
 

آستان قدس رضوی دقیق ترین نظام موقوفاتی را دارد؟
 آستان  وقف و نذر از جمله مفاهیمی هستند که پایه منابع مدیر مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات این نهاد مقدس به این پرسش پاسخ داد

مالی و دارایی های بزرگ ترین نهاد موقوفاتی جهان اسالم یعنی 
آستان قدس رضوی را تشکیل می دهند و بسیاری از عاشقان و 
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یادداشتی از جعفر قنادباشی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی:

:fامام مهدى
هر يك از شما 
بايد كارى كند 

كه با آن به 
محّبت ما نزديك 

شود . 
 بحار األنوار 

 ج 53 ، ص 176 

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 9 آبان  1398 2 ربیع االول 1441 31 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9098  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان     8صفحه کفشدوزک   1000 تومان  

 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب پشت پرده آشوب های اخیر منطقه را طراحی آمریکایی با پول کشورهای مرتجع عنوان کردند 

بازگشت به قانون، راه حل بحران عراق و لبنان

با توجه به حجم واردات 
گوشی، افزایش قیمت آن 

تکذیب می شود

بوق آزاد در 
بازار موبایل

 سیاست   تحوالت روزهای اخیر در عراق و لبنان موجب پیچیدگی فضای سیاسی این 
دو کشور شده است؛ کشورهایی که جزو عناصر کلیدی محور مقاومت در منطقه هستند 
و بی ثباتی در آن ها بیش از هر چیز به نفع رژیم اشــغالگر صهیونیســتی و آمریکاست. 
آمریکایی که از یکســو به واسطه ایستادگی محور مقاومت در اجرای نقشه های خود در 
سوریه و لبنان ناکام و زخم خورده است و از سوی دیگر به خاطر فشار افکار عمومی مردم 
آمریکا و جهانی ژست خروج  پیروزمندانه از منطقه را دارد، اما می خواهد با هر بهانه ای 
همچنان استخوان الی زخم باقی بماند.از همین رو است که در سناریویی تکراری با سوء 

استفاده از مطالبات بحق مردمی این کشورها و...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر محمدرضا مرندی

به تازگی جاوید رحمان، گزارشــگر ویژه حقوق بشر، گزارشی تکراری علیه ایران 
منتشــر کرده است، نکته جالب در این میان انتشار و تأیید این گزارش ها توسط 
دیکتاتورهای دنیاست که خود در نقض حقوق بشر شهره هستند. مجامع جهانی به 
طور عمده تحت نفوذ دولت های غربی قرار دارند و به همین جهت هم گزارش های 

تهیه شده توسط آن ها یکجانبه است. به طور نمونه...

پشت پرده گزارش جدید 
حقوق بشری علیه ایران
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 اقتصاد  قیمت ها در بازار تلفن همراه روندی 
صعــودی را در پیــش گرفته  اســت؛ هر چند 
فروشندگان، این افزایش را ناچیز توصیف می کنند 
و اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه آن 
را محدود به گوشی های مسافری می دانند. واقعیت 
این روزهای بازار تلفن همراه این است که قیمت 
انواع گوشــی از برندهای مختلف نه تنها در بازار 

فیزیکی بلکه در فروشگاه های...

با پایان مهلت 60 روزه، امید 
به اروپا هم پایان می یابد؟

بهبود شاخص های 
اقتصادی، پشتوانه 

گام چهارم

21 مجموعه غیرتخصصی در حوزه 
روان شناسی فعالیت می کنند

جوالن 
روان شناسان 

زرد
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7

نمایشگاه بین المللی کتاب 
مشهد با حضور تولیت آستان 

قدس رضوی گشایش یافت

مشهد میزبان
741 ناشر

 ............ صفحه  1 قدس خراسان

 عقب نشینی های عربستان در منطقه
 ادامه خواهد داشت

ایران 33 میلیون حمله سایبری را 
در سال گذشته دفع کرد

 3 هزار وکیل
 پرونده مالیاتی ندارند

      صفحه 1

آگهی مزایده عمومی 98/156/603/3 نوبت اول
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی كاال های اسقاط و نو خود در 20 گروه بشرح زیر بفروش رساند . لذا متقاضیان 
شركت در مزایده  می توانند از تاریخ 1398/08/11  لغایت 1398/08/16   در ساعات اداری در قبال ارائه فیش بانكی به مبلغ 250،000 ریال  ،جهت اخذ مجوز بازدید به دفتر 
حراس��ت و امور محرمانه ودریافت  مدارك مزایده به امور تداركات و انبار این ش��ركت واقع در یزد – بلوار ش��هید منتظر قائم یا به س��ایت اینترنتی معامالت توانیر  به آدرس 
WWW. Tender.tavanir.org.ir یا سایت شركت توزیع نیروی برق استان یزد به آدرس www.yed.co.irمراجعه نمایندو برای بازدید از اقالم  در انبارمركزی به آدرس یزد – 
جاده كنار گذر  – بعد ار پایانه بار بطرف كرمان – مقابل شركت فوالد یزد – جنب پمپ بنزین - انبار مركزی شركت توزیع برق استان یزد مراجعه و پیشنهادات خود را باتوجه به 
مندرجات دفترچه مزایده ظرف س��اعت و تاریخ تعیین ش��ده در اس��ناد مزایده   به دبیرخانه  این شركت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهای فاقدضمنانتامه ، امضاء  ، مشروط ، 
مخدوش ، یا اینكه بعد از انقضاء مدت تحویل واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .  هزینه درج آگهی مزایده ، كلیه كسورات قانونی ، بارگیری ،حمل و توزین و پاك سازی  

محوطه مربوطه  به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد .
لیست اقالم هر گروه در اسناد مزایده :

شرح كاالگروهشرح كاالگروه

1
انواع میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی

 )130.000 كیلوگرم(
انواع سکسیونر اسقاطی )800 كیلوگرم(11

2
انواع تیر چوبی اسقاطی زیر 8 متری

)20.000 كیلوگرم(
انواع فیوزكاردی ، كلید مینیاتوری ، كلید فیوز و ...اسقاطی )6.000 كیلوگرم(12

انواع سیم مسی اسقاطی )22.000 كیلوگرم(13انواع آهن آالت اسقاطی )46.000 كیلوگرم(3

انواع سیم آلومینیوم اسقاطی )5.000 كیلوگرم (14انواع پیچ و مهره اسقاطی )2.000 كیلوگرم(4

انواع كابل مسی اسقاطی )5.000 كیلوگرم(15انواع لوازم اداری اسقاطی 5

6
انواع كلمپ ، ایگنیتور ، خازن و فتوسل 

)3.000 كیلوگرم(
انواع كابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی )5.500 كیلوگرم(16

7
انواع لوازم مصرفی ترانسفورماتور اسقاطی

 )1.800 كیلوگرم(
انواع مقره و سركابل اسقاطی 17

8
انواع كابینت اسقاطی بدون تجهیزات 

)2.500 كیلوگرم(
انواع چراغ الكپشتی اسقاطی )1.500 كیلوگرم(18

9
انواع كنتور تکفاز و سه فاز اسقاطی 

)مکانیکی و دیجیتالی(
انواع المپ اسقاطی )4.000 كیلوگرم(19

انواع قرقره چوبی ، الستیک ، مقوا ، قاب كنتور 20انواع ترانس الكپشتی اسقاطی )9.000 كیلوگرم (10

داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 یا 31672318 یا 31672316 امور تداركات و انبار  تماس حاصل نمایند . )م الف1091(
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آگهی ارزیابی كیفی مناقصه شماره 49-98 یک مر حله ای
شماره مجوز:4769 .1398 نوبت اول

موض��وع مناقصه: تعمیرات ش��بكه،ابزار دقیق،حفاظت از زنگ،كنت��ور بندی،امداد،گازبانی،امور مش��تركین،دفتری، 
خدمات، تنظیفات،وصول مطالبات و بروز رسانی جی آی اس در شهرستان اسدآباد 

ش��ركت گاز اس��تان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذكور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانكاران 
واجدالشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه  63/435/919/000 )شصت و سه میلیارد و چهارصدو سی وپنج میلیون ونهصدو نوزده هزار( ریال می باشد.

2-مبلغ تضمین شركت در مناقصه 3/171/796/000  )سه میلیارد و یكصدو هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و شش هزار ( ریال 
می باشد كه بصورت یكی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.

3-مدت اجرای پروژه 730 روز می باشد.
4- متقاضیان باید عضو سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

متقاضیان شركت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 1398/8/12 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد 
ارزیابی كیفی به سایت سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی كیفی حداكثر تا ساعت 15 روز یكشنبه 1398/9/3 از طریق سامانه ستاد قابل دسترسی می باشد.
 www.nigc-hm.ir:تلفن:  4-38260571   ، 8-38261075 ، دورنویس: 38256207 -081        آدرس اینترنت

 روابط عمومی شركت گاز استان همدان 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان

سهامی خاص

مزایده فروش گوساله نر 
سبک وزن ،  تلیسه آبستن، 
سردس�ت                                                                و  ران  گوش�ت 
خ�ورش�تی  و  ای  قی�م��ه 

جوان�ه، خوردگ�ی ب�دون چرب�ی و 
سردس�ت جوان�ه، گردن، قل�وه گاه و                              

راسته جوانه
شرح در صفحه 8
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فارس: وزیر امور خارجه ایــران در کنفرانس خبری 
مشــترک با همتایان ترکیه ای و روسیه ای خود اعالم 
کرد: آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه، آغاز روند 
سیاسی در این کشور بوده و تا هر زمانی که دولت و ملت 
این کشور بخواهند در سوریه می مانیم. وزیر امور خارجه 
ایران اضافه کرد: ضمانت کنندگان روند آستانه باید عدم 
مداخله خارجی در روند کمیته قانون اساسی سوریه را نیز 
تضمین کنند. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
نیز گفت: از امروز نشســت های گروه های سوریه برای 
کمیته قانون اساسی سوریه آغاز خواهد شد. وی اضافه 
کرد: آغاز نشست های کمیته قانون اساس سوریه پیروزی 
برای دولت، مخالفان و ملت سوریه است و روسیه کامالً از 
این روند حمایت می کند. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد: 
کار کمیتــه باید بدون هرگونه دیکته خارجی به پیش 
بــرود و از ایران برای همــکاری در این زمینه قدردانی 
می کنیم. وی گفت: هرگونه استفاده از منابع طبیعی یک 

کشور اقدامی غیر قابل توجیه بوده و واشنگتن باید به 
این موضوع پایبند باشد. ظریف نیز در این زمینه گفت: 
دست کم ترامپ درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی 
در ســوریه برای محافظت از میدان های نفتی صادقانه 
حرف زده اســت. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه نیز در این کنفرانس خبری گفت: کمیته قانون 
اساسی می تواند در راستای تغییرات سیاسی بزرگ در 

سوریه عمل کند.

ایرنا: تارنمای اویل پرایس روز ســه شنبه نوشت: در 
حالی که جامعه جهانی بر این باور است که تحریم های 
بین الملل می تواند ایران را در مســیر رشد اقتصادی 
متوقف کند که ایران تاکنون در بحرانی ترین زمان های 
تحریم توانســته موفقیت های بزرگی در خودکفایی 
بدست آورد. به گزارش تارنمای اویل پرایس، برخالف 
ســال های گذشــته، ایران در دور جدید تحریم های 
آمریــکا نه تنها در تولید بنزین خودکفا شــده، بلکه 

درصدد تقویت ظرفیت صادراتی بنزین نیز هست.
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با صادرات محصوالت 
نفتی تنها در هفت ماهه نخســت سال جاری یکصد 
میلیون دالر درآمد کسب کرده و این پاالیشگاه برای 
آنکه حجم صــادرات و درآمد خود را در ماه های آتی 
از 36۰ هزار بشکه در روز به ۵۴۰ هزار بشکه در روز 

برساند، برنامه هایی در دست اجرا دارد.
به گزارش اویل پرایس، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

ذخیره گاز خود را مستقیماً از پارس جنوبی دریافت 
می کنــد و با وجــود تغییرات مختلف در شــرکای 
خارجی، تولید گاز پارس جنوبی، همراســتا با هدف 
کوتاه مدت ایران برای تولید حداقل یک میلیارد متر 
مکعب در روز، با افزایش همراه است. اویل پرایس به 
نقل از منابع خود در ایران مدعی شــد: تهران با این 
امید که تحریم ها دوباره لغو شــوند، بازهم مشغول 

بررسی طرح های اولیه در بخش بنزین است.

مهر: وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه به زودی همه 
مشــکالت آذراب رفع خواهد شد، گفت: ما برای آذراب 
حتی مشــکل تقاضا نیز نداریم؛ زیرا قراردادهای خیلی 
خوبی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکالت 
فعالیت هپکو، گفت: مشکل این کارخانه درباره سهامدار 
اصلی بود که ما زمینه انتقال ســهام را فراهم کردیم و 
خوشبختانه این کارخانه با شیوه جدید در حال فعالیت 
بوده و مشکالت بانکی آن برطرف شده است. دژپسند با 
بیان اینکه موضوع آذراب با هپکو متفاوت است، اضافه 
کرد: در آخرین جلســه ای که هفته گذشته برگزار شد، 
بخشی از مشکالت برطرف و بخشی نیز در حال رفع شدن 
است؛ موضوع روی روال قرار گرفته است که معتقدم به 
زودی همه مشکالت آن رفع خواهد شد. ما برای آذراب 
حتی مشــکل تقاضا نیز نداریم؛ زیرا قراردادهای خیلی 
خوبی دارد. وزیــر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش 
شــاخص بورس در هفته گذشــته گفت: دیروز دوباره 

بخشی از این کاهش جبران شد. بورس همین شرایط را 
دارد و خوشبختانه مدیریت می شود. شرایط، میزان عرضه 
و تقاضا و نوع ریســک، عواملی به شمار می روند که بر 
بورس تأثیرگذار هستند. اکنون اتفاق خاصی که بگوییم 
در حال رخ دادن بوده و موجب نوسان بورس شود، وجود 
ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی در صدد 
هستیم که آیین نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر 

ارزیابی ها را دولت هر چه سریع تر تصویب کند.

وزیر اقتصاد: اویل پرایس: ظریف در نشست خبری مشترک با روس ها و ترک ها:

به زودی همه مشکالت آذراب رفع خواهد شدبزرگ ترین موفقیت های ایران در تحریم ها حاصل شدتا زمانی که سوریه بخواهد در این کشور می مانیم

حمله غرب به آزادی
 ............ صفحه ۴

سنای فرانسه،در حال بررسی الیحه ای است که 
مادران را مجبور به برداشتن حجاب در مدارس می کند
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روزنامـه صبـح ایـران

موسوی: امیدواریم لبنان این دوره خطیر را با همدلی پشت سر بگذارد   سیاست: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با توجه به شرایط جاری در لبنان به ویژه تقدیم استعفای سعد حریری به رئیس 
جمهور این کشور گفت: امیدواریم ملت و دولت لبنان این دوره خطیر و حساس را با موفقیت و همدلی پشت سر بگذارند. وی با تأکید بر ثبات و استقرار کشور لبنان، گفت: ایران بر لزوم یکپارچگی، وحدت  و همدلی 

همه طوایف، احزاب و شخصیت های لبنانی به منظور حفظ ثبات و امنیت این کشور و پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم لبنان در فضایی آرام تأکید دارد.

 سیاســت/ مهدی پناهی   تحوالت 
روزهــای اخیر در عــراق و لبنان موجب 
پیچیدگی فضای سیاســی این دو کشور 
شــده است؛ کشــورهایی که جزو عناصر 
کلیدی محور مقاومت در منطقه هستند 
و بی ثباتی در آن ها بیش از هر چیز به نفع 
رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکاست. 
آمریکایی که از یکسو به واسطه ایستادگی 
محور مقاومت در اجرای نقشــه های خود 
در ســوریه و لبنان نــاکام و زخم خورده 
است و از سوی دیگر به خاطر فشار افکار 
عمومی مردم آمریکا و جهانی ژست خروج  
پیروزمندانه از منطقه را دارد، اما می خواهد 
با هر بهانه ای همچنان استخوان الی زخم 

باقی بماند.
از همین رو است که در سناریویی تکراری 
با سوء اســتفاده از مطالبات بحق مردمی 
این کشورها و خألهای ساختار سیاسی و 
با پاس گل برخی احزاب عراقی و لبنانی، 
تالش دارد این دو کشــور را به بن بست 

سیاسی و امنیتی برساند.
امنیــت، موضوعی بود کــه رهبر معظم 
انقالب در هفدهمین مراســم مشــترک 
دانش آموختگــی و تحلیف دانشــجویان 
ارتش  افسری  دانشگاه های 
جمهــوری اســالمی ایران 
در دانشــگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( با اشاره به 
آن، به دلسوزان عراق و لبنان 
هشــدار دادند که نسبت به 

حفظ آن توجه کنند.
هرچند سه نکته کلیدی در 
بیانات روز گذشــته ایشان 
مربوط به تحــوالت عراق و 
لبنان، نقش ارتش در حفظ 
امنیت و مقابله با فتنه ها در 
کشورمان و موضوع فلسطین بود، اما بیش 
از همه موضــوع عراق و لبنان مورد توجه 

افکار عمومی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر رهبر 
معظم انقــالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در ســخنانی، حفظ امنیت را مسئولیت 

مقدس و حساس نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی برشــمردند و با اشاره به طراحی 
دشــمنان برای ســلب امنیــت از برخی 
کشورهای منطقه، گفتند: دلسوزان عراق 
و لبنان بدانند اولویــت اصلی آنان، عالج 
ناامنی است و مردم این کشورها نیز بدانند 
مطالبــات بحق آن ها فقــط در چارچوب 

ساختارهای قانونی قابل تأمین است.
رهبر انقالب اســالمی همچنین بار دیگر 
مسئوالن و مؤثران فکری و همچنین آحاد 
ملت را به هوشــیاری در قبال تالش برای 
تخریب محاسباتی آنان فراخواندند و تنها 
راه مقابله با آن را بصیرت دانستند و چند 
نکته مهم را نیز گوشزد کردند: باید به آینده 
و تحقق وعده های الهی امیدوار بود، نباید 
به دشمن اعتماد کرد، از تحرکات دشمن 
نباید لحظــه ای غفلت کرد، به پیروزی ها 
غّره نشویم، و نیروهای مسلح باید آمادگی 

الزم برای مقابله با فتنه را داشته باشند.

 برنامه ریزی دشمن 
برای سلب امنیت

ایشــان بزرگ ترین لطمه به یک کشــور 
را ســلب امنیت آن دانستند و با اشاره به 
برنامه ریزی دشمنان برای آشوب و سلِب 
امنیت برخی کشــورهای منطقه، گفتند: 
»عوامل این خباثت هــا و کینه ورزی های 
خطرناک، شناخته شده هستند و در پشت 

این قضایا، آمریکا و سرویس های اطالعاتی 
غربی با پشــتوانه پول برخی کشــورهای 

مرتجع منطقه قرار دارند«.
رهبر انقالب اســالمی خطاب به دلسوزان 
عراق و لبنان تأکید کردند: »اولویت اصلی، 
عالج ناامنی است و مردم این کشورها نیز 
متوجه باشند که دشــمن به دنبال برهم 
زدن ســاختارهای قانونی و ایجاد خأل در 
این کشورهاست و تنها راه رسیدن مردم به 
مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آن ها 
در چارچوب ســاختارهای قانونی است«. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: »دشــمنان چنیــن فکرهایی را 
برای کشــور عزیز ایران هم داشــتند، اما 
خوشبختانه ملت هوشیارانه و به موقع به 
میــدان آمد و نیروهای مســلح نیز آماده 

بودند و آن توطئه خنثی شد«.
ریشــه توصیه رهبر معظم انقالب درباره 
ضرورت هوشــیاری ملت هــای عراق و 
لبنــان را می تــوان در تجربه 40 ســاله 
جمهوری اسالمی ایران در خاموش کردن 
توطئه های دشــمن دانســت، به ویژه دو 
تجربه غبارآلود حوادث سال 88 و  توطئه 

آمریکایی تابستان داغ در سال گذشته.

  چهار توصیه کلیدی 
رهبر معظم انقالب

از این جهت هرچند ایشــان توصیه هایی 

خطاب به نیروهای مســلح فرمودند، ولی 
مخاطــب آن همــه مردم و گــروه های 
سیاسی داخل ایران و کشورهای اسالمی 

هستند.
ایشان روز گذشته در جمع بندی مباحث 
مطرح شــده چند نکته را بیــان کردند: 
۱- به دشــمن نباید اعتمــاد کرد و نباید 
به او خوش بینی ســاده لوحانه داشت. ۲- 
نباید لحظه ای از تحرکات دشمن چشم 
برداشت و غافل شــد. ۳- نباید دشمن را 
ناتوان و حقیر شــمرد، بلکه باید آن را در 
اندازه های خود شناخت و برای مقابله آماده 
بود. 4- نباید به پیروزی ها غّره شد؛چرا که 
یک لحظه غفلت می تواند همانند جنگ 
احد، پیروزی را تبدیل به شکســت کند، 

حتی با حضور پیامبر)ص( در میدان.

 مصداقی از اطمینان به تحقق 
وعده های الهی

رهبر انقالب اسالمی »حفظ امید به آینده« 
و »اطمینان به تحقق وعده های الهی« را 
دو عامــل مهم برای مقابلــه با توطئه ها 
برشمردند و گفتند: امروز به لطف خداوند 
و به کوری چشم دشمنان، جوانان کشور 
سرشار از امید هستند و تحقق وعده های 
الهی را که شــاید تصور آن ها در گذشته 
دشوار بود، اکنون در مقابل چشمان خود 

می بینیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شکست های پی 
در پی رژیم صهیونیستی در مقابل جوانان 
مؤمن حزب اهلل و جوانان با همت فلسطینی 
در جنگ هــای ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و هفت 
روزه را نمونه های عینی از تحقق وعده های 
الهی برشمردند و افزودند: ناکامی استکبار 
در منطقه غرب آسیا، با وجود هزینه های 
گزاف و اعتراف خودشان به این شکست، 
از دیگــر نمونه های تحقق وعده های الهی 

است.
ایشان در پایان سخنان خود تأکید کردند: 
به لطف خداوند، راهپیمایی های بازگشت 
در غزه، روزی به بازگشت فلسطینی ها به 

سرزمین خودشان منجر خواهد شد.

رهبر معظم انقالب پشت پرده آشوب های اخیر منطقه را طراحی آمریکایی با پول کشورهای مرتجع عنوان کردند

بازگشت به قانون، راه حل بحران عراق و لبنان

 به مسئوالن توصیه می کنم دریافت یارانه حق مردم است ؛چرا که با حذف 
سوبســیدها یارانه بین همه ملت ایران توزیع شد، حق را صاحب حق می تواند 
ببخشــد یا نبخشد پیشــنهاد دارم اگر پرداخت یارانه را حق مردم نمی دانید 
در یــک مناظره تلویزیونی با رئیس جمهور ســابق آقــای احمدی نژاد که در 
آغاز پرداخت یارانه ها آن را حق قانونی ملت اعالم نمود، شــرکت کنید تا ابعاد 

مختلف هدفمندسازی یارانه ها نقد شود. 09150000609
 در حــال حاضر که بعضی ها به ســفارش هــای بنیان گــذار انقالب امام 
خمینــی)ره( و تأکیدهای رهبری بی تفاوت هســتند،  نتیجه اش این اســت 
که بابی آبرویی گندم بخریم. ننگ برکســانی باد که به ارزش ها بی تفاوت اند. 

09150008919
 نه مرگ آن قدر ترســناک است و نه زندگی آن قدر شیرین که آدمی پای 

برشرافت خود گذارد. حضرت علی )ع(. 09350004200
 حــذف پردرآمدها برای افزایش یارانه نقدی ســایر دهک های زیرخط فقر 
نیست، بلکه دســت درازی دولت به حق عمومی ملت دردریافت یارانه است، 
دولت ســال هاادعامی کرد قصدافزایش یارانه دهک های پایین به شرط حذف 
پردرآمدهارادارد، ولی حاالمعلوم شد خالف واقع می گوید و می خواهد اجناس 
بنجل انبارهایش رابامنت به جــای یارانه به ملت قالب کند. وقتی حامل های 
انرژی گران شد دولت گفت با یارانه نقدی گرانی راجبران می کند و اصاًل یارانه 
بــرای مابه التفــاوت هزینه قبوض آب وبرق وگاز بود کــه امروز به هیچ وجه 
جوابگوی یک قبض هم نیســت و حاالحرف از حذف یارانه ها به هر بهانه ای به 
زبانش جاری اســت و متأسفانه مجلس هم جاده صافکن این اقدام ضدمردمی 

است. 09360006158
 سالم گروهی از معلمان غیر دولتی شهرستان زابل هستیم باسابقه طوالنی 
وحقــوق ماهانه ۳00تومان وحتی بیمه هم نیســتیم وزیر مجموعه آموزش و 
پرورش هستیم اما تاکنون برای ما هیچ گونه قدمی آموزش وپرورش برنداشته 

است. استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل. 09150003038
 گاهی خدا درها را می بندد و پنجره ها را قفل می کند، زیباست اگر فکر کنی 
شاید بیرون طوفان  است و خدا می خواهد از تو محافظت کند. 09120004782

 چرا دولت و مجلس کســانی را که چندین سال  با حقوق اندک در مدارس 
غیرانتفاعی و مهدکودک به تدریس اشــتغال داشــته اند،  استخدام نمی کند، 
چرا بین آنان و آموزشــیاران نهضت ســواد آموزی تبعیض قائل می شــوید؟ 

09150007109

یک پیشنهاد ممکن برای شروع اصالحات بنیادی ضدفساد
تغییر قانون انتخابات عراق

کارشناس  تبریزی،  ســعید  سیاست: 
سیاســی با اشــاره به تحــوالت عراق 
نوشــت: در باب عراق، ســخن بسیار 
می توان گفت و از قضا سخن بسیار هم 
باید گفت، هم بدین دلیل که ســاختار 
فتنه عراق بسیار پیچیده و چندبعدی تر 
از آن چیــزی اســت که مثــاًل امروز 
صداوســیمای ما تصویر می کند و  هم بدین دلیل کــه عبرت ها و درس های 
بســیاری را از این اتفاقات برای آینده سیاســی ایران می توان استخراج کرد. 
تعجب می کنم از کســانی که مدعی پژوهشگری و تحلیلگری مسائل هستند 
و ایــن میزان از درهم آمیختگی و ارتبــاط متقابل بین جامعه ایران و عراق را 
)اکنون و به ویژه در ســالیان پیش رو( درک می کنند، اما مرتب می گویند که 
ما به عراق چه کار داریم؟ »چراغی که به خانه رواســت به ... « و اباطیلی از 

این دست.
فضای این روزهای عراق آن قدر ملتهب اســت که کمتر می شود در مورد چه 
باید کرد یا پیشــنهاد های اصالحی اساســی حرف قابل توجهی شنید. سطح 
مطالبات هم از شکایت از وضعیت برق و آب و آسفالت تا حل بیکاری و فساد 
تا اسقاط نظام را شامل می شود و کمتر می توان راهکارهای اجرایی کوتاه مدت 
و یــا میان مدتی بــرای آن ها یافت. در این میان اما یک پیشــنهاد قابل تأمل 
وجود دارد که به نظر می رسد برخی نخبگان عراقی مستقل از احزاب و دولت 
)باوجود مشرب فکری های کاماًل مختلف( بدان رسیده اند و آن ضرورت تغییر 
نظام انتخاباتی عراق از پارلمانی به انتخاب مســتقیم فردی )مشــابه با نظام 
موجود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ایران( است. واقعیت این است 
که با وجود اشــکاالت متعددی که نظام انتخابات مســتقیم فردی دارد و در 
ایران هم شاهدش هستیم، قطعاً بسیاری از دست اندازی ها و فسادهای ناشی 
از رأی حزبی که اینک عراق را فرا گرفته اســت و حذف بســیاری از نخبگان 
مستقل شایسته عراقی از مناصب که با وجود مکانیسم رأی حزبی به ترکیب 
مجلس و انتخاب غیرمســتقیم نخست وزیر و رئیس جمهور، اتفاق افتاده است 

می تواند کاهش پیدا کند.

 عقب نشینی های عربستان در منطقه
 ادامه خواهد داشت

چندی پیش فیصل بن فرحان به عنوان وزیر امور خارجه عربستان انتخاب شد 
که به داشتن مواضع ضد ایرانی معروف است.

به نظر می رسد تغییر وزیر امور خارجه عربستان نتیجه یک سلسله کاستی ها 
و یک ســری مشکالت گســترده ای است که برای عربســتان در عرصه های 
منطقه ای و بین المللی ایجادشده است. البته مقامات عربستان سعی کرده اند 
از این تغییر کابینه به عنوان یک تحول جدید یاد نکنند و بر این کاســتی ها و 

نگرانی ها در عرصه بین الملل سرپوش بگذارند.
بااین حال آنچه به صراحت قابل مشــاهده است، اینکه در هیچ یک از دوره های 
دو وزیر امور خارجه قبلی عربســتان نه آقای عادل الجبیر و نه آقای ابراهیم 
العســاف، اهداف مورد نظر عربســتان در عرصه های منطقــه ای و بین المللی 

تحقق پیدا نکرده است.
آنچه مشخص اســت تغییر وزیر قبلی امور خارجه عربستان که تنها به مدت 
کمی یعنی حدود ۱0 ماه وزیر بوده، نتوانســته از پس اهداف عربســتان در 
عرصه های جهانی بربیاید و عادل الجبیر هم که از این پســت کنار زده شــد، 
وزارت امور خارجه عربستان به دلیل مشکالت پیش آمده مانند مسائل مربوط 

به خاشقچی و درگیری در کشورهای منطقه دچار تنش های بسیاری بود.
بنابرایــن انتصاب وزیــر امور خارجه جدید و تحــوالت در کابینه می تواند به 
معنــای تصمیمات جدید باشــد مبنی بر اینکه عربســتان از یک سلســله 
سیاست های گذشته چشــم بپوشد و یک سلسله سیاست های جدیدی را در 

دستور کار برنامه های سیاست خارجی خود قرار دهد.
حال با توجه به این مســائل همچنین بنا بر نظر کارشناســان می توان گفت 
که یک سلســله عقب نشــینی های تازه ای در عرصه های مختلف منطقه ای از 
عربســتان در  ماه های آینده شــاهد خواهیم بود، به خصوص که سالگرد قتل 
خاشــقچی هم دارد فرامی رسد و عربستان از این لحاظ هم در فشار بسیاری 

قرار دارد و از طرفی جنگ یمن نیز به بن بست رسیده است.
هرچند از فیصل بن فرحان به عنوان فردی با مواضع ضد ایرانی یاد می شــود، 
اما مأموریتی که به او سپرده شــده، مأموریت تحول در سیاست های خارجی 
عربســتان برای تغییر چهره این کشور اســت؛ بنابراین می توان انتظار داشت 
که عربســتان در برابر ایران از بســیاری از خصومت های عملی، سیاســی و 
تبلیغاتی اش دســت بکشد؛ با وجود اینکه فیصل بن فرحان با عنوان یک ضد 

ایرانی شناسانده می شود، اما عربستان اکنون نیازمند این راهبرد است.
پیش از اینکه آقای فرحان هم به این سمت منصوب شود، ما شاهد یک سلسله 
پیام هایی از عربســتان به ایران بودیم؛ چه از طریق نامه از بن سلمان به آقای 
روحانی و چه از طریق فرستاده های مختلف مانند نخست وزیر پاکستان و یک 
سری سیگنال های خاصی از طرف عربستان که نشان می داد آن ها به موقعیت 
دشواری رسیدند که ناگزیر به تجدیدنظر در خصوص سیاست هایشان با ایران 
هســتند. درواقع وزیر امور خارجه جدید در شرایطی منصوب شده که مقامات 
سعودی پیش ازاین نشانه های روشــنی مبنی بر تغییر مواضع و سیاست های 

خصمانه خود علیه ایران بروز دادند.
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»مکانیزم جدید آمریکا« برای جمع آوری اطالعات از ایران استموافقت همه اعضای کمیسیون امنیت ملی با CFT دروغ است
سیاست: رئیــس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس تصریح کرد: این مطلب که پس از درج 
شروط پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس 
 CFT در الیحــه دولت درباره پیوســتن به
همــه مخالفان از جمله من در کمیســیون 
امنیت ملی به این الیحه رأی مثبت داده ایم، 
دروغ محض اســت. حجت االسالم مجتبی 
ذوالنوری، رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
پی اظهار نظر اخیر علیرضا رحیمی، عضو این 

کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با اشــاره به اینکه مشــروح 
مذاکرات کمیسیون از جمله اظهارات خودش 
در مخالفت با CFT موجود اســت، گفت: 
این اکاذیب و اتهامات نمی تواند چهره کریه 
و محتوای دشمن پســند CFT را روتوش 

و زمینه بســته شدن بیشــتر راه دور زدن 
تحریم ها را فراهم نماید.

بنا بر این گزارش، علیرضا رحیمی نماینده 
مردم تهران در مجلس بــه تازگی عنوان 
کرده بود: پس از درج شــروط پیشنهادی 
مرکز پژوهش های مجلس به الیحه دولت، 
همــه مخالفان از جمله آقای ذوالنوری در 
کمیســیون امنیت بــه CFT رأی مثبت 

دادند.

سیاست: تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا 
می گوید کانال تجارت بشردوستانه با ایران 
که توسط آمریکا ایجاد می شود، برای کسب 
اطالعات از مبادالت تجاری بشردوســتانه با 
ایران است و نه ابزاری برای تسهیل این نوع 

تجارت.
»پــاول پیالر«، تحلیلگر ســابق ســازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا که هم اکنون عضو 
ارشد مرکز مطالعات امنیتی دانشگاه »جرج 
تاون« اســت در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فارس، گفت: »بانک ها باید جزئیاتی از آنچه 
در تجــارت با افراد یا ســازمان های ایرانی، 
انجــام می دهند را گــزارش دهند. وزارت 
خزانه داری آمریکا می تواند از این اطالعات 
برای انتخــاب اهداف تحریم های بیشــتر 

استفاده کند«.
وی افزود: آخرین اقــدام آمریکا در رابطه 

با امــور مالی و ایــران، انجــام مبادالت 
بشردوســتانه با ایران را نسبت به گذشته 
دشــوارتر می کند. اگرچه دولــت آمریکا 
به ظاهــر کانالی را برای تأمین مالی چنین 
اما شــرایط  تجارتی فراهم کرده اســت، 
جدیــدی که به بانک های خارجی تحمیل 
شده، موجب می شــود تا آن ها از هرگونه 
تجارت با ایران و اعمال تحریم های آمریکا 

علیه خودشان، بیم داشته باشند.

 سیاست/ مینا افرازه  محمود واعظی، دیروز در حاشیه نشست 
هیئت دولت در تشــریح گام چهارم کاهش تعهدات برجام اظهار 
کرد: کمیته ای در حال بررسی اقدام ایران در گام چهارم است و بر 
همین اساس قرار است اگر تا پایان مهلت دوماهه که برای گام سوم 
معین شده، کشورمان در مذاکرات با طرف اروپایی به آنچه می خواهد 
دست نیابد، گام چهارم را در زمان خودش بردارد. پانزدهم آبان ماه، 
فرصــت اروپایی ها برای عمل به تعهدات برجام پایان می یابد و بنا 
به وعده دولت قرار اســت گام چهارم کاهش تعهدات نیز پرقدرت 

برداشته شود.

 رشد اقتصادی در راه است
تصمیم به برداشتن گام چهارم و تصمیمات اقتصادی اخیر دولت 
همچون بستن بودجه سال آینده بدون اتکا به درآمدهای نفتی و 
افزایش ارتباطات تجاری و دیپلماتیک حاکی از آن است که دولت 
نیز ســعی دارد با توجه به تجربه تلخ اعتماد به اروپایی ها، این بار 
محاسبات و معادالت خود را به اروپایی ها متکی نداند و در راستای 

بهره گیری از ظرفیت های داخلی گام بردارد.
عالوه بــر آن همان طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از 
اقتصاد ایران اعالم کرده است، درصورتی که کشور بتواند میانگین 
صادرات روزانه نیم میلیون بشکه فعلی خود را حفظ کند، در سال 
آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد 0/5 درصدی دست خواهد 
یافت. از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی گفته، انتظار می رود نرخ 
تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته باردیگر به روند کاهشی 
برگردد. همچنین بر اساس اعالم این نهاد قرار است روند رو به رشد 

اقتصاد ایران از سال  آینده از سر گرفته  شود.
گرچه اروپایی ها با تهدید به خروج از برجام می خواهند به نوعی ایران 

را تحت فشار بگذارند، اما برآوردها حاکی از این است که دولت خود 
را برای شرایط پس از گام چهارم آماده کرده است.

حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین الملل نیز در مصاحبه ای با 
ایرنا گفته بود حداکثر اقدامی که غربی ها در گام چهارم می توانند 
علیه کشــورمان انجام دهند، این اســت که در گام چهارم آن ها 
بتوانند تحریم های خود اتحادیه اروپا را علیه ایران شکل دهند. این 
تحریم های اروپا در کنار تحریم های آمریکا حتماً بر ایران فشار وارد 
می کند و تنگناهایی برای ما ایجاد می کند، ولی خودشان می دانند 
که این ها موجب شکسته شدن مقاومت ایران نخواهد شد و ایران 

مسیرش را عوض نخواهد کرد.
بدون شــک برداشــتن گام های بعدی به نوعی مسیر برگشت به 
شــرایط قبلی را برای طرف های غربی سخت تر خواهد کرد و از 
سوی دیگر توانمندی کشورمان را برای مدیریت اوضاع اقتصادی 
و تشدید تحریم ها باالتر خواهد برد؛ نگاهی به بهبود نسبی شرایط 
اقتصادی و موفقیت دولت در کنترل تورم نیز مؤید همین موضوع 

است.

 زبانی که آمریکا و اروپایی ها می فهمند
 زبان اقدام و عمل است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر 
این باور است که آنچه متأسفانه در کشور ما پس از خروج آمریکا 
از برجام رخ داده، این اســت که اقتصاد جامعه نســبت به مسائل 
هسته ای، موضعگیری ها و تحوالت در رابطه با برجام شرطی شده 
است. محمدجواد جمالی در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: پس 
 از اینکه رئیس جمهورترامپ از توافق برجام خارج شد و آمریکایی ها 
تحریم های بی ســابقه ای را علیه ایران ترتیب دادند، ما نیز از این 
تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کردیم و نخستین اقداممان هم 
در رابطه با مدیریت منابع مالی در بودجه بود و امسال سعی کردیم 

تا جایی که می توانیم کشور را از وابستگی به نفت رهایی بدهیم.
نماینده مردم فسا در مجلس تصریح کرد: همچنین ما توانستیم 
سطح مراودات و ارتباطاتی خودمان با کشورهای همسو را افزایش 
دهیــم؛ زیرا موضعگیری های افراطی ترامپ تنها در رابطه با ایران 
نبود، بلکه کشورهایی مثل روسیه، ونزوئال، چین، هند و ترکیه نیز از 

ترکش تحریم آمریکا بی نصیب نماندند.
محمدجواد جمالی افزود: عالوه بر این، عضویت در گروه اوراســیا 
می تواند موقعیت بسیار خوبی برای اقتصاد کشور باشد و از سوی 
دیگر، برقراری ارتباطات بیشــتر با همســایگان، انعقاد توافق نامه 
راهبردی با چینی ها و گســترش ارتباطات با روســیه نیز ازجمله 
اقداماتی اســت که موجب شد مجامع بین المللی نیز اعالم کنند 
کشورمان در حال خروج از رشد منفی است. باید هرچه سریع تر به 
وضعیت پیش از برجام برگردیم و حتی قوی تر از آن در زمینه های 
فناوری و پیشران های هسته ای قدم برداریم تا بتوانیم عقب ماندگی 

چند سال اخیر را جبران کنیم.

سیاست
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سیاست خارجی
با پایان مهلت 60 روزه، امید به اروپا هم پایان می یابد؟

بهبود شاخص های اقتصادی، پشتوانه گام چهارم

سیاست خارجیسیاست داخلی
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پشت پرده گزارش جدید 
حقوق بشری علیه ایران

به تازگی جاوید رحمان، گزارشــگر ویژه حقوق 
بشر، گزارشی تکراری علیه ایران منتشر کرده 
است، نکته جالب در این میان انتشار و تأیید این 
گزارش ها توسط دیکتاتورهای دنیاست که خود 

در نقض حقوق بشر شهره هستند.
مجامــع جهانی به طــور عمده تحــت نفوذ 
دولت های غربی قــرار دارند و به همین جهت 
هم گزارش های تهیه شده توسط آن ها یکجانبه 
اســت. به طور نمونــه هیــچ گاه از آمریکا که 
بزرگ ترین، مخوف ترین و بیشترین زندان های 

دنیا را دارد، گزارشی تهیه نمی شود.
اکنون بیش از یک ســال از شنبه های اعتراض 
در فرانسه می گذرد، شــنبه های اعتراضی که 
تاکنون ده ها قربانی و کشــته داشته است، اما 
شاهدیم در خود رسانه های غربی و حتی فرانسه 
بازتابی از این اعتراضات وجود ندارد. حتی اسلحه 
فلش بالی که در این تظاهرات عامل آسیب های 
جسمی و نابینایی بسیاری از معترضان شد، در 

هیچ رسانه غربی پیگیری نشد!
اگر حتی نخواهیم کشورهای غربی را در نقض 
حقوق بشــر عنوان کنیــم، در همین منطقه 
خاورمیانه شاهد نقض حقوق بشر گسترده ای 
توسط عربستان هستیم و جنایاتی که آل سعود 
در یمن مرتکب شده است و بیش از یک میلیون 
نفر از مردم یمن را دچار بیماری وبا کرده است؛ 
هر ۲4 دقیقه یک کودک یمنی در اثر سوءتغذیه 
و بیماری ناشی از تجاوز عربستان به این کشور 
کشته می شود، چرا این ها بازتاب پیدا نمی کند 
و هیچ سازمان جهانی پیگیر این ناقضان حقوق 
بشر نیست؟ یا اگر هم می شود خیلی سطحی از 

آن عبور می شود.
بااین حال گزارش های حقوق بشری بسیاری علیه 
ایران تهیه می شود، آن هم نسبت به اقداماتی 
که شاید در بسیاری از کشــورها قانون باشد.
درست در زمانی که ما با مظاهر فساد با شدت 
بیشــتری برخورد می کنیم، پای سازمان های 
جهانی به میان می آید و حرف از نقض حقوق 
بشــر می زنند، آن هم در مورد قاچاقچیانی که 
امنیت و ســالمت جامعه را به بازی گرفته و به 
دنبال کسب منفعت هستند؛ یعنی ما نباید با 
این موارد که در خود کشــورهای غربی خیلی 

شدید با آن ها برخورد می شود، برخورد کنیم؟
در بسیاری از کشورها مســافران اجازه حمل 
قرص های آنتی بیوتیک را ندارند و اگر مسافری 
همراه خود ببرد به عنوان مواد مخدر تلقی شده و 
سبب بازداشت وی به عنوان مجرم و ناقض قانون 
می شود. ســختگیری در این مورد در بسیاری 
از کشــورها وجود دارد، حال در ایران که یکی 
از کشورهای اصلی مبارزه کننده با قاچاقچیان 
اســت و بســیاری از مواد مخــدر در مرزهای 
کشورمان کشف و منهدم می شود، نباید با این 
موارد برخورد شود؟ بنابراین تمام گزارش های 

اینچنینی غیرعادالنه و جانبدارانه است.
نکته مهم دیگر این اســت که زمان انتشــار 
حساب شــده  کامالً  اینچنینی  گزارش هــای 
است. کشــورهای غربی زمانی مســئله ای را 
بــزرگ می کنند که اتفاق مهمی افتاده و آن ها 
می خواهند توجهات را از آن مســئله منحرف 
کنند. خیلــی از وقت ها گزارش هایی که تهیه 
می شود، در حقیقت فرافکنی است برای اینکه 
افــکار عمومی دنیا از یک ســری اقداماتی که 
کشورهای غربی دنبال می کنند، منحرف شوند 
و بتوانند در خالل فضای جدید ایجادشده کار 

خودشان را انجام دهند.
درســت همان زمانی که ما پهپاد آمریکایی را 
زدیم و افکار عمومی دنیا متوجه این شکست 
مفتضحانه آمریکا شــدند، به سرعت آن ها ناو 
ایرانی را توقیف کردند تا اذهان عمومی متوجه 
چیز دیگری شود و آن مسئله تحت شعاع قرار 
گیرد. رسانه های کشــورهای غربی هم کاماًل 

هماهنگ باسیاست های آن ها قرار دارند.
آقای آصفی زمانی سفیر ایران در فرانسه بود و 
در خاطره ای عنوان می کرد: قرار بود یک نشست 
رســانه ای در این کشور برگزار کنیم و به تمام 
رسانه های فرانسوی هم اعالم کردیم اما در روز 
نشست حتی یک رسانه هم نیامد.دوباره اقدام 
را تکرار کردیم و ایــن بار همه آمدند و ما هم 
مصاحبه قوی ای در راستای مواضع کشورمان 
انجــام دادیم و مطالب نابــی مطرح کردیم اما 

فردایش حتی یک خط خبر هم منتشر نشد.
تحلیل ایشــان این بود که رسانه های فرانسوی 
اعالم کردنــد که چه بیاییم و چه نیاییم فرقی 
نمی کنــد ما چیــزی را که بخواهیم منتشــر 
می کنیــم و چیــزی را که نخواهیم منتشــر 
نمی کنیم. چنانکه ســرکوب شدید اعتراضات 
گسترده در فرانســه بازتابی در رسانه های آن 
ندارد و به مجامع عمومی هم کشیده نمی شود. 
مگر آن فرانســوی ها بشــر نبودند که در این 
اعتراضات مســالمت آمیز کشته شده و یا نقص 
عضو شــدند؟ چرا حقوق بشــر در اینجا وارد 
عمل نمی شــود؟ اما اگر کمتــر از آن در ایران 
انجام شود می بینیم به سرعت سروصدای تمام 
رســانه های غربی درمی آید! مردم افغانســتان 
گروهی مورد حمله پهپادهــای آمریکایی قرار 
گرفته و کشته شــدند یا مردم یمن، ولی یک 
نفر این جنایات را پیگیری نمی کند،چرا وقتی 
عده ای تحت لوای آزادی حجاب قانون کشــور 
ما را زیر پا می گذارند ســریع بازتاب می یابد و 
بسیاری نگران حقوق بشــر در ایران می شوند، 
این ها تنها به خاطر سیاســت های کشورهای 
دیکتاتور برای پیشــبرد اهدافشــان اســت.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر محمدرضا مرندی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 قدردانی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از اقدامات قرارگاه جهاد خدمت  آستان: رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در بازدید از قرارگاه جهاد خدمت آستان قدس رضوی گفت: اقدامات قابل  تقدیری 
در این قرارگاه انجام  شده و نیاز است چنین فعالیت هایی استمرار داشته باشد.حجت االسالم محمد قمی با اشاره به پویش خانه من هم زائرسراست، اظهار کرد: اگر این پویش در طول سال ادامه داشته باشد بسیاری 

از زائران کم بضاعت می توانند به مشهدالرضا)ع( مشرف شوند.وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های رسانه برای اطالع رسانی خدمات آستان قدس رضوی به زائران تأکید کرد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r فردا پرچم گنبد تعویض می شود 
قدس- مروج کاشانی: پرچم گنبد 
حرم مطهــر حضرت رضــا)ع( پس 
از 63 روز سیاه پوشــی، فــردا جمعه 
با ســوم ربیع االول تعویض  همزمان 
شــده و پرچم ســبزرنگ بر فراز این 

گنبد به اهتزاز درمی آید. 
مطابق یک سنت دیرینه، پرچم سیاه 

گنبــد مطهر حضرت رضا)ع( در غــروب آخرین روز از ماه ذی الحجه و در 
شب اول ماه محرم، به نشانه آغاز دو ماه عزاداری برافراشته شده و تا سوم 

ماه ربیع االول بر فراز این گنبد می ماند. 
پرچم ســیاه رنگ در ســوم ماه ربیع االول در سومین روز پس از سالگشت 

شهادت حضرت رضا)ع( با پرچم سبزرنگ تعویض می شود. 

 بهره مندی زائران از خدمات مشاوره 
در زائرشهر رضوی

آســتان: مدیر مرکز مشاوره آستان 
قــدس رضــوی گفــت: کلینیــک 
روان شناســی  و  مشــاوره  تخصصی 
مســتقر در زائرشــهر و زائرســرای 
رضــوی در ایام دهــه پایانی صفر و 
شــهادت امام رضا)ع( به زائران حرم 
مطهــر رضــوی خدمات مشــاوره و 

روان شناسی ارائه کرد.
سیدمحســن اصغری نــکاح به خبرنگار ما گفت: همزمان با ایام شــهادت 
امام رضا)ع( و اســکان تعداد زیادی از این زائران در زائرشــهر و زائرسرای 
رضوی کلینیک های مســتقر در این مکان ها به زائران خدمات مشــاوره و 

روان شناسی ارائه دادند.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات مشاوره ای در این دو واحد به صورت رایگان 
ارائه می شود، اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مشاوره ای به زائران حریم 
قدســی رضوی در ایام دهه پایانی صفر همه روزه در نوبت صبح دو ساعت 
کالس مشاوره گروهی و دو ساعت مشاوره فردی به زائران ارائه می شود که 

این خدمات مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
مدیر مرکز مشــاوره آستان قدس رضوی افزود: کالس های مشاوره گروهی 
ایــن اقامتگاه ها با موضوعاتــی همچون تربیت فرزند و حــل تعارضات و 

مشکالت خانوادگی برگزار می شود.
وی یادآور شد: مشاوره فردی در زائرسرا و زائرشهر رضوی نیز همه روزه به 
مدت دو ســاعت و با حضور استادان برجسته روان شناسی و مشاوره مرکز 

مشاوره آستان قدس رضوی انجام می شود.

در باغ اردوگاه خاتون برپا شده است  
 »سوگواره فرهنگی خاتون رضوی«

پذیرای بانوان عالقه مند به هنر
ســالروز  بــا  همزمــان  آســتان: 
شــهادت ولی نعمتمان آقــا علی بن 
موســی الرضا)ع( نمایشگاه »سوگواره 
فرهنگی خاتون رضوی« در محل باغ 

اردوگاه خاتون برپا شد.
این نمایشــگاه به منظور بزرگداشت 
سالروز شــهادت امام مهربانی ها و با 

هــدف تبیین نقش بانوان در ترویج فرهنگ رضــوی با محوریت زندگانی 
حضرت رضا )ع( از ســوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 

طراحی و در محل باغ اردوگاه خاتون افتتاح شد.
مجموعه آثار بانوان هنرمند و فرهیخته سراسر کشور که در جشنواره های 
مختلف برگزیده و در پی انتشــار فراخوان سوگواره فرهنگی خاتون رضوی 
به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده است، در نمایشگاه سوگواره فرهنگی 

خاتون رضوی به نمایش گذاشته شده است.
آثار ارائه شــده در این نمایشــگاه مرتبط با ســیره رضوی بوده و از لحاظ 
محتوا، قالب و پویایی از نوآوری برخوردار و برگزیده جشنواره های مختلف 

است.
آثار به نمایش گذاشــته شده در این نمایشگاه به سه بخش  ادبی، هنرهای 
تجســمی و هنرهای نمایشــی تقسیم می شــود که در قالب های نقاشی، 
خوشنویســی، طراحی پوســتر، عکاســی، تابلوفرش، نمایش نامه نویسی، 
فیلم نامه نویســی، فیلم کوتاه، داستان، شعر، نویســندگی داستان نویسی، 

قصه گویی و خاطره نویسی در معرض دید بانوان قرار گرفته است.
نمایشــگاه سوگواره فرهنگی خاتون رضوی به مدت 10 روز پذیرای بانوان 

عالقه مند به هنر در محل باغ اردوگاه خاتون است.
گفتنی است، فعالیت های فرهنگی مجموعه باغ اردوگاه خاتون در راستای 
نشــاط آفرینی و امید بخشــی برای بانوان، تربیت محوری و رشد و اعتالی 
معرفتی، فرهنگــی و مهارتی بانوان با اتکا بر مبانــی دینی، تکمیل نقش 

مادری و همسری بانوان و آمیختگی فرهنگ و اقتصاد صورت می گیرد.

رئیس اداره امور نمایشگاه های این آستان مقدس:
نمایشگاه معرفی دستاوردهای آستان قدس رضوی 

در ناصریه عراق برپا شد
آستان: رئیس اداره امور نمایشگاه های 
آستان قدس رضوی از برپایی نمایشگاه 
معرفی دســتاوردهای آســتان قدس 
رضــوی با عنــوان »مــن الغریب الی 
الشــهید« در شــهر ناصریه در مرکز 
استان ذی قار عراق همزمان با جشنواره 

حبیب اهلل عراق خبر داد.
سیدمحمد حسینی گفت: نمایشگاه »من الغریب الی الشهید« در دو بخش 
تاریخچه حرم مطهر رضوی و ثمــرات وقف همراه با توضیحات مربوط به 
زبــان عربی در قالب ۴0 تصویر برپا و با اســتقبال خوب مخاطبان روبه رو 
شــده اســت.وی افزود: در بخش نخست این نمایشــگاه تصاویر قدیمی و 
جــذاب حرم مطهر رضوی و در بخش دوم تصاویری از دســتاوردهای ۴0 
ســاله آستان قدس رضوی مانند ورزشگاه امام رضا)ع(، بیمارستان رضوی، 
فعالیت های بین المللی آستان قدس از قبیل معرفی بخش زائران غیرایرانی، 
ساخت پل فرات و همچنین فعالیت های اجتماعی این آستان مقدس مثل 

خدمات به زائران پیاده اربعین حسینی، سیل زدگان و... دیده می شود.

 jعرضه 80 عنوان کتاب دانشگاه امام رضا 
در نمایشگاه کتاب مشهد

آســتان: با حضور فعال دانشــگاه 
بین المللي امام رضا)ع( در بیســت و 
کتاب  بین المللي  نمایشــگاه  یکمین 
مشهد 80 عنوان کتاب این دانشگاه 
قرار  عالقه منــدان  دیــد  معرض  در 
می گیرد.با توجه به برپایي بیســت و 
کتاب  بین المللي  نمایشــگاه  یکمین 

مشــهد، انتشــارات دانشــگاه بین المللي امام رضا)ع( با 80 عنوان کتاب 
دانشــگاهی در ایــن رویداد فرهنگي شــهر حضور فعال خواهد داشــت. 
انتشارات دانشــگاه بین  المللي امام رضا)ع( ضمن حضور در بخش ناشران 
عمومی نمایشــگاه کتاب مشهد، جدیدترین و پرتیراژترین کتاب هاي خود 
را در معــرض دید عموم به ویژه جامعه علمي و دانشــگاهي کشــور قرار 

خواهد داد.
گفتنی است، بیست و یکمین نمایشگاه کتاب مشهد از هشتم تا چهاردهم 
آبان ماه به مدت یک هفته در محل نمایشــگاه بین المللي مشــهد برگزار 

می شود. 

ســالم. ماه صفر تمام شــده و پایتخت 
معنوی ایران اسالمی همچنان سیاه پوش؟!

09370007213
قدس: سیاه پوشــی بارگاه منور رضوی به 
احترام حضرت رضا)ع( تا ســوم ربیع االول 
یعنی سه روز پس از سالگشت شهادت آن 

حضرت، ادامه می یابد. 

سالم. از همه خدمتگزاران حرم مطهر و 
نیروهای محترم انتظامی بابت زحمات این 

ایام تشکر می کنم.
09330001830

چرا تلفن ها در فضای داخل حرم مطهر 
آنتن نمی دهد؟ بعضی از زائران با تلفن همراه 

کار فوری و واجب دارند.
09130004460

ســالم. از آســتان قدس رضوی تقاضا 
دارم برای سال های بعد با هماهنگی ادارات 
مربوط، برای ایجاد موکب در تمام ورودی ها 
به مشهد مقدس اقدام کند تا زمینه خدمت 

بیشتری به زائران ایجاد شود. 
09150004801

کمبود اتوبوس و وسایل نقلیه در اطراف 
حرم مطهر، امســال هم در ایام شــهادت 

حضرت رضا)ع( محسوس بود. 
09150000166

خیلی خوب می شود روزهای جمعه، چند 
تا ال سی دی داخل رواق ها هم بگذارید که 

مردم سخنران خطبه ها را ببینند.
09150006402

 آســتان قدس رضــوی بایــد برای 
جامعه شناسی زائر و زیارت از پایان نامه ها 
و رساله های مقاطع فوق لیسانس و دکترا 

بیشتر حمایت کند.
09120000243

اطعام 16 هزار محروم 
خراسان رضوی توسط 

آستان قدس
آســتان: مدیر دفتر نمایندگی آســتان 
قدس در استان خراسان رضوی از اطعام 
16 هــزار محروم در این اســتان در دهه 

پایانی ماه صفر خبر داد.
امین بهنام، مدیر دفتر نمایندگی آستان 
قدس در استان خراســان رضوی با بیان 
اینکه یــک هزار و 200 نفــر در مواکب 
بین راهی اســکان یافته انــد، گفت: تعداد 
یــک هــزار و 715 نفــر از خادمیــاران 
شهرســتان های این استان در 25 موکب 
بین راهی برای خدمت رسانی به زائران به 
کانون های خادمیاری شهرستان ها  همت 

فعالیت دارند.
وی اعزام 30 هزار نفر در قالب کاروان های 
زائران پیاده از شهرســتان های استان به 
مشــهد مقدس را یادآور شد و گفت: 16 
هزار نفر از محرومان در شهرســتان های 
اســتان خراســان رضوی در ایام شهادت 

حضرت رضا)ع( اطعام شده اند. 

 همزمان با سالروز شهادت 
امام رضا)ع( انجام شد

توزیع 10 هزار پرس غذای 
نذری امام رضا j در اردبیل

ســالروز شهادت  با  همزمان   آســتان: 
امام رضــا)ع( 10 هزار پرس غذای نذری 
خادمیاران امام رضا)ع( با حضور خادمان 
بــارگاه مطهر شمس الشــموس  بیرق  و 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در محله 

پناه آباد اردبیل توزیع شد.
رضا حسن زاده، خادم آستان قدس رضوی 
از اســتان اردبیل و متولی این نذر گفت: 
غذای نذری امام رضا)ع( از ســال 83 با 
توزیع یک هزار پرس غذا آغاز و امســال 
این نــذری با مشــارکت محبان حضرت 

رضا)ع( به 10 هزار پرس رسید.
حســن زاده با اشــاره به اینکه ۴0 نفر از 
جوانــان و خادمان آســتان قدس رضوی 
در آماده سازی این غذای نذری مشارکت 
داشــتند، افزود: آماده ســازی این غذای 
نذری از ســاعات اولیه صبح شــروع و تا 
اواخر شــب آماده و در بین اهالی و مردم 

شریف محله پناه آباد اردبیل توزیع شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه سال به سال 
شاهد افزایش تعداد آمار این غذای نذری 
امام رضا)ع( باشــیم، افزود: هزاران نفر از 
اهالی غذاهای آماده شده و بسته بندی را 
از محل آشپزخانه ای که به نام امام رضا)ع( 

مزین شده است، دریافت می کنند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: سالمت زائران از اولویت های مهم آستان قدس رضوی 
بوده و هست. دغدغه ای که از دیرباز وجود داشته و در سال های 
اخیر با اهتمام بیشتری به آن توجه می شود. مؤسسه درمانی 
آستان قدس رضوی هم به عنوان یکی از متولیان اصلی این امر 
در ایــام پایانی دهه صفر، پیش بینی های الزم را انجام داده و با 
بهره گیری از ظرفیت دارالشفاء امام رضا)ع( و پایگاه های فوریت 
پزشــکی حرم رضوی و اعزام نیرو به ایستگاه های استقبال از 
زائران پیــاده به عموم بیمــاران به ویژه در موارد اورژانســی 

خدمات رسانی کرد. 
200 نیروی درمانی و اورژانس مؤسســه درمانی آستان قدس 
رضوی در ایام پایانــی ماه صفر با 12  پایگاه  اورژانس در حرم 
رضوی و در شماری از ایســتگاه های استقبال از زائران پیاده، 

پذیرای بیماران بودند.

 درمان در پرتو وقف
دارالشــفاء امام رضــا)ع( از موقوفات دیرینه این آســتان 
مقدس اســت و براساس اسناد تاریخی، قدمت آن به دوران 
صفویــه برمی گردد، یعنی بیش از 500 ســال قدمت دارد. 
ســاختمان امروزی آن هم واقع در ابتدای خیابان شیرازی 
در آذر 1388 افتتاح شــده و در حال حاضر در چهار طبقه 
در بخش هــای مختلف مأمن دردمندانی از اقشــار مختلف 
جامعه اســت. حدود 20هزار برگ ســند تاریخی مربوط به 
دارالشفاء امام رضا)ع(؛ از اســناد مکتوب داروهای مصرفی 
و پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا خدمات کشــیک، نوع 
غذاها و اقالم خریداری شده، در آرشیو اسناد آستان قدس 
رضوی نگهداری می شود. در این میان باید گفت دارالشفاء و 

بیمارستان های وابسته از جمله سرفصل های مهم موقوفاتی 
این آستان مقدس اســت. موقوفاتی که تمامی یا بخشی از 
درآمدشان به این سرفصل اختصاص یافته، دارای 87 واقف 
و 260 رقبه وقفی شــامل مزرعه، قنات، باغ، زمین، منزل، 
سپرده سرمایه گذاری و... در شهرهایی مانند مشهد، چناران، 
قزوین، کرمان، کرج، رفســنجان، ســاری، تبریز، ورامین، 

بیجار، شیراز و... است. 

 مرهمی بر دل دردمندان
نیمکت های فلزی پر اســت از زن و مردهایی که خستگی در 
چهره شــان موج می زند. برخی پشت سر هم سرفه می کنند و 
منتظر نوبت معاینه  پزشک هستند. بعضی دیگر هم به انتظار 
بیمار خود به اتاق تزریقات یا کنترل فشارخون چشم دوخته اند. 
همگی آنان به نیت ســالمتی به دارالشــفاء امام رضا)ع( قدم 
گذاشــته اند تا بتوانند با آرامش خیال به زیارت صحن و سرای 
رضوی بروند. در این بین کم نیستند زائران پیاده ای که سختی 
راه و ســوز سرمای پاییز را به جان خریده اند و به عشق حضور 
در سالروز شــهادت غریب الغربا)ع( در این بارگاه منور از جای 
جای کشــور آمده اند؛ ارادتمندانی که هر کدام با لهجه خاصی 
ســؤال هایی از کارکنان این دارالشفاء می پرسند و آنان نیز با 

صبوری همیشگی پاسخ می دهند.
زنی میانســال وقتی قبض پانســمان می گیرد و از او مبلغی 
دریافت نمی شود، با صدای بلند می گوید: »خدا خیرتان بدهد«. 
زائر همدانی که برای پدر بیمارش نوبت گرفته بود، بیان می کند: 
»برای نخســتین بار است که به دارالشفاء امام رضا)ع( مراجعه 

کرده ام. از اینکه ویزیت پزشک رایگان بود تعجب کردم«.

 ارائه رایگان خدمات 
دکتر ناصر سرگلزایی، مدیر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس 
رضوی اســت. او درباره خدمت رسانی این مؤسسه در روزهای 
گذشته می گوید: خدمات دارالشفاء امام رضا)ع( در بخش های 
پزشــکان عمومی و پرســتاری همچون تزریقات، سرم تراپی، 
کنترل فشار و قند خون در راستای تکریم زائران ایام پایانی ماه 
صفر، از پنجم تا هفتم آبان ماه به صورت رایگان به مراجعان ارائه 
 شد. مدیرعامل مؤسســه درمانی آستان قدس رضوی با اشاره 
به حضور متخصص طب اورژانــس در پایگاه های فوریت های 
پزشکی بارگاه منور امام هشــتم)ع( می گوید: تعداد نیروهای 
مســتقر در پایگاه های  ثابت و شبانه روزی فوریت های پزشکی 
صحن و سرای رضوی مانند پایگاه های صحن انقالب اسالمی، 
صحن آزادی، صحن جمهوری اســالمی، صحن جامع رضوی 
و... نیز در این مدت تقویت شــد. سرگلزایی تأکید می کند: در 
این ایام مرکز فوریت های پزشــکی صحن هدایت حرم مطهر 
رضوی نیز با بهره مندی از تخت های بستری و تخت های ویژه 
اقدامات پزشــکی CPR با تقویت نیروهای خادمیار سالمت 

آماده خدمات رسانی به بیماران اورژانسی بود.

خدمت رایگان در سایه سار مهر رضوی
200 نیروی درمانی و اورژانس مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی در ایام پایانی ماه صفر پذیرای بیماران بودند

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
از جمله مفاهیمی هستند که  نذر  و  وقف 
بزرگ ترین  دارایی های  و  مالی  منابع  پایه 
آستان  یعنی  اسالم  جهان  موقوفاتی  نهاد 
قدس رضوی را تشکیل می دهند و بسیاری 
از عاشقان و دلباختگان امام هشتم حضرت 
اباالحسن الرضا)ع( در اعصار و ادوار مختلف 
تاریخی، بسیاری از اموال و داشته های مادی 
این  به  ارادت  لحاظ  به  را  خود  معنوی  و 
حضرت  مطهر  حرم  وقف  ملکوتی،  آستان 
از  نشان  این  که  کرده اند  ثامن الحجج)ع( 
اخالص و ارادت وصف ناپذیر آنان در این عمل 

خداپسندانه دارد. 
به همین بهانه به ســراغ مدیر مرکز توسعه 
و نظــارت بر نــذورات و موقوفات آســتان 
قدس رضوی رفتیــم و از او درباره برخی از 
پرسش های مطرح در زمینه موقوفات آستان 
قدس رضوی پرسیدیم. علیرضا اسماعیل زاده 
در همان شروع ساعات کار اداری در اتاق کار 
خودش در طبقه فوقانی صحن آزادی حرم 
مطهر امام رضا)ع( پذیرای ما بود و با حوصله 

به پرسش هایمان پاسخ گفت.
 

 آقای اسماعیل زاده! وقف با نذر چه 
تفاوتی دارد؟

وقف حبــس مال و مصرف عایــدی آن در 
اجرای نیت واقف اســت اما در نذر، شخص 
خود را متعهد و ملزم به انجام کاری می کند 
کــه در اصل، تکلیف و الزامــی در قبال آن 
نداشته است. پس با این توضیح در وقف باید 
اصل مال و موجودیت آن حفظ شود و منافع 
و عایدی آن در راه اجرای نیت واقف مصرف 
شــود، اما در نذر اصل تحصیل نذر)نقدی و 
غیرنقدی( مطرح است که در راه اجرای نیت 

ناذر)نذرکننده( مصرف شود.

منابع انجام فعالیت آســتان قدس 
رضوی صرفاً از محل نذورات است؟

نذورات، بخشــی از این منابع را تشــکیل 
می دهند. منابع انجام فعالیت آستان قدس 
رضوی هم از محل عواید موقوفات اســت و 

هم نذورات. 

با توجه به اینکه آستان قدس رضوی 
به عنوان بزرگ تریــن نهاد موقوفاتی 
جهان اسالم مطرح است، آیا تولیت همه 
با متولی آستان  این آستان،  موقوفات 

قدس رضوی است یا خیر؟
تمام منابع انجام فعالیت آستان قدس رضوی 
از محل عواید موقوفات و نذورات است و اینکه 
اداره همه موقوفات برعهده تولیت آســتان 
قدس رضوی باشــد، این گونه نیست، بلکه 
تعیین متولی و ناظر برعهده واقفان اســت 
که در موارد مسئولیت اداره موقوفات آستان 
قدس رضوی مطابق نظر واقف برعهده تولیت 
آســتان قدس قرار می گیرد، اما مواردی هم 
داریم که متولــی موقوفه منصوص از طرف 
واقف اســت و ارتباط ایــن گونه موقوفات با 
آستان قدس رضوی به جهت موقوف علیهم و 

یا ناظر)نظارت کننده( بودن آن است.

عمده موارد مصرف عواید موقوفات 
آستان قدس رضوی در چه زمینه هایی 

است؟
براساس بازنویســی متون موقوفات آستان 
قدس رضوی در ســال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران که به منظور ساماندهی 
و شفاف ســازی مصــرف عوایــد موقوفات 

انجام شد 26 ســرفصل مهم در این زمینه 
شناسایی شد که مواردی مانند: روشنایی و 
سوخت حرم مطهر، دارالشفاء و بیمارستان ها، 
خدام، کفشــداران، دربانان، حفاظ، فراشان 
و مؤذنان، مهمانســرا و اطعام، ســوگواری و 
 روضه خوانی، برگزاری مراسم تعزیه داری برای 
ائمه اطهار)ع(، فقرا و مستمندان، فرش حرم 
مطهر، سادات، طالب و اهل علم، تنظیف و 
تعطیر)عطرافشــانی( حرم مطهر، توسعه و 
تعمیرات بیوتات متبرکه حرم مطهر، برگزاری 
مراسم جشن و ســرور در اعیاد مذهبی و... 
از جمله مواردی به شمار می رود که مطابق 

نیات واقفان مصرف می شود.
ضمناً مصرف عواید برخی از موقوفات آستان 
قدس رضوی برابر وقف نامه هــا و دو طومار 
علیشــاهی و عضدالملک، به جهت مطلق، 
خرج مصالح و مصارف آستان قدس رضوی 
می شــود که این کار براساس برنامه ساالنه 
با تأیید تولیت آســتان قدس رضوی انجام 

می پذیرد.

گفتید که عواید موقوفات به جهت 
آستان  مصارف  و  مصالح  مطلق، خرج 
قدس می شود. این مصالح براساس چه 

اصول و قواعدی تعیین می شود؟
مطابق اسناد موجود در سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در 
اعصار و دوره های خیلی قبل )حدود ســال 
1208 هجری قمری(، حتی پیش از آنکه در 
کشور ایران نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی 
وجود داشــته باشد، آســتان قدس رضوی 
دارای نظام تنظیم بودجه موقوفاتی بوده که 
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران این نظام همراه با توســعه سازمانی و 
اداری و با علم و دانش روز همراه شده و نظام 
بودجه نویسی آســتان قدس رضوی به طور 

بسیار منظم توسعه یافته است. 
هر ساله پیش از پایان سال، برای سال آینده، 
براساس برنامه های اجرایی و عواید موقوفات، 
گزارش بودجه جامع آستان قدس رضوی در 
یک فرایند کامل در ستاد بودجه آستان قدس 
رضوی تدوین و در نهایت پس از تأیید تولیت 
آستان قدس رضوی در هیئت محترم امنای 
این نهاد مقدس برای اجرا ابالغ می شــود. بر 
همین اســاس، تمامی فعالیت های آستان 
قدس رضوی در چارچوب بودجه  بندی فوق 
که یک نظام بودجــه عملیاتی و مبتنی بر 
برنامه های مشــخص، روشن و مطابق نیات 

واقفان و فصول 26 گانه است، انجام می پذیرد.

 در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران)یعنی در 40 ساله اخیر( 
توسعه ها و فعالیت های زیادی در موارد 
مختلف مانند توسعه حرم مطهر، توسعه 
در بخش های درمان و بهداشت، آموزش، 
عمرانی و... انجام شده است، آیا منابع و 
بودجه این فعالیت ها در همان چارچوب 

بودجه نویسی مزبور تعیین شده است؟
اســالمی،  موفــق  مدیریــت  ســایه  در 
فعالیت های زیادی در چارچوب برنامه ریزی 
و بودجــه مصوب ســاالنه آســتان قدس 
رضوی انجام شــده و تمامی فعالیت های 
مزبور منابــع آن از محل عواید موقوفات و 
نذورات تأمین شــده و مطابق قانون وقف 
مندرج در قانون مدنی، دارایی های ایجادی 
از محــل عواید موقوفــات در حکم وقف 
است و به دو قســمت تقسیم می شود که 
عبارتنــد از موقوفــات انتفاعی و منفعتی. 
دانشــگاه ها،  مانند:  انتفاعــی  موقوفــات 
مدارس، بیمارســتان، فضای ملکوتی حرم 
مطهر و مؤسســه های فرهنگــی و... که از 
اصل موقوفه بهره  برداری می شود، ولی در 
موقوفــات منفعتی از عوایــد آن موقوفات 
اســتفاده می شــود ماننــد: شــرکت ها و 
مؤسسه های اقتصادی ایجاد شده در آستان 

قدس رضوی.

 اما برخی از امالک و اراضی موقوفه 
آستان قدس رضوی در اختیار دستگاه ها 
و سازمان های دولتی است. حقوق این 

موقوفات چگونه استیفا می شود؟ 
از پیش از انقالب اســالمی ایــران برخی از 
دستگاه های اجرایی، امالک و اراضی موقوفه 
 آســتان قدس رضوی را در اختیار گرفته و 
در آن مستحدثات ایجاد کرده اند که پس از 
پیروزی انقالب اســالمی ایران در دو مرحله 
در ســال های 1388 و 139۴ توافقاتــی با 
دولت های محترم جمهوری اســالمی ایران 
انجام شــد و طی این توافقات، تکلیف عمده 
ایــن امالک و اراضی موقوفــه که در اختیار 
دستگاه های دولتی است با تنظیم صورتجلسه 
با هر دستگاه مشخص و تعیین تکلیف شد 
بــه گونه ای که حق تقدیمــی این امالک و 
اراضی براساس گزارش های کارشناسی، در 
سال گذشــته حدود 800 میلیارد تومان با 
دولت جمهوری اسالمی ایران تسویه شد و 

اقدامات برای تســویه مابقی 
مبالــغ مطالبــه از دولت در 
دست اجراست و آنچه مهم 
اســت این مطلب است که 
با همکاری سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و دستگاه های اجرایی 
تعیین تکلیف عمده امالک و 
اراضی موقوفه آستان قدس 
رضوی در اختیار دستگاه های 
دولتی به طور شفاف و روشن 
در حال انجام است و در این 
زمینه دولت هــم همکاری 
خوبی با این آستان ملکوتی 

داشته است.

با   در حــال حاضر و 
زائران  نیازهای  به  توجه 
چه زمینه هــا و مواردی 
جدید  وقف هــای  برای 

وجود دارد؟
 بر اســاس حکم صــادره از 
ســوی رهبر معظم انقالب 
در انتصــاب تولیت فعلی و 
سابق آســتان قدس رضوی 
و براســاس نیــات واقفان، 
سمت و ســوی روشن تری 

برای فعالیت های آستان قدس رضوی ارائه 
و تعریف شده اســت. به گونه ای که واقفان 
محترم بیشــتر نیات خود در زمینه وقف را 
در جهت منشــور مشخص شــده از سوی 
رهبر معظم انقالب در انتصاب تولیت فعلی 
و سابق معطوف کرده اند که مواردی مانند: 
فعالیت های فرهنگی در حرم مطهر رضوی و 
استان ها، توجه به مجاوران و زائران )به ویژه 
محرومان و مستضعفان(، توسعه فعالیت های 
عمرانــی، افزایــش مجتمع هــای رفاهی 
بین راهی، توســعه فعالیت های مهمانسرای 
آستان قدس رضوی، توسعه فضاهای زیارتی 
و حفظ میراث فرهنگی حــرم مطهر و... از 
جمله مواردی اســت که واقفان جدید مورد 
عنایت و توجه بیشتری قرار می دهند؛ همت 
و تالش مدیریت عالی آستان قدس رضوی 
و همه مدیران و مسئوالن این نهاد مقدس 
حفظ و نگهداری موقوفات متعلق به آستان 
ملکوتی حضرت رضا)ع( و اجرای دقیق نیات 
واقفان مطابق متــون وقف نامه ها و موازین 

شرعی و قانونی است.

پیش از انقالب 
برخی از 

دستگاه های 
اجرایی، امالک 

و اراضی موقوفه 
 آستان قدس را 

در اختیار گرفتند 
که پس از پیروزی 

انقالب اسالمی 
ایران در توافق با 
دولت  این امالک 

و اراضی تعیین 
تکلیف شدند

بــــــــرش

مدیر مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات این نهاد مقدس به این پرسش پاسخ داد

آستان قدس رضوی دقیق ترین نظام موقوفاتی را دارد؟
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سیاست های تشویقی جدید 
برای حافظان قرآن

فارس: دبیر ستاد حفظ قرآن سازمان اوقاف و 
امور خیریه از اعمال سیاست های تشویقی برای 
حافظان قرآن خبر داد و گفت: امسال کسانی 
که در آزمون حفظ پنج جزء قرآن موفق باشند 
بدون محدودیت مبلغ 500 هزار تومان دریافت 
می کنند.حجت االسالم علی مقنی با بیان اینکه 
هجدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت 
بهمن  ۱۳۹۸ برگزار می شــود، گفت: یکی از 
ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآنی، تعمیم و 
 تعمیق مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت)ع( 
در میان آحاد جامعه است که از طریق ارتباط 
و انس هرچه بیشــتر با مضامیــن آیات کالم 
وحــی و آموزه های گهربار عتــرت در جامعه 
محقق می شود.دبیر ستاد حفظ قرآن ادامه داد: 
حمایت از برنامه های آموزشی برای تحقق این 
هدف و تالش برای کارآمدی و اثربخشی هرچه 
بیشتر این برنامه ها از مأموریت های راهبردی 
معاونت قرآن و عترت است. برگزاری منظم و 
ساالنه آزمون های سراسری قرآن و عترت یکی 
از اقدامات مهم، الزم و تأثیرگذار در این زمینه 
است که در کنار ســایر حمایت های مادی و 
معنوی از جمله فعالیت ها و برنامه های آموزشی 
مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور و با هدف 
حمایت و بسترسازی هرچه مطلوب تر آموزش 
مفاهیم قرآن و معارف اهل بیت)ع( در سراسر 
کشور انجام می پذیرد.وی با اشاره به اینکه این 
آزمــون در چهار گروه امتحانی و ۱5 رشــته 
برگزار می شود، گفت: این آزمون در چهار گروه 
ترجمه و مفاهیم قــرآن، معارف اهل بیت)ع(، 
حفظ قرآن کریم و آموزش های الکترونیک در 

دی و بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود.
حجت االســالم مقنی در ادامه گفت: ســتاد 
راهبری حفظ قرآن کریم که امسال در سازمان 
اوقاف و امور خیریه مســتقر است به عزیزانی 
که پنج جزء از قرآن کریم را حفظ کرده اند به 
شرطی که آن پنج جزء را در آزمون سراسری 
سال ۹۶ و ۹۷ قبول نشده باشند یا پنج جزء به 
محفوظات قبلی شان اضافه کرده اند و عالوه بر 
آزمون کتبی ارشاد در آزمون شفاهی اوقاف هم 
که اسفند ماه برگزار می شود حد نصاب را کسب 
کنند، بدون قرعه کشی مبلغ 500 هزار تومان 
پرداخت می کند. این امور را در شیوه نامه طرح 
تشویق حافظان و آزمون شفاهی درج کرده ایم.

خبر

سنای فرانسه، در حال بررسی الیحه ای 
است که مادران را مجبور به برداشتن 

حجاب در مدارس می کند
حمله غرب به آزادی

معارف: مجلس سنای فرانسه، کشوری که خود را 
مهد آزادی می داند، در حال بررسی الیحه ای است 
که مادران مسلمان را موظف می کند حجاب خود را 
در مکان هایی مانند مدارس بردارند. به گفته ناظران 
سیاسی، الیحه ممنوعیت داشتن حجاب مادران در 
مدارس شانس کمی برای تصویب در مجلس سفال 
)مجمع ملی( و تبدیل شــدن به قانون دارد. پیش 
از این در ســال ۲005 طبق قانون مجلس فرانسه، 
دانش آموزان از داشــتن حجاب در کالس مدارس 
منع شدند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این 
الیحه در حالی روز سه شنبه مورد بررسی قرار گرفت 
که هفته های گذشــته چالش و اختالفات فراوانی 
میان سیاستمداران بر سر حجاب زنان مسلمان در 
فرانسه وجود داشت.»ژان میشل بالنکر« وزیر آموزش 
و پرورش دولت پاریس به سناتورها گفت: هر قانونی 
که منتهی به ممنوعیت حجاب در مدارس شــود، 
نتیجه ای نخواهد داشت.در هفته های گذشته »ژولین 
اودول« یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه فیلمی از 
برخورد خود با یک زن مسلمان و محجبه را همراه 
با دانش آموزان مدرسه در توییتر منتشر کرد که وی 
قصد داشته او را وادار به کشف حجاب کند.برخورد 
اهانت آمیز این نماینده فرانسوی با زن محجبه ای که 
پســرش و دیگر دانش آموزان را برای رفتن به سفر 
علمی همراهی می کرد، موجی از خشم و نگرانی در 
میان مسلمانان این کشور برانگیخته است.در همین 
زمینه جمعی ۹0 نفره از شــخصیت های مختلف 
فرهنگی، علمی، اجتماعی و هنری فرانسه با انتشار 
نامه ای سرگشــاده به مکرون خواستار اقدام فوری 
دولت در محکومیت »تعرض« نماینده راست گرا به 
یک زن محجبه شــدند.امضاکنندگان این نامه که 
در روزنامه لوموند منتشر شــد، خطاب به مکرون 
اعالم کردند: »ما از دولت و رئیس جمهوری فرانسه 
می خواهیم هر چه سریع تر برخورد با زن محجبه ای 
که در مقابل چشمان فرزندش مورد اهانت قرار گرفته 
را به صورت صریح و آشــکار محکوم کنند«.در این 
نامه سرگشاده همچنین از مسئوالن دولت فرانسه 
خواسته شــده قاطعانه بگویند »زن های مسلمان با 
حجاب یا بدون حجاب و مسلمانان همگی جایگاه 
خود را در جامعه دارند«.این نامه همچنین برچسب 
زدن، طرد و تمسخر کردن شهروندان مسلمان را به 
دلیل عمل به دستورات دینی خود، محکوم می کند و 

خواستار مقابله با این گونه رفتارها شده است.

معارف: ماه ربیع االول آغاز شــده اســت و طبیعی است مجالس 
عزاداری ســید و ساالر شــهیدان که در محرم و صفر هر روز بر پا 
می شــد، شاید در هفته ها و مناســبت های دیگری برگزار شود. از 
 ســوی دیگر مجالس شادی همزمان با سالروز میالد پیامبر اکرم و 
ائمه اطهار)ع( و اعیاد دینی سبب می شود محبان اهل بیت)ع( دور 
هم جمع شوند و محبت خود به اهل بیت)ع( را ابراز و معرفت خود 
را بیشــتر کنند. اینکه جوانان و نوجوانان در هیئت های هفتگی با 
خواندن زیارت عاشورا، دعای توسل، کمیل و ندبه ارتباط همیشگی 
خود را با خاندان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( حفظ کنند یعنی 

رونق و جان گرفتن دوباره جلسات دینی خانگی.

مزیت جلسات دینی خانگی
در اینکه جلسات دینی خانگی مزیت و برکات زیادی دارد، تردیدی 
وجود ندارد. از جمله در روایتی آمده است جبرئیل از طرف خدا بر 
پیامبر)ص( نازل شد و سخن خداوند را در مورد ثواب هزینه کردن 
در راه عزاداری امام حســین)ع( بیان کرد؛ جبرئیل امین از ســوی 
پروردگار جلیل هبوط کرد و گفت: ای محمد، خدای علی اعلی به 
تو سالم می رساند و تو را درود و اکرام مخصوص می گرداند و به تو 
می فرماید: هر کس در راه عزا و زیارت حسین بن علی)ع( به مقدار 
درهمی انفاق کند، مالئکه در آنچه انفاق کرده است تا روز قیامت با 
او دادوستد می کنند و به ازای هر درهم ۷0 حسنه به وی می دهند 

و خداوند برای او قصری در بهشت بنا خواهد کرد.
این گونه مجالس عزاداری عالوه بر آن، سبب شکل گیری و تقویت 
روابط میان افراد نیز می شود؛ به ویژه در محله های آپارتمانی که زمینه 
آشنایی کمتر اســت، با قرار گرفتن در این گونه مراسم، شناخت و 
همدلی بیشــتری میان همسایه ها به وجود می آید. از دیگر برکات 
برگــزاری روضه ها و مجالس دینی خانگی این اســت که مردم به 
راحتی می توانند پرسش های دینی و دغدغه های فردی و اجتماعی 
خود را با روحانی مراسم به اشتراک بگذارند و بازخوردهای مناسبی 

را دریافت کنند.

آیا برپایی مجالس اهل بیت)ع( در منزل ثواب ویژه دارد؟ 
در تشویق و دعوت به برپایی اجتماعات دینی و مجالس ذکر و احیای 
یاد و خاطره اهل بیت)ع( در هر مکان از جمله خانه های شــخصی 
سفارش های فراوانی شده تا به دنبال آن در چنین مجالس و محافلی، 

معارف دینی و ویژگی های ائمه)ع( و شهدا بیان شود. 
به عنوان نمونه َخیَثمه گوید: پیش امام باقر)ع( آمدم تا با او وداع کنم. 
فرمود: »ای خیثمه! هر کس از دوستان ما را می بینی سالم برسان 
و آن ها را به تقوای خدای بزرگ ســفارش کن و اینکه توانگرشان 
بر فقیرشــان توجه کند و قویشان بر ضعیف و زنده آن ها بر جنازه 
میتشــان حاضر شــوند و در خانه ها به مالقات یکدیگر روند؛ زیرا 

مالقات آن ها با یکدیگر موجب زنده ساختن امر ماست، خدا رحمت 
کنــد بنده ای را که امر ما را زنده دارد« و در جای دیگر امام باقر)ع( 

فرمود: »خدا ببخشد بنده ای را که نام ما را زنده بدارد«.
در جای دیگری نیز امام باقر)ع( به میسر فرمود: »آیا شما خلوت و 
گفت وگو می کنید و هر چه خواهید می گویید؟ میســر گفت: آری 
به خدا که ما خلوت می کنیم و گفت وگو نموده هر چه خواهیم ]از 
مختصات شیعه[ می گوییم، فرمود: »همانا به خدا من دوست دارم 
که در بعضی از آن مجالس با شما باشم، همانا به خدا که من بوی 
شما و نسیم شما )عقاید و اقوال شما( را دوست دارم و شمایید که 
دین خدا و دین مالئکه او را دارید، پس مرا ]به شــفاعت و کفالت 

خود[ با پرهیز از حرام و کوشش در طاعات کمک کنید«.

مکانی برای تقویت روحیه اعتماد به نفس کودکان
همچنین حضور فرزندان در این گونه مراســم، ســبب می شود از 
همان دوره کودکی، گرایش های دینی پیدا کرده و یاد بگیرند چگونه 
با اولیای الهی ارتباط برقرار کننــد. به عالوه، کودکان با کمک در 
برگزاری این مراســم در لذت پذیرایی از میهمانان شریک شده و 

روحیه مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در آن ها تقویت می شود.

باخبر شدن از مشکالت و گرفتاری های دوستان و آشنایان
در این زمانه کمتر کســی از احوال زندگی دوستان و آشنایان خود 
باخبر اســت. مجالس و روضه های خانگی فرصت خوبی است تا از 

مشــکالت و گرفتاری های اطرافیانمان باخبر شــویم و قدمی هر 
چند کوچک بــرای رفع آن گرفتاری برداریم. یکی از ســنت های 
خوب در همین زمینه ایجاد صندوق قرض الحسنه در بعضی از این 
مجالس است. صندوقی که می تواند گرفتاری های مالی و معیشتی 
شــرکت کنندگان در روضه ها را برطرف کند. در این عصری که با 
رشــد فناوری، عمق ارتباطات جامعه بشــری کم شــده، مجالس 
دینی و روضه های خانگی فرصت خوبی است که افراد از مشکالت 
و گرفتاری های همدیگر مطلع شــوند و قدمی هر چند کوچک در 
برطرف کردن گرفتاری های دیگران بردارند. امام رضا)ع( درباره ثواب 
گره  گشــایی از کار مؤمن، فرمود: »َمْن َفرََّج َعْن ُمْؤِمٍن َفرََّج الَلُ َعْن 
َقلِْبِه یْوَم الِْقیاَمة«؛ هر کس گره از کار مؤمنی بگشاید )و غمی را از او 
بزداید( خداوند هم در قیامت، کار بسته او را می گشاید )و اندوهش را 
می زداید(.البته غم زدایی از مؤمن، گاهی به کمک مالی است، گاهی 
به همدردی زبانی است، گاهی به رفع ظلم از او، گاهی ادای بدهکاری 
یا تأمین مسکن؛ حتی گوش دادن به درد دل های مؤمن مایه شادی 
او ست. بهتر است در مقابل شکایت ها و ناله های مؤمنان سنگ صبور 

باشیم و با کمک به بندگان خدا در دنیا، آخرت خود را آباد کنیم.

روضه های خانگی موجب طول عمر و ازدیاد روزی می شود
مجالس و روضه های خانگی ســبب طول عمر و زیاد شدن رزق و 
روزی صاحبخانه می شــود. در روایات آمده است پیامبر اکرم)ص( 
فرمودند: »خانه ای که در آن قرآن زیاد تالوت شــود، خیر و برکتش 

زیاد می شــود و اهل خانه در وسعت قرار می گیرند و آن خانه برای 
اهل آســمان می درخشد، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین 
می درخشــند«. عالوه بر اینکــه این مجالس با تــالوت قرآن آغاز 
می شــود، یاد اهل بیت)ع( هم مصداق یاد خداست و مشمول این 

حدیث قرار می گیرد.

روضه های خانگی را فراموش نکنیم
در سال های گذشته اصناف و نهادهای مختلف، هیئت هایی تشکیل 
دادند که به تدریج بزرگ و اسم و رسم دار شدند. کم کم این هیئت ها 
محل حضور سخنران و مداح هایی شده و پس از مدتی به نماد آن 

هیئت و جوان ترها به پامنبری آن ها تبدیل شدند.
از آن طرف هیئت های خانگی به ســبک سنتی 
خــود ادامــه دادند و به خاطر در چشــم نبودن 
سطح روضه خوان ها افت کردند. افت سطح سواد 
روضه خوان ها، روضه های خانگی را دچار مشکالتی 
مثل سطحی نگری در بیان مسائل دینی، خرافات 
و مباحث بی ســند کرد. به همین خاطر بیشتر 
جوان ترها از دوروبــر روضه های خانگی پراکنده 
شــدند و این میــراث بزرگ البــه الی هیاهوی 
هیئت های بزرگ کمرنگ و کمرنگ تر شــد.این 
روزها بیشــتر آن هایی که به »بچه هیئتی« بودن  
می شناسیمشــان، از منابع مختلف دنبال برنامه 
هیئت های مشــهور یا حضور فالن مداح بزرگ 
در مراسم  شهر هســتند. روضه خوان های بزرگ 
هم گویا هیئت های خانگی را فراموش کرده اند و 

یادشان رفته که این صدای روضه چقدر برای چاردیواری های خانه ای 
که قرار است نسل بعدی را پرورش دهد الزم است؛ برای مادرانی که 
قرار است عشق حســین)ع( را با شیر به فرزند خود بدهند و برای 
کوچه پسکوچه های شــهر که از پنجره هر خانه اش صدای محزون 

»بابی انت و امی« بپیچد توی آسمان.

روضه های خانگی را می توان بی تکلف برگزار کرد
اگر تنها دلیلتان برای برگزار نکردن روضه خانگی خرج و مخارج  این 
مراسم است، الزم نیست نگران باشید. می توانید تنها با چای و قند 
از میهمانــان پذیرایی کنید. عالوه بر این حتماً اصراری به برگزاری 
روضه هایی با جمعیت زیاد نداشته باشید، روضه خانگی حتی می تواند 
فقط با حضور اعضای خانواده برگزار شود. مهم نیت و برگزاری یک 
مراسم بی تکلف اســت.آیت الل قاضی)ره( در این باره فرمودند: »در 
عزاداری و زیارت حضرت سیدالشــهدا)ع( مسامحه ننمایید، روضه 
هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر هفتگی 

هم نشد دهه اول محرم ترک نشود«.

محرم و صفر تمام شد و محبت به اهل بیتb همیشگی است

رونق جلسات دینی خانگی پس از ماه صفر

رونمایی از سه قرآن نفیس کتابت شده هنرمند ایرانی مهر: سه قرآن کتابت شده توسط سید علی اصغر موسویان، هنرمند ایرانی ظهر دیروز و در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا توسط آیت اهلل جوادی آملی رونمایی شد. سید علی اصغر موسویان درباره ویژگی های 
این سه اثر گفت: این سه اثر، بیست و هشتمین، بیست و نهمین و سی امین اثر هنری اینجانب است که توسط آیت اهلل جوادی آملی رونمایی شد. وی افزود: در یکی از آثار، کل قرآن در برگه آچار و با خودکار و خط شکسته نستعلیق در ۲۵۰ صفحه کتابت شده است، اثر دیگر، قرآنی با 

ترکیبی از خط نسخ و ریحان است و اثر سوم هم که فلزی است و کل قرآن در آن حک شده است.

معرفی ویژگی های اسالم؛ عنوان این هفته برنامه »درس هایی از قرآن«  معارف: برنامه »درس هایی از قرآن« این هفته با موضوع ویژگی های بهترین دین پخش می شود. حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، در برنامه این هفته »درس هایی از قرآن« درباره عقالنی 
بودن اصول دین، جامع بودن تعالیم دین اسالم و جامعیت نماز به عنوان یک دستور عادی صحبت می کند. وی در این برنامه که امروز ساعت ۱۸:۲۰ پخش می شود، تکالیف دینی را به میزان توان انسان معرفی می کند. توضیح درباره اجتهاد در دین برای فهم نیازهای امروز و دستورات 

امامان برای خمس و زکات به تناسب شرایط جامعه از دیگر بخش های برنامه این هفته »درس هایی از قرآن« است. »درس هایی از قرآن« کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که به تهیه کنندگی محمود متوسل پنجشنبه ها پخش می شود.

خبر

حضور فرزندان در 
مراسم مذهبی، 

سبب می شود از 
همان دوره کودکی، 

گرایش های دینی 
پیدا کرده و یاد 

بگیرند چگونه با 
اولیای الهی ارتباط 

برقرار کنند

بــــــرش

  وقف از ایران تا اروپا

سنتی که ثروت را در جامعه به گردش درمی آورد

عزت جوادی: خیلی از افراد در طول زندگی به این فکر می کنند 
کــه چطور می توانند برای افرادی کــه با آن ها زندگی می کنند یا 
حتی کل جامعه، کاری کنند و گرهی از مشکالتشان باز کنند. این 
دغدغه بیش از همه برای افرادی مطرح می شود که در زندگی به 
جایی می رسند، شخص موفقی می شوند، ثروتی بدست می آورند 
یا جایگاه اجتماعی ویژه ای پیدا می کنند. خالصه هر کسی به این 
فکر می کند چه کاری می تواند انجام دهد تا بیشترین منفعت را به 
مردم برساند و اینکه چطور می شود کار را ماندگار کرد تا منفعتش 

سال ها به مردم برسد.
الگوی معیشــت اسالم یک سازوکار ویژه برای این مسئله طراحی 
کرده اســت. وقف، قراردادی است که بر اساس آن شخص بخشی 
از مــال و دارایــی خود را حبس کرده و منفعــت حاصل از آن را 
به دیگران واگذار می کند. به طور مثال حضرت علی)ع( موقوفات 
بسیاری داشتند شامل مزارع، نخلستان ها و چاه های آب متعددی 
که هنوز هم با گذشــت قرن ها پابرجاست مانند چاه های آبی که 
امروزه به نام ایشان در مدینه وجود دارد. برمبنای قواعد وقف، مال 
وقف شــده را نمی توان فروخت، اجاره داد یا به ارث گذاشــت؛ به 
عبارتی نمی شــود هیچ دخل و تصرفی در آن کرد و استفاده از آن 
فقط به شــکلی که واقف مشــخص کرده امکان پذیر است. اما در 
یک نگاه کالن، وقف چه نقشی می تواند در الگوی معیشت داشته 
باشد؟ یک الگوی معیشت باید بتواند ثروت را در جامعه به خوبی 
به گــردش دربیاورد. گردش ثروت روش هــای مختلفی دارد که 
ساده ترین آن شکل خرید و فروش است. اما اگر با تجمیع غیرعادی 
ثروت، اختالف طبقاتی به وجود بیاید و طبقات پایین جامعه قدرت 
خرید خود را از دست بدهند، گردش عمودی ثروت، یعنی گردش 

بین طبقات جامعه متوقف شده و جامعه دچار بحران می شود.
وقف در الگوی معیشــت اسالم، ســازوکاری است که می تواند به 
گردش ثروت در جامعه ســرعت بدهد. وقتی ثروتمندی در یک 
لحظــه بخش قابل توجهی از ثروت خــود را برای منافع عمومی 

وقف می کند بدون نیاز به ســازوکارهای معمول، ثروتش به همه 
جامعه منتقل می شــود. حاال اگر دیگر ثروتمندان هم این رویه را 
دنبال کنند ثروت در جامعه به طور متوازن توزیع می شــود. البته 
هوشــمندانه بودن وقف می تواند تأثیر آن را دو چندان کند. اینکه 
چه چیزی برای چه کاری وقف شــود پرسشی است که نهاد وقف 

می تواند بهترین پاسخ را برای آن داشته باشد.
این نهاد عالوه بر انجام امور جاری وقف می تواند با شناخت دقیق 
نیازهای جامعه، جریان وقف را به سمت تأمین آن ها هدایت کند 
و زمینه ساز پیشرفت جامعه باشد. یکی از پایه های اصلی پیشرفت، 
تجمیع منابع به صورت پایدار است که وقف می تواند به خوبی آن 

را عملی کند.
البته در الگوی معیشت غرب هم چیزی شبیه به وقف وجود دارد که 
به آن اندومنت می گویند. اما از موقوفه کارنگی گرفته تا بنیادهایی 
که امروزه به دست افراد صاحبنامی مثل بیل کلینتون و بیل گیتس 
تشکیل شــده اند عمالً وقف منابع اَبَر طبقه و نظام سلطه اند. مثاًل 
بنیاد بیل گیتس به دنبال کاهش ۱0تا۱5 درصدی جمعیت جهان 

است تا بخش بیشتری از منابع جهان سهم غرب شود.
اما در مقابل نهاد وقف در اســالم و ایران همواره در خدمت عموم 
مردم است. در یک بررسی تاریخی می شود موقوفات بسیار زیادی 
را در شــهرهای ایران پیدا کرد. موقوفاتــی مانند آب انبار، قنات، 
کاروانسرا، حمام، مدارس دینی، مسجد و بازار که همه برای تأمین 
نیازهای ضروری مردم وقف شــده اند و زمینه پیشــرفت پایدار را 
فراهم کرده اند. البته این روند امروز هم ادامه دارد که باید به صورت 
هوشمندانه و متناسب با نیازمندی های حال و آینده هدایت شود. 
فراتر از تمام این ها، منابع حاصل از وقف بســیار با برکت هستند، 
چرا که فرد به دنبال کسب رضایت خداوند، مالکیت خود را نسبت 
به مال وقف شــده نادیده می گیرد و اولویت را به مالکیت خداوند 
می دهد؛ خداوند هــم ضامن بقای موقوفه و تداوم منفعتش برای 

جامعه می شود و به آن برکت می دهد.

خط اندیشه

  وقف تنها مربوط به دوره های گذشته نیست و امروزه کارکرد های فراوانی دارد

چرا وقف کنیم؟

معارف: بیایید از یک زاویه دیگر به موضــوع وقف نگاه کنیم؛ اینکه 
سیســتم های اجتماعی و اقتصادی کدام کشــور می تواند راهگشای 
پیشرفت کشــور ما باشد؟ یادتان هســت یک روزی می گفتند ایران 
باید راه ژاپــن را برود و عده ای دیگر می گفتند نه، راه آمریکا یا اروپا را 
برود؟ اما واقعیت این اســت که برای پیشرفت کشور راه هیچ فرهنگ 
و کشــور دیگری را نباید در پیش گرفت. هیچ نســخه غریبه ای ما را 
درمان نمی کند اال نســخه ای که برای خود ما پیچیده شده باشد. به 
عبارت ساده تر از ظرفیت ها و داشته های خودمان باید استفاده کنیم. 
حاال برگردیم به ســؤال اول؛ به نظر شما امروزه وقف کارکردهایی که 
در گذشته داشته را از دست داده است؟ در جواب باید گفت اول اینکه 
میزان وقف های جدید بسیار زیاد است و ممکن است من و شما از آن 
خبر نداشته باشیم و دوم اگر هم فرض را بر این بگیریم که وقف کردن 
به اندازه رشد جمعیت کشور رشد نداشته است، پس این ضرورت بیشتر 
نمایان می شود که باید فرهنگ سازی فراوانی انجام شود. اگر هم پرسش 
برخی این باشد که چرا بر این سنت قدیمی این قدر اصرار وجود دارد و 
چرا یک دهه در سال را به نام وقف نام گذاری کرده اند، جواب را باید در 
همان موضوع الگوی پیشرفت کشور جست وجو کرد. وقف یک سیستم 
کامالً بومی، متناسب با فرهنگ و باورهای مردمی است و اثر آن بسیار 
ماندگارتر از هر الگوی دیگری اســت و آثاری دارد که برخی از آن ها در 

این نوشتار ذکر شده است.

 نفع فردی
تزکیه نفس و پاالیش درون واقف

از بین رفتن روحیه مال اندوزی و دنیاطلبی
اعتالی فرد به مراتب ارزشمند انسانی و معنوی

جلب خشنودی پروردگار و بسته نشدن پرونده عمل خیر
وسیله  محبوبیت

وسیله نشر فرهنگ
نوع دوستی و حل کردن مشکالت

نشانه  ایمان به معاد
شرکت در اعمال دیگران

انفاق بی منت

 نفع اجتماعی
۱- رفع کمبودها و نواقص مالی و فقرزدایی
- مشارکت ثروتمندان و کمک به بینوایان

- تسهیل ازدواج
- تأمین مسکن مناسب

- ایجاد کارآفرینی و اشتغال
- اصالح ساختار اقتصادی جامعه

- ایجاد توازن اقتصادی، رفع فاصله های طبقاتی و تعدیل ثروت
- ایجاد عدالت اجتماعي

۲- استقالل و توسعه اقتصادي مبتني بر موازین اسالمي
- کارآفرینی و اشتغال

- تأمین بهداشت و سالمتی
- گسترش عدالت به سود نیازمندان جامعه

- عمران و آبادانی
۳- پشــتیبانی از نظام تعلیم و تربیت و گســترش علــوم و فنون

4- رشد تولید ملی
- حفظ اموال و دارایی ها 

- توزیع عادالنه درآمد ملی
5- کارآفرینی و توسعه پایدار
۶- تأمین بهداشت و درمان

۷- رونق گردشگری و ایجاد رقابت سالم و مفید
۸- ایجاد ارتباط سالم در جامعه و ایجاد فرهنگ صحیح

۹- ایجاد و توسعه فضاهای علمی و حوزوی
۱0- بقای پایگاه های عبادتی، پاسداشت شعائر دینی و نشر معارف 

اسالمی

نگاه نو
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 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل 
بین المللی کاال گذر پارس شرکت با 

مسئولیت محدود به شماره ثبت 45278                                           
و شناسه ملی 10380611905

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1398,07,20 و نامه شماره تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : -کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضای منفرد آقای سبحان خادم زاده 
رئی��س هیئت مدیره ب��ه همراه مهر ش��رکت و 
ی��ا امضای مش��ترک خانم س��یما نوروزیان نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه ملکی مدیر 

عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)643087(

,ع
98
09
70
9

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روستائی وحدت 
هفت چهارده شرکت تعاونی به شماره ثبت 44 

و شناسه ملی 10380009777
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
ش��ماره  ونام��ه   1397,06,03 م��ورخ  س��الیانه 
تع��اون  اداره   1397,09,29 م��ورخ   556,1256
کارورف��اه اجتماعی خ��واف تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -ترازنامه و حس��اب س��ود وزیان سال 
مال��ی 1396 ب��ه تصوی��ب رس��ید -2 اس��ماعیل 
قوام��ی رودی 0769869009 رمضانعل��ی دهقان 
حس��ین آب��ادی 0768904900 بس��مت ب��ازرس 

شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف 

)643089(
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 آگهی تغییرات شرکت نیان الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9533 و شناسه ملی 10862039106
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - خانم فاطمه سیس��تانی به ش��ماره ملی 
0053891996 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2. آقای محمدعلی چمنیان به ش��ماره ملی 0933069529 به س��مت نایب رئیس هیئت 
مدی��ره و مدیرعامل 3. خانم س��میه پرهیزکار کهنه اوغاز به ش��ماره ملی 0943092612 بعنوان عض��و هیئت مدیره 2 - کلیه اوراق 
واس��نادبهادار و تعهد آور رس��می و بانکی به امضا مش��ترک مدیرعامل)آقای محمدعلی چمنیان( ویکی از اعضا هیئت مدیره و مهر 

شرکت و در غیاب مدیرعامل، دونفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )643115(
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 آگهی تغییرات شرکت صنایع پروتئینی توس سویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18187 و شناسه ملی 10380337501
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 1398,06,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای محمد علی                            
حس��ن زاده قرائی به شماره ملی 0702224340 خانم نازی حس��ن زاده قرائی به شماره ملی 0933668287 آقای مصطفی مظاهری 
طهرانی به ش��ماره ملی 4320660579 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. خانم زهرا بهزاد 
به ش��ماره ملی 0939260883به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر قندی به ش��ماره ملی 0072552891 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )643117(
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آگهی تغییرات موسسه سالمتی سروش عالمان اندیشه به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10980193800
 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,18 ونامه ش��ماره 920,98,535 مورخ 1398,03,18 اداره بهزیستی شهرستان 
درگز تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��کینه صفائیان به ش��ماره ملی 0779603990 به س��مت رئیس هیئت مدیره و کتایون خدادادی 
به ش��ماره ملی 0779858654 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و کاوه خدادادی س��عدآبادی 0770028926 به سمت خزانه دار 
برای مدت 3 س��ال انتخاب گردیدند. س��کینه صفائیان به شماره ملی 0779603990 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. تمامی اسناد و اورق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل سکینه صفائیان و نائب رئیس کتایون خدادادی همراه 

با مهر موسسه خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری درگز )643132(
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آگهی تغییرات موسسه درمانی آستان 
قدس رضوی به شماره ثبت 352                                           

و شناسه ملی 10380055094
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1398,05,23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : موسسه حسابرس��ی مفید راهبر با 
شناس��ه مل��ی 10861836531 بعن��وان بازرس 
قانون��ی ب��رای س��ال مال��ی 1398,12,29 انتخاب 
گردید. صورتهای مالی منتهی به 1397,12,29 به 
تصویب رسید . روزنامه قدس بعنوان روزنامه 
کثیراالنتش��ار جه��ت درج آگهی های موسس��ه 

برای سال مالی 1398 تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
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 آگهی تغییرات شرکت مدیریت 
هوشمند خدمات یکپارچه شفق شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 61349 و                                              
شناسه ملی 14006741320

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
 -  : اتخ��اذ ش��د  ذی��ل  1398,07,01 تصمیم��ات 
محل ش��رکت به آدرس اس��تان خراسان رضوی 
، شهرس��تان مش��هد ، بخ��ش مرک��زی ، ش��هر 
مش��هد، محل��ه رضاش��هر ، خیاب��ان ش��هیدامیر 
معزی]فکوری92[ ، خیابان شهیدنوکاریزی9]معزی 
7[ ، پالک 80 ، طبقه همکف کدپستی 9177875137 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642597(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمرانی 
و بازرگانی بین المللی صادرات و واردات 
طوسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
21790 و شناسه ملی 10380372771

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,03,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
مش��هد، فرامرزعباس��ی ، بلوار جانب��از ، خیابان 
جانباز شمالی 2 - مجتمع پاژ ، بلوک E ، طبقه 10 
، واح��د 10 کدپس��تی 9197993109 ا تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642639(
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تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن صنفی کارفرمایی مجریان ذیصالح ساختمان استان ایالم درتاریخ 1398,01,31 به شماره ثبت 607 به شناسه ملی 14008281921

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : - کوش��ش در جهت اس��تیفای حقوق 
و خواس��تهای مش��روع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مس��اعد به منظور نیل به اهداف انجمن. - جمع آوری اطالعات ، بررسی و تحقیق 
درباره مش��کالت، ش��ناخت نیازها و اولویتها. - برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توس��عه و گسترش فعالیت ها. - کوشش در 
ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک. - س��عی در بهبود کیفیت تولید یا بررس��ی، ش��ناخت و اس��تقرار روشهای 
نوین کنترل کیفیت. - کوش��ش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انس��انی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی و س��ایر دس��تگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار. - انجام تحقیقات الزم و 
ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان 
به مراجع ذیربط. - دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساس��نامه . - همکاری در جهت تأس��یس، تقویت و گس��ترش 
شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیالت بیشتر. - حمایت ودفاع از حقوق 
و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارئه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن . - خرید، 
فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حس��اب انجمن صنفی مش��روط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباش��دو 
با رعایت مقررات جاری کش��ور . - عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی. - همکاری با س��ایر تش��کل های صنفی 
و انجام س��ایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده ش��ده یا خواهد ش��د . - قبول مس��ئولیت و 
همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی 
برای ارائه مشورتهای الزم به آنها . - ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور 
در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کش��ور. - ش��رکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و 
انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری . – ایجاد واحد بازرسی جهت بررسی حسن اجرای تعهدات قراردادی و صنفی اعضا – تشکیل 
هیأت داوری و س��ازش جهت رفع مش��کالت اعضا یا مالکان س��اختمان – انعقاد تفاهم نامه با دس��تگاههای دولتی و غیر دولتی در راستای رعایت 
حقوق اعضا و ارتقا کیفیت س��اخت و س��از – تالش برای جلو گیری از ورود س��ازندگان فاقد صالحیت به فعالیت های حرفه ای اعضا – تالش برای 
ایجاد ش��مول کلیه س��اختمان ها به اس��تفاده از مجری ذیصالح – دفاع از حقوق اجتماعی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه و پیش��نهادات و انتقال 
مش��کالت حرفه ای اعضا به مراجع قانونی – اقدام برای اخذ مجوز خبرنامه و نش��ریه از مراجع قانونی – برگزاری دوره های آموزش��ی و مهارتی و 
ارتقا پایه برای اعضا یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از انجمن – تشکیل یا همکاری با مؤسسات خیریه و مردم نهاد. باستناد مجوزشماره 
371 مورخ 1398,01,20 اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی ایالم . و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز الزم مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان ایالم ، شهرستان ایالم ، بخش مرکزی ، شهر ایالم، صداو سیما ، بلوار ازادی ، کوچه ازادی 
13 ، پالک 0 ، طبقه سوم کدپستی 6931413198 اولین مدیران : 1.آقای رضا منصورپور به سمت رئیس هیئت مدیره 2.آقای محمدهادی اسدی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3. آقای محس��ن حیدری به سمت عضواصلی هیئت مدیره 4آقای مصطفی کریمی به سمت عضواصلی هیئت 
مدیره 5.آقای سعید احمدی نژاد به سمت عضواصلی هیئت مدیره 6 آقای ظاهر باقریان پور به سمت خزانه دار 7.آقای محمود یوسفی نژاد به 
سمت دبیرهیئت مدیره 8 آقای حبیب اله مهدی زاده به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره 9. آقای قدرت جمشیدیان به سمت عضوعلی البدل 
هیئت مدیره که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : همچنین امضاء کلیه مکاتبات اداری و اوراق 
عادی انجمن با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اس��ناد مالی، اوراق رس��می بهادار و قراردادهای تعهدآور که به 
تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک مسئول مالی و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
بازرس��ین : 5آقای منوچهر مس��عودی به ش��ماره ملی 4519862116 بعنوان بازرس اصلی و آقای کاوه اماده به شماره ملی4539902164 بعنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت آگهی های انجمن انتخاب گردید اختیارات مدیر 

عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )644654(
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بدین وسیله از کلیه سهامداران 
شرکت صنایع ماشین افرازخراسان 
به شماره ثبت 2863 و شناسه ملی 

 10380197597
دع��وت به عمل می آورد تا جهت حضور 
در جلس��ه مجمع عمومی صاحبان سهام 
مورخ 98/8/29 در محل قانونی شرکت 

حضور به هم رسانند .
موضوع جلسه :تصویب صورتهای مالی 

و انتخاب بازرس
هیئت مدیره ماشین افزار خراسان 

,ع
98
09
69
5

برگ س��بز خودروی زانتیا مدل 1383 رنگ مش��کی 
به ش��ماره انتظامی 299ه�64 ایران 12 شماره موتور 
00404796 و شماره شاس��ی S1512283118563 به 
مالکیت محس��ن فیروزی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
09
74
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی تیب��ا2 م��دل 1393 رنگ نوک 
ای��ران  548ب31  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  م��دادی 
شاس��ی  ش��ماره  و   8162203 موت��ور  ش��ماره   74
NAS821100E1012832 ب��ه مالکیت فائزه آخوندی 

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

مف
ی 

گه
آ

کارت هوشمند راننده به شماره 1892902متعلق به 
حس��ین سنگ تراش و کارت هوشمند  وسیله نقلیه 
مربوط به کش��نده ماک  R600 به ش��ماره هوش��مند 
4206733 و ش��ماره پ��اک 44- 886 ع 55 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد 

,ع
98
09
75
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند و برگ سبزوس��ند کمپانی نوع س��واری سیستم 
پژوتی��پ ROA1700cc مدل ۱۳۸۹ ش��ماره پاک ۴۲ 
ایران ۶۴۶ق۸۱ ش��ماره موت��ور۱۱۸۸۹۰۱۴۳۰۲ 
شماره شاسی NAAB41PM0AH278955 نام مالک ایلیا 

زهدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
98
09
75
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
98
09
74
1

اینجان��ب شمس��ی الس��ادات رفیق مال��ک خودروی 
سمند به ش��ماره ش��هربانی 846 ص 94 ایران 12 و 
ش��ماره موتور 147H0199831 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را 
نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد 
خ��ودروی مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

 آگهی تغییرات شرکت فن آوری مهر الوند توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32866 و شناسه ملی 10380480713
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,02,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانمها : الناز آهنی 
کدمل��ی: 0922218757 طاه��ره احمدیان کدمل��ی:0651780071 خاطره احمدیان کدمل��ی : 0651793408 آقای نورالدین 
آهن��ی کدملی : 0702376515 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ب��رای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 
1398,3,25انتخ��اب گردیدن��د . آق��ای نبی نام��دار راد کدمل��ی : 0941211673 و خانم نرگس غام��ی قنبرآباد کدملی : 

0923696385 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )643085(

,ع
98
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 آگهی تغییرات شرکت بیستون سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20719 و شناسه ملی 10380362228 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا به تفویض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ98,05,26 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه شرکت از مبلغ 1000000000ریال به 
مبلغ 3000000000ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند 
حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را عملی دانسته 
در نتیجه مبلغ 2000000000 ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کس��ر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به 
شرح ذیل اصاح می گردد : ماده 5 اصاحی : سرمایه شرکت مبلغ 3000000000ریال منقسم به100 سهم30000000ریالی با نام می باشد که تمامًا 

پرداخت گردیده است
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )643086(
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آگهی تغییرات شرکت تولید روستائی وحدت پنج احمد آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 41 و شناسه ملی 10380009188
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,05,30و نامه ش��ماره 556,914 مورخ 97,7,22 اداره تعاون روس��تایی خواف 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - علیرضا صداقت حس��ن آبادی درویش محمد خواف 0769615082 وقربانعلی سیاوش جانعلی خواف 0768873118 
بسمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غامحیدر عبدلپورمنقابی 
ب��ه کدمل��ی 0768873371 علی جمعه رضایی به کدملی 0769589431 حس��ن عبدلی منقابی به کدملی 0769595601 اس��ماعیل عبدلی منقابی 
ب��ه کدمل��ی 0768873339 فداحس��ین صالحی ب��ه کدملی 0769573576 بعن��وان اعضای اصلی هیئ��ت مدیره و علی محمد عبدل��ی منقابی به 
کدمل��ی0769545221 وعل��ی عبدلی به کدمل��ی 0768873071 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. 

-صورتهای مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )643088(
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آگهی تغییرات شرکت نیان الکترونیک شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 9533 و شناسه 

ملی 10862039106
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1398,04,30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - اعضاء هیئ��ت مدیره برای 
مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل انتخ��اب گردیدند: 
خان��م س��میه پرهیزکار کهن��ه اوغاز به ش��ماره 
مل��ی 0943092612 و آق��ای محمدعل��ی چمنیان 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0933069529 و خان��م فاطمه 

سیستانی به شماره ملی 0053891996 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )643116(
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آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه 
کنترل کیفی تستا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 23584 و 

شناسه ملی 10380390327
اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت  ب��ه   
مدیره مورخ 1398,06,02 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - اختی��ارات 
هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح 

صورتجلسه تفویض گردید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )643126(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 10380422891

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,07,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 9 اساسنامه به شرح زیر اصاح 
گردید: کلیه مصوبات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام می بایست به تائید اکثریت نسبی هیئتی متشکل از نمایندگان 
س��هامداران که در مجمع عمومی فوق العاده انتخاب و اعام می ش��وند ، برس��د. هیئت س��ه نفره متش��کل از سید شهاب مرتضوی 
راوری ، محمد هادی ش��اندیز، س��ید احمد غمامی می باشد تا کلیه مصوبات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام را تائید و 

تصویب نماید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642585(

,ع
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات 
وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 
10380422891

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1397,07,19 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
شد : - موسس��ه حسابرسی پارس��یان حسابرس افق 
به ش��ماره ثبت3673 وشناس��ه ملی 10320257591 
بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و آقای ه��ادی فرد ش��ریفی 
بعن��وان بازرس عل��ی البدل برای س��ال مال��ی 1397 
تعیین گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. -صورتهای مالی سال 
منتهی به 30 بهمن ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642600(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمرانی و 
بازرگانی بین المللی صادرات و واردات طوسا 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21790 و شناسه 
ملی 10380372771

عموم��ی                       مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
فوق الع��اده م��ورخ 1398,04,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -به موضوع ش��رکت به شرح ذیل 
الح��اق گردید:اخذ و دریاف��ت و اعطاء و تفویض 
نمایندگ��ی در داخل و خارج از کش��ور ، ش��رکت 
در مناقص��ه ه��ا و مزای��ده ها با حق ق��رارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوز الزم 
وثب��ت موضوع فعالی��ت مذکور ب��ه منزله اخذو 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)642607(
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آگهی تغییرات شرکت حافظ ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15526 و شناسه ملی 10380311545
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1398,07,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علی اکبرتفقدی الیجه باف به ش��ماره ملی 
0938501798 آقای محمد امین حس��ن زاده به ش��ماره ملی 0701225521 آقای س��یدعلیرضا حسینی به ش��ماره ملی 0932856128 آقای سید مهدی حیدرزاده 
طرقبه به شماره ملی 0937628417آقای حسن موحدیان 5228142721 آقای محمد رضا شیبانی زاوه 0702847526شرکت تعاونی مسکن ناحیه انتظامی خراسان 
شماره چهار به نمایندگی ابراهیم عصارسالخورده کد ملی 0939482207به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای کاظم علی زاده شعرباف 0935286179 آقای 
محمد کاظم تقوی 0839469934 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای قربانعلی منعمی زاده 0732112451 آقای 
غامعلی واعظی مقدم 6509553104 به عنوان بازرسان اصلی و آقای مهدی آزموده5229637927آقای سیدعلی اکبر رضوی گوارشگ 0066468231 به عنوان 
بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . صورت حسابهای سال 

های مالی 1394و1395و1396 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )642610(
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آگهی تغییرات شرکت رهاب مهر نگین سهامی خاص به شماره ثبت 4613 و شناسه ملی 10680043029
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق و بدین نحو ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گردید: ارائه کلیه خدمات پزشکی و پیراپزشکی ،داندانپزشکی ، پرستاری و درمانی وداروئی و تهیه و توزیع کلیه اقام داروئی و بهداشتی 
،تجهیزات ولوازم پزش��کی و آزمایش��گاهی و ش��رکت در مزایدات و مناقصات درمانگاه های شبانه روزی و تامین نیروی انس��انی مورد نیازاورژانس های 115 ، 
فوریته��ای پزش��کی، مراکز درمانی و بخش های مرتبط با آن و احداث و بهره برداری ازدرمانگاهای ش��بانه روزی-کلیه ام��ور مربوط به احداث و بهره برداری و 
خدمات مراکز CNG و پمپ های بنزین و مراکز معاینه فنی خودرو های س��بک و س��نگین وتهیه و تولید و توزیع البس��ه بیمارس��تانی و البس��ه یک بار مصرف و 
اس��تریل و تهیه و توزیع لوازم پزش��کی و بیمارس��تانی.)ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ 

مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد(
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )645307(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  پنجشنبه 9 آبان  1398 2 ربیع االول 1441 31 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9098 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
چند روش برای تمرین پس انداز

امیر خانی:گاهی اوقات سخت ترین کار 
در پس انداز کردن، شروع آن است! چون 
پس انــداز کردن یعنی داشــتن »صبر« و 
»برنامه ریــزی« و خیلی از مــا در زندگی 
اقتصــادی نمی توانیم از ایــن دو مؤلفه 
استفاده کنیم. متأسفانه تبلیغات تلویزیونی 
و اطرافیانی که در هر میهمانی و دورهمی، 
صحبت از خریدهایشان کار همیشگی آن هاست، نمی گذارند بتوانیم چند ماه بدون 
وسوسه برای داشــتن پس انداز مناسب صبر کنیم. نداشتن برنامه ریزی هم موجب 
می شــود خیلی وقت ها ندانیم برای چه قرار اســت پس انداز کنیم! در نتیجه بدون 
هدف فقط می خواهیم پولی را کنار بگذاریم! دراین صورت با دیدن اولین حراجی یا 
پیشنهاد خرید، سراغ پس اندازهای بیچاره می رویم. پس اول هدف خودتان از پس انداز 
را مشخص کنید و سپس بنا به روحیات و میزان ولخرجی یا تسلط بر جیبتان، یکی 

از سه روش زیر را امتحان کنید:

1. همان روش سنتی بدون درد و زجر!
نخســتین قدم در این روش، تعیین هزینه های ضروری یا ثابت از قبیل موادغذایی، 
اجاره، قســط ماشــین، قبوض آب، برق، گاز و... است. در سه ماه، این هزینه را با هم 
جمع کنید و از درآمد ماهانه خود کم کنید. چرا سه ماه؟ چون ممکن است در یک 
ماه خیلی  اتفاقی بعضی هزینه های زندگی افزایش یا کاهش پیدا کنند. مثالً هزینه 
خورد و خوراک در ماه رمضان یا ایام عید متفاوت از مقدار واقعی هزینه های شماست.

حاال مقدار باقیمانده، پولی اســت که برای هزینه های اختیاری مانند تفریح، خرید، 
مسافرت، رستوران و یا غیره قابل خرج کردن است. پس سعی کنید 10درصد از همین 
مخارج اختیاری را پس از هر ماه از دسترستان خارج کنید. مبلغی که تأثیری روی 

ضروریات زندگی شما ندارد و فشار آن کمتر احساس می شود.

2. هفته شماری!
برای 52 هفته یعنی یک سال، به میزان شماره آن هفته پول پس انداز کنید و آن را در 
یک حساب روزشمار بگذارید؛ مثالً هفته اول هزار تومان، هفته سی ام، سی  هزار تومان 
و هفته آخر 52 هزار تومان. این پول در یک سال به 1.5 میلیون تومان می رسد. در این 
روش کم کم و قدم قدم می توانید پس انداز کردن را شروع کنید. دست کم برای تمرین 
ارزشش را دارد؛ درست نیست؟ اگر درآمد بیشتری دارید می توانید مبالغ هر هفته را 

از رقم بیشتری شروع کنید.

3. استفاده هوشمندانه از عادت های بد زندگی
شما می توانید از عادت های بد خود مثل دیر رسیدن به محل کار، عصبانی شدن در 
رانندگی، ولخرجی در میهمانی و... برای پس انداز مالی بهره بگیرید. نکته اینجاست که 
همیشه باید مقدار معینی پول را به عنوان جریمه برای هر کدام از عادت های بد خود 
تعریف کنید و در گرفتن آن از خودتان شــوخی نداشته باشید. خوبی این روش آن 
است که هم پول پس انداز می کنید و هم یاد می گیرید عادت های اشتباه خود را ترک 
کنید؛ اگر در برخورد قاطع با خودتان ضعف دارید، از همسر یا دوستان نزدیکتان کمک 

بگیرید تا او زحمت جریمه کردن را بکشد!

پراید به کانال ۵۰ میلیون نزدیک شد
سرمایه نیوز: پراید به کانال 50 میلیون 
نزدیک شد و متأسفانه هیچ گونه نظارتی 
بر صنعت خودرو وجود ندارد. بر اســاس 
معامــالت انجام شــده 8 آبان 98 قیمت 
بیشــتر خودرو های پرفروش در بازار آزاد 
نسبت به دوشنبه 6 آبان با افزایش متوسط 

430 هزار تومانی همراه بود.

دولت موتور خلق نقدینگی را خاموش کند
نود اقتصادی: ســهراب دل انگیزان، کارشــناس اقتصادی گفت: در ایران سوخت 
اصلی افزایش مداوم تقاضای پولی، رشد باالی نقدینگی است. این بخش هم از کانال 
تبدیل دالرهای نفتی به ریال از طریق بانک مرکزی اتفاق می افتد و هم از کانال خلق 
نقدینگی در نظام بانکی و هم از کانال کســری های بودجه. الزم اســت دولت برای 

خاموش کردن موتور خلق نقدینگی اقدام کند.

بازگشت طال به کانال 3۰۰هزار تومان
اقتصادآنالین: در معامالت روز چهارشنبه قیمت سکه امامی با 50هزار تومان کاهش 
به 3 میلیون و 885هزار تومان رسید. طال نیز در پی کاهش 12دالری قیمت اونس 

جهانی حدود 3هزار تومان ارزان شد و به گرمی 398هزار تومان رسید.

با توجه به حجم واردات گوشی، افزایش قیمت آن تکذیب می شود

بوق آزاد در بازار موبایل
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  قیمت ها در بازار تلفن 
همراه رونــدی صعودی را در پیش گرفته  اســت؛ 
هر چند فروشــندگان، این افزایش را ناچیز توصیف 
می کنند و اتحادیه لوازم صوتــی، تصویری و تلفن 
همراه آن را محدود به گوشی های مسافری می دانند.

واقعیت این روزهای بازار تلفن همراه این اســت که 
قیمت انواع گوشی از برندهای مختلف نه تنها در بازار 
فیزیکی بلکه در فروشــگاه های آنالین هم  افزایشی 
شــده؛ اتفاقی که واردکنندگان هم آن را با توجه به 
نبود زمینه های ارزی و عدم کمبود در بازار، غیرموجه 

می دانند. 
مطلعان بازار معتقدند در یکی دو هفته اخیر و با لغو 
معافیت 80 دالری برای واردات تلفن همراه مسافری، 
افزایــش تعرفه گمرکی واردات تلفــن همراه به 26 
درصد و مبنا قرار گرفتن نرخ سنا )بازار ثانویه( به جای 
ارز 4هزار و 200 تومانی در محاســبه حقوق ورودی 
واردات تلفن همراه، بازار تلفن همراه به افزایش قیمت 

چراغ سبز نشان داده است.
بر اســاس پرس و جوی خبرنگار ما از فروشــندگان 
تلفن همراه، تغییرات تعرفه ای برای واردات گوشــی 
به صورت غیرشرکتی )مسافری(، افزایش قیمت تمام 
محصوالت بازار را در پی داشــته است و جو عمومی 

بازار را به سمت افزایش بها سوق داده است.

موبایل شرکتی، ثابت و مسافری ها 
افزایش داشته اند

تماس های مکرر ما با ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه 
لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه راه به جایی نبرد. 
او پیشتر  و در پاسخ به این پرسش که آیا تلفن همراه 
در سال 99 گران خواهد شد، به خبرگزاری ها گفته 
بود: بهای موبایل به قیمت دالر بســتگی دارد. البته 
ما پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه موبایل های مسافری 
را به هیئت دولــت ارائه داده ایم. چنانچه نرخ تعرفه 
موبایل های مســافری افزایش یابــد موبایل نیز تا 

حدودی گران می شود.
بــه گفته وی در حال حاضر تعرفــه واردات موبایل 
مســافری 2 درصد است، اما با افزایش نرخ تعرفه به 
1۷ تا 22 درصد، بهای موبایل نیز تا حدودی بیشتر 
می شود؛ که این گرانی ادامه دار نیست و قول می دهیم 
با این اقدام قیمت گوشی تا سال های آینده ثابت باقی 

بماند.
نایــب رئیس اول این اتحادیه هم خــود را معذور از 
مصاحبه در مورد بازار دانست. احمد عادل خواه تنها 

به این چند جمله اکتفا کرد: گوشــی های شرکتی 
افزایش قیمت نداشــته اند و نباید داشته باشند، اما 
مسافری های بدون گارانتی به دلیل تغییرات تعرفه ای 

افزایش اندکی داشته اند.

دلیلی برای افزایش قیمت نمی بینیم 
ایسنا هم به نقل از رضا دیهیمی، نایب رئیس انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لــوازم جانبی، درباره 
احتمال افزایش قیمت گوشی نوشته: افزایش قیمتی 
برای مصرف کننده نهایی نخواهیم داشت، زیرا نه دالر 
گران شده و نه تعرفه گوشی های شرکتی افزایش پیدا 
کرده و درنهایت همان 3 درصد هزینه خدمات پس از 
فروش به گوشی ها اضافه می شود و مورد دیگری برای 

افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش نرخ نامتعارفی 
روبه رو نخواهیم بود.

این گزارش اضافه کرده اســت: بازار 
گوشی در یک سال اخیر باال و پایین 
بســیار داشته و البته روند آن تحت 
تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، 
بیشــتر صعودی بوده است. عواملی 
مانند سودجویی برخی فروشندگان 
از اســم رجیســتری و مشــکالت 
واردکنندگان و اختالل های چندباره 
در ســامانه همتا و واردات گوشــی 

مســافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش 
تحول کرد، اما این روزها شاهد کاهش قیمت ارز هم 

هستیم که حتی اگر به یکباره قیمت گوشی را کاهش 
ندهد، کمترین انتظار این است که افزایش قیمتی را 

هم در بازار شاهد نباشیم.
در همین حــال رئیس انجمن 
واردکنندگان گوشی تلفن همراه، 
تبلت و لوازم جانبی، شــایعات 
افزایــش قیمت گوشــی تلفن 
همراه که در بازار و فضای مجازی 
پیچیده را کذب محض دانسته 
است.  حســین غروی رام گفته 
است: از خرداد امسال تاکنون که 
تا حدودی جلو واردات گوشی تلفن همراه به صورت 
مسافری گرفته شد، حدود 150 شرکت مجوز واردات 

گوشــی موبایل دریافت کرده اند، در حال حاضر هم 
در حال انجام این کار هستند. شایعاتی که در هفته 
گذشته درباره افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در 
بــازار و فضای مجازی پیچیده همه کذب اســت و 
توســط افرادی که از این بازار سود می بردند منتشر 
شده است. در مهر گذشته واردات رسمی گوشی تلفن 
همراه به عدد یک میلیون و 600 هزار رسید در حالی 

که نیاز کشور تنها یک میلیون دستگاه بود.
او حتی مدعی شــده در حال حاضر قیمت گوشی 
تلفــن همراه به دلیل افزایش واردات بســیار پایین 
اســت تا جایی در بعضی از مدل های گوشی، قیمت 
خرده فروشی در بازارهای ایران با عمده فروشی کشور 

امارات برابر شده است.  
غروی رام افــزود: از 22 مهر که معافیت 80 دالری 
گوشــی تلفن همراه برداشته شد شایعاتی مبنی بر 
افزایش قیمت گوشــی تلفن و ضعف شــرکت های 
واردکننده رســمی در تأمین بازار شــنیده شد که 
این شــایعات کامالً کذب است و توسط کسانی که 

از آشفتگی این بازار سود می برند، ایجاد شده است.
به گفته وی در حال حاضر واردات گوشی ماهانه بیش 
از یک میلیون عدد بوده و به هیچ وجه امکان افزایش 
قیمت و یا کمبــود آن در بازار وجود ندارد. با حذف 
معافیت 80 دالری گوشی های مسافری، گوشی هایی 
که به این شــکل وارد کشور می شــوند هنوز هم از 
آن هایی که به صورت رســمی وارد می شوند قیمت 
کمتری دارند، اما تفاوت دیگر آن قدر نیست که برای 

قاچاقچی ارزش ریسک کردن داشته باشد.

 کمبود موبایل نداریم
افزایــش قیمت هــا در بــازار تلفن همــراه در 
شرایطی از ســوی مطلعان و فعاالن در اتحادیه 
واردکننــدگان و فروشــندگان توجیــه ناپذیر 
است که بر اســاس آمار رسمی، واردات رسمی 
تلفن همراه از سوی شرکت های معتبر در ماه های 
اخیر افزایشی بوده است. این آمار نشان می دهد 
در خرداد ماه امســال 350 هزار دستگاه، در تیر 
530 هــزار، مرداد 900 هزار، شــهریور بیش از 
یک میلیون دستگاه و در نیمه اول مهرماه ۷60 
هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی 
وارد کشور شــده که این میزان پاسخگوی نیاز 
بازار ارزیابی شده اســت؛ این بدان معنی است 
که کمبودی در بازار وجود ندارد که به نوبه خود 

زمینه ساز افزایش قیمت ها باشد.

برای قضاوت درباره کاهش 
سطح کشت گندم زود است

 3 هزار وکیل
 پرونده مالیاتی ندارند

 نصب نرخ نامه »آبی و زرد« 
در نانوایی ها الزامی شد 

 تمام کارگران آذرآب 
آزاد شدند 

اقتصاد کشور بر   آرامش حاکم 
 تا پایان سال ادامه دارد 

مهر: اسماعیل اسفندیاری پور، 
مجــری طرح گنــدم وزارت 
اینکه  درباره  جهاد کشاورزی 
گفته می شود سطح زیر کشت 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته 
گفــت: اآلن برای قضاوت درباره کاهش ســطح 
زیرکشت گندم زود اســت؛ در حال حاضر فقط 
حدود 38 درصد کشــت انجام شده و البته هنوز 
برای تکمیل، زمان کافی وجود دارد. برآورد سال 

زراعی جاری 14.5 میلیون تن گندم است. 

هــادی خانی، مدیر  فارس: 
کل بازرســی و مبارزه با فرار 
مالیاتی گفــت: 3 هزار وکیل 
را شناسایی کرده ایم که هیچ 

پرونده مالیاتی ندارند و مشــخص نیست چطور 
مجوز گرفته اند. درحال جمع آوری تمام داده های 
وکال در حوزه فعالیت های اقتصادی، دارایی، ثروت 
و تراکنش های بانکی هســتیم که پس از بررسی 
رقم مشخص می شود.اگر فرار مالیاتی محرز شود، 

با آن ها مطابق مقررات برخورد خواهیم کرد.

تیتر شهر: قاســم فراهانی، 
رئیس اتاق اصنــاف تهران با 
اعالم خبر آغاز بازرســی های 
از  نانوایی ها  ویژه مخصــوص 

یکشنبه، بر الزامی بودن نصب نرخ نامه تأکید کرد و 
گفت: در این نرخ نامه ها که در دو رنگ زرد و آبی 
کمرنگ تهیه شــده، وزن چانه و نرخ مصوب نان 
مشخص شده؛ رنگ زرد برای نانوایی هایی است که 
آرد نیمه یارانه ای دریافت می کنند و نرخ نامه آبی 

برای نانوایی های دولتی است.

مدیر  یاوری،  نیوز:  مشرق 
کل حمایت از مشاغل وزارت 
کار از آزادی تمــام کارگران 
شــرکت آذرآب خبــر داد و 

گفت: ســهامدار عمده مکلف اســت نسبت به 
پرداخت 15 میلیارد تومان تسهیالت به آذرآب 
اقدام نماید. وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان  
ســهامدار عمده با 32 درصد ســهام و یک فرد 
حقیقی با 10 درصد سهام باید خود را در زمینه 

حل مشکالت متعهد بدانند.

حیدر  آنالیــن:  نســیم 
حســینی،  مســتخدمین 
کارشــناس پولــی و بانکی با 
اشاره به کنترل نرخ ارز و تورم 

گفت: پیش بینی می شود ثبات و آرامش حاکم بر 
اقتصاد کشور تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. 
نرخ ارز هم اکنون در کشور 11 تا 12 هزار تومان 
اســت و سیاست ها و اقدامات مناسبی که در این 
مدت انجام شده منجر به ثبات و آرامش اقتصادی 
و به تبع نزولی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور شد.

چهره خبر
یک کارشناس پولی و بانکی :مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار:رئیس اتاق اصناف تهران:مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی:مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

تغییرات تعرفه ای 
برای واردات گوشی 
جو عمومی بازار را 
به سمت افزایش 
بها سوق داده است

بــــــــرش

سامانه جامع روابط کار در انتظار ورود کارگران و کارفرمایان    ایرنا: کورش یزدان، مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار منتظر دریافت اطالعات کارگران و کارفرمایان 
است، گفت: در حال حاضر 13 میلیون کارگر بیمه شده در کشور وجود دارد. وی افزود: برای ورود اطالعات که یک بار برای همیشه کافی است، دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک فقط 5 هزار تومان از کارگر و 6 

هزار تومان از کارفرمایان دریافت می کنند.

اقتصاِد خانه

خبر

آگهی مزایده اموال منقول کالسه پرونده 9702754
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9702754 آقای امین س��لیمانی قیه بالغی نام پدر: مالک 
تاریخ تولد: 1366/1/15 ش��ماره ملی: 1552799158 ش��ماره شناس��نامه: 7065 به استناد 
چک باستناد چک های شماره 128917/313781- 94/6/1 و 94/8/1-12817/313783 و 
128917/313779- 94/5/1 و 12817/313782- 94/7/1 و 94/4/1-128917/313780 
اجرائیه ای جهت وصول مبلغ 6/000/000/000 ریال علیه: آقای محمدقادر عبداهلل زاده رنگ 
فروش نام پدر: تیمور تاریخ تولد: 1341/2/2 ش��ماره ملی: 0937677124 شماره شناسنامه: 
828 صادر که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1397/04/31 و حسب درخواست بستانکار وارده 
به شماره 6732- 1397/06/10 خودروسواری هایما به شماره انتظامی 244 ه 34-ایران 12 
متعلق به مدیون بازداش��ت که توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی بشماره وارده 8039 مورخ 1398/6/13 به شرح ذیل:
در مورخ��ه 1398/6/12 از س��واری فوق ب��ا حضور آقای امین س��لیمانی قیه بالغی در محل 
پارکین��گ ترمین��ال واقع د ر انتهای امام خمینی86 مش��هد بازدید به عم��ل آمد که قیمت 
کارشناس��ی براساس: 1- نوع و مدل خودرو- سواری هایما -S 7 T - AT مدل 1397 رنگ 
مش��کی CC 1800 توربو 2- وضعیت موتوری به علت عدم دسترسی به سوئیچ موتور روشن 
نشد 3- وضعیت اتاق گلگیر عقب سمت چپ زدگی دارد- سپر عقب سمت چپ زدگی دارد- 
گلگیر جلو سمت راست خراشیدگی دارد- سپر جلو سمت راست خراشیدگی دارد- درب جلو 
چپ دارای خراشیدگی جزئی- درب جلو راست و گلگیر عقب راست خش جزئی 4- وضعیت 
الس��تیک خوب 5-  وضعیت چراغها- شیش��ه ها- آینه های دوطرف- داشبورد- سالم وضعیت 
تودوزی س��الم 6-وضعیت بیمه نامه ش��خص ثالث نامشخص 7- وضعیت بازار خرید و فروش 
خودرو قیمت پایه کارشناس��ی در صورت داشتن مدارک مثبته مبلغ 2/200/000/000 ریال 

معادل دویست و بیست میلیون تومان برآورد می گردد.
که با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادس��تان عمومی و انقالب مش��هد وارده بشماره 
8018- 1398/6/13 خودرو مذکور در زمان بازدید در آدرس مش��هد: پارکینگ ترمینال امام 
خمین��ی86 متوقف می باش��د و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز چهارش��نبه مورخه 
1398/8/29 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: 
پارکینگ ترمینال از مبلغ پایه 2/200/000/000 )دو میلیارد و دویست میلیون ریال( شروع 

و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد.
ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از 
معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با 

تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ -9809678   م.الف198
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای س��یدمحمد فاطمیان باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند 
مالکیت شش��دانگ اعیان یکباب مغازه به شماره پالک 44735 فرعی از 6529 فرعی از 232 
اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد شش��دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 452909 
دفتر 2909 صفحه 307 به نام س��یدمحمد فاطمیان ثبت و س��ند به شماره چاپی 978389 

ج93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب ی��ک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
می باش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رس��می نسبت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.آ-9809679   م.الف199
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمداسماعیل جهانی فر

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای امیر یوسف توتونچیان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت شش��دانگ اعیان یکباب منزل به ش��ماره پالک 8985 فرعی از 3773 فرعی از 232 

اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 113401 دفتر 570 
صفحه 383 به نام بانو قمر مجیدی ثبت و س��ند المثنی نوبت اول به شماره چاپی 922111 
صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 29004 مورخ 1364/6/9 دفترخانه 61 مشهد به 

نام آقای امیریوسف توتونچیان منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. ...
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب ی��ک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
می باش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رس��می نسبت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.آ-9809680   م.الف200
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمداسماعیل جهانی فر

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدتقی خادم الشریعه برابر وکالتنامه شماره 43311 مورخ 1398/2/24 
دفترخانه 94 مش��هد بوکالت از طرف ورثه مرحوم حسین خادم الشریعه باستناد 2 برگ فرم 
استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوب��ت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت 12 س��هم مشاع از 60 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی به شماره پالک 13 فرعی از یک اصلی بخش 12 مشهد که متعلق به نامبرده 
می باش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت 
نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 2568 دفتر 16 صفحه 318 به نام آقای حس��ین خادم الشریعه 
ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 137075 صادر گردیده اس��ت که دارای دو فقره بازداشت نیز 

می باشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ند ارد. ...
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب ی��ک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 

کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
می باش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رس��می نسبت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.آ-9809681  م.الف201
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمداسماعیل جهانی فر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه برابر درخواس��ت 98/8734 مورخ 1398/7/16 آقای رضا میرزای ناظر اس��تناد 
به دو برگ استش��هادیه گواهی اعالم می دارد میزان شش��دانگ پالک 1 فرعی از 167- اصلی 
بخش ده طرقبه شاندیز که به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
ش��د مالکیت مشاع از شش��دانگ پالک فوق الذکر ذیل صفحه 131 دفتر 1180 از نام عبداله 
میرزای ناظر برابر س��ند تقسیم نامه 118487 مورخ 1383/7/23 دفتر 47 مشهد به نام رضا 
میرزای  ناظر منتقل، ثبت و س��ند به شماره سریال 41382 صادر و سوابق ثبتی بیش از این 
حکایتی ندارد، لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 
1380 مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تس��لیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9809682   م.الف202 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

 سیدمحمود حسینی نژاد
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8

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ) نوبت اول (
1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

2-حداقل صالحیت مناقصه گران:پایه 5 رشته آب 
3-مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی:ازروز  پنج ش��نبه مورخ 98/8/9 تا پایان 

وقت اداری دوشنبه98/8/13
4- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/8/27

5- محل دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.setadiran.irستاد(به نشانی(

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
برآورد اولیه

 )میلیارد ریال(

198-17
انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی 

30سومبار محدوده روستای سنگسار 

298-18

انجام عملیات ساماندهی رودخانه مرزی 
سومبار درمحدوده روستاهای قره قانلو 

و قوری دره
30

/ع شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 
98
09
56
0

»آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت دوم

س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 330113 
بودج��ه س��ال 98 در نظ��ر دارد اج��رای پ��روژه 
جدولگ��ذاری فض��ای سبزکمربندابریش��م را به 
مبل��غ 6/760/000/000 ریال ب��ه پیمانکار واجد 
ش��رایط واگ��ذار نماید. ل��ذا ش��رکت های دارای 
رتبه ابنیه یا راه می توانندجهت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امورقراردادهای ش��هرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د 
ی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس                                        
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
ش��رکت درمناقص��ه معادل338/000/000ریال 
به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
عم��ران پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14/10 روز 
یکشنبه مورخ 98/8/19 می باشد. مناقصه رأس 
س��اعت10صبح روز دوش��نبه مورخ98/8/20در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  پنجشنبه 9 آبان  1398 2 ربیع االول 1441 31 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9098 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

کاهش آمار متقاضیان استخدام در بخش دولتی      آنا: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: رئیس سازمان امور استخدامی کشور آماری را در مورد آزمون استخدامی کشور ارائه کرده  است که نشان می دهد 
تعداد متقاضیان استخدام در بخش دولتی به نسبت دوره قبلی که آزمون برگزار شده بود، کاهش یافته است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس این آمار به  نظر می رسد استعدادها 

و ظرفیت های علمی کشور به سمت بخش خصوصی حرکت کرده است. بخش خصوصی باید با تحصیلکرده های دانشگاهی تقویت شود تا ارتقا یابد.

دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش:
مقام نخست منطقه را در ارجاعات مقاالت علمی داریم

مهر: دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر 
کمیته ملی اخالق در پژوهش می گوید: 
بســیاری از تخلفات پژوهشی در جایی 
اتفاق می افتد که پژوهش در جایی ثبت 
نمی شــود اما می توانیم ادعا کنیم که در 
دانشگاه های علوم پزشکی تحقیقات فاقد 

شناسنامه بسیار نادر انجام می شود.
وی می گوید: ایران در ســال ۲۰۱۹ در ارجاعات مقاالت در رتبه نخست منطقه قرار 
گرفت. کشور ما باید به سرعت از فاز تولید انبوه مقاالت کم اثر یا با کیفیت پایین به فاز 
افزایش کیفیت در تولیدات علمی تغییر ریل بدهد. این تغییر ریل شروع شده است. تا 
چند سال پیش در تعداد مقاالت در منطقه اول بودیم اما در ارجاعات که نشان دهنده 
میزان مراجعه به آن مقاالت است و یک شاخص کیفی به حساب می آید، اول نبودیم 

و خوشبختانه در سال ۲۰۱۹ در ارجاعات مقاالت هم در رتبه اول منطقه هستیم.

وزیر راه و شهرسازی:
آزادراه ها الزاماً نیازی به روشنایی ندارند 

برنا: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
در پاسخ به این پرسش که برخی آزادراه ها 
دارای روشــنایی نیستند و شاهد سرقت 
تجهیزات برقی در آزادراه ها هستیم، گفت: 
آزادراه ها الزاماً نیازی به روشنایی ندارند و 
مهم دارا بودن عالئم ایمنی در شب و روز 

برای هدایت عبور و مرور است.
وی در خصوص سرقت از آزادراه ها افزود: در هر صورت این اتفاق رخ می دهد اما نکته 
مهم این است که با تعامل راهدارها با نیروهای انتظامی نظارت و مراقبت بیشتر و از 

سرقت های احتمالی پیشگیری می شود.
اسالمی گفت: راهداری و نیروی انتظامی باید گشت بیشتری داشته باشند تا بتوان 
از سرقت ها پیشگیری کرد ضمن اینکه از نقاطی که فراوانی سرقت داشت، به همت 
نیروی انتظامی افراد زیادی شناسایی و دستگیر شدند. گزارش های کمتری از سرقت 

تجهیزات آزادراه ها به نسبت دفعات قبل که اتفاق می افتاد به دستمان رسیده است.

آمار دقیقی از بی خانمان های کشور نداریم
برنا: شــهال کاظمی پور، جمعیت شناس 
گفت: آمار مشخصی از تعداد بی خانمان ها 
در کشور وجود ندارد و اگر آماری هم داده 

شود تنها بر اساس حدس و گمان است.
این جمعیت شناس به بی عالقگی برخی 
از بی خانمان ها به گرمخانه ها اشاره کرد و 
افزود: دلیل این بی عالقگی بدبینی و عدم 

اطمینان آن هاست. مثالً فکر می کنند اگر در گرمخانه بخوابند جمع آوری شده و به 
مراکز ترک اعتیاد فرستاده می شوند یا اینکه توسط دیگران شناخته می شوند.

وی با بیان اینکه رده ســنی بی خانمان ها عموماً بین 3۰ تا 5۰ ســال است، گفت: 
ترک اعتیاد این بی خانمان ها مبارزه با معلول است. ابتدا باید قاچاق و توزیع مواد مخدر 
را نابــود کنیم. زیرا تا زمانی که مافیای مواد مخــدر وجود دارد هرچه معتادان را به 
گرمخانه ها ببریم و ســعی کنیم که آن ها را ترک دهیــم باز هم یک گروه جدید از 

بی خانمان های معتاد تولید می شود.

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران اعالم کرد
سالخوردگی 3۰ درصد جمعیت تا ۲۰ سال دیگر

میزان: محمدجالل عباســی شــوازی، 
رئیس انجمن جمعیت شناســی ایران با 
اشــاره به اینکه مفهوم سالخورده به سن 
بیش از ۶5 سال تعلق می گیرد، گفت: در 
حال حاضر جمعیت سالخورده کشور ما 
در سال ۱3۹5 حدود ۶ درصد است، اما تا 
سال ۱۴۲۰ این شاخص به ۹درصد و در 

ســال ۱۴3۰ به حدود ۲۰درصد می رسد وی افزود: بر اساس پیش بینی های جهانی، 
از ۲۰ سال دیگر، رشد سالخوردگی کشور ما شتاب می گیرد. به این معنا که در سال 

۱۴3۰، بیش از ۲۰درصد از جمعیت ایران را جمعیت سالخورده تشکیل می دهد.
وی با اشــاره به اینکه جامعه دوستدار سالمند در کشور نداریم، گفت: تأمین نشدن 
امکانات شغلی و درمانی در شهرســتان ها سبب مهاجرت جوان ها به دنبال شرایط 
بهتر به شهر ها شده است و بیشتر سالمندان در روستا ها تنها مانده و کسی را برای 

نگهداری ندارند. 

ردیابی ورود کاالهای پزشکی از مبدأ تا مقصد
ایسنا: مهنــدس سیدحســین صفوی، 
مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی سازمان 
غذا و دارو دربــاره امکان ورود تجهیزات 
پزشــکی قاچاق به بیمارستان ها، گفت: 
بر اساس دستورعمل ها و قوانین موجود، 
موظف هستیم ســامانه ردیابی کاالهای 
پزشکی را از مبدأ تا مقصد راه اندازی کنیم 

و بر همین اســاس در حال حاضر شرکت ها موظف شدند به سامانه برچسب اصالت 
وصل شــوند. باید توجه کرد هر زمانی که ارز دولتی به تجهیزات پزشکی اختصاص 
یابــد، به دلیل اختالف قیمتی که به وجود می آیــد، عرصه برای ورود کاالی قاچاق 
تنگ می شود.  وی گفت: تعداد اقالم تجهیزات پزشکی بسیار زیاد است. ما افزون بر 
۲۸۰ هزار قلم IRC داریم که برای بخشی از آن ها نصب برچسب اصالت الزامی است 
مانند برخی تجهیزات حوزه ارتوپدی، دندان پزشــکی و... که به تدریج قرار است این 

برچسب گذاری تا پایان سال ۱3۹۸ تمام کاالهای پزشکی را شامل شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  روان شناسی برخالف 
آنکه رشته ای جذاب و دلرباست، اما به این دلیل سر 
و کارش با انسان که موجودی بسیار پیچیده است؛ 
به دقت، درایت، هوش و ذکاوت و از همه مهم تر 
دانش آکادمیک و عمیق نیز نیاز دارد و سال ها 
ممارست، تمرین و کسب تجربه در این حوزه را 
می طلبد. اما متأسفانه در سال های اخیر معضل 
بزرگی که گریبان رشته روان شناسی را گرفته، 
رشد بی رویه افرادی است که از مرکزی مدرکی 
دریافت می کنند و در زمره دانش آموختگان حتی 
نه کم سواد بلکه کامالً بی سواد قرار می گیرند و 
متأسفانه با دریافت مبالغ هنگفت برای مشاوره با 

روح و روان مردم بازی می  کنند.
فریبرز درتاج، معاون پژوهشــی سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره کشــور از این گروه به 
»روان شناسان زرد« یاد می کند؛ آن هایی که در 
فضای مجازی به ارائه خدمات روان شناســی و 
مشــاوره می پردازند. به گفته وی دلیل را باید 
در ضعف اجــرای قوانین مشــخص مدیریت 
خدمــات ســالمت روان و نظــام کنتــرل و 
جمع آوری داده ها و نبود اجرای سیاســت های 

موجود جست وجو کرد. 

 مراقب دام گسترده ناروان شناس ها باشیم
بــازرس  امیری،  مهــدی 
روان شناسی  نظام  سازمان 
کشــور نیــز بــه فعالیت 
غیراصولــی و غیرعلمــی 
برخــی افــراد در حــوزه 

روان شناســی و مشاوره اشاره می کند و می گوید: 
سازمان نظام روان شناســی کشور تنها سازمانی 
است که روان شناســان و مشاوران تحت نظارت 
آن روان درمانی و مشــاوره علمی و تخصصی در 
حوزه روان شناســی ارائه می کنند و این در حالی 
است که ۲۱ مجموعه غیرتخصصی، مراکزی تحت 
پوشــش خود برای ارائه خدمات روان شــناختی 
ایجاد کرده اند که بیشــتر آن ها به ظاهر مشاوره 
روان شناختی می دهند اما در عمل ممکن است 
مشــاوره های آن ها غیرعلمی، غیرحرفه ای و در 

حوزه های غیرمرتبط با روان شناسی باشد. 
امیری »روان شناســان زرد« را  »ناروان شناسانی« 
می دانــد که در قالب خدمات روان شناســی- بنا 
بر ســلیقه خود- به صورت کامــالً غیرعلمی و 
غیرحرفــه ای به زعم خود مشــاوره می دهند  و 
متأســفانه تعداد روان شناســان زرد در کشور به 
مراتب بیشــتر از روان شناسان علمی و تخصصی 
اســت. این استادیار دانشــکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ادامه می دهد: روان شناسان 
تخصصی، روان شناســانی هســتند که موفق به 
دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام روان شناسی 

کشور شــده اند. بنابراین الزم است مردم پیش از 
دریافت خدمات روان شناسی تحقیقات الزم را در 
خصــوص کلینیک یا فردی که مراجعه می کنند 
انجام دهند تا در دام افراد ناروان شــناس گرفتار 
نشــوند؛ چراکه مراجعه به افــراد غیرمتخصص 
موجب سوء اســتفاده های مختلــف و همچنین 

وخیم تر شدن حال آن ها خواهد شد.
دکتر امیری با اشاره به مشاوره های غیرحرفه ای 
نظیر مشاوره در منزل، مشاوره در پارک، مشاوره 
در فضــای مجازی، مشــاوره تلفنی و همچنین 
برگزاری دوره های آموزشــی غیرمجاز می گوید: 
متأسفانه بیشتر روان شناسان زرد افرادی هستند 
که آموزش های الزم تحت نظر ســوپروایزر و در 
مراکز دانشگاهی معتبر را ندیده و امکان نظارت 
بر عملکرد آن ها از سوی کارشناسان این سازمان 
فراهم نیســت، به همین دلیل از این قالب های 
غیرمجاز برای ارائه به اصطالح خدمات مشاوره ای 
استفاده می کنند که در بسیاری از مواقع به جای 
اختالالت روان شناختی مراجعه کنندگان  درمان 

وضعیت آن ها را وخیم تر می کنند.
به جرئت می تــوان گفت اغلب کســانی که در 
حال حاضر در فضــای مجازی فعالیت دارند و یا 
در برخی از مراکز با عنوان مشــاور کار می کنند، 
آمــوزش ندیده اند و با مدرکی حتی غیرمرتبط با 
علم روان شناســی در جایگاه درمانگر نشسته اند. 

بنابراین مسئله مهم در شرایط فعلی بحث بر سر 
به وجود آمدن نوعی روان شناسی است که مبتنی 
بر نظریه ها و پراتیک علمی نیســت و به  نوعی به 
»عمه تراپی « بیشــتر شبیه است که تداوم چنین 
مسیری جز به بیراهه کشاندن مراجعه کنندگان به 

این افراد غیرمتخصص، ثمره دیگری ندارد.

  مشاوره درمانی تلفنی غیرمجاز است 
دکتر امیری در خصوص فعالیت های غیرحرفه ای 
در حوزه خدمات روان شناختی می گوید: سازمان 
بازرسی ســازمان نظام روان شناسی کشور دائم 
در حال بازرســی از کلینیک هــای تحت نظارت 
این ســازمان اســت و در صورت هر گونه تخلف 
حداقل پروانه فعالیت کلینیک مورد نظر را ابطال 
می کند. همچنین در صــورت نیاز، پرونده آن ها 
به قوه قضائیه ارجاع می شود، اما مشکل اساسی 
فعالیت غیرحرفه ای ســایر مراکزی اســت که با 
عنواِن کلینیک و مرکز ارائه خدمات مشــاوره و 

روان شناختی فعالیت دارند. 
وی در خصوص مشــاوره تلفنی نیــز می افزاید: 
مشــاوره تلفنی در حــوزه درمان بــه جز موارد 
اســتثنایی ماننــد مداخله در بحران و مشــاوره 
تحصیلی که بنا بر تشخیص روان شناس یا مشاور 
است، غیرعلمی است، اما به دلیل اینکه بسیاری 
از مردم از غیرقانونی بودن این مهم اطالع ندارند 

برخی افراد ســودجو در این حــوزه اقدام به ارائه 
مشاوره تلفنی می کنند.

این روان شــناس بالینی تصریــح می کند: برای 
مشاوره تلفنی استثنا داریم که شامل مداخله در 
بحران و مشــاوره تحصیلی می شود، که البته آن 
هم بهتر اســت به صورت حضوری انجام شود، تا 

مراجعه کننده از دریافت خدمات 
متخصص  فرد  توســط  مشاوره 

اطمینان حاصل کند.
بــه گفته دکتــر امیــری تنها 
شــکل قانونی و علمی دریافت 
روان شناختی  مشــاوره  خدمات 
روان شناســی  کلینیک های  در 
دارای پروانــه فعالیت از ســوی 
سازمان نظام روان شناسی کشور 
است که مردم با اطمینان خاطر 
این روان شناســان  به  می توانند 
مراجعه کنند و جلسات مشاوره 
آن ها در چارچوبی کامالً حرفه ای 

برگزار شود.
به گفته دکتر ُدرتاج نیــز مردم باید بدانند که 
دریافت هر نوع مشــاوره روان شناختی نیازمند 
مواجهه حضوری با روان شــناس است؛ چرا که 
اغلب مداخــالت روان شناســی نیازمند رؤیت 
بیمار و کشــف حاالت درونی اســت و به هیچ 

عنوان نمی توان از طریق فضای مجازی و تلفن 
به این مهم دســت یافت. همچنین با توجه به 
ســوء اســتفاده های زیادی که در این حیطه 
شده اســت، مردم باید به این درجه از آگاهی 
رسیده باشند که از کسانی خدمات روان شناسی 
دریافــت کنند که مجوز آن ها در معرض دید و 

مکان آن ها مشخص باشد.

  کتاب های به اصطالح روان شناسی و 
نویسندگان غیرروان شناس!

اما ادریس رنجبر، پژوهشگر 
و برنامه نویس، »روان شناسی 
زرد« را کتاب ها، سخنرانی ها 
و مشــاوره هایی می دانــد 
که در دایره روان شناســی 

علمی نمی گنجد.کتاب ها و متونی که با عناوینی 
همچون »افزایش اعتماد به نفس در یک روز«، »به 
سرعت ثروتمند شوید«، »موفقیت شما را تضمین 
می کنیم«، »۱۰ روش برای رسیدن به اهدافتان«، 
»۲۰ راهکار زناشــویی موفق« و... آغاز می شود. در 
حالی که این کتاب ها را نویسندگانی تهیه کرد ه اند 
که نه تنها روان شناس نیستند بلکه آنچه فراهم 
آورده انــد نیز با پژوهش هــای علمی هماهنگ و 

سازگار نیست. 
به گفته وی کتاب های روان شناسی زرد بیشتر بر 
مفاهیمی همچون موفقیت، ثروت، اعتماد به نفس 
و آرامش تکیه می کنند. فارغ از اینکه این توصیه ها 
به دور از اطالعات علمی و پژوهشــی است و تنها 
هدف نویسندگان آن ها کسب درآمدی باال و کاماًل 
سودجویانه است که نه تنها مطالعه آن ها در رفع 
مشکالت افراد مؤثر نیست، بلکه تأثیر کوتاه مدت 
آن ها بر روان مخاطبان، تصویری 
غلط از اینکه روان شناسی همین 
است که در این کتاب ها توصیف 
شــده را بــه وجود مــی آورد و 
موجب می شود اگر در آینده نیز 
نیازمند  کتاب ها  این  مخاطبان 
دریافت خدمات روان شــناختی 
شدند، از مراجعه به روان شناسان 
خــودداری کننــد زیــرا تصور 
می کنند راهکارهای روان شناسی 

موقت و دست نایافتنی است! 
این  مخاطبان  می افزاید:  رنجبر 
روان شناسی  اصطالح  به  سبک 
و کتاب هــای آن، همان افرادی 
هســتند که با خواندن چنین کتاب هایی خود را 
توانمند و بلکه روان شــناس هم می شناسند! در 
حالی که باید توجه داشت هر آنچه در چارچوب 
روان شناسی ارائه می شود نیازمند ذکر منابع علمی 

معتبر و قابل اثبات است.

۲1 مجموعه غیرتخصصی در حوزه روان شناسی فعالیت می کنند

جوالن روان شناسان زرد 

 مسئله مهم در 
شرایط فعلی 

بحث بر سر به 
وجود آمدن نوعی 
روان شناسی است 

که مبتنی بر نظریه ها 
و پراتیک علمی 

نیست و به  نوعی به 
»عمه تراپی « بیشتر 

شبیه است

بــــــرش

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

دستچین

ازدواج ۷ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی در ۶ سال
ایلنا: مهدی محمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت 
کشور از ازدواج ۷ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی از سال ۹۲ تاکنون 
خبر داد و گفت: شرایط نامطلوبی که در افغانستان وجود دارد سبب 
شــده که تعداد زیادی تبعه غیرمجاز به کشور ورود کنند. بیشتر 
ازدواج های اتباع که در کشور انجام می شود، بین زنان ایرانی با اتباع 

کشور افغانستان است.

چرا برخی اجازه تولید سیگار را در داخل نمی دهند؟ 
میزان: نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: برخی از آقایان تأکید دارند که ســاالنه چندین میلیون 
دالر ارز برای واردات سیگار از کشور خارج می شود. چرا برخی 
اجازه تولید ســیگار را در داخل نمی دهند؟ چه کســانی پشت 
پــرده این موضوع هســتند. این افراد آن قــدر نفوذ دارند که 

نمی گذارند تولید داخلی راه بیفتد.

مخدری که با مصرف آن فرد زامبی و آدمخوار می شود
ایســنا: محمد ترحمی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر از کشــت و مصرف مخدر سالویا و 
تبلیــغ آن در فضای مجازی گفته و اینکه مصرف کنندگان این 
مخدر به محض مصرف دچار جنون آنی شده و دست به قتل و 
جنایت ها می زنند. حرکات فرد پس از مصرف شبیه به زامبی ها 

و آدمخوارها می شود. 

معلمان به سختی تن به حضور در مدارس عشایری می دهند
خانه ملت: علی اکبری، نایب رئیس فراکســیون عشــایر مجلس 
می گوید: برخی از عشایر برای تحصیل به روستاهای همجوار ییالق 
و قشالق مراجعه می کنند که همین روستاها امکانات مناسبی برای 
تحصیل روســتاییان ندارند. به گفته وی معلمان به سختی تن به 
حضور در مدارس عشــایری می دهند که باید امکانات الزم در این 

زمینه برای حضور معلمان نزد عشایر فراهم شود.

ایران 33 میلیون حمله سایبری را در سال گذشته دفع کرد
فارس: محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در جلســه صبحانه کاری دیــروز کنفرانس امنیتی 
مونیخ گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حمالت سایبری، 
پوشــش دفاعی خود را در برابر این حمالت از طریق سامانه 
دژفا ارتقا داده و توانســته است 33 میلیون حمله سایبری در 

یک سال گذشته را دفع کند.

بازگشت یک هزار و 280 نخبه ایرانی به کشور 
ایلنا: بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پژوهشکده 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت: حدود یک هزار و ۲۸۰ 
نفر یا دانش آموختگان ایرانی خارج کشــور طی چهار سال گذشته 
به ایران بازگشــته و مشغول به کار شده اند. تعدادی از این افراد در 
حوزه آکادمیک و تعدادی در شرکت های دانش بنیان مشغول فعالیت 

هستند. تعدادی از افراد نیز طرح های فناورانه انجام می دهند.

خبر

ابالغ اجرائیه 
در پرونده کالس��ه 111/522/96ح این شورا محکوم علیه تراب اسماعیلی امیرهنده محکوم 

است به پرداخت نفقه ماهیانه 
3/600/000 ریال ازتقدیم دادخواس��ت مورخه 96/3/2 الی آتیه طبق نظریه کارشناس��ی و 
همچنین مبلغ 180/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی در حق محکوم له نسرین اصغری) 
به والیت از امیر پارسا اسماعیلی ( همچنین مبلغ 180/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت حال از آن جا که حسب اعالم محکوم له مشارالیه مجهول المکان می 
باشد اینک مراتب اجرائیه به محکوم علیه ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 10 روز پس از نشر 
آگهی نسبت به اجرای آن اقدام و اال دایره اجرای احکام مدنی پس از مهلت مذکور عملیات 

اجرائی را با تقاضای محکوم له تعقیب خواهد نمود.)م الف 2046(9809720
مسئول دبیر خانه حوزه 111 شورای حل اختالف شهرستان بهار 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره 139860306015004422- 1398/7/14 هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��عید محمودی به 
شناسنامه شماره 3210 کد ملی 0748371801 صادره تایباد فرزند عبداله در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 254.92 متر مربع پالک شماره 647 
فرعی از 250 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از 
محل قس��متی از مالکیت مرحوم عبدالقادر نقش��بندیه و قس��متی از پالک محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9809236
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/09

غالمرضا آقازاده
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آیی��ن نامه قان��ون تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای ش��ماره 139860301046000437هیئت 
اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می 
مس��تقردرواحد ثبت��ی تصرف��ات مالکانه بال مع��ارض متقاضی خانم اعظ��م دیرینه  فرزند 
ش��عبانعلی بش��ماره شناس��نامه 654 صادره ازورامین درشش��دانگ یک باب دامداری به 
مس��احت1848/26مترمربع قس��متی از پالک240 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا 
خریداری ازمالک رس��می آقای س��ید علی اصغرالریجانی به متقاضی محرز گردیده است 
لذاب��ه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی که 
اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا ب��ه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد198ث/م الف 9809734
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/7/24  تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/8/9  

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نجفعلی کریمی دارای ش��ماره شناس��نامه 5819775260  شرح دادخواست به کالسه 
1/116/98/م  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که 
شادروان مرحوم مصطفی کریمی به شماره شناسنامه 4520038251  در تاریخ 1395/7/18 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نجفعلی کریمی کدملی5819775260  صادره از ح2 مهران فرزند مرادعلی پدر متوفی 
2- جمیله کریمی کدملی 5819776305   صادره از ح2 مهران فرزند قنبرعلی مادر متوفی 
3- حمزه کریمی کدملی 5810013041   صادره از ح1 ارکواز فرزند نجفعلی برادر متوفی
4- محسن کریمی کدملی 4520000459   صادره از ح1 ارکواز فرزند نجفعلی برادر متوفی

5- حدیث کریمی کدملی 5810062954   صادره از ح1 ارکواز فرزند نجفعلی خواهر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
که اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.9809747
رئیس شعبه اول حکمی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان ملکشاهی – علی پاشا صیادی

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو( شماره بایگانی 9700107
خان��م فاطمه نیک نام طرقبه فرزند فتاح ش��ماره ملی 0923463976 ش��ماره شناس��نامه 
0923463976 به اس��تناد س��ند ازدواج 1447 مورخ 1390/7/30 اجرائیه ای تحت کالسه 
139704006220000032 در قب��ال مبلغ 114 عدد س��که تمام بهارآزادی علیه علی اکبر 
قدیمی نژاد فرزند علی به شماره ملی 0943784549 صادر نمود که پس از ابالغ اجرائیه در 
مورخه 1397/5/13 و طی مراحل قانونی مقرر در آیین نامه اجرای مفاد رس��می الزم االجرا 
که حس��ب تقاضای بس��تانکار مبنی بر توقیف و ارزیابی و مزایده یک د س��تگاه وانت پیکان 
OHV 1600 س��فید شیری مدل 1386 به ش��ماره انتظامی 36 ایران213س55 با شماره 
شاس��ی 31662147 برابر گزارش کارشناس رسمی دادگس��تری خودرو  فوق اتاق بار فلزی 
زنگ زده دارد گلگیر عقب چپ درب چپ گلگیر جلو چپ درب موتور گلگیر جلو راست درب 
راست گلگیر عقب راست درب بار خط و خش و تورفتگی و زنگ زدگی دارد سپر عقب فاقد 
لبه چپ و راس��ت می باشد و ضربه خورده اس��ت چراغ جلو چپ چراغ جلوراست چراغ عقب 
چپ  چراغ عقب راس��ت و شیشه جلو شکسته است جلو پنجره ندارد سپر جلو ضربه خورده 
اس��ت. صندلی ها داش��بورد و تزئینات داخل اتاق پایین تر از عرف و نامناسب است و سیستم 
صوتی دارد. الس��تیک چرخ های جلو صاف و الستیک چرخ های عقب 80 درصد کارکرد دارد 
الستیک زاپاس جک و آچار چرخ رویت نشد. قالپاق ها نصب نمی باشد. با عنایت به عدم وجود 
سوئیچ امکان تست میدانی و کنترل سیستم موتوری تعلیق و انتقال قدرت میسر نگردید. با 
توجه به جمیع جهات خودروی فوق به مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت لذا 
مزایده خودرو  فوق در روز دوشنبه 1398/8/27 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در پارکینگ 
چاهش��ک شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. حقوق دولتی و حق مزایده 
طبق مقررات وصول خواهد شد. سایر هزینه های قانونی متعلقه و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده 
برنده مزایده می باشد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد جلسه مزایده 
روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده 
نقداً پرداخت و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده 

برنده مزایده می باشد. آ-9809683  م.الف203
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز-

سیدمحمود حسینی نژاد

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9700015 شش��دانگ یک باب پالک 1390 فرعی از یک 
اصلی ثبت و صادر و به خانم مریم پارس��ا منتقل ش��ده است. طبق سند رهنی شماره 247-
89/3/18 دفترخانه شماره 356 مشهد در قبال مبلغ 91/816/961 ریال در رهن بانک ملت 
قرار گرفته و طبق نظر کا رشناس رسمی به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ارزیابی شده 
و پالک فوق دارای مساحت 184/65 مترمربع و اعیان آن به مساحت 129 مترمربع با مصالح 
بنایی و نیمه اسکلت می باشد، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 98/8/26 در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک سرخس از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ سیصد 
و هش��تاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود. الزم به 
ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک 
و مص��رف در صورت��ی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ه��ای مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمن��اً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزای��ده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9809581 تاریخ انتشار:98/8/9
رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس- حسین مهرجو

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باخرز
)آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده(

شماره پرونده: 9809985199600669
شماره بایگانی: 981091 بدین وسیله به آقای حسین رمضانی فرزند علی فعاًل مجهول المکان 
ابالغ می ش��ود که خانم س��میه میرزایی صبوری فرزند جان محمد دادخواس��تی به خواسته 
طالق به طرفیت شما به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باخرز ارائه و به کال سه 981091 
ثبت و برای مورخه 98/9/13 س��اعت 12/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا مطابق 
ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی عمومی شهرستان باخرز مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر شوید و در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. آ-9809748
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باخرز- نادر صادقی مشهد ریزه ئی



w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

  پنجشنبه 9 آبان  1398 2 ربیع االول 1441 31 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9098 

با تصویب انتخابات زودهنگام، روزهای داغی در انتظار انگلیس است

روباه پیر در تله برگزیت
  جهان/ سید احمد موسوی  بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس درحالی 
شــامگاه سه شــنبه و برای چهارمین بار 
الیحــه برگزاری انتخابــات زودهنگام را 
با لحاظ نظر نمایندگان به رأی گذاشت 
کــه پیش از این، تالش های وی برای به 
تصویب رساندن آن ســه بار با مخالفت 
نمایندگان مواجه شــده بود. این بار اما 
الیحــه برگزاری انتخابــات زودهنگام با 
۴۳۸ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف 
بــه تصویــب نمایندگان مجلــس عوام 

انگلیس رسید.
نمایندگان مجلس عوام در حالی با طرح 
بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور 
بــرای برگزاری انتخابــات زودهنگام در 
روز ۱۲ دســامبر )۲۱ آذر( 
موافقت کردند که پیش از 
این حزب کارگر با انتخابات 
زودهنگام در ماه دســامبر 

موافقت کرده بود. 
در واقــع نمایندگان حزب 
کارگر طرحی را پیشــنهاد 
کرده بودند که براساس آن 
تاریــخ انتخابات زودهنگام 
۹ دسامبر )۱۸ آذر( تعیین 
شده بود، اما  این پیشنهاد 
اعضای  اکثریت  با مخالفت 
مجلس عوام مواجه شــده 
بــود. روز دوشــنبه نیــز 
نمایندگان مجلس عوام مخالفت خود را 
انتخابات زودهنگام  برگزاری  پیشنهاد  با 
در روز ۱۲ دســامبر )۲۱ آذر( ابراز کرده 
بودند، با این حال به دنبال تغییر موضع 
احزاب مخالف دولت این طرح روز ســه 

شنبه تصویب شد.
این در حالی اســت که روز دوشنبه  ۲۷ 
کشور اروپایی موافقت خود را با به تعویق 
افتــادن مهلــت برگزیت تــا ۳۱ ژانویه 

۲۰۲۰ اعالم کرده بودند.

 موافقت اتحادیه اروپا 
و تعویق برگزیت

برپایــه گــزارش گاردیــن، پیش نویس 
توافق نامه  حاکی از مؤثر بودن البی های 
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا در این 

رابطه است.
بر اساس این پیش نویس در طول مدت 
تمدید شــده، مذاکره مجددی بر ســر 
توافق  انجام نمی شــود و اگر نمایندگان 
مجلس در ماه نوامبر یا دســامبر توافق 

جانسون، نخست وزیر  بوریس  پیشنهادی 
بریتانیا را به تصویب برســانند، بریتانیا 
می تواند اتحادیه اروپــا را در ابتدای ماه 
دسامبر و یا ابتدای ژانویه ترک و برگزیت 

را اجرایی کند.
گرچه گرفتن موافقــت اروپا را می توان 
خبر خوبی برای بســیاری از نمایندگان 
پارلمــان انگلیس و مخالفــان برگزیت 
بدون توافق، محســوب کــرد، اما برای 
بوریس جانســون که نتوانست به توافقی 
برای خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا در 
موعد مقرر ۳۱ اکتبر دســت یابد و بارها 
تهدید به خروج بــدون توافق کرده بود، 

پیروزی به حساب نمی آید.
جانســون پیش از این بارها تأکید کرده 
بود بریتانیا را پیش از مهلت تمدید شده 
قبلــی یعنی ۳۱ اکتبــر از اتحادیه اروپا 
خارج خواهد کرد و گفته بود »جان دادن 
در گودال« را به درخواســت برای تمدید 
مجدد مهلــت از اتحادیــه اروپا ترجیح 

می دهد.

 آمال و آرزوهای موافقان 
و مخالفان برگزیت

بوریس جانســون به این مســئله امید 
بســته اســت که با تبلیغ بــرای توافق 
جدید خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا و 
پیروزی در انتخابات ماه دســامبر بتواند 
به وعده خود برای اجرای برگزیت عمل 
کند. جرمــی کوربین، رهبر حزب کارگر 
با اعــالم این مطلب که شــرط حزبش 

برای جلوگیــری از برگزیت بدون توافق 
اکنون تضمین شده است، گفت: تمرکز 
رقابت انتخاباتی این حزب برای انتخابات 
زودهنگام باید روی تغییر واقعی جامعه 

بریتانیا باشد. 
انتخاباتــی  رقابــت  ایــن  افــزود:  وی 
بلندپروازانه ترین و ریشه ای ترین رقابت 

انتخاباتی حزب کارگر خواهد بود.
تاکنون اعضــای حزب کارگر با برگزاری 
انتخابات زودهنگام به این دلیل مخالفت 
می کردند که از نظر آن ها هیچ تضمینی 
برای جلوگیــری از برگزیت بدون توافق 
وجود نداشــت. این در حالی است که به 
نظر می رسد با به تعویق افتادن برگزیت 
تا روز ۳۱ ژانویــه )۱۱ بهمن( این خطر 

تاحدودی برطرف شده باشد.

 انتخاباتی با نتایج مبهم
بایــد گفت گرفتن موافقــت نمایندگان 
مجلس عــوام در رابطه با طرح برگزاری 
زودهنگام انتخابات بریتانیا آن هم پس از 
شکست های پیاپی در هفته های گذشته، 
یک پیروزی کم ســابقه بــرای بوریس 
جانســون محســوب می شــود؛ طرحی 
که برای تصویب نهایــی باید مهر تأیید 

مجلس اعیان را نیز داشته باشد.
نتایــج انتخابــات ۲۱ آذر - نخســتین 
انتخابات انگلیس از سال ۱۹۲۳ میالدی 
تاکنون که در نزدیکی کریسمس برگزار 
خواهد شد - در واقع رقابت بزرگی بین 
جانسون و احزاب متحدش برای پیشبرد 

برگزیت از یک ســو و منتقدان دولت از 
جمله حزب کارگر که برای برگزاری یک 
همه پرســی دیگر درباره برگزیت تالش 
زیادی کرده اند، در هاله ای از ابهام قرار 
دارد و شــرایط اقتصادی و اجتماعی این 
کشــور نیز تحت تأثیــر افزایش تنش ها 
میان دولــت و پارلمان بوده اســت؛ به 
طوری که افت رشــد اقتصادی انگلیس، 
چهار برابر بیشــتر از برآورد اقتصاددانان 
بوده اســت.  جدیدترین گــزارش بنیاد 
دیده بان پول در انگلیس از ورشکستگی 
بیش از ۱6 هزار شرکت فقط در انگلیس 
و ولــز خبر داده که در پنج ســال اخیر 

بی سابقه بوده است.
رونــد برگزیت که به گفته کارشناســان 
بزرگ ترین بحران سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی پس از جنگ دوم جهانی برای 
انگلیس اســت، آن قدر طوالنی شده که 
ســکه های 5۰ پنســی که قرار بود نماد 
ثبت واقعه خروج این کشــور از اتحادیه 
اروپا پس از حدود چهار دهه باشــد، به 
دلیل مغایرت با تاریــخ اولیه محکوم به 

ذوب شدند.
دولت و پارلمان انگلیس روزهای سخت 
و سرنوشت ســازی را در پیش دارند که 
باید یــا از طریق تعامــل، زمینه اجرای 
برگزیــت را فراهم آورند و یا اینکه داغی 
روزهای پرتنش انگلیس، تاریخ اجتماعی 
و اقتصادی و سیاســی این کشــور را به 
تجربه مشــابه بــا ســکه های 5۰ پنی 

برگزیت دچار خواهد کرد.

 رئیس جمهور ترکیه گفت: کشورهای غربی 
معیارهای دوگانه داشــته و آن ها یک قطره 
نفت را به خون صدها سوری ترجیح می دهند.

 دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا متن 
قطعنامه تحقیقات اســتیضاح ترامپ را که 
انتظار می رود روز پنجشنبه به رأی گذاشته 
شود، منتشر کردند. با تصویب این قطعنامه 
کار برای ادامه روند استیضاح رئیس جمهوری 

چهل و پنجم آمریکا هموار خواهد شد.

 رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه 
در دادگســتری این رژیم خبر داد، شواهد و 
مدارک برای تکمیل هر ســه پرونده فســاد 
نتانیاهو آماده شــده اســت. این رادیو افزود: 
اســناد و مدارک موجود در دادستانی تمام 
ادعاهای وکالی مدافــع نتانیاهو را خنثی و 
زمینه محاکمه وی را فراهم می کند. به اعتقاد 
این منابع تقریباً کار تقدیم نتانیاهو به محاکمه 
به پایان رسیده و اعترافات الزم از طرف های 

رشوه دهنده و شهود هم گرفته شده است.

 نیروی هوایی آمریکا از خروج بمب افکن های 
»بی-۱ لنســر« خود از عربستان و عزیمت به 
پایــگاه هوایی در داکوتــای جنوبی واقع در 

ایاالت متحده خبر داد.

کره شــمالی درخواست رسمی کره جنوبی 
برای برگزاری مذاکرات ســطح کاری میان 
دو کشــور برای رســیدگی بــه اختالفات 

دوجانبه را رد کرد.
 

پارلمان عراق قانون مربوط به لغو امتیازهای 
مالی و پاداش های سران سه قوه و مدیران و 

مسئوالن عالی رتبه کشور را لغو کرد.

 منابع خبری روز گذشــته از درگیری شدید 
نیروهــای ارتش ســوریه و ترکیــه در ریف 
»رأس العین« استان الحسکه خبر دادند. درگیری 
بین نیروهای ســوریه ای و ترکیــه ای در پی 
حمالت اخیر ترکیه به مناطق کردنشین سوریه 

هر از گاهی در شمال این کشور رخ می دهد.

 روزنامه ســاوت چاینا هنگ کنگ به نقل از 
منابع مطلع از امضای توافق نامه موقت تجاری 
میان چین و آمریکا در حاشیه اجالس آپک 
در شیلی در ماه نوامبر )آبان( خبر داد. چین 
قبول کرده است بین ۴۰ تا 5۰ میلیارد دالر 
محصوالت کشاورزی از آمریکا خریداری کند 
و واشــنگتن نیز اعمال تعرفه های بیشتر بر 
چیــن را متوقف کرده اســت، بــا این حال 
واشنگتن هنوز درباره ۱6۰ میلیارد دالر تعرفه 
بر روی کاالهای چینی در ماه دسامبر اعالم 

نظر نکرده است.
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کالیفرنیا همچنان می سوزد
آتش بر ادعای آمریکا برای »رهبری جهان«

فارس: بخشــی از ایالت کالیفرنیا در ساحل 
غربی آمریکا درحالی در آتش می ســوزد که 
واشنگتن همچنان دور از کرانه ها، در سودای 
رهبری جهان است.  مأموران آتش نشانی در 
ایالت کالیفرنیا در تقال برای کنترل دو حریق 
»کینِکید فایر« و »ِگتی فایر« هستند، اما این 
دو حریق عالوه بر ســوزاندن مناطق وسیع، 
تخریب گســترده، قطعی برق و تخلیه اجباری ساکنان این ایالت آمریکا، حداقل سه 
کشته بر جاگذاشته و همچنان مهار نشده است. حریق »کینِکید فایر«، اول آبان در شهر 
»سونوما« آغاز شد و در ابتدا منطقه مسکونی »گیزرویل« ایالت کالیفرنیا را در نوردید و به 
تدریج به دیگر نقاط تسری پیدا کرد. نام گذاری این حریق به کینِکید فایر بدین دلیل 
صورت گرفته که نخســتین جایی که طعمه این آتش سوزی قرار گرفت، جاده »جان 
کینِکید« منطقه مسکونی گیزرویل بوده است. بنا بر گزارش ها، کینِکید فایر سبب شده 
که بخش اعظمی از ساکنان شهر سونوما با حدود 5۰۰ هزار نفر جمعیت از ترس حریق، 
دستور تخلیه دریافت کنند. بر اساس آخرین خبرهای رسانه های غربی، مأموران اطفای 
حریق تاکنون تنها توانسته اند ۱5 درصد از حریق در کالیفرنیا را مهار کنند و ۸5 درصد 

از این حریق به جوالن خود ادامه می دهد.

 اختالف بر سر دستمزد سفارتخانه ها 
رژیم اسرائیل را به تعطیلی کشاند

ایرنا: تصمیم وزارت خزانه داری رژیم صهیونیستی برای تغییر در شیوه پرداخت ها موجب 
اعتصاب دیپلمات ها و وابسته های نظامی آن و درنتیجه تعطیلی تمامی سفارتخانه ها و 
کنسولگری های این رژیم شد. تارنمای روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل با اعالم این 
خبر افزود این اعتصاب در پی اختالف با وزارت دارایی این رژیم بر سر پرداخت دستمزد 
مقرری به سفیران صورت گرفته است. این اقدام با همکاری وزارت خارجه، وزارت جنگ 
و اتحادیه کارگری هستدروت پس از آن صورت گرفت که خزانه داری در توافق های قبلی 
خود عهدشکنی و اعالم کرد سفیران اسرائیل را مجبور به عودت هزاران دالر هزینه های 

پرداختی به آنان می کند.

 درخواست رژیم صهیونیستی
 برای قطع کمک مالی به دولت لبنان

جهان: منابع خبری گــزارش داده اند رژیم 
صهیونیســتی از آمریکا و کشــورهای غربی 
خواسته کمک مالی به دولت لبنان را به اقدام 
علیــه حزب اهلل لبنان مشــروط کنند. پایگاه 
خبری »آکسیوس« با گزارش این خبر نوشته 
در دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 
زمزمه ها و بحث هایی بر سر قطع کمک مالی به 
دولت لبنان وجود دارد. بخش زیادی از کمک مالی آمریکا به لبنان صرف تقویت ارتش این 
کشور می شود. ارتش آمریکا سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دالر به لبنان کمک کرده 
است. آکسیوس نوشته بسیاری در کاخ سفید با توقف این کمک های مالی موافق هستند، 
اما پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا معتقدند که این کمک ها باید ادامه داشته باشند. رسانه 
آمریکایی به نقل از مقام های صهیونیستی مدعی شده که درخواست رژیم صهیونیستی 
برای قطع این کمک ها قبل از آغاز تظاهرات های اخیر در لبنان مطرح شده است. شهرهای 
لبنان از دو هفته پیش در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی و اعمال مالیات بر برخی 
از خدمات دولتی، به عرصه برگزاری تظاهرات مردمی تبدیل شده است. معترضان خواهان 
اصالحات جدی و برکناری مســئوالن فاسد و فاقد صالحیت هستند. »سعد الحریری«، 
نخست وزیر لبنان شامگاه سه شنبه در واکنش به اعتراض ها از سمتش استعفا کرده است. 
»میشل عون«، رئیس جمهور لبنان با وجود موافقت با درخواست استعفای حریری، از او 

خواست تا تشکیل دولت جدید، مسئولیت دولت  و پیشبرد امور را برعهده بگیرد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱۰۰۸۷ -۳۷6۸۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱۸۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷65۱۸۸۸   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲5۸۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱۰۰۸6   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳۷6۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷۳5  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷6۸5۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   66۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

خبر بدون تیتر

دولت و پارلمان 
انگلیس روزهای 
سخت و 
سرنوشت سازی 
را در پیش دارند 
که باید از طریق 
تعامل، زمینه 
اجرای برگزیت را 
فراهم آورند

بــــــــرش

آگهی مزایده فروش محصوالت خرما و مرکبات سال 98
س��ازمان موقوف��ات ی��زد و کرمان آس��تان قدس رض��وی در نظ��ر دارد محصول خرم��ا و مرکبات تولیدی س��ال 98                     
مجتمع کشاورزی و باغداری امام رضا)ع( واقع درروستای جهاد آباد شهرستان عنبر آباد را شامل خرمای مضافتی 
و زاهدی به مقدار 100 تن بسته بندی شده در سردخانه و انواع پرتقال،گریپ فروت،نارنگی و نارنج به صورت سر 
درخت در پنج بخش تفکیکی یا یک جا از طریق مزایده به فروش رس��اند متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 
1398/08/07به دفتر مجتمع کش��اورزی امام رضا)ع( واقع در شهرس��تان عنبر آباد روس��تای جهاد آباد مراجعه و 
ضمن بازدید از قطعات مختلف فرم شرایط مزایده و سایر مدارک مربوط را دریافت و پیشنهادات خود را به همراه 
ده درصد مبلغ پیشنهادی به صورت فیش نقدی واریز به حساب 2217077772 بانک تجارت یا رسید کارتخوان به 
نام سازمان موقوفات یزد و کرمان در پاکت الک ومهر شده تا ساعت 9:30 صبح روز دو شنبه  1398/08/13تاریخ 
مزایده به دفتر مجتمع تحویل و رس��ید دریافت نمایندپیشنهادات رس��یده راس ساعت 10:30 صبح همان روز در  
محل این مجتمع واقع در روس��تای جهاد آباد وبا حضور ش��رکت کنندگان مفت��وح و قرائت وبرندگان اعالم خواهند 

شد. 
به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش و فاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل 
داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد وکرمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است ضمنا متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری 

نمایند هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد. 
قابل ذکر است قطعات مورد مزایده در نقشه پیوست اوراق مزایده به تفکیک مشخص شده است.

تلفن های تماس 03434281104-09131480642-09133937369   /ع
98
09
74
5

آگهی مزایده فروش شتر 2ساله سال 98
 سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد16نفر 
ش��تر 2س��اله از طریق مزایده اقدام نماید ل��ذا از متقاضیان دعوت به عمل می آی��د از تاریخ روز 
دو ش��نبه 98/08/7با مراجعه به دفتر مجتمع کشاورزی امام رضا)ع(راور واقع درشهرستان راور 
ومش��اهده مورد معامله  قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ س��ه ش��نبه98/8/14بصورت 

مکتوب ارائه نمایند .
 ضمن��ا واری��ز 10درصد مبلغ پیش��نهادی ب��ه عن��وان ضمانت ش��رکت در مزایده به حس��اب جاری 
2217078000بانک تجارت طالقانی رفس��نجان به نام س��ازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و 

کرمان الزامی است . 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است .

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.تلفن های تماس 09138402638-34281104-9
/ع سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد وکرمان

98
09
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی   نوبت اول       شماره مجوز:  1398.4744
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

/ع
98
09
73
9

98/831 شماره مناقصه

انجام خدمات مستغالت شهرک های شهید تندگویان ،372 واحدی و تلمبه خانه مجتمع مسکونی پارس جم  موضوع مناقصه 

8/031/000/000ریال  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

  تضمی��ن ش��رکت در فرایند ارج��اع  کار به صورت یکی از تضامی��ن قابل قبول وفق ایین نامه تضمین ش��ماره 
123402/ت50659 ه�   مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

303/120/327/130 ریال مبلغ براوردی مناقصه  

1398/9/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط  1398/8/25 ارس��ال  و  بارگ��ذاری  مهل��ت  اخری��ن 
مستندات ارزیابی کیفی )رزومه (

1398/10/3 تاریخ گشایش پاکات  پیشنهادات مالی 1398/10/3 آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادات مالی 

آدرس و تلفن مناقصه گذار استان بوشهر،شهرستان  عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،  ساختمان  اداری مرکزی ستاد –امور پیمانها 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2756-07731312761 تماس حاصل فرمایند  . 

آگهی مزایده فروش گوساله نر سبک وزن، تلیسه آبستن، گوشت ران و سردست قیمه ای و خورشتی 
جوانه، خوردگی بدون چربی و سردست جوانه، گردن، قلوه گاه و راسته جوانه  

))تاریخ مزایده  مورخ 1398/08/13 ساعت 14 ظهر((
مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مزای��ده جه��ت گوس��اله ن��ر س��بک وزن و تلیس��ه آبس��تن واحده��ای 
مش��هد100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50،000،000 ریال هم چنین جهت گوشت های به مزایده گذاشته 
ش��ده، مبلغ 100،000،000 بصورت واریز وجه نقد بش��ماره حس��اب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد 

بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد
 جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.                                                            

تلفن: 12-38492710-051     داخلی 125- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

/ع
98
09
75
8

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
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