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مشکالتاقتصادیناشیاز
فرصتسوزیبرخیازمسئوالناست

روزی14هزارپروازازآسمانایران
انجاممیشود

فرماندهکلسپاه:برایدفاعازخود
جغرافیانمیشناسیم

1( موض��وع مناقصه : واگ��ذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، س��وختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی 
ستاد منطقه و نواحی تابعه به بخش خصوصی بصورت حجمی زمانی - سال 99.

2( مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی.
3( مبلغ برآورد:  32/004/828/823 ریال 4( مدت انجام كار: 12 ماه 5( محل اجرای كار : بجنورد.شیروان.اسفراین
6( ن��وع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار:  مبلغ تضمی��ن فرآیند ارجاع كار 1/600/241/000  ریال. نوع تضمین 
1- واریزسپرده نقدی به شماره حساب 9200070853 و شناسه پرداخت به شماره  70807  نزد بانك ملت شعبه 
شریعتی بجنورد 2- ارائه  ضمانتنامه بانكی معتبر بنام مناقصه گزار 3- سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی.
7( محل دریافت اسناد مناقصه :

 رج��وع به آدرس های اینترنت��ی http://iets.mporg.ir و http://monaghese.niopdc.ir www.setadiran.ir و 
یا مراجعه حضوری به آدرس ستاد منطقه واقع در: خراسان شمالی – بجنورد- خیابان امام خمینی غربی – نبش 
امام خمینی 42 )كوچه ش��هید علی محمدنیا(- ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان ش��مالی- 

طبقه اول اتاق 225- دبیرخانه كمیسیون مناقصات منطقه.
8( مهلت دریافت اس��ناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ساعت 14:30 یكشنبه 99/09/09. متقاضیان 
می بایس��ت حداكثر تا  ساعت 14:30 سه شنبه 99/09/12 نس��بت به ارسال نامه اعالم آمادگی به شماره فاكس 

32313771-058 اقدام نمایند.
9( زمان و مكان برگزاری جلس��ه توضیح وتش��ریح اس��ناد: دوش��نبه 99/09/17  س��اعت 10 صبح در محل س��الن 

جلسات منطقه.
10( آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:  تا ساعت 14:30 شنبه 99/09/22 .

11( زمان و مكان بازگشایی پاكات مناقصه: یكشنبه 99/09/23 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه. 
12( ش��رایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز : 1– ارائه گواهی نامه معتبر تایید صالحیت از اداره كل تعاون،كار و 
رفاه اجتماعی اس��تان در امور الف( خدمات عمومی  ب (نگهداری و خدمات فضای س��بز  ج(تعمیر و نگهداری د( 

تاسیسات 2- داشتن رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل 
3 - ارائه گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

 4- ارائ��ه تصوی��ر كارت ملی و شناس��نامه مدیر عامل و اعضاء هیئ��ت مدیره، تصویر كلیه صفحات اساس��نامه 
ش��ركت، تصویر آگهی تاس��یس شركت، تصویر آگهی آخرین تغییرات ش��ركت در روزنامه رسمی، ارائه شناسه 

ملی و گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی. 
5- تاییدیه گواهی امضاء مجاز )طبق آگهی آخرین تغییرات شركت( از دفترخانه اسناد رسمی   )كلیه مستندات 

ارائه شده می بایست برابر اصل باشند(
13( مدت اعتبار پیشنهاد : سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات.

در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن12-32325711-058 داخلی 200 تماس حاصل فرمایند. 
الزم بذك��ر اس��ت كلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و 
بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.  تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه ستاد 99/08/28 می باشد.                                                                           شناسه آگهی 1047024
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فراخوان مناقصه عمومی_ یك مرحله ای )نوبت – دوم(   شماره مجوز: 1399/4721
كد فراخوان در سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(   2099091975000002

روابط عمومی  شركت ملی  پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه خراسان شمالی

,ع
99
09
18
7

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده)مناقصه شماره  9904(
اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان 
نس�بت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده 
بابت طرح آبرس�انی به محالت عشایری ش�کر )فاز 2( را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.        
کلی�ه مراحل برگزاری فراخ�وان مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای 
از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 

آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.   
1 – مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1399/09/03 س�اعت 

10:00 لغایت تاریخ 1399/09/08 ساعت 10:00
2- آخرین مهلت تکمیل و بارگزاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه 
گران در سامانه س�تاد و تحویل پاکت )الف( به دبیرخانه اداره کل 
س�اعت 12:00 مورخ  1399/09/19 می باش�د)تاریخ بازگش�ایی 

ساعت 09:00 صبح مورخه 1399/09/20 می باشد.(
4- مبلغ برآورد اولیه 27.628.444.392 ریال فهارست بها پایه 

سال99 می باشد.

بایس�ت  م�ی  کار   فرایندارج�اع  در  ش�رکت  تضمی�ن   -5
بص�ورت ضمان�ت نام�ه بانک�ی و ی�ا واری�ز نق�د ب�ه حس�اب 
واری�ز  شناس�ه   310100004060039007655738 ش�ماره  
962149660200000000000000000000  حس�اب تمرک�ز وجوه 
س�پرده بانک مرکزی بنام اداره کل امور عش�ایر خراسان رضوی و 
یا س�ایر تضامین معامالت دولتی مندرج در اسناد مناقصه )تضامین 
مندرج در آیین نامه معامالت دولتی ( به مبلغ 1.381.500.000 ریال

6-حداقل رتبه 5 رش�ته آب از س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
گواهی صالحیت ایمنی از سوی اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی

7- مدت اجراء : هفت ماه
8- محل تأمین اعتبار)صندوق توسعه ملی بند ه� تبصره 4 (نقد

9- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.
10- اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گ�زار 38595016 ادرس 
خیابان آخوند خراسانی بین اخوند خراسانی 26 و 28 پالک 1096

شناسه آگهی 1048591/ م الف 5945
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( دو مرحله ای ) خرید اتصاالت 
فوالدی"9930012"(   شماره مجوز:1399.4724 نوبت چاپ: نوبت دوم

ش��ركت گاز اس��تان الب��رز در نظ��ر دارد مناقصه عمومی 
همزم��ان با ارزیاب��ی " خرید اتصاالت ف��والدی " مناقصه 
به شماره نیاز درس��امانه ستاد) 2099001402000049( را 
از طریق س��امانه تداركات الكترونیك��ی ) دولت ( برگزار 
نمای��د. كلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه گر دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكات از طریق درگاه سامانه 
WWW.setadiran.ir تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 
را جهت ش��ركت در مناقصه انج��ام نمایند، تاریخ انتش��ار مناقصه در 

س��امانه  مورخ  1399/08/28  می باش��د.
مبلغ برآورد اولیه   7/802/500/000 ریال 

مبل��غ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار :  مطاب��ق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه� تاریخ 1394/09/22 به 

مبلغ  390/125/000 ریال
 آخری��ن زم��ان بارگ��ذاری اس��ناد توس��ط مناقص��ه گ��ذار در س��ایت تا 

ساعت16:00روز چهارشنبه تاریخ 99/09/05
آخری��ن زمان بارگذاری اس��ناد توس��ط مناقصه گر در س��ایت تا س��اعت 

16:00روز چهارشنبه تاریخ  19/  99/09
 زمان بازگشایی پاكتها ) ازطریق سامانه ستاد (  

گشایش پاكت " الف ، ب " : ساعت 00  : 09 روز  یک شنبه  تاریخ  30/ 09 /99
گشایش پاكت " ج " : ساعت  00 :09 روز   یكشنبه تاریخ  07/ 99/10

مناقصه گران نیز می توانند جهت كسب اطالعات از دستگاه مناقصه گذار 
جهت دریافت مراحل پیمان سپاری در خصوص اسناد مناقصه به آدرس: 
كرج ، می��دان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت 6، 

شركت گاز استان البرز و تلفن: 34187146-143       
نمابر :  02632520868 مراجعه و یا تماس حاصل نمایند

شرایط مناقصه گر :  ارائه تاییدیه وزارت نفت و یا شركت ملی گاز ایران 
در خصوص اقالم موضوع مناقصه توسط مناقصه گران الزامی میباشد
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز تماس : 41934-021  دفتر ثبت نام : 85193768-88969737  اطالعات 
 )WWW.setadiran.ir( تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، درسایت سامانه
، بخ��ش " ن��ام "/ پروفای��ل تامین كنن��ده / مناقص��ه گر "موجود اس��ت . 
صالحدی��د                          درص��ورت  تقویم��ی   م��اه   3 پیش��نهادات:  اعتب��ار  م��دت 

مناقصه گذار جهت یک دوره سه ماه تمدید خواهد شد.
روابط عمومی شركت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان البرز

)سهامی خاص(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

1( موض��وع مناقصه : واگ��ذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، س��وختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی 
ستاد منطقه و نواحی تابعه به بخش خصوصی بصورت حجمی زمانی - سال 99.

2( مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی.
3( مبلغ برآورد:  32/004/828/823 ریال 4( مدت انجام كار: 12 ماه 5( محل اجرای كار : بجنورد.شیروان.اسفراین
6( ن��وع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار:  مبلغ تضمی��ن فرآیند ارجاع كار 1/600/241/000  ریال. نوع تضمین 
1- واریزسپرده نقدی به شماره حساب 9200070853 و شناسه پرداخت به شماره  70807  نزد بانك ملت شعبه 
شریعتی بجنورد 2- ارائه  ضمانتنامه بانكی معتبر بنام مناقصه گزار 3- سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی.
7( محل دریافت اسناد مناقصه :

 رج��وع به آدرس های اینترنت��ی http://iets.mporg.ir و http://monaghese.niopdc.ir www.setadiran.ir و 
یا مراجعه حضوری به آدرس ستاد منطقه واقع در: خراسان شمالی – بجنورد- خیابان امام خمینی غربی – نبش 
امام خمینی 42 )كوچه ش��هید علی محمدنیا(- ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان ش��مالی- 

طبقه اول اتاق 225- دبیرخانه كمیسیون مناقصات منطقه.
8( مهلت دریافت اس��ناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ساعت 14:30 یكشنبه 99/09/09. متقاضیان 
می بایس��ت حداكثر تا  ساعت 14:30 سه شنبه 99/09/12 نس��بت به ارسال نامه اعالم آمادگی به شماره فاكس 

32313771-058 اقدام نمایند.
9( زمان و مكان برگزاری جلس��ه توضیح وتش��ریح اس��ناد: دوش��نبه 99/09/17  س��اعت 10 صبح در محل س��الن 

جلسات منطقه.
10( آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:  تا ساعت 14:30 شنبه 99/09/22 .

11( زمان و مكان بازگشایی پاكات مناقصه: یكشنبه 99/09/23 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه. 
12( ش��رایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز : 1– ارائه گواهی نامه معتبر تایید صالحیت از اداره كل تعاون،كار و 
رفاه اجتماعی اس��تان در امور الف( خدمات عمومی  ب (نگهداری و خدمات فضای س��بز  ج(تعمیر و نگهداری د( 

تاسیسات 2- داشتن رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل 
3 - ارائه گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

 4- ارائ��ه تصوی��ر كارت ملی و شناس��نامه مدیر عامل و اعضاء هیئ��ت مدیره، تصویر كلیه صفحات اساس��نامه 
ش��ركت، تصویر آگهی تاس��یس شركت، تصویر آگهی آخرین تغییرات ش��ركت در روزنامه رسمی، ارائه شناسه 

ملی و گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی. 
5- تاییدیه گواهی امضاء مجاز )طبق آگهی آخرین تغییرات شركت( از دفترخانه اسناد رسمی   )كلیه مستندات 

ارائه شده می بایست برابر اصل باشند(
13( مدت اعتبار پیشنهاد : سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات.

در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن12-32325711-058 داخلی 200 تماس حاصل فرمایند. 
الزم بذك��ر اس��ت كلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و 
بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.  تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه ستاد 99/08/28 می باشد.                                                                           شناسه آگهی 1047024
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فراخوان مناقصه عمومی_ یك مرحله ای )نوبت – دوم(   شماره مجوز: 1399/4721
كد فراخوان در سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(   2099091975000002

روابط عمومی  شركت ملی  پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه خراسان شمالی
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    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده)مناقصه شماره  9904(
اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان 
نس�بت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده 
بابت طرح آبرس�انی به محالت عشایری ش�کر )فاز 2( را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.        
کلی�ه مراحل برگزاری فراخ�وان مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای 
از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 

آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.   
1 – مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1399/09/03 س�اعت 

10:00 لغایت تاریخ 1399/09/08 ساعت 10:00
2- آخرین مهلت تکمیل و بارگزاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه 
گران در سامانه س�تاد و تحویل پاکت )الف( به دبیرخانه اداره کل 
س�اعت 12:00 مورخ  1399/09/19 می باش�د)تاریخ بازگش�ایی 

ساعت 09:00 صبح مورخه 1399/09/20 می باشد.(
4- مبلغ برآورد اولیه 27.628.444.392 ریال فهارست بها پایه 

سال99 می باشد.

بایس�ت  م�ی  کار   فرایندارج�اع  در  ش�رکت  تضمی�ن   -5
بص�ورت ضمان�ت نام�ه بانک�ی و ی�ا واری�ز نق�د ب�ه حس�اب 
واری�ز  شناس�ه   310100004060039007655738 ش�ماره  
962149660200000000000000000000  حس�اب تمرک�ز وجوه 
س�پرده بانک مرکزی بنام اداره کل امور عش�ایر خراسان رضوی و 
یا س�ایر تضامین معامالت دولتی مندرج در اسناد مناقصه )تضامین 
مندرج در آیین نامه معامالت دولتی ( به مبلغ 1.381.500.000 ریال

6-حداقل رتبه 5 رش�ته آب از س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
گواهی صالحیت ایمنی از سوی اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی

7- مدت اجراء : هفت ماه
8- محل تأمین اعتبار)صندوق توسعه ملی بند ه� تبصره 4 (نقد

9- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.
10- اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گ�زار 38595016 ادرس 
خیابان آخوند خراسانی بین اخوند خراسانی 26 و 28 پالک 1096

شناسه آگهی 1048591/ م الف 5945

منطقه خراسان شمالی

,ع
99
09
09
6

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( دو مرحله ای ) خرید اتصاالت 
فوالدی"9930012"(   شماره مجوز:1399.4724 نوبت چاپ: نوبت دوم

ش��ركت گاز اس��تان الب��رز در نظ��ر دارد مناقصه عمومی 
همزم��ان با ارزیاب��ی " خرید اتصاالت ف��والدی " مناقصه 
به شماره نیاز درس��امانه ستاد) 2099001402000049( را 
از طریق س��امانه تداركات الكترونیك��ی ) دولت ( برگزار 
نمای��د. كلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه گر دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكات از طریق درگاه سامانه 
WWW.setadiran.ir تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 
را جهت ش��ركت در مناقصه انج��ام نمایند، تاریخ انتش��ار مناقصه در 

س��امانه  مورخ  1399/08/28  می باش��د.
مبلغ برآورد اولیه   7/802/500/000 ریال 

مبل��غ تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار :  مطاب��ق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه� تاریخ 1394/09/22 به 

مبلغ  390/125/000 ریال
 آخری��ن زم��ان بارگ��ذاری اس��ناد توس��ط مناقص��ه گ��ذار در س��ایت تا 

ساعت16:00روز چهارشنبه تاریخ 99/09/05
آخری��ن زمان بارگذاری اس��ناد توس��ط مناقصه گر در س��ایت تا س��اعت 

16:00روز چهارشنبه تاریخ  19/  99/09
 زمان بازگشایی پاكتها ) ازطریق سامانه ستاد (  

گشایش پاكت " الف ، ب " : ساعت 00  : 09 روز  یک شنبه  تاریخ  30/ 09 /99
گشایش پاكت " ج " : ساعت  00 :09 روز   یكشنبه تاریخ  07/ 99/10

مناقصه گران نیز می توانند جهت كسب اطالعات از دستگاه مناقصه گذار 
جهت دریافت مراحل پیمان سپاری در خصوص اسناد مناقصه به آدرس: 
كرج ، می��دان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت 6، 

شركت گاز استان البرز و تلفن: 34187146-143       
نمابر :  02632520868 مراجعه و یا تماس حاصل نمایند

شرایط مناقصه گر :  ارائه تاییدیه وزارت نفت و یا شركت ملی گاز ایران 
در خصوص اقالم موضوع مناقصه توسط مناقصه گران الزامی میباشد
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز تماس : 41934-021  دفتر ثبت نام : 85193768-88969737  اطالعات 
 )WWW.setadiran.ir( تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، درسایت سامانه
، بخ��ش " ن��ام "/ پروفای��ل تامین كنن��ده / مناقص��ه گر "موجود اس��ت . 
صالحدی��د                          درص��ورت  تقویم��ی   م��اه   3 پیش��نهادات:  اعتب��ار  م��دت 

مناقصه گذار جهت یک دوره سه ماه تمدید خواهد شد.
روابط عمومی شركت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان البرز

)سهامی خاص(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

خانوادهمحترمپورحسین
درگذشت همکار عزیزمان، حسین پور حسین، موجب تألم و تأثر فراوان گردید، ضمن 
تسلیت فقدان آن بزرگوار، از باری تعالی )جل جالله( برای ایشان، غفران و مغفرت الهی 

و برای مصیبت دیدگان، صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

مؤسسهفرهنگیقدس

 تعلل دستگاه های مسئول سبب شد نمایندگان مجلس عطای قانون »تسهیل ازدواج« را به لقایش ببخشند 

طرحجدیدبرایعبوراز21مانعفرزندآوری

درخواست نمایندگان برای 
تفحص از صنعت خودرو در 
صحن علنی بررسی می شود

چراغ قوه مجلس 
درگاراژ 

خودروسازان

 جامعه  تشکیل خانواده و فرزندآوری را می توان مهم ترین اهداف مشترک قانون »تسهیل 
ازدواج« و طرح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« دانست. البته از عمر تصویب قانون 
تســهیل ازدواج حدود 15 ســال می گذرد اما طرح جوانی جمعیت تازه از سوی مجلس 
شــورای اسالمی کلید خورده است. طرحی که شــاید تا تبدیل شدن به قانون و اجرایی 
شدن، راه طوالنی در پیش نداشته باشد اما نشان از این واقعیت تلخ دارد که قانون تسهیل 
ازدواج از سوی دستگاه ها و نهادهای مسئول آن قدر در عمل اجرا نشد یا ضعیف اجرا شد 
که سرانجام سبب گردید نمایندگان مجلس برای توقف کاهش ازدواج ها و نرخ باروری در 

 ............ صفحه 7کشور از خیر آن بگذرند و به جای آن طرح »تعالی خانواده«...

 اقتصاد  به تازگی جمعــی از نمایندگان با 
تدوین طرحی خواســتار تحقیق و تفحص از 
بررسی کیفیت و قیمت خودرو و مشکالت این 
صنعت شده اند که این طرح پس از تصویب در 
کمیســیون صنایع و معادن در نوبت بررسی  
در صحن علنی پارلمان قــرار دارد. به گزارش 
تســنیم، در متن طرح  نمایندگان و گزارش 

کمیسیون صنایع و ...

گفت وگو با نصرت اهلل محمود زاده، 
برگزیده »هجدهمین دوره کتاب 

سال دفاع مقدس«  

آدم شویی! 
قّصه 

یک بایکوت

وضعیت سفرهای داخل شهری 
و بین شهری در تعطیلی های 

کرونایی چگونه است؟ 

جزئیات
محدودیت تردد 
خودروهای شخصی

 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 12

اتحادیه اروپا سند دفاعی 
جدیدی را بدون آمریکا، انگلیس 

و استرالیا تدوین می کند

ناتوی صغیر
 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر فؤاد ایزدی

تحریم های اخیر آمریکا نسبت به برخی نهادها و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران، 
در واقع در امتداد همان سیاســت فشار حداکثری است. در این مدت اخیر مشاهده 
می کنید دولت آمریکا هر هفته شــرکت ها و افراد جدیدی را تحریم می کند و هدف 
ترامپ از این اقدام ها این اســت که در دو ماهی که به پایان عمر دولتش باقی مانده، 

کشورمان هر چه بیشتر تحت اقدام ها و فشارهای...

هدف تحریم های 
دقیقه نودی آمریکا چیست؟

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

خرمشهرسوریهخرمشهرسوریه
تجلیل پرشور مردم سوریه از شهید سلیمانی تجلیل پرشور مردم سوریه از شهید سلیمانی 
در سومین سالروز آزادسازی شهر البوکمال در سومین سالروز آزادسازی شهر البوکمال 

 ............ صفحه  ............ صفحه 22
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روزنامـه صبـح ایـران 2

دهقان: حادثه نطنز یک خرابکاری صنعتی بود  ایسنا: مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی در گفت وگو با آسوشیتدپرس با اشاره به حادثه ای که تیر ماه سال جاری در مجتمع شهید احمدی روشن )نطنز( 
رخ داد، این حادثه را یک خرابکاری صنعتی عنوان کرد و گفت: کسانی که متولی نصب  تجهیزاتی بودند، در زمانی، تغییراتی را در آنجا ایجاد کردند که منجر به انفجار شده است. سرتیپ حسین دهقان تأکید کرد: ما 

هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی رژیم اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت و با همه توان از صاحبان فلسطینی آن برای احقاق حقوق خود دفاع خواهیم کرد تا آن ها نسبت به سرزمینشان تصمیم بگیرند.

 سیاســت   اواخر آبان سال 96 بود که 
شهر البوکمال در مرز ســوریه و عراق به 
عنوان آخرین سنگر حکومت خودخوانده 
داعش آزاد و ارتش ســوریه و متحدانش 
در عملیاتــی که فرماندهی آن را ســردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی به عهده داشت، 
طومار تروریســت های داعــش را در هم 
پیچیدند. با آزادســازی این شهر، مقاومت 
به پیروزی بزرگی دست یافت و موفق شد 
داعش را از آخرین پناهگاهش در ســوریه 
بیرون کند و پــس از این پیروزی بود که 
حاج قاســم در تاریخ 30 آبان سال 96 در 
نامه ای به رهبر معظم انقالب، پایان داعش 
را اعالم کرد. به همین دلیل 
و خاطره  یاد  گرامیداشــت 
فرمانده شهید  حاج قاســم، 
نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ایران، یکی 
از بخش های اصلی مراسمی 
بــود که دیروز در ســالگرد 
آزادســازی بوکمال، در این 
منطقه برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار جام جم از البوکمال، 
در ایــن مراســم نزدیک به 
2هــزار نفــر در آن حضور 
داشتند. مراسم گرامیداشت 
شهر  آزادســازی  ســالگرد 
بوکمال، در میدان اصلی این 
شهر که بعد از آزادسازی در 
سال 96 میدان نصر نام گرفته است، برگزار 
شد. این میدان همان جایی است که حاج 
قاسم سلیمانی پس از آزادی البوکمال میان 
مردم این شهر حضور یافت. اقشار مختلفی 
از مــردم محلی و همچنین نمایندگانی از 
گروه های مقاومت در این مراســم حضور 
داشــتند. مشــارکت پررنگ سران عشایر 
شرق ســوریه، یکی از نکات مهم مراسم 
سالگرد آزادســازی بوکمال بود. شماری 
از شــخصیت های نظامی و عشایر سوریه 
در این مراسم ســخنرانی کردند که وجه 
مشترک این سخنرانی ها قدردانی از جایگاه 
و نقش و تأثیر شــهید حاج قاسم در کل 
تحوالت منطقه به خصوص آزادی بوکمال 
بود. نکته دوم در سخنرانی ها به خصوص در 
مواضع شیوخ و سران عشایر، تأکید بر این 
نکته بود که شرق فرات باید از لوث وجود 

اشغالگران آمریکایی کامالً پاکسازی شود. 

چرایی عملیات غیرممكن البوكمال»
آمریکایی ها پس از بحران 2011 بر آن شدند 
دمشق را در نخستین فرصت از دست دولت 
اسد خارج و در اختیار گروه های هم پیمان 
قرار دهند. ورود جمهوری اسالمی ایران به 

پرونده ســوریه با تحوالت بسیاری همراه 
بود. آمریکایی ها در قبال پروژه سوریه گام 
به گام سناریوهایی طراحی کردند که هر 
یک با واکنش هوشمندانه سردار سلیمانی 
ناکام ماند. نخستین هدف اشغال پایتخت 
بود. حاج قاســم بالفاصله پــس از ورود به 
دمشــق و تأمین امنیت فرودگاه، تثبیت 
مواضع نیروهای مقاومت را در این شــهر 
آغــاز کرد و عملیات ضدغوطه شــرقی و 
غربی را دستور کار قرار داد و توانست استان 
دمشق را پاکســازی کند. پس از شکست 
اشغال دمشــق، قطع فرمانروایی سیاسی 
پایتخت با سایر بخش ها در دستور کار اتاق 
عملیات آمریکا قرار گرفت. اما در نخستین 
عملیات، مقاومت توانست ضربه مهلکی به 
اتاق عملیاتی درعا و قنیطره وارد ســازد و 
اولین پیروزی خارج از دمشق نصیب دولت 
مرکزی شود. تا جایی که رژیم صهیونیستی 
مجبور شــد عناصر باقیمانده از گروه های 
النصــره و القاعده را بــه داخل خاک خود 
منتقل کند و از سازمان ملل برای حضور 
در نــوار مرزی جــوالن کمک بطلبد. این 
عملیات پیام جدی به بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای منتقل کرد و آن سرآغاز تغییر 
معادالت ژئوپلتیک منطقــه ای بود. پس 
از ایــن عملیات و یأس اتاق عملیاتی درعا 
برای تسلط بر دمشق، تغییر بازی از جنوب 
به شمال در دســتور کار آمریکایی ها قرار 
گرفت. واشنگتن بر آن شد با تأسیس دولت 
انتقالی در حلب و فشــارهای خارجی به 

سوریه، سناریو دو دولتی لیبی را در دومین 
شهر بزرگ سوریه اجرا کند. بالفاصله محور 
مقاومت سلســله عملیات محرم را در نوار 
شــمالی کشور سوریه اجرا و حلب قدیم و 
جدید را از دست عناصر تروریستی خارج 

ساخت. 

انسداد نوار شرقی، دستور كار جدید »
آمریكایی ها

با آن که هنوز اتاق عملیاتی ادلب فعال بود، اما 
خبرها حاکی از طراحی جدید آمریکایی ها 
در ســوریه برای مهار محور مقاومت بود. 
آمریکایی ها بر آن شدند تنها راه ارتباطی 
هوایی و زمینی میان شرق مقاومت، یعنی 
تهران و غرب مقاومت یعنی بیروت و غزه را 
از طریق تسلط بر مناطقی از مرز سوریه و 
عراق ببندند و در آن منطقه پرواز ممنوع 
اعالم کنند. بر این اســاس بالفاصله طرح 
هجوم به نوار شــرقی در نیمه دم ســال 
1396 در دستور کار مقاومت قرار گرفت. 
در این طرح رسیدن یک محور از نیروهای 
مقاومت به مرز سوریه و عراق و آزادسازی 
جاده لجستیکی بصره - دمشق در دستور 
کار قرار گرفت. منطقه عملیاتی البوکمال 
انتخاب شــد و در سه مرحله عملیات این 
شهر پاکسازی شد و میان نیروهای مستقر 
آمریکایی در شمال و جنوب فاصله افتاد. 
نکته مهم طراحی عملیات از ســوی اتاق 
فرماندهی محور مقاومت در دو جبهه کاماًل 
متفاوت با دو حکمرانی متفاوت بود. سردار 

سلیمانی می بایســت عملیات در عراق را 
به نحوی طراحی می کرد که نیروهای عراقی 
در زمانی به خط الحاقی رسیده که نیروهای 
سوریه در غرب مواضع تروریست ها را نابود 
ساخته باشند. در غیر این صورت هرکدام از 
اطراف در محاصره آمریکایی ها، تروریست ها 
و اکراد قرار می گرفتند و کار به دشــواری 
ادامه پیدا می نمود. پایان حکومت داعش 
در جهان و فرار رهبران داعش به بیابان ها، 
جلوگیــری از اجرای طــرح منطقه پرواز 
ممنوع در شرق سوریه توسط آمریکا، الحاق 
نیروهای عراقی و سوری برای نخستین بار 
در 40 سال اخیر، بازپسگیری و پاکسازی 
جاده ترانزیتی بصره - دمشــق - بیروت، 
پایان سناریو سرنگونی دولت اسد و تجزیه 
سوریه و عراق و جلوگیری از فریز و حفظ 
داعش برای بازسازی و عملیات جدید در 
منطقه مهم ترین دســتاوردهای عملیات 

البوکمال بود.

كسی غیر از حاج قاسم نمی توانست »
البوكمال را آزاد كند

چهارباغی،  محمود  پاســدار  سردارسرتیپ 
هم رزم ســردار شهید سلیمانی در عملیات 
البوکمال به نقش فرمانده نیروی قدس سپاه 
در پایان کار داعش پرداخته اســت. وی در 
پاسخ به این پرسش که چرا حاج قاسم سراغ 
شرق سوریه رفت؟ گفت: ما در حلب بودیم که 
سردار گفت باید به سمت شرق سوریه برویم. 
یعنی هنوز بحث های دیگری مطرح بود که 
حاج قاســم تحلیل اش این بود آمریکایی ها 
می خواهند در شــرق مشکل ایجاد کنند. از 
طرفی کار داعش در عراق داشت تمام می شد 
و از این منظر تنها شــرق سوریه بود که در 
اختیار این گروه بود و پایان حکمرانی داعش 
در شرق می توانست پایان کار داعش باشد. 
پس حاج قاسم تصمیم گرفت با این عملیات 
عالوه بر نابودی سیســتم حکومت داعش، 
رسماً نگذارد سناریو آمریکایی ها پیاده شود. 
یادم هســت در مسیری برای عملیات علیه 

داعش می رفتیم. 
وی ادامه داد: حاج قاســم این عملیات را 
شخصاً فرماندهی کرد. فرق مدل فرماندهی 
مقاومت با دشمنان ما این است. ژنرال ها در 
عقب هستند، به فرمانده میانی و او به سرباز 
می گوید بجنگد و آن سرباز هم با خودش 
می گوید به خاطر چه کســی جانم را هدر 
دهم و عملیات یا می شود یا نمی شود؛ اما 
حاج قاسم خودش جلو همه بود و همین 
سبب می شد نیروها فدایی باشند و احساس 
امنیت داشته باشند و به عشق حاجی خط 
را بشکنند. این روحیه بود که در البوکمال 

جواب داد. 

تجلیل پرشور مردم سوریه از شهید سلیمانی در سومین سالروز آزادسازی شهر البوکمال؛ آخرین پایگاه داعش

خرمشهر سوریه

2 میلیون بازنشسته سال 9۸ هنوز پاداش و مطالباتشان را نگرفتند و دولت تا می تواند س
وعده توخالی می دهد و تاکنون فقط در مهرماه امسال  به آموزش و پرورش و بهداشت 
پرداخت کردند. ما بازنشسته ها آن هم در این شرایط اسفبار اقتصادی مشکل مالی داریم 
و شــرمنده خانواده و بدهی به بانک ها هستیم. امیدمان بعد از خدا به شما رسانه ها و 

روزنامه هاست. از لطف و همکاری صمیمانه تون سپاسگزاریم. 989150000417
درست است دولت در شرایطی نیست که خود را با اقتصاد مردم هماهنگ کند! اما س

با اراده قوی می تواند از نیروهای مردمی صدیق خود استفاده کند تا مردم از این دالالن 
خبیث و دانه درشت های آن ها که در همه جا دارند خون مردم را در شیشه می کنند، 

نفس بکشند.  989352000256
دو عدد سیم کارت ایرانسل به نام و نشان کامل دخترم یکی مسدود شده و دیگری س

سوخته. به دفاتر ایرانسل مراجعه کردم می گویند بابت مسدودی زنگ بزن700 و بابت 
سوخته هم باید پول بدهید! و هیچ کس جوابگو نیست وجواب سرباال هم می دهند. به 

کجا شکایت کنیم؟ 989030005114
اگر دشــمن طال را باال و دالر را پایین بیاورد چه می شود؟ کسی تحلیلی دارد؟ س

نگرانم. 989150000278
روزی دو بار به سامانه های صداوسیما پیامک می دهم تا نقشه تقسیمات کشوری س

اشــتباه را که در بخش های مختلف خبری شــبکه های مختلف پخش می کنند 
اصالح کنند. در نقشه اختراعی رسانه ملی، نیمه جنوبی استان خراسان جنوبی را 
جداکردند! و به شمال شرق استان یزد وصل کرده اند! اگر کسی این پیامک را خواند 
این اشتباه را پیامکی گوشزد کند تا صداوسیما باالخره به نظرات مردم حرمت قائل 
شود و این اشتباه بیست ساله! را تصحیح کند. به راستی اگر حتی یکی از پیامک های 
این ســال های من را می خواندند و عمل می کردند من این همه پول شارژ موبایلم 

نمی شد! 989360000158
در به اصطالح همسان سازی حقوق بازنشستگان، اختالف حداقل حقوق تأمین س

اجتماعی بــا دریافتی 2 میلیون و 600 هزار تومان و  حداقل حقوق کشــوری با 
حقوق 4 میلیون و ۸00 هزار تومان، تفاوت و تبعیض از آســمان تا زمین اســت. 

989150000864

آیتاهللعلمالهدی:

 مشکالت اقتصادی ناشی از فرصت سوزی ©
برخی از مسئوالن است

در  علم الهــدی  آیــت اهلل  سیاســت: 
سی وهشتمین هفته برگزار نشدن نماز جمعه 
در مشهد مقدس، با اشــاره به اینکه یکی از 
اصطالحاتی که این روزها در بیان ها متداول 
شده است، اصطالح و تعبیر »فرصت سوزی« 
است، بیان کرد: فرصت سوزی برای کسانی که 
مسئولیت و مدیریت جامعه را بر عهده دارند 
یک گناه نابخشودنی است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در زندگی اجتماعی 
و مدیریت جامعه خود به خصوص در مسائل اقتصادی و معیشتی، فرصت های زیادی را 
در اختیار داشــتیم که شاید اگر آن فرصت ها از دست نمی رفت و مورد بهره برداری قرار 

می گرفت، امروز به این مشکالت دچار نبودیم.
وی افزود: در همین جریان ابتالی ما به بیماری کرونا، فرصت بزرگی که در دست 
ما هســت، مردم ما هستند. امام جمعه مشــهد اظهار کرد: طرحی که ما در این 
اســتان به عنوان پایگاه ســالمت محله در هر محله با 2 هزار مســجد در مشهد و 
شهرستان های استان آغاز کردیم بسیار طرح موفقی است، این طرح با این عظمت 
که بیمارشناسی را مردم انجام بدهند، متأسفانه از این فرصت استفاده نشده و اکنون 

هم استفاده نمی شود.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه آمریکا برای ما یک فرصت نیست، گفت: اینکه 
شــما فکر کنید در انتخابات آمریکا، جمهوری خواهان رفتند و دموکرات ها آمدند 
این برای ما فرصت نیســت، هیچ وقت آمریکا برای ما فرصت نبوده، از همین رو 
برخی افراد نباید مردم را به روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا دل خوش کنند 
و به طرف دامن دشــمن بکشانند، آن هم دشمنی که 60 سال انواع شقاوت ها و 

قساوت ها و سنگدلی هایش را این مردم در عناوین مختلف تجربه کرده اند.

رئیسکمیتهامنیتیواجتماعیستادملیمقابلهباکرونا:

ورود با پالک تهران به دیگر شهرها جریمه دارد©
ایرنا: رئیــس کمیته امنیتــی و اجتماعی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه پایه 
طرح جدید محدودیت هــای ویژه کرونایی، 
شهرمحور است و استان محور نیست، تصریح 
کرد: دوشــنبه هر هفته وضع شهرها توسط 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم می شود و با این اعالم، به صورت خودکار 

و بدون ابالغ قبلی، متناسب با وضع آن شهر، محدودیت ها اعمال می شود.
حســین ذوالفقاری افزود: در مورد ترددها براســاس این طرح، ورود افراد غیر بومی به 
شهرهای در وضعیت نارنجی و قرمز ممنوع است و افراد ساکن این شهرها هم اجازه ورود 
به دیگر شهرها را ندارند. دقت داشته باشیم که اجازه ورود به شهرها را ندارند و مسئله 
خروج نیســت. مردم کار کشاورزی، دامداری و صنعتی در بیرون از شهرهایشان دارند و 

می توانند فعالیت هایشان را بی دغدغه انجام دهند.
به گفته وی اگر افراد غیر بومی وارد شهرهای با وضع نارنجی شوند، در صورت مشاهده در 
هر 24 ساعت ۵00 هزار تومان و اگر وارد شهرهای با وضع قرمز شوند در هر 24 ساعت 

یک میلیون تومان جریمه می شوند.
معاون امنیتی وزیر کشور با تأکید بر اینکه افرادی که در داخل شهر تهران هستند به هیچ 
شهری در سطح کشور نمی توانند بروند، اعالم کرد: از صبح شنبه این اِعمال قانون به شدت 
اجرایی می شود. ذوالفقاری با اشاره به اینکه برای اعمال این محدودیت ها، ضمانت اجرایی 
در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اگر چنانچه مدیران دستگاه ها و مسئوالن مربوط، این 

محدودیت ها را رعایت نکنند، مجازات می شوند.
وی با بیان اینکه اجرای دو هفته ای این طرح به مفهوم این نیســت که در این دو هفته 
نتیجه گیری ملموس داشته باشــیم، اظهار کرد: با اعمال همه روش ها نظیر اقدام های 
متعدد آموزشی، بهداشتی، درمانی و محدودیتی و قرنطینه می توان امید به نتیجه گیری 

اثربخش در روند مدیریت کرونا داشت.
به گفته معاون وزیر کشور بسته های حمایتی با هماهنگی وزارت صمت و اتاق اصناف، 
برای کاسبان و بازاریانی که در این دوره متضرر می شوند، تهیه شده و به ستاد ملی مقابله 
با کرونا ارسال شده است. وی درخصوص حمل و نقل عمومی و ریلی و هوایی توضیح داد: 
فعالیت این بخش ها با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است و کارشان تداوم خواهد 
داشت. ذوالفقاری، بی تفاوتی نسبت به گسترش کرونا را سم مهلک دانست و با تأکید بر 
جدی بودن خطر شیوع کرونا یادآور شد: هر سه دقیقه یک ایرانی به علت کرونا جان خود 

را از دست می دهد. 

غریبآبادیدرنشستشورایحکام:

 اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی ©
برای الحاق به ان.پی.تی ضروری است

مهر:  ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در 
سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی 
مستقر در وین، در نشست فصلی شورای حکام 
آژانس با ارائه سخنرانی در مورد قابلیت های 
هسته ای رژیم صهیونیستی، خاورمیانه عاری 
از ســالح های هســته ای و وضعیت اجرای 
پادمان های هسته ای در عربستان سعودی و 

امارات متحده عربی، مواضع جمهوری اسالمی ایران را تشریح کرد.
کاظم غریب آبادی در سخنان خود با اشاره به اینکه مشروط نمودن الحاق به ان. پی. تی به 
ایجاد شرایطی خاص، توجیه غیرقابل قبولی برای عدم جهان شمولی معاهده است، گفت: 
جای تأسف جدی است که رژیم اسرائیل به عنوان تنها غیر طرف معاهده عدم اشاعه در 

خاورمیانه بوده و به این ترتیب، از جهانی شدن آن جلوگیری می کند. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه ظاهراً توسل به عدم عضویت در ان. پی. تی و عدم دارا بودن 
موافقتنامه جامع پادمان با آژانس، تبدیل به الگوی شناخته شده ای برای شانه خالی کردن 
از بار اجرای کامل و قابل راســتی آزمایی تعهدات شده است، از عدم اجرای موافقتنامه 
جامع پادمان توسط پادشاهی سعودی و وضعیت امارات متحده عربی در این زمینه ابراز 

نگرانی نمود.

هدف  تحریم های دقیقه نودی ©
آمریکا چیست؟

تحریم های اخیر آمریکا نسبت به برخی نهادها 
و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران، در واقع در 
امتداد همان سیاست فشار حداکثری است. در 
این مدت اخیر مشاهده می کنید دولت آمریکا 
هر هفته شــرکت ها و افراد جدیدی را تحریم 
می کند و هدف ترامپ از این اقدام ها این است 
کــه در دو ماهی که به پایان عمر دولتش باقی 
مانده، کشورمان هر چه بیشتر تحت اقدام ها و 
فشــارهای تحریمی قرار بگیرد. از سوی دیگر، 
دولت کنونی آمریکا با اعمال تحریم های پی در 
پی درصدد است تا اگر دولت بعدی به دنبال لغو 
یا کاهش تحریم ها باشد، با مشکالت متعددی 
مواجه شــود. البته اصل این موضوع که دولت 
بایدن درصدد تعلیق تحریم هاست، زیر سؤال 
قرار دارد؛ زیرا دموکرات ها هم سابقه گسترده ای 
در اعمــال و پیگیری سیاســت ها و اقدام های 
تحریمی علیه جمهوری اســالمی ایران دارند. 
منتها از آنجا که به نظر نمی رسد آمریکایی ها 
هزینه خاصی را در قبال ایران و اثبات حســن 
نیت خودشان تقبل کنند، تحریم ها را با همین 

سطح کنونی ادامه می دهند.
از گذشــته تا دوره فعلی، تحریم های سیاسی 
و اقتصادی آمریکایی ها علیه ایران همیشه در 
جریان بوده اســت، اما دولــت ترامپ در حال 
حاضر، دغدغه اصلی و عمدۀ تمرکزش را روی 
موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شکست 
در رقابت ها و ســعی در تغییر نتیجه انتخابات 
گذاشته و چندان درگیر مباحث مرتبط با ایران 
نیست. در واقع تحریم های اخیر، پیگیری همان 
سیاست فشار حداکثری است که از قبل وجود 
داشــته و اکنون توسط افرادی که بانی و عامل 
اِعمال این سیاســت بودند، در حال پیگیری و 
اجراســت. در واقع این افــراد برخالف ترامپ، 
درصددنــد در دو ماه آینده تمــام تالش ها و 
اقدام های خود را برای تشدید فشارها علیه ایران 
انجام دهند و در این بین، ترامپ هم مانعی برای 
پیگیری این سیاست نیست و حتی خودش هم 

مجری همین سیاست است.
بنیــاد مســتضعفان انقالب اســالمی یکی از 
نهادهــای فعــال در حوزه اقتصادی اســت و 
طرف آمریکایی با قرار دادن بنیاد مستضعفان 
و شــرکت های وابسته آن در لیست تحریمی، 
در واقــع به دنبال زدن ضربه اقتصادی به ایران 
است. همچنین به دلیل اینکه بنیاد مستضعفان 
تــالش دارد بخش قابل توجهی از فعالیت ها و 
کمک های خود را به بخش های فقیرتر جامعه 
معطوف کند، با تحریم این نهاد توســط دولت 
آمریکا به نوعی ادعای آنان در رابطه با حمایت 
مردمی و حقوق بشر در ایران زیر سؤال می رود. 
زمانی که شما یک نهاد مردمی و کمک رسان 
به قشرهای ضعیف جامعه را تحریم می کنید، 
بدین معنی است که حتی با همین قشر ضعیف 
جامعه هم دشمن هستید. در واقع آمریکایی ها 
به دنبال این هستند که  قشرهای ضعیف جامعه 
در اثر فشــارهای گسترده بر آنان، علیه کشور 
خودشــان به خیابان ها بیایند و اعتراض های 
وسیعی را ترتیب دهند. در واقع هدف از اعمال 
تحریم ها این است که فشارها و تنگناها به مردم 
افزایش یابد تا در اثر آن مردم به سمت مخالفت 

با نظام جمهوری اسالمی ایران کشانده شوند.
از ســوی دیگر در شــرایط کنونی، مسئوالن 
کشورمان باید نســبت به آمریکایی ها و طرح 
مذاکره توســط آنان و هرگونه ذوق زدگی در 
این باره هوشــیار باشند. طبعاً برجام به عنوان 
دستاورد مذاکره با آمریکایی ها، یکسری درس ها 
و عبرت هایی را برای مقامات جمهوری اسالمی 
ایران داشته است که نباید این عبرت آموزی ها 
فراموش شــود. یکی از مشکالتی که در برجام 
مشاهده شــد، ذوق زدگی مسئوالن نسبت به 
مذاکره بود و ذوق زدگی دوباره قطعاً در راستای 
منافع ملی کشور نیست. در واقع برجام یک کاال 
در دســت طرف مقابل اســت که هر چه شما 
نسبت به آن عالقه نشان دهید، هزینه دستیابی 

به آن را باالتر خواهد برد.

سخنگویوزارتامورخارجه:
عراقچی با مشاوران بایدن ©

تماسی نداشته است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران روز گذشته خبر روزنامه 
نیویورک تایمز درباره تماس سیدعباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران با تیم جو بایدن را ساختگی خواند و گفت: 
خبرسازی های زرد شیوه مرسوم برخی رسانه ها 
به ویژه در این روزها شــده است. به گفته سعید 
خطیب زاده، این خبر مربوط به اول هفته و کاماًل 

ساختگی است. 
وی گفــت: این دســت رســانه ها از این پس از 

این گونه اخبار هر روز بیشتر خواهند ساخت.
نیویورک تایمز در گزارشــی در 17 نوامبر مدعی 
شــده بود معاون وزیر امــور خارجه ایران تالش 
کرده بود از طریق میانجی ها با مشاوران جو بایدن 
ارتباط برقرار کند. به نوشــته این روزنامه عباس 
عراقچی تالش کرده از طریق واســطه هایی این 
پیام را به بایدن منتقل کنــد که آمریکا قبل از 
شــروع هرگونه مذاکره، باید بدون پیش شرط به 

برجام بازگردد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

کار داعش در عراق 
داشت تمام می شد. 
تنها شرق سوریه 
در اختیار این گروه 
بود. حاج قاسم 
تصمیم گرفت با 
این عملیات عالوه 
بر نابودی حکومت 
داعش، نگذارد 
سناریو آمریکایی ها 
پیاده شود

بــــــــرش
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 تســنیم  آیین الحاق »ناو اقیانوس  پیمای 
شــهید رودکی« به نیروی دریایی ســپاه،  با 
حضور سرلشــکر پاسدار حســین سالمی، 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
و جمعی از مقامات و مســئوالن  لشکری و 

کشوری برگزار شد.
نــاو اقیانوس پیمای شــهید رودکی شــناوری 
سنگین، چندمنظوره و دوربرد است که قابلیت 
حمل و عملیاتی کردن انــواع هواپیما، پهپاد و  

سامانه های موشکی، پدافندی و راداری را دارد.
 این ناو با تناژ 12هــزار تن و طول 1۵0 متر و 
عرض 22 متر دارای رادار آرایه فازی سه بعدی، 
موشک های ســطح به سطح، ســطح به هوا، 
ســامانه های مخابراتی یکپارچۀ بسیارپیشرفته 
جنگال و موشــکی سوم خرداد با قابلیت حمل 
بالگردها، پهپادها و شــناورهای عملیاتی است 
که همه آن ها از تولیدات داخلی است و توسط 
جوانان متخصــص مؤمن انقالبــی طراحی و 

عملیاتی شده است.
 ناو سنگین رزمی، اطالعاتی و پشتیبانی شهید 
رودکی به مثابه یک شهر دریایی متحرک است 
که با تمام تجهیزات و امکانات الزم، آماده انجام 
مأموریت های اقیانوســی با ایجاد امنیت پایدار 
خطــوط مواصالتی دریایی و کمک رســانی به 
ناوگان تجاری و صیادی جمهوری اســالمی و 

کشورهای منطقه ای است.

با پیوستن این شــناور سنگین به ظرفیت های 
نیروی دریایی ســپاه، مأموریت دریادالن سپاه 
برای حضــور مقتدر در آب های دوردســت، از 

پنجشنبه آغاز شد.

سرلشكر سالمی: برای دفاع از منافع »
حیاتی خود به جغرافیای خاصی محدود 

نیستیم
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
مراسم  الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به 
نیروی دریایی سپاه، این رخداد مهم را رقم زننده 
روزی فراموش نشــدنی و تاریخی برای این نیرو 

توصیف و تصریح کرد: اطمینان داریم آنچه امروز 
در نیروی قدرتمند و مســتحکم دریایی سپاه 
اتفاق می افتد، امتداد نگاه عمیق و راهبردی رهبر 
معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا حضرت 

آیت اهلل العظمی امام خامنه ای است.
سرلشکر حسین سالمی با تأکید بر اینکه برای 
دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود به جغرافیای 
خاصی محدود نمی شــویم، گفت: اگر کسانی 
بخواهنــد منافع ایــن ملت و کشــور بزرگ را 
تهدید کنند، مطمئناً نقطه امنی در سیاره زمین 

نخواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: بارها اعالم کرده ایم راهبرد 

ما همواره دفاعی است. به این معنا که هرگز در 
ابتدا تهدیدی برای هیچ کشوری نیستیم؛ اما این 
راهبرد دفاعی همواره با تاکتیک های تهاجمی 
همراه است. به این معنی که اگر دشمنان ما را 
تهدید کنند و یا بخواهند عمل تهاجمی انجام 
دهند، ما سراسر تهاجمی می شویم و این معنای 
کاملی از راهبرد دفاعی ماست و برای تحقق آن 

مجدانه تالش می کنیم.

دریادار تنگسیری: ناو شهید رودكی با »
انواع سالح های بومی تجهیز شده است

 فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در این مراسم 
گفت: سیادت دریایی امروز حق ما و هر کشوری 
اســت. حضور و مأموریت های ما در فراساحل و 
اقیانــوس هند حق ما و تحقــق آن به معنای 

سیادت دریایی است.
دریــادار پاســدار علیرضا تنگســیری از ناو 
اقیانوس پیمــای شــهید رودکی بــه عنوان 
شناوری که به انواع سالح ها تجهیز شده است 
نام برد و گفت: این شــناور سنگین، پیام آور 
صلــح و دوســتی و برادری و امنیت اســت؛ 
قابل قبول نیســت که کشــتی های تجاری و 
نفتکش های مــا در دریاهای آزاد مورد تهدید 
قرار گیرند یا اتفاقی برای امنیت آن ها بیفتد. 
تأمین امنیت این کشتی ها به عهده ماست و با 

اقتدار آن را به انجام می رسانیم.

گزارش

الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه

فرماندهکلسپاه:برایدفاعازخودجغرافیانمیشناسیم

 ایسنا   رئیس جمهور حمل و نقل را از پایه ها و ارکان جهش 
تولید، توسعه کشور و گسترش گردشــگری و روابط با جهان 
دانســت و تأکید کرد: افتتاح پروژه هایی در این حوزه به ارزش 
بیــش از 3 هزار و 143 میلیارد تومان در یک روز، بیانگر توجه 

ویژه دولت به این بخش با اهمیت است.
حسن روحانی گفت: خباثت دولت آمریکا موجب شد نوسازی 
ناوگان حمل و نقل کشور کند شود. دولت آمریکا تالش زیادی 

کرد راه های اصلی ترانزیت منطقه از ایران عبور نکند.
وی در مراســم افتتاح پروژه های وزارت راه و شهرسازی با بیان 
اینکه افتتاح آزادراه برای صنعت حمل و نقل اهمیت زیادی دارد، 
اعالم کرد: ترانزیت از شــمال به جنوب و از شرق به غرب برای 
اقتصاد و سیاست خارجی ما مهم است، اما یکی از شقاوت ها و 
توطئه های آمریکا این است که راه های ترانزیت منطقه از ایران 
عبــور نکند. در این زمینه هم تالش زیادی کردند، اما موفقیت 

زیادی به دست نیاوردند. در حال حاضر روزانه 14 هزار پرواز از 
آسمان ایران انجام می شود.

 رئیس جمهور با بیان اینکه پروژه هایی که امروز افتتاح شــد 3 
هزار میلیارد تومان ارزش دارد، گفت: مسئله حمل و نقل برای 
ما مهم اســت. دولت در ترانزیت، ریل و نوسازی ناوگان هوایی 
اقدام های مهمی انجام داده اســت و 9 پــروژه بزرگ آزادراهی 

امسال و سال آینده در دستور کار دولت قرار دارد.

خبر

روحانی در مراسم افتتاح پروژه های وزارت راه و شهرسازی : 

روزی14هزارپروازازآسمانایرانانجاممیشود
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 مشارکت 5هزار دانش آموز مدارس امام رضا)ع( در دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی   آستان:   مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی از مشارکت 5 هزار دانش آموز مدارس امام رضا)ع( در 
جشنواره کتاب خوانی رضوی خبر داد. حسین باغگلی با بیان اینکه این جشنواره با استقبال والدین، دانش آموزان و دبیران آموزشی مدارس امام رضا)ع( همراه شده، افزود: 5 هزار دانش آموز دختر و پسر مدارس 

امام رضا)ع( در دهمین دوره برگزاری جشنواره ملی کتاب خوانی رضوی شرکت کرده اند. جشنواره ملی کتاب خوانی رضوی هر ساله با هدف نشرفرهنگ ناب رضوی برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
یک پژوهشگر تاریخ معاصر:

واقفان آثار فرهنگی، راه حاج حسین آقاملک را ادامه دادند ©
آستان: پژوهشــگر تاریــخ معاصر در 
نشســت مجازی »وقــف دانایی برای 
مانایی فرهنگ و معارف« که با مشارکت 
کتابخانه و موزه ملــی ملک در تهران 
برگزار شــد، گفت: بســیاری از واقفان 
و اهداکننــدگان آثــار فرهنگــی، راه 
حاج حســین آقاملک را در وقف ادامه 
دادند. این نشســت تخصصی در ادامه 

برگزاری ویژه برنامه های هفته کتاب مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با همکاری 
خانه کتاب و ادبیات ایران به روایت نصراهلل حدادی؛ پژوهشــگر تاریخ معاصر و 
تهران شــناس و پیمان سمندری؛ کارشناس ایران شناسی و کتابدار این مؤسسه 
روز گذشــته به صورت زنده از صفحه اینستاگرام خانه کتاب برای عالقه مندان 
پخش شد.نصراهلل حدادی در این نشست مجازی با اشاره به پیشینه تاریخی رشد 
علم و فرهنگ در ایران ابراز کرد: در ادوار گذشــته قدرتمندان زمانه؛ افراد نخبه، 
دانشمندان و هنرمندان جامعه را به طرف خود می کشیدند چنان که علم، آگاهی 

و فرهنگ در اختیار طبقه خاصی از جامعه یعنی درباریان بود.
وی ادامه داد: همچنین در گذشــته اگر کتابخانه  عمومی در کشور وجود داشت 
متعلق به بزرگان، سالطین و قدرتمندان بوده و در این بین تنها استثنا، کتابخانه 

آستان مقدس علی بن موسی الرضا)ع( بود.
این پژوهشگر گفت: مردم در کشور به تدریج متوجه اهمیت سوادآموزی و کتاب 
در جامعه می شوند به طوری که پس از انقالب مشروطیت، نهضت مدرسه سازی و 
بسترسازی برای ترویج علم و آگاهی در کشور آغاز می شود و مدارس و کتابخانه ها 

به سمت مردمی شدن پیش می رود.
حــدادی اضافه کرد: پس از مردمی  شــدن علم در جامعه، بســیاری از بزرگان 
فهمیدند که به جای آب انبار و قنات می توان بیمارستان و مدرسه هم وقف کرد. 
به عبارتی دیگر، نیکوکاران همچون حاج حسین آقاملک، متوجه اهمیت حفظ 
و صحه )بهداشــت و سالمتی( مردم برای فراگیری علم و همچنین نشر معارف 
در جامعه می شــوند. وی گفت: با گســترش صنعت چاپ در ایران، بسیاری از 
بزرگان و شــخصیت ها وصیت می کنند تا کتاب های آن ها به مراکزی همچون 
کتابخانه ها اهدا و وقف شــود.وی ادامه داد: حاج حســین آقاملک به خریداری و 
گردآوری مجموعه میراث ایرانی اعم از کتاب، سکه، تمبر، تابلو نقاشی و... پرداخت 
و خودش را تنها به جمع آوری نســخه ها و رساله های خطی محدود نکرد. وقف 
مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک بر آستان قدس رضوی نیز نشان دهنده عمق، 

وسعت و تمایز اندیشه و تفکر او با دیگر واقفان است.
حدادی با اشاره به وجود بخشی از میراث فرهنگی ایران در کتابخانه ها و موزه های 
خارج از کشــور گفت: ارزش اقدام نیک حاج حسین آقاملک در 100 سال آینده 
بیشتر مشخص می شود و مردم ایران متوجه پشتوانه فرهنگی کشور شان خواهند 
شد.پیمان سمندری نیز نکاتی درباره تاریخچه شکل گیری کتابخانه و موزه ملی 
ملک و وقف آن، رشــد بی سابقه اهدای مجموعه آثار فرهنگی به این موقوفه در 
سال های اخیر، رویکردهای نوین مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در برگزاری 
برنامه هــای خود، ایجاد تاالرهای موزه ای جــذاب از نفایس کتابخانه ای در این 

مؤسسه و وجود کتابخانه های وقفی متعدد در کشور بیان کرد.
اهل کتــاب و کتاب خوانی می توانند برنامه های مجازی هفته کتاب مؤسســه 
malek_ کتابخانه و موزه ملی ملک را از طریق حساب اینستاگرام آن به نشانی

museum_library دنبال کنند.

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
برتر و جذب  استعدادهای  اهمیت شناسایی  بر 
نخبگان در راستای فراهم آوردن رشد و تعالی هر 
چه بیشتر آنان، گفت: جذب منابع انسانی نخبه و 
استعدادهای برتر و فراهم آوردن شرایط استفاده 
حائز  بسیار  قدس  آستان  در  آن ها  ظرفیت   از 
اهمیت است؛ این دستگاه مقدس باید به مرکزی 
و  انقالب  برای  نیرو  کادرسازی  و  پرورش  برای 
شود.حجت االسالم  مبدل  اسالمی  مقدس  نظام 
والمسلمین احمد مروی در جلسه شورای معاونین 
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی که 
شد،  برگزار  رضوی  مطهر  حرم  والیت  تاالر  در 
اظهار کرد: آستان قدس رضوی به عنوان نهادی 
موقوفاتی وظایف مهم صیانت از موقوفات، اجرای 
کامل نیات واقفان و افزایش بهره وری موقوفات را 
برعهده دارد.وی بنیاد بهره وری موقوفات را مرکز 
وقف  در حوزه  آستان قدس  وظایف  انجام  ثقل 
بیشتر حسن  تأثیرگذاری  به  اشاره  با  و  معرفی 
عمل در بهره وری مناسب از موقوفات نسبت به 
اقدام های تبلیغاتی و رسانه ای برای توسعه فرهنگ 
وقف در جامعه، تصریح کرد: ارتقاي بهره وري در 
موقوفات و استفاده مناسب از منابع وقفي، موجب 
می شود مردم به اهمیت و تأثیرهای مبارک وقف 
در جامعه بیشتر پي ببرند و در نتیجه انگیزه برای 
یابد.حجت االسالم والمسلمین  افزایش  نیز  وقف 
مروی با تأکید بر نقش مهم مدیریت حاکم بر بنیاد 
بهره وری موقوفات بر افزایش یا کاهش سرمایه 
اجتماعی آستان قدس، بیان کرد: آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی به موقع، صحیح و مناسب نسبت 
به اقدام های حوزه موقوفات و خدمات انجام شده 
می تواند موجب اعتمادسازی در جامعه، ارتقای 
سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ نذر و وقف شود.

 بنیاد بهره وری موقوفات پیاده نظام »
آستان قدس در جنگ اقتصادی

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به شعار سال 
»جهــش تولید« و ضرورت نقش آفرینی آســتان 

قدس در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، ابراز کرد: 
امروز ما در یک جنگ ســخت اقتصادی هستیم، 
پیاده نظام آســتان قدس در این جنگ اقتصادی؛ 
بنیاد بهره وری موقوفات است، بنابراین این بنیاد 
باید بتواند در حد امکانات و مقدورات در راستای 
تحقق »جهش تولید« و اقتصاد مقاومتی در کشور 

نقش آفرینی کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه بنیاد 
بهره وری موقوفات باید راه هایی برای کسب درآمد 
پیدا کند که عامه مردم نیز منتفع شــوند، افزود: 
آستان قدس در تمام حوزه ها از جمله اقتصادی، 
باید در چارچوب شرع و آموزه های حضرت رضا)ع( 
و ائمه اطهار)ع( حرکت کند، کســب درآمد باید 
ناشــی از کار واقعی باشد، برخی ممکن است در 
مدت زمان کوتاهی با حیله و شیطنت بر بازار تأثیر 
 بگذارند و درآمدهای میلیاردی کسب  کنند، اما این 
درآمدها واقعی و حالل نیســت، کسب درآمد در 
دستگاه حضرت رضا)ع( باید از طریق کار واقعی و 

در چارچوب شرع باشد.

ضرورت توجه به اشتغال جوانان»
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه از مدیران 
بنیاد بهره وری موقوفات خواســت در راســتای 
افزایش فرصت های شغلی برای جوانان تمام تالش 
خود را به کار گیرند و ابراز کرد: در حوزه هایی که 
منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شود به 
سود حداقلی قانع  هستیم، تحقق اشتغال جوانان 
برای ما سود اســت؛ در دستگاه حضرت رضا)ع( 

نباید هیچ گاه از نگاه انسانی غافل شویم.
وی با اشــاره به درخواست های اشــتغال که از 
ســوی جوانان تحصیل کــرده دریافت می کند، 
ابراز کرد: گاهی افرادی به ما مراجعه می کنند و 
خواستار شغل هستند، این افراد را باید به چشم 
فرزندان، برادران و خواهران خود بنگریم؛ آیا اگر 
فرزندان ما بودند نسبت به ایجاد شغل برای آن ها 
بی تفاوت بودیم؟ باید به میزان امکانات، برای ایجاد 

فرصت های شغلی بیشتر تالش شود.

تولیدات آستان قدس باید »
دارای کیفیت ممتاز باشند

حجت االسالم والمسلمین مروی 
در بخــش دیگری از ســخنان 
خود بر ضرورت توجه به ارتقای 
کیفیت کاالهای تولیدی تأکید و 
عنوان کرد: محصوالت تولیدی 
شرکت های آستان قدس ضمن 
ممتاز  کیفیت  از  برخــورداری 
ابتکار، نوآوری  از  باید برخوردار 
و خالقیت باشــند، بــه دنبال 
تولید محصوالت لوکس نیستیم 
اما محصــوالت تولیدی ما باید 
باالترین کیفیت را داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی تسریع فرایند وقف و 
استفاده از روش های نوین مانند وقف مشارکتی و 
وقف سهام را از دیگر نکات مهم در توسعه فرهنگ 
وقف معرفی و ابراز کرد: برداشتن موانع انجام وقف 
برای واقفان، بهره برداری از زمین های رها شده و 
تعیین تکلیف متصرفــان اراضی موقوفه از دیگر 

مواردی است که باید به آن توجه شود.

ضرورت توجه به »
ظرفیت های صادراتی آستان 

قدس
حجت االسالم والمسلمین مروی 
همچنیــن از اهمیــت توجه به 
صــادرات به ویــژه در بازارهای 
کشــورهای همســایه یاد کرد 
و با بیــان اینکه باید در ســبد 
صادرات کشــور سهمی داشته 
باشــیم، اظهار کرد: محصوالت 
غذایی آســتان قدس نشــانی 
معتبر و شــناخته شده  است و 
بسیاری از مسلمانان کشورهای 
اسالمی از روی ارادت به ساحت 
شــریف حضرت رضا)ع( عالقه مند به استفاده از 
آن ها هســتند و می توانیم این محصوالت را به 
کشــورهای مختلف صادر کنیم.وی با اشاره به 
اهمیت توجه همزمان به مزیت های آستان قدس 
و نیازهای کشــور در عرصه های مختلف، اظهار 
کــرد: باید به عرصه تولید و تأمین نیازهای مهم 
کشــور به ویژه حوزه هایی که بخش خصوصی 

حاضر به ریسک نیست وارد شویم، حتی اگر سود 
اقتصادی ناچیزی داشته باشد، ما اعتقاد داریم که 
اگر در راســتای منافع عامه کشور حرکت کنیم 

خداوند برکت آن را خواهد داد.

شفاف سازی موقوفات و گزارش دهی به مردم»
وی با تأکید بر اهمیت شفاف سازی و گزارش دهی 
بــه جامعه، اظهار کرد: مردم باید بدانند آســتان 
قدس چه میزان درآمد موقوفاتی داشته و در چه 
مسیری هزینه شده اســت، باید برای تحقق آن 

حتماً برنامه ریزی شود.
تولیت آســتان قدس رضــوی همچنین نظارت 
صحیح، برخــورد قاطع با متخلفــان و توجه به 
انتصابات صحیح بر اساس شایستگی و تخصص 
را مورد تأکیــد قرار داد و گفــت: باید با ضوابط 
اداری و نظارت مســتمر و دقیق از بروز جرایم و 
مفاسد اداری پیشگیری شود، ما قدردان کارکنان 
قانون مداری که مخلصانه کار می کنند هستیم اما 
با متخلفان به ویژه مدیران متخلف باید قاطعانه 
برخورد شود. همچنین مدیران بایستی برای خود 
عیونی داشــته باشــند و فضای مجازی ظرفیت 

مناسبی را در این عرصه به وجود آورده است.

ضرورت جذب نخبگان در آستان قدس»
همچنین  مروی  والمســلمین  حجت االســالم 
بــر ضرورت جــذب نخبگان در آســتان قدس 
تأکید کرد و گفت: جذب منابع انســانی نخبه و 
استعدادهای برتر و فراهم آوردن شرایط استفاده از 
ظرفیت  آن ها در آستان قدس بسیار حائز اهمیت 
است، این دســتگاه مقدس می تواند به مرکزی 
برای پرورش و کادرســازی نیــرو برای انقالب و 
نظام مقدس اسالمی مبدل شود.گفتنی است، در 
ابتدای این دیدار دکتر مالک رحمتی، رئیس بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی گزارشی 
از اقدام های مجموعه متبوع خود ارائه و در ادامه 
تعدادی از مدیــران و معاونان این بنیاد به بیان 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

آگاهی بخشی و 
اطالع رسانی صحیح 
نسبت به اقدام های 

حوزه موقوفات و 
خدمات انجام شده 

می تواند موجب 
اعتمادسازی در 
جامعه  و توسعه 

فرهنگ نذر و وقف 
شود

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین مروی تأکید کرد

آستان قدس  وکادرسازی  برای انقالب اسالمی با جذب حداکثری نخبگان

خـــبر

سرزمین آفتاب
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 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی    »از قراری که 
نوشته بودند در یازدهم شهر جمادی الثانی، شخصی از زوار 
خراسان ناخوش شده و مشرف به موت گردیده است، کسان 
او از مشاهده حالت احتضارش، بنای گریه و زاری گذاشته اند. 
مادرش از روی کمال اعتقاد به اعجاز جناب امام همام علی بن 
موسی الرضاعلیه السالم متوسل آن بزرگوار شده... و از اعجاز 
آن بزرگوار و حسن عقیده ضعیفه مزبوره، حالت احتضار آن 
شخص مریض به صحت مبدل شده و از جای خود حرکت 
کرده است...« این ها بخشی از مطالب چاپ شده در شماره 
66 روزنامه وقایع اتفاقیه است که برای نخستین بار در تاریخ 
مطبوعات کشور خبری درباره آستان مقدس حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع( در روزنامه ها به چاپ رسانده است. 
پنجم ماه ربیع اآلخر، مصادف با انتشار این نخستین روزنامه 
فارسی زبان ایرانی است که به توصیه میرزا تقی خان امیرکبیر 
در سال1267 هجری قمری در ایران منتشر شد. نسخه های 
تاریخی روزنامه وقایع اتفاقیه به همراه انبوهی دیگر از اسناد 
تاریخــی مطبوعات ایران زمین در مرکز اســناد حرم مطهر 

رضوی نگهداری می شود. 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضــوی با بیــش از 30 میلیون مــدرک اطالعاتی از جمله 
آرشیو روزنامه ها، نشریه های ادواری و... یکی از بزرگ ترین و 
مهم ترین آرشیوهای کشور از نظر تعداد عناوین مطبوعاتی را 
در اختیار دارد. به همین بهانه به سراغ رئیس اداره مطبوعات 
در مدیریت امور اسناد و مطبوعات این سازمان رفته و با وی 
به گفت وگو نشستیم. »ابراهیم حافظی« که کارشناس ارشد 
کتابداری و  اطالع رسانی است از چاپ اخبار »والیت خراسان« 
و »آستانه مقدسه رضویه« در این روزنامه تا اقدام های این اداره 

در روزهای کرونایی با ما سخن گفت.

چــه تعــداد نشــریه از چه   
تاریخی در آرشیو اداره مطبوعات 
مدیریت امور اســناد و مطبوعات 
آســتان قدس رضوی وجود دارد؟

بیش از 33 هزار عنوان در این قســمت 
آرشیو شــده که شــامل قدیمی ترین 
روزنامه چاپ ایران با نام »روزنامه وقایع 
اتفاقیه« مربوط به ســال 1267 هجری 
قمری تا بسیاری از نشریاتی که در حال 
حاضر چاپ می شوند است. این مجموعه 
به عنوان یکی از بزرگ ترین آرشیوهای 
مطبوعاتی ایــران و البته به عنوان تنها 
آرشــیو بزرگ در ناحیه شــرق کشور 

شناخته می شود. 
از ویژگی های آن می تــوان به مواردی 
همچون آرشــیو بیش از 2هزار و 500 

عنوان نشریه چاپ خراسان)رضوی، شمالی و جنوبی(، جذب 
بیش از 9هزار عنوان نشریه دانشجویی، جذب بیش از 4هزار 
عنوان نشــریه مربوط به پیش از دهه 60، بزرگ ترین آرشیو 
نشریات خراسان با 2هزار و 800 عنوان ) با 300 هزار نسخه( 
از سال 1318 هجری قمری مطابق با 1279 هجری شمسی 
تاکنون، بزرگ ترین آرشــیو نشریات دیجیتال با 10 میلیون 
نسخه از سال 1252 هجری قمری تاکنون، بزرگ ترین آرشیو 
نشــریات دانشجویی کشور با 9هزار و 200 عنوان )حدود 40 
هزار نســخه( از ســال 1315 هجری شمسی تاکنون، وجود 
کتابخانه تخصصی مطبوعات با بیش از 2 هزار جلد از ســال 
1300 هجری شمسی تاکنون، همچنین دو مجموعه وقفی 
و خریداری شده شامل مجموعه مرحوم استاد محمد گلبن با 

یک هزار و 584 عنوان روزنامه و مجله 
)با حدود 51 هزار نسخه از سال 1267 
هجری قمری مطابق با 1229شمسی( 
دوره قاجاریــه تا ســال 1380 هجری 
شمســی که در ســال 1382 هجری 
شمسی خریداری شد و مجموعه وقفی 
استاد سیدفرید قاســمی با 2هزار و 2 
عنوان مجله و روزنامه شــامل 38 هزار 
نسخه )از سال 1229 شمسی تا 1386 

هجری شمسی( و... اشاره کرد.

و    مــردم  بهره مندی  بــرای 
این  منابع غنی  از  پژوهشــگران 
مجموعه مطبوعاتی و اطالع رسانی 

چه تدابیری اندیشیده اید؟ 
در روزهای کرونا 960 عنوان و 35هزار 
نسخه نشریه جدید به مجموعه آرشیوی این اداره افزوده شده 
است، همچنین نسخه شماری 900 هزار نشریه آرشیوی به 
ســرانجام رســیده و 900 محتوا درباره مطبوعات در فضای 
مجازی و رسانه ها منتشر شــده است، از طرفی دیگر 8هزار 
نسخه نشریه مازاد ســازمان به مراکز آرشیوی اهدا شده و با 
معرفی نشریات در بیش از پنج نمایشگاه مجازی در حوزه های 
موضوعی مختلف ســعی شــده نفایس موجود این اداره به 

همگان معرفی شود. 
در این روزهای کرونایی )از فروردین سال جاری  تا مهر99( 
بیش از هزار نفر از پژوهشــگران از خدمات تخصصی حوزه 
مطبوعات به صورت غیرحضوری مربوط به حدود 100 هزار 
صفحه نشریه در فضای مجازی، سایت سازمان، مدیریت اسناد 

و مطبوعات، شبکه های اجتماعی و به صورت تلفنی استفاده 
کرده اند. البته باید متذکر شوم که خدمات این اداره از سال های 
گذشــته و پیش از شیوع ویروس کرونا نیز به مخاطبان و به 
ویژه پژوهشگران ارائه می شده است. ساالنه حدود 15 هزار نفر 
برای استفاده از آرشیو چاپی و دیجیتال مطبوعات و نشریات 
سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی به این اداره مراجعه 
می کنند که بیشتر آنان دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف 
در رشته های تاریخ، کتابداری، علوم اجتماعی، جامعه شناسی 

و... هستند. 
همچنین برای استفاده از نفایس مطبوعاتی )یعنی نشریات 
قدیمی و منحصر به فرد( این آرشــیو، دانشــجویان مقاطع 
کارشناسی ارشــد، دکترا، محققان و طالب حوزه های علوم 
دینی از سطح دو و سه به باال با ارائه کارت شناسایی معتبر و 
معرفی نامه از دانشگاه و محل تحصیل، سازمان، نهاد و اداره مورد 
نظر )محل کار( و افراد عادی برای استفاده از آرشیو نشریات 
موجود با ارائه کارت شناسایی معتبر و تکمیل فرم مربوط و 
تأیید آن از سوی مدیران مسئول سازمان کتابخانه های آستان 
قدس رضوی می توانند از منابع موجود در این آرشیو استفاده 
کنند. ضمن اینکه برابر مقررات مربوط، ارائه تصویر از نشریات 
و مجالت موجود مطابق دستورالعمل های ابالغی روی حافظه 
جانبی )فلش،CD و...( برای متقاضیان، مقدور و میسور بوده و 
بر اساس دستورالعمل و مقررات سازمان کتابخانه های آستان 
قدس رضوی ارائه خدمات تلفنی و الکترونیکی برای استفاده 
از آرشــیو مطبوعات این اداره با ارسال تصاویر نسخ روزنامه 
یا مجله درخواســتی برای افرادی کــه نمی توانند به صورت 
مســتقیم و حضوری به سازمان کتابخانه ها مراجعه کنند تا 
آنجایی که با ضوابط و مقررات تعیین شــده مغایرت نداشته 

باشد هم فراهم شده است.

گفت وگو
رئیس اداره مطبوعات مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

بارگذاری 100 هزار صفحه نشریات تاریخی در فضای مجازی 
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تاريخ مزايده چهارشنبه مورخ 99/09/05 ساعت 10
آخري�ن مهل�ت ارائ�ه پیش�نهادات : س�اعت 9 صب�ح روز چهارش�نبه 

99/09/05
جهت كس�ب اطالعات بیشتر و دريافت فرم شركت در مزايده با تلفن 
05138421523 تم�اس حاصل و يا به آدرس بل�وار بعثت احمدآباد 
،  بی�ن رض�ا وطالقانی پالك 50  مراجعه فرمايید به پیش�نهادات مبهم – 

مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
س�ازمان موقوف�ات مل�ك در رد ي�ا قبول يک ي�ا كلیه پیش�نهادات 

مختاراس�ت .

) آگهی مزايده  فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری(

سازمان موقوفات ملك

برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی پ���ژو405 مدل 
1390 رن���گ س���فید دو پوشش���ه به ش���ماره انتظامی 
629ه�37 ایران 42  شماره موتور 12490224820 و 
ش���ماره شاسی CE217899 به مالکیت طاهره زلفی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی تاکس���ی دوگان���ه س���وز 1800 
پ���ژو GLXI 405  م���دل 1386 ب���ه ش���ماره موت���ور 
12486178842  و ش���ماره شاس���ی 40446438  به 
شماره انتظامی ایران46 – 822ت11 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط است. ,ع
99
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اص���ل برگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو م���دل 1399 
 ،  95 ج   391 ای���ران   52: انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره موت���ور:181B0123863  ، ش���ماره شاس���ی : 
NAAN11FE5LH300661 متعل���ق ب���ه جن���اب آق���ای 
پوریا جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ,ع
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی،کارت خودرو س���اینا 
م���دل1397 ش���ماره پ���اک 336 م 27 ای���ران74 
ش���ماره موت���ور M15/8727167 ش���ماره شاس���ی 
NAS831100J5812454 ب���ه نام متین تقدیس���ی 
م���ردان  مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باش���د. دی
قو
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س���ند خودرو س���واری  پراید 132 رنگ  سفید روغنی 
م���دل 1390 ب���ه ش���ماره موتور 4444175 و ش���ماره 
شاس���ی S1422290313563 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
314 و 76ای���ران 74 به مالکی���ت زینب زاهدی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ سبز، کارت خودرو و سند خودروی سواری 
پژو 405 مدل 1391 به شماره انتظامی 82 ایران 798 
و 97 و شماره شاسی  NAAM11CA0CR492794  و 
شماره موتور  12491045966  متعلق به آقای محمد 
رضا چابک رشمیجانی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
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س���ند کمپانی موتورس���یکلت به پر م���دل 1395 رنگ 
آبی به ش���ماره موت���ور 0124N54000587 و ش���ماره 
تنه N54AADKDAGMA00701 به ش���ماره انتظامی 
23748 ای���ران 776 به مالکی���ت محمدرضا مرادیان 

برزل آباد  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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که  الذکر  فوق  شرکت  سهامدارن  از  بدینوسیله 
افزوده  ارزش  و  وجه  اصل  دریافت  جهت  کنون  تا 
سهام مراجعه ننموده اند، دعوت بعمل می آید جهت 
انجمن  در  واقع  تصفیه،  هیئت  دفتر  به  امور  انجام 
رضوی  خراسان  تاسیساتی  و  ساختمانی  شرکتهای 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  نمایند.  مراجعه 

سایت www.kh-syn.org مراجعه فرمایند.
هیئت تصفیه

اطالعیه هیئت تصفیه شرکت منحله تعاونی 
تهیه و توزیع کاالی مورد نیاز پیمانکاران 

ساختمانی و تاسیساتی خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنايع 

تولیدات کاغذی خراسان گلريز)سهامی 
خاص( به شماره ثبت 1353و شناسه 

ملی10380131843 

  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
صنایع تولیدات کاغذی خراس��ان گلریز سهامی 
خاص  ثبت شده به شماره ثبت 1353 و شناسه 
ملی10380131843دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان 
سهام شرکت در روز شنبه مورخ 1399/09/15 
راس س��اعت 10 صبح در محل شرکت به نشانی 
مش��هد-قوچان  ج��اده   30 :مش��هد-کیلومتر 
ش��هرک صنعتی طوس، فاز ی��ک، قطعه دوم کد 
پس��تی9185176754 برگزار می گردد، حضور 

بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره
2-س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام باشد 
9ع هیئت مدیره 
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پرون�ده ش�ما به اتهام غیبت غیر موج�ه به صورت متن�اوب از تاريخ 1399/01/01 
لغايت تاكنون در هیات بدوی وزارت خانه متبوع مطرح، با توجه به عدم دسترسی 
مرات�ب به موجب م�اده 73 قانون آيین دادرس�ی مدنی فقط يكب�ار جهت اطالع 
ش�ما آگهی می ش�ود. چنانچه پس از س�ی روز از درج اين آگهی دفاعیه، به نشانی 
ته�ران- خیاب�ان آزادی – تقاط�ع ي�ادگار ام�ام )ره( – وزارت می�راث فرهنگ�ی، 
گردشگری و صنايع دستی –  اداره كارگزينی تسلیم ننمائید طبق ماده 18 آيین نامه 

اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد. 

شناسه آگهی1047748/ م الف2657

آگهی ابالغ اتهام به استناد ماده 73 آيین دادرسی مدنی
سرکار خانم مرجان حمزه ئیان

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان )شعبه سه(
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

با مشارکت خیران و آستان قدس رضوی 

»سفره مهربانی۳« در استان مرکزی گسترده شد©
آستان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
اســتان مرکزی از اجرای طرح ســفره 
مهربانــی3 با مشــارکت 50 درصدی 

آستان قدس رضوی و خیران خبر داد.
محمد بخشی؛ دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان مرکزی اظهار کرد: آستان 
قدس رضوی پیرو فرمایشات مقام معظم 

رهبری، در رزمایش های همدلی و مواسات و پویش کمک های مؤمنانه در کشور 
همواره پیشــگام بوده و تاکنون کانون های خدمت رضوی سراسر کشور خدمات 
ارزنده ای به اقشــار آســیب دیده از کرونا و مردم مستضعف داشته است.بخشی 
در توضیح طرح ســفره مهربانی3 افزود: نحوه خدمت رسانی به فقرا و نیازمندان 
در طرح ســفره مهربانی3 بدین صورت است که بن کارت های اعتباری به ارزش 
4 هــزار و 500 هزار ریال ویژه خرید نــان در اختیار جامعه هدف قرار می گیرد 
که حق برداشــت از این کارت ها روزی 50 هزار ریال است و خانواده ها با تکریم 

می توانند از نانوایی ها نان خریداری کنند.
وی اظهار کرد: بــرای ممانعت از موازی کاری و شناســایی کامل جامعه هدف، 
کانون های خادمیاری محلی، مراکز نیکوکاری کمیته امداد، مؤسسه ها و خیریه های 
مردمی به صورت میدانی وارد عمل شده و فرم های اطالعات خانوارها توسط سامانه 
جامع مستقر در دفتر دبیرخانه پاالیش شده و برای دریافت کارت ارسال می شود.

دبیر کانون های خدمت رضوی در استان مرکزی ادامه داد: سهمیه استان مرکزی 
در مرحله اول طرح، جذب مشارکت خیران و کانون های خدمت رضوی برای هزار 
و 100 کارت بود که به لطف امام رضا)ع( این مقدار به طور کامل جذب شــد و 
آستان قدس رضوی نیز در میزان جذب مشارکت استان، مشارکت داشت.به گفته 
بخشــی ارزش کل کارت های اهدایی در فاز نخست اجرای طرح، افزون بر 495 
میلیون تومان بوده که با مشــارکت 50 درصدی خیران و آســتان قدس رضوی 

تأمین شده است.
وی گفت: توزیع مرحله نخســت بن کارت های اعتباری در استان مرکزی از 24 
آبان ماه 99 آغاز شده و ان شاءاهلل با دریافت سهمیه بیشتر از آستان قدس رضوی 
این روند ادامه خواهد داشت.بخشی ابراز کرد: دبیرخانه  کانون های خدمت رضوی 
در اســتان و شهرســتان ها به کمک کانون های خادمیاری محلی و موضوعی با 
هدف هم افزایی و همراهی با نهادها و ســازمان های حمایتی تالش دارد زیر سایه 
پرمهر امام رضا)ع(، به دور از هر گونه موازی کاری، اقدام های شایسته این نهادها و 

سازمان ها را در راستای محرومیت زدایی تقویت کند.
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رهبر انقالب خواهان احیای علوم عقلی در حوزه است  شبستان: آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی در بیستمین گردهمایی اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی و یازدهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی با اشاره به 
فضای خوب امروز جامعه علمی کشور در حوزه علوم عقلی ابراز کرد: در گذشته بی مهری های زیادی نسبت به علوم عقلی صورت می گرفت ولی امروز در وفور نعمت هستیم تا جایی که رهبر فرزانه انقالب اسالمی نیز اهمیت 

این مسئله را درک کرده اند و بر لزوم توجه به آن تأکید دارند.

شهید سلیمانی یک مکتب فکری است©
اندیشــه: حســین نصیرزاده، عضو 
هیئت علمی دانشگاه در نشست علمی 
و سیاست خارجه«  »شهید ســلیمانی 
گفت: ســردار ســلیمانی نشــان داد 
عرصه  سیاست خارجی تبادل توأم با 
عمل اســت با حفظ روابط، گفتارها و 

معیارها.
محمدعلی فتح الهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل 
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در سخنانی عنوان کرد: اصوالً 
سیاست خارجی برای پیگیری و اهداف یک کشور در عرصه های بین المللی در 
پیش گرفته می شــود. این پیگیری ها گاهی در عرصه  رفت وآمدها و مذاکرات 
مرســوم جریان دارد و گاهی هم به این مسئله عمیق تر نگاه می کنیم که باید 
بسترسازی کنیم و مقدمات فکری و سیاســی امور را فراهم سازیم. گاهی اگر 
بســتر کاری فراهم نباشد، هرچقدر هم در زمینه  سیاست خارجی تالش کنیم 
نمی توانیم نتیجه بگیریم. پس از پیروزی انقالب اســالمی، دشــمنان ما اجازه 
نمی دادند جمهوری اسالمی در بستر بین المللی با همسایگان خود رابطه  متوازن 
و معقولی داشــته باشد و با جنگ هشت ساله و برخی اقدامات تالش کردند در 
سیاست خارجی مان ناکارآمد شویم، اما امام خمینی)ره( در همان جنگ با عراق 
نیز به دنبال پیروزی نظامی نبودند و دید عمیق تری نســبت به انقالب و جنگ 

داشتند.
فتح الهی تأکید کرد: تعابیر و نگاه امام)ره( به دفاع مقدس باالتر از سطح نظامی 
و زمینی بود و بیشــتر بستر فکری و عقیدتی جنگ را دنبال می کردند، به این 
خاطر بود که پس از جنگ هشت ســاله توانستیم سیاست خارجی قابل قبولی 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به پدیده  داعش و جنگ ســوریه ادامه داد: اتفاق مهم منطقه در 
سال های اخیر، جنگ سوریه بود که سردار سلیمانی توانست روسیه را قانع کند 
در جنگ نظامی ســوریه وارد عمل شود و بخشی از کار را دنبال کند. در ادامه 
دولت ترکیه هم از حضور در مذاکرات »آســتانه« اســتنکاف می کرد اما سردار 
سلیمانی توانســت دولت ترکیه را هم پای کار بکشد در حالی که این کشور با 
کشورهای غربی همکاری داشــت. سردار سلیمانی در حوزه  افغانستان و دیگر 
حوزه ها نیز دیپلمات برجسته و فعالی بود و با بستر فکری آمریکا که زور، قلدری، 
تجاوز و ظلم بود، مقابله کرد تا مکتب ســلیمانی در مقابل مکتب نظام سلطه 

ایستادگی کند.
رئیس پژوهشــکده  نظریه پردازی سیاســی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: با اینکه دوران هشت ساله  جنگ تمام 
شــده و رژیم صدام از بین رفت اما بســتر مناسبی برای فعالیت های سیاسی و 
اقتصادی کشــور شکل نگرفت تا اینکه سردار گرانمایه وارد عمل شد و دل های 
منطقه را منقلب کرد. شــاید غلط نباشد بگوییم سردار سلیمانی کار نیمه تمام 
جنگ را تمام کرد. ما در جنگ هشت ساله به خیلی از اهداف خود نرسیده بودیم 
و سلطه  غرب و استکبار اجازه نمی داد کشورهای منطقه پیام انقالب را بگیرند 
تا اینکه شــهید سلیمانی با قطع نکردن ارتباط خود با جنگ و به روزرسانی آن، 
در دو اتفاق بزرگ منطقه به خوبی نقش آفرینی کرد. اکنون هم مردم سوریه و 
عراق پس از بیداری اسالمی متوجه شدند نمی توانند با آمریکا رابطه  خوبی داشته 

باشند و استقالل خود را حفظ کنند.
فتح الهی در خاتمه تصریح کرد: کاری که ســردار سلیمانی با داعش کرد و در 
نهایت شهادت سمبلیک ایشان با ابومهدی المهندس در عراق، برادری دو کشور 
را تثبیت کرد و دل های دو ملت را برای همیشــه پیوند داد و بســتر سیاست 
خارجی ما وارد مرحله  جدیدی شــد، همچنین طبق تعابیری که در بیانیه  گام 
دوم انقالب توســط مقام معظم رهبری آمده است، تحرک جدیدی در منطقه 
شکل گرفت که گســترش سیاسی و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان توسط 
پرچمدار و مالک اشــتر مقــام معظم رهبری نتیجه داد و حاال مکتب ســردار 

سلیمانی یک مکتب فکری است.

3 مبنای آیت اهلل جوادی آملی برای حقوق بشر©
اندیشه: علــی غالمی، استاد دانشگاه 
امام صــادق)ع( در برنامه مصیر درباره 
مفروضات حقوق بشر در منظر آیت اهلل 
جوادی آملی گفت: من پنج فرض در 
نگاه ایشان را می گویم. یک، تفاوت حق 
و حکم است. حق را می توانیم استیفا 
کنیم یا نکنیم ولی حکم الزم اســت 
رعایت شــود. اینجا حقوق بشر ریشه در احکام دارد و قابل تخطی نیستند و 
باید اجرا کنیم. اگر حقوق بشر را بر اساس مصالح بشر تنظیم کنیم، عدول از 
آن معنادار نخواهد بود. دو، در وجود انســان، طبیعت و فطرت وجود دارد که 
در تبیین حقوق بشر باید هر دو دیده شوند. طبیعت فرع و فطرت اصل است. 
سه، مبنای حق، غایی است. اگر بالقوه باشد باید بالفعل کنیم، اگر بالفعل باشد 
باید مراقبت کنیم طبیعت غالب بر فطرت نشــود. چهار، اعتقاد بر اینکه همه 
ابنای بشر وجوه مشترکی دارند. در اصل خلقت، روح، فطرت الهی مشترک و 
یکسان هستند. وجود فطرت منافاتی با اختیار ندارد. پنج، نظام حسن و قبح 
ذاتی و عقلی در جهان وجود دارد. فهم این نظام سبب می شود علل اتفاقات را 

بفهمیم؛ همچنین می توانیم نظام حقوقی ایجاد کنیم.
غالمــی مبانی حقوق بشــر را توضیح داد: مبنا یعنی جایــی که از آن آغاز 
می کنیم. آیت اهلل جوادی آملی ســه مبنا برای حقوق بشــر بیان می کنند؛ 

حیات، آزادی و عدل.
وی در ادامه ســخنانش مبنای حیات را تعریف کرد: حیات حق است و وظیفه 
همگانی است، بنابراین اجازه خودکشی نداریم. حیات مادی داریم که بین نبات و 
حیوان و انسان مشترک است اما حیات معنوی مختص انسان است. جسم انسان 

تابع یک شرایطی است اما حیات معنوی تابع طبیعت نیست.
غالمــی آزادی را توصیف کرد: در بحــث آزادی می گوییم همه انبیا)ع( پیامبر 
آزادی هســتند. آزادی اسالمی به این معناســت که انسان از بندگی غیر خدا 
رها شــود؛ در نگاه غربی رهایی از بردگی هر کس حتی خداوند. اما واقعاً نتیجه 
این نیســت. آزادی تکوینی اختیاری است، آزادی تشریعی می گوید حق برای 

خداست. شرط حیات طیبه آزادی است.
غالمی، عدل را محدودکننده دو مبنای دیگر دانست: عدل در عالم جاری است. 
عدل هر چیزی را سر جای خود قرار می دهد. خطوط عدل در جامعه این است 
که بین سه نیروی انسان تعادل ایجاد شود. اندیشه و علم، کشش و جذبه، دفع 
و رانش. عدل حســن ذاتی دارد. برقراری عدل به عهده حکومت نیســت و به 

خواست مردم است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق)ع( درباره مبادی حقوق بشر گفت: »در 
اینجا می خواهیم ببینیم اولین برونداد آن مبناها چیســت؟ حقوق بشر دو پایه 
دارد. اول آنکه حق، امر پایه دار اســت. بشــر یکسری حقوق ذاتی ثابت دارد که 
رعایت آن سه اثر دارد. یک، منبع حق باید ثابت باشد. مکاتب غربی می گویند 
عرف و عادت منبع حقوق بشر است. این منبع متغیر است و نمی توان با آن حق 
ایجاد کرد. وقتی مقنن هستیم نباید به عرف توجه کنیم اما برای اجرا نیازمند 
عرف و عادت هســتیم. دومین اثر این اســت که باید متناظر کل انسان باشد. 
نمی توان روح را انکار کرد. ســومین اثر این اســت که امور، حسن و قبح ذاتی 
دارد. پایه دوم این است که الزمه حقوق بشر قانون اساسی بشر است؛ اما چنین 

چیزی ایجاد نشده است.
این اســتاد حقوق، منابع حقوق بشر را ذکر کرد: »منابع حقوق بشر یعنی باید 
برای تنظیم حقوق، مســتقیم به آن ها نگاه کرد و توجه داشت. یک، انسان یک 
گوهر ارزشمند است. دو، انسان موجود خداجوست. سه، انسان موجود جاودانه 
است. چهار، مقصد انسان آخرت است. پنج، انسان با هستی پیوند تکوینی دارد. 

شش، انسان حیثیت دوگانه دارد«.
غالمی در پاسخ به اینکه آیا بشر را مسلمان در نظر می گیریم یا حقوق بشر 
را برای همه ادیان می خواهیم، تشــریح کرد: بهترین استدالل این است که 
نمونه یک چیز را نشــان دهیم. اکنون اندیشه غربی، حقوق بشر تولید کرده 
است و قابل مشاهده است. اندیشــه اسالمی هم تولید کرده است. در صدر 
اسالم حقوق بشــری ایجاد شد. برونداد این بود که امیرالمؤمنین)ع( با یک 
یهودی در دادگاه بودند و قاضی یهودی را با اســم و ایشــان را با کنیه صدا 
کردند. امیرالمؤمنین)ع( اعتراض کردند و گفتند باید یکسان باشیم. مواردی 
شــبیه این زیاد اســت. مردم جامعه ممکن است از این حقوق تخطی کنند 
اما باید ببینیم پارادایم حاکمیت که مفســر، مقنن و مجری سیاست هاست، 

چطور برخورد می کند.
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خبر

 شبستان   نشست علمی »مبانی معرفتی و عوامل تمدن نوین 
اسالمی« با سخنرانی حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه عضو 
هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در مدرسه علمیه عباسقلی خان 

برگزار شد.
حجت االسالم خسروپناه در این نشست اظهار کرد: وقتی از تمدن 
صحبت می شود، گاهی تمدن در مقابل فرهنگ است؛ یعنی فرهنگ 
به بخش نرم افزاری دستاورد بشری اختصاص دارد و منظور از تمدن 
بخش سخت افزار دستاورد بشر است و فرهنگ و تمدن در مقابل 
هم قرار دارند؛ یعنی دو چیز هستند، نه اینکه ضد هم باشند. گاهی 
اوقات مقصود از فرهنگ دســتاورد نرم افزاری یا سخت افزاری یک 
جامعه است، از آن جهت که این دستاورد بر جوامع دیگر تأثیرگذار 
است. من فعالً نمی خواهم خودم را درگیر این اصطالحات و معانی 
مختلف کنم. مقصود ما از تمدن هم دستاورد نرم افزاری است و هم 
ســخت افزاری که منشأ پیشرفت جامعه ایرانی اسالمی می شود و 
تأثیرگذار بر جوامع دیگر است. بنابراین همیشه تمدن در بحث ما با 
توسعه و پیشرفت پیوند دارد، هم جنبه نرم افزاری مثل علم و دانش 
را شامل می شود و هم جنبه سخت افزاری یعنی صنعت و فناوری 

را شامل می شود.
وی ادامه داد: تمام حوزه های معیشــتی، سالمت، بازرگانی، تعلیم 
و تربیت، نظامی؛ معنوی، مادی و... مربوط به حوزه تمدن اســت. 
بنابراین حوزه ها و دانشگاه ها که کارشان تولید علم است، مربوط به 
حوزه تمدن است. تمدن، رشد و توسعه و پیشرفت یک جامعه در 
ساحت سخت افزاری و نرم افزاری است. اینکه گفته می شود تمدن 
نوین یعنی نمی خواهیم به تمدنی که در تاریخ اسالم شکل گرفته 
اســت، برگردیم، بلکه تمدن نوین تمدنی اســت که هم از میراث 
گذشــته استفاده می کند و هم گامی جلوتر از تمدن مدرن ایجاد 
می کند. تمدن مدرن از ایتالیا شروع شد و بعد بر سایر کشورها تأثیر 
گذاشت و اآلن آمریکا سردمدار تمدن مدرن است. اآلن ما در ایران 
در حوزه هســته ای متأثر از حوزه مدرن هستیم، در واقع تالش ما 
از این است که از علم مدرن عقب نیفتیم، موشک هایمان دستاورد 
تمدن مدرن است. در حوزه صنایع متعارف زندگی بشر مثل لوازم 

مورد نیاز منزل و خودرو دولتمردان موفق نبودند و عقب افتادند، 
اما در عرصه های دیگر مثل پزشــکی رشد و توسعه داشتیم. خب 
پزشــکی هم همین پزشکی مدرن است. پس چه چیز این تمدن 
اسالمی اســت؟ اینکه همان ادامه تمدن مدرن است، مثل همان 
کاری که چین و ژاپن کرد، اما برخی از مسئوالن ما با عرضه نبودند 

که وسایل معیشتی مردم را فراهم کنند.
مدرس حوزه و دانشــگاه تصریح کرد: تفاوت در دو جهت است: 
یکی در مبانی معرفتی و دیگری در غایت تمدن اســت. مبنای 
معرفتی تمدن مدرن سه تا مبناست: یکی اومانیسم و اصالت انسان 
و بریدن از خداست. شاید یک اومانیست موحد باشد، اما در اداره 
این جهان کاری با خدا ندارد، لذا الزمه اومانیســم دو چیز است: 
یکی اصالت عقل خودبنیاد انسان؛ اینکه انسان از فاعل شناسای 
انسانی استفاده کند و مالک خوب و بد را انسان بداند. پس یکی از 
لوازم اومانیسم عقالنیت خودبنیاد است و اینکه از وحی به عنوان 
منبع معرفتی استفاده نشود. دوم، اصالت این جهان است و اینکه 
آبــادی این دنیا اهمیت دارد و نه ملکوت. این مبنا موجب شــد 
فلسفه های تجربه گرا و عقل گرا و استعالیی شکل پیدا کند؛ یعنی 
تمام فلسفه های غرب سر از نوعی نسبی گرایی درآوردند. در واقع 
امروز نسبی گرایی معرفتی حاکم بر تمدن مدرن است و در اثر آن 
خوب و بد و حق و باطل معنا پیدا نمی کند، لذا دانش معطوف به 
قدرت می شود. دیگر غرب معیارش قدرت است و هرچه قدرت او 

را بیشتر کند مالک است.
وی در ادامــه یادآور شــد: وقتی می گوییم تمدن نوین اســالمی 
مقصودمان این نیست که با دانش غرب مخالف هستیم، مخالفت 
ما در مبنای معرفتی و غایت است. مبنای معرفتی ما نسبی گرایی 
معرفتی نیســت. ما معتقد به معرفت رئالیســم هستیم. عالمه 
طباطبایی متوجه این نکته بود که کلیدی ترین بحث فلسفه رئالیسم 
و ایده آلیسم است. فلسفه های غربی سر از نسبی گرایی درآوردند، اما 
مبنای معرفتی ما رئالیستی است. منبع شناختی هم که معرفت 
صادق و کاذب را از هم تشــخیص می دهد، عقل انسانی است، اما 
یکی دیگرش وحی اســت. بنابراین ما اومانیسم را نمی پذیریم، ما 
معتقد به انســان برای خدا هستیم. الزمه انسان برای خدا عبارت 
اســت از پذیرش منبع عقل و منبع وحی. این عقل و وحی دو بال 
معرفتی برای صعود انســان است. بر این اساس اصالت دنیا را هم 
نمی پذیریم و خیر دنیا و آخرت مورد نظر ماست. شما آیات مربوط 
بــه دنیا و آخرت را مالحظه کنیــد. بنابراین تفکر حکمی مبنای 

خاصی را برای تمدن نوین اسالمی قرار می دهد.
خســروپناه گفت: این تمدن از جهتی با تمدن مدرن درگیر است 
و خودش را با تمدن مدرن تعریف می کند. این تمدن طب مدرن 
را کنار نمی گذارد، اما با افراطی گری نسبت به طب مدرن مخالف 
است. ما عالوه بر طب سنتی باید از طب چینی هم استفاده کنیم. 
در همین مشهد کسی هست که با طب سوزنی بیماران کرونایی را 
مداوا می کند. طب مدرن یا می گوید با دارو ویروس را از بین ببریم 
یا واکسن می زند که بدن مقاوم بشود، اما طب سنتی می گوید باید 
بدن را تقویت کرد تا ویروس اثر نکند. اینها ســه پارادایم مختلف 
اســت. داروی امام کاظم)ع( تقویت بدن می کند، یعنی سلول ها را 
تقویت می کند که در برابر ویروس زمین گیر نشوند. در تمدن نوین 
اسالمی که مالک عقل و وحی است، این طب هم مورد قبول است، 
ولی در تمدن مدرن، خصوصاً تمدن مدرنی که شرقی ها پذیرفتند 
که غرب زده غرب ناشناس هستند و دنبال منافع خودشان هستند، با 
طب سنتی مخالف هستند، در حالی که اآلن آلمان از همه کشورها 

در طب سنتی جلوتر است.

دیدگاه

حجت االسالم خسروپناه:

تمایز تمدن نوین اسالمی و تمدن مدرن در مبانی معرفتی و غایت است

اجتهاد: استفاده از  آی تی نه تنها ضرورت 
دارد بلکه در حد وجوب است؛ چون بدون 
آن شرایط استنباط فراهم نمی شود؛ فضال 
و بزرگان حوزه نیز نگاه مثبتی نسبت به آن 
دارند تنها اشکال، در زمینه محاذیر است؛ 
اگر محاذیر احصا و رفع شود، هیچ صاحب 
نظر حوزوی با آن مخالفت نمی کند؛ البته 
نباید هوش مصنوعی جایگزین فقها شود؛ 
شارع مقدس قول فقها را حجت قرار داده 
اما ابزار را حجت قرار نداده، مگر اینکه یقین 

آور باشد.
امــروزه از هــوش مصنوعی بــه  عنوان 
ابزاری قدرتمند در روند بررسی  تطابق، 
دســته بندی  طبقه بندی، 
و تحلیــل آمــاری و فنی 
اطالعات استفاده می شود؛ 
فناوری  این  اساس  این  بر 
می تواند خدمات شایانی را 
در فرآینــد اجتهاد، تولید 
علــوم اســالمی و نظریه 
پردازی به همراه داشــته 

باشد.
در  اســتفاده  با گســترش 
فنــاوری نویــن آی تــی، 
پژوهشــگران  آشــنایی 
علوم اســالمی نســبت به 
مزیت هــای  و  ظرفیت هــا 
استفاده از هوش مصنوعی و 
چالش های احتمالی پیش رو 
برخوردار  فراوانی  اهمیت  از 
شده است؛ در همین راستا 
نخستین همایش ملی هوش 
مصنوعی و علوم اسالمی در 
آبان ماه در مدرسه علمیه معصومیه)س( 
برگزار شد. »رسا« با آیت اهلل محمدمهدی 
شب زنده دار، عضو فقهای شورای نگهبان 
در خصــوص اســتفاده از فنــاوری  آی 
تی گفتگویی داشته اســت که در آن به 
موضوعاتی ماننــد ورود هوش مصنوعی 
به چرخه تولید علوم اسالمی، مخاطرات 
اســتفاده هــوش مصنوعــی در فرآیند 
اجتهــاد، آینده حوزه علمیــه در به کار 
گیری فنــاوری اطالعــات و دیگر موارد 

پرداخته شده است.

در ابتدا بفرمایید که چقدر با ورود   
هوش مصنوعی به چرخه تولید علوم 

اسالمی موافق هستید؟
مبحثــی در علم اصول وجــود دارد که 
بر اســاس آن تنها پــس از فحص کامل 
می توان به اصــول عملیه و امارات عمل 
کرد؛ بر این اساس هر امکانی که فحص 
فقیه در مســیر اجتهاد را کامل تر کند، 

باید به آن توجه شود.
این شــیوه همواره در میان فقها رایج بوده 
است مثال در گذشته فقها به وسائل الشیعه 
شیخ حر عاملی مراجعه می کردند؛ پس از 
نوشته شدن مســتدرک الوسائل، مرحوم 
آخونــد فرمودند: برای فحص کامل فقهی 

باید به مستدرک نیز رجوع شود.
بنابراین در صورت وجود امکانات جدید، 
بدون اســتفاده از ایــن امکانات فحص 
مجتهد کامل نخواهد بود و نمی توان فتوا 

داد؛ بدون اســتفاده از  آی تی به معنای 
عام خود نیز که شامل ابزارهای مختلف 
می شــود، نمی توان مطلبی را به اسالم 
نســبت داد؛ مثال در زمینه واژه شناسی 
قرآن کریم و روایات با وجود قاموس های 
رایانــه ای فقیه بدون مراجعه به این ابزار 

نباید معنایی را برگزیند.
بر اســاس اصــول مدون حــوزه علمیه 
اســتفاده از ای تی در زمینه های مختلف 
ضــروری اســت و در غیر ایــن صورت 
مسئله فتوا محل اشکال واقع می شود؛ نه 
تنها بهــره گیری از ابزار موجود ضرورت 
دارد بلکــه پــس از باز شــدن راه، باید 

استفاده از آن تعمیق پیدا کند.
حتی اگر حوزه علمیه بتواند در عمیق تر 
و دقیق تر شدن این ابزار موثر باشد؛ این 
کار از بــاب مقدمه واجب، واجب خواهد 
بود؛ اگر از ابزار جدیــد بهره نگیریم در 
درگاه خداوند متعال مســؤول هستیم؛ 
چرا که در این صــورت اجتهادها دقت 
کمتــری خواهنــد داشــت بنابراین از 
فناوری جدید که خداوند به بشر ارزانی 

داشته باید بهره الزم گرفته شود.

حوزه علمیه در زمینه استفاده از   
هوش مصنوعی با چه مخاطراتی رو به 
رو است و چه گام هایی را باید بردارد؟

میزان اعتبــار و حجیت هوش مصنوعی و 
اطالعات آی تی از اهمیت فراوانی برخوردار 
اســت؛ متخصصین امر در ایــن باب باید 
توضیح دهند کــه داده ها در چه حد دارای 
اعتبار هســتند؛ آیا موجب یقین می شوند 
و یا تنهــا احتماالت را در پــی دارند؟ اگر 
خطاها فراوان باشــد و نتوان در حد یقین 
به آن اعتماد کرد و در عین حال عده ای از 
پژوهشگران تنها به آن اکتفا کنند، در درگاه 

خداوند متعال بریء الذمه نخواهند بود.
در عیــن حال هوش مصنوعــی می تواند 
نقش مشــورتی برای فقیه داشــته باشد؛ 
فقیه به عنوان مشورت از هوش مصنوعی 
استفاده می کند و آنچه از این ابزار به دست 
می آورد، در کنار هم قرار دهد و اســتنتاج 
نهایی را که خود انجام می دهد در اختیار 

جامعه قرار دهد.
اما اگر پا فراتر از این گذاشته شود و همه 
محصــوالت هوش مصنوعــی به صورت 

صد در صد پذیرفته شــود، اشکاالتی را 
به همراه خواهد داشــت؛ ممکن اســت 
برخی که در حوزه استنباط اهلیت کافی 
را ندارنــد، اظهار نظر کننــد و این ابزار 
دستاویزی شود که هر فردی خیال کند 
با اســتفاده از هوش مصنوعی می تواند 

نظر اسالم را به دست آورد.
همان طور که هرکسی نمی تواند از ابزار 
پزشکی استفاده کند باید این آگاهی به 
وجود بیاید که اســتفاده از این ابزار کار 
هرکسی نیســت و پیش نیازهای خاص 
خود را دارد؛ بنابرایــن هوش مصنوعی 
تنها به کســی که صالحیت علمی دارد، 

کمک می کند.
در حــال حاضــر آی تی، مشــکالتی را 
در ســطح در دنیا برای دانــش آموزان و 
دانشجویان ایجاد کرده؛ مانع فعالیت ذهنی 
دانش آموزان شــده است؛ حتی برخی از 
آن ها جدول ضرب بلد نیســتد و احترامی 
برای معلم قائل نیستند چون احساس غنا 

از حضور معلم می کنند.
باید دید هوش مصنوعی چقدر در ابداع و 
ایجاد جرقه علمی اثر گذار است؛ کم رنگ 
شدن نقش ذهن و استعداد می تواند یکی 
از محاذیر استفاده از هوش مصنوعی باشد؛ 
نیاز به آیین نامه حدود بهره گیری از آی 

تی داریم تا این مشکالت به وجود نیاید.
تفکر اهمیت فراوانی در مســیر تحصیل 
دارد؛ شــخصی حاشیه مکاسب خود را به 
امام خمینی)ره( هدیه داد؛ امام در جواب 
فرمود اگر تعداد مراجعات من به حواشی 
زیاد شــود، دیگر زمان فکر کردن نخواهم 
داشــت؛ اگر  آی تی فرصــت فکر کردن 
مستقل را از پژوهشگر بگیرد، قهرا به ضرر 

علم خواهد بود.
مشــکل دیگر این اســت ابزارهای جدید 
زمینه دسترسی به ســایر فضاها مخرب 
را نیــز فراهم می کند و می تواند فرصت را 
تبدیل به تهدید کند؛ توجه به جهات مثبت 
و منفی هوش مصنوعی یک امر الزم است.

با توجه بــه تحوالت حوزه علمیه   
پس از انقالب اسالمی افق به کارگیری 

هوش مصنوعی را چطور می بینید؟
اســتفاده از  آی تی نه تنهــا ضرورت دارد 
بلکه در حد وجوب اســت؛ چون بدون آن 

شــرایط استنباط فراهم نمی شود؛ فضال و 
بزرگان حوزه نیز نگاه مثبتی نسبت به آن 
دارند تنها اشکال، در زمینه محاذیر است؛ 
اگر محاذیر احصا و رفع شود، هیچ صاحب 
نظر حوزوی با آن مخالفت نمی کند؛ البته 
نباید هوش مصنوعی جایگزین فقها شود؛ 
شارع مقدس قول فقها را حجت قرار داده 
اما ابزار را حجت قرار نداده، مگر اینکه یقین 

آور باشد.
تلفــن همراه نیز محاذیــری دارد ولی آیا 
می توان گفت نباید از آن اســتفاده کرد؟ 
خیر باید درست اســتفاده شود به عنوان 
مثال تا سن خاصی تلفن همراه به فرزندان 

داده نشود.
از طرف دیگر اگر مخاطبین مراکز علمی 
بدانند که در حوزه علمیه در زمینه تولید 
علم از بهترین و جدید ترین ابزارها استفاده 
می شــود، اطمینان بیشــتری نسبت به 

تولیدات حوزه علمیه پیدا می کنند.
دنیا تشــنه حق اســت و پس از یاس از 
نحله هــای مختلف گوش شــنوایی دارد؛ 
مردم دنیا وقتی بدانند حوزه علمیه با ابزار 
جدید نظر اسالم را در ساحت های مختلف 
بیان می کنــد، اطمینان بیشــتری پیدا 
خواهند کرد؛ استفاده از این ظرفیت، اقبال 
به سوی دین را زیاد می کند و باعث تبیلغ 

و نشر اسالم می شود.
شــاید قبــال در ســاخت های مختلف 
به خاطر نبــود ابزار امــکان اظهار نظر 
نداشــتیم اما اکنون با اســتفاده از ابزار 
جدید می توانیــم در حوزه های معرفتی 

بیشتری وارد شویم.

هوش مصنوعی به عنوان دستیار   
مجتهد در چــه زمینه های می تواند 

موثر باشد؟
 از هوش مصنوعی می توان به عنوان یک 
مشاور اســتفاده کرد؛ اگر فقیه فرصت یا 
امکان مراجعه را نداشــته باشد، می تواند 
از این دســتیار اســتفاده کند؛ مثال فقیه 
می تواند بــه راحتی به کتاب های مختلف 

مراجعه کند.
پس از نــگارش جامع االحدیث شــیعه، 
این کتاب بسیار مورد توجه بزرگان حوزه 
علمیه مانند امام خمینی)ره( آیت اهلل خویی 
و آیت اهلل میالنی قرار گرفت؛ در حالی که 
ظرفیت هایی که هوش مجازی در اختیار 
فقیه قرار می دهد، غیر قابل مقایسه با این 
کتاب است و مســیر را در فرآیند اجتهاد 

بسیار ساده تر می کند.

مدیریت    با  را  علمیه  حوزه  آینده 
آیت اهلل اعرافی در زمینه به کار گیری 

فناوری اطالعات چطور می بینید؟
آیت اهلل اعرافی عالــم فرهیخته و آگاهی 
اســت؛ مدیر حوزه علمیه حتما از کسانی 
 خواهــد بود کــه در رواج بهــره گیری از
آی تی نفش برجسته ای را ایفا خواهد کرد؛ 
در حال حاضر نه تنها نباید به داشــته ها 
در زمینه آی تی بســنده کــرد بلکه باید 
زمینه های جدید نیز ایجاد شــود؛ مراکز 
علمی نیــز باید گام هــای الزم را در این 

زمینه بردارند.

آیت اهلل شب زنده دار مطرح کرد

نقش مشورتی هوش مصنوعی در اجتهاد در گفت وگو با قاسم پورحسن مطرح شد
  تا مقهور فالسفه غربیم ©

درجا می زنیم
ایکنا: از نسبت فلسفه در سنت اسالمی در دوره 
معاصر با اقتضائات و شــرایط روز سه برداشت 
وجود دارد؛ به عبارتی این ســه فهم، کارآمدی 
یا ناکارآمدی فلسفه اســالمی را در مواجهه با 
پرسش ها و معضالت دوره کنونی و آینده را بیان 
می کند. برداشت نخست اینکه، فلسفه اسالمی 
یکپارچه است و این فلسفه از آغاز تاکنون حیث 
انتزاعی داشته و به عبارتی مشغولیاتش ذهنی 
بود و به ممارست فکری اشتغال داشت و چنین 
نیست که در دوره اخیر فلسفه اسالمی توجهی 
به وضع جدید کرده باشد و یا پرسشی را پاسخ 
دهد، بلکه اساساً بنیان فلسفه اسالمی بر رهیافت 
تفکر انتزاعی بنا شد. این دیدگاه واقع بینانه نبوده 
و قابل نقد است. حداقل اینکه فلسفه اسالمی در 
آغاز در فارابی و ابن سینا رویکرد انضمامی دارد و 
توجه به مسئله جامعه، انسان و اخالق مهم ترین 

بنیان تفکر فارابی و ابن سینا را شکل می دهد.

مکتب تهران و توجه به تغییرات فلسفه »
در غرب

برداشت دوم این است که فلسفه اسالمی در دوره 
اخیر به سبب مواجهه با وضع جدید، دگرگون 
شده و شاید بتوانیم بگوییم از زمانی که مکتب 
تهران به وجود آمد، فلســفه اســالمی متوجه 
اهمیت تغییرات بنیادین در فلســفه در غرب 
شد و واکنش هایی را نشــان داد. نمونه بارز آن 
نوشتن »بدایع الحکم« است که پرسش هایش به 
وضع و معضالت جدید برمی گردد. این دیدگاهی 
اســت که خیلــی از محققان در حوزه ســنت 
اسالمی بر آن تأکید دارند و دلیل آنها این است 
که فلسفه اســالمی در دوره جدید به گفت وگو 
با متفکران حــوزه غرب ورود پیدا کرد، آنچنان 
کــه گفت وگوهای عالمه طباطبایــی با کربن، 
گفت وگوهای عالمه جعفری با فالسفه غرب و 
خواندن فلســفه غرب توسط شهید مطهری را 
می بینیم. این دیدگاه یکی از مهم ترین دیدگاه ها 
اســت که فلســفه اســالمی در دوره جدید به 
معضــالت و وضعیت جهان توجه پیدا کرد و از 

لزوم بازگشت به اخالق سخن به میان آورد.
فهم سوم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته 
این است که اساساً فلسفه، چه در حوزه اسالمی 
و چــه در غــرب، به نحوی افراطی از ســاحت 
انضمامِی اخالقی و انسانی فاصله می گیرد و به 
ســوی تفکر عقالنی و ذهنی در حرکت است. 
به عبارتی، مهم ترین دلیل ناکامیابی فالسفه در 
گذشته و اکنون این بود که نتوانستند به اخالق 
و به مناسبات انسانی، همانند بنیان های عقل و 
ذهن توجه کنند؛ مثال بارز آن، نقدی است که 
»لویناس« بر »هایدگر« دارد که بسیار مهم است و 
ایشان عنوان می کند که فیلسوفی مانند »هایدگر« 
که انتظار می رفت در پرتو فلسفه به اخالق و به 
حیث انســانی توجه کند، از آن غفلت ورزیده و 

این مهم ترین نقیصه تفکر »هایدگر« است.
در حوزه فلسفه اسالمی، شاید عالمه طباطبایی، 
عالمه جعفری و شهید مطهری استثنا باشند. به 
عبارتی قابل توجه است که در رأس این مثلث 
عالمه طباطبایی قرار دارد. ایشان بیش از آنکه به 
فربگی عقل توجه کند که می کند، به نیازهای 
بنیادین اخالقی و انســانی توجه دارد و محور 
تأمالت عالمه طباطبایی حتــی در اعتباریات، 
انســان است. معتقد هســتم که این اهتمام و 
توجه، پای در سنت فالسفه اسالمی مانند فارابی 
و ابن ســینا دارد. تفاوت اساسی فلسفه ابن سینا 
با یونان این اســت که ابن سینا قلب فلسفه اش 
را انسان شکل می دهد. به عبارت دیگر، فلسفه 
اســالمی در دوره جدید با منشــأ تفکر عالمه 
طباطبایی یک فلسفه انسان گرا است، البته که 
مرادم اومانیستی نیست، گرچه با آن نسبتی دارد، 

اما مراد اصلی انسان به معنای جامع است.

گفت وگوی عالمه طباطبایی با کربن»
عالمه طباطبایی و عالمه جعفری به مســئله 
اجتماع، اخالق و درد و رنج بشــر بیشتر توجه 
کرده اند و این نگاه نمی تواند با نسبتی که هر دو 
متفکر با دنیای کنونی و با وضع جدید داشتند،  
بی مناسبت باشــد. عالمه طباطبایی بی دلیل 
به گفت وگــوی با »هانری کربن« روی نمی آورد. 
کربن در شــانزده مهر ۱۳۳۸ گزارشی به عالمه 
در باب وضع فکری در اروپا می دهد و عالمه هم 
به گزارش گوش فرامی دهد، اما در پاســخ روی 
مسئله انسان و وضع کنونی انسان توجه می کند 

و متمرکز می شود.
تلقی بنده این اســت که در بازخوانی و فهم 
فلسفه اسالمی در دوره جدید، توجه بنیادینی 
به وجه انسانی تر و اخالقی تر فلسفه اسالمی 
نکردیم و یا حداقل اینکه، توجه ما اندک بوده 
است؛ یعنی هنوز هم در درون مفاهیم ذهنی 
به نحو محــض فلســفه را می خوانیم، البته 
نه اینکــه آنها مهم نباشــند، اما نکته مهم در 
بحث من این است که اگر دیدگاه »لویناس« 
را درســت بدانیم کــه مهم ترین فالســفه 
مغرب زمین مانند »هایدگر« از حیث انســان 
و اخالق غفلت داشتند، در عالمه طباطبایی 
و عالمه جعفری، توجه بنیادینی به اخالق و 
انسان را می بینیم، اما از این حیثیت اخالقی و 
انسانی فلسفه اسالمی غفلت کردیم و اآلن هم 
داریم در دانشــگاه ها و مراکز علمی از عالمه 
طباطبایی حــرف می زنیم، اما عمدتاً مباحث 
ذهنــی را در ایشــان جســت وجو می کنیم. 
عالمه دستگاه های اخالقی در آثار خود عرضه 
می کند که فوق العاده برای بحث اخالق امروز 

مهم است.

گفتوگو

 اگر فقیه فرصت 
یا امکان مراجعه 
را نداشته باشد، 
می تواند از این 
دستیار استفاده 
کند؛ مثال فقیه 
می تواند به راحتی 
به کتاب های 
مختلف مراجعه کند

بــــــــرش
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کالن نگری و آینده نگری می تواند بشر را به آستانه ظهور برساند  مهر: حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، در مراسم دعای ندبه که بدون حضور جمعیت در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد، 
با اشاره به اینکه سیاستمداران آینده نگر می توانند پیشرفت جامعه و سعادت ملت خود را تضمین کنند، گفت: پیشرفت کشور نتیجه آینده نگری و دلیل اصلی مشکالت موجود مربوط به فقدان کالن نگری و آینده نگری است؛ 
همین مسئله کالن نگری است که می تواند بشر را به آستانه ظهور برساند. دغدغه اصلی عالم دینی ظهور است برای همین امام خمینی)ره( می فرمایند مسئوالن کشور اگر به مقدمه سازی و مسئله فرج توجه نکنند، خیانت کردند.

.معارف: اجالسیه مجازی »ذلت تسلیم 
و خیانت به آرمان های اســالم« به همت 
مجمع عمومی جامعه مدرســین حوزه 

علمیه، پنجشنبه در قم برگزار شد.
در ایــن همایــش 
آیت اهلل  بین المللی 
اراکــی،  محســن 
عضو شــورای عالی 
علمیه  حوزه هــای 

با بیان اینکه هویت هر ملت بســتگی به 
میزان قــوه اراده اش در پیگیری مصالح 
و اهدافش دارد، گفــت: امتی که چنین 
اراده ای نداشــته باشد، نه تنها به مقاصد 
خویش دســت نمی یابد، بلکه به تدریج 

نابود می شود.
وی ادامه داد: این اراده مستحکم و پایدار 
که هویت و حیات هر امت به آن بستگی 
دارد، به وســیله عزت و شکست ناپذیری 
در برابر موانع، دشــمن و چالش ها تداوم 
پیدا می کند؛ امتــی که دارای اراده قوی 
است، بدون شک مسیر سرافرازی را طی 

خواهد کرد و به عزت خواهد رسید.
علمیــه  اســتاد درس خــارج حــوزه 
قــم، مقاومــت را تعبیــر دیگــری از 
شکست ناپذیری و عزت اسالمی دانست و 
بیان کرد: مقاومت اسالمی یعنی اینکه ما 
در برابر چالش های داخلی و خارجی اراده 
مســتحکمی داریم که هیچ گاه شکست 
را نمی پذیریم؛ جبهه مقاومت جلوه ای از 

اراده مستحکم اسالم است.
وی با بیان اینکه اســالم بــرای جوامع 
اســالمی عزت و برتری به ارمغان آورد، 
تأکید کرد: بر اســاس آیــات و روایات، 
مؤمنان و مســلمانان و در یک نگاه کلی 
جوامع اســالمی ذلت را نمی پذیرند، زیرا 
پذیرش ذلت با هویت اسالمی همخوانی 
نــدارد؛ آنچه با اســالم ســنخیت دارد، 

استقامت و مقاومت است.
آیت اهلل اراکی با اشــاره به اینکه راهبرد 
اساسی دشمن برای مقابله با دنیای اسالم 
تفرقه افکنی اســت، خاطرنشان کرد: این 
بدان جهت است که ملتی که دچار تفرقه 
باشد، نمی تواند مقاومت داشته باشد، از 
این رو به آســانی شکست خواهد خورد. 
اگــر ملت های منطقه بــا یکدیگر متحد 
شوند و در برابر دشمن مقاومت کنند به 
قدرت نخست جهانی تبدیل خواهند شد.

دشمن در پی تهی ساختن »
نظام اسالمی از فرهنگ جهاد و 

مقاومت است
اســتاد درس خارج حــوزه علمیه قم با 
تأکید بر اینکه دوست پنداشتن دشمنان، 
ملت هــا را به ورطه نابودی می کشــاند، 

بیــان کرد: قدرت اســتکباری را در این 
منطقه تثبیت می کند، بنابراین هر گونه 
ارتباطی با ایــن رژیم غاصب، ذلت مآبانه 
تلقی می شــود؛ ذلت یعنی اینکه ملت یا 
امتی اراده خود را در اختیار دشمن قرار 
دهد و هیچ ملتی که بخواهد زنده بماند و 
پیشرفت داشته باشد، هیچ گاه اراده خود 

را تسلیم دشمن نمی کند.
وی با اشــاره به توطئه دشمن در زمینه 
تهی ســاختن نظام اســالمی از فرهنگ 
جهــاد و مقاومــت تأکید کــرد: امروز 
برخی سعی می کنند فرهنگ ایستادگی 
و مقاومــت را با پدیــده تهاجم فرهنگی 
از ملت ها ســلب کنند؛ امروز دشــمن با 
تهاجم فرهنگی سعی می کند کشورهای 
مسلمان به ویژه ایران اسالمی را از جنگ 
بترســاند و فرهنگ جهاد و مقاومت را از 

آن ها سلب کند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأمین 
منافع ملت های منطقــه را در گرو اراده 
پایدار و مســتقل از اراده دشمن دانست 
و خاطرنشان کرد: امروز برخی در کشور 
همواره دم از صلح و ســازش می زنند و 
مرادشــان از این موضوع تســلیم شدن 
برابر زیاده خواهی های استکبار است؛  در 
ما بر اســاس آموزه های قرآنی صلح طلب 
هستیم، اما صلح طلبی به معنای تسلیم 
شــدن در برابر دشــمن و از دست دادن 

روحیه جهادی نیست.
آیت اهلل اراکــی در پایــان ضمن تبیین 
سرنوشــت شوم مصر در سازش با دنیای 
اســتکبار و با اشاره به اینکه عادی سازی 
روابط هیچ گاه بــه نفع حاکمان مرتجع 
عربــی نخواهد بــود، تصریح کــرد: این 
حاکمان مرتجــع در آینــده ای نزدیک 
نتیجه کار خود را خواهند دید و به ذلت 

بزرگی دچار خواهند شد.
گفتنی اســت؛ از دیگر ســخنرانان این 

اجالســیه، شــیخ عیسی قاســم؛ رهبر 
شــیعیان بحرین و شــیخ نعیم قاســم؛ 
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان بودند که 
در پیام هایی ویدئویی نسبت به نقشه های 
خائنانه دنیــای اســتکبار در منطقه با 
همدســتی حکام مرتجع عربی هشــدار 
دادند و از امت اســالم خواستند با تمام 
وجود پاســدار آرمان فلســطین و قدس 

شریف باشند.

 توسعه طلبی فرهنگی دشمن »
بسیار خطرناک است
علیرضــا  آیــت اهلل 
مدیــر  اعرافــی، 
علمیه  حوزه هــای 
ایــن  در  کشــور 
پیام  با  اجالسیه که 

آیات نــوری همدانی و محمد یزدی آغاز 
به کار کرد، بــا بیان اینکه مراجع عظام،  
علما و حوزه های علمیه از نخستین روزی 
که خنجر بر قلب امت اسالمی وارد شد و 
رژیم جعلی بر قطعه ای از سرزمین اسالمی 
سیطره پیدا کرد، این حرکت متجاوزانه را 
 محکوم کرده اند، گفت: در طول بیش از 
۷۰ سال جنایت این رژیم، فتوای بزرگان 
دین همواره بر حرمــت همکاری با این 
رژیم بوده اســت. از سوی علمای بزرگ 
اهل ســنت از فرق و طوایــف مختلف بر 
ایــن حکم شــرعی و وجوب مبــارزه با 
رژیم جعلی صهیونیســتی تأکید شده و 
فتوا داده انــد و علمای نجف و قم موضع 
واحدی براساس اندیشه فقه اسالمی در 
برابر این پدیده نامبارک داشته و در مقام 
عمل نیز وارد میدان شده اند تا اینکه این 
رســالت به امام راحل و انقالب اسالمی 

ایران و محور مقاومت رسید.
وی افزود: غصب سرزمین مردم مسلمان 
فلسطین که پس از جنگ جهانی صورت 

گرفته، یک غصب بزرگ تاریخی اســت 
و کمتــر از این نوع غصب هــا در تاریخ 
جهان با دامنه وســیع شــاهد هستیم؛ 
بنابراین پدیده اســرائیل، پدیده غصب، 
ســیطره جویی و ظلم و اشغالگری بسیار 
وسیع در تاریخ بشــریت است. از سوی 
دیگر، غصب سرزمین فلسطین، هجوم به 

عزت و کرامت امت اسالم است.
عضو شــورای عالی حوزه علمیه با بیان 
اینکه این موضــوع همچنین تعرض به 
نمادهای دینــی و ارزش هــای متعالی 
امت اســالم و دســت اندازی به قبله اول 
مســلمانان اســت، اظهار کــرد: گرچه 
با وجود انقــالب اســالمی و مجاهدت 
نیروهــای انقالبی امــروز محور مقاومت 
شکل گرفته و این رژیم در درون و بیرون 
در محاصره مقاومت است، ولی توطئه ها و 

اسرائیل  توسعه طلبی های 
همچنان ادامه دارد.

این  گفت:  اعرافی  آیت اهلل 
توســعه طلبی، گاهــی به 
صــورت مــرزی و گاهی 
فرهنگی اســت کــه این 
دومــی بســیار خطرناک 
بنابراین مســئله  اســت؛ 
اهمیت  دارای  فلســطین 
این  اســت؛  فوق العاده ای 
اســت  همان مســئله ای 
که امام راحــل در همان 
انقالب  روزهــای  آغازین 
تأکید کردند و گفتند که 
هرگز اسالم اجازه نمی دهد 
این سرزمین از مسلمانان 
گرفته شــود و دشمن در 

آنجا حاکم شود.
وی بــا بیــان اینکه بعد 
فلسطین،  مســئله  دیگر 
بعد انسانی آن است، بیان 

کرد: امــروز، محور مقاومت 
پدیده جدیدی اســت که اسرائیل را در 
خود محدود کرده و این برای مستکبران 
عالم بســیار سخت است و برای مقابله با 
آن اقدام به طراحــی و تربیت گروه های 
تکفیری و جنگ مذهبی و تخریب چهره 
اســالم و مشــغول کردن امت مسلمان 
بــه یکدیگر کردند و از ســوی دیگر، به 
کشــورهای کوچک و حقیر منطقه فشار 
آوردند تا آن ها را به سمت سازش ببرند.

امام جمعه قم با بیان اینکه به گفته رهبر 
انقالب، همه فلســطینی ها باید در یک 
انتخاب آزاد شرکت کنند تا دولت درست 
و قانونی فلسطینی به وجود بیاید، اضافه 
کرد: همه باید بدانند که ذلت های تسلیم، 

حتماً به نقطه پایانی می رسد.

در اجالسیه مجازی »ذلت تسلیم و خیانت به آرمان های اسالم« مطرح شد

تئوری سازی اسالم منهای مقاومت با برچسب صلح طلبی

برخی در کشور 
همواره دم از صلح 

و سازش می زنند 
و مرادشان از این 

موضوع تسلیم 
شدن در برابر 

زیاده خواهی های 
استکبار است؛ 

ما بر اساس 
آموزه های قرآنی 

صلح طلب هستیم، 
اما صلح طلبی 

به معنای تسلیم 
شدن در برابر 

دشمن و از دست 
دادن روحیه 

جهادی نیست

بــــــرش

کتاب »نظریه اسالمی عدالت ©
اجتماعی« منتشر شد

ایبنا: کتاب »نظریه اســالمی عدالت اجتماعی« 
با ابتنا بــر آرای 6 متفکر حوزه عدالت اجتماعی 
توسط انتشارات دانشــگاه امام صادق)ع( به زیور 
طبع آراسته شد. این پژوهش گروهی، طلیعه ای 
برای گفت وگو و بحث و تبادل نظر عالمانه درباره 

اندیشه اسالم پیرامون عدالت اجتماعی است.
موضوع عدالت اجتماعی، همواره به عنوان یکی 
از اهداف عالی نظام اقتصادی اســالم مطرح بوده 
است. دایره این عدالت بسیار گسترده است و همه 
ابعاد جامعه را شامل می شود که از جمله آن، بعد 
اقتصادی این نوع عدالت است. عدالت اقتصادی در 
این معنا، مشتمل بر عدالت در توزیع فرصت ها، 
امکانات و ثروت در جامعه اســت. از آنجایی که 
اثر حاضر به صورت مســتقیم بــه منابع دینی 
اولیه نپرداخته اســت، بهترین منبع ثانوی برای 
استخراج نظریه اسالمی عدالت اجتماعی، رجوع به 
مجموعه ای از متفکران و اندیشمندانی است که با 
مبنای فکری مشترک، دارای شالوده و نظام فکری 
هستند که بنا به اقتضای حیات فکری و اجتماعی 
خود، بخشــی از نگاه خویش به عدالت اجتماعی 
را به صــورت صریح یا ضمنی بیان داشــته اند.

 این اثر مبتنی بر تبیین و تقریر روشمند اندیشه 
6 متفکر دینی معاصر )حضــرت امام خمینی، 
مرحوم عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید 
صدر، شهید مطهری و آیت اهلل خامنه ای( درباره 
عدالت اجتماعی اســت که پس از بررسی آن ها 
توســط مؤلفان کتاب حاضر، به استخراج نظریه 
عدالــت اجتماعی از خالل آن ها پرداخته شــده 
است. در انتخاب این متفکران تأثیرگذاری آن ها در 
جریان اندیشه اجتماعی اسالمی معاصر، گستره، 
عمق و ســطح مباحث محل توجه بوده است، نه 
جایگاه سیاسی و اجتماعی آن ها. الزم به ذکر است 
هیچ یک از این متفکران را نمی توان نظریه پرداز 
عدالــت اجتماعی به معنای خاص دانســت اما 
همگــی آن ها با شــدت و ضعفی متعرض بحث 

عدالت و به تبع عدالت اجتماعی شده اند.
نقطــه قوت این اثــر، توجه نویســندگان آن به 
مسئله شناسی در حوزه عدالت اجتماعی، آشنایی 
با ادبیات رایج عدالت، ورود به معارف اســالمی از 
سوی آنان و نیز داشتن نیم نگاهی به نظام سازی 
براســاس عدالت اجتماعی است. کتاب حاضر در 
هفت فصل تنظیم و تدوین شده است. در 6 فصل 
ابتدایی، مقوله عدالت اجتماعی در اندیشه 6 متفکر 
مذکور مورد بررســی و واکاوی قرار گرفته است. 
در فصل نهایی نیز بر اساس فراتحلیلی تفسیری، 
تقریری نو از عدالت اجتماعی مبتنی بر اندیشــه 
این متفکران اسالمی معاصر صورت گرفته است. 
نظریه اسالمی عدالت اجتماعی که در فصل آخر 
این کتاب به آن پرداخته می شود حاصل خوانش 
مجزای نظریه های 6 متفکر معاصر دینی به صورت 
مستقل و سپس خوانش جمعی آن ها برای ایجاد 
یک ترکیب و شــکل گیری نوعی نظریه جامع، 

مشترک و یکپارچه است.

کتاب »المستفاد فی االصول« ©
رونمایی شد

معارف: کتاب »المســتفاد فی االصول« شامل 
تقریرات اصولی مرحوم آیت اهلل میرزاعلی فلسفی 
در مراسمی رونمایی شــد. این مراسم به همت 
مدرسه عالی ســطح چهار حوزه علمیه خراسان 
همراه بــا دو نشســت علمی با موضــوع ابعاد 
شخصیتی و مبانی اصولی و منهج شناسی فقهی 
و رجالی آیت اهلل فلســفی با ارائه حجج اســالم 
والمسلمین محسن قدیری و محمدحسن ربانی 

بیرجندی برگزار شد.
آیت اهلل ســیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه 
خراسان در پیامی به این مراسم با اشاره به اینکه 
سنت تقریرنویســی در حوزه های علمیه، شکل 
متحول  شده سنت امالنویسی است که کتاب های 
معروف به »امالی« را در تاریخ فرهنگ اســالمی 
خلق کرده بود، آورده است: نگارش تقریرات علم 
اصول مرحوم آیت اهلل فلسفی در ضمن معرفي و 
تجلیل از مقام واالی ایشــان، تجلیل از مقام علم 

و علم آموزی است. 
وی بــا بیان اینکه مرحوم آقای فلســفي یکی از 
حسنات دهر است؛ یعنی واقعاً شخصیت برجسته  
علمی و عملی ایشان، اگر نگوییم بی نظیر، در بین 
بزرگان کم نظیر اســت، ابراز کرده اســت: درس 
خارج ایشــان در واقع ثمره مجاهدت هاي علمي 
ایشــان و عصاره درس آموزي در محضر بزرگاني 
همچون سیدمحمود شاهرودی، شیخ محمدعلی 
کاظمینــی، آقابــزرگ تهراني، سیدابوالحســن 
اصفهاني و سیدابوالقاسم خویي است که بي شک 

همگي از عالماِن عامِل عصر خویش بوده اند.
آیت اهلل عاملی با اشاره به اینکه آیت اهلل میرزاعلی 
فلسفی، یکی از برجسته ترین درس آموزان مکتب 
آیت اهلل العظمی خوئی)ره( است، می افزاید: کوچ 
علمي ایشــان هم به مشــهد مقدس را مي توان 
جزو دستاوردهاي علمي شان برشمرد آنجایي که 
آیت اهلل میالني اصرار بر ماندن ایشــان در مشهد 
داشتند تا به غناي علمي حوزه کهن خراسان جاني 
صدچندان ببخشند. کتاب »المستفاد في االصول« 
که تقریرات اصولي درس ایشان است، جرعه اي از 
دانش این عالم فرهیخته حوزه کهن خراسان است.
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گفتار

کتابخانه

یادداشت شفاهی
 دکتر محمد محمدرضایی
استاد فلسفه دین دانشگاه تهران

  طاهــره جهان پرور/ پژوهشــگر مطالعات فرهنگی 
جاي هیچ شکی نیست که پیوستگي و اتحاد منسجم از عوامل 
مؤثر در  پیشرفت ملت ها و رمز پیروزی کشورهاي اسالمي است 
و طــرح آن، به معناي صرف نظر کردن از اصول اعتقادي  فرق 
اســالمي و مستمســک قرار دادن صرف مشترکات گروه هاي 
مختلف اسالمي مد نظر اندیشمندان اسالمي نبوده و نیست؛ که 
قطعاً این طرز تفکر و بینش فاقد کارکرد منطقي و عملي است؛ 
بلکه مخلص کالم آن است که به واسطه تأکید بر مشترکات در 
عین داشتن مفترقات، قدرت مقابله با مخالفان و دشمنان جهان 
اســالم را به واسطه همگرایي و وحدت جبهه واحد اسالمي در 
عرصه بین الملل تشکیل داده و موجبات همبستگي و تعالي امت 

اسالم را فراهم آورند.

 ظرفیت های امت اسالم براي تحقق بخشیدن »
به همگرايي ملل اسالمي

فرصت هــا و قدرت هــاي درونــي و بیروني متعــددي توجه 
عالقه مندان به وحدت جهان اسالم را به سوي ضرورت همگرایي 
امت اسالمي جلب کرده است. تجربه تسلط فرهنگي و سیاسي 
کشورهاي غیراسالمي بر مناطق اسالمي، موقعیت ژئوپلتیکي 
و مشــترکات دیني و فرهنگي و اقتصادي کشورهاي مسلمان 
از جمله ظرفیت هــاي مورد نظر براي همــکاري و همگرایي 
کشــورهاي اسالمي در منطقه است و محققان جهان اسالم بر 
این باورند که عمق و پویایي فرهنگ اصیل اســالمي است که 
قدرت الزم را در ایجاد همبســتگي میان کشــورهاي اسالمي 

فراهم  کرده است.
امت اسالم ظرفیت ها و قابلیت هاي قابل مالحظه اي براي محقق 
شــدن همگرایي ملل اســالمي دارد اما بخش دیگر همگرایي 
و وحدت در میان کشــورهاي اســالمي مربوط به دولت ها و 
حکومت هاي اسالمي است که به نظر مي رسد با محدودیت هایی 
مواجه اســت. اندیشــمندان و مصلحان بــزرگ در دوره های 
مختلف، تالش هاي بســیاري را براي همگرایي دنیاي اسالم، 
با وجود چندگانگي و چندمذهبــي گریز ناپذیر انجام داده اند؛ 
مانند برگزاري نشست هاي مختلف با دیدگاه هاي مختلف و از 
منظر نظرهاي متفاوت اما  این نشســت ها و جلسات متعدد و 
متکثر محدود به چند کشــور مشخص اسالمي هستند که به 
دالیل مشــخص سعي بر توسعه و گسترش همگرایي و تالش 
براي وحدتي منســجم را در سر دارند، اما چه باید کرد تا دیگر 
کشورهاي اسالمي نیز پای کار بیایند و از این فرصت در مسیر 
تعالي و رشد وحدت بخش گستره امت اسالمي بهره مند شوند؟

توسعه روابط فرهنگي با ماهیت اسالمي»
براي گســترش ارتباطات جهاني در کشــورهاي اسالمي، 
گفت وگوهــای متفکــران اســالمی در زمینه هــا ی متنوع 
فرهنگي می تواند کارآمدترین و بهترین راهکار برای تبدیل 
فرهنگ مشــاجره و اختــالف به مصالحه و تفاهم باشــد؛ 
بنابراین آنچه مي بایســت بر آن تأکید کــرد، فراهم کردن 
زمینه گفت وگوي فرهنگي و تأکید بر توسعه روابط فرهنگي 
با ماهیتي اســالمي اســت. اگرچه زمینه ســازي الزم برای 
گفت وگوی مستقیم اندیشــمندان و صاحبنظران برجسته 
جهان اســالم فراهم شــده تا گام های مهم و اساســي در 
خصوص وحدت اسالمی برداشته شود، اما هنوز آن وحدت 

و همدلي مورد نظر فراهم نشده است.
از آغاز پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، جمهوري اسالمي همواره 
با تمام توان، نداي وحدت و همبستگی را برای وحدت بخشي به 
امت واحده اســالمي  سر داده  و گام های عملی مهمي را برای 
تحقق این هدف واال و ارزشــمند برداشته است؛ اما آنچنان که 
باید و شاید درباره مبرم ترین نیاز جامعه اسالمي که پرداختن به 
عوامل و عناصر فرهنگي تشکیل دهنده وحدت است، به نتیجه 
مشخص و قابل قبولي نرسیده است. باید مفهوم وحدت و  مراد 
از عوامل و اهمیت و اهداف آن را توضیح داد و بي گمان یکي از 
این راه ها، رفتار مسالمت آمیز با مخالفان و پرهیز از اختالف های 
بي ثمر مذهبي و تحریک احساسات است؛ اما مسئله این نیست.

الزم اســت تا نقطه کور عدم همراهي برخي از کشــورهاي 
اسالمي در این مسیر بررسي شود و این امر تنها از راه جدال 
احســن یا بهره مندي از شیوه گفت وگوي فرهنگي با نخبگان 
اســالمي فراهم مي شود. مقدمه و مسیر رسیدن به اشتراکات 
فرهنگي و کنارگذاري اختالفات و افتراقات، گفت وگوســت و 
ابزاري براي پیوستگی و ارتباط نخبگان فرهنگي مسلمان تا با 
همبستگي فکري فاصله اختالف میان مسلمانان را کم کرده 

و به حداقل برسانند. 

 ضرورت برانگیختن تمايل كشورهاي اسالمي »
به شناخت و فهم يكديگر

بي تردید، نزدیکی و همگرایی نخبگان اســالمی زمینه هموار 
شدن کاهش اختالف های کشــورهاي اسالمي و دستیابي به 
یک وحدت اصولي و هدفمند را فراهم خواهد کرد و دستیابي 
به انســجام اســالمی بدون پرداختن به یک قاعده فرهنگي و 
شکل گیری زیرساختي فرهنگي در کشورهاي اسالمي منطقه 

به مرز عینیت نمي رسد و ممکن نخواهد بود.

برانگیختن کشورهاي اسالمي به منظور تغییر وضع موجود برای 
رســیدن به وضع مطلوب دست یافتنی است و این امر در سایه 
نهادسازی و ایجاد شبکه های قدرتمند نخبگي و ارائه گفتمان 
امت واحد اســالمي حاصل مي شود. مقابله با دشمن مشترک 
تنها هدف گفت وگو نیست؛ بلکه اصل مهم، زندگی مسالمت آمیز 

امت اسالم است.
نخبگان و اندیشــمندان مســلمان در طول ســالیان بسیار 
دستاوردها و خدمات قابل مالحظه اي را به منظور پاسداشت 
تمدن و فرهنگ اســالمي ارائه کرده  اند. ساماندهي نخبگان 
فرهنگي آزاداندیش مســلماني که کلید برقــراري ارتباطي 
مســتمر و پویا در نظام جهاني هســتند و این امر در قالب 
راهبردي فرهنگي قابل تعریف اســت. اندیشــه گفت وگوي 
وحدت بخش فرهنگي با توجه به واقعیت هاي موجود جهاني 
زمینه مناســبي را براي کاوش مشترک در دستیابي به فهم 
و امکاناتي افزون تر فراهم مي کند. با مشــارکت کشــورهاي 
اســالمي در گفت وگویي فرهنگي، اندیشه اي مشترک شکل 
مي گیرد که همــه در کنار همدیگرند نه در مقابل هم. براي 
پیشبرد پیروزمندانه و هدفمند این طرح، ضرورت برانگیختن 
تمایل کشــورهاي اســالمي به شــناخت و فهــم یکدیگر 
مي بایســت مد نظر قرار گیرد و این امر در سایه همکاري و 
همدلي نخبگان فرهنگي کشورهاي اسالمي و تسري فرهنگ 

گفت وگوي فرهنگي در جهان اسالم میسر خواهد بود.

یادداشت

گفت وگوي وحدت بخش فرهنگی در جهان اسالم

اعتقاد به خدا و سبک زندگی موحدانه©
ایکنا: نحوه زندگی انسان به تفکرات فلسفی بازگشت دارد؛ همه انسان ها بر 
اساس سبک خاص خود زندگی می کنند که اگر بررسی شود به دیدگاه های 
فلســفی آن در پشت پرده ســبک زندگی آنان خواهیم رســید؛ یعنی نوع 
زندگی فرد به دیدگاه آن ها درباره جهان، انســان و خدا و رابطه میان آن ها 
برگشت می کند. هر دیدگاه فلســفی را بپذیریم کارکرد فردی، اجتماعی و 
سیاســی آن هم طبیعتاً به دنبال آن بروز و ظهور خواهد یافت. حقوق بشر 
غربی مبتنی بر تفکر متولیان و بنیان گذاران آن نســبت به آزادی و انســان 
است؛ اگر ما درباره آزادی و انسان، دیدگاه متفاوتی را بپذیریم طبیعتاً رفتار 
فردی و اجتماعی ما هم متفاوت خواهد شد. همه داعیه آزادی دارند، آزادی 
هم به انســان بازمی گردد، ولی انســان چه موجودی است؟ آیا انسان تحت 
اشراف مبدأیی متعالی است یا موجودی است که بر اثر تصادف صرف اشیای 

شیمیایی به وجود آمده است؟

هر ديدگاه فلسفی، سبک زندگی خاصی را به دنبال دارد»
پیامبران مبعوث شــدند تا انسان ها را از غل و زنجیر نفس، شیطان، نخوت، 
غرور، سســتی و... آزاد کننــد؛ با وجود این در دنیای کنونی شــاهدیم که 
افرادی با انظار مختلف یکسری قوانین را برای تمشیت امور همه بشر به نام 
حقوق بشــر وضع کرده اند، ولی تعریف آن ها از آزادی جامع و تأمین کننده 

نیاز همه انسان ها نیست. 
هر دیدگاه فلســفی یک ســبک زندگی خاصی را به دنبال دارد؛ از صبح تا 
شــب صدها تصمیم گرفته و بر آن اســاس رفتار می کنیم؛ هر کاری مبتنی 
بر یک تفکر اســت؛ حکم می کنیم که این کار خوب است یا بد و بعد انجام 
می دهیم؛ اگر تحلیل کنیم که چرا یک چیزی خوب اســت و یا بد، باید به 
یک گزاره اساســی در حوزه خوبی و بدی برسیم؛ برخی ممکن است خوبی 
و بدی را از عرف، برخی از عقل، برخی از تمایالت و... بگیرند؛ مثاًل انســان 
لذت طلب این دیدگاه فلســفی را دارد که باید بیشترین لذت را در دنیا ببرم 
و هــر چیزی که این لذت را محدود کرده و از بین ببرد، به عنوان مانع باید 

برداشته شود ولو اینکه خدا باشد.
اگر کسی اعتقاد به خدا و معاد و آینده سعادتمند داشته باشد به نحو دیگری 
ســبک زندگی خود را خواهد چید؛ بنابراین خیلی اهمیت دارد که بهترین 
تفکر فلســفی را انتخاب کنیم؛ برخی معتقدند فلسفه خوب و بد ندارد، ولی 
مطمئنــاً برخی تفکرات متقن تر و معقول تر اســت و باید بهترین را انتخاب 
َِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن  ْر ِعَباِد ال کنیم؛ بنابراین این آموزه قرآنی »َفَبشِّ
أَْحَســَنُه« را باید مدنظر خود قرار دهیم؛ اقوال را گوش کرده و از بهترین ها 
تبعیت کنیم. انســان ها ممکن اســت کارهایی بکنند که موجب پشیمانی 
آن ها شــود؛ این کارها مبتنی بر یک نظر اســت؛ پس ما باید در طول عمر 
تفکری را بپذیریم که وقتی از دنیا رفتیم به خود نهیب نزنیم که چرا خوب 
نیندیشــیدیم و فکر نکردیم اینکه فرموده اند ارزش یک ساعت تفکر از ۷۰ 

سال عبادت بیشتر است، به این دلیل است.

خداوند نخستین كسی است كه انسان را به تفكر می خواند»
هر تفکر فلســفی دنباله های اجتماعی و فردی و سبک زندگی خاصی دارد؛ 
کســانی که فکر می کنند این دنیا توســط خداوند خــالق متعال به وجود 
آمده و انســان، خالقی دارد که هر لحظــه فیض به او از مبدأ خالق صورت 
می گیرد، این اعتقاد فقط اعتقاد به خدا نیست، بلکه سبک زندگی موحدانه 
را برای ما شکل می دهد. باور به اینکه خدا ربوبیت هم دارد و جهان را تدبیر 
می کند، رزق و روزی و آینده انســان به دست خداوند است؛ این خدا حکیم 
است و برای ســعادت ما قوانینی فرستاده که باید از آن اطاعت کنیم و اگر 
فقط از این قوانین اطاعت کردیم به ســعادت می رسیم؛ پس باید توحید در 
اطاعت و عبادت داشــته باشیم. حال اگر فردی معتقد باشد که دنیا و انسان 
محصول تصادف میان عناصر شــیمیایی است و هیچ هدفی از خلقت انسان 
و دنیا در کار نیســت، نحوه تمشیت ما در زندگی دنیوی هم تفاوت خواهد 
کرد. قرآن فرموده اســت که بدترین جنبندگان، کران و الالنی هســتند که 
هیچ تفکری نمی کنند، کســانی که ســخن حق را نشنیده و بر زبان جاری 
نمی کنند؛ براساس آیات سوره مبارکه ملک، انسان وقتی از دنیا رفت و وارد 
جهنم شــد می گوید که اگر من گوش می دادم و یــا تعقل می کردم اکنون 

در جهنم نبودم.
مــا معتقدیم آنکه ابتدا انســان را به تفکر دعوت کرده خداوند اســت؛ این 
آموزه توســط پیامبران صورت گرفته و از موقعی که بشــر پا به هستی نهاد 
از او دعوت به تفکر شــد؛ قرآن در آیات ۱۷ تا ۲۰ سوره غاشیه فرمود: »أََفاَل 
َماِء َکْیَف ُرفَِعْت؛ َوإِلَی الِْجَباِل َکْیَف  یَْنُظُروَن إِلَی اْلِبِِل َکْیَف ُخلَِقْت؛ َوإِلَی السَّ
نُِصَبْت؛ َوإِلَی اْلَْرِض َکْیَف ُســِطَحْت« یا در سوره اسراء، آیه ۳6 فرمود: »َواَل 
تَْقــُف َما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم«؛ بنابراین باید اندیشــه و خردورزی کرده و افکار 
و عقاید متفاوت را بخوانیم تا در پایان عمر حســرت اندیشه و تفکر و رفتار 

خود را نخوریم؛ زیرا پشیمانی سودی ندارد.

فلسفه ای که حکیم را موحد می کند©
در  آملی  جــوادی  آیــت اهلل  حوزه: 
اســاتید  گردهمایــی  یازدهمیــن 
علــوم عقلی که همزمــان با روزهای 
بزرگداشــت عالمه طباطبایی)ره( در 
مؤسسه اسراء برگزار شد، اظهار کرد: 
در هیــچ عصر و مصری علوم عقلی و 
علوم اسالمی مورد حمایت نبود و به 

خصوص علوم عقلی مورد بی مهری قرار می گرفت؛ در دوره هایی که حکومت 
با علوم عقلی همراه شــد، مردان بزرگی رشــد کردنــد؛ اگر حکومت بغداد 
محور علوم عقلی در دوره صادقین)ع( و امام کاظم)ع( شد، زیرا این ائمه)ع( 

شاگردان خود را با براهین عقلی تربیت کردند.
وی ادامه داد: مرحوم مجلســی در بحاراالنوار در خالل مذاکرات علمی امام 
صادق)ع( نقل کرده اســت که امام صادق)ع( فرمود: ارســطو چنین گفته 
اســت؛ این حرمت نهادن به یک حکیم یونانی است؛ استاد ما عالمه شعرانی 
در شــرح اصول کافی مالصالح همین مطلب را نقــل کرده و در عین حال 
آورده اســت که ارسطو کجا و امام صادق)ع( کجا و این فخر ارسطوست که 

نامش بر زبان امام صادق)ع( جاری شده است.
این مفســر قرآن کریم بیان کرد: این میزبانی ائمه)ع( از علوم عقلی ســبب 
شــد تا هیچ کجا از ترجمه آثار عقلی به عربــی نهی نکرده اند، ضمن اینکه 
شــاگردان خود را هم در این مسیر تربیت کردند؛ کندی در عراق فیلسوف 
عرب بود و شاگردانی داشــت، ولی هیچ وقت ندیده ایم که ائمه)ع( آن ها را 
مورد بی مهــری قرار دهند. در دوره صفویه هم چون انس نســبت به علوم 
عقلی و نقلی نشان دادند، شیخ بهایی و مالصدرا پیدا شدند. امروز که حوزه 
قم از نجف و اصفهان باالتر اســت، چه نعمتی باالتر از این؛ اگر اکنون انجام 

وظیفه نکنیم، هیچ عذری نداریم.
وی با بیان اینکه چه زمانی رهبری سراغ داشتیم که این طور از علوم عقلی و 
فلسفه حمایت کنند، گفت: امروز ارتباط ما با حکمت صدرایی تقریباً رسمی 
اســت؛ او تعبیر »االنسان موجود« را دارد؛ میرداماد گفته »العقل موجود« و 
ریشــه این حرف مالصدرا در سخنان میرداماد است؛ این نوع فلسفه حکیم 
را موحد می کند؛ زیرا آن ها انســان و عقل را موجود و ناشــی از فیض الهی 
می دانند؛ این با بیان نورانی امام علی)ع( در نهج البالغه روشــن تر می شود؛ 
ایشــان پس از نقل مســائل توحیدی تعبیر »المسکین رسول اهلل« را دارند؛ 
برخــی در این تعبیر تصور کرده اند که یکی از ویژگی های پیامبر مســکین 
بودن اســت در حالی که  حضرت علی)ع( درصدد بیان این است که فقیری 
که دِر خانه شــما آمده، خدا او را فرســتاده اســت؛ یعنی مسکین رسول و 

فرستاده خداست.
آیت اهلل جوادی آملی در پایان افزود: »المســکین رسول اهلل« هم اختصاص 
به رســول اللهی مسکین ندارد، بلکه هر کســی نیازی به دیگری ببرد، مایه 
امتحان الهی اســت؛ این نوع دید فلسفی، عالمه طباطبایی درست می کند. 
 کســی که جز خــدا نیندیشــید و عاقالنه زندگی کرد؛ او کــه حرم کریمه 

اهل بیت)ع( می رفت و افطارش بوسه بر حرم بود.
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با همکاری مجلس و دولت رقم خواهد خورد

جزئیات پرداخت سه یارانه  جدید به ایرانیان©
اقتصاد: در آستانه یک سالگی شیوع بیماری کرونا در جهان، تدابیر ویژه ای برای 
حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. 
طبق تصمیم های اتخاذ شده از سوی دولت و براساس اعالم رئیس جمهور مقرر 
است یارانه ای معادل با 100هزار تومان به ازای هر نفر، به آسیب پذیرترین اقشار 
جامعه که یک سوم جمعیت را در برمی گیرند، پرداخت شود. این اما تنها اقدامی 
نیست که در آستانه افزایش محدودیت ها به منظور شیوع کرونا در دستور کار قرار 
دارد.  پیش بینی شده 10میلیون خانوار یارانه بگیر، برای دومین بار از تسهیالت 

قرض الحسنه 10میلیون ریالی معادل با یک میلیون تومان برخوردار شوند. 
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح محل تأمین این تســهیالت تأکید کرده است: 
پرداخت وام قرض الحســنه یک میلیونی به حدود 10میلیون سرپرست خانوار که 
درآمد ثابتی ندارند، از محل همان اعتبارات ۷۵هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام 
بانکی برای مقابله با آثار کروناست.وی در ادامه یادداشتش نوشت: برای حفظ ثبات 
مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، با وجود نیاز به منابع مالی برای تأمین 
نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره ای جز ادامه سیاست های انضباطی خود 
و عدم انبساط جدید پولی ندارد.در این میان نمایندگان مجلس نیز با تصویب طرحی 
دولت را مکلف به پرداخت یارانه معیشــتی کرده اند. این طرح که پیشتر به دلیل 
مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده بود، پس از اصالح 
با تأیید اعضای این شــورا همراه شد . سخنگوی شورای نگهبان پس از تأیید این 
طرح، درباره مصوبه مجلس توضیح داد: پیشتر به شکل کلی اعالم شده بود از اموال 
دولتی فروخته شود که اعضای شورای نگهبان ایراد گرفته بودند باید منابع مشخص 
شده باشد و اصالحیه جدید نمایندگان مجلس موارد مشخصی از سهام هایی که 
دولت در سازمان های مختلف دارد، مشخص  و تعیین کردند. دولت مکلف است از 
ابتدای 6 ماه دوم سال 1۳۹۹ به  صورت ماهانه تا پایان اسفند ماه، نسبت به تأمین و 
پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی  شده در طرح معیشت خانوار 
از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 
۲00 هــزار)1.۲00.000( ریال برای هر یک از افراد ســه دهک اول از جمله افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با 
درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 600هزار)600.000( ریال برای هر 

یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

حجم آزادراه های کلیدی افزایش ۵۰درصدی خواهد یافت   اقتصاد:  روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری ۱۳پروژه بخش حمل ونقل با ۳هزار و ۱۴۳میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.  
وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: حجم آزادراه های کشور به خصوص آزادراه های کلیدی و مسیرهای ترانزیتی و کریدوری از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت بیش از ۵۰درصد افزایش 

خواهد یافت.

گزارش خـــبری
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هشدار بانک  سیتی گروپ
توزیع واکسن کرونا موجب ©

سقوط دالر می شود
داد  هشــدار  ســیتی گروپ  بانک  اقتصاد: 
توزیع گســترده واکســن کرونا برای مقابله 
با همه گیــری ویروس کرونــا و تداوم پایین 
بودن نرخ بهــره می تواند منجر به ســقوط 
۲0درصدی ارزش دالر در ســال آینده شود.  
سیتی گروپ پیش بینی کرد با افت ارزش دالر، 
سرمایه گذاران سرمایه های خود را از دالر آمریکا 
بــه ارزهای دیگر تبدیل خواهند کرد که این 
موجب می شود افت ارزش دالر تشدید شود.

 چین یک تنه©
 پشت بازار نفت ایستاد

اقتصاد: چین امســال به عنوان بزرگ ترین 
پشــتیبان بازار جهانی نفت ظاهر شده و در 
هفته های گذشــته خرید از صادرکنندگانی 
نظیر روســیه، آمریــکا و آنگــوال را افزایش 
داده اســت. چین که بزرگ ترین واردکننده 
نفت جهان اســت، تنها خریدار بزرگی است 
که پیش بینی می شــود امســال که شیوع 
همه گیری کووید 1۹ موجب کاهش مصرف 
جهانی نفت می شــود، رشد تقاضا برای نفت 
را ثبت کند. به گزارش ایســنا، انتظار می رود 
واردات نفت چین در ســال میالدی آینده به 
1۲میلیون بشــکه در روز برسد. در وضعیتی 
که انتظار می رود مصرف جهانی نفت در سال 
۲0۲0 به میــزان حدود ۹درصد کاهش پیدا 
کند، فروشندگان برای صادرات نفت به چین 
و حفظ سهمشان در این بازار صف کشیده اند.

سونامی بدهی  در جهان©
اقتصــاد: مؤسســه فاینانــس بین المللی 
)آی آی اف( هشــدار داد بــا توجه به افزایش 
هزینه کردهــای دولت ها و شــرکت ها برای 
عبور از بحــران کرونا، بدهی جهانی تا پایان 
امسال سر به فلک کشیده و به ۲۷۷ تریلیون 
دالر خواهد رســید. طبق اعالم آی آی اف که 
بیش از ۴00 بانک و مؤسسه مالی در سراسر 
جهان عضو آن هستند، بدهی جهان تا پایان 
سپتامبر امسال 1۵تریلیون دالر افزایش یافته 

و به ۲۷۷تریلیون دالر رسیده است. 

خبر

بازی نفتی آمریکا با سیاست گذاری ایران
اقتصاد: مجید شــاکری، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه تحریم 
نوشت: اینکه آمریکا می تواند نفت ایران و شبکه پرداخت بنا شده 
بــر آن را تحریم کند )اعم از اینکه چقدر معافیت به ایران عطا 
کند( امکاناتی فوق العاده را به آمریکا می دهد. نخســت مداخله 
مؤثر در سیاست داخلی ایران با کم  و زیاد کردن مقدار معافیت 
ممکن می شود و  شده است. دوم درست پیش از آنکه راه حل های 
بدیل ایران برای تضعیف این توانایی به نتیجه برسد، با افزایش 
معافیت همزمان راه های بدیل را هم از صرفه می اندازد. ســوم 
فراتر از این  همه با باز و بسته کردن معافیت ها به  صورت رسمی 
و غیررسمی، رفتار امنیتی ایران را کنترل کرده و می کند تا ایران 
در وضعیت مطلوب »دشــمن ضعیف تحــت کنترل« که از هر 

دوستی بهتر است، نگه  داشته شود.

گام بعدی برای ادغام بانک ها
اقتصاد:محمدامینی رعایا، کارشــناس اقتصادی نوشت: ادغام 
بانک های نظامی در بانک سپه اقدام خوبی بود که در حال انجام 
اســت. حاال باید بانک های آینده و سرمایه و شهر و دی هم در 
بانک های دیگر ادغام شوند تا قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با 
بانک های بد و متخلف نشان داده شود. در کنار آن هم اقدام های 

پیشگیرانه و سیاست های هوشمندانه اتخاذ شود.

خانه ملت: وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دولت 
هیــچ ممانعتی از بهبود روند شــرایط ارزی 
کشــور و تعدیل قیمت دالر نمی کند. فرهاد 
دژپســند، وزیر اقتصاد، در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه مــردم گمان می کنند دولت 
نمی گــذارد قیمت دالر کاهــش پیدا کند، 
چراکه شــاهد کاهش قیمت ارز تا ۲۲هزار 
تومان و افزایش مجدد آن بودیم، گفت: دولت 
با واقعی شدن قیمت ارز موافق است و هیچ 
ممانعتی از بهبود روند شرایط ارزی کشور و 

تعدیل قیمت دالر نمی کند.

پاسخ  وزیر اقتصاد  به یک گمانه زنی
 دولت مانع

 تعدیل قیمت دالر نمی شود
ایســنا: دوم مهرماه کلیات طرح »جهش 
تولید و تأمین مسکن« با هدف ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی به تصویب مجلس 
رســید، حال دولت به دلیل عدم پیش بینی 
منابع کافی، مخالفت خود را با این طرح اعالم 
کرده است. با این  حال طرح، مراحل دوفوریت 
و بررســی در صحن را طی کرده و به  زودی 
توســط مجلس تصویب می شود. شنیده ها 
حاکی از این اســت که همه دولتی ها با این 
طرح مخالف نیستند، اما از موضع کلی دولت 

حمایت می کنند.

اصرار مجلس و انکار دولت درباره یک طرح
 تولید مسکن 

جهش پیدا می کند؟
اقتصاد: آغاز تعطیلی فراگیرتالش مجموعه 
حاکمیت بــرای بهبود بازار ســهام، حمایت 
مجموعه حاکمیــت از بورس، نزولی شــدن 
بازارهــای مالــی رقیــب بــورس و کاهش 
نااطمینانی با انتشار اخبار متعدد درباره واکسن 
کرونا، هر کدام سیگنال های مثبتی برای بازار 
ســهام در هفته آینده محسوب می شوند. به 
گزارش تجارت نیوز، از سوی دیگر همزمان با 
انتشار این اخبار، دو بازار طال و دالر نیز روندی 
نزولی به خود گرفته اند که شــاید نقدینگی 

مردم به سمت بازارسرمایه حرکت کند.

پیش بینی بازار سهام در تعطیلی فراگیر
 بورس همچنان

 صعودی می ماند؟
اقتصاد: خبرگزاری تسنیم با اشاره به سالگرد 
جلســه تولیدکنندگان و فعــاالن اقتصادی 
با رهبــر معظم انقالب و  تأکید ایشــان بر 
مصون سازی اقتصاد کشور از آسیب تحریم، 
نوشــت: شــهریور ۹۸ خبر آمد که آمریکا 
می خواهد صنعــت مرغ ایــران را تحریم و 
واردات مرغ اجداد و مادری به کشــور ما را 
ممنوع کند. همین خبر دستمایه اقدام بزرگی 
برای احیای مرغ الین داخلی طی یک سال 
گذشته شد و اوفک هم که ماجرا را فهمید، 

مجبور به لغو برنامه تحریم شد.

چرا تحریم صنعت مرغ عملی نشد؟
 ترس آمریکا

 از احیای مرغ ایرانی

درخواست نمایندگان برای تفحص از صنعت خودرو در صحن علنی بررسی می شود

چراغ قوه مجلس درگاراژ خودرو  سازان
 اقتصاد  به تازگی جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی 
خواســتار تحقیق و تفحص از بررســی کیفیت و قیمت 
خودرو و مشکالت این صنعت شده اند که این طرح پس 
از تصویب در کمیسیون صنایع و معادن در نوبت بررسی  
در صحــن علنی پارلمان قرار دارد. به گزارش تســنیم، 
در متن طرح  نمایندگان و گزارش کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس آمده است. عنوان تحقیق و تفحص»بررسی 
کیفیت و قیمت خودرو« و »مشکالت صنعت خودروسازی 

در زمینه های تولید، توزیع و قیمت گذاری« است.
در ادامه این طرح تحقیق و تفحص موارد زیر مطرح شده است:

1- بررســی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی 
که چندین ســال اســت با واریز پول در نوبت هستند و 
هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند. ۲- تصمیم گیری 
چندگانه در نرخ گذاری ۳- بررسی به هم ریختگی ثبت نام 
اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف های طوالنی و 
استفاده نادرست از ابزارهای اجرایی. ۴- بررسی وضعیت 
مالی و تخلفات انجام پذیرفته. ۵- عدم عدالت در ثبت نام و 
توزیع خودرو 6-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت 
در ثبت نام هــا. ۷- عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف 
و ایجاد مشــکل برای مجموعه نظام. ۸- کیفیت پایین 
محصوالت تولیدی ۹-کم توجهی به مدیران متخصص و 

نخبه در انجام امور.
به گفته ایسنا، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی 
بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررســی عملکرد 
شرکت های خودروســازی در خصوص کیفیت و قیمت 

خودرو )در اجرای ماده )۲1۲( آیین نامه داخلی( و  انتخاب 
نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها از دیگر مواردی است 
که در دستور کار جلسات مجلس در هفته جاری قرار دارد.

تحقیق و تفحص پس ازطرح ساماندهی عرضه خودرو»
پیــش از ایــن نیــز کلیات طــرح تولید و ســاماندهی 
بــود.  رســیده  تصویــب  بــه  خــودرو  عرضــه 
روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در این باره 
گفته بود: این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در 
بورس است و شورای رقابت موظف است هر 6 ماه یک بار 
خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی 
مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو 

و ... مشخص کند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در طرح ســاماندهی عرضه و تولید خودرو، 
واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ می توان از 
محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا 
ارز بدون منشــأ خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی 
خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند. در 
حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده 

و جزئیات در جلسات آینده بررسی می شود.
 هرچند تا کنون دو طرح تحقیق وتفحص از خودرو سازان 
در مجالس  قبل طرح شده وامید می رود این طرح نیز به  
خودروسازان دو تا سه سال برای فرار از شفافیت مهلت ندهد. 

عکس نوشت

 افزایش کارمزد خدمات بانکی افزایش کارمزد خدمات بانکی
مهر: براســاس اعالم بانک مرکزی، کارمزد خدمات بانکــی از امروز اول آذر 
افزایش یافته و برای خدماتی مانند ســاتنا و پایا که تــا پیش از این رایگان 
بود، کارمزد دریافت خواهد شد. طبق بخشــنامه بانک مرکزی از اول آذرماه 
کارمــزد خدمات بانکــی از جمله کارت بــه کارت افزایــش خواهد یافت. 
کارمــزد کارت بــه کارت بــه ازای انتقال هر یک میلیون تومــان از ۵00 به 
600 تومــان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان 
در فراینــد کارت به کارت معادل ۲۴0تومان به این هزینه اضافه می شــود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی زیرکوه

پی��رو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی 
که در هیات مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان زیرکوه مورد 

رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 14 زیرکوه

اراضی مزرعه بمرود  پالک 20 - اصلی
پالک 2888 فرعي مجزا از1506 فرعی  مهدی پردل شش��دانگ یک قطعه محوطه مش��تمل بر 

تاسیسات پروار بندی شتر مرغ واقع دراراضی مزرعه بمرود .
تاریخ تحدید حدود دوشنبه 1399/09/24 

انجام خواهد ش��د. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین ش��ماره های فوق-الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقررحاضر نباش��ند مطابق م��اده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد9909177
تاریخ انتشار: 1399/09/01

غالمرضا صادقیان -+ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی زیرکوه
پیرو آگهي نوبتي منتشره و به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره هاي 

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه بمرود پالک 20-اصلی  

1-پالک  2887 فرعی آقای منصور نهتانی شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نشانی 
روستای بمرود چاه رحمانی

 تاریخ تحدید حدود دوشنبه 1399/10/01 ساعت 8-الی 9صبح
قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49-اصلی

2-پالک639فرعی خانم ربابه س��ادات عش��ق الحسینی ششدانگ یک باب منزل به نشانی 
حاجی آباد خیابان شاسکوه..

3-پالک2995فرع��ی خانم راضیه علی زاده شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی و  به 
نشانی حاجی آباد-خیابان شهید بهشتی 6.

4- پالک2996فرعی آقای دوست محمد نهتانی ششدانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به 
نشانی حاجی آباد-مطهری 20.

5- پالک3008فرعی آقای مهدی مصیبی ششدانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 
حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.

6- پالک3010فرعی آقای ابراهیم بخشی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی 
حاجی آباد خیابان مطهری9

تحدید حدود دوشنبه 1398/10/01 ساعت 9:30-الی 11/30ظهر
7- پالک 3013فرعی خانم زهرا ارجمند ششدانگ  یک قطعه محوطه به نشانی حاجی آباد 

مطهری نبش مطهری 11.
8- پالک 3022فرعی آقای الیاس غالمی ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی 

حاجی آبادبلوار امام رضا)ع(.
9- پالک3029فرعی آقای محمد محس��ن موهبتی زهان ششدانگ  یک باب ساختمان به 

نشانی حاجی آباد روبروی ناحیه انتظامی .
10- پالک 3030فرعی آقای مهدی شهابیان   ششدانگ  یک قطعه زمین به نشانی حاجی 

آباد –خیابان شهیدان موهبتی.
11- پالک 3031فرعی آقای علی میری شش��دانگ  یک باب منزل به نش��انی حاجی آباد 

کوچه پشت ک )مسجد جامع( 
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه1398/10/02 ساعت 8:30-الی 11/30 ظهر

12- پالک3032فرعی خانم طاهره بهشتیان  ششدانگ یک باب منزل به نشانی حاجی آباد 
بلوار جهاد جهاد5

13- پالک3033فرعی خانم معصومه صحرائی شش��دانگ یک قطعه زمین بایر  به نش��انی 
حاجی آبادباوار امامرضا)ع(.

14- پالک 3034فرعی خانم مهین صحرایی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی 
آباد بلوار امام رضا )ع( .

15- پالک 3035فرعی آقای تقی علیزاده شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نش��انی حاجی 
آباد – بلوار امام رضا)ع(روبروی قبرستان .

16- پالک 3036فرعی آقای تقی علیزاده شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نش��انی حاجی 
آباد-بلوار امام رضا)ع(روبروی قبرستان

 تحدید حدود روز چهارشنبه  1398/10/3 ساعت 8:30-الی 11/30 ظهر
قطعات مفروزه کالته نو پالک 78-اصلی

17- پالک 517فرعی آقای محسن احمدی ششدانگ  یک قطعه باغ مشتمل بر مستحدثات 
به نشانی زیرکوه- روستای کالته نو .

 تاریخ تحدید حدود چهارشنبه 1399/10/03 ساعت 11/30-الی 12/30ظهر
قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83-اصلی

18- پالک 615فرعی خانم مریم مهدی پور ششدانگ  یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه -شهرآبیز .
19-پالک 3676-فرعی خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی 

زیرکوه-شهر آبیز .
20- پالک3677فرع��ی  آق��ای علیرضا مهدی پور و  خانم زیور مهدی پور  شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  به نشانی زیرکوه-شهر آبیز )سهم هر یک از مالکین سه دانگ مشاع از 

شش دانک می باشد(.
21-پالک 3678فرعی خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه-شهر 

آبیزباغ مشهور به باغ عمارت .
22-پالک 3679فرعی خانم زیور مهدی پور شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی 

زیرکوه -شهرآبیز .
23- پالک 3680 فرعی  خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی شهرستان 

زیرکوه -شهرآبیز .
24- پالک  3681 فرعی خانم  زهرا مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی 

شهرستان زیرکوه-شهر آبیز.
25- پالک 3682 فرعی خانم  زهرا مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی 

شهرستان زیرکوه -شهرآبیز.
26- پالک 3683 فرعی خانم  مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی نبوی 
دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه –شهرآبیز

تاریخ تحدید حدود پنج شنبه 1399/10/04 ساعت 8-الی 12/30ظهر
27- پالک3684 فرعی  خانم مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی نبوی دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- شهرآبیز.
28- پالک3685فرعی  خانم مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی نبوی  

دو دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه -شهرآبیز.
29- پالک3686فرعی  خانم مریم مهدی پورچهاردانگ مشاع و آقای سید مهدی نبوی دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی زیرکوه- شهرآبیز ..
30-پالک 3687 فرعی  خانم مریم مهدی پورششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی 

زیرکوه -0شهر آبیز .
31-پالک 3688فرعی – خانم مریم مهدی پور ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه -شهرآبیز .

32-پالک3689-فرع��ی خانم  مریم مهدی پور شش��دانگ یک قطعه مزروعی به نش��انی 
زیرکوه-شهر آبیز .

33-پالک 3690فرعی  آقای سید مهدی نبوی سه و نیم دانگ مشاع و خانم مریم مهدی پور 
دو و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- شهرآبیز .

34- پالک 3691 فرعی آقای  حسین رمضانی  ششدانگ یک قطعه باب منزل   به نشانی 
زیرکوه-شهر آبیز-خیابان شهید دامادی . 

تاریخ تحدید حدود دوشنبه 1399/10/08 ساعت 8-الی 12/30ظهر
قطعات مفروز مزرعه افین پالک 362 –اصلی :

35- پالک 2910 فرعی  آقای س��ید قاسم اسماعیلی  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار   
به نشانی افین- کنار شهرک افین.

36- پالک2911 فرعی آقای  س��ید قاسم اسماعلی  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زاربه 
نشانی افین- کنار شهرک افین .

 تاریخ تحدید حدود سه شنبه 1399/10/09 ساعت 8-الی 9/30 صبح
قطعات  مشتثنیات دشت علی آباد:

37- پالک 361 -اصلی آقای محمد س��لیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد .
38- پالک 362 – اصلی آقای محمد س��لیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد .
39- پالک 363 -اصلی آقای محمد س��لیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد . 
تاریخ تحدید حدود سه شنبه 1399/10/09 ساعت9/30-الی 12/30ظهر 

انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
و مجاورین شماره های فوق-الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 

موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و 
نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د. و برابر ماده 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت، از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض 
خ��ود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواه��ی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.   تاریخ انتشار: 1399/09/01  آ-9909178   

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه   غالمرضا صادقیان

دادنامه
پرونده کالس��ه 9909985600401135 ش��عبه 230 مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان مشهد 

)مستقر در مجتمع امام خمینی( تصمیم نهایی شماره 9909975600401602
خواهان: آقای عبداله رشیدس��اداتی فرزند علی محمد به نش��انی استان خراس��ان رضوی- شهرستان مشهد- شهر 

مشهد- خیابان گاز- رسالت 36- پ 540
خواسته: گواهی حصر وراثت نامحدود

گواهی حصر وراثت نامحدود
آقای عبداهلل رش��ید ساداتی بشناسنامه شماره 5522 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواس��تی بش��ماره 9909985600401602 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان احمد 
جعفری بشناسنامه شماره 3144 در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:

1- فهیمه جعفری مقدم فرزند مسیب شماره شناسنامه: 16434 نسبت با متوفی: زوجه
2- معصومه بلندی قلعه جوقی فرزند برات اله شماره شناسنامه: 5 نسبت با متوفی: مادر

3- غالمرضا جعفری فرزند محمد شماره شناسنامه: 15 نسبت با متوفی: پدر
4- حسنا جعفری فرزند احمد شماره شناسنامه: 0961048077 نسبت با متوفی: فرزند
5- یسنا جعفری فرزند احمد شماره شناسنامه: 0980522358 نسبت با متوفی: فرزند
6- مینا جعفری فرزند احمد شماره شناسنامه: 0927646935 نسبت با متوفی: فرزند

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه 
س��ری یا رس��می حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 0 سرانجام در تاریخ 
1399/08/20 در وقت فوق العاده ش��عبه 230 حصر وراثت ش��ورای حل اختالف مشهد بتصدی امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و 
وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد و با عنایت 
به ماده واحده مربوط به اصالح مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 6 بهمن ماه 1387 و به اس��تناد ماده واحده 
الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصالحی 1387/11/6، مصوب 1389/5/26 مجلس ش��ورای اسالمی به 

صورت زیر تقسیم می گردد.
- فهیمه جعفری مقدم )زوجه(: 1/8 )یک هشتم( از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول

- معصومه بلندی قلعه جوقی )مادر(: 1/6 )یک ششم( از کل ماترک
- غالمرضا جعفری )پدر(: 1/6 )یک ششم( از کل ماترک

و مابقی ترکه به نسبت های زیر بین سایر وراث تقسیم می شود
- حسنا جعفری )فرزند(: 1/3 )یک سوم( از مابقی ترکه
- یسنا جعفری )فرزند(: 1/3 )یک سوم( از مابقی ترکه
- مینا جعفری )فرزند(: 1/3 )یک سوم( از مابقی ترکه

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 230 حصر وراثت مشهد- مهدی بصیری

هیات 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 ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139760308308000126 مورخه 1399/07/16 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محسن زاده  فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 601  صادره از بیرجند در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1655/78 متر مربع پالک 822 فرعی از 1077� اصلی بخش 2 سربیشه واقع در 
روستای فنود خریداری از وراث مالک رسمی مرحوم محمدعلی غفارپور محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9909175
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/15                          
محمد حسین مصلحی    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960308001002674   مورخ  1399/07/19  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رحیمی فرزند حس��ین بشماره شناسنامه 1900  
و  کد ملی 3420896484  در شش��دانگ یکباب محوطه سرپوش��یده به مساحت 102/85 متر مربع قسمتی 
از پالک 1514  � اصلی )که پالک مذکور با س��ایر پالکهای ش��مال ش��هر تحت عنوان 1554 _ اصلی تجمیع 
گردیده اند (واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت س��ید ابوالفضل کوشه 
ای مح��رز گردیده اس��ت . لذا به منظ��ور 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 داش��ته 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.9909176

تاریخ انتشار نوبت اول : 01 /1399/09                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 17 /1399/09                          

علی فضلی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 292/20 متر مربع پالک 20298 فرعی از 1- اصلی  
واقع در بخش دو سیستان   مورد تقاضای محمد سارانی   که تاکنون بعمل نیامده است لذا بر حسب تقاضای 
کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز دوشنبه 99/9/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع 
مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه 
مس��تدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداش��ته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین 
براب��ر م��اده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاوری��ن نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت س��ی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب س��ال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 
16 و 20 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و 

رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد. آ-9909174
تاریخ انتشار:شنبه 99/09/01   م الف:831

مهدی پهلوانروی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانها فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واح��د ثبتی درگز تصرف��ات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضای آنان به ش��رح ذیل به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.
آقای حسن میر فرزند علی نسبت به 50/72 سهم مشاع از 139/23 سهم ششدانگ- آقای امین نوروزیان فرزند 
ابراهیم نس��بت به 28/32 سهم مش��اع از 139/23 سهم ششدانگ- خانم کلثومه دلبریان فرزند محمد حسین 
نس��بت به 27/5 س��هم مشاع از 139/23 سهم شش��دانگ- خانم مریم مهدیان فاروجی فرزند احمد نسبت به 
27/5سهم مشاع از 139/23 سهم ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 139/23 متر مربع 
قس��متی از پالک 19- اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضیان 

عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند.  آ-9909162
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/09/01 تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/09/16

ناصر حسن زاده    رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینکه آقای علی حس��ینی فرزند عزیزاهلل به ش ش 343به موجب معرفی نامه ارائه ش��ده از ش��رکت 
تعاونی مس��کن کارکنان برق ش��یروانبه اس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی شده توس��ط دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان    به شماره  پالک 76 فرعی از948اصلی 
واقع در قطعه  یک  ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان ورزش که متعلق به  ش��رکت ایش��ان میباشد 
به علت نامعلومی مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  
252451سری د91ذیل صفحه32دفتر393وشماره ثبت71182به نام نامبرده)شرکت( صادر و تسلیم گردیده 
است وبرابراس��نادرهنی 37115-1385/09/20و28265-1386/12/25و34236-1388/12/01دررهن بانک 
ملی قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.  تاریخ انتشار :01 /99/09   آ-9909193
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای غالمحس��ن مهنانی فرزند محمدرضا به ش��ماره شناس��نامه 608 باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که امضا شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت یک برگ س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند 
مالکیت به ش��ماره چاپی 009942/2 س��ه دانگ پالک 2019 فرعی از 173 اصلی واقع در اراضی معصوم زاده 
بخش دو بجنورد به آدرس خیابان امام خمینی ره خ حس��ینی معصوم 10 پ 32 بعلت نامعلوم مفقود ش��ده 
است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 11865 صفحه 586 دفتر 60 بنام نامبرده 
فوق صادر و تسلیم دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس��ی نس��بت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و 
تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و س��ند مالیکت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است م الف 2086  

احمد اصغری شیروان   آ-9909194
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد 

کارمزد  قدیم کارمزد جدید )تومان(مقدارخدمات
)تومان(

600۵00تا یک میلیون تومانکارت به کارت

۸۴0۷00تا ۲ میلیون تومانکارت به کارت

10۸0۹00تا ۳ میلیون تومانکارت به کارت

6000۵000صدور کارت بانکی

رایگان1000صدور رمز جدید کارت

1۲0100اعالم مانده کارت

۲۴01۵0اعالم 10 گردش آخر

یک صدم درصد مبلغ تراکنش ]کف کارمزد انتقال وجه پایا )شخصی(
رایگان۲00 تومان و سقف کارمزد ۲۵00 تومان[

100 تومان به ازای هر تراکنشبیش از 10 واریزانتقال وجه پایا )گروهی(

 دو صدم درصد مبلغ تراکنش انتقال وجه ساتنا
)سقف تراکنش ۲۵00 تومان(

غیرحضوری 
رایگان

۲۴00پرداخت قبض ها )حضوری(
رایگان1۲0پرداخت قبض ها )غیرحضوری(

 ۳0تومان+هزینه پیامک+حق اشتراک سالیانههر پیامکارسال پیامک بانکی
)به شرط رضایت مشتری(

۲001۲0هر برگصدور دسته چک
600هر صفحهپرینت ریزحساب )سال جاری(

۷۲0۵00هر صفحهپرینت ریزحساب )سال های قبل(

  اقتصاد در شبکه های اجتماعی



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

 جمع آوری 28 هزار معتاد متجاهر از ابتدای شیوع کرونا تا امروز  برنا: فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور درخصوص تعداد زنان و مردان مصرف کننده ای که از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا جمع آوری شدند، گفت: از ابتدای اسفندماه که کشور درگیر ویروس کرونا شد تاکنون 28 هزار معتاد متجاهر از بین زنان و مردان جمع آوری شدند. او افزود: از این تعداد نزدیک به 20 هزار 

و 500 نفر به بهزیستی تحویل داده شدند و بقیه آن ها در سایر دستگاه ها مانند سازمان زندان ها، سپاه، ناجا و... خدمات دریافت می کنند.

انتقاد وزیر بهداشت به روند تحقیقات نظام سالمت

۹۸ درصد مقاالت به کار نمی آیند©
باشــگاه خبرنگاران جوان: سعید 
نمکی، وزیر بهداشت گفت: ۹۸ درصد از 
تحقیقات در نظام سالمت، صرف انتشار 
مقاالت در فالن مجالت می شود که به 

کار نمی آید. 
وی افزود به شــدت به روند تحقیقات 
نظام ســالمت، انتقاد دارم. نامه بنده به 

دکتر ملک زاده در روز های نخست شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که ۱۰ 
آیتم تعیین شده، اما یکی از آن ها تاکنون جواب نداده است. کدام وزیر کم خرد با 
چنین یافته های شکسته ای می تواند بخش سالمت کشور را اداره کند؟ اصالً نباید 

بر یافته هایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده می شود، کار و اعتماد کرد. 

یک متخصص طب سنتی عنوان کرد

 بودجه طب سنتی در آمریکا 14میلیارد دالر، ©
در ایران 14میلیارد تومان!

تسنیم: حسین خیراندیش، متخصص 
طب ســنتی ضمن بیــان اینکه دولت 
آمریکا برای سال  های 2۰۱4 تا 2۰۱5، 
میزان ۱4 میلیارد دالر برای توسعه طب 
سنتی اختصاص داده است، گفت: من 
از یکی از مدیران بودجه پرسیدم: »برای 
طب سنتی چقدر پول می دهید؟« و او 

گفت: »۱4 میلیارد تومان«!

جمعیت کودکان کشور رو به کاهش است©
ایسنا: شهال کاظمی پور، جمعیت شناس 
می گوید: بر اساس آمار سال ۹5، حدود 
۷ میلیون کودک در بازه ســنی صفر تا 
چهار سال و حدود ۶ میلیون و 4۰۰ هزار 
کودک در بازه سنی پنج تا ۱۰ سال در 
کشور وجود دارد که علت بیشتر بودن 
آمار کودکان صفر تا چهار سال نسبت به 

کودکان پنج تا ۱۰ سال، رسیدن جمعیت دهه ۶۰ به سن ازدواج است اما به طور 
کلی جمعیت کودکان در کشور رو به کاهش است.

طرحی برای بازنشستگی بدون شرط »سنی«©
خانه ملت: سیدناصر موسوی الرگانی، 
عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد طرح 
بازنشستگی بدون شرط سنی گفت: این 
طرح به امضای تعــدادی از نمایندگان 
 رســید مبنی براینکه اشــخاصی که 
۳۰ ســال تمام کار کرده و در هر مورد 
حق بیمه مـــدت مزبور را به ســازمان 

بیمه گر پرداخت کرده باشند، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. به 
فرض مثال افرادی که ۳5 سال و حتی بیشتر سابقه بیمه دارند، اما به دلیل کم 
بودن سن نمی توانند بازنشسته شوند، با ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر 
سنی می توانند از بازنشستگی برخوردار شــوند، تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین 
اجتماعی تأکید می کند افرادی که ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه دارند و در صورتی 
که سن مردان 5۰ سال و سن زنان 45 سال تمام باشد، می توانند تقاضای دریافت 

مستمری بازنشستگی کنند.

 جامعه/ محمود مصدق  تشــکیل خانواده و 
فرزندآوری را می توان مهم ترین اهداف مشــترک 
قانون »تسهیل ازدواج« و طرح »جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده« دانست. البته از عمر تصویب 
قانون تســهیل ازدواج حدود ۱5 ســال می گذرد 
اما طــرح جوانی جمعیت تازه از ســوی مجلس 
شــورای اســالمی کلید خورده است. طرحی که 
شــاید تا تبدیل شــدن به قانون و اجرایی شدن، 
راه طوالنی در پیش نداشته باشد اما نشان از این 
واقعیت تلخ دارد که قانون تسهیل ازدواج از سوی 
دستگاه ها و نهادهای مسئول آن قدر در عمل اجرا 
نشد یا ضعیف اجرا شد که سرانجام سبب گردید 
نمایندگان مجلس برای توقف کاهش ازدواج ها و 
نرخ باروری در کشور از خیر آن بگذرند و به جای 
آن طرح »تعالی خانواده« که بعد به طرح »جوانی 
جمعیــت و حمایت از خانواده« تغییر نام یافت را 
تدوین کنند تا شــاید به بحران کاهش نرخ رشد 
جمعیت که مقام معظم رهبــری بارها درباره آن 

هشدار دادند، پایان دهند. 
حال پرسش این است که طرح »جوانی جمعیت 
و حمایت از خانــواده« چه تفاوت هایی با »قانون 
تسهیل ازدواج« دارد و مهم تر اینکه طرح جدید چه 
ضمانت هایی برای اجرا دارد تا به سرنوشت خیلی 
از طرح ها و لوایحی که به قانون تبدیل می شــوند 
اما عملیاتی نمی شوند و فقط روی کاغذ می مانند، 

دچار نشود؟ 

راهکارهای الزم برای رفع موانع ازدواج و »
رشد نرخ فرزندآوری 

امیرحسین بانکی پور فرد، 
رئیس کمیته زنان و خانواده 
کمیسیون فرهنگی مجلس 
در پاسخ به قدس می گوید: 
در پیمایش ملی خانواده که 

در سال ۹۸ انجام شد ۶۰ درصد خانواده های ایرانی 
عالقه مند به داشــتن سه فرزند و بیشتر بودند اما 
االن متوسط فرزندآوری در خانواده های ایرانی ۱/۷ 
اســت که این موضوع نشان می دهد خانواده های 
ایرانی می خواهند فرزند بیشــتری داشته باشند 
اما برای این منظور بــا 2۱ مانع کوچک و بزرگ 
مثل تأمین معیشت، مســکن، تأخیر ازدواج، باال 

بودن هزینه های دوران بارداری 
و زایمــان و آمــوزش و تربیت 
با وجود  بچه ها مواجه هستند. 
این، در قانون تســهیل ازدواج 
فقط به موضوع آســان شــدن 
ازدواج جوانان توجه شــده بود 
امــا در طــرح جوانی جمعیت 
و حمایــت از خانــواده به همه 
مسائل و موانعی که مانع ازدواج 
و فرزندآوری می شود، پرداختیم 
و راهکارهایی برای رفع آن ها در 

نظر گرفتیم. 
وی در پاســخ به این پرسش که در طرح جوانی 
جمعیت، برای اشتغال، تأمین معیشت و مسکن 
به عنوان بزرگ ترین موانع ســد راه جوانان برای 
ازدواج و افزایــش فرزنــدآوری چه تدابیر خاصی 
دیده شده اســت، می گوید: آنچه در این طرح با 
عنوان کمک هزینه معیشتی آمده است مربوط به 
مسائل فرزندآوری می شود. مثالً برای هزینه های 
دوران بارداری و زایمان کمک هایی در نظرگرفته 
شــده اســت که پرداخت وام یکی از آن هاست یا 
ارائه بسته های بهداشتی، کمک هزینه تغذیه برای 

افزایش حقوق  بــاردار،  مادران 
شاغالن بر اساس تعداد فرزندان 
خانــواده، معافیت های مالیاتی 
برای  آموزشــی  تســهیالت  و 
زنان بــاردار و زنان دارای فرزند 
ناباروری،  درمان  بیمه  کوچک، 
خانم هــای  بــرای  دورکاری 
کارمنــد و تأســیس صندوق 
سرمایه گذاری آینده فرزندان که 
بر اســاس آن با تولد هر فرزند؛ 
ســهامی برای او در نظر گرفته 
می شود تا در آینده استفاده کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه یک 
بُعد طرح جوانی جمعیــت و حمایت از خانواده به 
ضمانت های اجرایی آن برمی گردد، می افزاید: قانون 
تسهیل ازدواج، ضمانت های اجرایی الزم را ندارد و 
این یکی از مشکالت این قانون است؛ به همین دلیل 
دولت بخش عمده ای از این قانون را عملیاتی نکرده 
اســت اما در طرح جدید اگر دستگاهی هر یک از 
وظایف محوله خود را انجام ندهد به معنی ارتکاب 

تخلف است و باالترین مقامش مجازات می شود. 
وی دربــاره بودجه اجــرای طرح جوانی جمعیت 

هم می گوید: آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه قول مؤکد داده است که بودجه مورد نیاز 
اجرای این طرح را در الیحه بودجه ســال ۱4۰۰ 

تعریف می کند. 

 طرح جوانی جمعیت تا یک ماه دیگر »
به شورای نگهبان ابالغ می شود 

حجت االسالم حسین جاللی، 
دبیر کمیســیون فرهنگی 
مجلس هــم می گوید: در 
طــرح جوانــی جمعیــت 
مشوق های اقتصادی خوبی 

در خصوص مسکن، بهداشــت و درمان جوانان، 
بیمه درمانی زوجین نابارور، زایمان، تغذیه کودکان 
و زنان باردار، آموزش مادران دانشــجو و کارمند، 
خوابگاه های متأهلی برای دانشجویان و... پیش بینی 
شده است تا شرایط بهتری برای افزایش ازدواج و 
رشد نرخ جمعیت و تحکیم بنیان خانواده فراهم 

شود.
وی می افزاید: این طرح برای آنکه مشــمول زمان 
نشود و سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱4۰۰ 
ردیــف بودجــه آن را تعریف کند بــا رأی قاطع 

نمایندگان در قالب اصل ۸5 قانون اساســی قرار 
گرفته است. بر این اساس کمیسیون مشترکی با 
حضور 24 نماینده برای بررسی آن تشکیل شده 
که با توجه به پیشرفت کار، زیاد طول نمی کشد تا 
به سرانجام برسد. یعنی طبق قراری که گذاشته ایم 
طــی یک ماه کاری طرح مــورد نظر را به صورت 
فشرده بررســی می کنیم که اگر دو سوم اعضای 
کمیسیون مشترک به آن رأی مثبت بدهند طبق 
قانون بدون طــرح آن در صحن علنی مجلس، به 
شــورای نگهبان ارسال می شود تا به تأیید نهایی 

برسد و به قانون تبدیل گردد.

برخورداری از ضمانت های اجرایی »
ســید ســلمان ذاکر، عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس 
هــم بــه قــدس می گوید: 
قانون گذار در قانون تسهیل 
ازدواج بیشــتر به دنبال این 

اســت مقدمات ازدواج جوانان را فراهم کند تا آن ها 
تشکیل خانواده بدهند و سر زندگی شان بروند، اما در 
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نمایندگان 
دنبال چند هدف مهم هســتند که افزایش ازدواج، 
افزایش فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری 

از سالمندی جمعیت بخشی از آن هاست.
وی با اشــاره به اینکه مشوق ها و تسهیالت بسیار 
خوبی در طرح مذکور پیش بینی شــده اســت، 
می افزاید: از دیگر نقاط قوت طرح، بخش ضمانت 
اجرایی آن اســت که مانع اجرایی نشدن آن پس 
از تصویب و تبدیل شــدن به قانون می شــود. در 
واقع برخالف قانون تســهیل ازدواج که از لحاظ 
ضمانت هــای اجرایی دچار خأل هایی اســت و به 
همین دلیل دولت چندان بــه اجرای آن اهتمام 
نمــی ورزد، در این طرح ضمانت هــای الزم برای 
اجرای آن لحاظ شده تا به سرنوشت قانون تسهیل 

ازدواج دچار نشود.
وی در خاتمه می گوید: روند بررسی طرح جوانی 
جمعیت و تعالی خانواده به ســرعت در حال طی 
شدن اســت و امیدواریم پارامترهای متعددی که 
در طرح برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری دیده 
شده تأثیر مناسبی در ازدواج جوانان و فرزندآوری 

داشته باشد.

تعلل دستگاه های مسئول سبب شد نمایندگان مجلس عطای قانون »تسهیل ازدواج« را به لقایش ببخشند

طرح جدید برای عبور از 21 مانع فرزندآوری

در طرح جوانی 
جمعیت و حمایت 
از خانواده به همه 
مسائل و موانعی 
که مانع ازدواج 

و فرزندآوری 
می شود، 

پرداخته ایم

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عباس رضوانی فرزند رستم به ش ش ۱۵۶۴به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر 
اسناد رسمی شماره یک شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند 
که سند مالکیت ششدانگ  یکقطعه زمین   به شماره  پالک ۹۲۷۶ فرعی از۲اصلی واقع در قطعه چهارشیروان بخش 
۵ قوچان به آدرس  خیابان فرهنگ بین فرهنگ وایثارکه متعلق به  ایشان میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  ۶۱۹۱۹۷سری ب۹۸ ذیل دفترالکترونیک 
۱۳۹۸۲0۳0۷۱۱۴00۶۳۴۴به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است   لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.آ-۹۹0۹۱۶۶
تاریخ انتشار :۲۹ /۹۹/0۸

اکبراقبالی
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی نوبتی سه ماه دوم سال 1399 حوزه ثبتی تربت حیدریه
بدستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخشهای حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا آخر شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع  ملک 

مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود : 
بخش یک شهرستان تربت حیدریه

اراضی شهر پالک ۳۸۴۳ متصل به ۷۴۸ – اصلی سید اسماعیل نژاد حسینی ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت ۲/۵۲ متر مربع 
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه

اراضی موسی آباد پالک ۲ – اصلی
۱۴۱۱ فرعی شهرداری تربت حیدریه ششدانگ یک قطعه زمین محل قبرستان عمومی بمساحت ۴۷۴۲/۲0 – متر مربع

 اراضی برقی پالک ۷ – اصلی
 ۱۳۱۸ فرعی محمود پور احمد ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۵۳۲/۸0 متر مربع

اراضی دزدائی پالک ۱۲۵ – اصلی
۲۸۶ فرعی معصومه هراتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱۱۲0 متر مربع

اراضی بنی پالک ۲۲۹ – اصلی
۵۵۵ متصل به ۳۷۱ فرعی مهناز یعقوبی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل محل جوی متروکه مساحت ۶/۶۵ متر مربع
لذا بدس��تور ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت ۹0 روز و در مورد آگهی اصالحی در 
مدت ۳0 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک تربت حیدریه تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره ۲ ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ما دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مزبور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا ۳0 روز قابل اعتراض خواهد بود . / آ-۹۹0۸۱۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱/ ۸ / ۱۳۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱ /  ۹ / ۱۳۹۹ 
 محمد کاظم باقرزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی نوبتی )سه ماهه دوم سال 1399(
حوزه ثبتی سبزوار

به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۶ آئین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهای تابعه حوزه ثبتی سبزوار که تا آخر شهریور ماه  ۱۳۹۹ تقاضای ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا 

برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک ۳۴۹ -  اصلی  بخش یک سبزوار   

یک فرعی،ابوالفضل دولت ابادی فرزند رمضانعلی ،ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه بمساحت ۲/۴۷ مترمربع 
پالک  ۵ -  اصلی ، اراضی قلعه نو : بخش ۳ سبزوار  

۶۲۶۹  فرعی،محمد حسین پوربشیری  فرزند محمد تقی ،ششدانگ یک قطعه جوی متروکه  بمساحت ۹۷/۹۷  مترمربع 
پالک ۶-  اصلی ، اراضی کلوت :

۱۹۴۴۲ فرعی،هادی و مهدی شهرت هر دو جلمبادانی فرزندان محمدرضا )هادی نسبت به سه دانگ ونیم و مهدی 
نسبت به دو دانگ ونیم(   ،ششدانگ  یکباب منزل بمساحت ۱۵۹/۹۴  مترمربع 

۱۹۴۵۱ فرعی،سجاد رودسرابی  فرزند علی اکبر ،ششدانگ  یک قطعه چهار دیواری بمساحت ۱۹0/۹۴  مترمربع 
۱۹۴۶۳ فرعی،علی اکبر شاره ی  فرزند حسن،ششدانگ  قسمتی از یکباب منزل بمساحت ۵۳/۲۳ مترمربع 

۱۹۵۳۴ فرعی،مهدی فرزند محمد حسین و امین فرزند مهدی شهرت هر دو  شریعتی مقدم  بالمناصفه،ششدانگ  
یکباب منزل بمساحت ۱۵۵/۶0  مترمربع 

۱۹۵۳۵ فرعی،علی اکبر نزل ابادی  فرزند محمد ،ششدانگ  یک باب ساختمان بمساحت ۱۳0/۷۶  مترمربع 
۱۹۵۳۸ فرعی،محمد حسین بینقی  فرزند رجب ،ششدانگ  یکباب  ساختمان بمساحت ۱۲۸/۴۱  مترمربع 

۱۹۵۴0 فرعی،غالمحسین جلمبادانی  فرزند محمد حسین ،ششدانگ  یکباب ساختمان بمساحت ۱۳0/۸۷  مترمربع 
پالک  ۸ -  اصلی ، اراضی ابارش :

۱۴۳۶  فرعی،هما  فرهادی  فرزند حسن ،ششدانگ یک باب باغ منزل  بمساحت ۳۳۹۷/۱۱  مترمربع با حق عبور 
از پالک ۱۴0۲ فرعی 

پالک  ۱۷-  اصلی ، اراضی استیر :
۱۵۱۳  فرعی،مرضیه استیری فرزند محمد تقی ،ششدانگ قطعه زمین دیمه سار بمساحت ۹۹۶۲۷/۴۵  مترمربع 

پالک  ۶۲-  اصلی ، اراضی صومعه :
۲۶  فرعی،علی رضا سنگ سفیدی فرزند محمد علی ،ششدانگ یکباب مرغداری بمساحت ۲۷۳۷/۱۵  مترمربع 

پالک  ۱۶۲-  اصلی ، اراضی ایزی :
۵۹۱۱  فرعی،راضیه کارگری فرزند علی جان ،ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۲۷/۶0  مترمربع 

پالک  ۱۸۳-  اصلی ، اراضی جلین بزرگ:
۸۵۵  فرعی،ابراهیم علی ابادی فرزند محمد ،ششدانگ یکباب مرغداری بمساحت ۱۲000  مترمربع 

پالک  ۱۹۹-  اصلی ، اراضی آب باریک :
۵۳۱  فرعی،هادی بلوچی فرند حس��ین و ناصر بلوچی فرزند قاس��م بالمناصفه ،ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 

بمساحت ۲۳۶۹۵/۲۶  مترمربع 
پالک  ۴ -  اصلی ، اراضی کال قز : بخش ۳ سبزوار ناحیه ۲ 

۱۵۶  فرعی،حسن قزی فرزند محمد حسین ، ششدانگ  یکقطعه زمین بند سار به مساحت ۱0۱۱0  مترمربع که 
میزان ۳۳۶۴ متر مربع آن در حریم مسیل های حد شرق و غرب پالک است.

پالک  ۵۴ -  اصلی ، اراضی برزو :
۲۴۷  فرعی،علی اصغر برزوئی فرزند حسین و ابراهیم بافکار فرزند حسین  بالمناصفه  ، ششدانگ یک قطعه باغ پسته 

ابی غیر محصور به مساحت ۴۴۸۱۶/0۴  مترمربع 
پالک  ۳۴ -  اصلی ، اراضی بسک: بخش ۸ سبزوار ناحیه یک 

۴۵۳  فرعی،علی عباسی فرزند محمد ابراهیم ، ششدانگ یکباب مرغداری به مساحت ۴۷۴۶  مترمربع 
پالک  یک -  اصلی ، اراضی عمید اباد: بخش ۱۲سبزوار 

۲۱۵۵۲  فرعی،قاسم فطرتی فرزند محمد ، ششدانگ  یکباب چهار دیواری به مساحت ۴۴/۵۴  مترمربع که مساحت 
۲۸ متر مربع از حد شمال آن در حریم کال قرار دارد. 

پالک  ۲ -  اصلی ، اراضی عبدالرحمن:
۱۶0۱۸  فرعی،محمد جوکار فرزند حسن ، ششدانگ  نهر متروکه به مساحت ۱۱/۵۹  مترمربع که با پالک ۱۵۹۹۷ 

فرعی تشکیل یکباب مغازه را داده است .
لذا در اجرای ماده ۱۶و۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی در دادگاه شده و در جریان رسیدگی است می بایستی گواهی مشعر بر جریان 
دعوی یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی ظرف ۹0 روز و در مورد اگهی اصالحی به مدت ۳0 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف ۹۹/۲۱۱۷( آ-۹۹0۸۱۳۳
تاریخ انتشار نوبت دوم :  شنبه0۱ /۱۳۹۹/0۹ تاریخ انتشار نوبت اول :  پنجشنبه0۱ /۱۳۹۹/0۸ 

علی آب باریکی  - رئیس ثبت اسنادوام��الک سبزوار

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد ۱۱ )اصالحی ۱۳۱۷/0۷/۱0( و ۱۲ )اصالحی ۱۳۲۲/0۳/۱0(  قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق ماده 
۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیئت حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان

۱. پالک ۵۱۲۱ فرعی مجزی شده از ۲۲۶ فرعی از یک اصلی آقای علیرضا پائیزی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۲۱0/۸۲ متر مربع

۲. پالک ۵۱۲۲ فرعی مجزی ش��ده از ۳۷ فرعی از یک اصلی خانم مریم قادریان دودانلو نه س��هم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۱۳۳ متر مربع

۳. پالک ۵۱۲۳ فرعی مجزی شده از ۸۹ فرعی از یک اصلی خانم ناصره توفیقی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۲۷۶/۸۲ متر مربع

۴. پالک ۵۱۲۴ فرعی مجزی شده از ۳۶ فرعی از یک اصلی خانم صدیقه رمضانی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۸۹/0۵ متر مربع

پالک ۶۸� اصلی مزرعه پرکند قطعه ۶ درگز بخش ۷ قوچان
۵.  پالک ۱۱۶ فرعی مجزی ش��ده از ۶۸� اصلی موقوفه حس��ین علی پرکندی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان درگز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۷۶۱/۹۸ متر مربع
پالک ۱۳۳� اصلی مزرعه قرقین قطعه هفت درگز بخش ۷ قوچان

۶.  پالک ۱۱۸ فرعی مجزی شده از ۱۳۳� اصلی آقای بهمن ولیدی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳00/۲۵ متر مربع
پالک ۳0۸� اصلی اراضی بابانیستانه قطعه ده درگز بخش ۷ قوچان

۷.  پالک یک فرعی مجزی شده از ۳0۸� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ 
یک قطعه زمین محل زیارتگاه موسوم به بابانیستانه به مساحت ۴۵۵۴0 متر مربع
پالک ۳۳۳� اصلی اراضی علی بالغ و تیوان دره قطعه دوازده درگز بخش ۷ قوچان

۸.  پالک یک فرعی مجزی شده از ۳۳۳� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ 
یک قطعه زمین محل زیارتگاه موسوم به علی بالغ به مساحت ۱۱۶۶۸ متر مربع

پالک ۳۴۵� اصلی شهر درگز قطعه یک درگز بخش ۷ قوچان
۹. پالک ۲۷۳۷ فرعی مجزی شده از ۳۴۵� اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ششدانگ یک باب 

ساختمان محل تاسیسات برق به مساحت ۸۲/۳۷ متر مربع
      لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا ۹0 روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تس��لیم و رس��ید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را 
به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 

روز قابل اعتراض خواهد بود.آ- ۹۹0۸۱۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۸/0۱    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/0۱

ناصر حسن زاده- رئیس اداره ثبتت اسناد و امالکک شهرستان درگز

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399حوزه ثبتی زیرکوه
به دس��تور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی 
که نس��بت به امالک مجهوال المالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا 

آخر شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه شمسی تقاضای ثبت نموده¬اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵-اصالحی قانون ثبت 
باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:

بخش۱۴ زیرکوه:
قطعات مفروزه بمرود پالک ۲0-اصلی

۱-پالک ۲۸۸۷فرعی آقای منصور نهتانی شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی به 
نشانی روستای بمرود چاه رحمانی 

قطعات مفروزه حاجی اباد پالک ۴۹-اصلی
۲-پالک۶۳۹فرعی خانم ربابه س��ادات عشق الحسینی ششدانگ یک باب منزل به 

نشانی حاجی آباد خیابان شاسکوه..
۳-پالک۲۹۹۵فرعی خانم راضیه علی زاده ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی 

و  به نشانی حاجی آباد-خیابان شهید بهشتی ۶.
۴- پالک۲۹۹۶فرع��ی آق��ای دوس��ت محمد نهتانی شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 

دایرمزروعی  به نشانی حاجی آباد-مطهری ۲0.
۵- پالک۳00۸فرعی آقای مهدی مصیبی شش��دانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  

به نشانی حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.
۶- پالک۳0۱0فرعی آقای ابراهیم بخش��ی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی 

به نشانی حاجی آباد خیابان مطهری ۹  .
۷- پالک ۳0۱۳فرعی خانم زهرا ارجمند شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نش��انی 

حاجی آباد مطهری نبش مطهری ۱۱.
۸- پالک ۳0۲۲فرعی آقای الیاس غالمی ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی 

به نشانی حاجی آبادبلوار امام رضا)ع(.
۹- پالک۳0۲۹فرع��ی آق��ای محمد محس��ن موهبتی زهان شش��دانگ  یک باب 

ساختمان به نشانی حاجی آباد روبروی ناحیه انتظامی .
۱0- پالک ۳0۳0فرعی آقای مهدی شهابیان   ششدانگ  یک قطعه زمین به نشانی 

حاجی آباد –خیابان شهیدان موهبتی.
۱۱- پالک ۳0۳۱فرعی آقای علی میری ششدانگ  یک باب منزل به نشانی حاجی 

آباد کوچه پشت ک )مسجد جامع( .
۱۲- پالک۳0۳۲فرعی خانم طاهره بهش��تیان  شش��دانگ یک باب منزل به نشانی 

حاجی آباد بلوار جهاد جهاد۵
۱۳- پالک۳0۳۳فرعی خانم معصومه صحرائی شش��دانگ یک قطعه زمین بایر  به 

نشانی حاجی آبادباوار امامرضا)ع(.
۱۴- پ��الک ۳0۳۴فرعی خانم مهین صحرایی شش��دانگ ی��ک قطعه زمین بایر به 

نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا )ع( .
۱۵- پالک ۳0۳۵فرعی آقای تقی علیزاده شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نشانی 

حاجی آباد – بلوار امام رضا)ع(روبروی قبرستان .
۱۶- پالک ۳0۳۶فرعی آقای تقی علیزاده شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نشانی 

حاجی آباد-بلوار امام رضا)ع(روبروی قبرستان  . 
قطعات مفروزه کالته نو پالک ۷۸-اصلی

۱۷- پالک ۵۱۷فرعی آقای محس��ن احمدی شش��دانگ  یک قطعه باغ مشتمل بر 
مستحدثات به نشانی زیرکوه- روستای کالته نو .

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک۸۳-اصلی
۱۸- پالک ۶۱۵فرعی خانم مریم مهدی پور شش��دانگ  یک قطعه باغ به نش��انی 

زیرکوه -شهرآبیز .
۱۹-پالک ۳۶۷۶-فرعی خانم زیور مهدی پور شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به نشانی زیرکوه-شهر آبیز .
۲0- پالک۳۶۷۷فرعی  آقای علیرضا مهدی پور و  خانم زیور مهدی پور  ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به نش��انی زیرکوه-شهر آبیز )سهم هر یک از مالکین سه 

دانگ مشاع از شش دانک می باشد(.
۲۱-پ��الک ۳۶۷۸فرعی خانم زیور مهدی پور شش��دانگ یک قطعه باغ به نش��انی 

زیرکوه-شهر آبیزباغ مشهور به باغ عمارت .
۲۲-پالک ۳۶۷۹فرعی خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

نشانی زیرکوه -شهرآبیز .
۲۳- پالک ۳۶۸0 فرعی  خانم زیور مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

شهرستان زیرکوه -شهرآبیز .
۲۴- پالک  ۳۶۸۱ فرعی خانم  زهرا مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  

به نشانی شهرستان زیرکوه-شهر آبیز.
۲۵- پالک ۳۶۸۲ فرعی خانم  زهرا مهدی پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  

به نشانی شهرستان زیرکوه -شهرآبیز.
۲۶- پالک ۳۶۸۳ فرعی خانم  مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی نبوی دو 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه -شهرآبیز. 
۲۷- پالک۳۶۸۴ فرعی  خانم مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی 
نبوی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- شهرآبیز.
۲۸- پالک۳۶۸۵فرعی  خانم مریم مهدی پور چهار دانگ مشاع و  آقای سید مهدی 
نبوی  دو دانگ از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه -شهرآبیز.
۲۹- پالک۳۶۸۶فرعی  خانم مریم مهدی پورچهاردانگ مش��اع و آقای سید مهدی 
نبوی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی زیرکوه- شهرآبیز ..
۳0-پالک ۳۶۸۷ فرعی  خانم مریم مهدی پورشش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به نشانی زیرکوه -0شهر آبیز .
۳۱-پالک ۳۶۸۸فرعی – خانم مریم مهدی پور شش��دانگ یک قطعه باغ به نشانی 

زیرکوه -شهرآبیز .
۳۲-پالک۳۶۸۹-فرع��ی خانم  مریم مهدی پور شش��دانگ ی��ک قطعه مزروعی به 

نشانی زیرکوه-شهر آبیز .
۳۳-پالک ۳۶۹0فرعی  آقای سید مهدی نبوی سه و نیم دانگ مشاع و خانم مریم مهدی پور 
دو و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- شهرآبیز .
۳۴- پالک ۳۶۹۱ فرعی آقای  حسین رمضانی  ششدانگ یک قطعه باب منزل   به 

نشانی زیرکوه-شهر آبیز-خیابان شهید دامادی .
قطعات مفروز مزرعه افین پالک ۳۶۲ –اصلی :

۳۵- پالک ۲۹۱0 فرعی  آقای س��ید قاس��م اسماعیلی  ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار   به نشانی افین- کنار شهرک افین.

۳۶- پالک۲۹۱۱ فرعی آقای  سید قاسم اسماعلی  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زاربه نشانی افین- کنار شهرک افین .

قطعات  مشتثنیات دشت علی آباد:
۳۷- پالک ۳۶۱ -اصلی آقای محمد سلیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد .
۳۸- پ��الک ۳۶۲ – اصلی آقای محمد س��لیمی نیا وآق��ای  غالمرضا هزاری افین 
وآق��ای غالم بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نس��بت به 
دو س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ یک قطعه بند س��ار به نشانی زیرکوه اراضی 

محاط در دشت علی اباد .
۳۹- پالک ۳۶۳ -اصلی آقای محمد سلیمی نیا وآقای  غالمرضا هزاری افین وآقای غالم 
بندی وآقای رضا هزاری وآقای محمد رضا هزاری  هر یک نسبت به دو سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ یک قطعه بند سار به نشانی زیرکوه اراضی محاط در دشت علی اباد .
لذا به موجب ماده۱۶ و۱۷ قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی شده در باال 
معترض می باش��د ویا اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی ش��ده ودر جریان 
است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف۹0روز و به استناد تبصره یک ماده 
۲۵-اصالح��ی قان��ون ثبت در مورد آگهی اصالحی در م��دت ۳0 روز به اداره ثبت 
اس��ناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده۷۴ و۸۶ آئین نامه 
قانون ثبت، معترضین می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک 
ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیص��الح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرج��ع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند.در غی��ر این صورت متقاضی ثبت 
و نماین��ده قانون��ی وی می تواند ب��ه دادگاه مربوطه مراجع��ه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 
عملی��ات ثبتی را طب��ق مقررات ادامه دهد. ضمناً حق��وق ارتفاقی در موقع تحدید 
ح��دود در ص��ورت مجلس تحدیدی منظ��ور می¬گردد و از تاری��خ تنظیم صورت 

مجلس تحدید تا ۳0 روز قابل اعتراض خواهد بود..آ-۹۹0۸۱۳۲
تاریخ انتشارنوبت اول :۱۳۹۹/0۸/0۱

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۹/0۹/0۱  
غالمرضا صادقیان- 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زیرکوه
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا رب العالمین

عادل الجبیر، دســتیار وزیر خارجه عربســتان اظهار کرد: 
با هرگونه مداخله خارجی در امور حقوق بشــری در آستانه 
برگزاری گروه ۲۰ مخالفیم. لجیــن الهذلول به امنیت ملی 
عربســتان مرتبط می شود. شما قوانین  خودتان را دارید و ما 

هم قوانینمان را.
نانســی پلوســی، یک بار دیگر به عنوان رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا انتخاب شد و پس از این انتخاب گفت: »از 
محدودیت های شکل گرفته درباره طول مدت ریاست مجلس 
نمایندگان پیروی خواهم کرد«. پلوسی ظاهراً اذعان کرده این 
دوره، آخرین دوره ای اســت که وی به عنوان رئیس مجلس 

نمایندگان آمریکا فعالیت خواهد کرد.

اتحادیه اروپا سند دفاعی جدیدی را بدون آمریکا، انگلیس و استرالیا تدوین می کند

ناتوی صغیر
  جهان/ نیک پندار  شنیده ها حکایت از تالش کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا برای تدوین یک سند راهبردی نظامی دارد. به گزارش 
یورونیوز، با ادعای دیپلمات های اروپایی طبق این سند، تهدیدها، 
اهداف و جاه طلبی های نظامی آینده اتحادیه اروپا مشخص خواهد 
شــد. همچنین قرار است طبق این ســند، روند تولید مشترک 
تجهیزات پیشــرفته نظامی از جمله تانک های ساخت کشورهای 

عضو اتحادیه در دستور کار قرار گیرد.
نام این ســند که در ماه های آینده بیشــتر از آن خواهیم شنید 
»قطب نمای استراتژیک« است ولی کارشناسان معتقدند می توان 
آن را ناتوی اروپایی هم نامید. در واقع قرار است کارایی آن، چیزی 
مشــابه پیمان ناتو باشــد و تفاوت آن در این است که تنها یک 
پروژه دفاعی مشــترک بین کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود و 
کشورهای خارج از این اتحادیه )از جمله آمریکا و انگلیس یا همان 

آنگلوساکسون ها( در آن نقشی نخواهند داشت.
بدون شــک، تالش برای تدوین چنین سندی نتیجه تهدیدها و 
انتقادهای چهار ســال اخیر دونالد ترامپ است. با روی کار آمدن 
ترامــپ، اتحادیه اروپا متوجه این خأل بــزرگ دفاعی خود یعنی 
وابستگی بیش از حد به آمریکا شد. پس از آن بود که سران اتحادیه 
به فکر افتادند برخی تخم مرغ هایشــان را از سبد آمریکا بردارند و 
به دنبال شرکای راهبردی دیگر هم بگردند. نخستین بار اواخر سال 
۲۰18، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد »ارتش 
واحد اروپایی« را مطــرح کرد. او چند روز پیش هم بار دیگر این 
ماجرا را پیش کشــید اما با انتقاد وزیر دفاع آلمان مواجه شد که 
معتقد است هنوز برای جدا شدن اروپا از آمریکا زود است. ترامپ 

هم پیش از این پیشنهاد ارتش مشــترک اروپایی را »شرم آور« 
خوانده بود. گفته می شــود جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، پنجشــنبه در یک جلسه محرمانه وزرای 
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را از مفاد این سند که قرار 

است از سال ۲۰۲۲ در دستور کار قرار گیرد، آگاه کرده است.

چه کسی تهدید است؟»
البته بی تردید اختالفات زیادی روی فهرست »تهدیدهای بالقوه ای« 
که اروپا را با خطر روبه رو می کنند، وجود خواهد داشت. مثالً برای 
فرانسوی ها تهدید واقعی »حضور تکفیری ها« در خاک این کشور 
اســت در حالی که برای کشــورهای حوزه بالتیک نفوذ روسیه 
می تواند بسیار خطرناک باشد. با این حال، به گفته دیپلمات های 
اروپایی، جوزف بورل قصد دارد تمام کشورهای عضو را حول نقاطی 
مشترک متحد کند. در این میان با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
دو کشور فرانسه و آلمان به صورت غیررسمی رهبری اتحادیه اروپا 
را در دست گرفته اند و حاال به نظر می رسد آنگال مرکل و امانوئل 
مکرون قصد دارند گام اول برای تشکیل ارتش اروپایی را با تدوین 
این سند بردارند. بریتانیا در زمان عضویت در اتحادیه اروپا همواره 

مخالف ایجاد یک ارتش واحد اروپایی بود. 
نخستین گفت وگوها بین وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
روز گذشته به صورت مجازی و آنالین برگزار شد. گفت وگوها حول 
تدوین این ســند و یافتن راه های مشترک برای تولید تجهیزات 
نظامی و تمرکز روی اســتقرار نیروهای اروپایی در صدها منطقه 

سوق الجیشی اروپا بود.

الوروف:
موفقیت روسیه در قره باغ، ©

غرور آمریکا را جریحه دار کرد
خارجه  وزیــر  تاس: 
روســیه با پاســخ به 
توافق  مخالفان  انتقاد 
آتش بس در قره باغ و 
توضیح اهداف مسکو، 

گفت: »ظاهــراً غرور همتایــان آمریکایی و 
فرانسوی ما از نقش مستقیم و مؤثر روسیه در 
حل و فصل مناقشه قره باغ کمی جریحه دار 
شده است«. سرگئی الوروف در توضیح برخی 
تفاسیر از اهداف روسیه در حل و فصل اوضاع 
قره باغ، گفت: »من اعتقاد ندارم این مسئله 
بدون مشارکت آمریکا حل شده باشد، مسلماً 
مواضع سه رئیس مشــترک گروه مینسک 
)روسیه، ایاالت متحده و فرانسه( که در طول 
ماه گذشته پیش از توافق 9 نوامبر، بارها در 
سطح رؤســای جمهور، وزرای خارجه و در 
سطح نمایندگان ویژه سه کشور مورد بررسی 
قرار گرفته، به نفع پایان فوری خونریزی ها و 
ایجاد مکانیزمی برای کنترل دقیق برقراری 
آتش بس اســت که دقیقاً این هدف تأمین 

شده است«.

جو بایدن:
 نمی شود فهمید ©

ترامپ چگونه فکر می کند
فرانسه:  خبرگزاری 
پنجشنبه  روز  بایدن 
و در پیامی از اقامتگاه 
ویلمینگتون  در  خود 
گفــت: »آمریکایی ها 

شاهد یک بی مسئولیتی باورنکردنی هستند. 
]عدم پذیرش شکســت در انتخابات از سوی 
ترامپ[ پیام های به شــدت مضری را درباره 

کارکرد دموکراسی به جهان می فرستد«.
رئیــس جمهور منتخــب ایــاالت متحده 
همچنین با ابراز اطمینان از پیروزی و ادامه 
امور در روال عادی گفت: »فهمیدن اینکه این 
مرد چطور فکر می کند، سخت است اما باور 
دارم خودش هم می داند شکســت خورده و 

من ۲۰ ژانویه سوگند یاد خواهم کرد«.
براســاس نتایج شمارش سراســری آرا، جو 
بایدن ۷8 ســاله با کسب حدود 8۰ میلیون 
رأی پیروز انتخابات ســوم نوامبر شده است. 
حدود ۷۴ میلیون نفر به ترامپ رأی داده اند. 
۲۴۰ میلیون نفر از شهروندان ایاالت متحده 
آمریکا برای شــرکت در انتخابات ریاســت 

جمهوری واجد شرایط بودند.

یورونیوز: وزیر دفاع انگلیس گفت کشورش 
احتماالً آمریکا را در کاهش ســطح نیروهای 
نظامی خود در افغانســتان همراهی خواهد 

کرد.
تسنیم: تحقیقــات نشان می دهد مقام های 
انتخاباتی پنج ایالت مهم آمریکا که نقش مهمی 
در تعیین نتایج انتخابات جنجالی ریاســت 
 جمهوری دارند با تهدیدات خشونت آمیزی

روبه رو شده اند.
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آنچه می توان از یک نشست خبری کوتاه فهمید
سفر سرد عمران خان به کابل

تسنیم: درحالی که انتظار می  رفت سفر نخست وزیر پاکستان 
به کابل با دســتاوردهایی برای هر دو کشور همراه باشد، اما 
نحوه رفتار ســران دو کشور نشان دهنده ادامه تیرگی روابط 
کابل-اسالم آباد است.اشرف غنی با سردی تمام در کنفرانس 
مشترک خبری تأکید کرد برقراری آتش بس جامع و صلح، 
خواست همه مردم افغانستان است، اما عمران خان در واکنش 
به این اظهارات گفت: می خواهم اطمینان دهم پاکستان آنچه 
در توان دارد در راستای »کاهش خشونت ها« انجام خواهد 
داد.  این کنفرانس کمتر از 1۰ دقیقه طول کشید. سران دو 
کشور پس از این نشست خبری کوتاه، بدون پاسخ به پرسش 
خبرنــگاران، برای ادامه گفت وگوها محــل را ترک کردند.

ارزیابی کنش روسیه در جنگ قره باغ ©
تشدید مجدد اختالفات مرزی در منطقه قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
که به گسترده ترین نوع درگیری های نظامی بین طرفین پس از ۲۰16 تبدیل گشته و 
موجب کشته شدن صدها غیرنظامی و نظامی شده است، پس از نقض آتش بس های 
متوالی در نهایت با میانجیگری روسیه به توافق صلح بین طرفین ختم شد. اکنون الزم 
است رویکرد و موضع بازیگران در سطح منطقه در زمینه این منازعه به طور خالصه 
بررســی شود. پیش از همه باید نگاهی به رفتار روسیه انداخت که پس از فروپاشی 
شوروی همواره نفوذ و جایگاه خود را در امور و مسائل منطقه آسیای مرکزی و قفقاز 
حفظ نموده اســت. مسلماً برای بســیاری از ناظران بین المللی سؤال است که چرا 
مسکو پس از وقوع این جنگ، بالفاصله به کمک متحد خود یعنی ارمنستان نشتافت. 
ارمنستان عالوه بر اینکه جزو 6 کشورعضو سازمان پیمان امنیت جمعی بوده و مسکو 
دارای یک پایگاه نظامی در خاک این کشور است، از جمله مهم ترین متحدان روسیه 
نیز به شــمار می رود. اما پس از آغاز درگیری ها، روسیه با اینکه بر مبنای این پیمان 
می بایســت با اعزام نیرو و ارسال سالح در این جنگ به آن ها کمک می کرد، ضمن 
تأمل و عدم تعجیل، طرفین را به حل این مناقشه به صورت مسالمت آمیز و مذاکره 
دعوت نمود. در این باره بهتر اســت به طور خالصه روابط روسیه و آذربایجان را در 
چند سال اخیر مدنظر قرار دهیم. جمهوری آذربایجان بر خالف بسیاری از کشورهای 
استقالل یافته از شوروی، در طول سالیان اخیر ضمن حفظ استقالل و فاصله از روسیه 
 و نزدیکی بیشتر به غرب، هیچ گاه به طور رسمی رویکرد مخاصمه آمیز و ضد روسی 
را اتخاذ ننموده و همیشه مثالی بوده است برای اینکه چگونه می توان سیاست خارجی 
کامالً مستقل از روسیه را دنبال و در عین حال مناسبات با مسکو را در سطح خوبی 
 SIPRI حفظ کرد. در کنار این تنوع بخشی در حوزه سیاست خارجی، باکو طبق آمار
)مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم( بین سال های ۲۰۰8 تا ۲۰18 حدود 
۲۴ میلیارد دالر برای ســالح و مهمات هزینه کرده که بسیاری از آن ها را از روسیه 
خریداری نموده است. مورد دیگر اینکه کرملین از دولت کنونی ارمنستان که از طریق 
اعتراضات و تغییر رژیم با عنوان انقالب های رنگی به قدرت رسیده، دل خوشی ندارد. 
ضمن آنکه در دولت پاشینیان، انتشــار مقاالت انتقادی علیه روسیه و به شدت در 
ستایش غرب رواج یافت. این روند غرب گرایی همچنین در رسانه ها و با ورود سازمان ها 
و نهادهای خصوصی آمریکایی به ارمنســتان، به خصوص آن هایی که توسط جورج 
ســوروس که از حامیان انقالب های رنگی شناخته می شود، بیشتر موجب ناراحتی 
و نگرانی مقامات مسکو شده است. بنابراین درست است که ارمنستان متحد روسیه 
است، اما جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز دشمن روسیه به حساب نمی آیند و مسکو 
ضمن دارا بودن روابط تجاری به خصوص در زمینه فروش سالح هم به آنکارا و هم 
باکو، می تواند از همکاری با ترکیه در این زمینه موقعیت خود در سوریه را حفظ کند 
و همیــن طور بدون ضرر و زیان عمده در لیبی امور خود را پیش ببرد. اما مهم تر از 
همه این است که روسیه می تواند با همکاری و عدم مداخله مستقیم نظامی، اختالفات 
منطقــه ای را با محوریت و میانجیگری خود بین طرف های درگیر و بدون دخالت و 
حضور آمریکا حل نماید. کم کردن نفوذ و حضور ایاالت متحده در منطقه از اهمیت به 
مراتب باالتری برای مسکو برخوردار است. چه بسا اگر کشور دیگری مانند گرجستان و 
اوکراین که از حمایت غرب برخوردارند، به ارمنستان حمله می کردند واکنش کرملین 
بسیار متفاوت می بود.برای روس ها، ارمنستان یک متحد، ترکیه یک همکار )هرچند 
از نوع سرســخت و مشکل ســاز آن( و جمهوری آذربایجان کشوری است که بدون 
ایجاد مشــکل جدی علیه منافع روسیه در قفقاز، روابط مناسبی نیز با آن داراست، 
بنابراین فعالً این راهکار مســالمت آمیز بیشتر به منافع مسکو نزدیک است. هرچند 
به نظر می رسد مســکو حداقل به خاطر حفظ وجهه و جایگاه خود اجازه در دست 
گرفتن تمامی مناطق قره باغ توســط باکو را ندهد و حتی با توجه به حضور و اعزام 
نیروهای افراطی و تروریست از سمت ترکیه که روسیه تجربه جنگیدن مقابل آن ها را 
در سوریه دارد و در صورت ادامه حضور آنان اکنون در نزدیکی خانه و احتمال ایجاد 
ناامنی و بی ثباتی مجدد از طریق آن ها این بار در قفقاز، ممکن است به مقابله و برخورد 

مستقیم و شدید علیه ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز دست بزند.
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عکس نوشت

رکوردشکنی خاطرات باراکرکوردشکنی خاطرات باراک
کتاب »سرزمین موعود« نوشته باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
 آمریکا در ۲۴ ســاعت نخست انتشــار موفق به فروش بیش از

89۰ هزار نسخه در آمریکا و کانادا شد و با ادامه این روند فروش 
می تواند به پرفروش ترین کتاب نوشته رؤسای جمهور در تاریخ 
معاصر تبدیل شــود. فروش روز نخست این کتاب با ثبت رکورد 
جدیدی برای انتشارات »پنگوئن رندوم هاوس« همراه بود. کتاب 
خاطرات »بیل کلینتون« با عنوان »زندگی من« در روز نخست 
انتشار در آمریکای شمالی ۴۰۰ هزار نسخه فروخته بود و کتاب 
نوشته »جورج دابلیو بوش« نیز فروش حدود ۲۲۰ هزار نسخه را 

در ۲۴ ساعت اول انتشار ثبت کرده بود. 

فرصت 15 روزه برای تدوین منشور جمهوریرونمایی مادورو از پهپاد ساخت ونزوئال
مهلت مکرون به شورای مسلمانان فرانسه»مهاجر«ها به کاراکاس رسیدند

اســپوتنیک: رئیس جمهور ونزوئال از راه اندازی خط 
تولیــد انبــوه پهپادهــای چندمنظــوره و هواپیماهای 
تک موتــوره در داخل این کشــور خبــر داد. نیکوالس 
مادورو روز پنجشــنبه حکمــی را در زمینه ایجاد مرکز 
ملی ســرویس هوانوردی در کشــورش امضا کرد. او در 
یک ســخنرانی تلویزیونی اظهار کــرد: دو نمونه اولیه از 
هواپیماهای آموزشــی به صورت کامل در ونزوئال تولید 
شده است. مادورو همچنین یک پهپاد چند منظوره که 
در آینده نزدیک تولید انبوهش شروع می شود را معرفی 
کــرد. با توجه به عکس های منتشــر شــده، پهپادهای 
ونزوئال شــباهت فراوانی به پهپادهــای مهاجر 6 دارند.

یورونیوز: رهبران شورای مسلمانان فرانسه روز چهارشنبه 
در دیــداری با امانوئل مکرون موظف به تدوین »منشــور 
ارزش هــای جمهوری« در 15 روز آینده شــدند. رهبران 
شورای مسلمانان فرانسه همچنین به مکرون طرحی را برای 
تشکیل شورای ملی پیشنهاد دادند که مسئول نظارت بر 
آموزش امامان مساجد در فرانسه باشد. کاخ الیزه اعالم کرد: 
پیش از این رئیس جمهوری از آن ها خواسته بود هیئتی را 
تشکیل دهند که مسئول شناسایی امامان مساجد در فرانسه 
باشد. براساس تأیید کاخ ریاست جمهوری فرانسه، مکرون 
در این جلسه از رهبران مسلمان فرانسه خواست در 15 روز 
آنچه »منشور ارزش های جمهوری« خواند را تدوین کنند. 
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جهان: منابع اســرائیلی از دیدار مسئوالن 
تشــکیالت خودگــردان با مقامــات رژیم 
صهیونیســتی در رام اهلل خبــر دادنــد. به 
گزارش ایــن رســانه ها، این دیــدار برای 
نخســتین بار از زمان ازسرگیری هماهنگی 
و همــکاری میان تــل آویو و تشــکیالت 
خودگــردان در رام اهلل انجام می شــود. این 
در حالی اســت که گروه هــای مقاومت با 

محکوم کردن تصمیم تشکیالت خودگردان 
برای ازسرگیری روابط و هماهنگی امنیتی 
با رژیم صهیونیســتی، آن را به زیان مسئله 
فلسطین و آشــتی ملی دانسته و خواستار 
انصراف از این تصمیم شد ه اند. در مقابل اما 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی آن را به نفع 
اسرائیل و برقراری امنیت در اراضی اشغالی 

دانسته است.

خبر

رابطه دوباره بین تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی 
با دیدار مقامات دو طرف در رام اهلل شکل گرفت

تسنیم: رئیس سابق امنیت ملی افغانستان 
از توافق طالبان و دولت افغانســتان بر ســر 
دســتورکار مذاکرات صلح خبــرداد و افزود 
به زودی دو طرف سندی را در این زمینه امضا 
می کنند. رحمت اهلل نبیل با انتشــار توییتی 
اعالم کــرد: گروه های تماس طالبان و دولت 
افغانســتان بر سر یک دستورکار 19 ماده ای 
به عنــوان چارچوب مذاکــرات صلح توافق 

کرده اند. وی افزود: تیم مذاکره کننده دولت 
افغانستان به دلیل فشار بسیار زیاد بر آن ها 
از مقاومت بر سر مواضعش عقب نشینی کرده، 
اما مشــخص نکرد این فشــارها از کدام سو 
اعمال شــده است. نبیل همچنین ادامه داد: 
تیم های مذاکراتی دو طرف به زودی سندی 
را درباره توافق بر سر دستورکار مذاکرات امضا 

خواهند کرد.

خبر

بارقه های صلح، در دوحه شعله ور می شود
شایعه ها درباره نخستین توافق میان طالبان و دولت افغانستان 

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد مجری پیمانکاری تأمین 
کاال و اجرای تأسیس�ات الکتریکی س�اختمان اداری جهت مجتمع دامپروری 
کنه بیس�ت خ�ود را از طریق برگ�زاری مناقصه عمومی انتخ�اب نماید. لذا از 
پیمان�کاران واجد ش�رایط دعوت ب�ه عمل می آید جه�ت دریافت فرم اعالم 
قیمت و اس�ناد مناقصه به آدرس مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/09/11 نس�بت به ارسال مدارک و مستندات 

اقدام نمایند .
• مؤسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس رض�وی در رد و قبول پیش�نهادات مختار 

است.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس 
حاصل فرمائید .

 آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری برق 
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روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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99
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شهرداری اسد آباد در نظر دارد:
 از طری�ق مناقصه نس�بت ب�ه خرید 2000 تن آس�فالت اقدام 
نماید لذا تولید کنندگان جهت اخذ ، تکمیل و تحویل اس�ناد 
مناقصه می توانند تا مورخه 1399/9/8 به امور مالی مراجعه 

و فرمهای تکمیل شده را به دبیر خانه تحویل نمایند. 

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری اسد آباد 
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99
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آس�تان ق�دس رض�وي در نظر دارد 50 دس�تگاه بی س�یم هایترا 
م�ورد نیاز خ�ود را از طریق مناقص�ه عمومي خری�داری نماید، 
ل�ذا متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه 
می توانن�د ب�ه نش�اني http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجع�ه و حداکثر 
تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 1399/09/08 نس�بت به تحویل پیش�نهادات 
تکمی�ل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نماین�د، ضمنًا هزینه 
چ�اپ آگه�ي در روزنامه ه�ا بر عهده برن�ده مناقصه خواهد بود. ش�ماره های 

تم�اس 32001420-051 و 32001053-051 و  051-38795555 

»مناقصه عمومی خرید50 دستگاه بی سیم هایترا «
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آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد تجهیزات یدک�ی و تعمیراتی 
ب�ی س�یم هایت�را م�ورد نی�از خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عمومی 
خریداری نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مش�اهده شرایط مناقصه و دریافت 
اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه 
و حداکث�ر ت�ا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 1399/09/08 نس�بت ب�ه تحویل 
پیشنهادات تکمیل ش�ده و مدارک 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 32001420-051 و 051-38795555

»مناقصه عمومی خرید تجهیزات یدکی و تعمیراتی بی سیم هایترا«
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