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تمام قد در برابر کرونا
 آستان  کرونا و همه مشکالتی که در ماه های اخیر برای مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی فعالیت ها در مقابل ویروس منحوس را تشریح کرد

تمام کشورهای دنیا اعم از کشور ما آفریده است، گریبان 
مراکز درمانی را بیش از بقیه نهادها و سازمان ها گرفته 
با مشکالت متعددی مواجه ساخته است؛  را  و آن ها 

نهادهای درمانی دولتی از یک سو و نهادهای غیردولتی و 
خصوصی از سوی دیگر با مشکالت کروناساخته در حال 
دست و پنجه نرم کردن هستند. اکنون که نهمین ماه از 

 ............ صفحه 3این درگیری خاص قرن...

10 12 7
سنگربان آبی ها در گفت و گو با قدس: گفت وگو با مصطفی جمشیدی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

:jامام علی
دین داران را 

نشانه هایی است 
که با آن ها شناخته 
می شوند، راستگویی، 
ادای امانت، وفای به 

عهد، به جا آوردن 
صله رحم و 

ترحم بر ناتوانان. 
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چشم و گوشم را 
روی شایعه ها بسته ام

روایت دختری به نام »نهال« 
از»واقعه گوهرشاد«

۳ واکسن دیگر کرونا 
مجوز آزمایش انسانی می گیرند

 ............ صفحه 7

 قدسسیاستهایارزیسالآیندهدولترابررسیمیکند 

سرنوشت مبهم دالر 4200 تومانی

آبخیزداری تنها در 30 میلیون 
هکتار از اراضی کشور 

اجرایی شده است

توسعه 
آبخیزداری 
پشت سد 

بحران بودجه

 اقتصــاد  بودجــه 1400 نشــان داد دولــت در برابــر حــذف ارز 4هزارو200تومانــی رفتاری 
سلیقه ای و دوگانه در پیش  گرفته و گاهی از تداوم تخصیص ارز به کاال های اساسی و گاهی 
از حذف آن سخن می گوید. مجلس اما با قاطعیت اعالم کرده است با ادامه تخصیص ارز 
4هزارو200تومانی یا هر ارز جایگزین آن مخالفت خواهد کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس 
ســازمان برنامه وبودجه می گوید دولت از خیر منافع خودش گذشــته تا هر چه از صادرات 
نفت درآمد ارزی حاصل شــد، کل آن را با نرخ 4هزارو200تومانی برای کاالهای اساســی در 
اختیار مردم قرار دهد. وی درعین  حال تأکید کرده است چنانچه شرایط طوری باشد که این 

 ............ صفحه 6ارز حذف شود، یارانه ها دو تا سه برابر می شود...

 جامعه  نزدیک به 6 دهه از آغاز نخستین 
عملیات آبخیزداری به منظور حفاظت از آب 
از استفاده  و خاک و کاهش خسارت ناشی 
ناشایست از محیط طبیعی در کشور می گذرد 

اما تا پیروزی انقالب...

گزارشی از کم و کیف 
بودجه دفاعی کشور 

در الیحه تقدیمی دولت

بازدارندگی دفاعی 
با کاهش بودجه 

تحقیقاتی نمی خواند!

قدس روند رسیدگی 
به خطاهای پزشکی 

در مشهد را بررسی کرد

دو روی سکه 
شکایت های 

پزشکی
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 قدس خراسان

پرونده نوزاد »آبدانانی« 
وارد مرحله جدیدی شد

قربانی 
کوچک

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
محمد مرادی

در حالی که نزدیک به هفت ماه از دولت ائتالفی بنی گانتز و بنیامین نتانیاهو در 
مناطق اشــغالی فلســطین می گذرد، 61 نفر از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی 
موســوم به کنســت شــامگاه چهارشنبه در شــور نخســت به انحالل کنست رأی 

دادند. در صورت ادامه این فرایند و انحالل نهایی...

چهارمین انحالل کنست در 
رژیم صهیونیستی و معمای تداوم دولت

 ............ صفحه 8

صفحه 1  1399/09/17

,ع
۹۹
۰۹
۶۲
۷

آگهى مزايده فروش نقدى 
40 رأس جوانه پروار
︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈

شرح در صفحه 8

,ع
۹۹
۰۹
۵۸
۶

(( آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︋︣ق )) 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︀﹐  ﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝︖︣ی︎  ﹝﹢︨︧﹥ دا﹝︍︣وری︮ 
و ا︗︣ای ︑︃︨﹫︧︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن اداری ︗️ ﹝︖︐﹞︹ دا﹝︍︣وری ﹋﹠﹥ ︋﹫︧️ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︀ب ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از︎   ︋﹅︣︵ ︠ـ﹢د را از
 -︪︡﹞ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس ️﹝﹫﹇ ︣م ا︻﹑م﹁ ️﹁︀در ️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋ د︻﹢ت ︳︫︣ا
︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪ـ﹍︀ه ٣١ (﹋﹀︀﹩) ︎﹑ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٩/٢۵ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ ار︨ـ︀ل 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ات ا﹇︡ام﹠︐︧﹞ ︡ارک و﹞
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️. ﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل︎  • ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری︮ 

 .︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︣ ︻︡ه︋   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎︀پ آ ﹤﹠︤﹨ •
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫ ︗️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︎﹫ـ︣و آ﹎ـ﹩ ﹝﹠︐︪ـ︣ه در ﹝ـ﹢رخ ٩٩/٩/۵ در 
︭︠ـ﹢ص ︣︠︡ ا﹜︊︧ـ﹥ و ︣︠ـ︡ ادوات آ︑︩ ﹡︪ـ︀﹡﹩ ︋ـ﹥ ا︵﹑ع 
﹝﹫︨︣ـ︀﹡︡ ﹝﹙ـ️ ︑﹢﹏ ︎ـ︀﹋︀ت ︑︀︎︀ـ︀ن و﹇️ اداری  روز ︨ـ﹥ 

︫﹠︊﹥٩٩/٩/٢۵ ︑﹞︡︡ و ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.

,ع
۹۹
۰۹
۶۳
۴

(︡︡ـ﹝︑)

اداره ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ︎﹫﹞︀﹡︫ – ︀︣داری ﹋︣ج

س
/ ۹
۹۰
۹۵
۷۲

« ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡ ۴٠٠ ︻︡د ︋︀﹋︦ ︎︀﹜️ ﹁﹙︤ی»
ـ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︀﹜ـ️ ﹁﹙︤ی ﹝﹢رد ﹡﹫ـ︀ز︠   ︎︦﹋︀ آ︨ـ︐︀ن ﹇ـ︡س ر︲ـ﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ۴٠٠ ︻ـ︡د︋ 
﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪︀﹨︡ه︫  ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م︋ 
﹠︖︪ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٩/٢٧ ﹡︧︊️  ـ︀︻️ ١٢:٣٠ روز︎  ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︋http://dev.razavi.ir 
︣ ︻︡ه  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام ︣ا︳ ا︻﹑م︫  ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤︋

︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٣٢٠٠١۴٢٠-٠۵١ و ٣٢٠٠١۵١٩-٠۵١ و ٣٢۵١۶٨٣٩-٠۵١

مهدی خالدی: بحران دیپلماتیک میان قطر و چهار کشور 
عربستان ســعودی، امارات متحده عربــی، مصــر و بحرین در 
حالی کم کم به پایان چهارمین ســال خود نزدیک می شــود 
کــه وزیرخارجــه کویت دو روز پیــش، از تمایل طرفین درگیر 
بــرای کاهــش تنــش بعــد از میانجیگــری این کشــور در این 
رابطــه خبــر داد؛ اقدامــی کــه تحلیلگــران آن را گام دقیقــه 
نودی سعودی برای تغییر معادالت منطقه ای به ضرر ایران 
پیــش از روی کار آمــدن رئیس جمهــور جدید ایاالت متحده 
قلمــداد کرده انــد. در این بــاره کارشناســان معتقدنــد چــراغ 
ســبز محــور ســعودی بــرای نزدیکــی به قطــر را باید تالشــی 
از جانــب ریــاض بــا هدف یکدســت کــردن جبهــه عربی در 
جهــت مقابلــه بــا جمهوری اســالمی پیش از اسباب کشــی 
جوبایدن به کاخ ســفید دانســت. حال مداقه در این ادعا و 
میزان تأثیراتی که توافق یاد شده در نوع رابطه میان تهران 
و دوحــه می توانــد داشــته باشــد را در گفت و گــو بــا حســن 
هانی زاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا به بحث گذاشته ایم 

که در ادامه آن را می خوانید.

  تحلیل شما از توافق احتمالی میان قطر و چهار کشور عربی 
چیست؟ چقدر این مسئله را می توان در ادامه توطئه آمریکایی 

- سعودی – صهیونیستی برای مقابله با ایران دانست؟

بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد به کوشــش 
دولــت دونالــد ترامــپ در چنــد ســال گذشــته برای شــکل 
علیــه  عبــری   – عربــی   – غربــی  جبهــه  یــک  بــه  دادن 
جمهوری اســالمی نگاهــی بیندازیــم. کاخ ســفید پــس از 
مطرح کردن طرح معامله قرن در موضوع فلســطین که در 
جهــت منافــع 100در صــدی رژیم صهیونیســتی ارائه شــده 
بــود، ایــده عادی ســازی روابــط تل آویــو با کشــورهای عربی 
را در دســتور کار خــود قــرار داد. در همــه ایــن توطئه هــا 
آل ســعود در کنار واشنگتن قرار داشت. در موضوع توافق 
حاصل شــده میان دوحه و ریاض هم نقش ایاالت متحده 
برجســته اســت. در ایــن  بــاره بــه تازگــی جرالــد کوشــنر، 
داماد یهودی ترامپ، به کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فــارس ســفر داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت که 
اکنــون ســه کشــور عربســتان، امــارات و بحریــن به شــدت 
کاخ ســفید  بــه  بایــدن  ورود  از  پــس  آینــده خــود  نگــران 
هســتند. ایــن احتمــال وجــود دارد رئیس جمهــور جدیــد 
آمریــکا، محمدبن ســلمان را بــه عنــوان ولیعهــد نپذیــرد و 
ولیعهــد  محمدبن نایــف،  بازگردانــدن  بــرای  تالش هایــی 
معــزول، بــه قدرت انجام دهد. این احتمال هم هســت که 
بایــدن پــس از روی کار آمــدن، پرونده هــای زیادی را درباره 
ســعودی بــاز کند کــه قتل جمال خاشــقچی، نقض حقوق 

بشــر در جنــگ یمن و بــاج 500 میلیــارد دالری ولیعهد به 
ترامــپ، همــه در مــدار توجــه حــزب دموکرات قــرار  گیرد. 
حاکمیــت  نگــران  شــدت  بــه  بن ســلمان  شــرایط  ایــن  در 
خــود پــس از ورود بایــدن بــه کاخ ســفید اســت؛بنابراین 
ســعودی به عنوان بزرگ ترین کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فــارس می کوشــد در فرصــت باقیمانــده از حکومــت 
ترامــپ، مناســبات خود را با کشــورهای عربــی ترمیم کند. 

از ســوی دیگــر ریــاض بــا درک چالش هــای آینــده بــا کاخ  
سفید، در اندیشه آن است تحوالت منطقه را در مسیری 
قــرار دهــد کــه جمهــوری اســالمی در موضــع انفعــال قرار 
گرفتــه و بــه عنوان متهم تنش زایی در خاورمیانه شــناخته 
شــود. اظهــارات ضدایرانــی مقامــات ریــاض در یکــی،  دو 
هفتــه اخیــر و اعالم حمایت آن ها از محدود شــدن برنامه 
موشــکی و هســته ای ایران و تالش برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی هم در این پازل قابل تعریف اســت.

  اخبار مربوط به بهبود روابط میان سعودی و ترکیه هم 
با همین هدف مطرح شده است؟ 

باید توجه داشــت قطر پس از تحریم شــدن از ســوی چهار 
کشــور عربــی، روابط بســیار نزدیکــی با ایــران و ترکیه برقرار 
کرد، بنابراین ریاض برای نزدیک شدن به قطر مجبور است 
از برخی اختالفات با ترکیه چشمپوشی کند و گرم تر شدن 
رابطــه میــان دو کشــور در هفته هــای آینــده محتمل به نظر 
می رسد. حتی اخباری به گوش رسیده که محمدبن سلمان 
بــه ترکیه پیشــنهاد داده این کشــور در قبــال برقراری رابطه 
بــا ریــاض، اســناد مربــوط بــه تــرور خاشــقچی را در اختیار 
بایــدن قــرار ندهــد. ســعودی حتــی بــه ایــن رابطه هــم قانع 
نیســت و در جهــت دشــمنی بــا تهــران و ایجــاد جبهــه ای 

واحــد علیــه جمهوری اســالمی، وارد اتحــادی نانوشــته بــا 
رژیم صهیونیستی نیز شده است.

  موضــع قطــر در مقابــل ایــن رویکرد ریاض چــه خواهد 
بود و دوحه حاضر به پشت کردن به ایران خواهد شد؟

قطر در نوع تعامل با ایران تحت تأثیر عربستان و فشارهای این 
کشور قرار نمی گیرد و فراموش نخواهد کرد جمهوری اسالمی 
در زمــان تحریم هــا چــه کمک هایــی بــه این کشــور ارائه کرد. 
از ســوی دیگر دوحه هیچ گاه نگاه خوشــبینانه ای نســبت به 
مناسبات خود با ریاض نداشته است و دو کشور اختالفات 
تاریخی و ریشــه ای دارند. ضمن اینکه ســعودی با اندیشــه 
اخوانی که یکی از حامیان آن قطر اســت، مشــکل اساســی 
دارد. بر این اساس شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به 
درســتی می داند عربســتان در حال بازی در وقت تلف  شــده 
اســت و بــه صــورت تاکتیکــی ســعی دارد اواخــر دوره ترامپ 
وارد رابطه با دوحه شــود پس نه تنها قطر بلکه ترکیه، عمان 
و کویــت، فریــب لبخندهای بن ســلمان را نخــورده و در حالی 
کــه احتمــال تغییر نــوع رویکرد دولت آینــده آمریکا در قبال 
عربستان بسیار جدی به نظر می رسد، آن ها هیچ گاه منافع 
خــود را در نــوع رابطــه بــا ایــران، قربانــی شــاهزاده جاه طلــب 

سعودی نخواهند کرد. 

گفت وگو با حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل غرب  آسیا

بازی ضدایرانی سعودی در وقت اضافه!

نگاه سرد 
مسئوالن شهری
به گرمخانه ها

در بازدید نیمه شب در بازدید نیمه شب 
دادستانی مشخص شددادستانی مشخص شد

 ............ صفحه 3 قدس خراسان
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هیچ هواگردی در آسمان کشور برای ما غیر قابل رؤیت نیست  سیاست: فرمانده پدافند هوایی ارتش با اشاره به برخورداری این نیرو از پیشرفته ترین سامانه های راداری، موشکی و جنگال گفت: 
امروز بر لبه فناوری هستیم و قادریم دشمنانمان را فراتر از مرزها رصد کنیم. امیر سرتیپ صباحی فرد با اشاره به آمادگی این نیرو در مقابله با تهدیدات، عنوان کرد: پدافند هوایی امروز به پیشرفت های 

قابل توجهی دست یافته است و دیگر در آسمان کشور هیچ هواگردی وجود ندارد که برای ما قابل رؤیت نباشد؛ بنابراین هر پرنده ای با هر سطح مقطع پروازی را می توانیم کشف و منهدم کنیم.

 سیاســت / مینا افرازه   در حالی که چند 
روز پیــش ارائــه الیحه بودجه بــه مجلس از 
ســوی دولــت با برخی حواشــی همــراه بود و 
بررســی آن در مجلــس از هفتــه آینــده آغاز 
می شــود، وقوع اقدام تروریســتی اخیر علیه 
پدر هســته ای ایران شــهید دکتر فخری زاده 
و برخــی تهدیدهــای خارجی و منطقه ای در 
نزدیــک مرزهای کشــورمان، اهمیت بودجه 
و  مناســب  رقــم  گرفتــن  درنظــر  و  دفاعــی 
کارشناسی شــده بــرای آن در شــرایط کنونی 

ضروری به نظر می رسد.
نگاهی به متن منتشره بودجه 1400 حاکی از 
این است که گرچه در سال های اخیر بودجه 
دفاعی و امنیتی با کاهش کلی مواجه بوده و 
همین موضوع نیز انتقادهای مجلس دهم را 
نسبت به بودجه بندی دولت در پی داشت، 
اما بودجه دفاعی سال آینده با رشد مواجه 
خواهــد شــد. براســاس متن الیحــه بودجه، 
اعتبــارات امور دفاعی و امنیتی شــامل ســه 
فصــل دفاع، حفــظ نظم و امنیت عمومی و 
تحقیــق و توســعه در امــور دفاعی و امنیتی 
از 10۹ هــزار میلیــارد تومان مصوب در ســال 
۹۹،  بــه 1۲0هــزار و ۹۹4 میلیــارد تومــان و در 
مجمــوع حدود 1۲ هزار میلیــارد تومان برای 

سال بعد افزایش یافته است.

 کاهش در تحقیق و توسعه،»
 افزایش در دفاع و امنیت

بــر اســاس خبــری که تســنیم منتشــر کــرده، 
فصــل دفــاع از ۷۷ هــزار و 4۳0 میلیارد تومان 
مصوب ســال ۹۹، در ســال 1400 به ۸۳هزار و 
۲1 میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی 
از افزایــش ۶ هزار میلیارد تومانی در اعتبارات 
این فصل اســت. فصل حفــظ نظم و امنیت 
عمومــی هــم از ۳0 هــزار و ۹4۸ میلیارد تومان 
مصوب سال 1۳۹۹ برای سال 1400 به ۳4 هزار 
و ۶0۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. گرچه 
این فصل ها با افزایش روبه رو بوده، اما نگاهی 
بــه میزان رقم تعیین شــده بــرای بودجه فصل 
تحقیــق و توســعه در امــور دفاعــی و امنیتی، 
نشان می دهد از ۶ هزار و ۶4۲ میلیارد تومان 
مصــوب ســال ۹۹ بــه ۳ هــزار و ۷0۶ میلیــارد 

تومان در سال 1400 کاهش یافته است.

اقــدام دولــت در افزایــش بودجه بخش های 
مختلف کشــور آن هم در هنگامــه اوج گیری 
تنش های منطقه ای و وقوع اقدام تروریستی 
دشــمنان  داد  نشــان  اخیــر،  روزهــای  در 
جمهوری اســامی ایران بــرای ضربه زدن به 
کشور تا چه میزان اقدام های برنامه ریزی شده 
و گام به گامی دارند. گرچه افزایش دو فصل 
دفاعــی اقدامــی ســازنده اســت، امــا کاهش 
بودجــه فصــل تحقیــق و توســعه در امــور 
دفاعی و امنیتی می تواند مسیر خودکفایی 
دفاعی و اتکای به امکانات و توان بازدارندگی 
بومــی را تحت تأثیر قرار دهد. ازســوی  دیگر 
باید توجه داشــت بخش تحقیق و توســعه 
دفاعی به نوعی آغاز راه و موتور محرکه دیگر 
بخش هــای دفاعی و امنیتــی و اثرگذار بر آن 
اســت؛ زیرا تا زمانی که تحقیق و توســعه ای 
در بخــش دفاعــی صورت نگیرد و کشــور به 
فناوری هــای پیشــرفته در این بخش مجهز 
نشــود، نمی توان بــه بازدارندگــی همه جانبه 
و نقطــه مطلــوب دفاعــی دســت یافــت یــا 
اقدام هــای پیچیــده تهاجمــی و خرابکارانــه 

دشمن را پاسخ داد.

 تقویت دکترین بازدارندگی »
با توسعه و خودکفایی دفاعی 

با تمام این تفاسیر، دکترین بازدارندگی ایران 
که در ســایه اقدام ها و دســتاوردهای دفاعی 
و تاش آن در راســتای توســعه و خودکفایی 

توان کشــور در این زمینه محقق شــده، هم 
اکنــون به عنوان یکــی از دکترین های مطرح 
در سطح بین المللی و عرصه جهانی و با نام 
ایــران شــناخته می شــود و حتــی دولت های 
منطقه ای نیز در حال حرکت به این سمت 
هســتند. در چنیــن شــرایطی در حالــی کــه 
کشــورهای منطقه هر کدام درگیر مســائلی 
همچــون جنــگ، ناامنــی مــرزی، تنش  هــای 
داخلــی و خارجــی، افراطی گــری جریان های 
دیگــر  و  تجزیه طلبــی  تروریســم،  تنــدرو، 
تهدیدهای سخت هستند، افزایش بودجه 
دفاعــی نــه تنهــا موجــب تقویــت جایــگاه 
و عملکــرد بخــش دفاعــی و امنیتــی بــرای 
جلوگیری از بروز چنین مســائلی در کشــور 
می شــود، بلکه از ســوی دیگر، این پیام را به 
بیرون از مرزها مخابره می کند که حاکمیت 
ایران پشتیبان بخش دفاعی و امنیتی کشور 
است و هیچ گاه از مواضع خود در قبال توان 
دفاعــی، برنامــه موشــکی و امنیــت مرزهای 

خود کوتاه نخواهد آمد.

 ضرورت تکمیل »
کار نیمه تمام شهید فخری زاده 

نماینــده مردم گرمــی در مجلس بــر این باور 
اســت کــه پــس از پیــروزی انقاب اســامی، 
شــرایطی بــرای قدرت هــای بــزرگ پیــش آمد 
بــا  منطقــه  در  آنــان  زیاده خواهی هــای  کــه 
محدودیت هایــی از نظــر مــادی یا قــدرت نرم 

مواجه شد. بنابراین این ها نسبت به انقاب 
اســامی نگرانی هایی داشتند و از همان زمان 
نسبت به ایران بنای ستیزه جویی را در دستور 
کار گذاشتند. این دشمنی گرچه در دوره های 
مختلف دچار فراز و نشــیب هایی شــده، اما 
هیچ گاه متوقف نشده است؛ گاهی از قدرت 
نــرم و گاهــی هــم از ابــزار ســخت اســتفاده 
کرده اند. دشــمنان کشــور با اینکه چند هزار 
کیلومتر از خاورمیانه دور هستند، اما تمامی 
امکانــات و ابزارهــای جنگــی آن ها در منطقه 
و در نزدیکــی مرزهای ما قــرار دارد و به دنبال 
ایجــاد آشــوب در داخــل کشــورند. در چنین 
وضعیتی که بــه هیچ یک از این ها اطمینانی 
نیســت، باید برای دفاع از کشــور و تمامیت 

ارضی آن، قدرت بازدارندگی داشته باشیم. 
ولی اســماعیلی در گفت وگو با قدس اظهار 
کــرد: قــدرت بازدارندگــی نــه تنهــا در حــوزه 
امکانــات و ابزارهــای جنگــی اســت، بلکــه 
نیروهــای جــوان و انقابــی در بخش دفاعی 
و رویشــی کــه در حــوزه تربیت متخصصان 
کشــور  قــدرت  زمــره  در  اســت،  موشــکی 
محسوب می شوند. ما باید نه تنها در بحث 
تجهیــزات نظامــی به روز و توانمند باشــیم، 
بلکه باید در تربیت نیروی متخصص تاش 
کنیــم. در تجهیــزات نظامــی بایــد خودکفــا 
باشیم و بتوانیم تمام صفر تا صد ملزومات 
دفاعــی را در داخــل تولیــد کنیــم. بایــد بــه 
سمت یادگیری، حفظ و گسترش علم مدرن 
دفاعــی پیش برویم. باید راه رشــد علمی در 
زمینه موشــکی و هســته ای به عنوان قدرت 

دفاعی کشور پیگیری شود. 
وی همچنیــن افــزود: همــه این هــا می طلبد 
کــه مجلس و دولت در وضعیت فعلی نگاه 
ویــژه ای بــه بخش تحقیقــی بودجــه دفاعی 
داشته باشند. مجلس این تصمیم را درنظر 
دارد کــه حتــی بودجــه پیشــنهادی فعلــی 
در الیحــه افزایــش دوبــاره ای داشــته باشــد، 
همچنین ما در کمیســیون تلفیــق و بودجه 
هــم آن را به طــور ویــژه بررســی خواهیــم کرد. 
البتــه باید بگوییم ما هیــچ گاه در طول تاریخ 
آغازگــر حمله نبودیم و همــواره توانمان برای 
دفــاع و بازدارندگــی بیگانگان از تهاجمات و 

زیاده خواهی به کار گرفته شده است.

گزارشی از کم و کیف بودجه دفاعی کشور در الیحه تقدیمی دولت

بازدارندگی دفاعی با کاهش بودجه تحقیقاتی نمی خواند!

رئیــس ســازمان صــدا وســیما بــا ایــن برنامه HD بــه کانال هــای درحال س
پخــش هــرکار می کنیم وصل نمی شــه. کانال های موجود هم کیفیت قبل 

را ندارد. 9150000721
دکتر قالیباف درســخنرانی پیش از دســتورش پیشــنهاد داد از صنایع س

مالیات بیشتر گرفته شود و دانسته ویا بی خبر انگشت درالنه زنبور کرد! 
چون ســخنگوی دولت در توجیه نواقص بی شــمار بودجه1400 ســعی کرد 
از کاهش مالیات بر صنایع حمایت کند! ظاهراً درآســتانه انتخابات1400 
دولــت نمی خواهــد حامیــان مالــی انتخاباتیــش دچار مشــکل بشــوند! و 
بودجه را براســاس درآمد نفتی بســته اســت که هم فشــار به حامیانش 
نیایــد و هــم دولــت بعدی را مجبوربه مذاکره با شــیاطین برای رفع تحریم 
نفتــی و بازگشــت بــه خفــت برجام بکنــد! همچنین نوبخــت فرمودند: از 
نــکات مثبــت الیحــه آینده بودجــه تــداوم یارانه4۵هزارتومانی! اســت! که 

دیگرحتی نمی شود با آن یک کیلو پای مرغ خرید! 9360000158
پسر من سرباز کانتری است با حقوق نزدیک 1۲0 هزار تومان در ماه با س

این مشــکات اقتصادی این خدمت ســربازی هم شده یک مشکل مالی 
برای خانواده سربازان عزیز. لطفاً مسئوالن فکری بکنند. 9150000989

گسترش تفکر» اسالم ناب« در زنگ دانشجویی
حــاال دیگــر هفــت دهــه از نخســتین تحرکات جنبــش دانشــجویی می گذرد؛ 
جنبشی که گرچه از دهه ۲0 شمسی زمینه هایی در ایران معاصر داشت؛ اما 
به طور خاص از 1۶ آذر 1۳۳۲ وارد مرحله جدیدی شد. آنچه در »دانشکده فنی 
دانشگاه تهران« در اعتراض به سفر »نیکسون« رخ داد، گرچه متأثر از نوعی 
چپ گرایــی و ملی گرایــی اوایــل دهه ۳0 بود، اما یک ُحســن بزرگ هم داشــت: 
جهت گیری ضد استبدادی و ضد استعماری در آن مشهود بود. البته هر چه 
از فضای دهه های 1۳۲0 و 1۳۳0 به طرف دهه 1۳۵0، نزدیک تر می شویم، حضور 

جریان مذهبی در فعالیت های دانشجویی، ملموس تر می شود. 
نباید از این واقعیت صرف  نظر کرد که فعالیت جنبش های دانشــجویی که 
دارای شأن روشنفکری به معنای اصاح اجتماعی هستند، در تاریخ معاصر 
ایــران در تمــام گرایش هــای مذهبــی و الییــک، همواره به تبع تغییــرات خارج 
از گســتره دانشــجویی شــکل گرفته و این حرکت زیگزاگی در صعود یا افول 
فعالیت های دانشــجویی، به همین جهت بوده اســت. این واقعیت تکلیف 
دانشــجو را ســاقط نمی کنــد؛ ولــی ایــن توجــه را هم به ما گوشــزد می کند که 
انتظارات درست و واقع بینانه از فعالیت های دانشجویی داشته باشیم. طبعاً 
افق مطلوب آن است که دانشجو راهبر و نه پیرو تغییرات اجتماعی باشد. 

اعتراض به نظام سلطه و سازوکارهای موجود نظم جهانی که سیاستی خاص 
را بــرای کشــورهای پیرامــون دیکتــه و پیاده ســازی می کــرد، از ذهــن و بینــش 
دانشــجویی کــه به حســب طبــع و ماهیت جوانــی، از نوعی آزادگــی و رهایی 
برخوردار بود، پنهان نبود. خصلت اولیه ای که جنبش های دانشجویی از بدو 
تولد با همه نواقص با خود به صورت تاریخی حمل کردند، آرمان خواهی، نقد 
اجتماعی و نارضایتی از وضع موجود، رهایی نســبی از ســازوکارهای مرسوم 
قدرت دولتی و درنهایت کنشگری معطوف به نوعی عدالت خواهی با صبغه 
مبارزه با هرگونه فســاد و تبعیض بود. این خصایص در دهه های گذشــته با 
شــدت و ضعف و با ســبک و ســیاق های مختلف در جریان های دانشجویی 
ظهور و بروز یافته و در هر دوره ای پیامدهای سیاسی و اجتماعی خاص خود 
را بــر جامعه ایران گذاشــته اســت. بدین جهت امکان صــدور احکامی ثابت 
برای همه این دوره های تاریخی به نحو یکســان نیســت؛ اما امروز شــناخت 
تاریخی جنبش های دانشجویی معطوف به عدالت خواهی با رویکرد تقویت 
اهرم هــای پیش برنــده و تضعیــف نیروهای مزاحم جهت تــداوم و تکامل  این 

جریان، اصاح اجتماعی بیش از گذشته الزم است.
البته این مرور جهت احیای چالش ها و نزاع های امور آرشــیو شــده تاریخی 
نیســت؛ الزمــه تــداوم و تکامل خواهی خط مشــی اصیل جریان دانشــجویی 
اســت که می خواهد به تعبیر شــهید بهشــتی، مؤذن جامعه باشــد تا نماز 
مــردم قضــا نشــود. جنبشــی که بخواهد جریان باشــد و نه یــک اتفاق، باید 
متکــی بــه شــناخت فرهنــگ خــودی و تمایز هویتــی اش از »دیگــر« خودش 
باشد. ظهور 1۶ آذر 1۳۳۲ در کارنامه جنبش دانشجویی، مدیون آرمان گرایی 
نســل جوان دانشــجو بــود و بدین جهت پس از آن فرازوفــرود فراوانی تجربه 
کرده و در هر دوره ای با مسئله ای درگیر شده است؛ مثاً در دهه ۵0 شمسی 
چالش التقاط با توســعه ایدئولوژی مارکسیســم ظهور و بروز بیشــتری دارد؛ 
چالش برخورد با دیگری و تحمل مخالف و پذیرش نوعی تنوع و تکثر درون 
جریان هــای دانشــجویی در دهــه ۶0 ظهــور پیدا می کند؛ مطالبات سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعــی بــا رنــگ و بــوی صنفــی، موجــب طمع قــدرت دولتی 
برای مهار برخی از این تشــکل های دانشــجویی می شــود و درنتیجه چالش 
»استقال« تشکل ها ظهور و بروز پیدا می کند و در دهه ۸0 و ۹0 نیز جنبش 
دانشجویی عدالت خواهی شکل می گیرد که با همه آثار مثبتش، نمود بارز 
خود را در مبارزه با ظلم و فســاد و تبعیض می یابد و طرح اصولی و ایجابی 
جهت شــکل دهی یک هویت متمایز اجتماعی ارائه نمی دهد و بدین جهت 

از درون تنوع ها، واگرایی به خود می بیند. 
زنــده شــدِن بیــِم تکــرار خطاهــای گذشــته از ســوی جنبــش دانشــجویی 
معاصــر، ناشــی از گرفتــار شــدن در کلیشــه های مرســوم زمانــه و دنبالــه روی 
از چهره هــای احــزاب سیاســی و تبدیل شــدن به نیــروی اجتماعی یــا کارگزار 
میدانــی آن هاســت. در ایــن میان امــا احتماالً بزرگ ترین چالــش و آفت این 
روزهای فعالیت های عدالت خواهانه دانشجویی، گرفتار شدن در روزمرگی و 
سطحی شدن مطالبات و تنگ شدن افق نگرش دانشجو به جست وجوگری 
عدالت در حد »امکانات موجود« و »ماحظات مرســوم« اســت. این روزها، 
خــودِ متولیان جنبش های دانشــجویی نیــز به صراحت بیان می کنند که فقر 
تئوریــک، جوزدگــی، کمبــود آموزش هــای تشــکیاتی و عملکــرد جزیــره ای از 

مهم ترین آسیب های جنبش دانشجویی است.  
غلبــه بــر ایــن بیم هــا و چالش هــای احتمالــی در گــرو تحکیــم مبانــی نظری، 
شــناخت صحیــح واقعیــت میدانــی مســتقل از رســانه های مختلــف فعــال 
اجتماعی و نوعی کنشگری اجتماعی مبتنی بر اصول معین است که بیش 
از آنکه حاصل تکرار تأمات دیگران باشد، برآمده از نوعی سلوک عقانی و 
البته تجربی )زیست شده( دانشجو است تا از قیدوبند کلیشه های متداول 

در تحلیل های سیاسی و اجتماعی رهایی یابد. 
امــروز ارزیابــی منصفانه عملکرد تشــکل های دانشــجویی بــا گرایش فعالیت 
اجتماعی-سیاســی حاکــی از آن اســت کــه بایــد آثار مثبــت و منفی فعالیت 
این تشــکل ها را جهت رســیدن به یک الگوی ایده آل دنبال کرد. خودجوشی، 
همبستگی با برخی انگیزه های متعالی برآمده از انقاب اسامی، مطالبه گری 
آگاهانه و به موقع و جهت گیری بالنسبه ضد استکباری )که متأسفانه به تدریج 
در حد گفتار باقی مانده و از معنای اصلی آن در ابتدای انقاب اسامی در طرح 
ایجابی چالش با نظام سلطه در فضای دانشجویی کمی فاصله گرفته است(، 
کفه ترازوی این جریان را سنگین  و سنگین تر می کند. در مقابل عیوب و ضعف 
فکری و بینشی، نواقص اخاق برخورد با مخالف در طرح مسائل اجتماعی، 
تعامات ناصحیح با برخی چهره ها و نهادهای سیاســی موجب شــده تا این 

حرکت تکامل خواهانه اجتماعی تا نقطه مطلوب فاصله بسیار داشته باشد.
 آن زمان می توان به معنای واقعی کلمه از یک »جنبش« در سطح اجتماعی 
در یک جامعه اسامی سخن گفت که »فکر اسام ناب« به نحو گسترده و در 
میان عامه دانشجویان گسترش یابد که دست کم فعاالن مرکزی تشکل های 
دانشــجویی، خود حامل یک ایده و تفکر مدلل، ریشــه ای و اصولی باشــند 
و ایــن تفکــر ضمــن ظهــور و بــروز در خلق وخــوی آن ها، موجب جــذب عامه 
دانشــجویان به این ســبک و ســیاق زیستن باشد. مســئولیت پذیری، ایجاد 
حس تعهد اجتماعی و درنهایت یافتن معنای زندگی در این سلوک، ثمرات 

این جنبش اصیل عدالت خواهانه خواهد بود.

رهبر انقالب نماینده جدید 
خود را در بنیاد شهید 

منصوب کردند

رهبر انقاب در حکمی حجت االسام 
والمســلمین یوسفعلی شــکری را به 
نمایندگــی ولی فقیــه در بنیــاد شــهید و امــور 

ایثارگران منصوب کردند.
متــن حکــم رهبــر انقاب اســامی بــه این 
شــرح اســت: بســم هللا الرّحمــن الرّحیــم. 
جنــاب حجت االســام آقــای حــاج شــیخ 

یوسفعلی شکری »دامت افاضاته«. 
در پــی درگذشــت مرحــوم حجت االســام 
بــا  و  »رحمت هللا علیــه«  شــهیدی  آقــای 
طلــب مغفــرت و رحمــت بــرای ایشــان و 
یــاد نیــک از تاششــان در بنیــاد شــهید، 
جناب عالــی را کــه حضــور طوالنــی در آن 
بنیاد محترم داشــته و مفتخر به خدمت 
درازمــدت به خانواده های مکرّم شــهیدان 
صاحیت هــای  بحمــدهللا  و  هســتید 
ولی فقیــه در شــما  نمایندگــی  بــرای  الزم 
بنیــاد  در  نمایندگــی  بــه  اســت،  جمــع 
شــهید و امور ایثارگــران منصوب می کنم. 
در  جایــگاه،  ایــن  اهمیــت  و  حساســیت 
مفاد وظایف اباغی کاماً منعکس است 
و جــداً امیــدوارم کــه در دوره  مســئولیت 
کامــل  به طــور  وظایــف  ایــن  جناب عالــی 
صــورت پذیــرد. توصیــه  مؤکــد اینجانــب 
همــکاری و هم افزایــی دســتگاه نمایندگی 
بــرای  اســت.  بنیــاد  ریاســت  بخــش  بــا 
جناب عالــی و جنــاب آقــای اوحدی در هر 
چــه بهتــر ادا کــردن ایــن مســئولیت دعــا 

می کنم. والسام علیکم و رحمت هللا.
سیّدعلی خامنه ای -1۶ آذر 1۳۹۹

 ضربه وزارت اطالعات 
به باندهای سازمان یافته 

قاچاق سالح و مهمات

صــدور  بــا  اطاعــات  وزارت  تســنیم: 
اطاعیه ای اعام کرد: با اقدام های گسترده 
گمنــام  ســربازان  عملیاتــی  و  اطاعاتــی 
اطاعــات  کل  اداره  در  )عــج(  زمــان  امــام 
اســتان آذربایجــان غربــی، در دو عملیــات 
هوشــمندانه باند بین المللی قاچاق ســاح 
و مهمات و مواد مخدر که توسط دو تبعه 
کشورهای خارجی در داخل کشور هدایت 
می شــدند، شناسایی و متاشی گردید. در 
ایــن دو عملیــات، ســرکرده داخلــی باند به 
همراه ســه نفــر از اعضای اصلی دســتگیر 
و ۵۲0 کیلوگــرم هروئین کشــف شــد. برابر 
اســتان  در  آمــده  عمــل  بــه  بررســی های 
آذربایجان غربی، انبارهای بزرگ دپو ساح 
و مهمــات در روســتاهای مرزی شناســایی 
و در بازرســی صــورت گرفتــه؛ بیــش از ۵00 
قبضه انواع ساح کمری، شورشی، شکاری 
و مقادیــر قابــل توجهــی مهمات کشــف و 

ضبط گردید. 

 هیئت پارلمانی ایران 
به ونزوئال اعزام شد

جمهــوری  از  بلندپایــه ای  هیئــت  ایرنــا: 
کمیســیون  محوریــت  بــا  ایــران  اســامی 
امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین 
گروه دوستی پارلمانی ایران - ونزوئا به این 
کشــور اعزام شــدند. با توجه به اتهام هایی 
کــه آمریــکا علیــه ونزوئا مطــرح می کند تا 
فراینــد انتخابات در این کشــور زیر ســؤال 
بــرود، ونزوئــا از کشــورهای مختلــف دنیــا 
دعــوت کرده تــا ضمن اعزام نمایندگانی به 
این کشور، بر روند انتخابات پارلمانی آن ها 

نظارت داشته باشند.
بر این اســاس شهریار حیدری و ابوالفضل 
عمویی، نایب رئیس و سخنگوی کمیسیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
و احــد آزادی خــواه از اعضای گروه دوســتی 
محمدرضــا  و  ونزوئــا  و  ایــران  پارلمانــی 
صباغیــان بافقــی و ابوالفضــل ابوترابــی از 
اعضــای کمیســیون امــور داخلــی کشــور و 
شــوراهای مجلس برای نظارت بر انتخابات 

پارلمانی این کشور به ونزوئا اعزام شدند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 مهر  فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام های 
انجام شده در رابطه با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار 
را در قالب نامه ای به محضر رهبر معظم انقاب ارائه کرد. 
در بخشی از این نامه که در تاریخ 1۵ آذر ماه ارسال شده، 
آمده است: پس از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم 
اردیبهشــت ســال جــاری در خصــوص انجــام اقدام هــای 
مقتضی برای ارتقای امتیاز و رتبه جمهوری اسامی ایران 
در شــاخص ســهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، در 
راســتای تحقق منویات حکیمانه حضرت عالی، اقدام های 

اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است.
1-  در تاریخ 10 خرداد سال جاری پنجره واحد فیزیکی 
نهادهــای مســئول  بــا مشــارکت  کار  و  شــروع کســب 
راه انــدازی شــد. براســاس آخرین گزارش بانــک جهانی، 
فرایند شــروع کســب و کار در شــهر تهران، ۷۲.۵ روز به 
طول می انجامید و باعث افتخار است که اعام نمایم تا 
تاریخ ۹۹/۹/10 تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد 

به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدام ها 
برای هر شــرکت به کمتر از ســه روز تقلیل یافته اســت. 
از جملــه اقدام هایــی کــه منجر به این کاهــش زمان ارائه 
خدمات شده است، می توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی 
و تعامل بین سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی 
آن با شناســه ملی و کد ملی اشــخاص، تســهیل فرایند 
ثبــت نــام نظــام مالیاتــی و الکترونیکی شــدن کامل این 
فراینــد )کــه منجر به کاهــش ۵۵ روزه زمان ارائه خدمات 
مالیاتی شــده اســت( و همچنین ارائه خدمت مباشرت 
به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.

۲- بــا توجــه بــه تخصصــی بودن دعــاوی تجــاری و تأثیر 
آن در نماگر اجرای قراردادها از شــاخص سهولت انجام 
کسب و کار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان 1۳۹۹ مجتمع 
قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه 
قضائیه و این وزارتخانه در شــهر تهران راه اندازی شــده 
اســت. براســاس آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی 

بــه یــک دعــوای تجاری در تهــران ۵0۵ روز زمان می برد و 
کیفیت رســیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از 1۸ را داراســت. 
پــس از افتتــاح ایــن مجتمع و بــا راه انــدازی کارگروه های 
تخصصــی حقــوق تجاری کــه در آن صاحبنظران حقوق 
تجارت، دست اندرکاران قوه قضائیه، متخصصان بهبود 
محیط کسب و کار و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
حضور دارند، انتظار می رود نتیجه بررسی های منجر به 
اقدام این کارگروه های تخصصی، در گام نخســت، زمان 
رســیدگی بــه پرونده هــای دعاوی تجــاری را بــه 1۸0 روز و 

کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از 1۸ برساند.
۳- عــاوه بــر دو مــورد فــوق الذکر، تدوین الیحــه حمایت از 
سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیئت 
محتــرم دولت به مجلس شــورای اســامی بــرای تصویب و 
همچنین انجام اقدام های مقدماتی برای تدوین الیحه وثایق 
بانکــی نیــز از جملــه اقدام هایی اســت کــه در این خصوص 

صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. 

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

خبـر
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خبـر

در نامه وزیر اقتصاد به رهبر انقالب مطرح شد

گزارش سه اقدام در تسهیل کسب و کار

یادداشت
 حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(

چهره ها

 مهــر  رئیــس مجلــس شــورای 
اسامی، در پی استنکاف رئیس 
جمهــور، قانــون الــزام دولــت بــه 
پرداخت یارانه کاالهای اساســی 
مصوبــه ۲۷ آبــان مــاه مجلس را 
ابــاغ کــرد. محمدباقــر قالیباف 

در نامــه ای خطــاب بــه رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
روزنامه رسمی کشور نوشت: با توجه به انقضای مهلت 
مقــرر در مــاده یک قانــون مدنی و در اجــرای تبصره ذیل 
ماده یک قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهای اساســی برای چاپ و انتشــار در روزنامه رســمی 
اباغ می شود. طبق قانون ماده یک قانون مدنی مصوبات 
مجلس به رئیس جمهور اباغ می شود و رئیس جمهور 
بایــد درمــدت پنــج روز آن را امضــا و به دولــت اباغ کند، 
امــا در صــورت اســتنکاف رئیس جمهور از امضــا یا اباغ 
به دولت، دولت موظف اســت مصوبه را پس از انقضای 
مدت مذکور در مدت 4۸ ســاعت منتشــر کند. عاوه بر 
ایــن در صورت اســتنکاف رئیس جمهــور از امضا یا اباغ 
در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی 
موظف است در مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.

 ایرنا  مدیرکل انتخابات وزارت 
طــرح  کلیــات  گفــت:  کشــور 
اصاح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری هنوز از ســوی شورای 
نگهبــان به تأیید نرســیده و به 
اســت.  نشــده  تبدیــل  قانــون 

 هــرگاه ایــن طرح تصویب و تأیید شــد، متناســب با آن 
درباره راهکارهای اجرایی اش برنامه ریزی می کنیم.

انتخابــات  برگــزاری  دربــاره  موســوی  سیداســماعیل 
بــودن  ادامــه دار  الکترونیکــی هــم  گفــت: در صــورت 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور تا زمان انتخابات، ستاد 
انتخابــات ایــن امــکان را دارد بــرای دسترســی راحت تر 

مردم، شعبه های رأی گیری را اضافه کند.
موســوی همچنین گفت: برای نام نویســی الکترونیکی 
داوطلبان برنامه ریزی الزم انجام شده است و داوطلبان 
انتخابات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، ریاســت 
جمهــوری و دیگــر نامزدها می توانند بــدون مراجعه به 
مراکز ثبت  نام،  به شــکل الکترونیکی نام نویسی و فقط 
برای تأیید نهایی، در یک زمان کوتاه به ستاد انتخابات 

مراجعه  کنند.

 ایرنــا  ســفیر و نماینــده دائــم 
روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین، ضمن مخالفت با توافق 
هســته ای جدید به جــای برجام 
بــا ایران خاطرنشــان کرد هرگونه 
توافــق هســته ای جدید بــا ایران 

سال های زیادی به طول می انجامد. میخائیل اولیانوف در 
توییتی نوشــت: برخی تحلیلگران خواهان توافق بهتر با 

ایران هستند.
این مقام روسی افزود: آن ها این اصل را از یاد برده اند که 
تکامل خوب است، اما بازگشت به توافق هسته ای اولیه 

)حالت اولیه برجام( موضوع سختی است.  
وی ادامــه داد: هرگونــه تــاش برای بهبود بخشــیدن آن 
)توافق هسته ای با ایران( نیاز به سال های طوالنی مذاکره 

بدون تضمین برای دستیابی به نتایج مثبت دارد.  
نماینده دائم روســیه در ســازمان های بین المللی در وین 
پیشتر درباره دورنمای مذاکرات ایران و آمریکا گفته بود: 
شــانس واقعی برای آغاز گفت وگوها بین ایران و آمریکا 
وجود دارد، اما موارد اختاف به قدری زیاد است که من 

نمی توانم در این باره پیش بینی کنم.

دیپلمات روس: سخنگوی ستاد انتخابات:در پی استنکاف رئیس جمهور

قالیباف قانون یارانه  کاالهای اساسی را 
ابالغ کرد

شورای نگهبان طرح اصالح انتخابات 
را تأیید کند، اقدام می کنیم

 مسکو با برجام جدید 
مخالف است
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ارائه 7هزار ویزیت رایگان در مناطق محروم حاشیه مشهد   آستان: از ابتدای سال جاری، خادمان عرصه سالمت در قالب اردوهای جهادی، بیش از 7 هزار ویزیت رایگان در رشته های مختلف 
پزشکی و درمانی با هدف رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی ساکنان مناطق محروم حاشیه شهر مشهد و روستاهای دورافتاده انجام داده اند. اردوهای جهادی در هر منطقه با حضور تیمی 38 تا 45 نفره 
شامل تیم متخصصان متشکل از حداقل 6 پزشک متخصص، دو پزشک عمومی، تیم سه نفره مامایی، تیم سه نفره دندانپزشکی، تیم 15 نفره پرستاری و نیز با حضور چند منشی و امدادگر برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت 16 آذر:

 دانشجویان دشمنان را از سنگ اندازی
 در مسیر پیشرفت ملت ایران مأیوس کنند

قــدس  آســتان  تولیــت  آســتان: 
بــه مناســبت  پیامــی  رضــوی در 
فرارســیدن شــانزدهم آذرماه، روز 
دانشــجو تأکید کرد: دانشــجویان 
با پیشگامی مجاهدانه و مؤمنانه 
و با قدرت و صالبت بیشتر تحقق 
فنــی  و  علمــی  چشــم اندازهای 
کشور را وجهه همت خویش قرار 

دهند.
متن پیام حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی به شرح زیر است:

باسمه تعالی
مقام معظم رهبری: »انتظار من از شما جوان ها و اساتید این است؛ تولید 
علــم کنیــد. به ســراغ مرزهای دانــش بروید، فکر کنید، کار کنیــد. با کار و 

تالش می شود از مرزهایی که امروز دانش دارد، عبور کرد«.
۱۶ آذرماه یادآور ایثار، فداکاری، رشــادت و استکبارســتیزی دانشــجویانی 
اســت کــه ۶7 ســال پیــش در راه مقابلــه با اســتبداد، اســتکبار، اختناق و 
خفقــان رژیــم طاغــوت، با خون خــود جریان زنده و نقطه عطفــی را در راه 

استقالل طلبی و ظلم ستیزی ملت ایران رقم زدند.
امروز که استکبار جهانی در قامت تحریم و تهدید و با انجام جنایت هایی 
شــنیع همچون ترور دانشــمندان برجســته کشــور تالش می کند تا مانع 
پیشــرفت جمهــوری اســالمی در عرصه هــای علمــی و فنــاوری شــود، نیاز 
است شما دانشجویان عزیز با پیشگامی مجاهدانه و مؤمنانه و با قدرت 
و صالبت بیشتر تحقق چشم اندازهای علمی و فنی کشور را وجهه همت 
خویــش قــرار دهید. همــان  گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 
انقالب از شــما جوانان می خواهند که »راه علم را با احســاس مســئولیت 
بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید«، اینجانب نیز به شما توصیه 
می کنــم بــا قدرت و همت مضاعف در عرصه جهاد علمی گام برداشــته و 
با درک و شناختي دقیق از این جایگاه خطیر، با تکیه  بر همت شایسته 
و واالي خــود و اتــکال بــه خداونــد متعــال، زمینه ســاز پیشــرفت و آبادانی 
ايران اســالمی باشــید و دشــمنان بدخواه و کینه توز جمهوری اســالمی را 

از سنگ اندازی در مسیر پیشرفت ملت ایران مأیوس و ناامید گردانید.
در پایان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان دانشجو، این روز را به 
شــما دانشــجویان عزیــز تبریک عرض نمــوده و در جوار بــارگاه منور عالم 
آل محمــد؛ حضــرت علی بن موســی الرضا علیه الســالم، ســالمت، عزت، 

موفقیت و سربلندی شما عزیزان را از خداوند متعال مسئلت دارم.
احمد مروی/ تولیت آستان قدس رضوی 

امیرمهدی حکیمی، جانشین محمدعلی چمی گو

مدیرعامل جدید مؤسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی منصوب شد

ســوی  از  حکمــی  در  آســتان: 
والمســلمین  حجت االســالم 
محمدحســن مهدوی مهر، رئیس 
ســازمان علمــی فرهنگــی آســتان 
قدس رضوی،  امیرمهدی حکیمی 
بــه عنــوان مدیــر عامل مؤسســه 
آســتان  هنــری  آفرینش هــای 
شــد.  منصــوب  رضــوی  قــدس 
پیــش از ایــن محمدعلی چمی گو 
بــود.  مســئولیت  ایــن  عهــده دار 

حرکــت در مســیر تحقــق بیانیــه گام دوم انقالب، توجه بــه مأموریت های 
آســتان قــدس رضــوی در عرصه هــای فرهنگــی هنــری، توجــه بــه تمــدن 
نویــن اســالمی، اهتمام به پیوســت رضوی و توســعه آمــوزش و پژوهش و 
نوآوری های هنری از جمله مواردی اســت که در حکم صادره مورد تأکید 
قــرار گرفتــه اســت.امیرمهدی حکیمــی کــه از چهره هــای شــناخته شــده 
فرهنگی هنری مشــهد مقدس اســت پیش از این به عنوان مشاور هنری 
مدیــر عالــی حــرم مطهر رضوی، مدیر گروه آموزشــی ادب و هنر اســالمی 
دفتر تبلیغات اسالمی و مدیر کانون نخبگان اهل قلم و هنر حوزه علمیه 
خراسان فعالیت داشته است.حکیمی که تاکنون ده  ها کتاب از او منتشر 
شــده اســت در زمینه عکاســی و فیلم ســازی مســتند نیز تجارب موفقی 
داشــته اســت. آخرین موفقیت او حضور فیلم مستند »مهدی که به دنیا 
آمــد« در جشــنواره بین المللــی مســتند »آلتر دو چائو« برزیل بوده اســت.

در  که  مشکالتی  همه  و  کرونا  آستان     
ماه های اخیر برای تمام کشورهای دنیا اعم از 
کشور ما آفریده است، گریبان مراکز درمانی 
را بیش از بقیه نهادها و سازمان ها گرفته و 
آن ها را با مشکالت متعددی مواجه ساخته 
است؛ نهادهای درمانی دولتی از یک سو و 
نهادهای غیردولتی و خصوصی از سوی دیگر 
با مشکالت کروناساخته در حال دست و 

پنجه نرم کردن هستند.
اکنــون کــه نهمین مــاه از این درگیــری خاص 
قرن را در کشور سپری کرده ایم، با دیدی دیگر 
پای صحبت های مدیرعامل و مسئوالن یکی 
از بیمارســتان های خصوصــی مطرح کشــور، 
بیمارســتان فــوق تخصصــی رضــوی، رفتــه و 
فرصت های کروناساخته در این مرکز درمانی را 
به چالش کشیده ایم؛ فرصت هایی که در این 
چند ماه این بیمارســتان مطرح کشورمان به 
خوبی آن ها را رقم زده و مدیریت کرده است.
دکتر محســن محور، مدیرعامل بیمارســتان 
ایــن  فــوق تخصصــی رضــوی از پیشــتازی 
بیمارستان در امر پیشگیری از شیوع ویروس 
و حفــظ ســالمتی کادر درمــان بــرای ارائــه 
خدمــات بهتر به بیمــاران می گویــد: پیش از 
اطالع رســانی عمومی در کشــور در خصوص 
همه گیــری و شــیوع ویــروس کرونا، با شــیوع 
این ویروس در چین، ما در بیمارستان رضوی 
تدابیر الزم در خصوص تهیه امکانات و لوازم 
مصرفــی و لــوازم حفاظت فــردی در مواجهه 
با این ویروس را اتخاذ و نســبت به تهیه این 
مــوارد اقــدام کردیــم و ســپس در پی انتشــار 
گســترده شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و 
اطالع رســانی های مکــرر وزارت بهداشــت در 
خصــوص شــیوع آن در ایــران، فعالیت هــای 
بیمارســتان رضــوی همزمــان بــا بســیاری از 
بیمارســتان های کشــور به صورت جدی  آغاز 
شــد. در واقــع، همزمان با هشــدارهای مکرر 
وزارت بهداشــت در رسانه های کشور و اعالم 
اهمیــت اقدام هــای پیشــگیرانه در مقابلــه با 
کرونــا و ارائه آموزش ها از قبیل شست وشــو، 
ضدعفونــی صحیــح دســت ها، اســتفاده از 
ماســک، گندزدایــی ســطوح و... بــه جهــت 
افزایــش آگاهــی عمــوم مــردم، بیمارســتان 
رضــوی نیــز آموزش هــای عمومــی، چهــره به 
چهره، مجازی، نوشتاری )پمفلت، پوستر و...( 
خود را در سطح وسیعی در رده های مختلف 
شغلی، بیماران و همراهان و مراجعان از سر 
گرفت و در ماه های اخیر که آمار بیماران مبتال 
بــه ویــروس کرونا در ایران ســیر تصاعدی به 
خود گرفته و در کشور وضعیت بحرانی اعالم 
شده، بیمارستان رضوی نیز در این وضعیت 
بحرانی به طور مستمر با EOC دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در تماس بوده و با هماهنگی 
ستاد هدایت در حال مدیریت درمان بیماران 

مشکوک به ویروس کووید ۱9 است.

مدیریت مصرف »
در ماه های نخستی که این ویروس منحوس 
در کشــورمان شــیوع یافــت، بــا مشــکالت 
متعــددی از قبیل کمبــود ملزومات مصرفی 
مواجــه بودیــم و این امر مردم را بســیار آزرد. 
ایــن تهدیــد خطرنــاک، فرصتی بــرای اصالح 
الگــوی مصــرف و اجــرای همه جانبــه آن در 
برخی مراکز درمانی که بیشترین مصارف در 

این حوزه را دارا بودند، شد. 
دکتــر کامبیز توتونچی، مســئول فنی و مدیر 
داخلی این بیمارستان در این باره می افزاید: 
از ابتدای ورود کرونا به ایران و ابالغ مصوبات 
وزارت بهداشت به همه بیمارستان های تحت 
نظــارت دانشــگاهی، با ابالغیه های مســتمر 
بــرای اصــالح الگــوی مصــرف در بیمارســتان 

اهتمــام الزم را ورزیدیم تا با توجه 
بــه کمبودهای منابع در کشــور با 
کمبــود لــوازم، ملزومــات مصرفی 
و تجهیزات مواجه نشــویم. اقالم 
حفاظــت فــردی در بین بخش ها 
فقــط بــرای مصــرف 24 ســاعت 
توزیع شــد و این گونه توانســتیم 
تــا حــد زیادی از مصــرف بی رویه 
و مــازاد بر نیــاز جلوگیری کنیم و 
نتیجــه آن، کاهش هزینــه روزانه 
حــدود 28 میلیــون تومانــی تنها 
با بهینه سازی مصرف کیت های 

حفاظت فردی بود.
کمبود لوازم مصرفی پیشگیری 
از این ویروس در کشــور فرصت 
از  بســیاری  بــرای  شــد  خوبــی 
کارخانجات و کارگاه های تولیدی 

کــه به خــود آمده و در تولید ایــن لوازم کمی 
اهتمــام بیشــتر بورزنــد امــا در ایــن میــان، 
حمایت از تولید داخلی با خرید این لوازم از 

آن ها جایگاه ویژه ای داشت. 
کاری که این مرکز فوق پیشرفته به آن اهتمام 
ورزیده و طهرانی زاده، مسئول واحد ملزومات 
مصرفی این بیمارستان در این باره می گوید: 
از همان ابتدا ســعی کردیم تا اقالم کیت های 
حفاظــت فــردی با کیفیــت و اســتاندارد را به 
جــای خریــد کــردن از شــرکت های وارداتی با 
قیمت های بسیار باال از تولیدکنندگان داخل 
تهیــه کنیــم. فــروش تمامــی اقــالم حفاظــت 
فــردی اعم از ماســک ســه الیه کــش دار برای 
بزرگســال و کــودک، ماســک N95، ماســک 
N99، محلول هــای ضدعفونی کننده دســت 
و ســطوح، دســتکش، لبــاس کاورال و... را به 
قیمت مصوب دولتی در داروخانه بیمارستان 
فوق تخصصی رضــوی برای رفاه حال تمامی 
کارکنــان و مراجعه کننــدگان بــه بیمارســتان 

مصوب کرده و در دستور کار قرار دادیم.

بیمارستان پاک؛ کاری سخت»
شــیوع  روزهــای  در  می گویــد:  محــور  دکتــر 
ویروس منحوس کرونا، آن  طور که از مراجعان 
می شنیدیم، مردم عزیز و متخصصان محترم 
لطف داشــته و بیمارســتان رضوی را به عنوان 
بیمارســتان پــاک می شــناختند و بــه همیــن 
سبب، اتاق های عمل این بیمارستان به صورت 
ویژه فعالیت داشت و انجام حدود 7 هزار عمل 
جراحــی در ایــن مرکــز گــواه ایــن امر اســت. با 
توجه به نیاز متخصصان به تجهیزات بسیار 
پیشــرفته و ســرمایه انســانی آموزش دیــده و 
ورزیده برای بسیاری از اعمال پیچیده و پرخطر، 
همــان  طــور که بســیاری از جراحــان این مرکز 

اذعــان دارنــد، انجام اعمال 
خــاص و ویــژه در اتاق هــای 
عمــل فــوق پیشــرفته ایــن 
مرکز با ســهولت بیشــتری 
بــر  و  اســت  انجــام  قابــل 
اســاس بررســی های انجام 
درصــد   40 حــدود  شــده، 
کــه  جراحــی  اعمــال  از 
در ایــن مرکــز طــی ۶ مــاه 
جــاری  ســال  نخســت 
عمل هــای  شــده،  انجــام 
بوده انــد. ویــژه ای  بســیار 
ایــن بیمارســتان به گفته 
بســیاری از مراجعانــش، 
شــیوع  زمــان  همیــن  در 
کرونا، مأمنی برای زایمان 
بوده اســت. دکتــر نائبی، 
متخصص زنان و زایمان برجســته کشــور و 
مدیــر گروه زنــان این بیمارســتان در این باره 
می افزاید: حتماً می دانید که خوشایندترین 
و زیباترین اتفاقی که در یک بیمارســتان رخ 

می دهد، تولد نوزاد است.
 تولــد هــر نوزاد نوید نــگاه دوباره پــروردگار به 
زمینیان و امید دوباره به آن هاست. طی نیمه 
نخست سال جاری، بیش از هزار و 700 تولد 
نوزاد در این بیمارستان رقم خورده که حدود 
نیمــی از ایــن تعــداد را زایمان هــای طبیعی و 
درصد فراوانی از ســزارین های انجام شــده را 
زایمان های پرخطر و خاص تشکیل داده اند.

نجات جان بیماران سکته مغزی و قلبی»
مدیرعامــل بیمارســتان رضــوی کمــک ایــن 
مرکــز درمانــی بــه بخــش دولتــی بــا پذیرش 
بیمــاران اورژانســی بــا کدهــای 247 و 724 را 
تالشی برای برداشتن بار سنگین از همکاران 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد دانســته و 
می گویــد: یکــی از فعالیت هــای خاصــی کــه 
در بیمارســتان رضوی همپــای بخش دولتی 
انجــام و بــه  عنــوان یاریگــر دانشــگاه علــوم 
پزشــکی در روزهــای شــیوع کرونــا در ابتدای 
ســال شــناخته می شــود، اجــرای کــد 724 و 
247 اســت. شــاید ندانیــد، ایــن کدهــا بــرای 
بیماران با ســکته های قلبــی و مغزی تعریف 
شــده کــه در واقــع ایــن بیمــاران نیــاز مبرمی 
آنژیوپالســتی های  و  آنژیوگرافــی  انجــام  بــه 
بســیار پیچیــده در عــروق مغز و قلــب دارند 
و گاهــی در صورتی که این فرایند با ســرعت 
باالیــی صــورت نگیــرد، منجــر بــه گرفتگــی 
حــاد عروق و در نتیجه مرگ بیمار می شــود. 
کت لب های بیمارســتان رضوی کــه اتاق های 
پــاک و مجهز به تجهیــزات ویژه آنژیوگرافی و 

آنژیوپالســتی اســت، از ابتدای ســال پذیرای 
بیش از 5 هزار بیمار با شرایط گرفتگی عروق 
مغــزی و قلبــی بــوده و بیش از 50 نفــر از این 
عزیــزان بــا کدهــای 247 و 724 بــه این مرکز 
مراجعه کرده و با وجود هزینه بردار بودن این 
بیمــاران بــرای یک بیمارســتان خصوصی، از 
پذیرش آن ها دریغ نورزیده و تمامی خدمات 

مورد نیاز آنان را ارائه داده ایم.

همراه بیماران سرطانی و دیالیزی»
در میــان گروه های بیمارانی کــه در این روزها 
با سختی در دریافت خدمات درمانی مواجه 
بوده انــد، بیماران ســرطانی و بیماران نیازمند 
به فرایند همودیالیز بسیار نگران کننده بوده 
و اذیــت شــده اند. خــدا نکنــد ولی شــاید هر 
کدام از ما در خانواده یا بســتگانمان با آن ها 
روبــه رو بوده باشــیم. خوشــایندی همراهی با 
ایــن بیمــاران در همیــن روزهای شــیوع کرونا 
در چهــره مهناز طالب الحق، مدیر پرســتاری 
این بیمارستان می بارد: بیمارستان رضوی از 
ابتدای ســال در ارائه خدمت به این بیماران 
بــه عنــوان یک مرکــز خصوصی تمــام تالش 
خــود را کــرده و پذیرای بیــش از 900 بیمار به 
صورت بستری و بیش از 500 بیمار به صورت 
سرپایی برای انجام فرایند شیمی درمانی بوده 
است تا گامی در راستای رهایی این عزیزان از 
بند بیماری سرطان برداشته باشد. همچنین 
بــا ایجــاد فضایــی مطمئــن و وســیع تر بــرای 
انجام فرایند همودیالیز و گســترش دوبرابری 
فضــا از 240 بــه حــدود 500 مترمربــع امکان 
ارائه خدمت به تعداد بیشتری از بیماران اعم 
از زائــران و مجــاوران بــارگاه ملکوتی حضرت 

رضا)ع( فراهم آمده است. 
اکنــون بــا توســعه این فضــا، امــکان پذیرش 
بیماران زائر به شکل موقت و افزایش میزان 
پذیــرش بیمــار به طــور متوســط از ۶00 نفــر 
در مــاه بــه یــک هــزار و 200 نفــر فراهــم آمده 
است.مســئوالن درمانی این بیمارستان خبر 
دیگــری هــم دارنــد که دکتــر محــور آن را این  
گونه شــرح می دهد: طی ایــن مدت در حوزه 
پزشکی هسته ای نیز به دستاوردهای نوین و 
بی نظیری دست  یافتیم و یکی از آن ها به ثمر 
رسیدن تالش و زحمات پزشکان متخصص 
پزشــکی هســته ای در آزمایشگاه این بخش 
بــوده کــه بــه فرمول هایــی از رادیوداروهــای 
مؤثــر در پزشــکی هســته ای و تشــخیص و 
درمــان ســرطان های مختلــف رســیده اند و 
بــا توجــه بــه دریافــت مجــوز بهره بــرداری از 
در  رادیــودارو(  تولیــد  سیکلوترون)دســتگاه 
ماه های آینده نوید تولید این رادیوداروها را به 

مردم شریف ایران می دهیم.

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی فعالیت های این بیمارستان را در مقابل ویروس منحوس تشریح کرد

تمام قد در برابر کرونا
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

تنها راه تحول در علوم 
انسانی تربیت دانشجوی 

تراز انقالب است

آســتان: رئیــس دانشــگاه علوم اســالمی 
رضــوی بــا تأکیــد بــر نقــش دانشــجو در 
جریــان علمــی کشــور گفــت: تحــول در 
حــوزه علــوم انســانی نیازمند دانشــجوی 

تراز انقالب است.
حجت االســالم  والمســلمین سیدحسن 
وحدتی شــبیری همزمان با روز دانشــجو 
گفــت: دشــمنان اســالم در کشــور های 
بهانــه  بــه  و  می کننــد  هزینــه  اســالمی 
دادن فرصــت مطالعاتــی بــه جوانــان در 
کشــورهای آمریکا و انگلیس، درصددند 
مغــز آنان را شست وشــو دهند و ایشــان 
را از مســیر صحیــح انقالبــی و اســالمی 
خــارج کننــد بنابرایــن بایــد دانشــجویان 
ما مراقب باشــند و با ارتقــای آگاهی های 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگــی، واقعه را 
پیــش از وقوع عالج کنیم و اجازه ندهیم 
دشمنان توطئه های خود را اجرایی کنند.
وی افــزود: دغدغــه جریــان دانشــجویی 
کشور آگاهی بخشی سیاسی دانشجویان 
و دانشــگاهیان در درجــه نخســت و در 
درجــه دوم، ارتقای آگاهی در میان عموم 
مردم و تربیت صحیح سیاسی، اخالقی و 
والیی باید باشــد و برای تحقق این مهم، 

باید برنامه ریزی کرد.
رئیــس دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی 
دربــاره رســالت یک دانشــجو بیــان کرد: 
دانشــجو ضمــن اینکه بایــد به تحصیل 
خود اهتمام داشته باشد، در رشته مورد 
نظر خود متخصص شود و همه ادبیات 
مربــوط بــه آن رشــته را فرابگیــرد، نقــاط 
ابهام را در حوزه مطالعاتی خود پیدا کند 
و با تأمل و فکر، برای رســیدن به مقاطع 
باالتــر تالش کند، باید تعهد هم داشــته 
باشــد. دانشــجوی ما باید خود را بســازد 
زیرا بهترین زمان برای خودســازی همین 
دوران دانشــجویی اســت و با خودسازی 
می تواند وارد مرحله بعد، یعنی دگرسازی 

و ایجاد تحول در جامعه شود.
وی ادامــه داد: از طــرف دیگــر، دانشــجو 
باید زمان شــناس باشــد تا دچــار انحراف 
نشــود و هجوم توفان های منحرف کننده 
وی را از پــای درنیــاورد و بــه راه هــای غلط 

نکشاند. 
بنابراین یک دانشــجو باید به سرنوشت 
کنــد  تــالش  و  باشــد  جامعــه حســاس 

واقعیات اجتماعی را بشناسد.
وحدتی شبیری تصریح کرد: دانشگاه های 
ما نمره خوبی در بخش تربیت دانشجوی 
تــراز انقــالب کســب نکرده انــد. اگــر هــم 
 اکنون شاهد اختالس های مالی هستیم، 
بایــد بــه گذشــته خــود نگاهــی بکنیــم. 
دانشــگاه بــرای تربیــت دانشــجوی تــراز 
انقــالب بایــد برنامه ای برای خود داشــته 
باشــد. تربیت دانشــجو وظیفه نخســت 
بخش های فرهنگی دانشــگاه اســت و از 
طرفی، استادان دانشگاه که عناصر مؤثر 
در تربیت دانشجو هستند نباید از عمل 
بــه وظیفه خــود در بعد تربیت دانشــجو 

دریغ کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: معلــم باید دســت 
دانشــجوی خــود را بگیــرد و او را بــرای 
تربیت، پابه پای خــود جلو ببرد. در حوزه 
علمیه می بینید کــه رابطه دلدادگی بین 

استاد و شاگرد برقرار است. 
مــا بایــد از تجربیــات خوب حــوزه علمیه 
بهره منــد شــویم و متقابــالً، حــوزه علمیه 
نیز از تجربیات خوب دانشــگاه استفاده 
کند.رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
بیــان کــرد: دانشــجوی مــا باید سیاســی 
باشد، نه سیاسی کار و جریان ها و احزاب 
سیاســی از بیــرون نبایــد مداخلــه کننــد 
بدین معنا که اصول و بنیادهای اسالمی 
برای انقالب را خوب بشناســد و پاســدار 

واقعی انقالب اسالمی باشد. 
باید به آینده انقالب حســاس باشــد و از 
مسئوالن حسن اجرای وظایف را مطالبه 

کند.
وی تأکید کرد: دانشجو باید ابتدا خودش 
و  سیاســی  فرهنگــی،  مســائل  دربــاره 
اقتصــادی بصیرت داشــته باشــد و بعد، 

این بصیرت را به جامعه منتقل کند. 

گزارش خبری

خبر

سرزمین آفتاب
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صبــح دیــروز همزمان با روز دانشــجو، با دعوت مؤسســه 
جوانــان آســتان قــدس رضــوی از تشــکل های مردمــی و 
دانشــجویی مشــهد مقــدس، فریضه اهدای خــون به یاد 
دانشــمند شهید محســن فخری زاده با استقبال عموم به 
ویــژه جوانــان در مجتمع دانشــجویی امام رضــا)ع( انجام 

پذیرفت.

قاب رضوی  

با مشارکت تشکل های مردمی و دانشجویی انجام شد

نذر خون

با توجه به دریافت 
مجوز بهره برداری از 
سیکلوترون)دستگاه 
تولید رادیودارو( در 
ماه های آینده نوید 

تولید این رادیوداروها 
را به مردم شریف 

ایران می دهیم

بـــــــرش

عکس ها: نیما نجف زاده/ عکس رضوی

 مشارکت خادمیاران زنگی آباد 
در طرح ملی »شهید سلیمانی« 

آســتان: خادمیــاران رضــوی شهرســتان زنگــی آبــاد اســتان کرمــان بــرای 
مشــارکت در طرح ملی »شــهید قاســم ســلیمانی« برای مقابله با کرونا به 
یاری نیروهای بســیجی شــتافتند.در راســتای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری و به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا طرح حاج قاسم سلیمانی 
در شهرســتان زنگــی آبــاد به اجرا در آمــد و در قالب آن خادمیاران رضوی 
با توجه به ضرورت کمک رسانی در حوزه سالمت به یاری بسیجیان این 
شــهر شــتافتند.این طرح شــامل ســه فاز اصلی مراقبت )شــامل پیگیری 
بــه صــورت تلفنی و حضــوری از افراد در معرض خطــر کووید ۱9 همچون 
ســالمندان، زنــان بــاردار و ... (، حمایت )شــامل پشــتیبانی مالــی و تأمین 
نیــاز خوراکــی افــراد نیازمند و در معرض خطــر( و نظارت )بر نحوه صحیح 
اجرای کار و جلوگیری از تجمعات در سطح شهر( برای جلوگیری از انتقال 
کرونا اســت. مشــارکت خادمیاران در این طرح به صورت تهیه بسته های 
ارزاق معیشتی برای افراد در معرض خطر نیازمند و همچنین اعزام نیروی 
انســانی افتخــاری به مرکز بهداشــت این شــهر برای مراقبت هــای درمانی 

کووید ۱9 انجام می شود.

دبیر کانون های خدمت رضوی در این استان خبر داد

تداوم کمک های مؤمنانه در کرمانشاه
آســتان: دبیــر کانون هــای خدمــت رضــوی اســتان کرمانشــاه در دیــدار بــا 
اســتاندار کرمانشــاه از تداوم کمک های مؤمنانه این کانون و کمک رسانی 
بــه خانواده هــای نیازمنــد این اســتان خبــر داد.ســیدمحمدجعفر امامیان 
در دیدار با هوشــنگ بازوند؛ اســتاندار کرمانشــاه ضمن تشریح اقدام های 
شــبکه خادمیــاران رضــوی اســتان در روزهای شــیوع بیماری کرونــا، بیان 
کــرد: خادمیــاران رضــوی در این روزهــا به همراه پرچم متبــرک رضوی در 
بیمارســتان های ایــن اســتان حضور یافتــه و ضمن سرکشــی از بیماران از 
خدمات شبانه روزی کادر درمان قدردانی و تجلیل به عمل آوردند.امامیان 
همچنیــن اجــرای طــرح مواســات و همدلی با عنــوان ســفره مهربانی طی 
دو مرحلــه بــا توزیــع بیــش از 7 هــزار و 500 بســته مــواد غذایــی، برگزاری 
اردوهای جهادی سالمت و ارائه خدمات در زمینه بهداشت و سالمت را 
از دیگر اقدام های مهم این کانون ها برشمرد.وی در ادامه با تشریح طرح 
مواسات و همدلی »سفره مهربانی۳« گفت: در مرحله سوم سفره مهربانی 
بــا محوریــت تأمین نان مورد نیاز خانواده های محروم، این کانون به مدت 

سه ماه نان مورد نیاز خانوارها را تأمین می کند.
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آسیب شناسی فرار یا فراری دادن استعدادها )بخش دوم(

تجددخواهی کاذب و تزریق ناامیدی در ذهن جامعه
یکی از پیامدهای جریان تجددخواهی کاذب و برون جوش در کشور ایجاد شکاف 
اجتماعی و بحران هویتی در نسل جوان و ناامیدکردن آن هاست که اغلب به جالی 
وطن ختم می شود. جای تعجب نیست که هنرپیشه ایرانی برای به دنیا آوردن فرزند 
خود با این آرزو به آلمان و یا دیگر کشورهای غربی می رود که فرزندش به اصطالح در 
»دنیای متمدن« به دنیا بیاید. مهاجرت ها و سفرهایی که اقامت دائم و طوالنی را در 
پی دارد، فرصت های مطالعاتی متعدد که بیشتر به تفریح شبیه است تا تحقیقات 
علمی از جمله پیامدهای این رفتار تجددخواهان کاذب است. این رفتار، کشور را 
تبدیل به کارخانه تولید مدرک علمی و فرار طیفی کرده است که امیدشان را به علت 
رفتار غیرمسئوالنه تجددخواهان غرب گدا از دست داده اند. برای آسیب شناسی 
ریشه ای رفتارهای چالش برانگیز و ضدتمدنی این جریان باید به پرسش های مردم 
و به ویژه جوانان پاســخ های مبتنی بر اســتدالل داده شــود. با وجود شرایط نسبتاً 
خــوب برای تحصیل در بســیاری از رشــته های علوم انســانی، اجتماعــی، دینی و 
تجربــی در داخل کشــور،  چه ضرورتــی دارد که هنوز برخی افراد به ویــژه آقازاده ها 
و خانوم زاده ها در خارج از کشــور تحصیل می کنند؟چرا برخی از مســئوالن، وزرا و 
نمایندگان مجلس موجب بسترسازی برای خروج همسر و فرزندانشان و تحصیل 
آنان در خارج می شــوند و از رانت و قدرت برای تحصیل آنان اســتفاده می کنند؟
آیا مجلس شورای اسالمی نباید به دنبال محدود کردن تحصیل فرزندان مسئوالن 
اعم از وزرا و نمایندگان باشد تا با این اقدام جلو برخی سوءاستفاده های سرویس های 
جاسوســی بیگانــگان که برای آن ها تور اطالعاتی پهن کرده انــد را بگیرد؟آغاز روند 
بهبودی بدون تشخیص و تحلیل دقیق و علنی این پرسش ها و پرسش های دیگر 
غیرممکن خواهد بود. برای نمونه چرا مسئوالن چشم به خطای دیپلماتیک، یعنی 
حضور ســفیر انگلیس در اغتشــاش ها یا درگیری های 22 دی 1398 بســتند؟ اگر 
سفیر ایران در فرانسه، آلمان یا انگلیس در تظاهرات نیروهای مخالف یا متعارض 

حکومت این کشورها شرکت کند، این کشورها با ایران چه خواهند کرد؟ 
آینــده فرزندان اروپانشــین برخی مســئوالن به چگونگی ارتباط میان ایــران و اروپا 
گره خورده است، آیا این شرایط نمی تواند در تصمیم گیری های سیاسی جمهوری 

اسالمی تأثیرگذار باشد؟
جای آسیب شناسی ریشه ای دارد که چرا این افراد در خارج از ایران علیه ملت و 
کشور فعالیت می کنند و با نقاب تجددخواهی، در الیه های مهم کشور نفوذ دارند 
و مانع رشد واقعی استعدادهای جوان در کشور می شوند. آیا بهتر نیست با راهبرد 
»چراغ خاموش« از اســتعدادهای جوان و رو به رشــد کشــورمان حمایت و آن ها را 
برای آینده ای باشکوه وارد عرصه تولید اندیشه و میدان نقد و نظریه پردازی در علوم 

مختلف به ویژه علوم انسانی کنیم؟
البته پدیده مهاجرت نخبگان، پدیده ای چندوجهی اســت و نباید منکر بعضی 
از کاســتی ها، بی قانونی هــا، بی عدالتی هــا، تبعیض هــا و بی مهری هــا بــود. وقتی 
جوانان با اســتعداد کشــور با عشــق به میهن و هدف خدمت به مردم تحصیل 
می کنند و کار علمی انجام می دهند، نباید پس از دانش آموختگی با مشکالت 
ناامیدکننده روبه رو شوند. عدم انطباق مهارت ها با نیازهای کشور یک مصیبت 
است که می توان با مردمی کردن اقتصاد، آن را مدیریت کرد. در کنار این مسائل 
وجــود رانــت و پارتــی بــه جــای ضابطه و تخصص برای دســتیابی به مشــاغل و 
مناصب از سدهای بازدارنده سیاست مردم محور است. اختصاص نیافتن منابع 
مالــی و امکانات پژوهشــی برای اســتعدادهای کشــور آن ها را به طعمــه ای برای 
تجددخواهان کاذب تبدیل می کند که خود را در مقابل آن ها مسئول نمی دانند. 
ثابت نبودن قوانین و تغییر فراوان آن ها یکی دیگر از مصیبت های کنونی است 
که مزید بر علت می شود. گرانی و تورم لجام گسیخته و ناهمخوانی دخل و خرج 

مردم نیز مشکالت را دو چندان می کند.
از یاد نبریم احساس تبعیض و نبود شایسته ساالری از جمله عوامل تأثیرگذار بر 
روند مهاجرت نخبگان هستند. نکته مهم دیگر این است که ریشه همه عوامل 
گفته شــده در بی تدبیری و سیاســت های نادرســتی اســت که مسئوالن مرتکب 
می شوند. مجریانی که خود این نگاه کاذب را به جوانان مملکت نیز انتقال می دهند.
برای آسیب شناســی ریشــه ای این موضوعات باید عافیت طلبی را کنار بگذاریم و 
تنها مصلحت پیشرفت کشور و رفاه مردم را به عنوان سند تحول و تجددخواهی 
درون جوش و همه جانبه در دســتور کار خود قرار دهیم. آسیب شناســی ریشه ای، 
ارابه امیدبخشی و به کارگیری استعدادهای کشور و ایجاد راهکارهای کارآمد برای 

ایجاد رفاه عمومی است.
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رمز خشونت و جنگ طلبی غربی ها چیست؟  اندیشه: موسی نجفی، تاریخ پژوه و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در یادداشتی نوشت: در قرارداد اجتماعی نظریه هابز جمله معروفی 
وجود دارد که رمز خشونت و جنگ طلبی غربی ها را به خوبی نشان می دهد. هابز می گوید: انسان، گرِگ انسان است. بازتاب این نگاه به انسان در تاریخ غرب، جنگ دائمی و همیشگی بین انسان هاست. از تاریخ اندیشه ای که 
از ریشه، بر خون و جنگ و ناامنی دائمی بنا شده انتظار پایبند بودن به قراردادها و ارزش ها نوعی خوش خیالی و ساده لوحی است. کاش برخی سیاسیون متوجه شوند این ها آنچنان که ادعا دارند متمدن و صلح جو نیستند.

کتاب  فاطمی نسب   مصطفی  اندیشه/   
به همت  اجتماعی«  عدالت  اسالمی  »نظریه 
دانشگاه  رشد  مركز  عدالت پژوهی  هسته 
امام صادق)ع( با ابتنا بر آرای 6 متفكر اندیشمند 
انتشارات  توسط  اجتماعی  عدالت  حوزه 
است.  شده  منتشر  صادق)ع(  امام  دانشگاه 
این اثر مبتنی بر تبیین و تقریر روشمند اندیشه 
6 متفكر دینی معاصر یعنی امام خمینی)ره(، 
مرحوم عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید 
صدر، شهید مطهری و آیت هللا خامنه ای درباره 
بررسی  از  پس  كه  است  اجتماعی  عدالت 
آن ها توسط مؤلفان كتاب حاضر، به استخراج 
نظریه عدالت اجتماعی از خالل آن ها پرداخته 
شده است. به بهانه انتشار این کتاب با دکتر 
محمد صادق تراب زاده جهرمی، دانش آموخته 
سیاست گذاری  و  دولتی  مدیریت  دکترای 
و سرپرست  امام صادق)ع(  دانشگاه  عمومی 
تیم پژوهشی این کتاب، گفت وگو کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

جناب تراب زاده! وجه ممیز »نظریه اسالمی   
عدالت اجتماعی« با نظریه های عدالت اجتماعی 
موجــود چیســت؟ چــه چیزی ســبب شــد این 
جمع به این سمت برود که این 6 متفکر دینی 
را بخواهد یکجا در قالب یک نظریه بگنجاند؟ 
آیا اساساً این ها ویژگی های مشترک شبکه ای با 
یکدیگر داشتند یا صرفاً برداشتی از نظریات این 

افراد شده است؟
تا اینجا باید به دو پرسش پاسخ دهم. در مورد 
وجــه ممیــز ایــن کار با کارهــای رایج باید اشــاره 
کنــم کــه ادبیــات ایــن کار بــا ادبیــات موجودی 
کــه در مــورد عدالــت در فضــای دنیــا مطــرح 
است، متفاوت اســت. نظریه های رایج در دنیا، 
به خصوص نظریه هــای معاصری کــه داریم، از 
عقبه هستی شناسی خودشان فاصله می گیرند 
و زیاد به این مبانی توجه نمی کنند. تصور کنید 
فردی مثل رالز از یک وضع نخستینی که فرض 
می گیرد، شروع به بحث می کند. یکی از وجوه 
تمایز این نظریه با نظریه های موجود عدالت این 
اســت کــه مــا اساســاً right base  و حق محور 
بحث می کنیــم. ما در این نظریه بحث عدالت 
را در نســبت بــا عالم هســتی مطــرح می کنیم. 
نظریه اســالمی عدالــت اجتماعــی غایت مدار، 
حق محــور و مبتنی بر پذیرش حقانیت اســت. 
چالــش جــدی در حوزه مطالعات اســالمی این 
است که در دستگاه نظریه ورزی مطالعات رایج، 
از توجه به موضوع عدالت غفلت می شود یعنی 
معمــوالً در پژوهش ها می بینیم بیشــتر ســراغ 
معیارها و شاخصه ها رفته اند ولی بحث نشده 
آن موضــوع اصلی که عدالت اجتماعی برایش 

آمده، چیست؟
ما در این کار نخســت تــالش کردیم موضوع را 
مشــخص کنیم و قائل به این هســتیم که باید 
از اینجا شروع کرد تا بعداً بتوانیم به معیارها و 

شاخصه ها نیز پاسخ بدهیم. 

موضوع عدالت اجتماعی چیست؟   
موضوع عدالت اجتماعی نخســت نظام سازی 
اجتماعی است؛ یعنی جامعه خودتان را چگونه 
و با چه مؤلفه ها و ارکانی شکل می دهید و این 
شــکل دادن چگونه اســت؟ در مکاتب دینی و 
غیردینــی نیــز ســعی می کننــد به این پرســش 
جواب دهند اما در مطالعات اسالمی از این وجه 

غفلت شده است. 

امــا در مورد پرســش دوم شــما، قاعدتاً هیچ دو 
نفری را نمی توان پیدا کرد که در تمام مختصات 
فکری بتوانند مشترک و مساوی باشند، اما قائل 
به این هستیم که می شود بین این متفکران که 
مورد بررســی قــرار گرفته اند، وجه جمعی یافت 
و ســعی کردیــم ایــن وجه جمــع را ارائــه دهیم. 
چــرا می تــوان وجــه جمع یافــت؟ اول بــه دلیل 
معاصــرت این متفکــران، دوم صبغه اجتماعی 
آن هــا و دســت آخر پایگاه فکری و فلســفی که 
این متفکران در مبانی شان از آنجا برخاسته اند. 
یعنی با اینکه این افراد در اصالت فرد و جامعه 
با هم اختالف نظر دارند اما نکته این است که 
همه آن ها برای این انســان، حیثیت اجتماعی 
قائل هستند و هیچ کدام این را نفی نمی کنند. 
مضاف بر این، به دلیل درگیری با پدیده انقالب 
اسالمی، وجه بازاندیشی آن ها برای نظام سازی 
اجتماعی هم یک نقطه مشــترک دیگر است. 
همه فقیه و متفکر نیز هســتند و از این حیث 
نیــز قابــل جمع انــد. ما تالش کردیــم ببینیم آیا 
بــر اســاس آن مشــترکات –تأکیــد می کنــم بــر 
اساس آن مشترکات- می توانیم به یک نسخه 
واحــد برســیم یا خیر؟ نســخه ای نیز کــه به آن 
رســیدیم، نسخه ای نیست که بگوییم اندیشه 
این 6 متفکر را روی هم گذاشته ایم و همه یک 
حرف واحد می زنند. ما تالش کردیم یک روش 
فراتحلیلی اســتفاده کنیم کــه نوع فراتحلیلش 

یک سنتز و مفهوم پردازی جدید است. 
تالش کردیم بر اساس اندیشه آن ها، شروع به 
مفهوم پردازی جدید کنیم که ممکن است این 

مفهوم پردازی عیناً در خود آن اندیشه ها وجود 
نداشته باشد اما ساخت مفهومی جدیدی را ارائه 
دادیم که مدعی هستیم با آن ها سازگار است. 

عدالــت    »موضــوع  موضــوع  روی  کمــی 
اجتماعی چیست؟« تأمل کنیم. به نظر می رسد 
شــما از هستی شناســی عدالت عبــور کردید و 
درباره کارکردهایش صحبت می کنید؛ یعنی بر 

متدولوژی عدالت تمرکز کرده اید؟
نــه، این گونــه نبوده اســت. اتفاقــاً در فصل آخر 
تــالش کرده ایم یک بار کالً این مســیر را از آغاز 
طی کنیم. تالش ما این بوده که بگوییم نمی توان 
از عدالت فارغ از بحث توحید و توجه به عوالم 
انسانی و وجود، حرف زد. به همین دلیل است 
وقتــی می گوییــم عدالــت یعنــی اســتقامت بــر 
صراط مســتقیم، اینجــا عدالــت، در متن خود 
توحید تعریف می شود. بله به اجمال صحبت 
شــده ولــی عبــوری اتفاق نیفتــاده اســت؛ اتفاقاً 
بــه مخاطــب توجــه می دهیم که شــما فــارغ از 
مسئله توحید، هستی و حقیقت انسان، اساساً 
نمی توانید درباره عدالت صحبت کنید. عدالت 

یک ماقبل و یک مابعد دارد. 
نقطه اصلی بحث این است که وقتی می گوییم 
عدالــت یعنــی اســتقامت بــر صراط مســتقیم، 
آنگاه عدالت اجتماعی چه معنایی پیدا می کند؟ 
عدالــت اجتماعــی یعنــی رفتار و ظهــور خارجی 
حیــات اجتماعــی انســان بــه تــوازن و تعــادل و 
قوام یافتگــی جامعــه انســانی منجــر می شــود. 
بعــد بحث کردیم کــه ارکان این قوام یافتگی چه 

هســت و چگونــه می توانــد 
بــه قوام یافتگــی منجر شــود 
و چگونــه عمــالً عدالــت هم 

هدف و هم مسیر می شود.

موضوعــی کــه در حــوزه   
عدالت اجتماعی وجود دارد، 
کــه حوزه هــای  اســت  ایــن 
مختلــف علــوم انســانی در 
آن دخیل اســت. مسئله ای 
که امروزه در مسائل عدالت 
کمرنــگ  عدالت پژوهــی  و 
بــه  دیــده می شــود، توجــه 
پیوســت های علوم انســانی 
از  مختلــف  حوزه هــای  در 
جامعــه  شناســی،  جملــه 
 . اســت  و...   روان شناســی 
 اساساً علوم انسانی موجود
 هــم ناظر بر کارکرد هســت.

در ایــن پژوهــش چقــدر از 
در  انســانی  علــوم  ادبیــات 
اســتفاده  عـــدالت  تبیـیـــن 

کرده اید؟ 
هر نظریه عدالتی که بخواهد 
تقریر شود، باید چند مؤلفه 

را همزمان پوشش دهد. نظریه عدالت نمی تواند 
به طورمســتقل مثل سندنویسی هایی که رسم 
شده است، بیاید و یک بخش هستی شناسی 
داشــته باشــد و بعد شما هیچ پیوندی بین این 

هســتی و آن انســان و آن الیــه جامعه ســازی و 
روان شناختی نداشته باشید. تالش این بود این 
دغدغه را بازتاب دهیم، نه به این معنی که فقط 
می خواهیــم ایــن کار را انجــام دهیم بلکه چون 
اندیشه اسالمی چنین توجهی به موضوع دارد. 
همیشــه گفته شــده عدالت در متــن توحید و 
توحید در متن عدالت است و این دو از همدیگر 

جدا نیستند؛ این چطور اتفاق می افتد؟ 
در همیــن تقریــر از مراتــب مختلفــی شــروع 
می کنیــم. مثــال می زنم، در مقام اســمای الهی 
نوعــی از تعــادل و تــوازن بیــن اســما را داریــم و 
ایــن تعــادل و توازن می آیــد و در مقام خلقیات 
انســان، نوعی از تعادل و توازن را دوباره بازتاب 
داده و ایــن مرتبه خلقیات دوبــاره خودش را در 
مرتبــه ظهــورات خارجی و رفتار انســان نشــان 
می دهــد. این مســیر برعکســش نیــز در مورد 
انســان هســت که در واقع ظهورات و رفتارهای 
انسانی که همه ماهیت اجتماعی دارند، این ها 
دوباره بر خلقیات تأثیر دارند و ساخت خلقیات 
و در مرتبه بعد عقاید را شکل می دهند. همواره 
بیــن مراتــب وجــودی انســان، رفت و برگشــت 
وجود دارد. بر همین مبنا هم این گونه نیســت 
کــه عدالــت فقــط با افــراد عادل امــکان تحقق 
داشته باشد! همان طور که خلقیات روی رفتار 
و ظهورات خارجی تأثیر دارد و انسان عادل برای 
تحقق عدالت اجتماعی الزم است، برعکسش 
ساختارســازی های  یعنــی  دارد،  وجــود  هــم 
اجتماعی برای شکل گیری رفتارها و به تبع آن، 
ساخت خلقیات اجتماعی الزم است. نکته این 
اســت که همان مدل تعادلی که بین اســما در 
مرتبه خلقیات وجود دارد باید در مرتبه رفتارها 
ساختارســازی های  و  اجتماعــی  ظهورهــای  و 
اجتماعی هم حضور داشــته باشد. این چطور 
اتفاق می افتد؟ آنجا اتفاقاً به نظر می رسد مدلی 
که عرضــه کردیم به نحــوی تالش 
دارد همــان تعــادل را بازتولید کند. 
آن تعــادل، تعادلــی بیــن ســه رکن 
ثروت، قدرت و پیوندهای اجتماعی 
اســت. آنجــا مهم تریــن نکتــه ایــن 
اســت کــه بتوانیــم محیــط و نظام 
اجتماعــی ای را برای انســان فراهم 
کنیم که همواره در تعادلی بین این 
ســه و به نحوی پشتیبان یکدیگر 
باشــند. در این تقریر تالش شــده 
هــم حیثیــت توحیــدی عدالــت و 
هم وجه توجه به الیه های وجودی 
انسان و هم توجه به واقعیت های 

زندگی اجتماعی را با هم ببینیم .
بنابرایــن ایــن نظریــه نیــز حرفــش 
ایــن اســت کــه مــا بــرای تمامــی 
جوامــع، متناســب بــا مختصــات 
و مقتضیــات و متناســب بــا نــوع 
پیوندهــای اجتماعــی و سیاســی 
خودشان می توانیم امکان هدایت 
و امــکان برقراری عدالت اجتماعی 
بــرای رســیدن بــه توحیــد را فراهم 
کنیم. نکته اینجاســت به تناسبی 
حقیقــی  نســخه  حاکمیــِت  کــه 
عدالــت اجتماعــی فراهــم شــود و 
را  نســخه  آن  حاکمیــت  جامعــه 
بپذیرد، امکان تغییر برای رسیدن به آن عدالت 
اجتماعی حقیقی فراهم می شــود. این طور نیز 
نیســت که بگوییم این نســخه تنها برای ایران 

جواب می دهد.

گفت وگو با دکتر محمد صادق تراب زاده جهرمی به بهانه انتشار کتاب »نظریه اسالمی عدالت اجتماعی«

نمی توان فارغ از بحث توحید از عدالت سخن گفت

قرنطینه برای ما تازگی ندارد!
 اندیشــه  دکتــر صفوی فر، روان پزشــک، در نشســت مجــازی »فاصله گذاری 
اجتماعــی و روابــط عاطفی« که توســط پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی برگــزار شــد، گفــت: قرنطینــه بــرای مــا تازگــی نــدارد. ما همــواره در 
قرنطینه ای همیشگی بوده ایم! یعنی در یک بازه  زمانی طوالنی تر، به زندگی 
هر انسان که نگاه کنیم، خواهیم دید اغلب افراد در چنبره  یک تکرار گرفتار 
شــده اند. قرنطینــه یعنــی محدودیــت انتخاب ها، یعنی تکــرار تکرارها، یعنی 

انزوا، یعنی فاصله... بنابراین ما همواره در قرنطینه تکرارها بوده ایم.
وی در ادامــه افــزود: انــگار گریــزی از ایفــای یک نقش تکــراری در زندگی مان 
نداریــم. ویلیــام وردزورث هــم گفته کودک، پدر اســت. به عبــارت دیگر ما در 
یک تعادل ناخوشایند، اما نسبتاً پایدار خود را حفظ می کنیم و جرئت تغییر 
نداریم، چون ما را از این کنج امن )گرچه تاریک و محدود( بیرون می کشد و 
پرتابمان می کند به درون آشفتگی و آشوب، اقیانوسی از ابهام و ناشناختگی؛ 

پر از خطر جانوران وحشی کمین گرفته در تاریکی و... .

باِر اقامه عدالت بر دوش مردم است اما برای تحقق آن به حکومت نیاز داریم
نمی توانیم ادعا کنیم اآلن با آنچه در این کتاب تدوین شده می شود 
همه چیز را حل کرد و حاال برویم اجرایش کنیم. نمی شــود چنین 
ادعایــی را کــرد و اساســاً در مقام پرداخت کلــی، نظریه یک چنین 
اقتضایــی نیــز ندارد. امــا در مورد اینکه چگونه امــکان اقامه وجود 
دارد، عمالً ما دنبال اقامه عدالت هستیم. نکته همین است که بار 
اقامــه عدالــت اجتماعی بر دوش مردم اســت، البته این بدان معنا 
نیســت که یک آنارشیســم یا نظــم خود بنیاد مردمــی وجود دارد. 
نکته این است که نخستین مؤلفه ای که باید محقق شود و خودش 
را ظهــور بدهــد، مؤلفــه قدرت اســت و مــا ناگزیــر نیازمند حکومت 
هســتیم. ایــن حکومــت نیز قاعدتاً باید ســاختاری مردمی داشــته 
باشد. آنچه ما اآلن می توانیم در خصوص ساختار مردمی بگوییم 
و نوشــته شــده این اســت که چطور می توان هر چیزی را که تحت 
عنوان نســخه  درســت است، مردمی کرد. بر اساس میزان پذیرش 
و اعتمادی که جامعه نسبت به نهاد اعمال قدرت دارد -حاال این 
نهاد می تواند دولت یا هر چیز دیگری باشد- امکان اعمال ساختار 

عادالنــه وجــود دارد، هرچند خود مردم نســبت به محتوا و کارکرد 
آن ساختار، جهل داشته باشند. در گام دوم، وظیفه حکومت این 
است که مردم را نسبت به باطن این ساختارهای اجتماعی و فواید 
و کارکردهایــش آگاه کنــد. بنابراین حرف بر ســر این اســت که یک 
نســخه درســت بدون اراده عمومی اعمالش ظالمانه می شــود چرا 
که مســیرش، مســیری اســت کــه مردم بایــد آن را بپذیرنــد. اینکه 
نــوع اقامــه عدالــت اجتماعــی به صــورت مردمی در ایــن بافت چه 
می شود طبیعتاً نیازمند مطالعات تجربی و جامعه شناسانه است 
که ما قرار اســت رفتارشناســی کنیم. ببینیم مردم ظرفیت پذیرش 
چه نســخه ای را دارند- حاال فرض کنید نســخه اش را هم داشــته 
باشیم- و با چه سیستمی همراهی می کنند؟ چقدر می توان آن ها 
را ارتقا داد؟ کجاها مردم بار برمی دارند و کجاها تبعیت نمی کنند؟ 
اینکــه می گویــم تبعیــت این گونه نیســت که یک نفر باال ایســتاده 
باشد و دستور بدهد و بقیه مردم گوش دهند! در هر عرصه ای باید 

آن بافت اجتماعی را بشناسیم.

صفحه 4   1399/09/17

برگ س���بز خ���ودروی پرای���د مدل 1389 رنگ س���فید 
ای���ران  863ل14  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی 
32  ش���ماره موت���ور 3524390 و ش���ماره شاس���ی 
S1412289502585 به مالکیت فرامرز یزدانی یزدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
61
2

دی
قو

مف
ی 

آگه

مجوز حمل س����اح ش����کاری ساچمه زنی 
به شماره 022004648 اینجانب ابراهیم 
آذرکمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
99
09
56
6

دی
قو

مف
ی 

آگه

ش���ماره  ب���ه  س���نتی  دام���داری  گواه���ی 
105/6/12431 به تاریخ 80/10/6 بنام صدراله 
شاهسون قشاقی به کدملی 0420888594 

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد .

,ع
99
09
62
5

دی
قو

مف
ی 

آگه

برگ س���بز خ���ودروی باری فلزی ایس���وزو مدل 1395 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 384ع92 ایران 
42  ش���ماره موتور 4HK1546485 و ش���ماره شاسی 
ش���رکت  مالکی���ت  ب���ه   NAGNPR75PGT006231
بهمن لیزینگ سهامی عام مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
09
58
4

دی
قو

مف
ی 

آگه
/ع
99
09
63
3

برگ س���بز خودرو سواری پرایدمدل 1379 رنگ سبز 
یشمی متالیک به شماره موتور 00173582 و شماره 
شاسی S1442279153090 به شماره انتظامی 547 
ن 23 ایران 10 بنام محمد ایمان پور مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

آگه

برگ س���بز و کارت خودروی پراید111 مدل 1391 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 936ط45 ایران 
42  ش���ماره موت���ور 4541784 و ش���ماره شاس���ی 
S5430090082645 ب���ه مالکی���ت مرضیه س���پهری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
09
62
4

دی
قو

مف
ی 

آگه

,ع
99
09
61
3

ش�رکت مخاب�رات ایران – منطق�ه فارس، در نظر دارد نس�بت به 
خرید 40000 متر س�ابداکت چهار س�وراخه بر اساس مشخصات فنی 
و اس�تاندارد ش�رکت مخابرات ایران از طریق مناقصه عمومی اقدام 

نماید.
ل�ذا از کلیه تولی�د کنندگان حقوقی داخلی  واجد ش�رایط دعوت به 

عمل مي آید.
 WWW.TCI.IR  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  های

و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 99/68- )یک مرحله ا ی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

,ع
99
09
63
2

»مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کش�اورزی خراسان رضوی در نظر دارد  
احداث 20 هکتار باغ الگوئی درختان میوه در اراضی ایستگاه گلمکان را به 
روش مش�ارکت  به بخش خصوصی واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند 
حداکثر تا تاریخ 1399/9/20 اس�ناد مناقصه را دریافت و درخواست خود 
را حداکثر تا 1399/9/30 در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
setadiran.ir   ثبت نمایند. مناقصه صرفًا از طریق س�امانه انجام شده و کلیه 

مدارک و مستندات  بایستی از طریق سامانه بارگذاری و ارائه شود«.

»آگهی مناقصه نوبت دوم«

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت تابعه اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

3 -موضوع : تهیه و جانمایی نقشه دستگاههای اجرایی استان 
4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام  نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و  قطعات 
ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز  مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و امالک كشور بر اساس ماهیت هندسی كه 
در پیوس��ت های پیش قرارداد مش��روح شده است جهت جانمائی نقشه های دستگاههای اجرایی در سطح استان  در 

بانک جامع كاداستر می باشد .
5- مبلغ برآورد اولیه :  حدود 8،182 هکتار وهر هکتار حدود 7،000،000 ریال

6 -مبلغ كل : )57،273،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك كش�ور تنظیم و تا میزان 
تخصی��ص اعتبار مربوطه قاب��ل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت 

نداشته و می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )2،864،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 90810850020000000020765

5848002بانك مركزی بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز كه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه ب��رداری ) با هررتبه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 16 /09 /99 لغایت 
20 /09 /99 نس��بت به دریافت اسناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام و پس از دریافت 
و تکمیل اس��ناد مناقصه نس��بت به امضاء و مهر الکترونیکی و بارگذاری  آن تا  تاریخ 1399/10/02 صرفا در س��امانه 
تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین فقط پاكت) الف( را تا تاریخ 1399/10/06 به آدرس مشهد ، 
تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم دبیرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی ارسال نمایند و از ارسال سایر 
اسناد به صورت كاغذی خودداری نمایند.ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریفات مناقصه و اخذ مدارك 

صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی
10 - گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 09:00 م�ورخ  1399/10/07 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل ثبت 
اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات با 

معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

آگهی  مناقصه عمومی  یک مرحله ای
 تهیه و جانمایی نقشه دستگاههای اجرایی استان

س
/ 9
90
95
58

به مخاطب توجه 
می دهیم که شما 

فارغ از مسئله توحید، 
هستی و حقیقت 

انسان، اساساً 
نمی توانید درباره 

عدالت صحبت کنید. 
عدالت یک ماقبل 
و یک مابعد دارد. 
نقطه اصلی بحث 
این است که وقتی 

می گوییم عدالت یعنی 
استقامت بر صراط 

مستقیم، آنگاه عدالت 
اجتماعی معنای 

مشخصی پیدا می کند

بـــــــرش
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چالش های اقتصادی فقه در دنیای معاصر
اجتهاد: فقه معاصر از جمله در حوزه اقتصاد با سه چالش مواجه است:

1. چالش نگاه فردی؛ که هم پرسش هایی که در زمان ائمه)ع( مطرح  می شد بیشتر 
جنبه فردی داشــت و هم در فتواهای مراجع و فقها هم عمدتاً فردی بوده اســت؛ به 
عنوان مثال در حوزه بانک و بورس مسائل شرعی عمدتاً از طریق استفتا حل شده و 

همین استفتا منتشر  می شود.
2. عقب نشینی در مقابل پیشرفت های دنیای جدید؛ مانند برخی حقوق مرتبط با زنان 
و... که با پیشرفت حدود پانصد ساله مسائل اقتصادی در دنیا که پیشرفت های نظری 
خوبی هم داشــتند اما با مواجهه حوزه و شــریعت با این امر در مورد برخی از احکام 

مطرح شده، هنوز هم پاسخ های نهایی برایش پیدا نشده است.
3. چالش سوم، چالش عرفی شدن است؛ که به تبع مواجهه با پدیده های پیشرفت 
دنیای جدید، در بسیاری از حوزه ها، تحت تأثیر اکتشافات آن ها قرار گرفتیم و در همین 
راستا، عده  ای در مورد عرفی شدن دین نوشتند و حتی عده  ای از سکوالرها هم به این 
نتیجه رسیدند که شریعت در قبال پیشرفت ها که یافته های عقالنی بشر است، باید 

بساط اجتماعی بودنش را جمع و به همان حوزه فردی بسنده کند.
برای حل این چالش ها باید از ظرفیت های منابع به خصوص کتاب و سنت که منابع 
اصلی مان هستند، استفاده کنیم و نگاه مان را نسبت به این دو منبع، از حالت فردی 
بودن به نگاه جامع نگر منتقل کنیم؛ به ویژه با روی کار آمدن انقالب اسالمی ایران و 
پیدایش حکومت اسالمی که دیگر اصل تشیع در خطر نیست. این نگاه جامع نگرانه 
را حضرت امام خمینی)ره( به عنوان یک مرجع بزرگ، به صورت رسمی مطرح و اعمال 
کردند؛ کما اینکه شهید صدر، با وجود مخالفت عده ای، مسائل فقهی را سامان داد و 

با نگاه جامع به آن نگریست.
بنده برخالف برخی معتقد هستم که فقه و شریعت ما فقه عذر نیست، بلکه بیشتر 
فقه کشف است. به عنوان مثال، در حوزه معامالت بعضی مسائلی که از قدیم هم 
مطرح بوده این است که معامالت نباید ربوی، غرری و ضرری باشد. همین نگاه ها اگر 
درست تبیین و معنا شود یا مثالً همین اکل مال به باطل اگر به عدالت در معامالت 
تفسیر شود، خیلی از مسائل کالن، حل خواهد شد. یا اینکه قاعده الضرر که معموالً 
در مسائل فردی مانند وضو و... استشهاد  می شود، اگر برای هر گونه سیاست و کاری 
که فعاالن اقتصادی انجام  می دهند، اعمال شــود، خیلی از مشــکالت حل  می شود. 
نتیجه این اقدام ها این  می شود که وقتی در نظام بانکی با مسائلی مانند ربا، سود و... 
مواجه  می شویم تنها از طریق استفتا حل  نمی کنیم بلکه به طور کلی، همه نظام های 
مالی، بانکی و ســرمایه  ای حل خواهد شــد؛ البته در مقابل نظام های کنونی دنیا هم 
نبایــد منفعالنــه برخورد کنیم بلکــه باید فعال برخورد کنیم که به نظر حقیر، فقه در 
این زمینه مظلوم واقع شده و از ظرفیت آن استفاده الزم صورت نگرفته است. اینکه 
آیت هللا جوادی آملی فرمودند ما با نهج البالغه انقالب کردیم و خواستیم با »عروه« اداره 
کنیم؛ منظور ایشان از عروه، همان فردنگرانه است که اگر مسائل مذکور کنار هم قرار 
داده شود همان چیزی را  می گوید که نهج البالغه گفته است که هم فقه ما نظام مند  
می شود و هم چالش عرفی بودن، حل خواهد شد چون چالش عرفی بودن، برگرفته 

از همان نگاه فردی است.
نکته مهم در این زمینه، همان بحث عقالنیت بشری است. من که سال ها اقتصاد 
غرب را درس دادم، عرض  می کنم که ما باید از دستاوردهای عقالنی که یکی از منابع 
شــریعت و در کنار کتاب و ســنت قرار دارد، به خوبی اســتفاده کنیم. شهید صدر در 
»اقتصادنا« این ضابطه را به ما  می دهد که گزاره های علمی دو دســته هســتند: یک 
دسته اینکه در ارزش ها، افکار و اعتقادات انسان دخالت ندارد، مانند قانون بازدهی 
نزولی که صرفاً علمی و عقالنی است و ربطی به ارزش ها ندارد؛ اما بعضی از گزاره ها 
برگرفته از ارزش هاست که ما گمان  می کنیم صرفاً علمی است و تابع مکاتب نیست. 
خالصه اینکه، در قبال این ســه چالش، ظرفیت های بزرگی داریم که اگر مالک ها را 
درســت معنا کنیم، با مواجهه به چالش ها پاســخ درســت خواهیم داد تا در نتیجه 

منفعل از دستاوردهای اقتصادی غرب نشویم.

مرور فرازهایی از دعای هفتم صحیفه سجادیه، در گفت وگو با حجت االسالم دکتر حق پناه 

برای اهل دعا، بن بست وجود ندارد

گفتار
 حجت االسالم دکتر غالمعلی معصومی نیا 
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

عاِلم حقیقی از خدا بیم دارد  ایکنا: آیت اهلل محمد ری شهری، در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که از سوی دانشگاه قرآن و حدیث به صورت مجازی برگزار شد، گفت: اسالم علم را جوهره ای می داند که 
باید به نور الهی وصل باشد تا تبدیل به علم الهی شود. حضرت امام)ره( نیز می فرمایند که ممکن است کسی قرآن و حدیث بخواند، اما به جهنم برود؛ چراکه آن نور از جنس عملی است که همراه علم او نیست. عاِلم 

حقیقی و عالِم علم نور از خدا بیم دارد؛ اگر انسان اهل علم باشد، اهل نماز شب و راز و نیاز با خدا می شود.

مریم احمدی شیروان   معارف/   
صاعد«  »قرآن  دعا  که  فرموده اند 
است؛ حرف زدن با خداست و باز 
فرموده اند که دعا آنچه برای انسان 
نشده  مقدر  حتی  و  شده  مقدر 
است را برمی گرداند؛ و چه دعایی 
از  از دعایی است که  ارزشمندتر 
زبان معصومان صادر شده باشد. 
و  بالیا  توصیه شده است که در 
طریق  از  که  همچنان  سختی ها، 
و  رفع  برای  مادی  علل  و  اسباب 
دفع بال تالش می کنیم، از طریق 
دعا و تضرع هم از خداوند عالم 
و مسبب االسباب بخواهیم تا ما 
را در این مسیر یاری کند. دعای 
دعایی  سجادیه،  صحیفه  هفتم 
است که از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا به قرائت آن سفارش شد تا 

در کنار رعایت دستورالعمل های مبارزه با این 
و  عنایت  برای جلب  باشد  وسیله ای  ویروس، 
رحمت الهی. در گفت وگو با حجت االسالم دکتر 
رضا حق پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
ابعاد این دعا را بیشتر مورد  اسالمی رضوی، 

بررسی قرار دادیم.

با اراده خدا شرور از آدمیان دفع می شود»
حجت االســالم حق پناه با بیان اینکه دعا کردن 
یعنــی برقراری ارتبــاط بین عالم زمین و ملکوت 
می گوید: دعا یعنی ارتباط بین انسان و موجودی 
برتــر، ارتبــاط بــا خداوند عالمی که بــر حل تمام 
مشــکالت قــادر اســت. خداونــد بــرای غلبــه بر 
مشــکالت به ما نیرو داده و اســباب آن را فراهم 
کرده اما این تمام کار نیست. دست پنهانی که 
در ورای عالم اســت بشــر، امکانــات و ملزومات 
را آفریده و می داند مشــکالت بشر چیست، به 
چه نیاز دارد و چگونه قابل حل و برطرف شدن 
است. گاهی خداوند نیروی فکر، عقل، اندیشه 
و توان جسمی را به استخدام نیروهای مختلف 
طبیعــت درآورده و مشــکل را برطــرف می کنــد. 

امــا گاهی شــرایط بــه گونه ای 
اســت که مشکالت از دست 
بشــر، عقل و امکاناتی که در 
اختیــار انســان هســت خارج 
اســت و بایــد دســت دیگــری 
وارد صحنــه شــده و مدیریت 
کند. آن دســت برتر و کســی 
که می تواند مشکالت را حل 
کند، همان مدیر عالم است.

او اضافــه می کنــد: بــر پایــه 
زمــام  دینــی،  آموزه هــای 
تمــام امــور عالــم به دســت 
خداست و پروردگار بر همه 
چیــز قــادر و قاهــر اســت. با 
اراده او نامالیمــات و شــرور 
 از آدمیان دفع می شــود. در 
آیــه 186 ســوره بقــره آمــده 
از  بنــدگان  وقتــی  اســت: 
مــن بپرســند، بدانند کــه من نزدیکــم و دعای 
دعاکننــده را اجابــت می کنــم. یــا در آیــه آخــر 
سوره فرقان آمده است که اگر دعای شما نبود 
خداونــد به شــما اعتنایی نمی کرد. ایــن موارد 
بیــان می کند که خداوند عالم الحــاح، اصرار و 

درخواست از عالم باال را دوست دارد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم اســالمی 
رضــوی به صحیفه ســجادیه نیز اشــاره کــرده و 
بیان می کند: این صحیفه که به آن اخت القرآن 
هــم گفته می شــود، گنجینه ای بی نظیر اســت. 
معارف ناب اهل بیت)ع( در این صحیفه وجود 
دارد و بــه مــا یــاد می دهــد چگونــه بــه در خانــه 
خــدا برویــم. حضرت در این مجموعه برای حل 
مســائل مختلــف فــردی، اجتماعــی، دنیــوی و 
اخروی، مادی و معنوی راهکار نشان داده است.

دعا، ارتباط انسان با مرکز عالم است»
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه می دهد: یکی 
از آن دعاهــای مجــرب، دعــای هفتــم صحیفــه 
ســجادیه و نیایش آن حضرت در مورد کارهای 
مهــم اســت. دعایــی کــه در 10 بخــش از امــام 

سجاد)ع( نقل شده و به آسان شدن دشواری ها 
به دســت خدا و فراهم آمدن اســباب حیات به 
واســطه رحمت الهی اشــاره دارد. وقتی در کارها 
گره می افتد، حضرت این نیایش را خوانده و به 
مــا یــاد داده اند که راه ارتباط با خدا این اســت و 
باید به این صورت در خانه خدا برویم. این دعا 
مقدمــه ای دارد؛ امــام ســجاد)ع( می فرماید: ای 
کســی که گره هر ســختی به دســت تو گشــوده 
شود و  ای که تندی شدائد به عنایتت می شکند؛ 
ای که راه بیرون  شــدن از تنگی و رفتن به ســوی 
آســایش از تــو خواســته شــود و... می دانیــم که 
معموالً برای بشــر مشــکالتی پیــش می آید اما 
این به معنای رســیدن به بن بست نیست. این 
مشکالت همیشه همراه بشر هست اما دست 
توانایی می تواند گره را از کارها باز کند. شرط این 
گره گشــایی این است که انســان با مرکز عالم و 
خالق جهان هستی ارتباطی صادقانه، صمیمانه 

و مداوم داشته باشد.
او تأکید می کند: دعا نباید مقطعی باشد بلکه 
باید تداوم داشته باشد. دعا مانند آب دادن به 
درخت میوه است. حتی در زمستان که درخت 
شــاخ و بــرگ و میــوه ندارد هم باید کشــاورز به 
آن رســیدگی کنــد تا در وقت خــود میوه دهد. 
ما موظف هستیم همیشه و مداوم دعا کنیم؛ 
دعاهایی که به وقت خودش مستجاب و کارگر 

می شود.
دکتــر حق پنــاه بیان می کنــد: امام ســجاد)ع( در 
دعــای هفتــم می گویــد: انســان دچــار گرفتاری 
و مشــکالت می شــود، زیرا طبیعتــش این گونه 
اســت. مشــکالتی که از زمان امام ســجاد)ع( و 
پیــش از او بــوده، حــاال و آینــده هــم خواهد بود. 
بــه طــور کل دنیا محل وجود مشــکالت اســت 
و انســان بایــد آن هــا را حــل کنــد. امــا وقتی این 
مشــکالت از توان فکر و برنامه ریزی بشــر خارج 
است باید دست به سوی خالق هستی دراز کرد 
که او گره را باز کند. انسان احساس نکند هیچ 
راهی برای برون آمدن از این مشکالت نیست؛ 
بلکــه دســت توانایــی وجــود دارد کــه می توانــد 
شدائد را برطرف کند و آن ید قدرت الهی است.

دعا خواندن ها نباید مانع از تالش ما شود»
ایــن کارشــناس علــوم قرآنــی و حدیــث عنوان 
می کند: در ادامه حضرت سجاد)ع( می فرماید 
اشــیا همــه بــر اراده تــو حرکت می کنــد. تو اگر 
بخواهــی و اراده کنــی تمــام مشــکالت حــل 
می شــود. تفاوت خداوند با بشــر در کار کردن 
و انجام کارها این اســت که بشــر باید زحمت 
بکشــد و نیــروی خــود را بــه کار بگیــرد اما کار 
 خداونــد بــا اراده اســت. همچنــان کــه در آیــه 
82 ســوره یس آمده است؛ فرمان نافذ او چون 
اراده خلقت چیزی کند به محض اینکه گوید: 
»موجــود باش« بالفاصله موجود خواهد شــد. 
خداوند اراده کند مشــکل حل می شــود. اراده 
کند فرعون با آن بزرگی و جاللی که داشــت با 
لشــکریان خود یک جا در دریا غرق می شــود. 
اگر خدا اراده کند موســی)ع( و لشــکریانش یا 
حضرت ابراهیم)ع( از آتش نجات پیدا می کند، 

همه چیز بسته به اراده اوست.
حجت االسالم حق  پناه در پایان، ضمن اشاره به 

فرازهای دیگری از این دعا، می گوید: بر اساس 
دعای امام سجاد)ع( دست های عاجزانه تمام 
بزرگان عالم از انبیا و غیر آن به ســوی خداوند 
بلند است و همه باید در شدائد به او پناهنده 
شــوند. ضمن اینکه این دعــا خواندن ها نباید 
مانع از تالش ما شــود؛ به طور نمونه برای رفع 
بیمــاری کرونــا همــه باید تــالش خــود را انجام 
دهنــد؛ آنکــه توانایــی دارد در آزمایشــگاه ها به 
دنبال یافتن واکسن باشد. مردم نیز بهداشت، 
فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و وسایل 
بهداشــتی را رعایــت کننــد امــا بداننــد تــا خدا 
نخواهــد ایــن بیمــاری از بیــن رفتنــی نیســت. 
قــرآن کریم در ســوره نــاس می فرماید: پناهگاه 
بشــر از نخســتین تــا آخرین خود خداســت و 
باید به سوی او برویم. حضرت هنگام گرفتاری 
می گوید که ناامید نشــوید؛ زیرا دست توانایی 
هســت کــه می توانــد آن را از بیــن برده و شــما 
را آســوده کند. ضمن اینکه بیکار هم نباشــید 
و برای رفع مشکل تالش خود را انجام دهید.

گاهی شرایط به 
گونه ای است که حل 
مشکالت از دست 

بشر، عقل و امکاناتی 
که در اختیار انسان 
هست خارج است 
و باید دست دیگری 
وارد صحنه شده و 

مدیریت کند
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      صفحه 5  1399/09/17

در اجراى آگهى موضوع ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى 
وساختمانهاى فاقدسندرسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــاده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وس  وم
رسمى مصوب90/9/20- امالك واحدثبتى تربت جام  به شرح ذيل آگهى مى گردد .

ــماره 139960306007003486-1399/09/12 تصرفات مالكانه بالمعارض  1-برابر راي ش
ــدانگ يك باب منزل مسكونى  به مساحت  ــفيان در  قسمتى از شش متقاضي آقاي علي يوس
ــده واقع  ــده 2800 فرعي از 166 اصلي مفروز و مجزي ش ــالك باقيمان ــع پ 119,90 مترمرب

دربخش 13 مهشد خريداري از مالك رسمي آقاي عادل صادقى مقدم  محرز گرديده است.
ــماره 139960306007003368-1399/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض  2-برابر راي ش
ــيني قره چماق در قسمتى از ششدانگ منزل  به مساحت  ــين حس متقاضي آقاي محمد حس
ــده  واقع در بخش 13  ــالك 344 فرعي از 57 اصلي مفروز و مجزي ش ــع پ 288,45 مترمرب
مشهد  خريداري از مالك رسمي آقايان محمد صادق ، محمد باقر، على و محمد كاظم شهرت 

همگى حسينى  محرز گرديده است.
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــماره 139960306003114-1399/08/29 تصرف ــر راي ش 3-براب
ــاع از 5 سهم  ششدانگ  ــمتى از دو سهم مش ــككي در قس ــواري كش متقاضي آقاي ابوبكر س
ــاحت 50 مترمربع پالك 108 فرعي از 170 اصلي مفروز و مجزي  ــاختمان _مغازه  به مس س
ــده  واقع در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي بيداله سوارى كشككى محرز  ش
ــد نامبردگان حق هيچگونه دخل و تصرف  ــت.تا زمانى پدر در قيد حيات مى باش گرديده اس
ملك مورد نظر را ندارد و فقط پدر مى تواند سند بنام كسى يا شخصى يا خريد و فروش انجام 

دهد و نسبت به سهم وارث پسر و دختر مى باشد 
ــماره139960306007003115-1399/08/29 تصرفات مالكانه بالمعارض  ــر راي ش 4-براب
متقاضي آقاي محمدصالح سواري كشككي در دو سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ  ساختمان 
_مغازه به مساحت 50 مترمربع پالك 108 فرعي از 170 اصلي مفروز و مجزي شده واقع در 
بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي بيداله سوارى  كشككى  محرز گرديده است. 
ــد نامبردگان حق هيچگونه دخل و تصرف ملك مورد نظر  تا زمانى پدر در قيد حيات مى باش
را ندارد و فقط پدر مى تواند سند بنام كسى يا شخصى يا خريد و فروش انجام دهد و نسبت 

به سهم وارث پسر و دختر مى باشد
ــماره 139960306007003113-1399/08/29 تصرفات مالكانه بالمعارض  5- برابر راي ش
ــاع از  5 سهم  ششدانگ ساختمان -  ــواري كشككي در يك سهم مش ــا س متقاضي خانم الس
ــهد  ــاحت 50 مترمربع پالك 108 فرعي از 170 اصلي   واقع در بخش 13 مش مغازه به مس
ــوارى كشككى محرز گرديده است .تا زمانى پدر در  ــمي آقاي بيداله س خريداري از مالك رس
ــد نامبردگان حق هيچگونه دخل و تصرف ملك مورد نظر را ندارد و فقط  قيد حيات مى باش
ــى يا شخصى يا خريد و فروش انجام دهد و نسبت به سهم وارث  ــند بنام كس پدر مى تواند س

پسر و دختر مى باشد
ــماره 139960306007003351-1399/09/06 تصرفات مالكانه بالمعارض  6- برابر راي ش
ــدانگ يك باب منزل مسكونى  به مساحت  ــمتى از شش متقاضي آقاي مهدي عنايتي در  قس
97,50 مترمربع پالك  167 اصلي  واقع در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي 

شاه محمد محرمى  محرز گرديده است.
ــماره139960306007003363-1399/09/06 تصرفات مالكانه بالمعارض  7- برابر راي ش
متقاضي آقاي خليل پورگل محمدي در يك قطعه زمين- مغازه تجارى   به مساحت 17,35 
مترمربع پالك فرعي از 776 -اصلي واقع دربخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي 

خواجه فخر الدين نخل احمدى  محرز گرديده است
ــماره 139960306007003362-1399/09/06 تصرفات مالكانه بالمعارض  8- برابر راي ش
ــدانگ منزل  به مساحت 74,70 مترمربع پالك 4  ــديان در شش متقاضي آقاي ولي محمد اس
ــهردارى  محرز گرديده  ــهد خريداري از مالكيت ش فرعي از 3 -اصلي واقع در بخش 13 مش

است.
ــماره 139960306007003364-1399/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض  9- برابر راي ش
ــدانگ ساختمان  به مساحت 100,2 مترمربع  ــمتى از شش متقاضي آقاي احمد دهقان در قس
ــاعى  ــهد خريداري از مالكيت مش پالك 7651 فرعي از 166- اصلي  واقع در بخش 13 مش

خودش  محرز گرديده است.
10- برابر راي شماره 139960306007003365- 1399/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 92,15  ــمتى از شش متقاضي خانم عذرا نيكنام در قس
ــهد  خريداري از مالك رسمي  مترمربع پالك 49 فرعي از 170 اصلي  واقع در بخش 13 مش

آقاي بيداله سوارى كشككى  محرز گرديده است
11- برابر راي شماره 139960306007003367-1399/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــاحت 199,93مترمربع  ــكونى  به مس ــاختمان مس متقاضي آقاي اميد واحدي در يك باب س
ــاعى خودش   ــهد  خريداري از مالكيت مش پالك 5 فرعي  از 3-اصلي  واقع در بخش 13 مش

محرز گرديده است.
12-برابر راي شماره 139960306007003370-1399/09/10 تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــاختمان به مساحت 19 مترمربع پالك 6 فرعي  ــا سعادتي در يك باب س متقاضي خانم درس
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام از محل مالكيت مشاعى  از 759 -اصلي واقع در بخش 13 مش
ــرط گرديد مادام الحيات آقاى امير محمد سعادتى فرزند غالم محمد بشماره  خودش و نيز ش
ــعادتى بدون اخذ مجوز كتبى  ــا س ملى 0731764201 تاريخ تولد 1361/06/25 خانم درس
ــرطى،صلح،هبه،وكالت و غيره را  ــان حق انجام هيچگونه معامله اعم از قطعى،رهنى،ش از ايش
ندارد و تمامى عوايد و منافع ملك مذكور با آقاى اميرمحمد سعادتى مى باشد  محرز گرديده 

است.
13- برابر راي شماره 139960306007003117-1399/08/29  تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محسن مالپور ارخودي در  شدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 219,65 
ــمي  ــهد  خريداري از مالك رس ــع پالك 5 فرعي از 3 اصلي  واقع در بخش 113 مش مترمرب

آقايان رحمان محمدى  و اسماعيل اسدى و يوسف ايرانى و محمود يوسف زاده و محمد على 
رحمتى و شاه محمد ساالرى و دين محمد ايرانى و نورمحمد بايزيدى  و على رمضانى و نظر 

على افشارى و على اكبر دربار پناه احمدى  و براتعلى رونجى  محرز گرديده است
ــات مالكانه بالمعارض  ــماره 139960306003116-1399/08/29  تصرف ــر راي ش 14-براب
متقاضي آقاي اله مراد تيموري در يك باب ساختمان - مغازه  به مساحت 40 مترمربع پالك 
ــمي آقاي جان ميرزا  ــهد خريداري از مالك رس 5 فرعي از 3- اصلي  واقع در بخش 13 مش

خانى خويردى   محرز گرديده است.
15-برابر راي شماره .139960306007003521-1399/09/13 تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــالمى ايران به نمايندگى اداره كل امور اتباع و مهاجرين  متقاضي دولت محترم جمهورى اس
ــهر اتباع خارجى به  ــاختمان مهمانش ــدانگ س ــه ملى 14002849468 شش خارجي شناس
مساحت 1004068 مترمربع پالك 81-اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خريداري از مالكيت 
وراث 136 نفر از كشاورزان و مالكين پالك نوده كه در پرونده هيات پيوست مى باشد. حاجى 
ــه سلجوقى نوده و احمد تيمورى شاهيخانه و رسول  الف محمد ونايب كريم وعبدالصمد هرس
ــلجوقى و قلى باوقا و مال خدا د  ــلجوقى و ماليعقوب سلجوقى و اسداله دهباشى س پهلوان س
ــماعيل اسماعيلى و خالق داد سلجوقى و  ــجلوقى نوده و قربان اسماعيلى نوده و اس اد فخر س
نوراله سلجوقى و غالم دادى پور نصرابادى و مال محمد دلشاد سلجوقى و عبدالظاهر فقيرى و 
سبحان قربانى سلجوقى و عبدالواحد سلجوقى و نيك محمد كشتمندى و نورمحمد و شاهرضا 
ــنگانى و رمضان و غالم و يارمحمد همگى عطايى و صفر دهستانى باغسنگانى و  اكرامى باغس
ــين دروگر سلجوقى و ميرزا دروگر و محمد جمعه دلبند سلجوقى و  گل محمد تبرزاده و حس
جهان قربانى سلجوقى و عبدالواحد و مراد  هردو سلجوقى و عبدالسالم و رحمت اله و محمد 
ــلجوقى و رضا سلجوقى و اسماعيل رمضانى سلجوقى  و براتعلى رمضانى باغسنگانى  دلبند س
ــتانى و مراد سلجوقى و غالمرضا و بهرام  ــن هردو فقير و صفر محمد دهس و الل محمد و حس
هردو اسماعيلى و بستانقلى مروى و محمد و نورمحمد و عليجان همگى خدادادى و يوسف و 
ــلجوقى  ــن حقيقى نيا و محمد على اندرزا و    قوام الدين تيمورى س ايوب هردو عطايى و حس
و جالل الدين تيمورى و فخرالدين تيمورى سلجوقى و على اكبر سموئى و على اكبر رمضانى 
و ايوب بهروش و فاطمه گل محمدى لنگرى و محمد نعيم محرراحمدى و محمد صنعتيان و 

على حافط حسن اقابيگ و فلك ناز دروگر سلجوقى محرز گرديده است.
آگهى اصالحى

1) پيرو آگهى روزنا مه قدس و كارو كارگر هردو بتاريخ هاى 1398/12/13 و 1398/12/28 
ــدانگ يك باب منزل واقع در  ــبت به شش ــه تصرف مالكانه و بالمعارض بهاره محمديفر نس ك
ــهد مالكيت ثبتى از قلم افتاده است كه از محل مالكيت مريم  ــان رضوى بخش 13 مش خراس

محرمى وعثمان محرمى مى باشد/
لذابه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  واراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
ــه 15روزاز طريق روزنامه محلى  ــه مربوطه اين آگهى  در دونوبت به فاصل ــاده 13ايين نام وم
وكثيراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتى كه اشخاص ذينفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته 
ــاراولين  آگهى درمحل تادوماه وهمچنين براى آگهى اصالحى ظرف  باشند بايدازتاريخ  انتش
ــيد اخذنمايد ومعترض  ــليم ورس مدت يكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تس
بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  به دادگاه عمومى محل 
نمايد وگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهدكه دراين صورت اقدامات ثبت 
ــت ودرصورتى كه اعتراض درمهلت قانونى واصل نگردد  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
يا معترض ، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت 
ــند مالكيت مى نمايد وصدور سند مالكيت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نيست  بصدورس

. ميم الف 1399,55//9909580
تاريخ انتشار نوبت اول :99/09/17
تاريخ انتشار نوبت دوم :99/10/03

سيدمجتبى جوادزاده
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سربيشه 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى//برابر راى شماره 139960308308000114 ـ  1399/07/07 
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
ــنامه 107  صادره از  بيرجند در يكباب منزل به مساحت  ــف بشماره شناس نيابى  فرزند يوس
ــه  ــالك 185 فرعى از 28ـ  اصلى واقع در بخش 6 سربيش ــدانگ پ ــر مربع  شش 299/21 مت
ــت . لذا به منظور  ــروى مقدم  محرزگرديده اس ــمى آقاى عليجان خس خريدارى از مالك رس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عم اط
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9909604
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/09/17                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/10/02                          
محمد حسين مصلحى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سربيشه 

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى آمين مباركى فرزند غالمحسين شماره شناسنامه 1566 به شماره ملى 5249643825 
ــماره 3311 مورخ 99/08/24 با تسليم دو برگ  ــروحه ش ــملقان برابر مش صادره از مانه و س
استشهاديه كه صحت امضاء شهود مذكور در آن دفتر اسناد رسمى شماره 21 بجنورد گواهى 
ــدانگ پالك 1850 اصلى باقيمانده واقع در  ــده است مدعى شده اند كه سند مالكيت شش ش
ــت كه برابر اسناد رهنى  ــند 798540 بعلت نامعلومى مفقود شده اس ــماره س بخش 1 به ش
ــر خانه 4 بجنورد در  ــورخ 1398/5/30 و 68132 مورخ1398/11/28 دفت ــند 67352 م س
ــت صدور سند المثنى نوبت اول نموده لذا  ــاورزى بجنورد قرار دارد و درخواس رهن بانك كش
ــود تا هركس مدعى انجام  طبق ماده120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش
ــد ظرف  ــند مالكيت نزد خود مى باش ــبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود س معامله نس
ــود را ضمن ارائه اصل  ــى به اين اداره مراجعه و اعتراض خ ــار آگه ــدت 10 روز پس از انتش م
ــند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض  س
ــبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.م الف  ــد اداره ثبت طبق مقررات نس نرس

9909599//1249
تاريخ چاپ 99/09/17

عليخان نادرى – رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى دعوت افراز
چون آقاى عليجان پيرى فرزند حسن احدى از مالكين مشاعى پالك 1631- اصلى  واقع   در 
ــتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 102/8709- ز  مورخ 99/7/12  بخش يك سيس
ــاع  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش ــهمى خود را از پالك مرقوم باس تقاضاى افراز س
ــته كه به  ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش مصوب س
ــى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده  ــاعى دسترس ديگر مالكين مش
18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و 
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا  كس
ــاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/23 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور  در س
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9909578// م الف:727
تاريخ انتشار :1399/9/17 

مهدى پهلوانروى  -رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1003- اصلى  واقع    چون آقاى نادر لكزائى فرزند اهللا بخش احدى از مالكين مش
در بخش يك سيستان شهرستان زابل  خيابان امام خمينى كوچه 48 طبق درخواست شماره 
102/8869- ز  مورخ 99/7/15 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون 
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز  ــاع مصوب س افراز و فروش امالك مش
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى  ــته كه به ديگر مالكين مش خويش اعالم داش
ــمى الزم االجرا آگهى مى  ــناد رس ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس باش
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به  ــاع و كس ــاير مالكين مش گردد و از س
ــه شنبه مورخ 99/10/23 دراين  ــاعت 8 صبح روز س افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز  ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس اداره و ي
ــل افراز نخواهد  ــردد عدم حضور مانع ازانجام عم ــورت پذيرد، يادآور مى گ ــر مقررات ص براب

شد.9909579// م الف:744
تاريخ انتشار :1399/9/17 

مهدى پهلوانروى  -رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون زليخا بزى فرزند محمدعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 368 فرعى از 1- اصلى واقع   
ــت  ــتان زابل خيابان معصوم آباد كوچه فرخى 10 طبق درخواس ــتان شهرس در بخش2 سيس
ــماره 6270- ز  مورخ 1399/5/30 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به  ش
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى  ــاع مصوب س قانون افراز و فروش امالك مش
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص  ــته كه به ديگر مالكين مش افراز خويش اعالم داش
نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى 
ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به  ــاع و كس ــاير مالكين مش گردد و از س
ــنبه مورخ 1399/10/7 دراين  ــاعت 8 صبح روز يكش افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز  ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس اداره و ي
ــد.  برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش

م الف: 471//9909577
تاريخ انتشار :1399/9/17 

مهدى پهلوانروى -رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديدحدود اختصاصى حوزه ثبت شيروان
ــت عمليات تحديد حدود  ــب مقررات ماده  14و15قانون ثب ــماره قبل وبموج پيرو آگهى  ش
ــى از1اصلى بخش5قوچان  ــده از58فرع ــدانگ يكباب منزل تحت پالك 2992مجزى ش شش
،ناحيه 4شيروان موسوم به مزرعه سه يك آب مورد تقاضاى محمدخردسال فرزندتقى وطاهره 
خردسال فرزندرجبعلى رأس ساعت9صبح روز چهارشنبه مورخه 1399/10/10درمحل وقوع 

ملك بعمل خواهدآمد

ــيله اين آگهى اخطار  ــماره فوق الذكر  بوس ــيله به صاحبان امالك ومجاورين ش ــذا بدينوس ل
ــانند وهرادعايى نسبت به حدود  ــاعت مقررباال درمحل حضوربهم رس ميگردد كه در روز و س
ــه هريك از صاحبان  ــده محدود اظهار وابراز دارندچنانچ ــوق ارتفاقى آن دارند به نماين ياحق
ــند مطابق ماده  ــع مقررحاضرنباش ــده قانونى آنها درموق ــالك يانماين ــالك  ومجاورين ام ام
ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدشد  15قانون قانون مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارش
ــون ثبت ودراجراى  ــد مطابق ماده 20قان ــع مقررحاضر نبوده ان ــالك كه در موق ــان ام صاحب
مواد74و86آئين نامه اصالحى قانون ظرف سى روزازتاريخ تحديد حدوداعتراض خودرابه اداره 
ــليم ورسيددريافت نمايند ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين  ثبت اسنادشيروان تس
ــت ظرف يكماه ازتاريخ اعتراض به اداره  تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ،معترضين ميبايس
ــليم وگواهى مربوطه رااز مرجع قضايى  ــت خود را به مرجع ذيصالح قضايى تس ثبت دادخواس
ــى بنابه تقاضاى ذينفع  ــليم نماينددرغيراينصورت ادامه عمليات ثبت ــه  اداره ثبت  تس اخذوب

بعمل خواهدآمد9909575
تاريخ انتشار:99/09/17

اكبر اقبالى-رئيس اداره  ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى حسين على شجاعى به موجب معرفى نامه ارائه شده ازشركت تعاونى مسكن 
ــهاديه گواهى شده توسط دفتر اسناد رسمى  ــيروان به استناد دو برگ استش كاركنان برق ش
ــماره 38 شيروان  جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  ش
ــتگاه آپارتمان   به شماره  پالك 32 فرعى  ــدانگ  يك دس ــند مالكيت شش و مدعى اند كه س
ــيروان بخش 5 قوچان به آدرس  خيابان ورزش كه متعلق به   از958اصلى واقع در قطعه 1ش
شركت فوق ميباشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده 
ــرى ه91ذيل صفحه398دفتر402وشماره  ــماره چاپى  004820س ــند مالكيت آن بش كه س
ــركت) صادر و تسليم گرديده است وبرابر اسنادرهنى 3715-  ثبت 72501 به نام نامبرده(ش
ــى ايران  ــك مل ــن بان 1385/09/20و25265- 1386/12/25و34236- 1388/12/01درره
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب  ــت   لذا به اس قرارگرفته اس
يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده 
ــد بايستى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى  ــند مالكيت نزد خود مى باش يا مدعى وجود س
ــند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد  ــند مالكيت يا س اعتراض خود را به همراه اصل س
ــند مالكيت يا سند  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س بديهى اس
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــند مالكيت المثنى و تس ــمى نسبت به صدور س معامله رس

شد.9909576
تاريخ انتشار :16 /99/09

اكبراقبالى-رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــيله به آقاى 1- امير حاجى زاده جاغرق 2 – غالم يحيى سپهرى فرزند حسين  فعال  بدينوس
ــته تنظيم سند  ــتى به خواس ــود كه  خانم اكرم ايروانى دادخواس مجهول المكان ابالغ مى ش
ــماره پالك 176 ق 69 ايران 12 از حيث مبلغ  ــتگاه خودرو وانت مزدا مدل 1376 ش يك دس
ــاب كليه خسارات دادرسى  به طرفيت شما به شعبه  ــت ميليون تومان با احتس به ارزش بيس
هفتم  شوراى حل اختالف خرو ارائه و به كالسه  7/379/99  ثبت و براى روز دوشنبه مورخه   
ــت لذا به استناد ماده 73  ــيدگى تعيين گرديده اس ــاعت  11 صبح  وقت رس 99/10/22   س
ــما مى توانيد قبل از  ــار درج مى گردد ش ــك نوبت در روزنامه كثير االنتش ــب ي ق- د-م مرات
ــيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  مستقر در مجتمع شماره  رس
ــهر خرو پشت كالنترى 12 خرو   مراجعه و با ارئه آدرس جديد خود نسخه  ــانى ش خرو به نش
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد در 

صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد / الف //9909562
مسئول دبيرخانه شعبه  هفتم  شوراى حل اختالف خرو

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001002674    ــمى برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/07/19  هي م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 1900  و  كد ملى  ــين بش بالمعارض متقاضى آقاى محمد رحيمى فرزند حس
ــاحت 102/85 متر مربع  ــيده به مس ــدانگ يكباب محوطه سرپوش 3420896484  در شش
ــاير پالكهاى شمال شهر تحت عنوان  ــمتى از پالك 1514 ـ  اصلى (كه پالك مذكور با س قس
1554 _ اصلى تجميع گرديده اند )واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند 
از محل مالكيت سيد ابوالفضل كوشه اى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه 
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9909176
تاريخ انتشار نوبت اول : 01 /1399/09                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 17 /1399/09                          
على فضلى   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 
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 جنگ اطالعاتی 
بر سر انرژی

 )PST( اقتصــاد: ســرویس ضداطالعات نــروژ
اعــالم کــرد: روســیه، چین و دیگر کشــورها از 
ســامانه جاسوســی خــود بــرای دســتیابی به 
اســرار صنعت نفــت نروژ و برنامه هــای دولت 
این کشــور در زمینه کاهش یــا افزایش تولید 
اســتفاده می کننــد. بــه گفتــه ایلنــا براســاس 
گزارشــی، ســرویس ضداطالعات نروژ نسبت 
بــه تالش های احتمالی برای اســتخدام منابع 
انسانی یا هک کامپیوترها - مانند حمله بزرگ 
سایبری ۶ سال پیش - هشدار داد و تصریح 
کرد انرژی های تجدیدپذیر می توانند به کانون 

توجه جاسوسان خارجی تبدیل شوند.

صادرات نفت سعودی به 
آمریکا در پایین ترین سطح 
اقتصاد: صادرات نفت خام عربستان سعودی 
به آمریکا در ماه اکتبر به پایین ترین سطح در 
۳۵ســال اخیر رسید و کمتر از ۱۰۰هزار بشکه 
در روز شد. تنها در هفته منتهی به ۲۷نوامبر، 
حجــم صادرات نفت عربســتان بــه آمریکا تا 
ســطح ۷۳هزاربشــکه در روز پاییــن آمده بود. 
کاهش صادرات عربستان به بازار آمریکا به ویژه 
از ایــن نظر اهمیــت دارد که بازار نفت آمریکا 
تأثیــر مهمــی بــر بازارهــای نفت جهانــی دارد.

ادامه اثرات اقتصادی کرونا 
تا یک دهه

اقتصاد: سازمان ملل هشدار داد شیوع بیماری 
همه گیر ویروس کرونا در طوالنی مدت ممکن 
اســت ۲۰۷ میلیــون نفر دیگــر را به فقرمطلق 
دچار کند و تعداد کل آن ها را تا سال ۲۰۳۰ به 
بیش از یک میلیارد نفر برساند. سازمان ملل 
پیش بینی می کند 8۰درصد از بحران اقتصادی 
ناشی از این بیماری همه گیر بیش از یک دهه 
ادامه داشــته باشــد و مســیر رشــد اقتصادی 
پیــش از همه گیــری کرونــا را متوقــف کنــد.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

اقتصاد جهان

توسعه استان های شرقی کشور با افتتاح راه آهن خواف-هرات اقتصاد: سعیدمحمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( با اشاره به افتتاح پروژه راه آهن خواف -هرات گفت: با توجه به اینکه 
کشور افغانستان فاقد شبکه راه آهن است و پروژه راه آهن خواف - هرات نخستین خط راه آهن با عرض استاندارد در این کشور محسوب می شود، احداث این پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عالوه بر ثمرات 

گوناگون برای کشور افغانستان، زمینه رشد و توسعه استان های شرقی ایران را نیز فراهم می کند و مبادالت تجاری بین دو کشور در مرزهای شرقی را در بستر حمل و نقل ریلی توسعه خواهد داد.

 اقتصاد/ زهراطوسی  بودجه ۱4۰۰ نشان داد 
4هزارو۲۰۰تومانی  ارز  حذف  برابر  در  دولت 
پیش  گرفته  در  دوگانه  و  سلیقه ای  رفتاری 
کاال های  به  ارز  تداوم تخصیص  از  گاهی  و 
اساسی و گاهی از حذف آن سخن می گوید. 
مجلس اما با قاطعیت اعالم کرده است با 
ادامه تخصیص ارز 4هزارو۲۰۰تومانی یا هر ارز 

جایگزین آن مخالفت خواهد کرد.
ســازمان  رئیــس  نوبخــت،  محمدباقــر 
برنامه وبودجــه می گوید دولــت از خیر منافع 
خودش گذشــته تا هــر چه از صــادرات نفت 
درآمــد ارزی حاصــل شــد، کل آن را بــا نــرخ 
4هزارو۲۰۰تومانــی بــرای کاالهای اساســی در 
اختیار مردم قرار دهد. وی درعین  حال تأکید 
کرده است چنانچه شرایط طوری باشد که این 
ارز حذف شود، یارانه ها دو تا سه برابر می شود.

 پیشنهاد دولت حذف یا حفظ »
ارز 4هزارو200 تومانی براساس شرایط

آنچــه در الیحــه بودجــه آمــده اســت نشــان 
می دهــد تاکنون چیزی نزدیــک به 8 میلیارد 
دالر برای تأمین کاالهای اساســی و ۲میلیارد 
دالر نیــز بــرای تأمیــن دارو پیش بینی شــده 
است. آن طور که حمید پورمحمدی از معاونان 
سازمان برنامه وبودجه گفته است »ارز ترکیبی 
4هزارو۲۰۰تومانی موافقــان و مخالفانی دارد. 
مخالفــان معتقدنــد دالر 4هزارو۲۰۰تومانــی 
رانت زاست و موافقان هم می گویند اگر این ارز 
برداشته شود، قیمت کاالهای اساسی افزایش 
می یابد. با توجه به این موارد براساس تبصره 
یک الیحه بودجه ۱4۰۰ اجازه خواسته ایم که 
بتوانیم براساس شرایط، ارز 4هزارو۲۰۰تومانی 
را حفظ و یا حذف کنیم«. بانک مرکزی همواره 
بــا اختصــاص ارز 4هزارو۲۰۰تومانــی مخالف 
بوده، اما تابع سیاست های دولت که دستیابی 
اقشــار پاییــن جامعــه بــه کاالهای اساســی را 
منوط به تخصیص ارز دولتی می داند، به این 

کار رضایت داده است. 

بهاءالدین حسینی هاشمی، 
بانــک  اســبق  مدیرعامــل 
صادرات نیز می گوید: یکی 
دولتمــردان  مشــکالت  از 
اقتصادی کشــور این است 
بــر  آن هــا  اســتراتژی  کــه 
نرخ گــذاری ارزی در بودجــه 
سال ۱4۰۰ هنوز اعالم  نشده 

است. 
سیدکمال سیدعلی، معاون 
ارزی اســبق بانک مرکزی، در 

گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه توزیع ارز 
4هزارو۲۰۰تومانی باید متوقف شود، رفتار دوگانه 
دولت در قبال حذف ارز 4هزارو۲۰۰تومانی را به 
معنای انداختن توپ در زمین مجلس می داند 
و می گوید: ارز دولتی به لحاظ کارشناســی باید 
حذف شود، ولی اینکه دولت سیاست مبهمی 
برای حذف ارز دولتی در پیش  گرفته و همزمان 
دالیلــی بــرای حذف و حفــظ ایــن ارز در بودجه 
ارائه می کند، به این دلیل اســت که می خواهد 

مجلس آن را حذف کند.
وی با اشــاره به اینکه افزون بر ۱۰میلیارد دالر 
بــرای واردات کاالهــای اساســی در نظر گرفته  
شــده اســت، می افزاید: اگر واردات بــا ارز آزاد 

 انجــام شــود، درآمــد حاصــل از
مابه التفاوت نرخ ارز برای دولت 
بــاالی ۱۰۰هــزار میلیــارد تومــان 
خواهــد بــود کــه می توانــد آن را 
در قالــب یارانــه بــه ســه دهک 
پاییــن جامعه پرداخت کند، به 
این شــکل به  جــای دادن رانت 
بــه واردکننــدگان، یارانــه دولــت 
به اقشــاری که نیازمند حمایت 

هستند، می رسد.
وی تأکیــد می کنــد: ادامــه رویه 
پرداخــت ارز 4هــزارو۲۰۰ تومانــی چیــزی جــز 
ادامــه توزیــع رانــت نیســت، بــه ایــن دلیــل 
کــه وقتــی کاالی اساســی بــا ارز دولتــی وارد 
کشــور می شــود، عمده ایــن یارانــه در اختیار 
واردکنندگان و توزیع کننــدگان این کاالها قرار 
می گیرد و مردم عادی باز هم مجبورند کاالی 

خود را با قیمت ارز آزاد از بازار تهیه کنند.
وی بیان می کند: دولت باید نرخ ارز را هر چه 
بیشتر به نرخ بازار آزاد نزدیک کند یا با همان 
ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه به تأمین کاالی 
اساسی بپردازد تا بتواند در نهایت با کمترین 
تنش در بازار نســبت به حذف ارز 4هزارو۲۰۰ 

تومانی اقدام کند.

 کشور توانایی اجرای »
رژیم ارزی گذشته را ندارد

مســائل  کارشــناس  رادپــور،  میثــم  دکتــر 
اقتصــادی نیــز با اشــاره به اینکه تصــور این 
بود که توزیع این یارانه در ســال 99 متوقف 
می شــود، ولــی هنــوز هــم بــر ســر حــذف آن 
کشــمکش هایی وجــود دارد، می گویــد: در 
حال حاضر بازار ارز و درآمدهای ارزی کشور 
مثل گذشــته نیســت. زمانی که ذخایر ارزی 
کشور مناســب بود، رژیم ارزی ما به  گونه ای 
بود که نرخ ارز چند سال تثبیت و بعد جهش 
را تجربــه می کــرد، اکنــون مــا دیگــر توانایــی 
اجرای آن رژیم ارزی را نداریم و واقعیت این 
اســت کــه در این شــرایط بــا هر بهانــه ای ارز 
4هزارو۲۰۰تومانی یا هر ارز دیگر تحت عنوان 
مشابه بخواهید در جامعه توزیع کنید، فشار 
مضاعفی به منابع ارزی کشــور وارد می کند 

که قابل جبران نیست.
وی بــا تأکید بر اینکه با توزیع ارز 4هزارو۲۰۰ 
تومانی موجب بیشتر شدن فاصله ارز آزاد و 
دو قســمت شــدن بازار می شویم، می افزاید: 
هر چقدر سهم ارز 4هزارو۲۰۰تومانی بزرگ تر 
باشــد از آن  طرف نرخ ها بیشتر افزایش پیدا 
می کند، پس با اختصاص ۱۰میلیارد دالر ارز 
4هــزارو۲۰۰ تومانی به واردات که نســبت به 
منابع ارزی ما عدد بزرگی محسوب می شود، 
باید منتظر تبعات جدی تری از این اقدام در 

بازار آزاد باشیم.
رادپور با بیان اینکه هر جور حساب می کنیم 
اجــازه  کــه  اســت  درگیــر  بــاال  در  منافعــی 
نمی دهــد بســاط ایــن رانــت برچیــده شــود، 
می گوید: دولت اگر می خواهد به دهک های 
کم برخوردار یارانه بدهد، بهتر است به شکل 
مســتقیم ایــن کار را انجام دهــد وگرنه نباید 
انتظــار داشــته باشــد این رانت پــس از واریز 
بــه جیب واردکننده و هزار دســت چرخیدن 
بین واسطه ها، به دست مصرف کننده نهایی 

برسد.

قدس سیاست های ارزی سال آینده دولت را بررسی می کند

سرنوشت مبهم دالر 4200 تومانی

معاون ارزی اسبق 
 بانک مرکزی: 

رفتار دوگانه دولت 
در قبال حذف ارز 

4هزارو200تومانی به 
 معنای انداختن 
 توپ در زمین 
مجلس است

دالیل رشد بازار سهامبـــــــرش
اقتصــاد: صادق الحســینی، کارشــناس اقتصــادی نوشــت: 
دلیــل رشــد ایــن روزهای بــازار ســهام: ۱.رشــد کامودیتی ها 
بــه علــت ســاخت واکســن کرونــا کــه ۶۰درصــد بــازار کــه 
کامودیتی محــور اســت را متأثــر می کنــد. ۲. رشــد مقطعی 

دالر پس از التهابات اخیر. 
۳.رســیدن شــاخص بــه کف)کــه پیشــتر گفته شــد حدود 
یک هــزارو۲۰۰( بــا ایــن شــرایط جدید تــا زمانی که نــرخ ارز 

کاهش نیابد، رشد بازار می تواند ادامه یابد.

دور باطل نرخ بهره
اقتصــادی  کارشــناس  امینی رعایــا،  محمــد  اقتصــاد: 
نوشــت: در اقتصــاد اگر جــای علت و معلول عوض شــود، 
سیاســت های تجویــزی اثر عکس می گذارد و سیســتم در 
یــک دور باطــل و خطرنــاک می افتد. نــرخ بهره منفی علت 
نیســت که مثبت شدنش مســئله را حل کند بلکه معلول 
چندیــن عامــل از جملــه خلــق پــول بی ضابطــه و غیرمولد 
بانک هاســت. افزایــش نــرخ بهــره فقــط تولیــد را از صرفــه 
می انــدازد. وقتــی تولیــد و فعالیــت مولــد از صرفــه بیفتــد، 
بورس بازی منفی و خرید و فروش سکه و ارز رونق می گیرد 
و بــاز هــم تولیــد تضعیف می شــود و ایــن دور باطــل ادامه 
پیدا می کند. شرایط کمی پیچیده تر از آن است که تنها با 
یک عامل نرخ بهره بشود آن را مدیریت کرد. برای اصالح 

اساسی باید روی ریشه ها تمرکز کرد.

نامه گالیه آمیز رزم حسینی به دژپسند

 گمرک جزئیات تجارت خارجی را 
به سازمان صمت نمی دهد

اقتصاد: وزیر صنعت در مکاتبه با وزیر اقتصاد نوشــت: متأســفانه از خرداد 
ســال ۱۳98 اطالعات ماهانه ارســالی از ســوی گمرک جمهوری اســالمی ایران 
بــه ســازمان مذکــور به صــورت کامل و مطابق بــا فیلدهای مــورد نیاز صورت 
نگرفته است. به گفته تسنیم، رزم حسینی در مکاتبه ای با دژپسند، با اشاره 
به ضرورت ارائه آمار و اطالعات کامل تجارت خارجی کشور از گمرک ایران، 
تأکیــد کرد: ســازمان توســعه تجــارت ایران بــه عنوان متولی تجــارت خارجی 
کشور، برای انجام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کالن این حوزه، نیاز 

به اطالعات صادرات و واردات دارد.

پیش بینی درآمد ۷0۷میلیاردی

خانه های لوکس در سال آینده مالیات می دهند
اقتصــاد: غالمرضــا شــریعتی اندراتی، عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، در 
گفت وگو با خانه ملت گفت: دولت در جدول شماره ۵ الیحه بودجه سال ۱4۰۰ 
پیش بینی کرده از محل اخذ مالیات از خانه های لوکس حدود ۷۰۷ میلیارد 
تومان درآمد کســب کند که این میزان با توجه به حجم باالی ســاخت وســاز 
خانه هــای لوکس پایین اســت. تأکید دولــت در الیحه بودجه ۱4۰۰ برای اخذ 
مالیات از خانه های لوکس در حالی صورت گرفته که متأسفانه با گذشت حدود 
هشت ماه و نیم از تصویب قانون بودجه سال ۱۳99 و تأکید مجلس برای اخذ 
مالیات از خانه های لوکس، آیین نامه اجرایی این قانون تدوین نشــده اســت.

      صفحه 6  1399/09/17

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى

ــى ين تكليف وضعيت  ــون وماده 13 آيين نامه قانون تع ــى موضوع ماده 3 قان آگه
ــتور مواد 1 و 3 موضوع  ــمى نظر به دس ــاختمانهاى فاقد سندرس ثبتى واراضى وس
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــان تصرفات مالكانه  ــى حوزه ثبت ملك زبرخ ــتقر در واحد ثبت 1390/09/20 مس
ــماره شناسنامه  ــم به ش بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا قدمگاهى فرزند هاش
ــاختمان به مساحت44/43 متر  ــابور در يك باب س 5740091391 صادره از نيش
ــمتى از پالك 33 فرعى از 135 اصلى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى  مربع در قس
ــاعى خانم هاله برومند فرزند منوچهر محرز  ــمى مش قدمگاه خريدارى از مالك رس
ــن تكليف وضعيت ثبتى واراضى و  ــت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيي گرديده اس
ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  راى هيئت الصاق تا در صورتى كه اش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و بديهى است در صورت انقضاى مدت 
ــند مالكيت صادر خواهد شد وصدور  مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــود برابرماده13آيين نامه  ــع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد ب ــند مالكيت مان س
مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را در اولين آگهى نوبتى 
ــاند ونسبت به امالك در جريان  وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس
ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى 

منتشر مى نمايد .آ-9909236
تاريخ انتشار نوبت اول:  1399/09/02    تاريخ انتشار نوبت دوم:  1399/09/17

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى 
كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان 
رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه 

آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1 برابررأى شماره 13996030711401635 خانم شرف عباس زاده شيروان  فرزند 
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 204 متر مربع  پالك باقيمانده  ــينقلى درشش حس
ــع در بخش 5 قوچان خريدارى از  ــى از 1049- اصلى قطعه يك اصلى واق 16 فرع

مالكيت مشاعى خود متقاضى
2 برابررأى شماره هاى 139960307114001568 و 139960307114001569 
ــى  خانم ها منور دهقانى قلعه كوهى و فاطمه دهقانى حلقه كوهى فرزندان  متقاض
ــويه  به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مسكونى  بصورت بالس ــينعلى  در شش حس
ــمتى از پالك شماره باقيمانده 65 فرعى از 13 اصلى باغات  40/203 متر مربع قس
ــان شمالى بخش 5 قوچان خريدارى از مالك رسمى آقايان غالمعلى  واقع در خراس

دهقانى و عباس دهقانى
ــين  ــى آقاى محمد حس ــماره 139960307114000608 متقاض ــررأى ش 3 براب
ــماره شناسنامه 1508 صادره از شيروان  ــين بش عابدينى باجگيران فرزند عبدالحس
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 120,00 متر مربع پالك 15 فرعى از  در شش
901 اصلى قطعه 1 شيروان واقع در بخش 5قوچان خريدارى از مالك رسمى آقاى 

عبدالحسين عابدينى
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم  ــيله به فروش    به اين وس
ــار آگهى و در روستاها از  ــده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش ش
تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم 
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت  و رس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به  به تقديم دادخواس
اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت  يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــت مانع از مراجعه  ــند مالكي ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س ــادرت به صدور س مب

متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9909212
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 99/09/17
اكبراقبالى   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139960318603008677مورخ 1399/07/02 هيئت موضوع  برابر راى ش
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم شيرين 
ــنامه 55 صادره از تالش در قريه احمد  ــماره شناس امانى لمر فرزند كيومرث به ش
ــاختمان به مساحت 111/62  ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر س گوراب در شش
ــالك 34 باقيمانده از  ــى 1164 از اصلى 45 مفروز مجزى از پ ــع پالك فرع مترمرب
ــمى آقاى على رهبرى  ــت خريدارى از مالك رس اصلى 45 واقع در بخش چهار رش

محرز گرديده است.
ــود در  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  صورتى كه اشخاص نس
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
ــد. م الف 2418  ــند مالكيت صادر خواهد ش و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9909211
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/09/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/17 
حسين اسالمى كجيدى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى 

ــاده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  آگهى موضوع ماده 3قانون وم
وساختمانهاى فاقدسندرسمى برابرراى شماره 139960301046000452هيئت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحد ثبتى 
ــاى احمدعلى احمدى زاده  ــوا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آق حوزه ثبت ملك پيش
فرزندنادعلى بشماره شناسنامه601صادره ازدريك قطعه زمين وبناى احداثى به مساحت94 
ــواخريدارى ازمالك رسمى  مترمربع پالك يك فرعى از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
ــيركوندمحرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به  آقاى محمدرضاش
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى  فاصله 15روز آگهى مى ش
ــته باشندمى تواننداز تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه  اعتراضى داش
ــليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  اين اداره تس
ــاى مدت مذكوروعدم  ــت درصورت انقض ــع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ــه مراج خودراب

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.174م/الف آ-9909635
نوبت اول:99,9,2  نوبت دوم:99,9,17

رئيس ثبت اسنادوامالك پيشوا-خدادادبشيرى

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى 

ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــاده 13آيي ــاده 3قانون وم ــى موضوع م آگه
ــمى برابرراى شماره 139960301046000160هيئت  واراضى وساختمانهاى فاقدسندرس
ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــف وضعيت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكلي ــوع قان اول موض
ــارض متقاضى آقاى  ــات مالكانه بالمع ــوا تصرف ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش مس
ــنامه16صادره ازاصفهان دريك قطعه زمين  ــماره شناس ــاس ملكوتى خواه فرزندعلى بش عب
ــى از150 اصلى واقع درحوزه  ــاحت 21750مترمربع پالك 59فرع مزروعى(گلخانه)به مس
ــم هداوند به  ــودابه هداوندوآقاى قاس ــمى خانم س ــوا خريدارى ازمالك رس ثبت ملك پيش
ــت.لذا به منظور اطالع عموم  ــبتهاى 15000مترمربع و6750مترمربع محرز گرديده اس نس
ــخاص نسبت به صدور  ــود درصورتى كه اش مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــندمى تواننداز تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت  ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
ــت درصورت انقضاى  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس اعتراض،دادخواس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.178م/الف
نوبت اول:99,9,2  نوبت دوم:99,9,17 آ-9909635

رئيس ثبت اسنادوامالك پيشوا-خدادادبشيرى

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 9904465
ــابق نام پدر:  ــه 9904465 خانم مهرى كرمانى س ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــماره ملى: 0946365490 شماره شناسنامه:  ــم تاريخ تولد: 1365/07/25 ش هاش
10847 به استناد سند ازدواج شماره: 2927- 84/6/10 دفترخانه ازدواج 30 شهر 
ــان رضوى اجرائيه اى جهت وصول مهريه خود به تعداد 1365  ــهد استان خراس مش
عدد ربع سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: آقاى اميررضا جالئيان نام پدر: اسماعيل 
ــماره شناسنامه: 810  ــماره ملى: 0941898067 ش تاريخ تولد: 1357/05/17 ش
ــب درخواست بستانكار به شماره  صادر كه پس از ابالغ اجرائيه مورخ 99/8/28 حس

ــت اثاث البيت، اموال منقول در قبال 50  وارده 46052- 99/6/31 مبنى بر بازداش
عدد ربع سكه بازداشت گرديد و طبق گزارش كارشناس رسمى دادگسترى بشماره 
وارده 99/7/22- 51322 به شرح ذيل: 1- تلويزيون سامسونگ 40 اينچ به شماره 
سريال ua40f645mshdيكدستگاه به مبلغ 35/000/000 ريال 2- ميز تلويزيون 
ــتعمل يكدستگاه 4/000/000 ريال 3- يخچال فريزر الكترو  شيشه اى دو كشو مس
استيل 27 فوت، مستعمل يكدستگاه 35/000/000 ريال 4- بخارى ايران كارتوس 
ــرق توس 6000 مستعمل  ــتگاه 6/000/000 ريال، 5- بخارى ش ــتعمل يكدس مس
ــتگاه  ــال، 6- تخت نوجوان ام دى اف يك نفره يكدس ــتگاه 4/000/000 ري يكدس
ــتگاه  ــتعمل يكدس ــو ام دى اف مس ــتگاه دو كش ــال 7- كمد ايس 2/500/000 ري
4/000/000 ريال 8- تلفن بيسيم منشى دار با مارك پاناسونيك مستعمل يكدستگاه 
ــتگاه 4/000/000 ريال،  ــتعمل يكدس 5/000/000 ريال، 9- ميز فضايى بزرگ مس
ــال، 11- گنجه چوبى  ــتعمل 2 عدد 4/000/000 ري ــلى كوچك مس 10- ميز عس
ــتگاه 9/000/000 ريال، 12- ميز نهارخورى چهار  ــتعمل يكدس ــه مس تمام شيش
ــتعمل با صندلى جمعاً 12/500/000 ريال، 13- لوستر سه شاخه طاليى  نفره مس
ــتعمل  ــتعمل 1 عدد 30/000/000 ريال، 14- پتوى دونفره با مارك رويال مس مس
ــتعمل 2 عدد  ــال، 15- پتوى يك نفره معمولى مس ــره 7/000/000 ري ــدد نف 2 ع
ــتعمل 1 عدد 2/000/000 ريال،  ــخواب دونفره مس 4/000/000 ريال، 16- خوش
ــدد 2/000/000 ريال، جمع كل 17  ــتعمل 1 ع ــودم با مارك dpmet مس 17- م
ــون تومان ارزيابى گرديد كه  ــف اموال 170/000/000 ريال معادل هفده ميلي ردي
ــه وارده 50366- 99/7/16 اموال نزد حافظ اموال  ــه مأمور اجرا ب مطابق صورتجلس
ــم آباد بلوار انديشه مقابل انديشه 49 مجتمع  آقاى مرتضى پيروزيان در آدرس قاس

شبنم بلوك 2 واحد 3 نگهدارى مى شوند.
ــاعت  ــنبه مورخ 99/9/30 از س ــت ارزيابى مزايده در روز يك ش ــا توجه به قطعي ب
ــهد  ــهد: مش ــه مزايده اموال منقول مذكور در آدرس مش 9 صبح الى 12 ظهر جلس
قاسم آباد بلوار انديشه مقابل انديشه 49 مجتمع شبنم بلوك 2 واحد 3 از مبلغ پايه 
مبلغ 170/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً 
ــى 8/500/000 ريال و مبلغ حق  ــر دولت ــد. ضمناً مبلغ نيم عش فروخته خواهد ش
ــه اجرا هزينه هاى  ــد و طبق ماده 121 آئين نام ــده 10/200/000 ريال ميباش مزاي
ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز  قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش
مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. همچنين 
ــه مزايده به صندوق  ــت 10 درصد از مبلغ پاي ــده منوط به پرداخ ــركت در مزاي ش
ــت.  ــه مزايده الزامى اس ــوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلس ــت ب ثب

آ- 9909571 م.الف 432
تاريخ انتشار آگهى: 99/9/17

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محمد قلندرى داراى شناسنامه شماره 0740423452 به شرح 
دادخواست به كالسه 9900269 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان سمندر قلندرى ماكو به شناسنامه 0748377808 
ــى گفته و ورثه حين  ــگاه دائمى خود بدرود زندگ ــخ 1399/3/18 در اقامت در تاري

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ــا صادره از تايباد مادر  1- زمرد محبى ماكو با كدملى 0749429976 فرزند دل آس

متوفى
ــر  ــد نوراله صادره از تايباد همس ــى 0748715355 فرزن ــره اميد با كدمل 2- صاب

متوفى
ــمندر صادره از تايباد  ــد قلندرى ماكو با كدملى 0740423452 فرزند س 3- محم

فرزند متوفى
ــمندر صادره از تايباد  ــراج قلندرى ماكو با كدملى 0740718363 فرزند س 4- مع

فرزند متوفى
ــمندر صادره از خواف  ــره قلندرى ماكو با كدملى 0760273561 فرزند س 5- خاط

فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.9909615
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــعيد گل محمدى داراى شناسنامه شماره 0740085107 به  نظر به اينكه آقاى س
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت  ــرح دادخواست به كالسه 980071 از اين ش ش
ــنامه  ــادروان محمد رحيم گل محمدى به شناس نموده و چنين توضيح داده كه ش
0748252695 در تاريخ 1397/11/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- گل افشان خواجه اسماعيلى              همسر متوفى

ــى 0748463542 فرزند محمدرحيم صادره  ــور گل محمدى با كد مل 2- عبدالغف
از تايباد فرزند متوفى

ــوم گل محمدى با كدملى 0748463550 فرزند محمدرحيم صادره از  3- عبدالقي
تايباد فرزند متوفى

ــى 0749819588 فرزند محمدرحيم صادره  ــم گل محمدى با كدمل 4- عبدالرحي
از تايباد فرزند متوفى

ــد محمدرحيم صادره از  ــى 0740085107 فرزن ــعيد گل محمدى با كدمل 5- س
تايباد فرزند متوفى

ــد محمدرحيم صادره از  ــى 0749511451 فرزن ــه گل محمدى با كدمل 6- فاطم
تايباد فرزند متوفى

ــد محمدرحيم صادره از  ــا كدملى 0749817305 فرزن ــه گل محمدى ب 7- حاكم
تايباد فرزند متوفى

ــد محمدرحيم صادره از  ــا كدملى 0749817313 فرزن ــرى گل محمدى ب 8- صب
تايباد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.9909616
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــمنگانى داراى شناس ــدادى س ــاى مرتضى خالق ــه آق ــر به اينك نظ
ــرح دادخواست به كالسه 9900292 از اين شورا درخواست  0749056939 به ش
ــادروان برهان خالقدادى  ــن توضيح داده كه ش ــر وراثت نموده و چني ــى حص گواه
ــنامه 0749051655 در تاريخ 1392/2/19 در اقامتگاه دائمى  سمنگانى به شناس

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ــى 0749676523 فرزند برهان صادره از  ــمنگانى با كدمل 1- محمد خالقدادى س

تايباد فرزند مرحوم
ــول خالقدادى سمنگانى با كدملى 0749054247 فرزند برهان صادره  2- غالمرس

از تايباد فرزند مرحوم
ــى 0749053984 فرزند برهان صادره از  ــمنگانى با كدمل 3- ابراهيم خالقدادى س

تايباد فرزند مرحوم
ــا كدملى 0749056939 فرزند برهان صادره از  ــمنگانى ب 4- مرتضى خالقدادى س

تايباد فرزند مرحوم
ــا كدملى 0749055650 فرزند برهان صادره  ــمنگانى ب 5- گل چهره خالقدادى س

از تايباد فرزند مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.9909617
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه شجيعى شيرخانى داراى شناسنامه شماره 0748633901 
ــورا درخواست گواهى حصر  ــه 9900252 از اين ش ــرح دادخواست به كالس به ش
ــيرخوانى زاده به شناسنامه  ــادروان ليال ش وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش
0748633431 در تاريخ 1389/12/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ــجيعى شيرخانى با كدملى 0748790853 فرزند ماءالدين صادره  1- عبدالكريم ش

از تايباد فرزند مرحوم
ــيرخانى با كدملى 0748633881 فرزند ماءالدين صادره از  ــجيعى ش 2- ريزگل ش

تايباد فرزند مرحوم
ــيرخانى با كدملى 0748633901 فرزند ماءالدين صادره از  ــجيعى ش 3- فاطمه ش

تايباد فرزند مرحوم
ــجيعى شيرخانى با كدملى 0748633898 فرزند ماءالدين صادره  4- خواهرگل ش

از تايباد فرزند مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.9909618
قاضى شورا- شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- سيدسعيد هرمزى
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 چرا اروپایی ها تمایلی 
به دریافت واکسن کووید ۱۹ ندارند؟

ایرنــا: به گزارش شــبکه تلویزیون 
نتایــج   ،)CGTN( چیــن  جهانــی 
مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد 
اســپانیایی ها  از  نیمــی  از  بیــش 
تمایلی به واکسینه شدن در برابر 
کوویــد ۱۹ ندارنــد و ایــن نگرانی از 
بابت اکراه به دریافت واکســن در 
سراسر اروپا رو به افزایش است. 
 این نظرسنجی که از ۲ هزار و ۱۳۰ نفر

از مردم اسپانیا انجام شد، مشخص کرد درحالی که یک سوم از جمعیت 
این کشــور بی درنگ آماده دریافت واکســن هســتند، اکثریت یعنی ۵۵.۲ 

درصد مایلند منتظر اطالع از تأثیرات واکسن روی دیگران بمانند.
 ایــن آمــار، ۸ درصد بیش از آمار بررســی قبلی اســت کــه اوایل ماه نوامبر 
)اواســط آبان( انجام شــد.دولت اســپانیا اعالم کرده اســت تا اواسط سال 
۲۰۲۱ بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را واکسینه می کند، اما اگر مردم این کشور 

نظرشان را تغییر ندهند، دستیابی به این مهم ممکن نخواهد بود.
در ایتالیا، نتایج تحقیقی جداگانه نشان داد تقریباً ۴۰ درصد ایتالیایی ها 

ترجیح می دهند این واکسن را دریافت نکنند.
در مــاه اوت )مــرداد( تحقیقی که به همت دانشــگاه کینگز کالج انگلیس 
و شــرکت تحقیقاتی ایپســوس موری این کشــور انجام شد، بیان کرد تنها 
۵۰ درصد از مردم بریتانیا مایل به واکسینه شدن در برابر کرونا هستند.

همچنین مشخص شد افراد ۱۶ تا ۳۴ ساله دو برابر افراد باالی ۵۵ سال، 
به دریافت واکسن بی میل هستند.

تحقیق مشــابهی در فرانســه، اکراه مردم این کشــور به واکســینه شدن را 
 نمایــان کرد.ایــن بررســی همچنیــن در آلمــان انجام شــد و مشــخص کرد

۶۹ درصد از مردم این کشور مایل به دریافت واکسن هستند.
براســاس اعالم مؤسســه ایپســوس، شــک و تردید نســبت به واکسن در 
 اروپا بیش از گرایش به واکســن در دیگر نقاط جهان اســت، به طوری که

۷۳ درصد از مردم سراسر جهان مایل به واکسینه شدن هستند.

 چین تا سال ۲۰۲۵ 
سامانه قدرتمند تعدیل هوا می سازد

ایســنا: چیــن قصــد دارد بــا توســعه یــک ســامانه قدرتمنــد تعدیــل هــوا، 
مساحتی بیش از ۱.۳ میلیارد هکتاری را با باران مصنوعی پوشش دهد.

به گزارش آی ای، شورای دولتی چین اعالم کرده این کشور تا سال ۲۰۲۵ 
یک سامانه توسعه یافته تعدیل هوا خواهد داشت که مساحت بیش از 
۱.۳۵ میلیــارد هکتــاری )۵.۵ میلیون کیلومترمربــع( را با باران مصنوعی و 
مساحت حدود ۱۴۳ میلیون هکتاری را با سرکوب تگرگ پوشش می دهد.

در بیانیه این شورا آمده است: چین با دستیابی به موفقیت در تحقیقات 
بنیــادی و تحقیــق و توســعه در فناوری هــای کلیدی، پیشــرفت های مداوم 
در مدرن ســازی و خدمات تصفیه، پیشــرفت های شــاخص در پیشگیری 
جامع در برابر خطرات ایمنی و بهینه ســازی در سیســتم ها تا ســال ۲۰۲۵ 

یک سیستم اصالح یا تعدیل آب و هوا خواهد داشت.
در ایــن بیانیــه همچنیــن آمــده اســت اصالحــات آب و هوایــی چیــن باید 
تا ســال ۲۰۳۵ از نظر عملیاتی، فناوری ها و خدمات، در ســطح پیشــرفته 

جهانی قرار گیرد.

بودجه قانون خاک، خاک می خورد!
فرســایش خــاک بــه معنای فرســودگی و از بیــن رفتن مداوم خاک ســطح 
زمیــن یــا حرکــت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در ســطح زمین توســط آب 
یــا باد اســت. ایــران در ایــن زمینه وضعیــت خوبی ندارد، یعنی به شــدت 
دچــار فرســایش آبــی و بــادی در مناطــق کــم بــاران و پرباران خود اســت. 
البتــه برخــالف آن چیــزی کــه گفته می شــود ایــران در فرســایش خاک در 
بیــن کشــورهای دنیــا جایــگاه نخســت را ندارد چــون برخی از کشــورها از 
ما هم بیشــتر فرســایش خاک دارند؛ با وجود این جزو ۱۰ کشــور نخســت 
در فرســایش خاک هســتیم. طبق تحقیقات انجام شده ساالنه دست کم 
۲ میلیارد تن فرســایش خاک در کشــور داریم که براســاس برآورد وزارت 
کشاورزی آمریکا، خسارت فرسایش هر تن خاک ۲۸ دالر است، بنابراین 
 اگــر ایــن رقــم را در ۲ میلیــارد ضــرب کنیــم، خســارت وارده رقمــی حدود
۵۶ میلیارد دالر است که این رقم پنج برابر بودجه عمرانی کشور است. 

البتــه خســارت اقتصــادی تنها یکی از پیامدهای پدیده یاد شــده اســت، 
چون فرسایش خاک که مردم بعضی از استان های کشور هر از گاهی آن 
را بیشتر به صورت ریزگرد لمس می کنند، در ابعاد دیگری مثل بهداشت 
ســالمت، کاهش حاصلخیزی خاک، ظهور ســنگ بســتر، کاهش نفوذ و 
ذخیــره آب و فقــر منابــع آب زیرزمینی، هدررفتن آب های شــیرین، خروج 
اراضــی و مراتــع از چرخه تولید، کاهش پوشــش گیاهــی و بهره وری تولید 
و افزایش ســیالب ها به کشــور خسارت وارد می کند که چندان محسوس 
نیست. به عبارت دیگر بخش عمده ای از مشکالت کشور در بخش آب، 
ریشه در خاک دارد، چون با فرسایش خاک در طول زمان دیگر آب باران 
و بــرف به راحتــی در زمین نفوذ نمی کند و ســفره های آب زیرزمینی تغذیه 
نمی شــوند کــه نتیجــه آن عــالوه بر فرونشســت زمین، وقوع ســیالب های 

مرگبار و تحمیل خسارت های سنگین است.
متأســفانه حفاظــت و مدیریــت خــاک تاکنــون در کشــور مغفــول مانده و 

مسئوالن کمتر به این موضوع پرداخته اند.
سازمان جنگل ها و دیگر متولیان باید فقط ۲۰ درصد روی کارهای سازه ای 
و آبخیزداری کار و ۸۰ درصد دیگر این تالش را روی مدیریت خاک معطوف 
کننــد؛ چــون اقدامــات ســازه ای عــالوه بــر اینکــه هزینــه زیــادی می طلبد، 
نتیجه اش نیز نسبت به کارهای مدیریتی خاک کمتر است. بنابراین باید 
تالش بیشــتری را برای مدیریت حفاظت خاک و اجرای صحیح قوانین و 
آموزش بهره برداران و مردم به کار گرفت. برای مثال در حال حاضر تعداد 
دام دو تا ســه برابر ظرفیت مراتع اســت و این موضوع به معنی لگدمال 
شدن مراتع و از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع یا فرسایش و لخت شدن 
سطح خاک است. از این رو باید جمعیت دامی را به نصف کاهش دهیم 
و در مناطقی مثل خوزســتان و سیســتان و بلوچستان که دچار فرسایش 

بادی هستیم به شدت تردد ها را کنترل کنیم. 
برای جلوگیری از فرسایش خاک عالوه بر اینکه دولت و مجلس باید بیش 
از گذشته به موضوع حفاظت از خاک توجه کنند، مجریان نیز باید بیشتر 
به مدیریت خاک بپردازند تا با کمترین هزینه بیشتر نتیجه را در حفاظت 

از خاک و جلوگیری از فرسایش آن داشته باشیم.
چنــدی پیــش قانــون خاک پس از گذشــت ۱۲ ســال از تدوین و ارســال به 
مجلــس بــه تصویــب نهایی رســید، امــا هیچ ردیــف بودجــه ای برایش در 
نظر گرفته نشــده اســت. تا هنگامی که بودجه ای برای قانون جامع خاک 
تعریــف و در وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز تشــکیالت الزم بــرای آن ایجــاد 
نشود قطعاً این قانون تأثیری در حفاظت از خاک کشور نخواهد داشت؛ 
درحالــی کــه اگــر موارد یاد شــده انجام شــوند و این قانون به درســتی اجرا 
شــود نــه تنها مشــکل فرســایش خــاک بلکه بســیاری از دیگر مشــکالت 
کشور همچون مشکل آب، حفظ محیط زیست، کمبود تولید محصوالت 

کشاورزی و تا حد زیادی امنیت غذایی حل می شود.

نزدیک به  محمود مصدق   گروه جامعه/   
۶ دهه از آغاز نخستین عملیات آبخیزداری 
از آب و خاک و کاهش  به منظور حفاظت 
از  ناشایست  استفاده  از  ناشی  خسارت 
تا  اما  می گذرد  کشور  در  طبیعی  محیط 
تنها یک میلیون و  انقالب اسالمی  پیروزی 
اراضی کشور زیر  از سطح  ۴۰۰ هزار هکتار 
از  پس  بود.  گرفته  قرار  برنامه  این  پوشش 
انقالب اسالمی و به ویژه در سه سال اخیر و 
به دنبال تخصیص اعتبارات صندوق توسعه 
ملی به این پروژه، آبخیزداری توسعه و رشد 

قابل توجهی یافته است.
روز جهانی خاک را بهانه ای برای بررسی آنچه 
تاکنــون در خصــوص آبخیــزداری بــه مفهــوم 
مدیریت منابع زیســت  محیطی انجام گرفته 

است قرار داده ایم.

چرا آبخیزداری؟»
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور به قدس می گوید: عملیات 
مهــار، هدایــت و مدیریت ســیالب در کشــور 
موســوم بــه آبخیــزداری می توانــد ســاالنه از 
فرســایش ۹ تــن خــاک در هکتــار جلوگیــری 
کنــد. در واقــع میانگیــن فرســایش خــاک در 
کشــور ســاالنه ۱۶/۴ تــن در هکتار اســت که 
براســاس ارزیابی ها با آبخیــزداری این رقم به 
هفت تن در هکتار کاهش می یابد. عالوه بر 
ایــن با آبخیزداری ۵۳۰ مترمکعب آب در هر 
هکتــار اســتحصال و ۱۳۰ کیلوگــرم به علوفه 

مراتع اضافه می شود. 
پرویز گرشاســبی، از ضــرورت انجام عملیات 
آبخیــزداری در ۱۲۵ میلیــون هکتــار از اراضی 
کشــور خبــر می دهــد و می گویــد: یعنــی این 
وســعت قلمــرو فرســایش آبی و ســیل خیزی 
آبخیــزداری  عملیــات  بایــد  و  اســت  کشــور 
ســال   ۵۰ در  مــا  کــه  شــود  انجــام  آن  در 
گذشــته کار مطالعــه ۴۵ میلیــون هکتــار آن 
 را انجــام داده و عملیــات آبخیــزداری را روی
 ۳۰ میلیــون هکتــار اجرایــی کردیــم و اجــرای 

یــک میلیــون هکتــار آبخیــزداری را در ســال 
جــاری در دســت اقــدام داریــم. وی عملکــرد 
را  آبخیــزداری  و  مراتــع  ســازمان جنگل هــا، 
در اجــرای برنامــه آبخیــزداری مثبــت ارزیابی 
می کنــد و می گویــد: نســبت بــه کشــورهای 
مشــابه خــوب کار کردیــم و آبخیــزداری در 
ســطح ۳۰ میلیــون هکتــار کار کمی نیســت. 
 البتــه اگــر در نیــم قــرن گذشــته هــر ســال

می کردیــم  آبخیــزداری  هکتــار  میلیــون   ۳
االن ســطح آبخیــزداری مــا بــه ۱۵۰ میلیــون 
هکتــار و عملیــات آبخیــزداری در کشــور بــه 
پایــان می رســید و اکنــون می بایســتی فقــط 
کار مرمــت، نگهــداری و بهره بــرداری از آن را 
می داشــتیم، امــا ایــن اتفــاق به دلیــل کمبود 
بــودن موضــوع  جــوان  و همچنیــن  بودجــه 

آبخیزداری در کشور نیفتاده است. 
هکتــار  هــر  بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آبخیــزداری یــک میلیــون تومــان بودجــه الزم 
اســت، می افزاید: امسال برای اجرای عملیات 
آبخیزداری در سطح یک میلیون هکتار حدود 
هــزار و ۱۰۰ میلیــون تومــان بودجــه اختصاص 

یافتــه کــه این رقم باید به ســه 
برابــر یــا ۳ هزار میلیــارد تومان 
ســطح  در  بتوانیــم  تــا  برســد 
عملیــات  هکتــار  میلیــون   ۳

آبخیزداری انجام بدهیم. 

فرسایش خاک در ایران »
سه برابر میانگین جهانی

علــی مریــدی، مدیــر کل دفتــر آب و خــاک 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم به 
قدس می گوید: بر اســاس مطالعات موجود، 
برابــر تــا ۳  ایــران ۲/۵   فرســایش خــاک در 
میانگیــن جهانــی اســت که دلیــل اصلی باال 
بــودن ایــن رقــم ایــن اســت کــه بهره بــرداری 

درستی از منابع آب و خاک خود نمی کنیم.
بایــد بیــش از گذشــته به مدیریــت خاک که 
آبخیــزداری بخشــی از آن اســت توجه کنیم، 
چــون بــا فرســایش و تخریب خاک، پوشــش 
گیاهــی و جنگلــی خود را از دســت می دهیم 
کــه در ایــن صــورت امنیــت غذایــی مــا دچار 
مخاطره می شــود. حتی ســیالب هایی که رخ 

خواهــد  شــدیدتر  می دهــد 
شــد؛ چــون قبــالً وقتی بــاران 
می بارید بخشــی از آب باران 
جذب خــاک و مقدار کمی از 
آن تبدیل به رواناب می شــد؛ 
امــا االن با از بین رفتن خاک 
ســطحی و پوشش گیاهی ما 
بخشــی زیــادی از بــاران تبدیــل بــه روانــاب و 
ســیالب می شــود چراکه از حوضه های آبریز 
خود به درستی حفاظت نکردیم و آبخیزداری 
در باال دســت حوضه های آبی را آن گونه که 
بایــد انجام نداده ایم و همین موضوع ســبب 
شــده سیالب هایی که رخ می دهد روز به روز 

با گل و الی بیشتر و مهیب تر باشند. 
جنگل هــا  ســازمان  عملکــرد  می گویــد:  وی 
در توســعه آبخیــزداری منفــی اســت چــون 
فرســایش خــاک هــر ســال بیشــتر از پیــش 
می شــود و این را می توان در تلنباری رســوب 
در پشــت ســدهای کشــور به راحتــی دید، به 
طوری که سد دز کم کم دارد از رسوب خاک، 
پــر و از کارایــی خــود خــارج می شــود. البتــه 

نمی توان یک بخش یا سازمان را تنها مقصر 
عدم توسعه آبخیزداری در کشور دانست. 

و  ســازه  ســاخت  وارد  آنکــه  از  پیــش  بایــد 
سدسازی های کوچک برای کنترل سیالب ها 
و رسوب خاکی شویم، از آبخیز صیانت کنیم؛ 
یعنــی چرای دام را هم در مراتع کنترل کنیم 
یا کشــاورزی دیم را به صورت مهندســی و با 
روش هــای نوین علمــی انجام دهیم. موضوع 
اجتماعی آبخیزداری هم بســیار مهم اســت؛ 
در حالــی کــه ما تــازه از دو ســال پیش قانون 
خاک را تصویب کرده ایم، ضمن اینکه بحث 
کمبــود بودجــه و امکانــات هم مطرح اســت. 
برطــرف کــردن ایــن مشــکالت از عهــده یک 
دستگاه خارج است و به عزم ملی نیاز دارد.

سخن آخر »
سیل و جبران پیامدهای آن پیشگیری از آن 
را به ویژه در یکی دو سال اخیر اجتناب ناپذیر 
ساخته است. براساس آمار سازمان جنگل ها 
و مراتــع، ایــران چهارمیــن کشــور ســیل خیز 
دنیاســت و حــدود ۲۶ درصد پهنه کشــور به 
دلیل نوســان های اقلیمی و دست اندازی های 
بــه طبیعــت در معــرض ســیل های  انســان 
از  یکــی  دارد.   قــرار  طغیانــی  و  شــدید 
مهم تریــن موضوعاتــی کــه می توانــد تهدیــد 
ســیل را بــه فرصتی بــرای مقابله بــا کم آبی و 
خشکسالی تبدیل کند، عملیات آبخیزداری 
و آبخــوان داری اســت.آن گونه کــه مســئوالن 
محیط زیســت درخصوص کارایی پروژه های 
آبخیزداری و آبخوان داری در ســیل های اخیر 
می گویند ارزیابی ها نشان می دهد پروژه های 
پخش ســیالب توانســته اند ضریب رواناب و 
ســیالب را از ۱۰ بــه ۲ درصــد کاهــش دهنــد. 
این یعنی تا ۸۰ درصد سیالب و خسارت های 
آن را کاهــش داده انــد.  بنابراین بهتر نیســت 
بــه جــای صــرف هزینه هایی که بــرای جبران 
خسارت های ناشی از وقوع سیل می پردازیم، 
با اختصاص بودجه های الزم برای آبخیزداری 

از وقوع این گونه حوادث پیشگیری کنیم؟ 

آبخیزداری تنها در 3۰ میلیون هکتار از اراضی کشور اجرایی شده است

توسعه آبخیزداری پشت سد بحران بودجه

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

دستچین

تکذیب ادعای مهاجرت بیشتر دانش آموختگان سمپاد 
پــرورش  ملــی  ســازمان  رئیــس  یــاوری،  الهــام  تســنیم: 
اســتعدادهای درخشان می گوید: گزارش مستندی از آمار 
خروجی های مدارس سمپاد از کشور وجود ندارد تا بگوییم 
چنــد درصــد از ایــران مهاجــرت می کنند و چنــد درصد در 
کشــور می ماننــد و ایــن ادعــا کــه بیشــتر دانش آموختگان 

سمپاد از ایران می روند، نادرست است.

بیشتر دانش آموختگان علوم انسانی بیکارند
تســنیم: علی اصغر ســعدآبادی، رئیس مرکز نــوآوری علوم 
انســانی و اجتماعــی دانشــگاه شــهید بهشــتی می گویــد: 
بخشی از مشکالت کشور به حوزه علوم انسانی برمی گردد، 
۵۰ درصــد دانش آموختگان دانشــگاهی، در علوم انســانی 
هســتند که  بیشــتر آن ها یا بیکارند یا کار غیرمرتبط انجام 
می دهند، یعنی آنچه در دانشــگاه ها به آن ها می گوییم به 

درد جامعه نمی خورد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون کمیته امداد عنوان کرد

حمایت کمیته امداد از ۸۴ هزار 
دانشجوی نیازمند در کشور

مهــر: معــاون امور فرهنگی کمیتــه امداد از 
حمایــت ایــن نهــاد از ۸۴ هزار دانشــجو در 
کشور خبر داد.حجت االسالم علی جعفری 
افــزود: در حــال حاضــر بیــش از ۸۰ هــزار 
دانشجو در کل کشور از خدمات فرهنگی و 
تحصیلی کمیته امداد بهره مند هستند که 
از این تعداد ۵۸ هزار نفر دانشــجوی دختر 

و ۲۶ هزار نفر پسر هستند.
وی ادامــه داد: حــدود ۱۸ هــزار نفــر از ایــن 
دانشجویان در مقطع کاردانی، ۵۹ هزار نفر 
کارشناســی، ۶هــزار و ۷۰۰ نفــر کارشناســی 
ارشــد و هــزار و ۲۴۴ نفــر در مقطــع دکتــرا 

مشغول به تحصیل هستند.
جعفری با اشاره به شناسایی ۶ هزار نخبه 
و اســتعداد برتر در جامعه هدف این نهاد، 
تأکیــد کــرد: از ایــن تعــداد هــزارو۳۶۰ نفــر 
دانشــجو هســتند کــه حــدود ۵۰۰ نفــر از 
این دانشــجویان در حــوزه مقاالت علمی و 

پژوهشی تألیفات برتر دارند.

بهداشت و درمان

پاسخ معاون سازمان بیمه سالمت

کدام داروهای کرونا زیر 
پوشش بیمه سالمت  هستند؟
تســنیم: معــاون بیمــه و خدمــات ســالمت 
اســامی  ایــران،  ســالمت  بیمــه  ســازمان 
داروهــای زیــر پوشــش ایــن ســازمان بــرای 
درمــان کرونــا را عنــوان کرد.مهــدی رضایی 
کلروکیــن  »هیدروکســی  داروهــای  گفــت: 
سولفات«، »کلروکین فسفات« و »اینترفرون 
بتــا« بــرای بیمه شــدگان مبتال بــه کرونا زیر 
پوشــش قــرار دارند.وی افــزود: همچنین از 
۲۵ آبان سال جاری، به موجب ابالغیه وزیر 
بهداشــت و مصوبه هفتاد و نهمین جلسه 
شورای عالی بیمه سالمت کشور، داروهای 
فاویپیرواویر و رمدسیویر، برای درمان کووید 
۱۹ مبتنی بر پروتکل های وزارت بهداشــت، 
قــرار  بیمــه  یادشــده زیرپوشــش  تاریــخ  از 
گرفته اند.ســایر داروهای مورد استفاده اعم 
 از داروهای مسکن، ضد سرفه، ضد تهوع،
بــر  آنتی بیوتیــک  و  ضدانعقــاد  داروهــای 
اســاس فهرســت تعهــدات بیمه پایــه برای 

درمان این بیماران، پرداخت می شود.

میراث فرهنگی

وزیر میراث فرهنگی انتقاد کرد

 بودجه اندک
 برای نگهداری آثار تاریخی 

ایســنا: وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی از محدود بودن بودجه برای 

نگهداری ابنیه تاریخی انتقاد کرد.
علــی اصغر مونســان درباره ریزش بخشــی 
از یــک پــل تاریخی در کرج گفــت: این طور 
نیســت که به بناهای تاریخی توجه نشــده 
اســت. ما ۳۴ هزار اثر ثبت ملی در کشــور 
داریــم کــه باید از آن ها حفاظت شــود، این 
بناها تاریخی هســتند و از چند هزار ســال 
تا چند صد سال قدمت دارند بنابراین این 
اتفاقــات موضعی در همه جــای دنیا پیش 

می آید.
مونســان همچنیــن بــا بیــان اینکــه مرمــت 
بناهــای تاریخــی مســتمر اســت و دائــم بــا 
ایــن حــوادث روبه رو هســتیم، خاطرنشــان 
کــرد: مــن بارهــا گفتــه ام ولــی کســی گوش 
نمی کند که بودجه ما بســیار اندک اســت. 
 میراث فرهنگی با ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان
۳۴ هزار بنای تاریخی را نگهداری می کند.

خانه و خانواده

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۱۶۰ هزار خانوار معلول در 
نوبت دریافت مسکن هستند

برنــا: رئیــس ســازمان بهزیســتی گفــت: از 
ابتدای تأســیس سازمان بهزیستی تاکنون 
۱۰۴ هــزار واحــد مســکونی به افــراد دارای 

معلولیت اختصاص داده شده است. 
هــزار   ۹۴ از  افــزود:  دانــا  قبــادی  وحیــد 
 واحدی که در دولت یازدهم واگذار شــده، 
بــه خانواده هــای  ۷۵ هــزار واحــد متعلــق 
 ۳۴ تکمیــل  بــرای  اســت.  معلــول  دارای 
هــزار واحــد مســکونی در دســت احــداث 
بــرای خانواده های زیر پوشــش بهزیســتی 
نیــاز اســت خیران کمک کننــد. بین ۳۰ تا 
۹۰ درصــد عملیات اجرایــی  این واحدهای 

مسکونی انجام شده است.
وی گفــت: ۱۶۰ هــزار خانــوار زیــر پوشــش 
نوبــت  در  همچنــان  بهزیســتی  ســازمان 
دریافت مسکن هستند و هنوز نتوانستیم 
اقدامی برای آن ها انجام دهیم. امیدواریم 
شــرایطی فراهــم شــود تــا ایــن افــراد هــم 

بتوانند مسکن دریافت کنند.

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش مطرح کرد

تعیین تکلیف برگزاری 
آزمون های دانش آموزان

مرکــز  رئیــس  جــوان:  خبرنــگاران  باشــگاه 
ســنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش 
گفت: امســال با توجه به شــرایط کرونایی، 
برگــزاری آزمــون حضــوری یــا غیرحضــوری 
بــرای امتحانــات بــه شــرایط منطقــه ای که 
مدرســه در آن واقع شــده اســت، بســتگی 

دارد.
خســرو ســاکی گفــت: آزمون نیمســال اول 
پایــه نهــم داخلی اســت و امتحانــات پایان 
سال به طور حضوری و نهایی خواهد بود.

برگزاری آزمون پایه های دوازدهم و نهم برای 
پایــان ســال در خــرداد خواهــد بود.ســاکی 
گفت: حدود ٧۶ هزار و ٧٠٠ نفر در دی آزمون 
حضوری خواهند داشــت. تفــاوت در آزمون 
دی بــا خرداد در این اســت که دانش آموزان 
نمی کنند.زمــان  شــرکت  دروس  همــه  در 
برگزاری آزمون های داخلی طبق آیین نامه از 
اول تا پایان دی و آزمون حضوری بزرگساالن 

هم از ١۵ دی خواهد بود.

فراسو
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دانشجوی دکترا باید پستش را تحویل دهد 
برنا: حســین احمد فالحی، ســخنگوی کمیســیون آموزش 
مجلس می گوید: کسی که سمت دارد در صورت تحصیل 
در مقطــع دکتــرا دیگــر به کارش نمی رســد. ایــن مقوله به 
آمــوزش و خدمت به مردم ضربه  می زند. نهادهای نظارتی 
بایــد به این قضیه پاســخ دهند. دانشــجو در مقطع دکترا 

باید پستش را تحویل دهد.

بی اعتنایی به فواید محصوالت تراریخته!
مهر: بهزاد قره یاضی، رئیس انجمن علمی ایمنی زیســتی 
ایــران می گویــد: صــدا و ســیما بــه اعتراض هایــی کــه بــه 
تبلیغــات ســوداگرانه علیــه محصــوالت تراریختــه صــورت 
می گیــرد، کوچک تریــن اعتنایــی نمی کنــد، در حالی که در 
بند »ت« سیاســت های اجرایی مصوب شورای ملی ایمنی 
زیســتی، ایــن ســازمان مکلف بــه ترویج فوایــد محصوالت 

تراریخته است.

بسیاری از دانشجویان برتر شاهد، بدون سهمیه هستند
مهــر: ســردار یعقــوب ســلیمانی، معاون فرهنگی آموزشــی 
بنیــاد شــهید گفت: متأســفانه یــک نگاه منفی بــر جامعه 
ایثارگــری وجــود دارد و برخــی می گوینــد ایــن افــراد دارای 
ســهمیه در کنکور بوده و با ســهمیه وارد دانشگاه های برتر 
می شــوند. امســال ۲۱ نفــر از جامعــه ایثارگری بــدون هیچ 

سهمیه ای، رتبه دو رقمی کنکور شدند.

ایراد دیگر سند تحول
انجمن هــای  اتحادیــه  تاریخــی، دبیــر کل  حســین  مهــر: 
اســالمی دانش آموزان می گوید: در سند تحول تمرکز روی 
مدرسه بیش از اندازه است و ضریب زیادی به گزاره هایی 
مانند پدر و مادر، محیط اجتماع، پلتفرم ها و… داده نشده 
است. شاید همان بالیی که با آمدن تاکسی های اینترنتی 
ســر حمل و نقل آمد، آموزش مجازی ســر تعلیم و تربیت 

بیاورد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 منوچهر گرجی - رئیس انجمن علوم خاک ایران

برای هر هکتار 
آبخیزداری متوسط 
یک میلیون تومان 
بودجه الزم است

بـــــــرش

 3 واکسن دیگر کرونا مجوز آزمایش انسانی می گیرند   مهر: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به دریافت مجوز برای آزمایش انسانی نخستین واکسن کرونا در کشور گفت: به زودی 
سه گروه دیگر مجوز آزمایش انسانی این واکسن را می گیرند. سورنا ستاری افزود: اکنون 24 داروی بیوتکنو در کشور تولید می شود و در این زمینه یکی از قدرت های آسیا هستیم و در دنیا حرف برای 

گفتن داریم. وی گفت: به زودی واکسن آنفلوانزا در حوزه انسانی در کشور تولید می شود و در سال آینده از واردات این واکسن بی نیاز می شویم.
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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 قاضی الحاجات

دو روز از ادعای آشتی چهار کشور عربی با قطر گذشت 

سکوت ادامه دارسه همپیمان سعودی
 جهان  هنوز یک روز از توافق ادعا شده بین چهار کشور 
عربی برای آشــتی با قطر نگذشــته که شایعه هایی درباره 
ناتوانی عربســتان از راضی کردن ســه کشــور دیگر یعنی 
مصــر، امــارات و بحریــن دهــان بــه دهان می چرخــد. این 
شایعه ها وقتی قوت می گیرند که می بینیم با گذشت دو 
روز از توافق ادعایی ، امارات و بحرین که برای هر مسئله ای 
در خاورمیانه موضع می گیرند، همچنان سکوت کرده اند. 

مصر هم هنوز موضع رسمی در این باره نگرفته است.
از طرفی روز گذشته و فقط یک روز پس از اعالم توافق از 
سوی ریاض، شبکه اسکای که اماراتی است در برنامه ای 
بــا عنوان نقاب هــای نیرنگ، اظهارات یک عضو پارلمان 
رژیم صهیونیســتی را پخش کرد که گفته است: حمد 
بن جاســم، نخست وزیر ســابق قطر آدم دورویی است، 
با آمریکایی ها طرح رفاقت می ریزد ولی به الجزیره )دهه 
۹۰ میــالدی( می گوید آن ها را تخریب کنید. بن جاســم 
دوست اسرائیل بود، با همه وزرای صهیونیست در خارج 
و در همایش ها دیدار می کرد. قطری ها می خواهند از هر 
دو طــرف طنــاب را بگیرنــد. از نظر کارشناســان مســائل 
غرب آسیا، یکی از پرونده های اصلی اختالف نظر با قطر 

بحث اخوان المسلمین است. ابوظبی اخوان المسلمین 
را به عنوان یکی از گروه های بسیار خطرناک برای امارات 
و منطقــه ارزیابــی می کنــد. مصــر هــم هــر روزه در حال 
محاکمه رهبران اخوان المسلمین و بازداشت آن هاست. 
امــا در ایــن میان یک نکته مهم دیگر هم باقی اســت و 
آن اینکــه با تغییــر دولت در آمریکا و رفتن ترامپ، گویا 
شیخ نشــین ها نسبت به نوشــتن دیکته های واشنگتن 
چندان رغبتی ندارند به همین دلیل تصمیم گرفته اند 
دســت رد بــه ســینه دامــاد ترامــپ بزننــد. عبدالخالــق 
عبــدهللا، اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر اماراتــی که زمانی 
مشــاور ولیعهــد ابوظبی بود و همچنــان نیز جزو منابع 
نزدیک به مقامات امارات است در توییتی مبهم نوشت: 
»زمــان اینکــه واشــنگتن دســتور دهــد و پایتخت هــای 
خلیجی بله قربان بگویند، گذشت!« یک احتمال دیگر 
هم این است که پس از سه سال تهدید و ارعاب، دوحه 
کــه در محاصــره بــرادران عــرب تنها مانده بود، ۱۳شــرط 
آن ها را پشت گوش انداخته و بدون اینکه یکی از آن ها 
اجــرا شــود، طــرف مقابــل را مجبــور به آشــتی می بیند. 

اتفاقی که غرور امارات و مصر را خدشه دار کرده است.

نماینده پیشین آمریکا در امور سوریه:

هدف آمریکا جلوگیری از 
تسلط دمشق بر خاکش است

جهــان: جیمــز جفری، 
نماینده سابق آمریکا در 
امور سوریه در مقاله ای 
کــه روزنامــه تایمز رژیم 
را  آن  صهیونیســتی 

منتشــر کرد، گفت: نیروهای آمریکا و ائتالف 
بین المللــی تنهــا با داعــش نمی جنگند بلکه 
مانع این می شــوند که نیروهای دولتی سوریه 
بــر اراضــی این کشــور ســلطه یابنــد. نیروهای 
ترکیــه نیــز همیــن کار را در شــمال ســوریه 
می کنند درحالی که نیروی هوایی اسرائیل نیز 

در آسمان سوریه حضور دارد.

دولت کویت استعفا کرد
ایرنا: در پی شمارش آرا و مشخص شدن نتیجه 
انتخابات مجلس کویت، دولت این کشور دیروز 
یکشنبه نامه استعفای خود را تسلیم  امیر کویت 
کــرد و شــیخ »نــواف االحمد الجابر الصبــاح« در 
حکمی با اســتعفای قانونی دولت موافقت کرد. 
شــانزدهمین دوره انتخابات مجلس ملی کویت 
روز شنبه )۱۵ آذر ۹۹( در پنج حوزه انتخابیه برگزار 
شد. با اعالم رسمی نتایج این انتخابات، ۶۰درصد 

ترکیب مجلس ۵۰ نفری کویت تغییر کرد.

11/2311/56

22/3823/11 5/005/32

16/1616/51

6/307/02

16/3717/11

همه سناریوها روی میز است
هشدار جهاد اسالمی به 
تل آویو درباره آغاز جنگ

اســالمی  جهــاد  ســخنگوی  فــارس: 
فلســطین با تأکید بر آمادگی مقاومت، 
هشــدار داد برآوردهــا و نشــانه هایی از 
قصد اســرائیل بــرای انجــام حمله علیه 
مقاومت در اختیار دارد. »داوود شهاب« 
افزود: مقاومت فلسطین برای مقابله با 
هر تجاوزی آماده است. در همین راستا، 
کانــال ۱۲ اســرائیل در افشــای یک ســند 
محرمانه ارتش، شهر صهیونیست نشین 
نظامــی  مواجهــه  هــر  در  را  عســقالن 
احتمالی با گروه های مقاومت در غزه، به 

شدت آسیب پذیر دانست.

 چهارمین انحالل کنست در رژیم صهیونیستی 
و معمای تداوم دولت

در حالــی کــه نزدیــک بــه هفــت مــاه از دولــت ائتالفــی بنــی گانتــز و بنیامیــن 
نتانیاهــو در مناطــق اشــغالی فلســطین می گــذرد، ۶۱ نفــر از اعضــای پارلمــان 
رژیم صهیونیستی موسوم به کنست شامگاه چهارشنبه در شور نخست به 
انحالل کنست رأی دادند. در صورت ادامه این فرایند و انحالل نهایی کنست 
و برگزاری انتخابات زودهنگام، رژیم صهیونیستی شاهد چهارمین انتخابات 

پارلمانی در فاصله دو سال خواهد بود.
دالیــل بســیاری از جملــه فســاد اقتصــادی نتانیاهــو، نبــود مدیریــت صحیح 
همه گیری و شیوع ویروس کرونا، پایبند نبودن وی به توافق دولت ائتالفی مبنی 
بــر تعویــض جایــگاه نخســت وزیری با رهبر حزب آبی و ســفید )بنــی گانتز( و 
اختــالف بر ســر تصویب بودجه دولت در ســال ۲۰۲۱ همگــی ناپایداری دولت 
ائتالفــی را نویــد می داد، اما از یک منظر می توان شکســت متحد اصلی برون 
مرزی نتانیاهو به نام دونالد ترامپ در حفظ سکان کاخ سفید را تسریع کننده 
رونــد انحالل کنســت ارزیابی کرد. دونالد ترامــپ با اقدام هایی همچون خروج 
از توافق هســته ای با ایران، انتقال ســفارت ایاالت متحده از تل آویو به قدس،  
سعی کرد خود را رئیس جمهور متعهدتری نسبت به اسرائیل نشان داده و از 
سوی دیگر موقعیت نتانیاهو را در انتخابات بهبود بخشد که همین امر سبب 
نخســت وزیری مجدد نتانیاهو شــد. اما مشکالت داخلی نتانیاهو بیش از آن 
بود که بتواند در انتخابات به پیروزی قاطع دست یابد. از همین رو، وی مجبور 
شد به تشکیل یک دولت ائتالفی بزرگ و تقسیم پست نخست وزیری به دو 
دوره تن دهد. در حالی که پیشنهاد انحالل کنست توسط حزب یش آتید به 
رهبری یائیر الپید، رهبر جناح اپوزیسیون مطرح شده اما پشتیبانی بنی گانتز 
)رهبر حزب آبی و سفید( که شریک اصلی دولت ائتالفی بنیامین نتانیاهو و 
وزیر جنگ کابینه او است از اوج اختالف های وی با نتانیاهو و لیکود حکایت 
دارد. یائیر الپید، انحالل کنســت را گام نخســت تشــکیل کابینه ای متفاوت 
دانســته، کابینــه ای که بــه کووید ۱۹ توجه کرده، اقتصــاد را در مرکز توجه خود 
قرار داده و به نفرت های متقابل در جامعه اسرائیل پایان دهد. در مجموع، به 
نظر می رســد عدم تحویل پســت نخست وزیری توسط نتانیاهو و پیروزی جو 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )ضرورت تشکیل کابینه نزدیک تر 
به بایدن در سرزمین های اشغالی( دالیل اصلی پیشروی رژیم صهیونیستی به 
ســمت برگزاری انتخابات چهارم باشــد. نظرسنجی ها نشان می دهد دو حزب 
لیکود و ائتالف یمینا به ترتیب با کسب ۲۹ کرسی و ۲۳ کرسی حائز اکثریت 
آرا می شوند. این نظرسنجی ها نکته دیگری را نیز نشان می دهد که هیچ حزبی 
توان کســب ۶۱ کرســی )کنســت ۱۲۰ کرســی دارد( را ندارد؛ بنابراین انتخابات 
چهــارم نــه تنها مشــکلی را حــل نمی کند، بلکه نقطه ضعف نظــام انتخاباتی 
تناســبی رژیــم صهیونیســتی را برجســته  تر ســاخته و از اجتناب ناپذیــر بودن 

تشکیل یک کابینه ائتالفی دیگر و شکننده بودن دولت آینده حکایت دارد.
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سنگربندی در شانزه لیزهسنگربندی در شانزه لیزه
تظاهــرات هــزاران تــن در پاریــس علیــه قانــون جامــع امنیتــی 
به خشــونت کشــیده شــد. معترضــان در این تظاهــرات، چندین 
خودرو را به آتش کشــیده و شیشــه های بانک ها و مغازه ها را نیز 
خرد کردند. در جریان این ناآرامی، شماری از معترضان در حالی 
که شعار می دادند »همه از پلیس متنفر هستند« با سنگربندی 
در خیابان هــا به ســمت مأمــوران پلیس بمب های آتــش زا پرتاب 

کردند. پلیس نیز به گاز اشک آور متوسل شد. 

تظاهرات در سرزمین های اشغالیفرصت سه روزه به پاشینیان ائتالف علیه شرق
رزمایش ژاپن، فرانسه و 
آمریکا با هدف مقابله با چین

تظاهرات علیه نخست وزیر 
ارمنستان در ایروان

 قتل مشکوک 
معترض به  نتانیاهو

استریت تایمز: سه کشور ژاپن، فرانسه 
و آمریکا قصد دارند برای نخستین بار 
تمرین های نظامی مشترک در خشکی 
و دریا با هدف ارسال پیام به چین برگزار 
کننــد. این رزمایش که در ماه می ۲۰۲۱ 
برگزار خواهد شد، قرار است در یکی از 
جزایــر دورافتاده و خالی از ســکنه ژاپن 
برگزار شــود و تمرکز آن بر امدادرســانی 
هنگام بروز بالیای طبیعی خواهد بود، 
امــا بخشــی از آن بــه تمریــن دفــاع در 
مقابــل حملــه با هدف مقابلــه با چین 

انجام می شود.

یورونیوز: ده ها هزار نفر از مخالفان دولت 
در تظاهراتی در ایروان خواستار استعفای 
نیکول پاشینیان به دلیل نحوه مدیریت 
او در درگیری با آذربایجان شدند. احزاب 
مخالف به پاشینیان هشــدار دادند اگر 
تــا سه شــنبه اســتعفا نکنــد، دســت به 
نافرمانی مدنی می زنند. آرتور وانتسیان، 
رهبر حزب مخالف میهن و رئیس سابق 
ســرویس امنیت ملی ارمنستان در این 
تجمع گفت: »صندلی نخســت وزیری 
در حــال حاضــر از ســوی یــک جســد 

سیاسی اشغال شده است«.

ایسنا: در اعتراض های مردم صهیونیست 
بــرای بیســت و چهارمیــن هفتــه متوالی 
علیه بنیامین نتانیاهو در قدس اشغالی، 
یــک معتــرض ۸۰ ســاله کشــته و ۲۰ نفر 

دیگر بازداشت شدند. 
شــاهدان عینــی گفته انــد ایــن شــخص 
همیشه در تظاهرات علیه نتانیاهو شرکت 
داشته است. همچنین در قدس غربی، 
نزدیــک محــل اقامــت رســمی نتانیاهو، 
درگیری هایــی بیــن پلیــس و معترضــان 
دســتگیری  بــا  کــه  پیوســت  وقــوع  بــه 

۲۰تظاهرات کننده به پایان رسید. 

چهره

یورونیــوز:  ترامــپ،  بــه فرمانــدار ایالت جورجیا 
فشار آورده است به تغییر نتایج در این ایالت 

که با پیروزی جو بایدن همراه بوده کمک کند.
بی  بی ســی: دادســتانی کل تاجیکســتان گفته 
اســت محمــد مــراد آدینه یــف، معــاون حــزب 
سوســیال دموکرات، به دلیل درگیری لفظی با 
مقامات در شهر دوشنبه بازداشت شده است.

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 محمد مرادی؛ کارشناس مسائل فلسطین
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تاريخ مزايده چهارشنبه مورخ 99/09/26 ساعت 10 صبح
آخرين مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 99/09/26

جهت كس�ب اطالع�ات بیش�تر و دريافت ف�رم ش�ركت در مزايده ب�ا تلفن 
05138421523 تم�اس حاصل و يا به آدرس بل�وار بعثت احمدآباد ،  بین 
رضا وطالقانی پالك 50  مراجعه فرمايید به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملك در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختاراست .

آگهی مزایده فروش نقدی 40 راس جوانه پروار هلشتاین و مونت بیلیارد

سازمان موقوفات ملک

ع 9
90
96
30

آگهی و اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی
 )شماره 99/09/17-600/45607(

ش�ركت آب و فاض�الب اس�تان ف�ارس در نظر دارد نس�بت ب�ه تهیه، 
حم�ل، نصب و راه اندازی دريچه های آببند و س�رريز فرمان دس�تی 
كش�ويی تک مح�وره و دومحوره بط�ور كامل و آم�اده بهره برداری 
طب�ق مش�خصات فنی پیوس�ت جه�ت تصفیه خان�ه فاض�الب كازرون 
مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه را از طريق مناقصه عمومی 
ي�ک مرحله ای با ارزيابی كیفی اقدام نماي�د. از كلیه تولیدكنندگان و 

عرضه كنندگان جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل می آيد.
*ش�ماره آگه�ی مناقصه درج ش�ده در س�امانه ت�داركات الکترونیکی 

دولت 2099005669000086 می باشد.
*محل اخذ اس�ناد: فقط سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir

*محل تس�لیم پیش�نهادات: فقط بارگذاری اس�ناد امضاء ش�ده توسط 
امض�اء الکترونیکی در س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت و ارس�ال 
پاكت الف )ضمانتنامه( به واحد دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان 
فارس )ش�یراز می�دان مطه�ری، ابتدای بل�وار قدوس�ی غربی، نبش 

خیابان سبحانی، بلوک 406 طبقه اول(
*آخري�ن مهلت خري�د و دريافت اس�ناد مناقصه از س�امانه تداركات 

الکترونیکی دولت: پنجشنبه 99/09/27
*حداكثر تاريخ نهايی قبول پیش�نهادات: بارگذاری در س�امانه ساعت 

18 و تحويل پاكت )الف( به دبیرخانه ساعت 14 شنبه 99/10/13
*تاريخ كمیسیون بازگشايی پاكات ضمانت و قیمت: ساعت 9 صبح روز 

يکشنبه 99/10/14
*مح�ل پرداخت اعتبارات عمرانی اس�ناد خزانه اس�امی اخزا 908 به 

تاريخ سررسید 1402/6/6.
*مبلغ تضمین ش�ركت در مناقص�ه: 1/650/000/000 ريال )بصورت 
ضمانتنامه بانکی )شركت در فرآيند ارجاع كار( در وجه شركت آب و 

فاضالب استان فارس(
*قیمت اس�ناد 200/000 ريال )واريز به حساب شماره 1528936404 
بانک ملت شعبه میدان معلم كد شناسه 2400080603175 بنام شركت 
آب و فاضالب استان فارس فقط از طريق سامانه تداركات الکترونیکی 

دولت(
*به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و خارج از سامانه تداركات 

الکترونیکی دولت باشد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*س�اير اطالعات و جزئیات مربوط در اس�ناد مناقص�ه مندرج گرديده 

است.
*اين آگهی در س�ايت اينترنت�ی www.abfa-fars.ir نیز درج گرديده 

است.
*صرفًا اسناد پاكت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی 
مورد پذيرش اس�ت. در جلسه بازگشايی پاكت های )ب( و )ج(، اسناد 
فیزيکی )كاغذی( و اس�ناد فاقد امض�ای الکترونیکی )دارای مهر گرم( 

به هیچ وجه مورد پذيرش نیست.
*اي�ن آگه�ی در س�امانه ت�داركات الکترونیک�ی دول�ت به آدرس 
و  قب�ول  قاب�ل  پاكات�ی  فق�ط  گردي�ده  ثب�ت   www.setadiran.ir

بازگش�ايی میگردد كه ش�ركت كننده )مناقصه گر( در س�امانه ثبت نام و 
كلیه مدارک امضاء الکترونیکی ش�ده را در س�امانه توسط بارگذاری و 
پیش�نهاد قیمت را ارائه و اصل ضمانتنامه )پاك�ت الف( را بارگذاری و 

ارسال نموده باشند. م.الف 8842/ شناسه آگهی1055993
*نوبت اول آگهی: 99/09/17   نوبت دوم آگهی: 99/09/19

))شركت آب و فاضالب استان فارس((

آگهی دعوت سهامداران شرکت بازرگانی 
طیور مروارید کویر سهامی خاص ثبت شده به 

شماره 10035 و شناسه ملی 10590017992 جهت 
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

نوبت دوم
با عنایت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء شرکت کننده 
در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در مورخ 
1399/09/16 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت  و 
یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در 
س��اعت 9:00  صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/09/30 
در مح��ل کارخان��ه ش��رکت واقع در ش��هرک صنعتی 
شکوهیه ، بلوار چمران ، نبش خیابان مریم  تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس قانونی 
شرکت

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

تصویب تراز و حس��اب س��ود و زیان ساالنه و صورت 
های مالی شرکت منتهی به 1398/12/29

تعیین تکلیف و تعیین خط مشی آتی شرکت
9ع هیئت مدیره شرکت
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان قم در نظر دارد نس�بت به ارزیابی پیمانکاران و مناقصه عمومی )به روش فشرده( از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوعردیف

نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغ های 1
32/358/845/4781/618/000/000چشمک زن در سال 1400-1399
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فراخوان مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )شماره 99-13(

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 99/09/18 می باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه:

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه
مهلت زمانی دریافت اسناد:

از س�اعت 8/00 روز سه ش�نبه مورخ 99/09/18 تا س�اعت 
14/30 روز سه شنبه مورخ 99/09/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:
تا ساعت 14/30 روز سه ش�نبه مورخ 99/10/09 در سامانه 

ستاد بارگذاری گردد.
تاریخ بازگشایی پاکات  ارزیابی کیفی:

پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران رأس س�اعت 8/30 مورخ 

99/09/10 باز و توس�ط کمیته فنی بازرگانی مورد رسیدگی 
قرار خواهد گرفت.

محل و زمان افتتاح پیشنهادها:
از س�اعت 12/30 مورخ 99/09/10 در محل س�الن جلسات 

اداره کل برگزار می گردد.
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر متقاضیان می توانند به پایگاه 
 http:\\iets.mporg.ir ملی اطالع رسانی مناقصات به نش�انی
مراجعه و یا با ش�ماره تلف�ن 7-37780426 025 تماس 

حاصل فرمایند.
ارائ�ه پاکت الف به آدرس: قم- انتهای بلوار عمار یاس�ر- 
بلوار تعاون- مجتم�ع ادارات- اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای
شماره نمابر: 02737775583

مرکز تماس سامانه س�تاد ایران جهت انجام مراحل عضویت 
در سامانه: )شماره پشتیبانی سامانه: 02141934( 

شناسه آگهی:1055978
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