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یـــادداشــت  روز
 سید جالل فیاضی

به اعتقاد صاحبنظران، »اقتصادبدون نفت« مهم ترین رکن »اقتصاد مقاومتی« 
است. اگر اقتصاد ایران از شیر نفت گرفته شود و دوران خام فروشی نفت به پایان 
برسد، قطعاً در برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی بین المللی مقاوم خواهد شد و 

آثار تخریبی تحریم ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت...

مجلس، بودجه و فجایع مالیاتی

آغاز باشکوه دهمین جشنواره »عمار«

از عوامل  سریال»گاندو« و خبرنگار افشاگر فساد تقدیر شد

 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبــر معظم انقاب اســامی دیروز در 
دیدار هزاران نفر از پرســتاران سراســر 
کشور، پرســتاری را ترکیبی از مجموعه 
ارزش هــای اخاقی و فضائل انســانی 
خواندند و با اشاره به سربلندی و بصیرت 
ملت ایــران در آزمون های بزرگ به ویژه 
حماســه  نهم دی ســال ۸۸ و حوادث 
آبان ماه امســال و جدا کردن صف خود 
از فتنه گران و تخریب کننــدگان اموال 

عمومی، موج تنفــر از آمریکا در منطقه 
به ویژه در عراق را واکنش طبیعی مردم 
نسبت به جنایت های آمریکا برشمردند و 
با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
در مقصر دانســتن ایران به عنوان عامل 
اصلی قضایــای روز سه شــنبه  عراق و 
تهدید ملت ایران، تأکید کردند: این گونه 
ســخنان، بی ربط و غیرمنطقی اســت؛ 
چرا که مردم منطقه به شــدت از آمریکا 
متنفرند. همه بدانند جمهوری اسامی 

به دنبال جنگ نیست اما با هر کس که 
منافع، مصالح، عزت، عظمت و پیشرفت 
ملت ایران را تهدید کند، بدون ماحظه 
مقابله و ضربه  ســختی به او وارد خواهد 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان 
خود ضمن تبریک سالروز میاد حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار، به مراســم 
پاسداشت نهم دی در سراسر کشور اشاره 
کردند و گفتند: در روز ۹ دی ســال ۸۸ 
که یکی از آزمون هــای بزرگ بود، ملت 

ایران با حضور سراســری در خیابان ها و 
با بصیرت و هوشیاری، خوش درخشید 
و توانســت یک توطئه  مهم و ریشه دار را 
از بین ببرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشــاره به حوادث اخیر آبان ماه افزودند: 
مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد 
هم حق با مردم است و اگر این توقعات و 
انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند، 
اما مطالبات مردم مســئله ای متفاوت از 

فتنه سازی به بهانه  ...
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رقابتی نانوشته برای انتشار 
خبرهای تلخ درگرفته است

انتشار اخبار 
 منفی، ظلم 

به روان مردم

با حضور فرمانده کل سپاه 
پاسداران انجام شد

اهدای 110 جهیزیه 
به زوج های جوان 

ماهشهری

 پاسخ رهبر معظم انقالب به اتهامات اخیر ترامپ علیه ایران 
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 حمله به حشدالشعبی 

انتقام جویی از پیروزی  در برابر داعش بود

 آســتان  تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از رؤسای قبایل عشایر سوریه: 
مجاهدت ها و نقش مؤثر جریان مردمی حشدالشعبی 
در مبــارزه بــا گروهک تروریســتی داعــش، حمله 
اخیر آمریکا به مواضع حشدالشــعبی را انتقام جویی 

از پیروزی هــای ملت عراق در برابر داعش دانســت.
حجت االسام والمسلمین احمد مروی صبح دیروز در 
دیدار جمعی از رؤسای قبایل عشایر کشور سوریه که 

 ............ صفحه 3در تاالر والیت حرم مطهر رضوی...

 ............ صفحه 2
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آخرینساختهفریدونجیرانی

وزیربهداشتاعالمکرد

 :f حضرت مهدی
هر کس در اجرای 

اوامر خداوند کوشا 
باشد، خدا نيز وی را 

در دستيابی به حاجتش 
ياری می کند .

بحار األنوار ، ج 51، ص 331 
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مریضترمیکند سینماگِرقصهگودردامفرمگرایی

خبرهایخوش
برایپرستاران

فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
واحدهای تابعه دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد
شرح در صفحه 4
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آگهی مناقصه خرید کوکوپیت و 
سینی کاشت نشاء

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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)) همه ما می توانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم. حتی به میزان چند ساعت ((
»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شماره ک/  14 /98 «

ش�رکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد انجام " عملیات خدمات خودروئی امورانتقال نیروی شمال بصورت 
حجمی" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار دارای شرایط  ذیل واگذار نماید.

شماره فراخوان 
مبلغ تضمین شرکت در مدتموضوع مناقصهدرسامانه ستاد

فرآیند ارجاع کار ) ریال(
محل اعتبار

عملیات خدمات خودروئی امور 2098001123000024
 منابع داخلی 12146,346,240 ماهانتقال نیروی شمال بصورت حجمی

)غیر عمرانی(

*شرایط الزم  جهت شرکت در مناقصه:
1- دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر) با کد فعالیت امورحمل و نقل و رتبه 7( از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

 2- دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی.
3- دارا بودن س��ابقه انجام قرارداد پیمانکاری حمل و نقل با س��ازمانها ، ش��رکتها و نهادهای عمومی غیردولتی و  دولتی با  هر 

مبلغی و با رضایت کارفرمای همان قرارداد.
*نحوه دریافت اسناد مناقصه : 

مناقصه گران حائز شرایط فوق، می توانند پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، بدون واریز وجه فایل اسناد 
مناقصه را بارگیری نمایند.

*تاریخ دریافت اسناد مناقصه:
 از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 10/11/ 98  تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ  98/10/16

*تاریخ بارگذاری اسناد مناقصه: 
از پیشنهاددهندگان تقاضا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک پاکات مناقصه )الف ،ب وج (را درسامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت حداکثر تا س��اعت 8 صبح روز ش��نبه  مورخ 98/10/28 بارگذاری نمایند . همچنین اصل ضمانت نامه ش��رکت 
در فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( را مطابق با شرایط درج شده دراسناد مناقصه درپاکت الک و مهرشده حداکثر تا ساعت 9 صبح 
روز شنبه مورخ 98/10/28 پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق منطقه ای خراسان  به آدرس: مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد 
– نرسیده به دو راهی شاندیز – طرقبه – سمت راست - شرکت برق منطقه ای خراسان ، به امور تدارکات و قراردادها  –تلفن: 

6103613 3– 051 – دورنگار: 6103629 3-051 تحویل نمایند.
*تاریخ  و محل گش�ایش پاکات: س��اعت 11 روز  ش��نبه  مورخ 98/10/28 در محل امور تدارکات و قراردادهای ش��رکت برق 

منطقه ای خراسان.
*مناقصه گران جهت ثبت نام در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت باید به دفاتر پیش��خوان دولت مراجعه نمایند که لیس��ت 

دفاتر منتخب در سامانه ستاد ) www.setadiran.ir( موجود می باشد.
*در صورت نیاز به توضیحات بیش��تر ، متقاضیان می توانند با امور انتقال نیروی ش��مال به ش��ماره 09153013206 )آقای مالک 

رضایی(  یا با امورتدارکات و قراردادها به شماره 36103613-051 )خانم کالته(تماس حاصل نمایند.
*به پیشنهادها و مستندات  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی که بعداز انقضاء مدت مقرر واصل شود ، مطلقا ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
*مناقص��ه گران موظف به ارائه تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار معتبر مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باش��ند 
. به پیش��نهادهای فاقد سپرده ،س��پرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر، چک ش��خصی ونظایرآن ترتیب اثرداده 

نخواهد شد.
*سایراطالعات وجزئیات دراسنادمناقصه درج شده است .

ضمنا" جهت کسب اطالعات بیشتربه پایگاه های اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
http://tender.tavanir.org.ir                                                                                                             پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر

http:/iets.mporg.ir                                                                                                                               پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

www.krec.ir                                                                                                  پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان

www.setadiran.ir                                                                                                                    »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان
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»آگهی انتخاب پیمانکار جهت تأمین نیروی انسانی«
)نوبت دوم (

شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی در نظر دارد قسمتی از پرسنل 
مورد نیاز خود را از طریق پیمانکار واجد شرایط تأمین نماید. 

ل��ذا از پیمانکاران محترم دعوت میش��ود تا تاری��خ 98/10/16 جهت دریافت 
 WWW.NANERAZAVI.COM فرم مربوطه و کسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه فرمایید.
  شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی  
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شناسه آگهی 714526 م الف:7685

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده )شماره 14- 7- 1- 98( نوبت دوم
1- نام مناقصه گذار: ش�رکت توزیع برق فارس به آدرس ش��یراز خیابان معدل حدفاصل فلس��طین و مالصدرا تلفن 80- 32319374- تلفن امور 

تدارکات 32317869
2- موضوع مناقصه: خرید انواع پایه سیمانی چهار گوش جهت مدیریت های برق جهرم- داراب- زرین دشت- فسا- نی ریز- استهبان و توابع آنها از 

تولیدکنندگان دارای گواهی صالحیت توانیر از محل طرح های عمرانی
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 98/10/11 لغایت 98/10/16 به مدت 5 روزکاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد. 

 شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2098007000000015 
6- آدرس محل دریافت پیشنهادها: شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات تلفن 32317869

7- زمان تحویل اسناد: ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 98/11/2
8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی

9- زمان بازگشایی پاکت ها: پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 98/11/3 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد 
و در صورت کس��ب حد نصاب الزم پاکت الف و ب در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 98/11/5 بازگش��ایی می شود و به پیش��نهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و 

پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.

11- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 396/984/742 ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی، اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز، ضمانتنامه صادره 
توسط مؤسسه بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران، می باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده، ضمانتنامه و سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی، وجه نقد، سفته، مطالبات بلوکه شده و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                                                                                                                        م.الف 12628/ شناسه آگهی715603
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
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تمجید دنیای فوتبال از قیچی برگردان ستاره ایرانی به چلسی 

گل2020علیجهان!
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روزنامـه صبـح ایـران

تحلیل دریادار سیاری از رزمایش ایران، روسیه و چین   ایسنا: امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به برگزاری رزمایش دریایی مشترک میان ایران، روسیه و چین گفت: برگزاری 
این رزمایش سه جانبه نشان داد که ایران به یک قدرت نظامی در عرصه دریا تبدیل شده است. وی با بیان اینکه استکبار برای اینکه ما قدرتمند نباشیم، ما را از دریا دور کرده است، گفت: مابرای اینکه ثروتمند و 

قدرتمند باشیم، باید به دریا و منافع و منابع آن توجه داشته باشیم.

 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظــم انقاب اســامی دیروز در 
دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور، 
پرستاری را ترکیبی از مجموعه ارزش های 
اخاقــی و فضائل انســانی خواندند و با 
اشاره به ســربلندی و بصیرت ملت ایران 
در آزمون های بزرگ به ویژه حماســه  نهم 
دی ســال ۸۸ و حوادث آبان ماه امســال 
و جدا کــردن صف خــود از فتنه گران و 
تخریب کنندگان اموال عمومی، موج تنفر 
از آمریــکا در منطقه به ویــژه در عراق را 
واکنش طبیعی مردم نسبت به جنایت های 
آمریکا برشمردند و با اشــاره به اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا در مقصر دانستن ایران 
به عنوان عامل اصلی قضایای روز سه شنبه  
عراق و تهدید ملت ایــران، تأکید کردند: 
این گونه ســخنان، بی ربط و غیرمنطقی 
اســت؛ چرا که مردم منطقه به شــدت از 
آمریکا متنفرند. همه بدانند 
به دنبال  جمهوری اسامی 
جنگ نیست اما با هر کس 
عزت،  مصالــح،  منافع،  که 
عظمــت و پیشــرفت ملت 
ایــران را تهدید کند، بدون 
ماحظــه مقابلــه و ضربه  
سختی به او وارد خواهد کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
سخنان خود ضمن تبریک 
سالروز میاد حضرت زینب 
)س( و روز پرستار، به مراسم 
پاسداشت نهم دی در سراسر 
کشور اشاره کردند و گفتند: در روز ۹ دی 
سال ۸۸ که یکی از آزمون های بزرگ بود، 
ملت ایران با حضور سراسری در خیابان ها 
و با بصیرت و هوشیاری، خوش درخشید 
و توانســت یک توطئه  مهم و ریشه دار را 
از بین ببرد. حضــرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشــاره به حوادث اخیر آبان مــاه افزودند: 
مردم مطالباتی دارنــد که در اغلب موارد 
هم حق با مردم است و اگر این توقعات و 
انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند، 
اما مطالبات مردم مســئله ای متفاوت از 
فتنه سازی به بهانه  این مطالبات است که 

این دومی کار دشمن است. رهبر انقاب 
اسامی خاطرنشان کردند: مردم مطالباتی 
داشــتند، اما افــرادی که دشــمن برای 
سوءاستفاده از این مطالبات آماده کرده بود، 
فوراً وارد شدند و شروع به تخریب کردند. 
بصیرت مردم در این حوادث آنجا بود که 
تا سوءاستفاده  دشمن را دیدند، صف خود 
را از فتنه گران که سعی می کردند خود را 
در بین مــردم مخفی کنند، جدا کردند و 
فتنه گر تنها ماند. چند روز بعد نیز مردم در 
قالب اجتماعات عظیم در شهرهای مختلف 
کشور به خیابان ها آمدند. ایشان با تأکید بر 
اینکه بصیرت و هوشیاری مردم در آبان ماه 
همانند بصیرت مردم در ســال ۸۸، غائله 
را به پایان رســاند، گفتند: آن کسانی که 
صحنه گردانان اصلی اغتشاش های آبان ماه 
و حمله به زیرساخت ها همچون انبار بنزین 
و انبار گنــدم و اموال عمومی بودند، افراد 
مرتبط با سرویس های اطاعاتی بیگانگان 

هستند.

آمریکاییهافکرمیکردند
کارایراندرآبانتماممیشود

رهبر انقاب اســامی افزودنــد: یکی از 
مسئوالن بلندپایه  کشــور به نقل از یکی 
از سیاســتمداران خارجی که در روزهای 
حوادث آبان در واشــنگتن به سر می برد، 
می گفت آمریکایی هــا در روز اول حادثه 
بسیار خوشــحال و مســرور بودند و کار 

ایران را تمام شده می دانستند، اما یکی دو 
روز بعد که قضایا جمع شــد، آمریکایی ها 
از اینکه به نتیجه  دلخواه نرسیدند، بسیار 

ناراحت شدند.

انتقامنابودیداعشرا
ازحشدالشعبیگرفتند

حضرت آیــت اهلل خامنه ای، این مطالب را 
نشــان دهنده  واقعیت درونی سردمداران 
بی ِخــرد آمریکا دانســتند و با اشــاره به 
قضایــای اخیر عراق خاطرنشــان کردند: 
حملــه  آمریکا به حشدالشــعبی در واقع 
گرفتن انتقــام داعش بود؛ زیرا آن نیرویی 
که داعش را زمینگیر کــرد و از بین برد، 

بسیج مردمی عراق بود.
ایشــان تأکیــد کردنــد: مــن و دولت و 
ملــت ایران، جنایت آمریــکا در حمله به 
حشدالشــعبی عراق را به شــدت محکوم 
می کنیم. رهبر انقاب اســامی هیجان 
ضــد آمریکایی در بغداد و سراســر عراق 
را نتیجــه  طبیعی جنایت هــای آمریکا 
برشمردند و افزودند: رئیس جمهور آمریکا 
در مطلبی گفته ما این مسائل را از چشم 
ایران می بینیم و به آن پاسخ خواهیم داد. 
امــا باید به آن ها گفت اوالً غلط می کنید؛ 
زیرا این موضوع ربطی به ایران ندارد؛ ثانیاً 
باید منطقی باشید و بفهمید که علت اصلی 
این قضایا چیســت. البتــه آن ها منطقی 
نیستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 

آمریکایی ها باید بفهمند که مردم منطقه 
همچون عراق و افغانستان، از آن ها به دلیل 
جنایت هایشان متنفرند و این تنفر یک جا 

خود را نشان خواهد داد.
ایشان با اشاره به جنایت های آمریکا به ویژه 
دســتگاه خبیث بلک واتر در عــراق و در 
افغانستان و کشتار هزاران دانشمند عراقی 
و همچنین مردم عادی، خاطرنشان کردند: 
نتیجه  حرکت های سیاسی و امنیتی آمریکا 
و ظلم به مردم منطقه و غارت منافع و تکبر 

در مقابل آن ها، چنین تنفری است.

درمقابلتهدیدمنافعملتایران
بدونمالحظهضربهخواهیمزد

رهبــر انقاب اســامی ســفر مقام های 
آمریکایی به برخی کشورهای منطقه بدون 
اجازه  آن کشــورها و حضور در پایگاه های 
خــود را نمونــه  دیگــری از رفتارهــای 
تحقیرآمیز علیه کشورها و ملت های منطقه 
و زمینه ساز موج نفرت و عصبانیت دانستند 
و تأکیــد کردند: جمهوری اســامی اگر 
تصمیم بگیرد با کشوری معارضه و مقابله 
کند، صریح این کار را انجام خواهد داد اما 
همه بدانند ما به منافع و مصالح کشــور و 
به عزت و عظمت و پیشــرفت ملت ایران 
به شــدت پایبند هســتیم و در مقابل هر 
کــس که بخواهد آن را تهدید کند، بدون 
ماحظه وارد خواهیم شد و به او ضربه خود 

را وارد خواهیم کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، ملت ایران را 
ملتی شجاع، بابصیرت و آماده به کار در همه  
عرصه ها خواندند و گفتند: برخاف اینکه 
بعضی ها می گویند جنگ می شود، ما هرگز 
کشور را به سمت جنگ نمی بریم، اما اگر 
دیگران بخواهند موضوعی را به این کشور 
تحمیل کنند، ما با قدرت تمام مقابل آن ها 

می ایستیم. 
ایشــان تأکید کردند: ما معتقدیم که خدا 
با ماســت و پیروزی نیــز متعلق به ملت 
ایران است. همچنین معتقدیم فردای این 
کشــور به مراتب بهتر از امروز خواهد بود، 
همان گونه که امروز کشــور بهتر از دیروز 

است.

پاسخ رهبر معظم انقالب به اتهامات اخیر ترامپ علیه ایران

اوالًغلطمیکنید...

 ارز 4 هزار و 200 تومانی مانند دارویی است که نه تنها سرطان را درمان نمی کند، 
بلکه به قسمت های دیگر بدن ضرر می رساند! 09150007109

 اقدام ارزشمند دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران در برگزاری همایش  مبارزه 
با فســاد اداری  در ایران با هزینه اندک قابل ســتایش است و البته غیبت معنادار 

صداوسیما برای پوشش جای سؤال دارد. 09360005568
انتخاب نماینده مجلس یعنی انتخاب سرپرست وتصمیم گیرنده برای زندگی 
و سرنوشت کل کشور، حال فکرکنید اگر با چشمی باز و شناختی عمیق فردی 
را که هم تعهد و هم تخصص داشــته باشــد،  انتخاب کنید، هم به معیشت و 
زندگی خود و هموطنانتان کمک کرده اید، هم به کل کشــور. اما اگر چشــم 
بســته و صرفاً با تبلیغاتی که می کنند و با وعده های دهن پر کن اما تو خالی 
رأی بدهید، هم به خودتان خیانت کرده اید، هم به کشورتان. 09350007054

دولت بابودجه ۹۹ قصد فروپاشــی اقتصاد و معیشــت مردم را دارد، نمایندگان 
مجلس جلــو تحریم های ظالمانــه دولت را بگیرنــد و بودجــه را اصاح کنند. 

 09380007686
وزیر آموزش وپرورش باید بداند که ما بازنشســتگان مرده نیستیم، زنده ایم! 
شــاگردان ما در ادارات  آب ، برق و گاز و شــرکت نفت و پتروشیمی و سایر 
ادارات و بانک هــا ســه برابر ما حقــوق می گیرند و بعضی از آن ها پزشــک و 
متخصص هســتند و میلیاردی کار می کنند )خوب الحمدهلل( چرا حقوق ما را 
چند درجه زیر خط فقر نگه داشته و نسبت به سایر ادارات همسان سازی نمی 

کنند؟ جرم ما چیست؟ 09350007054
چرا دادستان کل کشــور به عنوان مدعی العموم جلو بی بند و باری هنرپیشه ها 
کــه بی حجابی را رواج می دهند، نمی گیرد، مگر خون شــهدای ما مفت بود؟ یک 
عده از امنیت این کشــور استفاده می کنند و بی بند و باری را هم رواج می دهند . 

09110006820
 لطفاً پیگیر باشید بیشــتر از 10 میلیون از مردم بابت سهام عدالت اصاً تأیید 
نشدند و اسمشان توی سایت نبوده که شماره حسابی بدهند و سودی بگیرند؛ دولت 
می خواهد چه کار کند! یک شرکت بی خاصیت سهام عدالت هم درست کردند که 

کاری نمی تواند بکند! 09150001942
آقــای روحانی می فرماینــد فروردین ۹6 کــه من قول اصــاح اقتصاد را 
دادم، جنــگ نبــود؛ اوالً ایشــان پذیرفته اند کــه در این مــدت کاری انجام 
نداده اند، ثانیاً یادشــان رفته اســت که ایشــان و همفکرانشــان مدعی بودند 
کــه مخالفان مــا چون با آمریــکا مقابله می کنند، موجب تحریم می شــوند، 
 امــا من با خــود کدخدا رابطه برقرار می کنم، همه مشــکات 100 روزه حل 

می شود. 09350009020

دردیکتاتوریحزبیشماچندنفرردصالحیتمیشوند؟
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: پمپئو گفته چون صاحیت هزار نفر در ایران تأیید 
نشــده، پس در انتخابات دستکاری صورت گرفته اســت!؟ ایشان باید پاسخ دهد در 
انتخابــات آمریکا چند نفر در دیکتاتوری حزبی رد صاحیت می شــوند و کدام فرد 
مستقلی آنجا بدون نظر احزاب ثبت نام کرده و یا به ازای هر کرسی مجلس چند نفر 
داوطلب حضور دارد؟ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی توهین آمیز و مداخله 
جویانه با بیان اینکه انتخابات مجلس ایران دو ماه دیگر برگزار می شود، مدعی شد نظام 

ایران از همین حاال با رد صاحیت هزار نامزد مشغول تقلب است.

چراغخاموشاصالحطلبانبرایمذاکرهباشوراینگهبان
صادق خرازی، دبیرکل حزب اصاح طلب ندای ایرانیان درباره مذاکره اصاح طلبان با شورای 
نگهبان به خبرآناین گفت: بســیاری از دوستان اصاح طلب نیز چراغ خاموش به این کار 
اعتقاد دارند. من کســی را از رهبران و ســران اصاح طلب نمی شناسم که به این موضوع 
معتقد نباشد، اما گاهاً جلوی تلویزیون و مطبوعات و روزنامه نگاران به گونه ای دیگر صحبت 
می کنند. در صورتی که باید فرهنگ درست را منتقل کرد. مشکل اینجاست که ما حاضریم 
با دبیر کل سازمان ملل هرچه بگوییم و بشنویم، اما حاضر نیستیم با چهار نفر از مسئوالن 
خودمان همچون اعضای شورای نگهبان صحبت کنیم. این تناقض است. این دوگانگی است 
و اسمش نفاق سیاسی است. این ریاکاری سیاسی است. شما دورویی را به جای دموکراسی 

القا می کنید. دیدار ما با شورای نگهبان در راستای همین گفت وگو و تعامل بود.

پاسخبادامچیانبهسهمخواهیها
اسداهلل بادامچیان، دبیر کل حزب موتلفه اسامی در کانون حزب مؤتلفه اسامی استان 
تهران ضمن تأکید بر همراهی و همفکری در باالترین سطح شورای ائتاف، گفت: هیچ 
سهم خواهی در شورای ائتاف وجود ندارد و حتی دوستان جبهه پایداری را هم به این 

نقطه رساندیم که در ائتاف تاش کنند و هیچ کس دیگری را تخریب نکنند.

مجلسدررأسامورهستیانیست؟
غامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  و نماینده ادوار مجلس 
با بیان اینکه عده ای می گویند مجلس در رأس امور نیست، گفت: شما کاری کرده اید 
که مجلس در رأس امور نباشد؛ مجلس اگر عرضه داشت در رأس امور قرار می گرفت؛ 
مجلسی که در پس امور حرکت کند، هیچ گاه در رأس امور قرار نمی گیرد، مجلسی که 

در پیشاپیش حرکت کند، در رأس قرار می گیرد.

زمانمعرفینامزدهایشورایائتالفنیروهایانقالب
نورالدین قدیمی، معاون امور اســتان های شورای ائتاف نیروهای انقاب در گفت وگو 
با فارس، با اشــاره به روند مثبت شکل گیری شــوراهای استانی و شهرستانی ائتاف 
نیروهای انقاب، گفت: شوراهای ائتاف نیروهای انقاب در همه استان ها، شهرستان ها 
و 203 حوزه انتخابیه تشــکیل شــده و مجامع نیروهای انقاب نیز در مرحله اول در 
سراسر کشور برگزار شده است. وی افزود: بر اساس پیش بینی ما در هفته اول بهمن، 
نتیجه نهایی نظرسنجی ها مشخص و نامزدهای نهایی در حوزه های انتخابیه به مردم 

معرفی می شوند.

تحلیل امریکن هرالد از یک رزمایش دریایی 
 اتحاد ایران، چین و روسیه 

به هژمونی آمریکا پایان می دهد
سیاست: یک وبگاه آمریکایی در گزارشی 
در زمینه برگــزاری رزمایش دریایی ایران 
و فعل و انفعاالت اخیر در منطقه نوشــت، 
قابلیت های نظامی ایران با دهه های گذشته 
تفاوت کــرده و هیچ حمله ای علیه خود را 
بی پاســخ نخواهد گذاشت. وبگاه »امریکن 
هرالد تریبیون« در یادداشتی به قلم »الیا 
مغنایر« نوشــت: رزمایش چهار روزه »کمربند امنیــت دریایی« بین ایران، چین و 
روسیه در دریای عمان و اقیانوس هند، در دهه های آینده بر خاورمیانه اثرگذار خواهد 
بود. این رزمایش نشانگر پایان هژمونی و احاطه مطلق آمریکا در خاورمیانه و جهان 
است. این رزمایش مشترک در قلب منطقه تحت تأثیر حضور دریایی آمریکا انجام 
شد و تمرین های تاکتیکی آن  شامل وضعیت شبیه سازی شده نجات ناوچه های تحت 
حمله دشمن در یک منطقه به وسعت 1۷هزار کیلومتر بود. این رزمایش راهبردی 
نبود؛ زیرا چین و روسیه به طور مداوم به بندرهای ایران دسترسی نخواهند داشت، 
اما هدف از این تمرینات برای هر سه کشور ارسال پیام مشترک به آمریکاست. دوره 
ســلطه جهانی آمریکا به عنوان کشوری که خود را پلیس جهان می خواند، به پایان 

رسیده است.

تحلیل واشنگتن پست از وقایع خاورمیانه
آمریکا در تقابل با ایران، مکرراً تحقیر شده است

سیاست: روزنامه »واشنگتن پست« روز گذشته در یادداشتی به قلم »مکس بوت« 
به بررسی تحوالت اخیر در عراق و تظاهرات مردم این کشور مقابل سفارتخانه آمریکا 
در بغداد پرداخته و نوشــت این تحوالت نشان می دهد واشنگتن باز هم نمی تواند 
واکنش مؤثری در منطقه نشــان دهد. این روزنامه، تجمع معترضان عراقی مقابل 
سفارتخانه آمریکا را نشانه دیگری از شکست خوردن سیاست های واشنگتن در غرب 
آسیا دانسته و توضیح داد: »این تذکر دیگری است مبنی بر اینکه در تقابل طوالنی 
مدت بین ایاالت متحده و جمهوری اسامی ایران، ما )آمریکا( مکرراً توسط دشمن 

کوچک تر اما جدی تر، تحقیر شده و آسیب دیده ایم«.

مجلس، بودجه و فجایع مالیاتی
به اعتقاد صاحبنظران، »اقتصادبدون نفت« 
مهم تریــن رکن »اقتصاد مقاومتی« اســت. 
اگر اقتصاد ایران از شــیر نفت گرفته شــود 
و دوران خام فروشــی نفت به پایان برســد، 
قطعاً در برابر تکانه های سیاسی و اقتصادی 
بین المللی مقاوم خواهد شد و آثار تخریبی 
تحریم ها به طور محســوس کاهش خواهد 
یافت و جایگزین اصلی نفت در اقتصاد کشور 

»مالیات« است. 
اگرهمه فعــاالن اقتصــادی در یک »نظام 
شــفاف« مالیات بپردازند، می توان با سرعت 
بیشــتری شــیر نفت را روی اقتصاد ایران 
بست وآرمان »اقتصاد بدون نفت« را محقق 
ساخت. امانظام مالیاتی در ایران از سه جبهه 
مورد تهاجم و تخریب قرار می گیرد؛»معافیت 
مالیاتی«، »معوقات مالیاتی«و»فرار مالیاتی«.

1-»معافیت مالیاتی« مجموعه قوانینی است 
که قانون گذار برای حمایت از کسب و کار و یا 
فعالیت های فرهنگی، آموزشی و... وضع کرده 
اســت که برخی از آن ها با توجه به شرایط 
امروز کشور نیاز به بازنگری دارد وبرخی دیگر 
توسط افراد زرنگ وبه پشتوانه صاحبان نفوذ 

و قدرت دور زده می شود.
یکی از نمونه هــای دور زدن قانون، مربوط 
به مناطق آزاد اســت. اینکه آیا مناطق آزاد 
به اهداف اولیه خود یعنــی ؛»رونق تولید« 
و» ســکوی صادرات« دســت یافته اند یابه 
نقطه مقابل یعنــی »دروازه واردات وقاچاق 
کاال« تبدیل شــده اند، مقوله ای اســت که 
بررســی آن در حوصله این نگاره نیست. اما 
از آنجا که فعالیت شرکت ها در مناطق آزاد، 
از معافیــت مالیاتی برخوردار اســت، اوضاع 
ثبت شرکت ها در مناطق آزاد به یک فاجعه 
تبدیل شده است. مدیر امور حقوقی سازمان 
مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی 
تعداد شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد 
را 40هزارو360شرکت اعام کرده است که 
پس از بررســی وضعیت اطاعات ثبت شده 
آن ها 11هزارو40۹شرکت لغو اعتبار شده اند 
و اکنون 26 هزار و ۹۵۷ شرکت دارای شناسه 
ملی فعال هستند.برای آشنایی بیشتر با ابعاد 
این شیوه فرار مالیاتی خوب است بدانیم فقط 
در منطقه آزاد کیش 6هزار شــرکت در یک 
ســاختمان ،با یک آدرس و یک کد پستی 

ثبت شده اند!
یکی دیگــر از مقوله هــای دور زدن قوانین 
معافیت مالی »مؤسسات کنکوری« هستند 
که اکنــون تبلیغات رادیــو تلویزیونی آن ها 
»رسانه ملی« را تســخیر کرده است. گفته 
می شود این مؤسسات معادل یک سوم درآمد 
نفتی کشــور، درآمد دارند، امــا از پرداخت 
مالیات معاف هستند! عاوه بر این می توان به 
بازیگران سینما و بسیاری از اشخاص حقیقی 
و حقوقی که هر یک به طریقی -یا به حکم 
قانون یا از طریق عبــور از قانون- از مزایای 
معافیت مالیاتی برخوردار می شوند، اشاره کرد! 
البته هنوز هم نمی توان رقم قابل استنادی از 
میزان معافیت مالیاتی ارائه کرد، ولی به نظر 

می رسد حجم آن بسیار قابل توجه است.
مالیاتی«اســت؛  2-فاجعــه دوم »معوقات 
کســانی که دارای بدهی مالیاتی هستند اما 
با شیوه های مختلف وبا نفوذ صاحبان قدرت 
وثروت از پرداخت آن سر باز می زنند. به گفته 
رئیس ســازمان بازرســی کل کشور میزان 
معوقات مالیاتی 210 هــزار میلیارد تومان 
)معادل سه برابر بودجه عمرانی پیشنهادی 
دولت در الیحه بودجه ســال ۹۹(است که 
6۹ هزار میلیارد تومان آن متعلق به اشخاص 
حقوقی و ۹هزار میلیارد تومان آن متعلق به 

اشخاص حقیقی است!
3- فاجعه ســوم مالیاتی در کشــور »فرار 
مالیاتــی« اســت. حکایــت غم انگیزی که 
سال هاست درباره آن سخن پراکنی می شود، 

اما تدبیر نمی شود.
میزان فرار مالیاتی در کشــور بین 40 تا ۷0 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده است که به 
اعتقاد صاحبنظران بســیار فراتر از این ارقام 
اســت .اخبار فاجعــه فــرار مالیاتی هم کم 
نیست. افشــاگری رئیس وقت سازمان امور 
مالیاتی کشــور در ســال ۹6 از واردات 30 
هزار خودرو در استان خوزستان توسط هفت 
شــرکت و ۸60 میلیارد تومان فرار مالیاتی و 
فشــارهایی که برای عدم برخورد با آن ها از 
سوی کانون های صاحب نفوذ انجام شد، یکی 
از این حکایت هاســت که دیگر قدیمی شده 
است! او همچنین ازمعامات ارزی فردی دو 
ســال پس از مرگ! ونیز فرار مالیاتی 6هزار 
میلیارد تومانی 3هزارو4۹ مودی مالیاتی پرده 
برداشته بود. جالب اینکه رئیس اسبق سازمان 
امور مالیاتی کشور فشارهای افراد صاحب نفوذ 
برای حمایت از کسانی که مرتکب فرار مالیاتی 
می شوند را به »تله های انفجاری« پشت دیوار 

بتونی سازمان امور مالیاتی تشبیه کرد!
»معافیــت مالیاتی«، »معوقات مالیاتی« و 
»فرارمالیاتی« فجایعــی در مقوله مالیات 
هستند که در نبود »شــفافیت اقتصادی 
« وبا پشــتوانه صاحبان نفوذ و قدرت رخ 

می دهند.
 نماینــدگان مجلس می تواننــد در بودجه 
سال ۹۹ برای مقابله با»مالیات گریزی« در 
اقتصاد ایران تدبیری بیندیشند؛ اگر خود از 
کانون هــای قدرتی که از این فجایع حمایت 

می کنند، نیستند !

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

آمریکایی ها باید 
بفهمند که مردم 
منطقه همچون 
عراق و افغانستان، 
از آن ها به دلیل 
جنایت هایشان 
متنفرند و این تنفر 
یک جا خود را 
نشان خواهد داد

بــــــــرش

 مینا افرازه: هرچند  پس از یک دور فشــار روانی و 
رسانه ای بر مجمع برای تصویب لوایح FATF ، این نهاد 
زیر بار فشار نرفت و روز گذشته ادامه بررسی CFT را به نشست 
بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول 
کرد، اما سؤالی که مطرح می شود، این است که اهداف فضاسازی  

حامیان FATF چیست؟
دولــت که پیــش از این یکطرفه به FATF تعهــد داده بود که 
دســتوراتش را اجرا کند، این روزها نمی تواند منتقدان CFT و 
پالرمو را قانع کند و از ســوی دیگر به خاطر تحریم ها و شــرط و 

شروط اروپایی ها تحت فشار است.
 حامیــان این لوایح نیز با ایجاد ترس و فضاســازی ها درباره عدم 
تصویب، سعی دارند بار دیگر اعضای مجمع را به تصویب بی چون 
و چرای این طرح ها ترغیب کننــد.  آن ها به صراحت می گویند 
اگر پالرمو و CFT به تصویب نرسد، تحریم ها کماکان باقی مانده 
یا تشدید خواهند شد، اما هیچ دلیل روشنی ندارند. نه برای رفع 
تحریم ها تضمینی می دهند و نه از تحریم هراسی دست برمی دارند. 

پالرمووCFTخطرامنیتیباالییدارد
از ســوی دیگر اصرار نهاد مالی FATF بر تصویب لوایح پالرمو و 
CFT و تمدید چندباره مهلت ایران برای به تصویب رساندن این 
لوایح، موضوعی است که جای تأمل بیشتری دارد، چنان که محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز با بیان اینکه اقدام اخیر 
شورای FATF مشکوک است زیرا از 30 اقدامی که انجام نشده، 
روی دو مورد دســت گذاشــته، گفت: آیا این دخالت یک گروه 
 FATF خارجی در مسائل داخلی ایران نیست؟ آیا اینکه شورای
وارد می شود و پشــت یک طرف بحث درباره FATF می ایستد، 
این دخالت نیســت؟ وی ادامه داد: چرا شورای FATF روی 30 
کاری که دولت باید انجام دهد، دست نمی گذارد؟ در ضمن مجمع 
تشخیص مصلحت؛ کار خودش را انجام می دهد و چرا یک گروه 
بین المللی در کار آن دخالت می کند؟ اینکه یک گروه بین المللی 

پررو شــود و در مسائل داخلی ما دخالت کند و طرف یک بخش 
کارشناسی را بگیرد، این بیانگر ضعف داخلی ما نیست؟ همچنین 
آیت اهلل الریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دقیقاً 
بر همین مسئله اشاره کرد و گفت: ما هر چه جلوتر رفتیم، شکمان 
به آمریکایی ها و اذنابشان و کشورهایی که اعضای FATF هستند، 
بیشتر شده است. این روشن است. آن ها واقعاً آدم های خطرناک و 
فاسدی هستند. برجامشان نشان داد چقدر آدم های ناقابلی اند و 
CFT بدتر از برجام است. وی افزود: البته به نظر بنده هم پالرمو 
و هــم CFT خطر امنیتی باالیــی دارد، البته خطر CFT برای 
امنیت بیشتر هم هســت. اینکه FATF هر دفعه می گوید، این 
آخرین مهلت است، شما فکر می کنید به این تهدیدات و امثال آن 

گوش می کنیم؟

لیستتحریمهایآمریکامعیارعملسوئیفتاست
موافقان تصویــب لوایح که تا پیش از ایــن در توجیه پذیرش و 
تصویب لوایح FATF، بر تسهیل روابط بانکی و پولی و راحت تر 
شدن ارتباطات مالی با سایر کشورها تاکید داشتند، حال به ادعای 

لغو تحریم ها در ازای تصویب لوایح روی آورده اند.
اما این در حالی است که با اینکه سوئیفت یک سیستم بین المللی 
بانکی اســت، نه تنهــا در دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران 
موجب مسدود شدن دسترسی سیستم بانکی ایران و قطع مبادالت 
گردید بلکه عاوه بر آن غربالگری تحریم ها را هم دنبال می کند.

سوئیفت که از ســال 2014 اقدام به راه اندازی خدمت غربالگری 
تحریم ها کرده است، کماکان ماک همکاری یا عدم همکاری خود 
با اعضا را بر اساس لیست تحریمی آمریکا مدنظر قرار می دهد و 
تحریم های آمریکا برای این سامانه مورد اهمیت است. موضوعی 
که حتی ما اگر لوایح FATF را هم به تصویب برسانیم بدون شک 
همکاری این نهاد با بانک های ایرانی را رقم نخواهد زد، زیرا معیار 
  .FATF سوئیفت برای روابط بانکی تنها تحریم های آمریکاست نه
بنابراین با تصویب لوایح FATF همچنان سایه مشکات بر سر 

بانک های ایرانی باقی می ماند زیرا سوئیفت، لیست تحریم های 
آمریکا را معیار عمل خود می داند.

باتصویبپالرمووCFT؛کلیدحلموضوعاتبهدست
FATFخواهدافتاد

عضو فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس بر این باور اســت 
ازآنجایی که مدت  زمان بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گذشته است، ما عماً نمی توانیم به کنوانسیون پالرمو ملحق 
شویم. با توجه به خواسته ها و اهدافی که CFT  دنبال می کند، باید 
این الیحه هم به تصویب نرسد. احمد علیرضا بیگی در گفت وگو 
با »قدس آناین« اظهار داشــت: ما برای مدیریت شرایط تحریم 
ناچار به انجام اقداماتی هســتیم تا بتوانیم شرایط کشور را اداره 
کنیم و این اقدامات قطعاً بــا اهدافی که FATF دنبال می کند، 
متعارض خواهد بود. ما اگر لوایح FATF را تصویب کنیم، به نوعی 
دست وبال خودمان را می بندیم و در این صورت نمی توان کشور را 
فارغ از قیدوبندهایی که FATF مدنظر دارد، اداره کرد. وی افزود: 
اگر این لوایح به تصویب برســد، عماً کلید حل موضوعات را به 
دســت FATF خواهیم داد تا از طریق آن بتواند موارد نقض را از 
ایران بگیرد و بر طبق آن به برخورد و اقدامات تنبیهی بپردازد. وی 
همچنین گفت: مدیریت کشور در شرایط تحریم، قاعدتاً با تعهداتی 
که FATF و پالرمو از ما مطالبه می کند، متفاوت خواهد بود. بدین 
ترتیب، اگر خواســته های FATF را بپذیریم خودمان مستندات 
و زمینه هایــی را برای این نهاد فراهم می کنیم که به واســطه آن 
بتواند شرایط سخت تری برای ما ایجاد کند؛ بنابراین ورود به این 

موضوعات به هیچ عنوان عقانی نیست.

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

بازتاب

سیاست داخلی

اهداف دور تازه فضاسازی  حامیان FATF چیست؟

دام خود ساخته دولتی ها

مجلس
پژمانفر در گفت وگو با قدس آنالین:

تک نرخی شدن بنزین برای سال آینده 
صحت ندارد

حجت االســام نصراهلل 
پژمانفر در گفت وگو با ما 
گفت: تاکنــون موضوعی در مورد 
قیمت بنزین در ســال آینده در 
تلفیق مطرح نشده  کمیســیون 
است. اینکه بنزین سال آینده تک 

نرخی و یا دو نرخی باشد، بستگی به نظر اعضای کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه و ســپس نماینــدگان در صحن علنی 
مجلس شورای اسامی دارد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسامی افزود: برخی صحبت ها مبتنی بر تک نرخی 
شدن بنزین و قیمت واحد هزارو۸00تومان برای سال آینده 
صحت ندارد و این گونه اظهارات پیشنهادهایی فردی است که 

توسط اعضای کمیسیون مطرح می شود.

دفاعی امنیتی
با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انجام شد

 اهدای 110 جهیزیه 
به زوج های جوان ماهشهری

فارس: ســردار سامی در مراسم 
اهــدای 110 ســری جهیزیه به 
زوج های جوان بندر ماهشهر گفت: 
ما مأمور و فرستاده رهبری هستیم 
که در اینجا حضور پیدا کرده ایم. 
بارها شاهد بوده ام که رهبر انقاب 

چقدر برای آسایش و رفاه مردم دغدغه دارند و به ما تأکید و 
توصیه کرده اند که همه امکانات و توان خود را برای رسیدگی 

به مردم به ویژه محرومان، به کار بگیریم.
فرمانده ســپاه با بیــان اینکه ما از موضــع حاکم صحبت 
نمی کنیم و فرمانبر مردم هستیم، گفت: نباید سر بر بالین 
گذاشت آن هم در شــرایطی که هموطنان ما با مشکاتی 

دست و پنجه نرم می کنند.

دولت
درس روحانی از چینی ها

 ما به جای تالش باهم 
نزاع بی ثمر می کنیم

حسن  االسام  حجت  سیاست: 
روحانی، رئیس جمهور در اردبیل 
گفت: تاش این نــژاد زرد یعنی 
چین برای ما درس آموز اســت، 
وقتی در چین بودم روبه روی هتل 
ما یک ســاختمان صد طبقه در 

حال ساخت بود که هر روز یک طبقه آن ساخته می شد و 
بعضی شب ها کنار آن می رفتم برایم لذت بخش بود این همه 

کارگر و مهندس دارند تاش می کنند. 
ایــن به معنای تاش یک ملت اســت، ما در ایران به جای 
اینکــه رقابت کنیم برای تاش و کوشــش؛ در یک دعوا و 
نزاع هایی که بی ثمر است افتاده ایم که هیچ ثمری به حال 

مردم ندارد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری کرسی های آزاداندیشی در مدارس امام رضا)ع(    آستان: همزمان با سالروز حماسه 9دی و آغاز هفته بصیرت کرسی های آزاداندیشی در مدارس امام رضا)ع( برگزار می شود.ویژه برنامه تریبون آزاد 
با محوریت پاسخگویی به شبهات دانش آموزی در مقطع متوسطه دوم با حضور کارشناسان به منظور گرامیداشت سالروز حماسه 9دی و آغاز هفته بصیرت به همت بنیاد فرهنگی رضوی طراحی شده است و به مدت چهار روز 

در دبیرستان های متوسطه دوم پسرانه و دخترانه امام رضا)ع( اجرا می شود.کرسی های آزاد اندیشی با هدف پاسخگویی به شبهات و پرسش های سیاسی دانش آموزان و همچنین تبیین و روشنگری اجرا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
دیروز در سالروز تولد راوی بزرگ کربال برگزار شد

جشن میالد حضرت زینب h در بارگاه رضوی 
آستان: بارگاه منور ثامن االئمه)ع( در 
شــب و روز میالد حضرت زینب)س( 
غرق در نور و شادی بود. همزمان با روز 
میالد حضرت زینــب)س( صحن های 
حرم مطهر و خیابان هــای منتهی به 
حرم رضوی آذین بندی شده و زائران و 
مجاوران زیادی برای عرض تبریک به 

حضرت ثامن االئمه)ع( به بارگاه ملکوتی رضوی مشرف شدند.
از صبح دیروز جشن میالد حضرت زینب)س( در حرم رضوی برپا شد و خادمان 
بارگاه منور رضوی با عود و اسپند به میزبانی زائران رفته و ایشان را  برای بهره مندی 

از برنامه های جشن میالد به رواق امام خمینی)ره( هدایت کردند. 
در شب میالد عقیله بنی هاشــم حضرت زینب)س( نیز بر اساس آیین هر ساله، 
خادمان بارگاه منور رضوی پس از اقامه نماز مغرب و عشــا، نوای خوش و معنوی 
نقاره ها را در حرم مطهر رضوی طنین انداخته و این میالد خجســته را به عموم 

عاشقان و دلدادگان اهل بیت)ع( بشارت دادند.
ویژه برنامه شــب میالد حضرت زینب)س( طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
پس از نماز مغرب و عشــا آغاز شــد، در این مراســم مداحان به مدیحه سرایی و 
حجت االسالم والمسلمین مصطفی ایلخانی به ســخنرانی پرداخت. در ادامه این 

مراسم دعای توسل به نفس مهدی سروری قرائت شد.

 واگویه های شماری از پرستاران بیمارستان رضوی 
به مناسبت میالد حضرت زینب h و روز پرستار

خادمان سفید پوش
پرســتاری  مروج:  قدس/حســین 
می توانــد یکی از راه هــای نزدیکی به 
خداوند و دســتیابی به کمال انســانی 
باشد. چنین نگرشی به شغل پرستاری، 
نشــاط و عالقه ویژه ای در پرســتاران 
ایجاد می کند. آنان به کار خود، به عنوان 
وظیفه ای الهی- انسانی می نگرند. در این 

میان پرستاری در بیمارستانی که متعلق به امام رئوف و سلطان دل ها، حضرت 
اباالحسن الرضا)ع( است لذت و معنای دیگری دارد.

آنچه در ادامه می خوانید واگویه های شــماری از پرستاران بیمارستان رضوی و 
حس و حالشان در لباس سفید خدمت است.  

 تکتم تورده/ 12 سال سابقه خدمت: پرستاری را دوست دارم و خوشحالم 
که به نوعی خادم امام رضا)ع( هســتم. دوست دارم امام هشتم)ع( این خدمت 
ناقابل را از ما قبول کنند. خود آقا ما را برای خدمت در بیمارستانشــان دعوت 

کرده اند. از لطف حضرت، بی نهایت سپاسگزارم.

 مژگان امینی/ 25 سال سابقه خدمت: از شغلم که بازنشسته شوم دلم 
می گیرد چون هم کارم را دوست دارم و هم عالقه خاصی به خدمت در دستگاه امام 
رضا)ع( دارم. امیدوارم از فرصت خدمت در این آستان ملکوتی بتوانم استفاده کنم.

 ایراندخت دادخواه/ 18 سال سابقه خدمت: کار کردن در دستگاه حضرت 
رضا)ع( یک حس شیرین همراه با مسئولیتی بزرگ است که باید مراقب شئون 
این انتساب باشیم. پرستاری هم که نمونه بارزی برای واژه ایثار است؛ یک پرستار 
با افراد مختلف از عقاید و فرهنگ های گوناگون سر و کار دارد و باید با عشق به 

همه آنان خدمت کند.

 زهرا پاشائی/ 21 سال سابقه خدمت: به خاطر اینکه عاشق پرستاری بودم 
این شغل را انتخاب کردم؛ حاال هم خوشحالم در بیمارستانی که نام امام رضا)ع( را 
بر پیشانی دارد، کار می کنم. امیدوارم شرمنده حضرت رضا)ع( و الطافشان نشوم.

 الهام بمانی/ 23 سال سابقه خدمت: توصیف پرستاری به گفتن و نوشتن 
ممکن نیست، باید پرستار باشی تا لذت و عشق خدمت به انسان ها را درک کنی.

 عصمت رنجبر/24 سال سابقه خدمت: ابتدا عالقه ای به این رشته و کار 
نداشــتم اما پس از چند سال عاشق پرستاری شدم. از اینکه پرستار بیمارستان 

رضوی هستم خوشحالم چون ما برای امام رضا)ع( خدمت می کنیم.

 رقیه دالور/ 14 سال سابقه خدمت: گاهی در انجام وظایف و رسیدگی به 
بیماران برحسب وظایفی که داریم حتی خودمان را فراموش می کنیم، من دوست 
دارم افراد جامعه آن قدر سالم باشند که نیاز به پزشک و پرستار نداشته باشند اما 

حیف که پرستاران هیچ وقت بیکار نمی شوند.

 فهیمه تهرانی زاده/ 14 سال سابقه خدمت: پرســتاری با عشق، ایثار، 
دلسوزی، فداکاری، محبت بی منت و... عجین است. پرستاری را نمی شود تعریف 
کرد بلکه پرستاری را باید زندگی کرد. در همه کارها و به خصوص رشته پرستاری 

باید بهترین کار را از خود ارائه دهیم تا خداوند و امام رضا)ع( از ما راضی باشند.

 میترا وزیری/ 22 سال سابقه خدمت: پرستار کسی است که با بیماران 
زندگی می کند و وقتی بیماران حالشان خوب می شود او هم شاد و خندان است و 
وقتی بیماران رنج می کشند، پرستاران هم با آن ها رنج می کشند تا جایی که انگار 

بیمار و پرستار یک انسان واحد یا اصطالحاً یک روح در دو بدن هستند.

 اعظم خدادادی/ 14 سال سابقه خدمت: من بارها به این فکر کرده ام که 
مسئولیت ما در بیمارستانی که منسوب به امام هشتم)ع( است، چیست؟ حتماً 
مهربانی مضاعف با بیماران رنج  کشــیده. امیدوارم که درست کار کرده باشیم. 

دوست دارم مشمول پرستاری امام رضا)ع( و حضرت زینب)س( قرار گیرم.

 مهناز طالب الحق/ 25 سال سابقه خدمت: اگر برای امام رضا)ع( صادقانه 
کار کنیم خود ایشان کمکمان می کنند. به نظر من یک پرستار وقتی خودش را 
جای بیمار بگذارد بهتر می تواند خدمت کند. من پرستاری را یک نوع امانتداری 

می دانم. جان بیماران امانت است که ما باید مراقب سالمتی آنان باشیم. 

 آستان  تولیت آســتان قدس رضوی با 
اشــاره به مجاهدت ها و نقش مؤثر جریان 
مردمی حشدالشعبی در مبارزه با گروهک 
تروریســتی داعش، حمله اخیر آمریکا به 
مواضــع حشدالشــعبی را انتقام جویی از 
پیروزی هــای ملت عــراق در برابر داعش 

دانست.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی 
صبح دیروز در دیدار جمعی از رؤســای 
قبایل عشایر کشور ســوریه که در تاالر 
والیــت حرم مطهر رضوی برگزار شــد، 
ضمــن تبریک میالد عقیله بنی هاشــم 
حضرت زینب کبری)س(، با بیان اینکه 
سوریه در چند ســال اخیر به خوبی در 
برابــر فتنــه آمریکایی- عربــی- عبری 
مقاومت کرده است، تصریح کرد: آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی دشــمنان قســم 
خورده بالد اسالمی و امت پیغمبر)ص( 
هســتند و جز دشمنی نمی توان از آن ها 
انتظاری داشت اما آن موضوعی که مایه 
تأســف و تأثر بوده، همراهی کشورهای 
مســلمانی مثل عربســتان ســعودی و 
امارات با دشمنان اسالم است. متأسفانه 
منابع خدادادی و امکانات این کشورهای 
مسلمان در عوض آنکه در راستای ترقی 
و پیشــرفت امت اســالم قرار گیرند، در 
اختیــار دشــمنان دین بــرای ضربه به 

مسلمانان قرار داده شد.
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید 
بــر اینکه باید از اتفاقات تاریخی و حوادث 
تلخ بــرای آینده درس بگیریــم، به بیان 
عبرت های توطئه غربی، عبری و عربی در 
تشکیل داعش برای امت مسلمان پرداخت 
و گفت: ابتدا باید این باور را داشته باشیم 
که آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای 
مرتجع منطقه دشمنان اسالم و مسلمانان 
هستند و دیگر آنکه در قضایای اخیر سوریه 
و عراق در عمل ثابت شد که آمریکا دیگر 
آن ابرقدرتی نیســت که هرچه اراده کند 

همان شود.
وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بــا تمام قدرت و توان خود و کشــورهای 
مرتجع منطقه با میلیاردها دالر پول نفت 
خود دســت به دســت هم دادند و جنگ 
احزابی را برای نابودی سوریه شکل دادند 

اما موفق نشدند.
تولیت آســتان قدس رضوی تصریح کرد: 
شهرهای بزرگ ســوریه را ویران، هزاران 
نفر را شــهید و میلیون ها انسان بی گناه را 
آواره کردند، اما آمریکا نتوانست به اهداف 

شومش برسد.
وی سومین درس از فتنه داعش را توجه به 
قدرت ملت و اهمیت وحدت ملی معرفی 
و اظهار کــرد: درس دیگری که از حوادث 
اخیر ســوریه می توان گرفت این است که 
اگر همه ملت با هر گرایش و مذهبی متحد 
باشند، دشــمن هر چقدر هم قوی باشد، 

نمی تواند آن ها را از پا درآورد و موفق شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه 
با بیان اینکه ما دســت نصرت الهی را به 
خوبی در قضایای سوریه مشاهده کردیم، 
ابراز کــرد: وحدت، انســجام و مقاومت 
مــردم، دولت و ارتش ســوریه در مقابله 
با توطئه داعش واقعاً ستودنی بود، البته 
حضور بسیار مؤثر و تأثیرگذار حزب اهلل در 
سوریه انکارناپذیر است.وی گفت: شعار ما 

در جمهوری اسالمی حمایت از مسلمانان 
بدون توجه به گرایش های مذهبی است، 
امام راحل عظیم الشأن انقالب اسالمی از 
همان ابتدا مسئله دفاع از فلسطین را در 
صدر برنامه های جمهوری اســالمی قرار 
دادند، با اینکه شــاید در فلســطین یک 
شیعه هم وجود نداشــته باشد، این امر 
نشان می دهد موضوع اسالم و مسلمانان 
برای ما مهم اســت.تولیت آستان قدس 

رضوی در فراز دیگری از ســخنان خود 
ضمن محکوم کــردن حمالت آمریکا به 
مواضع حشدالشــعبی در کشــور عراق، 
اظهار کرد: ما باید دشــمن را بشناسیم 
و لحظــه ای از دشــمن غافل نباشــیم، 
آمریــکا در عراق مقر جریانی مردمی که 
در برابر تروریســت های داعشی ایستاد و 

با آن ها جنگید را بمباران 
و شماری از آن ها را شهید 

می کند. 
وی با بیــان اینکه جنایت 
حشدالشعبی  علیه  آمریکا 
نسبت  را  بســیاری  اذهان 
به چهــره واقعــی آمریکا 
خداوند  گفت:  کرد،  روشن 
در قــرآن کریم می فرماید: 
ــْیطاَن لَُکــْم َعُدٌوّ  »إَِنّ الَشّ

َفاتَِّخُذوُه َعُدًوّا، شــیطان دشمن شماست، 
پس شــما نیز او را دشــمن بگیرید« آیا 
امروز آمریکا دشمن اســالم و مسلمانان 
نیست؟ آیا می توان به دشمن حسن ظن 
داشت؟حجت االســالم والمسلمین مروی 
بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران با وجود 
تمام تحریم های دشمن با توکل و عنایت 
خداوند در بســیاری از حوزه های نظامی، 
پزشکی و دانش هسته ای به خودکفایی و 

استقالل رسیده است.
تولیت آســتان قدس رضــوی گفت: ما 
مسئله ســوریه را به پیروی از رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی مسئله خودمان می دانیم و 
حقیقتاً آن کسی که در مسئله سوریه بر 
مقاومت تأکید و با وجود ناامیدی بسیاری 
از اشــخاص، به دیگــران روحیه می داد و 
می فرمود »آمریکا شکست خواهد خورد«، 
رهبر معظم انقالب اسالمی بودند و همان 

که معظم له فرمودند همان شد.

جنایت آمریکا 
علیه حشدالشعبی 

اذهان بسیاری را 
نسبت به چهره 

واقعی آمریکا 
روشن کرد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از رؤسای قبایل عشایر سوریه: 

حمله به حشدالشعبی انتقام جویی از پیروزی  در برابر داعش بود
وی

ض
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 / 
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س 
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 وضعیت نور و روشــنایی و تهویه هوای 
زیرگــذر حرم بســیار مشــکل دارد، لطفاً 

رسیدگی فرمایند.
09210001447

 از خادمیــن حــرم مطهــر رضوی که 
خدمــت خالصانه به زائــران را هدف خود 
دارند به خصوص عزیزان و نیروهای جوان 
و زحمتکش در قسمت فرش صحن ها که 
مسئولیت پهن کردن و جمع کردن فرش ها 
را به عهده دارند، به ســهم خودم تشکر و 

قدردانی می کنم.
09150005537

 سالم. لطفاً سوژه از شما پیگیری از ما را 
در صفحه آستان هم فعال کنید.

09120006984
قدس: پیگیری مشکالت زائران بارگاه منور 
رضوی، وظیفه ذاتی صفحه آســتان است. 
این صفحه همچون گذشته پذیرای انتقادها 

و سوژه های مردمی است. 

 توجه به موضــوع خانواده ها و جوانان 
از اهمیت زیادی برخوردار است. لطفاً در 
ســخنرانی های حرم مطهر، آستان قدس 

بیشتر به این موضوع توجه کند.
09350007244

 چــرا کاغذ بعضــی از قرآن هــا مانند 
قرآن های رحلی در حرم مطهر امام رضا)ع( 

نازک است و زود پاره می شود؟
09030003003

 کتابی بــرای اطالع عموم از مشــاهیر 
مدفون در حرم مطهر امــام رضا)ع( چاپ 

شود و در اختیار زائران قرار بگیرد.
09370001168

22 زوج جوان یاسوجی 
میهمان امام مهربانی ها شدند

آستان: 22 زوج جوان یاسوجی در قالب 
طرح ملی »هم ســایه« زندگی مشــترک 
خود را از کنار مضجع نورانی امام رضا)ع( 

آغاز کردند.
این زوج ها که تاکنون هیچ گونه تشــرفی 
به حرم منــور امام رضا)ع( نداشــته اند، 
ضمــن زیارت حــرم مطهر رضــوی، در 
دوره های مختلف ســبک زندگی رضوی 
شرکت می کنند تا با تأسی از سیره عملی 
پایداری را تجربه  ثامن الحجج)ع( زندگی 

کنند.
در طرح هم ســایه آســتان قدس رضوی، 
زوج های جوان پس از حضور در کارگاه های 
آموزشــی و مهارتی سبک زندگی اسالمی، 
برای شــرکت در اردوی ســه روزه مشهد 

مقدس دعوت می شوند.
زائــران تشــرف یافته به مشــهد مقدس 
نیز، ضمن اســکان در زائرشــهر رضوی از 
برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشــی که 
به منظور پایداری زندگی مشــترک برگزار 

می شود بهره مند خواهند شد.
برپایــی دوره های مهارت های ســازگاری، 
اهمیــت توجه زوجین به مســائل اخالق 
اسالمی و عاطفی و شاخصه های زندگی به 
سبک رضوی از دیگر موضوعات مطرح شده 

در این دوره  هاست.
امکان استفاده از تسهیالت قرض الحسنه نیز 
خدمتی است که پس از حضور زوجین در 

دوره های همسرداری فراهم می شود.

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 

کریم و نفیسه از گنجه تا مشهد را برای آغاز زندگی مشترک آمده اند

آســتان: بله گفتن عروس به داماد رو به روضه منور حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( در حرم مطهر ســنتی دیرین برای 
مشهدی هاست. رسم شایســته ای که از قدیم االیام تا به امروز 
زائــران و مجــاوران حرم رضوی در نخســتین گام از زندگی 
مشترک آن را بجا می آورند. اما این رسم نکو چند وقتی است 
که برای زائران خارجی نیز باب شده و زوج های جوان زیادی از 
کشورهای مختلف تمایل دارند تا زندگی مشترکشان را به رسم 

تیمن و تبرک از جوار بارگاه رضوی آغاز کنند.
کریم حاجی اف و نفیســه پاشــایوف؛ دو یار عاشــقی که بر 
سجاده ای از معنویت نشسته اند تا عاقد خطبه عقدشان را جاری 
کند و شیرینی پایان ناپذیر وصال را به  آنان هدیه دهد، هر دو 
دانشجو هستند و به همراه چند تن از خویشاوندان و آشنایان 
به مشــهد آمده اند تا جشن ســاده خود را در این حرم نورانی 

برگزار کنند.

در حاشیه تشرف کاروان 400 نفره از کشور آذربایجان به حرم 
امام هشــتم)ع( پیوند ازدواج زوج آذربایجانی از شهر گنجه در 

رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد.
آقاداماد می گوید: شروع زندگی مشترک باید کامالً به  یاد ماندنی 
برگزار شود، به  همین دلیل تصمیم گرفتیم ابتدا با رخصت از 
حضرت رضا)ع( محرم شویم و سپس جشن دیگری با حضور 

اقوام در شهرمان برگزار کنیم.
او ادامه می دهد: این برای من افتخار اســت که در این مکان 
زندگی مان را آغاز می کنیم که متبرک به نام امام علی بن موسی 
الرضا)ع( می شــود و چون حرم آرامش خاصی دارد و شــروع 
زندگی زناشــویی نیازمند این آرامش است از این رو تصمیم 

گرفتیم شروع زندگی مان را از این مکان آغاز کنیم.
حاجی اف می گوید: واقعــاً این لطف حضرت بود که ما به این 
شــکل زندگی خود را آغاز کردیم و خوشــحالم که زندگی ما 

آغازی به این زیبایی داشت؛ بعد از مراسم، دوستان و بستگانمان 
بابت این نحوه مراسم عقد به ما تبریک گفتند و برایمان آرزوی 

خوشبختی کردند.
گفتنی اســت؛ در پایان این مراسم نیز به رسم تبرک و تیمن 
هدایای متبرک و معنوی از جمله کالم اهلل مجید از سوی اداره 
زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی به این زوج جوان اهدا شد.

پیوند آسمانی زوج آذربایجانی در حرم رضوی

گزارش خبری

خبر
حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار پرستاران حوزه سالمت آستان قدس:  

 مجموعه های درمانی آستان قدس 
باید در تراز برترین مجموعه های درمانی کشور باشند

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی 
اما  دشوار  بسیار  حرفه ای  را  پرستاری 
به  احترام  و  ایثار  دلسوزی،  با  آمیخته 
و  دانست  انسانی  ارزش های  و  حرمت 
تأکید کرد: مجموعه های درمانی آستان 
قدس باید در تراز برترین مجموعه های 
باشند.حجت االسالم  کشور  درمانی 
شامگاه  مروی  احمد  والمسلمین 
پربرکت  والدت  آستانه  در  سه شنبه 
زینب  حضرت  اسالم  بزرگ  بانوی 
با  با روز پرستار  کبری)س( و مصادف 
جمعی از پرستاران حوزه سالمت آستان 
قدس رضوی در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی دیدار کرد.تولیت آستان قدس 
از  سخنانی  در  دیدار   این  در  رضوی 
در  پرستاران  انسانی  و  ارزشمند  نقش 
قدردانی  بیماران  از  و حمایت  مراقبت 
و  انسانی  حرفه ای  را  پرستاری  و  کرد 

بسیار ارزشمند از دیدگاه اسالم خواند.

حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
در مراکز درمانی منتســب به آســتان 
قدس رضــوی؛ رفتارها، برخوردها، نوع 
رســیدگی و خدماتی که بــه بیماران 
داده می شود باید متفاوت با سایر مراکز 
باشد و خدمات و برخوردهای شایسته 
کارکنان در مراکز درمانی رضوی موجب 
می شــود محبت مردم به امام رضا)ع( 
بیشتر شود.وی با بیان اینکه پرستاران 
روی خروارها اجر و ثواب گام برمی دارند، 
اظهار کرد: مجموعه های درمانی آستان 
قــدس رضوی بایــد در تــراز برترین 
مجموعه های درمانی کشور باشند و به 
کانونی از خدمات برتر پزشکی به ایرانیان 
و غیرایرانیان تبدیل شوند.تولیت آستان 
قــدس رضوی همچنیــن تأکید کرد: 
مدیران مجموعه های درمانی آســتان 
قدس رضوی باید رسیدگی به کارکنان 
به ویژه پرستاران را مدنظر داشته باشند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

روایت
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آگهی مناقصه خرید کوکوپیت و سینی کاشت نشاء سازمان موقوفات ملک 
مناقصه گذار: سازمان موقوفات ملک 

EC موضوع مناقصه :1-خرید 1600 قالب ۵ کیلویی کوکوپیت با ارائه آنالیز، به ویژه
2- خرید 2۵000 عدد سینی کاشت نشاء 128 حفره ای با حداقل وزن 90 گرم 

تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی پیش��نهاد قیمت خود را به همراه سپرده شرکت در مناقصه حداکثر تا 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ98/10/21 در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان به آدرس : مشهد - خیابان احمد آباد، 

بولوار بعثت ، بین رضا و طالقانی پالک ۵0 تلفن 38421۵23 -38403۵4۵ تحویل و رسید دریافت نمایند .
سپرده مناقصه : جهت مناقصه کوکوپیت مبلغ30.000.000  ریال و جهت مناقصه سینی کاشت نشاء مبلغ20.000.000 
ریال می باشد که متقاضیان می توانند طی چک بانکی در وجه به حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد مناقصه 

ذکر شده است و یا تحویل ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی به حساب سازمان تحویل نمایند.
 در صورتیکه برنده مناقصه از امضا قرارداد استنکاف ورزد سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سازمان موقوفات ملک

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک 
قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 7465 و شناسه ملی 10380232631    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,04,0۵ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -. صورتهای مالی برای سال مالی منتهی 
ب��ه 1397,12,29به تصویب رس��ید. 2.موسس��ه 
حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس شرکت 
برای س��ال مالی منتهی ب��ه 1398,12,29انتخاب 
گردی��د. 3.روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 
نشر آگهی های شرکت برای سال 1398 انتخاب 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )718026(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات 
مهندسی آفرینه طوس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8241 و شناسه 

ملی 10380240119    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,09,18 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : ماده 
18 اساسنامه به ش��رح صورتجلسه 

اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )718047(

9ع
81
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00
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روزنامـه صبـح ایـران

زندگی روزمره، اندیشیدِن احمقانه است   مهر: غالمحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه در برنامه »سوفیا«ی رادیو به مقوله تسلی فلسفی برای بشر اشاره کرد و گفت: انسان بیمار در رنج و نگرانی 
است. اگر قابل معالجه نباشد، عقل به او می گوید این بیماری از دست تو خارج است و  معقول نیست که انسان برای آنچه از دست او خارج است، غصه خورد. این سؤال را باید از عقل پرسید و پاسخ، همان تسلی فلسفی 

خواهد بود. دینانی زندگی روزمره را اندیشیدِن احمقانه دانست و افزود: اگر شخصی در پاسخ به سؤالی در باب چرایی خورد و خواب پاسخی احمقانه ارائه داد، دارای زندگی روزمره است .

آیت اهلل جوادی آملی:
انقالب اسالمی را »حکمت« پایه ریزی کرد

اســرا: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار 
جمعی از اعضای شورای سیاست گذاری 
همایش ملی »جایگاه حکمت اسالمی در 
انقالب اسالمی« گفت: انقالب اسالمی را 

»حکمت« پایه ریزی کرد.
این استاد فلســفه در ادامه اظهار کرد: 
مسئله انقالب ارتباط مستقیم با فقه و 
حقوق که موضوعاتی همچون جهاد و مبارزه با طاغوت را مطرح می کند، دارد. 
از سوی دیگر خود فقه و حقوق دارای ارتباط تنگاتنگ با حکمت و اصول است.

  یونان معبر فلسفه و حکمت است، نه مبدأ و مصدر آن
وی افزود: حکمت از یونان نیامده اســت، یونان در واقع معبر فلسفه و حکمت 
است، نه مبدأ و مصدر آن. این مطلب اساسی باید به وسیله این گونه از همایش ها 
تبیین گردد. بیان ذلک این است که ابراهیم خلیل کاری انقالب گونه کرد؛ ابتدا 
عده ای را به وســیله برهان، به راه راســت هدایت کرد که تعداد این عده بسیار 
کم بود، در مرحله بعد دســت به تبر برد و بت ها را شکســت که در اثر آن عده 
بیشتری به حضرت گرویدند، اما وقتی جریان »بَْرداً َو َسالماً« پیش آمد با وجود 
اینکه رســانه به قدرت امروز نبود اما در اثر ســنگینی و عظمت خبر، این خبر 
سراســر خاورمیانه را فراگرفت و یونان این پیــام را دریافت کرد و افرادی چون 

سقراط را پروراند.
این استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: امام هشتم)ع( در دوران حضور 
خود در ایران که دوران ورود و نشر افکار و مکاتب مختلف شرق و غرب به ایران 
بود، هرگز جلو ورود یا ترجمه آثار فلســفی یونان و غیریونان را نگرفتند بلکه با 
آن ها مواجه می شــدند و به سؤاالت و شبهات آن ها پاسخ می دادند؛ ما نیز باید 

به حضرت تأسی کنیم.

  آنچه روحیه امامe را متحول کرد، حکمت بود
آیت اهلل جوادی آملی تأکید کرد: باید بدانید دســت شــما پر اســت، شما 
میراثدار ابراهیم خلیل و ســایر رســل و ائمه اطهار)ع( هستید، این سرمایه 
اکنون در اختیار شماســت، از این رو، اماِم حکیم، امام انقالب شد؛ در واقع 
انقالب اسالمی را »حکمت« پایه ریزی کرد، آنچه روحیه امام )ره( را متحول 

کرد، حکمت بود.
وی تصریح کرد: باید مشــخص شود وقتی حکیم، بخواهد انقالبی را پایه ریزی 
کند چگونه می اندیشد؛ نمونه ای از این طرز اندیشیدن را می توان در کتاب »سه 
رســاله« مالصدرا دید که این نگاه عمیق حکیم به مسئله والیت، امامت، نبوت 

و حکومت است.
 این همان پیامی اســت که حکمت، به انقالب اســالمی ما می دهد؛ اینکه اگر 
ایمان نباشــد، اگر تفرقه و نفاق باشد، اگر بیگانه پرستی باشد بی شک وقایعی 

چون جریان کربال اجتناب ناپذیر است. 
در نتیجه اساس همه انقالب ها به حکمت برمی گردد؛ بنابراین انقالب اسالمی در 
حکمت اسالمی که همان دین است ریشه دارد.این مفسر قرآن ابراز کرد: امروز 
نیز راه حفظ انقالب و نظام، حفظ غدیر است! رسالت اصلی این همایش باید این 
باشــد که دین و عقیده مردم از هر آسیبی محفوظ باشد؛ تا زمانی که اینچنین 

باشد این نظام از هر خطری مصون می ماند.

  پیشنهاد تجمیع جمالت حکمای بزرگ ایران
آیــت اهلل جوادی آملــی در پایان به دســت اندرکاران همایش ملی »جایگاه 
حکمت اسالمی در انقالب اسالمی« توصیه کرد: اگر در این همایش جمالت 
اندیشــمندان و حکمای بزرگ ایران همچون فارابــی و بوعلی در خصوص 
مبارزه با دشــمن درونی و بیرونی جمع آوری شــود کار بســیار ارزشمندی 
خواهد بود؛ چرا که در تبیین نگاه حکمای ایران به موضوع حکومت و نظام 

و مبارزه با دشمنان، کمک شایانی خواهد نمود.

گفتار

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  کلیات 
طرح جدید بانکداری اســالمی ۲۶ آذرماه 
مورد موافقت مجلس شــورای اســالمی 
قرارگرفت. طرحی که در مورد جزئیات آن 
بحث های جدی وجود دارد. به عنوان مثال 
عده ای از کارشناســان دینی همچنان آن 
را دارای شــبهات ربوی می دانند و عده ای 
معتقدند با اصالح یک تبصره مشکل عمده 
آن برطرف شده است. برای روشن تر شدن 
این موضوع با حجت االسالم دکترغالمعلی 
معصومی نیا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد 
و بانکداری اســالمی دانشگاه خوارزمی به 
گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

معصومی نیا  جنــاب    
نظرتان درباره طرح جدید 
بانکداری اسالمی چیست؟ 
این طرح مشــکالت  آیا 
نظام فعلــی بانکداری را 

برطرف می کند؟
مکرر در مورد طرح بانکداری 
گفتــه ام که این طــرح در 
مجمــوع یــک گام به جلو 
نیست، بلکه از جهاتی نسبت 
بــه قانون فقهــی عقب نیز 
اســت. اگر بخواهیم دیدگاه 
فقهــی را از اقتصــادی جدا 
کنیم و دســت بــه تحلیل 
کالن بزنیم، باید ببینیم که تا 
اآلن سیستم بانکداری ما چه 
کرده است. سیستم بانکداری 
ما قانونــی با عنوان عملیات 
بانکی بدون ربا داشته که در 
ســال ۶۲ تصویب شده و سال ۶3 به اجرا 
گذاشته شده است. همه اکنون اذعان دارند 
این طرح تاکنون با شکســت روبه رو شده 
است. بنابراین اگر طرح جدیدی قرار است 
ارائه شود باید مشکالت طرح های قبلی را 
پوشش دهد و آن ها را برطرف کند، اما این 
طرح جدید مشکالت را برطرف نمی کند. 
امروز یکی از مشــکالت عمده نظام بانکی 

ما، صوری سازی عقود است؛ یعنی مشتری 
پیش بانک می رود و برای گرفتن یک وام 
برای حل مشکلش، فاکتور چیز دیگری را 
ارائه می دهد. این قرارداد صوری اجرا شده 
است. نکته دوم این است که نقدینگی در 
سیستم بانکی اکنون بسیار زیاد شده است. 
در حالی که تولید ما در رکود شدید به سر 
می برد حجم نقدینگی در این ۶ سال پنج 
برابر شده است. اگر طرحی نیز ارائه می شود 

باید این مشکالت را حل کند.

  یعنی در طرح جدید راه حلی برای 
حل این مشکل ارائه نشده است؟

ارائه نشده و روال صوری سازی عقود ادامه 
پیدا کرده اســت. در طــرح قبلی این گونه 
بود که تسهیالت بانکی باید برای مسکن، 
کشاورزی، صنعت و خدمات مفید باشد که 
در راستای سیاست های جمهوری اسالمی 
باشــد. یعنی در قانون قبلــی باید بانک ها 
بررســی می کردند تا جاهایی که موجب 
رشد صنعت و کشاورزی می شد را شناسایی 
کرده و تسهیالت بدهند که متأسفانه همین 
نیز به درستی اجرا نشــد و نتوانست نیاز 
بخش کشاورزی و صنعت ما را برطرف کند؛ 
ولی در طرح جدید، بانک وام می دهد تا فرد 
با آن خرید مرابحــه ای انجام دهد و کاری 

نــدارد که فرد وام گیرنــده با این پول چه 
می خواهد انجام دهد. همین االن این مورد 
در بانک های ما در حال پیاده شدن است که 
به تازگی مرابحه را برداشتند. به واسطه حجم 
انتقادات ما به این طرح، برداشتن مرابحه را 
به شورای فقهی واگذار کردند که قبالً همین 
افراد شورای فقهی که یکسری از آن ها جزو 
طراحان طرح جدید هستند، مرابحه را عقد 
مــادر این طرح قرار داده بودند. معنای این 
حرف این اســت که به مشتری پول داده 
و بــه او اجازه می دهنــد از طرف بانک هر 
چه می خواهد بخرد و با ۲0 درصد ســود 
بفروشد. آیا با چنین سازوکاری مشکالت 
حل خواهند شد؟ نمونه دوم مسئله خلق 
پول اســت که بانک ها سود حاصل از پنج 
برابر شدن حجم نقدینگی را به این واسطه 
به جیب می زدند. طرح جدید هیچ ایده ای 
برای اینکه سود حاصل از خلق پول به جیب 

مردم برود، ندارد. 

  راه حل پیشنهادی شما چیست؟
حرف این اســت که اآلن مریضی به اسم 
اقتصاد و مریض دیگری به اســم سیستم 
بانکی هست که نسخه تجویز شده جدید 
نه تنها حال آن ها را بهتر نکرده که وخامت 
اوضاع را بیشتر خواهد کرد. پس در درجه 

اول می گوییم این نســخه جدید، سیستم 
بانکداری مریض ما را مریض تر خواهد کرد. 
در خصوص طرح جایگزین الزم است گفته 
شود همان گونه که در طرح جدید امکانات 
مرکز پژوهش ها و کمیســیون اقتصادی 
و کمیته پولــی و مالی مجلس در خدمت 
ایــن طرح بودند، این امکانــات در اختیار 
منتقدان نیز قرار بگیرد تا آن ها مدل بهتر 
و مؤثرتری را ارائــه دهند. قانون قبلی در 
مجموع از این طرح بهتر است؛ چرا که مثاًل 
ســود علی الحساب در قانون فعلی نیست، 
ولــی در طرح جدید آن را قانونی کرده اند. 
در حالی که ســود علی الحساب  ام الفساد 
بسیاری از مشکالت است. خیلی مهم است 
که از علمای استخوان دار حوزه که به دنبال 
توجیه نیســتند برای طرح ریزی طرحی 
جدید استفاده شود. مبنای طرح جدید بر 
توجیه استوار است. آیت اهلل نوری همدانی 

هم فرمودند این طرح توجیه رباست.
 فقه و احکام الهی در عقود به مصلحت افراد 
و جامعه است. چند روز پیش یکی از طالب 
با یکی از طراحان این طرح جلسه گذاشته 
و از او پرســیده بود: چرا جریمه حاصل از 
دیرکــرد پرداخت وام به جیــب بانک ها 
می رود و به جیب دولت نمی رود؟ آن فرد 
جواب داده بــود: به این خاطر که بانک ها 

زیربار این سازوکار نمی روند. 
این طرح پر از اشــکال شــرعی و قانونی 
است و تحولی نیز ایجاد نمی کند و برخی 
تخلفات غیرقانونی را قانونی می کند. به نظر 
بنده طرح جدید شورای فقهی خودش یک 
مشکل می شود؛ برای اینکه شورای فقهی 
هر روز باید دنبــال توجیهات جدید برای 

عملیات بانک ها بگردد.
 بنابرایــن بــا حفظ ســاختار و عدم حل 
مشــکالت، شــورای فقهی نه تنها مزیت 
نیست بلکه تبدیل به عامل دردسر می شود. 
از روی اعتقاد می گویم اجرای طرح جدید 
قوز باالی قوز می شود و شورای فقهی مدام 
باید در دل ساختاری که ربوی است، دنبال 

توجیه و صوری سازی بگردد.

گفت و گوی قدس با دکتر غالمعلی معصومی نیا،   استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره طرح اخیر بانکداری اسالمی

نسخه جدید، بانکداری ما را مریض تر می کند  بدون فقه نظام والیی
به تمدن سازی نمی رسیم

مفتاح: حجت االسالم 
 والمسلمین عبدالحسین

 خسروپناه، معاون علوم 
انسانی و هنر دانشگاه 
آزاد اسالمی در نشست 

علمی »ترسیم افق های علمی بیانیه گام دوم 
انقالب بــرای طالب جوان« که در مدرســه 
علمیه حقانی قم برگزار شد، گفت: ما به فقه 
نظام والیی نیاز داریم، فقه موجود قطعاً به درد 
می خورد ولی نگاه ما به کالم و نگاه به فقه باید 
ذیل نظام والیی باشد که زیر مجموعه آن فقه 
نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تربیتی و 
نظام فرهنگی شــکل می  گیرد و تا این شکل 
نگیرد هرگز به تمدن سازی نخواهیم رسید.وی 
در این نشست عنوان کرد: نظام معرفتی انقالب 
اسالمی شامل خودسازی، جامعه پردازی و در 
نهایت تمدن سازی می شود. خودسازی شامل 
دو قسم معرفتی و عملی می  شود، خودسازی 
معرفتی نیز شامل عقالنیت اسالمی در مقابل 
عقالنیت غربی است که باید برای ما طلبه ها 

جا بیفتد.
حجت االسالم والمسلمین خسروپناه توحید 
را یکی دیگر از مؤلفه های خودسازی معرفتی 
دانســت و افزود: توحید عرفانی که به ما یاد 
داده اند این اســت که خدا یکی است و دو تا 
نیســت، ولی توحید عرفانی اجتماعی به این 
معنا که خدای احد و واحد باید در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما 
حضور داشته باشد را بحث نمی کنیم، بنابراین 
با توجه به منظومه فکری امام و رهبری اصاًل 

باید کتب کالمی ما عوض شود.
وی با اشــاره به والیت الهی به عنوان یکی از 
زیرمجموعه های خودســازی معرفتی گفت: 
گوهر امامت، والیت است که متأسفانه کمتر 
از همــه چیز در مورد آن صحبت می  کنیم.

این استاد برجسته فلســفه و کالم تصریح 
کرد: مؤلفه دیگر خودسازی معرفتی جامعیت 
اســالم است که هنوز برای برخی از طالب و 
فضال روشن نشده است؛ هنوز برخی از اساتید 
درس خارج می  گویند باید منتظر باشیم که 
غرب یک سند آموزشی، تربیتی و شهرسازی 
بنویسد و ما با فقه آن را ترمیم و تهذیب کنیم؛ 

یعنی هنوز جامعیت اسالم را قبول نداریم.

خبر

سود علی الحساب  
ام الفساد بسیاری 
از مشکالت است. 
خیلی مهم است 
که از علمای 
استخوان دار حوزه 
که به دنبال توجیه 
نیستند برای 
طرح ریزی طرحی 
جدید استفاده شود
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کامرانی مش��هدی 0937622311 آقای علی طهماس��بی فرح��دل 0940641542 خانم مریم کالهان 0939539144 آقای مصطفی داس��تانی 
1060295148 خان��م زهرا مع��اون 0930631609 وآقای مجتبی طاه��ری ثانی 0940312093 وخانم ناهید معاون 0938364723 به س��مت 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند و آقای محمد مهدی پویا فر 0940070911 به س��مت بازرس اصلی و 

آقای محمد سرشار 2091755362 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )717947(

س
,9
81
25
94

 آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای غالمرضا محمدپورمقدم 0839834691 رئیس 
هیئت مدیره 2-آقای س��یدمحمد موسوی 0701426950 نایب رئیس هیئت مدیره 3-آقای سید محمد حسینی 0790297205 مدیرعامل 
و عض��و هیئ��ت مدیره 4-آقای علی معدنی 6449472251 عضو هیئت مدیره 5-س��ازمان اقتصادی آس��تان قدس رضوی ) به نمایندگی 
کاظم معتمدی فر (عضو هیئت مدیره انتخاب ش��دند. و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت و اوراق عادی آن با امضا ء ثابت 

مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )717940(

 آگه�ی تغییرات ش�رکت آذر آیین 
سازه و معماری با مسئولیت محدود 
به ش�ماره ثبت 516850 و شناس�ه 

ملی 14007125206
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,09,17 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : مح��ل 
 : نش��انی  ب��ه  ته��ران  ثبت��ی  واح��د  در  ش��رکت 
اس��تان ته��ران - منطق��ه 19 ، شهرس��تان تهران، 
بخ��ش مرکزی ، ش��هر ته��ران، محل��ه درب دوم ، 
خیاب��ان ش��هیدعلیرضامعظمی گ��ودرزی ، کوچ��ه 
،  7- پ��الک   ، الدان��ی  شهیدمس��عودجانثاری 

 طبقه چهارم کد پستی 1939774715 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )717531(

س
,9
81
26
05

 آگه�ی تغیی�رات موسس�ه خیری�ه 
بیمارس�تان  مردم�ی  مش�ارکتهای 
قائ�م ع�ج موسس�ه غیر تج�اری به 
ش�ماره ثبت 5535 و شناس�ه ملی 

14006794345
عموم��ی                                     مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,08,18 به اس��تناد نامه 
 1398,08,22 م��ورخ   3853,2,5170 ش��ماره 
فرمانداری شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : تعداد اعضای هیئت مدیره از 24 نفر به 23 

نفر کاهش یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)717946(

س
,9
81
25
92

 آگهی تغییرات موسسه کیفیت رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6032 

و شناسه ملی 14007544286    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,07,16 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : مرکز اصلی موسس��ه به 
ش��رح ذیل تغییر یافت: اس��تان خراس��ان 
رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی 
، ش��هر مش��هد ، محل��ه س��عد آب��اد ، کوچه               
صاحب الزمان 25 ، بن بست ) ارباب ( پالک 
)0( مجتمع موقوفه مهر فاطمی ، طبقه سوم 

، واحد 301 کدپستی 9139664112
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )717956(

9ع
81
25
95

 آگهی تغییرات شرکت فرآورده های 
غذایی رضوی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 

    10380099797
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,03,09 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ ش��د : 1 -موسسه حسابرسی مفید راهبر 
به عنوان بازرس اصلی ش��رکت برای سال مالی 

منتهی به 1398,12,29 انتخاب گردید.
 2- روزنام��ه کثیراالنتش��ار ق��دس جه��ت درج 
آگه��ی های ش��رکت تعیین ش��د. 3 - صورتهای 

مالی منتهی به 1397,12,29 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )717969(

9ع
81
25
96

آگهی تغییرات موسسه آستانه حسین بن موسی الکاظم ع و آرامگاه شهید مدرس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 567 و شناسه ملی 10380074550    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای حس��ن صفاریان با کد ملی 0731608781 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا دانش��ور ثانی با کد ملی 0932894372 
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محس��ن اس��ماعیلی با کد ملی 0052545237 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی دهقانی با کد 
مل��ی 371619222 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای س��ید محم��د باقر عبادی با کد ملی 0650362705 به عن��وان عضو هیئت مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )718014(

9ع
81
25
98

آگهی تغییرات شرکت آستانه حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید مدرس 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 567 و شناسه ملی 10380074550    

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد جواد رئوف سیدنژاد به کدملی 
0932139604 برای مدت یکس��ال به عنوان مدیر عامل موسس��ه انتخاب گردیدند . - چک ها و اوراق بهادار و کلیه اسناد رسمی و 
تعهد آور با امضای ثابت آقای س��یدمحمد جواد رئوف س��ید نژاد به عنوان مدیر عامل و یک امضای متغیر از ریاس��ت هیئت مدیره 

آقای سیدحسن صفاریان و نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا دانشور ثانی و مهر موسسه معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )718048(

9ع
81
26
02

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جیحون نگین 
شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

52647 و شناسه ملی 14004448536    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
فوق الع��اده م��ورخ 1397,12,04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد 
ثبتی مش��هد به آدرس خیابان آقا مصطفی 
خمینی بزرگراه بسیج بازار حافظ طبقه اول 
واحد 304 کد پس��تی 9168964635 تغییر 
یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان 
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )718088(

9ع
81
26
03

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیوان بتن 
مهرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

617 و شناسه ملی 10860306680    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,08,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید 
کیوانلو به س��مت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل 
و آقای محمد کیوانلو شهرس��تانکی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم فریده سلیمانی احمدی 
به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . -کلیه 
قراردادها واسناد رسمی وتعهد آوربانکی ازقبیل 
چک ،س��فته ، ونامه ه��ای ع��ادی و اداری با امضاء 
مدیرعام��ل حمی��د کیوانل��و به همراه مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اسفراین )716118(

9ع
81
26
07

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی های تولید روستائی خراسان شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت 971 و شناسه ملی 10860312491    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,11,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - عملیات و تراز نامه و حس��اب س��ود و 
زیان س��ال مالی 1395 اتحادیه به تصویب رس��ید. - شرکت تعاونی تولید روستائی گلس��تان یازده به شناسه ملی 10860305720 
به نمایندگی آقای عباس��قلی ریحانی به ش��ماره ملی 5249366252 و ش��رکت تعاونی تولید روس��تائی اترک ش��ش به شناسه ملی 
10860299538 و نمایندگی آقای علی اکبر عمارلو به ش��ماره ملی 6358888803 به عنوان بازرس��ان اتحادیه برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند: ش��رکت تعاونی تولید بهدش��ت 3 به 
ش��ماره ثبت 205 ش��یروان به نمایندگی آقای محمد مظلوم به شماره ملی 0828826560 - عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی 
تولید بهدشت 2 به شماره ثبت 204 شیروان به نمایندگی آقای آذرخش رحمانیان به شماره ملی 0829306129 - عضو اصلی هیئت 
مدیره ش��رکت تعاونی تولید مانه )پیش قلعه( به ش��ماره ثبت 60 مانه و س��ملقان به نمایندگی آقای قربان محمد رزوان به شماره 
ملی 5249477550 - عضو اصلی هیئت مدیره ش��رکت تعاونی تولید اترک 5)نجف آباد( به ش��ماره ثبت 354 فاروج به نمایندگی 
آقای رضاقلی نیرومند کوران ترکیه به شماره ملی 6359756080 - عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید اترک7)فاروج( 
به شماره ثبت 355 فاروج به نمایندگی آقای علی اجتماعی فاروجی به شماره ملی 6358699296 - عضو اصلی هیئت مدیره شرکت 
تعاون��ی تولی��د اترک 4)تیتکانلو( به ش��ماره ثبت 356 فاروج ب��ه نمایندگی آقای مهدی فیاضیان به ش��ماره ملی 6358850377 
- عض��و علی البدل هیئت مدیره ش��رکت تعاونی تولید اس��الم آباد به ش��ماره ثبت 581 مانه و س��ملقان ب��ه نمایندگی آقای میرزا 
حسین عمرانی به شماره ملی 5249718221 - عضو علی البدل هیئت مدیره - سرمایه اتحادیه از مبلغ 1,060,000,000ریال منقسم 
به 212,000س��هم 5000 ریالی به مبلغ 1,144,200,000 ریال منقس��م به 228,840 س��هم 5000 ریالی از محل مطالبات و س��ود س��هام 

سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )716124(

9ع
81
26
10

کارت  ش��ماره  ب��ه  ن��اوگان  هوش��مند  کارت 
2433810متعل��ق ب��ه کامی��ون بنز ب��ه ش انتظامی 
ش��ماره  ب��ه  پ��الک   17تعوی��ض  ای��ران  676ع58 
552ع49ای��ران 87مفقود ش��ده واز درج��ه اعتبار 

ساقط است.

/ع
98
12
63
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت  ش��ماره  ب��ه  ن��اوگان  هوش��مند  کارت 
2433810متعل��ق ب��ه کامی��ون بنز ب��ه ش انتظامی 
ش��ماره  ب��ه  پ��الک   17تعوی��ض  ای��ران  676ع58 
552ع49ای��ران 87مفقود ش��ده واز درج��ه اعتبار 

ساقط است.

/ع
98
12
64
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 برگ س��بز خ��ودرو س��واری تیبا رنگ س��فید  مدل 
 NAS811100F5873779 1395 ب��ه ش��ماره شاس��ی
و ش��ماره موت��ور8245783 ب��ه ش��ماره انتظام��ی  
 438 ه 46 ایران 36 به مالکیت سعید ملتی نوخندان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.



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

روزنامـه صبـح ایـران

 نخستین شماره رسمی دوفصلنامه »آموزه های قرآن و عترت« منتشر شد    معارف: نخستین شماره رسمی دوفصلنامه علمی تخّصصی »آموزه های قرآن و عترت« به صاحب امتیازی معاونت پژوهش 
حوزه علمیه خراسان، منتشر شد. »تحلیل پدیده تکرار در قرآن با تأکید بر شبهات کتاب نقد قرآن«، »تبیین و بررسی زبان الفاظ و معارف قرآن در آیینه قرآن«، »تأثیر باورها و ارزش های اعتقادی در درک حقایق 

و تولید علم از دیدگاه قرآن«، »بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی رسالی« و »معناشناسی و نسبت یابی واژگان صدر و قلب و فؤاد در قرآن کریم«ازجمله مقاالت این شماره است.

مسئولیت پذیری در نظام سیاسی اسالم
از مفاهیم بسیار مهمی که همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و در مکتب اسالم نیز 
از جایگاهی ویژه برخوردار است، مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری است. آن بخش 
از دستورات مکتب اسالم که به تکالیف و وظایف اجتماعی انسان اشاره دارد، ناظر به 
مسئولیت های انسان در عرصه های مختلف زندگی است و یکی از این مسئولیت ها، 

مسئولیت در نظام سیاسی اسالم است.
در حکومت هاي طاغوتي و اســتبدادي، حاکمان خود را برتر از عموم مردم دانسته 
و براي اظهار نظر در تصمیم گیري ها، هیچ کس را شایســته نمي دانند، بدیهي است 
که مردم در این حکومت ها تنها رعیت و فرمانبر تلقی می شوند؛ آن ها نه حق اظهار 
نظر دارند و نه مجاز به پرسشــگري و توضیح خواستن از حاکمان و زمامداران خود 
هستند. حکومت فرعون نمونه اي بارز از این نوع حکومت است که مردم در آن تحقیر 
مي شدند و از هر حقی محروم بودند )زخرف/54(. در چنین حکومتی است که حتي 
ایمان مردم نیز باید با اجازه حاکمان جور باشد؛ آنگاه که فرعون دید مردم با مشاهده 
معجزات موســی)ع(، به آیین و خدای او تمایل پیدا کردند، مبهوت شــد و گفت: 
»آَمنُتم لَُه َقبَل أَن آَذَن لَُکم«؛ آیا به او ایمان آوردید پیش از آنکه به شما اجازه دهم؟ 
)طه/71(  این در حالي اســت که در حکومت اسالمی، مردم حق پرسشگري دارند؛ 
می توانند زمامداران خود را در بسیاری موارد به چالش بکشند و درباره ابهامات موجود 
توضیح بخواهند و حاکمان نیز موظف به روشنگری و پاسخگویی هستند. آن چنان 
که امام علي)ع( مانند صندوق انتقادات و پیشنهادها، اتاقي کوچك را به این موضوع 
اختصاص داد تا مردم هرگونه شکایتي از کارگزاران حکومت دارند، آن را بنویسند و 

در آن خانه بیندازند.

نگاه مسئوالنه به خود: بی گمان نگاه مسئوالنه به خود، تأثیر زیادی در رفتار 
و چگونگی زمامداری و مدیریت دارد. کســی که به خود، نگاهی مسئوالنه دارد، 
هرگز منصبی را که از توان او بیرون است نمی پذیرد؛ زیرا پذیرش چنین پستی، 
ستمی آشکار به خود و خیانتی بزرگ به جامعه است. ستم به خود از آن رو است 
که با پذیرش چنین منصبی، در نزد دیگران ضایع می شود و اعتبارش مخدوش 
می شــود. امام صادق)ع( فرمود: سزاوار نیست که مؤمن نفس خود را خوار کند؛ 
گفته شــد: چگونه؟ فرمود: یََتعّرُض لِما الیَطیُق؛ بــه کاری در آید که از طاقت و 
توان او بیرون اســت.خیانت به جامعه نیز به این ســبب است که او نمی تواند بار 
مســئولّیت را آن گونه که باید بردارد و در نتیجه به تضییع حق مردم می انجامد 
که نوعی خیانت به مردم به شــمار می آید. پیامبر اکرم)ص( در هشدار به چنین 
اشــخاصی فرمود: »َمن تََقّدَم علي َقوٍم ِمن الُمسلمین و هو یَري أّن فیهم َمن هو 
أفضُل ِمنه َفَقد خان اهللَ و رسولَه و المسلمین«؛ هرکس در پذیرش مسئولیت، از 
دیگر مسلمانان پیشی گیرد، حال آنکه می داند در میان آنان، افرادی توانمند وجود 
دارند، او به خدا، رسول او و مسلمانان خیانت کرده است.از این رو، الزم است، هم 
آنان که نامزد منصبی از مناصب حکومتی می شــوند، باید پیش از پذیرش آن، 
قابلیت و شایستگی خود را احراز نمایند و هم، دارندگان حق انتصاب و انتخاب که 
منصبی را به فرد مورد نظرشان وامی نهند باید اهلیت منتخب خویش را احراز کنند.

نگاه مسئوالنه به مناصب حکومتی:یکی از مســئولیت ها در نظام اداری و 
قانون گذاری، نگاه مسئوالنه به منصب مورد تصدی است؛ زیرا نوع نگاه به مسئولیت، 
از امور بسیار مهمی اســت که در شکل گیری اخالق مدیریت، نقشی بسزا دارد. 
مسئولی که پست خود را امانت می داند، تالش می کند تا این بار امانت را به خوبی 
حفظ کند و آن را به منزل مقصود برساند. امام علی)ع( در ضرورت نگاه مسئوالنه به 
مسئولیت، در نامه ای به یکی از کارگزاران خود فرمود: »إّن َعَملَك لیس لََك بُِطعَمة 
و لکّنه فی ُعُنِقك أمانة«؛ منصبی که داری نه طعمه، که امانتی بر عهده توست.نیك 
روشن است این باور که پست و مقام، مسئولیتی بزرگ و امانتی سنگین است نه 
عنواني نان و نامدار، الگو و وظایف متناسب به خود را می طلبد و ضرورت پاسخگویی 
به صاحبان امانت، سامان دهی مسئولیت، پافشاری و شتاب معقول در انجام کار 
محوله، از جمله این الگوهاست. امام علي)ع( در ادامه نامه یادشده فرمود: »لیَس لََك 
أن تَفتاَت في َرعیٍة و التُخاِطَر إال بَِوثیقٍة و في یََدیَك ماٌل ِمن ماِل اهلل و أنَت ِمن 
ُخّزانِه«؛ حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کاری مهم اقدام 
نمایی، در دست تو اموالی از ثروت های خداوند بزرگ است و تو خزانه دار آن  هستی.
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حجت االسالم رضا وطن دوست

)آگهی تحدید حدود عمومی(
آگهی تحدید حدودثبت امالک یک قسمت از بخش های سه گانه شهرستان طبس

پیرو آگهی ۱۳988۵۶2۱۰۱2۰۰۰99۳ – 98/7/2۱ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره 
های زیر:

)قطعات واقع در بخش یک طبس(
9۱7 فرعی از 2۵- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محمد احمدی روستای دشتغران .

در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۰۳
9۱8 فرعی از 2۵- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر حسن احمدی روستای دشتغران .

در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۰۳
9۱9 فرعی از 2۵- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی حسن احمدی روستای دشتغران .

در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۳
92۰ فرعی از 2۵- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری زراعی حسن احمدی روستای دشتغران

در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۳
۱82۵ مجازی از ۴7۶ فرعی از 29 - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بی بی عصمت سجادی دیهشک پایین

در تاریخ : شنبه 98/۱۱/۵
۱8۳۴ فرعی از ۳9- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور مهدی الهی دیهشک پایین .

در تاریخ : شنبه 98/۱۱/۵
۱8۳۵ فرعی از 29- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور رجب تقی پور دیهشک پایین .

در تاریخ : شنبه 98/۱۱/۵
۱8۳۶ فرعی از ۱۱۰۱ از 29- اصلی ششدانگ یک، باب منزل سید جعفر حسین زاده دیهشک پایین .

در تاریخ : شنبه 98/۱۱/۵
۱۳9 فرعی از ۴92 - اصلی ششدانگ یک باب منزل سمیه طاهری بلوار مهندس شکیبی .

در تاریخ : یکشنبه 98/۱۱/۶
2 فرعی از ۴9۴ اصلی ششدانگ یک قطعه بنده مشهور به بند، رمضانی کلوریا وکیلی شیبانی و غیره .

در تاریخ : یکشنبه 98/۱۱/۶
۴ فرعی از ۱۳۱7- اصلی شش دانگ یک باب منزل امیر کمالیان مقدم .   در تاریخ : دوشنبه 98/۱۱/7
۴9۶9 - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی فتح اله یعقوبی .   در تاریخ : دوشنبه 98/۱۱/7

۴97۰ -اصلی ششدانگ یک قطعه زمین محمد زمانی محدوده شیخ اباد .  در تاریخ : سه شنبه 98/۱۱/8
)قطعات واقع در بخش دو طبس(

۱۱7۳ فرعی از ۴ - اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی علی اصغر محمدی روستای خسرواباد .
در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۱۰

۴۱8 فرعی از 2۶-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین نصرت و مهین و فاطمه شهرت همگی مرتضوی روستای کریت.
در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۱۰

۱۱۴۱ فرعی از 2۶- اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی علیرضا باقریان و غیره روستای کریت .
در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/۱۰

22۳ فرعی از ۵۰-اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس 
به تصدی و تولیت موقوفه عامه فضلعلی روستای اصفهک .

در تاریخ : شنبه 98/۱۱/۱2
۱2۵ فرعی از ۶2-اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس 

موقوفه عامه یوسفعلی کرمی روستای چیروک.   در تاریخ: شنبه 98/۱۱/۱2
2۱8۱ فرعی از ۱۱7- اصلی شش دانگ یک قطعه زمین محمد رحیمی دیهوک .

در تاریخ : سه شنبه 98/۱۱/۱۵
)قطعات واقع در بخش سه طبس(

۳8۳ فرعی از 22-اصلی ششدانگ یک باب باغ منزل فاطمه اسماعیلی ابتدای روستای ازمیغان .
در تاریخ : شنبه 98/۱۱/۱9

2۵8 فرعی از ۳۳-اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر استخر و اشجار فاطمه امیری روستای کرداباد
در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/2۴

۳۴2 فرعی از ۳۳- اصلی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی وحید احمدی روستای کرداباد .
در تاریخ : پنج شنبه 98/۱۱/2۴

قبل از ظهر در محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک صاحبان ومجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می شوند که در روز و ساعت نامبرده باال در محل حضور بهم 
رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 
۱۵ قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تهدید خواهد شد. واعتراضات مجاورین وصاحبان 
امالک که در موقع مقرره حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت امالک فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع قضایی تقدیم و 

گواهی الزم را از مرجع مذکور اخد وبه این اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار : 98/۱۰/۱2 آ-98۱2۶۱7
غالمرضا کدخدائی

رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره ۱۳98۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳۵۱۵ � ۱۳98/۰9/۳۰ هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد برزگر فرزند غالمحس��ین بشماره شناسنامه ۱۱۴ صادره از 
بیرجند وشماره ملی ۰۶۵۰۵۱۳89۴ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۱۴/۶7 متر مربع قسمتی از 

پالک ۱۳9۶ � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-98۱2۶۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳98/۱۰/۱2                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱۰/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره ۱۳98۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳۵۱9 � ۱۳98/۰9/۳۰ هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کنیز فنودی فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۵ صادره از مود  
وشماره ملی ۰۶۵28۱9۵۱۶ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۳۴8/2۰ متر مربع قسمتی از پالک 
9۳۴ � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سید محمد استانستی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-98۱2۶۱2
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳98/۱۰/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱۰/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره ۱۳98۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳۵۰8 � ۱۳98/۰9/۳۰ هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رجائی  فرزند محمد رسول  بشماره شناسنامه 2 وشماره 
ملی ۰۶۵27۴2۳۶2 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 77/۵۳ متر مربع قسمتی از پالک 
۱۳9۶ � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.98۱2۶۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳98/۱۰/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱۰/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳98۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳۱۵7  � ۱۳98/۰8/۳۰ هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین سمنی  فرزند محمد   بشماره شناسنامه 2۰ صادره از 
بیرجند و شماره ملی ۰۶۵2۴87۰۳۳  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۰۰/7۵ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۳9۶ � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.98۱2۶۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳98/۱۰/۱2                          تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱۰/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره ۱۳98۶۰۳۰8۰۰۱۰۰2۳۳۶ � ۱۳98/۰۶/۰۵ هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان غفاری نسب فرزند اسداله  بشماره شناسنامه ۱۱۵ صادره 
از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۰۵۰۴۵۳۴ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۱۴ متر مربع قسمتی از 
پالک ۱۳9۶ � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی اشرفیان محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-98۱2۶۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳98/۱۰/۱2                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱۰/28
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگاهی دعوت از مجاورین جهت طول و متراژ
نظر به اینکه س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه باغ پالک ۱۳9 - فرعی از 2۵۱- اصلی بخش ۱۴- مش��هد 
شهرستان تایباد ذیل ثبت و صفحه ۱9۶ دفتر 7-به نام میرزا مصطفی مصطفی خواه صادر و تسلیم گردیده است 
. سپس به موجب گواهی حصر وراثت ۳2/۳97/ص – ۳۳-۳۵/۱2/2۴ دادگاه بخش مستقل تایباد نامبرده فوت 
نموده و ورثه عبارتند از احمد ، رضوان و شهربانو مصطفی خواه سپس آقای نور محمد علی محمدی احدی از 
ورثه مرحومه شهربانو مصطفی خواه تقاضای طول و متراژ پالک فوق الذکر را نموده است و برابر صورت مجلس 
تحدد حدود و مندرجات سند مالکیت حدود اربعه بدین شرح می باشد شماال" ۱- بدیوار اشتراکی با باغ ۱۳8 
- غالمحسین 2- درب و دیواری است بممر خاص غربا" دیواری است بممر عام جنوبا" بدوار اشتراکی با باغ ۱۴۱ - 
سید محمد شرقا" بدیوار اشتراکی با باغ ۱۴۰- غالم شاه حقوق ارتفاقی : حق مجرای آب از باغ ۱۳8 - غالمحسین 
جهت مورد ثبت تصدیق می شود . بدین وسیله به مجاورین فوق الذکر اخطار می گردد به منظور عدم تضییع 
حقوق در تاریخ 98/۱۰/22 که نماینده و نقشه بردار به محل وقوع ملک مرجعه می نمایند حاضر گردند ضمنا" 

عدم حضور مراجعه مانع از انجام عملیات طول و متراژ نخواهد شد.  تاریخ انتشار : 98/۱۰/۱2 آ-98۱2۶۱8
غالمرضا آقازاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دادنامه ۳2/97۳۳7۰ صادره از شورای حل اختالف شعبه ۱7۱ شورای حل اختالف مشهد محکوم 
علیه محمد نورانی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 2۰۱.۶۱9.8۰۳ ریال بابت اصل خواس��ته در حق مرتضی 
جمالی و مبلغ 2.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 97۰۶77 که بعلت عدم 
پرداخت به مقدار 2.۰۴2  س��هم مش��اع از ۴۱.۵92 سهم شش دانگ یک باب مغازه بشرح ذیل توقیف که هر 
سهم به ارزش ریالی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ریال وجمعا به قیمت 2۰۴.2۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی شده است بدینوسیله 
جهت فروش شروع مزایده ساعت ۱۱ الی ۱2 روز ۱۳98/۱۱/۰۶ در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد 
تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد 
شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان 
از مال داده شود الزم به ذکر است ۱۰٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی 
ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هردلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 
۱۰٪ سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد 

روز مزایده تلقی خواهد شد. 
مشخصات ملک: یک باب مغازه پالک شماره ۵22 تفکیکی از ۳۱8 فرعی مجزی شده از 9 فرعی از 2۵۱ اصلی 
بخش ۱۴ مشهد شهرستان تایباد به شماره ثبت 7۴۳9۰ دفتر 2۱۳ صفحه 2۵9 به مالکیت محمد نورانی که 
عرصه آن شش دانگ به مساحت ۵۱.2۴ متر مربع )پنجاه و یک متر مربع و بیست و چهار دسی متر مربع( که 
بر اساس نامه شماره 2۳۵۴۰ مورخه 9۳/۱۱/2۶ شهرداری تایباد از ضلع غرب به عمق ۵ متر وطول ۴/8۵ متر 
در طرح تعریض خیابان قرار دارد و اعیان به صورت دو طبقه با دیوار باربر و سقف طاق ضربی و نما آجر ۳ سانت 
به مساحت ۱۰2.۴8 متر مربع که ارتفاع طبقه همکف 2.۴۰ متر و دیوار داخلی آجرنما و کف موزاییک وشیشه 
سوکوریت با کرکره فلزی و طبقه اول به ارتفاع کمتر باکف موکت فرش با در و پنجره آلومینیوم با دوامتیاز برق 

ویک گاز )دسترسی به پشت بام از ملک مجاور میباشد(. تاریخ انتشار : ۱۳98/۱۰/۱2 آ-98۱2۶۱9
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد – ابراهیم اسمعیلی فری آبادی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عصمت بهجتی دارای شناسنامه شماره ۱87۴ به شرح دادخواست به کالسه ۳/98۰۳82ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلجان رسولی جوزقانی به 
شناسنامه ۱۱ در تاریخ ۱۳98/۶/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-  علی بهجتی فرزند گل محمد ش ش 2۰۴ متولد ۱۳۵9/۶/۱ صادره تایباد فرزند متوفی 

2- شعیب بهجتی فرزند گل محمد ش ش ۰7۴۰۱۱9۴۰۰ متولد ۱۳7۰/۶/2۵ صادره از تایباد فرزند متوفی
۳- سرور بهجتی فرزند گل محمد ش ش 89 متولد ۱۳۵8/۱/۱ صادره از تایباد فرزند متوفی

۴- رفعت بهجتی فرزند گل محمد ش ش ۶۶8 متولد ۱۳۶2/۵/2۰ صادره از تایباد فرزند متوفی
۵- زهرا بهجتی فرزند گل محمد ش ش ۱87۳ متولد ۱۳۶۵/۴/۱۶ صادره از تایباد فرزند متوفی

۶- عصمت بهجتی فرزند گل محمد ش ش ۱87۴ متولد ۱۳۶۵/۴/۱۶ صادره از تایباد فرزند متوفی
7- فاطمه بهجتی فرزند گل محمد ش ش ۰7۴۰۰2۴۱۰8 متولد ۱۳۶8/۶/۳۱ صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶2 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : ۱۳98/۱۰/۱2  آ-98۱2۶2۰
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا دانشور فرزند اسمعیل برابر وکالتنامه به شماره۱۰۴8۴9  مورخ ۱۳98/۰8/2۳ دفتر اسناد رسمی ۶ 
نیشابور از طرف خانم عذرا دانشور فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۶۰۶ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی  جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت تک برگی از 
شماره سریال7۱۵872 سری د 9۱ میزان 28۵۳ سهم مشاع از۳۵۵28 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۵78 
فرعی از ۱۳۵ اصلی بخش ۳ زبرخان که متعلق به نامبرده )موکل( میباشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده که با بررسی 
دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبورذیل دفتر امالک الکترونیک به شماره ۱۳9۵2۰۳۰۶۰۰۱۰۰۰۶87 به نام 
متقاضی ثبت و سند صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز 
ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: ۱2 دی  آ-98۱2۶2۳
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا دانشور فرزند اسمعیل برابر وکالتنامه تنظیمی کنسولگری ایران در کشور سوئد مورخ ۱۳98/۰9/۱۳ 
از طرف آقای محمد حس��ین دانش��ور فرزند رضا به شماره شناس��نامه 227۳ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره  مراجعه نموده و مدعی اس��ت  س��ند 
مالکیت تک برگی به شمارس��ریال7۱۵8۶7 س��ری د 9۱  به میزان ۵2۴۶ س��هم مش��اع از۳۵۵28 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین به شماره پالک  ۵78 فرعی از ۱۳۵ اصلی بخش ۳زبرخان که متعلق به نامبرده )موکل( می باشد به علت بی 
احتیاطی مفقود کردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر امالک الکترونیک به 
شماره۱۳9۵2۰۳۰۶۰۰۱۰۰۰۶82 به نام متقاضی ثبت و سند صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

انتشار: ۱2 دی آ-98۱2۶2۴
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا دانشور فرزند اسمعیل برابروکالتنامه تنظیمی کنسولگری ایران در بلغارستان مورخ ۱۳98/۰۵/۱7 از 
طرف آقای محمدجواد دانشور فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱7۰8 به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت تک برگی به شماره 
سریال7۱۵87۱ سری د 9۱ به میزان ۶989 سهم مشاع از۳۵۵28سهم  شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۵78 
فرعی از ۱۳۵ اصلی بخش ۳زبرخان که متعلق به نامبرده )موکل( می باشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده که با بررسی 
دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر امالک الکترونیک به شماره ۱۳9۵2۰۳۰۶۰۰۱۰۰۰۶8۶ به نام 
متقاضی ثبت و سند صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز 
ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: ۱2 دی آ-98۱2۶2۵
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا دانش��ور فرزند اسمعیل برابر وکالت نامه ش��ماره 28۳9۳مورخ ۱۳98/۰7/28و دفتر اسناد رسمی 
۱۱ نیشابور از طرف خانم فخری دانشور فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۳۳۴ به استناد و برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
تک برگی به شماره سریال7۱۵87۳ سری د 9۱ به میزان ۳27۰ سهم مشاع از ۳۵۵28 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
به ش��ماره پالک ۵78 برای از ۱۳۵ اصلی بخش ۳ زبرخان از که متعلق به نامبرده )موکل( می باش��د به علت بی احتیاطی 
مفقود گردیده که با بررس��ی دفترامالک مش��خص کردید که س��ند مالکیت مزبور ذیل دفتر امالک الکترونیک به شماره 
۱۳9۵2۰۳۰۶۰۰۱۰۰۰۶88 به نام متقاضی ثبت و سند صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

انتشار: ۱2 دی آ-98۱2۶2۶
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای رضا دانشور فرزند اسمعیل برابر وکالتنامه تنظیمی کنسولگری ایران در بلغارستان مورخ ۱۳98/۰۵/۱7طرف 
آقای محمد جواد دانش��ور فرزند رضا به ش��ماره شناسنامه ۱7۰8 به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت که س��ند مالکیت تک 
برگی به ش��ماره س��ریال7۱۵8۶۵ س��ری د 9۱ به میزان ۵8۴9 سهم مش��اع از 72۴۴ سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
به ش��ماره پالک ۵89 فرعی از ۱۳۵ اصلی بخش ۳ زبرخان که متعلق نامبرده )موکل( می باش��د به علت بی احتیاطی 
مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر امالک الکترونیک به شماره 
۱۳9۵2۰۳۰۶۰۰۱۰۰۰۶8۰ به نام متقاضی ثبت و سند صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

انتشار: ۱2 دی آ-98۱2۶27
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

گفتار

 معارف/ نقوی، فاطمی نژاد شهریورماه 
امســال بود کــه دســت اندرکاران تولید 
کتاب های معارف کاربردی »برترین آرزو« 
- که براساس مبانی فکری عالمه طباطبایی 
تألیف شــده - و اردوهای »هفت روز در 
بهشــت« با رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار کردند. حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
در این دیدار ضمن قدردانی از نویســنده 
مجموعه کتاب های »برترین آرزو« گفتند: 
»بنده این کتاب ها را همان دو سال پیش 
که به دستم رسید، خواندم. خیلی خوب 
بود؛ نکته عمده این بود که همان مباحِث 
درســت و صحیح و طرح شده در متون 
عمیق دینی را با زبان قابل فهم برای جوان 
و اثرگذار روی جوانان بیان کردید«. انتشار 
نظرات رهبر معظــم انقالب در آن دیدار، 
بهانه ای شد تا با نویســنده این کتاب ها، 
حجت االســالم محمدحســن وکیلــی، 
اســتاد حوزه علمیه مشــهد و پژوهشگر 
فلســفه و عرفان به گفت و گو بنشــینیم.

 ایده نوشــتن این مجموعه از کجا 
نشأت گرفته است؟ 

از دوران تحصیل، دغدغه یادگیری عقاید 
را داشــتم؛ وقتی هم که طلبه شدم و به 
مدارس رفت و آمد می کردم با پرســش 
دانش آموزان مبنی بر معرفی منبع در این 
زمینه روبه رو می شــدم، ولی منبع جامع 
و مناســبی برای معرفی جــز کتاب های 
شــهید مطهری و عالمه مصباح که زمان 
زیادی از نگارش آن ها می گذشت، وجود 
نداشت. نبود کتاب آموزشی با زبانی روان و 
متناسب سطح دانش آموزان این دغدغه را 
در من شکل داد که در این زمینه بنویسم 
و پیش نویس هایی در زمینه خداشناسی 
نوشتم؛ به واســطه مراوداتی که در ادامه 
با مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی 
شــکل گرفت، تصمیم بر این شد که این 
مجموعه کامل شود؛ البته این قدر سطح 
توقع و مطالبه در این زمینه ها زیاد است 
کــه باید هر ســاله این نــوع کتاب ها در 

قالب های متنوع تولید شود؛ این مجموعه 
مخصوص دانش آموزان نخبه یا دانشجویان 
دوره کارشناســی نوشــته شــده است.

 چــرا در این مجموعــه به اصول 
اعتقــادات پرداختیــد و مثالً روی 

مسائل فرعی تمرکز نکردید؟
وقتی ریشه ها درست باشد، انسان شاخ و 
برگ را می تواند اصالح کند. موج شبهات 
در یکی دو دهه اخیر ریشه ها و اعتقادات 
مــا را نشــانه گرفته اســت و مهم ترین 
شــبهات، سعی در تشکیك امتداد دین و 
زمان شــمولی آن و در ادامه انکار حجت 
الهی و در نهایت انکار اصل مسئله توحید 
و خدا دارد؛ بنابراین وقتی ریشه ها از بین 
بروند، نماز و روزه نیز بی معنی خواهد شد؛ 
البته با پیمایش پرسش های جوانان نیز 
متوجه این ضرورت می شــویم که بیشتر 
ســؤاالت نه ناظر بر فروع، بلکه مســائل 
اعتقادی و اصول دین است. این کتاب در 
یك فضای بینابین و در پاسخ به شبهاتی 
است که قلب ها را متزلزل می کند؛ چرا که 
جوان های ما عمدتاً دو دل و مردد هستند؛ 
یعنی شاید در مجلس امام حسین)ع( نیز 
حضور پیدا کنند، ولی ممکن است قائل به 
برخی اعتقادات آتئیستی نیز باشند. این 

مجموعه بیشتر برای نوجوانان و جوانانی 
نوشته شده که کتاب های درسی آن ها را 
اقناع نمی کند و به دنبال محتوای غنی تر 

هستند.  

 آیا مســائل امروز نوجوانان ما از 
سوی متولیان شناسایی شده اند؟

بنده اطالعات فراگیری در این زمینه ندارم، 
ولی اگر نهادهایی این پیمایش ها را انجام 
می دهند، باید بگوییم که حاصل و برون داد 
آن ها چندان ظهور و بروز ندارد؛ متأسفانه 
بیشتر متولیان این مباحث به روز نیستند 
و اگر باشــند زبان ارتباطی الزم را ندارند. 
من نیز که به واسطه ارتباطم با نوجوانان 
و دانش آموزان شــاید کمــی زبان و بیان 
روان تری داشته باشم، هنوز معتقدم باید 
قالب های متنوع تر و زبانی روان تر را برای 
این سطح از مخاطبان طراحی نموده و به 
کار برد. در هر صورت باید قبول کنیم که 
ما در معرض تهاجم فرهنگی گسترده ای 
هستیم. مشکل ما نیز اکنون این است که 
جوانان در ابتدائیات مشکل دارند و حتی 
طیفی از جوانان در فضایی رشــد کردند 
که هیچ تماسی هر چند جزئی با مسائل 
اعتقادی اســالمی نداشــته اند؛ به همین 
دلیل ارتباط گرفتن و صحبت کردن با این 

جوانان سخت و مشکل است. 

 برای گسترش این تجربه و مواجه 
کردن بیشــتر نســل جدید با این 

مباحث چه باید کرد؟
نهادهای مختلف باید برای حل 
و فصل این موضوعات دســت 
به کار شــوند. نباید به نوشتن 
یــك مجموعه مثــل آنچه ما 
نوشــتیم اکتفا کــرد. حضرت 
عالمه طباطبایــی)ره( موقعی 

که المیزان را نوشته بودند، 
گفتــه بودند کــه المیزان 
نوشته شد، ولی الزم است 
تــا در حوزه هر دو ســال 
یك المیزان نوشــته شود؛ 
هرچند علما بعضاً گفتند که 
برای فهمیدن خود المیزان 
100 سال زمان نیاز است؛ 
این  مطلوب  روند  بنابراین 
در  کتاب هایی  که  اســت 
حد المیزان ولی در قالب ها 
و ســطوح مختلف با بیانی 

ساده در اختیار عموم قرار بگیرد. من اعتقاد 
دارم کــه کار باید آن قدر خوب باشــد که 
خودش، خودش را تبلیغ کند و پیش برود. 

گفت وگو با حجت االسالم محمدحسن وکیلی، نویسنده مجموعه کتاب هفت جلدی »برترین آرزو«

عالمه  طباطبایی می گفت  هر دو سال باید یک »المیزان« نوشته شود

تأکید امام)ره( 
بر حفظ حقوق 

و احترام پیروان 
ادیان الهی از آن 
جهت بود که باور 
داشت تمام ادیان 

برای تربیت انسان 
آمده اند

بــــــرش

حجت االسالم والمسلمین پناهیان: 
حوزه های علمیه ِدین خود را 

به شیخ زکزاکی ادا کنند
شبســتان: حجت االســالم والمسلمین 
»علیرضــا پناهیان« در همایش اســتادان و 
طالب حــوزه علمیه امام رضا )ع( در حمایت 
از شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه 
که دیروز در محل این حوزه برگزار شد، با بیان 
اینکه جهان ما روز به روز کوچك تر می شود و 
اگر ما در این جهان اثرگذار نباشیم حتماً ضربه 
خواهیم خورد، افزود: برای نمونه اگر از شــیخ 
زکزاکی عزیز و مظلوم حمایت نکنیم، مطمئناً 
همان بالها بر سر ما خواهد آمد. حضرت آیت 
اهلل العظمی بهجت )ره( همیشــه در جلسات 
درسشــان خطاب به طالب و در واقع خطاب 
به ملت ایران می گفتند باید از مظلومان جهان 
و جریــان مقاومت حمایت کنیم، در غیر این 

صورت حتماً ضربه خواهیم خورد. 
از  برخــی  متأســفانه،  کــرد:  اضافــه  وی 
سیاســتمداران بنای ظلم ستیزی ندارند، در 
حالی که اگر یك روز در ایران تظاهرات شود، 
بسیاری از کشورهای دنیا به انعکاس آن می 
پردازند. متأسفانه برخی از سیاستمداران که 
دارای روحیه ظلم ستیزی نیستند، در برابر یك 
سال و نیم اعتراض مردم فرانسه علیه حکومت 
سرمایه داری حاکم بر این کشور سکوت پیشه 

کرده اند.
پناهیان با بیان اینکه چشــم امید بسیاری از 
ملت های مستضعف، مظلوم و آزاده جهان به 
انقالب اسالمی ایران است، تصریح کرد: کسانی 
که حامی منافع ملی هستند، باید از دیپلماسی 
عمومی این ظرفیت اســتفاده کنند. هرچند 
بعضی از سیاستمداران ما چنین رویکردی را 
در پیش نگرفته اند. این کارشناس حوزه دین 
در ادامه با اشاره به تأکید امام )ره( در سخنرانی 
ها و پیام هایشان خطاب به ملت ایران به ویژه 
خطــاب به علما و طالب دربــاره صدور پیام 
انقالب به جهانیان، تصریح کرد: امروزه بسیاری 
از کشورها اتفاقات نظام جمهوری اسالمی را 
دنبال می کنند و در برابر هر اقدامی علیه ایران 
ایســتادگی خواهند کرد، هرچند عده ای در 
کشــور این ظرفیت را نادیده می گیرند و در 
دیپلماسی در سطح جهان از این ظرفیت فوق 

العاده و کم نظیر بهره نمی برند. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
اواسط اسفند بازار گوشت اشباع می شود

اقتصاد/ فرزانه غالمی: گوشت قرمز از 
ابتدای سال جاری تاکنون کاهشی 40 
درصدی را تجربه کرده، کاهشــی که از 
نگاه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
بیش از هر عاملی از کاهش قدرت خرید 
مردم و کاهش 30 درصدی کشتار دام 

ناشی شده است.
علی اصغر ملکی در گفت وگو با خبرنگار ما دالیل دیگری از قبیل مهار قاچاق دام 
از مرزهای غربی کشور، کاهش نرخ ارز و کمتر شدن صرفه قاچاق، افزایش عرضه  
دام و پیشی گرفتن آن بر تقاضای بازار را برای کاهش قیمت گوشت قرمز در یک 

سال اخیر برشمرد.
وی با بیان اینکه قیمت گوشــت باید کمتر از ارقام فعلی باشــد، ادامه داد: سال 
گذشته مشکالت متعددی بر بازار گوشــت قرمز حاکم بود و اجحافی غیرقابل 
انکار بر مردم وارد شــد به نحوی که مصرف کننده بهره چندانی از گوشت قرمز 
نداشت و به دلیل ارزان تر بودن گوشت های وارداتی، مردم گرایش زیادی به این 
گوشــت ها داشتند. در عین حال از آنجایی که مجوز صادرات دام داده شده بود، 
برخی سودجویان قاچاق را در پیش گرفتند حال آنکه دامدار پولی به جیب نزد.

ملکی اضافه کرد: در حال حاضر صادرات دام نداریم و قاچاق تا حدود زیادی مهار 
شــده است. ما مخالف صادرات هستیم، چرا که در این صورت دامدار تمایلی به 
عرضه دام به بازار داخل ندارد که این مســئله منجر به کاهش عرضه و افزایش 

مجدد قیمت می شود.
رئیس اتحادیه گوشت  گوسفندی در خصوص عرضه مازاد دام گفت: عرضه مازاد 
به دلیل ســنگین شدن دام هاست. دام ســنگین در شهری مانند تهران جذب 
نمی شود و تقاضا ندارد. ما پیشنهاد دادیم گوشت دام هایی از قبیل میش و بز را 
دولت بخرد و ذخیره سازی کند. پادگان ها، خوابگاه های دانشجویی، زندان ها و... 
می توانند از این گوشت های مازاد استفاده کنند. واردات گوشت هم می تواند قطع 
شود تا این گوشت های مازاد جذب بازار شوند و حتی دولت می تواند برای خرید 

این دام ها، یارانه بدهد.     
به گفته ملکی در حال حاضر با انباشت دام قیمت ها کاهشی شده و دام های زیادی 
در مناطق گرمسیری آماده ذبح است. وی ادامه داد: از اواسط اسفند ماه بره  نو به 

بازار خواهد آمد و بازار اشباع خواهد شد.
وی اضافه کرد: قیمت دام ســنگین نسبت به سال گذشته ۲۵ هزار تومان و دام 
ســبک ۱۵ هزار تومان کاهش یافته و واردات گوشــت بدون محدودیت و با ارز 
نیمایی ادامه دارد، اما چنانچه دالر رشــد کند و قیمت این گوشت ها به گوشت 

داخلی نزدیک شود، مردم تمایلی به خرید گوشت وارداتی نخواهند داشت.
براساس اظهارات رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در حال حاضر هر کیلو شقه 
بدون دنبه ۷۹ تا ۸۲ هزار تومان قیمت دارد که فروشــنده با ۱0 درصد سود آن 

را عرضه می کند.
در خصوص کاهش 40 درصدی قیمت گوشت قرمز، آنچه به عنوان گزارش های 
میدانی نوشته شد حاکی از این بود که قیمت گوشت قرمز در هفته های گذشته 
روند کاهشــی به خود گرفته و امروز در بازار تهران هر کیلوگرم گوشت مخلوط 
گوساله 6۱ هزار و ۵00 تومان به فروش می رود که تنها دلیل این کاهش، افزایش 

تولید داخل در ماه های گذشته بوده نه واردات. 
قیمت گوشت سال گذشته با وجود تأمین ارز 4هزار و ۲00تومانی و صرف 4هزار 
میلیارد تومان برای واردات گوشت، از کیلویی 4۵ هزار تومان به ۱۲0 هزار تومان 
افزایش یافت، اما امسال با اتکا به تولید داخلی که در استان ها وجود دارد، قیمت 
گوشت تقریباً متعادل شده و این هشدار جدی برای مسئوالن است که به جای 
دوختن نگاه ها به واردات، حمایتشــان را از تولیدکنندگان داخلی بیشتر و موانع 

تولید آن ها را برطرف کنند.
این گزارش اضافه کرد: کارشناسان بر این باورند که آزاد کردن صادرات گوشت 
قرمز موجب خواهد شد دوباره قیمت گوشت افزایش یابد، چرا که کشور در تولید 
این محصول خودکفا نیست و ساالنه ۱۵0 هزار تن گوشت قرمز وارد می کند و به 
دلیل تجربه نامناسبی که در توزیع گوشت وارداتی داشته ایم ، این احتمال وجود 

دارد که قیمت گوشت دوباره روند صعودی خود را ادامه دهد. 

معترضان به دریافت کمک های حمایتی بهتراست بی خیال شوند

قطع یارانه و بررسی مالیاتی درقبال بازبینی !
 اقتصاد/ زهرا طوسی   با گذشت حدود یک 
ماه از ثبت درخواســت معترضان به عدم دریافت 
یارانه معیشــتی، برخی از مردم با فعال شــدن 
مجدد سامانه حمایت به این سایت مراجعه کرده 
و با مشاهده صفحه »نمایش شناسنامه اقتصادی 
خانوار« از میزان گردش حســاب خود در سامانه 

حمایت شگفت زده شدند.
دومین کمک معیشــتی به حســاب سرپرستان 
خانوار واریز شد، اما تعداد زیادی از کارگران و اقشار 
حقوق بگیــر و کم درآمد که موفق به دریافت این 
بسته حمایتی نشده بودند، اعتراض خود را نسبت 
به این موضوع در سامانه اعالمی دولت ثبت کردند. 
طبق اعالم متولیان بیش از 6 میلیون سرپرست 
خانوار درخواست خود را برای دریافت یارانه بنزین 
ثبت کردند که تنها نیمی از آن ها یعنی 3 میلیون 
نفر شــرایط این طرح مبنی بر رصد حساب های 
بانکی را پذیرفته و اعتراض خودشان را ثبت کردند.

 نمایش گردش مالی 2/5میلیون خانوار
 در سایت حمایت

برخــی از این افراد که اعتراض خود را ثبت کرده 
بودند، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مورد تأیید واقع شدند و بدین ترتیب 4۱۹ هزار و 
304 نفر به فهرست یارانه بگیران معیشتی افزوده 

شد. 
مبلغ حمایت معیشتی برای خانوارهای یک   نفره 
۵۵ هــزار تومان، برای خانوارهــای دونفره ۱03 
هزار تومان، خانوارهای سه  نفره ۱3۸ هزار تومان،  
خانوارهای چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای 
پنج   نفره و بیشــتر ۲0۵ هزار تومان برای هر ماه 
اســت که این افراد مبلغ یارانــه دو ماه را یک جا 

دریافت کردند.
در ایــن میان نزدیک بــه ۲/۵ میلیون نفر نیز با 
مراجعه به سایت اعتراض خود را پیگیری کردند. 
بسیاری از این افراد با پیغام هایی مواجه شدند که 
به آن ها نشــان می داد حساب بانکی شان گردش 
باالیــی دارد. چنــد تن از این افــراد در تماس با 
روزنامه قــدس اعالم کردنــد دریافتی ۲میلیون 
تومانی دارند ولی گردش حســاب باالی ۵00 و 
۷00 میلیون تومان برای آن ها لحاظ شــده و از 

یارانه معیشتی محروم شده اند.

 قطع یارانه و بررسی مالیاتی در صورت 
درخواست بررسی مجدد

در صفحه نمایش شناسنامه اقتصادی این خانوارها 
در ســامانه حمایت به آن ها اعالم شــده امکان 
اعتــراض دوباره به عدم دریافت یارانه معیشــتی 
وجود دارد، اما شروطی برای این امر در نظر گرفته 
شــده و افراد برای ثبت درخواست بازبینی یارانه 
معیشتی باید یک رضایت نامه را بپذیرند که در آن 
متعهد می شوند در صورتی که محرز شود متوسط 
درآمد ماهانه خانــوار بیش از مبلغ اعالمی دولت 
باشد، بسته حمایت معیشتی و یارانه خانواری آن ها 
قطع و اطالعات مالی آن ها نیز به سازمان مالیاتی 
ارســال شود. درصفحه اطالعات اقتصادی یکی از 
معترضان که به قدس مراجعه کــرده بود، آمده 
اســت: » با توجه به اطالعات شناسنامه اقتصادی 
اجتماعی خانوار، بسته حمایت معیشتی به خانوار 
سه نفره شما تعلق نمی گیرد. در صورت تمایل به 
بررسی مجدد وضعیت خانوار طی 6ماه آینده الزم 

است رضایت نامه زیر را تأیید فرمایید:
 مجموع درآمد ماهیانه خانوار اینجانب کمتر از 

6میلیون تومان است.
 اطالعــات خانوار اینجانب در اختیار ســازمان 
امور مالیاتــی و نظام بانکی قــرار گیرد و مبنای 
تصمیم گیــری در خصوص اخذ مالیــات و ارائه 

تســهیالت درخواســتی باشــد.
 در صورتی که محرز شود متوسط 
درآمد ماهانه خانوار اینجانب بیش 
از مبلغ فوق اســت، بسته حمایت 
معیشــتی و یارانه خانوار اینجانب 

قطع شود«.
این شــهروند به قــدس گفت: هر 
چند کسانی که دادوستد می کنند 
و ماشــین ها و خانه های میلیاردی 
را خریدوفروش می کنند یا  بســاز 
بفروش هســتند و ساخت وســاز 
بسته  گرفتن  مســتحق  می کنند 

معیشتی نیستند و گردش مالی آن ها مهم است، 
اما باید این موضوع نیز مدنظر باشــد ممکن است 
عده ای به واســطه کار خود در  حسابشان گردش 
مالی باالیی داشــته باشند مثالً کسانی که در یک 
شرکت، رستوران یا موارد مشابه کارپرداز یا مسئول 

خرید هســتند ولی حقوقشان زیر سقف موردنظر 
اســت.اما این شــیوه رضایت گیری ازمتقاضیان 
یعنی اینکــه باید بی خیال  اعتراضمان بشــویم.

 بررسی 11 شاخص بانکی
 در رصد حساب ها

به گفتــه حســین میرزایی، 
ســخنگوی ســتاد شناسایی 
مشــموالن طــرح حمایــت 
معیشــتی دولت برای بررسی 
اطالعــات بانکــی متقاضیان 
دریافت کمک معیشــتی، کد 
ملی افراد متقاضی را  به صورت 
سیستمی برای بانک مرکزی 
ارســال می کند تــا اطالعات 
براســاس  خانوارها  این  مالی 
۱۱ شاخص بانکی در ۵0 گروه 
بررسی شود. این شاخص ها از 
جمله مانده اول و آخر سال تراکنش های گردش 
حســاب و امثال آن ها از سه سال قبل تاکنون به 

صورت معدل بررسی می شود. 
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت 
معیشتی از یک مهلت دوباره برای ثبت درخواست ها 

خبر داده و در عین حال تأکید کرده است مهلت 
۱4 روزه ثبت درخواســت تنها برای خانواده هایی 
است که یارانه نقدی نمی گرفتند یا در مهلت مقرر 
با کد دســتوری #636۹* تقاضــای خود را ثبت 
کرده اند. براساس گفته های سخنگوی ستاد، حدود 
666 هزار نفر پیــش از  این یارانه نقدی دریافت 
نمی کردند و به تبع آن ســبد حمایت معیشتی 
نیز به آن ها تعلق نگرفت.بر این اساس مقرر شده 
از ۱0 تــا ۲4 دی ماه این افــراد که پیش از این 
درخواست خود را در کد دستوری #636۹* ثبت 
 hemayat.mcls.gov.ir  کرده بودند به سایت
مراجعه و اطالعــات خانوار خود را تکمیل کنند.

بدین ترتیب هم اکنون دو دســته می توانند وارد 
سایت  hemayat.mcls.gov.ir شوند، نخست 
خانواده هایی که پیش از این در فهرست دریافت 
یارانه نقدی نبودند و دیگر خانواده هایی که پیش از 
این اطالعات آن ها در هیچ جا ثبت نشده و از طریق 
پیامک به آن ها اطالع رسانی می شود تا درخواست 
خود را ثبت کنند.زمان پاسخگویی به درخواست ها 
نیز یک ماه اعالم شــده تا در ایــن ظرف زمانی 
ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی 
در وزارتخانه رفاه بتوانند درخواســت ها را بررسی 
و نتیجه را اعالم کنند. یادآوری می شــود، بیشتر 

خانوارهای دارای واحد مســکونی، شغل و خودرو 
به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی 
و همچنین خانوارهایــی که ارزش ملک آن ها در 
تهران و کالنشــهرها ۱۲ میلیارد ریال و در سایر 
شهرستان ها ۹ میلیارد ریال باشد، مشمول دریافت 
یارانه معیشتی نشدند. همچنین خانوارهایی که 
دارای خودرو ســواری به ارزش بیش از 3میلیارد 
ریــال یا خــودرو عمومــی دارای ارزش بیش از 
4میلیارد ریال بودند، بسته معیشتی به آن ها تعلق 

نگرفته است.
کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز، خانوارهای 
دارای بیش از سه سفرخارجی غیر زیارتی و گیرندگان 
تسهیالت بانکی به مبلغ بیش از 3میلیارد ریال که در 
حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول این کمک ها 
نشــده اند. میزان درآمد نیز یکی دیگر از شاخص ها 
برای پرداخت سبد حمایت معیشتی بود که براساس 
این شــاخص حداقل درآمد ماهانه خانواده یک نفره 
باید 4میلیــون تومان، خانــواده دونفره ۵ میلیون 
تومان، خانواده ســه نفره 6میلیــون تومان، خانواده 
چهار نفره ۷میلیون تومان و خانواده پنج نفر و بیشتر 
۸میلیون تومان باشــد و در صورتی که برای دولت 
احراز شود درآمد خانوارها نسبت به بعد خانوار بیش 
از این مبلغ است، از دریافت یارانه محروم می شوند.

کارفرمایان 
دارای بیش از 
سه بیمه پردازو 
خانوارهای دارای 
بیش از سه 
سفرخارجی غیر 
زیارتی مشمول این 
کمک ها نشده اند

بــــــــرش

آخرین تغییرات سهمیه بندی  بنزین     فارس : شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی  گفت: سهمیه سوخت خودرو های تک  سوز شخصی متعلق به معلوالن و جانبازان ۱۰۰ 
لیتر و خودرو های دوگانه سوز ۷۰ لیتر در ماه تعیین شده است. سهمیه برخی از سرویس های مدارس نیز اعمال شده است. سرویس های مدارس سهمیه سوخت خود را براساس پیمایش دریافت می کنند، اما 

برای تاکسی های تلفنی سهمیه ۲۰۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.

گزارش روز

پنجشنبه ۱۲ دی  6۱398 جمادی االول۱44۱ ۲ ژانویه ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره 9۱5۰
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 آگهی تغییرات شرکت پیروز بام گلبهار شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 10586 و شناسه ملی 10380144929

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - خانم فرزانه زاهدکالته به 
ش��ماره ملی 0921398395 به عنوان بازرس علی البدل و آقای مجید طاهری به ش��ماره ملی 0938118145 به عنوان بازرس اصلی برای 
یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم مریم ضمیری فیض به شماره ملی 0937678503 آقای فرشاد شمشیری به شماره ملی 

0946373231 و آقای مصطفی شمشیری به شماره ملی 5229740426
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )717938(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات پدیده خراسان رضوی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 28031 و شناسه ملی 10380434163

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق 
گردید: تولید درب وپنجره های یو پی وی سی ، آلومینیوم ترمال برک ، نمای شیشه ایی به همراه اجراء کامل ونصب نمای کرتین وال، 
تهیه دربهای چوبی وضدآب وپلی وود به همراه نصب کامل ، نصب دربهای شیشه ایی برقی ، نصب درب های کرکره ایی و سکوریت پس 
از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباش��د. 2- محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله سناباد-خیابان شهید کالهدوز 9-بلوار شهید کالهدوز-پالک 83-ساختمان یاسمن-

طبقه سوم-واحد غربی کدپستی 9183874840 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )717930(
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 آگهی تغییرات شرکت میراب لوله طوس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 459 و شناسه ملی 10380550906

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,09,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای علیرضا مروج به ش��ماره ملی 
0901071560به س��مت رئیس هیئت مدیره 2� آقای علی جاللی به ش��ماره ملی 1291091580به س��مت مدیر عامل 3-خانم رویا 
مروج به ش��ماره ملی 0452523249به عنوان نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب ش��دند 2-کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد علیرضا مروج )رئیس 

هیئت مدیره ( و در غیاب ایشان با امضای منفرد علی جاللی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )717920(
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 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی برکت جوین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 78 و شناسه ملی 10380015822

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- سیدمحمد حسینی به نمایندگی از شرکت کشت و 
صنعت جوین به سمت رئیس هیئت مدیره 2 سید محمد موسوی به نمایندگی ازشرکت موحد گستران جوین به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3- غالمرضامحمدپورمقدم به نمایندگی از شرکت بازرگانی قند گستر جوین به سمت عضو هیئت مدیره 4 -سید غالمرضا احمدی 
به نمایندگی از شرکت ماشین سازی ابتکارفنون جوین به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 5- محمود زنجانی طبسی به نمایندگی 
از شرکت باغ گستر جوین به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 99,8,24 انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و 

اوراق عادی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )717905(

س
,9
81
25
13

آگهی تغییرات شرکت آویژه آسای طوس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2320 و شناسه ملی 14006770644

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,20 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محس��ن ذوالفقاری مقدم به ش��ماره ملی 
0901328596 به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم نگین منیری منش به ش��ماره ملی 0941418472 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر 
عامل و آقای رحمت اله صفری به ش��ماره ملی 2121911650 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضاء منفرد محسن ذوالفقاری مقدم به شماره ملی 0901328596 رئیس هیدت مدیره و یا 

مدیر عامل خانم نگین منیری منش به شماره ملی 0941418472 شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )717904(

 آگهی انتقالی ش�رکت کاوش�گران 
مع�ادن ف�دک قدر طوس س�هامی 
                                  1134 ثب�ت  ش�ماره  ب�ه  خ�اص 

و شناسه ملی 10380608491
 نظ��ر به اینکه بموجب صورتجلس��ه مجمع عمومی 
ف��وق العاده مورخ 1393,3,5 مرکز اصلی ش��رکت 
از اس��تان خراس��ان رضوی واحد مشهد به استان 
خراس��ان جنوبی واح��د ثبتی طبس می��دان واعظ 
طبس��ی کوچ��ه قمری��ه کدپس��تی 9791885638 
منتق��ل گردی��ده ، لذا ش��رکت مذک��ور در تاریخ 
1393,07,20 تحت شماره 1134 در این اداره ثبت 

گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس 
)717883(
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 آگهی تغییرات شرکت دژ کهن 
آرس�س )س�هامی خ�اص( به 
ش�ماره ثبت 14781 و شناسه 

ملی 14006972142
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی             
فوق العاده مورخ 1398,03,07 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تعداد اعض��ای هیئت 
مدیره مندرج در ماده 31 اساس��نامه به 

هشت نفر اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قزوین )717242(
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 آگهی تغییرات ش�رکت اح�داث نگهداری 
و به�ره ب�رداری و انتقال آزاد راه مش�هد 
چن�اران قوچ�ان ش�رکت س�هامی خاص 
ب�ه ش�ماره ثب�ت 61634 و شناس�ه ملی 

14006813591
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,08,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت 
در واح��د ثبتی مش��هد ب��ه آدرس بخش مرکزی – ش��هر 
مش��هد – محله چهارراه ابوطالب – کوچه شهید قرنی 43 
– خیابان ش��هید موس��وی قوچانی 1 )ش��هید واحدی 2( – 
س��اختمان پروژه س��رو – طبقه هفتم – واح��د 703 – کد 
پس��تی 9195973434 تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )717942(
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 آگهی تغییرات موسسه خیریه مشارکتهای مردمی بیمارستان قائم عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5535 و شناسه ملی 14006794345    
 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,18 به اس��تناد نامه شماره 3853,2,5170 مورخ 1398,08,22 فرمانداری شهرستان مشهد 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : خانم عالیه عطار به ش��ماره ملی0939429004 به س��مت رییس هیئت مدی��ره . خانم زهره نظریان به ش��ماره ملی 
0932165885به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره و منش��ی . آقای س��ید احمد س��ادات مادر شاهی به ش��ماره ملی 0939256266به سمت نایب 
رییس هیئت مدیره خانم مریم ضابطیان حسینی به شماره ملی 0932986870 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار خانم میترا تکلو به 
شماره ملی 0700205195به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . آقای سیدحمید مصطفوی طهرانی به شماره ملی 0930636945به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره . آقای رضا نیک باف به ش��ماره ملی0931450802 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل . خانم فتانه کالهان به ش��ماره 
ملی 0932270867به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. خانم مینو مهدی زاده کان عطار به شماره 0933905378 ملی به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره . آقای محمد جواد محمدی اصفهانی به ش��ماره ملی 0937740187 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره.آقای وحید رزاقی بهار به ش��ماره 
ملی 0938774522به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره. آقای مصطفی داس��تانی به ش��ماره ملی1060295148 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. 
آقای علی طهماسبی فرحدل به شماره ملی 0940641542 عضو اصلی هیئت مدیره. خانم زهرا معاون به شماره ملی 0930631609 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره. آقای ابوالفضل رستمیان به شماره ملی 5769867310به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهروز دانشور علی زاده گان 
به ش��ماره ملی 0930682564به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی خورسندی به شماره ملی 0934109346به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره انتخاب . آقای کاظم وزیری پارس��ا به ش��ماره ملی 0943838071به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمید رضا نامجو به شماره ملی 
5249276301به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره . خانم فاطمه حس��ینی طهرانی به ش��ماره ملی0930595106 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . 
آقای وحید رضا جباری پور خامنه به شماره ملی0829313710 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم مریم کالهان به شماره ملی0939539144 
به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره . آقای مس��عود کامرانی مشهدی به شماره ملی 0937622311به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل آقای رضا نیک باف و خزانه دار خانم مریم ضابطیان حسینی 

و در غیاب خزانه دار با رئیس هیئت مدیره خانم عالیه عطار و مهر موسسه معتبر خواهد بود .
9ع اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )717985(
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آگهی تغییرات اتحادیه تعاونی های تولید روستائی خراسان شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت 971 و شناسه ملی 10860312491    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,11,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت 
تعاونی تولید مانه به نمایندگی آقای قربان محمد رزوان به ش��ماره ملی 5249477550و کدپس��تی94186941173به سمت رئیس هیئت مدیره و 
شرکت تعاونی تولید اترک 5 )نجف آباد( به نمایندگی آقای رضا قلی نیرومند کوران ترکیه به کد ملی 6359756080و کدپستی9483197695به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تولیدبهدشت سه به نمایندگی آقای محمد مظلوم به کدملی0828826560و کدپستی9464158696به 
س��مت منش��ی هیئت مدیره اتحادیه و ش��رکت تعاونی تولید بهدش��ت دو به نمایندگی آقای آذرخش رحمانیان و ش��رکت تعاونی تولیدتولیداترک 
هفت)فاروج(به نمایندگی آقای علی اجتماعی فاروجی به س��مت اعضاءاصلی هیئت مدیره اتحادیه برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند ومجددا 
آقای خلیل قورچی باکد ملی 0682075647وکدپستی9415694475به سمت مدیرعامل اتحادیه برای مدت سه سال انتخاب گردید . - مطابق ماده 
50 اساسنامه کلیه اوراق و چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و تمام یاقسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازدبه 
استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امورجاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشدپس از تصویب هیئت مدیره با امضاء شرکت تعاونی 
تولید روستائی مانه به نمایندگی قربان محمد رزوان )رئیس هیئت مدیره(و خلیل قورچی) مدیرعامل اتحادیه(به همراه مهر اتحادیه معتبرخواهد 
بود درغیاب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید روستائی اترک 5 نجف آباد به نمایندگی رضا قلی نیرومند کوران ترکیه )نایب رئیس هیئت 
مدیره(حق امضاءدارند و اوراق عادی اتحادیه با امضاءمدیرعامل صادر خواهد ش��د که مراس��الت هیئت مدیره با امضاءرئیس هیئت مدیره صورت 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )716120(خواهد گرفت.
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از سوی مدیر 
برنامه ریزی شرکت 

ملی پخش فراورده های 
نفتی اعالم شد



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

 خبرهای خوش وزیر بهداشت برای پرستاران   ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت همزمان با روز پرستار خبرهای خوشی برای پرستاران داشت که برچیده شدن طرح قاصدک و پرداخت سه ماه از مطالبات 
آن ها در هفته پیش رو از جمله آن هاست. وی گفت: با وصول مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی، سه ماه از معوقات پرستاران در هفته پیش رو پرداخت می شود.

وی درباره برچیدن طرح قاصدک نیز افزود: در مورد طرح قاصدک محکم ایستاده ام که باید برچیده شود. البته جایگزینی برای این طرح طراحی شده که در هفته آینده رونمایی خواهد شد.

 جا ماندن اسفنج در بدن بیمار 
و دریافت خسارت 10/5 میلیون دالری

ایسنا: بیمار آمریکایی که حین جراحی 
اســفنج در داخل بدنش جــا مانده بود 
10/5 میلیون دالر خســارت گرفت.این 
زن در سال ۲011 میالدی در بیمارستان 
کنتاکی تحت عمل جراحــی قلب قرار 
گرفت که حین آن کادر پزشکی اسفنجی 
را اشتباهی داخل بدن بیمار جا گذاشتند. 

گفته شده این بیمار چند سال پس از انجام جراحی به وجود اسفنج جا مانده در بدنش 
پی برد. این بیمار تا سال ۲015 و زمانیکه سی تی اسکن انجام داد به وجود اسفنج در 
بدنش آگاه نشــده بود. جابه جا شدن این اسفنج در بدن بیمار موجب بروز مشکالت 
گوارشی و احساس درد در او شد. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، وکیل این بیمار گفت: 
کادر پزشکی حاضر در اتاق عمل موظف است نسبت به خارج کردن سوزن، اشیای 
تیز دیگر و همچنین اسفنج پس از انجام جراحی از بدن بیمار اطمینان حاصل کنند.

واکسن زوال عقل روی انسان آزمایش می شود
 Alzheimer’s Research ایسنا: بــر اساس مقاله تازه ای که در مجله تخصصی
Therapy & به چاپ رسیده، با موفقیت آمیز بودن نتایج آزمایش های واکسن تولید 
شده برای پیشگیری از زوال عقل روی موش ها محققان اعالم کردند این واکسن روی 
نمونه های انســانی آزمایش می شود.  پزشکان تأکید کردند درصورتی که اثربخشی 
این دارو روی نمونه های انســانی تأیید شود در مدت یک دهه دسترسی به واکسن 
پیشــگیری از زوال عقل ممکن خواهد شد. انتشار نتایج این آزمایش ها به دنبال ۲0 
ســال مطالعه با حمایت محققان آمریکایی انجام شــده که بخش عمده ای از آن در 
اســترالیا صورت گرفته اســت.این روش درمانی بر اساس ترکیب دو داروی مختلف 
است که پالک های مغز را که عامل افت شناختی و ضعف حافظه هستند مورد هدف 
قرار می دهد و ســپس آن ها را از بین می برد. همچنین به گفته محققان، این دارو از 
قابلیت الزم برای پیشگیری از بروز آلزایمر در افرادی که در معرض ابتال به این بیماری 

هستند برخوردار است.

خبرنگاری اخالقی در عصر سیطره اخبار منفی
خبر نگاری به معنای حرفه ای و تخصصی کلمه، بر اساس این نظر، نباید به وجه منفی 

و یا ایجابی خبر کاری داشته باشد و هر خبر از هر امری که شد، آن را منتشر کند. 
خبری که منتشر می شود، در سطوح ریز فردی یا کالن اجتماعی، پیامدهایی به همراه 
دارد. گاهی خبری عده ای را می ترساند،  گاه جمعی را شاد می کند و گاهی نیز ممکن 
اســت افراد یا گروه هایی را به کاری تشویق کند. این اثرگذاری فردی و اجتماعی تا 
حدی اســت که حتی می توان گفت جوامع امروزی بیشتر با همین جمالت خبری 
مدیریت می شــوند. بدون تردید با چنین نگاهی به خبر و اهمیت پیامدهای انتشار 
آن، خبرنگاری نیز از آن معنای تخصصی خود فراتر می رود و باید آن را در بسترهای 
گسترده تر اخالقی و اجتماعی تعریف کرد. اینجاست که این پرسش مطرح می شود 
که چگونه می توان سویه های اخالقی و اجتماعی یک خبر را هنگام روایت در دست 

گرفت و مدیریت کرد.
در شــرایط عادی می توان با همین الگو خبر را منتشر کرد؛ اما واقعیت این است که 
شــرایط همواره عادی نیســت. نیروهای زیادی هم در اعماق روان انسان ها و هم در 
بطن جامعه وجود دارند که تمایل به خواندن ســویه های تاریک، منفی و ترسناک 
اخبار دارند. شــما هر چقدر هم که خبر را مثبت و امیدبخش گزارش کنید، باز هم 
نمی توانید همه مخاطبان را همیشــه با همین خوانش همراه کنید. جامعه شناسان 
می گویند جامعه یکدست نیست و حاشیه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
همیشه خوانش های متفاوتی دارند. برخی فیلسوفان و روانکاوان نیز همیشه هشدار 

می دهند مراقب باشید که روان انسان ها یکدست نیست. 
تــا اینجا باز هم می توان با مدیریت، صفحه خبر را طوری طراحی کرد که مخاطبان 
مختلف را اقناع کند. اما مســئله از هنگامی پیچیده تر شده است که خبر، تبدیل به 
اســلحه و میدان خبر تبدیل به یک میدان نظامی برای تیراندازی شده است. شاید 
بتوان جنگ ســرد را نقطه عطفی در این جهت دانست. در جنگ سرد دو ابرقدرت 
بزرگ جهانی هر چه از تجربه های انسانی و ابزارهای اجتماعی داشتند علیه یکدیگر 
به کار بردند و خبر تبدیل به یکی از مهم ترین ابزارهای جنگی شــد. در جریان این 
جنگ، برخی دولت ها تمامی منابع فرهنگی، هنری و اجتماعی خود را بسیج کردند 
و به روش های تازه ای از »جنگ نرم« برای تخریب و ســپس تصرف همه پایگاه های 
اجتماعی »دشمن« رسیدند. این الگوها و روش ها به دالیل روانی و اقتصادی، شیوع 

پیدا کرد و تبدیل به الگوهای رفتاری در همه سطوح سازمانی همه جای دنیا شد. 
متأسفانه امروز هم می توان شاهد فعالیت جهش یافته همان الگوها و روش های ساخته 
شده در جریان جنگ سرد در عرصه های خرد و کالن خبری بود. طیف پیچیده ای از 
خبرهای جعلی، ترول ها، عروسک های جورابی، نظریه های توطئه، اطالعات غلط و... در 
میدان های خبری فعال هستند. البته بیشتر این پدیده ها در رسانه های مجازی دیده 
می شوند، اما آن قدر داغ و پرتنش هستند که رسانه های رسمی را هم درگیر می کنند. 
درســت که نگاه کنید متوجه می شوید همه کنشگران در هر طرفی از منازعات که 
هستند، از رسانه های مجازی گالیه دارند. به نظر می رسد جوامع امروزی،  حتی جوامع 
غربی که خودشان این رسانه ها را طراحی کرده اند، هنوز کار با آن را بلد نیستند و در 
بسیاری از مواقع درگیر ابعاد تیره و تاریک و ناخواسته آن می شوند. ما نیز که تمرین 
کار با چنین رسانه هایی را نداشته ایم، بیشتر با ابعاد بحرانی آن درگیر هستیم. شاید 
بتوان رسانه های مجازی را به ماشین شبیه دانست، ماشین های پیچیده ای که فنون 
رانندگی خاصی را می طلبد. باید بیشتر تمرین کنیم. بخش اصلی این تمرین را باید 
در تأمل و شناخت ابعاد، فرصت ها و تهدیدهای فضای شبکه های اجتماعی دانست. ما 
این ماشین را هم وارد کرده ایمـ  البته بهتر است بگویم این ماشین خودش وارد جامعه 
ما شده اســت- و بدون هیچ شناختی از امکانات و مخاطراتی که دارد، همه جامعه 
سوار آن شده اند. دلمان خوش است که دو سه فن ساده را برای شمردن تعداد دیده 
شدن یک پیام یاد گرفته ایم اما اصول نگارش و بازتولید فرهنگی را با استفاده از این 
ابزارها بلد نیستیم. نتیجه همین است که این ماشین یکسره به در و دیوار می کوبد 
و هــر روز عده ای را عصبانی و مجروح می کند. امــواج خبری دروغین، اتالف وقت، 
سردرگمی، غرق شدن در سیل پرتالطم و به روز شونده ای از اطالعات و اخبار، از جمله 
ویژگی های این رسانه هاست. به هر حال این رسانه ها ماندگارند، شکل های جدیدی 
هم پیدا می کنند، باید کار با آن ها را یاد بگیریم و بارها هم گفته شده که روزنامه نگاران 

و خبرنگاران رسمی در این راه چه نقش محوری و مهمی دارند.
بنابراین از آنجا که منفی یا مثبت بودن یک خبر بیشتر عاملی هنجاری، زمینه مند 
و فرهنگی اســت و در بســترهای خاص تاریخی و اجتماعی و در مناسبت با دیگر 
خبرهاست که یک خبر معنای مثبت یا منفی پیدا می کند، بهتر است از سایر علوم و 
بینش ها بیشتر مشورت گرفت. برای مثال، روان شناسی اجتماعی به شناخت به نسبت 
خوبی از شرایط و شیوه های تولید و شیوع شایعه، ساخت انگ ها و الگوهای مقابله با 
آن ها رســیده است. منفی بودن یک خبر یک پدیده است و منفی خواندن خبرهای 
مثبت پدیده پیچیده تری اســت که نیاز روزنامه نگاران به مشورت با جامعه شناسان، 
روان شناسان اجتماعی، روان کاوان و نظریه پردازان فرهنگی و اجتماعی را دو چندان 
کرده است.  از نظر روان شناسی اجتماعی، اگر خبر منفی زود منتشر و شایع می شود، 
این به خاطر شــرایط و بســترهای روانی و اجتماعی است. برخی شرایط اجتماعی 
و روانی، به ویژه در دوران گذار، دوران ابهام، دوران اســتیالی مســائل اجتماعی و به 
خصوص دوران بحرانی، محیط مناســبی برای تولید، پردازش و شــیوع خبر منفی 
هســتند. در این شــرایط، حتی خبرهای خوب هم بد خوانده می شود و پیام های 
امیدبخش به ناامیدی دامن می زند.  خبر منفی، به خصوص اگر نیت خیری در تولید 
آن نباشد، پیامدهای بسیار وخیمی دارد. مهم تر از همه اینکه یک خبر منفی، بر کل 
فضای خبر و فضای روان انســان ها و اجتماعات سایه می اندازد، فضای خبر را آلوده 
می کند و حتی خبرهای خوب و امیدبخش را تهی از خیر و امید می کند. اکنون ما در 
شرایط پیچیده ای هستیم که خوانش بد از خبرهای خوب هم تبدیل به یک پدیده 
شایع شده است و این گونه است که در مورد اخبار برخی حوزه ها خبرهای خوب دیده 

نمی شود و خوبی تعجب انگیز می شود. 
در این شرایط نمی توان انتشار برخی از خبرها را محدود کرد، به ویژه در این شرایط 
که اخبار منفی هزار کارگاه ریز و درشت و تاکتیکی و راهبردی داخلی و خارجی برای 
تولید پیدا کرده است. بی خبری توّهم می آورد و تاریکی، شرایطی که از خودش خبر 
می سازد، خبرهایی به مراتب منفی تر و مخرب تر از آنچه بتوان مخابره کرد. اما می توان 
آن ها را به زبانی منتشــر کرد که نیت ها و کنش های خیری را برانگیزد. وقتی حتی 
خبرهای خوب و مثبت، منفی و وارونه خوانده می شوند ما نیاز به رسیدن به الگویی 
برای بیان و روایت بهتر داریم و خوشــبختانه به عنوان قومی که بیشترین ادبیات و 

روایت فرهنگی را تولید کرده ایم، ذخیره های تجربی زیادی برای این کار داریم. 

رقابتی  رسانه ها  بین  روزها  این  طیرانی  اعظم  جامعه/   
نانوشته برای انتشار اخبار تلخ و منفی وجود دارد؛ هرچه تلخ تر 
مخاطب بیشتر! آن هم در شرایطی که تعدد رسانه ها و ظهور 
شکل های نوین انتقال اخبار و اطالعات، موجب شده جذب 

مخاطب از هر زمانی سخت تر و در عین حال حیاتی تر باشد. 
ســال ها پیش خبر تازگی خود را داشت و چون منابع خبری 
کم بودند، انعکاس برای مخاطب فقط از منابع خاصی صورت 
می پذیرفت و ارزش ویژه ای داشــت؛ بازتاب خبر از کانال های 
خاص از ویژگــی آن دوران بود. اما امروز به دلیل اینکه منابع 
خبری زیادتر شده، مرجعیت خبر که در گذشته منابع خاصی 
بودند، دســت فضای وب افتاده و از زمانی کــه وب پا به این 
عرصه گذاشته، نه تنها پردازش خبر بلکه انعکاس و بازنشر آن 
نیز دست مخاطب افتاده و خاصیت و ارزش خبر کمرنگ شده 
است. گرچه تعداد خبر کم نشده اما نقش افراد حرفه ای که قباًل 
در تولید، انعکاس و بازنشــر آن ها تأثیر می گذاشتند، کمرنگ 
شــده و این مهم را می توان یکی از عوامل انعکاس اخبار تلخ، 

منفی و حتی جعلی برشمرد. 

 اگر خبری منفی به نظر می رسد ذات آن منفی است
ســید وحید عقیلی، دانشیارگروه ارتباطات 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهران مرکز 
می گوید: خبر، شــرح عینی یــک رویداد 
است که بدون ذهنیت گرایی و به عبارتی با 
عینیت گرایی منتشر می شود. این خبر گاه 

بیان کننده وضعیت بد جامعه اســت و گاهی نیز به استناد همین 
تعریف، خبری می تواند منتشر شود که بازگوکننده وضعیت خوب 
جامعه است.وی اضافه می کند: برای مثال اگر خبرنگاری، خبری 
را با تکیه بر آمار واقعی و ســخنان کارشناسان خبره در خصوص 
تورم نقطه به نقطه و یا تورم نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
و یا کاهش قدرت خرید بازنشســتگان و کارمندان در کشور تهیه 
کند، این خبر منفی محسوب نمی شود؛ چرا که گزارش عینی یک 
رخداد، واقعه و یا اتفاق است و اگر منفی به نظر می رسد منفی بودن 
در ذات آن است و نمی توان با آن کاری کرد. یعنی یا مطبوعات و 
خبرگزاری ها نباید این اخبار را منتشر کنند و یا در صورت انتشار، 
باید پذیرفت واقعیت آن همین است. همچنین اگر خبرنگاری آمار 
و مراجعه قابل توجه بیماران را به مراکز درمانی بر اثر آلودگی هوا 

منتشر کند، باز هم خبر منفی محسوب نمی شود. 

 مالحظات خبری 
عقیلی ادامه می دهد: اما در برخی مواقع بعضی از اخبار، جعلی و 
دور از واقعیت اســت؛ یعنی رخداد، واقعه و یا اتفاقی در جامعه رخ 

نداده است، اما افرادی غیرحرفه ای با اهدافی خاص و بنا به دالیلی 
از جمله تشــویش اذهان عمومی آن را منتشر می کنند. به گفته 
دکتــر عقیلی، امروزه در حوزه اخبار جعلی و یا فیک نیوز می توان 
اخباری را که با هدف ایجاد آشوب و ناامیدی در بین مردم منتشر 
می شود اخبار منفی تلقی کرد، که البته به آن ها خبر نمی گوییم 
و نوعی شایعه پراکنی و نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی 
است. بنابراین با توجه به اینکه ماهیت برخی اخبار و حقایقی که 
در آن قرار دارد منفی است، نباید اسم آن ها را اخبار منفی گذاشت. 
این دانشیار دانشگاه در خصوص مالحظات بازنشر اخبار ناخوشایند 
و یا به اصطالح عموم منفی می گوید: در این خصوص نمی توان به 
صورت کلی نظر داد، به عنوان نمونه در خصوص مســائلی نظیر 
تورم یا کاهش قدرت خرید مردم نباید مالحظاتی وجود داشــته 
باشد؛ چراکه اگر روزنامه نگار در خصوص این مسائل سکوت کند، 
روزنامه نگار نیست. اما گزارش اتفاقاتی را که در وضعیت بحران یا 
حوادث طبیعی رخ می دهد مثل تعداد مصدومان و یا کشته شدگان 
نمی توان صریح و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه تولید و منتشر 
کــرد؛ چرا که باید در وضعیت بحران برای حفظ روحیه مردم، در 

انتشار اخباری که ذاتاً بد هستند مالحظاتی در نظر گرفته شود. 

 تفاوت اخبار منفی و خبرهای کذب 
دکتر عقیلی با تأکید بر تفاوت اخبار منفی و اخبار کذب ادامه 
می دهد: همان گونه که انتشار اخبار کذب در جامعه آسیب هایی 
به دنبال دارد، منتشر نشــدن برخی اخبار واقعی که به نوعی 

ناخوشایند محسوب می شــوند نیز ممکن است پیامدهایی را 
به همراه داشته باشــد. بنابراین روزنامه نگاران در برابر اتفاقات 
و حوادث مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که 
در جامعه رخ می دهد می توانند سه رویکرد اتخاذ کنند، نخست 
اینکه اخباری را بر اســاس واقعیت هــا و با هدف هدایت افکار 
عمومی و آشنا کردن مردم با مشکالت جامعه تولید و منتشر 
کنند، یا نسبت به آن بی تفاوت باشند و یا اینکه اخباری برخالف 

واقعیت و با مقاصد خاص سیاســی، امنیتی 
و یــا اجتماعی تولید کنند که به ضرر مردم 

باشد.
وی ادامه می دهــد: روزنامه نگاران حرفه ای 
اخبار خود را تنها بر اســاس رویکرد نخست 
یعنی براســاس واقعیت ها و با هدف هدایت 
افکار عمومی و آشنا کردن مردم با مشکالت 

جامعه تولید و منتشر می کنند. 

 بزرگنمایی مشکالت 
امیــر محمود حریرچی، اســتاد دانشــگاه و 

پژوهشگر علوم اجتماعی نیز در خصوص دالیل اجتماعی انتشار 
و بازنشر خبرهای منفی می گوید: در همه جوامع، رفتار افراد در 
قالب روان شناسی اجتماعی بررسی و تفسیر می شود که علل 
رفتار را از طریق مســائلی که در جامعه وجود دارد و همچنین 
جو روانی حاکم بر جامعه مورد بررســی قرار می دهد. از این رو 

در پاسخ به این پرسش که چرا اخبار تلخ و منفی در جامعه ما 
منتشر و بازنشر می شود، می توان گفت اخالق مردم به سمت 
بی حوصلگی و سرخوردگی رفته اســت و بیش از هر دوره ای 
احساس تنهایی می کنند و تفکرات منفی و بزرگنمایی مشکالت 
به یک عادت رفتاری ناپسند تبدیل شده، به همین دلیل اخبار 
تلخ و منفی بیشتر مورد اقبال آن ها قرار می گیرد و چون از این 
قبیل خبرها استقبال می شود، در مقایسه با اخبار امیدبخش 

بیشتر تولید، منتشر و حتی بازنشر می شود.
دکتــر حریرچی با تأکید بر غیر ضروری 
بودن انتشار برخی از اخبار تلخ و منفی 
می افزاید: رسانه حرفه ای، رسانه ای است 
کــه عمومیت قبل از انتشــار این قبیل 
خبرها و ضریب عمومیت داشــتن آن را 

مورد بررســی قرار دهد و در صورتی که اطالع رســانی در این 
خصوص به نفع مردم و ســالمت روان آن ها بود، آن را منتشر 

کند. 
وی ادامه می دهد: کشور های توسعه یافته معتقدند انتشار اخبار 
تلخ و وقایع منفی در جامعــه ایجاد نگرانی خواهد کرد و این 
قبیل خبرها را فقط در شــرایطی که وقایع قابل تکرار بوده و 
اطالع رســانی درباره آن ضرورت داشته باشد، منتشر می کنند 
تا در صورت نیاز به مراقبت بیشتر، مردم آگاه باشند، به همین 
دلیل روزنامه های آن ها صفحه ای با عنوان صفحه حوادث ندارند.

 انتشار خبرهای امیدبخش 
به گفته دکتر حریرچی انتشــار خبر از حساسیت های ویژه ای 
برخــوردار اســت و نبایــد از ســوی افراد 
غیرحرفه ای و در فضای مجازی منتشر شود، 
چرا که وقتی اخبار بدون مالحظات حرفه ای 
منتشر یا بازنشر می شود، در کنار آن شایعه ها 
نیز گسترش یافته و بهداشت روانی مخاطب 
به مخاطره خواهد افتاد و چه بسا آسیب های 
روحی و روانی متعددی به همراه داشته باشد. 
وی می افزاید: رســانه ها باید بکوشــند شاد 
زیستن را در جامعه نهادینه کنند و به جای 
انتشــار اخبار تلخ و منفی که بخشی از آن ها 
موجب نگرانی و برخــی موجب بدبینی افراد 
جامعه به یکدیگر می شود - که بدترین نوع ظلم روانی به مردم 
است- با انتشــار خبرهای امیدبخش، امید به آینده و اعتماد 
اجتماعی را به جامعه تزریق کنند تا مردم به جای احســاس 
رخوت و نگرانی از آینده، بکوشند با امید و تالش بیشتر آینده 

بهتری برای خود و فرزندانشان بسازند. 

رقابتی نانوشته برای انتشار خبرهای تلخ درگرفته است

انتشار اخبار منفی، ظلم  به روان مردم

در وضعیت بحران 
باید برای حفظ 

روحیه مردم، در 
انتشار اخباری که 

ذاتاً بد هستند 
مالحظاتی در نظر 

گرفته شود

بــــــرش

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

دستچین

چرا کاالی سالمت برای مردم گران تمام می شود
ایسنا: محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری می گوید: 
کاالی ســالمت برای مردم گران تمام می شــود، چون بیشتر 
خدمات ارائه شده، حتی خدمات پرستاری به نام پزشک نوشته 
می شود و ُمهر پزشــک پای آن می خورد که درست نیست. راه 
حل این موضوع می تواند اســتفاده از ُمهر خود پرستار و قبول 

مسئولیت توسط خود او باشد.

سپردن سالمتی انسان های بیمار به دست بیمار
ایسنا: مجتبی غالبی، رئیس انجمن درمانگران اعتیاد می گوید: 
بیشــتر اوقات مراکز اقامتی توســط معتادان بهبودیافته اداره 
می شود، اما می دانیم بیشــتر معتادان 100 درصد به سالمتی 
دست پیدا نمی کنند. حال سپردن سالمتی انسان های بیمار، به 
فردی که ممکن اســت هنوز خودش با رفتار و نگرش اعتیادی 

دست و پنجه نرم کند،  آسیب را دوچندان می کند.

مقاله ها در دام مجالت شکارچی
فارس: شــریف مرادی، استادیار پژوهشکده سلول های بنیادی 
پژوهشگاه رویان می گوید: به دلیل حجم باالی کار، دانشجویان 
دکترا تحت استرس زیادی هستند و الزام به انتشار مقاله برای 
دانش آموختگــی می تواند این وضعیــت را بدتر کند و مجبور 
شــوند یک مقاله کم کیفیت را در یک مجله کم اعتبار، جعلی و 

به اصطالح شکارچی چاپ کنند. 

شورای عالی انقالب فرهنگی در خواب است
آنا: سید جواد حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 
می گوید: بار اصلی اســالمی کردن دانشگاه ها بر دوش شورای 
عالی انقالب فرهنگی اســت که در خواب اســت؛ آن هم خواب 
زمستانی. این شورا کمتر از 30 درصد توانسته به وظایفش عمل 
کند. متأسفانه اعضای این شورای عالی به نهادی که در آن قرار 

گرفتند ایمان ندارند.

طرح تحول سالمت بدهی باال نیاورده است
فارس: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت و درمان در 
مورد بدهی های طرح تحول سالمت گفت: طرح تحول سالمت 
بدهی باال نیاورده اســت، چون هیــچ گاه از بودجه خود تخطی 
نکرده و منابعش با توجه به مشــکالت عمومی که دولت با آن 
مواجه شده کاهش یافته؛ مثالً تأمین اجتماعی در پرداخت هایش 

تأخیر داشته است.

در هیچ مقطعی پذیرش دانشجو را کاهش نمی دهیم
مهر: منصور غالمی، وزیر علوم کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو 
در مقاطــع مختلف را رد کرد و گفت: دفتر گســترش معاونت 
آموزشی وزارت علوم شرایط دانشگاه ها را با آنچه تقاضا داده اند، 
تطبیق می دهــد، بنابراین برای هیچ مقطــع و دوره ای توقف 
پذیرش انجام نمی شــود مگر آنکه هیئت علمی کافی نباشد یا 

فضای فیزیکی مناسب نباشد.

تحقیقات در دل وزارت علوم جا نیفتاده است
ایلنا: ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در 
خصوص جدی گرفته نشــدن پژوهش گفت: سهم پژوهش در 
کشورهای توسعه یافته بسیار باالست، ولی در جامعه ما از 0.5 
درصد باالتر نرفته است. درســت است می گوییم وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری؛ ولی تحقیقات در دل وزارت علوم هنوز خوب 

جا نیفتاده است.

اتهام نداشتن استقالل وکالی قوه قضائیه صحت ندارد
فارس: مصطفی ترک همدانی، وکیل مرکز وکالی قوه قضائیه 
گفت: دولتی بودن وکالی این مرکز و اتهاماتی مثل نداشــتن 
استقالل، بی اختیار بودن یا زیر نظر بودن امور وکالتی این وکال 
صحــت ندارد. به عنوان یک وکیل با این حجم پرونده جنجالی 
هیچ گاه مورد تهدید و یا فشــار حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 

نبوده ام.

 چرا افزایش قیمت سیگار 
در کاهش مصرف آن مؤثر است؟

خانه ملت: حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس می گوید: در استرالیا قیمت ساندویچ معمولی 1۲ دالر و 
قیمت یک پاکت سیگار ۲5 دالر است و افراد برای تهیه سیگار 
باید دو برابر پول ناهار خود را هزینه کنند؛ افزایش قیمت سیگار 

در کاهش مصرف آن بسیار مؤثر است. 

آسیب های اجتماعی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
 تعداد زندانیان کشور 

به 150 هزار نفر کاهش پیدا می کند
آنا: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان 
اینکه درحال حاضر ۲۲0 هزار زندانی در کشور 
داریم، گفت: در تالش هستیم تعداد زندانیان در 

سال آینده به 150 هزار نفر کاهش پیدا کند.
حســن نوروزی درباره آخرین وضعیت انتقال 
زندان اوین به خارج از شهر گفت: اگر برنامه ها 
درســت پیش برود، کار انتقال زندان اوین به 
خارج از تهران تا پایان سال ۹۹ انجام می شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: با 
اجرای قانون کاهش مجازات حبس و استفاده 
از دستبندها و پابندهای الکتریکی، آمار زندانیان 
کاهش پیدا کرده، حبس ابد از قانون مجازات 
اسالمی حذف شده و برنامه هایی نیز در زندان ها 
پایه ریزی شــده است تا زندانیان با پیدا کردن 
انگیزه، زمینه آزادی خود را فراهم کنند. برای 
مثال اگر در دوران محکومیتشان بتوانند مدارک 
مهارتی و حتی دکترا کسب کنند، از زندان آزاد 

می شوند.

گردشگری

مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری:

جشنواره های گردشگری  نباید 
موجب دلخوری مردم  شوند

ایســنا: مدیرکل دفتــر بازاریابــی و تبلیغات 
گردشگری از استان ها خواست: اگر جشنواره ها و 
نمایشگاه های گردشگری موج سفر ایجاد نمی کند، 
برای مردم منفعت اقتصادی ندارد یا سبب دلخوری 
مردم می شود، از برگزاری آن ها خودداری کنند. در 
بخش نامه دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدیران 
استان ها آمده است: در شرایطی که برخی استان ها 
مسائلی نظیر سیل، آب گرفتگی، معضالت پس از 
لزله و یا ســایر مشکالت و تنگناهای اجتماعی و 
اقتصادی محسوس دارند، از برگزاری رویدادهای 
گردشگری که ممکن است موجب دلخوری مردم 
شود، خودداری کنید.در این بخش نامه آمده است: 
همــه فعالیت های اجتماعی ما باید همســو و با 
خواست و مطالبات مردم و با هدف ایجاد روحیه 
شادی و نشاط اجتماعی باشد و یا اینکه در ایجاد 
موج سفر به استان و توسعه گردشگری که منفعت 

اقتصادی برای مردم ایجاد می کند مؤثر باشد. 

بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد
MPS ذخیره دارویی 

 در حال اتمام است
دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی  ایســنا: 
ســازمان غذا و دارو  گفت: قرار بــود داروهای 
بیماران MPS از ســوی شــرکت آمریکایی 
تولیدکننده این دارو  تأمین شــود که به دنبال 
 MPS تحریم ها،  به طورمستقیم بیماران ایرانی
را بــه نوعی مورد تحریم قرار داده و این دارو را 

در اختیار ما قرار نداده اند.
وی افزود: به طوری که شاید در روزهای آینده 
 MPS عمالً ذخیره دارویی ما در حوزه بیماران
صفر شــود. در این زمینه وزیر بهداشــت هم 
به تازگی در نامه ای به دبیرکل سازمان بهداشت 
جهانی درباره این رفتار غیرانسانی که حیات و 
زندگی بیماران مبتال به MPS را تحت تأثیر 

قرار می دهد، هشدار داد.
جهانپور همچنین گفــت: تولید داروی بیماران 
مبتال به MPS در انحصار آمریکا بوده و اکنون 
این دارو از سوی آمریکا تحریم شده است، بنابراین 

هیچ راهی برای دسترسی به این داروها نداریم. 

خانه و خانواده

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان:
برای اجرای سند ملی سالمندی تنها 

153 میلیون تومان اختصاص یافت
فارس: سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان 
با بیان اینکه بودجه موردنظر برای تحقق سند ملی 
سالمندی 153 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
بود، گفت: برای اجرای نخســتین پیمایش ملی 
ســالمندی، مرکز آمار اعالم کــرده حدود 106 
میلیارد تومان بودجه نیاز است و مجبوریم از سایر 
هزینه های پژوهشی بهزیستی و وزارت رفاه برای 
پیشبرد برنامه هایمان استفاده کنیم. حسام الدین 
عالمه خاطرنشان کرد: مسئله سالمندی هنوز به 
دغدغه اصلی و عملیاتی کشــور تبدیل نشده با 
اینکه همه مسئوالن به پیامدهای سالمندی اذعان 
دارند اما شرایط تحریمی سبب شده نگاه ویژه به 
این حوزه نداشته باشند. وی گفت: هیچ پیمایشی 
تا به حال در کشــور درباره ســالمندآزاری انجام 
نشــده و باید جنبه های حقوقی مختلف مربوط 
به ســالمندی در حوزه خانواده و مراکز نگهداری 
ســالمندان همچنین در خصوص حضورشان در 

فضاهای اجتماعی را رصد کنیم.

زیارت

مدیرعامل شرکت شمسا بیان کرد
برای تأمین امنیت هر  زائر  ایرانی 

عتبات 10 دالر هزینه می شود
فارس: مصطفی قاســمی، مدیرعامل شــرکت 
شمســا، تنها مجری سفر به عتبات گفت: برای 
رفت و بازگشت هر زائر حدود 10 دالر به شرکت 
عراقی می دهیم تــا امنیت را تأمین کند. زائران 
کاروان های شمسا از خدمات بیمه ای برخوردار 
هستند؛ در حالی که زائران کاروان های غیرمجاز 
عمدتاً بیمه هم نیستند. یک زائر اگر بیمار شود، 
بــرای ورود به درمانگاه عراقــی باید 100 دالر 
بپردازد؛ یعنی حدود یــک میلیون و 300 هزار 

تومان! 
وی همچنین خاطر نشان کرد: یکی از برتری های 
شمسا غذا، توزیع اســتاندارد تغذیه و همچنین 
کیفیت مناســب آن برای زائران است. ما گوشت 
گوسفند تازه عراقی را کیلویی 13 هزار دینار عراقی 
می خریم که حدود 150 هزار تومان می شود. در 
حالی که کاروان های غیرمجاز ممکن است گوشت 
هندی با قیمت ۴ هزار دینار عراقی یعنی حدود 

50 هزار تومان بگیرند و از آن استفاده کنند. 

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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 الملک الحق المبین

کره شمالی، آمریکا را به انجام »اقدامی شوک آور« تهدید کرد

»سالح راهبردی جدید« هدیه کریسمس »کیم«
  جهان  کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
که پیش از این و در پی به بن بست خوردن 
مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ از 
دادن هدیه کریسمس ویژه به ایاالت متحده 
- که برخی آن را انجام آزمایش موشــک 
قاره پیمای جدید می دانند - ســخن گفته 
بود، بامداد چهارشــنبه و در آســتانه سال 
جدید میالدی نیز به آمریکا هشدار داد در 
صورت ادامه سیاست های خصمانه با »اقدام 

شوک آور« روبه رو خواهد شد.
سران آمریکا و کره شمالی پس از دو دیدار 
ناموفق گذشته، 9 تیرماه برای سومین بار 
در منطقه غیرنظامی شــده مرز دو کره در 
مقابل دوربین ها ظاهر شده و ضمن خوش و 
بش چند دقیقه ای با هم عکس 
یادگاری گرفتنــد؛ اقدامی که 
بســیاری آن را گامی مثبت و 
باز شدن افق های تازه به روی 
دو کشــور قلمداد کردند. اما 
این خوشــبینی چندان دوام 
نیاورد، چراکــه تنها چند روز 
پس از این دیدار مقامات کره 
شمالی با درک این موضوع که 
ایاالت متحــده هیچ پایبندی 
به تعهداتش نــدارد از تقویت 
توان نظامی خود سخن گفته 
بودند. رهبران دو کشــور برای 
نخستین بار ســال 2018 در 
سنگاپور دیدار کردند. مالقات بعدی آن ها 
در هانوی، پایتخت ویتنام برگزار شد که به 
خاطر زیاده خواهی های آمریکا هیچ نتیجه ای 

دربرنداشت و یک شکست تمام عیار بود. 

 هشدار به واشنگتن
در همین راستا کیم جونگ اون در سخنان 
اخیــر خود اعالم کرد دلیلــی وجود ندارد 
کشورش وقفه اعمال شده علیه آزمایش های 
موشــکی را ادامه دهد. وی که در نشست 
اعضای حزب حاکم کره شمالی )کارگران( 

سخن می گفت با تأکید بر اینکه کشورش به 
منظور مقابله با تجاوزگری آمریکا به توسعه 
بازدارندگی هســته ای خــود ادامه خواهد 
داد، ضمن ســرزنش مقامات واشنگتن به 
دلیل »عدم صداقت«، »مطالبات گانگستروار 
آمریکا« را دلیل عدم حصول توافق میان دو 

کشور عنوان کرد. 
کیم همچنین وعــده داده در صورتی که 
آمریکا دســت از رویکــرد خصمانه خود 
برندارد بــه زودی پیونگ یانــگ »اقدامی 
شــوک آور« انجــام داده و از یک »ســالح 
راهبــردی جدید« رونمایــی خواهد کرد. 
پیش از این خبرگزاری رسمی کره شمالی 
گزارش داده بود »کیم« در جلســه ای که 
دوشــنبه برگزار شده خواســتار »اقدامات 
متقابل دپیلماتیک و نظامی« برای حراست 

از امنیت این کشور شده است. 
گفت وگوهای هسته ای میان کره شمالی و 
آمریکا از زمان برگزاری دومین دیدار میان 
کیــم و »دونالد ترامــپ« در هانوی در آغاز 
ســال جاری میالدی به بن بســت خورد. 
پیونگ یانگ خواســتار کاهش تحریم های 
بین المللی وضع شده علیه این کشور به بهانه 
برنامه موشکی و هسته ای شد، اما واشنگتن 
رفع تحریم ها را به اقدامات ملموس از سوی 

پیونگ یانگ در راستای خلع سالح هسته ای 
منوط کرده اســت. در روزهــای اخیر کره 
شــمالی تهدید کرده در صورتی که آمریکا 
پیشنهاد تازه ای برای باز شدن قفل مذاکرات 
هسته ای ارائه نکند، یک »هدیه کریسمس« 
برای این کشــور خواهد داشت. این تهدید 
سبب ایجاد گمانه زنی هایی شده بود مبنی 
بر اینکه پیونگ یانگ ممکن است به وقفه 
چندین ماهــه در آزمایش موشــک های 
قاره پیما پایان دهد. منابع خبری اعالم کردند 
به دنبال تهدیدهای اخیر »کیم جونگ اون«، 
هواپیماهای جاسوسی آمریکا روز چهارشنبه 
و با آغاز ســال نو میالدی بر فراز آســمان 

شبه جزیره کره پرواز کردند.

  ترامپ: »اون« مرد خوش قولی است!
همزمان با این تحوالت رئیس جمهور آمریکا 
که پرونده سیاهی در بدعهدی دارد، گفت 
وی تصــور می کرده کیم جونــگ اون به 
قول هایش در سنگاپور عمل می کند. ترامپ 
چند ساعت پس از تهدید به رونمایی از یک 
سالح راهبردی از ســوی کره شمالی، در 
جمع خبرنگاران حاضر در اقامتگاه ماراالگو 
در فلوریدا گفت: او یک قرارداد را امضا کرد، 
او یک توافق نامه را برای مذاکره درباره خلع 

سالح هسته ای امضا کرد. این ها در سنگاپور 
اتفاق افتاد و من فکر می کردم او مردی است 
که به قول خود وفا می کند. ترامپ پیش از 
این هم در توییتی در واکنش به ســخنان 
کیم نوشته بود: »من رابطه بسیار خوبی با 
کیم دارم. با خبرم که پیام های معینی درباره 
»هدیه کریسمس« مخابره می کند، امیدوارم 
این هدیه یک گلدان زیبا باشد. این چیزی 

است که دوست دارم، یک گلدان«.
رئیس جمهور آمریکا از دو ســال پیش با 
وعده های توخالی به پیونگ یانگ، این کشور 
را به پای میز مذاکره کشــاند. ترامپ بارها 
اعالم کرده بود در صورت دیدار با رهبر کره 
شمالی، مشکالت این کشور یک شبه حل 
خواهد شد. با این حال، باوجود چندین دور 
مذاکره و نیز دیدار سران دو کشور، مقامات 
آمریکایی بارها اعــالم کردند تا زمانی که 
کره شمالی تمامی فعالیت های هسته ای و 
موشکی خود را متوقف نکرده و تسلیحات 
خود را نابود نکند، هیچ کدام از تحریم های 
واشنگتن علیه پیونگ یانگ برداشته نخواهد 

شد.
واقعیت آن اســت هیچ طرفی بیشــتر از 
واشنگتن از تداوم بحران در شبه جزیره کره 

سود نمی برد.
 آمریکا با سوءاستفاده از این شرایط، حضور 
نظامی خود در جنوب شرق آسیا را توجیه 
کرده و از سوی دیگر با هراس افکنی درباره 
اقدام های پیونگ یانگ قراردادهای سنگین 
تسلیحاتی با کشورهایی مانند ژاپن و کره 
جنوبی به امضا رسانده و بازار تسلیحاتی خود 

را گرم نگه می دارد.
 از سوی دیگر در حالی که استراتژیست های 
آمریکایی از چین به عنوان رقیب جدی در 
به چالش کشیدن قدرت واشنگتن در آینده 
نزدیک نام برده اند، تنش در شبه جزیره کره 
بهترین فرصت را برای سردمداران کاخ سفید 
فراهم آورده تا بتوانند به چین نزدیک شده 
و بر مهار پکن تمرکز بیشتری داشته باشند.

تاس: والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
و والدیمیر زلنســکی همتای اوکراینی وی 
در آغازیــن روزهای ســال نو میــالدی، در 
گفت وگویی تلفنی، انعقاد قرارداد دوجانبه در 
زمینه ترانزیت گاز روسیه از خاک اوکراین به 
اروپا را بسیار مهم دانسته و از تبادل اسرا بین 

طرفین مناقشه دونباس استقبال کردند.
العهد: دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی 
روز یکشنبه آینده نخستین جلسه در مورد 
الحاق منطقه غور اردن به اراضی تحت سیطره 
این رژیم را برگزار خواهد کرد. این در حالی 
اســت که این رژیم روز سه شــنبه گذشته 
جلسه ای را که قرار بود در همین زمینه برگزار 
شــود، از ترس پیگرد مقامات اســرائیلی در 

دیوان کیفری بین المللی لغو کرد.
روســیا الیوم: روزنامه االتحاد گزارش داد: 
قرار است نخســتین راکتور هسته ای امارات 
اوایل ســال جاری میالدی بــه بهره برداری 
برسد. راکتور براکه یکی از چهار راکتور امارات 
خواهد بود که در صورت بهره برداری، نام این 
کشور را به عنوان نخستین کشور عربی دارای 
انرژی هسته ای به ثبت خواهد رساند. چهار 
راکتور هســته ای امارات در مجموع ۵ هزار و 

۶00 هزار مگاوات برق تولید خواهند کرد.
رویترز: تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان 
با بیان اینکه مدل »یک کشور دو سیستم« در 
هنگ کنگ شکست خورده، با پیشنهاد پکن 
برای اتحاد با چین مخالفت کرد. وی در ادامه 
با تأکید بر حاکمیت تایوان عنوان کرد: دولت 
سازوکاری را برای دفاع از آزادی و دموکراسی 

ایجاد خواهد کرد.
اســپوتنیک: فیصل المقداد، معاون وزیر 
خارجه ســوریه تأکید کرد هر گونه حضور 
بیگانگان غربی و آمریکایی و دیگران به صورت 
نامشــروع در خاک سوریه به عنوان تجاوز و 

اشغالگری به شمار می رود.

آمار قتل در لندن به باالترین 
حد در یک دهه رسید

فارس: آمارهای جدید از افزایش آدمکشــی 
با ضربات چاقو و خشــونت های خیابانی در 
»لندن« پایتخت انگلیس در ســال های اخیر 
حکایت دارد و آمار قتل در لندن به بیشترین 

میزان در 10 سال گذشته رسیده است.
بــه نوشــته روزنامــه »گاردیــن« پلیــس 
انگلیس اعالم کرد در ســال 2019 و تا ۳0 
دسامبر)دوشنبه نهم دی( 1۴9 فقره قتل در 

لندن ثبت شده است.
 در سال 201۴ این آمار 9۴ مورد بوده است. 
این رقم در سال 2019 افزایش 10 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان داده 
و تمرکز آن در مناطق فقیرنشین بوده است. 
به نوشته گاردین، قتل  مرتبط با خشونت های 
خیابانی نیز در پنج سال گذشته افزایش بیش 
از دو برابری داشــته و از 1۷ مورد در ســال 
201۴، بــه ۴۴ مورد در ســال 2018 و ۴2 
مورد در سال 2019 رسیده است. جوان ترین 
قربانی در ســال 2019 تنها 1۴ ســال سن 
داشت. »جیدن مودی« در شرق لندن در دی 

ماه گذشته با ضربات چاقو به قتل رسید.

معترضان عراقی برای دومین روز مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند
اخراج اشغالگر و بستن »النه جاسوسی« خواسته مردم

جهان: تجمع و تحصن اعتراضی مردم عراق مقابل ســفارت آمریکا در بغداد پس از 
حمله نامشروع اخیر جنگنده های ایاالت متحده به مقر نیروهای مردمی این کشور 
در حالی روز گذشــته و برای دومین روز ادامه داشــت که بسیاری از شخصیت ها و 
جریان های سیاسی عراق خواستار برخورد قاطع در مقابل اقدامات تجاوزکارانه کاخ 

سفید شده و اخراج نظامیان اشغالگر را خواستار شده اند.
بر اســاس گزارش های منتشر شده معترضان عراقی که آتش خشم آن ها از جنایات 
آمریکا شعله ور شده با وجود تدابیر امنیتی شدید، بار دیگر بخش هایی از ساختمان 
سفارت آمریکا در بغداد را آتش زدند. تصاویر و فیلم هایی از کارمندان و سربازان محافظ 
آن منتشر شد که نشان از هراس آنان از حمله معترضان داشت. احتماالً اگر واکنش 

نیروهای امنیتی عراقی نبود، رخدادهای بیشتری در داخل سفارت رقم می خورد.
اداره اطالع رسانی سازمان حشدالشعبی در بیانیه ای شمار زخمی های اعتراضات دیروز 
را ۶2 نفر اعالم کرد و دلیل آن را تیراندازی و شلیک گلوله های گاز اشک آور و دودزا از 
سوی گارد حفاظت سفارت دانست. شب گذشته اما  سازمان حشدالشعبی در بیانیه ای 
رسمی ضمن تاکید بر اینکه صدای معترضان شنیده شده است خواستار پایان یافتن 
تحصن مقابل ســفارت آمریکا در بغداد، به احترام تصمیم دولت عراق و حفظ اقتدار 

کشور شد.در پی صدور این بیانیه از شمار تحصن کنندگان کاسته شده است.
همزمان خبرگــزاری رویترز گزارش داد: مقامات آمریکایــی اعالم کردند به دنبال 
اعتراضات ضدآمریکایی انتظار می رود دولت این کشور تفنگداران دریایی بیشتری را 
در سفارت خود در بغداد مستقر کند. پیش از این »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا اعالم 
کرد این کشور برای »دفاع« از سفارت خود، 100 تفنگدار دریایی را از کویت به بغداد 
منتقل کرده اســت. از سوی دیگر گزارش ها حاکی از آن است که سفارت آمریکا در 
بغداد 80 نفر از کارمندان خود را از بغداد خارج و به اربیل منتقل کرده است. »ابوآالء 
الوالئی« یک فرمانده حشدالشعبی فاش کرد: در این هفته بیش از هفت بار در طول 
روز در سفارت آمریکا، هلی برن صورت گرفته است و کارکنان غیرنظامی را با نظامیان 
جایگزین کرده اند. در فرافکنی آشکار، مقامات آمریکایی از ترامپ گرفته تا بسیاری 
از ســناتورها بدون اشاره به اشغالگری و اقدامات غیرقانونی خود، با ابراز نارضایتی از 
تحوالت عراق، علیه ایران اظهارنظر و تهران را عامل حمله به سفارت معرفی کردند 

و از دولت عراق خواستند مسئولیت کامل حفاظت از سفارت را به خوبی انجام دهد.

  اخراج اشغالگر، خواسته معترضان
تحصن اعتراضی مردم عراق مقابل سفارت آمریکا در حالی روز گذشته هم ادامه داشت 
که معترضان بستن سفارت ایاالت متحده و اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق را 
به عنوان مهم ترین مطالبات خود مطرح کرده اند. همراستا با اعتراضات مردمی، کتائب 
حزب اهلل عراق نیز سفارت آمریکا در بغداد را سفارت جاسوسی دانست و از نمایندگان 
عراقی خواست قانون اخراج نظامیان آمریکایی را سریع تر تهیه و تصویب کنند. »محمد 
محیی« ســخنگوی کتائب حزب اهلل با بیان اینکه توپ اکنون در زمین پارلمان عراق 
است، گفت: از این پس حضور نظامیان آمریکایی در عراق قابل قبول نیست. آمریکا 
برای ســوق دادن عراق به ســوی جنگ داخلی برنامه ریزی می کرد، ولی شکست 
خورد. کتائب حزب اهلل همچنین با صدور بیانیه ای درباره اتفاقات روز گذشته حمله 
تشییع کنندگان پیکر شهدای القائم به سفارت آمریکا در بغداد گفت: »حمله به سفارت 
شرارت، جاسوسی و فتنه آمریکایی درس نخست از فصل نخست از صفحات عزت و 
وفاداری است. گام بعدی تصویب قانون اخراج نیروهای اشغالگر و دنباله روهای آن ها از 
عراق است«. این در حالی است که همزمان اتحادیه علمای مسلمان در استان دیالی 
عراق از به راه افتادن پویشی در حمایت از اخراج اشغالگران آمریکایی خبر داده است.

  ترامپ به مردم عراق پیام داد! 
معترضان حاضر در برابر ســفارت آمریکا در بغداد، معتقدند این مرکز در پوشــش 
دیپلماتیک ناآرامی ها در عراق را تشدید کرده و عمالً به مرکزی برای ایجاد بی ثباتی در 
این کشور بدل شده است. با این وجود، مقام های آمریکایی تالش کرده اند اعتراضات 
مردم عراق را به ایران نسبت داده و با شبه نظامی خواندن معترضان، زمینه را برای 
مقابله خشونت آمیز با آن ها فراهم کنند.در همین راستا رئیس جمهور آمریکا که در 
تمام طول روز سه شنبه در حالت تهدید ایران و ایرانی ها در مورد عراق بود، از ترس 
گسترش اعتراضات ضدآمریکایی در بغداد به مردم این کشور پیام داد!  دونالد ترامپ در 
یک پیام مضحک توییتری اعالم کرد: خطاب به میلیون ها نفری که در عراق به دنبال 
آزادی بوده و نمی خواهند تحت سلطه و کنترل ایران باشند، اکنون وقت شماست! او 
پیش از این هم با انتشار توییتی دیگر ایران را به سازماندهی اعتراضات متهم کرده بود. 
تحوالت عراق البته از چشم مقامات آمریکایی هم دور نمانده و بسیاری با اشاره به تحقیر 
این کشور، سیاست خارجی غلط ترامپ را عامل این وضع دانسته اند. جدا از تمام تفاسیر، 
ادامه اعتراضات مردم عراق علیه اشغالگران نشان دهنده ورود این کشور به مرحله جدیدی 
از نبرد با آمریکاست. آنچه مسلم می نماید تغییر معادله قدرت است. به عبارت دیگر 
دوران بزن دررویی برای واشنگتن تمام شده و این کشور متجاوز در مقابل اقدامات خود 
باید پاسخگو بوده و هزینه آن را پرداخت کند. با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و دید 
که واقعاً جریان به کجا ختم خواهد شد. نیروهای بسیج مردمی عراق چه به لحاظ تعداد 
و چه به لحاظ امکانات در این کشور گسترش بسیار خوبی داشته و از مقبولیت مردمی 
باالیی برخوردار هستند؛ به نظر می رسد عامل اصلی نگرانی ترامپ هم همین است.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶1008۷ -۳۷۶8۴00۴  )0۵1(
)0۵1(   امور مشترکین:                 ۳۷۶180۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶۵1888   )0۵1(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶2۵8۷   )0۵1(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶1008۶   )0۵1(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷088   )0۵1(
)0۵1(   ۳۷۶2820۵                                             
                                      فاکس: ۳۷۶1008۵  )0۵1(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 91۷۳۵  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷۶8۵011 )0۵1(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶182   و   ۶۶9۳۷919 )021(
 نمابر:                                     ۶۶9۳801۳  )021(
 پیامک:                                            30004567

  به منظور کاهش تنش های هسته ای به مدت 6 ماهآتش زدن بیش از هزار خودرو! بنا به حکم دادگاه کیفری صنعا
رئیس دولت مستعفی یمن به 

اعدام محکوم شد
اتحادیه های فرانسوی خواستار 

اعتصابات سراسری شدند
کرواسی رئیس دوره ای 

اتحادیه اروپا شد
هند و پاکستان لیست تأسیسات 

هسته ای خود را مبادله کردند

ایرنا: دادگاه کیفری صنعا »عبدربه منصور 
هادی« رئیس دولت مستعفی یمن، »معین 
عبدالملک سعید« نخســت وزیر فراری و 
»خالد حسین الیمانی« وزیر خارجه دولت 
مســتعفی را به جرم »خیانــت بزرگ« به 
اعدام محکوم کرد. طبق احکام صادره در 
دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات سه فرد 
نامبرده، هر سه تن به مجازات اعدام محکوم 
شدند و تمام اموال آن ها چه در داخل یمن 
و چه در خارج این کشور مصادره می شود. 
طبق حکم دادگاه، خالد حسین الیمانی به 
جرم داشــتن ارتباطات غیرقانونی با رژیم 
صهیونیستی و انجام اقداماتی علیه تمامیت 

ارضی یمن به اعدام محکوم شد.

قدس آنالین: در حالــی که از دو هفته 
پیش اعتصابات در فرانســه موجب فلج 
شدن سیستم حمل و نقل این کشور شده 
است، یک اتحادیه بزرگ فرانسوی خواستار 
اعتصابات بیشتر شد. این فراخوان در حالی 
است که امانوئل مکرون به تازگی قول داده 
سیستم بازنشستگی جدید خود را بازبینی 
کند. فرانسه مدتی اســت در اعتراض به 
سیاســت های اقتصــادی رئیس جمهور 
روزهای پرتنشی را سپری می کند. مقامات 
فرانسوی اعالم کردند همزمان با آغاز سال 
نو میالدی در ناآرامی ها و تجمعات صورت 
گرفته بیش از هزار خودرو در شهر پاریس 

به آتش کشیده شده است.

ایسنا: کرواسی بــه عنوان رئیس دوره ای 
شــورای اتحادیه اروپا برای مدت زمانی ۶ 
ماه انتخاب شــد. کرواسی با شعار اروپای 
قدرتمند در جهان چالش برانگیز، ریاست 
۶ ماهه اتحادیه اروپــا را بر عهده خواهد 
داشت و انتظار می رود تصمیمات مهمی 
در مورد مســائلی چون ادغام کشورهای 
بالــکان غربی در اتحادیــه اروپا و تعیین 
بودجه 2021-202۷ اتحادیه اروپا را اتخاذ 
کند. البته مسئله مهم دیگری که در این 
مدت به آن پرداخته خواهد شــد موضوع 
خروج انگلیس از اتحادیه خواهد بود. این 
در حالی است که فنالند در ۶ ماه گذشته 
ریاست دوره ای این شورا را برعهده داشت.

مهر: وزارت خارجه هند از مبادله لیســت 
تأسیسات هسته ای میان دهلی نو و اسالم 
آباد خبر داد. این اقدام بر اســاس توافقی 
اســت که در ســال 1988 میــان هند و 
پاکســتان برای از بین بــردن تنش های 
هســته ای و همچنین جلوگیری از انجام 
حمله احتمالی به این تأسیسات در صورت 
بروز جنگ، انجام شده است. بر اساس اعالم 
وزارت خارجه هند، تبادل لیست تأسیسات 
هسته ای از طریق کانال های دیپلماتیک و 
در پایتخت های دو کشور انجام شده است. 
دو کشور به واسطه اختالفات مرزی موجود، 
روابط پرتنشی دارند و این مسئله تاکنون به 
بروز سه جنگ میان آن ها منجر شده است.

بدون تیتر

فرا خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب طیبه حسینی فرزند عوض 
علی ش گذرنامه ST006362  صادره از افغانستان 
افزار  سخت  رشته  کاردانی  تحصیلی  مقطع  در 
 1388/7/19 تاریخ  و   2624 شماره  به  کامپیوتر 
صادره  کامپیوتر  افزار  سخت  رشته  کارشناسی  و 
و   2681 شماره  با  خیام  عالی  آموزش  موسسه  از 
تاریخ  1388/7/25 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به 
آدرس: مشهد، بلوار امام علی، بلوار شهید رفیعی 
میدان شهید مطهری، دانشگاه خیام ارسال نمایند.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز خودروی پراید مدل 1383 رنگ سفید به 
ش��ماره انتظامی 254ب68 ایران 36 ش��ماره موتور 
00689119 و شماره شاس��ی S1412283226967 به 
مالکیت س��ید حس��ن موس��وی مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
65
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی توس��ان م��دل 2008 رن��گ 
نق��ره ای به ش��ماره انتظام��ی 611ب75 ایران 12 
ش��ماره موت��ور G6BA662311 و ش��ماره شاس��ی 
KMHJN81DP8U880807 به مالکیت حمید صالحی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بزو کارت موتور س��یکلت تیزپر توس مدل 
1392 رنگ مشکی به ش��ماره انتظامی 17184/774 
ش��ماره موتور 0125N3N005517 و ش��ماره شاسی 
N3N***125T9235931 ب��ه مالکی��ت حجت ش��ازده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ه برگ سند س��فید موتور احسان به رنگ ابی 
مدل 1395 و به ش��ماره موتور 909685 و شماره 
تن��ه 9511691 و به ش��ماره انتظامی   بنام حس��ن 
اکب��رزاده مفقود گردید و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد. 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکاء شرکت پنبه پاک کنی تاج بجنورد) با 

مسئولیت محدود( )نوبت اول( به شماره ثبت 11    
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکاء شرکت 
پنبه پاک کنی تاج بجنورد ) با مسئولیت محدود( 
راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 1398/10/29 
در مح��ل دفترکارخانه واقع در بجنورد – ش��هرک 
صنعتی1- خیاب��ان صنعت 1- کارخان��ه پنبه پاک 
کن��ی تاج بجن��ورد برگزار می گردد. ل��ذا از کلیه 
ش��رکاء ی��ا وکالی قانونی ایش��ان دع��وت به عمل               

می آید در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه: اس��تماع گزارش مدی��ر عامل و 
بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی 
منتهی به 1398/06/31- بررسی و اتخاذ تصمیم 
نس��بت به صورته��ای مالی و ترازنامه و حس��اب 
سود و زیان س��ال مالی منتهی به 1398/06/31 
شرکت- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج 
آگهی های شرکت-سایرمواردی که اتخاذ تصمیم 
در خص��وص آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی 

سالیانه شرکاء می باشد.
مدیرعامل شرکت

9ع
81
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آگهی دعوت  به  تجدید ارزیابی کیفی )فراخوان عمومی(
 مناقصه   شماره 3-98-36 ) نوبت دوم (

1- اداره کل راه آهن شمالش�رق)1( )شاهرود( در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران 
واجد ش��رایط جهت دعوت به  ارزیابی کیفی فراخوان ش��ماره 3-98-36 از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیراقدام نماید .
2- مناقص��ه گ��ران موظفند برای ش��رکت در مناقصه نس��بت ب��ه ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 
الکترونیکی اقدام نمایند.الزم بذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از 

طریق سایت مذکور انجام می گردد.
3- شرح مختصر موضوع مناقصه: نگهداری و تعمیر تجهیزات ارتباطی اداره کل راه آهن شمالشرق )1( 

4- برآورد انجام عملیات موضوع مناقصه : مبلغ 24/987/213/505 ریال 
5- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا یک سال بوده ومحل اجراء مطابق اسناد اداره کل راه آهن شمالشرق)1( می باشد.

6- مهل��ت و مح��ل دریاف��ت اس��ناد ارزیاب��ی کیف��ی: متقاضی��ان می توانن��د حداکث��ر ت��ا س��اعت 14  روز چهارش��نبه 
م��ورخ 1398/10/11 ب��ا مراجع��ه ب��ه درگاه مناقص��ه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت) س��امانه س��تاد( به آدرس                                                                           

)www.setadiran.ir( یک نسخه از اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 
7-کلیه اس��ناد می بایستی عالوه بر تکمیل و بارگذاری در سامانه ستاد به آدرس)www.setadiran.ir( بصورت الک و 
مهرشده با قید قبولی امضاء متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی، حداکثرتا ساعت 8  روز پنجشنبه مورخ 1398/10/26 

به آدرس شاهرود – اداره کل راه آهن شمالشرق )1( – دبیر خانه تحویل گردد.
7- ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��ت دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی و دارای پایه 5  در رشته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه و دارای ظرفیت آزاد معادل مبلغ برآورداولیه 

اجرای کار به لحاظ تعداد کار دردست اجرا باشند.
پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم ) 65 از 100 ( را کس��ب نموده باش��ندجهت 

دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد . شناسه آگهی 716423 
فرشاد زادخور-مدیر کل /ع
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت پدیده سازان 
آریا کیش )سهامی خاص(  به شماره ثبت 9347 

سهامی خاص و شناسه ملی 14000108030  
)در حال تصفیه(-نوبت سوم

ب��ا توجه به انتش��ار آگه��ی انحالل ش��رکت پدیده 
س��ازان آریا کی��ش )س��هامی خ��اص( در روزنامه 
رسمی کش��ور به شماره 21400 مورخ 1397/06/11 
که در صفحه 69 درج گردیده اس��ت، بدینوس��یله 
طبق م��اده 225 قانون تجارت ازکلیه بس��تانکاران 
احتمال��ی ش��رکت دع��وت می ش��ود با دردرس��ت 
داش��تن اسناد و مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت: 
به نشانی  جزیره کیش � جاده جهان � شهر افسانه ای 

پدیده کیش تعیین گردیده مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه-سید مجتبی علوی زاده
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فراخوان مناقصه
 نوبت دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد انجام امور خدم��ات عمومی 

واحده��ای تابعه خود را از طری��ق انجام مناقصه عمومی   
به   بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000192، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 1.340.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری معاونت پژوهشی  دانشگاه به نشانی : مشهد - 

انتهای خیابان سناباد  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ98/10/10

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش

کیم وعده داده در 
صورتی که آمریکا 
دست از رویکرد 
خصمانه خود 
برندارد به زودی 
پیونگ یانگ »اقدامی 
شوک آور« انجام 
داده و از یک »سالح 
راهبردی جدید« 
رونمایی خواهد کرد
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