سرمقاله
ادامه از صفحه یک...
اما پرسش اینجاست که چرا فرانسه ،کشور پیشرو
در توهین به مقدسات دینی است؟ در اصل باید
دانست که توهین به مقدسات در فرانسه جزو حق
آزادی بیان است! ملت فرانسه که زاده شورش علیه
کلیسا و تاج و تخت سلطنتی است ،از دیر زمانی
به این طرف تحریک و بیاحترامی ،و با آن آزادی
کفرگویی را به عنوان بخشی از هویت انقالبی خود
گرامی میدارد .ســنت دیرینه تمسخر یکسان و
غیراعتذاری انسانها و خدایان در فرانسه ،ریشه
عمیقی دارد .فرانسه به عنوان اولین کشور دراروپا
کفرگویی و اهانت به مقدســات را رسماً از سال
 1881و عم ً
ال پس از انقالب فرانسه در سال 1789
دیگر جرم نمیپندارد .انتشار کاریکاتورهای شارلی
ابدو بار دیگر نشان داد که بهرغم ادعاهای غربیها
درباره هنر ،آنها به شکلهای مختلفی از هنر در
جهت سیاستهای خودشان استفاده میکنند.
هنر برای آنها ابزاری است برای تهییج احساسات
و ایجاد فضای متشنج علیه جهان اسالم .به همین
دلیل هم «شارلیابدو» را قبل از اینکه فرانسوی
بدانیم باید یک جریان صهیونیســتی بشناسیم؛
چون صهیونیستها هســتند که این جریان را
مدیریت میکنند .البته کار آنها طبیعی است؛
آنها دشمن اسالم هستند و کار دشمن ،دشمنی
کردن است .اما پرسش آنجاست که این حمالت
بهچهدلیلی انجام میشــود؟ آمــار درخصوص
رشد جمعیت مسلمانان بهراحتی میتواند پاسخ
بسیاری از پرســشها در این زمینه را بدهد .یک
برآورد غربی درباره میــزان تغییر جمعیت ادیان
نشان میدهد که در فاصله ســالهای  2010تا
 2050مســلمانان با 73درصد ،سریعترین رشد
جمعیت را خواهند داشــت .رتبه دوم متعلق به
مسیحیان است که میزان رشــد جمعیت آنها
حــدود 35درصــد و حتی کمتر از نصف رشــد
جمعیت مسلمانان است .بررسی روندهای جهانی
نشان میدهد که جمعیت مسلمانان در سطح دنیا
پس از سال  2070بیشتر از جمعیت مسیحیان
خواهد شــد .با وجود همه اهانتها ،فشــارها و
محدودیتها علیه مسلمانان ،آمار بهروی کاغذ و
درواقعیت ،نتیجه خوشایندی را برای غربیها رقم
نمیزند؛به همین دلیل دولتهای غربی ،آشفته و
دستپاچه از این وضعیت دست به اقدامات خارج
از عرف و شــئون میزنند .از طرف دیگر بسیاری
از تحلیلگران علت این گونه اقدامات را انحراف
افکار عمومی از توجه به نقشههای شوم آمریکا در
منطقه میدانند.
چه باید کرد؟
عکسالعمل در برابر اقدامات اهانتآمیز
ضروری و مهم اســت .اگر در یک نقطهای از دنیا
حرکتی افراطــی صورت گیرد متقابــ ً
ا افرادی
عکسالعملهای افراطی نشان میدهند؛ حال اگر
عدهای نادان یا مزدور ،به اسالم اهانت کنند متقاب ً
ال
میتواند بازتاب گســتردهای در میان مسلمانان
داشته باشد؛ لذا باید عقالی دنیا و مذاهب ادیان
مختلف ،مانع این حرکات افراطی شــوند .عموم
مســلمانان باید بــا هدایت علما ،دانشــمندان،
رســانههای گروهی و فعاالن سیاسی و فرهنگی
در برابر توهینهای اینچنینی نسبت به مقدسات
عکسالعمل مناسب نشــان دهند تا تصور نشود
که مسلمانان نسبت به هتک مقدسات بیتفاوت
هستند .این عکسالعمل ،خود یک عامل بازدارنده
است .مسلمانان جهان با اقداماتی همچون به راه
انداختن کمپینهای حمایتی یا برگزاری تجمعات
و راهپیماییها  یا در فضای مجازی خشم و انزجار
خود را از این توهینها نشان بدهند.
البته نه تنها مســلمانان بلکه پیروان همه ادیان
باید نســبت به این توهینها واکنش دهند چون
به واسطه اهانت و توهین به مقدسات مسلمین،
باب این اقدام به مقدسات سایر ادیان نیز گشوده
میشود .از طرف دیگر فشار به مجلس و دولتهای
متبوع خود بــرای کاهش روابــط دیپلماتیک و
به تبــع آن روابط اقتصادی با کشــورهایی که از
توهینکنندگان حمایت مالی یا سیاسی میکنند
یکی از اقداماتی اســت که میتواند حامیان این
اقدام را مجبور به عقبنشــینی کند .مث ً
ال ایران
شریک خودروسازی فرانســه محسوب میشود
و تجمعــات مردمی در مقابــل مجلس میتواند
نماینــدگان را مجاب به تصویــب کاهش روابط
اقتصادی با فرانســه کند .مقابله به مثل از دیگر
شیوههای مؤثر برخورد با این وقاحت غربی است.
از آنجا که پشــتیبان اصلی تمام ایــن اقدامات
صهیونیســتها هســتند؛ طراحی کاریکاتور،
موســیقی ،کلیپ ،فیلــم ،عکــس و کتابهای
افشاگرانه نسبت به «هلوکاســت»« ،هرتسل»
و جنایات رژیم اســراییل یا کمپیــن «بایکوت
محصوالت صهیونیستی» میتواند نقش بسزایی
در متضررکردن حامیان اصلــی این حرکت ایفا
کند .البته روزنامهها ،سایتها و خبرگزاریهای
جهان اســام نیز میتوانند با انتشــار بخشی از
این محصوالت به افزایش سرعت نشر آن کمک
شایانی داشته باشند.
دراین میان دولتهــا نیز نقش بســزایی دارد.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران انتشار تصاویر
توهینآمیز به پیامبر اکرم(ص) را بهشدت محکوم
کرد .درچنین شرایطی وزارت خارجه نباید صرفاً
به موضعگیری اکتفا کند؛ بلکه باید مقابله با این
اقدامات را ازســوی مجامع بینالمللی و حقوق
بشری پیگیری نماید .دستگاه دیپلماسی کشور
عالوه براینکه این موضــوع را به صورت حقوقی
درمجامع بینالمللی پیگیری میکند ،باید تالش
کند هرچه زودتــر این موضوع در دســتور کار
سازمان همکاری اســامی قرار گیرد تا بار دیگر
شاهد این گونه اقدامات موهن و توهینهای آشکار
نباشیم.

پوتین سفر خود را به آمریکا لغو کرد

خبر خوش نوبخت به بازنشستهها

آقایان تماشاچی شدهاند!

مهر :سخنگوی کرملین از لغو سفر رئیسجمهور روسیه به آمریکا به دلیل وضعیت شیوع
کرونا در ایاالت متحده خبرداد« .دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعالم کرد سفر
«والدیمیر پوتین» به آمریکا که قرار بود با هدف سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل
انجام شود ،به دلیل شیوع کرونا در آمریکا انجام نمیشود .بر اساس اطالعات منتشر شده
ازسوی دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین ،پوتین ریاست هیئت نمایندگی روسیه در هفتاد و
پنجمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده خواهد داشت؛ ولی از طریق
پیام زنده ویدئویی و از مسکو ،در این نشست سخنرانی میکند.

ایسنا« :محمدباقرنوبخت» رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشور،درارتباط زنده صفحه
شخصی خود در اینســتاگرام در تشــریح اقدامات ســازمان برنامه و بودجه کشوربرای
کادردرمان نوشت :سازمان برنامه و بودجه کشور طبق قانون  ۳۴و  ۳۵برنامه و بودجه موظف
است عملکرد دستگاههایی که از دولت بودجه دریافت میکنند را بررسی کند و همین کار را
در تمام نهادها ازجمله بهداشت و درمان انجام داد .پس از فرهنگیان ،بازنشستگان را دعوت
به حل مشکالت کرده و با نمایندگان آنها مشورت کردیم که خوشبختانه این امر از ابتدای
این هفته با پرداخت پنج هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان آغاز شده است.

فارس« :علیرضا سلیمی» در جریان بررســی طرح مالیات بر خانههای خالی اعاده شده
از شورای نگهبان ،دراخطاری با اســتناد به اصل  ۳۱قانون اساسی گفت :داشتن مسکن
متناسب با نیاز هر فرد حق مردم بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت ،مسکن را تأمین
کند .از طرفی دیگر براساس اصل  ۲۲قانون اساسی حیثیت ،جان و مال مردم باید از تعرض
مصون باشد .سلیمی گفت :خودروسازان باید کمک بیشتری داشته باشند زیرا مردم از این
وضعیت ناراضی هستند .قیمت خودرو پرواز کرده و به عرش رسیده ،از این رو آقایان نباید
تماشاچی باشند.
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«کارچاقکن» خطاب به پاستور
رو ب ه بهارستان!

تداومردپایگذشته
درماهیتطالبانیجدید
سعیده اسکندری  /گروه بینالملل

news@ naslefarda.net

«نئوطالبــان یک افســانه اســت .آنهــا همان
طالبان دهه ۹۰میالدی هســتند؛ با همان اهداف
و خواســتهها ».این جملــه را مدیــرکل بخش
آســیایغربی وزارت امورخارجه ایران در توصیف
فعالیت گروههــای جدید طالبــان در بین احزاب
سیاسی این کشور که قرار است طی روزهای آتی
با دولت افغانســتان بهمنظور برقراری صلح در این
کشور بر ســر میز مذاکره بنشــینند ،عنوان کرده
است .گروهی که همچنان سعی در حذف حکومت
جمهوری در افغانستان دارند و میخواهند حکومت
این کشور را به سرکردگی رهبر خود به «امیرنشین»
یا همان «امارتاســامی» تبدیل سازند .به بهانه
ســالروز حادثه «یازدهســپتامبر» و نزدیک بودن
مذاکرات میان دولت افغانســتان و طالبان ،سعی
داریم به بررسی ماهیت و عملکرد نئوطالبانیسم در
افغانستان امروز بپردازیم.
به گزارش «نسلفردا» تجدید فعالیتهای طالبان و
ظهور مجدد آنها در عرصه سیاسی و نظامی کشور
افغانستان ،چند سالی است که سبب افزایش نگرانی
سران سیاسی و نظامی در سطح ملی ،منطقهای و
حتی فرامنطقهای شده است .این درحالی است که
پس از حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان در
این کشور ،کمتر کسی گمان میکرد روزی فرا برسد
که دوباره «طالبان»  یا حتی «القاعده» در افغانستان
قدرت بگیرد و با وجود تمام اقدامات مخرب نظامی
این گروه ،دولت افغانستان حاضر شود در راستای
حمایت از منافع کشورش ،به توافق صلحآمیز با آن
بیندیشد.
حاال صحبت از گروههای شــبهنظامی نئوطالبانی

روسیه

فورا ً مسئول حمله به «ناوالنی» مشخص شود

یورونیوز :وزرای خارجه گروه 7با انتشار بیانیهای مشترک از روسیه خواستند تا مشخص کند چه کسی مسئول
مسمومیت «الکسی ناوالنی» منتقد سرشناس «والدیمیر پوتین» اســت؟! آنها در بیانیهای که منتشر کردند
آوردهاند« :ما وزیران خارجه گروه هفت شامل کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا به
همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا ،در محکومیت مسمومیت تأیید شده الکسی ناوالنی به قاطعترین شکل ممکن
هم نظرهستیم ».دراین بیانیه آمده است« :آلمان کشورهای گروه هفت را درجریان این واقعیت قرار داده است
که یافتههای بالینی و سمشناسی متخصصان آلمانی و آزمایشگاه نیروهای مسلح این کشور مشخص کرده است
که آقای ناوالنی ،قربانی حمله با عامل عصبی گروه گازهای «نوویچوک» شــده است؛ مادهای که توسط روسیه
تولید میشود .آقای ناوالنی دربیمارستان برلین تحت مراقبتهای ویژه است و همچنان در وضعیت بحرانی به
سرمیبرد».
ایــن روزهــا چنــد طــرح انتخاباتــی مربــوط به
ریاستجمهوری و شوراها ،در کمیسیونهای مختلف
مجلس یا حتی جمعهای محــدود نمایندگان مطرح
است .اخیرا ً کمیسیون شوراها و امور داخلی 11شرط
کاندیــدای ریاســتجمهوری را در چارچوب اصالح
قانون این انتخابات ،تصویب کــرد .نمایندهای دیگر
نیز در توئیتی جنجالی اعــام کرد به همراه جمعی از
دوستانش به دنبال قراردادن شــرط سنی  40تا 55
سال برای کاندیداهای ریاستجمهوری است! خبری
که برخی در واکنش به آن و برخی در راستای حمایت
از یک کاندیدای خــاص در مقابل یک رئیس مجلس
فعلی به عنوان یک کاندیــدای احتمالی ،ارزیابیاش
کردند و برخی هم گفتند اگرکسی در سن  52سالگی

نسل فردا  /گروه پارلمانی
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سازنده آغاز شــود و این موضوع میتواند نشانهای
باشد برای اینکه برناموفقبودن مذاکرات طالبان با
دولت افغانستان مهر تأیید بزند.
با توجه به سیاستها و خطمشیهایی که ازسوی
گروه نئوطالبان برای تسلط بر حکومت افغانستان
و پررنگکردن دامنه نفوذ خود در این کشور اتخاذ
میشود ،این تصور که طالبان ماهیت گذشته خود
قالب جدیدی به فعالیتهایش
را از دست داده و در ِ
ادامه میدهد ،بســیار دور از ذهــن خواهد بود .در
شرایط کنونی که گروههای جدید طالبان به فنون
رزمی و جنگی جدیدی دست پیدا کردهاند ،عالوه بر
حجم گسترده حوادث مرگبار داخلی در افغانستان
میتوان از مولفههایی همچون تشدید فعالیتهای
مخرب نظامی به همراه تســریع فرآینــد نفوذ بر
مناطق مختلف افغانستان و قومیتهای گوناگون
برای معرفی ماهیت جدید طالبان اســتفاده کرد.
مواردی کــه میتواند موجب افزایش و بازگشــت
ناامنیهای مجدد در افغانستان و کشورهای منطقه
شود.
نگرانی از فعالیتهــای نئوطالبان درحالی افزایش
پیدا میکند که برخــاف نقصهایی که این گروه
درگذشته به خود نسبت میدادند ،هماکنون خود
را کام ً
ال الیق حکومت بر افغانستان دانسته و معتقد
هستند عملی شدن این اقدام ،میتواند کشورشان را
به بهترین جایگاه خود طی چندسال گذشته برساند.

بورس

وزرای خارجه گروه 7خطاب به روسیه:

احتمال ورود تعاونیهای سهامی عام به بورس

ایرنا :رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت :از تعاونیهای سهامی عام به
منظور بستری مناسب برای حضور در بورس و سهام عدالت ،بهرهمند خواهیم شد« .مجید انصاری» اظهار
داشت :در کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،به تعاونیهای فراگیر ،توسعهای ،عمرانی
و تخصصی ،توجه ویژهای شده که بر این اساس از تعاونیهای سهامی عام نیز به منظور بستری مناسب برای
حضور در بورس و سهام عدالت که وزن قابل توجهی در بخش اقتصادی کشور ایفا میکنند ،بهرهمند خواهیم
شد .رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی یادآور شد :بنا داریم بیشازپیش در
مجلس شورای اسالمی ،از اهرمهای نظارتی در بخش تعاون به منظور ایجاد فضایی همراه با آرامش و آسودگی
همراه با خیر همگانی اســتفاده کنیم .وی تاکید کرد :باید از ظرفیت تعاون برای حل مشکالت و معضالت
مردم بهره گرفت.

این طرحها برای سرکارگذاشتن رسانهها خوب است

یک افسر پلیس درحال صحبت با یکی از اعضای گروه «شورش علیه انقراض حیوانات» است که
در اعتراض به سیاستهای زیست محیطی در لندن تجمع کردند .عضو گروه طرفدار محیطزیست
منبع :رویترز
			
لباسی مانند حیوانات به تن کرده است.

با این وجود ،تشدید شورشهای فزاینده بههمراه
تجدید قویتر ســاختار طالبان ،موج گستردهای
از ناامیــدی را درمحافل سیاســی ،دیپلماتیک و
اجتماعی افغانستان به وجود آورده است و در چنین
شــرایطی ،رســیدن به یک اجماعنظر در رابطه با
ماهیت حکومت در این کشــور بسیار بعید و دور از
ذهن به نظر میرسد.
در راستای تاکید بسیار پررنگ نئوطالبان بر کاهش
نیروهای نظامی خارجی در این کشــور ،اقدامات
مختلفی از سوی غرب صورت گرفته تا به این واسطه
از حجم ناآرامیهای مرتبط با شبهنظامیان این گروه
کاسته شود .خبرگزاری «رویترز» بهتازگی از وعده
«دونالدترامپ» برای کاهش سربازان نظامی خود
در خاک افغانستان خبر داده است .ماه گذشته نیز
ترامپ در مصاحبه با ســایت خبری «آکسیوس»
عنوان کرد قصد دارد تعداد نظامیان آمریکایی در
خاک افغانستان را حداقل به چهارهزار نیرو برساند.
با این حال بسیاری از تحلیلگران عنوان کردهاند
که این اظهارات ترامپ بیپایه و اساس بوده و وی
تنها در آستانه برگزاری انتخابات  2020اظهارات
اینچنینی را مطرح میسازد تا فارغ از هر گونه توجه
به درخواستهای طالبان مبنی بر پاکسازی کشور
از نظامیان خارجی ،تنها بــه رأیدهندگان اثبات
کند ،به وعدههایش در رابطــه با خروج نظامیان از
خاورمیانه عمل کرده است.

یک مقام مسئول اعالم کرد:

واکنش «عبدی» به طرحهای انتخاباتی برخی نمایندهها:

کاندیدا و سپس رئیسجمهور شود ،با وجود این قانون
تکدورهای خواهد شــد! ســایت خبری «جماران»
درخصوص همین طرحها با «عباسعبدی» تحلیلگر
سیاســی گفتوگو کرده اســت .وی با بیان اینکه از
اینجا به بعد دعواهای داخلی میان جناحهای قدرت
اصولگراســت و ربطی به ما و مردم ندارد ،اظهار کرد:
فرق چندانی هم نمیکند که کدامشان بر سریر قدرت
باشند؛ ولی این همه شرط گذاشتن آدم را یاد داستان
بنیاسرائیل در قرآن میاندازد که برای یافتن نوع قربانی

درگیری لفظی بین نمایندهها با کاربرد
عبارتی غیرمؤدبانه در صحن علنی مجلس

«نئوطالبان»؛ واژهای انحرافی در آستانه مذاکرات دولت افغانستان با طالبان است

در این کشور میشود؛ گروهی که رویکرد اصلیاش
به ســمت عملیات انتحاری بوده و این نوع نگاه ،نه
ناشی از اقدامی استراتژیک بلکه تحت تأثیر عوامل
روانی طرفدارانش عنوان میشــود .شاید باور این
حقیقت که روحانیون افغان به عنوان اولین حامیان
طالبان جدید در این کشــور هســتند ،تا اندازهای
تناقض آشکار
سخت باشد .در کنار این گروه ،با یک
ِ
میتوان گروهها و افراد به حاشــیه راندهشــدهای
همچون جنایتکاران ،راهزنــان و جوانان بیکار و
ناراضی از عملکرد حکومت در این کشــور را نیز از
دیگر طرفداران موجودیــت نئوطالبان کنونی در
افغانستان دانست.
نئوطالبان نیز همانند شبهنظامیان پیشین طالبان،
هدف و اولویت اصلی خود را تبدیلساختن کشور
افغانستان به کشوری اسالمی با معیارهای طالبانی
عنوان کرده است و شرط اول را برای دستیابی به
این هدف ،پاکسازی افغانستان از نیروهای خارجی
و تاکید بر عنصرمذهب در ســاختارهای قانونی و
اجتماعی افغانســتان مطرح میکند .درحالیکه
چند روز دیگر تا نوزدهمین سالروز حمله نیروهای
طالبان به برجهای دوقلو در آمریکا باقی نمانده است،
«سیدرسول موسوی» مدیر کل بخش آسیای غربی
وزارت امورخارجه ،بر تــداوم باورهای این گروه در
قالب «نئوطالبانیســم» تاکید کرده و معتقد است
طالبان جدیدی وجود نــدارد و در اصل نئوطالبان
همان گروه پیشین در افغانســتان است ،با همان
عقاید تند و تیزی که تنها بر میزان گستره خشونتها
در این کشور افزوده و موج جدیدی از ناامنی را برای
ساکنان مناطق مختلف افغانستان به وجود آوردهاند.
اظهارات وی درحالی مطرح میشود که قرار است تا
چند روز دیگر مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با
طالبان برای برقراری صلح و دستیابی به توافقی

گزارش ویژه

آنقدر سؤال کردند که درنهایت یک مورد بیشتر یافت
نمیشد و مجبور شدند آن را به قیمت گزافی بخرند.
وی افزود :آنها با این حال توجه ندارند که شــورای
نگهبان اینها را قبول ندارد و رد میکند؛ زیرا شرایط
رئیسجمهور برخالف شــرایط نمایندگان در قانون
اساسی احصا شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق آن
شرایط را با نامزدها و احراز آن از اختیارات خود میداند
و اجازه نمیدهد که مجلس این اختیار را محدود کند.
عبدی تصریح کرد :ظاهرا ً بایــد برای نمایندگان دوره

آموزش شناخت شــورای نگهبان گذاشت .البته این
طرحها برای وقت تلف کردن مجلس و نشاندادن فعال
بودن آنان و نیز سرکار گذاشتن رسانهها خوب است.
در ادامه ،از عبدی پرســیدیم که پس از واکنشهای
منفی اولیه به پیشنهاد نخستوزیری کردن سیستم
اداره کشور توسط شما و استقبال بعدی برخی آنان از
این پیشنهاد ،آیا ممکن است واقعاً این جناح نظام اداره
کشور را به آن سمت ببرد؟ وی گفت :درواقع این طرح
همان تبدیل ریاستجمهوری به وضعیت نخستوزیری
است بدون اینکه قانون اساســی را تغییر دهند؛ چون
تغییر قانون اساســی نیازمند رفرانــدوم و مراجعه به
افکار عمومی است و بعید میدانم کسی جرئت چنین
مراجعهای را به خود بدهد.

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه ، 139985602006005319:تاریخ 1399/06/16 :آقای علی اصغر رحیمی فرزند نوراله به استناد یک برگ استشهادیه محلی
که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی است سه ششم سهم مشاع از  16سهم ششدانگ پالک شماره  408فرعی از  111اصلی
واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان که در دفتر  506صفحه  446مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده
است و طبق سند چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند
ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد  .تاریخ انتشار  1399/06/20:رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی شناسه976660 :
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه 139985602021000595 :آقای عباس سلطانیان تلک آبادی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالک  43فرعی واقع در تلک اباد از  44اصلی
گرمسیر زواره بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه  169دفتر  29امالک بنام عباس سلطانیان تلک آبادی فرزند اصغر ثبت و سند صادر و
تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده در اثر اسباب کشی منزل مفقود شده است نظر به اینکه درخواست صدور
سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از
آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت  10روز به این اداره
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده
مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره شناسه978088 :

ورود برخی واژهها در ادبیات سیاسی جهان
بهخصوص طی ســالهای ریاستجمهوری
«ترامپ» بــر گــردن اوســت؛ ادبیاتی که
خوشــبختانه هنوز عیناً در پهنه سیاست ما
راه باز نکرده ولی برخــی عبارتهای فعلی
را مدیــون «محموداحمدینژاد» هســتیم
و فرامــوش نمیکنیم! اما  ایــن یکی جدید
نیســت؛«کارچاقکن» واژهای اســت کــه
بیش از همه نماینــده ادوار مختلف مجلس
«حسنکامران» ،نماینده شجاع به کارمی برد
و در نطقهایش در مجلس و سخنرانیهای
بیشمارش در حوزه انتخابیاش یعنی اصفهان
بسیار از آن اســتفاده میکرد .رتبه دوم هم
در اختیــار «احمد توکلــی» نماینده صریح
قرارداشــت .واژهای که به نظر میرسید بعد
از رأی نیاوردن او کمرنگ شــود ،ولی حاال به
بهانهای تازه جهت رویارویی بهارســتانیها
و پاستوریها بدل شده اســت .ماجرا ،اخیرا
کلید خورد؛ وقتی «اردشیر مطهری» نماینده
گرمسار (همشهری احمدینژاد) خطاب به
«محمدجوادکولیوند» معاون پارلمانی وزارت
کشوردر صحن علنی او را «کارچاقکن وزارت
کشور» نامید .عبارتی که خیلی زود با واکنش
قائم مقام وزیر کشور پاســخ داده شد .سال
گذشته هم «محمدرضاخباز» ،نماینده چهار
دوره مجلــس دراظهاراتی گفته بود« :برخی
نمایندگان کارچاقکن شدهاند» و مثال میزند
در ماجرای استیضاح وزیر آموزش و پرورش
یکی از نمایندگان اســتیضاحکننده ،شرط
پس گرفتن امضایش را عضویت همسرش  -با
مدرک لیسانس  -در دانشگاه فرهنگیان اعالم
کرده بود!
ماجرا از کجا آغاز شد؟
خبر اول را ایرنا روی خروجی گذاشت.
«اردشیر مطهری» در جلسه علنی چهارشنبه
در تذکری گفت :وضعیت کشاورزان به فالکت
رســیده و وزارت جهاد کشــاورزی اختیار
ندارد و بخشــی از اختیارات این وزارتخانه
به وزارت صمت داده شــده اســت .این در
شرایطی اســت که وزارت صنعت ،معدن و
تجارت وزیر ندارد و کســی هم که سرپرست
این وزارتخانه شده،عالقه و انگیزهای ندارد
که وزیر شــود .نماینده گرمســار ادامه داد:
«خاوازی» ،وزیر خوبی اســت اما اختیارات
الزم را نــدارد و باید تدابیری اتخاذ شــود تا
مشکالت بخش کشاورزی حل و فصل شود.
جمعی از نمایندگان بیش از  ۲۰روز است که
طرح اســتیضاح وزیر کشور را تحویل هیئت
رئیسه دادهاند ،اما محمدجوادکولیوند معاون
پارلمانی وزارت کشــور به نوعی کارچاقکن
وزارت کشــور شــده و از نمایندگان تقاضا
میکند امضاهای خود را پس بگیرند.
مطهری افــزود :اگر قــرار اســت کولیوند
کارچاقکنی کند ،تقاضا میکنم دیگر وی را
در مجلس شورای اسالمی راه ندهید.
واکنش ســریع با یک جوابیه
صریح
قائممقام وزیر کشــور در واکنش به اظهارات
نماینده گرمسار و کاربرد تعبیر «کارچاقکن»
درباره خود به مجلس جوابیه فرستاد« .روحاله
متفکرآزاد» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی براســاس ماده  ۷۴آییننامه داخلی
مجلس جوابیه محمدجوادکولیوند قائم مقام
وزیر کشور در امور مجلس به اظهارات اردشیر
مطهری نماینده گرمسار را قرائت کرد.
در این جوابیه آمده اســت :نظــر به انتصاب
مطالب خالف واقع و نادرســت بــه وزارت
کشــور علیالخصوص وزیــر و اینجانب در
جلســه علنی چهارشنبه  ۱۹شــهریورماه
 ۱۳۹۹به استحضار میرساند انتصاب کلمه
«کارچاقکن» در صحن علنــی مجلس به
معاون پارلمانی وزیر کشور امری ناروا و ناپسند
و دور از شــأن نمایندگی اســت؛ لذا انتظار
میرود هیئترئیســه مجلس نسبت به این
تهمت ناروا موضع خود را در هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان به ایشان اعالم کند.
«کارچاق کن» توهین یا تمهید؟!
در هر حال به نظر میرســد کاربرد
این واژه پیــش از آنکه شــلیک واژگانی به
دولت باشد گواهی اســت بر شکافی عمیق
بین بهارستانیها ،شکافی که هرروز عمیقتر
میشــود و دیگر نمیتوان به پر شــدن این
شکاف امید داشت.

