خارجی و در یک تفاهم بین همه افغانی ها به ثمر 
برســد. وی افزود: ثبات داخلی و امنیت در افغانستان را تفاهم 
بین االفغانی و بدون مداخله خارجی تأمین می کند، ولی ترامپ 
نگران امنیت مردم افغانستان نیست و باز هم به دنبال انتخابات 

نوامبر است و دنیا اسیر انتخابات ماه نوامبر آمریکا شده است.

سیاستسیاست
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سخنگوی دولت خطاب به آمریکایی ها:

ننگ شما در ترور شهید سلیمانی پاک شدنی نیست
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جام »سردار سلیمانی« در زمین چمن تربیت  بدنی آستان قدس رضوی   آستان: مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی از برگزاری مسابقات فوتبال در رده پایه باشگاهی مشهد با 
عنوان جام »سردار شهید قاسم سلیمانی« از 26 شهریور در زمین چمن این مؤسسه خبر داد. علیرضا تاج فیروز با بیان اینکه این نوع مسابقات برای نخستین بار در رشته فوتبال توسط این مؤسسه ورزشی تدارک 

دیده  شده، گفت: این مسابقات در مدت 10 روز، از روز چهارشنبه 26 شهریورماه در زمین چمن تمرینی این مؤسسه آغاز می شود و تا روز جمعه چهارم مهرماه ادامه خواهد یافت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r

در گفت وگو با یکی از بانوان واقف حرم مطهر رضوی عنوان شد

در کار خیر از یکدیگر پیشی بگیرید©
آرزو مســتأجر حقیقی: وقتی طومار 
بلندباالی نام واقفان صحن و سرای رضوی 
را ورق می زنیــم، نــام بانوان بســیاری به 
چشــم می خورد. بانوانی که امروزه نه تنها 
در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و... نقش چشمگیری دارند بلکه 
در مســیر وقف هم قدم های ارزشمندی 

برداشــته اند. در وقف نامه های آستان قدس رضوی هم نام زنان و مادران دریادل بسیاری 
ماندگار شده است؛ مهربانانی که از مال و دارایی های خود برای مصارف گوناگون از جمله 
خدمت به زائران حرم مطهر امام رضا)ع( گذشتند. در ادامه پای سخن بانو غفاری نسب، 
یکی از واقفه های تهرانی این آستان مقدس می نشینیم تا با داستان وقف او آشنا شویم. 
این بانوی نیک اندیش متولد 1342، یک واحد آپارتمان در پایتخت را در سال گذشته بر 

حرم مطهر رضوی وقف کرد.

چطور شد قدم در مسیر وقف گذاشتید؟  
دیدن مصاحبه های تلویزیونی درباره وقف برایم بسیار جالب بود. در این برنامه ها عنوان 
می شــد وقتی انسان در مسیر وقف قدم گذاشته باشد، پرونده اعمالش با مرگ او بسته 
نشده و حتی پس از فوتش خوبی ها و خیرهای وقفش به پرونده اعمالش سرازیر می شود. 

بنابراین همیشه در این اندیشه بودم در حد توانم وقفی را انجام دهم.

چرا حرم مطهر رضوی را برای وقف آپارتمان خود انتخاب کردید؟  
چند ســالی بود به عنوان یکی از خادمان آستان قدس رضوی خدمت می کردم، بسیار 
شیفته آقا علی بن موسی الرضا)ع( هستم. به طور مثال در گذشته ماهی دو روز از تهران 
برای خدمت در حرم مطهر رضوی به مشهد سفر می کردم. البته امیدوارم این ارادت خالص 
و مخلص باشــد، به درگاه ایشان برسد و از من قبول کنند. وقتی در جمع خادمان این 
آستان ملکوتی قرار گرفتم، این فضای معنوی موجب شد تا حرم مطهر حضرت رضا)ع( را 
برای وقف خود انتخاب کنم. پیش از این ماجرا همیشه در فکر بودم از چه راهی وارد مسیر 
وقف شوم. حتی می خواستم به دفتر موقوفات تهران مراجعه و در حوزه های قرآنی یا علمی 

همچون مدرسه سازی و مسجدسازی وقف کنم.

درباره چگونگی مصارف عواید موقوفه تان توضیح دهید.  
در حال حاضر تولیت این آپارتمان در اختیار خودم است و می توانم از منافع مادی آن به 
ویژه برای پرداخت اقساط وام آن استفاده کنم. پس از درگذشتم، تولیت موقوفه به آستان 
قدس رضوی واگذار می شود. تعیین مصارف عواید موقوفه خود را هم به مدیران آستان 
قدس رضوی واگذار کردم تا طبق تشــخیص آنــان در امر نیازهای ضروری حرم مطهر 

رضوی صرف شود.

آیا برکات این وقف را در زندگی  تان حس کرده  اید؟  
در تالش هستم سالی یک بار جمعی از بانوان متدین حاضر در کالس قرآنم در تهران را به 
مشهدالرضا)ع( بیاورم. پارسال از امام هشتم)ع( خواستم دوباره این توفیق را نصیبم کنند 
که خدا را شکر با وجود مشغله های بسیار، برای سه یا چهارمین بار شرایط سفرمان فراهم 
شد. همچنین معتقدم از آنجایی که نیت وقف این آپارتمان بر حضرت رضا)ع( را پیش از 
خرید آن در دل داشتم، مراحل اداری گرفتن وام خرید آن بسیار سریع انجام شد چنان 
که مشکالت به سرعت حل شده و راه ها برایمان باز می شد. این موضوع برای خودم هم 
باورنکردنی بود. حتی به خوبی به یاد دارم پیگیر اجاره دادن این آپارتمان بودم، اما با وجود 
آنکه آن را به چند امالکی سپرده بودم و فصل خوبی هم برای اجاره بود، اجاره نمی رفت. 
در آن زمان دلم را به امام رضا)ع( سپردم و از ایشان کمک خواستم تا پیش از سفر زیارتی 
خود و دوستان کالس قرآنم، آپارتمان به اجاره برود. جالب است بدانید پیش از حرکت 
قطار به مشهد از امالکی با من تماس گرفتند و خبر دادند مستأجر خوبی پیدا شده است. 
بدین ترتیب پسرم را به نیابت از خودم برای امضای قولنامه فرستادم. همان طور که از امام 
رضا)ع( خواسته بودم پیش از آغاز سفرم این مشکل چندماهه برطرف و آپارتمان با قیمت 
مناسب اجاره شد. خاندان عصمت و طهارت)ع( هیچ کس را مدیون درگاه خودشان نگه 

نمی دارند و حتی بیشتر از آنچه بخواهید هم به شما می دهند.

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی  
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در جمع 
خبرنگاران تأکید کرد: فعالیت هایمان باید در 

شأن انتساب به امام رضا)ع( باشد.
دکترسیدحسن  والمسلمین  حجت االسالم 
وحدتی شبیری در نشست خبری آغاز سال 
تحصیلی و در پاســخ به پرســش خبرنگار 
قدس مبنی بر رویکردهای این دانشگاه برای 
تحقق راهبردهای علمی مقام معظم رهبری، 
مرجعیت علمی در جهان اسالم و کادرسازی 
نیروی انســانی برای مدیریت های مختلف 
آستان قدس رضوی اظهار کرد: این دانشگاه 
چند ویژگی دارد که قابل توجه اســت، ابتدا 
منتسب به تشکیالت امام رضا)ع( و آستان 
قدس رضوی است و طبیعتاً فعالیت های آن 
باید متناسب با این شأنیت و انتساب و در راه 

فرهنگ و معارف رضوی باشد.
شبیری  وحدتی  والمسلمین  حجت االسالم 
ادامه داد: این دانشگاه در بستر حوزه علمیه ای 
به وجود آمد که بیش از 350 ســال قدمت 
دارد. مدرسه میرزاجعفر و مدرسه خیرات خان 
در حدود 350 ســال پیش توسط تعدادی 
از علمای هنــدی و در کنار حرم مطهر امام 
رضا)ع( ایجاد شدند و موقوفات و منابعی هم 
برای این دو مدرســه به صورت پایدار ایجاد 
شد تا به فعالیت علمی ادامه دهند، هر چند 
که در زمان حکومت ستمشاهی پهلوی این 
دو مدرسه به دالیل مختلف تعطیل شد، اما 
پس از پیروزی انقالب اســالمی و به اهتمام 
تولیت فقید مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی این 
دو مدرسه بازسازی و مجموعه دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی تأسیس شد.
وی در بیان ویژگی سوم این دانشگاه گفت: 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی یک دانشگاه 
بخشی است و با دانشگاه های دولتی و دیگر 
دانشگاه ها متفاوت است. این دانشگاه متعلق 
به آســتان قدس رضوی است و تالش دارد 
تا نیازهای مورد درخواست این تشکیالت را 
تأمین کند و این نیازها در زمینه های فکری، 
علمــی، تربیتی، فرهنگی و... بــوده و دامنه 

گسترده ای دارد.
وحدتی شبیری  والمسلمین  حجت االسالم 
در ادامه به تالش بــرای تحقق راهبردهای 
علمی مورد نظر مقام معظم رهبری اشاره و 
خاطرنشان کرد: پرواضح است که این دانشگاه 
با توجه به انتساب به آستان قدس رضوی باید 
یکی از مهم ترین اهدافش تالش برای تحقق 
منویات و راهبردهای علمی و فرهنگی رهبر 
معظم انقالب اســالمی و در رأس آن تمدن 
نوین اســالمی باشــد. ما معتقدیم یکی از 
بهترین مکان ها برای تهیــه نرم افزار تمدن 
نوین اسالمی، همین دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی است.

توجه به مؤلفه وقف، احسان و نیکوکاری»
این مقام مسئول به یکی از مؤلفه های مرتبط 
بــا این پژوهش هــا به نام وقف، احســان و 
نیکوکاری اشــاره و یادآور شد: آستان قدس 
رضوی به عنــوان بزرگ ترین نهاد موقوفاتی 
جهان اسالم می تواند با رعایت مسائل شرعی 
و قانونی و با استفاده از ظرفیت های موجود 
در نهاد وقف، بسیاری از مشکالت را بررسی 
و راه حــل آن را ارائه کند. به عنوان مثال: با 
تعامل و هماهنگی با نیکوکاران و افراد خیر 
و ارائه مشاوره های الزم می توان نیت واقفان و 
زمینه هزینه کرد و مصارف موقوفات را در حل 
مشــکالتی مانند بیکاری جوانان، مشکالت 

خانوادگی و... سوق داد.
رئیس این دانشگاه همچنین به تشکیل مرکز 
تخصصی وقف، نذر و زیارت در این دانشگاه 
در راستای توجه به تمدن نوین اسالمی اشاره 
و بیــان کرد: در این مرکز نیازهای آســتان 
قدس رضوی در کارگروه های مشخص مانند 

کارگروه زیارت و... مورد بررسی و ارائه طریق 
قرار می گیرد. ما معتقدیم که مسئله زیارت 
تنها نباید به آمدن بــه حرم مطهر خالصه 
شود بلکه باید برای ارتقای معنوی و معرفتی 
زائران در راستای شناخت صحیح و درست 
مقام امام معصوم)ع( تالش شــود و یکی از 
بهترین مکان ها برای ایــن موضوع، همین 

دانشگاه است.

به دنبال تشکیل هسته حوزوی هستیم»
حجت االســالم وحدتی شــبیری در بخش 
دیگری از ســخنانش به موضوع تشــکیل 
هسته حوزوی در این دانشگاه اشاره و اظهار 
کرد: در راستای همین فعالیت هایی که بیان 
شد، به دنبال تشکیل یک هسته حوزوی با 
موافقت و پشتیبانی تولیت معزز آستان قدس 
رضوی در این دانشــگاه هستیم تا با نظارت 
و برنامه ریزی های مرتبط با حوزه های علمیه، 
این هســته بتواند مجتهدان و علمای دینی 
آگاه به مقتضیات زمان و شــرایط کشــور و 
جهان را برای داخل و خارج از کشور تربیت و 
تأمین کند. وی ادامه داد: اگر امروز در کشور 
نیازمند وجود فقیه در نهادهایی مانند شورای 
نگهبان، قوه قضائیه، وزارتخانه های مرتبط و... 
هستیم که آگاه به مقتضیات روز و در عین 
حال آگاه و متخصــص در اصول و معارف و 
آموزه های دینی باید باشند یکی از مهم ترین 
مکان ها برای تحقق این امر، دانشــگاه علوم 
اســالمی رضوی اســت که از طریق همین 

هسته حوزوی باید انجام شود.

اهتمام به مرجعیت علمی و کادرسازی»
رئیس این دانشــگاه در بخــش دیگری از 
سخنانش به موضوع توجه به مرجعیت علمی 
و کادرسازی برای مدیریت های آستان قدس 
رضوی اشاره کرد و افزود: یکی از فعالیت های 
این دانشــگاه در مرکز وقف، نــذر و زیارت، 
توجه به موضوع مدیریت اجرایی وقف است 
که از این لحاظ اهمیت دارد که بســیاری از 

فعالیت های این آستان مبارک با این موضوع 
مرتبط است، در همین راستا در پی راه اندازی 
رشته های تحصیلی مرتبط با وقف بوده که 
موافقت اصولی از وزارت علوم را دنبال کرده 
و تالش می کنیم رشــته فقه و حقوق وقف 
و رشــته مدیریت اجرایی وقــف در مقطع 
کارشناسی ارشد را در این دانشگاه راه اندازی 
کنیم تا دانشجویان دانش آموخته در این گونه 
رشته ها بتوانند نیازهای آستان قدس و حتی 
نهادهای مرتبط با وقف مانند سازمان اوقاف 

را برطرف کنند.
این مقام مسئول در زمینه مرجعیت علمی 
نیز خاطرنشان کرد: ما تالش برای رسیدن به 
مرجعیت علمی را یکی از راهبردهای علمی 
مقام معظم رهبری می دانیم و تالش می کنیم 
با توجه به امکاناتی کــه داریم در بعضی از 
حوزه هــا بتوانیم نیازهای کشــور را برطرف 
کرده و حتی نگاهی هم به جهان اســالم و 
سایر نقاط دنیا داشته باشیم که یکی از این 
حوزه ها، مرجعیت علمی شدن در حوزه وقف، 

زیارت، احسان و نیکوکاری است.

وقف ترمیمی در خدمت جامعه اسالمی»
حجت االســالم وحدتی شــبیری در بخش 
دیگری از سخنانش به موضوع وقف ترمیمی 
بــه عنوان یــک مطلب و موضــوع مهم در 
زمینه جرم زدایی و کاهش ورودی پرونده ها 
به محاکم قضایی اشــاره کرد و افزود: وقف 
ترمیمی نهادی اســت که آغاز کارش از این 
دانشگاه شروع شد. موضوع عدالت ترمیمی، 
در حقوق کیفــری وجــود دارد و نباید به 

مجرمان با نگاه انتقام جویانه نگریسته شود.
وی ادامــه داد: حکومت باید بــا نگاه الهی و 
آموزه های دینی و تأســی به ســنت و سیره 
حضرات معصومین)ع( در زمینه اصالح افراد 
خطاکار و جرم زدایی فعالیت کند و با همین 
هدف مرکز وقف، نذر و زیارت این دانشگاه با 
اهتمام به موضوع وقف ترمیمی تالش دارد تا 
ایــن مطلب بیش از پیش در بین نیکوکاران، 

خیران و واقفان برای اصالح افراد مجرم، ایجاد 
صلح و مصالحه بیــن طرفین دعوا و کاهش 
پرونده های ورودی به محاکم قضایی جایگاه 
خود را پیدا کند. وی در این زمینه پیشــنهاد 
تشکیل نهاد داوری رضوی به اسم تشکیالت 
مقدس امام رضــا)ع( را ارائه کرد و افزود: اگر 
این موضوع مورد تأیید و موافقت تولیت آستان 
قدس رضوی قــرار گیرد بــا رعایت موازین 
شرعی و قانونی می توان از این طریق بسیاری 
از اختالف ها و پرونده های بین افراد جامعه را با 

رعایت اصول شرعی حل و فصل کرد.

آغاز فعالیت »زبان آموزی« با هدف »
رساندن کالم امام رضا)ع( به جهان

وحدتی شــبیری از آغاز فعالیت مرکز تازه 
تأسیس »زبان آموزی« دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی در ترم جدید خبر داد 
و اضافه کرد: هدف دانشــگاه 
از تأسیس مرکز زبان آموزی، 
تربیت مبلغــان به زبان های 
فرانسوی،  روسی،  انگلیسی، 
آلمانی و... برای انتقال معارف 
ناب رضوی و رســاندن کالم 
امام رضــا)ع( به مردم جهان 
خصــوص  در  وی  اســت. 
خوابگاه هــای  بازگشــایی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
علمیه  مدرســه  جملــه  از 
میرزاجعفر و خیرات خان در 
ترم جدید گفت: دانشجویانی 
که به  صورت حضوری در ترم 

جدید دانشگاه تحصیل می کنند اغلب ساکن 
شهر مشهد هســتند که نیازی به خوابگاه 
ندارند امــا دانشــجویان مقطع تحصیالت 
تکمیلی که در حال تکمیل پایان نامه هستند 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و به  صورت 
محدود خوابگاه در اختیار آن ها قرار می گیرد 
ولی تصمیمی برای بازگشــایی خوابگاه های 

دانشگاه نداریم.

 یکی از فعالیت های 
دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی در 
مرکز وقف، نذر و 
زیارت، توجه به 

موضوع مدیریت 
اجرایی وقف است 

که بسیاری از 
فعالیت های آستان 
قدس رضوی با آن 

مرتبط است

بــــــــرش

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در نشست خبری آغاز سال تحصیلی:

فعالیت هایمان باید در شأن انتساب به امام رضاj باشد
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ادامه توزیع کمک های مؤمنانه ©
بین نیازمندان در کرمان 

آســتان: همزمان با روزهای عزاداري ســرور و 
ســاالر شــهیدان و به همت کانــون خادمیاران 
رضــوي بقیه اهلل)عج( توزیــع کمک هاي مؤمنانه 
بین خانواده هاي محروم منطقه شــرف آباد کرمان 

همچنان استمرار دارد.
حســین رحماني، مســئول کانون بقیه اهلل)عج( 
خادمیاران رضوي شــهر کرمان گفت: هر سال 
خیــران این منطقــه در قالب نــذري اقدام به 
توزیع نذورات خــود مي کردند که با هماهنگي 
انجام شــده و در راستاي رســیدن این نذورات 
بــه نیازمندان واقعي جامعه به همت خادمیاران 
رضوي کانون بقیه اهلل)عج( در این روزها بیش از 
2هزار وعده غذا بین خانواده هاي واجد شرایط و 

محروم این منطقه توزیع شد.
وی در ادامه افزود: در راستاي تحقق منویات مقام 
معظم رهبري از زمان بروز کرونا حداقل پنج مرحله 
بسته حمایتي به مناسبت هاي مختلف از جمله عید 
غدیر و ماه مبارک رمضان در قالب سبد کاال با حفظ 
شأن و کرامت این عزیزان توزیع شده است. وي ابراز 
امیدواري کرد این خدمات کوچک اما صادقانه مورد 
رضاي حضرت ثامن الحجج)ع( واقع شود و تداوم و 

استمرار بیشتري داشته باشد.

 ساخت دو واحد مسکونی ©
و 6 چشمه سرویس بهداشتی در بم 
آستان: خادمیاران رضوی شهرستان بم دو واحد 
منزل مسکونی و ۶ چشمه سرویس بهداشتی برای 
خانواده های بی بضاعــت و نیازمند احداث کردند. 
محمود مهدوی، مسئول کانون خادمیاران رضوی 
شهرستان بم عنوان کرد: در راستای انجام خدمت 
کریمانه و به منظور رسیدگی به مشکالت معیشتی 
نیازمندان دو واحد مسکونی ۶0 متری برای افراد 
بی بضاعت ساخته شد. وی افزود: با همت خادمیاران 
روســتای پشــت رود بم و پس از شناسایی افراد 
نیازمند نسبت به ساخت این واحدهای مسکونی 

با هزینه ای افزون بر 500 میلیون ریال اقدام شد.
مهدوی تصریح کرد: همچنین به دنبال ســاخت 
واحدهای مســکونی تعداد ۶ چشــمه سرویس 
بهداشــتی با هزینــه 120 میلیون ریــال برای 
خانواده های نیازمنــد و محروم منطقه که از قبل 

شناسایی شده بودند ساخته شد.

تجلیل از خادمیاران کانون های ©
خدمت رضوی شهرستان چالدران

آســتان: در مراسمی با حضور مســئول کانون 
خادمیاری شهرستان چالدران از روحانیون خادمیار 

مبلغ این شهرستان تجلیل به عمل آمد.
حیدر قلج خانی، مسئول کانون خادمیاری رضوی 
شهرستان چالدران در مراسم تجلیل از خادمیاران 
تبلیغی، با اشــاره به ابعاد علمی و شخصیتی امام 
رضا)ع(، بیان کرد: علم بیکران و جامعیت و سلطه 
علمی حضرت امــام رضــا)ع( از مهم ترین ابعاد 
شخصیتی ایشان است و بدین سبب است که لقب 

عالم آل محمد)ع( را به آن حضرت دادند.
وی بــا بیــان اینکه ترویــج ســیره رضوی و 
معرفت شناســی نیاز جامعه امروز است، تصریح 
کرد: سیره  امام رضا)ع(، به مثابه منبع عظیمی 
برای تولید و طراحی الگوهای فرهنگی اســالم 
بوده و می تواند بــه عنوان الگوی فرهنگی مورد 

استفاده قرار گیرد.
قلج خانی به اهمیت جایگاه خانواده در سیره رضوی 
نیز اشــاره کرد و افزود: در فرهنگ جامع رضوی، 
خانواده از جایگاه واالیی برخوردار اســت و سیره 
عملی امام رضا)ع( در تمام زوایای زندگی می تواند 
بهترین الگو برای سبک زندگی باشد و می توان با 
تأسی به این فرهنگ و بهره گیری از آموزه های آن 
بسیاری از مشکالت مربوط به خانواده را در جامعه 
حل کرد. گفتنی است، در پایان این مراسم از چهار 
روحانی تبلیغی خادمیار شهرستان چالدران تجلیل 

به عمل آمد.

سرزمین آفتاب

گفت وگو

خبر
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به دنبال گسترش و تخصصی شدن رشته ها هستیم
رئیس دانشگاه علوم اســالمی رضوی به توسعه و تخصصی شدن 
رشته های تحصیلی این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: رشته های 
قدیمی این دانشگاه که در مقاطع مختلف تحصیلی و در طول سالیان 
مختلف و با تالش و کوشــش مدیران قبلی این نهاد مقدس ایجاد 
شــده اند، حذف نمی شــوند اما به دنبال تخصصی شدن رشته ها و 

نیازهای روز آستان قدس رضوی هستیم.
حجت االسالم والمســلمین وحدتی شــبیری افزود: برای کسب 
مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط و گســترش و تخصصی شــدن 
رشــته ها در زمینه هایی مانند: زیارت، وقف، مدیریت اجرایی وقف، 
حقوق عمومی، مدیریت، فرهنگ و ارتباطات و تبلیغ، تاریخ تشیع 
و... که نیاز آستان قدس و سایر نهادهای مشابه است تالش می کنیم.

وی همچنین به برگزاری اختصاصی آزمون ورودی این دانشگاه با 
هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور اشاره و بیان کرد: امسال 

در 20 نقطه کشور و با کمک جهاد دانشگاهی و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی آزمون این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکترا و با حضور حدود 3هزار و 500 داوطلب )در مجموع در سه 
مقطع( برگزار شد که پس از طی مراحل گزینش، مصاحبه و... افراد 
منتخب برای تحصیل برگزیده خواهند شد. وی تأکید کرد: تعداد 
دانشجویان شاغل به تحصیل این دانشگاه در حال حاضر حدود یک 
هزار و 200 نفر بوده که در سالیان گذشته البته حدود ۶0 دانشجو از 

کشور سوریه هم در این دانشگاه حضور داشته اند.
راه اندازی  کرسی های علمی، کنفرانس های درسی، امور تحقیقاتی و 
پژوهشی، فعالیت در مرکز مهارت آموزی دانشگاه، حضور بیشتر در 
اماکن متبرکه حرم مطهر برای ارتباط نزدیک تر با زائران، توجه به 
تبلیغ سنتی و تبلیغ نوین و... از دیگر مواردی است که رئیس دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی در سخنان خود به آن ها اشاره کرد.
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موضوع مناقصه : حفاظت فیزیکی   
 اداره کل غل��ه و خدم��ات بازرگانی خراس��ان رضوی در نظر دارد بخش��ی از حفاظت فیزیکی خود در 
س��طح استان   را به ش��رکت های دارای ش��رایط زیر واگذار نماید لذا  از شرکت هایی که تمایل به 
ش��رکت در مناقصه را دارند تقاضا میش��ود جهت کسب اطالعات و اخذ مدارك مربوطه به شرح ذیل 

به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند:
� ارائه معرفی نامه از سوی نیروی انتظامی مبنی بر دارابودن رده حفاظتی

- ارائه گواهینامه صالحیت از اداره کار) کد خدمات عمومی ( رتبه حداقل 7
- ارائه گواهینامه ایمنی پیمانکاران

- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 97 
ش��ماره  بحس��اب  مناقص��ه  در  ش��رکت  س��پرده  بعن��وان  700,000,000ری��ال  مبل��غ  واری��ز   -
IR 390100004001058206373747 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به نام شرکت 
م��ادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا ارائه ضمانتنامه بانکی 3 ماهه و قابل تمدید 3 ماه دیگر 

.بدیهی است ارائه چک های عادی و یا سایر طرق دیگر ارائه سپرده مورد قبول نمی باشد.
� مدت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( : ازتاریخ انتشار آگهی 

،  26 /99/06 تا مورخ 99/06/29 به مدت 4 روز می  باشد.
� مدت بارگذاری اس��ناد مناقصه:  بارگذاری پیش��نهادات حداکثر به مدت 10 روزتاس��اعت 13 روز              

سه شنبه  مورخ 99/07/08 می باشد. 
� تاریخ بازگش��ایی پاکت های مناقصه روز س��ه شنبه 99/07/08 رأس ساعت 13/30 در محل دفتر 

مرکزی اداره کل.
� حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در جلسه آزاد است .

نشانی : 
� مش��هد � ک��وی ط��الب � چه��ارراه س��یلو � اداره کل غل��ه و خدم��ات بازرگان��ی خراس��ان رض��وی  �                                   

امور قراردادها –تلفن32722019 

آگهی مناقصه  )نوبت دوم(

اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی  

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق 
که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 

700786948623 بانك شهر. 
 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اس��ناد به حساب 700785313795 نزد 
بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 

5- متقاضی��ان می توانند از تاریخ انتش��ار آگه��ی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره 
امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم 

مراجعه نمایند.
6- در هر صورت مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه مالك فروش اس��ناد و  متعاقبًا عقد 

قرارداد خواهد بود.
7- توضیح اینکه به غیر از س��پرده ش��رکت در مناقصه کلیه اس��ناد و مدارك مربوط به 

پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.

8- الزم ب��ه ذک��ر اس��ت هن��گام خری��د اس��نادارائه پروانه کس��ب ی��ا نمایندگ��ی مجاز ،                           
معرف��ی نامه ممهور به مه��ر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخری��ن آگهی تغییرات اعضای 

شرکت، کد اقتصادی  الزامی میباشد.
9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را 

تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
 10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11-پیش��نهادات م��ی بایس��ت در پاکتهای مج��زا )الف-ب-ج( الك و  ممه��ور به مهر 
ش��رکت ش��ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روز 
یک شنبه مورخ 99/7/6  به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری 

کرج تحویل داده شود.
 12-پیش��نهادات رس��یده در م��ورخ 99/7/7 در کمیس��یون عال��ی معامالت ش��هرداری 

کرج)دفتر شهردار(  مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا 
به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

در بازدید از این معاونت انجام شد 

 رسیدگی تولیت آستان قدس رضوی ©
به تقاضای مردم از معاونت امالک و اراضی 

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی از 
معاونت امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضوی بازدید و ضمن خداقوت به کارکنان، 
وضعیــت موجــود این معاونــت و نحوه 
رســیدگی به امور مراجعان و پرونده ها را 

مورد ارزیابی قرار داد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 

ساعات ابتدایی صبح دیروز با حضور رئیس بنیاد بهره وری موقوفات، از معاونت امالک 
و اراضی آستان قدس بازدید و ضمن گفت وگو با کارکنان و مراجعان در جریان مسائل 
موجود قرار گرفت. در این بازدید تعدادی از مراجعان نســبت به روند رســیدگی به 
پرونده های اراضی آستان قدس گالیه هایی را مطرح کردند که با دستور تولیت آستان 

قدس رضوی پرونده آن ها مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین مروی سپس تذکرات و دستوراتی در رابطه با تسهیل امور 
برای انجام کار در کمترین زمان ممکن و تکریم ارباب رجوع با توجه به شرایط کرونایی 

صادر و نسبت به فراهم سازی امکانات الزم برای حفظ سالمت کارکنان تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در این بازدید به معاون امالک و اراضی بنیاد بهره وری 
موقوفات آســتان قدس رضوی دســتور داد تا با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن 

شرایط و مفاد قانونی تا حد امکان برای رفع مشکالت با مردم مساعدت شود.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین دستوراتی را نسبت به دیجیتال سازی امور معاونت 
امالک و اراضی در راستای افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان صادر کرد.
گفتنی اســت، در این بازدید تولیت آستان قدس رضوی نحوه برخورد و پاسخگویی، 
ســرعت و دقت در انجام کار ارباب رجوع توســط کارکنان را مورد بررسی قرار داد و 

دستوراتی در این خصوص صادر شد.
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 ترجمه و شرح کتاب »الحکمة« ابن عربی منتشر شد  اندیشه: علی شالچیان ناظر، مترجم و مفسر  ترجمه و شرح کتاب »الحکمة« ابن عربی، پژوهشگر مطالعات عرفانی و آثار ابن عربی است و به گفته او، 
این کتاب برای عموم عالقه مندان و افرادی که می خواهند با دیدگاه های ابن عربی آشنا شوند، توسط انتشارات سلوک ما منتشر شده است. شالچیان ناظر، با بهره گیری از بیش از ۲۸۰ کتاب مرجع، به ترجمه و شرح این 

کتاب پرداخته و بر این باور است که بسیاری از سخنان  ابن عربی، در ظاهر شبیه به سخنان عارفان و سالکان دیگر است؛ اما معنای مورد نظر او با بسیاری از آن ها فرق هایی بنیادین دارد.

برشی از کتاب »فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها« به انتخاب مترجم

 کار خیرخواهانه سلبریتی ها ©
بخش جدایی ناپذیری از نظم نولیبرال جهانی است

اندیشه: تناقض های فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها در پیش چشم همه 
کسانی که آن ها را می بینند آشــکارند و با وجود این، چنین تناقضاتی به آسانی 
توجیه می شوند. من با اســتفاده از آرای ژیژک این پدیده را »سرمایه داری بدون 
کافئین« می نامم - گونه ای سرمایه گذاری انسانی سازی شده که می تواند انباشت 
عظیم ثروت و نابرابری شــدید جهانی را با توســل به کار خیر در حوزه بدترین 
تجلی های چنین نابرابری، کنار هم نگه دارد- پس، کردارهای بیرحمانه کســب و 
کار در کنار »مسئولیت اجتماعی« شرکتی قرار می گیرد؛ کارگاه هایی که کارگرانش 
بَرده اند و جنگل هایی که از ته تراشیده می شوند در کنار خرید »اخالقی« و »سبز« 
قرار می گیرند و ویرانی اجتماعی و بحران اجتماعی شــانه به شــانه »دلسوزی« 
سلبریتی ها می ایستند. تلویح مهمی که در کل این کتاب بر آن تأکید خواهم کرد 
این اســت که این فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی هاست که به سرمایه داری 
بدون کافئین کمک می کند و هر کاری از دســتش برآید برای تثبیت نظام انجام 
می دهــد و نمی گذارد نظام ســرمایه داری از کنترل خارج شــود. از این رو، کار 
دهشگری ســلبریتی ها بخش  جدایی ناپذیری از نظم نولیبرال جهانی است: این 
کار کمک می کند بنیان های چرکین نظم نولیبرال جهانی پوشانده شود و به عنوان 
یک »تور ایمنی برای ادامه حیات ]سرمایه[« عمل می کند )دونینی، 2002: 261(.

 دیوید بریون دیویس می گوید: شــکل های امروزین فعالیت های انسان دوســتانه 
محصول توسعه سرمایه داری و جامعه بازاری بورژوایی است. خاستگاه های )غربی( 
آن ها ریشــه در جنبش های »اخالقی« ســده نوزدهم مانند جنبش ضد شــکر 
و جنبــش ضد برده داری دارد که در آن می بینیم مثــالً زنان خانه دار بریتانیایی 
و گروه های کلیســای مســیحی کارزارهایی را علیه شکر و چای سازمان دادند تا 
رودرروی کشــاورزی بردگان بایســتند. اما همان طور که دیویس نشان می دهد، 
اگرچه چنین جنبش هایی در لغو کار بردگان کوشــیدند، با بی میلی به استفاده از 
کار روزمزد تن دادند و به نیازی که در کل اقتصادهای سنتی غربی برای دور شدن 
از کار بردگان بود خیانت کردند )در این زمان کار بردگان دیگر به لحاظ اقتصادی 

امکان حیات نداشت(.
 تظاهرهای نوع دوســتانه آن به وســیله چند عنصر همراه آن آشــکار می شوند: 
تمایل آن به تبلیِغ هم برند ســلبریتی و هم تصویر یک کشور )غربی( »دلسوز«؛ 
جایگاه محکم آن در یک ماشین بازاریابی و تبلیغ که خواهی نخواهی به پیشبرد 
ســرمایه داری شرکتی کمک و همان »فقری« که می خواهد درمان کند را بیشتر 
می کند؛ پشــتیبانی آن از یک نظام سیاسی لیبرال »پسامردم ساالر« که در تمام 
تمایالت و اهداف خود به شدت عوامگراست و به وسیله نخبگان ناپاسخگو هدایت 
می شود و استفاده و سوءاستفاده آن از جهان سوم و تبدیل کردن آفریقا به صورت 
خاص به یک پس زمینه برای پرستش قهرمانان جهان نخست و یک زمینه مملو 
از آرمان ها و خیال پردازی های انسان دوستانه. در این بین، می خواهم بر نکته مهم 
ژیژک درباره همدســتی ما در ایــن کار ایدئولوژیک تأکید کنم: ما، هم به عنوان 
مخاطب و هوادار و هم به عنوان منتقد و نکوهش گر به آسانی به زندگی خود ادامه 
می دهیم و خیالمان راحت اســت که کسی به جای ما کار خیر می کند و نیازی 

نیست که ما خودمان درگیر این کار شویم.
 ستارگان، تجسد خواسته انسان دوستانه ما هستند و ما با واگذار کردن این کار به 
آن ها، خیالمان از بابت انجام شدن کار خیر راحت می شود و حتی احساس نیکوکار 
بودن به ما دســت می دهد. در عوض، می توانیم سراغ بدبختی ها و گرفتاری های 
روزانــه خودمان برویم بدون اینکه ســر خود را با مســائل نابرابری و قحطی درد 
بیاوریم. می توانیم از تماشــای رویدادهای »سرگرمی-دهشگری« مانند الیو 8 یا 
آیدول گیوز بک لذت ببریم؛ این رویدادها این توهم را به وجود می آورند که واقعاً 
یک کار انسان دوستانه انجام می شود. انگار ما هم با تماشای این رویداد داریم کاری 
انجام می دهیم. سلبریتی ها ما را از دردسر نیاز به تغییر جهانمان نجات می دهند 
و به ما امکان می دهند بدون رویارو شــدن با مشکالت جهانی، به صورت نیابتی 
انسان دوست باشیم. این کار ما را از احساس شرم و ناچاری ناشی از تماشای تراژدی 

کودکان گرسنه و خانواده های پریشان هم نجات می دهد.

 اندیشــه/ محســن فاطمی نژاد  
کاپیتالیسم همچون موجودی هوشمند که 
به طور مدام در حال بازسازی و بازآفرینی 
یا به تعبیر بهتر به روز کردن خود اســت 
انسان ها را به یک ابژه همیشگی بدل کرده 
اســت و از فکر و ذهــن آن ها نیز بردگی 
می کشد. این رژیم سرمایه داری، انسان ها را 
در حد یک ماشین و ابزار فروکاهیده است 
و سعی می کند هر آنچه این 
ماشین  مثابه  به  انسان های 
را مانع می شود و عقب نگه 
می دارد با فنون روانکاوی و 
روان شناسی برطرف کند و از 
این بدن ها تا حد ممکن برای 
بهره کشی  ثروت  انباشــت 
کند. اینجا کاپیتالیســم در 
ســاحت یک کارفرما سعی 
می کند با مباحث انگیزشی و 
موفقیت که به خوبی »خیال 
خام خودیاری« خوانده می شود کارگرانش 
را ســرپا نگه دارد. »شادی« نیز به عنوان 
یکی از همین مؤلفه ها چیزی نیســت که 
کاپیتالیسم به سادگی از کنار آن عبور کند 

و آن را در خدمت خود نگیرد.
 امروز بودن یک مشــاور ارشــد شــادی 
در شــرکت های بزرگ امــری ضروری و 
عادی اســت تا به وســیله آن ها از شادی 
همــه در محیــط کار اطمینــان حاصل 
کنند و با تمهیداتی، شــادی را در سراسر 
سازمانشان توسعه دهند تا ماللی را که در 
محیط های کاری وجود دارد از بین ببرند. 
مثالً تیم اسمدلی در مقاله ای در گاردین 
از مدیرعامل شرکت زاپوس که نویسنده 
»به ارمغان آوردن شادی« است، صحبت 
می کند؛ تونی هسیه توصیه می کند باید 
10 درصــد نیروی کار که کمترین میزان 
شــادی را دارند اخراج کنید تا کارمندان 

»فوق العاده متعهد« شوند.
شادی مسئله مرکزی مدیریت اقتصادی را 
هم شکل می دهد؛ مدیریت شادی میزان 
قابل توجهی از مباحث را در کنفرانس های 

تــد، در اجالس داووس و اندیشــکده ها و 
غیره به خود اختصاص داده است. امروزه 
که بیش از هر زمان شاهد تغییر سیاست ها 
و کســب و کارها هستیم باید از شادی به 
عنوان یکی از عناصر اصلی سیاســت های 
نولیبرالی معاصر یاد کنیم. ســرمایه داری 
متأخر به عنوان شکلی از سلطه بر زندگی 
که با هژمونی تولید غیرمادی و اهمیت کار 
بازتولیدی در کنار کار تولیدی شــناخته 
می شود، ســعی دارد با تمهیدات زیست 
سیاســی و تکنولوژی های کنترلی امیال 
و احساســات، کنش ها و روابط اجتماعی 
افــراد را بــرای افزایش ســود بــا کاال و 
ســرمایه باز قلمروگذاری کند. با توجه به 
این زمینه و پویش های جدید کاری مثل 
اقتصاد دسترسی یا تسهیمی و نگاهی به 
حوزه هایی چون اقتصاد رفتار، روان شناسی 
انسان گرایانه و... می توان از اقتصاد سیاسی 

شادی صحبت کرد.
ویلیام دیویس، جامعه شناس و اقتصاددان 
انگلیســی کتابی با نام »صنعت شادی« 
نوشته است؛ این کتاب این مسئله را برای 
ما روشــن می کند که چگونه کارفرمایان 
و شــرکت ها به علــم و اندازه گیری روی 
آوردند تا بر میزان شادی کارکنانشان تأثیر 
بگذارند. در اصل کارفرمایان با سازماندهی 
شــادی و یکی از احساسات انسانی برای 

تحمیل دستوراتشــان استفاده می کنند. 
این کتاب ظرفیت کاپیتالیسم برای تبدیل 
شادی به کمیت و داده های تولید و فروش 
و اســتفاده از این احساس برای محاسبه 
عقالنی و باال و پایین کردن ســود و زیان 

اقتصادی شرکت ها را نشانمان می دهد.
شرکتی مثل گوگل کرسی درون سازمانی 
نشــاط را ایجاد کرده است. این کرسی و 
متصدی آن، مســئول گسترش احساس 
همدلی در شرکت هســتند. این موضوع 
فقط محدود به افراد در حال کار نیســت؛ 
امروزه بــه افراد بیکار هم آمــوزش داده 
می شود چگونه شــادی های خود را برای 
پیدا کردن کار از دست ندهند و یا در لندن 
به افراد بی خانمان که به زور از خانه هایشان 
رانده شده اند یاد داده می شود که چگونه 
از لحاظ عاطفی زندگی همراه با شادمانی 

را ادامه بدهند.
نویســنده صحبت می کند کــه چگونه 
شــرکت هایی چون جوبون یا فیت بیت 
با راهبرد های شــادی و رفاه محل کار، 
مشــاوره های عاطفــی، توصیه هایی در 
خصوص رژیم غذایی و اموری که از این 
دست هستند، تمایز میان آنچه در محل 
کار انجام می دهیم و نحوه وجودمان به 
عنوان انسان را از بین می برند. نویسنده 
نشان می دهد رویکرد علم عصب شناسی 

و اقتصاد شادی که موجب تغییر فهم ما 
از شادی و فروکاستنش به واکنش های 
فیزیکی و شــیمیایی مغز شــده اند چه 
کمکــی به این روند کــرده و آن را نقد 

می کند.
ویلیام دیویس نشان داده است این شیوه 
کنترل و اداره در محیط کار چگونه سبب 
تضعیف تبیین های مــردم درباره زندگی 
و احساساتشــان شــده است و همچنین 
نویســنده معتقد اســت ایجــاد چنین 
فرهنگی در محیط کار است که می گوید 
تو باید تمــام وجودت را صرف شــغلت 
کنی و بنابراین شرکت هم باید تمام ابعاد 

شخصیتت را پرورش دهد.
کتاب صنعت شادی ویلیام دیویس را باید 
در کنار کتاب »ثروت مشــترک« مایکل 
هارت و آنتونیو نگری مطالعه کرد. ویلیام 
دیویــس، به خوبی شــکل دادن فرهنگ 
ســاعات کاری باال، فضای بســیار رقابتی 
راهبرد شــرکت ها و کارفرمایــان را به ما 
نشان می دهد و درباره چگونگی تحریک 
عواطــف، تغییر و نظارت آن ها و ســپس 
ادغامشــان در راهبرد هــای مدیریتی و 
خرید و فــروش صحبت می کند. نگری و 
هارت هم مشــخصه های تغییرات کاری 
مثل انعطاف پذیــری، زمان کاری طوالنی 
مدت برای هر دو جنــس، کار پاره وقت، 
چندشغلی بودن، ساعات کار غیرمنظم و 

پراکنده را مطرح کرده است.
در ایــن بخش کتــاب با یــک خوانش 
اســپینوزایی از شــادی طرف هستیم. به 
نظر نویســندگان کتاب، خواستن شادی 
تأیید و تجلیل اهداف روشــنگری است، 
از تبدیل شــادی به عنوان حقی سیاسی 
به روایت هــای رضایت فــردی صحبت 
می کنند، از اینکه چگونه در حالی که در 
قرن هجدهم »شــادی قویــاً به خرد گره 
می خورد، امروزه شادی از خرد جدا شده 
و صرفاً به شورمندی تبدیل شده است، به 
چیزی که احساس می کنیم، نه چیزی که 

انجام می دهیم«. 

چگونه کاپیتالیسم ظرفیت شادی را نیز در کسب منفعت به خدمت می گیرد 

کاالیی شدن شادی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
 سند 2030 ©

هیچ احترامی به ادیان ندارد
حجت االســالم والمسلمین سید سعیدرضا 
عاملی، دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی 
در همایش »چالش های ســند 20۳0 برای 
ایــران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش 
و پرورش« که در سالن اجتماعات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی تهران برگزار شد، 
با بیان اینکه سند 20۳0 اهداف استعماری 
دارد، اظهار کرد: در این ســند اســتعماری 
جنبــه مداخالت سیاســی و نظامی وجود 
دارد که اســتقالل کشورهای اجراکننده آن 
را خدشه دار کرده و چالش های فراوانی برای 

آن ها ایجاد می کند.
حجت االســالم عاملــی با اشــاره به برخی 
چالش های ســند 20۳0 ابراز کرد: یکی از 
چالش های این سند، جهان بینی لیبرالی آن 
است که با اندیشــه اسالمی کامالً در تضاد 
بــوده و هیچ احترامی به ادیــان ندارد؛ نگاه 
الهی دنبال ســعادت انسان در دنیا و آخرت 
است در حالی که نگاه لیبرالی به هیچ عنوان 
چنین نیســت.وی درباره چالش دیگر سند 
20۳0، بیــان کرد: چالش دیگر این ســند 
درباره حکمرانی اســت؛ در قانون اساســی 
نظام جمهوری اسالمی به استقالل حکومت 
اسالمی تأکید شده است در حالی که سند 

20۳0 چنین امری را رد می کند.
استاد حوزه علمیه افزود: در نظام جمهوری 
اســالمی که بر مبنای اصول دین بنا نهاده 
شده است ما نمی توانیم به نام توسعه پایدار 
در امثال ســند 20۳0 اصول خود را نادیده 
بگیریم. حجت االسالم عاملی درباره چالش 
دیگر ســند عنوان کرد: مســئله فرهنگی، 
چالش دیگر ســند 20۳0 اســت؛ فرهنگ 
ســکوالر و لیبرال غربی با فرهنگ و سیره 

اهل بیت)ع( بسیار تفاوت دارد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: چالش دیگر 
سند 20۳0 نداشتن نگاه آخرتی است که به 
لحاظ تربیتی می تواند بســیار مخرب باشد، 
در حالی که اگر در همه برنامه های کشــور 
به مســئله آخرت توجه خاص شود سالمت 
و ســعادت دنیا و آخرت را برای شخص به 

همراه دارد.

در اصل کارفرمایان 
با سازماندهی 
شادی و یکی از 
احساسات انسانی 
برای تحمیل 
دستوراتشان 
استفاده می کنند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   چهارشنبه ۲6شهریور 1399  ۲7محرم 144۲ 16سپتامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9345

خبر

annotation@qudsonline.ir

دیدگاه

 احسان شاه قاسمی

/ع
99
06
56
6

ش�ركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد، نس�بت به عملیات 
اجرای طرح FTTH  شهرک الهیه واقع در شهرک بهشتی ) شامل: اخذ مجوز 
ش�هرداری، حفاری، كابل كش�ی خاكی، كانالی و هوایی و مرمت مس�یر(در 
دو محور را بر اس�اس  مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید. 
لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

متقاضیان جهت كس�ب اطالعات بیش�تر ب�ه آدرس  ه�ای  WWW.TCI.IR و  
روابط عمومی مخابرات منطقه فارسFARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی تجدیدمناقصه شماره 99/35 )یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

/ع
99
06
61
2

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت 
پلی بافت چهار مح��ال  دعوت بعمل می آیددر 
جلس��ه مجم��ع  عمومی عادی بطور ف��وق العاده 
ش��رکت ک��ه در م��ورخ دوش��نبه 1399/7/14  
راس س��اعت 10 صب��ح  واق��ع در ش��هرکرد-

 40 کوچ��ه  نب��ش  اله��وری-  اقب��ال  خیاب��ان 
پالک 58 برگزار میگردد،حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:
1-  انتخاب روزنامه

2-انتقال سهام
رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت پلی بافت 
چهار محال به شماره ثبت 1268 

)سهامی خاص(
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دانش��گاه ی��زد در نظر دارد پ��روژه احداث کارگاه های تولید نوآورانه  دانش��گاه را  به اس��تناد مجوز ش��ماره 99/57مورخ 
99/06/04 از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir   به شرکتهای واجد شرایط صالحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/06/26 لغایت99/07/05 می باشد .
2- زمان تحویل اس��ناد از س��اعت 8 صبح روز دو ش��نبه مورخ 99/07/14 تا س��اعت 14  روز ش��نبه مورخ 99/07/19 دبیرخانه محرمانه 

حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی )ساختمان آمفی تئاتر ( می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 08:30روز یک شنبه مورخ 99/07/20 با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 

4- متقاضیان عالوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی 
مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 

5- میزان سپرده شرکت  در مناقصه مبلغ 1,030,000,000ریال می باشد .
6- تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.

7- متقاضیان عالقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran.ir موجود است.
8- درص��ورت اطالعات بیش��تر از موضوع مناقصه با ش��ماره تلف��ن ه��ای 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و 

قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 
                                                                                                                                                                                                                                           م الف815

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )985877(

 آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29020 و شناسه ملی 10380442800

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله كاظمی بیدختی به كدملی 0919496156 
،آقای فرهاد مرتضوی نژاد به كدملی 0937953989،آقای غالمرضا شاكری مشهدی به كدملی 0937775916 به نمایندگی شركت پخش اطلس دینا 
به شناسه ملی 10103903211 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند صورتهای مالی منتهی به 29, 12, 98 به تصویب رسید 
موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره 0849395569 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شركت انتخاب شد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )985880(

 آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29020 و شناسه ملی 10380442800

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداهلل كاظمی بیدختی به كدملی 09194966156 به سمت 
به  مشهدی  شاكری  غالمرضا  -آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  0937953989به  كدملی  به  نژاد  مرتضوی  فرهاد  -آقای  مدیره  هیئت  رئیس 
كدملی 0937775961 به نمایندگی از شركت پخش اطلس دینا به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی رشیدی به كدملی 0931546699به سمت 
مدیرعامل خارج از تركیب هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند كلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآوروبانکی با دو امضا از چهار امضای 
اعضای هئیت مدیره، مدیرعامل همراه با مهر شركت ونامه های اداری وغیر تعهدآور باتک امضاءمدیر عامل ،رئیس هئیت مدیره یا نائب رئیس 

هئیت مدیره همراه با مهر شركت دارای اعتبار خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت )985899(

آگهی تغییرات شرکت شار آفرینان توسعه کالت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 189 و شناسه ملی 14005954306

ملی  بشماره  قله زو  اسفندیاری  : 1 - خانم آسیه  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,13 تصمیمات ذیل  به   
5530015107 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- اقای جواد فرزین پور بشماره ملی 0946088918 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت 
مدیره 3-خانم لیال ابراهیمی شیرزاد بشماره ملی 4322929583 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
كلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای جوادفرزین پور یا آسیه اسفندیاری قله زو همراه با مهر شركت معتبر 

خواهد بود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )985933(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی کاال خلیل بار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12273 و شناسه ملی 10380279636

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,10 و نامه شماره 3640 مورخ 97,6,15 انجمن صنفی شركتهای حمل و نقل ب
ین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1� آقای كریم محمودی به شماره ملی 6439436686 به سمت رئیس هیئت مدیره 
شمارملی  به  میرشاهی  امین  آقای   �3 مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   1062835514 ملی  شماره  به  خانی  محمد  آقای   �2
5749725091 به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند . كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 

قراردادها و عقوداسالمی با امضاء یک نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )985957(

 آگهی تغییرات شرکت پیشگامان موج تلفن همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31610 و شناسه ملی 10380468287

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیات مدیره 
عبارتند از آقای حسین جوان خوش خلق به شماره ملی 0943421969 و خانم نرگس ریاحی مشهدی به شماره ملی 0938989588 
و آقای محمدعلی طهرانچی به شماره ملی 0939862158 برای مدت دو سال انتخاب شدند - آقای سید صابر افسریان محصل به 
شماره ملی 0933357567 به سمت بازرس اصلی و آقای نوید عینکچی به شماره ملی 0941959384 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
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م����درک کارشناس����ی اینجان����ب حمیدرض����ا 
دارایی به کد ملی ۰۰۷۹۳۹۰۹۱۹ به شماره 
فاق����د  ۱۴۸۷۱۱۸۰۰۷۲۹ س����ازمان مرک����زی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی بیمارس��تان 
طالقان��ی را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخ��ش غیر 
دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000067، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 260.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-بزرگراه آسیایی - سه راه فردوسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/6/25

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 99/6/29
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/08
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/09

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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5روزنامـه صبـح ایـران

انجام تکالیف الهى از نشانه های خشیت است  تسنیم: آیت اهلل شب زنده دار در آیین افتتاحیه مدارس فقهى آل یاسین، گفت: برای استفاده بهینه و کامل از کتاب خدا و معارف الهى، باید دو صفت »تبعیت« 
و »خشیت« را در خود احیا و تقویت کنیم؛ خشیت الهى آثاری دارد که نفوذ کلمه و تأثیر در قلوب مردم از جمله آن است. وی انجام تکالیف الهى را از نشانه های »خشیت« دانست و گفت: روزی رهبر انقالب فرمودند 

که یک بار به مرحوم امام عرض کردم شما از چه زمانى به فکر تشکیل حکومت افتادید؟ ایشان فرمودند: ابتدایش یادم نیست اما من برای انجام تکلیف الهى دست به این کار زدم.

به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ©
مهر: در میان تمام فضائل و مناقب امام سجاد)ع(، نقش تربیتی ایشان پررنگ تر به نظر 

می رسد. نمونه دلنشین و تکان دهنده ای که در پی می آید، مشتی از خروار است.
سعید بن مسّیب می گوید: سالی دچار خشکسالی شدیم به گونه ای که مردم از هر سو برای 
طلب باران از خانه به صحرا درآمدند. در میان انبوه جمعیتی که در حال تضرع و ناله بودند، 
ناگاه غالم سیاهی آهسته از میان مردم خارج و به سوی مکانی خلوت حرکت کرد. حالت 
او چنان توجه مرا به خود جلب کرد که مشتاقانه به دنبال وی راه افتادم تا ببینم کیست 
و چه می کند. به گوشه ای رفت و آهسته لب های خویش را به مناجات با پروردگار گشود. 
هنوز دعایش تمام نشده بود که ابری متراکم و تیره در آسمان پدیدار شد. آن غالم سیاه، 
تا چشــمش به ابرها افتاد، خدا را سپاس گفت و بی سر و صدا برگشت. باران رحمت به 
سرعت و شدت باریدن گرفت؛ چندان که ترسیدیم غرق شویم. مات و مبهوت به تعقیب 
وی پرداختم تا ببینم این بنده محبوب اما گمنام خدا کیست و در خانه چه کسی خدمت 

می کند. سرانجام دیدم که وارد خانه امام سجاد)ع( شد.
به حضور امام رسیدم و عرض کردم: در خانه شما غالمی سیاه است. بر من منت نهاده، او را 

به من بفروشید. از سر محبت فرمود: بفروشم! چرا نبخشم؟!
سپس دستور داد تا همه غالمان بیایند تا آن کس را که می خواهم، از میان آنان انتخاب کنم. 

آمدند؛ اما گمشده من در میانشان نبود. گفتم: آن را که می جویم، در میان اینان نمی یابم.
فرمود: دیگر غالمی نیست؛ مگر یکی که در آخور کار می کند.

او را هم آوردند. دیدم که گمشده من هموست. امام رو به غالم فرمود: از این پس فرمانبر 
ســعید خواهی بود. با او برو! سعید بن مسّیب می گوید: غالم با دلی شکسته و چشمانی 

نمناک رو به من کرد و گفت: چرا می خواهی میان من و ساالرم جدایی بیندازی؟!
آنچه دیده بودم را به او گفتم. تا این را شنید، گریست و گفت: پروردگارا! راز من با تو فاش 

شد. پس مرگم را برسان که نمی خواهم جز با تو باشم.
غالم به گونه ای گریه می کرد که امام و همه کســانی که آنجا بودند، همراه او گریستند. 
من نیز گریان و پشیمان از خانه حضرت بیرون آمدم. هنوز لحظاتی بیش نگذشته بود که 
فرستاده امام آمد و گفت: سعید! اگر می خواهی در تشییع جنازه غالم شرکت کنی، بشتاب!

اربعین  مرکــزی  ســتاد  روز گذشــته  معارف: 
حســینی با صدور اطالعیه ای آب پاکــی را روی 
دست مشتاقان شــرکت در مراســم پیاده روی و 
زیارت اربعین سیدالشــهدا)ع( ریخت و اعالم کرد 
مرزهای کشور عراق به روی زائران خارجی اربعین 
بسته اســت. با این حال، رئیس کمیته فرهنگی و 
آموزشی ستاد مرکزی اربعین از اجرای ۱۷ همایش 
ملی و بین المللی در اربعین ســال جاری خبر داد. 
حجت االسالم حمید احمدی در نشست خبری روز 
گذشته خود که با هدف تبیین برنامه  های فرهنگی 
اربعین ســال جاری برگزار شــد، با اشاره به اینکه 
امسال حسرت حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین 
بر دل ها خواهد ماند، تصریح کرد: تمام برنامه های 
فرهنگی در ایران نیز با حفظ و رعایت پروتکل های 
بهداشتی ارائه شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا 

برگزار خواهد شد.

برنامه های اربعینی با محوریت بزرگداشت »
شهید سلیمانی

وی با اشــاره به سابقه بیش از هزار ساله پیاده روی 
اربعین و تعطیل شــدن آن در برخــی دوره های 
تاریخی، گفت: اســاس اربعیــن در طول تاریخ به 
شــیوه  های متفاوتی تداوم داشته است و امسال با 
تجربــه دهه اول محرم، دهه دوم صفر را نیز برگزار 
خواهیم کرد. حجت االســالم احمــدی ادامه داد: 
چندین سناریو برای برگزاری مراسم اربعین امسال 
طراحی شــده بود که براساس شرایط پیش آمده 
برخی از طرح  ها از دســتور کار خارج و مقرر شــد 
امسال در داخل ایران و عرصه بین المللی به صورت 

مجازی فعالیت داشته باشیم.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشــی ستاد مرکزی 
اربعین، با اشــاره به اینکه امسال، نخستین سالی 
اســت که سرداران مقاومت که نقش مهمی در باز 
شدن مســیر پیاده روی اربعین داشتند، در کنار ما 
نیستند، گفت: بخشی از برنامه های اربعین امسال با 
محوریت بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی و 

ابومهدی المهندس برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: امســال ۱۷ همایش ملی، منطقه ای 
و بین المللی با موضوع اربعین طراحی شــده است 
که در شبه قاره، آفریقا، اروپا، آمریکا، آمریکای التین، 
غرب آسیا و... برگزار می شود؛ برخی از همایش ها نیز 
جنبه پژوهشی داشته و بین اندیشمندان مختلف به 

زبان های مختلف برگزار می شود.
احمــدی از برگــزاری همایش هایــی بــا حضور 
نمایندگان و رهبران ادیان مختلف خبر داد و گفت: 
محور این همایش ها زیــارت معنوی و جایگاه آن 
در ادیان خواهد بود. نشســت هایی نیز بین پیروان 
مذاهب و فرق مختلف با عنوان »امام حســین)ع(؛ 

محور همگرایی امت اسالمی« برگزار می شود.

بازنمایی اربعین با برپایی موکب ها»
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشــی ستاد مرکزی 
اربعین، در خصوص برنامه هایی که قرار اســت در 
دانشگاه ها برگزار شود، گفت: امسال همایش های 
دانشگاهی با حضور جمعیت محدود و با محوریت 
فضــای مجازی برگزار خواهد شــد. همچنین ۱۲ 
نشــریه الکترونیک به زبان هــای مختلف با محور 

اربعین منتشــر می شــود. این 
نشــریه ها به زبان های مناطق 
مختلــف جهــان و مبتنی بر 
ادبیات و فرهنگ هر منطقه به 
کمک مردم همان مناطق تهیه 

شده است.
اجرای نمایش ها و تئاتر خیابانی 
و آیینــی، اجرای ســرودهای 

متعدد از جمله ســرود مقاومت 
سرداران شهید، نقالی، روایتگری، 
پرده خوانــی، اجــرای ۴۰ برنامه 
قرآنــی در تهران، مشــهد، قم و 
مراکز اســتان  ها، بازنمایی اربعین 
با برپایی موکب هــای اربعین در 
عباس آباد با حضــور موکب داران 
اربعین و برگــزاری ویژه برنامه  ها 
و همایش های بانوان با مشارکت 
عتبه مقدسه از دیگر برنا مه هایی 
اســت که حجت االسالم احمدی 

از اجــرای آن ها خبر داد. وی اضافه کرد: امســال 
پویش »هر خانه یک حســینیه« نیز به مناسبت 
اربعین و با گستردگی بیشــتر برگزار می شود که 
طــی آن روحانیون داوطلب به صــورت رایگان به 
خانه  های مردم رفته و روضه خانگی برگزار می کنند. 
همچنین آماده پشــتیبانی محتوایی از روضه های 
خانگی هســتیم که مــردم می خواهند به صورت 

مجازی و در بستر اینترنت برگزار کنند.

اربعین مراسمی فراملی و فرامذهبی است»
حجت االســالم احمدی همچنین از قرائت زیارت 
اربعیــن در روز ۱۹ ماه صفر در تمامــی اداره ها و 
ارگان هــای دولتی، نظامی و انتظامــی خبر داد و 
گفت: همچنین روز اربعین قرائت زیارت اربعین در 
بقاع متبرکه طی برنامه ای یک ســاعته و با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود. به گفته وی، 
روز شنبه ۲۹ شهریورماه نیز رادیو اربعین کار خود را 
آغاز می  کند و سیاست های رسانه ای اربعین امسال 

به رسانه  ها ارائه خواهد شد. 
بنا بر اعالم رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
مرکزی اربعین، مراسم جاماندگان اربعین هم که 
هر سال در کشــور برگزار می شد، امسال برگزار 
نمی شود و فقط تجمعات محدود در فضای باز و 

بزرگ برپا می شود که مدت زمان 
برگزاری آن ها نیــز کوتاه خواهد 
بود. وی افزود: اربعین مراســمی 
فراملی، فرامذهبی و با حضور همه 
اقشار، گروه ها، تفکرات و... است که 
باید تالش کرد از همین فرهنگ 
صیانت شود. طی سال های گذشته 
ادبیات اربعینی نداشتیم اما اکنون 
هزاران محتوای فرهنگی مرتبط با 

اربعین تولید شده است.

اربعین موجب شد ذهنیت »
تاریخی منفی بین مردم ایران 

و عراق از بین برود
احمدی در پاســخ به این پرسش 
که شنیده شده مردم عراق از مردم 
ایران برای حضور در مراسم اربعین 
دعوت کرده  انــد؛ آیا امکان حضور 
زائران ایرانی در عراق هست؟ گفت: 
دست هایی در کار اســت که مطرح کنند مردم 
عراق خواهان حضور ایرانی ها در اربعین هستند 
اما دولت ایران اجازه نمی دهد؛ البته دعوت  هایی 
نیز از سوی مردم عراق صورت گرفته اما برای سفر 
زائران ایرانی باید تمهیداتی مانند ویزا اندیشیده 
شود که دولت عراق هیچ سازوکاری برای صدور 
ویزا ارائه نکرده اســت. وی تصریح کرد: اربعین 
موجب شد ذهنیت تاریخی منفی بین مردم ایران 
و عراق کمرنگ شود و یا از بین برود؛ باید مراقب 
باشیم مسائل مطرح، این مســئله را خدشه دار 
نکند. سال گذشته ۶۰۰ هزار ایرانی در خانه های 
مردم عراق ســاکن شــدند و همین مردم هم از 
میهمانان ایرانی خود دعوت کردند سال بعد هم 
به خانه های آن ها بیایند، اما امسال باید مقررات 

بین دو کشور رعایت شود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی 
اربعین در پایان اعالم کرد: از دولت عراق خواستیم 
اجازه حضور جمعی از اصحاب رسانه و تعدادی از 
موکب های ایرانی را در قالب موکب ســالمت در 
مراســم پیاده روی اربعین صادر کنند اما تاکنون 
پاسخی از سوی دولت عراق ارائه نشده است؛ البته 
اتحادیه رادیو تلویزیون های جهان اسالم مراسم 

پیاده روی امسال را پوشش رسانه ای خواهد داد.

رئیس کمیته فرهنگی اربعین خبر داد  

بزرگداشت اربعین با برنامه های جایگزین

امسال نخستین 
اربعینی است که 

شهیدان حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی 

المهندس که نقش 
مهمی در باز شدن 

مسیر پیاده روی 
اربعین داشتند، در 

کنار ما نیستند
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روایت

 دکتر محسن اسماعیلی

مرزهای کشور برای تردد زائران اربعین حسینی مسدود است خبر
ستاد مرکزی اربعین حسینی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد که هر گونه عزیمت زائران به کشــور 
عراق در ماه صفر ســال جاری امکان پذیر نبوده 
و مرزهای کشور برای تردد زائران مسدود است. 
متن اطالعیه شــماره )۱( ستاد مرکزی اربعین 

حسینی بدین شرح است:
»به اطالع مردم شریف و دینمدار و عاشقان خط 
سرخ شهادت اباعبداهلل الحسین)ع( می رساند، 
در ســال جاری بــا وجود آماده ســازی تمام 
زیرســاخت ها و اتخاذ تمهیدات برای برگزاری 
یک حماسه باشکوه دیگر در ایام اربعین حسینی 
اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در عراق و اعالم 
عدم پذیرش زائران دیگر کشــورها برای انجام 
مراسم راهپیمایی اربعین و اعمال سیاست های 
قرنطینه ای در آن کشــور، همچنین تصمیم 
ســتاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در 
کشور مبنی بر اعمال سیاست ها و شیوه نامه های 
پزشکی بهداشتی ماه محرم که به نحو احسن 

توسط مردم عزادار و فهیم کشور اجرا گردید، 
فلذا بدینوسیله اعالم می گردد:

۱. هر گونه عزیمت زائران به کشور عراق در ایام 
ماه صفر سال جاری امکان پذیر نبوده و مرزهای 

کشور برای تردد زائران مسدود است.
۲. برگــزاری هرگونه راهپیمایــی و پیاده روی 
گروهــی و کاروانی تحت هر عنوان به ســمت 
مرزهای غربی ممنوع و بر خالف شیوه نامه های 

بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
۳. از عــزاداران عزیز درخواســت می شــود به 
شــایعات و مطالب طرح شده در فضای مجازی 
و ســایت های غیرمعتبر توجه نکــرده و صرفاً 
اطالعیه های صادره از سوی ستاد مرکزی اربعین 
و ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا را مالک عمل 

قرار دهند.
۴. برنامه های جایگزین مراسم راهپیمایی اربعین 
ســال جاری با هدف زنده نگه داشــتن فضای 

ارزشی اربعین متعاقباً اعالم خواهد شد.

کنفرانس وحدت اسالمی آبان ماه برگزار می شود ©
مهر: سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی از تاریخ هشتم الی سیزدهم 
آبان سال جاری در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران- )سالن اجالس 
سران( تهران برگزار می شود. به همین منظور پایگاه اطالع رسانی سی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اســالمی به آدرس اینترنتی http://iuc.taqrib.ir راه اندازی شده است و 

اطالعات مربوط به زمان نام نویسی و ارائه مقاالت را اطالع رسانی می کند.
در این پایگاه اینترنتی، فراخوان مقاالت این دوره از کنفرانس وحدت اســالمی با عنوان 
»همکاری های اســالمی در مواجهه با مصائب و بالیا« و همچنین سخنرانان اصلی این 
کنفرانس ارائه شــده است. بر این اســاس، آخرین مهلت نام نویسی برای ارسال مقاالت، 
سه شــنبه ۱۵ مهر ۹۹ مشخص شده است و پژوهشــگران و دانشمندان شرکت کننده 
می توانند چکیده مقاالت خود را تا دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹ ارسال کنند. همچنین آخرین 

مهلت ارسال اصل مقاالت نیز سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹ اعالم شده است.

©b برگزاری دو کرسی علمی درباره تاریخ زندگی امامان معصوم
معارف: دو کرسی علمی ترویجی با موضوع »زندگانی امیرمؤمنان)ع(« و »زندگانی امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع(« از مجموعه تاریخ زندگی امامان معصوم)ع( توسط پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی و به صورت مجازی برگزار می شود. در این کرسی ها، حجت االسالم 
دکتر غالمحسن محرمی به عنوان ارائه دهنده و دکتر علیرضا عالمی و حجت االسالم دکتر 
سیدمحسن شریفی خمینی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیر علمی این دو کرسی، 

دکتر امیرعلی حسنلو خواهد بود.
کرسی علمی ترویجی »زندگانی امیرمؤمنان)ع(« امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از ساعت 
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ و کرسی »زندگانی امام حسن)ع( و امام حسین)ع(«  از ساعت ۱۵:۳۰ 
تا ۱۷:۰۰ از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. عالقه مندان برای دریافت راهنمایی 
چگونگی شــرکت در این جلسات مجازی می توانند به صفحه جلسات مجازی در پایگاه 

اینترنتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مراجعه کنند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم راحله عثمانی سردابی دارای شناسنامه شماره 1451 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900220ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوبکر اسدخانی به شناسنامه 186 

در تاریخ 1398/2/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبداالحد اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 13 متولد 1345/3/9 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- اسماعیل اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 2305 متولد 1355/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- عثمان اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 0740125087 متولد 1370/8/23 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- سبحان اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 0740403591 متولد 1376/2/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- خورشید اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 1 متولد 1348/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- مهناز اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 12 متولد 1351/11/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- ماهی اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 4 متولد 1349/4/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- حوره اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 757 متولد 1358/2/15 صادره از تایباد فرزند متوفی

9- فاطمه اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 825 متولد 1360/5/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
10- پری ناز اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 0740017284 متولد 1366/9/25 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- پروانه اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 0740017276 متولد 1367/11/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

12- نازی اسدخانی فرزند ابوبکر ش ش 2304 متولد 1354/4/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906518
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه آقای مهدی یحیائی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749408537 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/9900261ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی یحیائی 
ب��ه شناس��نامه 7 در تاریخ 1399/5/21 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- زری یحیائی ایله ئی فرزند نعمت ش ش 0748483705 متولد 1341/8/1 صادره از تایباد همسر متوفی

2- مهدی یحیائی فرزند قربانعلی ش ش 0749608537 متولد 1363/8/15 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- منصور یحیائی فرزند قربانعلی ش ش 0749796601 متولد 1366/6/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- مجتبی یحیائی فرزند قربانعلی ش ش 0740178563 متولد 1371/12/24 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- محبوبه یحیائی فرزند قربانعلی ش ش 0749390141 متولد 1360/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906519
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی سجادی باغکی دارای شناسنامه شماره 508 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900211ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل بهاء اعلمی بارانی به شناسنامه 
41 در تاریخ 1387/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- علی سجادی باغکی فرزند حیدر ش ش 508 متولد 1342/4/10 صادره از تربت جام فرزند متوفی
2- عشقعلی سجادی باغکی فرزند حیدر ش ش 282 متولد 1336/2/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- عباس سجادی باغکی فرزند حیدر ش ش 184 متولد 1331/3/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- جانعلی سجادی باغکی فرزند حیدر ش ش 0740425420 متولد 1341/12/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- گلشاه سجادی فرزند حیدر ش ش 15 متولد 1322/6/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- گلعذار سجادی فرزند حیدر ش ش 523 متولد 1327/1/6 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906520
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا رضائی سنگانی دارای شناسنامه شماره 204 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900241 
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم رسول رضائی سنگانی به 
شناس��نامه 12 در تاریخ 1399/05/22 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- صدیقه مرادی به ش ملی 0769415504 متولد 1318/07/03 همسر متوفی

2- مریم مرادی به ش ملی 0749132256 متولد 1346/01/04 همسر متوفی
3- فاطمه رضائی سنگانی به ش ملی 0769760279 متولد 1346/06/26 فرزند متوفی
4- علیرضا رضائی سنگانی به ش ملی 0769458858 متولد 1349/4/15 فرزند متوفی

5- محمدرضا رضائی سنگانی به ش ملی 0872341623 متولد 1354/04/10 فرزند متوفی
6- مریم رضائی سنگانی به ش ملی 0938768883 متولد 1356/06/10 فرزند متوفی

7- سیاوش رضائی سنگانی به ش ملی 0748446761 متولد 1362/11/22 فرزند متوفی
8- رضا رضائی سنگانی به ش ملی 0749766093 متولد 1364/09/05 فرزند متوفی

9- حسن رضائی سنگانی به ش ملی 0740173111 متولد 1371/12/03 فرزند متوفی
10- آرزو رضائی سنگانی به ش ملی 0740252755 متولد 1373/10/24 فرزند متوفی

11- آسیه رضائی سنگانی به ش ملی 0740534432 متولد 82/01/02 فرزند متوفی
12- آمنه رضائی سنگانی به ش ملی 0740709089 متولد 1387/03/23 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906521
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد نیک محمدی حس��ینی ئی دارای شناسنامه ش��ماره 555 به شرح دادخواست به کالسه 
3/9900246ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه نقشبندی 
به شناسنامه 0749580089 در تاریخ 99/3/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- نورمحمد نیک محمدی فرزند شیرمحمد ش ش 3 متولد 1351/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- فیض محمد نیک محمدی حسینی ئی فرزند شیرمحمد ش ش 527 متولد 1336/7/8 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محمد نیک محمدی حسینی ئی فرزند شیرمحمد ش ش 555 متولد 1341/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906522
قاضی شورا

 شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه مر آتی دارای شناسنامه شماره 348 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900189 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر حیدری به شناسنامه 2 در تاریخ 

1399/4/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- معصومه مر آتی فرزند غالمعلی به ش ملی 2121860770 متولد 1349/04/12 همسر متوفی

2- حمید حیدری به ش ملی 0749768673 متولد 1364/06/31 فرزند متوفی
3- سعید حیدری به ش ملی 0749810947 متولد 1367/06/30 فرزند متوفی

4- مسعود حیدری به ش ملی 0740065432 متولد 1369/06/22 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906523
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمعلی مظلوم دارای شناسنامه شماره 2001 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900238ح از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرادعلی مظلوم به شناسنامه 41 در 

تاریخ 1399/3/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حسین مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 136 متولد 1365/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- غالمعلی مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 2001 متولد 1350/3/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- فاطمه خواجه احمدی فرزند غالمحسن ش ش 348 متولد 1328/7/15 صادره از تایباد همسر متوفی

4- محبوبه مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 2002 متولد 1352/4/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- معصومه مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 2003 متولد 1354/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- شایسته مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 2314 متولد 1357/6/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- عایشه مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 2315 متولد 1359/7/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- پوران مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 45 متولد 1362/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- مژگان مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 0740045075 متولد 1368/9/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- فریبا مظلوم فرزند مرادعلی ش ش 0740159119 متولد 1371/6/14 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 9906524
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه 

و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش3 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی استاد حسن خان
-آقای حسن علی محمدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 370 متر مربع قسمتی ازپالک 

40  فرعی از یک اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ساالر حسن کوه میشی
پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر

-آقای جواد ملیله  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 204/40 متر مربع قسمتی ازپالکهای  
124 و 125 و 126  فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسین صمدی

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-آقای محمد شارهء  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 166/16 متر مربع قسمتی ازپالک 33  

فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد قلعه نوی و محمد حسین قلعه نوی
-خانم مهناز نودهی ثانی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 108/05 متر 

مربع قسمتی ازپالک 337  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا سلطانی
-آقای مرتضی نودهی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 108/05 متر مربع 

قسمتی ازپالک 337  فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا سلطانی
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

-خانم بی بی اغا کوش��کی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 154/39 متر مربع قسمتی 
ازپالک 8114  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد کوشکی

-آقای س��ید ابوطالب پناهی فر  نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 106 
مت��ر مربع قس��متی ازپ��الک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محمد 

وظیفه داریزد
-خانم س��ید بی بی  باغجری  نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 106 متر 
مربع قسمتی ازپالک 4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد وظیفه داریزد

-آقای احمد افچنگی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 129/16 متر مربع قسمتی ازپالکهای 
29 و 1044  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزوار که نسبت به پالک 29 فرعی به مساحت ) 120/76 مترمربع ( 
مع الواسطه از محل مالکیت رسمی طاهره فقیه سبزواری و نسبت به پالک 1044 فرعی )به مساحت 8/40 متر 

مربع ( مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی محمد اسماعیل و رمضانعلی شهرت هر دو کلوتی
-آقای محمد ش��بیهی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 142/55 متر مربع قسمتی ازپالک 

8852  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مریم همدانی مقدم
-خانم عصمت نودهی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/53 متر مربع قسمتی ازپالک 

106  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی نور محمد برهانی نسب
-آقای س��ید رضا موس��وی یزد  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 124/77 متر مربع قسمتی 
ازپالک یک  فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می س��کینه یوسفی کالته ساداتی و 

محمد هادی خوشحال کالته ساداتی
-آقای مهدی افچنگی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 86/04 متر مربع قسمتی ازپالک 

70  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر کشکی
-آقای حس��ینخان س��یرغانی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 99/38 متر مربع قسمتی 

ازپالک 98  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن مهدوی
-آقای رمضان رضائی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/55 متر مربع قسمتی ازپالک 

4559  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد وظیفه داریزد
-آقای محمد کرابی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 193/96 متر مربع قسمتی ازپالک 51  

فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا غفوری غروی
-آقای محمد دیواندری  نس��بت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 109 متر مربع قسمتی ازپالک 

259  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حاجیه عذرا علوی
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

-خانم معصومه جنتی توپکانلو  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 114/14 متر مربع قسمتی 
ازپالک 1299  فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد آمدنی               

-خانم فاطمه حس��ینی باغخیراتی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 115/89 متر مربع 
قسمتی ازپالک 2185  فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش               

پالک 478 اصلی اراضی توحید شهر
-آقای مجتبی صدرا منش  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 130/40 متر 
مربع قسمتی ازپالک 1787  فرعی از 478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مژگان مطلبی               
-خانم فائزه برغمدی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 130/40 متر مربع 
قسمتی ازپالک 1787  فرعی از 478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مژگان مطلبی               

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

-آقای جان محمد عطایی ثانی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 98/95 متر 
مربع قسمتی ازپالک 9915  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد علی کالته
-خانم اعظم عطایی ثانی  نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 98/95 
متر مربع قس��متی ازپالک 9915  فرعی از یک اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محمد 

علی کالته
-آقای عید محمد رباطی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 104/29 متر مربع قسمتی 

ازپالک 199  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
-خانم فاطمه علی آبادی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 100/50 متر مربع قسمتی 

ازپالک 1879  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر امیرخانی
-خانم زهرا رباطی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 126/75 متر مربع قسمتی ازپالک 

10881  فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای عباس��علی نامنی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 87/90 متر مربع قسمتی ازپالک 
3472  فرعی از267 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا نامنی

-آقای محمود محمد زاده فیل ش��ور  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/16 متر مربع 
قس��متی ازپالک 9949  فرعی از 2 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می حسن برغمدی و 

مهدی رفیعی
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-خانم مریم برازقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتی ازپالک 60  فرعی 
از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسن وجودی

-آقای مصطفی ثنائی فر نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 433/39 متر مربع قسمتی ازپالک 
88  فرعی از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی آمنه قاسمی سبزوار

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل 
تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض 
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
.برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید .) م الف 

99/2103(  آ-9906581
تاریخ انتشار نوبت اول: 26 /99/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99,07,10 

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

 آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه خانم حدیقه محمدزاده برزگرفرزندمحمد  به ش ش 10938 به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 30 شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشماره  پالک13050فرعی از 13 اصلی  واقع درقطعه  سه 
شیروان بخش 5قوچان به آدرس انتهای خیابان فریدون جوان متعلق به ایشان می باشد بعلت نامعلومی مفقودشده 
اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت آن بش��ماره چاپی  329538ذیل دفتر الکترونیک  
139820307114004525   به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است  دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه 
استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به 
ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایستی ظرف ده روز ازتاریخ 
انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9906580
تاریخ انتشار:99/06/26

اکبراقبالی
سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک شیروان

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای اسحق سهرابزهی فرزند غالم محمد به شماره ملی 3590820578 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
45/1/99 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح نموده اس��ت که ش��ادروان محمود 
س��هرابزهی فرزند اسحق به شماره ملی 3591506052 در تاریخ 99/6/12 بعلت سوختگی در زادگاهش ایرانشهر 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1 – متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2- عایشه ناروئی فرزند 
یوس��ف مادر متوفی به ش��ماره ملی 3590823860   3- زهرا ناروئی فرزند محمد به شماره ملی 3580521081 
همسر متوفی 4- فاطمه سهراب زهی فرزند محمود به شماره ملی 6820085443 دختر متوفی  5- الریسا سهراب 

زهی به شماره ملی 7030167538 دختر متوفی .
اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکسی اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یک ماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد  . آ-9906579
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان – اکبر گلشن 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوسیله به اقای جوادسروری فرزندجبار فعال مجهول المکان ابالغ می شود ک 

خانم زینب رحیم زاده زابلی فرزند فرامرز دادخواس��تی ب خواسته الزام ب تنظیم سند رسمی اتومبیل سواری پژو 
206ب ش پالک 78س623-74بطرفیت شما ب شعبه اول شورای حل اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,266ثبت 
و برای مورخه99,7,30س��اعت5عصروقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی ب دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 
اول شهرستان باخرز مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی باخرز بلوار امام خمینی مراجعه وبا ارائه آدرس جدید 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید درصورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.آ-9906578
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف باخرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسدآباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 99/669 م��ورخ 1399/6/24هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا ملکیان فرزند نوراله  به ش��ماره شناس��نامه 699 صادره ازکرمانشاه درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  113/50متر مربع درقسمتی ازپالک 66اصلی واقع دراسدآباد خیابان کاشانی کوچه علیمراد احمدی پالک 
6020 خریداری با واس��طه ازمالک رس��می آقای ش��عبان محمودی 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 داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس ازاخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 

الف222( آ-9906577
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/10

رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک شهرستان اسدآباد – کامران متقی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهرنوش صراف زاده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شمال غربی به مساحت 126,61 متر مربع قطعه 4 تفکیکی به شماره 12566 
فرعی از 168 اصلی مفروز از پالک 3318 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره 
چاپی 780259 مورد ثبت 1564 صفحه 14 جلد 28,3 بنام مش��ار الیه صادر ش��ده و برابر س��ند 72559 مورخ 
89,7,11 دفترخانه 28 کرج در رهن بانک مس��کن قرار گرفته اس��ت مفقود گردیده و 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 
انتشار این آگهی به 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.
محمد شکری 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
از طرف الهه عزیزی
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ایســنا: محمدباقر قالیباف در جلسه 
علنی سه شــنبه و پس از صحبت های 
وزیر نفت درباره برنامه های این وزارتخانه 
در جمع بندی اظهار کــرد: با توجه به 
اقدام های دشــمن و تحریم و فشار به 
کشور نمی توان انتظار داشت که طبق 
برنامه هــا و هدف گذاری ها وزارت نفت 
کارهایش را پیــش ببرد. البته که باید همه در مجلس، دولت و پژوهشــگاه ها 
بپذیریم که تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کرده و با رویکردها، هدف گذاری 
و روش های خودمان با ابزار و تجهیزات فنی به کار گرفته و مبتنی بر داشته های 

درونی حرکت کنیم.
وی افزود: مطمئنم این توان در وزارت نفت و بخش صنعت و فناوری وجود دارد؛ 
کاری ســخت و شدنی که گام های خوبی هم برای رسیدن به آن برداشته شده، 
البتــه در مواردی عقب ماندگی جدی و در مواردی دیگر اقدام های خوبی صورت 
گرفته است. نمونه آن پاالیشگاه خلیج فارس است که در سفر خوزستان بازدید 
کردم. افتخار می کنیم به توان فنی کشــور که در طول دوره ســه ساله توانسته 
ظرفیتی افزون بر حدود ۱۴ میلیون تن فراورده تولید کند. پس باید چنین باوری 

در بین تصمیم گیران وجود داشته باشد.
رئیس مجلس درباره بورس انرژی گفت: باید به این پرســش پاســخ دهیم که 
چرا بورس انرژی آن طور که مد نظر است، رونق نگرفته است. این همان تغییر 
رویکردهاست که باید روی دهد. قالیباف با انتقاد از میزان مصرف انرژی گفت: ما 
از جمله کشورهای مصرف کننده باالی انرژی هستیم پس عملکرد ما درباره الگوی 

مصرف انرژی قابل قبول نیست.
وی با اشــاره به حضور وزیــر نفت در مجلس و برگزاری جلســات مختلفی با 
نمایندگان مجلس گفت: اینکه جلسه منطقی و قابل بحث بود دلیلش این است 
که وزیر نفت و همکارانش بسیاری از موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان را 
پذیرفته اند. این مسیر باید ادامه پیدا کند تا وزارت نفت با کمیسیون انرژی و مرکز 
پژوهش ها بحث های مطرح شده را نهایی کنند. این کار در دو یا سه هفته پیش رو 

قابل انجام است. مطمئنم می توانیم مشکالت را در سال پایانی دولت حل کنیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به مشکل گاز مایع گفت: تصمیم بر این شده که برای 
تأمین گاز مایع افراد در سایت نام نویسی کنند، حال اینکه این افراد در روستاهای 
دوردست گاز را به زحمت روی کول خود می گذارند پس دیگر امکان نام نویسی 
در سایت و گرفتن سهمیه ندارد! درست است که تعداد آن ها معدود است اما جزو 
شریف ترین و مستضعف ترین مردم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. بحث 
دیگر هم مربوط به تأمین سوخت کشاورزان است؛ کشاورزان از این وضعیت رنج 
می برند. ان شــاء اهلل مجلس و دولت در کنار انجام کارهای بزرگ به این دو قشر 

هم توجه کنند.

تعیین ناعادالنه نرخ خرید تضمینی در سال قبل منجر ©
به واردات 2 میلیون تن گندم شد

تسنیم: ملک زاده، رئیس نظام صنفی 
کشاورزی کشــور گفت: قیمت خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی در سال 
زراعی گذشته با دو هفته تأخیر و سال 
قبــل آن با دو ماه تأخیر و در دو ســال 
پیش تر هم بــا تأخیر هفت ماهه اعالم 
شــد در حالی که نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی باید پیش از پایان شهریور ماه اعالم شود تا کشاورزان بتوانند 

درباره نوع کشت خود برای سال زراعی جدید تصمیم گیری کنند.
رئیس نظام صنفی کشــاورزی کشــور ادامه داد: همین تصمیم گیری های غلط 
موجب شده که دولت بیش از 2 میلیون تن گندم مورد نیاز کشور برای ذخیره 

راهبردی را از محل واردات تأمین کند.

مسئوالن رفتار سهامداران را علت افت شاخص بورس می دانند، اما اصل ماجرا چیست؟

هیجانزیرچتربیتدبیری
 اقتصاد/ طوسی  بازار سهام پس از رشد شتابان 
به سمت سوپرکانال 2 میلیونی به کانال یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار واحد بازگشت، در حالی که پیش از این 
متولیان ریزش شاخص ها را به رفتار هیجانی مردم 
نسبت می دادند حاال این عملکرد منفعالنه دولت در 
قبال سهامداران ُخرد است که زیر سؤال رفته است.

ســال گذشــته بازدهی بازار ســهام توجه فعاالن 
اقتصادی و برخی از مردم که برای پوشش ریسک 
منابع خــود در مقابــل تورم دنبــال مکانی برای 
سرمایه گذاری می گشــتند را جلب کرد، دولت که 
خودش نیز به دلیل تأمین مالی بخشــی از کسری 
بودجه خــود که افزون بر 2۵۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می شــود وارد بورس شده بود، به جای 
آنکه مردم را از ریســک های بازار سرمایه آگاه کند، 
سیگنال هایی داد تا مردم به پشتوانه حمایت دولتی 
از بورس، هر آنچه دارند را نقد کرده و وارد این بازار 

شوند.
در طول ایــن ماه ها هر بار ریزشــی در بورس رخ 
داد مسئوالن پشــت تریبون رسانه ها همه چیز را 
گردن مردمی انداختند که عجوالنه در صف خرید 
و فروش بورس جابه جا می شوند، اکنون محمدعلی 
دهقان؛ معاون وزیر اقتصاد می گوید که تنها ۴ یا ۵ 
درصد حاضران در بورس رفتار هیجانی دارند و ۸۰ 
درصد این بازار در دســت سهامداران عمده است و 
2۰ درصد نیز دســت کسانی است که در این بازار 
می مانند که بدین ترتیب با رفتار خوب بازارگردانان و 
سهامداران عمده این بازار می تواند به خوبی مدیریت 

شود.

بیتوجهیدولتبهبیثباتیبازارها»
رضا تقی  پور، عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس ریزش بورس را ناشــی از عملکرد منفعالنه 
دولت ارزیابی می کند که موجب زیان ســهامداران 
ُخرد در بورس شده است. به گفته وی، رشد فزاینده 
شــاخص قیمت ها در بازار سرمایه در شرایطی که 
اقتصاد ملی از یک سو درگیر رکود تورمی و از سوی 
دیگر با بی ثباتی در بازارهایی چون کاال و ارز مواجه 
است، می توانست هشداری برای دولت و نهادهای 
اقتصادی باشد تا اقدام های ایجابی و سلبی را انجام 
دهند ولــی برخورد منفعالنه دولــت در این مورد 
موجب شــد تا تعداد قابل توجهی از عامه مردم با 
تلقی تداوم افزایش شــاخص قیمت بازار سرمایه با 

تبدیل دارایی های اندک خود به ســهام در شرایط 
ریسکی به استقبال زیان بروند.

به گفتــه وی، در این شــرایط ناهماهنگی برخی 
وزارتخانه های  همچــون  اقتصادی  دســتگاه های 
نفت و امور اقتصــادی در بحث عرضه، اعالم طرح 
پیش فــروش نفت بــدون مجوز قانونــی از طرف 
رئیس جمهور به مثابه رقیبی برای ســهام بود که 
زمینه نااطمینانی و کاهش شاخص قیمت ها را فراهم 
ساخت و این موضوع موجب خسران تازه واردهای 
بازار سرمایه شد و متأسفانه هنوز هم شاهد انفعال 

دولت و نهادهای ذی ربط اقتصادی هستیم.

مردمبهدعوتدولتراهیبورسشدند»
علی اکبر امین تفرشــی، عضو هیئت مدیره بورس 
نیز با بیان اینکه بســیاری از مردم به دلیل دعوت 
دولت و بخشی از حاکمیت که تا به حال بازار سرمایه 
را تجربه نکرده بودند برای نخستین بار وارد بورس 
شدند می گوید: متأسفانه بسترهای الزم این آمدن از 
سامانه معامالتی تا آموزش و آگاه سازی مردم فراهم 
نبود و ریسک را برای سرمایه خرد در کشور باال برد 
و اکنون تصمیم های مدبرانه و عاقالنه ای باید برای 

بازار گرفته شود تا تعادل به بازار بازگردد. 
به گفته وی، امــروز اگر دولت و متولیان اقتصادی 
کشــور و حتی ســایر ارکان نظام مثل مجلس و 
دستگاه های نظارتی توجه بیشتری به بورس دارند 
و نگران شده اند، چون می دانند ممکن است اعتماد 
عمومی به خاطر برخی سیاســت ها از دست برود 

که چه بسا این اعتماد همین حاال خدشه دار شده 
است. وی می گوید: بایستی همه کمک کنند تا این 
بازار به تعادل برسد، یعنی سنخیت بازار سرمایه با 
سایر بازارهای کشور برقرار باشد و این نیاز به تدابیر 
ویژه دارد که باید در ماه های آینده اتخاذ شــود. اما 
دربــاره این تالش ها که به اســم حمایت در حال 
حاضر انجام می شود باید گفت راهی جز این نیست، 
متولیان مجبورند برای اینکــه ریزش بازار کنترل 
شــود به صورت همه جانبه کمک رسانی کنند که 
البته این حمایت ها در طوالنی مدت کافی نیست و 
باید زیرساخت های بیشتری برای این کار در کشور 

فراهم باشد.
دکتر علی کاشمری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل 
اقتصادی نیز می گوید: اختصاص یک درصد منابع 
صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه فقط می تواند 
تا چند هفته به تثبیت بــازار کمک کند ولی آثار 
تورمی  اختصــاص این یک درصد از منابع صندوق 
توسعه ملی به بورس، در یکی دو سال آینده نمایان 

خواهد شد.

بورستوانحلمشکالتکلیدیراداشت»
علی مروی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
نیــز وزارت اقتصــاد و دولت را مقصــر اصلی افت 
شــاخص بازار ســهام می داند؛ چرا که در ماه های 
گذشته اشتباه هایی داشتند و فرصت سوزی عجیبی 
کردند. وی می گوید: دولت در شرایطی که اقبال به 
بازار زیاد شــده بود، می توانست با اقدام هایی فشار 

شدید تقاضا را پاسخ دهد؛ می توانست با عرضه سهام 
دولتی شرکت های بورسی و همچنین عرضه اولیه 
شرکت هایی که در فهرست و اولویت واگذاری بودند 
بورس را برای ســرمایه گذار جذاب کند اما نه مثل 
ETF ؛ اگر دولت ایــن کار را انجام می داد، ممکن 
بود شاخص مثالً رکورد 2 میلیون را نزند ولی پایدار 
بود و شرکت های بیشــتری وارد بازار سرمایه شده 
بودند و بازار عمق پیدا می کرد و بعضی از مشکالت 
کلیدی کشور که سال ها حل نشده باقی مانده، حل 
می شد. ولی سیاست گذار به جای اینکه مردم را از 
ریسک آگاه کند، سیگنال می داد که دولت از بازار 
سرمایه حمایت می کند. حتی رئیس جمهور، آقای 
آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مقام های وزارت اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهور 
به مردم اطمینان می دادند که وارد بورس شــوند 

بدون اینکه فرصت داشته باشند با 
بازار سرمایه و ریسک های آن آشنا 

شوند.
آن طــور کــه مــروی می گوید: 
دولت می گفت که ریسک را بیمه 
می کند و این چرخه تشدید شد و 
شاخص رشــد کرد؛ هر چند که با 
توجه به ســبک رفتار دولت با بازار 
قابل پیش بینی بود که شــاخص 
دچار بازگشت می شود و می ریزد. 
در شــرایط حاضر و پــس از این 
ریزش تقریباً ۵۰۰ هــزار واحدی 
بورس، اینکه آیا بازار دوباره رشــد 
می کند یــا نه، نمی توان با قطعیت 
نظر داد؛ اما شــهود شــخصی من 
این است که شــاخص به باالی 2 

میلیون برنمی گردد و این واقعاً ریزشی بود که قابل 
پیش بینــی و فهم بود با توجه به واقعیت اقتصادی 
ایران، مگر اینکه رشــد زیادی را در نرخ ارز و سایر 
بازارها داشته باشیم که این امر سبب می شود عماًل 

بازار هم رشد کند.

ضرورتحمایتحقوقیهاازبازار»
یکایدهاشتباهاست

این کارشناس بورس با بیان اینکه اگر دولت اشخاص 
حقوقی را مجبور کند که سهام بخرند، فروشنده ها 
که اشخاص حقیقی هســتند، به سمت بازارهای 

ارز و طال سرازیر خواهند شــد، می گوید: ضرورت 
حمایت حقوقی ها از بازار یک ایده اشتباه است، وزیر 
اقتصاد ممکن اســت فکر کند که اگر از سهام های 
شاخص ساز حمایت کرده و حقوقی ها را مجبور به 
خرید کند، به بورس خدمت کرده یا حداقل تا زمان 
مســئولیت خودش بازار را باال نگه می دارد اما باید 
در این شــرایط خطیر به فکر کشور و مردم باشیم. 
ممکن اســت که برای مدت کوتاهی شاخص باال 
نگاه داشته شود ولی هزینه هنگفتی در قالب تورم 
دوره های آینده به مردم تحمیل می شود ضمن اینکه 
در میان مدت و بلندمدت هم منجر به تخریب بازار 

سرمایه خواهد شد.

ریزشیارشدبورسدرگرونحوه»
سیاستگذاریدولت

وی در پاسخ به اینکه آیا شاخص 
کاهــش بیشــتری را تجربــه 
می کنــد، می گوید: در خصوص 
وضعیت فعلی شاید بتوان گفت 
که بخشــی از این وضعیت به 
واسطه اشتباه های سیاست گذار 
و ســلب اعتماد مردم اســت و 
بخشی هم به اصالح بازار مربوط 
می شــود. البته بــرای قضاوت 
اصالحات  ابتــدا  بایــد  قطعی 
ساختاری الزم در بازار را اعمال 
کرده و سپس به بازار اجازه دهیم 

که خودش به تعادل برسد.
بایــد گفت کــه رشــد دوباره 
شــاخص بازار ســهام یا تداوم 
رونــد نزولی آن کامــالً به نحوه 
سیاســت گذاری دولت بستگی دارد. مداخله اشتباه 
دولت به سرعت منجر به افزایش قیمت در بازارهای 
ارز، طال و سایر بازارهایی که مقصد منابع خارج شده 
اشــخاص حقیقی از بورس هســتند، خواهد شد و 
اگر دولت سیاست گذاری و نحوه مداخله خود را به 
شــیوه صحیحی انجام دهد، بازار به نحوی منطقی 
قیمت های نســبی را اصالح خواهد کرد و در ادامه، 
تفکیک سهام ارزنده از سهام غیرارزنده صورت خواهد 
گرفت تا در نهایت این نگاه بلندمدت در سهامداری 
باشــد که می تواند مانع زیان ســهامداران شود نه 

مداخالت مقطعی دولت.

 دولت می گفت 
که ریسک را بیمه 
می کند و این 
چرخه تشدید شد 
و شاخص رشد 
کرد؛ هر چند که 
با توجه به سبک 
رفتار دولت با بازار 
قابل پیش بینی بود 
که شاخص دچار 
بازگشت می شود و 
می ریزد

بــــــــرش

فروش خودرو صفر فقط در بورس کاال  تسنیم: روح اهلل ایزدخواه درباره طرح جدید مجلس برای تحول بازار و صنعت خودرو گفت: مبنای این طرح، اصالح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با 
عرضه این محصول در بورس کاال محقق می شود، تالش می شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش های توزیع خودرو صفر به  غیر از مسیر بورس کاال بسته شود تا خودروسازان نتوانند از در های پشتی، خودرو 

را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کاال، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می کند و عمالً قیمت گذاری دستوری به  دلیل ناکارآمد بودن حذف می شود.

خـــبر

 چهارشنبه 26 شهریور 1399  27 محرم 1442 16 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9345

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002006832 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000763 آقای/خانم  
س��هلعلی فردوسی فرزند شاه حس��ین در قسمتی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
243/41 مترمرب��ع پالک ش��ماره 1939/3/245 اصلی واقع در بخ��ش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از حسین فردوسی فر ثبت دفتر 271 صفحه314  . )م الف 7291 (
2- رأی ش��ماره 139960330002006657 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000189 آقای/خانم  
حس��ن پرس��تش فرزند احمد در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 52/13 
مترمربع پالک شماره 2275/35 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین 

ذوالفقاری ثبت دفتر111صفحه92  . )م الف 7292 (
3- رأی ش��ماره 139960330002007206 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002163 آقای/خانم  
غالمحس��ین نصرتی فرزند عبداهلل در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 55 
مترمربع پالک شماره 1999/109 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد 

تقی شهرابی ثبت دفتر 208 صفحه 568  . )م الف 7293 (
4- رأی ش��ماره 139960330002007508 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000303 آقای/خانم  
احمد صفا فرزند علیقلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 130/50 مترمربع 
پالک شماره 143فرعی از 1938 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت 

دفتر 280صفحه 183  . )م الف  7294(
5- رأی ش��ماره 139960330002006115 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002240 آقای/خانم  
علی رضا خزائی فرزند قاس��م در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 127/24 
مترمربع پالک ش��ماره 2442 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند رسمی شماره 18231 

مورخ1398/10/15دفتر خانه 113قم  . )م الف 7295 (
6- رأی ش��ماره 139960330002007208 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002697 آقای/خانم  
حلیمه خلیلی فرزند تقی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 128 مترمربع 
پالک ش��ماره باقیمانده2324 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از محمد 

حسین ضیائی بیگدلی ثبت دفتر 10صفحه92 . )م الف 7296 (
7- رأی شماره 139960330002005934 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002313آقای/خانم  رضا 
سلیمی صفائی فرزند مرتضی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 66 مترمربع 
پالک شماره 2272/3/349 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از جعفر حیدر 

زاده ثبت دفتر171 صفحه55  . )م الف 7297 (
8- رأی شماره 139960330002007482 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002003962 آقای/خانم  علی 
جان طیاری دور باش فرزند وهاب در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100/15 
مترمربع پالک شماره 192فرعی از1947 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از علی اصغر کریمی . )م الف 7298 (
9مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9906573
تاریخ انتشار اول: 1399/06/26
تاریخ انتشار دوم: 1399/07/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002006592 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002199 آقای/خانم  
نوحعلی قاسمی فرزند غیبعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع 
پالک ش��ماره 2095 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ایپک علی نجاتی 

ثبت دفتر203صفحه157  . )م الف 7282 (
2- رأی ش��ماره 139960330002004076 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002170 آقای/خانم  
حسین عروجی فرزند قارداشعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50/56 
مترمربع پالک شماره 2302/5 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمود 

فیروز مختار ثبت دفتر 91صفحه270  . )م الف 7283 (
3- رأی ش��ماره 139960330002006337 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001343 آقای/خانم  
ربابه ش��یری تنها فرزند افقر در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 49/70 
مترمربع پالک ش��ماره 184فرعی از2339 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند رس��می 

شماره52893مورخ90/11/15دفتر 41قم  . )م الف 7284 (
4- رأی ش��ماره 139860330002019795 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001340 آقای/خانم  
ابراهیم فتحی فرزند اس��ماعیل در قس��متی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 118/75 
مترمربع پالک شماره 7فرعی از2338 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند مشاع ص343دفتر228  . )م الف 7285 (

5- رأی ش��ماره 139960330002006926 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002001902 آقای/خانم  
حسن نورزاد فرزند عباسعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 84 مترمربع 
پالک ش��ماره 1952 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از وراث ابوالفضل 

احسانی و هاشم معینی  . )م الف 7286 (
6- رأی شماره 139960330002006828 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000753 آقای/خانم  عذرا 
حسنی فرزند عباس در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 70/55 مترمربع پالک 
شماره 78فرعی از2341 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسین نوبخت 

ثبت دفتر464 صفحه130 . )م الف 7287 (
7- رأی ش��ماره 139960330002006827 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000755 آقای/خانم  
سعید تلخابی فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 67/80 مترمربع 
پالک ش��ماره 78فرعی از2341 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریدای مع الواسطه از حسین 

نوبخت ثبت دفتر464صفحه130  . )م الف 7288 (
8- رأی ش��ماره 139960330002006830 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000791 آقای/خانم  
زین العابدین خرقانی فرزند گالبعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره باقیمانده 2184 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از 

غریب رضا زند  . )م الف 7289 (
9- رأی ش��ماره 139960330002006829 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000882 آقای/خانم  
حس��ین علی باباخانی فرزند حمزه علی در قس��متی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
156/56 مترمربع پالک شماره 167فرعی از2167 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از علی اصغر سلطانی  . )م الف 7290 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9906574
تاریخ انتشار اول: 1399/06/26
تاریخ انتشار دوم: 1399/07/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

رای اصالحی
رای شماره 139860330001005658 پرونده کالسه 1397114430001001890  مربوط به تقاضای آقای یوسف 
فتحی سیاه پوش مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک 10918 اصلی واقع در بخش یک قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است:

* مستند مالکیت متقاضی و حدود و پالک در رای صادره اشتباه قید شده است.
رای اصالحی 

با توجه به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
*پالک ثبتی 10921 اصلی صحیح است.

*مستند مالکیت متقاضی سند قطعی به شماره 24538 مورخ 1399/4/31 دفترخانه 74 قم صحیح است.
*حدود اربعه مورد تقاضا به شرح ذیل می باشد:

ش��ماال: در دو قس��مت اول بطول 5/45 متر درب و دیواریست به ش��ارع 14 متری دوم که پخی است بطول 3/50 
متر به شارع 14 متری.

شرقا: بطول 22/47 متر درب و دیواریست به شارع 8 متری.
جنوبا: بطول 7/45 متر پی است به زمین پالک باقیمانده 10921 اصلی.

غربا: بطول 25/42 متر پی است به زمین پالک باقیمانده 10921 اصلی. )قدس(آ-9906575
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )م الف 3104(

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

رای اصالحی                                                  
رای ش��ماره 139860330001006704 پرون��ده کالس��ه 1397114430001001891  مربوط به تقاضای آقای 

هادی ژاله مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک 10918 اصلی واقع در بخش یک قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است:

* مستند مالکیت متقاضی و حدود و پالک در رای صادره اشتباه قید شده است.
رای اصالحی

با توجه به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح می گردد:
*پالک ثبتی 10921 اصلی صحیح است.

*مستند مالکیت متقاضی سند قطعی به شماره 24538 مورخ 1399/4/31 دفترخانه 74 قم صحیح است.
*حدود اربعه مورد تقاضا به شرح ذیل می باشد:

ش��ماال: در دو قس��مت اول بطول 5/45 متر درب و دیواریست به ش��ارع 14 متری دوم که پخی است بطول 3/50 
متر به شارع 14 متری.

شرقا: بطول 22/47 متر درب و دیواریست به شارع 8 متری.
جنوبا: بطول 7/45 متر پی است به زمین پالک باقیمانده 10921 اصلی.

غربا: بطول 25/42 متر پی است به زمین پالک باقیمانده 10921 اصلی. )قدس(
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )م الف 3105(  آ-9906576

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حس��ین مرادی با ارائه یک برگ استش��هاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت شش دانگ که دردفتر 
279صفحه297ذیل شماره ثبت42660مربوط به پالک ثبتی 116فرعی از51مفروزی از10538و10539اصلی واقع 
در بخش یک ثبت قم،ثبت شده است،سند صادره به علت سهل انگاری مفقودگردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده اند.لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل 
آگهی میگردد تاچنانچه کسی مدعی وحود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک 
خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال ورسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار 

گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
میم.الف 13022  آ-9906582

رونوشت:ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(
داودفهیمی نیک - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منظقه یک قم

آگهی تعویض سند مالکیت
آقای سعیدعلی بافقی به وکالت از آقای حسین دهقانی احمد آباد اعالم داشته اند که سند مالکیت مربوط به پالک 
ثبتی2و3 فرعی از10293اصلی واقع در بخش یک ثبت قم ذیل ثبت 29397در صفحه 573دفتر197ثبت وس��ند 
صادره به علت س��هل انگاری )آبخوردگی( مخدوش گردیده و تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی را نموده اند.لذا 
مراتب باستناد تبصره یک اصالحی و پنج اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
میگردد تاچنانچه کسی مدعی وحود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود 
پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال ورسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
میم.الف 13023  آ-9906583  رونوشت:ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منظقه یک قم
داود فهیمی نیک                

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای محس��ن قدمگاهی فرزند علی به ش��ماره شناسنامه 3068 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به 
مساحت 219 مترمربع در قسمتی از پالک 416 فرعی از 135 اصلی بخش 3 برخان از محل مالکیت ثبتی علی 
قدمگاهی فرزند حس��ن محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظه��ار نام��ه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می 
رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906584
تاریخ انتشار نوبت اول: 26 /1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/10

سید حسن پورموسوی -رئیسف ثبت اسناد وامالک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی مجتبی قدمگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 10928 صادره ازقدمگاه دریک باب خانه به مساحت 
198/50 مترمربع در قس��متی از پالک 416 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان از محل مالکیت ثبتی علی 
قدمگاهی فرزند حس��ن محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظه��ار نام��ه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می 
رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9906586
تاریخ انتشار نوبت اول: 26 /1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/10

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

هیئت 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
براب��ر رای ش��ماره    139960322002000828 مورخ 1399/05/01  هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زاب��ل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم پری س��ا کریمی  فرزند کریم  بش��ماره شناس��نامه 427 
صادره از زابل در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 147/68 متر مربع پ��الک 808 فرعی از 1- اصلی  
واقع در بخش دو سیس��تان شهر زابل خیابان حافظ – حافظ 30  خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی 
افش��اری مق��دم محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز در 
روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . م الف: 474  آ-9905780
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/26

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیئت 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
براب��ر رای ش��ماره   139960322002000937-1399/05/12   هیئ��ت اول موضوع قان��ون 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 صدیقه نظامدوس��ت  فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 10 صادره از زابل در 
شش��دانگ اعیان یکباب خانه به مس��احت 307/30 متر مربع در قسمتی ازپالک 1207 اصلی  واقع در بخش 
یک سیس��تان ش��هرخیابان ش��هید باقری – کوچه زرین باقری 3/1 خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی 
صفت گل محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . م 

الف: 480  آ-9905781
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

مهدی پهلوانروی
 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیئت 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
براب��ر رای ش��ماره   139960322002000510-1399/04/04   هیئ��ت اول موضوع قان��ون 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 گل بی بی گرگی   فرزند ابراهیم بش��ماره شناس��نامه 3594 صادره از زابل 
بص��ورت شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 200 متر مربع پالک 26 فرع��ی از 1- اصلی  واقع در بخش دو 
سیس��تان شهرستان زابل کوچه 11 منشعبه از بولوار آیت اهلل بختیاری خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
فریفت��ه محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . م 

الف: 478  آ-9905782
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

مهدی پهلوانروی
 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

کارت دانشجویی موقت به شماره 9623021 اینجانب 
حس���ام اسالم خواه فرزند صمد رشته مهندسی برق 
– الکترونیک مقطع کارشناسی پیوسته دوره : نوبت 
دوم از دانش���گاه والیت ایرانشهر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
99
06
59
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و برگ فروش و بیمه نامه موتور سیکلت شباب 
CDI 150مدل 1394 رنگ قرمز زرشکی به شماره انتظامی 
23864/773  ش���ماره موت���ور 0150N1U405280 و 
ش���ماره شاس���ی N1U***150H9430434 ب���ه مالکیت 
مسعود بردبار یزدی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
06
58
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز )شناس���نامه( موتور س���یکلت لیون تیپ 
125CDI ب���ه رن���گ قرمز مدل 1390 به ش���ماره پالک 
68689-821 به شماره موتور 1210931824FM156به 
ش���ماره تن���ه NCT***9011684L125 بنام عبدالواحد 
دشتی به شماره ملی 6458902875 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
06
60
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
06
59
6

س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ  و  مالکی���ت  س���ند 
ب���ه  روغن���ی  رن���گ س���فید  م���دل 1389  پ���ژو 206  
و ش���ماره شاس���ی  موت���ور 13389022159  ش���ماره 
NAAP41FD5BJ295820 به شماره انتظامی 418 ل 
58 ایران 46 به مالکیت رضا انصافی چوکامی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند مالکیت و برگ سبز )شناس���نامه( وانت تویوتا 
1600 م���دل 1984 به رنگ س���فید معمولی به ش���ماره 
موتور 075452 به شماره شاسی 023088 به شماره 
پ���الک 145ط23 -ایران 95 بن���ام کاظم دهانی فرزند 
مراد به شماره ملی 6450321741 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99
06
60
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودرو س���واری رنو تندر 
L90 ب���ه رنگ س���فید ش���یری  مدل 1390 به ش���ماره 
موت���ور 100014067RD152779 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAALSRALDBA077029
 336و 55-ایران12 بنام عباس رمضانی  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
06
57
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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کیفی سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی  ایسنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: ما متعهد هستیم سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را اجرایی 
کنیم و برای اجرای آن ساماندهی نیروی انسانی یک گام بلند محسوب می شود. محسن حاجی میرزایی افزود: در سال های اخیر روش های متعددی را برای جذب نیروی انسانی به کار گرفته ایم و آثار و تبعات هر کدام 

از این روش ها مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و چارچوبی برای دستیابی به کیفیت در نیروی انسانی مشخص شد که در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار خواهد گرفت.

نتایجتازهترینتحقیقاتنشانمیدهد

معتادها بیشتر کرونا می گیرند©
ایسنا: پژوهشگران آمریکایی در بررسی 
تازه خود دریافتند احتمال بستری شدن 
و مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ در افرادی 

که اعتیاد دارند، بیشتر است.
به گزارش نوروساینس نیوز، پژوهشی که 
 )NIH( »با بودجه »مؤسسه ملی سالمت
آمریکا انجام شــده است، نشان می دهد 

احتمال ابتال به کووید۱۹ در افراد مبتال به اختالل سوءمصرف مواد، بیشتر از افرادی 
است که به این اختالل مبتال نیستند. این تاثیر، در افرادی که به اختالل مصرف مخدر 
مبتال بودند، قوی تر بود. این افراد، پیامدهای منفی کووید۱۹ مانند بســتری شدن و 

مرگ را بیشتر از افراد دیگر تجربه می کنند.
دکتر نورا ولکو، از پژوهشگران این پروژه گفت: ریه ها و سیستم قلبی-عروقی، اغلب 
در افراد مبتال به اختالل سوءمصرف مواد در معرض خطر هستند و همین می تواند 
آسیب پذیری باالی آن ها را دربرابر کووید۱۹ نشان دهد. عامل مؤثر دیگر، حاشیه نشینی 

افراد معتاد است که دسترسی به خدمات بهداشتی را برای آن ها دشوارتر می کند. 
۷۳ میلیون بیمار در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که بیش از ۷.۵ میلیون نفر 
از آن ها مبتال به اختالل سوءمصرف مواد تشخیص داده شدند. بیش از ۱۲ هزار نفر از 
بیماران به کووید ۱۹ مبتال بودند و حدود هزار و 880 نفر نیز هم به اختالل سوءمصرف 

مواد و هم به کووید ۱۹ مبتال بودند. 

 واکسن کرونای چین ©
به زودی در دسترس عموم قرار می گیرد

فارس: به گزارش رویترز، یک مقام مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های چین 
)CDC( گفت: واکسن های چینی ویروس 
کرونا ممکن است از اوایل ماه نوامبر )آبان( 

برای استفاده عموم آماده شود.
 کارشــناس ارشــد ایمنــی زیســتی 
سی دی ســی چیــن در یــک مصاحبه 

تلویزیونی اظهار کرد: آزمایش های بالینی فاز ۳ واکسن ها به خوبی پیش رفته و آن ها 
می توانند در ماه نوامبر یا درنهایت دسامبر برای عموم آماده شوند.

این کارشناس که خود واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده است، گفت: در ماه های 
اخیر پس از مصرف واکســن آزمایشی در ماه آوریل هیچ عالئم غیرطبیعی را تجربه 
 )CNBG( نکرده ام. انتظار می رود دو واکسن تولید شده توسط گروه ملی بیوتک چین
و شرکت سینوواک به زودی در بازار وارد شود و هزینه آن کمتر از هزار یوان )حدود 

۱۴۶ دالر آمریکا( خواهد بود.

روبات هایی که تنهایی سالمندان را پر می کنند©
فارس: به گــزارش دیلی میل، مطالعات 
نشــان می دهــد از روبات هایــی مانند 
»Pepper« می تــوان در خانه های مراقبت 
در انگلیــس برای بهبود ســالمت روان 

سالمندان و کاهش تنهایی استفاده کرد.
نمونه اولیه این روبات در ســال ۲0۱۴ به 
وسیله محققان ژاپنی تولید شد؛ به گفته 

دانشمندان این روبات نخستین روبات قادر به شناسایی احساسات انسانی، صحبت با 
آن ها، فعالیت اجتماعی، دست دادن با انسان ها و حتی انجام تمرین های ورزشی است.

این روبات ها در خانه های مراقبت در انگلســتان و ژاپن مورد آزمایش قرار گرفتند و 
محققان دریافتند افراد مسنی که حداکثر ۱8 ساعت در طول دو هفته از آن ها استفاده 

می کردند، بهبود قابل توجهی در سالمت روان داشتند.
کارشناسانی که این فناوری را توسعه داده اند، می گویند هیچ جایگزینی برای مراقبان 
واقعی انسان نیست اما روبات ها می توانند پشتیبانی بیشتری را در کنار سیستم های 

فعلی ارائه دهند.

دادستانکلکشور:

محمدعلی نجفی مرتکب قتل عمد شده است©
ایسنا: دادستان کل کشور قتل میترا 
اســتاد به دست محمدعلی نجفی را از 

نوع عمد دانست.
حجت االسالم منتظری در جلسه هیئت 
عمومــی دیوان عالی کشــور که برای 
تصمیم گیری درباره پرونده محمدعلی 
نجفی برگزار شد، گفت: فضای هیئت 

عمومی دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی است، فضای آزاد و منطقی 
است و اینکه تعدادی از بدخواهان و بداندیشان تصور می کنند دستگاه قضایی در 
راستای اهدافی که آن ها به دنبالش هستند به گونه دیگری حرکت می کند کاماًل 

نشان دهنده اندیشه های غلط و انحرافی آن هاست.
وی افزود: در این پرونده اخیر شــاهد بودیم مسیر قانونی، حقوقی و قضایی آن 
براساس موازین قانونی طی شد اما چون دشمن به دنبال اهداف دیگری بود هم 
اکنون رسانه های بیگانه به شــدت به دنبال برداشت های خودشان هستند. این 
صحنه زیبای بحث و گفت وگویی که امروز درزمینه پرونده شاهدیم بهترین گواه 
است که قضات دیوان عالی فارغ از هر گونه جریان های سیاسی در مسیر حق و 

عدالت به دنبال این هستند که به واقعیات دست یابند.
منتظری گفت: این جلسه برگ زرینی از دستگاه قضایی و قضات گرانقدر است که 

فارغ از خط و خطوط به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت  هستند.
وی درباره جلســه هیئت عمومی دیوان عالی گفت: بنده نظرم این است که در 
بررســی جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مؤلفه های 
مؤثر در حادثه را تحلیل کنیم. چند مؤلفه می تواند مورد استدالل قرار گیرد که 
همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آن ها را باید مالک قرار داد، اما نه در یک 

ردیف. مراتب و درجات این مؤلفه ها متفاوت اند.
دادســتان کل کشور گفت: ما پیش از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک 
بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد 
توجه قرار دهیم. مؤلفه هایی که می تواند منشأ یک انسان عاقل باشد، او یک فرد 
عادی بی سواد عامی نبوده و کسی بوده که سال ها در دستگاه های مهم و مقامات 
باالی کشور مسئولیت داشته و این آدم مرتکب جنایتی می شود، ما اگر بخواهیم 
از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درســت نیست؛ هرچند بنا به گفته رئیس 
دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی باشد از منظر 

قضا تفاوتی نمی کند.
وی افزود: ازدواج دوم این آقا با خانم خود حدیث مفصلی اســت که چه بسا به 

تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد.
منتظری گفت: وی در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن 
اسلحه چیست؟ مگر اسلحه اسباب بازی بوده و مگر اسلحه در آن گلوله نبوده؟ 
از کنار این ها بگذریم. او بعد وارد حمام می شود. فرض کنیم می خواهد بترساند و 
فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند یک گلوله هم شلیک می کند. اگر 
این آقا قصدش این بوده او را بترساند با یک شلیک می توانست بترساند، چرا پنج 
شلیک؟ آیا این تکرار شلیک کردن نشان دهنده این نیست که این آقا می خواهد 
به هدفش برســد. پنج گلوله یعنی پنج بار ماشه را چکانده ؛ می گوییم قصدش 
کشتن نیست؛ آقای رازینی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی که تأکید دارید با توجه 
به ســه عنصری که قانون گذار در بند ب مورد توجه قرار داده قصد قتل نداشته؛ 
اما قطعاً برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک کردن همه را با قصد 
انجام داده است. این عمل قطعاً کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب برای 
تحقق عملی که می تواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود وجود دارد. قاتل به 
اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد 
حمام شده است. منتظری گفت: او در طول یک سال گذشته می گوید اختالفات 
حاد داشته ام و اختالف عادی بین زن و شوهر نبوده است، همه مؤلفه های مندرج 
در بند ب از ماده ۲۹0 را در این حادثه به عیان می بینید و به نظرم قتل عمد است. 
با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهارنظر می کنیم که قتل 

عمد بوده و یا غیرعمد.

 جامعه/ اعظم طیرانی   کرونا و تالش برای 
یافتن بهترین نسخه درمان آن از سوی گروه ها 
که  است  دغدغه ای  جهان  درمانی  مؤسسات  و 
ذهن های بسیاری را به خود مشغول کرده است. 
با این حال هنوز پاسخ قاطعی از سوی متخصصان 

برای درمان آن داده نشده است.
در این میان، متخصصان طب سنتی نیز تالش 
خود را برای مقابله و بی اثر ساختن این ویروس 
به کار گرفته اند. حال نکته اساســی اینجاست 
که در شــرایطی که هنوز روش های پزشــکی 
نوین پاسخ های قاطع و روشنی را در خصوص 
چرایی شــیوع و چگونگی درمان بیماری هایی 
اینچنین نیافته است، آیا طب سنتی قادر است 
به این پرسش ها و نیازهای درمانی پاسخ دهد؟

سید موسی الرضا حســینی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در گفت وگو با ما 
ضمن ارائه نظرات خــود در این خصوص، نتایج 
تحقیقاتــش را در حوزه طب ســنتی به ویژه در 
خصوص مقابله با بیماری کووید ۱۹ در اختیارمان 

قرار داده است.
دکتر حســینی که ســال ۱۳8۳ رتبه نخست 
آزمون فوق تخصص کشــور را کسب کرده، از 
آبــان ۱۳8۵ به عنوان اســتادیار فوق تخصص 
گوارش و کبد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مشــغول به فعالیت بوده و عالوه بر فعالیت در 
پزشــکی نوین، در طب سنتی هم فعالیت های 
ارزنده ای را انجــام داده و یکی از اعضای فعال 

دانشکده طب سنتی است. 

در ابتدا مایلیم نظرتان را به عنوان یک   
فوق تخصص گوارش درخصوص رابطه طب 
سنتی و طب مدرن در حوزه پزشکی بدانیم؟
اشتباهی که امروزه در حوزه پزشکی وجود دارد 
این اســت که طب ها به طب رایج، طب سنتی، 
طب اسالمی، طب همیوپاتی، طب سوزنی و... 
تقسیم شده که این تقسیم بندی اشتباه است، 
چــون در واقع ما یک طب داریــم و همه این 
روش ها لوازم طب محسوب می شوند. به عبارتی 
دیگــر همان طور که پزشــک تصمیم می گیرد 
برای تشــخیص یــک بیماری از چه روشــی 
اســتفاده کند باید بتواند برای درمان بیماران 
هــم از روش های مختلف بهره مند شــود، چرا 
که روش های درمانــی مختلف مکمل یکدیگر 
هســتند و نباید بــا تقســیم بندی، آن ها را از 

یکدیگر مجزا دانست. 
به اعتقاد من بایــد هم این روش های طبی در 
قالب واحد های مختلف در دانشگاه تدریس شود 
و هم مانند حکمای قبلی از روش های مختلف 
بــرای درمان بیماران اســتفاده کنند، نباید در 

حوزه درمان هیچ روشی را رد کرد.
من ســال 8۵ که موفق بــه اخذ فوق تخصص 
گوارش شــدم احســاس کردم نقایص زیادی 
در حــوزه درمان وجــود دارد و نمی توان همه 
بیماری ها را با اســتفاده از طب امروزی درمان 
کرد، به همین دلیل دوره های مطالعاتی ســایر 
روش های درمانی از جمله همیوپاتی و همچنین 
طب سنتی را گذراندم و اکنون از لوازم مختلف 

طب در درمان بیمارانم استفاده می کنم.
به اعتقاد من طب سنتی در جایگاه خود و نه در 
جایگاه طب امروزی، بسیار مفید است و پزشک 
بایــد بتواند از هر یک از این روش ها در جایگاه 
مناسب خود اســتفاده کند، چرا که در برخی 
مواقع طب سنتی پاســخگوی درمان نیست و 
بیمار نیازمند جراحی است و یا بیماری می تواند 
از روش هــای درمانی مختلــف و البته زیر نظر 

پزشک معالج استفاده کند. 

طب ســنتی در درمان چه بیماری هایی   
می تواند مفید و مؤثر باشد؟ 

طب ســنتی در درمان همــه بیماری هایی که 
ریشه در اختالل مزاج دارند می تواند مفید باشد 
که البته تعداد این بیماری ها هم کم نیســت و 
به دلیل مشــکالت تغذیــه ای در افراد مختلف 
مشــاهده و در واقع منشأ ســایر بیماری ها نیز 
محسوب می شــود. به عنوان نمونه شایع ترین 
این بیماری ها »دیس پپسی«هایی است که در 
طب رایج مطرح اســت و در طب سنتی به آن 

»سوءهاضمه« می گویند. 
ما در نگاه ســنتی چهار هضم بــرای غذا قائل 

هستیم که نخستین هضم بر 
معده است و هضم های بعدی 
بــه ترتیب بر کبــد، عروق و 
نخستین  اگر  سلول هاســت؛ 
هضم دچار مشکل شود یعنی 
غــذای نامناســب وارد معده 
نمی توانند  سایر هضم ها  شود 
هضم قبلی را جبران کنند و با 
مشکل مواجه خواهند شد. در 
طب رایج نیز این مسئله وجود 
دارد که اگر غذا خوب جویده 
نشود پس از مدتی ادامه هضم 
با مشــکل مواجه و دردهای 

معده پدیدار می شود. 
بنابرایــن در پاســخ بــه این 
پرسش شــما باید بگویم طب 
بیماری های  درمان  در  سنتی 
گوارشی، کبدی و کبد چرب، 
کلیوی و به ویژه درمان سنگ 
کلیه بسیار موفق بوده است و 
از نگاه طب سنتی می توان این 

بیماری ها را با کمک یک تغذیه 
مناســب درمان کرد و از تجویز داروهایی نظیر 
»رانیتیدیــن« و»فاموتیدین« -کــه اکنون ثابت 
شــده مصرف طوالنی مــدت رانیتیدین منجر 
به ســرطان های گوارشی ازجمله سرطان معده 
می شود- خودداری کرد. همچنین بیماری های 
کولیک و برخی از بیماری های پوســتی نیز با 
کمک طب ســنتی به عنوان طب مکمل قابل 

درمان است.

حوزه    در  تحقیقاتتان  از 
طب سنتی برایمان بگویید.

یکی  گوارشی  خون ریزی های 
از شــایع ترین علــل مراجعه 
بیماران به پزشکان متخصص 
مــی رود.  شــمار  به  گوارش 
تولید داروی آن نقش مؤثری 
درمان  هزینه های  کاهش  در 
دارد که می توانــد خونریزی 
را با توجه به شــدتی که دارد 
در مدت زمــان بین ۵ تا ۳0 
ثانیه قطع کند، به طوری که تا 
کنون جان بسیاری از بیماران 

را نجات داده است.
این دارو بــه همت جمعی از 
اعضــای هیئــت علمی گروه 
طب سنتی و گوارش دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد، از یک 
ماده طبیعی ســاخته شده و 
پس از طی مراحل تحقیقات 
تأیید  و  بالینی  آزمایشگاهی، 
ســازمان غــذا و دارو بــا نام 
»هموستاز« به تولید انبوه رسیده و در نخستین 
جشــنواره طب ایرانی نیز عنــوان برگزیده در 

حوزه ثبت اختراعات را کسب کرده است. 
داروی دیگری برای درمــان یک نوع بیماری 
کبدی غیرقابل درمان در طب مدرن ســاخته 
شده اســت که بیماری افراد با استفاده از این 
دارو درمان و یا کنترل می شــود. دارویی نیز 
برای درمــان بیماری IBS یا »ســندرم روده 

تحریک پذیر« تولید و ثبت اختراع شده است. 
همچنین دارویی برای درمان ســوختگی های 
درجه دو و سه تولید شده که افراد با استفاده 
از آن بــدون نیــاز بــه پیوند پوســت درمان 
می شوند. دارویی نیز برای درمان بیماری »اچ 
پیلوری« )وجود نوعی باکتری در معده( تولید 
شــده که با اســتفاده از آن، بیماری در کمتر 
از دو هفته و بدون اســتفاده از آنتی بیوتیک 

درمان می شود.
این تحقیق ها تاکنون به صورت متفرقه انجام 
شــده اما در نظر داریم از این پس به صورت 

پروپوزال انجام شود.
بــه اعتقاد من اگر همــکاران ما در حوزه های 
مختلف پزشــکی به جــای رد کردن یکدیگر، 
دســت به دســت هم داده و از علوم یکدیگر 
اســتفاده کنند بسیاری از بیماری های العالج 

قابل درمان خواهد شد. 

گویا شما در خصوص بیماری کووید 19   
نیز مطالعاتی داشته اید؛ از دستاوردهایتان 

در این زمینه برایمان بگویید.
کرونا یک بیماری ویروســی اســت که تاکنون 
شناخته نشده اســت و هر روز ابعاد تازه ای از آن 
روشن می شود. اما نکته ای که وجود دارد این است 
که کرونا با تولید خلط های بسیار چسبنده درون 
ریه، موجب »هیپوکســیمی« یا کاهش اکسیژن 
خون می شود. بنابراین ما باید به دنبال روشی برای 
خروج خلط ها از ریه ها باشیم و در کنار آن سیستم 
ایمنی بدن را با اســتفاده از تغذیه خوب و سالم 

قوی کنیم. 
در طب سنتی می توان با استفاده از شربت ترکیبی 
آویشن، خلط ها را رقیق کرد تا از ریه ها خارج شوند 
که داروی مشــابه آن در طب رایج  »برم هگزین« 
و همچنین »ناپروکسن« است که در بیمارستان ها 
تجویز می شود. همچنین ما در تحقیقاتی که انجام 
داده ایم از »کاپتوپریل« که داروی کاهش فشــار 
خون است اســتفاده کرده و خوشبختانه نتیجه 
گرفته ایم. آنچه من در درمان کرونا برای بیمارانم 
تجویز می کنم سه قلم دارو شامل شربت ترکیبی 
آویشن، داروی برم هگزین و قرص کاپتوپریل است 
که تا کنون از ۱۳0 بیمار ۱۲۴ نفر آن ها با استفاده 
از این داروها زیر نظر پزشک درمان شده اند و تنها 
۶ نفر که به فاز غیرقابل برگشــت رسیده بودند 

نتیجه نگرفتند. 
اکنون این ترکیب دارویی در ســایر کشــورها از 
جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه تأیید شده است 
که خوشبختانه ما قبل از آن ها به این روش درمانی 
رسیده بودیم و مقاله آن را به مجله های معتبر برای 

چاپ ارسال کرده ایم. 

یک فوق تخصص بیماری های داخلی:

نمی توان همه بیماری ها را با استفاده از طب نوین درمان کرد

اگر همکاران ما در 
حوزه های مختلف 

پزشکی به جای 
رد کردن یکدیگر، 

دست به دست 
هم داده و از علوم 

یکدیگر استفاده 
کنند بسیاری از 

بیماری های العالج 
قابل درمان خواهد 

شد

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

کره جنوبی پول دانشگاه تهران را نمی دهد
ایســنا: محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران از 
محدودیت در فعالیت های مشــترک با کــره جنوبی به دلیل 
تحریم ها خبر داد و گفت: ما یک مؤسســه مشترک در زمینه 
فعالیت های پژوهشی با کره داشتیم و این کشور متعهد بود هر 
ساله مبالغی را به دانشگاه تهران پرداخت کند که متأسفانه دو 

سال است مبلغ را نپرداخته اند.

کاهش استاندارد پروتکل های وزارت بهداشت در مدارس
خانه ملــت: محمدمهدی زاهدی، عضو کمیســیون آموزش 
مجلس می گوید: متأسفانه استاندارد رعایت پروتکل ها در مدارس 
به هیچ عنوان با استانداردهای برگزاری کنکور قابل قیاس نیست. 
در حالی که دانش آموزان درزمینه رعایت پروتکل ها نســبت به 
داوطلبان کنکور کمتر همکاری دارند، اما استاندارد پروتکل های 
وزارت بهداشت برای مدارس از ۱.8 متر در زمان کنکور به یک 

متر کاهش یافته است.

آموزش

رئیس سازمان سنجش خبر داد
کنکور 1۴۰۰ بر اساس نظام 

جدید متوسطه برگزار می شود
 مهر    رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: با توجه به میزان شــرکت کنندگان در 
کنکور و پوشــش محتوای دروس نظام جدید 
متوســطه، کنکور ۱۴00 بر اساس نظام جدید 
متوسطه برگزار شده و سؤالی از نظام قدیم طرح 
نمی شود. دکتر ابراهیم خدایی افزود: بررسی ما 
نشان می دهد افرادی متقاضی تمدید نظام قدیم 
در کنکور هستند که تاکنون حداقل سه بار در 
کنکور با ســؤاالت نظام قدیم امتحان داده اند. 
برخی از این افــراد بیش از چهار یا پنج بار در 

کنکور شرکت کرده اند.
رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور تأکید 
کرد: ســال ۹۷ آخرین سال کنکور برای نظام 
قدیم آموزش متوسطه بود اما شورای سنجش 
و پذیرش دانشــجو آن را برای سال ۹8 تمدید 
کرد. ســال ۹8 نیز شورا استثناً طراحی دو نوع 
ســؤال را برای دو نظام آموزش متوسطه برای 

کنکور ۹۹ تمدید کرد.

روستایی و عشایری

مدیرعامل صندوق این بیمه اعالم کرد
جزئیات پوشش بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر از مهرماه 

 ایسنا    مدیرعامــل صندوق بیمه اجتماعی 
روستائیان و عشــایر گفت: از ابتدای مهر بالغ 
بر یک میلیون نفر از اقشــار روستایی و عشایر 
که فاقد هر نوع بیمه اجتماعی هســتند؛ مانند 
قالیبافان، زنان سرپرســت خانوار، شاغالن در 
صنایع دستی و افراد پشت نوبتی کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار می گیرند.

علی شیرکانی با اشاره به طرح بیمه اجتماعی 
روستائیان و عشایر، افزود: بر اساس آمار اولیه ای 
که گرفته شده، کلیات طرح به تصویب رسیده 
و تفاهم نامه های دوجانبه با دستگاه های ذی ربط 
منعقد شده است؛ اکنون اطالعات افراد را داریم 
و اقدامات الزم برای ثبت نام اولیه انجام شــده 
است. در این طرح افراد 8 سطح درآمدی دارند و 
هر فرد با توجه به سطح درآمدی خود، ۱۵درصد 
حق بیمه پرداخــت می کند که ۵ درصد آن را 
بیمه شده و ۱0 درصد را دولت به عنوان کارفرما 

پرداخت می کند.

بهداشت و درمان

رئیس مجمع داروسازان کشور عنوان کرد
 تولید 9۷ درصد دارو های 
مورد نیاز کشور در داخل

 میزان    رئیس مجمع داروسازان کشور با اشاره 
به تولید دارو در داخل کشور، گفت: ۹۷ درصد 

دارو های مورد نیاز ایران تولید داخل است.
حجت اهلل یزدان شناس با اشاره به »رمدسیویر« 
و داروی مؤثــر در درمــان کرونــا اظهار کرد: 
خوشبختانه به تازگی تأثیر مثبت این دارو دیده 
شده و به مقدار کافی در بیمارستان های دولتی 

وجود دارد.
رئیس مجمع داروسازان کشور در ادامه به تعداد 
داروخانه های کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: 
تعداد داروخانه های کل کشور در حال حاضر به 

۱۵ هزار داروخانه رسیده است.
رئیس مجمع داروسازان کشور همچنین افزود: 
مجوز ایجــاد و راه اندازی داروخانه بر اســاس 
جمعیت است که پیش از این برای هر ۶ هزار 
نفر وزارت بهداشت مجوز تأسیس یک داروخانه 
را صــادر می کرد، اما در حال حاضر به ازای هر 

۴هزار و ۵00 نفر مجوز صادر می شود.

خانه و خانواده

وزارت بهداشت اطالعیه صادر کرد
تکذیب ورود مردان به رشته  زنان 

و زایمان در آزمون دستیاری
 جامعه    در پی انتشــار خبــری در خصوص 
پذیرش مردان در رشــته  زنان و زایمان در آزمون 
دستیاری امسال، معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
در اطالعیــه ای اعالم کرد: در سیاســت پذیرش 
دســتیاری تخصصی بیماری های زنان و زایمان 
تغییری ایجاد نشــده است. در این اطالعیه آمده 
اســت: »پیرو ابهامات ایجاد شــده در خصوص 
پذیرش دســتیاری تخصصی بیماری های زنان و 
زایمان اعالم می شــود همان گونه که در دفترچه 
شماره ۱ پذیرش دستیاری به صراحت ذکر شده 
اســت دســتیاران تخصصی بیماری های زنان و 
زایمان صرفاً از بین بانوان متقاضی جذب خواهند 
شد و در این سیاســت هیچ گونه تغییری ایجاد 
نشده است. بنابراین شایعات پخش شده در فضای 
رســانه ای در این زمینه بی اساس بوده و تکذیب 
می شود«. شایان ذکر است پیشتر یک متخصص 
زنان بــا ادعای پذیرش مردان در رشــته  زنان و 
زایمان آن را مخالف طرح انطباق عنوان کرده بود.

محیط زیست

گزارش صندوق جهانی حیات وحش
 ۸۵ درصد تاالب های جهان 

از بین رفته اند
 ایسنا   کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: بر اســاس گزارش صندوق 
حیــات وحش، 8۵ درصــد تاالب های جهان در 

۵0سال اخیر از بین رفته اند.
اصغر مبارکی افزود: در آخرین گزارش این صندوق 
که به تازگی منتشر شــده است بیش از ۲۱ هزار 
جمعیت از گونه های مختلف پستانداران، پرندگان، 

خزندگان و دوزیستان مورد پایش قرار گرفته اند.
وی گفت: بررسی این ۲۱ هزار جمعیت، کاهش 
۶8 درصدی گونه های پایش شده از سال ۱۹۷0 
تا ۲0۱۶ را نشان می دهد. این یعنی شاخص کره 
حیات ۶8 درصد کاهش یافته که نشانگر وضعیت 
نزولی جمعیت گونه های گیاهی و جانوری جهان 
است. به گفته مبارکی، بر اساس گزارش صندوق 
جهانی حیات وحش ۷۵ درصد از زمین های عاری 
از یخ کره زمین تغییر و تحول یافته اند همچنین 
عمده اقیانوس های ما روی کره زمین آلوده هستند 

و 8۵ درصد تاالب ها از بین رفته اند. 

فراسو

خبر
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سوءاستفاده برخی وکال از نگرانی مراجعان خود
خانه ملت: موسی غضنفرآبادی، حقوقدان و نماینده مجلس 
می گوید: برخی وکال با سوءاستفاده از نگرانی مراجعانشان، کار 
ناصوابی انجام می دهنــد و بیش از تعرفه قانونی نوع وکالتی 
کــه برعهده گرفته اند، از مردم مبالغــی را دریافت می کنند. 
وکیلی که چنیــن اقدامی را انجام می دهد و برخالف عدالت 
عمل می کند قطعاً نمی توانــد متقاضی اجرای حکم عادالنه 

برای موکلش باشد.

انتقاد از تعطیلی دانشگاه  های شهرهای کوچک
خانه ملت: احمد مرادی، عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان 
با بیان اینکــه وزارت علوم به علت درآمــدزا نبودن واحدهای 
دانشــگاهی پیام نور به دنبال تعطیلی این واحدها در شهرهای 
کوچک است، گفت: بخش عمده آموزش در دانشگاه پیام نور به 
صورت مکاتبه ای و از راه دور انجام می شود، دلیل نگاه اقتصادی 

هیئت امنا به واحدهای دانشگاهی شهرهای کوچک چیست؟

حقوق برخی فرهنگیان کمتر از 2 میلیون تومان است!
تسنیم: روح اهلل عباســپور، نماینده مجلس می گوید: برخی 
معلمان بازنشســته حقــوق دریافتی ماهانه شــان کمتر از 
۲میلیون تومان اســت، برخــی از بازنشســتگان آموزش و 
پرورش که ۱۵ ســال قبل بازنشسته شــده اند، هنوز افزایش 
حقوق متناســب با نرخ تورم نداشــته اند. نباید یک معلم که 
همه عمر، ســرمایه و جوانی اش را برای اعتالی نســل جوان 

کشور قرار داده، از کمترین حقوق برخوردار باشد.

شیوه جالب پلیس برای تنبیه موتورسواران متخلف
تسنیم: سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور فاتب 
در خصوص طرح جدید برخورد با موتورسیکلت سوارهای متخلف 
گفت: در نظر داریم با توقیف متخلف، بدون اینکه وسیله نقلیه به 
پارکینگ منتقل شــود، به راکب ابزار ترافیکی بدهیم تا در یک 
زمان مشخص مثالً دو ساعته در محدوده ای که تخلف کرده در 

کنار همکاران ما مانع تخلفات موتورسواران دیگر شود.
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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 حی یا قیوم

42 سال پس از پیمان ننگین کمپ دیوید دو کشور دیگر 
عربی در کاخ سفید به صف خائنان آرمان فلسطین پیوستند

کمپ  دونالد
  جهان/ نیک پندار  17 سپتامبر 1978 زمانی است 
که انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر در کمپ دیوید 
که یکی از اســتراحتگاه های جیمی کارتر بود با مناخیم 
بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل دور یک میز نشستند و 
نوشیدنی سر کشیدند و پیمان صلح امضا کردند. حاال 42 
سال پس از آن روز، دو کشور عربی دیگر یعنی بحرین و 
امارات آرمان فلسطین را زیر پا گذاشتند و در باغ جنوبی 
کاخ سفید با دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به سالمتی 
کودکان شهید فلســطین نوشیدند و پیمان صلح امضا 

کردند. پیمانی که باید نام آن را »کمپ دونالد« نامید. 
ترامپ، به مناســبت این روز 700 میهمان دعوت کرده 
که تونی بلر، نخســت وزیر اســبق انگلیس هم یکی 
از آن هاســت؛ فردی که گفته می شــود نقشی ویژه در 
برقراری این صلح نامه ها داشــته است. رویترز نوشت: 
این مسئله یک پیروزی برای ترامپ در آستانه انتخابات 
ریاســت جمهوری ماه نوامبر اســت و می تواند حمایت 
مسیحیان انجیلی را )که بخش مهمی از رأی دهندگان 
آمریکایی را تشــکیل داده و حامی اسرائیل نیز هستند( 

برای او به ارمغان بیاورد.
از طرفــی این پیمان آن قدر نتانیاهــو را ذوق زده کرده 
است که شــخصاً به واشنگتن رفته و بی توجه به همه 
پروتکل های بین المللی حاضر شده در غیبت ولیعهدهای 

عربی با دو وزیر خارجه سر یک میز بنشیند. شیخ عبداهلل 
بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات و عبداللطیف بن 
راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین در این مراسم، توافق 
سازش کشورهای خود با رژیم صهیونیستی را با نتانیاهو 

امضا کردند.
این توافق در حالی انجام شــد کــه دولت های منامه و 
ابوظبی حتی از شرط قدیمی و حداقلی خود یعنی تشکیل 
یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی، 

گذشته اند، اخراج اشغالگر پیشکش شان.
رویترز همچنین نوشته: کاخ ســفید تمایل دارد عمان 
و عربستان ســعودی را هم پیش از برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری، به سازش با رژیم صهیونیستی وادار 
کند؛ اتفاقی که ممکن است ســورپرایز اکتبر ترامپ را 

رقم بزند.

ذبح فلسطین به پای »توافق ابراهیم«»
یک مقام ارشــد دولت آمریکا هم به رویترز گفته است 
اسناد توافق عادی سازی روابط را که به »توافق نامه های 
ابراهیم« نام گذاری شــده، آن ها نوشته اند و به صورت 
جداگانه امضا می شوند. سپس ایاالت متحده نیز با امضای 

یک سند مشترک به توافق این سه رژیم می پیوندد.
در همین حال عبداهلل بــن زاید آل نهیان، وزیر خارجه 

امارات در مصاحبه با روزنامه وال اســتریت ژورنال ادعا 
کرد: عادی سازی روابط نشان می دهد ملت ها از نزاع و 
درگیری خسته شــده و به دنبال صلح و ثبات هستند. 
وی مدعی شد: روند عادی سازی روابط تالش ها برای 
تشکیل کشور فلسطین و احقاق حقوق فلسطینی ها را 
از بین نمی برد. فلســطینی ها همواره از حمایت کامل 
امارات برخوردارند. ما از رهبری فلســطین می خواهیم 
در رویکردهای خود بازنگری کرده و برای ازســرگیری 
مذاکرات با اسرائیل تالش کند. وزیر بحرین هم مدعی 
شد صلح با اسرائیل برای تقویت منافع بحرین است و به 

معنای دست کشیدن از مسئله فلسطین نیست!
انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات هم گفت: 
امارات با تصمیمش برای امضای توافق عادی ســازی 
روابط با اسرائیل سد روانی را شکست و این توافق راهی 

برای پیشرفت در منطقه است!

باوجود این ساخت وپاخت، ملت های منطقه روز گذشته 
با برگزاری تجمعات مختلف مخالفت خود با سازش را 

علنی کردند. 
مخالفان بحرینی و در رأس آن جمعیت الوفاق، مخالفت 
خود را با عادی ســازی روابط اعالم و تأکید کردند نظام 
بحرین مشروعیت الزم را برای توافق با صهیونیست ها 

ندارد و رژیم اسرائیل یک رژیم غیرقانونی است.
فلسطینیان مقیم اروپا و حامیان آنان هم در محکومیت 
عادی سازی روابط بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی 

دست به تظاهرات زدند.
در اراضی اشغالی هم رهبری یکپارچه مقاومت مردمی 
فلســطین در فراخوانی روز گذشته را روز انتفاضه علیه 
عادی سازی روابط بحرین و امارات با اسرائیل اعالم کرد 
که طی آن، پرچم فلســطین در مناطق مختلف غزه و 

کرانه باختری برافراشته شد.

دونالد ترامپ:
می خواستم بشار را بکشم ©

متیس نگذاشت
دونالد  نیــوز:  فاکس 
ترامــپ در گفت وگویی 
بــا فاکس نیــوز گفت: 
کشتن  خواســتار  من 
بشار اسد، رئیس جمهور 

سوریه بودم و شانس آن را هم داشتم، اما »جیمز 
 متیس« وزیر اسبق دفاع آمریکا مانع این کار شد. 
فاکــس نیوز، در ادامه گفته اســت: احتماالً 
منظور ترامپ از این شــانس همان ماجرای 
حمله های شیمیایی سال 2017 است. ترامپ 
همچنین در این مصاحبه گفته است مشکلی 
با فروش جنگنده های نسل پنجم به امارات 

متحده عربی ندارد.

هیل: باب وودوارد، خبرنگار باسابقه روزنامه 
واشنگتن پســت در کتاب جدید خود گفته 
ممنوع کردن ســفر ها از چین به آمریکا در 
بحبوحه شــیوع کرونا به پیشــنهاد »دونالد 

ترامپ« انجام نشده است.
فارس: مایک پمپئو گفته اســت: در صورت 
پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق محاکمه 

خواهد شد.
جهان: نیمروز گذشــته، یک بمب در جاده 
ارتباطی میــان خیابان فرودگاه بغداد و یکی 
از ورودی های منطقه سبز منفجر شد که در 
نتیجه آن یک خودرو دیپلماتیک بریتانیایی 
منهدم و یک افسر اطالعات ملی این کشور 

کشته شد.
راشــاتودی: به دنبال گزارش هــا در مورد 
ســقوط یک فروند بالگرد متعلق به نظامیان 
آمریکایی، ائتالف موســوم به ضدداعش به 
رهبری آمریکا مدعی شــده این بالگرد فرود 

اضطراری داشته است.
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بانک مرکزی عراق و نفوذ ایاالت متحده©
 پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال 2003 میالدی، حوزه ای از نظارت ها 
در ارگان های عراقی از جمله وزارت نفت، دارایی و بانک مرکزی این کشــور 
بــه منظور نقل و انتقال ارز زیر نظر ســفارت آمریکا و وزارت خزانه داری این 
کشــور صورت گرفت. بانک مرکزی عراق یکی از نهادهای حساسی است که 
تعامــالت مالی خود را به طورمســتقیم زیر نظر ایاالت متحــده انجام داده و 
هرگونه گردش مالی در سیســتم بانکی این کشــور از جمله بانک مرکزی و 
بانک الرافدین با اشــراف اداره کنتــرل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا انجام می شــود. هدف واشــنگتن از نظارت سخت بر بانک مرکزی در 
واقع این است تعاملی بین ایران و عراق و همچنین عراق و محور مقاومت به 

لحاظ ارزی صورت نگیرد. 
در گذشــته، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشــین عراق با علم به این ایراد، 
تالش کرد از شــدت این نظارت کاســته و سیستم جدیدی را تعریف کند که 
دولت عراق بتواند آزادانه با هر کشوری که تمایل داشت، تعامل مالی و مراودات 
ارزی برقــرار کند که این امر، موجب راه افتــادن مجموعه ای از چالش ها برای 
دولت او شد و آمریکایی ها عوامل خود را در داخل عراق برای اغتشاش و آشوب 
و حمله به مؤسسات دولتی تهییج کردند که در نهایت، منجر به سرنگونی دولت 
او شد. امروز مصطفی الکاظمی که دارای تابعیت آمریکایی است و چسبندگی 
بیشتری با واشنگتن دارد، سعی کرده نظارت آمریکا بر بانک مرکزی را تشدید 
کند و بنابراین به نظر می رسد عراق اکنون به لحاظ گردش مالی، تابعی از اراده 
آمریکاست. البته فراکسیون های عراقی در پارلمان درصدد کاهش این نظارت و 

آزادی بیشتر در تعامالت ارزی عراق و سایر کشورها هستند.
نظــارت آمریکا بر بانک مرکزی عراق هم بر اســاس جنبــه قانونی و حقوقی 
پایه ریزی شده و هم منطق قدرت بر آن حاکم است. در گذشته، زمانی که رژیم 
صدام در ســال 1990 میالدی به کویت حمله کرد، قطعنامه هایی در شورای 
امنیت علیه عراق تصویب و مســئله نفت در برابر غذا عملیاتی شــد. از همین 
مقطــع، بانک مرکزی عراق به صورت کمرنگ تحت نظارت آمریکا قرار گرفت. 
امروز نیز پس از ســرنگونی صدام، آمریکا از حوزه قدرت و از جنبه حاکمیتی با 
توجه به نفوذ عوامل خود درون سیســتم عراق، سعی می کند بر تراکنش های 
مالی بانک مرکزی و الرافدین نظارت کند که این، نوعی رویکرد اســتعمارگونه 
این کشــور بر عراق است که گویی آن را جزئی از قلمرو ایاالت متحده قلمداد 
می کند. به همین خاطر اســت که بیشتر دولتمردان و اعضای پارلمان عراق از 
این نظارت غیرقابل توجیه بر گردش مالی عراق ناراضی بوده و ســعی می کنند 
دولت را وادار به اعمــال آزادانه تراکنش ارزی کنند. البته رئیس بانک مرکزی 
عاملی اجرایی اســت و بیشتر نظارت بر این بانک بر عهده وزارت دارایی است. 
جریان صدر هم که ریاست بانک مرکزی به آن ها رسیده، سیاست ثابتی نداشته 
و به دلیل ناپایداری در رفتار سیاسی جریان صدر، آمریکایی ها تالش می کنند 
این جریان را زیر چتر دولت مصطفی الکاظمی قرار دهند تا مانع گرایش صدر 
به ســمت محور مقاومت و ایران شود. به همین دلیل، به نظر می رسد اعطای 
این جایگاه به جریان صدر نوعی باج دهی به مقتدی صدر است که البته خیلی 

در مسئله تراکنش های مالی و تغییر سیستم بانک مرکزی مؤثر نخواهد بود.
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 جهان   مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر 
عراق روز گذشته با انتشــار بیانیه ای اظهار 
کرد: روز دوشنبه 14 سپتامبر 2020 سلسله 
تغییــرات ضروری را در برخی ســمت های 
اداری مهم در نهادهای دولتی ایجاد کردیم؛ 
این اقدام با واکنش هــای متفاوتی از جمله 
مخالفت احزاب سیاســی با تمامی اشــکال 
ســهمیه بندی مواجــه شــد، بی تردید این 
واکنش ها بازتاب موضع گیری ثابت مردم در 

مورد ایجاد دولت است.
الکاظمی گفت: تأکید می کنیم این تغییرات 

ضروری همسو با ساختار اداری و قانونی انجام 
شدند که پایان دوره قانونی برای مسئوالن و 
در برخی موارد عبور از ســقف زمانی تعیین 
شده را نشــان می دهند و این اقدام موجب 

تغییرات کیفی در نهادها نشده است.
نخســت وزیر عراق افزود: بر این اســاس 
بیشتر اســامی مطرح شده از داخل همین 
نهادها و یا از میان کارشناســان حوزه های 
مشخص با در نظر گرفتن مسئله شفافیت 
کاری و تخصــص و نیز حفــظ تعادل ملی 

انتخاب شدند.

تغییرات ضروری بود
الکاظمی در پاسخ به منتقدان تغییرات اخیر در عراق:

 فارس  »لولوه الخاطر« ســخنگوی وزارت 
خارجه قطــر در مصاحبــه ای گفت: قطر 
به همســایگان خود برای برقــراری روابط 
دیپلماتیک با رژیم صهیونیســتی نخواهد 
پیوســت. او ادامه داد: این اقدام از ســوی 
قطر تا زمانی که مناقشــه فلســطینیان با 
اســرائیل حل نشود، صورت نخواهد گرفت 
و سازش نمی تواند راه حلی برای پایان این 
مناقشه باشد. سخنگوی وزارت خارجه قطر 
ارتباطی  افزود: »ریشه مشکل فلسطینی ها 
به سازش ندارد، ریشه این بحران به شرایط 

بسیار سختی برمی گردد که فلسطینی ها در 
آن به سر می برند. مردمی که کشور ندارند 

و تحت اشغالگری زندگی می کنند«.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
بحران قطر با دیگر کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس پرداخــت و گفت: در صورت 
پایان محاصره سه ســاله قطر، می توان به 
ســرعت به ســمت پایان این بحران پیش 
رفــت و در حال حاضــر تالش های کویت 
برای حــل و فصل این موضــوع به جایی 

نرسیده است.

وارد روند سازش با اسرائیل نمی شویم
سخنگوی وزارت خارجه قطر:

 جهان  سرانجام نخستین دور از گفت وگوهای مستقیم و عمومی 
بین دولت کابل و گروه طالبان روز گذشته در قطر برگزار شد. 
این گفت وگوها در حالی شکل گرفت که کلکسیونی از بیم ها و 
امیدها در بین ملت افغانستان موج می زند و صلح و امنیت در رأس 

خواسته مردمان کشور همسایه به چشم می خورد.
مذاکرات صلح چند روزی اســت که شروع شــده و پس از آنکه 
افتتاحیه این مذاکرات در هتل شرایتون دوحه با همراهی مقام های 
کشورهای منطقه برگزار شد، وارد نشست های تخصصی و رودررو 
شد و گروه کوچکی از هر دو طرف درزمینه اینکه مذاکرات عمومی 
چگونه برگزار شود جلســاتی برگزار کردند تا اینکه سرانجام روز 
گذشته نخستین دور از مذاکرات رودررو و عمومی بین طالبان و 
دولت برگزار شد. نادر نادری، یکی از مذاکره کنندگان ارشد دولت 
کابل پیش از آغاز این نشست گفت: این گروه از دو طرف به بررسی 
قوانین و روندهای مربوطه ادامه می دهند و آماده می شوند تا آن را 
در نشســت عمومی که با حضور تیم های مذاکره کننده دو طرف 

برگزار می شود، ارائه دهند.
پیش از این طالبان، دولت را به رســمیت نمی شــناخت و تنها با 
گروه های سیاســی افغانستان که ریاســت آن ها را حامد کرزی 
برعهده داشت دیدار می کرد. باوجود این، هنوز هم طالبان از دولت 
افغانستان به عنوان اداره کابل یاد می کند و مدعی است کنترل دیگر 

نقاط افغانستان در اختیار این گروه است.

محمد ناعم، از ســخنگویان دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز در 
تماســی تلفنی با رویترز گفت: این نشست، عمومی است و هیچ 

مسئله خاصی در دستور کار قرار ندارد.
یکی از مقام های دفتر ریاست جمهوری افغانستان هم گفت: اولویت 
اصلــی متقاعد کردن طالبان برای توافق آتش بس یا کاهش قابل 

توجه میزان خشونت است.
همزمان نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان پس از دیدار با امراهلل 
صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان با انتشار توییتی تأکید 
کرد: طالبان باید همین حاال خشــونت ها را کاهش و تعهدش را 
برای حل بحران افغانســتان از طریق سیاسی نشان دهد. استفانو 
پونتیکــورو در این دیدار دامنه دخالت هایــش را افزایش داد و بر 
ضرورت موضع متحــد طرفداران نظام جمهــوری در مذاکرات 
بین االفغانی تأکید کرد. نماینده غیرنظامی ناتو افزود: عدم اتحاد تنها 
طالبان را قوی تر می کند، اکنون زمان آن رسیده تا همه تالش ها 
برای حمایت از صلح باعزت برای همه و نیز حفظ دستاوردهای 19 

سال گذشته جمع شود.
این در حالی است که طالبان حتی پس از شروع مذاکرات، حمالت 
خود به مواضع مختلــف نیروهای دولتــی را ادامه می دهد. این 
حمله ها مهم ترین محور نشست سنای افغانستان در روز گذشته 
هم بود. به گزارش آواپرس، ســناتورهای افغانستان تأکید کردند 
طالبان به عنوان ُحسن نیت از شدت حمالت و خشونت های خود 

در والیت ها کاســته و به برقراری آتش بس تن دهند. آن ها اضافه 
کردند آغاز مذاکرات بدون برقراری آتش بس بی معنا بوده و طالبان 

درصدد وقت  کشی و فریب دادن دولت افغانستان است.
 هیئت مذاکره  کننده طالبان در روز افتتاح مذاکرات به رســانه ها 
گفته بود برای برقراری آتش بس در جریان مذاکرات با تیم حکومت 
افغانستان گفت وگو خواهد کرد، از همین رو بخش اصلی جامعه 
افغانستان منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. نظام سیاسی آینده 
افغانستان، اصالحات قانون اساسی، آزادی زندانیان طالبان که گفته 
می شود جمعیت آن ها به 7هزار نفر می رسد، مهاجران افغانستانی 
که در دیگر مناطق جهان به سر می برند و وضعیت زنان در جامعه 
فردای افغانســتان از جمله موضوعات مهمی اســت که چگونگی 
رخداد آن به مذاکرات صلح دوحه بستگی دارد. از همین رو و به دلیل 
حجم باالی اختالفات بعید به نظر می رسد همه آن ها در این دور از 
مذاکرات به ســامان برسد و چه بسا ماه ها زمان نیاز باشد تا صلح و 

امنیت بار دیگر به همسایه شرقی برگردد.

گفت وگوی مستقیم طالبان با دولت افغانستان
برای نخستین بار در تاریخ، روز گذشته در دوحه اتفاق افتاد

گزارش

ع 9
90
66
03

حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد©
صابرین نیوز: بخش نظامی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد بامداد سه شنبه هدف 
حمالت راکتی قرار گرفت. در این حمله، چهار راکت شلیک شده که سامانه دفاع هوایی 
پیشرفته C-RAM مستقر در سفارت آمریکا تنها توانسته یک راکت را رهگیری کند 
و سه راکت دیگر به این سفارت اصابت کرده اند. منابع خبری از شنیده شدن صدای 

دست کم سه انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر داده اند.

پیشروی نیروهای یمنی به سمت مأرب©
الخبر الیمنی: نیروهای ارتش و انصاراهلل یمن در روز گذشــته با عقب راندن عناصر 
وابسته به ائتالف سعودی، یک قدم دیگر به شهر مأرب نزدیک شدند. به گفته منابع 
نظامی، ائتالف سعودی در مدت اخیر با تالش فراوان توانسته بود برخی قبایل استان 
مأرب را به جنگ با نیروهای صنعا قانع کند، اما عقب نشینی این قبایل که سالح های 
زیادی هم از ائتالف دریافت کرده بودند، موجب تسریع در سقوط منطقه هفتم مأرب 

به دست نیروهای صنعا شد. 

جمعیت الوفاق بحرین:

خائنان به بیت المقدس، مکه را هم واگذار خواهند کرد©
المیادین: جمعیت الوفاق بحرین که بزرگ ترین گروه معارض با رژیم این کشور است، 
سازش حکومت این کشور با رژیم صهیونیستی را ذلت و خواری توصیف کرد. شیخ 
»حســین الدیهی« نایب رئیس جمعیت الوفاق بحرین گفت: همــواره در کنار مردم 
فلســطین در یک جبهه خواهیم ماند و هیچ زمانی طرف جریــان ذلت و خواری را 
نخواهیم گرفت و از اینکه نام بحرین در توافق ســازش و حقارت آمده، متأسفیم. این 
معارض بحرینی تأکید کرد: هر کسی از قدس دفاع کند، گویی از مکه دفاع کرده است 

و هر کسی که امروز پشت به قدس می کند، فردا روز مکه را نیز واگذار خواهد کرد.

 آتش سوزی ©
در کمپ پناهجویان افغان 

فارس: در پی آتش سوزی در کمپ پناهجویان 
یونان بیش از 8 هزار پناهجوی افغان آواره شدند. 
مســئوالن سفارت افغانســتان در یونان اعالم 
کردند تالش  برای اســکان مهاجران افغان که 
پناهگاه  خود را در نتیجه  آتش سوزی در کمپ 
موریا از دســت داده اند، به ســرعت ادامه دارد. 
کمپ موریا واقع در جزیره لیسبوس یونان هفته 
گذشته آتش گرفت. »میرویس صمدی« سفیر 
افغانستان در یونان گفت: هنگام آتش سوزی در 
این کمپ 12 هزار و 500 تن زند گی می کردند.

 تأکید مصر و روسیه ©
بر تمامیت ارضی سوریه

اسپوتنیک: وزیــران خارجه روسیه و مصر بر 
ضرورت حمایت از فرایند سیاســی حل بحران 
در سوریه به گونه ای که ضامن حفظ تمامیت 
ارضــی و احترام کامل به حاکمیت آن باشــد، 
تأکید کردند. وزارت خارجه روســیه همچنین 
در بیانیه ای اعالم کرد: سرگئی الوروف و سامح 
الشکری در تماس تلفنی ضمن تأکید بر اینکه 
هیچ جایگزینی برای حل مسالمت آمیز بحران 
در لیبــی وجود نــدارد، از اظهارات طرف هایی 
لیبیایی در مورد توقف خصومت بین آن ها و آغاز 

گفت وگوی سیاسی استقبال کردند.
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