
 

آغاز ویژه برنامه های دهه کرامت با گلباران حرم رضوی
 آستان  سرپرســت معاونت اماکــن متبرکه و امور سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی خبر داد 

زائرین آســتان قدس رضوی از آمادگی این آســتان 
ملکوتی برای برگزاری ویژه برنامه های دهه کرامت در 

 ............ صفحه 3سال جاری خبر داد...
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وزیر آموزش و پرورش وعده داد گفت وگو با »شفق چوپان« هنرمند مهاجر افغانستانی انتقاد شدید جان کری از رویکرد انتخاباتی ترامپ

:jحضرت علی
هر گاه خدا، خیر 

بنده ای را بخواهد، 
به او میانه روی 
و حسن تدبیر 

الهام فرماید و از 
سوءتدبیر و اسراف 

به دورش دارد.  
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پاسدار وطن 
فارسی مان باشیم

تهیه تبلت ارزان وآموزشی 
برای دانش آموزان

ممکن است درآمریکا 
انقالب شود!

 ............ صفحه های 10 و 11

 پاسخ کشورمان به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی چه خواهد بود؟ 

گزینه های تهران دربرابر وقاحت اروپا

مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی با اشاره به 

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی:

استادیوم 
 j امام رضا

آماده برگزاری 
ادامه لیگ 
برتر است

 سیاست   نشســت فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از دوشنبه 
گذشته در شهر وین، پایتخت اتریش و مقر این نهاد آغاز شده بود، درنهایت روز جمعه با 
تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی پایان یافت. قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رأی موافق، دو رأی 
مخالف )روسیه و چین( و هفت رأی ممتنع تصویب شد. تصویب این قطعنامه از چند 
منظر قابل بررسی است. نخست آنکه قطعنامه پیشنهادی توسط انگلیس، فرانسه و آلمان 
به عنوان سه کشور طرف قرارداد برجام ارائه شد. این در حالی است که تروئیکای اروپایی 
تاکنون در برابر اقدام های یکجانبه آمریکا در خروج از این توافق و اعمال تحریم های تازه 

 ............ صفحه ۲علیه کشورمان کوچک ترین تحرکی از خود نشان نداده است...

معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت خبر داد

کاهش جهشی 
واحدهای تولیدی 

تعطیل  شده

در شورای اداری 
خراسان رضوی مطرح شد

قدردانی استاندار 
از آستان قدس 

به دلیل کنترل کرونا
 ............ صفحه 1 قدس خراسان ............ صفحه 6

قدس با همکاری آموزش و پرورش 
تخلف دریافت شهریه نام نویسی 
مدارس دولتی را پیگیری می کند

والدین 
گزارش کنند

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد حسن قدیری ابیانه

داستان اعتیاد مقام های کاخ سفید به اعمال تحریم اقتصادی علیه کشورهایی که با 
سیاست های یکجانبه و قلدرمآبانه آن ها سر سازگاری ندارند، این روزها پررنگ تر شده 
و صدای دوســت و دشمن واشنگتن را درآورده است. ایاالت متحده که در میان رشد 
سریع چین و دیگر رقبای جهانی، موقعیت برتر خود را ازدست رفته می بیند، در تالش 

است به هر طریق ممکن و به ویژه با اعمال تحریم های...

 آمریکا و شکست رویکرد
»زانو برگردن دیگران«

 ............ صفحه ۲
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آگهی مناقصه 
تهیه و تحویل  61 دستگاه تابلو برق

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد ظروف خورشت خوری سطلی گرد 
درب دار پالس�تیکی، از جنس پلی پروپیلن )PP( ش�فاف و بدون رنگ با 
گرید غذایی)food )grade در س�ایز کوچک به تعداد 700،000 عدد و سایز بزرگ تعداد 
1،200،000 عدد به شرح مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید. جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط خرید و دریافت اسناد 
مناقصه به نشانی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13.30 روز 
مورخ 1399/04/11 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، نمونه ها و مدارک مطابق 
ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.شماره تماس 32001113-051 و 051-32001039

»آگهی مناقصه عمومی خرید ظروف خورشت خوری«
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آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی  شماره 814/03/3871- نوبت اول
 شماره مجوز 1399/1199  

مناقصه گذار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی

موض�وع مناقصه: برگزاری مناقصه تکمیل ظرفیت بان��دوال )120 درصد بتن ریزی 
دسترسی دور مخازن انبار /جدول کشی ( انبار نفت ناحیه نیشابور.

تاریخ ،مهلت و نش��انی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمنی معتب��ر و صالحیت رتبه بن��دی معتبر و مرتبط با موض��وع مناقصه با 
حداقل گرید ، صادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری می توانند جهت دریافت 
فرم اس��تعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداش��تی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ 
انتش��اردومین نوبت آگهی مورخ ) 1399/04/04( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( www.setadiran.ir  مراجع��ه نمایند. الزم بذکر اس��ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. 
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره 

41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی 

مبلغ برآورد مناقصه: 8.439.169.223 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 421/958/461 ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق 
مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 که مدت اعتبار 
آن س��ه ماهه و ای��ن مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی ش��ده قابل 

تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: برابر مدت معین شده در قرارداد 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند.)درصورت دریافت اسناد و مدارک 

مناقصه از سایر منابع، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
امکان دریافت)دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ دومین نوبت آگهی )1399/04/04( 

لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/4/11 ساعت 15
مهل��ت تحویل پیش��نهادها ) آپلود اس��ناد( : پیش��نهادها )اس��ناد مناقص��ه و کلیه 
مدارک ش��امل پاکت الف و ب وج( می بایس��ت از آخرین روز توزیع اس��ناد مناقصه 
)1399/04/11(، لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 ساعت 16 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.
ضمن��ا ع��الوه ب��ر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذک��ور تا مهل��ت تعیین 
گردیده)س��اعت 16 روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/04/24( فقط پاک��ت الف)تضمین( 

بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون   تا مهلت تعیین شده گردد.
جلس��ه توجیهی: ساعت 10/30 صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/04/22 در محل سالن 

جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
ضمنا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران 
توس��ط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراس��ان رضوی انجام و در صورت احراز حداقل 
امتیاز کیفی )50 امتیاز کیفی ( هر یک از مناقصه گران س��پس اقدامات بازگش��ایی 

فایل پاکات )الف/ب/ج( براساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت .
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 11/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/05/06، شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم،)دفتر کار مدیر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

محل اجرای کار: استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور /انبار نفت ناحیه نیشابور 
www.setadiran.ir     www.iets.mporg.ir      www.monaghese.niopdc.ir :آدرس سایت

شرایط عمومی متقاضی:    1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2- ارائ��ه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با 
حداقل گرید ، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری .

3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(.
4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.

5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز.
6- تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با اصل 

)محضری( باشد.
7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8- حدنصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 5 مناقصه گر می باشد.
دس��تگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذکر ش��ده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت ش��ده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد 

اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2099091781000008 

 روابط عمومی منطقه خراسان رضوی

در سیاست های حمایتی جمعیت در سیاست های حمایتی جمعیت 
از غربی ها تبعیت کنیم!از غربی ها تبعیت کنیم!

رئیس سابق مرکز توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس:رئیس سابق مرکز توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس:

 ............ صفحه  ............ صفحه 77
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سپاه وارد عرصه پدافند هوایی بردبلند می شود  فارس: سردار رضا شبان، فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه گفت: بر اساس تعاریفی که در پدافند هوایی وجود دارد، ما در سطح ارتفاع 
پست، متوسط و باال نیازمند برخورداری از سامانه های پدافندی هستیم. در حوزه ارتفاع پست هم دارای سامانه های بومی هستیم که تست های بسیار موفقی را گذرانده ایم و در ارتفاع باال و برد بلند هم که یکی از 

نیازمندی های ضروری پدافند هوایی است، طرح های بسیار خوبی وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد ورود سامانه های متنوعی در این بخش خواهیم بود.

 سیاســت/  مهدی خالدی   نشست 
فصلی شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که از دوشــنبه گذشــته در 
شــهر وین، پایتخت اتریــش و مقر این 
نهاد آغاز شده بود، درنهایت روز جمعه با 
تصویب قطعنامه ای ضد ایرانی پایان یافت. 
قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رأی موافق، دو 
رأی مخالف )روسیه و چین( و هفت رأی 
ممتنع تصویب شد. تصویب این قطعنامه 
از چند منظر قابل بررســی است. نخست 
آنکه قطعنامه پیشنهادی توسط انگلیس، 
فرانسه و آلمان به عنوان سه کشور طرف 
قرارداد برجام ارائه شد. این در حالی است 
که تروئیکای اروپایی تاکنون 
در برابــر اقدام های یکجانبه 
آمریکا در خروج از این توافق 
و اعمــال تحریم هــای تازه 
علیه کشورمان کوچک ترین 
تحرکی از خود نشان نداده 
است. جالب تر آنکه قطعنامه 
اخیر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر مبنای اسناد ادعایی 
نخســت  نتانیاهو،  بنیامین 
وزیر رژیم صهیونیستی صادر 
شده است! در نهایت اینکه 
این نخستین قطعنامه علیه 
ایران از سال ۲۰۱۲ است که 
در این نهاد تصویب می شود 
و از افزایــش اقدام های مخرب غرب علیه 

کشورمان حکایت دارد. 

 ظریف: اروپا به ناتوانی خود »
اذعان کند

امــا واکنش ها به تصویــب این قطعنامه 
ضد ایرانی روز گذشته نیز همچنان ادامه 
داشــت. محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه کشــورمان این اقدام اروپایی ها 
را پیروی از اوامــر یانکی ها خوانده و در 
صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت: 
»سه کشــور اروپایی باید از حفظ ظاهر 
نزد عموم دســت بردارند و شجاعت به 
خــرج داده و آنچه را که در مالقات های 
خصوصی به آن اذعان دارند، آشکارا بیان 
کنند. ناتوانی از حتــی عمل به وظایف 
خود در برجام به دلیل ناتوانی مطلق در 
مقاومت در برابر زورگویی ایاالت متحده 
اســت. پشــت نقاب موجود، سه کشور 
اروپایی همدست ترامپ و نتانیاهو هستند 
و به هیچ وجه در موضع توصیه به ایران 
نیستند«. سید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز قطعنامه شــورای 
حکام آژانــس را با وجود همکاری کامل 

ایران با این نهاد غیر قابل قبول دانســت 
و گفت: ســه کشور اروپایی گرفتار دامی 
شدند که صهیونیست ها و آمریکا برایشان 
پهــن کردند. دولت و ملتی نیســت که 
تحت فشار و زیاده خواهی بخواهد تن به 
کاری بدهد. بهروز کمالوندی، سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی هــم در مقاله ای 
که روز گذشته منتشر شــد، با انتقاد از 
استناد شورای حکام و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به اطالعات غیرموثق، نوشت: 
آژانــس و اعضای آن بایــد با این بدعت 
غیراصولی و خطرناک که مخدوش کننده 
حاکمیت های ملی کشورهاست، مقابله و 

از آن جلوگیری کنند.

ذوق زدگی آمریکایی - صهیونیستی»
در ســوی دیگر مایک پمپئــو، وزیر امور 
خارجه آمریکا با انتشــار بیانیه ای ضمن 
ابراز خوشحالی از تصویب این قطعنامه با 
مطرح کردن ادعاهایی گفت: در چند ماه 
اخیــر ایران نه تنها به گســترش تنش و 
اخاذی هســته ای ادامه داده است، بلکه از 
مذاکره با آژانس نیز روی گردان بوده و به 
آن پاسخ نداده است. این اقدام ها غیر قابل 
قبول است. آمریکا همچنان به ممانعت از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای متعهد 
است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم 
با نادیده گرفتن همکاری تهران با بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواســتار 
شفاف ســازی فعالیت هسته ای ایران شد. 
»برایان هوک« مدعی شــد در صورتی که 
تهران در مقابل آژانس سنگ اندازی کند، 
انزوای خود را بیشــتر خواهــد کرد. وزیر 
جنگ رژیم صهیونیســتی هم در صفحه 
توییتــر خــود از تصمیم آژانــس درباره 
بازرســی برخی مکان ها در ایران استقبال 
کرد و آن را اقدامی بســیار خوب خواند. 
»بنی گانتز« در حالــی از ادعاهای آژانس 

استقبال می کند که برپایه گزارش  رسانه ها 
و مقام هــای بین المللی، ایــن رژیم تنها 
دارنده  سالح اتمی در غرب آسیاست و به 
درخواست های مکرر برای بازرسی از برنامه  

اتمی اش اعتنایی نکرده است.

 انگیزه غرب از مطرح کردن »
پرونده ایران در آژانس

اما یــک تحلیلگر مســائل بین الملل در 
گفت و گو با قدس دربــاره اهداف و انگیزه 
طرف غربی بــرای مطرح کــردن دوباره 
پرونده ایــران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفــت: دولت های اروپایی  و بیش از 
آن ها آمریــکا از ایجاد این بحران تصنعی 
چند هدف را دنبال می کنند. سید هادی 
ســید افقهی افزود: از سال ۲۰۱۲ که باب 
همکاری میان جمهوری اسالمی و آژانس 
انرژی اتمی باز شــد، به اذعان ۱۵ گزارش 
همین نهاد، ایران به تمام تعهداتش عمل 
کرده اســت. حال چه شــده که این نهاد 
به طور ناگهانی تغییر موضع داده و خواهان 
بازرسی از دو موقعیت جغرافیایی در ایران 
شده است. با توجه به نزدیکی پایان تحریم 
تسلیحاتی ایران، به نظر می رسد غرب بازی 
دیگری به راه انداخته تا بتواند جلو این مهم 
را بگیرد. ولی نکته ای که باید مد نظر قرار 
گیرد، آن اســت که پذیرش بازرسی ها از 
ســوی جمهوری اســالمی بر اساس یک 
پروتکل الحاقی اســت که ایــران آن را به 
صورت اختیاری پذیرفته است. حال اتهام 
زنی های بی اســاس - آن هم در حالی که 
تهران بیشــتر از تعهداتــش عمل کرده 
- بر پایه اســناد ارائه شــده از سوی رژیم 
صهیونیستی جای سؤال دارد و پذیرفتنی 
نیســت. وی ادامه داد: دلیل دیگر مطرح 
شدن اتهام های مشابه علیه کشورمان در 
ســازمان ملل و آژانس را باید در تحوالت 
داخلــی ایاالت متحده جســت وجو کرد. 

ترامپ اکنون اوضاع خوبی ندارد. ســیاهه 
پرونده های خارجی اش از شکست پر شده 
و در عرصه داخلی هم مدیریت نادرســت 
بحــران کرونا و همچنین اعتراض ها علیه 
نژادپرســتی و بی عدالتــی وضعیت او را 
تنها چهار ماه مانده بــه انتخابات ۲۰۲۰ 
بیش از پیش متزلزل کرده اســت. حال 
ترامپ به دنبال آن است با افزایش فشارها 
بر کشورمان آن هم در آستانه این رقابت 
بزرگ افکار عمومی کشورش را به سمت 

خود جلب کند.

گام های واکنشی ایران »
سید هادی سید افقهی در مورد گام های 
واکنشــی ایران در مقابل این اقدام های 
خصمانــه غرب هم تصریح کــرد: ایران 
برگ هــای زیادی برای رو کــردن دارد. 
نخســتین قدمی که می توانــد بردارد، 
متوقف کــردن اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی و تعلیق یا کاهش سطح همکاری 
بــا آژانس اســت. افزایــش درصد غنی 
ســازی به ۱۰ درصد، فعال سازی نسل 
جدید ســانتریفیوژها، فعال کردن فردو 
و خــارج کــردن آن از حالت تحقیقاتی 
و پژوهشــی صرف، بازتولید قلب رآکتور 
آب سنگین اراک و حتی تعلیق بسیاری 
از بندهــای توافق نامه برجــام می تواند 
از دیگر اقدام های مد نظر تهران باشــد. 
ایــران حتی می تواند مانــدن در پیمان 
منع گســترش جنگ افزارهای هسته ای 
)ان پی تــی( را هم مورد بررســی قرار 
دهــد.  وی در مــورد احتماالت موجود 
در مورد ارجاع دوباره پرونده هســته ای 
کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل 
هم گفت: چیزی که آژانس اعالم می کند 
تنها یک اعالم موضع و اظهارنظر اســت. 
در شــرایط کنونی اگرچه ایاالت متحده 
حداکثــر تالش خود را بــرای بردن این 
پرونده به شــورای امنیت به کار بسته، 
اما عملی شــدن آن کمــی بعید به نظر 
می رسد. در صورتی که این اتفاق بیفتد، 
باز هم روسیه و چین به عنوان دو قدرت 
دارای حــق وتو در کنار ایــران خواهند 
بود. البته طرف اروپایی هم به شــدت با 
ارجاع پرونده به شورای امنیت و بازگشت 
تحریم های ایران مخالف اســت. اتحادیه 
هرچند در راســتای عمل به تعهداتش 
در قالب برجام بســیار منفعل عمل کرد 
و عماًل از این توافق جز پوســته ای باقی 
نمانده، اما اروپا در شرایط کنونی خواهان 
حفظ همین پوسته حداقلی است؛ چیزی 

که برای ترامپ خوشایند نیست.

پاسخ کشورمان به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی چه خواهد بود؟

گزینه های تهران دربرابر وقاحت اروپا

 وزیر آموزش و پرورش و حاجی بابایی در فروردین ۹۸به معلمان قول داده بودند س
که رتبه بندی و قانون ۵۰ درصدی خدمات کشوری را از اول سال ۹۸ اجرایی کنند، 
زیر قولشــان زدند و از نیمه دوم سال اجرایی کردند، جواب این همه بازنشسته را 
چگونه باید بدهند؟ آیا این ظلم و بی عدالتی نیست که در حق بازنشستگان فرهنگی 

مهر۹۸ کرده اند، امیدواریم پاسخگو باشند. 09120008024
 از شــما روزنامه محترم درخواست پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان س

نسبت به شاغالن همتراز و اجرای ۵۰ درصد فصل دهم قانون را دارم، چرا که حقوق 
بازنشستگان کفاف زندگی خود و خانواده شان را نمی کند. از طرفی همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان نسبت به شاغالن همتراز حق مسلم ماست که چندین سال 
هست، البه الی بخش نامه های دولت خاک می خورد. با تشکر بازنشسته فرهنگی. 

09130004129
آیا کسی هست که به فریاد ما برسد. خواهشمند است کمک کنید تا صدای ما س

بازنشستگان کشوری و لشکری به گوش مسئوالن دولتی، نمایندگان مجلس، قوه 
قضائیه و به خصوص آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای اجرای 
طرح همسان سازی حقوق شاغالن و بازنشستگان که قانون مدیریت خدمات کشوری 
است، برسد. ما بازنشستگان روز به روز دردمندتر و رنجورتر می شویم. امروز کمک 
کنید که فردا دیر است. ما باسیلی صورتمان را سرخ نگه داشته ایم. 09370007268

 لطفاً صدای ما رو به گوش مســئوالنی که گوش شنوا اگر دارند، برسانید ... اول س
چنانچه اگر کاله دارند، کاله خود را قاضی کنند، خالصه و مفید: از ابتدای فروردین 
به واسطه ویروس کرونا کارگاه ما تعطیل شد. مانند ما در کل کشور زیادند. سه ماه 
حقوق بیمه بیکاری نگرفتیم با وجود ثبت نام در سامانه و مراجعه به دفاتر کاریابی 
و اعالم شماره حساب و شبا به دفاتر کاریابی .. متأسفانه سه ماه منتظریم که دولت 
تدبیر و امید؟!؟! تدبیری بیندیشد، ما باید منتظر دعوای وزارت کار و تأمین اجتماعی 
باشیم تا  درب خزانه کدام مسئول بازگشایی بشود و بخواهد حاتم بخشی کند. چرا 
همش شو و تبلیغات .. چطوری جوابگوی خانواده با چند سر عائله و صاحبخانه و 

اقساط بانک باشیم ..لطفاً خودتان را جای ما بگذارید. 09130001311
خدا وکیلی تعداد شــهدای کارگر و کاسب و مشاغل گوناگون را بشمارید و بعد س

شهدای کارمندان محترم را؛ بعد معلوم می شود تبعیض تا کجاست. چون قانون  گذار 
و مجری همه وهمه کارمندند. 09350000304

 حدود ۱7 ســال است که تعاونی مسکن پاکدشت هزینه خرید و صدور مجوز س
ســاخت زمین های پروژه امیرالمؤمنین را از بیش از 4۰۰ کارگر زحمتکش جهت 
خانه دار شدن این عزیزان اخذ کرده و تا به امروز زمینی تحویل این بزرگواران نشده 

است. از شما تقاضای رسیدگی به این مهم را داریم. 09190005017   
 االن طوری شــده که بعضی از مردان با شلوارک توی جامعه می گردند، نیروی س

انتظامی هم که ماشاءاهلل خواب است، کی باید جلوشونو بگیره، خدامیدونه به کجا 
داریم میریم..... شهدا اینو میخواستن؟ این مملکت امام زمانه؟ 09110004552

چرا مدارس با وجود تعطیلی به زور تهدید تمام شهریه سال گذشته را می گیرند و س
در صورت اعتراض به راحتی از ثبت نام خودداری می کنند. 09150005203

ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد

از زمان آغاز سال تحصیلی جدید تا لغو تعطیلی پنجشنبه ها©
سیاست: حجت االسالم و المسلمین حسن روحانــی صبح دیروز در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: طرح الزام اســتفاده از ماســک در اماکن سرپوشیده که تجمع در 
آن صورت می گیرد، در حال آماده ســازی است، اما پیش از الزامی کردن این طرح باید 
ماسک به وفور و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین دستورالعمل خوبی توسط 
وزارت بهداشت برای زندان ها آماده و ابالغ شده است که این دستورالعمل مبنا می شود 
و وزارت بهداشت هم بر اجرای آن نظارت می کند و اگر هم الزم باشد باز هم به زندانیان 
مرخصی داده خواهد شد. وی ادامه داد: در این جلسه تصمیم گرفته شد دانشگاه ها از ۱۵ 
شهریور فعالیت خود را آغاز کنند که بخشی از فعالیت ها در فضای حقیقی و بخشی هم 
در فضای مجازی خواهد بود. برای ما کالس و خوابگاه خلوت اصل است و باید اجازه داده 
شود دانشجویان در دانشگاه شهر خود ترم پیش رو را بتوانند بگذرانند تا از تراکم جمعیت 
در خوابگاه ها کم شــود. روحانی اضافه کرد: همچنین آموزش و پرورش از ۱۵ شهریور 
فعالیت خود را آغاز می کند، البته این اجازه به آموزش و پرورش هم داده شد که به تناسب 
استان ها از اول شهریور فعالیت خود را به تدریج آغاز کند. تعطیلی پنجشنبه های مدارس 
هم حذف می شــود تا کالس ها خلوت تر باشد. وی در پایان گفت: کمیته تبلیغاتی هم 
فعالیت خود را آغاز می کند تا به مردم در مورد کرونا و پساکرونا اطالع رسانی کند. برخی 
مطرح می کنند که در فضای پسا کرونا چه اتفاقی خواهد افتاد که معموالً پیش بینی آن 

نادرست است و مردم را مضطرب می کنند. روز و ماه پایان کرونا معلوم نیست.

 روایت فرمانده نیروی دریایی سپاه ©
از یافتن الشه های »پهپاد آمریکایی«

سیاست: سردار تنگسیری، فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه در گفت وگو با فــارس درباره 
جزئیات یافتن الشه پهپاد آمریکایی که سال 
گذشته در آســمان ایران ساقط شد، گفت: 
پهپاد آمریکایی که زده شــد، هفت شــناور 
ســپاه راهی شــدند و با تعیین دقیق نقطه 
سقوط، سرانجام به قطعاتی از الشه های پهپاد 
آمریکایی دست می یابند، اما فرمانده شناورها به ناگاه متوجه نبود یکی از شناورها می شود. 
وی ادامــه داد: در عمق ۸۱ متری دریای طوفانی آن روز که حتی شــناورها یکدیگر را 
نیز نمی دیدند، یکی از شناورهای سپاه با دو پاسدار مفقود می شوند، اما نصرت الهی که 
همواره با فرزندان ملت ایران است سبب شد تا این دو رزمنده از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر 
شناکنان خودشان را به سواحل سیریک برسانند. قطعات و الشه های به جا مانده از پهپاد 
متجاوز آمریکایی به سرعت جمع  آوری شد و تا پیش از خبر شبانگاهی به تهران رسید و 
در خبر سیما نیز به جهانیان نشان داده شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: صبح روز 
بعد، رزمندگان با روش خاصی با استفاده از تکنیک صید ترال، ضمن باال کشیدن شناور 
غرق شده به طرز معجزه آسایی، تمام سالح ها و تجهیزات این شناور را که در طوفان غرق 

شده بود، در درون آن سالم یافتند و این شناور با اندک تعمیراتی بار دیگر عملیاتی شد.

 ششمین نفتکش حامل بنزین ایران©
 به نزدیکی آب های ونزوئال رسید

سیاست: ششــمین نفتکش ایرانی حامل 
بنزین در حال نزدیک شــدن بــه آب های 
ونزوئالســت. بر اســاس آمارهای وب سایت 
رهیابی کشتی ها و نفتکش ها که »تنکر ترکرز« 
صبح دیروز منتشر کرد، این نفتکش ایرانی با 
نام »گلسان« در نزدیکی جزیره باربادوس، در 
آب های دریای کارائیب به سمت جنوب غرب 
در حال حرکت است. بر اساس آمارهای تنکرترکرز که روز سه شنبه گذشته منتشر کرد، 
کشتی حامل این محموله با پرچم ایران به سمت ونزوئال حرکت کرده و تجهیزات صنعت 
پاالیش را نیز برای اصالح وضعیت پاالیشگاه های ونزوئال حمل می کند.  این نفتکش ۱7 

ماه می )۲۸ اردیبهشت ۹۹( بندر شهید رجایی را ترک کرده است.

 ادامه بازداشت سه نفر از متهمان ©
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

باشگاه خبرنگاران جوان: شکراهلل بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره 
آخرین جزئیات پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی گفت: از همان روزهای نخست که 
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد، گروه های کارشناسی را تعیین کردیم و تقریباً 
پاسخ های کارشناسانه این افراد به دست ما رسیده است و منتظر دریافت یک یا دو نظر 
باقیمانده هستیم تا با جمع بندی مطالب جزئیات را به اطالع عموم برسانیم. ۸۰  نفر از 
اولیای دم به سازمان قضایی مراجعه و طرح دعوی کردند و از طرفی نیروی نظامی که این 
خطا را مرتکب شده، خودش  هم مدعی رسیدگی به پرونده است. وی افزود: در جلسه ای 
که با معاونت حقوقی ریاســت جمهوری در رابطه با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی 
خواهیم داشــت، درباره غرامت ها و خســارات تبادل نظر خواهد شد. آنچه مسلم است، 
خطایی صورت گرفته و باید به آن رسیدگی شود. بهرامی ادامه داد: در خصوص پرونده 
سقوط هواپیمای اوکراینی۶ نفر بازداشت شده بودند که سه نفر از آن ها با قید وثیقه آزاد 
شدند و سه نفر دیگر نیز اکنون در بازداشت به سر می برند؛ بنابراین در راستای بررسی 
پرونده اگر به نتیجه ای مبنی بر مقصر شــناخته شدن افراد دیگر برسیم، برای خاطیان 

احتمالی این پرونده پیگرد قضایی صادر خواهد شد .

 آمریکا و شکست رویکرد©
»زانو برگردن دیگران«

داســتان اعتیــاد مقام های کاخ ســفید به 
اعمال تحریم اقتصادی علیه کشورهایی که 
با سیاســت های یکجانبه و قلدرمآبانه آن ها 
ســر ســازگاری ندارند، این روزها پررنگ تر 
شــده و صدای دوست و دشمن واشنگتن را 
درآورده است. ایاالت متحده که در میان رشد 
سریع چین و دیگر رقبای جهانی، موقعیت 
برتر خود را ازدســت رفته می بیند، در تالش 
اســت به هر طریق ممکن و به ویژه با اعمال 
تحریم های اقتصــادی به خیال خــود، راه 
پیشرفت دشمنانش را ســد کند؛ امری که 
تاکنون نتیجه معکوس به بار آورده اســت. 
امروز سیاهه بلندی از کشورها در جغرافیای 
جهانی از چین و کره شمالی در شرقی ترین 
نقطه از آسیای پهناور تا روسیه، ترکیه و حتی 
اتحادیــه اروپا تا ونزوئال و کوبا در غربی ترین 
منطقه از کره زمین از تحریم های آمریکایی 

در امان نبوده اند.
ایران هــم که در سیاســت خارجی آمریکا 
به عنوان دشــمن تعریف شــده از این قاعده 
مستثنا نیست. براساس آماری که به تازگی 
کاظــم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارائه داده، کاخ سفید تنها در سه 
سال گذشته از دولت ترامپ ۱۲۹ تحریم علیه 
کشورمان وضع کرده است. آمار ارائه شده البته 
چیز عجیبی نیست. روند ضد ایرانی از ابتدای 
تولد انقالب اســالمی در سیاســت خارجی 
آمریکا رخنه کــرده و امروز به یکی از اصول 
آن تبدیل شده اســت؛ اما حال پرسش این 
اســت که تهران و دیگر کشورهای تحریمی 
چــه اقدامــی می توانند در راســتای تقابل 

باسیاست های تهاجمی آمریکا انجام دهند؟
نخستین اقدام که به طور جد می تواند مدنظر 
این دولت باشد، تشکیل بلوکی از کشورهای 
تحریمی بــا هدف مقابله با سیاســت های 
واشنگتن اســت. همان گونه که گفته شد، 
امروز کشــورهای بســیاری از تحریم های 
اقتصادی ایاالت متحده متضرر شــده و این 
تهدید برای دیگر کشــورها هم وجود دارد. 
این کشــورها هرکــدام دارای ظرفیت های 
مهمی هستند که در تعامل با هم می توانند 
کشــف شــوند و رونق اقتصادی آن ها را به 
دنبال داشته باشــد. اقدام حماسی ایران در 
اعزام پنج نفتکش به ونزوئال می تواند به عنوان 
گامی آموزنده در این زمینه موردتوجه قرار 
گیــرد. البته در این میــان توجه به حذف 
دالر به عنوان سالح مهم یانکی ها در جنگ 
اقتصادی هم به جد باید دیده شود. روسیه 
و چین پیش ازایــن در زمینه حذف دالر از 
مبادالت بین خودشان و کاهش نفوذ آمریکا، 
گام های خوبی برداشــته اند. این مسئله در 
ایران هم مورد توجه است و به ویژه در رابطه 
اقتصادی با ترکیه و عراق اعمال می شود؛ اما 
حذف دالر به توجه بیشتر و رویکرد جدی تر 

نیازمند است.
مــرگ جــورج فلویــد، مرد سیاه پوســت 
آمریکایــی که چند هفته پیــش زیر زانوی 
افسر پلیس سفیدپوست هموطن خود جان 
سپرد، ماهیت نژادپرســتانه نظام آمریکایی 
را برمــال نکرد؟ سیاســت ایاالت متحده در 
عرصــه بین الملل هــم »رویکــرد زانو روی 
گردن« دیگــران با ابزار تحریم اســت. این 
رویکرد غلط در عرصه داخلی شعله ور شده 
و اعتراض هــا علیه بی عدالتــی را به دنبال 
داشته  اســت. در حوزه خارجی هم باید آن 
را از پیش شکست خورده دانست. امروز حتی 
اتحادیه اروپا به عنوان نزدیک ترین متحد، از 
سیاست های یکجانبه واشنگتن و اعمال فشار 
بر دیگر کشورها دل زده و خشمگین است و 
این چیزی جز استیصال بیشتر آمریکایی ها 
را به دنبال نخواهد داشت. اکنون خرد شدن 
صدای استخوان های آمریکا با کسری بودجه 
4 تریلیــون دالری )درآمد نفتی ۸۰ ســال 
ایــران پیش از تحریم هــا( و بدهی خارجی 
77 تریلیون دالری در میان بحران اختالف 
و دودســتگی میان سیاســتمداران، شکاف 
گســترده اجتماعی و بحران کرونا و تبعات 
اقتصادی ناشــی از آن به گوش می رســد؛ 
مســئله ای که به جز نوید فروپاشــی نظام 
تک قطبی، بیانگر چرخــش محور جهان از 

غرب به شرق است.

کشاندن تحریم به عرصه ©
عدالت توسط آمریکا، نقض 

حقوق بین الملل است
سیاست: معاون حقوقی رئیس جمهور کشاندن 
تحریم های یکجانبه بــه عرصه عدالت کیفری 
و قضایــی بین المللی از ســوی آمریکا را نقض 
آشکار هنجارهای حقوق بین الملل دانست. لعیا 
جنیدی، در یادداشتی با اشاره به تحریم کارکنان 
دیوان بین المللی کیفری از سوی رئیس جمهور 
آمریکا، تأکیــد کرد: »تحریــم کارکنان دیوان 
بین المللی الهه نمایانگر ستیزه جویی با اجرای 
عدالت و اصول دادرسی عادالنه به ویژه حاکمیت 
قانون، بی طرف بودن مقامات و کارکنان این نهاد 

و استقالل قضایی آن است«.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 ایران برگ های 
زیادی برای 
رو کردن دارد. 
نخستین قدمی که 
می تواند بردارد، 
متوقف کردن 
اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی و 
تعلیق یا کاهش 
سطح همکاری با 
آژانس است

بــــــــرش

 سیاســت/ مینا افرازه   انتخابات دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی گرچه دارای 
نکات و ابعاد مختلفی است، اما کاهش میزان 
مشــارکت مردم در ایــن دوره از انتخابات 
موضوعــی بود که واکنش هــا و تحلیل های 
بسیاری از سوی تحلیلگران و منتقدان درباره 
آن مطرح شد. عالوه بر آن، این روزها برخی 
گروه های سیاسی و رســانه ها گمانه زنی ها 
درباره انتخابات ۱4۰۰ را شروع کرده اند. در 
گفت وگو با حجت االسالم غالمرضا مصباحی 
مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و نماینــده ادوار مجلس به بررســی تحلیل 

انتخابات گذشته و پیش رو پرداختیم.

یکی از نکات مهــم انتخابات دوره  س
یازدهم مجلس شورای اسالمی، کاهش 
مشــارکت مردم در انتخابات بود. چه 

عواملی را در این مورد مؤثر می دانید؟
کاهش مشــارکت مردم عوامــل متعدد و 
پیچیــده ای دارد و به نوعــی بی اعتمــادی 
عمومی نســبت به عملکرد دولت، مجلس و 
شوراها نیز در کاهش میزان مشارکت مردم 
در انتخابات اثرگذار بود. البته در این دوره از 
انتخابات، شاید نگرانی و ترس از کرونا هم در 
کاهش مشــارکت بی تأثیر نبود؛ چون همان 
روز برگزاری انتخابات اخبار مرتبط با بیماری 
کرونا به مردم رسیده بود و اطالع عامه مردم 
و نگرانی آنــان از این موضوع که حضور در 
پای صندوق رأی موجب ازدحام خواهد شد، 
در مشــارکت کمرنگ آنان نقش داشت؛ اما 
آنچه در این کاهش اهمیت بسیاری داشت، 
عملکرد مجلس دهم و دولت در ســال های 
اخیر بوده اســت و متأســفانه هر دو قوه در 
این ســال ها عملکرد ضعیفی داشتند. نکته 
دیگر کاهش حامیان جریان اصالح طلب در 
انتخابات بود  که به عنوان مثال آقای مجید 
انصاری از افراد شاخص جریان اصالح طلب 
و از تهــران نامزد نمایندگی مجلس بود، اما 
تعداد آرای ایشــان نســبت به آنچه انتظار 
می رفت بســیار کم بــود و تنها حدود ۲۶۰ 
هــزار رأی آورد؛ بنابرایــن ازاین جهت نیز 

معتقدم عملکــرد جریان اصالح طلب نیز در 
اینکه حامیان آن در انتخابات حضور حداقلی 

داشته باشند، تأثیر داشت.

با توجــه به انتخاباتی که اســفند  س
ســال گذشته پشت ســر گذاشتیم، 
و  رویش ها  چــه   1400 انتخابات  برای 
ریزش هایــی خواهیم داشــت و چه 
نقاط قوت و ضعفــی را از همین حاال 
و با مشاهده شــرایط جامعه می توان 

برشمرد؟
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱4۰۰ به 
عوامل متعددی بستگی دارد تا بر اساس آن 
انتخابات پرشــور یا با سطح پایین مشارکت 
رقــم بخورد. یکی از مســائل تأثیرگذار این 
اســت که اصوالً انتخابات ریاست جمهوری 
نســبت به انتخابات مجلس از اقبال عمومی 
بیشــتری برخوردار اســت؛ زیــرا انتخابات 
ریاست جمهوری انتخاب تنها یک فرد است، 
اما انتخابات نمایندگان گزینش ۲۹۰ نماینده 
به صورت پراکنده در شهرهای کوچک است 
و البته در شــهرهای بزرگ نیز اصوالً میزان 
مشــارکت نسبت به شهرهای کوچک کمتر 
اســت. انتخابات ریاســت جمهوری معموالً 
با استقبال بیشتری از ســوی مردم روبه رو 
افراد  انتظار مــی رود  بنابرایــن  می شــود؛ 

بیشتری در انتخابات آینده مشارکت کنند. 
عامل دیگر، عملکرد مجلس یازدهم در یک 
ســال آینده است و این عملکرد می تواند در 
افزایش یا کاهش مشارکت اثرگذار باشد. اگر 
عملکرد مجلس نتوانــد موجب برانگیختن 
عمومی شــود، بدون شــک تغییر مثبتی را 
شاهد نخواهیم بود. البته امیدوارم با توجه به 
رویکــردی که مجلس یازدهم دارد و تمرکز 
خود را بر حل مشــکالت اقتصــادی مردم 
قرار داده اســت، بتواند گام هایی را بردارد و 
از طریق اجرای طرح و برنامه های ســازنده 
به نوعــی مردم را برای حضــور در انتخابات 

امیدوار کند.
عامل دیگر، اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم 
اســت. شــرایط اقتصادی و اجتماعی مردم 
پیش از انتخابات مجلس یازدهم از وضعیت 
مناسبی برخوردار نبود و مردم از یک طرف 
تحت فشــار اقتصادی ناشی از تحریم ها قرار 
داشتند و از ســوی دیگر شاهد تدابیر غلط 
و ســوء مدیریت ها در حــوزه اقتصاد بودند؛ 
بنابراین اگر مجلــس یازدهم بتواند تحرکی 
را از خود نشــان بدهد که امیدآفرین باشد، 
قطعاً در جلب اعتماد عمومی مؤثر اســت و 
موجب افزایش استقبال از انتخابات ریاست 

جمهوری خواهد شد.
همچنین، دو جریان سیاسی اصالح طلب و 

اصول گرا باید بــرای انتخابات بعدی انگیزه 
الزم را داشته باشند و برای جذب مشارکت، 

برنامه و نامزدهای مناسبی معرفی کنند.

به نظرتان نامزدهای احتمالی که قرار  س
انتخابات آینده شرکت کنند،  است در 
برنامه هایی  و  موضوعات  چه  روی  باید 
تأکید داشته باشند تا میزان موفقیت و 
امکان رأی آوری خودشان را باال ببرند؟

کسانی باید نامزد شوند که نیازی به دیکته 
دیگران نداشته باشند. به عبارت دیگر کسانی 
باید کاندیدا شوند که دارای اندیشه و تدبیر 
برای مدیریت اجرایی کشــور باشــند. اگر 
فردی از چنین خصوصیتی برخوردار باشد، 
امکان مدیریت کشــور را دارد، در غیر این 
صورت باید تابع فهم و اندیشه دیگران باشد 
که در این صورت نمی تواند مدیریت کشور 

را به درستی راهبری کند.
نکته سوم، داشــتن تجربه مدیریتی موفق 
در کارنامه عملکردی فردی اســت که قصد 
کاندیداتــوری دارد. چهــارم اینکه، توانایی 
تحول آفرینی در کشور به خصوص در عرصه 
اقتصادی و فرهنگ با برنامه ریزی مناســب 
داشــته باشد؛ چون شــرایط کنونی جامعه 
نیازمند تغییــر و تحوالت بنیادین اســت. 
مورد دیگر اینکه، ســوابق، مواضع، عالیق و 
صالحیت های فرد حاکی از شایستگی های او 
برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
باشــد، البته اینکه چه کسی رأی آور است، 
نیازمند داشــتن شــاخص های دیگری نیز 
هست. یکی از شاخص های مهم رأی آوری، 
شهرت ملی است و کسانی می توانند رأی آور 
باشند که شناخته شده باشند. عالوه بر آن، 
بایــد دارای محبوبیت ملی و روحیه مردمی 
باشــد و محبوبیت حداقلــی در میان مردم 
کسب کرده باشد تا بتواند به میدان انتخابات 
ورود کند. همچنین، داشــتن پشــتوانه و 
مذهبی  شــخصیت های  احــزاب،  حمایت 
و سیاســی نیز اهمیت دارد و بدین ترتیب 
اگر تمامی این موارد در فردی جمع باشــد، 

شانس موفقیت وی باالتر می رود.

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

خبـر

خانه ملت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با قدس:

عملکرد مجلس باید موجب مشارکت عمومی در انتخابات آینده شود

annotation@qudsonline.ir
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 محمد حسن قدیری ابیانه 
کارشناس مسائل سیاسی

 یکشنبه 1تیر 1399  29شوال 1441 21ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9273

خبـر



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

برگزاری جشنواره »سیره امام رضا)ع(؛ آموزه ها و کارکردها« در گستره ملی   آستان: همزمان با دهه کرامت رضوی جشنواره علمی - فرهنگی »سیره امام رضا)ع(؛ آموزه ها و کارکردها« به همت 
نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم با گستره ملی برگزار می شود. حجت االسالم علی راد، مسئول نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم گفت: این جشنواره در سه محور؛ 
برگزاری کارگاه علمی- پژوهشی سیره رضوی در سه استان )قم، اصفهان و قزوین(، نشست ها و کرسی های حضوری و مجازی و برنامه رادیویی سیره امام رضا)ع( در گفتار استادان حوزه و دانشگاه برنامه ریزی  شده است.

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

 رونق سایت ریلی منطقه ویژه اقتصادی سرخس ©
در سال جهش تولید

موقعیت  زاهدی:  آستان/ هدی 
اقتصادی  راهبردی منطقه ویــژه 
 CIS سرخس، ارتباط ریلی با حوزه
و اوراسیا و اتصال مستقیم خطوط 
ریلی عریض آسیای میانه، ظرفیتی 
بی نظیر و استثنایی برای این منطقه 
فراهم کرده اســت.از همین رو در 

سه سال گذشته با انجام هدف گذاری مناســب و برنامه ریزی های صورت گرفته، 
زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس در حال تکمیل است که در صورت تحقق 
کامل آن، جهشی در روند تولید، صادرات و واردات در این منطقه به وقوع خواهد پیوست. 

افزایش چندین برابری صادرات»
بهره گیری از امکانات زیربنایی در حوزه ریلی از قبیل همجوارسازی خطوط عریض 
و نرمال، ساخت دو باب سکوی تخلیه و بارگیری لیفتراکی و چاله تخلیه بارهای 
غالت، ساخت سایت کانتینری جذب بار و... موجب شده است تا ترانزیت، صادرات 
و واردات نسبت به سال های گذشته از این منطقه چندین برابر افزایش یابد. احمد 
صادقی گلمکانی؛ مدیرعامل مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس می گوید: با 
توجه به روندی که منطقه در خصوص تکمیل زیرساخت ها در پیش  گرفته است، 
پیش بینی می شــود میزان صادرات، واردات و ترانزیت در این منطقه تا دو سال 

آینده به بیش از 1/5 میلیون تن در سال برسد.

بهره برداری خطوط ریلی در سال 99»
از مجموع خطوط ریلی منطقه ویژه اقتصادی ســرخس که 51 کیلومتر در نظر 
گرفته  شــده اســت، 34 کیلومتر اعم از عریض و نرمال ساخته  شده و در حال 
استفاده است. مابقی خطوط ریلی عریض و نرمال نیز در حال ساخت بوده که به 

گفته صادقی گلمکانی، انتظار می رود تا پایان سال 1399 به بهره برداری برسد.

رونق سایت ریلی»
اتصال خطوط ریلی آسیای میانه سبب حذف عملیات پرهزینه و زمان بر تعویض 
بوژی در مبادی ورودی و خروجی آسیای میانه می شود که این عملیات، عالوه بر 
صرفه جویی در زمان موجب صرفه جویی در هزینه دموراژهر واگن )هزینه معطلی 
کاال در گمرک مقصد( به میزان 180 فرانک سوئیس می شود. مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به سایر مزیت های خطوط ریلی در منطقه ویژه 
سرخس برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان می گوید: بسترهای الزم برای ورود 
شرکت های حمل  و نقل داخلی و بین المللی در حوزه ریلی و زمینی ایجاد  شده و 
هم  اکنون چندین شرکت بزرگ در حوزه های مذکور در این منطقه سرمایه گذاری 
کرده اند که با تکمیل زیرســاخت ها به زودی شاهد رونق چشمگیر سایت ریلی 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس خواهیم بود.

حمایت از توسعه آبادانی و عمران»
آستان قدس رضوی تاکنون حدود 100 میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت های 
ریلی در منطقه هزینه کرده که تمامی این مقدار صرفاً توسط آستان قدس رضوی 
تأمین  شده است. صادقی گلمکانی درباره هزینه پروژه های ریلی در دست اقدام و 
زیر ساخت های جدید ریلی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می گوید: هزینه تکمیل 
شدن زیرساخت های ریلی منطقه حدود 2 میلیارد تومان است که محقق شدن آن 
موجب جذب محموله های باری بسیار و در نتیجه رونق اقتصادی منطقه می شود.

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی خبر داد

 آثار به نشر در جمع منابع©
 دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی

آستان: ســه اثر از انتشارات به نشر از 
سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
بــه  عنــوان منابع دهمین جشــنواره 

کتاب خوانی رضوی معرفی  شده است.
مدیرعامل به نشر)انتشــارات آســتان 
قدس رضــوی( گفت: دهمیــن دوره 
جشــنواره کتاب خوانی رضوی از سوی 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همکاری بنیاد فرهنگی- هنری بین المللی امام 
رضا)ع( و معاونت امور فرهنگی وزارت ارشــاد در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ 
منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه کتاب های مرتبط با سیره  
پــاک ائمه  معصومین)ع( به ویژه امام رضــا )ع( همزمان با دهه کرامت رضوی به 
 صورت مجازی آغاز به کار می کند.حســین سعیدی عنوان کرد: مانند دوره های 
گذشــته، منابع مرتبط با سیره یکی از معصومین)ع( به کتاب های هر دوره این 
جشــنواره اضافه می شــود که در دوره دهم کتاب هایی با موضوع حضرت امام 
هادی)ع( به عنوان بخش ویژه در نظر گرفته  شده است.وی به آثار برگزیده به نشر 
در دهمین دوره جشــنواره کتاب خوانی رضوی اشاره کرد و گفت: در این دوره 
از جشــنواره کتاب خوانی رضوی، 12 عنوان کتاب ویژه ســه رده سنی کودک، 
نوجوان، جوان و بزرگســال معرفی  شــده که در میان این آثار، سه اثر از به نشر  
از جمله کتاب های »ســتاره من«، »نشانه ها« و »حکمت های نقوی« در رده سنی 
نوجوان، جوان و بزرگسال انتخاب  شده است.سعیدی بخش های مختلف جشنواره 
دهم رضوی را در سه بخش »فردی«، »گروهی« و »خانوادگی« عنوان و اعالم کرد: 
عالقه مندان به شــرکت در دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی تا پایان تیرماه 
99 فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره ارســال کنند. عالقه مندان 
 www.razavi.iranpl.ir یا www.samakpl.ir می توانند با مراجعه به آدرس هــای
برای دریافت فایل کتاب ها اقدام و یا برای دریافت امانی کتاب های جشــنواره به 

کتابخانه های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.

 قدس / محمدحسین مروج کاشانی سرپرست 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس 
رضوی از آمادگی این آستان ملکوتی برای برگزاری 
ویژه برنامه های دهه کرامت در سال جاری خبر 

داد. 
مصطفی فیضی گفت: با توجه به شــرایط خاص 
اماکن متبرکه و مذهبی کشور به خاطر جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا، ویژه برنامه های متعددی از 
سوی مدیریت ها، ادارات، مجموعه ها و بخش های 
تابعه معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان 
قدس رضــوی در دهه کرامت ســال جاری و با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی تدارک دیده 

شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهتمام ویژه آستان قدس 
رضوی به رعایت پروتکل ها و دســتورالعمل های 
بهداشــتی و حفظ ســالمتی و امنیت زائران و 
مجاوران بارگاه مطهر رضوی، این ویژه برنامه ها با 
رعایت موازین بهداشتی در داخل و خارج از بارگاه 
مطهر امام هشتم)ع( پیش بینی شده است که در 
صورت فراهم بودن شــرایط الزم و تأیید مراجع 

ذی ربط، اجرا خواهد شد.

 برگزاری برنامه ها »
با رعایت تمامی پروتکل ها

این مقام مسئول در بیان ویژه برنامه های تدارک 
دیده شده، عنوان کرد: مراسم گلباران حرم مطهر 
رضوی )پس از تأیید و تصویب مراجع ذی ربط( در 
شــب میالد حضرت فاطمه معصومه)س( و شب 
والدت حضرت امام رضا)ع( از ســاعت 19 تا اذان 
مغرب و عشا اجرا می شود که با صالحدید مدیران 
ارشد آستان قدس رضوی و مراجع ذی ربط، ممکن 
است این برنامه به صورت نمادین و با حضور خدمه 
حرم مطهر رضوی، ضمن رعایت تمامی پروتکل ها 
و دســتورالعمل های بهداشتی و همانند مراسم و 
آیین شــکرگزاری بازگشایی اماکن متبرکه حرم 
مقــدس رضوی برنامه ریزی و اجرا شــود.فیضی 
در زمینه توزیع بســته بندی های متبرک در دهه 
کرامت نیز گفت: این بســته بندی های متبرک 
از شــب میالد حضرت فاطمــه معصومه)س( تا 
شــام والدت امام هشتم حضرت علی بن موسی 
الرضــا)ع( بعدازظهرها از ســاعت 18:30 تا اذان 
مغرب و عشا در مبادی ورودی حرم مطهر رضوی 
توزیع می شود.سرپرست معاونت اماکن متبرکه و 
امور زائرین آستان قدس رضوی در بخش دیگری 
از سخنانش به اجرای مراسم سنتی- آیینی صفه 
در حرم مطهر امام رضا)ع( نیز اشاره و خاطرنشان 
کرد: این مراســم از شــب میالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( تا شــام والدت حضرت اباالحسن 
الرضــا)ع( و پس از اقامه نماز مغرب و عشــا در 
محل رواق مبارکــه دارالحفاظ و با حضور خدمه 
حرم مطهــر رضوی اجرا می شــود و پیش بینی 
شده به ویژه در شــب والدت حضرت رضا)ع( از 
تلویزیون های پهن پیکر در سطح اماکن متبرکه 

حرم منور امام هشتم)ع( هم پخش شود.

نقاره زنی و تعویض پرچم گنبد منور رضوی»
فیضی در بیان دیگر مراســم دهــه کرامت در 
آســتان ملکوتی حضرت رضــا)ع( اظهار کرد: 
مراســم نقاره زنی، تعویض پــوش ضریح مطهر 
و پرچم گنبد منــور رضوی از جمله برنامه های 
آغازین دهه کرامت اســت که فردا شب در شب 
والدت باسعادت حضرت معصومه)س( و پس از 
اقامه نماز مغرب و عشا در جایگاه رسمی مراسم 

اجرا می شود. 
وی متذکر شــد: اگر اجرای این مراسم در صحن 
جامع رضوی و در میان زائران و مجاوران به دالیل 

مختلف میســر نباشد، مراســم مزبور به صورت 
نمادیــن، داخل رواق امام خمینــی)ره( برگزار و 
اجرای مراســم از طریق تلویزیون های پهن پیکر 
موجود در سطح اماکن متبرکه حرم مطهر حضرت 

ثامن الحجج)ع( پخش می شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش 
به دو ویژه برنامه »یاد یاران« و»یا ضامن آهو« اشاره 
و توضیح داد: ویژه برنامه »یاد یاران« که از شــب 
میالد باســعادت کریمه اهــل بیت)ع( حضرت 
فاطمه معصومه)س( آغاز و تا شــام والدت امام 
هشــتم حضرت رضا)ع( ادامــه دارد، مربوط به 

مالقــات با خانواده های افراد مرحوم شــده و یا 
بیمار )شــامل خدمــه و خادمیــاران، کارکنان 
و نیروهای مؤسســه ای آســتان قدس رضوی( 
آسیب دیده از ویروس کروناست و ضمن مالقات 
با خانــواده این افراد، هدایــای متبرکی از حرم 
مطهر رضــوی به آنان اهدا می شود.سرپرســت 
معاونت اماکــن متبرکه و امور زائرین آســتان 
قدس رضوی دربــاره ویژه برنامه »یا ضامن آهو« 
هــم اظهار کرد: ویژه برنامه »یــا ضامن آهو« که 
مربوط به آزادســازی زندانیان غیرعمد است با 
هماهنگی ستاد دیه استان و با بهره گیری از توان 

تخصصی خدمه و خادمیــاران رضوی در حوزه 
وکالت و قضاوت و با رعایت حفظ حقوق شاکیان 
انجام می شود.وی افزود: این برنامه از شب میالد 
حضرت فاطمه معصومه)س( آغاز و تا شام والدت 
حضرت ثامن الحجج)ع( ادامه دارد و چنانچه به 
دالیل مختلف از جمله رعایت دستورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی امکان برگزاری این مراسم 
در داخل زندان مقدور و میسر نباشد، خدمه حرم 
مطهر امام رضا)ع( صرفاً در محل خروجی زندان 
حضور یافته و از زندانیان آزاد شــده اســتقبال 

خواهند کرد.

 »باغ بهشت« و »پرتو رضوان« »
در حرم امام مهربانی ها

فیضی همچنین به ویژه برنامه های »باغ بهشت« 
و »پرتــو رضوان« در حرم مطهــر امام مهربانی ها 
که از شب میالد باســعادت کریمه اهل بیت)ع( 
حضرت فاطمه معصومه)س( آغاز و تا شام والدت 
امام هشــتم حضرت رضا)ع( ادامه دارد نیز اشاره 
کرد و افزود: ویژه برنامه »باغ بهشــت« مربوط به 
گل آرایی ورودی ها، صحن های مقدس، رواق های 
مبارکه به ویژه روضه منــوره حضرت رضا)ع( با 
گل های بوته ای و شــاخه بریده و با ابتکار و تنوع 
روزانه مختص ضریح منور امام رضا)ع( است و این 
گل آرایی به شکل پلکانی- افزایشی اجرا خواهد شد 
به گونه ای که در روزهای منتهی به والدت حضرت 
امام رضا)ع( اجرای این برنامه به اوج خود خواهد 
رسید.وی درباره ویژه برنامه »پرتو رضوان« هم گفت: 
این ویژه برنامه مربوط به نورآرایی، ریســه بندی و 
چراغانی ویژه اماکن متبرکــه حرم منور رضوی 
است که پیش از شروع دهه کرامت انجام خواهد 
شــد، به نحوی که در شب میالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( تمام نورآرایی های مربوط به اتمام 
رسیده و قابل بهره برداری در سطح اماکن متبرکه 

رضوی خواهد بود.

ارسال »ارمغان رضوی« به سراسر کشور »
سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین 
آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش 
به ویژه برنامه های »ارمغان رضوی«، »تحفه رضوی« 
و»رایحه رضوان« در دهه کرامت اشاره کرد و افزود: 
این ویژه برنامه ها از شــب میالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( تا شــام والدت امام هشتم حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( اجرا می شود به گونه ای که 
برنامه »ارمغان رضوی« مربوط به ارسال حدود یک 
هزار بسته بندی نبات متبرک به همراه متن تبریک 
والدت باسعادت حضرت ثامن االئمه امام رضا)ع( به 
نقاط مختلف کشور است که با همکاری شرکت 
پســت جمهوری اســالمی ایران انجام می شود.

وی دربــاره برنامه »تحفه رضوی« اظهار کرد: این 
ویژه  برنامه مربوط به تهیه و تقدیم بسته بندی های 
متبرک و یادمان ویژه به زوج های جوانی اســت 
که در طول این مدت در مکان مشخص شده در 
حرم مطهر امام هشتم)ع(، خطبه عقد ازدواج آنان 

جاری و اجرا می شود.
فیضی درباره ویژه برنامه »رایحه رضوان« گفت: در 
این برنامه و در صورت فراهم بودن شــرایط الزم 
و صدور مجوزهای بهداشــتی از سوی مسئوالن 
ذی ربط و با رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی، عطرافشانی )گالب پاشی( و عودسوزی 
در اماکن متبرکه حرم منــور رضوی به ویژه در 

هنگام اقامه نمازهای جماعت انجام می شود.
این مقام مسئول همچنین درباره ویژه برنامه »زیر 
سایه خورشید« نیز یادآور شد: این برنامه با محوریت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و تشکل های 
انقالبی در فاصله زمانی شب میالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( تا شــام والدت امام هشتم حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( اجرا می شود و مربوط 
بــه اعزام خدمه حرم مقدس امام هشــتم)ع( به 
اســتان های مختلف کشور و ارســال بسته های 
گل متبرک، نبات متبرک و پرچم آستان قدس 
رضوی متبرک شده به بارگاه مقدس رضوی است.

وی متذکر شد: در برنامه های پیش بینی شده در 
طرح زیر سایه خورشید پرچم متبرک شده به حرم 
مطهر رضوی به صورت نمادین در مراسم حمل 
می شود و به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی 
و رعایت ســایر ضوابط مربوط، بیــن حاضران و 
مدعوین در این مراسم برای تبرک برده نمی شود.

سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی خبر داد 

 آغاز ویژه  برنامه های دهه کرامت با گلباران حرم  رضوی
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شهروندان گرامی: برای سهولت دسترسی به كارگران ساختمانی 5 جایگاه در سطح شهر جانمایی شده است.
 # میدان امام حسین ) ع (، ضلع شمال شرقی میدان، خواجه ربیع                      # میدان فردوسی                   # بلوار آموزگار – انتهای سید رضی

#  سیدی، ابتدای صبا 1، جنب پارك شاهین                        # میدان یادگاران-دالروان 1/2                            تلفـن تمـاس:  3175 

ش�ركت بهره برداری نفت و گاز ش�رق در نظر دارد اتصاالت خطوط لوله گاز ترش  را  تحت تقاضای  SKD- 9802040  از 
طریق تأمین كنندگان معتبر خریداری نماید.

شرایط متقاضی:
1- دارا بودن شخصیت حقوقی/حقیقی، كد اقتصادی، شناسه ملی/كدملی.

2- داشتن توانایی مالی ، تجربه و سوابق كافی و مرتبط.
3- توانایی تهیه ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار بمبلغ 309/650/000 ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه تضمین انجام تعهدات 
بمیزان 10 درصد مبلغ پیش��نهادی. مناقصه گذار میتواند ضمانتنامه ش��ركت در فرایند ارجاع كار مناقصه گران را در صورت نیاز، بیش از 

سه ماه تمدید نماید.
درضم��ن 25 درصد بار مالی معامله ب��ه برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانكی مورد قبول مناقصه گذار 

پرداخت خواهد گردید.
 در شرایط مساوی از لحاظ قیمت و كیفیت ، مناقصه گذار مجاز به خرید و عقد قرارداد با تولید كننده داخلی میباشد متقاضیان واجد شرایط 
ش��ركت در مناقصه می توانند حداكثر تا تاریخ 99/04/10 ضمن ارس��ال نامه اعالم آمادگی ش��ركت در مناقصه به فاكس 051-37614397 ، 
جهت دریافت اسناد ارزیابی كیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی شركت بهره برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، خیابان 
پیام، پالك 18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفن37047000-051 داخلی 333 و 337 تماس بگیرند. اس��ناد تكمیل ش��ده ارزیابی كیفی 
WWW.ICOFC.IR و WWW.SHANA.IR بایس��تی حداكثر تا تاریخ 99/04/24 به آدرس ذكر ش��ده تحویل شود . ضمنًا آگهی فوق در سایت

و WWW.EOGPC.IR درج میباشد. 
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز شرق
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آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي) نوبت اول( شماره مجوز: 1400 / 1399
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ،از اسراف آن بپرهیزیم.
» فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانكاری «

ش�ركت آب و فاضالب استان خراس�ان رضوی در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک 
مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت برگزار نماید:
1- عملیات حفاری،لوله گذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در سطح استان 
)پهنه 1( شامل چاه های کالته صوفی ومحمود آباد سفلی )شهرستان تربت جام( 
و چاه عشق آباد )شهرستان فریمان( به شماره فراخوان 2099001446000019
2- عملی�ات حفاری،لول�ه گ�ذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در س�طح 
اس�تان )پهنه 2( شامل چاه های محس�ن آباد )شهرستان تایباد( و مجتمع نقاب-

کالت�ه ها )شهرس�تان خ�واف(  وچاه ن�وده پشنگ)شهرس�تان گناباد( به ش�ماره 
فراخوان 2099001446000020

3- عملی�ات حفاری،لول�ه گ�ذاری وآزمای�ش پمپ�اژ چ�اه ه�ای بح�ران در 
س�طح اس�تان )پهنه 3( ش�امل چاه های عس�گر آباد وفیالب)شهرستان قوچان( 
وچ�اه مجتم�ع ش�امکان)چاه س�االر( شهرس�تان نیش�ابور ب�ه ش�ماره فراخوان 

2099001446000022
4- عملی�ات حفاری،لول�ه گ�ذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در س�طح 
استان )پهنه 4( شامل چاه های گود آسیا )شهرستان سبزوار( اسالم آباد بردسکن و 
مجتمع برکال ایرج آباد)خلیل آباد(به شماره فراخوان 2099001446000021

کلی�ه مراح�ل برگ�زاری فراخ�وان ارزیابی کیف�ی از دریافت و تحویل اس�ناد 
اس�تعالم ارزیاب�ی کیفی تا ارس�ال دعوتنام�ه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 
اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه 1399/03/26 می باشد. اطالعات و 
اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : 

ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/04/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :
 ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/04/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد
 ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراح�ل عضوی�ت در س�امانه : 
مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
www.abfakhorasan.ir : استان خراسان رضوی سایت اینترنتی 

وب��ت دوم
ن

سرپرست معاونت  اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی تشریح کرد
اقدام های آستان قدس رضوی در حرم مطهر برای پیشگیری از شیوع کرونا

سرپرست معاونت  اماکن متبرکه و امور زائرین آستان 
قدس رضوی با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا، 
ضمن تأکید بر ضرورت تدوین طرح جامع یکساله 
بــرای پذیرش زائرین و مجاوران حضرت رضا)ع( با 
همکاری و همفکری نهاد های اســتانی، اقدام های 
آستان قدس رضوی در پیشگیری از شیوع کرونا در حرم مطهر رضوی را 
تشریح کرد.مصطفی فیضی در جلسه »تشدید اجرای پروتکل های بهداشتی 
در حرم مطهر رضوی« که با حضور مدیران اســتانی، مسئوالن بهداشت و 
درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آستان قدس در حرم مطهر رضوی 
برگزار شد، به بیان راهکارهای مطرح  شده برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا در حرم مطهر رضوی پرداخت.وی با اشاره به اینکه پس از بازگشایی 
حرم مطهر رضوی و تشرف زائرین و مجاوران حضرت رضا)ع( به این بارگاه 
قدســی، برای جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا به  محض افزایش 
تراکم جمعیت در صحن های مرکزی، در این صحن ها بسته می شود، اظهار 
کرد: پس از بسته شدن در های صحن های مرکزی، مابقی زائرین و مجاوران 

برای نشستن به صحن های مجاور و بزرگ راهنمایی می شوند.

تعویض مکرر فرش ها پس از برگزاری نماز جماعت»
سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی با اشاره 
به نحوه پهن کردن فرش ها در صحن های متبرکه رضوی، گفت: چینش 
شــطرنجی فرش ها در صحن های متبرکه، مخصوص نشستن خانوادگی 
زائریــن و مجاوران و چینش فاصله یک در میان با حضور چهار نفر روی 
یک فرش ویژه برگزاری نماز جماعت در صحن های بزرگ و خلوت انجام 
می گیــرد که پس از اتمام هر نماز جماعــت، تمام فرش ها جمع آوری و 
برای نماز جماعت بعدی فرش های تمیز دیگری توسط خدام جایگزین 
می شود.فیضی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از تراکم جمعیت، صوت 
سخنرانی، مداحی، تالوت قرآن کریم و اذان در صحن های مرکزی حرم 
مطهر رضوی پخش نمی شود و عالوه بر آن بنرهای اطالع رسانی مسائل 
بهداشــتی در صحن های مرکزی به  ویژه در مجاورت پنجره فوالد، ایوان 
طال و... نصب شده است.وی با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن دهه کرامت 

با توجه به محدودیت های ایجاد شده به واسطه شیوع ویروس کرونا، اغلب 
برنامه ها معطوف به فضای مجازی است، افزود: همچنین برای جلوگیری از 
حضور گسترده زائرین و مجاوران در روزهای دهه کرامت در حرم رضوی 
هیچ تبلیغاتی برای اطالع رسانی ویژه برنامه های مذهبی و معرفی مداحان 
و سخنران های مشهوری که برای این روزها به حرم رضوی دعوت شده اند 

انجام نمی گیرد.
وی ادامه داد: به منظور حفظ سالمت زائرین، اماکن متبرکه حرم مطهر 
رضوی شامل رواق ها و صحن ها و تمام مکان هایی که زائرین در آن رفت و 
آمد دارند به طور مداوم توسط خدمه ضدعفونی  می شوند، همچنین مایع 
ضدعفونی و ماسک در ســطح اماکن متبرکه در اختیار زائرین قرار داده 
می شود.به گفته سرپرســت معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان 
قدس رضوی توزیع متبرکات بین زائرین با همکاری و نظارت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، چینش خاص صندلی های ماشین های زائربر و ضدعفونی 
مکرر آن ها و خرید و نصب موقت تعدادی چادر ســایه بان در صحن های 
متبرکه رضوی از دیگر اقدام های آســتان قدس رضوی در شرایط کنونی 

برای جلوگیری از تشدید شیوع ویروس کروناست.

گوشزد کردن مستمر رعایت مسائل بهداشتی به زائرین»
فیضی با بیان اینکه در حال حاضر خادمیاران سالمت با حضور مستمر در 
صحن های متبرکه رعایت مسائل بهداشتی را به زائرین و مجاوران گوشزد 
می کنند، ابراز کرد: تدوین و ارائه طرح جامع یکساله برای پذیرش زائرین 
و مجــاوران حضرت رضا)ع( با توجه به اینکه احتمال دارد در فصل پاییز 
و زمســتان نیز با ویروس کرونا روبه رو باشــیم ضروری است و در همین 
راستا باید با همکاری و همفکری نهاد های استانی با برنامه حرکت کنیم.

گفتنی اســت، در ابتدای این جلسه معاون هماهنگی و مدیر امور زائرین 
استانداری خراسان رضوی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
معاون بهداشت و درمان ســپاه امام رضا)ع( و سایر اعضا، نظرات خود را 
درباره  کیفیت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط آستان قدس  رضوی  
بیان و در پایان اعضای حاضر در این نشست، از روند رعایت پروتکل های 

بهداشتی در بخش های مختلف اماکن متبرکه رضوی بازدید کردند.
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 مطابق تحقیقات، خانم های چادری از امنیت روانی باالتری برخوردارند  اندیشه: حجت االسالم علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با پایگاه خبری مفتاح به 
بررسی ارزش و جایگاه چادر در دین اسالم پرداخت و گفت: تحقیقاتی که دانشمندانی از کشورهای دیگر درباره چادر انجام داده اند، نشان می دهد خانم های چادری از امنیت روانی بسیار باالیی برخوردار هستند و 

می توانند در عرصه های اجتماعی به راحتی حاضر شوند، چون چادر بهترین پوششی است که افراد فاسد را کامالً ناکام گذاشته و اجازه نمی دهد کوچک ترین بهره برداری بدی داشته باشند.

مواجهه با مدرنیته، تقدیر تاریخی انسان غیرغربی است ©
اندیشــه: علیرضا مالئی توانی، معاون 
پژوهش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی در 
خصــوص کتاب جدیــدش »تکاپو برای 
آزادی، روایتی دیگر از انقالب مشــروطه 
ایران« به مهر گفت: در این کتاب تالش 
کــردم در پرتــو نگــرش »تاریخیت« با 
اندیشیدن درباره انقالب مشــروطه، تجربه زیسته ایرانیان در مواجهه با مدرنیته و 
جایگاه و نقش این انقالب را در آگاهی تاریخی مردم ایران بررســی کنم. مواجهه با 
مدرنیته، تقدیر تاریخی انسان غیرغربی است و انقالب مشروطیت ایران جزئی از این 
مواجهه ناگزیر اســت.در عین حال، تجربه مشروطه در مواجهه ایرانیان با مدرنیته، 

امری یکتا و ناتمام است. این  تجربه تنها بخشی از این مواجهه در جریان است.
این اســتاد تاریخ اضافه کرد: سخن گفتن از شکست مشروطه تنها در صورتی 
درســت است که آن را به پروژه ای سیاسی فرو بکاهیم، اما مشروطیت فقط یک 
پروژه سیاســی نبود، بلکه به عنوان مهم ترین نظریه دولت دموکراســی فراتر از 
مشروطه سلطنتی است و در قالب هایی چون جمهوری نیز تعریف شدنی است. از 
این رو، یک جهان بینی و یک افق فکری و معنایی نیز هست. بنابراین مشروطیت 
به عنوان تکاپو برای آزادی، تجربه ای زنده و در جریان است. انقالب مشروطه یک 
دوره پرتناقض، مناقشه برانگیز و پرتعارض است، بنابراین جنبشی نیست که بتوان 
به راحتی درباره آن صحبت کرد. اختالف نظرهای عمیقی درباره این اتفاق وجود 
دارد که گاهی از ســاحت دانش به ساحت سیاست، مذهب و جاهای دیگر رانده 
شده است. با وجود همه این پیچیدگی ها تالش کردم یک اثر روشنگرانه بنویسم.

مالئی توانی گفت: عالوه بر همه این ها من تالش کردم انقالب مشروطه را بهانه ای 
کنم تا به مسئله های زمان خودمان پاسخ دهم. در حقیقت انقالب مشروطه یک 
تجربه ناتمامی است که ایرانیان همچنان درگیر آن هستند. بسیاری از چالش ها 
و تعارضات ما در حوزه ها و قلمروهای مختلف از علوم انسانی و فلسفه گرفته تا 
اقتصاد، ریشه در اتفاقات انقالب مشروطه دارد. رویکرد اصلی کتاب هم بر اساس 
دیدگاه های تبارشناسانه است و به نوعی من از نگاه امروز به مشروطه نگاه کردم و 

دنبال پاسخ های تاریخی مناسب برای مسئله های امروز بودم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: داوری ها و 
چهره پردازی های اســطوره بنیادی که درباره برخی از رهبران و کنشگران اصلی 
انقالب مشروطیت انجام شده، هرگونه تفسیر ناهمساز با این افسانه پردازی های 
کلیشه ای را به امری مخاطره آمیز تبدیل کرده است. آشکار است گسست کامل 
از این فضای گفتمانی، گرچه ناممکن نیســت، بســیار دشوار است. این اثر ادعا 
ندارد از این کلیشــه ها و کالن روایت ها فراتر می رود، چون خود به کالن روایت 
گسترش آزادی خواهی و پیشرفت باور دارد و در همان حال می کوشد مشروطیت 
را در پیوند با اکنونیت مان بازخوانی کند. به همین خاطر، نام این کتاب را تکاپو 
برای آزادی نهاده ام، زیرا آزادی و اســتقرار دموکراســی را همچنان بزرگ ترین 
دغدغه جامع ایران می شــمارد؛ تکاپویی که هنوز در میانــه راه آن قرار داریم. 
مشروطه خواهان خط شکن استبداد بودند، بنابراین تاریخ مشروطیت به عنوان 

طالیه داری آزادی باید بارها خوانده شود.
وی بیان کرد: در این اثر درصدد بررسی و تحلیل مفهوم آزادی و طرح اندیشه های 
متفکران ایرانی و تحلیل نحوه خوانش آن ها از مفهوم آزادی و حتی شــرح وجه 
مسئله مند )پروبلماتیک( آزادی نبودم، بلکه کوشیدم مشروطیت را به مثابه جلوه 
عینی اندیشه و عمل آزادی خواهانه بنگرم و تکاپو برای آزادی را به مثابه گسست 
از خودکامگی و نشانه گذار به دوره مدرن بشمارم و با یادآوری این میراث بزرگ 
فکــری، آرمان آزادی را فراتر از هر آرمــان دیگری حتی عدالت، در افق زندگی 

سیاسی - اجتماعی ایران امروز معرفی کنم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان گفت: کتاب 
»تکاپو برای آزادی« شــامل ۱۰ فصل و آن عبارت اســت از: تبیین عوامل وقوع 
انقالب مشروطه، جنبش عدالتخانه، چرخش گفتمانی؛ گذار از عدالت به آزادی، 
تالش برای استقرار مشروطه، مشروطیت در بحران، خودکامگی در بحران، فتح 
تهران و انقالب دوم، چیرگی محافظه کاران، اولتیماتوم روســیه و پایان جنبش 

مشروطه و تأملی در ناکامی مشروطه ایرانی.

 اندیشه/ افتخاری  با وقوع موج جدید اعتراض ها 
علیــه تبعیض نژادی در آمریکا، اندیشــمندان در 
خصوص علل و پیامدهای آن بحث های متعددی را 
مطرح کرده اند. در کنار علل و پیامدهای اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و... رســانه به عنوان یکی از 
ابزار های بازنمایی مفاهیم گوناگون، در شکل گیری 
نگرش نژادپرستی بسیار مؤثر است. ترجمه کتاب 
»رسانه، نژاد و بازنمایی« در بازار کتاب بهانه ای شد 
که درباره این موضوع با دکتر محمدمهدی وحیدی، 

مترجم این کتاب گفت وگو کنیم. 

آقای دکتر! نژادپرســتی در غرِب امروز   
نسبی گرایی  و  ادعای چندفرهنگی بودن  که 

فرهنگی دارد، چگونه توجیه پذیر است؟
واقعیت این اســت ما در جهاني زندگي مي کنیم 
که به نوعی تحت ســیطره »نمایش« قــرار دارد. 
خیلي چیزها آنچنان که وانمود مي شوند نیستند، 
اما آنچه در نهایت مورد پذیرش افکار عمومي قرار 
مي گیرد همان چیزي است که در ساحِت نمایش، 
به نحو باکیفیتي عرضه شــده اســت. امروز، دیگر 
براي آنکه بفهمیم نژادپرســتي به شکل شدیدش 
در کشــوري مثل ایاالت متحده وجــود دارد الزم 
نیســت به انجام پژوهش هاي موشکافانه و مفصل 
بپردازیــم. قتل سیاه پوســتان و بدرفتاري با آ ن ها 
یکي از جلوه هاي نژادپرســتي است که حاال سبب 
وقوع اعتراض های گســترده اي در ایاالت متحده 
شده است. وضع بســیاری از کشورهای دیگر هم 
بهتر نیست، اما بُروز آن در ایاالت متحده این روزها 
آشکارتر از همه جاست. عده اي مي دانند این مسئله 
از گذشــته هاي دور وجود داشته و موضوع تازه اي 
نیســت اما عده اي دیگر، در کشور ما و به خصوص 
در جهان سرمایه داري، از این اتفاق ها اظهار تعجب 
مي کنند. انگار توقع چنین چیزي را نداشــته اند. 
عمده این افراد تحت تأثیر آن چیزي قرار دارند که 
من نامش را مي گذارم نمایش یا وانمود رســانه اي؛ 
یعني تصویري که از جامعه ایاالت متحده به آن ها 
عرضه شده، چیزي ساختگي است که به آن ها مجال 
نمي دهد واقعیات را ببینند. این ساختگي بودن لزوماً 
برابر بــا ۱۰۰ درصد تقلبي بودن یا غیرواقعي بودن 
نیست. شاید تصاویري که آن ها دیده اند به گونه اي 
قاب بندي شــده اند که بسیاري از مسائل، خارج از 

قاب قرار گرفته اند یا شاید بعضي از تصاویر مثبت 
آن قدر مجال عرضه داشــته اند که تصاویر مقابل و 
ضدشان عمالً دیده نمي شوند. پس نژادپرستي را، 
گذشته از توجیهات سیاسي، اقتصادي و اجتماعي، 
مي توان به بهترین نحو از طریق رسانه ها توجیه کرد 
و رویش سرپوش گذاشت. به گمان من کار نخبگان 
حوزه رسانه مي تواند آشکار کردن این ابعاد پنهان 
باشد. روشنفکران و دانشگاهیان در حورزه رسانه باید 
روندهای پنهان را ببینند و آشکار کنند. یعنی پیش 
از آنکه کار به جای باریک بکشــد هشدار دهند و 
مخاطبان را بیدار کنند. نوعی سواد رسانه ای و درک 
انتقادی از رسانه ها باید به وجود بیاید؛ آن وقت است 
که می شود یک محصول رســانه ای را به درستی 
مصرف کرد. یعنی بخش های مفیدش را برداشت 
و بخش هــای مضرش را کنار گذاشــت؛ کاري که 
اِوِلین السلطاني در کتابش انجام داده، همین است.

بــا چــه روش آکادمیکی می تــوان با   
نژادپرستی به عنوان یک مفهوم درونی شده 

در گفتمان ایاالت متحده مقابله کرد؟
گفتمان رســانه ای در ایاالت متحده، به طور کلی 
گفتمان لیبرالیســم جدید اســت. ایاالت متحده 
مظهر این گفتمان است ولی تنها کشوری نیست 
که این گفتمان در آن غلبه دارد. باید این گفتمان را 
گفتمان غالب در جهان بدانیم و نژادپرستی نیز یکی 

از نمودهای آن است. منشأ این مسئله هم یک دولت 
یا یک جناح سیاسِی خاص نیست این گفتمان از 
ســوی شرکت های فراملی و بزرِگ رسانه ای ترویج 
می شود که مقر بسیاری از آن ها در ایاالت متحده 
است. ماجرا بیش از آنکه سیاسی باشد بُعد اقتصادی 
دارد و سیاســت هم به نوعــی در خدمت همین 
بُعد عمل می کند. رویکردهای نژادپرســتانه علیه 
گروه های خاص، به ویژه سیاه پوست ها یا مسلمانان 
در راستای تأمین اهدافی عمل می کنند که اغلب 
به لحاظ اقتصادی ســودمند هســتند. در پاسخ 
به پرسش شــما باید بگویم الزم است ابتدا معلوم 
شــود آیا نیازی به مقابله با این گفتمان هست یا 
نه. این معلوم شــدن هم باید در سطح عمومی در 
جهان اتفاق بیفتد. مردِم عــادی باید درک کنند 
چرا الزم است با این گفتمان مقابله شود. بعد الزم 
است گفتمان های جایگزین به نحو مناسبی مطرح 
و تبیین شوند. نباید فقط نقاط ضعف یک گفتمان را 
فهرست کنیم باید جایگزین های مناسب هم عرضه 
شوند. باید برنامه های رسانه اِی منطبق با گفتماِن 
جایگزین تولید شوند و این برنامه ها بتوانند بدون 
اتکا به تبلیغات و پروپاگاندای دولتی، مخاطب پیدا 
کنند. روش دیگِر مواجهه با این پدیده ها تألیِف آثار 
علمی و انتقادی است. نظریه های انتقادی اکنون در 
بســیاری از آثار پژوهشی به کار گرفته می شوند تا 
متون را ارزیابی و نقد کنند. البته مخاطِب این گونه 

تحصیلکرده  قشرهای  اغلب  آثار، 
هستند؛ بنابراین باز هم نیاز است 
نقدهــای مندرج در ایــن آثار به 
طور ســاده و برای عمــوم افراد 
مطرح و تبیین شــوند که این باز 
کارِ رسانه های عمومی است. البته 
کتاب هایی نظیِر »رســانه، نژاد و 
بازنمایی« با ارائه مثال های روشن 
از رسانه پرمخاطبی مثل تلویزیون، 
عرصه تحلیل را به فهم مخاطبان 

عمومی نزدیک تر می کنند.

معتقد ند حضور    عــده ای 
رنگین پوســت  کاراکترهای 
فیلم های  و  انیمیشــن ها  در 
سینمایی پایانی بر نژاد پرستی 
کتاب  نویســنده  نظر  است؛ 
»رســانه، نژاد و بازنمایی« در 

این زمینه چیست؟
نویســنده به طــور عمــده بــر 

بازنمایی های مسلمانان در رسانه ها در دوران پس 
از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تمرکز کرده و قالب های 
مختلف برنامه های تلویزیونی را به طور خاص مورد 
بررســی قرار می دهد؛ اما در مرورِ خود بر ســابقه 
نژادپرستی، عالوه بر مســلماناِن رنگین پوست، به 
سابقه تبعیِض نژادی، به خصوص علیه سیاه پوستان 
نیز اشاره می کند. درباره پرسش شما، نویسنده به 
طور روشن اشــاره می کند تنوع بازنمایي ها، حتي 
وفور شــخصیت هاي دوست داشــتني، به خودِي 
خود نشان دهنده پایان نژادپرستي نیست و مشکل 
کلیشه سازي نژادپرستانه را هم حل نمي کند. او با 
مروری بر تصاویــر همدالنه ای که در دهه های ۸۰ 
و ۹۰ میالدی از سیاه پوســتان در تلویزیون ایاالت 
متحده عرضه شــد و با قیــاس آن تصاویر با وضع 
بازنمایی های مثبت از مســلمانان می نویسد: »این 
بازنمایي هاي به ظاهر مثبت از عرب ها و مسلمانان، 
به شــکل گیری نوع تازه اي از نژادپرســتي کمک 
کرده که در سطح، چندفرهنگ گرایي و ضدیت با 
نژادپرســتي را بازتاب مي دهد اما به طور همزمان 
منطق ها و تأثیراتي را تولید مي کند که به سیاست ها 
و اَعمال نژادپرستانه مشروعیت مي بخشند«. تالش 

نویســنده، در 6 فصل این کتاب، 
تبیین چرایــی و چگونگی انجام 

این کار است. 

آیا آنچه را ادوارد ســعید   
در خصوص نگاه به شــرق و 
اسالم در تئوری شرق شناسی 
مطرح می کنــد می توان در 
خصوص  روایتی که از سیاهان 
به عنوان »دیگری« توســط 
سفیدپوســتان در رسانه ها 

ارائه می شود، مطرح کرد؟
گفتمــان  نقــد  ریشــه های 
شرق شناسانه و پسااستعماری را 
می شود به برخی از شخصیت ها 
مثِل فرانتس فانون، علی شریعتی 
بازگرداند،  آل احمــد  جــالل  و 
امــا این ادوارد ســعید بود که با 
مباحث پیوسته و نظام مند خود 
به کارهای قبلی غنا و انســجام 
علمی بخشید. ســعید در کتاب »شرق شناسی« 
نشــان مي دهد ادبیات و فرهنــگ غربي چگونه 
غیر خویش را به »دیگري« تبدیل کرد و شــرق 
چگونــه در این آثار ادبي و فرهنگي، مورد تحریف 
قرار گرفت. آثارِ ســعید همچنان راهنمای اصلی 
آن دسته از پژوهشگران حوزه های انسان شناسی، 
ادبیات، ارتباطات و مطالعات پسااستعماری است 
که می خواهند به نقــد بازنمایی هایی بپردازند که 
مرز هــای میان »ما« و »آن ها« را تعیین می کنند. 
مثالً یکــی از کارهای مهم در ایــن حوزه، کتاب 
»اســطوره ســفید« اثر رابرت یانگ است که در 
آن با رجوع به نظریات ســعید و ســایر محققان 
پسااستعماری، شــیوه تاریخ نگاری غربی را مورد 
ارزیابی و نقد قرار می دهد. بنابراین، از آنجا که یکی 
از »دیگری «های غرب در طول تاریخ، آفریقایی ها 
و آفریقایی تبارها بوده اند و متون رســانه ای به ویژه 
در ایاالت متحده، به شــیوه های مختلف آن ها را 
به شکل افرادی پَست و حقیر و نامتمدن بازنمایی 
کرده اند، می توانیم بگوییم یکی از عرصه های تحلیل 
پسااستعماری، نقد شیوه بازنمایی سیاه پوستان در 

رسانه های جریان اصلی است.

دکتر محمدمهدی وحیدی درباره بازنمایی مفهوم آپارتاید در رسانه ها می گوید

نژادپرسـتی و تأمین اهداف اقتـصادی

ما در جهاني زندگي 
مي کنیم که تحت 
سیطره »نمایش« 
قرار دارد. بسیاری 
از امور آنچنان که 
وانمود مي شوند 
نیستند، اما در نهایت 
نمایش باکیفیت 
 مورد پذیرش
 قرار مي گیرد 

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 1تیر 1399  29شوال 1441 21ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9273

گزارش

      صفحه 4

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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
ــماره 13996030800100392ـ  1399/02/26 هیئت اول/دوم موضوع  ــمی برابر رای ش ــند رس فاقد س
ــمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ــند رس ــاختمانهای فاقد س قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــمی  فرزند عباس  بشماره شناسنامه  ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا قاس
ــبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت  ــماره  ملی 0652747061 نس 7 صادره از بیرجندو ش
ــد از محل مالکیت رجبعلی مددی پور    ــمتی از پالک 1396ـ  اصلی بخش 2 بیرجن ــر مربع قس 96/80 مت
ــود در  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش ــت . لذا ب محرزگردیده اس
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
ــید،ظرف مدت یک ماه از  ــلیم و پس از اخذ رس اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس
ــت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای  ــلیم اعتراض،دادخواس تاریخ تس

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901810
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/13                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/1                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس

ــند رسمی و  ــاختمان های فاقد س ــه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و س ــتور مواد یک و س  نظر به دس
ــتقر در اداره ثبت  ــاده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس م
ــت جهت اطالع عموم به شرح  ــیدگی و رای آن صادر گردیده اس ــهر فردوس مورد رس ــناد و امالک ش اس

ذیل اگهی می شود :
خانم طاهره صدوقی فرزند حسین ، نسبت به ششدانگ یه یک باب منزل مسکونی ، به مساحت کل 300 
ــداله غالمرضا نژاد ، از پالک 4115 فرعی از 1 ـ اصلی بخش یک  ــطه از آقای اس متر مربع انتقالی بالواس

فردوس ـ محل وقوع ملک شهرستان فردوس ـ بلوار بعثت ـ خیابان بعثت 6 ـ پالک 36 
ــاختمان های فاقد سند رسمی این آگهی   به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی  ــبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه  ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضی داش نفع ,  نس
ــلیم اعتراض به  ــید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی  ــرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس ــت ظ اداره ثب
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم 

ــود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی  ــی دادگاه خواهد ب قطع
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901851
تاریخ انتشار نوبت اول:   17/ 1399/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/01

محمود جهانی مهر   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــاختمانهای فاقد  ــتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س ــر نظر به دس  حوزه ثبتی رامس
ــند رسمی مصوب 1390,9,20 ، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر  س
ــیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده  ــر مورد رس در واحد ثبتی رامس
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع درنیاسته پالک اصلی 13 بخش 
5 614 فرعی مجزی شده از قطعه 53 تفکیکی مجتبی پورشمسیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 302,50 مترمربع خریداری مع الواسطه ازدولت نیاستی مالک رسمی 
ــند رسمی و ماده  ــاختمانهای فاقد س . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار 
ــتاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  ــهرها منتشر و در روس در ش
ــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق  ــته باشند باید از تاریخ انتش ــده اعتراض داش به آرای اعالم ش
ــید اخذ نمایند . معترض  ــلیم و رس ــا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس ــل ت در مح
ــت به دادگاه عمومی محل نماید و  ــلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس باید ظرف یک ماه از تاریخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه  گواهی تقدیم دادخواس
ــت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم  حکم قطعی دادگاه اس
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ــت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در  ــت . بدیهی اس ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس س
ــده ، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم  ــمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش مورد قس
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
ــبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید  ــاند و نس عموم می رس

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9902499
م الف: 19901877

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,04,01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,04,17 

حسن صالحی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر

برگ سبز وسند کمپانی وکارت خودروی سواری سمند 
زرد رنگ)تاکس���ی( م���دل 1384 ب���ه ش���ماره انتظامی 
79 – 894 ع 11 وش���ماره موت���ور 12484073543 
وش���ماره شاس���ی 14518800 متعلق به محمد کاظم
 لطف���ی فرد مفق���ود گردی���ده وازدرجه اعتبار س���اقط
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برگ س���بز خودروی 206 مدل 1385 رنگ خاکستری 
به ش���ماره انتظامی 916د22 ایران 12  ش���ماره موتور 
ب���ه   10827802 شاس���ی  ش���ماره  و   13084020133
مالکیت س���لوی برهم���ت مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ کمپانی وبرگ سبزنوع سواری سیستم سپندتیپ 
پی ک���ی  نام مالك:سیدمحس���ن قاآنی ابوس���عیدی 
شاس���ي  ش���ماره    M13467321  : موت���ور  ش���ماره 
PSW68H2011653 شماره پالك :36ایران918ص64 
م���دل 82 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
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اصل برگ س���بز خ���ودروی پژو405 م���دل 1383 رنگ 
ب���ژ متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 235ب65 ایران 
12  ش���ماره موتور 12483100766 و ش���ماره شاس���ی 
83046474 به مالکیت س���ید حسین برکاتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند وبرگ س���بز خودرو وانت پیکان به رنگ س���فید 
ش���یری به ش���ماره انتظامی 79 – 128 د 64 وشماره  
وش���ماره   NAAA 46  AA  4  BG  181678 شاس���ی 
موت���ور11490003792 به مالکیت محم���د مهدی پور 
مفق���ود گردی���ده وازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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 س�ازمان همیاری شهرداری های اس�تان یزد در نظردارد نسبت به 
فروش امالک خود با  کاربری های مس�کونی ،تجاری و خدماتی درس�طح 
ش�هریزد ،زارچ و دهشیرشهرس�تان تف�ت   ازطریق مزایده و با ش�رایط نقد 

واقساط اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند بمنظورش�رکت درمزایده وکسب اطالعات بیشترجهت 
دریافت و تحویل  اس�ناد از تاری�خ 1399/04/01 لغایت  1399/04/10 به  
دفترامالک س�ازمان مراجعه و یا  با ش�ماره تلفن ه�ای 38222701 داخلی 

242-248 تماس حاصل نمایند. 

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول( نوبت اول

س��ازمان همیاری ش��هرداریهای اس��تان یزد

 ش�رکت داروس�ازی ثامن در نظر دارد ضایع��ات متفرقه خ��ود را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برس��اند. متقاضی��ان می توانند جهت ش��رکت در مزایده و دریافت 
  www.samenco.com فرم های مربوطه به سایت ش��رکت داروسازی ثامن به آدرس
مراجعه نمایند. مهلت تحویل پیش��نهادات در پاکت ممهور ش��ده و دربس��ته تا پایان 

وقت اداری دوشنبه 1399/4/9 می باشد.
تلفن شرکت در مشهد: 051-35000111 ,ع

99
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»آگهی مزایده«

سمنان  کاوه  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 6902 و شناسه 

ملی 10480137377

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1399,03,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد 
 ، قبیل چک  از  اوراق شرکت  و  آور  تعهد  و  بهادار 
امضای  با  قرارداد و عقود اسالمی  بروات و  و  سفته 
هیئت  )رئیس  مجد  فراهانی  علی  آقای  منفرد 
اداری  امور  سایر  و  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره( 
مجد  فراهانی  علی  آقای  منفرد  امضای  با  عادی  و 
نژاد  کریم  وحید  آقای  یا  مدیره(  هیئت  )رئیس 
مهر  با  همراه  مدیرعامل(  و  مدیره  هیئت  )عضو 

شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )883962(

,ع
99
02
45
2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )883963(

آگهی تغییرات شرکت ساختمان پارس اعتماد کومش سهامی خاص به شماره ثبت 6983 و شناسه ملی 10480138290

ملی  کد  به  آبادی  قدیر  نصیری  محمدجالل  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,26 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
2032169991 به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نو به کد ملی 4560067341 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای علیرضا 
مطهری نژاد به کد ملی 4569556604 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس مطهری نژاد به کد ملی 5309812369 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
مجتبی اعتمادی به کد ملی 4568767970 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق شرکت از 
قبیل چک ، سفته و بروات و قرارداد و عقود اسالمی با امضای مشترک علیرضا مطهری نژاد )رئیس هیئت مدیره( و مجتبی اعتمادی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( 

همراه با مهر شرکت و سایر امور اداری و عادی با امضای منفرد مجتبی اعتمادی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 

,ع
99
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45
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دادخواه  حقوقی  موسسه  تغییرات  آگهی   
شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  بنیان  حکیم 
ثبت 274 و شناسه ملی 14007043454

 به استناد صورتجلسه درخواست مدیر 
 187 ماده  )موضوع  حقوقی  موسسه 
برنامه سوم توسعه( مورخ 1399,02,31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ارتقاء پایه 
پروانه وکالت از دو به پایه یک و مدت 
آن از محدود به نامحدود تایید گردید .
مرجع  سمنان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
گرمسار  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)883964(

,ع
99
02
45
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 آگهی تغییرات شرکت پادیز بام کویر شرکت 
و   52074 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14004286622

سالیانه  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,02,27 مورخ 
-احمد غفوری به شماره ملی 0901668419 محمد 
جوادی به شماره ملی 0890320561 .نسیبه جوادی 
به شماره ملی 0941671534به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای 
محمود اسماعیل پور به شماره ملی 0638699721 
خطیب  زهرا  خانم  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
بازرس  سمت  به   0933734948 ملی  شماره  به 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885105(

,ع
99
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت فرآوری خوراک دام جوانه 

رویش شرق  )سهامی خاص( به
 شماره ثبت 36019  )نوبت اول(

کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت مذکور دعوت  از 
می ش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق اصالتا و 
ی��ا وکالت��ا ش��رکت نمایند. زم��ان برگ��زاری مجمع: 
ساعت 18 روز دوش��نبه 1399/4/16 مکان : میدان 
راهنمای��ی – س��اختمان مدیری��ت جه��اد کش��اورزی 

مشهد – دفتر شرکت اندیشه رویش .
دستورجلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره 
2-استماع گزارش بازرس و طرح و تصویب ترازنامه 

و صورت های مالی سال های 1396 و 1397 و1398
3-تصویب بودجه سال 99 

4-انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره ب��رای مدت دو س��ال و 
بازرس برای مدت یک سال

5- تعیین خط مشی و برنامه آتی شرکت 
6-تعیی��ن ح��ق حض��ور در جلس��ه و پ��اداش هیئت 

مدیره و حق الزحمه بازرس
درج  جه��ت  کثیراالنتش��ار  روزنام��ه  تعیی��ن   -7

آگهی های شرکت 
8-ط��رح و تصویب س��ایر م��واردی ک��ه در صالحیت 

مجمع عمومی عادی می باشد . 
داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
بایس��تی قبل از برگزاری مجمع عمومی آمادگی خود 

را جهت شرکت در انتخابات اعالم نمایند.
 هیئت مدیره شرکت فرآوری خوراک دام جوانه 

رویش شرق )سهامی خاص(  

ع 9
90
24
98

آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت بازرگانی پدیده پارسیان 

توس )سهامی خاص( به شماره ثبت 19760 
و شناسه ملی 10380352812

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
و ی��ا نماین��دگان قانونی آنان دع��وت به عمل 
میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
ک��ه رأس س��اعت  10:00 صب��ح روز  ش��رکت 
پنجش��نبه مورخ 1399/04/12 در محل شرکت 
پدیده پارس��یان توس واقع در ش��هر شاندیز 
نبش ولیعصر 11 تشکیل خواهد شد، حضور به 

هم رسانند. 
دستور جلسه:

1. اس��تماع گزارش هیأت مدی��ره در خصوص 
عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.

ب��ازرس  و  حس��ابرس  گ��زارش  اس��تماع   .2
قانونی در مورد عملکرد س��ال مالی منتهی به 

.1398/12/29
3. بررس��ی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب 
ترازنام��ه و ص��ورت س��ود و زیان س��ال مالی 

منتهی به 1398/12/29.
4. انتخاب حس��ابرس و ب��ازرس قانوني برای 

سال مالی منتهی به 1399/12/30.
5. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

6. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 
عادی سالیانه می باشد.

ع هیئت مدیره  9
90
25
27
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امت اسالمی به سیره و روش امام خمینیw اقتدا کنند حوزه: آیت اهلل جعفر سبحانی در پیامی به همایش ساالنه بزرگداشت امام خمینی)ره( در نجف اشرف، از امت اسالمی به ویژه علما و فضال خواست 
به سیره و روش امام خمینی)ره( اقتدا کنند و از آثار و اخالق ایشان بهره ببرند. وی در این پیام، امام خمینی)ره( را مردی دانست که عمرش را برای اسالم و دفاع از کرامت و عزت آن صرف و غیرت و شجاعت دینی 

را در جامعه اسالمی احیا کرد تا در برابر دشمن ستمگر، غرب و اتباعش یکدست شوند.

 برگزاری نشست ©
»واکاوی توریسم معنوی در تراث فقهی شیعه«

حوزه: نشست علمی »واکاوی توریســم معنوی در تراث فقهی شیعه« به همت 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه برگزار می شود. این نشست علمی 
که سخنران آن حجت االسالم دکتر احمد مبلغی است، روز دوشنبه ۲ تیر از ساعت 
۱۱:۳۰ الی ۱۳ در ساختمان پردیس مؤسسه فتوح اندیشه به نشانی »قم، پردیسان، 

بولوار شهروند، خیابان البرز، کوچه ۱، پالک ۶« برگزار خواهد شد.

همایش سراسری »گام دوم تبلیغ« برگزار می شود©
مهر: همایش سراسری گام دوم تبلیغ و تقدیر از ۷۲ تن از مجاهدان عرصه های 
تبلیغ اجتماعی و جهاد روایت به همت سازمان تبلیغات اسالمی برگزار می شود. 
محورهای این همایش عبارتند از: تبلیغ اسالم ناب، مردمی سازی تبلیغ، الگوی 
تحول در تبلیغ، الگوی حکمرانی فرهنگی انقالب اســالمی و الگوی پیشــرفت 
انقالب اســالمی در قرن پانزدهم. این همایش همزمان با روز ملی تبلیغ، امروز 
اول تیرماه ۹۹ از ساعت ۹ صبح در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار می شود.

 نخستین همایش ملی قرآن و روان شناسی ©
به صورت مجازی برگزار می شود

مهر: نخستین همایش ملی قرآن و روان شناسی در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ تیرماه 
به صورت مجازی برگزار خواهد شــد. این همایش که مقرر بود به صورت حضوری 
در اول تیرماه برگزار شود، به دلیل شرایط اجتماعی پیش آمده به صورت مجازی 

برگزار می شود.
۳۵۰ پژوهش در قالب مقاله و پوســتر علمی به دبیرخانه این همایش ارســال 
شــده است که شورای داوری همایش، ۱۲۸ مقاله را به صورت قطعی پذیرفته 
و به صورت شــفاهی یا پوستر در روزهای همایش ارائه خواهد شد. چکیده این 
مقاالت در پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC(  نمایه خواهد شد و اصل 

مقاالت نیز در کتابچه مقاالت همایش قرآن و روان شناسی منتشر می شود.
محورهای همایش بدین قرار است: روش شناسی پژوهش های قرآنی، انسان شناسی 
از منظر قرآن کریم و روایات، رشــد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات، مسائل 
اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات، آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات، 
سالمت از منظر قرآن کریم و روایات، مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات، 
تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات، زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم 
و روایات، رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات، رسانه و ارتباطات از منظر قرآن 

کریم و روایات و شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات.
گفتنی است، اطالعات بیشتر در خصوص برنامه همایش، فهرست داوران، هیئت رئیسه 

همایش و کمیته اجرایی در تارنمای همایش به نشانی qpsy.ir  قابل مشاهده است.

کتاب »اخبار)مدنی( سیره نبوی در صحیحین« منتشر شد©
شبستان: کتاب »اخبار)مدنی( ســیره نبوی در صحیحین متون تاریخی سه 
قرن نخست هجری« به قلم حسین مرادی نسب و محمدامین ایزانلو و به همت 

پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. 
این کتاب براســاس دو کتــاب حدیثی 
معتبر نزد اهل ســنت )صحیح بخاری و 
صحیح مســلم( و متون تاریخی سه قرن 
نخست هجری پایه گذاری شده است. در 
شــرح این کتاب آمده است: صحیحین 
پــس از قرآن، نزد اهل  ســنت از جایگاه 
رفیعی برخوردار و مورد توجه آنان است. 
در این دو کتاب حدیثی و منابع تاریخی 
اخباری دربــاره پیامبر اعظم)ص( وجود 
دارد که با ساحت قدسی آن حضرت در 

تضاد است.

 معارف   برنامه تلویزیونی »دستخط« جمعه 
گذشــته میزبان حجت االسالم والمسلمین 
محمدجواد فاضل لنکرانی، اســتاد سطوح 
عالی و عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( و فرزند 
مرجع فقید، آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی بود. 
در ادامه گزیده ای کوتاه از این گفت وگو را به 

نقل از خبرگزاری فارس می خوانید.

حوزه پس از انقالب قابل مقایسه با »
حوزه پیش از انقالب نیست

اگر بخواهیم قضاوت منصفانه داشته باشیم 
حوزه پس از انقالب قابل مقایســه با حوزه 
پیــش از انقالب نیســت. از چــه نظر قابل 
مقایسه نیســت؟ از این نظر که دامنه علوم 
در این حوزه بسیار توسعه یافته است. پیش 
از انقالب اگر یک یا دو جلســه درس تفسیر 
در حوزه داشــتیم که از یکی دو جلسه فراتر 
نمی رفت، اما اکنون بیش از ۵۰ جلسه تفسیر 
و شاید بیشتر داشــته باشیم. ما در پیش از 
انقالب مراکز تحقیقی در حوزه نداشــتیم، 
مراکز پژوهشی در حوزه نداشتیم؛ پژوهش ها 
همه شخصی بود، پژوهش های گروهی نبود. 
اکنون روزی نیســت مسائل جدید فقهی به 
حوزه عرضه نشود. از ناحیه پزشکان، از ناحیه 
امنیت، از ناحیه فقه اجتماعی، از ناحیه فقه 
حکومتی، فقه سیاســی و غیره مســئله ای 
نیســت که به حوزه ارجاع داده شده باشد و 
از حوزه مطالبه شده باشد و حوزه پاسخ نداده 
باشد. یک مطلب را نمی توانم بگذرم و اینکه 
در مباحث اجتهادی، آن هم نه همه موارد، 
اما بخشی از بدنه حوزه، حوصله اجتهادی که 

علمای قدیم داشتند، ندارد.
نمی توانند وقــت بگذارنــد. گرفتاری ها در 
زمان قدیم خیلی کمتر از حاال بود. در زمان 
قدیم روحانیت یک مسئولیت درس، امامت 
جماعت و یک منبر و تبلیغ داشــت. امروز 
روحانیت ما در متن جامعه است؛ فرض کنید 
یک ُمالیی که ممکن است به اجتهاد رسیده 
باشــد، آن قدر خودش را موظف می داند در 
حرکت های اجتماعی همراه مردم باشد، در 

حرکت های سیاسی به اعتقادی که دارد، نه به 
کار دستوری، در صحنه های سیاسی حضور 
داشته باشد... با این همه توسعه مسائل، مجال 
برای اینکه کسی بنشیند تحقیقات عمیقی 
که قبالً انجام می شــد را انجام دهد، کمتر 

است؛ نمی خواهم بگویم نیست.

 نمی توانید شبهه را حل کنید»
 به اهل آن مراجعه کنید

متأســفانه در داخل کشــور مــا برخی از 
خودی هــای ما چون قدرت حــل برخی از 
شبهه ها و اشــکال ها را در صحنه بین الملل 
نداشته اند، به راحتی می گویند باید این احکام 
را جمع کنیم و احکام دیگری بیاوریم و این 
درد بسیار بزرگی اســت. ما می گوییم شما 
قدرت نداشتید شبهه را حل کنید به اهل آن 
مراجعه کنیــد. اینکه دیه زن نصف دیه مرد 
و شــهادت زن و حجاب زن و این ها مطرح 
می شــود، تماماً بیان های دقیق قابل قبول 
عقال را دارد. منتها ایــن بیان ها برای مردم 
به درستی ذکر نشــده است. خود زن ها هم 
خبر ندارند و اگــر زن ها این بیان ها را کامل 
متوجه شــوند کامالً می پذیرند. عدالت باید 
اجرا شــود اما برخی امور است که از مخزن 
عدالت خارج اســت. مثــالً اکنون من اینجا 
نشستم و شما آنجا نشسته اید؛ اینکه بگویم 
شما عدالت را رعایت نکرده اید و باید من آنجا 
بنشینم. اگر من آنجا بنشینم و شما هم اینجا 

بنشینید باز همین اشکال وجود دارد. این یک 
مسئله ای است که بر اساس نظم و حکمت و 
هدف دیگری است. شما در خانه خودتان یک 
قســمتی را اتاق خواب قرار می دهید. اگر به 
عنوان مهندس از شما بپرسند شما عدالت را 
رعایت می کنید؟ می گویید خیر؛ من نیازهای 
خــود را برطرف می کنــم. می بینم نیاز من 
چیست. اکنون این جریمه هایی که راهنمایی 
و رانندگــی می کند، آیا می توانیم بگوییم بر 
اساس عدالت انجام می دهند که اگر از چراغ 
قرمز گذشتید این میزان و اگر فالن تخلف را 
انجام دادید، این میزان است و با هم مقایسه 
کنیم و بگوییم عدالت رعایت نشده است. نه، 
این قانون است. بحث مفصلی دارد. به برخی 
که منکر شدند مکرر پیغام دادیم که بیایید 
حرف بزنیم و حاضر به صحبت کردن نیستند.

 تنها فقیه می تواند »
بدعت را تشخیص بدهد

یکــی از آثار اجتهاد تشــخیص بدعت ها و 
انحراف هاســت. تنها کســی کــه می تواند 
تشخیص بدهد فالن کار بدعت است یا خیر، 
فقیه است. این پدری که با قساوت قلب دختر 
خودش را به قتل رسانده، همه را جریحه دار 
کرد، یعنی انسان نمی تواند این خبر را بشنود 
و اشــکش جاری نشود، انگشت اشکال را به 
ســمت این می آورند که فقیه گفته پدر اگر 
فرزند را بکشــد، قصاص نمی شود. بله، فقه 

گفته اســت، اما کنار این چند مطلب دیگر 
هم داریم. فقیه اگر دید کســی از حکمی از 
احکام اسالم سوءاستفاده می کند، می تواند 
دســتور مجازات او را بدهــد. فقیه می تواند 
بگوید نمی تــوان قصاص کرد، ولی به عنوان 
اینکه فتنه ای را انجام داد و از این حکم خدا 
سوءاستفاده کرد... یعنی اساساً سوءاستفاده از 
حکم خدا مسئله ای است که فقیه باید نظارت 

کند ولو حکم مسلم روشن باشد.
امام)ره( هم بر این تأکید داشتند؛ 
تنها شــخصی که می تواند جلو 
اســتبداد، بی عدالتــی و ظلم را 
بگیرد، فقیه اســت. این خاطره 
را بیــان کنم که اســناد آن هم 
 در مرکــز فقهی موجود اســت. 
۱۵-۱۰ نفر از مسکو به مالقات 

مــن در مرکز فقهــی ائمه 
اطهار)ع( در قم آمده بودند. 
پیرمردانــی در ایــن جمع 
بودند. مسئول آن ها می گفت 
تقریباً این ها اتاق فکر پوتین 
هستند. آن ها گفتند ما تمام 
حکومت ها را بررسی کردیم 
و بــه این نتیجه رســیدیم 
قوی تریــن، مطمئن تریــن 
حکومت،  منطقی تریــن  و 
حکومتی است که فقیه در 
رأس آن باشد. فقیه در رأس 
این مملکت است که امروز 

این اقتــدار وجود دارد و نفتکش های ما این 
همه راه را طی می کنند و به ونزوئال می روند.

گاهی اوقــات می گویند حوزه اکنون مثل 
حوزه ۴۰ سال پیش است، ۴۰ سال پیش 
چیزی به نام »فقه امنیت« داشــتیم؟ فقه 
مقاومت داشتیم؟ فقه کودک داشتیم؟ فقه 
زنان داشــتیم؟ چرا همین طور بی انصافی 
می کنید و حوزه را در هجمه قرار می دهید؟ 
متأســفانه هجمه این ها از رســانه پخش 
می شــود اما ما برای پاسخ جایی را نداریم، 
دعوت نمی شویم که درباره این مسائل دفاع 

کنید. 

گزیده ای از گفت وگوی حجت االسالم والمسلمین فاضل لنکرانی با برنامه تلویزیونی »دستخط«

فقط فقیه می تواند جلو بی عدالتی و ظلم را بگیرد

فقیه در رأس این 
مملکت است که 
امروز این اقتدار 

وجود دارد و 
نفتکش های ما 
این همه راه را 

طی می کنند و به 
ونزوئال می روند

بــــــرش

کافی است دو رکعت نماز ©
درست بخوانید...

مهر: آیت اهلل محمدعلی جاودان در جلســه 
هفتگی درس اخالق خود که به صورت مجازی 
در حسینیه مرحوم شیخ مرتضی زاهد برگزار 
شد، با اشــاره به آیات ۴ تا ۶ سوره تین اظهار 
کرد: کســی که به راحتــی دروغ می گوید، به 
راحتی حســادت او را می کشد، یا اینکه بخل 
نمی گذارد نفس بکشــد؛ چنین افرادی طبق 
ْرِک اْلَْســَفِل« است. اگر از  آیه قرآن یک »الَدّ
این ها انسان نجات یافت حاال فرصت است که از 
درکات به درجات برسد؛ راه نجات از درکات و 
صعود به درجات را قرآن بیان کرده و می فرماید: 
الَِحاِت َفلَُهْم أَْجٌر َغیُر  »إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ

َمْمُنوٍن«.
وی همچنین گناه را عامل حضور نداشتن قلب 
در نماز دانســت و گفت: شما نماز را که شروع 
می کنید »بســم اهلل الرحمــن الرحیم« را که 
می گویید مثل اینکه اصالً نگفتید، این به خاطر 
مشکالت درونی شماست و اگر گناه کنید و به 
گناه هم عادت کرده باشید، دیگر اصالً متوجه 
نماز خواندن نخواهید بود به خصوص اگر گناه 
اعتیادی داشته باشید؛ مثل اینکه معتاد به نگاه 
کردن به نامحرم باشید که این خیلی خطرناک 
اســت و اصالً نمی توانید در نماز تمرکز داشته 
باشید. اما کسی که از صبح تا شب گناه نمی کند 
اما خیاالتی از گذشته در ذهن او وجود دارد این 

خیاالت موقع نماز سراغ او می آید.
این استاد اخالق افزود: نماز، گرانقیمت است و 
انسان می تواند با دو رکعت نماز درست و صحیح 
بهشت را بخرد و بهشت بر انسان واجب می شود، 
نه اینکه تمام عمر همین طور بی حضور و فقط 
برای ادای تکلیف نماز بخوانید، کافی است دو 
رکعت نماز درســت بخوانید؛ بهشت را به شما 

می دهند.
آیت اهلل جاودان اظهار کرد: متأســفانه برخی 
همین طور به زندگی عادی خود عادت کرده اند، 
هر روز هم این زندگی عادی را ادامه می دهند، 
مثالً سر وقت فالن غذا را می خورند و استراحت 
می کنند و بعد مثالً حرف می زنند و تلویزیون 
نــگاه می کنند و خیلی عــادی و بدون اصالح 
نفس و کسب معنویت زندگی می کنند، چنین 
زندگی عادی هرگز آدمی را به نمازی که بهای 

آن بهشت است، نمی رساند.
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اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك بهار
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي

 آگهی 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 ۱۳99۶۰۳2۶۰۰۷۰۰۰22۱ مورخه ۱۳99/2/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن عظیمی موفق فرزند نصراله  به شماره شناسنامه ۱5 صادره از بهار دراعیانی شش 
دانگ یك باب خانه کلنگی به مساحت ۱2۷/۳9 متر مربع پالك ۱۱۰۳۰ فرعي از ۱2۴2 فرعی از ۱۳9 اصلی واقع 
در بهار بخش چهارهمدان خریداری برابر قولنامه عادی از عنایت اله رجبی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاس نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف ۱5۳( آ-99۰25۰۱
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳99/۴/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۴/۱۶
رئیس ثبت اسناد و امالك بهار - هادی یونسی عطوف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول  )اسناد رهنی( کالسه 9601093
به موجب اجرائی کالسه فوق له بانك کشاورزی بهاروعلیه شرکت تعاونی شکوه سپیداروآقای ولی ا... سیفی )راهن( 
ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی نیمه محصور به انضمام اشجار مغروسه در آن به مساحت ۱5۷۴8/۶۰ متر مربع 
پالك و باقیمانده وس��یصد وهفتاد وهش��ت فرعی مجزی ش��ده از یك اصلی واقع درحومه، بخش سه ، همدان که 
درراستای استاندارد سازی به پالك بیست وهفت هزارویکصد وبیست وچهارفرعی ازیك اصلی تبدیل شده است ذیل 
ثبت ۱55 صفحه 8۳۱ دفتراول به ش��ماره چایی 2۱۱۰۰۷ به نام آقای ولی اله س��یفی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم شده است. و نشانی مورد وثیقه عبارت است ازهمدان اراضی روستای حیدره با حدود مشخصات اربعه ذیل : 
شماال: بطول )2۴ /۱۶( شانزده متروبیست وچهارسانتیمتر به شاه جوی دیزج شرقا :اول  بطول)29 / ۴5 ( چهل و 
پنج متر و بیست ونه سانتیمتر مرزدوم در ۷ ضلع به صورت خطوط شکسته به طولهای)۴/98( چهارمتر ونود وهشت 
سانتیمتر و ) ۴۶ / ۴ ( چهارمتروچهل وشش سانتیمتر و )۱5/۳9( پانزده متر وسی ونه سانتیمتر )۴۰/ 2۳ ( بیست 
وسه متر وچهل سانتیمتر و) 2۳/۶8( بیست و سه متروشصت وهشت سانتیمتر)۳۴/۳۳( سی وچهار متر وسی وسه  
سانتیمتر و ) 9۰ / 29 ( بیست و نه مترو نود سانتیمتر دیواریست به زمین شماره سیصد و هشتاد و دو فرعی حد 

فاصل جوی مشهور به زق براست.
جنوبا : درسه قسمت اول دیواریست بطول )۱۰ / 5۷( پنجاه وهفت متر وده سانتیمتر به زمین پالك شماره سیصد 
و هش��تاد وس��ه فرعی حدفاصل جوی مورد ثبت است دوم بطول ) 82 / 22 ( بیست و دومتروهشتاد و دوسانتیمتر 
به زمین پالك ش��ماره س��یصد وهشتاد ویك فرعی حد فاصل جوی مورد ثبت است .س��وم بطول )88 / ۳۰( سی 
متروهشتاد وهشت سانتیمتر به زمین پالك شماره سیصد و هشتاد  ویك فرعی حد فاصل جوی مورد ثبت است. غربا 
: در چهار قسمت اول قوس بطول ) 5۳ / ۴8 ( چهل و هشت متر وپنجاه وسه سانتیمتر به جاده حیدره به همدان دوم 
قوس بطول )۶۷/۶۴( شصت وهفت متروشصت وچهار سانتیمتر به جاده حیدره به همدان سوم قوس بطول ) ۴2/9۰( 
چهل ودومتر نود سانتیمتربه جاده حیدره به همدان چهارم بطول )۶۶ / ۴۴( چهل وچهارمتروشصت وشش سانتیمتر 
به جاده حیدره به همدان و برابر اس��ناد رهنی )2۶۷5۶۱- ۱۳89/۱۱/۱۱و 28۱959- ۱۳9۴/۱2/2۶ دفتر خانه 5 
دررهن بانك کش��اورزی بهار قرارداردو طبق نظرمورخه ۱۳98/۶/2 کارش��ناس رسمی به مبلغ 59/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )پنجاه ونه میلیارد وهفتصد وشصت میلیون ریال( ارزیابی شده که قسمتی ازآن بصورت تاالرنیمه تمام ساخته 
ش��ده به مس��احت تقریبی 5۶5 مترمربع بوده و دارای دیوارکشی بصورت نیمه تمام دراطراف محوطه میباشد. بجز 
حد جاده و قسمتی ازحد جنوبی فضای آشپزخانه سرد وگرم به مساحت تقریبی ۱۶5 متر مربع تکمیل شده وفضای 
تاالر به مساحت تقریبی ۴۰۰ مترمربع بصورت اسکلت فاقد نازك کاری میباشد که بعلت عدم انجام تعهد پالك فوق 
ازس��اعت 9 الی ۱2 روز یکشنبه مورخ ۱۳99/۴/۱5 دراداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع درخ سعیدیه باال اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان همدان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 59/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ )پنجاه 
ونه میلیارد وهفتصدوشصت میلیون ریال( ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود.شرکت 
درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار با نماینده قانونی 
اودرجلسه مزایده است ، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روزازتاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد، الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب ویا حق اش��تراك و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برن��ده مزایده اس��ت و نیزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه ه��ای فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

روزاداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف 292( آ-99۰25۰2
تاریخ انتشار: ۱۳99/۴/۱

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

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

برابر راي شماره 99/2۷۰مورخ ۱9 /۰۳/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي آقای داریوش 
کرمی  فرزند عیسی  بشماره شناسنامه  ۴۳2صادره ازاسدآباد درششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
95525/2۱ متر مربع در قسمتي از پالك ۱/۱ اصلی خسروآباد واقع دراسدآباد اراضی خسروآباد خریداري با واسطه از 
مالکان رسمي آقایان عیسی کرمی و اهلل یار کرمی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9۰( آ-99۰25۱۱
تاریخ انتشار اول : ۱۳99,۴,۱               تاریخ انتشار دوم  ۱۳99,۴,۱۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9807298
به موجب پرونده اجرایی کالسه 98۰۷298 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم ناهید فخرائی باستناد سند 
ازدواج شماره ۱۳۷۶/2/۱۴- ۳۱۴۱ تنظیمی دفتر ازدواج شماره 2۱ شهر مشهد جهت وصول تعداد 2۰۰ عدد سکه 
تمام بهار آزادی علیه وراث مرحوم محمد هوشور فیض آبادی )سامان هوشورفیض آبادی و سجاد هوشورفیض آبادی 
و حسن هوشورفیض آبادی و فاطمه سلطان عرفانی رجبی( اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه 
حس��ب درخواست بستانکار وارده به ش��ماره ۱۳98/9/2۷- 52۷9۴ شش دانگ پالك ثبتی ۳۳885 فرعی از 2۳2 
اصلی بخش 9 مش��هد ملکی مدیون بازداش��ت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری پالك ثبتی فوق واقع 
در مش��هد خیابان امام خمینی ۶2 پالك ۱۱5 یك باب مغازه تجاری بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه 
کارشناس��ی به شماره وارده 9۷82- ۱۳98/۱2/۱۱ به شرح ذیل به استحضار می رساند: ساختمان با نمای خارجی 
شیشه سیکوریت و درب و پنجره از جنس سیکوریت و دارای امتیاز آب برق تلفن و گاز شهری با مشخصات اسکلت 

دیوار باربر و با پوشش سقف سازه ای بنا گردیده است.
مساحت زیربنای اعیانی شامل: یك باب مغازه مفتوح مجموعاً برابر حدود ۱۴ مترمربع می باشد. فلذا معطوف به معاینه 
کامل از محل بررس��ی مش��خصات ملك و توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی ملك و چگونگی استقرار مختصات 
ساخت شرایط اقتصادی روز در امالك تجاری متعلقات موجود و با در نظر گرفتن جمیع جهات و مقایسه با امالك 
مش��ابه در محل و ش��رایط روز معامالت تمامت ملك فوق به مبلغ ۱/2۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و بیست و 

هفت میلیون تومان تعیین ارزش و پیشنهاد می گردد
حدود اربعه: شماالً: دیواریست به صحن حیاط شرقاً: دیواریست به صحن حیاط جنوباً درب و دیواریست به خیابان 

غرباً دیوار به دیوار اعیان مجاور 
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار ششدانگ پالك ثبتی در قبال مبلغ ۱/2۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مزایده 
خواهد ش��د ضمناً مبلغ 5۰/8۰۰/۰۰۰ ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ ۶۳/5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که طبق 
تبصره ماده ۱2۱ آیین نامه اجرا بعهده برنده مزایده می باشد و مزایده به مقدار فوق از مبلغ ۱/2۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر در روز شنبه مورخه ۱۳99/۴/۱۴ در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب 
و یا حق اش��تراك و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن ها 
معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام 
خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد. همچنین شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در 

جلسه مزایده الزامی است. تاریخ انتشار: ۱۳99/۴/۱     آ- 99۰2۴۰۱    م.الف 99۰2۴۰۱

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9806419
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 98۰۶۴۱9 خانم فائزه اس��داللهی نام پدر: جعف��ر تاریخ تولد: ۱۳۶9/۰9/2۳ 
ش��ماره ملی: ۰92۱۱۴۶۱59 شماره شناسنامه: ۰92۱۱۴۶۱59 به استناد سند ازدواج: شماره سند: ۳۰۳2۴، 
تاریخ س��ند: ۱۳8۷/۰۱/۰۷ دفترخانه ازدواج ش��ماره ۳۳ و طالق ش��ماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
اجرائی��ه ای جهت وصول مهریه به تعداد یکصد و پنجاه س��که طالی کامل بهار آزادی بانضمام یك س��فر حج 
عم��ره علیه: آقای علیرضا صالوری نام پدر: غالمحیدر تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰8/2۳ ش��ماره ملی: ۰9۴29۳۷۷۱۶ 
ش��ماره شناس��نامه: 2۴۶۷ که پس از ابالغ اجرائیه 98/8/۳۰ صحت ابالغ مورد گواهی است حسب درخواست 
بس��تانکار به ش��ماره وارده ۴92۳8- 98/9/۱2 مبنی بر توقیف خودرو متعلق به مدیون در قبال ۱۰ عدد سکه 
تمام بهار آزادی خودرو سواری هاچ بك سایپا ۱۱۱ مدل ۱۳9۴ به شماره انتظامی ۷۴- 8۱۴ ب ۷9 متعلق به 
مدیون بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 
5۶۳۰9- 98/۱۰/۱۴ به ش��رح ذیل: مش��خصات خودرو: خودرو سواری پراید سفید سایپا ۱۱۱ مدل ۱۳9۴، به 
ش��ماره انتظامی ۷۴- 8۱۴ ب ۷9 پارکینگ میامی 2 واقع در بلوار میامی )ش��هید مفتح شرقی( شماره شاسی 
nas ۴۳۱۱۰۰ f 58۳۳۷۶9 شماره موتور 5۴۱۴۶۱۳ )در زمان بازدید(: در لحظه بازدید به علت در دسترس 
نبودن س��وئیچ خودروی سواری پراید ۱۱۱ به ش��ماره انتظامی فوق با موتور خاموش بازدید معمول در نتیجه 
وضعیت موتور، گیربکس، جلوبندی آن نامش��خص ولی چراغ های جلو و عقب و شیش��ه ها و آینه های جانبی و 
داخل اتاق سالم و تزئینات داخل اتاقش مستعمل و در حد متعارف می باشد. سپر عقب و جلو دارای خوردگی 
س��طحی و الس��تیك چرخ های آن در حد هفتاد درصد )۷۰ درصد( بوده، ارزش پایه کارشناسی خودرو سواری 
مذکور موصوف مبلغ ۳5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سی و پنج میلیون تومان ارزیابی که با توجه به گزارش مأمور 
اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد وارده به شماره 552۶2- ۱۳98/۱۰/9 خودرو مذکور در زمان 
بازدید در آدرس مشهد: میامی دو )2( واقع در بلوار میامی )شهید مفتح شرقی 22( متوقف می باشد و با توجه 
به قطعیت ارزیابی مزایده در روز یکش��نبه مورخه ۱۳99/۰۴/۱5 از س��اعت 9 صبح الی ۱2 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در خیابان امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- شعبه 2 از مبلغ ۳5۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 
۱۷/5۰۰/۰۰۰ ری��ال و مبل��غ حق مزایده 2۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مازاد بر مبلغ مزایده میباش��د و طبق ماده ۱2۱ 
آئین نام��ه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز 
مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به 
پرداخ��ت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه 

مزایده الزامی است. آ-99۰25۰۴ م.الف 85۱
تاریخ انتشار: 99/۴/۱

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی تودیع بهای ثمن اعیان پالک صفر فرعی از 5519- اصلی بخش 2 مشهد«
با توجه به تقاضای صدور س��ند تك برگی آقای علی اکبر زارع به شماره ملی ۰۰۳۷۱۷۷89۳ مالك ششدانگ 
عرصه و اعیان به اس��تثناء ثمن اعیان پالك ثبتی فوق الذکر در نظر دارد برابر تبصره یك ماده ۱۰5 آیین نامه 
قانون ثبت و به اس��تناد نظریه کارشناس محترم دادگستری به شماره 99/۰۷ ك مورخ ۱۳99/۰2/2۴ )شماره 
پروانه ۱۷۰۱/۴۱/۰۳۳۰( بهای ثمن اعیان ششدانگ پالك مذکور به مبلغ صفر ریال را به صندوق ثبت تودیع 
نماید. لذا برابر قانون به خانم س��کینه جعفری صابر همس��ر مرحوم حیدر جعفری صابر مالك ثمن اعیان پالك 
فوق الذکر و افراد ذینفع احتمالی اخطار میگردد که در صورتی که مدعی تضییع حقی می باش��ند ظرف مهلت 
یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را ب��ه دادگاه صالحه اعالم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه 

نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام میگردد. آ-99۰25۰5 م.الف 85۳
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یك مشهد

 محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای س��عید احمدیان برابر وکالتنامه ش��ماره ۱۱۰۶5 مورخ ۱۳99/۰۳/۱2 دفترخانه ۳۳9 
مش��هد بوکالت از طرف آقای حس��ین فیضی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت چهار سهم 
از ده سهم ششدانگ یك قطعه زمین به شماره پالك ۳۰۴8 فرعی از 5۳ فرعی از ۱2 فرعی از 2۰ اصلی 
بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر 
امالك، معلوم ش��د ششدانگ در ذیل شماره ثبت ۷۶۳۷ دفتر ۶۱ صفحه ۳۳۱ بنام بانو جمیله ظهوری 
ثبت و س��ند به شماره چاپی 2۶9۶۴۱ صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی ۱92۷2 
مورخ ۱۳۷9/۰8/2۳ دفترخانه 55 مشهد ششدانگ به شرکت تضامنی احمد رحیم زاده و پسر نسبت به ۴ 
سهم و حسین فیضی نسبت به ۴ سهم و خانم لیال عارفی نسبت به 2 سهم از ۱۰ سهم ششدانگ منتقل 
شده ا ست که سند فوق الذکر نسبت به مالکیت نامبرده معتبر شده است ضمناً دارای چند فقره بازداشت 

نیز میباشد. دفتر امالك بیش از این حکایتی ندارد. ....
لذا به استناد ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یك نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به 
ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-99۰25۰۶ م.الف 85۴
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه یك مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی پالك ۱۶2 فرعی از ۱8۳- اصلی بخش ۶ مشهد 
مبنی بر درخواست آقای غالمحسین کفاشیان خلیل آباد وکیل رسمی مالك آقای علی اکبر پاکدل فرزند 
حسنعلی متقاضی ثبت و با رعایت مواد ۱۴ و ۱5 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح 
روز چهارشنبه مورخه 99/۰۴/25 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی 
از متقاضی و صاحبان امالك مجاور دعوت می ش��ود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم 
رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند 
و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند می 
توانند طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز دادخواست خود را به 

مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. آ-99۰25۰۷ م.الف 855
تاریخ انتشار یکشنبه ۱۳99/۰۴/۰۱

رئیس ثبت اسناد و امالك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت امالك میاندوآب

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

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی 
و مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند 
مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه 
اش��خاص اعتراض داش��ته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را 
مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالك میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و 

مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
۱ – رأی شماره ۱۳99۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۰5۰5 مورخه ۱۳99/۰۳/22 تقاضای آقاي نصراهلل حیدري قرخلو 
فرزند اس��داهلل مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالك 2۶58 فرعي از یك 
اصلی بخش ۱۴ مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده از آقاي علي علي پور و 
محب عبدزاده پرونده هیأت 85۷ – 98 به مساحت ۳۰ / ۱۶8 مترمربع که برای آن پالك 292۰5 فرعی 

تعیین شده است . آ-99۰25۱2
تاریخ انتشار نوبت اول : یك شنبه ۱۳99/۰۴/۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه ۱۳99/۰۴/۱۶ 

قنبر محمد وند 
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك میاندوآب

» رونوشت آگهی حصر وراثت «
آقای عادل سلیماني دارای شناسنامه شماره 2۴۰۰۱ به شرح دادخواست به کالسه 99۰۰۴25 / ۱ ش 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمداله سلیماني 
به شناس��نامه ش��ماره 2۱2 در تاریخ ۱۳9۶/۰۷/۰۴ در اقامتگاه دایمی خود به درود زندگی گفته و ورثه 
آن مرحوم منحصر اس��ت به : ۱ – یعقوب س��لیماني فرزند حمد اله به شماره شتاسنامه 2852۴ متولد 
۱۳۶2 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 2 – داود سلیماني فرزند حمد اله به شماره شتاسنامه ۱۱2۱ 
متولد ۱۳۶۱ صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( ۳ – عادل سلیماني فرزند حمد اله به شماره شتاسنامه 
2۴۰۰۱ متولد ۱۳55 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( ۴ – توحید سلیماني فرزند حمد اله به شماره 
شتاس��نامه ۳۴9 متولد ۱۳58 صادره از میاندوآب ) پس��ر متوفی ( 5 – الهه سلیماني فرزند حمد اله به 
شماره شتاسنامه 22۱8۴ متولد ۱۳5۱ صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( ۶ – اقدس زارعي باش آتوق 
فرزند صمد به شماره شتاسنامه ۱8۴ متولد ۱۳۳۱ صادره از شاهین دژ ) همسر متوفی (  اینك با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور به استناد ماده ۳۶2 قانون امور حسبی را در یك نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ-99۰۰25۱۳
خلیل نقی پور 

 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

حوزه ثبت ملك ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱8۶۰۳۰۰۰۴95مورخ ۱۳99/۰۱/28 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملك ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم مهین شریفی کیا سرائی فرزند عزت به شماره شناسنامه ۴2 صادره ازرامسر در قریه خسبخ  در ششدانگ یك 
قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 88/2۶ متر مربع پالك فرعی 2۱8۱۶ از اصلی ۱2 مفروز مجزی از 
پالك ۴۷۰ باقیمانده از اصلی ۱2 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالك رسمی آقای نوروز علی پیرو کسبخی  

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5۴۴ آ-99۰۰2۴95
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۰۴/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۰۴/۱۶ 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحیه یك رشت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱8۰۰۱۰۰۰۴8۱ مورخ ۱۳99/۰۳/۱۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ناحیه یك رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم آمنه خانی شیخانگفشه به شناسنامه شماره ۶ کد ملی 259۶۰۶88۱8 صادره از رشت فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یك باب خانه و محوطه به مساحت 29۰ مترمربع و 95 سانتی متر مربع به شماره پالك 
۳۳2 مفروز از پالك شماره یك فرعی از اصلی 2 واقع در گفشه بخش ۱۱ گیالن حوزه ثبت ملك ناحیه یك رشت 

احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمی به متقاضی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5۷۳  آ-99۰۰2۴9۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۰۴/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۰۴/۱5 
ایرج پور احمد کلشتری

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه یك رشت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یك و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای مجتبی خائی فرزند مهدی ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی ، به مساحت 2۶۴ متر مربع ، از پالك 
۴۱۱۱ فرع��ی و همچنی��ن ۱2۴5۴ فرعی از ۱ � اصلی بخش یك فردوس از خریداری مع الواس��طه از آقای محمد 

حسین فصل جوان � مکان وقوع ملك : شهرستان فردوس � شهرك بسیجیان � خیابان زعفرانیه 5
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالك فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱5 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یك ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-99۰۰2۴9۴

تاریخ انتشار نوبت اول:   ۰۱/ ۱۳99/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳99/۰۴/۱۶

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم نیره ساالری  دارای  شناسنامه شماره  ۱8۷ به شرح داد خواست به کالسه  99/۴۰  ازاین شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان عباس ساالری منش به شناسنامه ۶۰۱5  
درتاری��خ  ۱۳99/۱/2۱ دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
:۱- نیره س��االری ف خدابخش ش ملی ۱۰۶۱۱۰2۰۰9 همس��ر مرحوم 2- افسانه ساالری منش فرزند عباس ش 
ملی ۱۰5۰۴9۷۳۶8 فرزند مرحوم ۳-ابوالفضل س��االری منش فرزند عباس ش ملی ۱۰5۰۳59۳۳۱فرزند مرحوم 
۴-امیرحسین ساالری منش فرزند عباس ش ملی ۱۰5۱۰25982 فرزند مرحوم اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور رابه استناد ماده ۳۶2ق امورحسبی یك نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-99۰25۱۴
تاریخ انتشار : 99/۴/۰۱ 

قاضی شورا -  شعبه ۶درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان   



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r© اعطای سهام عدالت به جاماندگان ۶ دهک اول

تسنیم: نماینــدگان مردم در مجلس 
طرحــی را تدویــن کرده انــد کــه بر 
مبنای آن دولت موظف اســت به همه 
جامانــدگان دریافت ســهام عدالت که 
در 6 دهک اول درآمــدی قرار دارند تا 
سقف پنج نفر برای هر خانوار سهام اعطا 
کند.  براساس این طرح، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی موظف اســت فهرســت افراد 14 سال به باال که در 6 دهک 
اول درآمدی قرار داشــته، اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از 
اجرای این قانون به سازمان خصوصی سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید 
سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد 

تا سقف پنج نفر برای هر خانوار است.

چرا کسی به وضعیت بازار ارز رسیدگی نمی کند©
نود اقتصادی: بهروز علیشــیری، رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی 
گفت: نرخ دالر با پُر رویی، قصد دارد وارد کانال 1۹هزار تومانی شود و کسی هم 
نیست افسار این چموش را بکشد. نرخ زندگی مردم ساعت 1۰ صبح هر روز در 
بازار منوچهری و سبزه میدان تعیین می شود. ناظران می پرسند آیا بانک مرکزی 

بخشی از بازی سفته بازی کسری هزینه دولت است؟ 

کاهش ۲۰هزارتومانی  قیمت گوشت گوسفندی©
مهر: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت در 
هر کیلوگرم از اسفند ماه تاکنون حدود 
۲۰هزارتومان کاهش یافته است، گفت: 
در صورت افزایــش عرضه دام، احتمال 
کاهــش مجدد قیمــت وجــود دارد.

علی اصغر ملکی با بیان اینکه هم اکنون 
قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبه برای مغازه دار حدود ۹۰هزارتومان اســت، 
گفــت: مغازه داران نیز این کاال را به قیمت ۹۷ تا ۹۸هزارتومان به مصرف کننده 

عرضه می کنند.

انتقاد یک نماینده مجلس به جوالن کانال های داللی ارز©
فردا نیوز: یک نماینده مجلس با انتقاد از فعالیت کانال های داللی ارز گفت:  تا این 
بازارهای غیررسمی و کانال های مکمل »سبزه میدون« کنترل و مهار نشوند، قیمت 
ارز در خارج ساختمان میرداماد تعیین می شود. محسن زنگنه، نماینده مجلس 
یازدهم در واکنش به نوســان های اخیر ارز، نوشت: سیاست های پولی و ارزی و 
اقدام های بانک مرکزی در مدیریت و حفظ ثبات در بازار ارز قابل تقدیر است .وی 

گفت: باید سایر دستگاه ها به کمک بانک مرکزی بیایند.

وضعیت قرمز ۶ استان در مصرف برق ©
فارس: کارشناس مدیریت مصرف توانیر 
گفت: خروجی نقشه روزانه مصرف برق 
کشور نشان داد هم اکنون 6 استان و دو 
کالنشهر در وضعیت قرمز و 15 استان و 
سه کالنشهر در وضعیت زرد قرار دارند.  
نوری اظهار کرد: هم اکنون اســتان های 
خراسان رضوی، ســمنان، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، سیستان وبلوچستان و کالنشهرهای مشهد 
و اصفهان در محدوده قرمز مصرف قرار دارند. وی از هموطنان خواست  با کاهش 

تنها 1۰درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز کمک کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد

کاهش جهشی واحدهای تولیدی تعطیل  شده
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، از کاهش یک هزار 
واحدی آمار واحدهای صنعتی تعطیل شــده در 

مدت یک سال گذشته خبر داد.
ســعید زرندی در پاسخ به پرســش خبرنگار ما 
در خصــوص آخریــن آمار این واحدهــا و اینکه 
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و 
معدن در ســال جاری به چه صورت خواهد بود، 
گفت: تعداد واحدهای تعطیل شــده از 1۰هزار و 
۸۰۰واحد در سال گذشته به ۹هزار و ۸۰۰ واحد 
کاهش یافته است. نگاه ما در سال جاری، بهره وری 
هر چه بیشــتر سرمایه اســت و بر همین اساس 
تکمیل ظرفیت های خالی در اولویت ماست، سپس 
سرمایه گذاری جدید خواهیم داشت. ما معتقدیم 
سرمایه کشور نباید صرف دیوارسازی، زمین سازی 
و سوله سازی شود، بنابراین تکمیل طرح های راکد 
و نیمه تمام را در سال جاری پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هر ســاعت 6۹میلیــارد تومان به 
نقدینگی کشــور اضافه می شــود، حــال آن که 
کشور با کمبود نقدینگی مواجه است. این یعنی 
با پارادوکســی در حوزه تأمین مالی و نقدینگی 
روبه رو هستیم. خوشبختانه امسال فرصتی طالیی 
در بازارســرمایه  بدســت آمده، بر همین اساس 
1۰۰شرکت بزرگ صنعتی یا اوراق منتشر خواهند 

کرد و یا به صورت عرضه اولیه واگذار خواهند شد. 
البته در ســه ماه ابتدایی سال، سه شرکت بزرگ 
کشــور از طریق انتشــار اوراق، یک هزار و 45۰ 
میلیارد تومان تأمین سرمایه داشته اند.به گفته وی، 
امروز کشور به نقدینگی 5۲5هزار میلیارد تومانی 
نیازمند است و سیستم بانکی حداکثر 3۰۰ هزار 

میلیارد تومان را می تواند تأمین کند. 

تحول بزرگ بورسی»
وی گفت: در صورت آمادگی شرکت های صنعتی 
و همراهی بورس، براســاس برنامه ریزی، هفته ای 
یک شــرکت تولیدی در بورس عرضــه اولیه یا 
انتشار اوراق خواهد داشت. 3هزار و ۸۰۰ شرکت 
هدف گذاری شــده که 14۸شرکت برای ورود به 
بورس اعالم آمادگی کرده اند که این اتفاق، تحولی 

بزرگ در تأمین مالی شرکت ها خواهد بود.
زرندی همچنیــن به رشــد ۲/1درصدی بخش 
صنعــت و 1/۹درصــدی بخش معدن در ســال 
گذشته اشاره و اضافه کرد: این رشد، نتیجه به ثبات 
رســیدن اقتصاد کالن در 6 ماهه دوم سال قبل، 
دور شدن از تکانه های ارزی و سیاست هایی نظیر 
ممنوعیت واردات، بوده است. الزم است از مردم به 
خاطر خرید بیشتر کاالهای تولید داخل به خصوص 
کاالهای نســاجی و لوازم خانگی تشــکر کنیم.

قیمت ارز چقدر موجب افزایش قیمت شد؟»
وی ادامه داد: رشــد 1۰۰درصدی نرخ ارز قیمت 
کاالهای وارداتی و شــاخص قیمت تولید کننده 
را به ترتیــب ۸1 و 46درصد افزایش خواهد داد. 
به گفته معاون طــرح و برنامه وزارت صمت، در 
6 ماهه دوم ســال گذشــته و با شــیوع ویروس 
کرونــا، از 44 قلم کاالی  صنعتی، 16 قلم کاال از 
جمله یخچال، محصوالت پتروشــیمی، ماشین 
لباسشویی، یخچال فریزر، ســیمان و کامیون با 
رشد همراه بوده است. زرندی همچنین به تولید 
۷۹میلیون ماسک، ۲۷1میلیون جفت دستکش و 
۲۲۸ میلیون لیتر الکل در کشور از اسفند ماه ۹۸ 

تاکنون خبر داد.

پویش تولید، اشتغال و صادرات»
وی گفت: ۲۰۰ پــروژه بزرگ صنعتی، معدنی و 
 بازرگانی تا ســال آینده در قالب پویش هفتگی

» تولید مستمر- اشتغال مؤثر- صادرات پایدار« به 
بهره برداری خواهند رســید که برای این پروژه ها 
حــدود 16۹هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
صورت گرفته که برای 41هزار نفر اشــتغال زایی 
خواهد شــد. براســاس اظهارات معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت، از نظر آماری، استان کرمان 
با ۲6پروژه و از نظر حجم ســرمایه گذاری استان 

خوزستان با 36هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم 
را در این طرح های ملی دارند که شــاخصه هایی 
از قبیل تکمیل زنجیــره ارزش، کاهش واردات، 
صادرات محوری، اســتفاده از فناوری و کمک به 

رفع محرومیت، برای آن تعریف شده است.

40 برنامه در هفت محور»
براساس آمار ارائه  شــده از سوی معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت، در سال جاری 4۰برنامه در 
هفــت محور در این حوزه تعریف شــده که ۲4 
طرح از آن متعلق به ســال گذشته با رویکردی 
سه ســاله است.زرندی در تشــریح این برنامه ها 
گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام و فعال سازی 
۲هزار و ۲۰۰ واحد خالی، تکمیل نهضت ساخت 

داخل بــا کاهش 3/۲ میلیــارد دالری ارزبری،  
مدیریت واردات و توســعه صادرات غیرنفتی با 
ایجاد محدودیت وارداتی بــرای بیش از ۲هزار 
و 5۰۰ ردیف کاالیــی و تمرکز صادرات بر 15 
کشــور همسایه و اضافه شــدن  چین و هند از 
مهم ترین این برنامه هاست، ضمن اینکه در حوزه 
معدن هم پنج برنامه تعریف شده که راه اندازی 
یک هزار و ۲۰ معدن کوچک غیرفعال در سراسر 

کشور مدنظر خواهد بود.
به گفته وی، در سال جاری 3۰میلیارد دالر برای 
بخش صنعت کشــور در نظر گرفته شده که در 
سناریوهای مختلف صرف تأمین مواد اولیه، مواد 
واسطه ای، کاالهای نیم ســاخته، ماشین آالت و 

تجهیزات خواهد شد.

کرونا به ۸۰درصد اصناف 
خسارت زد

 کاالی بدون شناسه 
قاچاق محسوب می شود 

ارزآوری ۴۷ میلیون دالری 
صادرات انجیر ایران

 طعم دالر ۴هزار و ۲۰۰تومانی 
را رانت خواران چشیدند

 نقدینگی جذب بازار 
سرمایه می شود

جهان نیوز: قاسم نوده فراهانی، 
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: 
به  تاکنون هیچ تســهیالتی 
اصناف پرداخت نشــده و این 

هفته جلســه ای با مســئوالن در این باره داریم. 
رئیــس اتاق اصناف افزود: رئیــس بانک مرکزی 
اعالم کرد به بانک ها برای پرداخت تسهیالت ابالغ 
شــده، اما بانک ها با بیان اینکه چنین موضوعی 
ابــالغ نشــده، از پرداخت تســهیالت خودداری 
می کنند. نوده فراهانی افزود: در ســتاد فقط 1۰ 
رسته شغلی خسارت یافته دیده شده در صورتی 
کــه ۸۰درصد اصناف دچار ضرر و زیان شــدند.

میری،  مرتضی  تســنیم: 
فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
لوازم خانگی بــا بیان اینکه 
از اول تیرمــاه وجــود کد 

رهگیری روی کاالها الزامی است، تصریح کرد: 
تولیدکننــدگان و واردکنندگان باید با مراجعه 
به ســامانه کد شناسه نســبت به دریافت کد 
رهگیری اقدام کنند.  وی اضافه کرد: آن دسته 
از کاالهایی که در بازار است هم مقرر شد ضمن 
پرکردن فرم هایی، ســریال کاالها اعالم شود تا 
در صورت مراجعه بازرسان، فروشندگان فرم ها 

را ارائه کنند. 

جلیلی مقدم،  زهــرا  ایرنا: 
مدیــر کل دفتــر میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

سال گذشــته حدود 13هزار و 6۰۰ تن انجیر 
بــا ارزش تقریبی 4۷ میلیون دالر از کشــور 
صادر شــده اســت. آخرین آمار رسمی میزان 
تولید انجیر در کشــور بیــش از 1۰4 هزار تن 
اســت. این میزان محصول از سطحی افزون بر 
5۹ هزار هکتار برداشت می شود. جلیلی مقدم 
تصریح کرد: فارس مهم ترین استان تولیدکننده  
و تأمین کننده اصلی انجیر صادراتی کشور است.

ایلنا: مجیــد موافق قدیری، 
انجمــن صنایــع  رئیــس 
خــوراک دام، طیور و آبزیان 
گفــت: طعــم دالر 4هزار و 

۲۰۰تومانــی را رانت خواران و نورچشــمی ها 
چشــیدند و در مقابل سفره های مردم با همان 

ارز بازار آزاد فاکتور شده است. 
در این بیــن تنها دالالن بودنــد که پول های 
بادآورده را به جیب زدنــد. دولت هم در حال 
ادامه دادن سیاســت غلط اقتصادی خود است 
و ارز یارانــه ای را با پر کــردن جیب دالالن و 

رانت خواران حیف و میل می کند.

محمدرضا  اعتمادآنالین: 
مردم  نماینده  پورابراهیمی، 
کرمــان در مجلــس گفت: 
بازار ســرمایه  در  اولویت ها 

باید برای تشــکیل پروژه های جدی و افزایش 
سرمایه شرکت ها فراهم شود تا آن بخش مورد 
نیاز به ســمت تولید برود.  براســاس برآوردها، 
روزانه یک هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت 
بازار ســرمایه حرکت می کند که قابل کنترل 
اســت. به گفته وی، اگر بازارسرمایه این پول را 
جذب نمی کرد مسلماً نقدینگی در جامعه تأثیر 
منفی تری در بازار طال، ارز و مسکن می گذاشت.

چهره ها

تولیدکنندگان مسکن استیجاری از دولت یارانه می گیرند    ایرنا/ محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره ای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی، 
از سوی وزارت راه، زمین ۹۹ساله همراه با تسهیالت ساخت مسکن دریافت می کنند. پس از ساخت این خانه ها، از آنجایی که سازنده های خانه های اجاره ای از دولت یارانه دریافت کرده اند باید به نرخ های مصوب، 

خانه ها را اجاره دهند. وی گفت: ساخت مسکن اجاره ای در دستور کار وزارت راه است و به شهرداری و دستگاه هایی که شرایط ساخت مسکن را دارند، پیشنهاد دادیم وارد این کار شوند.

خـــبر
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 تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پردازان نوین آرسان
 درتاریخ 1397,12,04 به شماره ثبت 538136 به شناسه ملی 14008170200

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طرح های جامع انفورماتیک 
و فناوری اطالعات از قبیل تحلیل، طراحی، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در کلیه سازمان ها، نهاد ها ، شرکت ها و 
موسسات طراحی. ارائه کلیه خدمات شبکه های رایانه ای و اطالع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی پی اس پی و عقد قرارداد با 
شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی )پس از مجوز های الزم( ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی الزم برای ارائه آن 
و ارائه خدمات در کلیه زمینه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارت های اطالعات 
پوز و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارت های مذکور و ایجاد بستر های اطالعاتی فنی الزم برای انجام تراکنش های اطالعاتی و 
انجام خدمات مشاوره در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات، برنامه ریزی استراتژی و معماری سازمانی، متدولوژی اجرا و نظارت بر پروژه های 
فناوری اطالعات، مهندسی و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریت مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های 
دستی و مکانیزه، اجرا و پیاده سازی سیستم های ارتباطی ، امنیت شبکه. ارائه کلیه راهکار ها و خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء، فراهم نمودن ادوات 
و بستر مناسب و پشتیبانی از طرح های نوین در این خصوص. مونتاژ و واردات هرگونه تجهیزات تخصصی کامپیوتری و الکترونیکی و کاالی مجاز 
سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فعالیت شرکت، تامین و تعمیرات تخصصی انواع برندهای نوت بوک و لپ تاپ و کلیه سخت افزار های رایانه 
ای شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها و شرکت هاتی دولتی ، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی 
مرتبط با فعالیت های شرکت ، احداث کارخانه های تولید موضوع فعالیت راسًا و یا از طریق مشارکت موسسات داخلی و خارجی. تاسیس یا مشارکت 
در شرکت ها و موسسات قانونی، اخذ تسهیالت مالی و اعتباری و مشارکت مدنی و حقوقی. واردات و صادرات انواع تکنولوژی و فناوری. مشارکت 
در شرکت ها و مشارکت بر روی ایده و طرح فناورانه در حوزه مخابرات زیر ساخت های ارتباطی و خدمات اپراتوری شبکه ارائه انواع راهکار های 
جامع خدمات الکترونیکی و رایانه ای از طریق تامین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل های بر خط و بر ون و تامین زیر ساخت های فنی 
الزم برای شرکت ها و موسسات دارای مجوز ، ایجاد زیر ساخت های فنی الزم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی ، غیرهرمی در بازارهای داخلی 
و بین المللی، تولید نرم افزارهای مجاز، تأمین، نصب و پشتیبانی از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی و خودپردازها و وب کیوسک، ارائه خدمات 
پرداخت مجازی. ارائه سیستم های نرم افزاری در حوزه مدیریت تراکنش های پرداخت و دریافت. خرید و فروش ، تامین ، به کارگیری و راهبری 
تجهیزات ارتباطی و زیر ساخت های سیستم های مخابراتی و انتقال داده های مرتبط ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری دستگاه های شبکه و ابزار 
های الکترونیکی و رایانه ای ، توسعه بستر فنی الزم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت های مغناطیسی و هوشمند مربوطه. طراحی ، 
پیاده سازی و راهبری و نگهداری نرم افزار های کاربردی مربوطه به موضوع فعالیت شرکت ، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه عملیات 
مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ تسهیالت و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی. صادرات 
و واردات با مشارکت شرکت های داخلی یا خارج از کشور و اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور در ارتباط با موضوع شرکت و در 
هریک از موارد، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران 
، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، سعادت آباد ، خیابان بهار چهارم شرقی ، بن بست بینام1 ، پالک 1 ، ساختمان افق ، طبقه اول ، واحد 2 
کدپستی 1998773369 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 650 سهم آن با نام 
عادی تعداد 350 سهم آن ممتاز حق رای این سهام معادل بیست و پنج درصد بیشتر از سهام عادی و سود آن دو برابر سهام عادی است مبلغ 500000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 97,118235 مورخ 1397,08,20 نزد بانک رسالت شعبه شریعتی با کد 010 پرداخت گردیده است والباقی 
در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مجید خسروی به شماره ملی 1288172338و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال خانم زینب توسلی به شماره ملی 2002668019و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال آقای احمد خسروی به شماره ملی 4621339109و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا کریمی بالن به 
شماره ملی 0452858941 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم آزاده عزیزی به شماره ملی 4073499092 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )884921(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی فرافنون وطن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2517 و شناسه ملی 10480092052

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سیاوش غنیان به شماره ملی 5309878181 
که دارای 750.000 ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت مبلغ 500.000 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم صفورا 
انتظاری به شماره ملی 4568765862 و مبلغ 250.000 ریال از سهم الشرکه خود به خانم مظلومه واحدی به شماره ملی 5309640924 منتقل و از 
شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 
قانون تجارت قرار گرفت. 2- آقای یار علی انتظاری به شماره ملی 5309640851 که دارای 750.000 ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 
103 قانون تجارت مبلغ 250.000 ریال ا ز سهم الشرکه خود را به خانم مظلومه واحدی به شماره ملی 5309640924 منتقل و سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 500.000 ریال کاهش داد. 3- در نتیجه میزان سهم الشرکه شرکاء بشرح ذیل می باشد : یارعلی انتظاری دارای 500.000 ریال سهم الشرکه 
مظلومه واحدی دارای 500.000 ریال سهم الشرکه صفورا انتظاری دارای 500.000 ریال سهم الشرکه تغییر محل قانونی شرکت محل شرکت از 
سمنان کوی مدیران – بلوار بهار غربی – خ چهار فصل شمالی – خ مهر نبش جنوب شرقی چهار راه اول کدپستی 1111111111 به استان سمنان 
، شهرستان سمنان ، بخش مرکزی ، شهر سمنان، محله بلوار نهضت ، بلوار نهضت ، خیابان 20 متری وحدت ، پالک 48 ، طبقه چهارم ، واحد   4 
کد پستی 3514856468 تلفن 0233447638 انتقال یافت در نتیجه ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصالح می گردد. مواردذیل به موضوع شرکت الحاق 
شد. خدمات مهندسی : تجزیه و تحلیل تئوریک با استفاده از امکانات نرم افزاری و تهیه نرم افزارهای موثر تهیه و تدوین مشخصات فنی قطعات 
و ماشین آالت مشاوره فنی در رابطه با طراحی و ساخت مشاوره در ارتباط با ارتقاء گرید با تدوین و استقرار نظامهای مدیریت کیفیت باالبردن 
کیفیت تولیدات و بررسی کمی و کیفی مشاوره فنی در امور انتخاب ماشین آالت ، لی اوت ، افزایش ظرفیت خطوط تولید ایجاد سیستمهای کنترل 
موجودی و اطالعات انبار و نظارت بر اجرای آنها نگهداری و تعمیرات و زمانسنجی و تهیه و تدوین چارت سازمانی بهینه سازی سیستمهای برق 
و مصرف انرژی طراحی و اجرای پروژه ها و فعالیت در زمینه پیمانکاری ، مدیریت و اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی در داخل و یا خارج از 
کشور در قالب کلیه صنایع و معادن انجام هرگونه فعالیت مربوط به پی جویی ، جستجوی معادن و کانی ، ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، ژئوتکنیک ، آب ، 
زمین شناسی ، تخمین ذخیره ، محاسبات فنی و اقتصادی ، طراحی و بهینه سازی ، معدن کاوی ، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی ایجاد ، توسعه و 
راه اندازی و بهره برداری کارخانجات فرآوری و واحدهای مربوط به معادن و صنایع معدنی.ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ یا صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )883961(

آگهی تغییرات شرکت پادیز بام کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52074 و شناسه ملی 14004286622

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: امور پیمانکاری مربوط به ساخت و احداث و مقاوم سازی ساختمان ها و ابنیه اعم چوبی ، آجری، سنگی ، 
گاز رسانی  گاز(شبکه  و  نفت  ـ  انتقال)آب  به خطوط  پیمانکاری مربوط  امور   - خدمات اجرایی ساختمان   – انبوه سازی ساختمان   - فلزی   ، بتنی 
-تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد کننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب، گاز، برق و فاضالب(جمع آوری وانتقال 
زباله، وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی(سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان – تجهیزات آشپزخانه – سلف سرویس و رختشویخانه – سیستم 
انشعابات فاضالب و  های ارتباطی ساختمان - ـ ماسه پاشی)سند پالست(حفاظت کاتودی پوشش)الینیگ(بهره برداری و نگهداری از شبکه ها و 
تصفیه خانه های فاضالب - رفت و روب معابر–جمع آوری و انتقال زباله - امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها وساختمان نیروگاه آبی، سازه 
های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال 
آب ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، 
سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش وتکثیر آبزیان عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضالب 
-امورپیمانکار مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی 
پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی 
پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. -مرکز شرکت به :استان خراسان رضوی - 
شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله ,هنرستان-خیابان هنرستان 36,3 )40,6(-خیابان هنرستان 40-پالک 48-طبقه همکف-کد پستی 

: 9178147115 تغییر یافت . درنتیجه ماده 4 اساسنامه بشرح فوق الذکر اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885108(

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محض���ری و کارت 
موت���ور س���یکلت کوی���ر م���دل 1392 رن���گ س���فید به 
موت���ور  ش���ماره    49847/769 انتظام���ی  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   STATE-125-N3C*10R20875
IRAKK9213CC203309 به مالکیت ایمان عدالتی نیا 

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

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند مالکیت س���واری سیس���تم مزدا 
تی���پ   N3 ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی م���دل 1389 
ب���ه ش���ماره موت���ور LF10995511 و ش���ماره شاس���ی  
NAGDSX8CC21C42275 به ش���ماره پالک 54 – 
788ص68 مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

می گردد.  ,ع
99
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دی
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برگ س���بز و سند کمپانی خودروی سمند مدل 1390 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 292س24 ایران 
12  ش���ماره موتور 12490235311 و ش���ماره شاس���ی 
NAAC91CC5CF886263 به مالکیت س���ید حسن 
دلب���ری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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برگ س���بز، س���ند و کلیه مدارک  خودرو پیکان وانت 
رن���گ س���فید روغنی م���دل 1386 ب���ه ش���ماره موتور 
11485021957 و شماره شاسی 31606250 به شماره 
انتظامی 913 ط 92 ایران 36 به مالکیت مهدی اکبری 

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

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه مالکیت پیکان س���واری  نام مالك: علی 
محمد مهردادیان   ش���ماره موت���ور : 11282002250  
پ���الك  ش���ماره   282518164 شاس���ی  ش���ماره 
:12ایران744م18 مدل 82 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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تهیه تبلت ارزان و آموزشــی برای دانش آموزان  فارس: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش وعده داده اســت تا پیش از مهر، تمام مدارس به اینترنت متصل می شــوند. وی گفت: نگرانی 
خانواده ها، عدم دسترسی به گوشی مناسب است که تالش می کنیم با تبلت مناسب، ارزان و منحصر برای دانش آموزان ویژه آموزش، دغدغه ها را برطرف کنیم. ما مسئول آموزش همه بچه ها هستیم و برای همه 

فکر کرده ایم. اگر امکان برگزاری حضوری یا نیمه حضوری کالس ها باشد آموزش ها ارائه می شود و برای آموزش در فضای مجازی هم آمادگی داریم.

 ردپای ژنتیکی کووید ۱۹ در فاضالب های ایتالیا ©
دو ماه پیش از کرونا!

تسنیم: پژوهشــگران مؤسسه بهداشت 
ملی ایتالیا توانســتند ردپــای ژنتیکی 
کوویــد۱۹ را، در نمونــه فاضالب هــای 
جمع آوری شــده در پایان سال گذشته 
میالدی - که هنوز ویروس کرونا شناسایی 
نشده بود- از شــهرهای میالن، تورین و 

بولونیا پیدا کنند.
پایگاه خبری یورونیوز نوشت: بررسی های انجام شده از سوی مؤسسه بهداشت ملی 
ایتالیا روی نمونه های فاضالب گرفته شده از شهرهای مختلف این کشور نشان داد 
ویروس کرونا از دســامبر 20۱۹ میالدی در دو شــهر بزرگ در شمال ایتالیا وجود 

داشته است.
این در حالی اســت که نخستین مورد رسمی ابتال به ویروس کووید۱۹ در ایتالیا در 

اواسط ماه فوریه به ثبت رسیده است.
مؤسســه بهداشت ملی ایتالیا اعالم کرد یافته های جدید به درک بهتر نحوه گردش 

ویروس کرونا در ایتالیا کمک خواهد کرد.
ایتالیا، نخستین کشــور اروپایی بود که ویروس کرونا در آن شیوع یافت و نخستین 

کشور در جهان بود که قرنطینه سراسری را به اجرا گذاشت.
نخســتین مورد ابتال به کووید۱۹ در این کشور 2۱ فوریه در شهر کودوگنو منطقه 
لمباردی در شمال ایتالیا دیده شد؛ پس از آن این شهر به سرعت منطقه قرمز اعالم 
و هرگونه رفت و آمدی به آن ممنوع شد؛ پس از آن ۹ شهر دیگر در سراسر لمباردی 
و ونتو مواردی از شــیوع کرونا را ثبت کرده و به ســرعت مقررات قرنطینه را به اجرا 

گذاشتند؛ این محدودیت ها از اوایل ماه مارس به سراسر این کشور گسترش یافت.
تاکنون 238 هزار و ۱۱ نفر در این کشور به کرونا مبتال شده اند که از این تعداد 34 

هزار و 56۱ مبتال جان خود را از دست داده اند.

 هورمون استرس خطر مرگ بیماران کرونایی را ©
افزایش می دهد

ایسنا: پژوهشگران به تازگی اظهار کرده اند 
بیماران مبتال به کووید۱۹ که دارای سطح 
کورتیزول باالیی هستند، بیشتر از سایر 

بیماران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
به گزارش تک اکسپلوریست، این تحقیق 
که توسط والجیت دیلو استاد مؤسسه ملی 
تحقیقات بهداشت )NIHR( و مشاور غدد 

درون ریز امپریال کالج لندن انجام شد، نشان می دهد بیماران مبتال به کووید۱۹ که 
سطح بسیار باالیی از هورمون استرس کورتیزول در خونشان دارند، بدنشان زودتر از 

دیگران رو به زوال رفته و بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند.
تحقیقات نشان داده سطح کورتیزول نشانگری برای شدت بیماری است. دانشمندان 
هشدار دادند می توان از آن نشانه برای شناسایی بیمارانی که احتماالً نیاز به مراقبت های 
ویژه دارند، استفاده کرد. سطح کورتیزول ما هنگامی  که سالم و در حالت استراحت 

هستیم، 200-۱00 نانومتر در لیتر و هنگام خواب تقریباً صفر است.
در این مطالعه پژوهشگران 535 بیمار که 403 نفر از آن ها مبتال به کووید۱۹ بودند را 
مورد بررسی قرار دادند و دریافتند سطح کورتیزول در بیماران مبتال به کرونا به طور 
قابــل توجهی باالتر از بیماران دیگر بود. در میان بیماران مبتال به کووید۱۹ به طور 
متوسط میزان بقای افرادی که سطح کورتیزول پایه آن ها ۷44 یا کمتر بود،  بیشتر از 

کسانی بود که سطح کورتیزولشان باالی ۷44 بود.

بحران جمعیت و غفلت ادامه دار مسئوالن

سونامی خاکستری!©
جامعه: نقش قوه مقننه در حوزه جمعیت 
موضوعی اســت که خبرگزاری میزان در 
گزارشــی به آن پرداخته و متذکر شده 
مجالس قبلی و همه دولت های روی کار 
آمده در مقوله مهم و اثرگذاری همچون 
جمعیت کارنامه قابــل قبولی از خود بر 
جای نگذاشــته اند. بخش هایــی از این 

گزارش را با هم مرور می کنیم.

2 طرح جمعیتی که بی نتیجه ماندند!»
دو طرح »افزایش نرخ باروری و پیشــگیری از کاهش رشد جمعیت« و »طرح جامع 
جمعیت و تعالی خانواده« طی سال های اخیر در مجلس مطرح شدند، اما هیچ کدام به 
سرانجام مشخصی نرسیدند. طرح نخست 20 اسفند ۹6 از دستور کار مجلس دهم 

خارج شد و طرح دوم نیز با این بهانه که بار مالی دارد، توسط دولت اجرایی نشد.
اهمال دولت و مجلس طی سال های گذشته در توجه به مقوله افزایش جمعیت، در 

شرایطی است که اسناد باالدستی بر افزایش جمعیت کشور تأکید دارند.

قانون »تسهیل ازدواج جوانان« روی زمین مانده است!»
یکی از راه های اصلی افزایش جمعیت، رفع موانع ازدواج جوانان است که به عنوان یکی 
از سرفصل ها در »سیاست های کلی جمعیت« نیز مورد تأکید قرار گرفته و اتفاقاً قانون 
ناظر بر آن نیز در 2۷ آذر ۱384 با عنوان قانون »تســهیل ازدواج جوانان« به تصویب 
مجلس وقت رسید؛ اما با گذشت نزدیک به ۱5 سال از تصویب، همه مندرجات آن 
از جمله تکالیف َمسکنی دولت در قبال زوجین به طور کامل اجرایی نشده و براساس 
گفته حجت االسالم احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قانون »تسهیل 

ازدواج جوانان« روی زمین مانده است.

تکلیف قانونی دولت در خانه دار کردن متأهالن»
در مواد متعدد قانون »تسهیل ازدواج جوانان« بر پرداخت وام و تأمین اشتغال و مسکن 
مزدوجین و متأهالن تأکید شده است. از جمله در ماده 3 این قانون آمده: دولت مکلف 
اســت با روش هایی مانند انبوه سازی، اقدام به احداث واحد های ساختمانی به عنوان 
مسکن موقت برای زوج های جوان کند، اما تکلیف قانونی در حال خاک خوردن است.

آیین نامه هایی مغایر با سیاست گذاری کالن جمعیتی!»
کم کاری مسئوالن در قضیه جمعیت فقط منحصر به پشت گوش انداختن اجرای قانون 
از ســوی آن ها نمی شود، بلکه در مواردی مشاهده می شود مسئوالن، آیین نامه های 
اجرایی قوانین را به گونه ای تنظیم می کنند که در کلیت مغایر با سیاست گذاری های 
کالن جمعیتی است. مصداق این موضوع، مصوبه اخیر هیئت دولت درباره آیین نامه 
اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه هاست که اختصاص یارانه به موالید جدید را 

صرفاً به وجود منابع منوط کرده است.

تذکر رهبر انقالب»
مقام معظم رهبری در ســال های اخیر بار ها در بیانات و دیدار های مختلف، خطرات 
کاهش جمعیت را گوشــزد کرده اند. ایشان مهر ۹۱ در جمع مردم خراسان شمالی، 
استمرار سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه ۷0 را اشتباهی دانستند که باید بابت 
آن در پیشگاه خداوند طلب عفو کرد. ایشان در آذر ۹2 در دیدار اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی، فرمودند: مســئله  جمعیت یکی از خطراتی است که وقتی انسان 
درســت به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد... مسئله جمعیت را جدی بگیرید؛ 
جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل 
عالج نیست. یعنی مسئله  جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حاال ۱0 سال دیگر 
فکر می کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل ها پیر شدند، دیگر قابل عالج نیست.

سونامی خاکستری!»
با وضعیت فعلی نرخ باروری و فرزندآوری در کشور که تابعی از موضوعات اجتماعی 
و اقتصادی به انضمام اهمال و کم کاری مسئوالن مرتبط است، درنوردیده شدن ایران 
توسط »ســونامی خاکستری« یعنی غالب شدن جمعیت سالمند بر جمعیت جوان 
کشور، اجتناب ناپذیر اســت؛ مگر آنکه فکر و عملی جدی در این باره صورت گیرد. 
در همین راستا، مردم به مجلس یازدهم چشم امید بسته اند و امیدوارند این مجلس 
که شعار های انقالبی را روی دست گرفته، در میدان عمل نیز در بخش های مرتبط با 
افزایش جمعیت نظیر تسهیل ازدواج جوانان و رفع مشکل گرانی و کمبود مسکن و... 

اقدام های مؤثری انجام دهند و مانع ساز ناکوک برخی آیین نامه ها شوند.

 جامعه / اعظم طیرانی   چند سالی اســت زنگ 
خطر کاهش رشــد جمعیت و به دنبال آن کاهش 
شیب صعودی رشد جمعیت به گوش می رســد 
و پژوهشگران بارها درباره پیامدها و خطرات ناشی 
از کاهش روند افزایش جمعیت در کشور هشدار 
داده اند. مقام معظم رهبری نیز در ســخنرانی های 
مختلف بارها درباره وضع کنونی جمعیت هشدار داده 
و نهادهای مختلف به نوبه خود برای ایجاد شرایط 
مناســب افزایش جمعیت گام هایی برداشــته اند. با 
این حال روند کنونی افزایش جمعیت ایران نشان 
می دهد متوسط سن در 30 سال آینده به 60 سال 
خواهد رسید و این موضوعی است که قدرت ملی را 
در مقایسه با آنچه در اسناد باالدستی نظام اسالمی 

هدف گذاری شده، با مشکل روبه رو خواهد کرد. 

حمایت از سیاست تحکیم خانواده به دور از »
سطحی نگری

امیر محمود حریرچی، رئیس ســابق مرکز توسعه 
و تحقیقات وزارت بهداشــت و اســتادیار دانشکده 
علوم بهزیستی و توانبخشــی نیز در این خصوص 
می گوید: در حال حاضر در 65 درصد کشــورهای 
دنیا، سیاست های جامعی برای حمایت از خانواده و 
فرزندآوری در حال اعمال و اجراســت و به اشکال 
مختلف از خانــواده و فرزندآوری حمایت می کنند. 
به نظرم برخالف ســایر موضوع ها که نباید چشم و 
گوش بســته از غرب تبعیت کنیم اتفاقاً در زمینه 
سیاســت های حمایتی جمعیت بایــد به عملکرد 

غربی ها دقت داشته باشیم!
 ۹5 درصــد ایــن اقدام هــا را می توان در کشــور 
اجرایی کرد و به عبارتــی باید دقیقاً راه آن ها را در 

سیاست های تشویقی جمعیتی طی کنیم! 
این متخصص بهداشت عمومی با اشاره به مشکالت 
مختلفی که فراروی جوانــان در خصوص ازدواج و 
فرزندآوری وجود دارد، می گوید: الزم است مسئوالن 
از سیاســت تحکیم خانواده حمایت کنند؛ باید به 
دور از هرگونه سطحی نگری و شعارسرایی، رفتاری 
شکل گیرد که ازدواج های به موقع، آسان و ماندگار 
در کشور نهادینه شــوند. با توجه به کاهش شدید 
نرخ باروری در ایران طی ســه دهه اخیر و خطراتی 
که آینده جوانی جمعیت کشور را تهدید می کنند، 
با تأمل در شــاخص های مختلفی که با این مسئله 

مرتبط اســت، ضرورت دارد جوانان پس از ازدواج، 
فرزندآوری را به تأخیــر نیندازند و با فاصله گذاری 
حداکثر ۱8 تا 24 ماه، تعداد مناسب فرزندان خود 
را در دوره مطلوب باروری تنظیم کنند. متأســفانه 
آمارهــای ناباروری اولیه و ثانویــه در ایران بیش از 
میانگین جهانی است؛ دیر ازدواج کردن، تأخیر در 
فرزندآوری و فاصله سنی زیاد بین فرزندان و استفاده 
طوالنی مدت از روش های پیشــگیری از بارداری، 
ســبب تأخیر در تشخیص، درمان دشوار و افزایش 
میزان ناباروری می شود؛ بنابراین توصیه به ازدواج و 
فرزندآوری در سن مناسب، در تشخیص زودرس و 
درمان سریع و نیز پیشگیری از ناباروری اهمیت دارد.

معضل افزایش سن ازدواج و فرزندآوری »
دکتر حریرچــی می افزاید: گســترش فرهنگ 
تک فرزندی وجه دیگر کاهش جمعیت است که 
عوارض زیــادی دارد؛ از جمله پیامدهای کنترل 
درازمدت جمعیت در جامعه، روی آوردن به تک 
فرزندی، فاصله گذاری طوالنی بین فرزندان و به 
هم خوردن تنظیم تربیتی فرزندان است؛ در این 
راستا هم اکنون مشــکالت زیادی به وجود آمده 
و در آینده هم تشــدید خواهد شــد؛ بررسی ها 

در کشــورهایی که در گذشته 
برنامه های کنتــرل جمعیت را 
دنبال کرده اند، حاکی است این 
برنامه ها، ســن ازدواج را افزایش 
داده و بین والدین و فرزندانشان 
شکاف نسلی و در نتیجه اختالل 
تربیتی ایجاد کرده است؛ از این 
رو این کشــورها، ازدواج جوانان 
در سنین زیر 30 سال و حداقل 
سه فرزندی را توصیه می کنند و 
همان طور که گفته شد برای این 
منظور مشوق ها و امکانات زیادی 

را به صحنه آورده اند.
وی ادامه می دهد: چند سال پیش 
در ســوئد، آلمان و انگلیس نرخ 
رشــد جمعیت منفی و بالفاصله 
مشوق هایی برای اصالح آن در نظر 
گرفته شد؛ به این صورت که مثاًل 

در انگلیس، به محض احساس خطر 
کاهش جمعیت، سیاست های تشویقی فرزندآوری 
تصویب و برای زوج های کم درآمد، حقوق ماهیانه 
و خانه های اجتماعی در نظر گرفته شد. اگر بچه ای 

به دنیا بیاید تا پیش از ۱5 سالگی 
ماهیانه 80 پوند به حســاب مادر 
واریز می شــود؛ در واقع انگلیس 
بــرای این مســئله هزینه صرف 
می کنــد یــا در ســوئد، اگر زن 
شــاغلی فرزندی به دنیــا بیاورد، 
دو ســال مرخصی با حقوق به او 
تعلق می گیرد! این در حالی است 
که در کشور ما هنوز بر سر ۹ ماه 
مرخصی زایمان زنان شاغل مسئله 
وجود دارد و گاهی منجر به اخراج 
مادران از کار می شــود و یا حتی 
برای دو ســاعت مرخصی مادران 
شــیرده نیز مقاومت وجود دارد و 
هیچ گاه »ســاعت شیر مادران« به 

رسمیت شناخته نشده است.

فرهنگ تک فرزندی»
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه باید 
فرزندآوری در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شــود، 
می افزایــد: دولت باید از طریق توســعه اقتصادی، 
افزایــش تولید و ایجــاد کار با درآمــد مکفی که 

حداقل های نیاز هر خانواده را رفع کند، بیمه جامع و 
فراگیر، خدمات سالمت و آموزش مناسب و رایگان، 
پرداخت کسری هزینه های خانواده با تأمین نیازهای 
اساســی آن ها نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و... به 
عنوان حق و نه به عنوان صدقه و یا از ســر لطف، از 
تشــکیل خانواده و بقای در خور کرامت انسانی آن 
حمایت کند. با در پیش گرفتن این رویه بدون تردید 
شاهد کاهش سن ازدواج، افزایش نرخ باروری و در 
نهایت افزایش میزان رضایت مندی از زندگی آحاد 
جامعه و فاصله گیری از کاهش فاجعه بار نرخ رشد 

جمعیت در کشور خواهیم بود.

تهدیدهای جمعیتی پدیده طالق و سقط های »
غیر درمانی 

حریرچی آمار رو به رشد طالق را یکی از مهم ترین 
تهدیدهای جمعیتی کشور عنوان می کند و می گوید: 
به طور حتم یکی از دالیلی که آمار ازدواج را پایین 
می آورد، آمار باالی طالق اســت؛ زیرا این تصور به 
وجود آمده که ازدواج ها به نتیجه نمی رسند! نسبت 
ازدواج به طالق در حــال حاضر چهار به یک و در 
شمال تهران سه به یک و زیر یک سال است! نکته 
دیگری که باید بر آن تمرکز کنیم این است که در 
حال حاضر دختران تحصیالتشان باال رفته؛ باال رفتن 
ســطح تحصیالت به معنای باال رفتن سطح توقع 
آن  ها در زمینه انتخاب همســر و برخی از حقوق 
زناشویی است. براساس یک تحقیق دانشگاهی، ۷0 
درصد طالق ها توسط زن ها درخواست داده می شود 
و ۷5 درصد آن ها به دلیل نارضایتی از همسر است! 
به گفته وی مســئله مهم دیگر آمار باالی »سقط 
غیر درمانی« در کشور است! ســال ۱3۹2 تعداد 
ســقط های نامطمئن حــدود ۹0 هــزار مورد در 
سال بود، اما با کاهش خدمات تنظیم خانواده که 
بخشی از خدمات بهداشت باروری و سالمت زنان 
بود، مسئوالن کشور این خدمات را موجب کاهش 
نرخ رشد طبیعی جمعیت عنوان کردند و نتیجه 
آن شــد که در حال حاضر با برآورد ساالنه حدود 
نیم میلیون سقط جنین و صدمات باالی جسمی 
و روانی ناشــی از آن مواجه ایم، به طوری که فقط 
5 درصد ســقط هایی که در کشور انجام می شود 
درمانی اســت و ۹5 درصد آن ها غیردرمانی یا به 

نوعی سقط جنایی محسوب می شود. 

رئیس سابق مرکز توسعه و تحقیقات وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس:

در سیاست های حمایتی جمعیت از غربی ها تبعیت کنیم!

در کشور ما 
هنوز بر سر ۹ ماه 

مرخصی زایمان 
زنان شاغل مسئله 
وجود دارد و گاهی 

منجر به اخراج 
مادران از کار 

می شود

بــــــرش
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بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
رتبه نخست ایران در شاخص 

اهدای عضو در آسیا
 ایسنا   رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشــت از کســب رتبه 
نخست ایران در شاخص اهدای عضو در آسیا 
خبــر داد. دکتر مهدی شــادنوش گفت: در 
کشور ما شاخص اهدای عضو ۱4.34 به ازای 
هر یک میلیون نفر جمعیت است. این درحالی 
اســت که این میزان در سرزمین های اشغالی 
که مدعی امکانات علمی و فنی بسیار هستند، 
۱0.8 اســت. وی با تأکید بر اینکه ایران باالتر 
از ســرزمین های اشــغالی و در رتبه نخست 
اهــدای عضو قرار دارد، افــزود: کره جنوبی با 
شاخص اهدای عضو 8.68 به ازای یک میلیون 
نفر در رده سوم آسیا قرار دارد. ترکیه، کویت، 
چین، هنگ کنگ، عربســتان سعودی، تایلند 
و قطر نیــز جایگاه های چهارم تــا دهم را از 
نظر شــاخص اهدای عضو به خود اختصاص 
داده اند. رتبه نخســت ایــران، افتخاری برای 

حوزه سالمت کشور است.

آموزش

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد
وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 

بی سواد در کشور
 ایلنا   محمدزاده، رئیس ســازمان نهضت 
سوادآموزی با اشــاره به آخرین سرشماری 
سال ۹5 در بازه سنی ۱0 تا 4۹ سال، گفت: 
حــدود 2 میلیون و ۷00 هزار نفر بی ســواد 
در کشــور وجــود دارد و از این 2 میلیون و 
۷00 هزار نفر نزدیک به 400 هزار نفر اتباع 
خارجی هســتند. هر ســاله 35 هزار نفر از 
اتباع خارجی را زیر پوشش آموزش های خود 
داریــم که این ها اغلــب بازمانده از تحصیل 
هســتند. محمدزاده همچنین خاطرنشــان 
کرد: برای کودکانی که بی ســواد هســتند 
در دوران ســوادآموزی400 تا 550 ساعت 
آمــوزش در نظــر می گیریم؛ ایــن آموزش 
معادل پایان دوره ســوم دبستان است. اگر 
کودکان این دوره ها را با موفقیت بگذرانند، 
وارد دوران انتقال می شوند؛ در آنجا نیز 600 
تا 800 ســاعت آموزش داریــم که آن هم 

معادل با ششم دبستان است.

حقوقی و قضایی

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد 
بیش از ۹هزار و 5۰۰ قصور 

پزشکی در سال ۹۸
 ایسنا    رئیــس ســازمان پزشکی قانونی 
کشــور گفت: تا پایان سال 200 نفر پزشک 
جذب این سازمان می شوند. عباس مسجدی 
آرانی افزود: 30 درصد از پست هایمان اشغال 
اســت و کمبود نیرو داریم. توانســتیم برای 
ســال ۹۹ مجوز را اخذ کنیم و تا پایان سال 

200 نفر پزشک اضافه خواهد شد.
وی گفت: در کشور ۱0 آزمایشگاه ژنتیک داریم 
و ۹2 هزار نمونه کشف و 20 هزار پروفایل احصا 
و ۱6 هزار داده بارگذاری شــده است. در حوزه 
قصور پزشــکی ۹هزار و 884 پرونده داشــتیم 
کــه از این تعداد 4هــزار و یک پرونده محکوم 
و 5هزار و 283 مورد تبرئه شــده اند. مسجدی 
افــزود: بیــش از ۱2 هزار پرونده برای ســقط 
داشــتیم که در مقایســه با گذشته 2.6 درصد 
کاهش را نشان می دهد. همچنین سال گذشته 
28.۹ درصد افزایش پرونده شخصیت هم برای 

عفو و هم عدم تحمل کیفر داشتیم. 

آسیب های اجتماعی

یک مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر:
 اعتیاد به شیشه روز به روز 

در حال افزایش است
 ایلنا    ســردار ناصر اصالنی، معاون مقابله 
با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: در کشــفیاتی که داشــتیم ماده 

مخدر جدیدی را شناسایی نکرده ایم.
 امروز در سراسر دنیا بیش از 800  ام پی اس به 
عنــوان ماده مخدر وجود دارد. در حال حاضر 
رایج تریــن مــاده مخدر در کشــور همچنان 
تریــاک اســت. پرمصرف ترین مــواد مخدر 
در کشــور ما تریاک و حشــیش و پس از آن 
هروئین و شیشه است، اما روند گرایش اعتیاد 
به شیشه نسبت به گذشــته متأسفانه روز به 

روز در حال افزایش است.
وی افــزود: در گذشــته ماده مخدر شیشــه 
قیمت بســیار باالیی داشــت، امــا امروز در 
برخی از اســتان ها کیلویــی 6 میلیون تومان 
و در برخــی 20 و 30 میلیون تومان اســت، 
دلیل این قیمت هــا نیز حجم باالی تولید در 

افغانستان است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

براساس آخرین گزارش رگوالتوری 
 یک میلیون کاربر 

از اینترنت خانگی انصراف دادند
 ICT مهر    آخرین آمار و اطالعات بخش 
که مربوط به پایان ســال ۹8 است و از سوی 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
منتشــر شــده نشــان می دهد در یک سال 
اخیر، بیــش از یک میلیون کاربــر اینترنت 
ثابت خانگی از داشــتن این سرویس انصراف 
داده اند. بر اســاس این آمار، شمار مشترکان 
اینترنت ثابت در سال ۹۷ حدود ۱0 میلیون 

و 38۱ هزار و 483 نفر اعالم شده بود.
تا پایان ســال ۹۷ حدود ۷4 میلیون و 5۱8 
هزار نفــر در ایران کاربــر اینترنت بودند که 
در یک سال گذشــته 4 میلیون مشترک به 
این آمار افزوده شــده اســت. بــا وجود این، 
بررســی ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت 
ثابت خانگی حکایت دارد؛ به نحوی که بیش 
از یک میلیون نفر در یک ســال گذشــته از 
مصرف اینترنت ثابت منصرف شده و به سمت 

اینترنت موبایل رفته اند.

فراسو

برداشت آزاد
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درباره کسوف امروز

خورشید گرفتگی را چطور ببینیم ؟
ایرنا: امروز اول تیر ۱3۹۹ برابر با 2۱ ژوئن 2020  شاهد 
یک خورشید گرفتگی در سراسر ایران خواهیم بود. سعید 
حسین مردی می گوید: این خورشید گرفتگی در ایران نیز 
قابل رصد اســت و هر چه به جنوب شرقی کشور نزدیک 

شویم، گرفت بیشتری قابل رصد خواهد بود. 
یکــی از بیشــترین گرفت هــا در ایران در شــهر چابهار 
 قابــل رصد اســت. به گفته وی نخســتین تمــاس این 
خورشید گرفتگی حدود ۹:05 به وقت ایران روی می دهد؛ 
بیشــترین گرفت حدود ســاعت ۱0:20  و آخرین تماس 
ســاعت ۱۱:3۷ خواهد بود. مدت زمان بیشــترین گرفت 

حدود 38 ثانیه است.

چند روش برای دیدن خورشیدگرفتگی»
روش هــای مختلفی برای دیدن خورشــیدگرفتگی وجود 

دارد که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از فیلترهای خورشیدی برای ابزارهای نجومی  
اگر تلســکوپ یا دوچشــمی عادی دارید و قصد دارید رصد 
خورشید گرفتگی را با آن ها انجام دهید، دو گزینه پیش روی 

شماســت. فیلترهای مایالر و فیلترهای شیشه ای. فیلترهای 
شیشه ای بهتر از فیلترهای مایالر هستند، اما طبیعی است به 
کیفیت تلسکوپ های خورشیدی نمی رسند. البته برای استفاده 
از فیلترهای شیشه ای، باید فاصله کانونی تلسکوپتان با فیلترها 
همخوان باشند. لطفاً پیش از استفاده مطمئن شوید هیچ بخشی 
از برگه های فیلترهای مایالر سوراخ، خراشیده یا پاره نیستند. 
حتی یک ســوراخ ریز یا خراشیدگی روی برگه ها نیز می تواند 

دردسرساز باشد و آن فیلتر مایالر را غیرقابل استفاده کند.

استفاده از عینک های مخصوص خورشید گرفتگی  
عینک های مخصوص خورشید گرفتگی، بیش از ۹۹/۹۹۹ 
درصد نور خورشــید را می گیرند و تنها بخش کوچکی از 
نور آن را عبور می دهند. این موضوع اگرچه بخش زیادی 
از جزئیات خورشید را از بین می برد، اما باز هم شما اصل 
ماجرا را از دست نخواهید داد و از دیدن خورشید گرفتگی 

لذت خواهید برد.

تماشای آنالین  
در هنگام هر خورشــید گرفتگی، رســانه های بین المللی 

و منطقــه ای بســیاری )در مناطــق وقوع ایــن پدیده( 
ایــن رویــداد را زیــر پوشــش زنــده اینترنتــی قــرار 
 می دهنــد. بــرای پیدا کــردن ایــن گزینه هــا، عبارت 
Online Solar Eclipse Watch را در گوگل جست و جوکنید.

روش های نامناسب تماشای خورشید گرفتگی»
عینک های آفتابی: بــاور کنید حتی بهترین مارک های 
عینک هــای آفتابی نیز نمی تواننــد کار خاصی در مقابل 
خورشــید انجام دهند؛ حال هر چقدر هم قیمت داشــته 

باشند!
سی دی: از سی دی ها فقط می شود برای ذخیره اطالعات 
استفاده کرد و درنهایت به درد کارهای هنری مثل ساعت 
دیواری درســت کردن می خورند! اما تماشــای خورشید 

گرفتگی با آن ها اصاًل ایده خوبی نیست.
برگه های شــکالت: این یکی دیگر خیلی عجیب است 
و بیشتر شبیه یک شــوخی است! برگه های شکالت فقط 
ظاهرشــان شبیه برگه های مایالر اســت، اما به هیچ وجه 

کارایی آن ها را ندارند.
دوچشمی، تک چشمی، تلســکوپ یا هرگونه ابزار 

غیر مســلح: اگر با یک تلســکوپ یا هر ابزار نجومی به 
صورت مســتقیم و بدون واسطه به خورشید نگاه کردید، 
احتماالً آخرین باری خواهد بود که با آن چشمتان دنیای 
اطراف را می بینید یا دســت کم خوب می بینید! این کار 
یکی از مهلک ترین اشــتباه ها هنگام استفاده از یک ابزار 

نجومی است.
 نگاتیو عکاســی: نگاتیوهای عکاسی هم به هیچ عنوان 

مناسب نیستند.
عینک های جوشکاری: این مسئله کمی پیچیده است. 
اما بــرای احتیاط، به هیچ عنوان به ســمت آن ها نروید؛ 

مناسب نیستند.

لطفاً احتیاط کنید
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نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

مردم نوار غزه تظاهرات برگزار کردند، نمایندگان کنگره نامه نوشتند

مخالفت با الحاق کرانه باختری، از غزه تا واشنگتن
  جهان  شهروندان فلســطینی در تظاهراتی 
گســترده  با تأکیــد بر گزینه وحــدت ملی در 
نوار غزه، توطئه صهیونیســت ها برای گسترش 
اشــغالگری در کرانه باختری و ســایر مناطق 
فلســطینی را محکــوم کردنــد. بــه گزارش 
خبرگزاری رســمی فلسطین، شرکت کنندگان 
در ایــن تظاهرات که توســط جنبش حماس 
ترتیب داده شــده بود، پالکاردهایی با شــعار 
رد و محکومیــت ملی پروژه های اشــغالگری 
صهیونیست ها در دست داشته و خواستار انقالب 
و انتفاضه و مقاومت برای شکست این پروژه ها 
شــدند. »مشــیر المصری« از رهبران جنبش 
حماس در سخنرانی خود در این تظاهرات تأکید 
کرد: این تظاهرات گسترده در چارچوب رد قاطع 
پروژه اشغالگری صهیونیست هاست که نیروها و 
گروه های فلســطینی و نیز فعــاالن ملی آن را 
ترتیب داده اند. المصری با هشدار به اشغالگران 
در خصــوص هرنوع اقدام در زمینه الحاق کرانه 
باختری اظهار کرد مــا اجازه نمی دهیم حذف 
مسئله فلسطین در زندگی و تاریخمان ثبت شود 
و آمــاده مقابله با آن بوده و با همه توان خود از 

مسئله فلسطین دفاع می کنیم. 
از ســوی دیگر، گروهی از نمایندگان دموکرات 
کنگره آمریکا در نامــه ای خواهان توقف طرح 
الحاق کرانه باختری به ســرزمین های اشغالی 
از سوی رژیم صهیونیســتی شدند. به گزارش 

روزنامه جروزالم پست، بنا به اعالم منابع مطلع 
در کنگــره آمریــکا روز جمعــه ۱۵۸ نماینده 
دموکرات با امضای نامه ای از رژیم صهیونیستی 
خواســتند از اجرای طرح الحاق کرانه باختری 
خودداری کنــد. نمایندگان دموکرات آمریکا با 
ابراز نگرانی عمیق خود نســبت به اجرای طرح 
الحاق کرانــه باختری، از رژیم صهیونیســتی 
خواســتند این اقدام را مورد بازبینی قرار دهد. 
منابع مطلــع در کنگره آمریکا به این رســانه 
صهیونیستی اعالم کردند انتظار می رود تا هفته 

آینده اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس 
ایــن نامه را امضا کنند. نماینــدگان دموکرات 
کنگره آمریــکا در این نامه دربــاره اقدام های 
یکجانبــه رژیم صهیونیســتی و پیامدهای آن 
بر راه حل نهایی مناقشــه با فلسطین هشدار 
دادند. در بخشــی از نامه نمایندگان دموکرات 
کنگره آمریکا آمده است: الحاق یکجانبه کرانه 
باختری پیشرفت اسرائیل در عادی سازی روابط 
با کشــور های عربی را به مخاطره می اندازد، آن 
هم درســت در زمانی که همکاری نزدیک تر با 

این کشــور ها می تواند در مقابله با تهدید های 
مشترک نقش داشته باشد.

دموکرات های مجلس ســنای آمریکا نیز روز 
جمعه در خصوص طرح الحاق کرانه باختری 
هشدار دادند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا و 
ســناتور بن کاردین و باب منندز اعالم کردند 
به مخالفان طرح اســرائیل برای الحاق کرانه 
باختری پیوســته اند. این در حالی اســت که 
این ســه ســناتور آمریکایی از حامیان جدی 
صهیونیســت ها هســتند. این ســناتور های 
آمریکایــی در بیانیه ای اعــالم کردند: ما به 
عنوان حامیان قدرتمند و متعهد روابط آمریکا 
و اسرائیل، مجبور هستیم با الحاق یکطرفه در 

کرانه باختری مخالفت کنیم.
مخالفت هــا با طرح الحاق کرانــه باختری به 
مناطق اشــغالی ادامه دارد. وزیر امور خارجه 
اردن نیز با مردود دانســتن ایــن طرح، تنها 
راه حل بحران فلســطین را راهکار دو دولتی 
دانســت. به گزارش فارس، »ایمن الصفدی« 
گفت این طرح ســبب خواهد شــد قدس و 
شمال آن از جنوب جدا شده و مانعی در برابر 
تشکیل دولت فلسطین خواهد بود. وزیر امور 
خارجــه اردن گفت: ما همواره تأکید کرده ایم 
که راهکار دو دولتی )دولت فلسطین و دولت 
رژیم اسرائیل( تنها راه پایان دادن به منازعه و 

درگیری ها در فلسطین است.

نوری المالکی:
عراق نباید محلی برای ضربه ©

زدن به همسایگان ما باشد

فارس: رئیس ائتــالف دولت قانون عراق در 
دیدار با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه جدید 
این کشور بر اهمیت داشتن رابطه با کشورها 
و مقابله با اقدام های خرابکارانه علیه کشورهای 
همسایه عراق تأکید کرد. مالکی در این دیدار 
مقابله با نقض حاکمیــت ملی عراق را مهم 
دانســت و گفت: نباید اجــازه داد از عراق به 
عنوان محلی برای آسیب زدن به کشورهای 

همسایه استفاده شود.

اندیشکده روسی اوراسیا بررسی کرد
 آلمان بر سر دوراهی ©

آمریکا و چین
تسنیم: تحلیلگر اندیشکده اوراسیایی روسیه 
معتقد اســت آلمان با توجه به ضرورت های 
مناسبات با پکن و شرایط بین المللی، محور 
ضدچینــی ایاالت متحده آمریــکا را دنبال 

نمی کند.
به عقیده نویســنده در نگاه اول، مناســبات 
کنونی آلمان و چین با پیشــرفت گسترده و 
پویایی باالیی همراه است. روابط اقتصادی دو 
کشور در حال توسعه است و برای برلین، پکن 
در زمینه صادرات به عنوان مهم ترین شریک 
تجاری، بازار و هدف ســرمایه گذاری در نظر 
گرفته می شــود. در سال 20۱۸ تجارت بین 
آلمان و چین 200 میلیارد یورو بود. غول های 
صنعتی آلمان به صورت فعال در چین و محِل 
تولید، نمایندگی می شوند. از سوی دیگر آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمان سفرهای متعددی به 
چین دارد و دیدارهای وی بیانگر سطح باالی 

اعتماد بین دولت های پکن و برلین است.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات هایکو ماس، 
وزیر امور خارجه آلمان، اضافه می کند: ماس 
در بیانیه هــای خود، چیــن را قدرت بزرگ 
آینــده و بزرگ ترین شــریک تجاری برلین 
می نامد که اتحادیه اروپا باید راهبرد مشترک 
اروپایــی درباره آن را تهیه کند. این اظهارات 
نشــان می دهد ایاالت متحده آمریکا تالش 
می کند تحول چین به یک ابرقدرت جهانی 
را متوقف کند اما به نظر می رســد سخنان 
وزیر امور خارجه آلمان نوعی عصیان در برابر 

سیاست های ضدچینی ایاالت متحده است.
کارشــناس روس معتقد است: در عین حال 
تناقض های بســیاری در روابط برلین و پکن 
وجود دارد که آن ها را تنها نمی توان در قالب 
انتقاد از نقض حقوق بشر در چین تعریف کرد. 
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 ایاالت متحده در مسیر تفرقه
آمریکایی ها ترامپ را عامل 

تفرقه در کشورشان می دانند
هیــل: براســاس نتایــج جدیدتریــن 
نظرســنجی ها، 60 درصد از مردم آمریکا 
معتقدند با تشدید شیوع ویروس کرونا و 
تنش های نژادی در فاصله پنج ماه مانده 
تا انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا 
»دونالــد ترامپ« در حــال تفرقه اندازی 
در ایــاالت متحــده اســت. 60 درصد از 
سفیدپوستان و ۸2 درصد از سیاه پوستان 
بر ایــن باورند ریاســت جمهوری ترامپ، 
آمریکا را بیش از پیش دچار تفرقه کرده 
اســت و تنها ۱2 درصد از پاسخ دهندگان 
اعالم کردند ترامــپ آمریکا را متحدتر از 

پیش کرده است.

»مودی« و یک بام و دو هوای ارتباط با چین©
نارندرا مودی، نخست وزیر هند جمعه در نشستی مهم درباره تنش مرزی هند - چین 
در سخنانی که کارشناسان آن را چراغ سبز درگیری زمینی با چین می دانند، گفت: »هر 
آنچه نیروهای مسلح ما باید برای حفاظت از کشورمان انجام دهند، انجام خواهند داد«.

دو کشــور هند و چین پیش از این یک بار و در سال ۱962 رو در روی یکدیگر قرار 
گرفته اند که شکست مفتضحانه هندی ها را به دنبال داشته است. از آن هنگام تا کنون 
اختالف های سرزمینی و مرزی میان دو طرف همچنان الینحل باقی مانده است، اما 
هر یک ترجیح داده اند  بهبود روابط سیاســی و به ویژه اقتصادی را بر این اختالف ها 

ارجحیت دهند.                     
با این حال وقتی 6 سال پیش حزب افراط گرا و ناسیونالیست بی جی پی قدرت را در 
اختیار گرفت نگرانی هایی درزمینه تداوم درگیری ها به وجود آمد؛ به خصوص با در نظر 
گرفتن پیشینه تاریخی سلطه این حزب بر دولت در اواخر دهه 90میالدی و تشنج و 

بحران شدیدی که در روابط پکن و دهلی نو در آن دوران رقم خورد. 
 اما گذشت زمان نشان داد میان این رویکرد ناسیونالیستی و سخت حزب بی جی پی

در برابر چین و راهبردهای کالن اقتصادمحور و توســعه جویانه دولت تعارض هایی 
وجود دارد. بر این اســاس در شرایطی که روابط اقتصادی و تجاری دهلی و پکن در 
سال های اخیر به نقطه اوج خود رسیده و آمارها نشان می دهد که ارزش مبادالت دو 
جانبه در سال 20۱7- 20۱۸نسبت به دهه قبل سه برابر شده و به رقم 90 میلیارد 
دالر رسیده است که در این میان دست باالی چینی ها و کسری موازنه سه برابری 
هندی ها کامال به چشم می آید. دو طرف به بزرگ ترین شرکای تجاری یکدیگر تبدیل 
شده اند، از سوی دیگر شاهد افزایش تنش های سیاسی و نظامی در مرزهای دو کشور 
و برخی تقابل های سیاســی آن ها در سطح بین المللی هستیم. در حالی که پیش از 
این و در سال 20۱7 تنش های مرزی در منطقه دوکالم و ایالت سیکیم و جنگ های 
لفظی میان رسانه ها و مقام های سیاسی هند و چین زنگ هشدار را به صدا درآورده 
بود، لغو خودمختاری کشمیر و تالش دولت هند برای افزایش سلطه و حاکمیت خود 
در نواحی مرزی این منطقه آن هم از طریق تقویت زیرساخت ها و پایگاه های نظامی، 
سرانجام کاسه صبر چینی ها را لبریز کرد و به رویارویی دو طرف منجر شد.                                         
اکنــون به نظر می رســد این شــرایط وضعیت دشــواری را برای دولــت مودی و 
ناسیونالیســت های افراطی حزب بی جی پی رقم زده است. برتری نظامی و اقتصادی 
قابل مالحظه چینی ها، درهم تنیدگی و حتی وابستگی اقتصاد هند به چین و سرانجام 
شــرایط بحرانی ناشی از کرونا، نخست وزیر هند و حزبش را ناچار می سازد برخالف 
رویکردهای جنگ طلبانه شــان در برابر پاکســتان، در این مورد رویکردی منعطف 
در پیش گیرند. تأکید دوســویه نارندرا مودی بر اهمیت اتحاد و حاکمیت کشــور و 
صلح خواهی هند را بر همین اساس می توان توجیه کرد. این احتمال نیز وجود دارد 
که مودی و حزب ناسیونالیســت بی جی پی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی 
به رویکرد نرم تری در قبال چین روی آورند؛ یعنی دقیقاً همان سیاستی که اسالف 
حزبی شان در دهه 90 میالدی و پس از اوج گیری تنش ها با چین در پیش گرفتند.                            
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 چاووش اوغلو:  کاظمی در مسیر رایزنی سفیر روسیه در بیروت:
برخی روی فتنه در لبنان 

بیش از جنگ حساب کرده اند
سفر نزدیک نخست وزیر عراق 

به ایران، آمریکا و عربستان
خلیفه حفتر نباید جایگاهی 

در اداره لیبی داشته باشد
النشره: الکساندر زاسپکین، سفیر روسیه 
در بیروت ضمن خطرناک خواندن وضعیت 
لبنان اعالم کرد: عده ای روی به راه انداختن 
فتنه در لبنان بیشــتر از جنگ حساب باز 
کرده انــد. وی تصریح کرد: مشــکل لبنان 
اقتصادی اســت و امکانات روســیه در این 
موضوع تقریباً ضعیف است و نمی تواند از این 
در وارد شود. وی افزود: رویارویی اسرائیل با 
محور مقاومت سال هاست که وجود دارد اما 
برخی روی فتنه در لبنان بیشــتر از جنگ 
حســاب باز کرده اند. وضعیــت لبنان واقعاً 
خطرناک است و مسئله فتنه، امری کشنده 

برای این کشور است.

العربــی الجدید: برخــی منابع آگاه 
الکاظمــی«  »مصطفــی  می گوینــد 
نخســت وزیر عراق قصد دارد ماه آینده 
میالدی، نخستین سفر دوره ای خود را 
به چند کشــور از جمله ایاالت متحده، 
ایران و عربســتان آغاز کند. این ســفر 
دارای اهــداف متعــددی اســت کــه 
مهم  ترین آن حمایت از عراق در بحران 
مالی کنونــی به دلیل کاهش شــدید 
قیمت نفت اســت. البته این امر منوط 
به آن است هیچ اتفاق غیرمترقبه ای در 
عــراق روی ندهد کــه موجب به تأخیر 

افتادن این سفر شود.

آناتولــی: مولود چــاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیه با اشــاره بــه اقدام های 
خلیفه حفتــر در لیبی گفــت: چنین 
کودتاگری نباید جایگاهی در اداره یک 
کشور داشته باشد. بهترین راه حل برای 
لیبی راه حل سیاســی است. وی افزود: 
خلیفــه حفتر به فراخوان ها گوش نداده 
و برعکس حمله هایش را شــدیدتر کرد. 
او شکست خورده و محکوم به مغلوبیت 
اســت. پیروزی وی غیرممکن اســت. 
فرصتی برای روند سیاسی داشت که آن 
را هم از دست داد. بهترین راه حل برای 

لیبی راه حل سیاسی است.
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اتاق فکر

 فرمانده سنتکام مدعی شد 

عربستان صادقانه برای پایان جنگ در یمن تالش می کند©
ایسنا: ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( در 
سخنانی مدعی شد عربستانی ها در یمن آماده مذاکره هستند و با »حسن نیت« 

مذاکره می کنند.
مکنــزی ادامه داد: ارزیابی من بر پایه گفت وگوها میان طرف ها در عربســتان و 
نشست هایی که در آنجا برگزار کردم این است که عربستان »صادقانه« برای پایان 

نزاع در یمن تالش می کند.

چین از قانون امنیت ملی هنگ کنگ رونمایی کرد©
رویترز: پکن جزئیات پیش نویس قانون جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ را اعالم 
کرد.  این پیش نویس شامل یک دفتر جدید امنیت ملی برای هنگ کنگ، به منظور 

گردآوری اطالعات و مدیریت جرایمی است که علیه امنیت ملی رخ می دهند.
چین اظهار کرده این قانون مقابله با فعالیت های جدایی طلبانه، خرابکاری، تروریسم 
و تبانی با نیروهای خارجی را هدف قرار داده، اما منتقدان نگران این هســتند که 
قانون فوق، آزادی های گســترده را که کلیدی برای وضعیت هنگ کنگ به عنوان 

یک مرکز مالی جهانی در نظر گرفته می شوند، به خطر اندازد.

اخبار کوتاه

  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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جهان: وزیر پیشــین امور خارجه آمریکا هشدار 
داد چنانچه دونالد ترامپ بار دیگر پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوری باشــد »وضعیــت غیرقابل 
پیش بینی شــده« و دور دوم ریاست او خسارت 
هنگفتی بــه »جایگاه جهانی آمریکا و توانایی در 

رهبری در عرصه جهانی« وارد می کند. به نوشته 
نشــریه نیوزویک، جان کری در نشست 2020 
دموکراســی کپنهاگ که به خاطر شیوع ویروس 
کرونا به صورت مجازی برگزار شد، گفت همچنان 
معتقد است آمریکایی ها می توانند جایگاهشان را 

به عنوان یک رهبر جهانی بدست آورند اما این در 
صورتی است که جو بایدن پیروز انتخابات نوامبر 
شود. کری با اشاره به انتخابات آتی گفت: اگر مردم 
به صندوق ها دسترسی نداشته باشند به نظر من 
می تواند سنگ بنای یک انقالب شود. اگر ظرفیت 
کارآیی دموکراسی را نزد مردم انکار کنید این حق 
مسجل را خواهیم داشت که این انکار را به چالش 
بکشیم. این سیاستمدار آمریکا که نارضایتی خود 
از دولت ترامپ را پنهان نمی کند، همچنین گفت 

تحت ریاست جمهوری کنونی، آمریکا عمالً موفق 
شده خود را از دوستانش بیگانه کند«. او با اشاره 
به لغو برخی از توافق های بین المللی از جمله توافق 
هســته ای با ایران و پیمان آب و هوایی پاریس و 
جنــگ تجاری ترامــپ با چین افزود: ریاســت 
جمهوری او بی شک جهان را مکان خطرناک تری 
کرده. آن جنگ تجاری ســاختگی که ترامپ با 
چین آغاز کرد، قیمت  کاالها را برای مردم باال برد 

و کل طرح تجاری را مخدوش کرد. 

ممکن است در آمریکا انقالب شود!
انتقاد شدید جان کری از رویکرد انتخاباتی ترامپ

خبر
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آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد مق�دار 150،000کیلوگرم مایع 
دستش�ویی به شرح مشخصات و ش�رایط مندرج در اسناد مناقصه را 

از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید. 
جهت مش�اهده متن کامل آگهی و ش�رایط خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی 
http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/04/11 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده، نمونه ها و مدارک 
مطابق ش�رایط اعالم شده اقدام نمایید ، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس 32001053-051 و 051-32001113 

»آگهی مناقصه عمومی خرید مایع دستشویی«
دعوت از سهامداران شرکت جوالن خادر 

وارچنگ سهامی خاص به شماره ثبت 21439
جوالن  شرکت  سهامداران  کلیه  اطالع  به  احترامًا 
بزودی  اینکه  به  توجه  با  میرساند  وارچنگ  خادر 
بصورت  را  سهامداران  اراضی  تحویل  قصد  شرکت 
قرعه کشی دارد، لذا به کسانی که 20، 25، 35، 37، 
 1399/05/20 مورخه  تا  دارند،  سهم   50 و   45  ،40
دفتر  به  سهام  برگه  اصل  با  شود  می  داده  مهلت 
شرکت جهت ثبت نام اولیه مراجعه نماید و کسانی که 
از یک تا 19 سهم دارند نیازی به ثبت نام ندارند فقط 
در قرعه کشی شرکت نمایند. الزم  به ذکر است یک 
سهام دار می تواند به تعدادی که در سطر اعالم شد 
بعنوان نماینده  از طرف اقوام و دوستان با ارائه اصل 
برگ سهام اگر بنام خودشان هم نباشد در قرعه کشی 
شد. خواهد  اعالم  کشی  قرعه  زمان  نماید.  نام  ثبت 

شرکت جوالن خادر وارچنگ

/ع
99
02
51
9

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی  تولید کنندگان ابزار و ادوات 
کشاورزی روستایی خراسان به شماره ثبت 

9544)نوبت دوم( تاریخ 99/4/1

بدین وس��یله از کلیه اعضای  ش��رکت مذکور 
ویا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میش��ود 
الع��اده ف��وق  ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی 

 )نوبت دوم( ش��رکت که راس س��اعت10صبح 
م��ورخ 99/4/13 ودر مح��ل مش��هد – انته��ای 
کوش��ش 51 مس��جد امام حس��ین )ع( تشکیل 
میش��ود حضور بهمرس��انند کس��انیکه امکان 
ت��ا  حض��ور در جلس��ه را ندارن��د میتوانن��د 
99/4/11 در س��اعات اداری ب��ه آدرس دفت��ر 
شرکت واقع در کوش��ش 37 پالک 14 مراجعه 
و وکالت کتبی خودرا به شخص مورد نظر جهت 
ش��رکت در جلس��ه ارائه نمایند ضمنا هر عضو 
حداکثر وکالت س��ه نفر وهر غیر عضو میتواند 

وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستور جلسه:

1- اتخاذ تصمیم  در خصوص  انحالل شرکت 
2- تعیین مکان تصفیه

3- دادن وکال��ت به هیئ��ت مدیره جهت ثبت 
مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده

ع   هیئت مدیره  9
90
19
67
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س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر 
دارد تهی�ه و تحوی�ل  61 دس�تگاه تابل�و برق جهت 
ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی 
واگ�ذار نماید، لذا متقاضیان م�ی توانند  تا پایان وقت اداری 
آدرس  ب�ه  مراجع�ه   ضم�ن   1399/04/07 م�ورخ  ش�نبه  روز 

 http://sem.aqr-harimeharam.org اینترنت�ی
) تلف�ن:  31305243  -051( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه 

اق�دام نماین�د.  

آگهی مناقصه 
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اداره کل  راه و شهرس��ازی اس��تان خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به 

شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد از مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا
سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/3

انجام امور مربوط به حفاظت 
و نگهداری از اراضی 

شهرستان های استان 
خراسان جنوبی

700/000/000--12 ماه14/000/000/000

 ساعت10 روز  پنجشنبه  مورخ 
99/03/29 الی  ساعت 14 روز

دو شنبه 
مورخ 99/04/02

ساعت 13 روز
پنجشنبه 

مورخ 99/04/12

ساعت 9صبح روز
شنبه

مورخ 99/04/14

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي)نوبت دوم(

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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