
 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب با انتقاد از بی توجهی به نقش امام خمینی e در راهبری جنگ تحمیلی عنوان کردند 

دفاع مقدس؛ مدبرانه ترین حرکت ملت ایران

کارشناسان می گویند نسخه 
مجلس نمی تواند فاصله قیمتی 

کارخانه تا بازار را کاهش دهد

بورس خودرو 
در کورس 

وعده ها

 سیاســت   رهبر معظم انقاب اســامی در ارتباط تصویری با مراسم تکریم و تجلیل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، در تشریح چگونگی آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله به 
بررســی مستند عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان 
پرداختند. ایشان در این زمینه، رهبری و فرماندهی امام خمینی)ره( را از آغاز تا پایان دفاع 
مقدس بسیار حساس و شگفت انگیز برشمردند و افزودند: امام از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعی 
کارزار را شــناخت و با درایتی اعجاب انگیز اعام کرد که این جنگ، نبرد دو کشور همسایه 

 ............ صفحه 2نیست بلکه دشمنان انقاب اسامی و ملت ایران در پشت صدام ...

 اقتصاد  تحلیلگران، نســخه بورسی مجلس 
برای تنظیم بازار و صنعت پرالتهاب خودرو را 
در راستای تأمین منافع سرمایه داران، زمینه ساز 
موجی تازه از گرانی، هرج و مرج و ســوداگری 
در بازار می دانند و بر این باورند چنین طرحی 
بیانگــر عدم آشــنایی مجلس بــا چالش ها و 
مشــکات اصلی خودرویی کشور است.طرح 
تحول صنعت و بازار خودرو، عرضه مســتقیم 
خودروهای داخلی در بورس کاال و تغییر شیوه 

قیمت گذاری از فرایند...

 واگذاری خودرو 
با قیمت کارخانه و به صورت 

 قسطی به بهارستانی ها 
حاشیه ساز شد

 نماینده های 
دنا سوار!

بررسی پیامدهای 
 عادی سازی روابط 

 دوکشور عربی 
با رژیم صهیونیستی

 عواقب 
یک خیانت

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

با شکست مقابل الدحیل
 کار پرسپولیس هم 

به اما و اگر کشید
 ............ صفحه 10

info@qudsonline.ir

گزارش  روز

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:
 پیگیر توقف تخریب

بافت پیرامونی حرم مطهر هستیم
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 

 آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس 
در نمایشگاه بین المللی مشهد

 آستان  همزمان با فرارسیدن چهلمین سالگرد با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد 
دفاع مقدس و با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس 
و مقاومت در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار 

شد.این آیین افتتاحیه صبح دیروز 31 شهریورماه 
با حضور حجت االسام  والمسلمین احمد مروی؛ 
تولیت آستان قدس رضوی، علیرضا رزم حسینی؛ 

 ............ صفحه 3استاندار خراسان...

10 7 2
 نیمکت نشینی بیرانوند

 در بلژیک چه زمانی تمام می شود؟

خاطرجمعی فرمانده سپاه درباره تهدیدهای دشمن  پای صحبت رزمنده دیروز و استاد دانشگاه امروز

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 1 مهر 1399 4 صفر 1442 22 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9350  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

»هیوال« در انزوا
 از »جبهه مدرسه«
 تا»مدرسه جبهه«

 ملت ایران هیچ نگران نباشید 
و با آرامش زندگی کنید

:jامام علی
هرگاه دیدی که 
خداوند سبحان 

تو را با یادش 
مأنوس ساخته 
است، بی گمان 
دوستت دارد. 

شرح غررالحکم، 
ج2، ص 131
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مزایده  واگذاری زمین
سازمان موقوفات ملك

شرح در صفحه 3

 موسسه خدمات دارویی رضوی درنظردارد غرفه های بهداشتی خود مستقر در داروخانه مرکزی امام و 
داروخانه دارالشفاء امام را ازطریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط  واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت ش��رایط مزایده به موسسه خدمات دارویی 
رض��وی واقع در میدان بیمارس��تان امام رضا)ع(  داروخانه مرکزی امام طبق��ه دوم امور اداری مراجعه 

نمایند.
مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/07/06 خواهد بود.

تلفن های تماس :   05138550115 و05131908 داخلی 431
موسسه خدمات دارویی رضوی  ,ع
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  آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
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آگهی مناقصه
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

1- موضوع مناقصه : تعمیر، نگهداری، سرویس و راهبری کلیه سیستم های تاسیساتی )برق و مکانیک( 
دس��تگاهها و تجهیزات س��رمایش و گرمایش و شبکه آبرسانی و گازرسانی   فرودگاه بین المللی مهرآباد از طریق 

اشخاص حقوقی واجد شرایط 
2- مهلت فروش اسناد : از روز سه شنبه  مورخ 1399/7/1 لغایت  روز پنجشنبه مورخ  1399/7/10 می باشد

3- نح��وه دریاف��ت اس��ناد: بمنظ��ور دریافت اس��ناد به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه شود.

4- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات در سایت : روز  یکشنبه   مورخ1399/7/27ساعت 9:00 صبح می باشد. 
 5- زمان بازگشایی پاکات : روز یکشنبه  مورخ 1399/7/27 ساعت 11:30 می باشد. 

 6- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 2.040.000.000 ریال 
7- مناقصه گران باید دارای گواهینامه تائید صالحیت از وزارت رفاه و همچنین گواهی صالحیت ایمنی و شناسه 

ملی و کداقتصادی باشند . 
شناسه آگهی992682/م الف2024

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
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مناقصه عمومیT-MA100-99-7-12)یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  (

س
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

1- نام دستگاه مناقصه گذار :
 شركت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 

2- موض���وع مناقص���ه : انج���ام ام���ور مربوط ب���ه نگهبان���ی، حفاظتی، 
مراقبت���ی، انتظامی و برقراری نظم و امنیت برای نیروگاه های س���یكل 

تركیبی شیروان، شهید کاوه و گازی قاین 
3- ش���رایط ش���ركت كنن���دگان : تمامی ش���ركت ه���ای دارای صالحیت 

توسط اداره كار و امور اجتماعی برای سال 1399   
4- مهل���ت و مح���ل در یاف���ت دع���وت نام���ه مناقص���ه : متقاضی���ان 
ش���ركت در مناقص���ه می توانن���د در س���اعت اداری از تاریخ 1399/7/2 
لغای���ت 1399/7/9 ب���ا معرف���ی نام���ه معتب���ر ب���ه ح���وزه س���تادی این 
ش���ركت به نش���انی: مش���هد- بلوار وكیل اباد- بل���وار الدن- بین الدن 
45 و می���دان الل���ه – پ���الك 98 – ش���ركت مدیری���ت تولی���د نی���روگاه 
ه���ای گازی خراس���ان – معاون���ت مالی و پش���تیبانی – ام���ور بازرگانی

) تلفن : 35097456-051( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 860.000.000 ریال 
)هشتصد و شصت میلیون ریال( به یكی از صورت های به شرح زیر: 
ضمان���ت نام���ه بانكی، چ���ك تضمین ش���ده بانكی و یا واری���ز نقدی به 
حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق  
مشهد به نام شركت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان باشد 

به پیش���نهادهای فاق���د امضا ، مش���روط، مخدوش، فاقد 
س���پرده و  س���پرده های مخدوش یا س���پرده های كمتر از 

میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی كه بعد 
از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- آخری���ن مهلت و محل تحویل پیش���نهادها : آخرین مهلت تحویل 
اس���ناد مناقصه تا س���اعت 12روز ش���نبه مورخ 1399/7/12 به معاونت 
مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی این شركت به نشانی مذكور می باشد.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 

مورخ 1399/7/15 در محل حوزه ستادی این شركت 
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- س���ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دع���وت نامه مناقصه مندرج 
اس���ت و م���دارك ای���ن مناقصه در س���ایت ه���ای اینترنتی به نش���انی :
 http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد. 
10- نحوه دریافت اس���ناد مناقصه : جهت دریافت اس���ناد و شركت در 
مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حس���اب س���پهر ش���ماره 
0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق مشهد به نام شركت 
مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان با ارائه اصل فیش واریزی، 
بصورت حضوری و یا از طریق س���ایت های فوق الذكر اقدام فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 99/145   

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه 
عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

مبلغ برآورد اولیه مدت اجراموضوع
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمورد نیاز

فرعی  شبکه  توسعه  عملیات  اجرای 
مرتبط  انشعابات  نصب  و  فاضالب 
در  غیرپراکنده  و  پراکنده  به صورت 

12سطح منطقه 4 بدون لوله و لوازم 
9/471/176/895375/000/000ماه

گواهی صالحیت 
پایه 5 آب از 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 
100050004 بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

4- چك تضمین شده بانکی

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد      2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی
3- تاری�خ و مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ  1399/6/31 لغایت 1399/7/5 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد یا در س�ایت 

اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تس�لیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری )س�اعت14:30( مورخ 1399/7/19 به آدرس مش�هد ، خیابان فلس�طین، فلس�طین 26 ، دبیرخانه 

مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.     5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد 
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آب را هدر ندهید، هرچند کنار نهر جاری باشید . پیامبر گرامی اسالم )ص(
»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی«

1- شماره فراخوان : 9901151
2- موضوع فراخوان : تهیه و تامین خودروهای سنگین مورد نیاز با  راننده.

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ، سرخس، منطقه عملیاتی خانگیران و گنبدلی ، به مدت  12  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  

5- شرایط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .

5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار معتبردر رسته حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانایی تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ 2.533.075.000  ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .

5-6- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده . 
6- کلیه مراحل از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/06/31  می باشد. 
7-گش��ایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( با اطالع رسانی قبلی انجام 

خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه 

اطالع رسانی مناقصات با شماره  19228055  ثبت شده است.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
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فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای   )نوبت دوم(
شماره مجوز : 3270 . 1399

گفت وگو با مهرداد خوشبخت، کارگردان تنها فیلم دفاع مقدسی در حال اکران

پس از چهل سال با »آبادان یازده 60«
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نباید دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به  فراموشی سپرده شود  سیاست: روز گذشته پیش از سخنان فرمانده کل قوا در مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و 
مقاومت، سرلشکر باقری؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجام  شده در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ، آثار و ارزش های دفاع مقدس گفت: وظیفه ماست که آن دوران زرین 

و نقطه نورانی در کشور را زنده نگه داریم و با پاسداری از آن اجازه ندهیم دوران سراسر افتخار دفاع مقدس، تحریف و به  فراموشی سپرده شود.

 سیاست   رهبر معظم انقالب اسالمی در 
تجلیل  و  تکریم  با مراسم  ارتباط تصویری 
از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، در 
تشریح چگونگی آغاز جنگ تحمیلی هشت 
ساله به بررسی مستند عوامل و نکات مهم 
در  ایران  ملت  پیروزمندانه  و  جانانه  دفاع 
این  در  ایشان  پرداختند.  دشمنان  مقابل 
زمینه، رهبری و فرماندهی امام خمینی)ره( 
را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار حساس 
امام  افزودند:  و  برشمردند  شگفت انگیز  و 
از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعی کارزار را 
شناخت و با درایتی اعجاب انگیز اعالم کرد 
که این جنگ، نبرد دو کشور همسایه نیست 
بلکه دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در 
پشت صدام در مقابل نظام اسالمی صف آرایی 
کرده اند. رهبر انقالب، آوردن ملت به صحنه 
دفاع مقدس را تشخیص حیاتی امام راحل 
وعظیم الشأن دانستند و افزودند: امام با درک 
عمیق خود، مانند اصل انقالب، ملت را به 
وسط میدان کارزار همه جانبه آورد؛ چرا که 
فهمید صرف حضور نیروهای مسلح نمی تواند 

مسئله را حل کند.
ایشــان شــخصیت  بی نظیر، نفوذ معنوی، 
صداقــت و معصومیت در بیــان حقایق و 
واقعیات و نگاه تیزبین را از دیگر ویژگی های 
فرماندهی امام در هشت سال دفاع مقدس 
برشــمردند و افزودند: امام)ره( با قاطعیتی 
فوق العــاده و بی نظیر، فرمان می داد و کارها 
را پیش می برد که تأکید بر شکســت حصر 
آبادان و آزادســازی خرمشهر و سوسنگرد از 
نمونه های این قاطعیت عجیب است. ایشان 
اقتضای  به  هوشــمندانه  موضع گیری های 
شرایط مختلف جنگ را از دیگر ویژگی های 
امام خواندند و با ذکــر نمونه هایی افزودند: 
دادن روحیــه به ملت و تحقیر دشــمن در 
هنگام الزم، جلوگیری از آفت مخرب غرور در 
پیروزی ها و دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان 
در مواقع مورد نیاز از جمله روش هایی بود که 
این پدر مهربان و مدیر معنوی، آگاه و مسلط 
بــر میدان به کار می گرفت و دفاع مقدس را 

هدایت می کرد.

 انتقاد از بی توجهی به نقش»
 امام خمینی)ره( در دفاع مقدس

رهبر انقالب با ابراز تأســف از غفلتی که در 
مربوط  مباحث  و  نوشــته ها 
به دفاع مقــدس درباره نقش 
دارد،  وجود  خمینی)ره(  امام 
افزودند: باید در این زمینه کار 

جدی و گسترده انجام شود.
ایشــان ســپس با تأکید بر 
مراقبــت از تالش دشــمن 
برای تحریــف واقعیات دفاع 
مقدس، به بیان نکاتی درباره 
ابعــاد شــگرف و عظیم این 
پرداختنــد. »پیروزی  پدیده 
درخشان و روشن ملت ایران 
در جنگ تحمیلی« نخستین 
نکتــه ای بــود کــه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره 
کردند و گفتند: هدف دشمن 
از به  راه انداختن جنگ؛ ساقط 
کردن نظام اسالمی، سلطه مجدد بر ایران و 
تجزیه کشور بود اما یک وجب از خاک ایران 
را نتوانســتند اشــغال کنند و یک قدم هم 
نتوانستند جمهوری اسالمی و ملت ایران را 
به عقب برانند. ایشان با اشاره به شکست های 
مداوم ایران در جنگ های یکی دو قرن اخیر 
در دوره های قاجار و پهلوی و تحقیر ســران 
ایــران در آن دوران، افزودند: ملت ایران در 
دفاع مقدس توانســت در مقابل قدرت های 
شرق و غرب و کشــورهای وابسته به آن ها 
بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین 
اساس این دفاع پیروزمندانه، بخشی از هویت 

ملی ایران است.

 دفاع مقدس؛ عقالنی ترین»
 و مدبرانه ترین حرکت ملت ایران

رهبر انقالب اســالمی در نکته بعدی، دفاع 
مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از »عقالنی ترین 

و مدبرانه ترین حرکات ملت ایران« برشمردند 
و گفتند: برخی ها تالش دارند با اســتناد به 
خطایی که در یــک جمعی صورت گرفته، 
دفاع مقدس را به بی تدبیری متهم کنند، در 
حالی  که این دفاع از همان شروع کار یعنی 
همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیک های 
مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدام های بزرگ و 
شگفت آور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول 
قطعنامه، همه مبتنی بر عقالنیت و تدبیر بود. 
»شــکل گرفتن یک مدل جدید از حضور 
مردمی و بروز اســتعدادها در دفاع مقدس« 
ســومین نکته ای بود که حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای به آن اشــاره کردند و افزودند: این 
مدل بی نظیر و بی سابقه در جهان به  گونه ای 
بود که هر فردی اعم از رزمنده ۱۴ ســاله تا 
پیرمرد ۷۰ ساله یا دختر دانش آموز دبستانی 
و بانوان محترم در پشــت جبهه یا پزشک و 
جراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و 
انواع قشرها و صنوف مختلف، هر یک جایگاه 
خود را در این شــبکه عظیــم مردمی پیدا 
می کردند و مشغول دفاع و خدمت می شدند.

ایشــان خاطرنشــان کردند: در این مدل 
گسترده حضور مردمی، استعدادهای مهمی 
ظهور می یافت، به  عنوان مثال یک جوان 
روســتایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم 
سلیمانی شــد، یا یک افسر جوان تبدیل 
به فرمانده ای مجرب و توانا همچون شهید 
صیاد شــیرازی و شهید بابایی شد، و یا از 
یک روزنامه نگار داوطلب در کوران حوادث 
جبهه، نابغه اطالعاتی مثل شــهید باقری 
ساخته شــد. رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردنــد: امروز هم اگر همت شــود و نگاه 
صحیح به مســائل و مردم وجود داشــته 
باشد، می توان از این مدل بی نظیر استفاده 
کــرد. البته بحث جنگ بــا بحث اقتصاد 
متفاوت است ولی صاحبان فکر می توانند 
در بررسی ها و پژوهش های خود، این مدل 
را به  عنوان ابزار اقتدار ملی در نظر بگیرند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای نقش آفرینی مردم 
و گروه های مختلف در پشت جبهه را بخش 
دیگری از این مدل عظیم مردمی دانستند.

ایشــان بروز عالی تریــن فضائل اخالقی و 
معنوی و تعالی روحی در میان رزمندگان را 
یکی از فصل های درخشان کتاب قطور دفاع 
مقدس برشمردند و افزودند: شرح  حال هایی 
کــه از برخی رزمندگان نوشــته شــده، 
وصیت نامه شهدا، فضائل اخالقی همچون 
صدق و صفــا، اخالص، تواضع، خدمت به 
دیگران، ایثار، فداکاری، ســحرخیزی ها و 

عبادت های عارفانه، بی اعتنایی به زیورهای 
دنیوی و رفتارها و حاالت مادران در اعزام 
جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان 
شهیدشــان، همه به برکت اسالم و ایمان 
عمیق دینی بود که در دوران دفاع مقدس 

تجلی و بروز یافت.

 هزینه تعرض و تجاوز »
به کشور بسیار باالست

»سرمایه سازی دفاع مقدس برای کشور« 
نکته بعدی بود که رهبر انقالب اســالمی 
به آن اشــاره کردند و گفتند: یکی از این 
سرمایه سازی های ارزشمند »امنیت« است 
که بــه برکت دفاع مقدس بدســت آمده 
زیرا دفاع ملت ایران نشــان داد که هزینه 
تعرض و تجاوز به کشور بسیار باالست و هر 
متجاوزی با پاسخ کوبنده مواجه می شود، 
بنابراین متجــاوز پیش از هر اقدامی تأمل 
خواهد کرد و آن را به صرفه نخواهد دانست.

ایشــان »روحیه خودباوری« و »حرکت به 
ســمت نوآوری های فنی و علمی« را یکی 
دیگر از ســرمایه های دوران دفاع مقدس 
دانستند و افزودند: در همان دوران و هنگامی 
که شــهرهای ایران هدف موشــک های 
دشــمن بود و هیچ کشوری به ما موشک 
و تجهیزات نمی داد، شهید طهرانی مقدم و 
دوستان وی، صنایع موشکی را پایه گذاری 
کردند و توانایی کنونی موشــکی، نتیجه 
همان روحیــه خودباوری و حرکت علمی 
آن زمان است. رهبر انقالب اسالمی جرئت 
انجام کارهای به  ظاهر نشــدنی و ارتقای 
سرمایه انسانی کشور را از جمله سرمایه های 
دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند: یک 
نمونه از سرمایه های انســانی دوران دفاع 
مقدس، شهید سلیمانی بود که در عرصه 
منطقه و دیپلماسی، اقدام های شگفت آوری 
انجام می داد و هنوز ملت ایران از گســتره 
فعالیت های این شــهید عزیز اطالع کافی 
ندارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای »آشنایی 
بیشــتر ملت ایران با ذات و واقعیت تمدن 
غرب« را از دیگر نکات هشــت سال دفاع 
مقدس دانستند و افزودند: در تاریخ معاصر 
ایران عناد و خباثــت دولت های غربی در 
حق ملت ایران چند بار آشکار شده اما این 
دولت ها با حمایت کامل از حکومت فاسد، 
ضدبشــری و دیکتاتوری صدام، ادعاهای 
حقوق بشری و انسانی خود را عمالً لگدمال 
کردند و ماهیت خود را بروز دادند که این 
شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در 

همه تصمیم های ما نقش داشته باشد.
ایشــان »بروز توانایی هــا و ظرفیت های 
ملــت ایران بــرای جهانیــان« را از دیگر 
نکات تأمل برانگیز دفاع مقدس برشمردند 
و افزودنــد: دفاع مقــدس در اوج حمالت 
رسانه ای دشمنان ایران، خود به یک »رسانه 
رســا و صدای بلند« تبدیل شد و با نشان 
دادن شــجاعت، وحدت، همت و مقاومت 
ملی ایرانیان، برای این ملت در جهان ارزش 

و وجهه درست کرد.
رهبر انقالب اســالمی دفــاع مقدس را 
تابلویی عظیم و درخشــان در پیش روی 
ملت ایــران خواندنــد و افزودند: جنگ 
پدیده ای سهمگین و خشــن است اما با 
وجود همه مشکالت و ضایعات آن، دفاع 
مقدس برای ملت ایران برکات، بشارت ها، 
پیشرفت ها و طراوت هایی به ارمغان آورد. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای ادبیات جهاد 
در قرآن را بشــارت آمیز و در نفی ترس و 
اندوه دانستند و گفتند: نظیر همین ادبیات 
درباره مقاومــت وجود دارد و قرآن تأکید 
می کند اگر استقامت کنید، ترس و اندوه 
که دو آفت بزرگ برای یک ملت است، از 

شما برداشته خواهد شد.

 ضرورت تولید متن فاخر ادبی »
درباره دفاع مقدس

ایشان کارهای انجام  شده در خصوص دفاع 
مقدس را باارزش اما کم دانستند و خاطرنشان 
کردند: هر چه از زمــان دفاع مقدس دورتر 
می شویم باید به معرفت آن نزدیک تر شویم؛ 
چراکه دست های تحریفگر در کمین هستند. 
رهبر انقالب اســالمی، ادبیات دفاع مقدس 
را به سرچشــمه ای جوشان تشبیه کردند و 
با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی به  عنوان 
منابع غنی برای خلق آثار هنری و همچنین 
ضرورت شــخصیت پردازی از شــهیدان و 
رزمندگان جنگ گفتند: موضوع یادواره های 
دفاع مقدس نیز مسئله مهم دیگری است که 
از ایجاد فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت 

جلوگیری می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، مدافعان حرم 
را نمونه ای درخشــان از تداوم برکات دفاع 
مقدس و اســتمرار روحیه جهاد در نســل 
جدید برشمردند و افزودند: حضور همزمان 
رزمندگانــی از ملیت های مختلــِف ایرانی، 
سوری، عراقی، لبنانی و افغانستانی در صف 
واحد از حقایــق و پدیده های حیرت انگیز 

زمان ماست.

رهبر معظم انقالب با انتقاد از بی توجهی به نقش امام خمینی e در راهبری جنگ تحمیلی عنوان کردند

دفاع مقدس ؛ مدبرانه ترین حرکت ملت ایران

  لپ تاپ شده 5۰ میلیون! دانشجو از کجا بیاره؟ 09390005265س
چون کارمندان موبایل شــخصی دارند به تلفن اداره جواب نمی دهند! کم کاری غوغا س

می کند! از طرح تکریم ارباب رجوع خبری نیست! همه دستگاه ها مبتال هستند! کار کردن 
مرده! 09010009301

مسئوالن محترم تأمین اجتماعی، چرا همین حقوق )بخور و نمیر( مستمری بگیران را س
با چند روز تأخیر پرداخت می کنید؟ قَسم به مقّدسات، که هر روز دیرتر واریز می کنید! 
شرمنده َو سرشکسته تر می شویم پیش زن و بچه هامان؟ به فریاد برسید. 09370008044

ما شیعیان پیرو امام حسین)ع( مأموربه وظیفه در امربه معروف و نهی از منکر هستیم س
و مسئول به نتیجه نیستیم؛ یعنی نباید به این بهانه که امر به معروف نتیجه ندارد، این 
وظیفه و واجب را کنار گذاشت، متأسفانه ۹۹ درصد نهادهای مسئول و غیرمسئول، دولتی 
وغیردولتی، حاکمیتی وغیرحاکمیتی هیــچ کاری برای احیای آن انجام نداده اند، انجام 
نمی دهند و نخواهند داد! از وقتی این جمله شیطانی بهانه شد که اول باید )فرهنگ سازی 
بشود( تمام منکرات آزاد گذاشته شد و تذکرات و امربه معروف به فراموشی سپرده شد، 
اگر قرار بود فرهنگ سازی برای متخلفان فایده ای داشته باشد، امام حسین)ع(مجبوربه 
قیام علیه منکرات نمی شد، بیاییم اصالح وعمل به معروف را از خودمان شروع کنیم و امر 

به  معروف را احیا کنیم، بدون انتظار به نتیجه دادن آن. 09360006158

پیروزی های سیاسی و حقوقی و تجربه فلسطین!©
سیاست: صابر گل عنبری، تحلیلگر مسائل سیاســی با اشاره به واکنش ها به موضوع 
مکانیسم ماشه و رفتار یکجانبه آمریکا در بازگشت تحریم های سازمان ملل نوشت: مخالفت 
گسترده کشورهای مختلف به  ویژه اروپایی ها طی این دو روز با اعالم بازگشت تحریم های 
بین المللی از جانب آمریکا بی درنگ تصویری را در ذهنم تداعی کرد که مواضع بین المللی 
این چنینی در قبال پرونده فلسطین در طول هفت دهه پس از تأسیس اسرائیل تاکنون 
ترسیم کرده است. در این ۷۰ سال، صدها قطعنامه از نهادهای مختلف سازمان ملل به  
ویژه مجمع عمومی و شــورای امنیت در حمایت از حقوق  فلسطینی ها و علیه اسرائیل 
صادر شده است؛ از قطعنامه ۱۹۴ و 2۴2 گرفته تا قطعنامه 233۴ که سال 2۰۱6 شورای 
امنیت صادر کرد و اتفاقاً آمریکاِی اوباما هم به آن رأی ممتنع داد و به  نوعی جانب داری 

از تصویب آن قلمداد شد.
جدا از این قطعنامه ها، احکام و آرای مشورتی نیز از دیگر نهادهای سازمان به  ویژه دیوان 
دادگستری بین المللی صادر شده است و کشورهای مختلف جهان هم از اروپا گرفته تا 
چین و روسیه همواره مواضع سیاسی حمایتی قابل  توجهی از فلسطین و فلسطینی ها 

داشته  و دارند.
امروز اگر ایران در قضیه برجام و قطعنامه 223۱ اعالم می کند که پیروزی های سیاسی و 
حقوقی بزرگی را بدست آورده است، به  جرئت می توان گفت که از زمان شکل گیری حقوق 
بین الملل و تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴5 تاکنون هیچ کشوری به  اندازه فلسطین 
در عرصه بین الملل و خود سازمان ملل پیروزی سیاسی و حقوقی قابل  توجهی بدست 
نیاورده است؛ اما این پیروزی ها در طول این چند دهه هیچ برگردانی برای فلسطینی ها 
نداشته است که هیچ، بلکه روزبه روز هم زمین های بیشتری را از دست  داده و اسرائیل نیز 
بی خیال از این  همه اعتراض های سیاسی و قطعنامه ها و احکام حقوقی جهانی پیش رفته و 
واقعیتی سرزمینی را ایجاد کرده که عمالً تشکیل کشور فلسطینی را ناممکن ساخته است.

البته اینجا مقصود فروکاســتن از اهمیت و جایگاه  این پیروزی ها، قطعنامه ها و مواضع 
حمایتی نیست که در جای خود ارزشمند هم هستند، بلکه تأکید بر این نکته کلیدی 
است که متأسفانه با وجود پیشرفتی که بشریت در این چند سده اخیر در راستای تنظیم 
مناسبات میان دولت ها در قالب شکل گیری تدریجی حقوق بین الملل بدست آورده است؛ 
اما همچنان روابط بین الملل به شکل کلی تابع تئوری قدرت و منافع است و این دو فاکتور 

است که شکل دهنده اصلی روابط بین کشورهاست.
از این  رو، با وجود اینکه یکجانبه گرایی آمریکا در بحث برجام با مخالفت گسترده جهانی 
مواجه شــده و به  نوعی این کشور را در انزوای سیاسی قرار داده است؛ اما نه این انزوا به 
معنای بی ثمر بودن این یکجانبه گرایی برای آمریکاست، نه به معنای اقبال جهانی به ایران. 
بلکه تا زمانی که این یکجانبه گرایی با پشتوانه دو فاکتور قدرت و منافع دنبال می شود، 

برایندی عملی دارد که مخالفت های جهانی با آن برونداد قابل  ذکری ندارد.
از این  رو، همین کشورها و قدرت های غربی که با فعال سازی مکانیسم ماشه اعالم مخالفت 
کردند، خود بیشــترین منافع در هم  تنیده را با آمریکا دارند و به همین دلیل عمالً بنا بر 
الزام های همین منافع عمل خواهند کرد تا بنا به اقتضای مواضع سیاسی و حقوقیشان و 
دقیقاً پــس از خروج آمریکا از برجام، همین رویکرد را در پیش  گرفته و با وجود حمایت 
سیاسی و حقوقی از این توافق، در یک پارادوکسی آشکار عمالً رفتار خود را بر مدار الزام های 
این خروج تنظیم کردند و به تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند بوده و هستند؛ تحریم هایی 

که برداشتن آن رکنی از دو رکن برجام بوده و رکن دیگر تعهدات هسته ای ایران بود.
به  احتمال  زیاد همین رویکرد را نیز در قبال اعالم آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم های 
بین المللی در سایه تهدیدهای آمریکا به تحریم هر کشوری که برخالف آن عمل کند، 
دنبال خواهند کرد و اگر این کشورها و به عبارتی بهتر شرکای برجام در قبال تحریم های 
اقتصادی آمریکا چنان ســفت  و سخت پایبند بوده و هســتند، به  طریق  اولی در قبال 
تحریم های سازمان ملل که بیشتر روی دو برنامه هسته ای و موشکی ایران متمرکز است، 

پایبندتر خواهند بود.

بیانیه دادن اروپا کافی نیست©
سیاست: آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: بخشی از مشکالت امروز 
کشور ناشی از چشم دوختن به لبخند و یا خشم خارجی هاست؛ داشتن روحیه جهادی 
و کار انقالبی گره گشاست. رئیس قوه قضائیه گفت: اروپایی ها باید به انجام تعهداتشان در 
عمل پایبند باشند؛ بیانیه دادن و سخنرانی کافی نیست. باید انجام تکالیف اروپایی ها از 

آن ها مطالبه شود.

کسانی که 23 برابر دیگران انرژی مصرف می کنند ©
سیاســت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در نهمین جلسه شورای 
هماهنگی رؤســای کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به اهمیت جایگاه نفت 
و گاز برای توســعه همه جانبه کشور، به موضوع بخشــش هزینه مصرف برق برای افراد 
کم مصرف گریزی زد و گفت: ما باید از کسانی که 23 برابر دیگران انرژی مصرف می کنند، 

هزینه های آن را هم بگیریم.

برجام در وضعیت شبه بن بست گرفتار شده است©
سیاست: رئیس سازمان انرژی اتمی در شصت و چهارمین کنفرانس عمومی آژانس با بیان 
اینکه برجام به دلیل خروج غیرقانونی آمریکا، در یک وضعیت شبه بن بست گرفتار شده، 

حفظ این توافق را مسئولیت مشترک همه اعضای جامعه بین المللی خواند.

درخواست فرانسه از ایران برای پایبندی به برجام!©
سیاست: در حالی که ایران در پی بی تعهدی کشورهای اروپایی عضو برجام، گام هایی را 
در راستای کاهش تعهدات برجامی اش برداشت، هیئت نمایندگی فرانسه در سازمان های 

بین المللی در وین خواستار بازگشت ایران به پایبندی به توافق هسته ای شد.

جلو توافق بد جان کری و جو بایدن با ایران را گرفتیم©
سیاســت: »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس مدعی شد: 
»بازگشت تحریم های سازمان ملل یک محدودیت فزاینده دیگر در مقابل ظرفیت ایران 
برای آسیب زدن به خاورمیانه ایجاد کرد. توافق قبلی که جان کری و جو بایدن آن را امضا 
کرده بودند به ایرانی ها اجازه می داد از ۱8 اکتبر 2۰2۰، یعنی چند هفته دیگر دوباره به 
نقل و انتقال و قاچاق سالح دست بزنند که ما آن را از نیمه شب گذشته در سازمان ملل 

متوقف کردیم«.

تشکر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از تالش های ©
ضدایرانی واشنگتن

سیاست: وزیر خارجه رژیم صهیونیستی یکشنبه شــب از اقدام دولت آمریکا در فعال 
کردن مکانیسم ماشه علیه ایران تشکر کرد. به نوشته روزنامه »یدیعوت آحارونوت«، »گابی 
اشــکنازی« وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل از موضع قاطع ایاالت متحده در مورد اعمال 
مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران تشکر کرد. اشکنازی در این زمینه گفت: »از همه 
کشورها می خواهم در کنار ایاالت متحده بایستند و از فروش تسلیحات به ایران خودداری 
کنند«. وی خطاب به متحدان اروپایی آمریکا حاضر در برجام گفت: »از دوســتانمان در 
انگلیس، آلمان و فرانسه می خواهم که در موضع خود در مخالفت با این حرکت تجدید 

نظر کنند«.

 بن بست پدرخوانده ©
و هفت تیرکشی تگزاسی

یک ماه پس از توهم فعال کردن مکانیسم ماشه از 
سوی کاخ سفید نه تنها اتفاق تازه ای رخ نداد بلکه 
کشورهایی که کشور مدعی پدرخواندگی جهان 
فرزندان مطیع خود می پندارد، رسماً در برابر ادعای 
آمریکا موضع گیری کردند؛ تروئیکای اروپا- آلمان، 
فرانسه و انگلیس- طی یک نامه رسمی به رئیس 
شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل اعالم کردند: 
تالش آمریکا برای احیای تحریم های شورای امنیت 
ایران فاقد اثر قانونی اســت و ســه کشور اروپایی 
همچنان خــود را به ادامه اجرای قطعنامه 223۱ 
متعهد می دانند. سه کشور اروپایی عضو برجام- که 
کاخ سفید را به دلیل خروج از برجام فاقد صالحیت 
برای فعال کردن مکانیسم ماشه می دانند- گفتند: 
تعلیق تحریم های ایران موســوم به برجام پس از 

2۰سپتامبر- 3۰ شهریور- ادامه خواهد یافت .
روسیه و چین- اضالع دیگر برجام و اعضای دایم 
و دارای حق وتوی شــورای امنیت- تالش آمریکا 
برای توسل به مکانیسم ماشه را »پوچ و بی معنی« 
خواندند و هیچ حق قانونی و سیاســی برای ارائه 
درخواست بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران- پس از خروج آمریــکا از برجام- برای این 
کشور قائل نشدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل نیز با ارســال نامه ای به شورای امنیت اعالم 
کرد: به دلیل ابهام هایی که وجود دارد نمی تواند در 

خصوص اسنپ بک اقدامی انجام دهد.
شکست مفتضحانه آمریکا و تنها ماندن کاخ سفید 
در نمایش چکاندن ماشه، به معنای پابرجا بودن 
برجام و قطعنامه 223۱ شورای امنیت است و لذا 
در روز 2۷ مهرماه بر اســاس این قطعنامه تحریم 
تسلیحاتی ایران نیز- پس از ۱3 سال- لغو می شود.
 حاال پمپئو- وزیر پمپاژ نفرت کاخ سفید- چین 
و روسیه و دیگر کشورهایی که تحریم ها را نقض 
کنند تهدید به تحریم کرده اســت. او که ظاهراً 
بیشتر عشق سینماســت تا اهل مطالعه و برای 
آگاهی از مفاد دقیق برجام- به تعبیر ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان- منتظر اکران فیلم برجام 
اســت، به شــیوه هفت تیرکش های تگزاس در 
فیلم های هالیوودی بر سر چهارراه جهان کشورها را 
به خاطر اجرای قطعنامه 223۱ تهدید می کند. این 
نخستین بار در تاریخ ۷5 ساله شورای امنیت است 
که کشور مدعی کدخدایی جهان سایر کشورهای 
عضو ســازمان ملل را برای پایبندی به قطعنامه 
شورای امنیت تهدید به مجازات می کند. اقدامی که 
مصداق بارز حاکمیت قانون جنگل در جهان است. 
مواضع اروپا، چین و روسیه در برابر یکجانبه گرایی 
آمریــکا را می تــوان پایــان نظــام تک قطبی و 
پدرخواندگی کاخ سفید در جهان دانست و اینکه 
اروپا- به تعبیر مرکل صدراعظم آلمان- واقعاً خود 
را برای جهان بدون رهبری آمریکا مهیا کرده است. 
اما اگر تهدیدهای غیرقانونی کاخ ســفید و هفت 
تیرکشی تگزاسی پدرخوانده خودخوانده جهان، 
موجب عقب نشــینی قدرت های جهانی در برابر 
کاخ سفید شود آن گاه زمان بازنگری راهبردهای 
ایران در خصوص برجام و تجدید نظر در همکاری 
با آژانــس بین المللی انرژی اتمی فرا می رســد. 
همکاری هایی که پس از سفر مدیر کل آژانس به 
ایران و توافق های تهران به اعتقاد طرفین در سطح 

بسیار خوب و راضی کننده ای است.
اکنون سرنوشت برجام در گرو مقاومت و ایستادگی 
عملــی اروپا، چین و روســیه در برابر تهدیدهای 

ترامپ است.

صحت مرحله دوم انتخابات ©
مجلس تأیید شد

سیاست: سخنگوی شــورای نگهبــان از تأیید 
مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد. عباسعلی 
کدخدایی در توییتر نوشت: صحت انتخابات مرحله 
دوم در حوزه های ده گانه انتخابیه به تأیید شورای 

نگهبان رسید و مراتب به وزارت کشور اعالم شد.

 افشای همکاری فرح پهلوی ©
با رژیم صدام

سیاست: شــبکه خبری عراقی االتجاه گزارش 
داد، نزدیکان محمدرضــا پهلوی در زمان جنگ 
رژیم بعث علیه جمهوری اســالمی ایران، از این 
رژیم حمایت کردند. در این اســناد آمده اســت، 
خانواده محمدرضا پهلوی پــس از فرار از ایران با 
کمک برخــی از نزدیکان »تیمور بختیار« رئیس 
اسبق ســاواک رژیم پهلوی و »شــاپور بختیار« 
آخرین نخست وزیر این رژیم تالش کردند تا صدام 
دیکتاتور معدوم عراق بتواند در جنگ علیه ایران 
پیروز شود. بر اساس این اسناد، برخی از تجهیزات 
نظامی ایــران کــه در دوران محمدرضا پهلوی 
خریداری شــده بود، با موافقــت »فرح پهلوی« 
همسر شاه، برای بمباران شهرهای ایران به رژیم 

بعث عراق تحویل داده شد.

منتفی  شدن اعزام هر گونه ©
موکب به کشور عراق 

سیاســت: ســتاد مرکزی اربعین حســینی 
در اطالعیــه ای اعالم کــرد با توجــه به اعالم 
رســمی مجدد دولت عراق و صــدور مصوبات و 
شیوه نامه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
امکان اعزام و انتقال هر گونه موکب به کشور عراق 

در مراسم اربعین سال جاری کامالً منتفی است.
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خبر کوتاه

در موضوع اربعین تابع ستاد ملی مقابله با کرونا باشید
رهبر انقالب اســالمی در بخش پایانی سخنانشان با قدردانی از 
تالش های فداکارانه و دائمی کادر درمان و مسئوالن در مقابله با 
کرونا، از فوت روزانه ۱5۰ تا ۱۷۰ نفر از هموطنان در اثر کرونا ابراز 
تأســف کردند و افزودند: عالج این واقعه تأسف بار به دست خود 
مردم و در گرو رعایت اصول بهداشتی مثل فاصله گذاری، استفاده 
از ماســک و شستن دست هاســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
خصوص مسئله اربعین نیز گفتند: ملت ایران عاشق امام حسین)ع( 
و زیارت اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفاً متوقف 

به صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله با کروناست که تاکنون با 
انجام آن مخالفت کرده اند، بنابراین همه باید تابع و تسلیم باشند.

ایشــان با انتقاد از حضور برخی افراد در مرزها برای اظهار ارادت 
به امام حســین)ع( گفتند: اظهار ارادت باید از منازل انجام شود 
همچنان که در روز اربعین چند زیارت وارد است و مردم می توانند 
با خواندن آن ها، به پیشگاه حضرت سیدالشهدا)ع( شکوه کنند که 
ما آرزوی حضور داشتیم اما با این وضع مقدور نشد تا ان شاءاهلل آن 

حضرت عنایت و کمکی بفرمایند.

 سیاست   سرلشکر حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه 
آیین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت 
دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
کنیم.  معکوس  را  جنگ  موازنه  توانستیم  ما 
یعنی دشمنان ما بسیار قوی بودند و ما هنوز 
موازنه  عکس  جنگ  نتیجه  اما  نبودیم.  قوی 
بسیار   رکورد  یک  نتیجه  این  و  افتاد  اتفاق 
آمریکا  داد:  ادامه  وی  است.  شگفت انگیز 
نمادهایش را از دست داده است و حتی مردم 
آمریکا اکنون مرگ بر آمریکا می گویند. حتی 
مردم مجسمه های نمادین را در آمریکا به زیر 
می کشند و پرچم آمریکا را به آتش می کشند. 
آمریکا از درون پوسیده و در بیرون هم منزوی 
نگران  ایران عزیز هستند و هیچ  است . ملت 

نباشند و با آرامش زندگی کنند.

امیــر دریــادار حبیــب اهلل ســیاری، معاون 
هماهنگ کننــده ارتش با اشــاره به تهدیدها 
در یک هفته اخیر با گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس، تأکید کــرد: تمام نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران اعم از ارتش، سپاه و 
نیروهای همیشه در صحنه ملت همیشه آماده 
بوده و از منافع کشور دفاع و حمایت خواهند 

کرد.

دفاعی-امنیتی

ملت ایران هیچ نگران نباشید و با آرامش زندگی کنید
خاطرجمعی فرمانده سپاه درباره تهدیدهای دشمن

 سیاست   سردار حاجی زاده در پاسخ به 
به  واکنش  در  ایران  برنامه  درباره  پرسشی 
کرد:  اظهار  آمریکا،  تسلیحاتی  تحریم های 
نخواهد  فرقی  هیچ  گذشته  با  ایران  برنامه 
کرد؛ امروز ما خودکفا هستیم و اگر تحریم ها 
برداشته شود، راه صادرات باز می شود. ما در 
بحث تأمین تسلیحات مورد نیاز کشورمان 
هستیم.  خودکفا  و  نداریم  نیاز  خارج  به 
برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی ایران 
چند مزیت دارد که نخستین مزیت آن برای 
ما بدست آوردن یک پیروزی سیاسی است، 
دومین مورد در رفع تحریم های تسلیحاتی 
نیز باز شدن دست ایران برای صادرات است 
که در واقع روی آمریکایی ها با این کار کم 
نیروی هوافضای سپاه در  می شود. فرمانده 
پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ترامپ و 

پاسخ ایران به این تهدیدها، گفت: ترامپ در 
گذشته امتحان خود را در مقابل ایران پس 
داده است؛ آن ها این حرف های بی معنی را 
بار ها بیان کرده اند، مانند گذشته که اعالم 
کرده بودند قرار است 52 نقطه ایران را بزنند 
و ما هم دیدیم که چگونه این کار را انجام 
دادند؛ آن ها مانند گذشته، نمی توانند هیچ 

غلطی بکنند.

دفاعی-امنیتی

روی آمریکایی ها با صادرات سالح ایرانی کم می شود
کنایه فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره رفع تحریم  تسلیحاتی
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غبارروبی مزار شهدای مدفون در حرم مطهر رضوی با حضور خدام    آستان:  فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات آستان قدس رضوی به تشریح ویژه برنامه  های این حوزه مقاومت به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس پرداخت و از برپایی غرفه حوزه بسیج آستان قدس رضوی در نمایشگاه ارائه کارنامه 40 سال دفاع مقدس خبر داد. علوی تبار به حضور بسیجیان آستان قدس رضوی در غبارروبی مزار شهدای مدفون 

در خواجه  ربیع اشاره کرد و گفت: مزار شهدای مدفون در حرم مطهر رضوی نیز با حضور خادمان حرم مطهر غبارروبی خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد 

 آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس©
 در نمایشگاه بین المللی مشهد

آســتان: همزمان با فرارســیدن 
چهلمین ســالگرد دفــاع مقدس 
و بــا حضور تولیت آســتان قدس 
نمایشــگاه  افتتاحیه  آیین  رضوی 
دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت 
در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار 
شــد.به مناســبت آغاز هفته دفاع 
مقدس این آییــن افتتاحیه صبح 

دیروز 31 شــهریورماه با حضور حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی؛ تولیت 
آســتان قدس رضوی، علیرضا رزم حسینی؛ استاندار خراســان رضوی، سردار 
یعقوبعلی نظری؛ فرمانده ســپاه امام رضا)ع(، امیررضــا آذریان؛ فرمانده قرارگاه 
منطقه ای ارتش در شــمال شــرق و جمعی از فرماندهــان و نیروهای نظامی، 
انتظامی، لشکری و استانی و پیشکسوتان دفاع مقدس در نمایشگاه بین المللی 
مشهد مقدس برگزار شد.تالوت قرآن کریم آغازگر این مراسم گرامیداشت بود و 
در ادامه صلوات خاصه حضرت رضا)ع( پخش شد و پس  از آن حاضران در مراسم 

خدمت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( عرض ادب کردند.
ســردار حســینعلی یوســفعلی زاده؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراســان رضوی در ادامه این مراسم با محوریت برپایی نمایشگاه 
دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومت به ارائه گزارش و ایراد سخنرانی پرداخت 
و گفت: ســتاد گرامیداشت 40  ســالگی دفاع مقدس از سوم خرداد سال جاری 
برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین دستگاه های استانی برای برگزاری 
هر چه بهتر این نمایشــگاه و سایر برنامه ها آغاز به کار کرده است.وی ادامه داد: 
در همین راســتا بیش از 500 ستاد فردی در شهرستان های استان و ستادهای 
نیروهای مسلح راه اندازی شده که تاکنون بیش از یک هزار برنامه اجرا کرده اند و 
فعالیت این ستاد تا 29 اسفند سال جاری ادامه دارد.مدیر کل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی با بیان اینکه همزمان با روزهای هفته 
دفاع مقدس در هر اســتان بیش از یک هزار برنامه به مناسبت گرامیداشت این 
هفته تدارک دیده  شده است، گفت: یکی از این برنامه ها همین برپایی نمایشگاه 

دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت است.
یوسفعلی زاده با تأکید بر اینکه بیش از 43 یگان از نیروهای مسلح، دستگاه های 
اجرایی و تشکل های مردمی در قالب 400 غرفه نمایشگاهی در سالن فردوسی 
نمایشگاه بین المللی مشهد حضور پیدا کرده اند، افزود: همچنین در محیط بیرونی 
نمایشگاه ادوات جنگی و تجهیزات مهندسی و بهداری رزمی برای بازدید جانمایی 
شده است.وی از اقشار مختلف مردم برای بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاع 
مقدس و مقاومت دعوت کرد و ادامه داد: این نمایشــگاه به مدت یک هفته به  
صورت روزانه از ســاعت 17 الی 22 دایر است و عالقه مندان می توانند طی این 
بازه زمانی از نمایشــگاه دیدن کنند. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان رضوی از اهتمام ویژه مسئوالن، فرماندهان، پیشکسوتان 
دفاع مقدس، بسیجیان و خانواده معظم شهدا در برپایی این نمایشگاه قدردانی و 
تشکر کرد.در ادامه این آیین بزرگداشت، رأس ساعت 10 مراسم سخنرانی مقام 
معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله  العالی( به مناسبت آغاز هفته دفاع 
مقدس، به  صورت ویدئوکنفرانس پخش شد و حاضران به رهنمودهای حکیمانه 

مقام عظمای والیت، گوش جان سپردند.
گفتنی است در پایان این مراسم مسئوالن استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی 
با حضور در محل سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد از دستاوردهای ملی 

دفاع مقدس و مقاومت بازدید کردند.

همزمان با هفتمین سالروز افتتاح فاز 2 بیمارستان رضوی انجام گرفت

رونمایی مجوز بهره برداری از دستگاه تولید رادیودارو ©
در بیمارستان رضوی

آستان: همزمان با هفتمین سالروز 
افتتاح فاز2 بیمارســتان رضوی، از 
مجــوز بهره برداری دســتگاه تولید 
بیمارســتان رضوی  رادیــودارو در 

رونمایی شد.
دکتر محســن محــور، مدیرعامل 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی در 
مراسم رونمایی از این مجوز اعطایی 

ســازمان انرژی اتمی ایران، عنوان کرد: از سال 93 بخش پزشکی هسته ای فاز2 
بیمارستان رضوی با دستگاه PET CT SCAN به بیماران سرطانی ارائه خدمت 
می کند این در حالی اســت که در آن زمان، باید داروهای الزم برای این فعالیت 
تشخیصی و درمانی از تهران تهیه می شد و به دلیل عمر کوتاه دارو که به میزان 
110 دقیقه یا کمتر از دو ســاعت اســت، معموالً تنها می توانستیم به نیمی از 

بیماران ارائه خدمت کنیم.
وی افزود: با راه اندازی واحد ســیکلوترون از سال 94، همکاران ما در این بخش 
توانستند ارتباط مؤثر و تنگاتنگی با سازمان انرژی اتمی کشور و نیز شرکت های 
وابسته به این ســازمان برقرار کنند که به  نوعی فعالیت اعتباربخشی مجموعه 

سیکلوترون و پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی را بر عهده  دارند.
دکتــر محور اظهار کرد: خوشــبختانه با پیگیری همکاران در بخش پزشــکی 
هسته ای، در سال 9۶ موفق به دریافت مجوز ساخت سیکلوترون در بیمارستان 
رضوی شدیم که دستگاهی بسیار پیشرفته است و در واقع بیمارستان رضوی پس 
از سازمان انرژی اتمی تنها مرکز در کشور محسوب می شود که مجهز به چنین 
دستگاه مجهز و پیشرفته ای برای تولید انواع و اقسام رادیوداروهای کاربردی در 
پت اسکن است.وی تصریح کرد: در سال جاری، اتفاق میمون و مبارکی رقم خورد 
و پس از پنج ســال کار تخصصی با محاسبات بسیار پیچیده و انجام بازدیدهای 
مختلف، موفق شــدیم که مجوز تولید و صادرات بخش سیکلوترون بیمارستان 
رضــوی را از ســازمان انرژی اتمی دریافت کنیم و بــا دریافت آن، امکان تولید 

رادیوداروهای بیشتر و نیز صادرات آن ها فراهم شده است.
مدیرعامل بیمارســتان رضوی با بیان اینکه رادیوداروهایی در واحد سیکلوترون 
بیمارســتان رضوی در دســت تولید داریم که در کشور ما بی نظیر است، گفت: 
همچنین در تالش ایم تا متناسب با آخرین دستاوردهای روز دنیا حرکت کنیم 
و با افتخار اعالم می کنیم که طی ماه های آینده از رادیوداروهای بســیار خاص و 
پیشرفته رونمایی خواهیم کرد که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد.

وی تصریح کرد: حرکت رو به رشد و فزاینده ای که طی یک سال اخیر و به ویژه 
در ماه های اخیر در بحث پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی شاهد آن هستیم، 
مرهون الطاف الهی و عنایات حضرت رضا)ع( و همت و حمایت تولیت معزز آستان 

قدس رضوی، قائم مقام محترم ایشان و مسئوالن این مجموعه موقوفاتی است .

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی    
به کاخ کرملین رفتــه بود و با پوتین قرار 
داشت. تا رئیس جمهور روسیه برسد، وقت 
اذان شده بود. حاجی هم بلند شده و اذان 
و اقامه اش را گفته بود. صدایش در ســالن 
پیچیده بود و بعد هم به نماز ایستاده بود. 
همه نگاهش می کردند. می گفت در طول 
عمــرش چنین لذتی از نمــاز نبرده بوده 
است. پایان نماز هم پیشــانی اش را روی 
مهر گذاشــته و به خــدای خودش گفته 
بود: خدایا، این بود کرامــت تو: روزی در 
کاخ کرملین برای نابودی اســالم نقشــه 
می کشیدند، حاال من قاسم سلیمانی آمدم 

اینجا نماز خواندم.
مادر حاج قاسم سلیمانی که از دنیا رفتند، 
پس از چند روز با جمعــی از خبرنگاران 
تصمیم گرفتیم برای عرض تســلیت به 
روســتای قنات ملک برویم. با هماهنگی 
قبلــی، روزی که ســردار هم در روســتا 
حضور داشتند، عازم شدیم. وقتی رسیدیم، 
ایشــان را دیدیم که کنار قبر مادرشــان 
نشســته و فاتحه می خوانند. پس از سالم 
و احوالپرســی، به ما گفت: »من به منزل 
می روم. شما هم فاتحه بخوانید و بیایید«. 
پــس از قرائــت فاتحه، به منــزل پدری 
ایشــان رفتیم. برایمان از جایگاه و حرمت 
مادر صحبت کرد و گفت: »این مطلبی را 
که می گویم، جایی منتشر نکنید«. گفت: 
»همیشه دلم می خواست کف پای مادرم را 
ببوسم؛ ولی نمی دانم چرا این توفیق نصیبم 
نمی شــد. آخرین بار، پیش از مرگ مادرم 
که اینجا آمدم، باالخره سعادت پیدا کردم 
و کف پای مادرم را بوسیدم. با خودم فکر 
می کردم حتماً رفتنی ام که خدا توفیق داد 

و این حاجتم برآورده شد«. 
ســردار در حالی که اشــک جاری شده 
بــر گونه هایــش را پاک می کــرد، گفت: 
»نمی دانســتم دیگر این پاهای خسته را 
نخواهم دید تا فرصت بوســیدن داشــته 
باشــم«.آنچه در باال بیان شد، دو خاطره 
از کتاب »رفیق خوشــبخت ما« است که 
مراحل چاپ و انتشار آن توسط انتشارات 
زائر رضــوی زیر نظر معاونــت تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی و با همکاری 
مؤسسه چاپ و انتشــارات آستان قدس 

رضوی در حال انجام است.

 »رفیق خوشبخت ما« با استفاده »
از فناوری واقعیت افزوده

مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اســالمی 
آســتان قدس رضوی درباره انتشــار این 
کتاب در هفته دفــاع مقدس به خبرنگار 
قدس می گوید: هفته دفاع مقدس امسال 
وارد چهلمین ســالگرد خود می شــود و 
شــرایط ویژه ای دارد که عبارت  اســت از: 
نخســتین هفته دفاع مقدســی است که 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

حضور ندارد، ثانیاً شرایط منطقه ای جهان 
اسالم و کشورهای پیرامونی در حال حاضر 
بسیار حساس و قابل توجه است. شرایط 
خاص کشور به خاطر بیماری کرونا و تقارن 
هفته دفاع مقدس با ماه صفر هم از دیگر 

ویژگی های این هفته سال جاری است.
جواد هاشمی ادامه می دهد: ضمناً به لحاظ 
چهلمین سالگرد حماسه دفاع مقدس نباید 
این موضــوع تنها به همین هفته خالصه 
شود بلکه ارزش ها و اهمیت دفاع مقدس 
باید در طول ســال جاری به نحو شایسته 

برای عموم مخاطبان بیان شود.
وی می افزاید: به همیــن دلیل اقدام های 
متنــوع و مختلفی به مقتضای شــرایط 
موجود از ســوی معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی 
پیش بینی شــده اســت که یکی از آن ها 
برگزاری پویش »رفیق خوشبخت ما« است 
که با محوریت کتابی با همین عنوان در مورد 
بررسی شخصیت جهادی و خستگی ناپذیر 
شهید بزرگوار »سپهبد پاسدار حاج قاسم 
سلیمانی« توسط انتشارات زائر رضوی تهیه 
شده و با همکاری مؤسسه چاپ و انتشارات 

آستان قدس رضوی منتشر شده است.
این مقام مسئول می گوید: عنوان کتاب از 
فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با 
مردم قــم در تاریخ 1398/10/18 انتخاب 
شده است، آنجایی که مقام معظم رهبری 
می فرمایند: این بزرگوار )شهیدحاج قاسم 
ســلیمانی(، این رفیق خــوب و عزیز ما و 
شجاع ما و خوشبخت ما که رفت به ملکوت 

اعلی پیوست... .
وی اضافه می کند: این کتاب دارای فصول 
مختلفی است از جمله: مراحل سیر و سلوک 
عارفانه شهید حاج قاسم سلیمانی، وصیت نامه 
آن شهید بزرگوار، خاطراتی که یا خود شهید 
نقل کرده یا همرزمانش از این شهید بزرگوار 

نقل کرده اند و... ضمناً بخشی از خاطرات این 
کتاب برای نخستین مرتبه منتشر می شود.

هاشمی بیان می دارد: در این کتاب فناوری 
واقعیــت افزوده و ویدئوهایی از مکتب حاج 
قاسم برای پرداختن به زوایای کمتر توجه 
شــده شــهید در فضای مجازی بارگذاری 
شده، همچنین از فناوری QR گرافی برای 
جذابیت بیشتر اثر هم استفاده شده است.

چهار روش برای شرکت در مسابقه»
مدیر فرهنگی آســتان قــدس رضوی در 
بخش دیگری از سخنانش اظهار می دارد: 
برگزاری مســابقه با محوریت مطالعه این 
کتاب یکی از موضوعات این پویش به شمار 
می رود که مخاطبان می بایست به یکی از 
روش های پیش بینی شده در این مسابقه 
و پویش مربوط به این کتاب شرکت کنند.

وی خاطرنشان می کند: »پاسخ به سؤاالت 
کتاب«، »ارسال کلیپ های 100 ثانیه ای در 
معرفی یکی از شهدای شهر خود«، »ارسال 
یک داســتان کوتاه 300 کلمه ای با عنوان 
اگر من رزمنده بودم« و »ارســال نقاشی با 
موضوعات رهبری و فرزندان شهدا یا کودک 
رزمنده« روش های پیش بینی شده در این 
زمینه است.هاشــمی با بیان اینکه مهلت 
شرکت در این مسابقه تا هشتم مهر سال 
جاری است، درباره نحوه دریافت این کتاب 
نیز می گوید: دریافت این کتاب به پنج روش 
امکان پذیر است که عبارت اند از: »مراجعه به 
،HARAM.Razavi.ir اطالع رسانی  پایگاه 

 مراجعه به نشانی Razavi_aqr_ir@ در 
تمامی شبکه های پیامرسان ایتا، سروش، 
گپ، بلــه و...، دریافت کتاب در برنامه های 
فرهنگی مذهبی حرم مطهر، دریافت کتاب 
از اپلیکیشــن کتاب خوان »طاقچه« که از 
طریق شبکه بازار باید دانلود شود و دریافت 
کتاب از طریــق QR کدهای منصوب در 

تابلوهــای تبلیغاتــی حرم 
مطهر رضوی.

ایــن مقام مســئول درباره 
دیگر اقدام هــای مربوط به 
این پویش می گوید: »تولید 
قصه های کودکانه با محوریت 
این کتاب«، »برنامه پیش بینی 
شده مربوط به پخش زنده 
مسابقه از حرم مطهر رضوی 
بارگاه  اینستاگرام  به آدرس 
منور امام رضــا)ع(«، »بحث 
تهیه موشــن گرافی کتاب«، 
زبان های  به  کتاب  »ترجمه 
عربی، انگلیســی و اردو« و... 
از دیگر اقدام هــای در نظر 
گرفته شده برای این پویش 
به شــمار می رود.وی ادامه 

می دهد: ضمناً مطابق پیش بینی های انجام 
شده قرار اســت در هفته دفاع مقدس و با 
حضور زائران و مجاوران بارگاه مطهر رضوی 
و عالقه مندان به حوزه کتاب، مراسم رونمایی 
از کتاب »رفیق خوشــبخت ما« در صحن 
جامع رضوی برگزار شود.هاشــمی متذکر 
می شود: برای برندگان منتخب این مسابقه، 
جوایزی همچون هشت کمک هزینه سفر 
به مشــهد مقــدس و 88 جایزه فرهنگی 
متبرک حــرم مطهر رضوی در نظر گرفته 
شده است.مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات 
اســالمی حرم مطهر رضوی خاطرنشــان 
می کند: عالقه مندان به برنامه های فرهنگی 
و مذهبی پیش بینی شده به مناسبت هفته 
دفاع مقدس که از ســوی معاونت تبلیغات 
اســالمی آســتان قدس رضوی در بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( تدارک دیده شده است، 
می توانند این برنامه ها را از مسیر شبکه های 
HARAM. اجتماعی و پایگاه اطالع رسانی

Razavi.ir دنبال کنند.

فصل هایی از این 
کتاب اختصاص 

دارد به مراحل سیر 
و سلوک عارفانه 
شهید سلیمانی، 

وصیت نامه آن 
شهید بزرگوار، 

خاطراتی که یا خود 
شهید نقل کرده یا 
همرزمانش از این 

 شهید بزرگوار
 نقل کرده اند

بــــــــرش

مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

 همدلی با نیازمندان ©بزرگداشت چهلمین  سالگرد  دفاع مقدس با »رفیق خوشبخت ما«
در شهرضا 

آستان: به همت کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان شهرضا بیش از ۶0 سبد 

غذایی برای نیازمندان تهیه شد.
همزمان بــا روزهای ســوگواری حضرت 
اباعبــداهلل الحســین)ع( کانــون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرســتان شهرضا در 
اســتان اصفهان، با کمک خیران بیش از 
۶0 سبد غذایی برای نیازمندان تهیه کرد.

هر کدام از این سبدها به ارزش 15 میلیون 
ریال و شــامل اساســی ترین اقالم غذایی 
نظیر گوشــت، مرغ، برنج، روغن و... است 
که با همــکاری خادمیــاران رضوی این 
شهرستان بین خانواده های نیازمند توزیع 

شد.
تهیه سیســمونی نوزاد ویژه خانواده های 
بی بضاعــت و توزیع 2 هزار ماســک بین 
مساجد و بانیان جلســات روضه خوانی و 
عزاداران حســینی از دیگر اقدام های این 

کانون در این روزها بود.

 توزیع 3هزار جلد کتاب ©
در هفته دفاع مقدس  

آستان: مسئول کانون خادمیاران شهرستان 
خمینی شــهر از توزیع 3هــزار جلد کتاب 
همزمــان با آغــاز هفته دفــاع مقدس در 

شهرستان خمینی شهر خبر داد.
ســیدمحمدباقر محمــدی با اشــاره به 
فعالیت های شــاخص این شهرســتان در 
دوران دفــاع مقــدس و همچنین تقدیم 
2 هزار و 300 شــهید به انقالب اسالمی 
گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
از وظایف ماست و به همین منظور کانون 
مرکــزی خادمیاران رضوی بــا همکاری 
کنگــره شــهدای خمینی شــهر با هدف 
ترویج فرهنگ شــهادت در شهرســتان 
اقــدام به تهیه و توزیع 3 هزار جلد کتاب، 
زندگی نامه و خاطرات شهدای شهرستان 
کرد که مورد استقبال پرشور عموم مردم 

شهرستان واقع شد.
محمــدی تحقیق و پژوهــش زندگی نامه 
شهدای شهرســتان را یکی از اولویت های 
برنامه های کانون مرکزی خادمیاران رضوی 
دانســت و ادامه داد: تألیف و انتشار کتاب 
پهلوانان طریقت عشق؛ زندگی نامه شهدای 
ورزشکار خمینی شهر توسط زینب فخاری 
با جمع آوری بیش از 700 مصاحبه نمایانگر 

این امر است.

پرداخت 5 میلیارد ریال ©
 تسهیالت به زوج های 

جوان بوشهری
آســتان: ســررابط کانون زائــر و زیارت 
دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان 
بوشهر از پرداخت 5 میلیارد ریال تسهیالت 
به زوج هــای جوان در طرح کمک جهیزیه 
این آســتان مقدس در ســال 1398 ویژه 

استان بوشهر خبر داد.
مهران خوردبیــن در گفت وگو با خبرنگار 
آستان نیوز از بوشهر، ضمن اعالم این خبر 
گفت: در سال جاری این تسهیالت طی دو 
مرحله به زوج های نیازمند اعطا خواهد شد 
که در مرحله اول 3 میلیارد و 350 میلیون 
ریال تأمین اعتبار شــده و در حال معرفی 

افراد به بانک هستیم.
وی ادامه داد: سال گذشته سقف معرفی وام 
30 میلیون ریال بود که این سقف در سال 
جــاری به 50 میلیون ریال افزایش یافت و 
توسط بانک قرض الحسنه رسالت در تمام 

شهرستان ها پرداخت می شود.
مســئول وام های قرض الحســنه آســتان 
قدس رضوی در اســتان بوشــهر به نحوه 
شناسایی نیازمندان نیز اشاره و اظهار کرد: 
در این طرح زوج هــای جوانی که نیازمند 
دریافت تسهیالت هستند، توسط رابطین 
شهرستان ها شناسایی و برای دریافت وام به 

این کانون معرفی می شوند.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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 آســتان  مراسم معارفه معاون مرکز ارتباطات 
و رســانه و مدیر ارتباطات و اطالع رسانی مرکز 
ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی برگزار 
شد.به گزارش آستان نیوز، رئیس مرکز ارتباطات 
و رسانه آســتان قدس رضوی در این مراسم با 
تأکید بر اینکه فعالیت در حوزه رسانه این آستان 
مقدس فرصتی بی بدیل برای خدمت رســانی 
به زائــران، مجاوران و دلدادگان به اهل بیت)ع( 
است، گفت: این فرصت را برای خدمت رسانی 
بــه دلدادگان اهل بیت)ع( باید قدر دانســت و 
با تمام تــوان از این موقعیت معنوی بهره  برد.

محمدمهدی خیرجو با تأکید بر اینکه تولیدات 
رسانه باید متناسب شرایط روز و کاربردی باشد، 
افــزود: وظیفه ما در مرکز ارتباطات و رســانه 
آستان قدس رضوی بازتاب خدمات گسترده و 

امیدبخش از بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( در 
جامعه است.وی تصریح کرد: ما به عنوان فعاالن 
رسانه ای در دستگاه مقدس حضرت رضا)ع( باید 
بــا روحیه جهادی و انقالبی فعالیت کنیم و در 
خط مقدم نبرد فرهنگی دشمن علیه ارزش های 

اسالمی ایفای نقش جدی داشته باشیم.

تولیدات رسانه ای باید تحول آفرین و »
فاخر باشد

رئیس مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس 
رضوی ادامه داد: تولیدات رســانه ای دستگاه 
حضرت رضا)ع( بایــد برای مردم امیدبخش، 
معرفت افزا، تأثیرگذار، تحول آفرین و انگیزشی 
باشــد، همان گونه که تولیت آســتان قدس 
رضــوی نیز بر تولیدات خالقانه و فاخر تأکید 

ویژه دارند. همچنین محسن هوشمند، معاون 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در 
این جلسه خدمت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را از نعمات عظیم خداوند و شایسته 
سپاسگزاری دانست و ابراز کرد: خدمتگزاری 
خالصانه در هر نقطه از نظام مقدس جمهوری 
اسالمی سبب افتخار و موجب قرب و رحمت 
الهی اســت، اما خدمت در دستگاه حضرت 

رضا)ع( توفیقی دوچندان به شمار می رود.
وی خطاب بــه همکاران مرکــز ارتباطات و 
رسانه آســتان قدس رضوی گفت: ما باید به 
این موضوع کــه در محضر حضرت رضا)ع( و 
امام حی و حاضر خدمت می کنیم، توجه ویژه 
داشته باشیم، سطح و شأن خدمتمان در این 
مجموعه را رساندن پیام امام به همه انسان ها 

بدانیم. در ادامه این جلسه عمار خسروجردی، 
مدیر ارتباطات و اطالع رسانی مرکز ارتباطات 
و رســانه آســتان قدس رضوی نیــز با بیان 
اینکه عبودیــت، بندگی و هدایــت در کالم 
امام رضا)ع( کامالً مشــهود بوده، بنابراین یک 
منظومه معرفتی و عرفانی کامل در مجاورت 
ما قرار گرفته اســت، عنوان کــرد: نگاه ما در 
مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی 
نسبت به سایر مجموعه ها باید کامالً متفاوت 
باشــد؛ چراکه حرم مطهر امام رضا)ع( ملجأ 
تمام جویندگان معنویت در دنیای امروز است.

دراین مراسم با اهدای احکام، محسن هوشمند به 
عنوان معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
رضوی و عمار خسروجردی نیز به سمت مدیر 
ارتباطات و اطالع رسانی این مرکز منصوب شدند.

خبر
با حضور رئیس این مرکز انجام شد

معارفه دو مسئول در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت اول( تاریخ انتشار: 99/07/01

 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت 
تعاون��ی مس��کن آزاد آفت��اب امید خراس��ان راس 
س��اعت 10صبح روز شنبه 99/07/12 در محل پروژه 
تعاون��ی واق��ع در نم��از 27 –تقاطع دوم س��مت چپ 
مقابل مجتمع آس��مان با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضا یا نماین��دگان محترم 
دعوت میش��ود راس س��اعت مقرر در جلس��ه مجمع 

عمومی شرکت نمایند.
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- ارائه و تصویب صورتهای مالی 96و97

3- ارائه و تصویب بودجه 99 شرکت
4- انتخ��اب هیئت پنج نفره موضوع بند 8 ماده 33 

قانون 
5- بررس��ی و تصوی��ب آئی��ن نام��ه مال��ی معامالت 

شرکت 
جه��ت دریافت کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعطای 
وکال��ت ، اعضا باید به هم��راه نماینده خود با همراه 
داشتن مدرک شناسایی معتبر از تاریخ 99/07/02 تا 

99/07/10  به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
9ع هیئت مدیره 
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پیرو آگهی های چاپ شده مناقصه شماره 28-99 در روزنامه قدس  به تاریخهای 23 و 
24 شهریور سال جاری , بدینوسیله به اطالع می رساند مشخصات فنی مناقصه یاد شده 
تغییر یافته اس�ت , مقتضی نس�بت به سامانه س�تاد مراجعه نموده و ضمن دریافت , اسناد 

مناقصه جدید را جایگزین اسناد مناقصه قبلی نماید. 
در ضمن مواعد اعالم شده در آگهی های قبلی بشرح ذیل اصالح می گردد.

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا تاریخ 1399/07/9 تمدید می گردد.
مهلت بارگذاری پیش�نهادات در س�امانه ستاد و ارس�ال اصل پاکات پیشنهادات قیمت تا 

ساعت 15 روز یکشنبه 1399/07/27 تمدید گردید.
تاریخ تش�کیل جلسه بازگش�ایی پاکات پیش�نهاد قیمت این مناقصه به ساعت 10:30 روز 

دوشنبه مورخ 1399/07/28 موکول گردید.
در ضمن سایر شرایط آگهی چاپ شده قبلی به قوت خود باقی است.

اصالحیه آگهی مناقصه شماره 28-99 - نوبت اول
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برگ س���بز و س���ند کمپانی تاکسی سمند مدل 1387 
ب���ه ش���ماره موتور 12487155600 و ش���ماره شاس���ی 
NAAC61CAX9F052475 به شماره انتظامی 543 
ت 32 ایران 12 به مالکیت محس���ن رفعتی دوس���ت 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���مند تاکس���ی  م���دل 95 
دارای ش���ماره انتظام���ی  ای���ران 79 / 611  / ت 24 
وش���ماره موتور H0188917  147 و ش���ماره شاس���ی   
NAACJ1JE0GF309350 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س�ازمان موقوفات ملك وابس�ته به آس�تان قدس رضوی درنظردارد تعداد 12 ) دوازده ( قطعه زمین با  کاربری مسکونی 
ویک قطعه با کاربری گلخانه واقع دراراضی س�جادیه روس�تای رحیم آباد تربت ج�ام را ازطریق مزایده واگذار نماید . 
متقاضی�ان میتوانن�د از تاریخ 99/07/01 لغایت 99/07/10 جهت کس�ب اطالعات دقیق تر از محل قطعات و نقش�ه های 
مربوط�ه و ش�رایط ش�رکت وهمچنین دریافت فرم پیش�نهاد قیمت به مح�ل اداره موقوفات ملك در ش�هر نصرآباد تلفن 
52624066 مراجع�ه نماین�د ،  آخرین مهلت تحویل پیش�نهادات پایان وقت اداری روز پنجش�نبه م�ورخ 99/07/10 به 

آدرس فوق می باشد.
به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهدشد .
 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد . سازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

 آگهی مزایده  واگذاری زمین سازمان موقوفات ملك
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سازمان موقوفات ملك
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 تازه ترین اثر داوری اردکانی منتشر شد   اندیشه: مجموعه سه جلدی »نقد فرهنگ و توسعه نیافتگی« تازه ترین اثر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم منتشر شد. بیژن عبدالکریمی، مدیر 
انتشارات نقد فرهنگ در خصوص این اثر گفت: بر اساس تجربه زیسته معاصر ما، توسعه نیافتگی کماکان مبرم ترین مسئله ایرانیان است. مسئله توسعه نیافتگی نقطه کانونی دیگر مسائلمان مثل توسعه سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و... است. به نظر می رسد جامعه ما با یک دور باطل مواجه است. ما با مسائل سیاسی و اجتماعی بسیاری مواجه هستیم که هم علت و هم معلول، هم عامل و هم حاصل توسعه نیافتگی است. 

»فیلسوفی در تعمیرگاه« منتشر شد©
اندیشه: »فیلسوفی در تعمیرگاه؛ تحقیقی درباره ارزش کار« تألیف متیو بی. 

کرافورد با ترجمه کمیل سوهانی به همت انتشارات ترجمان منتشر شد.
ما پشت میزنشــین ها هر روز صبح سر کارمان می رویم و روی همان صندلی 
همیشــگی می نشینیم و به مانیتور و در و دیوار اتاقمان چشم می دوزیم. همه 
چیز یکنواخت است: رایانه مان، کاغذهایمان و پنجره ای که به دیوار ساختمان 
روبه رو باز می شود. گاهی احســاس می کنیم جز این صحنه تکراری رابطه ای 
با دنیای واقعی نداریم؛ ما همان کســانی هستیم که از دبیرستان به دانشگاه و 

سپس به این اتاقک و میز و صندلی هدایت شده ایم.
تا اینجا تفاوتی با نویســنده این کتاب و اغلب کارمندان اداری یا دانشــگاهِی 
دیگر نداریم. اما متیو کرافورد اســتاد فلســفه ای اســت که پس از کار اداری 
روزمره اش پا به دنیای تازه ای می گذارد؛ به تعمیرگاه موتورسیکلت خودش پناه 
می برد و مشــغول تعمیر موتورهای فرسوده می شود. او در این کتاب از تجربه 
فلســفی اش در انجام کارهای یدی حرف می زند و ما را به سفری برای کشف 

کار معنادار و لذت بخش می برد.
جای فیلســوف ها در کتابخانه اســت یا درنهایت روی صندلی کالس یا پشت 
میز سخنرانی. هر چه بگردید توقع ندارید در تعمیرگاِه موتورسیکلت فیلسوف 
پیدا کنید، اما متیو کرافورد فرق می کند. او فلســفه اش را نه البه الی کتاب ها 
که در میانه چکش و انبردست تعمیرگاهش پیدا کرده است. او می گوید بدون 
اصطکاک و لمس جهان، حتی با خودتان هم بیگانه می شــوید و باید با تفکر 

اصیل وداع کنید.
انتشــارات ترجمان به تازگی کتاب »فیلسوفی در تعمیرگاه« او را ترجمه کرده 

است.
همان طور که گفته شــد متیو بی. کرافورد، فیلســوف و مکانیک اســت؛ در 
دانشگاه شیکاگو فلسفه سیاسی خوانده و اکنون در دانشگاه ویرجینیا مشغول 
تدریس و پژوهش است. کرافورد برای نشریه نیوآتالنتیس مطلب می نویسد و 
تعمیرگاهی نیز برای موتورهای فرسوده راه انداخته و به عنوان یک تعمیرکار 

هم فعالیت می کند.
او تنها دو کتاب منتشر کرده است و با این حال از تحسین شده ترین نویسندگان 
آمریکاست. اثر دیگر او با عنوان »جهان فراسوی ذهن شما: درباره فرد شدن در 

عصر حواس پرتی« در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است.
در گزیــده ای از کتاب »فیلســوفی در تعمیرگاه« آمده اســت: در این کتاب 
می خواهم درباره لزوم مهارت در کارهای دســتی صحبــت کنم. همه ما به 
شــدت نیازمند چنین مهارت هایی هســتیم. صرِف توصیه به پرورِش چنین 
مهارت هایی کافی اســت تا در معرض ســرکوفت کســانی باشیم که به قول 
خودشــان واقع بین اند: اقتصاددان واقع بین اشــاره خواهد کــرد به »هزینه 
فرصت« زمانی که صرف ســاختن یک وســیله به جای خریدن آن می شود؛ 
مربی واقع بین هم خواهد گفت آموزش مشــاغل مهارتی به جوانان، مشاغلی 
که دیگر دوره شــان گذشــته، نوعی بی مســئولیتی اســت. اما بر ماست که 
لحظه ای درنگ کرده و از خود بپرســیم اصاًل چرا ایــن پیش فرض ها را باید 

واقع بینی بدانیم.
مترجــم در بخش مقدمه مترجم می نویســد: در این کتاب، کرافورد با نگاهی 
تیزبین و انتقادی پدیده های ســاده و روزمره اش مثل ترکیب بندی یک پوستر 
تبلیغاتی، تیتر یک روزنامه، یک فروشــگاه، اسباب بازی فروشــی و حتی یک 
ســرویس بهداشتی که چاهش گرفته را مشــاهده کرده و با محوریت موضوع 
کار، درباره آن به فلســفه ورزی می پردازد. آنچه برای من بیش از موضوع خود 
کتاب، یعنی معنا و ارزش کار در زندگی انسان مدرن، جذاب بود نحوه مواجهه 
کرافورد به عنوان یک متفکر دانشگاهی با چنین موضوعی است. در یادداشتی 
که در انتهای کتاب با عنوان »و اما ایران ما« آماده است، به طرح این موضوع 
پرداخته ام و با استفاده از صورت بندی کرافورد در این کتاب، روایتی از پرسش 

چرایی، امتناع تفکر، در ایران امروز ارائه کرده ام.
این کتاب برای تمام کســانی که درباره چرایی 

بی معنــا و ناگوار شــدن کار در 
ســبک امروزیــن زندگی بشــر 
پرســش دارند مفید خواهد بود. 
یکی از مفاهیمی که کرافورد در 
این کتابی بــر آن تأکید می کند 
رابطــه میان کار معنادار و ارزش 
اخالقی توجه به دیگران اســت. 
از این نظر، خوانــدن این کتاب 
را بــه همه کســانی که به نوعی 
بــا مقوله تربیت ســروکار دارند 
از مادرانی که  توصیه می کنــم، 
عالقه مندنــد در آینده فرزندانی 
واقع بین و متواضع داشته باشند 
تا معلمانی که به تربیت نســل 
اخالقی می اندیشــند که بتوانند 
یکدیگر مشکالت خود  با کمک 

را سامان بخشند.

 اندیشــه/ فاطمی نسب  ســال 99 با 
جهش ناگهانی یک میلیون واحدی شاخص 
بورس، در تاریخ اقتصاد کشور ماندگار شد. 
این اتفــاق اگرچه خود معلــول علت های 
زیادی بود اما ضلــع دوم این ماجرا، یعنی 
هجمه مردم به این بازار، آن را به چشم انداز 
اصلی اقتصادی ایران در سال جهش تولید 
تبدیل کرد. فرصتی که این روزها رفته رفته 
رنگ و بوی بی اعتمادی به خود می گیرد و 
از دســت می رود. اما این سوی دیگر ماجرا 
یعنی رفتار مردم در مواجهه با این بازار، خود 
موضوع مهمی اســت که باید مورد بررسی 
قرار گیرد. اقبال بی سابقه مردم به بورس با 
امید پنج برابر کردن سرمایه خود در عرض 
چند ماه، رنگ و بوی رؤیای شــرکت های 
هرمی و یک شبه ره صدساله رفتن را داشت. 
اما آیا این رفتار، بر اساس الگوهای اقتصادی 
و فرهنگی موجود توجیه پذیر اســت؟ چه 
مؤلفه هایی سبب برخی رفتارهای هیجانی 
مردم در بازارهای اقتصــادی چون بورس 
می شــود؟ برای پاسخ به این 
پرســش ها با دکتر روح اهلل 
نصرتی، عضــو هیئت علمی 
گروه جامعه شناسی دانشگاه 
تهــران گفت وگــو کرده ایم 
کــه حاصــل آن را در ادامه 
می خوانیــد. دکتــر نصرتی، 
ارشــد  کارشناســی  دارای 
دکتــرای  و  مردم شناســی 
جامعه شناســی بــا گرایش 

اقتصاد و توسعه است.

دالیل    دکتــر!  آقای 
رفتارهای  مردم شناسانه 
هیجانی مردم در بورس را 

چه می دانید؟
در زمینه تحلیــل کنش یا 
رفتار معنادار افراد در بورس 
الگوی کنشی  از دو  می توان 
صحبــت کرد. مــن ترجیح 
می دهم از لفظ کنش استفاده کنم، به این 
دلیل که رفتارهای افراد، رفتارهای معنادار 
است و رفتارهای فاقد معنا و از روی عادت 
نیســت که برای تعریــف آن بتوان از لفظ 
رفتار استفاده کرد. برای تحلیل کنش افراد 
از دو الگــوی کنش عقالنی و الگوی کنش 
احساســی و عاطفی می توان استفاده کرد. 
اتفاقاً الگوی کنش عقالنی افراد بیشــتر در 
زمینه رفتارهای اقتصادی افراد به کار می رود. 
یعنی جایی که افــراد در چارچوب منطق 
عقالنی تالش می کنند مناسب ترین ابزار را 
برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند؛ 
به عبارت دیگر جایی که افراد در ارتباطات 
و مناسبات خود بیشتر به دنبال به حداکثر 
رساندن منافع و سود خود هستند. ممکن 
اســت در این موضوع این پرســش ایجاد 
شــود پس نقش عوامل فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعــی در جهت گیــری کنش افراد 
چیست؟ اینجاست که تفاوت رویکردهای 
بــا  انسان شــناختی  و  جامعه شــناختی 
رویکردهای علم اقتصاد متعارف به وضوح 
خود را نشان می دهد. از منظر رویکردهای 
علوم اجتماعی، کنش افراد درون بســتری 
از شــرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاســی 
اتفاق می افتــد بنابراین ماهیت کنش افراد 
حک شده در موقعیت اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی است و این بسترها در جهت گیری 
کنش افرد بسیار مؤثر هستند و افراد درون 
این بسترها رفتار می کنند. اگر از این منظر 
به تحلیل رفتارهای معنادار افراد در زمینه 
بورس بپردازیم می توانیــم بگوییم دالیل 
مختلــف فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی وجــود دارد که افراد جامعه را به 
ســمت بازار بورس ســوق داده است. یکی 
از آن ها فرهنگ اســت. منظورم از فرهنگ، 
نظام های معنایی اســت که به کنش افراد 
جهت می دهد. نظام معنایی جامعه ایرانی بر 
پایه و اساسی شکل گرفته است که در آن، 
منافع کوتاه مدت بر منافع درازمدت برتری 
دارد. نظــام معنایی جامعه ایرانی مبتنی بر 

بنیادی اســت کــه این 
اندیشــه را قوام بخشیده 
که می توان بدون زحمت 
و تــالش و بر ســر یک 
اتفاق پیش بینی نشــده، 
مادی  موقعیت  و  شرایط 
را بهبود بخشید و به تبع 
آن، موقعیت اجتماعی و 
اقتصادی خود را تغییر داد. 

اساساً در چارچوب چنین اندیشه و معرفتی، 
رفتن به سمت ســرمایه گذاری کوتاه مدت 
در بازار سرمایه معنادار می شود. بازاری که 
اساسش مبتنی بر سرمایه گذاری بلندمدت 
اســت و سود حاصل از ســرمایه گذاری در 
یک فرایند طوالنی اتفاق می افتد. البته خود 
این اندیشه و نظام معنایی در جامعه ایرانی 
در خأل شــکل نگرفته است بلکه بخشی از 
آن ناشــی از تجربه تاریخی جامعه ایرانی 
است. وقتی به گذشــته جامعه ایرانی نگاه 
می کنیم دالیل مختلف سیاسی و اجتماعی 
خود به خود سبب شکل گیری این اندیشه 
در جهان ایرانی شــده اســت. ثروت های 
بادآورده، سوءاســتفاده از موقعیت قدرت، 
ایجاد موقعیت ها و شرایط نابرابر اقتصادی 
و فرصت های ویژه برای برخی افراد جامعه 
سبب شــکل گیری این ذهنیت شده است 
که می توان ره صدساله را یک شبه طی کرد. 
در کنار عنصر فرهنگ، شــرایط شکننده و 
بی ثباتی اقتصادی نیز افراد را مصمم کرده که 
به هر طریق ممکن از دارایی و سرمایه های 
خود مراقبت کنند. در وضعیت شــکننده 
چنانچه افراد مطمئن باشند ارزش دارایی و 
سرمایه شان کم می شود واکنش طبیعی به 
این موضوع این است که به هر طریق ممکن 
تالش کنند ارزش دارایی ها و ســرمایه های 
خــود را حفــظ کننــد. به همیــن دلیل 
دارایی های سرگردان بسته به کشش بازار به 
حوزه مسکن، طال، سکه، دالر و درنهایت به 
بورس هدایت می شوند. البته در این زمینه 
اطمینان از پشتوانه و حمایت دولتی از بازار 
سرمایه خود به خود این تصور را در جامعه 
ایجاد کرده است که سرمایه گذاری در این 
بازار به دلیل حمایت های سیاسی و دولتی 
مخاطره کمتری دارد و بنابراین حوزه امنی 

برای سرمایه گذاری است.

مشــکل نگاه هیجانــی، توقعات   
غیرواقع بینانــه و نداشــتن صبر در 
برخی از مردم را بیشتر ناشی از شرایط 
اجتماعی و سیاسی می دانید یا تربیت 

اقتصادی؟ 
هر دو مؤلفه مهم اســت و به نظر من در 
تحلیل گرایش به ســمت بازار بورس باید 
تالش کرد چند وجهی به موضوع پرداخت. 
به هیچ وجه نمی توان این موضوع را به یک 
عامل تقلیل داد. البته در تحلیل چند بعدی 
و چند وجهی ممکن است نقش برخی از 
مؤلفه ها مهم تر و بیشتر از بقیه باشد. تأثیر 
شــرایط اجتماعی و سیاسی را در پرسش 
قبلی توضیــح دادم و اینجا فقط اشــاره 
می کنم که طبیعی است جامعه در موقعیت 
و وضعیت های اقتصادی غیرقابل پیش بینی 
تــالش می کند ســرمایه و دارایی خود را 
حفظ نماید. به همین خاطر در هر حوزه ای 

امنیت  احســاس  کــه 
می کند ســرمایه گذاری 
می کنــد. در برخــی از 
حوزه هــای  مقاطــع، 
امن، بانک هــا بودند. در 
خرید  خاصی  شــرایط 
ســکه، طال، ارز، مسکن 
امن  و خــودرو حــوزه 
بودند و امــروز به دلیل 
احساس ناامنی ناشی از سرمایه گذاری در 
زمینه های مذکور، گرایش به سرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه برجسته شده است. این 
موضوع دالیل متعــددی دارد. دلیل اول 
این اســت که در حال حاضر بازار سرمایه 
رقیب جدی ندارد. رکــود موجود در بازار 
طال، سکه، مسکن و خودرو موجب توجه 
جامعه به بازار سرمایه و بورس شده است. 
سرمایه های خرد به ســمت بازار سرمایه 
و خریــد بورس ســوق پیدا کرده اســت. 
امروز بازار ســرمایه مهم تریــن بازار برای 
جذب دارایی های خرد افراد شــده اســت 
دارایی هایی که به غیر از سرمایه گذاری در 
این بازار، در بازارهای دیگر به دلیل ارزش 
کم آن اساساً قابلیت سرمایه گذاری ندارد. 
همچنین کاهش نرخ سود بانکی و سیاست 
دولت مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ سود 
بانکی، نقدینگی را به ســمت بازار سرمایه 
کشانده است. سود بیشتر و ریسک کمتر 
ســرمایه گذاری دو مؤلفه مهم در هدایت 

سرمایه به سمت بازار بورس بوده است.

تربیت فرهنگی و اقتصادی در این   
میان چه نقشی دارد؟ 

به اعتقاد من هم تربیت فرهنگی و اقتصادی 
بســیار مهم اســت. برای پرداختن به این 
موضــوع باید به آسیب شناســی نهادهای 
متولــی تربیت و جامعه پذیــری به ویژه به 
نقش رســانه ها پرداخت. در آسیب شناسی 
فرهنگی توجه به این نکته ضروری اســت 
که فرهنگ، مجموعه ای از مؤلفه ها و عناصر 
مربوط به گذشــته و حال است. مؤلفه ها و 
عناصر گذشته فرهنگ به صورت میراث از 
نسلی به نسل دیگر و در طی سالیان سال 
در قالب های مختلف انتقــال پیدا کرده و 
امروز ما میراثدار آن هستیم و ما هم طبیعتاً 
حاصل تجربیات خود را به نسل های آینده 
منتقل خواهیم کرد. آسیب شناسی فرهنگی 
دوران معاصر گویای این است که روندهای 
فرهنگی معاصر متأثر از منطق عملکردهای 
کالن اقتصــادی اســت. یکــی از مظاهر 
آسیب شناسی فرهنگی دوران معاصر ایران 
که مرتبط با پرســش شما هم است پدیده 
نوکسیگی در تمام اشکال از اشکال اقتصادی 
تا اشکال فرهنگی است. در اینجا من بیشتر 
منظورم نوکیسگی اقتصادی است. منظورم 
هم رســیدن به ثروت زیاد در یک نسل و 
عالقــه و انگیزه قوی بــرای نمایش ثروت 
باد آورده و خودنمایی اســت. البته پدیده 
نوکیســگی خاص جامعه ما نیست؛ اتفاقاً 
ریشــه این پدیده در جهان غربی همزمان 
با ظهــور دوران مدرن بوده اســت. اما در 
جامعــه ما این پدیده از ۱۰۰ ســال پیش 
شروع شــده و در ســه دهه گذشته روند 
رو به رشــدی داشته است. پیامد رشد این 

روند، اهمیــت یافتن بیش از پیش پول در 
زندگی اجتماعی، کم ارزش شدن ارزش های 
اخالقی مربوط به کار و تالش برای گذران 
زندگی، کم ارزش شدن ارزش های اخالقی 
مربوط بــه رزق و روزی حالل،  خودنمایی 
و تظاهــر و تفاخر به داشــتن دارایی های 
مادی و اهمیت یافتن بیش از پیش شانس، 
بخت و اتفاق در تعیین مسیر زندگی آدم ها 
بوده اســت. در حالی که ما اگر به گذشته 
 جامعه ایرانی برگردیم و منطق زندگی را از 
چشــم انداز آن ها ببینیم تقریباً عکس این 
روندها را می بینیم. جامعه ایرانی در گذشته 
به دلیل اقلیم و موقعیت جغرافیایی خاص، 
در شرایط ســختی زندگی کرده و تالش و 
پشتکار و کار همیشه جزء الینفک زندگی 
اجتماعی اش بوده است. به همین دلیل نظام 
معنایی و اخالقی شکل گرفته در جهان بینی 
انسان ایرانی در گذشته قناعت، تالش و کار 
بیشتر، ثروت پاک و پرهیز از به رخ کشیدن 
دارایی ها و تظاهر )به استثنای برخی مراسم 
خاص( بوده است. امروزه نهادهای فرهنگی 
و تربیتی یا مشی انفعال را در پیش گرفته اند 
و یــا اینکه خود این نهادهــا مروج و مبلغ 
فرهنگ نوکیســگی شــده اند. تبلیغات و 
آگهی های مربوط به قرعه کشی، برنده شدن 
آسان، سپرده گذاری در بانک ها و نرخ سود 
بیشتر و با یک اتفاق پولدار شدن در رسانه ها 
نمونه هایــی از این نوع شــیوه های تربیتی 
هستند؛ این شــیوه تربیتی انسانی تربیت 
می کند که تصورش این اســت یک شــبه 
می تواند ره صد ساله را طی کند و می پندارد 
از طریق بازار بورس در کوتاه مدت می تواند 
تمام مشکالت و مسائل زندگی خود را حل 
کند. فرهنگ نوکیســگی وقتی تبدیل به 
مسئله حاد می شود که در جامعه ما طبقات 
حامل عناصر فرهنگ نوکیســه، به شدت 
قابلیت تبدیل شدن به عنوان گروه مرجع 
برای طبقات پایین تر جامعه و حتی طبقات 
متوســط و به ویژه جوانان را دارند که این 
موضوع نیز آســیب های خاص خود را دارد 

که موضوع گفت وگوی ما نیست.

آیا می توان منشأ این گونه رفتارهای   
هیجانی را بیشتر سردرگمی معرفتی و 

اندیشه ای دانست؟
همان طور که توضیح دادم منشأ این رفتارها 
بــه عوامل متعدد و متکثــری برمی گردد؛ 
بخشی از این رفتارها ناشی از مؤلفه معرفتی 
و اندیشه ای است و بخشی ناشی از تغییرات 
و تحوالت اجتماعی و اقتصادی کالن است. 
این تغییــرات کالن جامعــه را می توان با 
عنــوان »جامعه بــازار« صورت بندی کرد. 
منطق جامعه بازار این است که همه چیز در 
درون جامعه قابلیت تبدیل شدن به موضوع 
مبادله و داد و ستد و خرید و فروش را دارد. 
در درون این جامعــه حلقه ها و پیوندهای 
اجتماعی یا از دست رفته و یا اینکه ضعیف 
شده اســت. افراد به عنوان فردیت های رها 
شده هســتند که باید در این میدان تالش 
کنند و برای  بدســت آوردن موقعیت برتر 
بــا دیگران رقابت کنند و یا به عبارت دیگر 
باید تالش کنند گلیم خود را از آب بیرون 
بکشــند. بنابراین پیگیری نفــع فردی و 
شخصی فارغ از هر گونه معیارهای سنجشی 
بر هر چیــز دیگر اولویت دارد. پیامد حاکم 
شدن این جریان، تضعیف مفهومی به عنوان 
جامعه اســت. منظورم از جامعه، حلقه ها، 
شــبکه ها، تعلقات و همگرایی های جمعی، 
روحیه از خودگذشــتگی و دیگرخواهی و 
پیگیری نفع جمعی است. البته باید تأکید 
کرد در جامعه ایرانی فعالً ظرفیت هایی به 
لحاظ نهادی وجــود دارند که جلو تخریب 
بیــش از پیش شــکل گیری ایــن روند را 
می گیرنــد. دو نهاد خانــواده و دین نقش 
مهمی در ایجاد تعلقات و همبســتگی های 
اجتماعــی و تقویت ارزش هــای اخالقی و 
اجتماعی برای زیستن در موقعیت کنونی 
ایفا می کنند و از این ظرفیت ها می توان برای 
کم کردن تخریب های ناشی از شکل گیری 

روحیه جامعه بازاری استفاده کرد.

گفت و گو با دکتر روح اهلل نصرتی درباره دالیل فرهنگی عکس العمل های اخیر مردم در بازار سرمایه

رفتار بورسی، واکنش طبیعی به اقتصاد بی ثبات است
»آشپزخانه« در حال بلعیدن ©

»پذیرایی« است!
مطبــخ در خانه های قدیمــی ایرانی در 
گوشــه ای تقریباً پرت از خانه قرار داشت. 
گویی جایی مانند مطبخ و مستراح که در 
خدمت حوائج دنیــوی بودند باید از قلب 
خانه دور می ماندند. ولــی امروزه یکی از 

مکان های مهم خانه، آشپزخانه است. 
آشــپزخانه برای برخی به تدریج تجلیگاه 
مصرف نمایشــی می شــود. در گذشته 
تجهیــزات صوتــی و تصویــری که در 
پذیرایــی خانه قرار داشــتند این نقش 
را ایفــا می کردند ولی با میکروســکوپی 
شــدن)کوچک شدن( وســایل صوتی و 
تصویری، مصرف نمایشــی به آشپزخانه 
منتقل شــده اســت. چون در آشپزخانه 
می توان یخچال های بزرگ، فر، ماشــین 
ظرف شــویی و لباسشــویی، چای ســاز، 
آبمیوه گیــری،  دســتگاه  قهوه  ســاز، 
ساندویچ ساز، توستر، بستنی ساز، سرخ کن 
و غیره را به نمایش گذاشت. حتی بخشی 
از ظروف تزئینی که در کمدهای دکوری 
پذیرایی خانه به نمایش گذاشته می شد 
به تدریج به کابینت هــای دکوری دارای 
المپ های LED داخل آشپزخانه منتقل 
شدند. معموالً میهمانان از پذیرایی خانه 
به آشــپزخانه خیره می شوند و از سلیقه 
میزبان تعریف و تمجید می کنند. بخش 
مهمی از هزینه جهیزیه دختران امروزی 
به وســایلی اختصاص دارد که قرار است 
در آشپزخانه قرار گیرند. جالب است که 
هنوز در برخی از کشورهای پیشرفته؛ کم 
نیستند خانه هایی که ماشین لباسشویی 
مستقل ندارند و از ماشین های لباسشویی 
سکه ای استفاده می کنند. برخی در وسط 
این  می ســازند.  جزیره  آشپزخانه شــان 
جزیــره، آشــپزخانه ای کوچــک در دل 

آشپزخانه است. 
اما این همه ماجرا نیست. ظهور آشپزخانه 
اپن نشــانه تحولــی اجتماعــی بود ولی 
عده ای در وســط این تحول گیر کرده اند. 
آنان با نصب پــرده، اپن را نااپن می کنند 
تا میهمانان نتوانند »منزل« )زن خانواده( 
را ببیننــد. البتــه از نظر برخــورداری از 
تجهیزات و وســایل مدرن در آشپزخانه، 

این قشر کم و کسری ندارد. 
به نظر می رســد در جامعه فعلی ایرانی، 
آشــپزخانه بیشــتر کارکردی نمایشــی 
می یابد. درواقع آشپزخانه در حال تبدیل 
شــدن به معبد و مأمــن مصرف گرایی 
است. وسایل چیده و به نمایش گذاشته 
ازنظر  قدیم  آشــپزخانه های  می شــوند. 
پخت وپز بسیار فعال بودند هرچند وسایل 
ساده ای داشتند. برعکس، آشپزخانه های 
جدید بســیار شــیک و مدرن اند ولی از 
نظر پخت وپــز چندان فعال نیســتند و 
عمدتاً بیانگر پرستیژ اجتماعی خانواده ها 

هستند. 
ایران بیش ازپیش  درحالی که خانواده در 
کوچک تر می شــود آشپزخانه ها بزرگ تر 
می شــوند. درحالی که فرهنگ صرف غذا 
در رســتوران یا ســفارش غذا از بیرون 
بیش ازپیش گسترش می یابد آشپزخانه ها 
مدام بزرگ تر می شــوند. حتی در برخی 
از خانه ها آشــپزخانه بزرگ تر از پذیرایی 
است. آشپزخانه در حال بلعیدن پذیرایی 

خانه است. 
جالب اســت در بسیاری از کشورها، میز 
ناهارخورِی مقابل کانتر آشپزخانه مهم تر 
از خود آشپزخانه و متراژ و حتی وسایل 
آن است. میهمان به محض ورود به خانه 
میزبان اطــراف این میز می نشــیند، از 
استارتر تا صرف دسر که معموالً دو یا سه 
ساعت طول می کشد خوش وبش می کند 
ناهارخوری  از دور میــز  و هنگامی کــه 
برمی خیــزد یعنی میهمانی تمام شــده 
است، ولی آشپزخانه های ما دارند بیشتر 
نمایشــی می شــوند. دکورها و وســایل 
آشــپزخانه مهم تر از حیات اجتماعی آن 

است.
ســخن پایانی آنکــه امروزه بــا افزایش 
اشتغال زنان و تغییرات سبک زندگی، در 
مقایسه با قدیم، حضور زنان در آشپزخانه 

کمتر شده است. 
هر چنــد فعاالن حقوق زنــان معتقدند 
همچنان پخت و پزها )حتی با این فرض 
که در مقایسه با قدیم کمتر شده باشد( 
بر دوش زنان اســت، به ویــژه آنکه اگر 
رابطه سایر اعضای خانواده با آشپزخانه را 
بررسی کنیم سایر اعضای خانواده عموماً 
یا با خوراکی های داخل یخچال کار دارند 
یــا به قصد ناخنک زدن به غذای در حال 
پخت توســط زنان به آشپزخانه می آیند؛ 
در ســایر موارد کار زیادی با آشــپزخانه 
ندارند. برخی معتقدند با وجود اشــتغال 
همزمان زن و مــرد در خارج از خانه، با 
ورود به خانه، زنان عموماً برای تهیه شام 
به ســمت آشــپزخانه می روند و مردان 
روی کاناپه دراز می کشــند و تجدید قوا 

می کنند!

ثروت های بادآورده، 
سوءاستفاده از 
موقعیت قدرت، 
ایجاد موقعیت ها 
و شرایط نابرابر 
اقتصادی و 
فرصت های ویژه 
برای برخی افراد 
جامعه سبب 
شکل گیری این 
ذهنیت شده است 
که می توان ره صد 
ساله را یک شبه 
طی کرد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
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دکتر فردین علیخواه 
جامعه شناس

معرفی کتاب

نسبت »امید« و »مبارزه«©
کسانی هستند که ذاتاً »امیدوار« نامیده می شوند؛ کسانی که به گواه شخصیت آرام 
و مالیمی که دارند، در سکونت به سر می برند و در دشوارترین لحظات هم، به تعبیر 
اسپینوزا، لذتی ناپایدار از تصور امری مطلوب دارند که در آینده رخ خواهد داد، هر 
چند که وقوع آن قطعی نیست. این امید از سنخ مبارزه نیست، بلکه آگاهی منفعلی 
اســت که با تصورات خویش خشنود است و چه   بسا همان چیزي باشد که نیچه 
در وصف آن می گوید: »زئوس در واقع می خواست انسان رنجور از سایر پلیدی ها، 
دست از زندگی نشوید و پیوسته خویشتن را به رنج و عذاب گرفتار کند و به  همین 
دلیل بود که امید را به انسان داد. امید در حقیقت پلیدترین پلیدی هاست، زیرا به 

عذاب انسان ها تداوم می بخشد«.
اما »امید« همواره از سر انفعال نیست. درست است که به  تعبیر گابریل مارسل:»امید 
در تنگناهایی شــکل می گیرد... که می تواند علتی باشد برای آنکه آدمیان در دام 
ناامیدی از پا بیفتند و خود را به  تمامی ببازند؛ هیچ امیدي جز در گیرودار تسلیم 
شــدن به این  تنگناها و فروافتادن در دام ناامیدي، ممکن نیست«؛ بااین حال، این 
امید، چشــم دوختن به گشایشی نیست که قرار است در آینده رخ دهد. این امید 
»نبردی است« که نیک  ترین نیکی ها و واالترین داشته آدمی است. این »امید« از 
آِن کســی است که زیر بار سنگین دشواری ها می ایستد و راه آینده را می گشاید؛ 
امیدی واقع بینانه که چه  بسا دشواری مضاعف تسلیم نشدن را به ارمغان می آورد؛ 
همچون حال بارکشی که باری سنگین را بر دوش دارد و با آنکه تمام توانش را از 
کف داده است، باز شانه خالی نمی کند و فعل دشوار خویش را به فرجام می رساند 
و حتی اگر به فرجام نرسد از تسلیم نشدن خویش خرسند است. حال او صرفاً یک 
انفعال نیست. چنین کسی در میانه راه، بار بر زمین نمی نهد تا از لذت ناپایدار این 

تصور برخوردار شود که در آینده کسی به کمکش خواهد شتافت. 
این »امید« خونی گرم است در رگ های مبارزی که استوار تا آخرین دم می ایستد 
و تسلیم تنگناها نمی شود، حتی اگر تنگناها او را از پا دراندازد. در تنگناهایی که 
سرشت زندگانی در جهان جسمانی با آن همراه است، امیدواری دمی است که در 
تقابل ها و نبردها معنادار اســت؛ معنای مثبت این امیدواری ناشی از نیکی ذاتی 
فرجامی اســت که جست وجو می شود، وگرنه نبرد برای بدتر کردن جهان نه تنها 
امید نیست، بلکه حماقتی تمام است. موضوع چنین امیدی، تقابلی است میان اراده 
ما برای جهانی برتر و چیزی که این اراده را در تنگنا قرار داده اســت. بدین  معنا، 
امیدواری ضمانت انسان بودن ماســت تا جان آدمی راهی بیابد براي برون رفت از 

تنگناهایی که »آگاهی« و »آزادی«اش را به زنجیر می کشند. 
کسی که چشــم به آینده می دوزد و به تأمالت دلکش خویش خرسند می شود، 
با امیدی واهی ســر می کند که پلیدترین پلیدی هاست؛ این امید همراه شدن با 
تنگناهای زندگی و از دست دادن »خویشتن« است. اما براي کسی که »امید« او 
مترادف با »نبرد« است، امیدواری نه تسلیم و همراهی با رنج، بلکه مبارزه ای است 
که از »وجود« و »آگاهی« برمی آید؛ تقابلی است با هر چیزی که قصد تبدیل کردن 
انسان به شیئی منفعل را دارد و فعالیتی است که همواره برای رساندن جهان به 
جایگاهي باالتر می کوشد. امید نبردی است در لحظه کنونی، براي تسلیم نشدن در 
قبال تنگنایی که بر ما تحمیل می شود تا اگر قرار است مرگی باشد، مرگ انسانی 

باشد که با »آگاهی«، »آزادی« و »آزادگی« زیسته است.
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 دکتر میالد نوری

 اندیشه   حجت االسالم علیرضا پیروزمند، 
قائم مقام فرهنگســتان علوم اسالمی قم در 
کنفرانــس بین المللی »صلــح و عدالت« با 
تأکید بر بازخوانی اندیشــه های مقام معظم 
رهبری در حوزه صلح و عدالت که به صورت 
وبینــار برگزار شــد، گفت: صلــح بر محور 
عدالت توحیدی و تمدنی، ضامن همگرایی 

اسالم است.
حجت االسالم پیروزمند با بیان اینکه صلح 
برای ایجاد امنیت در جامعه توحیدی مطرح 
می شــود، عنوان کرد: هرگــز بین جامعه 
ایمانی و جامعه کفار و مشرکان صلح برقرار 

نمی شــود و عدم صلح نیز حتماً به معنای 
جنگ فیزیکی نیست.

قائم مقام فرهنگســتان علوم اسالمی قم در 
خصوص مقصــد صلح، اظهار کــرد: مقصد 
صلح تحقق ارزش ها و گسترش توحید است، 
بنابراین محور صلح باید ایجاد امنیت در جامعه 
ایمانــی قرار گیرد، ضامن اســتقرار صلح نیز 

همین معنا را دارد.
وی با اشاره به اینکه مفهوم عدالت بسیار رفیع 
و ارزشمند اســت، بیان کرد: هیچ فرهنگ و 
تمدنی خود را مســتثنا از عدالت نمی داند و 
هرگز شعار بی عدالتی سر نمی دهد؛ بنابراین 

آن چیزی که با آن روبه رو هســتیم تحریف 
مفهوم عدالت به نفــع فرهنگ های مختلف 

ازجمله غرب است.
حجت االسالم پیروزمند عدالت آمریکایی را 
مهم ترین عامل رنج جامعه بشــری دانست و 
گفت: عدالت آمریکایی بر پایه فرهنگ استعمار 
و استکبار اســتوار بوده برای همین مبارزه با 

عدالت آمریکایی عین عدالت است.
قائم مقام فرهنگستان علوم اسالمی قم ادامه 
داد: اگــر منابع و ذخایر برخی کشــورها به 
اســتعمار تعدادی از کشورها دربیاید که آنان 
قدرت و ثروت بیشتری کسب کنند، آیا مبارزه 

با این بی عدالتی عین عدالت نیست؟
وی با تأکید بر اینکــه عدالت آمریکایی باید 
رسوا شــود، اظهار کرد: عدالت توحیدی باید 

جایگزین عدالت آمریکایی قرار گیرد.

گفتار

حجت االسالم علیرضا پیروزمند مطرح کرد

رنج جامعه بشری؛ سوغات عدالت آمریکایی
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صد و چهل و ششمین شماره نشریه مشکوه منتشر شد معارف: صد و چهل و ششمین شماره نشریه مشکوه، به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد. مقاالت ارائه  شده در 
این شماره از نشریه مشکوه عبارت اند از: »بازخوانی مبادی فعل خدا و تحلیل شرور بر پایه آن ها«، »نقش تناسب واژگانی در واژه گزینی قرآن«، »واکاوی جایگاه تقدیم و تأخیر آیات در روایات تفسیری«، »تفسیر 

فریقتین از آیه 29 سوره مبارکه الرحمن )کل یوم هو فی شأن(«، »احادیث شیعه و رهیافت های عقلی در نقد اندیشه های جبرگرایانه« و »واکاوی مبانی حق انتخاب و تعیین سرنوشت از نظر قرآن کریم«.

حوزه های علمیه باید پاسخگوی همه پرسش ها باشند©
ایکنــا: در عصر صادقین)ع( و دوره امام رضــا)ع(، هیچ  گاه اتفاق نیفتاد که 
فردی پرسشــی مطرح کند و بدون جواب برگردد؛ بــه تعبیر امام علی)ع(، 
»َسُلونِی َقْبلَ  أَنْ  تَْفِقُدونِی« بود؛ خودشان را در جایگاه پاسخگویی قرار داده 
بودند و پرســش های مطرح آن زمان را پاســخ می دادند. حوزه های علمیه 
باید پاســخگوی همه پرســش ها باشــند و به لحاظ کالمی بتوانند از دین 
 دفاع کنند؛ این اصل با گذشــت زمان تغییری نکرده و حوزه امروز هم باید 

پاسخگو باشد.
شــهید مطهری می گوید که متأسفانه دانشــگاه و حوزه تبدیل به دانشکده 
فقه و اصول شده اســت؛ این آسیب شناسی شهید مطهری مربوط به حوزه 
پیش از انقالب اســت؛ زیرا پس از انقالب این نقص تا حدودی رفع شــده 
اســت و حوزه های علمیه زیادی تأسیس شد و رشــد کمی بسیار خوبی را 
شــاهد هســتیم. علوم میان رشــته ای و تخصصی هم به خصوص در مراکز 
اقماری حوزه ایجاد شــده و رو به توســعه اســت. همچنین دانشگاه هایی 
مانند باقرالعلوم)ع(، مفید، امام صادق)ع(، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امام خمینی)ره( و دانشــگاه قرآن و حدیث و ادیان تأســیس شده است و 
پاســخگوی پرسش های مدرن و امروزی هســتند؛ بنابراین آنچه از دانشگاه 
و حوزه امام باقر)ع( می توانیم الگو بگیریم این اســت که پرسشی نبوده که 
در ذهن مخاطبان مســلمان و غیرمسلمان مطرح شود و بدون پاسخ بماند. 
البته در دوره ائمه)ع(، ایشان علم لدنی داشتند و می توانستند فردی هم به 
پرسش ها جواب بدهند، ولی امروز امکان پاسخ فردی ممکن نیست؛ بنابراین 
مجموعــه حوزه علمیــه باید جایگزین حوزه امام باقر)ع( باشــد و بتواند به 
پرســش ها جواب دهد؛ البته متأسفانه به برخی رشته ها و عرصه های علمی 
اهمیت الزم را نمی دهیم و همین ســبب شده تا نتوانیم در برخی زمینه ها 

خوب عمل و از دین دفاع کنیم.
حــوزه نباید روی فقه به مفهوم اخص خود مّمحض و متمرکز باشــد؛ البته 
فقه اکبر شامل همه علوم می شود. عمده دانش پژوهان دانشگاه های اقماری 
طالب هســتند که دروس دانشگاهی هم خوانده اند و این جریان نویدبخش 
است؛ زیرا هم با ســنت حوزوی و هم سنت دانشگاهی آشنایی دارند و هم 

جامعه ایران را می شناسند و تاکنون هم تا حدودی موفق عمل کرده اند.
تعبیری هســت که مجتهد باید باالصاله زنده باشــد؛ فلسفه این مسئله آن 
است که اگر موضوعات جدید و مستحدثه رخ داد، بتواند پاسخگویی داشته 
باشد؛ بنابراین اوالً باید اجتهاد را به لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه گسترش 
دهیم و آن را به فقه و اصول منحصر نکنیم و هم در درون فقه و اصول باید 
ابواب توسعه یابد. در دوره امام باقر)ع( رسانه ای نبود که بخواهند فقه رسانه 
داشــته باشند، ولی امروز ضروری است. در آن دوره حداکثر وسیله ارتباطی 
نامــه بود، ولی امروزه ماهواره، رادیو و تلویزیــون، فضای مجازی و... دنیا را 

دگرگون کرده است؛ پس باید فقه فضای مجازی داشته باشیم. 
البتــه اصول را می توانیم از فقه امام باقــر)ع( بگیریم، ولی تحول موضوعی 
متناســب با روز رخ می دهد؛ مثاًل در فقه سنتی خرید و فروش خون حرام 
اســت، چون منصوص العله و خون نجس اســت، ولی امروزه جزو کاالهای 
ارزشــمند و حیاتی محســوب می شــود و حکم فقهی آن فرق کرده است؛ 
پس هم باید توســعه موضوعی و هم توسعه روشی داشته باشیم، قلمروها و 
رویکردهای ما باید متفاوت باشــد؛ زیرا فناوری در همه چیز اثر گذاشــته و 
می گذارد؛ باید تحــول بنیادین در عین حفظ اصول در نگرش های ما ایجاد 

شود.
در دوره ائمه)ع( تغییرات بســیار کند بود و 100 ســال طول می کشــید تا 
تحولی حس شــود، ولی امروزه در طول چند سال علم جهان دوبرابر توسعه 
می یابد؛ بنابراین اجتهاد باید نهادی و گروهی شــود. ما معصوم نیســتیم و 
محدودیت علمی و فکری داریم و تحوالت جهانی هم پرشــتاب اســت. از 
این  رو تشــکیل لجنه های علمی و اجتهادی ضروری است. براساس شواهد 
تاریخی امام باقر)ع( و سایر ائمه)ع( جلوتر از زمان خود بودند و به پرسش ها 

پاسخ می دادند و امروز هم از سفره علمی آنان بهره می بریم.

 معارف  اگر چه دو هفته ای هست که سال تحصیلی 
جدید در مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه آغاز 
شده است، اما نخستین روز مهر ماه در خاطر همگان 
به   عنوان آغاز فصل علم آموزی شناخته می شود و با 
درس و مدرســه عجین شده است. به همین بهانه 
گفت وگویی را در ادامه از نظر می گذرانید که پایگاه 
اطالع رسانی شــورای عالی حوزه علمیه خراسان با 
حجت االســالم حامد تقدیری ترتیب داده اســت. 
تقدیری، مدیرعامل سازمان مدارس علوم و معارف 
اسالمی صدراست و در این گفت وگو به پرسش هایی 
درباره نقش حوزه های علمیه، طالب و روحانیون در 

نظام آموزش و پرورش کشور پاسخ داده است.

 با توجه به اینکه تعلیم و تربیت در اسالم   
یک ضرورت به شــمار می رود، آیا حوزه های 
علمیه به عنوان پایگاه های تعلیم و تربیت دینی 

در این بخش حضور قابل تأملی داشته اند؟
حوزه های علمیه در دو ســطح سیاســت گذاری و 
عملیات میدانی می توانند نقــش قابل توجهی در 
آموزش و پرورش ایفا کنند؛ به این معنا که در بدنه 
آموزش و پرورش با تربیت نیروی انسانی ماهر و فعال 
حضور سودمندی داشته باشند. عدم حضور طالب 
توانمند در بدنه آموزشی جامعه، ناشی از عدم تربیت 
نیروی انسانی کارآمد و متخصص توسط حوزه هاست؛ 
چرا که حوزه علمیه نتوانسته است نیروی انسانی قابل 
قبول و در ســطح ممتازی را برای اداره یک جامعه 
و حکومت اســالمی به ویژه در عرصه آموزشــی و 
پژوهشــی- که نیاز مبرم جامعه اســالمی به شمار 
مــی رود- تربیت کند؛ از ایــن  رو آموزش و پرورش 
در حوزه سیاســت گذاری حوزه علمیــه از جایگاه 
جدی برخوردار نشد؛ با اینکه حوزه علمیه در بخش 
سیاست گذاری دارای کرسی بود، اما تشریفاتی بودن 
این کرسی ها حوزه را از دسترسی به اصل موضوع و 
تحقق آرمان های تعیلم و تربیت در نظام اسالمی دور 
نگاه داشت. هر چند برخی علما در کشور به صورت 
انفرادی یا گروهی در حوزه های علمیه یا خارج از آن 
با ایجاد دغدغه ای موضوع آموزش و تربیت و تعلیم 
اسالمی را دنبال می کردند؛ اما هیچ  گاه شاهد انجام 
یک فعالیت منسجم نبوده ایم که به صورت مستمر 

دنبال شود.

 آیا می توان عملکــرد ضعیف حوزه را در   
آموزش و پرورش نظام اسالمی ناشی از عدم 

ارتباط بدنه دولتی آموزش و پرورش با حوزه 
علمیه دانست؟

طی دهه های پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره 
آموزش و پرورش تابع دولت ها و جریان های سیاسی 
بوده اســت؛ با تغییر دولت ها، نگاه ها نیز به استفاده 
و بهره بــرداری از حوزه متفاوت بوده اســت؛ برخی 
دولت ها جایگاه روحانیون و طالب را تنها به حضور 
در ساعات نماز در مدارس یا جشن ها و عزاداری های 
مذهبی یا ایراد سخنرانی های کوتاه تقلیل دادند؛ از 
این  رو سیاست گذاری ها بر حضور مؤثر طالب و حوزه 
در عرصه  نظام تعلیم و تربیت نبوده اســت؛ برخی 
دولت ها حتی ورود حــوزه و طالب را به این عرصه 
بی ربط دانسته و چنین اجازه ای به جامعه روحانیت 
نداده اند؛ البته بعضــی دولت ها قائل به این موضوع 
بوده اند که نظام تربیتی حوزوی باید مورد توجه قرار 
داده شود، نه اینکه حوزه خود نظام تربیتی ایجاد کند، 
بلکه طالب متخصصی که با منابع تربیتی آشنایی و 
از اصول آن آگاهی کامل دارند می توانند براساس این 
اصول انسان ها را جهت دهی کنند، اما این دیدگاه نیز 

به  معنای واقعی محقق نشد.

 جایگاه حوزه در بخش سیاســت گذاری   
آموزشی، پرورشی و تعلیمی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
حوزه در بخش سیاست گذاری به توفیقات چندانی 
دست نیافته است؛ چرا که سیاست گذاری ها در دست 
دولتمردان بوده است؛ با اینکه حوزویان تالش داشتند 
در عرصه تربیت نیروی انسانی دست به فعالیت هایی 
بزنند تا با پشــتوانه ورود طالب به عرصه مدارس، 

تربیــت و تعلیم را تحت تأثیر آموزه های اســالمی 
قرار دهنــد، اما این موضوع به صورت 100درصدی 
و حداکثری شــکل نگرفت. هر چند برخی طالب 
در قالــب گروه هــای تبلیغی با راه انــدازی مدارس 
غیرانتفاعی به عنوان طلبه و حوزه توانستند در این 
بخش جهت دهی داشته باشند، اما این جهت دهی 
و حضور آنچنان در خور نیاز جامعه و پاسخگویی به 
دغدغه  ها نبوده است؛ بنابراین ورود طالب و حوزه در 
عرصه هایی از این دست در مسائل آموزشی، تربیتی و 
تعلیمی محدود بوده و در عرصه کالن و بدنه آموزش 

و پرورش اثرگذاری جدی دیده نشده است.

 آیا ساختار آموزشی کشور ما از پایه قابل   
نقد است یا عملکرد حوزه زیر سؤال است؟

هیچ گاه آموزش و پرورش دست حوزه نبوده است؛ به 
این معنا که حوزه باید متولی آموزش و پرورش باشد 
یا طلبه ای را تربیت کند که بتواند نظام تعلیم و تربیت 
را طراحی کند و جلو ببرد، نداشته ایم یا قاعدتاً حوزه 
نمی تواند متولی چنین موضوعی باشد؛ وظیفه حوزه 
همواره در تربیت طلبه تعریف شده است؛ بنابراین 
با این رویکرد هیچ  گاه نمی خواســته اســت دولتی 
تشکیل دهد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا 
در حــوزه قادر به تربیت طلبه های توانمندی که در 
بخش تعلیم و تربیت بتوانند به خوبی نقش آفرینی 
کنند، نیستیم؟ بدون تردید حوزه، طالب توانمند و 
روحانیون فاضلی تربیت کرده اســت که نه تنها در 
عرصه داخلی بلکه در عرصــه بین الملل به صورت 
نام آشنایی فعالیت داشته و مهارت هایی آموخته اند که 
می توانند در عرصه مدارس و نظام تعلیم و تربیت کار 

جدی کنند. اینکه چون حکومت 
ما نظام اسالمی است و چون رهبر 
این نظام اســالمی یک روحانی 
حوزوی است بر این مسئله داللت 
دارد کــه تمام نظام آموزشــی، 
پرورشــی و تعلیمی ما به دست 
علما و طالب اســت؛ پاسخ این 
 پرســش منفی است؛ چرا که در 
40 ســال گذشــته تمــام بدنه 
آمــوزش و پــرورش در دســت 
دولت ها بوده و این دولت ها بودند 
که طراح مبانی آموزشی و تعلیمی 
دانش آموزان و دانشــجویان نظام 
اسالمی بوده اند و مانع ورود جدی 
حوزویان در این بخش شــده اند. 
قطعــاً قالب، برنامــه و محتوا به 
عنوان سه مؤلفه در زیرساخت های 

تربیتی بسیار تأثیرگذار است. برخی ساختارها ممکن 
اســت حضور دانش آموز یا دانشجو را در فضای باز 
برای آموزش دیدن مناســب بداند، اما چون قانون 
مانع این امر اســت به کادر آموزشی مدرسه اجازه 
آموزش تجربی دانش آمــوزان را نمی دهد و از آن ها 
می خواهد که بچه ها آموزش محور تربیت شوند؛ برای 
مثال می گوییم نمی خواهیم فرزندان ما آموزش محور 
تربیت شوند؛ بلکه رشد فکری، شخصیتی و حریت 
بچه ها مد نظر ماســت و از این جنبه ها باید تقویت 
شــوند؛ اصالً در این سیستم مخالف انتقال داده به 
دانش آموزان هستیم اما نظام آموزشی موجود تنها 
ســاختارهای خود را قبول دارد و از سایر ساختارها 
ســرپیچی می کند؛ لذا اساساً ســاختار آموزشی و 
تعلیمی ما دارای مشــکالتی اســت که با آموزش 
تعدادی داده موجب تربیت انسانی به معنای کامل 
آموزه های انســانی نمی شود. در این نظام و ساختار 
حتی اگر بهترین محتوا هم تولید شود، فقط در ذهن 
بچه ها پیاده شده، اما قادر به ایجاد نقشه راهی برای 

فرزندان ما نیست.

 نظام آموزشی ما تا چه اندازه توانسته به   
وسیله کتاب های دینی و بینش منجر به تربیت 
اســالمی دانش آموزان شود؟ آیا این کتاب ها 
تأثیر قابل توجهی در تربیت فرزندانمان به جای 

می گذارند؟ 
پاســخ، ما را به درصدی بســیار پاییــن و ضعیف 

رهنمــون می کند؛ چرا که ســاختار 
آموزش محوری که تعریف شده است 
این گونه می اندیشد که چون انسان ها 
چیزی را نمی داننــد، خطا می کنند؛ 
در حالی که باید پرســیده شــود آیا 
که  نداشته ایم  بااطالعی  انســان های 
می دانند امــا خطاکار هــم بوده اند؟ 
قطعاً انتقــال اطالعــات و داده مهم 
است؛ مشــروط به آنکه روی تفکر و 
اندیشه انسان نیز کار شده باشد تا با 
افزایش قدرت تحلیل، قادر به استفاده 
صحیح از این داده ها باشــد؛ پس هر 
چند کتاب های درسی تغییر کند، اما 
تا ساختار اندیشه ای نظام آموزشی و 
پرورشی ما تغییر نکند، نباید منتظر 
اتفاق خاصی باشــیم؛ مقــام معظم 
رهبری در این باره به نکته قابل تأملی 
اشاره داشته اند که این ساختارها برای ما نبود؛ از آن 
طرف هم برنامه های تعریف شده نو و جدید نیست؛ 
برنامه ها ظرفی اســت که بایــد محتوایی درون آن 
ریخته شــود و نزد کودک و نوجوان گذاشته شود. 
قوانین سخت گیرانه مانع از اتفاق های خوب تربیتی 
می شــود و در این ساختار تعامل دانش آموز با معلم 
در ایجاد خالقیت و استفاده از ظرفیت های مختلف 
آموزشی و پژوهشی در قالب هایی چون فعالیت های 
فرهنگی و هنری به عرصه ظهور و بروز نمی رسد تا 
محتوای تربیت دینی در این قالب ها در دانش آموزان 
و دانشــجویان درونی شود. محتواهایی که امروز به 
دانش آموزان عرضه می شــود به هیــچ وجه به روز 
نیست؛ شاید بتوان گفت فقط سواد رسانه ای است؛ اما 
تا چه میزان منتقل کننده محتوا و دغدغه های انقالب 
اسالمی است و تا چه حدی کارآمد و قابل استفاده 
است؛ چقدر در پاسخگویی به شبهه های دانش آموزان 
و دانشجویان کمک می کند؟ آیا باید مهارت هایی در 
کارگاه های آموزشی به بچه ها آموزش داده شود؟ همه 
و همه مجموعه اتفاق هایی است که حوزه و طالب 
در آن تأثیرگذار نیستند؛ متأسفانه همین کتاب ها، 
ساختار آموزشی و تربیتی و بدنه آموزش و پرورش 
برای ما حجت شده است و تا زمانی که نگاه تحولی 
در این بخش حاکم نشــود و تنها در حد جابه جایی 
افرادی باشد که نگاه دینی کمرنگ یا پررنگی دارند، 
نباید منتظر تحول تعلیم دینی در آموزش و پرورش 

باشیم.

گفت وگو با مدیرعامل سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا 

بررسی موانع ورود حوزویان به طراحی مبانی آموزش و پرورش

 آیا در حوزه قادر 
به تربیت طلبه های 

توانمندی که در 
بخش تعلیم و 

تربیت بتوانند به 
خوبی نقش آفرینی 

کنند، نیستیم؟

بــــــرش
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در تاریخ  1388/11/5  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به   

1. حمید رضا   رحمانی   فرزند  علی    کد ملی  5749735141  ت.ت  1350/9/10   نسبت مادر   مرحومه  
2. زهرا   رحمانی     فرزند ببر قلی  کدملی  5749203174   ت.ت  1354/2/9    نسبت پدر مرحومه 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-9906802                                                                                                           

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 شورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای علی رحمانی  دارای شناسنامه   5749209032  به شرح دادخواست به کالسه 7/274/99    از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد  رحمانی     به شناسنامه  81  در 

تاریخ  99/5/30    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  علی رحمانی    فرزند محمد  کد ملی 5749209032  ت.ت  1357/6/27    نسبت  فرزند   مرحوم  

2. انسیه رحمانی    فرزند محمد  کد ملی 5749801012  ت.ت  1360/5/20   نسبت فرزند مرحوم 
3. حسن رحمانی      فرزند محمد   کد ملی 5749875911 ت.ت 1363/1/3   نسبت فرزند مرحوم     

4.  طیبه رحمانی    فرزند محمد  کد ملی 5749903877  ت.ت 1365/1/1    نسبت فرزند مرحوم
5 . فاطمه رحمانی   فرزند  حسین کد ملی 5749179400 ت.ت 1336/11/10     نسبت همسر  مرحوم

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

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9906803
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم صدیقه پیرجمال فرزند محمد ، به صورت ششدانگ یکقطعه باغمنزل به مساحت 2032/26 متر مربع ، پالک 
5540 از فرعی 1 � اراضی بلده بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه از اقای حسین سپاسدار محبوب � مکان وقوع 

ملک : شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � خیابان بهار آزادی
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9906804
تاریخ انتشار نوبت اول:   01/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/16

محمود جهانی مهر   -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره  139960308001000445   م��ورخ  1399/02/29  هی��ات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه صمدی  فرزند عبدالصمد  بشماره شناسنامه وکدملی 
0880060174  در شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 102/4  مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالمرضا دستگردی  محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9906805
تاریخ انتشار نوبت اول : 01 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/07                          
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای حسن لطفی فرزند حسینا ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 330/57 متر مربع ، از 
پالک 743 فرعی از سه � اصلی خداوندی بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه از آقای عباسعلی غالمی � مکان 

وقوع ملک : شهررستان فردوس � خیابان جواد االئمه 7
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 

ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9906806
تاریخ انتشار نوبت اول:   01/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/16

  محمود جهانی مهر  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی اصالح ابالغیه کالسه اجرایی: 705/92
درخصوص مزایده کالسه فوق به شماره 139904306091000242 شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد که 
به ش��ماره آ: 9906666 در روزنامه قدس صفحه 5 مورخ 30 شهریور 1399 به چاپ رسده است به اطالع میرساند 
در سطر هشتم اگهی مزایده، مبلغ حروفی مورد وثیقه اشتباه درج شده است که صحیح آن )) یازده میلیارد و پانصد 

و پنجاه میلیون ریال(( است. آ-9906783
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9900290
بموجب پرونده اجرائی فوق خانم رقیه روحبخش فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 576 بشماره ملی 0870513761 
صادره قوچان باستناد سند نکاحیه شماره 7578- 1375/01/07 دفترخانه ازدواج شماره 68 کفیل 11 قوچان در 
تاریخ 99/04/30 بمبلغ 5/000/000 ریال که طبق شاخص روز بمبلغ 224/723/451 ریال تسعیر یافته است علیه 
آقای عبدالحسین سفری فرزند محمدرحیم ش.ش 1096 با کدملی 0871380307 صادره قوچان تقاضای صدور 
اجرائیه نموده است نظر باینکه برابر گزارش مأمور ابالغ اداره پست قوچان بدلیل عدم شناسائی آدرس متن سند ابالغ 
اجرائیه بمدیون میسر نگردیده است لذا باستناد ماده آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به آقای 
عبدالحسین سفری با مشخصات فوق ابالغ می گردد چنانچه از تاریخ انتشار این آگهی به منزله ابالغ اجرائیه میباشد 
ظرف مدت 10 روز نس��بت به پرداخت تمامی بدهی تان اقدام ننمایید عملیات اجرائی علیه ش��ما تعقیب میگردد و 
بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. 9906814 تاریخ انتش��ار: 1399/07/01 - شماره 99/633

رئیس ثبت اسناد قوچان- عباس برق شمشیر

بدین وسیله به ورثه محمود براتیان به شرح ذیل:
-حجت براتیان نام پدر:محمود تاریخ تولد:1366/06/30 شماره ملی:0779889861 شماره شناسنامه:3342

ش��ماره  مل��ی:0770226949  ش��ماره  تول��د:1377/01/01  تاری��خ  محم��ود  پ��در:  ن��ام  براتی��ان  -عطی��ه 
شناسنامه:0770226949

ش��ماره   0770271944: مل��ی  ش��ماره  تول��د:1380/05/14  تاری��خ  پدر:محم��ود  ن��ام  براتی��ان  -فاطم��ه 
شناسنامه:0770271944

ش��ماره  مل��ی:0770065600  ش��ماره  تول��د:1368/06/25  تاری��خ  پدر:محم��ود  ن��ام  براتی��ان  س��اناز   -
شناسنامه:0770065600

ابالغ می ش��ود که خانم –افس��ل بهبودی نام پدر:مرادعلی تاریخ تولد:1344/01/03 شماره ملی :0779312791 
ش��ماره شناس��نامه :948 جهت وصول موضوعات الزم االجرا:233712765 ریال )دویس��ت و سی و سه میلیون و 
هفتصد و دوازده هزار و هفتصد و ش��صت و پنج ریال(به اس��تناد مهریه مندرج در- سند ازدواج:شماره سند :8398 
تاریخ س��ند:1364/12/28دفترخانه صادر کننده:دفترخانه ازدواج شماره 18 شهر درگز استان خراسان رضوی علیه 
ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9600178 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 
1396/10/28 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد؛نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید؛عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.آ-9906809
مسئول واحد اجرای اسنادرسمی درگز - ناصر حسن زاده

حصروراثت 
آقاي داود همت ابادي داراي شناس��نامه ش��ماره 0748438068به شرح دادخواست به کالسه 99,277 ازاین شورا 
درخواس��ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده ک شادروان محمدهمت آبادي ب شناسنامه 3در تاریخ 
99,2,4 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوتش منحصراست به 1:داود همت آبادي ب ش 

شناسنامه 074843068
2:غالمرضاهمت آبادي ب ش ش 0749027835
3:علیرضا همت آبادي ب ش ش 0749027843

4:جواد همت آبادي ب ش ش 0749029196
5:مهدي همت آبادي ب ش ش 0749925027

6.معصومه همت آبادي ب ش ش 0748438076
7:فاطمه خمت آبادي ب ش ش 0749394412فرزندان متوفي

8:زهرا پورمند فرزند حیدر ب ش ش 0700210105همس��ر متوفي مي باش��د اینک باانجام تش��ریفات مقدماتي 
درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تاهرکسي اعتراضي دارد ویاوصیت نامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک مله ب شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.آ-9906808

رئیس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان باخرز  مهربان

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای ج��واد زینل��ی بموج��ب وکالتنام��ه 166050 و 166051- 99/03/29 دفترخان��ه 9 زاه��دان و 15531-
98/10/17دفترخانه 22 میرجاوه بوکالت از طرف وراث خانم گل بی بی ریگی باستناد دو برگ استشهاد محلی که 
به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 9 زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 896623 
ششدانگ  یکباب منزل  پالک 2840/211- اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان  مزرعه شیرآباد  مورد  
ثبت 36354 صفحه 449 دفتر 225 که تمامی مورد ثبت بموجب نامه 21739/84/70-84/11/27 ش��عبه هشتم 
دادسرای عمومی و انقالب زاهدان بازداشت می باشد   بعلت جابجایی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده  لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .آ-9906801  م الف: 361 تاریخ انتشار:1399/7/1
حسینعلی مالیی

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
 برابر رای اصالحی شماره13998603270060000436 مورخه99/5/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی رسول محمدی فرزند علی به شماره شناسنامه  2350 صادره از طارم به شماره ملی5399273985 نسبت 
به شش دانگ یک باب عمارت که مساحت آن از 212.69 متر مربع به مساحت214.27 متر مربع از افزایش پیدا کرده 
به پالک 2530 فرعی از 493 فرعی مفروز و مجزی  شده از پالک 146 اصلی واقع در شهر آب بر انتقال مع  الواسطه 
ملک از مالک رسمی وهاب  نیساری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی  می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتوانند در شهر ها از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
تسلیم  و پس از اخذ  رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906789   تاریخ انتشار99/7/1
 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم 

   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 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن ایروانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه 1069 صادره از نیشابور نسبت به ششدانگ یک 
قطعه باغ و زمین مزروعی متصل به آن( کالسه های139811440600100032و1398114406001000
33جهت حفظ یک پارچگی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و جلوگیری از خرد شدن تجمع گردید( در 
قسمتی از پالک شماره 1 فرعی از 97 اصلی واقع در بخش 2 از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین 
آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906093
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/6/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /99/07
سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی بخش سه قوچان اراضی سیاهدشت

برابر رأی ش��ماره139960307003000411-1399/05/14هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقدس��ند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک  فاروج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمودفالح فرزند علی اصغربش��ماره شناسنامه 45024صادره ازقوچان درششدانگ 
یکب��اب دامداری به مس��احت 5031/98پالک فرعی....از 112اصلی واقع درسیاهدش��ت بخش س��ه قوچان  
خریداری ازمالک رسمی  خانم شوکت جنانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکی��ت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
از اخذرس��ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9906097
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/07/01

محمداس��ماعیل فرهمند 
رئیس ثبت اسناد و امالک فاروج

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می/برابر رای ش��ماره  139960308001001382   مورخ  1399/05/01  هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم وجیهه فاتحی گل  فرزند قنبر  بشماره شناسنامه 
434 و کد ملی 3621193065   در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 1775/03 متر 
مربع پالک 201 فرع از 20 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 4 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
مرحوم محمد حسین مهرور  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ9906024
تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می//برابر رای ش��ماره  139960308001001384   مورخ  1399/05/01  هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عالیه زاری فرزند محمد   بشماره شناسنامه 
5180 و کد ملی 0653139446   در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 1775/03 
مت��ر مرب��ع پالک 201 فرع از 20 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش 4 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکی��ت مرحوم محمد حس��ین مهرور  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ9906025
تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می//برابر رای ش��ماره  139960308001001383   مورخ  1399/05/01  هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا جنتی گل   فرزند علی   بش��ماره شناسنامه 
23 و کد ملی 0652022561   در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت 1775/03 متر 
مربع پالک 201 فرع از 20 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 4 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
مرحوم محمد حسین مهرور  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ9906026
تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می//برابر رای ش��ماره  139960308001001330   مورخ  1399/04/30  هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد گلش��اهی   فرزند غالمحس��ین   بش��ماره 
شناسنامه 19 و کد ملی 0653296134   در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 128/86 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396 � اصلی واقع درخراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت س��بحان 
انوری فرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ9906028
تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می//برابر رای ش��ماره  139960308001001649   م��ورخ  1399/5/25  هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رس��ول کلندرزهی فرزند جالل    بش��ماره 
شناس��نامه 226 صادره از بیرجند  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 122/46 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی واقع درخراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت لیلی دستی گردی  
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ9906030
تاریخ انتشار نوبت اول : 16 /1399/06

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

 رشد تولید سه قلم لوازم خانگی©
 در پنج ماه نخست امسال

ایرنا: بررســی آمارهای رسمی منتشر 
شــده توســط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، حاکی از رشد تولید تلویزیون، 
ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در 
پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته دارد.  در پنج ماه 
امسال تولید انواع تلویزیون با ثبت رشد 
7۸/7 درصدی در همسنجی با سال گذشته به ۴۸۱هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید. در 
این مدت ۶7۳هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. این میزان 
تولید در مقایســه با پنج ماه سال گذشته رشد ۱۸/۸ درصدی را نشان می دهد. 
تا پایان مرداد ماه شرکت های داخلی ۳۶۸هزار و ۴۰۰ دستگاه لباسشویی تولید 

کردند که در همسنجی با سال گذشته رشد ۵۸ درصدی را نشان می دهد.

آجیل با افزایش نرخ ارز گران تر شد ©
نود اقتصادی: مصطفی احمدی، رئیس 
اتحادیــه آجیل و خشــکبار تهران، در 
بازار خشکبار، اظهار  خصوص وضعیت 
کرد: قیمت آجیل و خشــکبار  به چند 
عامل یعنــی تولید، عرضــه و تقاضا و 
قیمت ارز بستگی دارد. با توجه به اینکه 
صادرات و واردات با ارز انجام می شــود، 
نرخ ارز می تواند تأثیرگذار باشد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر  آجیل گران 
شده و حتی برخی از فروشندگان نیز  نمی فروشند، زیرا عده ای ترجیح می دهند 
صادر  و یا از مرز عراق قاچاق کنند.همچنین کشــاورز و تولیدکننده اصلی نیز 

تمایل دارند اجناس خود را به این افراد بفروشند.

بازارگردانی، شرط پذیرش شرکت ها©
مشرق نیوز: محمود گودرزی، معاون 
بازار شــرکت بورس تهــران گفت: با 
توجه بــه اهمیت روزافــزون الزامات 
نقدشــوندگی بازار و ضــرورت تنظیم 
عرضــه و تقاضــای بازار بــه موجب 
آیین نامــه حفظ ثبات بازارســرمایه و 
صیانــت از حقوق ســرمایه گذاران و 
سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی مؤثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت ها 
جزو الزامات پذیرش شرکت هاســت. وی افزود: شرکت ها باید به قید فوریت 
ضمن معرفی بازارگردان دارای مجوز از سازمان بورس، درخواست رسمی ارائه 
خدمات بازارگردانی را از سوی بازارگردان منتخب آن شرکت طبق متغیرهای 

الزم حداکثر تا ۱۰ مهر به این معاونت ارسال کنند.

 واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها©
 آشیانه پرندگان شده است !

دانشــجو: کوروش پرویزیان، معاون 
قضایی دادســتان کل کشــور، درباره 
سرنوشــت ۲هزار بنگاه تولیدی تملک 
شــده توســط بانک ها، گفــت: تعداد 
قابل توجهی از این واحد ها به آشــیانه 
پرندگان تبدیل شــده است. وی گفت: 
هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه ها و 
واحد های تولیدی ندارد و عمده واحد های تملک شده در حال حاضر در اختیار 
بانک ها نیست. وی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و 
امالک است، ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی، بانک ها مکلف 

شدند محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.

 رشد سهام شرکت های پتروشیمی،
 معدنی و فلزات اساسی

نود اقتصادی: قاسم مالکی، تحلیلگر بازارسرمایه گفت: اکنون فصل خرید در 
بورس است، فروش ســهم دراین بازه زمانی اشتباه است، به زودی شاهد رشد 
سهام شرکت های پتروشیمی، معدنی و فلزات اساسی خواهیم بود. مالکی گفت: 
تغییــر منفی و اتفاقات ناگواری در معیارهای بنیــادی در اقتصاد رخ نداده که 
بازار بخواهد بریزد؛ دلیل ریزش های اخیر در بورس هیجانی و غیرمنطقی است.

 این تحلیلگر ادامه داد: وقتی شرکت های صادرات محور مثل امروز بدون دلیلی 
می ریزند، یعنی بازار پر از هیجان اســت. امروز وقت خرید اســت، به قول وارن 

بافت، وقتی همه می فروشند، باید خرید.

کارشناسان می گویند نسخه مجلس نمی تواند فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد

بورسخودرودرکورسوعدهها
اقتصاد/ فرزانه غالمی: تحلیلگران، نسخه بورسی 
مجلس برای تنظیم بازار و صنعت پرالتهاب خودرو 
را در راستای تأمین منافع سرمایه داران، زمینه ساز 
موجی تازه از گرانی، هرج و مرج و ســوداگری در 
بازار می دانند و بر این باورند چنین طرحی بیانگر 
عدم آشنایی مجلس با چالش ها و مشکالت اصلی 
خودرویی کشــور است.طرح تحول صنعت و بازار 
خودرو، عرضه مستقیم خودروهای داخلی در بورس 
کاال و تغییر شیوه قیمت گذاری از فرایند دستوری 
شورای رقابت که نارضایتی و زیان خودروسازان و 
اجحاف بر مصرف کنندگان واقعی  را در پی داشته 
مکانیزم عرضه و تقاضا را مدنظــر دارد و صراحتاً 
اعمــال نظام قیمت گذاری را در عرضه محصوالت 
خودروسازان داخلی و شرکت های وابسته ممنوع 
کرده است.  این طرح که در اختیار رئیس مجلس 
گذاشته شــده و در نوبت بررسی در صحن علنی 
اســت، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده را هم 
لحاظ کرده و براســاس آن شــورای رقابت مکلف 
است هر ســه ماه یک بار و مبتنی بر قیمت مواد 
اولیه در بورس کاال، شــاخص بهای تولیدکننده، 
نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب 
شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان 
و قیمت خودروهای عرضه شــده در بورس کاال را 
به روزرســانی کند و در صورت تعلل، خودروسازان 
مجازند براســاس فرمول مصوب شــورای رقابت، 
قیمت تمام شده خودرو را به بورس کاال اعالم کنند.

سامانهشفافیت،زیربناییبرایهرتصمیم»
خودرویی

یک کارشناس خودرو در خصوص میزان اثرگذاری 
و موفقیــت طرح مجلس در صــورت تصویب در 
صحن علنی، به خبرنگار ما می گوید: امروز معضل 

حوزه خودرو کشــور این نیســت که چرا قیمت 
فالن خودرو داخلی در کارخانه فالن عدد اســت 
بلکه معضل اصلی اختالف شدید در فاصله قیمتی 
کارخانه تا بازار آزاد است و مردم از همین حاشیه 
سود ۱۰۰ درصدی در بازار آزاد گالیه دارند. بر این 
اساس امروز اولویت مردم، تعیین قیمت کارخانه 
نیســت و برای مصرف کننده فرقی ندارد شورای 
رقابت، دولت یا بــورس کاال این قیمت را تعیین 
کند.مرتضی مصطفوی ادامــه می دهد: مهم ترین 

مشــکل مردم وجود حجم 
باالی تقاضای ســفته بازی 
اســت که وقتی خودرو به 
بورس برود همین تقاضا را 
به سمت خود می کشاند و 
هیچ تضمینی نیست چند 
حاضر  خصوصی  شــرکت 
در بــورس کاال کــه رانت 
اطالعاتــی زیــادی دارند، 
بازار و معامالت را مدیریت 

نکنند؟! 
وی، شــرایط حال حاضر 
صنعت و بازار خودرو کشور 
را مضحک توصیف و اضافه 

می کنــد: مدیران ما سرشــان را مثل کبک زیر 
برف کرده اند و گویی مسئله اصلی یعنی تقاضای 
ســفته بازی را نمی بینند. متأسفانه در مجموعه 
صنعت و بازار خودرو، در روابط بین خودروساز و 
قطعه ساز و در مسیر تولید تا مصرف خودرو، هیچ 
شفافیتی وجود ندارد و به جز خواص هیچ کس به 
اطالعات این حوزه دسترسی ندارد، حال آن که با 
ایجاد سامانه ای ویژه می توانیم تمام این جنبه ها 

را شفاف کنیم.

سازمانمالیاتیبایددررأسباشد»
مصطفوی بــا تأکید بر اینکه نباید از شــفافیت 
ترسید، ادامه می دهد: با این سامانه تمام معامالت 
رصد می شود و فالن آقازاده که در ماه ۶۰ خودرو 
می فروشد، حاشــیه امن نخواهد داشت؛ چرا که 
ملزم به پرداخت مالیات خواهد شد و همین امر 
از بار ســوداگری بازار خواهد کاست. واقعیت این 
اســت که امروز تمام فرایندهای قیمت گذاری و 
فروش خودرو در کشــور زیرسؤال است و بورس 
کاال در این شــرایط نمی تواند موجب 
آرامش بازار و حذف ســوداگری شود، 
ضمن اینکه با توجه به کاهش شدید 
تولیدات خودروسازان و کمبود عرضه، 
تقاضاهــای چنــد ده میلیونی برای 
خودرو به بــورس کاال منتقل خواهد 
شــد و افزایش بیش از پیش قیمت را 

در پی دارد.
وی می گوید: بازار ســهام در کشــور 
حبابی اســت و در بورســی شــدن 
خودرو هم همین حباب شکل خواهد 
بازار خودرو  گرفت،بنابراین سرنوشت 
را نباید به چند شرکت بورس کاالیی 
ســپرد که قطعاً به دنبال منافع خود 
هســتند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، 
تقاضــای واقعی این بازار در ســال یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دستگاه است، اما در مکانیزم قرعه کشی 
مشــخص شــد حدود ۱۵میلیون متقاضی برای 
خودرو وجود دارد که این ها ســفته بازانی هستند 
که به بورس کاال هم هجوم خواهند برد و شرایط 

را برای مصرف کننده واقعی آشفته خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مجلس مسئله اصلی را به خوبی 
نشناخته اســت، می گوید: امروز ایجاد سامانه ای 

برای شــفافیت صنعت و بازار خودرو از واجبات 
اســت و هر اقدام دیگری از جمله بورسی شدن 
خودرو ذیل این ســامانه باید انجام شود. در واقع 
سیاســت گذار باید نخست به اطالعات این حوزه 
مشرف باشد و سازمان مالیاتی که در هر کشوری 
حرف اول و آخر را می زند و تمام اطالعات مالی را 
رصد می کند، باید در رأس بازار خودرو قرار گیرد.

مصطفوی  اضافه می کند: امــروز در بازار خودرو 
فرق دالل و خریدار اصلی مشــخص نیســت و 
هر سیاست غیرکارشناســی مجلس یا دولت به 
تأمین منافع ســرمایه داران منجر خواهد شــد. 
احتماالً همین سرمایه داران خودشان به مجلس 
خوراک داده اند تا چنین طرحی شــکل بگیرد و 
اگر نمایندگان با مردم صادق هســتند و به فکر 
منافع موکالنشان هستند، اعالم کنند خودشان 
از خودروسازان تاکنون چند خودرو با شرایط ویژه 
گرفته انــد و دولتی ها هم اگر جرئت دارند همین 

شیوه را در پیش بگیرند!

پسرخالهبازیوسایتهایغیراقتصادی»
راببندید

یک کارشــناس دیگر حوزه صنعت و بازار خودرو 
هم به خبرنــگار ما می گوید: شــاید با توجه به 

وضعیت فعلی اقتصاد کشــور بایــد گفت اصاًل 
داللی در کشــور وجود ندارد و شرایط نامطلوب 
حوزه خودرو کل مجموعه اقتصاد کشور، معلول 
ناکارآمدی و »پسرخاله بازی های« موجود در دولت 
و تیم اقتصادی اش اســت. مگر دالالن قدرتشان 
بیشتر از دولت است؟ اگر این قدر قدرت دارند پس 

دولت چه کاره است؟
فرید زاوه ادامه می دهد: بورس کاال هیچ فرقی با 
بازار آزاد ندارد و همان قیمت بازار در بورس کاال 
هم کشف خواهد شد و بازار را همچنان سفته بازان 
اداره می کنند؛ چرا که توان محدود خودروسازان 
در عرضه در برابر تقاضای انبوه را نمی توان نادیده 

گرفت. 
وی معتقد اســت: بورسی شــدن خودرو نوعی 
لجاجت اســت تا در پس آن بی تدبیری دولت و 
رهاشدگی بازار را بپوشانند؛ چرا که خودروسازان 

همچنان زیان می بینند و تورم ایجاد می کنند.
زاوه می گویــد: در حــال حاضر بهتریــن  اقدام 
اصالحــی برای صنعت و بازار خودرو باید کاهش 
تعهدات خودروسازان باشد تا شاهد زیان بیش از 
پیششان و خلق تورم بیشتر نباشیم، ضمن اینکه 
باید سایت های غیر اقتصادی خودروسازان بسته و 

نیروهای مازادشان تعدیل شوند.

اقتصــاد آنالین: حمید 
حسینی، عضو هیئت مدیره 
اتاق بازرگانی ایران و عراق 
گفت: ســهم ۲۲درصدی 
صــادرات به عــراق از کل 

صادرات کشور با وجود تمامی مشکالت حفظ 
شده است. وی افزود: با توجه به اعالم بازگشایی 
تمام مرزها در تمام روزهای هفته قطعاً افزایش 

صادرات را شاهد خواهیم بود.
 با توجه به اینکه مجوزهایی برای ورود این افراد 
صادر شده است می توان امیدوار بود در ماه های 
آینده صادرات ایران به عراق از رونق بیشــتری 
برخوردار باشــد. وی افزود: ممنوعیت واردات 
برخی کاالها به عراق همواره به صورت مقطعی 
وجود دارد که بر حســب شرایط تولید داخلی  

عراق برقرار می شود.

حاج  اسماعیلی،  تسنیم: 
عضو هیئــت حل اختالف 
اینکه  دربــاره  کارگــری، 
بیشــترین میزان شکایت 
هیئت های  در  کارگــران 

تشــخیص چه موضوعی است، گفت:بیشترین 
گالیه کارگــران درباره پرداخــت ناقص حق 
بیمه یا عدم پرداخت بیمــه و یا درباره حقوق 
است.  وی با بیان اینکه یکی از شکایات معمول 
کارگــران بحث حقوق معوق و کمتر از حداقل 
قانونی اســت، گفت: بحــث عدم پرداخت حق 
بیمه یا پرداخت ناقص و نبود قرارداد کتبی، از 
جمله مواردی است که کارگران را به هیئت های 
تشخیص می کشاند. معموالً  کارفرمایان در چند 
ماه اول کارگران را بیمه نمی کنند که این مسئله 

موجب شکایت کارگران از کارفرما می شود.

ایرنا: رضا اردکانیان، وزیر 
نیرو، با بیان اینکه پیمانکار 
جدید نیــروگاه یک هزار و 
۴۰۰ مگاواتی سیریک در 
اســتان هرمزگان از سوی 

روســیه انتخاب شده و انتظار می رود عملیات 
اجرایــی این نیروگاه از هفته هــای آینده آغاز 
شود، گفت: سرانجام طرف روس به این نتیجه 
رسیدند که  باید پیمانکار را تغییر دهند، بر این 
اســاس پیمانکار جدیدی انتخاب شد که این 
پیمانکار جدید مورد تأیید کشــورمان است. 
وی ادامه داد: اکنــون مراحل مختلف اداری 
تشــریفات مربــوط به این نقــل و انتقال در 
حال انجام و امید است در هفته های پیش رو 
شاهد شروع ورود منابع مالی مربوط به پروژه 

سیریک باشیم.

اقتصاد  وزیر  دانشــجو: 
در مکاتبــه ای بــا رئیس 
قــوه قضائیه، با اشــاره به 
اینکــه قانون ســردفتران 
موجب شکل گیری انحصار 

قانونــی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی 
ممتاز نســبت به دیگران شده، خواستار اصالح 
رویه های مرتبط با مجوز سردفتری شد. در این 
نامه آمده اســت: از آنجایی که حق مورد اشاره 
در مــاده ۶9 قانون مورد بحث، شــامل تمامی 
سردفتران شاغل نیست بلکه طبق تصریح این 
ماده، تنها شــامل دو گروه از سردفتران شاغل، 
شامل ســردفتران در شرف بازنشستگی و ورثه 
ســردفتران متوفی در مهلــت ۶ ماهه پس از 
فوت اســت، تا زمانی که این ماده باطل نشود، 
تداوم این انحصار تا ســال های سال ادامه  دارد.

خبرنگاران:  باشــگاه 
حمیــد زادبــوم، رئیــس 
ســازمان توســعه تجارت 
بازرگانی  کارت های  گفت: 
۲هزار و ۱۰۰ صادرکننده 

غیرتولیدی تعلیق شده اســت. تاکنون ایفای 
تعهدات این صادرکنندگان صفر بوده به همین 
دلیل و برابر تصمیم های کارگروه، اقدام به تعلیق 
کارت های آن ها کرده بودیم، اما برخی از آن ها 
پس از رفع تعهد ارزی خود، مجدداً توانســتند 
کارت خــود را دریافت کننــد؛ چرا که ما هیچ 

کارتی را ابطال نکرده ایم. 
وی گفت: کارت بازرگانی ۳۰۰نفر از تجاری را 
که فعالیت آن ها غیر تولیدی بوده و بین صفر 
تــا ۳۰ درصد رفع تعهــد ارزی کردند، در ۱۵ 

شهریور ماه تعلیق کرده ایم.

چهره ها

 امروز در بازار 
خودرو فرق دالل 
و خریدار اصلی 
مشخص نیست 
و هر سیاست 
غیرکارشناسی 
مجلس یا دولت 
به تأمین منافع 
سرمایه داران منجر 
خواهد شد

بــــــــرش

درخواست کارگران برای برگزاری جلسه با موضوع مشکالت معیشتی   تسنیم/ هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، با اشاره به اینکه کارگران در مشکالت معیشتی 
گرفتار شده اند، گفت: درخواستمان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند. ابوی عنوان می کند: در حال حاضر خط فقر 10میلیون تومان است. کارگران هنوز 2میلیون و 

خورده ای دریافت می کنند، وقتی نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم سفره های کارگران است چطور قرار است مواد ضدعفونی کننده بخرند یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهند.

خـــبر

  سه شنبه 1مهر 1399  4 صفر 1442 22 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9350

 سهم ۲۲درصدی صادرات 
به عراق همچنان پابرجاست 

 بیشترین شکایت کارگران
 مربوط به بیمه و حقوق است

ساخت نیروگاه برق جدید با 
مشارکت روسیه در جنوب کشور

درخواست  وزیراقتصاد برای حذف  
انحصاِر موروثی سردفتران

کارت بازرگانی ۲هزارو400 
صادرکننده تعلیق شد

تاریخ انتشار نوبت دوم: 16 /99/07

 دادنامه
پرونده کالس��ه 9909987506701279 شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع  شماره چهار شهرستان مشهد 

تصمیم نهایی شماره 9909977506701729
خواهان :آقای صفرعلی گنجی فرزند حسن به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهر مشهد رضاشهر 

پیروزی 2 کسایی 16 پالک 22 طبقه3
خواسته :. گواهی حصر وراثت                     گواهی حصر وراثت

آقای صفر علی گنجی بشناسنامه شماره3 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
بشماره 9901280 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فخری شریفی بشناسنامه شماره 

21 در تاریخ دوشنبه 6آذر 1396 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 
1-یصفر علی گنجی فرزند حسن شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفی  زوج 

2-یعالیه هنرمند فرزند رجبعلی  شماره شناسنامه 175 نسبت با متوفی  مادر
3-یفاطمه گنجی فرزند صفر علی شماره شناسنامه 42614 نسبت با متوفی  فرزند

4-یفائقه گنجی فرزند صفر علی  شماره شناسنامه 4580336089 نسبت با متوفی  فرزند
5-یفرهاد گنجی فرزند صفر علی شماره شناسنامه 26252 نسبت با متوفی فرزند

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه با اعتراض یا اراعه  وصیت 
نامه سری یا رسمی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  سرانجام در تاریخ  
1399/06/29 د ر وقت فوق العاده  ش��عبه 187  حصر وراثت ش��ورای حل اختالف مشهد بتصدی امضا کنندگان 
زیر تش��کیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذش��ته منحصر به اشخاص یاد شده در باال 
بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی  ان روانشاد  پس از پرداخت و و انجام حقوق ودیونیکه    برترکه تعلق میگیرد 

به صورت زیر تقسیم میگردد
1-یصفر علی گنجی )زوج(: 1/4 )یک چهارم( ازکل ماترک
2-ی عالیه هنرمند )مادر(1/6 )یک ششم ( از کل ماترک

الباقی ماترک بین فرزندان به قاعده ذکور دو برابر اثاث تقسیم میشود 
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است

قاضی شورای حل اختالف شعبه 187 حصر وراثت مشهد
نام   : صفر علی    نام خانوادگی: گنجی        شماره ملی :0703167571

نوع ابالغیه: ابالغ  دادنامه / قرار نهلیی/ تصمیم نهایی
متن ابالغیه  به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 9909977506701729 به حضور ارسال می گردد 

کیفیت امر ابالغ :     ابالغ در تاریخ     1399/06/29     به سامانه ابالغ گردید.  آ-9906835

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی قدمگاهی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه 8 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 288/90 متر 
مربع در قسمتی از پالک 458 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه خریداری ازمحل مالکیت 
مریم قدمگاهی فرزند سید عبداله محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 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 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 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 سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906833
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 16 /99/07

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9400134
بانک کش��اورزی به اس��تناد س��ند رهنی 19027-1391/06/14 دفترخانه 4 درگز اجرائیه تحت 
کالسه 9400134 در قبال مبلغ 785/000/000 ریال علیه حوریه هاشم زاده فرزند رجب علی به 
ش��ماره شناس��نامه 309 صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1394/11/07 و در پایان 
مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و 
مزایده پالک ثبتی مورد رهن کل شش��دانگ پالک ثبتی 321 فرعی از 45 اصلی بخش 7 قوچان 
)سیصد و بیست و یک فرعی از چهل و پنج اصلی بخش هفت قوچان(به آدرس روستای گلخندان 
ابتدای روس��تای و حاش��یه جاده اصلی درگز لطف آباد سمت راست جاده به مبلغ 480/000/000 
ریال)چهارص��دو هش��تاد میلیون ریال(ارزیاب��ی و قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و توصیف 
اجمالی ملک بدین ش��رح می باشد:ش��ماالًبه طولهای اول که اریب اس��ت 7/75 متردوم که شرقی 
است 4/52 متر و 69 سانتیمتر و چهارمترسوم 2/42 متر درب ودیواریست به بایره و کوچه؛شرقاً:در 
دوقسمت اول به طولهای 9/40و12/99 متر به دیوار و دیواریست به قطعه 103 بافت روستایی دوم 
به طول 6 متر دیواریس��ت به بایره و کوچه،جنوباً:به طولهای 21/20 متر و 7/22 متر و دیواریس��ت 
به بایره و کوچه،غرباً:به طولهای 16/16 متر و 11/81 متر و 4/34 متر درب و دیواریس��ت به بایره 
که حالت ممر دارد.؛مشخصات مورد ارزیابی برابر نظریه کارشناسی عبارت است از:ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب منزل واقع در روس��تای گلخندان ابتدای روستا و حاشیه جاده اصلی درگز- لطف 
آباد سمت راست جاده دارای پالک فوق الذکر به عنوان یک واحد دامداری دارای عرصه به مساحت 
769 متر مربع و اعیانی مجموعاً به مس��احت 510 متر مربع ش��امل اصطبل به صورت دیوارگلی و 
بلوکه ای باربر و بدون سقف بهاربند دام با سقف ایرانیت فلزی و اتاق نگهبانی به صورت دیوار باربر 
گلی با سقف چوبی و محصور شده با دیوار گلی و تماما واقع در محدوده قانونی روستا و دارای یک 
س��ری امتیازات آب و برق که با بررس��ی کلیه مشخصات ملک مورد نظر و موقعیت مکانی و قیمت 
منطق��ه ای امالک ؛ارزش ملک مورد نظر به لحاظ کارشناس��ی مبلغ 48/000/000 تومان ارزیابی 
گردید.ملک موصوف برابر نامه شماره 139985606017000718 امالک بازداشتی فاقد بازداشتی 
میباش��د.مزایده در روز سه شنبه در مورخ 1399/07/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اجرای 
ثبت درگز واقع در خیابان امام رضا بین 7 و 9 به فروش میرس��د.مزایده از مبلغ ارزیابی ش��روع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی به میزان 10 درصد نقداًو الباقی ظرف مدت یک ماه واگذار میگردد.

ضمناًحق مزایده و نیمعش��ر دولتی زائد برمبلغ و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
بعهده برنده مزایده می باشد. آ-9906830

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک درگز
ناصر حسن زاده

اصالحیه
جلس��ه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تش��کیل، رأی ش��ماره 139860330001012725 پرونده کالسه 1398114430001000990 
مربوط به تقاضای آقای / خانم علی درخشان مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک شماره 

594و593فرعی از 11578  اصلی واقع در بخش یک قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه س��وابق مش��خص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی 

به شرح زیر صورت گرفته است.
حد شرق ناقص قید شده است

رأی اصالحی
با توجه به مفاد گزارش به ش��ماره 1/23338 مورخ 1398/12/08 وباعنایت به اینکه طبق گزارش 

شماره مذکور رای  هیات تاکنون اجرا نشده رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
شرقا:در دو قسمت-اول: بطول 12متر دوم:به طول 3متر دیوار به دیوار پالک11578/611اصلی

رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد. آ-9906829
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )993304(

 آگهی افزایش سرمایه شرکت زعفران بهرامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34080 و شناسه ملی 10103455900

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,10,21در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 63180000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر 
و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد ماده 5 اصالحی . سرمایه شرکت مبلغ 80000000000ریال منقسم 

به 8000000 سهم که 2000000 سهم ممتاز 10000 ریالی و 6000000 سهم 10000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردید .

,ع
99
06
81
0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد)993323(

 آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33943 و شناسه ملی 10380491265

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا  1399,05,20و  مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1396,4,8تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 74496400000ریال به مبلغ 102647600000ریال منقسم به93316سهم 
1100000 ریالی بانام از محل مطالبات سهام داران افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : ماده 
اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 102647600000ریال منقسم به93316سهم 1100000 ریالی بانام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده 

است .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )993342(

 آگهی تغییرات شرکت معدن کاران احیاء شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 10380275290

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس صفوی شاملو0939397021 به نمایندگی 
از شرکت احیاءصنایع خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قدیر قیافه 0941779785 به نمایندگی از شرکت تجارت سبز به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید توکلی کوشا 0942183983 به نمایندگی از شرکت احیاءصنایع خراسان جنوبی بسمت 
عضو هیئت مدیره و آقای احسان عاملی بصیری 0943447534 بعنوان مدیر عامل )خارج از اعضا( برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر 

شرکت معتبر میباشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )993387(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی بایا طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8342 و شناسه ملی 10380241110

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تکالن توس به شناسه ملی 10380200689 به نمایندگی آقای 
احمد جامی االحمدی به شماره ملی0731690222 به سمت رئیس هیئت مدیره -شرکت پرکوک توس به شناسه ملی 10380270832 به نمایندگی 
آقای رضا وحید پور به شماره ملی5309889094 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت یوبان توس به شناسه ملی 10380291321 به نمایندگی 
آقای مهدی ذوقی فیاضی به شماره ملی0933200481 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین بحرینیان به شماره ملی0069158398)خارج 
از اعضا ( به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند . اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر 

شرکت معتبر میباشد .
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برگ س���بز )شناسنامه( خودرو سواری پژو 405 مدل 
1385 ب���ه رن���گ نق���ره ای متالی���ک به ش���ماره پالک 
661ب85-ایران 95 به شماره موتور 12484205330 به 
شماره شاسی 14282189 بنام محمود کوهستانی نژاد 
به شماره ملی 3031171195 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
06
83
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروانه اشتغال به شماره 11950000140 دررشته 
تاسیس���ات برق���ی س���اختمان  ب���ه ن���ام آق���ای 
محمدرضا آموزگار کالتی به ش���ماره شناسنامه 
س���اقط اعتب���ار  درج���ه  واز  295مفقودگردی���ده 

 می باش���د .
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برگ س���بز و سند کمپانی تاکس���ی سمند مدل 1394 
به ش���ماره موتور 147H0140354 و ش���ماره شاس���ی 
NAACJ1JE7FF506563 به ش���ماره انتظامی 973 
ت 27 ایران 12 به مالکیت حسن دانشمند دسیفانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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 حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با وزارت  بهداشت متناسب سازی شد   مهر: محمدتقی نظرپور، معاون اداری مالی وزارت علوم از متناسب سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با 
حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان خبر داد. نظر پور افزود: علوم پزشکی ها دو تمام وقتی دارند، یک تمام وقت جغرافیایی و یک تمام وقت معمولی مثل وزارت علوم؛ تمام وقتی معمولی وزارت علوم 

یعنی 40 ساعت در هفته باید در دانشگاه حضور داشته باشند، ولی تمام وقتی جغرافیایی علوم پزشکی 54 ساعت است، یعنی 14 ساعت عالوه بر 40 ساعت باید در محل آموزش حضور داشته باشند. 

تاجر ثروتمند، خودرو ۳۸۰ هزار دالری اش را دفن کرد!©
ویدئویی  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
از تاجــر ثروتمند برزیلی که با الگو قرار 
دادن مصریان باســتان، ماشین خود را 
دفن می کند تا در زندگی پس از مرگ 
از آن لذت ببرد در فضای مجازی منتشر 
شده است.در این ویدئو یک چاله بزرگ 
مشاهده می شود که مردی ماشین بنتلی 

۳۸۰ هزار دالری خود را دفن می کند و عکاسان زیادی این اتفاق تاریخی را ثبت 
می کنند. ناشران ادعا دارند او تحت تأثیر یک فیلم مستند درباره مصریان باستان 
قرار گرفته است که آن ها پول و وسایل شخصی خود را دفن می کنند تا در زندگی 
پس از مرگ از آن ها استفاده کنند و به همین دلیل او این کار را انجام داده است.

قطع کردن دست برای  غرامت بیمه!©
باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی پیش 
یک دختر جوان اهل اسلوونی در اقدامی 
عامدانه و با همکاری نامزدش، دســت 
خود را قطع کــرده تا با این کار، مبلغ 
قابل توجهی را به ارزش یک میلیون و 
2۰۰هزار دالر از بیمه ای که زیر پوشش 
آن بــوده دریافت کند.هرچند این زوج 

ادعا می کنند قطع شدن دست جورجیا آدلسیک به طور اتفاقی و هنگام بریدن 
شاخه های درختان در خانه رخ داده اما شواهد ارائه شده در دادگاه نشان می د هد 
نامزد وی از روز قبل در یک جســت و جوی اینترنتی به دنبال دست مصنوعی 
بوده و جورجیا نیز پیش از آن با پنج شــرکت بیمه قرارداد بســته تا پس از این 
اتفاق موفق به دریافت مبلغ باالیی از آن ها شــود.همچنین گفته شده آن ها به 
منظور اطمینان از دائمی بودن قطع عضو و عدم امکان بهبود آن، هنگام مراجعه 
به بیمارســتان، دست جورجیا را همراه خود نیاورده بودند، اما به هر حال پیوند 
دوباره دســت وی با موفقیت انجام شد. سرانجام پس از حدود یک سال، با ارائه 
اســناد و مدارکی در جلسات دادگاه، این دو نفر به دلیل اقدام به کالهبرداری از 
بیمه مجرم شــناخته شده و به این ترتیب، جورجیا به دو سال و نامزدش نیز به 

سه سال حبس محکوم شدند.

دستور ممنوعیت دانلود وی چت در آمریکا لغو شد©
مهر: بــه گزارش رویتــرز، یک قاضی 
دادگاه فدرال در ایالت کالیفرنیا آمریکا 
دســتور اجرایــی وزارت بازرگانی این 
کشــور مبنی بر ممنوعیت دانلود های 
وی چت را متوقف کرد.این قاضی درباره 
رأی خود توضیح داد: شاکیان )گروهی 
از کاربران وی چت در آمریکا( سؤاالتی 

جدی درباره اینکه آیا این دستور قانون اساسی را نقض می کند، مطرح کرده اند. 
عالوه بر آن چنین ممنوعیتی بــرای ۱۹ میلیون کاربر روزانه این اپ در آمریکا 
چالش هایی به وجود می آورد.رأی این قاضی ممنوعیت وضع شده بر تراکنش های 
مالی با وی چت در آمریکا را لغو می کند. چنین ممنوعیتی خســارت زیادی به 

کاربران آمریکایی این اپ وارد می کرد.

دانش  آموزان ایرانی سه مدال طال و یک نقره گرفتند

کسب جایگاه چهارم دنیا در المپیاد جهانی کامپیوتر©
فارس:تیم ملــی دانش آموزی المپیاد 
کامپیوتر ایران در سی  و دومین المپیاد 
جهانــی کامپیوتر 2۰2۰ ســنگاپور با 
کسب ســه مدال طال و یک نقره، رتبه 
چهارم جهان را بدست آورد.در این دوره 
المپیاد جهانی که به دلیل شیوع کرونا 
به صورت مجازی برگزار شــد، شــایان 
پردیس، علی صفری و کسری مظاهری 

موفق به کسب مدال جهانی طال شدند و ابوالفضل سلطانی نیز مدال جهانی نقره 
را به دســت آورد. در رده بندی مسابقات، تیم ایران رتبه چهارم جهانی را کسب 

کرد. همچنین تیم های چین، آمریکا و کره جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.

یک کارشناس میراث فرهنگی مطرح کرد

 غواصی در حوضچه مقابل طاق بستان©
 برای تبلیغات انتخاباتی

برنا: فرشته ازره، کارشناس میراث فرهنگی گفت: در حوضچه مقابل طاق بستان 
امروزه ماهیگیری انجام می شود که به هیچ وجه شایسته این پایگاه تاریخی نیست 
و کار به جایی می رسد که نامزد انتخابات در محوطه آن غواصی می کند و برای 
انتخاباتش تبلیغات انجام می دهد. این صرفاً مربوط به طاق بســتان نیست و در 

سایر آثار تاریخی استان کرمانشاه نیز این کوتاهی ها دیده می شود.
او افزود: در هفته های گذشته یک جشنواره دقیقاً در مقابل بنای تاریخی برگزار 
شد و دسترسی بازدیدکنندگان به اثر تاریخی را با مشکل مواجه کرد و چندین 
خودرو هر روز از آن محل تردد می کردند تا وسایل این جشنواره را جا به جا کنند 
و عمالً تا نزدیک ترین نقطه به طاق بستان در حرکت بودند.وی گفت: تمامی این 
اتفاقات در حالی رخ می دهد که این اثر تاریخی در حال رصد برای ثبت جهانی 
است. شکی نیست که تالش های الزم برای حفظ طاق بستان انجام می شود اما 
معضالتــی وجود دارد که این تالش ها را کمرنگ می کند. امروزه یک راهنما در 

محوطه طاق بستان وجود ندارد تا برای گردشگران توضیحاتی ارائه دهد. 

 پاسخ وزارت بهداشت به ادعای اثربخشی »اکتمرا«©
 در کاهش مرگ های ناشی از کرونا

ایسنا: دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره برخی اخبار 
مبنی بر تأثیر داروی اکتمرا در کاهش نیاز به دستگاه های تهویه مکانیکی و کاهش 
مرگ و میر ناشی از کووید۱۹، گفت: اکتمرا دارویی است که برای موارد پیشرفته 
روماتیسم در دنیا استفاده می شــد و از همان هفته های اول بروز و شیوع کرونا 
بحث هایی در مورد احتمال اثربخشی آن در برخی از بیماران مبتال به کووید ۱۹ 
وجود داشت.وی ادامه داد: آنچه تا امروز مشخص است، این است که این دارو یک 
داروی همگانی یا یک ضد ویروس نیست؛ بلکه در موارد شدید از توفان التهابی 
به دنبال ابتال به بیماری کووید ۱۹ و البته با احتیاط بســیار در افراد باالی ۱۸ 
سال و زیر 65 سالی که در معرض و تهدید عفونت همزمان باکتریال و مبتال به 
عفونت های پنهان نیز نباشند، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و اگرچه برخی 
مطالعات اولیه، اثربخشی نسبی در این معدود بیماران را گزارش کرده، اما هنوز 
شواهد و مدارک کافی برای اثربخشی نسبی آن در کاهش موارد مرگ و میر ناشی 
از کرونا وجود ندارد. بنابراین تا کنون نیز در پروتکل درمان حتی برای بیماران در 

مرحله حاد و شدید نهایی قرار نگرفته است.

یک مسئول وزارت بهداشت اعالم کرد

آخرین خبرها از واکسن HPV ایرانی©
ایسنا: رئیس اداره پیشــگیری از سرطان وزارت بهداشت با اشاره به آثار شیوع 
کرونا بر برنامه های پیش بینی شــده برای درمان و مقابله با ســرطان ها، درباره 
واکســن HPV تولید داخل گفت: مراحل مطالعه بالینی واکسن HPV )مؤثر در 
جلوگیری از ســرطان دهانه رحم( انجام شده است در حالی که شیوع کرونا بر 

مراحل اجرای آن مؤثر بود اما امیدواریم تا پایان سال وارد فاز اجرایی آن شویم.
دکتر علی قنبری مطلق درباره برخی ادعاهای مطرح شده درزمینه درمان سرطان 
با روش هایی غیر از درمان های متداول، تصریح کرد: باید توجه کنیم برخی افراد 
به دنبال کسب سودهای اقتصادی هستند و معنی ندارد از روش های منطقی و 
درســت درمان که سالیان طوالنی استفاده شدند، غفلت کنیم و به درمان هایی 
بپردازیم که منطق پشت آن وجود ندارد و حتی به تأیید مراجع علمی بین المللی 

و ملی هم نرسیده است.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  مجاهدت های 
فرهنگیان و دانش آموزان در هشت سال حماسه 
دفاع مقدس فراموش شدنی نیست. این دو قشر 
همزمان با نبرد با رژیم بعث عراق که به نیت غارت 
ایران زمین تجاوزی همه جانبه را به کشور آغاز 
کرده بود حتی در سخت ترین شرایط و با کمترین 
امکانات از تعلیم و تعلم غافل نشدند و همین 
دانشجویان،  دانش آموزان،  به  که  است  ویژگی 
معلمان و استادان حاضر در جنگ تحمیلی جایگاه 

ویژه ای می دهد.
خیراهلل پروین، دانش آموز و دانشجوی رزمنده ای 
اســت که در ســال های ابتدایی جنگ به قول 
خودش یک پایش در مدرســه و دانشگاه و پای 
دیگــرش در جبهه های جنگ بود تــا اینکه در 
عملیات مطلع الفجر به اســارت دشمن درآمد و 
پس از ۹ ســال همراه با دیگر آزادگان سرفراز به 
دامان خانواده و کشورش بازگشت. او حاال عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهران اســت و در رشته 

حقوق عمومی تدریس می کند.
به مناسبت هفته دفاع مقدس پای صحبت های 
این دانش آموز رزمنده دیروز و اســتاد تمام امروز 

نشسته ایم.
 
استاد، از دوران دانش آموزی تان بگویید   

و اینکه چه شــد راهی جبهه های جنگ 
شدید؟

من صرف نظر از اینکه در یک خانواده مذهبی و 
عالقه مند به اسالم به دنیا آمده ام، پیش از انقالب 
از طریق بعضــی از معلمان، با وضعیت آن زمان 
کشورمان آشنا شده بودم. مثالً آقای سید محسن 
رجامند، معلم ســال پنجم ابتدایــی ما که خدا 
حفظش کند آن موقع مخفیانه از ظلم و ســتم 
رژیــم صحبت می کرد و یا آقای موســوی، دبیر 
اول راهنمایی مان، گروهی از بچه ها را که من هم 
جزو آن ها بودم هر از گاهی به کوه می برد و آنجا 
از وضعیت کشــور و امام می گفت. به این شکل 
ما در مســیر انقالب قدم گذاشتیم تا اینکه رژیم 
بعث با تحریک آمریکا و ایادی اش به ایران حمله 
کرد. البته این رژیم پیش از اعالم آغاز رســمی 
جنگ علیه ایران حمالتــش را به خاک ما آغاز 
کرده بود و ما که در اســتان مرزی بودیم، گاهی 
می دیدیم یک پاســگاه مرزی و یا پاالیشگاه های 
سومار و نفت شهر مورد حمله نیروهای بعثی قرار 
می گیرد. دلباختگی به کشور و انقالب سبب شد 
در حالی که فقط ۱6 ســال سن داشتم همزمان 
با تحصیل در مدرسه، به عنوان نیروهای مردمی 
در کنار نیروهای انقالبی قرار بگیرم. تابستان سال 
5۹ داوطلبانه برای دفاع از چاه های نفت ســومار 
اعزام شــدم. تا اینکه ســال 6۰ پس از دریافت 
مدرک دیپلم در کنکور سراســری برای تربیت 
معلم پذیرفته شدم. البته در این ایام دیگر بیشتر 
در خط مقدم جبهه بودم؛ حتی در گیالنغرب در 
بخش تبلیغات جنگ انتخاب شــدم که یکی از 
دوستانم به نام ترک آبادی به شهادت رسید و من 

هم کمی بعد اسیر عراقی ها شدم. 

در زمان حضورتان در جبهه نقش معلم را   
هم ایفا می کردید و به دانش آموزان رزمنده 

آموزش می دادید؟ 
من دانش آموز زرنگ مدرســه بــودم و با اینکه 
شهرســتان کرمانشــاه همــواره مــورد حمله 
هواپیماهــای عراقی قــرار می گرفــت و حتی 
یکــی از مدارس مورد هدف قــرار گرفته و همه 
دانش آموزان آن شــهید و زخمی شده بودند، اما 
از تعلیم و آمــوزش غافل نبودم؛ بنابراین هنگام 
حضورم در جبهه چــون در یک گروه تبلیغاتی 
بودم هر از گاهی برای ارتشــی ها و ســپاهی ها 
کالس های آموزشی برگزار می کردم؛ البته بیشتر 
کالس ها عقیدتی بود. یعنی مثل خیلی ها سعی 
می کردم نقــش فرهنگی و علمــی در مناطق 
جنگی کمرنگ نشــود و برای نیروهای بسیجی 
و ســربازانی که از نقاط مختلف کشور می آمدند 
 کالس هایــی را در حد توان برگــزار می کردم. 
نا گفته نماند دانش آموزانی که به جبهه می آمدند 

دو نوع آموزش را می دیدند؛ یکی آموزش های 
نظامی که در اولویت نخســت بود و دیگری 
آموزش های علمی تا ارتباطشان با کتاب ها 
و دروس علمی قطع نشــود؛ به همین دلیل 
گاهی داخل چادرها و ســنگرها کالس های 
درس برگزار می شــد. البته قصدم این بود 
که پس از عملیات مطلع الفجر در کرمانشاه 

مستقر شوم که اسیر شدم و ۹ سال در 
اسارت رژیم بعث عراق بودم.

چه شد که اسیر شدید؟   
پــس از یک ســال و اندی از شــروع  
جنــگ؛ در 2۰ آذر ۱۳6۰ عملیــات 
مطلع الفجر انجام شد. من و یک گروه 
2۰۰ نفره به پشت نیروهای عراقی رفته 
بودیم تا آن ها را مشغول کنیم اما چون 
از قبل عملیات لو رفته بود، به محاصره 
عراقی ها درآمدیم و حدود ۱6۰ نفر از 
بچه های گروه اعزامی شــهید شدند و 

من و بقیه هم اسیر شدیم.

می گویند انگار آدم های آن روزها بیشتر   
از سن و سالشان می فهمیدند؛ اگر ممکن 
است دانش آموزان روزهای جنگ و معلمان 
آن روزها را در دو قــاب متفاوت برایمان 

توصیف کنید.
واقعیت این است که آن زمان مثل االن امکانات 
هم نبود ولی نیروهــای آن موقع به ویژه معلم ها 
واقعاً دلســوز بودند، دلبســته دنیا نبودند و به 

حداقل ها قانع بودند. 
همین معلم ما آقای سید محسن رجامند برای 
بچه ها کالس های تقویتی می گذاشت بدون اینکه 
هیچ چشمداشتی داشــته باشد. شاید آن موقع 
کل حقوقش 6۰۰ تومان می شــد با وجود این، 
به دانش آموزانی که وضع مالی شان بد بود کمک 
می کرد. خیلی دیگر از معلمان، جلسات مذهبی 

و.. برگزار می کردند. 
دانش آموزان هم واقعاً با انگیزه، توانا، با پشــتکار، 
مسئولیت پذیر، اهل مطالعه و معتقد به فرامین و 

ارزش های اسالمی بودند. 
در حالی که واقعاً از لحاظ امکانات در تنگنا بودند. 
ما وقتی دانش آموز بودیم؛ هم درس می خواندیم و 
هم کارگری می کردیم تا هزینه خودمان را تأمین 

کنیم به همین دلیل نتایج خوبی می گرفتیم. 
باور کنید جنــگ را همین جوانان با انگیزه اداره 
کردند. اما نسل های امروزی اصالً این گونه نیستند 

و همه چیز را آماده می خواهند.

از رابطــه بین معلم ها و شــاگردان در   
روزهای دفاع مقدس و به ویژه در جبهه ها 

تصویــری در ذهنتان 
باقی مانده است؟

 ارتبــاط بســیار خــوب 
بیــن  ارزشــمندی  و 
معلمان  و  دانش آمــوزان 

برقرار بود. 
یادم می آید وقتی از جبهه 
برای آقــای داعیچین، 
مدرسه ۱7  وقت  مدیر 
نامه  کرمانشاه  شهریور 
آوردم، به محض دیدن 
آنکه  بــا وجــود  نامه، 
بازگشــایی  از  ماه  یک 
مدرســه ها گذشته بود 
کار ثبت نــام را انجام 
داد یا معاون مدرسه هم 
که فقط 25 ســال سن 
داشت، انســان وارسته 
و بســیار خوبی بود که 
ارتباط بسیار خوبی با دانش آموزان برقرار کرده بود 
و برای اینکه دانش آموزانی که به جبهه می رفتند 
از درس عقب نمانند، به آن ها در درس هایشــان 
کمک می کرد. متأسفانه این معلم وارسته توسط 
تیمی از گروهک منافقین شــهید شد. معلمان 

دیگر هم از پدر برای ما دلسوزتر بودند. 
یعنی ارتباط ما یک ارتباط مستمر بود. بعضی از 
معلم ها هر از گاهی ما را به خانه های خودشــان 
دعوت می کردند. سر کالس های درس هم تمام 

انرژی شان را به کار می گرفتند. 
واقعاً معلمان آن زمان نقش رهبری و هدایتگر و 
نقشی قوی در هدایت ما داشتند و شاید به خاطر 
وجــود چنین معلمانی بود کــه پدرها و مادرها 

خیالشان راحت بود. 

عده ای می گویند دانش آموزانی که راهی   
جبهه می شدند معموالً از نظر درسی ضعیف 
و مثال هایی  این عده، شواهد  برای  بودند. 

دارید که این ادعا را نفی کند؟
این ادعا اصالً پذیرفته نیست. حتی من عکس این 
ادعا را ســراغ دارم و معتقدم دانش آموزانی که از 
لحاظ درسی ضعیف بودند کمتر به مناطق جنگی 
می آمدند. اساساً دانش آموزان و دانشجویانی که 
حضوری پررنگ در جنگ داشتند در حوزه علمی 

هم توانمند بودند. 
مثالً تپه ای بود که یکی از پایگاه های نظامی ما در 
آن قرار داشت و چون دانشجویان البرزی در آنجا 
مستقر بودند به همین نام مشهور شده بود. حتی 
دانشجویانی بودند که در آمریکا و اروپا تحصیل 
کرده بودند و وقتی جنگ شــد به جبهه آمدند 
و حتی اســیر شدند و در اســارت هم زبان های 

انگلیسی، فرانســوی و... را به سایر اسرا آموزش 
می دادند به طوری که وقتی برگشــتیم بعضی از 
اسرا حتی ســه چهار زبان زنده دنیا را بلد بودند 
که این اتفاق فقط به خاطر آموزش هایی بود که 
دانشجویان و معلمان در زمان اسارت داده بودند.

انجام    اسارت چطور  دوران  آموزش های 
می شد؟ 

ما در اســارت، دنبال این بودیم که وقتمان را به 
بطالت نگذرانیــم. ارتقای علمی یکی از وظایفی 
بود که در این دوره برای خود احســاس تکلیف 
می کردیم. مثاًل من به اســرا آموزش قرآن کریم 
می دادم. کالس های ما پیوســته برگزار می شد، 
به طوری که وقتی آزاده ها برگشــتند به خاطر 
همان آموزش هایی که دیده بودند در دانشگاه ها 

پذیرش شدند. 

به نظر شــما غیر از گنجاندن مباحث   
درسی  ســرفصل های  در  جنگ  و  جبهه 
)که خودش یک ضرورت است( یک معلم 
چطور می تواند فرهنگ جبهه و جنگ را به 
نسلی که با نسل روزهای جنگ تفاوت های 

بسیاری دارد، منتقل کند؟
انجام این کار االن دیگر خیلی ســخت شــده 
اســت، اما آن اوایــل تمام تــالش خودمان را 
می کردیــم تا بتوانیم تجربیات جبهه و جنگ را 
به مدارس و دانشگاه ها منتقل کنیم که البته اثر 
نیروهایی که در جنگ تحمیلی حضور داشتند 
در مدارس و دانشــگاه روشــن است، چون این 
نیروها ســختی های جنگ را دیده اند و قدردان 
شرایط آرامش و امکانات پس از جنگ هستند، 
به همین خاطر خودشان الگوهایی برای خیلی 
از دانش آموزان و دانشــجویان شدند. به هرحال 
افراد باید با عمل خود الگویی برای دیگران شوند. 
اینکه آدم در فضای علمی دلســوز باشد و سعی 
کند در این فضا افــکار را منحرف نکند و یا هر 
زمان فرصت شد با نوشتن کتاب و مقاالت علمی، 

آموزش های الزم را به دانش آموزان ارائه کند. 

چرا انتقال فرهنــگ جبهه و جنگ به   
دانش آموزان و دانشــجویان کشور سخت 

شده است؟ 
دالیــل مختلفی دارد؛ به هرحــال دنیا در حال 
رشد کردن اســت و از طرفی استکبار جهانی با 
اســتفاده از رسانه ها و تبلیغات، فضای مجازی و 
ماهواره ها و... نمی خواهد صداقت و درســتی در 
جهان نهادینه شــود و مردم را ناامید می کند. از 
سوی دیگر وابستگی به دنیا و مادیات زیاد شده 
اســت، ضمن اینکه  جوانانی کــه بعد از انقالب 
به دنیا آمده اند سختی های آن دوره را ندیده اند. 

نکته دیگر اینکه برخی از مسئوالن ما نتوانسته اند 
آن گونه که باید به وظایف ذاتی خود عمل کنند. 
یعنی اثر قوی و مثبتی در عملکردشــان نبوده 
اســت و همه این ها دست به دســت هم داده تا 
وضعیت در شــرایط موجود مثل اوایل انقالب و 

و زمان جنگ نباشد.

آیا آمــوزش و پرورش ما به عنوان نهاد   
تربیت رسمی کشور، توانسته است الفبای 
فرهنگ دفاع و مبــارزه و چرایی آن را در 

محیط های آموزشی تدریس کند؟ 
مــن کارهایی را که انجام شــده اســت، انکار 
نمی کنم. از نظر کّمی، خوب پیشرفت کرده ایم. 
دانشگاه های ما اوایل انقالب فقط 5۰ هزار دانشجو 
داشتند و االن بیش از 4 میلیون دانشجو پذیرش 
می کنند و... اما واقعیت این اســت که خیلی از 
مسئوالن ما در وزارت آموزش و پرورش شرایط 
را خوب درک نکرده اند، یعنی صورت مســئله را 
به خوبی متوجه نشده اند تا بتوانند پاسخ سؤال ها 
را به درستی بدهند. از سوی دیگر افزایش فاصله 

طبقاتی تأثیر منفی خود را گذاشته است. 
از یکی از رؤســای جمهور کشــورها پرســیده 
بودند دلیل پیشرفت کشــور شما چیست؟ در 
پاســخ گفته بود دلیلش این اســت که ما برای 
معلمانمــان احترام یک امپراتور و مصونیت یک 
دیپلمات را قائل هستیم و حقوق یک وزیر را به 
آن ها  می دهیم. این درحالی است که بسیاری از 
معلمان مــا االن در پیچ و خم اولیه زندگی گیر 
کرده اند و آنگونه امکانات برایشان فراهم نشده که 
دیگر دغدغه معیشت نداشته باشند تا تمام هم و 

غمشان مدرسه و دانش آموزان باشد.
 این مسائل اتفاق افتاده و حتی در دانشگاه ها هم 
وضعیت این گونه اســت. چنین وضعیتی سبب 
شده معلمان و استادان ما نتوانند الفبای فرهنگ 
دفاع و مبارزه را در محیط های آموزشــی پیاده 
کنند به گونه ای که نسل های جدید نمی دانند ما 
چگونه توانستیم از کشور دفاع کنیم و دشمن را 

به ذلت بکشانیم.

در خاتمه اگر خاطره ای از روزهای دفاع   
مقدس دارید، می شنویم.

در دوره اســارت تعــدادی از هموطنانی که به 
اسارت درآمده بودند کارشان چوپانی بود. افرادی 
که حتی الفبای فارســی هم نمی دانســتند اما 
بعضی از دوستان و از جمله خودم مأمور شدیم 

به آن ها آموزش بدهیم. 
ما برای انجام این کار با چوب، قلم درست کرده و 
بعد مخفیانه کارتن تهیه می کردیم و روی آن را 
صابون می زدیم. آن وقت روی کارتن را پالستیک 
می کشــیدیم و روی پالستیک صابون می زدیم. 
این گونه، کارتن نقش تخته سیاه را بازی می کرد 
و ما روی آن می نوشــتیم و آموزش می دادیم تا 
جایی که بعضی از اسرا وقتی به کشور برگشتند 
طولی نکشــید که موفق شــدند دیپلم بگیرند 
و حتــی بعضی از آن ها ادامــه تحصیل دادند و 
وارد دانشــگاه ها شدند. یا یادم می آید هیئتی از 
ســازمان ملل برای بازدید از زندان ها آمده و دو 
روز هــم آنجا بود که مــا در آن هنگام با اینکه 
خودکار و کاغذ نداشتیم کارتن ها را در آب قرار 
دادیــم و پس از چند دقیقــه آن ها را الیه الیه 
کردیم و گذاشــتیم تا در آفتاب خشک شود و 
بعد با خودکاری که مخفیانه از عراقی ها برداشته 
بودیم وضعیت اسرای خود و شکنجه هایی را که 
در زندان های عراق می شــدند در ۸۰ صفحه به 
زبان انگلیسی توضیح و به هیئت سازمان ملل 
ارائه دادیم. این هیئت هم نامه ما را در سازمان 
ملل قرائــت کرد، آن وقت صدام مجبور شــد 
طارق عزیز، وزیر امور خارجه خود را به سازمان 
ملل بفرستد و بگوید چون تجربه نگهداری اسرا 
را نداشــته اند این اتفاقات رخ داده است و قول 
داد دیگر از این اتفاقات نیفتد. البته بعد نه اینکه 
خیلی رفتارشان بهتر شده باشد اما آن گزارش 
تأثیرگذار بود چون پس از آن رفتار عراقی ها به 

شدت گذشته نبود.

 پای صحبت یک دانش آموز، رزمنده و آزاده دیروز و استاد دانشگاه امروز

از »جبهه مدرسه« تا»مدرسه جبهه«

ما در اسارت، 
دنبال این بودیم 
که وقتمان را به 

بطالت نگذرانیم. 
ارتقای علمی یکی 
از وظایفی بود که 
در این دوره برای 

خود احساس 
تکلیف می کردیم

بــــــرش
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دستچین

سامانه جامع دانشگاهی غیر کارشناسی است 
فارس: علی اکبر صفوی، رئیس کارگروه تخصصی آموزش های 
الکترونیکی وزارت علوم می گوید: مطمئن باشید سامانه جامع 
دانشــگاهی غیرکارشناسی اســت، در دنیا مرسوم نیست و در 
ایران هم راه نمی افتد. اینکه ســامانه ای باشد که همه دانشگاه 
مجبور شــوند در آن فعالیت کنند ایجاد نمی شود. این حرف ها 
غیرکارشناسی اســت. توصیه می کنم کسی این پیشنهادها را 

پیگیری نکند.

نگران داروهای بیماران خاص هستیم
مهر: مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریــت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت در خصوص تأمین دارو برای بیماران 
پیوندی گفت: آنچه این روزها ما را بیشــتر آزار می دهد، مسئله 
دارو برای بیماران پیوندی و ســایر بیماران خاص است. نگرانیم 
ســالمتی بیماران به خاطر انتقال ارز یا زیر فشــار قرار گرفتن 

کارخانه های تولیدکننده، به خطر بیفتد.

فعاًل سیم کارت دانش آموزی نداریم
ایلنا:سید حســن الحسینی، مســئول برنامه شبکه آموزشی 
دانش آموز )شــاد( درباره سیم کارت شاد گفت: در حال حاضر 
هیچ ســیم کارت دانش آموزی وجود ندارد.ابتدا قرار بود چنین 
اقدامی صورت گیرد، و لی از نظر فنی با مشــکالتی روبه رو شد، 
بنابراین دانش آموزان می توانند از همین ســیم کارت های عادی 

استفاده کنند.

فراسو

خبر
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دسترسی همگانی به واکسن کرونا تا پایان امسال بعید است
ایرنا: ســیدمحمد جزایری، رئیس شبکه بیماری های ویروسی 
ایران گفت: هر چند با محاسبات و استانداردهای فعلی نمی توان 
زمان قطعی برای تولید انبوه واکســن کرونا پیش بینی کرد اما 
بعید است به تولید انبوه برسد به نحوی که امکان واردات آن در 
سطحی وسیع صورت گرفته و همه اقشار مردم امکان تزریق آن 

را داشته باشند.

ضرورتی برای تهیه واکسن کرونا از کشور های دیگر نیست
میزان: مینــو محرز،عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا 
درخصوص خبر پیش خرید 2۰ میلیون ُدز واکسن کرونا از یک 
شرکت هندی گفت: واقعاً نمی دانم تا چه حد چنین اقدام هایی 
ضرورت دارد، چون فکر نمی کنم در حال حاضر مؤثر بودن هیچ 
واکسنی مشخص شده باشد، تصور می کنم ضرورتی برای تهیه 

واکسن از کشور های دیگر وجود ندارد.

رفتار های وزارت آموزش و پرورش نرمال نیست
میزان: احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
درباره نوع مواجهه دولت با مسئله بازگشایی مدارس گفت: من 
بار ها درباره این قضیه موضع گیری کرده ام و معتقدم رفتار های 
عجیب و غریبی که وزارت آموزش و پرورش بروز می دهد نرمال 

نیست .
هیچ توجیهی برای بازگشــایی مدارس در ۱5 شــهریور وجود 

نداشت.

قباًل گوشی بردن به مدرسه ممنوع بود، اما امروز...
میزان: محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش 
سیاســت های جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی می گوید: 
مدیریت فضای مجازی به معنای سانســور کردن یا فیلترینگ 
نیست. قبالً گوشی بردن به مدرسه ممنوع بود، اما اکنون تمام 
مدرسه در فضای مجازی و گوشی خالصه شده است و باید برای 

این مسئله فکر اساسی انجام شود.

در حوزه حجاب فقط شعار دادیم
آنا: حجت االسالم مهدی شیخ، نماینده تهران با اشاره به اینکه 
متأســفانه مسئله حجاب در برخی از مواقع جنبه سیاسی پیدا 
کرده، تصریح کرد: ما روی ارزش های اســالمی کم کار کردیم 
و فقط شعار دادیم؛ با شعار هم هیچ چیزی پیش نمی رود. باید 
سیاست فرهنگی ما در جهت حفظ و تقویت ارزش ها باشد و اگر 

درست نگاه کنیم در این جهت حرکتی نداشتیم.

فریب اسامی جدید روانگردان ها را نخورید!
فارس: سردار مجید کریمی درباره ظهور مواد مخدر با نام های 
جدید گفت: مخدر نوظهور نداریم، قاچاقچیان اسامی مواد مخدر 
و روانگردان ها را تغییر می دهند و هر روز مواد مخدر را با یک نام 
فریبنده عرضه می کنند تا جذابیت ایجاد شود، اما اغلب این مواد، 
روانگردان بوده و قدرت تخریبی باالیی دارند، اگرچه اسامی شان 

فریبنده است.
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

همزمان با مهلت دو ماهه مقاومت به اسرائیل برای رفع محاصره غزه مطرح شد

انتخابات قریب الوقوع در فلسطین
  جهان  گروه های فلسطینی قرار است از امروز برنامه های 
ملی خود علیه عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی را 
آغاز کنند. همچنین روزنامه عربی ۲۱، به نقل از یک منبع 
آگاه اعالم کــرد: »جبریل الرجوب« دبیرکل کمیته اجرایی 
فتح با ســران حماس در ترکیه دیدار خواهد کرد. بر اساس 
این گزارش، هدف از دیدار یاد شده، رایزنی درباره »رهبری 
مشــترک« است. عالوه بر این، دبیر کمیته مرکزی جنبش 
فتح در گفت وگو با تلویزیون رســمی فلســطین اعالم کرد 
به زودی در اراضی فلســطین انتخابات سراســری برگزار 
خواهد شد. جبریل الرجوب، دبیر کمیته اجرایی فتح گفت: 
تصمیمات تشــکیالت خودگردان فلسطین برای نخستین 
بــار در تاریخ به صورت مســتقل و به دور از هرگونه نفوذ یا 
فشار منطقه ای اتخاذ می شــود. ما به دنبال شراکت داخلی 
در انتخابات هستیم. فلسطینی ها با شراکت از طریق صندوق 
رأی گیری توافق کرده اند. پس از انتخابات، ســاختاری برای 
دولــت ائتالف ملی وجود خواهد داشــت و امیدواریم تمام 

فلسطینی ها در نظام سیاسی مشارکت داشته باشند.
وی گفت: ابتدا انتخابات شورای قانون گذاری )پارلمان( و بعد 
انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان برگزار می شود و پس 
از آن شورای ملی فلسطین براساس مکانیزم ها تشکیل خواهد 
شد. ما اکنون توافق کرده ایم و کسی نمی تواند مانع برگزاری 

انتخابات و احیای نظام سیاسی و مشارکت تمام گروه ها شود.
الرجوب گفت: نشست بیروت که با مشارکت بیش از ۱۲ گروه 
از جمله حماس و جهاد برگزار شد نقطه عطف مهم و جدی 
برای ساختن آینده مردم فلسطین است. این نشست با دعوت 
و اراده و اجماع گروه های فلســطینی برگزار شد و این اتفاق 

تاکنون در تاریخ ما رخ نداده بود.
انتخابات شــورای قانون گذاری فلســطین ســال ۲۰۰۶ و 

انتخابات ریاست تشکیالت سال ۲۰۰۵ برگزار شد.

فرصت دو ماهه به اسرائیل»
همزمان گروه های فلسطینی از جمله فتح و حماس به رژیم 
صهیونیستی دو ماه فرصت داده اند تا محاصره غزه را لغو کند. 
خلیل الحیه، عضو دفتر سیاســی حماس با اعالم این خبر 
افزود: غزه کمبود تجهیزات پزشــکی برای مقابله با کرونا را 
نمی پذیرد و مقاومت قادر است تمام صهیونیست های اشغالگر 
را به پناهگاه بفرستد. الحیه تأکید کرد: نمی پذیریم در کنار 

محاصره، مرگ جدیدی برای ملت ما رقم بخورد.
حماس به تازگی با »نیکالی مالینوف« هماهنگ کننده ویژه 
سازمان ملل در روند صلح درباره محاصره غزه و رنج اسرای 
فلســطینی در زندان های رژیم صهیونیستی رایزنی کرد و 

خواستار رسیدگی به این امور شد.

 ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی 
خطاب به مردم آمریکا:

 ممکن است دستور بدهم ©
بایدن در انتخابات شرکت نکند!

اسپوتنیک: رئیس جمهور 
آمریــکا در صحبت هایش 
در یک تجمــع انتخاباتی 
در کارولینای شمالی گفت 
ممکن است با امضای یک 

فرمان اجرایی نگذارد جو بایدن به عنوان رقیبش 
از حزب دموکرات در انتخابات نوامبر آتی شرکت 
کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر 
چند بار ضمن یاد کردن از جو بایدن، نامزد ریاست 
جمهوری حزب دموکرات به عنوان »جو خوابالو« 
او را فاقد صالحیت روانی برای رسیدن به ریاست 

جمهوری آمریکا دانسته است. 
ترامپ در صحبت هایش با اشاره مشخص به بایدن 
عنوان کرد: ما می توانیم لطیفه بگوییم، می توانیم 
بــازی کنیم، می توانیــم خوش بگذرانیم؛ شــما 
نمی توانید ایــن فرد را به عنوان رئیس جمهورتان 
داشــته باشید. شاید من فرمانی اجرایی امضا کنم 
بــرای اینکه شــما نتوانید او را بــه عنوان رئیس 

جمهورتان داشته باشید.

 دعوت انصاراهلل برای ©
برگزاری کنفرانس آشتی ملی

ایســنا: انصاراهلل یمن از 
مــزدوران داخلی که برای 
می جنگند  یمن  دشمنان 
خواســت از طریق شرکت 
در کنفرانس آشتی ملی از 

راهی که رفته اند، بازگردند. مهدی المشاط، رئیس 
شورای عالی سیاسی یمن در صنعا در سخنانی به 
مناسبت ششمین سالروز انقالب ۲۱ سپتامبر، از 
کشــورهای ائتالف عربی و در رأس آن عربستان 
خواســت کشتی های توقیف شــده را آزاد کرده، 
محاصره را لغو و فرودگاه صنعا را بازگشایی کنند و 

وارد مذاکرات جدی برای پایان جنگ شوند.
المشــاط گفــت: از کشــورهای ائتــالف عربی 
می خواهیم به درخواست ها برای صلح و طرح های 
ما پاسخ دهند. آخرین این طرح ها، طرح عبدالملک 
الحوثی، رهبر انصــاراهلل درباره مأرب اســت که 
به تازگی آن را به فرستاده سازمان ملل پیشنهاد داد.

وی از گروه های سیاسی خواست به صنعا بازگردند. 
المشــاط به امکان برگزاری کنفرانس ملی برای 

آشتی اشاره کرد.
المشاط افزود: دوباره از تمام کسانی که به کشور 
خیانت کرده اند می خواهیم سالح را کنار گذاشته 
و بــه آغوش وطن بازگردنــد و خطر ادامه جنگ 
علیه مردم و کشورشــان و خطر و ننگ ماندن در 
پادگان های جیره خواری و عادی ســازی روابط را 

درک کنند.
وی از دولــت عبدربه منصورهادی، رئیس جمهور 
مســتعفی یمن خواســت فرصت عفو عمومی را 
غنیمت بشمارد چراکه این فرصت همیشه نخواهد 
بود. وی تأکید کرد از تمــام برادرانی که به وطن 

بازگردند استقبال می شود.

 نخست وزیر لبنان 
ضمن درخواست اجرای ابتکار عمل فرانسه:

وقت برای تلف کردن نداریم©
جهان: نخست وزیر لبنان 
در سخنانی بر تالش برای 
اجرای فوری و موفقیت آمیز 
ابتــکار عمــل فرانســه و 
تسهیل روند تشکیل دولت 

کشورش تأکید کرد. مصطفی ادیب، نخست وزیر 
مکلف لبنان در ســخنانی تأکید کــرد: لبنان در 
بحبوحه بحران های بی ســابقه ای که از نظر مالی، 
پولی، اقتصــادی، اجتماعی و بهداشــتی تجربه 

می کند، فرصتی برای اتالف وقت ندارد.
مصطفی ادیــب در ادامه تصریح کرد برای تحقق 
این هدف با همکاری میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان از هیچ تالشــی دریغ نخواهد کرد و از همه 
خواســت برای اجرای موفقیت آمیز و فوری ابتکار 
عمل فرانسه تالش کنند، چراکه این ابتکار عمل 

راه نجات را در مقابل لبنان قرار می دهد.
وی ادامه داد: هرگونه تأخیر در این زمینه، بحران را 
پیچیده تر، ملت لبنان را فقیرتر و دولت را ناتوان تر 

خواهد کرد.
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 گای برتون؛ کارشناس مسائل غرب آسیا

رویکرد جدید چین به منطقه©
دیپلماسی ایرانی: چین با ســرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد دالری در ایران، زنگ خطر را 
برای سیاستمداران آمریکایی به صدا در آورده است. به این ترتیب، چین به دنبال تهدید 
منافع ایاالت متحده در عرصه بین المللی و به خصوص در غرب آسیاست. عالوه بر تمایل 
چین برای همکاری با رقبای آمریکا، توسعه بندر چندمنظوره در جیبوتی تهدید دیگری 
برای واشنگتن است؛ چرا که چین می تواند با استفاده از آن، پایگاه دریایی نظامی خود را 

تثبیت کند.
سیاست منطقه ای چین پیامدهای یک موضوع مضلع است. چین روابط گسترده ای با ایران 
و حضور پررنگی در شاخ آفریقا دارد. از سوی دیگر، روابط چین با دشمنان ایران از جمله 
عربســتان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل نیز بر کسی پوشیده نیست. چین در 
سوریه از دولت بشار اسد حمایت می کند اما در یمن، طرف عربستان را می گیرد. این کشور 
تا به حال تالش کرده با عدم دخالت مستقیم در رویارویی های منطقه ای، توازن در روابط را 
مدیریت کند. این کنار ایستادن و ناظر بودن در بسیاری از رویارویی ها بیش از آنکه تصویر 

یک حامی را القا کند، کشوری را نشان می دهد بیشتر اوقات، جا خالی می کند.
با ارزیابی نخستین تماس های چین با منطقه در دهه ۱9۵۰، شاهد دگرگونی و تغییر اساسی 
در رویکرد چین نسبت به جنگ و رقابت هستیم. پکن در ابتدا شیوه ستیزه جویانه تری را 
برگزید، اما به یکباره از آن عقب نشــینی کرد. در تمامی دوران جنگ ســرد و پس از آن، 
دخالت چین کمتر از رویارویی ها و بازیگران منطقه ای متأثر شد و بیشتر تحت تأثیر نفوذ 
خارجی، از جمله رقابت با شوروی، هژمونی آمریکایی و جنگ سرد قرار داشت. زمزمه های 
اولیه از کمونیسم چینی در غرب آسیا امیدوارکننده نبود و بسیاری از رژیم های محافظه کار 
منطقه عالقه ای به برقراری روابط دیپلماتیک با چین نداشــتند. نخستین روابط پکن را 
می توان با جوامع ناسیونالیســت عرب در مصر، اریتره، الجزایر و خاورمیانه مشاهده کرد. 
اواســط دهه ۶۰ اوج مشارکت چین بود که شــامل تأمین مالی، تجهیزات و آموزش به 
مخالفان نیز می شد. چین در حمایت از این جنبش ها با شوروی رقابت می کرد و این رقابت، 
خود مشوق دخالت های چینی بود. با پایان انقالب فرهنگی در چین و به قدرت رسیدن 
دنگ شیائوپینگ پس از مائو تسه تونگ در اواخر دهه ۱97۰، دگرگونی در رویکرد چین 
با پذیرش نظم بین المللی و رویگردانی از تنش سرعت گرفت. در طول دهه های 8۰ و 9۰ 
قرن گذشته میالدی، چین روابط تجاری را در اولویت قرار داد. این روابط فروش مخفیانه 
سالح به اسرائیل تا روابط آشکار با ایران و عراق را دربر می گرفت. تا اوایل دهه ۱99۰ چین 
به یک واردکننده خالص نفت تبدیل شده بود. به این ترتیب روابط با کشورهای خلیج فارس 
گسترش و تعمق یافت که سرمایه گذاری در بخش انرژی و فراتر از آن را نیز شامل می شد.

رشــد اقتصادی چین با رشــد هژمون منطقه ای ایاالت متحده همزمان شــد. چین از 
دخالت های ایاالت متحده انتقاد می کرد اما همچنان عدم رویارویی مستقیم را در دستور 
کار داشت. در سال ۱997، چین برای بهبود روابط با واشنگتن، از کمک به برنامه هسته ای 
ایران منصرف شــد و حتی در حمله آمریکا به عراق در ســال ۲۰۰3 برخالف فرانسه و 
روسیه، سکوت کرد. باوجود انتقادات، چین اقدام های فعاالنه ای را برای حمایت و مدیریت 
رویارویی های منطقه ای به کار گرفت. میانجیگری بر سر توافق هسته ای ایران و بین دولت 
ســودان و کشورهای غربی در جریان بحران دارفور نمونه ای از این دست است. در هر دو 
مورد دخالت چین به مدد قدرت اقتصادی اش محقق شد؛ از سوی دیگر می ترسید دخالت 
نکردن ممکن است پکن را به حاشیه براند. حتی با آنکه چین به عنوان یک میانجی وارد 
میدان شد، در دستیابی به اهدافش ناکام بود. چین عمدتاً بر حل کانون اصلی درگیری و 

پرهیز از مشارکت بیشتر یا پذیرش نقش فعاالنه تر تمرکز داشت.
با نگاه به آینده، چین ممکن است راهبرد فعلی خود را ادامه دهد. با این حال مؤلفه هایی 
وجود دارد که تردیدهایی را درباره آن بر می انگیزد. نخســت، شی جین پینگ نسبت به 
همتایان گذشــته اش سیاســت خارجه هجومی تری را در پیش گرفته است. دوم، دوره 
هژمونی آمریکایی و پذیرش ضمنی ایاالت متحده از حضور در منطقه، ممکن اســت به 
پایان خود رسیده باشد. در نهایت اینکه، طرح »یک کمربند یک جاده« می تواند سرآغاز 
یک رویارویی در منطقه باشد. همچنان که این طرح در خاورمیانه به عنوان یک پروژه زیر 
بنایی و تأمین مالی شکل می گیرد، می تواند به رقابت بیشتری از سوی کشورها برای جلب 
رضایت و سرمایه چینی منتهی شود. نتیجه شاید این باشد که چین دیگر کنار نایستد و به 

یک شرکت کننده فعال تبدیل شود.
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عکس نوشت

ژرمن های ضد ماسک همچنان در خیابانژرمن های ضد ماسک همچنان در خیابان
صدها تن از معترضان در دوسلدورف آلمان علیه اقدام های دولت برلین برای 
مقابله با ویروس کرونا دســت به راهپیمایی زدنــد و این همه گیری را یک 
»دروغ« دانستند. معترضان پالکاردهایی را علیه این اقدام ها در دست داشتند 
که روی آن ها نوشــته شده بود »به ترس پایان دهید« و »ویروس کرونا یک 
دروغ اســت« و دیگران نیز آن ها را تکرار می کردند. معترضان هیچ ماسکی 
روی صورت نداشتند. خبرنگاران نیز این راهپیمایی بزرگ را پوشش می دادند 
و تعــداد کمی از کودکان نیز در میان جمعیت دیده می شــدند. پلیس در 

دوسلدورف گزارشی درباره وقوع درگیری منتشر نکرد.
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 جهان/ علوی  رئیس جمهور آمریکا، جمعه 
رژیم  و  بحرین  موافقت   ۲۰۲۰ سپتامبر   ۱۱
صهیونیستی را با امضای توافق صلح اعالم کرد. 
دونالد ترامپ، حمد بن عیسی پادشاه بحرین و 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
رژیم  و  بحرین  میان  صلح  معاهده  بستن  با 
صهیونیستی به توافق رسیدند. بر این اساس، 
بحرین به صورت رسمی، پس از مصر، اردن و 
امارات، تبدیل به چهارمین کشوری شد که با 
رژیم صهیونیستی توافق صلح را امضا می کند. 
وزیر خارجه بحرین در همین زمینه در توییتی 
نوشت: توافقی تاریخی به ثبت رسید که به صلح 
در رژیم صهیونیستی کمک می کند. این تصمیم 
بحرین، درست ۲9 روز پس از اعالم توافق صلح 
امارات با رژیم صهیونیستی اعالم شد. اما دالیل 
عربی  کشورهای  صلح های  توالی  شتاب گیری 
منطقه در زمان حاضر چیست و پیامدهای آن 

چه خواهد بود؟ 

دالیل شتاب گرفتن توالی عادی سازی »
روابط

1. ایجاد برگ های برنده بــرای ترامپ: از 
دیدگاه رهبران امارات، بحرین و حتی عربستان، 
توافقــات صلح میان کشــورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی می تواند برگ های برنده ای باشد که 
به عنوان موفقیت های ترامپ در عرصه سیاست 
خارجی مطرح شــود، سرپوشــی بر مشکالت 
داخلی آمریکا به ویژه در حوزه اقتصادی باشــد 
و به پیروزی مجــدد ترامپ در انتخابات نوامبر 

کمک کند. 
2. مقابله با نفوذ منطقــه ای ایران: تداوم 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی، سبب 
تقویت روابط عبری عربــی می گردد. با تقویت 
این محور، همکاری های نظامی و امنیتی میان 
آن ها علنی شده و افزایش خواهد یافت و به تبع 
آن، احتمال برگزاری مانورهای نظامی مشترک 
بــا هدف مقابله با ایران وجــود دارد. همچنین 
رژیم صهیونیستی از طریق سرزمین عربستان و 
امارات راحت تر می تواند از فعالیت هسته ای ایران 

جاسوسی کند.
3. کمرنگ شــدن مســئله فلسطین در 
دنیای عرب: در سالیان اخیر، اقدام هایی مانند 
اعالم کردن حزب اهلل به  عنوان گروه تروریستی، 
واکنش های مالیم به رسمیت شناختن حاکمیت 
رژیم صهیونیســتی بر بلندی های جوالن و به 
رسمیت شناختن بیت المقدس به پایتختی رژیم 
صهیونیستی از سوی آمریکا، موضع گیری های 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در خصوص 
معامله قرن و در نهایت ســکوت کشــورهای 

عربی دربرابر عادی ســازی روابط امارات با رژیم 
صهیونیستی، نشان دهنده کمرنگ شدن مسئله 
فلسطین در میان کشورهای عربی منطقه است.

پیامدهای عادی سازی»
1. تعمیق شکاف میان کشورهای عربی: به 
نظر می رسد کویت مخالف عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی است. »مرزوق الغانم« رئیس 
مجلس کویت 8 فوریه ۲۰۲۰، طرح معامله قرن 
را به سطل زباله انداخت. همزمان منابع دولتی 
کویت عبــور هواپیماهای رژیم صهیونیســتی 
عازم امــارات از حریــم هوایی این کشــور را 
تکذیب کردند. بنابراین کویت تاکنون نشان داده 
مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
اســت. همچنین کویت پایبند بــه ارزش های 
ناسیونالیسم عربی و همبستگی اسالمی است 
و به فشــارهای آمریکا برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی به بهانــه »تهدید بودن 
ایران« توجهی نمی کند. شاید یک دلیل دیگر، 
همســایگی کویت با ایران و عراق است که هر 
دو با عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
مخالف هســتند. عراق نیز در نشست سه جانبه 
اردن، عراق و مصر در امان در آگوســت ۲۰۲۰، 
بیانیــه مربوط به طرح دو دولــت را امضا کرد. 
این کشور درگیر مشکالت داخلی خود است و 
نمی تواند به آرمان های فلسطینی پشت کند. قطر 
نیز به  ویژه پس از اعالم تحریم های چهار کشور 
عربی علیه این کشور و تن ندادن به خواسته های 
آن ها، با همسایگان خود دچار مشکل است و به 
ایران نیاز دارد. از این  رو فعالً برای این کشــور 
عادی سازی روابط مهیا نیست. بنابراین شکاف 
میان کشــورهای عربی تعمیق شده است که 
در یک ســوی آن امارات، بحرین، عمان، سودان 
و مراکش و در ســوی دیگر کویت، عراق و قطر 

قرار دارند.
2. ورود رژیم صهیونیستی به خلیج فارس: 
ورود رژیم صهیونیستی به خلیج فارس، امنیت 
در منطقه را شــکننده تر کرده و احتمال جنگ 
و درگیری ها حتی در شکل تصادفی را افزایش 
می دهــد. جمهوری اســالمی ایران کــه بارها 
مخالفت خود را با حضور آمریکا در خلیج فارس 
اعالم کرده اســت، بــه  هیچ  عنــوان حضور و 
کنشــگری رژیم صهیونیستی در این منطقه را 

نمی پذیرد.
3. رســمیت یافتن محور عبری- عربی: 
وحــدت نظر میان کشــورهای عربــی و رژیم 
صهیونیســتی به  ویژه پس از نشســت ورشو و 
گفت وگو بر ســر وجود تهدید مشــترک یعنی 
ایران، عیان تر شــد. عادی ســازی روابط با این 

رژیم می تواند به همگرایی بیشتر محور عبری- 
عربی بینجامد و به این محور رسمیت ببخشد؛ 
به گونه ای که از این به بعد، منطقه شاهد تغییر 
در بلوک بندی ها و ائتالف های منطقه ای خواهد 
بود؛ به شکلی که رژیم صهیونیستی نیز به صورت 

رسمی عضوی از آن ائتالف ها خواهد بود.
4. متحدتر شــدن گروه های فلسطینی: 
عادی ســازی روابــط بــا رژیم صهیونیســتی 
واکنش های منفی بســیاری از سوی گروه های 
فلســطینی به همراه داشــته است. تشکیالت 
خودگردان اقــدام بحرین را »خیانت« به آرمان 
مردم فلسطین دانست و حازم قاسم، سخنگوی 
حماس هم آن را به شــدت محکوم کرد. وجود 
تهدید مشترک نوظهور سبب همگرایی جدید 
گروه های مقاومت به خصوص پس از نشســت 
بیروت شده است که این مسئله در صورت تداوم، 

پیامدهای راهبردی به همراه خواهد داشت.
5. اعتراضات ملت هــا در برابر دولت ها: 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می تواند 
ســبب بروز نارضایتی ملت های عــرب در برابر 
دولت هایشان شــود. همچنان که تاریخ شاهد 
اعتراض های ملت های مسلمان به تصمیم های 
دولت های خود در زمینه مسئله فلسطین بوده 
اســت که مثال آن، مخالفت اخوان المسلمین 
مصــر با پیمان کمپ دیوید بــود که در نهایت 
به ترور انور ســادات به دست خالد اسالمبولی 

انجامید. 
6. رهبری ایران در مســئله فلســطین: 
عادی ســازی روابط کشــورهای عربی با رژیم 
صهیونیســتی بدون مشــخص شدن وضعیت 
فلسطینی ها و اعتراض های شدید ایران که تحقق 
آرمان های فلســطینی را وظیفه خود می داند، 
می تواند این کشــور را به تنها رهبر منطقه در 
موضوع مسئله فلسطین تبدیل کند؛ به گونه ای 
که جهان اســالم دیگر نتواند در این موضوع به 

کشورهایی نظیر عربستان اعتماد کند.
7. عمیق تر شدن شکاف میان قطب های 
قدرت در منطقه: ســاختار نظــام منطقه ای 
کنونی متشــکل از سه کشور ایران، عربستان و 
ترکیه اســت. در واکنش به عادی سازی روابط، 

عربستان سکوت کرده و ایران و ترکیه به  شدت 
آن را محکوم کرده اند. ایران این اقدام را »خیانت 
بزرگ به آرمان اســالمی و مردم فلســطین در 
آزادی قــدس« و ترکیــه آن را »ضربه تازه ای 
به تالش ها برای دفاع از مســئله فلســطین« 
دانســته اند. بنابراین در حال حاضر، شــکافی 
عمیق تر میان ترکیه و ایران از یک سو و عربستان 
از ســوی دیگر ایجاد شــده است. البته با توجه 
به سکوت عربستان در قبال عادی سازی و نظر 
مشترک با رژیم صهیونیستی در خصوص تهدید 
ایران، صحیح تر آن است که گفته شود عربستان 
و رژیم صهیونیستی در یک سو و ترکیه و ایران در 

سوی دیگر شکاف قرار گرفته اند.

عادی سازی تا کجا؟»
در ســوم آوریل ۲۰۱8 محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان در مصاحبه با مجله آمریکایی 
آتالنتیک گفت: »من معتقدم همه مردم در 
هر مکانی حق  دارند مســالمت آمیز در کشور 
خودشــان زندگی کننــد. من اعتقــاد دارم 
فلسطینی ها و اسرائیلی ها حق دارند سرزمین 
خودشــان را داشته باشــند«؛ این نظر برای 
نخســتین بار از طرف یک مقــام عالی رتبه 
ســعودی اعالم شــد و احتمال عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را در آینده محتمل 
می کرد. دور از ذهن نخواهد بود که در نهایت 
عربســتان نیز با رژیم صهیونیستی روابط را 
عادی  کند. به نظر می رسد عربستان با توجه به 
وجهه ای که به واسطه وجود کعبه یعنی »قلب 
جهان اسالم« )آن گونه که در سند چشم انداز 
۲۰3۰ این کشور آمده است( برای خود قائل 
اســت و همچنین نقشــی که برای خود در 
حمایت از فلسطینیان و کمک به آن ها درنظر 
می گیرد، نمی تواند به صورت سریع و به یکباره 
به عادی سازی های روابط کشورهای عربی با 
رژیم صهیونیستی بپیوندد. بلکه صحیح تر آن 
می داند که ابتدا شاهد عادی سازی اقمار خود 
با این رژیم باشــد و سپس خود نیز به آن ها 
بپیوندد و این عامل می تواند به جایگاهی که 

مدعی آن است خدشه وارد کند.

عواقب یک خیانت
بررسی پیامدهای عادی سازی روابط دوکشور عربی با رژیم صهیونیستی
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/ع
99
06
83
9

س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی  در نظر دارد 
انج�ام كلی�ه اقدام�ات مرب�وط به تخری�ب و حف�اری جهت 
مجموع�ه اماك�ن متبرك�ه ) پ�روژه ه�ای ح�وزه معاون�ت بهره ب�رداری 
س�اختمان ( واق�ع در مح�دوده حرم مطه�ر  را از طری�ق مناقصه عمومی 
ب�ه پیمان�کاران واجد ش�رایط واگ�ذار نماید ل�ذا متقاضیان م�ی توانند تا 
پای�ان وق�ت اداری روز دو ش�نبه م�ورخ  07/ 1399/07 ضم�ن مراجع�ه  
تلف�ن:    http://sem.aqr-harimeharam.org اینترنت�ی  آدرس  ب�ه 
31305243 - 32257085-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

/ع
99
06
67
0

آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد كفپوش الس�تیکی مورد 
نیاز خ�ود را از طریق مناقصه عمومی خری�داری نماید، لذا 
متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداكثر 
تا س�اعت 13:30 روز س�ه ش�نبه م�ورخ 1399/07/08 نس�بت ب�ه تحویل 
پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره های تماس 32001113-051 و 051-32001519

» مناقصه عمومی خرید کفپوش الستیکی «
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آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به واگذاری فرآیند توسعه، 
نگهداری و پش�تیبانی س�امانه اطالع�ات مکان�ی موقوفات تحت 
وب Web GIS(( ازطری�ق مناقص�ه عمومی اقدام نماید، ل�ذا متقاضیان محترم 
جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی 
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداكثر تا س�اعت 13:30 روز س�ه 

ش�نبه مورخ 1399/07/08 نس�بت به تحویل مدارک و پیش�نهادات تکمیل ش�ده 
مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 32001053-051 و 051-32001420 

»مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی،آموزش وتوسعه درسامانه 
»))Web GIS اطالعات مکانی موقوفات

رهبر انصاراهلل یمن:

عربستان گاو شیرده و امارات بز شیرده آمریکاست©
فارس: رهبر انصاراهلل یمن در سخنانی به مناسبت انقالب ۲۱ سپتامبر )۲۰۱4( به بررسی 
شــرایط یمن و تحوالت منطقه پرداخت. »سید عبدالملک الحوثی« به سازش کشورهای 
امارات و بحرین با رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت: اگر عربستان سعودی گاو شیرده آمریکا 
بود، امارات نیز بز شــیرده این کشور اســت. او با »احمق« خواندن دولت سعودی و امارات 
گفت: آمریکا می خواهد این کشورها هزینه کامل تجاوز به یمن را به تنهایی بر دوش بکشند 
اما تمامی اقدام هایشان در راستای منافع آمریکا باشد. الحوثی تأکید کرد: تمامی اقدام های 
عربستان و امارات و آل خلیفه در بحرین و نظامیان سودان در راستای منافع آمریکا و اسرائیل 
اســت و تمامی آن ها در دنیا و آخرت عاقبت به شــر هستند. رهبر انصاراهلل سپس گفت: 
مضحک است که از سازش با عنوان »صلح« یاد می کنند؛ گویی نظام ظالم آل خلیفه که در 
حال ظلم به مردم بحرین است، در عملیات حمله به پایگاه های اسرائیلی یا آزادسازی قدس 
حضور داشته یا امارات که تمامی فعالیت هایش علیه امت اسالمی است، جنگ شدیدی علیه 

اسرائیل آغاز کرده بود که اکنون ترامپ واسطه شده و اوضاع را آرام کرده است!
سید عبدالملک الحوثی تأکید کرد: کشورهای حامی سازش هرگونه سخن گفتن از اتحاد 
دو کشور عربی و اسالمی را جرم و حرام می دانند، در حالی که اتحاد مسلمانان یک فریضه 
اســت و وظیفه جنبش انصاراهلل و محور مقاومت این است که یک امت واحده با موضع 
واحد در مقابل استکبار آمریکا و خصم اسرائیل بایستد. رهبر انصاراهلل یمن هرگونه تعامل 
و همکاری با رژیم صهیونیســتی را خروج از صف امت اسالمی و یک خطای راهبردی و 
سیاســی دانست و گفت: سازش با دشمن اســرائیلی به معنای اخالل در امنیت و ثبات 
کشورهای عربی و اسالمی است.  وی در ادامه تأکید کرد: هدف آمریکا و ائتالف سعودی-
اماراتی در نهایت اشغال یمن است و هنگامی که سعودی ها و اماراتی ها با تصمیم آمریکا به 
سمت تسلط بر سقطری و المهره رفتند، در حالی که در آنجا جبهه نبردی وجود نداشت 
که حضورشان را توجیه کند، بخشی از مردم یمن به هویت اشغالگرایانه آن ها پی بردند. او 
در پایان خطاب به ائتالف سعودی، تأکید کرد: »برای ۲ هزار روز مقاومت کردیم و آماده ایم 
که ۲ هزار روز دیگر نیز ایستادگی کنیم و ۲ هزار روز دیگر و ۲ هزار روز دیگر پس از آن 

مقاومت می کنیم تا اینکه نفسمان قطع شود«.
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