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 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 کارت بازرگانی به پوششی برای قاچاق سازمان یافته تبدیل شده است، پیشنهاد کارشناسان چیست؟ 

کد ملی جایگزین کارت  بازرگانی

7 روز پس از تخریب مسجد 
»هفت در« مشهد صورت گرفت

شکایت 
اداره کل اوقاف  

از شهردار 
منطقه ثامن

 اقتصاد  صادرکنندگان در دو ســال اخیر 27 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات یعنی 
رقمی معادل سه برابر کل صادرات نفتی ایران در سال 98 را به وسیله کارت های بازرگانی 
اجاره ای به جیب زده اند. در این میان صادرکنندگان واقعی و اصیل هم از این قافله عقب 
نماندند و برای فرار از زیر بار پرداخت تعهدات ارزی به همین شیوه متوسل شدند. طبق 
آخرین ارزیابی های صورت گرفته ۱۵هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف حتی یک دالر از 
ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگرداندند! آن ها به این شیوه از مالیاتی که طبق 
آخرین آمار سازمان بازرسی کل کشور افزون بر 28هزار میلیارد تومان برآورد می شود نیز 

 ............ صفحه 6گریخته اند. با وجود فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان...

کارشناسان می گویند 
نرخ اینترنت همچنان 

با خدمات مطابقت ندارد

قیمت های 
پر سرعت!

مقصر کیست؟ قاچاق معکوس، 
بازار زیرزمینی، سوءمدیریت 

یا تحریم های خارجی؟

مسئولین و 
انسولین!

 ............ صفحه 9 ............ صفحه 7

کارشناسان در گفت وگو با قدس 
از اهداف و نتایج سفر 

»عبداهلل عبداهلل« به تهران می گویند

پررنگ شدن 
نقش ایران در 
پروسه صلح 

افغانستان
 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدصادق مفتح

صادرات مقوله ای است که هیچ کشوری به سادگی از آن نمی گذرد و سعی می کند 
برای افزایش صادرات خــود از ظرفیت ها و امکانات طبیعی و موجود خود برای 
تولید و صادرات بیشتر بهره مند شود. نگاه غیرمتمرکز و غیرساختاری به صادرات 
در ایران، روند و فرایند بهبود و افزایش صادرات را با مشکالتی مواجه کرده است؛ 

بنابراین حل مسئله صادرات وابسته به حل عوامل...

ضربه پایین بودن بهره وری به صادرات

 ............ صفحه 6

 

هرچه دارم ازتو دارم
 آســتان  اگر در دو سال گذشــته در مناسبت های گفت و گو با تک خوان های منتخب سرودهای آوای رضوان

مذهبی، به مشهد مقدس مشرف شــده باشید، نوای 
دلنواز گروه های سرود آوای رضوان را در مبادی ورودی 
شــهر مثل فرودگاه و راه آهن یا خیابان های منتهی به 

حرم مطهر رضوی شــنیده اید. این گروه های نوجوان 
بیش از دو سال است سرودهای تولید شده واحد آوای 
رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

 ............ صفحه 3را در قالب اجراهای...

10 12 2
محمود فکری در گفت و گو با قدس:  گفت وگو با مجید مظفری، بازیگر سریال»ایل دا«   وزیر دفاع در گفت وگو با الجزیره قطر:

:jامام صادق
خداوند، از نسل او 

]موسی بن جعفر)ع([ 
دادرس و فریادرس 

این امت و علم و نور 
و فضیلت و 

حکمت آن را 
خارج می سازد.
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بعضی ها بالی جان 
استقالل شده اند

دشواری های سریال سازی
در حوزه قومیت ها

هر تهدیدی از مبدأ خلیج فارس را 
مستقیمًا پاسخ می دهیم
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
 موضوع :فروش انواع پیچ ومهره و واشر به مقدار909716 عدد

*زم�ان بازدید اقالم مزایده از تاریخ چ�اپ آگهی بمدت 10 روز 
كاری وآخرین تاریخ دریافت پیشنهادها از چاپ روزنامه 10 روز 

كاری  می باشد . 
آدرس مح�ل دریافت اس�ناد وارائه پیش�نهادها : شهرپاكدش�ت - 
بل�وار پارچی�ن - خیابان والفج�ر- درب چنگ�ی انتظامات صنایع 

شهید دوران 
*هزینه خرید اسناد مزایده :مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 
555437 1177800 بان�ك س�په چمران بنام صنایع ش�هید دوران 

واریز گردد .)اسناد در قبال رسید واریز وجه تحویل می شود .(
*تضمین ش�ركت در مزایده :مع�ادل پنج درصدمبلغ پیش�نهادی 

چك تضمین شده در وجه صنعت با شناسه ملی: 14003620805
*هزینه آگهی وكارشناس�ی مزایده به عهده برنده مزایده اس�ت و 
مزایده گذار در رد  تمام ویا هریك از پیشنهادها مختار می باشد .
*جه�ت كس�ب اطالعات بیش�تر ب�ا تلف�ن 35768343-021 تماس 

حاصل فرمایید . 
شناسه آگهی1025931/م الف2320

آگهی مزایده شماره  99-05
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4

روابط عمومی صنایع شهید دوران

,ع
99
08
04
1

فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن – شماره 59/م/99
شرکت گاز استان گیالن   شماره مجوز 1399/4020

دس��تگاه مناقص��ه گذار:ش��رکت گاز اس��تان 
گیالن

نشانی دس��تگاه مناقصه گذار:رش��ت – پارک شهر – خیابان 
ملت – خیابان شهید سیادتی – شرکت گاز استان گیالن 

موضوع مناقصه: گازرس��انی به خوشه گیلده 2 شامل 7500 
)pc( متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا

مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان :28/952/636/000 ریال 
– مدت پیمان:6 ماه 

5-ن��وع و مبلغ تضمی��ن :ضمانتنامه بانکی ی��ا واریز نقدی 
 IR610100004001119206378746 ب��ه ش��ماره ش��با حس��اب
922119252292680010000000000001 واری��ز  شناس��ه  ب��ه 

بان��ک مرک��زی ی��ا یک��ی از تضامی��ن معتب��ر در آیی��ن نامه 
مبل��غ  94/09/22ب��ه  م��ورخ  ه   50659/123402 ش��ماره 

1/447/632/000 ریال 
مدارک الزم جهت ش��رکت در مناقصه :*یک برگ گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 

آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت 
متقاضی��ان می بایس��ت ی��ک کار مش��ابه گازرس��انی در حد 
معامالت عمده به همراه حس��ن س��ابقه در 5 س��ال گذشته 

داشته باشند .
ارائه شده از کارفرما الزامی است .*تکمیل و ارائه فرم گواهی صدور حس��ن انجام کار مشابه 
اداره کار ضروری اس��ت .)دارن��دگان کارگاه فعال مکلف به *ارائ��ه گواهینام��ه صالحیت ایمن��ی و یا فرم ثب��ت نام از 

ارائه گواهینامه می باشند.( 
اس��ت تذکر مهم : قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با *ارائ��ه گواهی نمون��ه امضاء مجاز افراد تعه��د آور الزامی 

لحاظ کیفیت ارائه گردد .
متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا میشود .*در ای��ن مناقصه دس��تور العم��ل تعیین دامن��ه قیمتهای 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
تا ساعت 19 مورخ 99/08/1 

توس��ط                           پیش��نهادی  پ��اکات  بارگ��ذاری  مهل��ت  آخری��ن 
مناقصه گران در سامانه ستاد: 

تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 

ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/08/12 
10-مکان دریافت و تحویل اسنادپیمانکاران:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
انجام می پذیرد .

11- ش��ماره )تلفکس ( تماس : 33369086-013 دفتر امور 
قراردادها 

 : گی��الن  اس��ت�ان  گاز  ش��رکت  س��ایت  در  آگه��ی  ای��ن 
 shana.ir و http://www.nigc-gl.ir

و همچنی��ن پای��گاه مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات )معاونت 
راهب��ردی ریاس��ت جمه��وری ( http://iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت از عرصه های مّلی ، را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد -  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - ) نوبت اول (

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

مبلغ برآورد  بر اساس شرح پروژهعنوان پروژهشماره مناقصهردیف
شرح خدمات پیوست 

تضمین شرکت در 
مناقصه

محل 
اجراء

مدت اجراء
) ماه (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
زمان بازگشاییارائه اسناد

12099003145000013
گشت و 

مراقبت از 
عرصه های 

مّلی 

گشت و مراقبت از سطح 
بحرانی عرصه های ملی 

استان یزد جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف اراضی 

ملی  

سطح 9,000,000,000450.000.000
121399/08/05استان

ساعت09:00 
1399/08/15
ساعت09:30 

1399/08/15
ساعت 10:00

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 08:00روز سه شنبه  مورخ 99/07/29 می باشد .  
 اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار :  جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت الف : ) تضمی�ن ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار( آدرس : یزد  خیابان آیت ا... کاش�انی نرس�یده به می�دان ابوذر – اداره 

کل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری اس�تان یزد ک�د پس�تی : 8915915115 و 
تلفن : 3-38240501-035 داخلی 218 امور قراردادها

آگهی نوبت اول 99/07/29-آگهی نوبت دوم 99/08/01

س
/ 9
90
80
44

معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی
 در نظ�ر دارد تعدادی از قطعات با كاربری های مختلف 
) مس�کونی، تجاری و ... ( در س�طح ش�هر مشهد را با ش�رایط  نقد از 
طریق مزایده عمومی در روزهای یکش�نبه الی س�ه شنبه هر هفته به 

صورت محدود واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و شركت در 
مزایده در روزهای اعالمی، ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده 
زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت امالک و اراضی مراجعه 
و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به كسب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شماره تماس:    31437064-31437060 

 vagozari.aqr .ir  :سایت اینترنتی

آگهی مزایده

,ع
99
07
98
9

آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
 موضوع :فروش انواع پیچ ومهره و واشر به مقدار909716 عدد

*زم�ان بازدید اقالم مزایده از تاریخ چ�اپ آگهی بمدت 10 روز 
كاری وآخرین تاریخ دریافت پیشنهادها از چاپ روزنامه 10 روز 

كاری  می باشد . 
آدرس مح�ل دریافت اس�ناد وارائه پیش�نهادها : شهرپاكدش�ت - 
بل�وار پارچی�ن - خیابان والفج�ر- درب چنگ�ی انتظامات صنایع 

شهید دوران 
*هزینه خرید اسناد مزایده :مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 
555437 1177800 بان�ك س�په چمران بنام صنایع ش�هید دوران 

واریز گردد .)اسناد در قبال رسید واریز وجه تحویل می شود .(
*تضمین ش�ركت در مزایده :مع�ادل پنج درصدمبلغ پیش�نهادی 

چك تضمین شده در وجه صنعت با شناسه ملی: 14003620805
*هزینه آگهی وكارشناس�ی مزایده به عهده برنده مزایده اس�ت و 
مزایده گذار در رد  تمام ویا هریك از پیشنهادها مختار می باشد .
*جه�ت كس�ب اطالعات بیش�تر ب�ا تلف�ن 35768343-021 تماس 

حاصل فرمایید . 
شناسه آگهی1025931/م الف2320

آگهی مزایده شماره  99-05
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روابط عمومی صنایع شهید دوران
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99
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1

فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن – شماره 59/م/99
شرکت گاز استان گیالن   شماره مجوز 1399/4020

دس��تگاه مناقص��ه گذار:ش��رکت گاز اس��تان 
گیالن

نشانی دس��تگاه مناقصه گذار:رش��ت – پارک شهر – خیابان 
ملت – خیابان شهید سیادتی – شرکت گاز استان گیالن 

موضوع مناقصه: گازرس��انی به خوشه گیلده 2 شامل 7500 
)pc( متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا

مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان :28/952/636/000 ریال 
– مدت پیمان:6 ماه 

5-ن��وع و مبلغ تضمی��ن :ضمانتنامه بانکی ی��ا واریز نقدی 
 IR610100004001119206378746 ب��ه ش��ماره ش��با حس��اب
922119252292680010000000000001 واری��ز  شناس��ه  ب��ه 

بان��ک مرک��زی ی��ا یک��ی از تضامی��ن معتب��ر در آیی��ن نامه 
مبل��غ  94/09/22ب��ه  م��ورخ  ه   50659/123402 ش��ماره 

1/447/632/000 ریال 
مدارک الزم جهت ش��رکت در مناقصه :*یک برگ گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 

آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت 
متقاضی��ان می بایس��ت ی��ک کار مش��ابه گازرس��انی در حد 
معامالت عمده به همراه حس��ن س��ابقه در 5 س��ال گذشته 

داشته باشند .
ارائه شده از کارفرما الزامی است .*تکمیل و ارائه فرم گواهی صدور حس��ن انجام کار مشابه 
اداره کار ضروری اس��ت .)دارن��دگان کارگاه فعال مکلف به *ارائ��ه گواهینام��ه صالحیت ایمن��ی و یا فرم ثب��ت نام از 

ارائه گواهینامه می باشند.( 
اس��ت تذکر مهم : قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با *ارائ��ه گواهی نمون��ه امضاء مجاز افراد تعه��د آور الزامی 

لحاظ کیفیت ارائه گردد .
متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا میشود .*در ای��ن مناقصه دس��تور العم��ل تعیین دامن��ه قیمتهای 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
تا ساعت 19 مورخ 99/08/1 

توس��ط                           پیش��نهادی  پ��اکات  بارگ��ذاری  مهل��ت  آخری��ن 
مناقصه گران در سامانه ستاد: 

تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 

ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/08/12 
10-مکان دریافت و تحویل اسنادپیمانکاران:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
انجام می پذیرد .

11- ش��ماره )تلفکس ( تماس : 33369086-013 دفتر امور 
قراردادها 

 : گی��الن  اس��ت�ان  گاز  ش��رکت  س��ایت  در  آگه��ی  ای��ن 
 shana.ir و http://www.nigc-gl.ir

و همچنی��ن پای��گاه مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات )معاونت 
راهب��ردی ریاس��ت جمه��وری ( http://iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت از عرصه های مّلی ، را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

,ع
99
08
04
2

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد -  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - ) نوبت اول (

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

مبلغ برآورد  بر اساس شرح پروژهعنوان پروژهشماره مناقصهردیف
شرح خدمات پیوست 

تضمین شرکت در 
مناقصه

محل 
اجراء

مدت اجراء
) ماه (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
زمان بازگشاییارائه اسناد

12099003145000013
گشت و 

مراقبت از 
عرصه های 

مّلی 

گشت و مراقبت از سطح 
بحرانی عرصه های ملی 

استان یزد جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف اراضی 

ملی  

سطح 9,000,000,000450.000.000
121399/08/05استان

ساعت09:00 
1399/08/15
ساعت09:30 

1399/08/15
ساعت 10:00

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 08:00روز سه شنبه  مورخ 99/07/29 می باشد .  
 اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار :  جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت الف : ) تضمی�ن ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار( آدرس : یزد  خیابان آیت ا... کاش�انی نرس�یده به می�دان ابوذر – اداره 

کل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری اس�تان یزد ک�د پس�تی : 8915915115 و 
تلفن : 3-38240501-035 داخلی 218 امور قراردادها

آگهی نوبت اول 99/07/29-آگهی نوبت دوم 99/08/01

س
/ 9
90
80
44

معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی
 در نظ�ر دارد تعدادی از قطعات با كاربری های مختلف 
) مس�کونی، تجاری و ... ( در س�طح ش�هر مشهد را با ش�رایط  نقد از 
طریق مزایده عمومی در روزهای یکش�نبه الی س�ه شنبه هر هفته به 

صورت محدود واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و شركت در 
مزایده در روزهای اعالمی، ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده 
زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت امالک و اراضی مراجعه 
و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به كسب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شماره تماس:    31437064-31437060 

 vagozari.aqr .ir  :سایت اینترنتی

آگهی مزایده

,ع
99
07
98
9

آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
 موضوع :فروش انواع پیچ ومهره و واشر به مقدار909716 عدد

*زم�ان بازدید اقالم مزایده از تاریخ چ�اپ آگهی بمدت 10 روز 
كاری وآخرین تاریخ دریافت پیشنهادها از چاپ روزنامه 10 روز 

كاری  می باشد . 
آدرس مح�ل دریافت اس�ناد وارائه پیش�نهادها : شهرپاكدش�ت - 
بل�وار پارچی�ن - خیابان والفج�ر- درب چنگ�ی انتظامات صنایع 

شهید دوران 
*هزینه خرید اسناد مزایده :مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 
555437 1177800 بان�ك س�په چمران بنام صنایع ش�هید دوران 

واریز گردد .)اسناد در قبال رسید واریز وجه تحویل می شود .(
*تضمین ش�ركت در مزایده :مع�ادل پنج درصدمبلغ پیش�نهادی 

چك تضمین شده در وجه صنعت با شناسه ملی: 14003620805
*هزینه آگهی وكارشناس�ی مزایده به عهده برنده مزایده اس�ت و 
مزایده گذار در رد  تمام ویا هریك از پیشنهادها مختار می باشد .
*جه�ت كس�ب اطالعات بیش�تر ب�ا تلف�ن 35768343-021 تماس 

حاصل فرمایید . 
شناسه آگهی1025931/م الف2320

آگهی مزایده شماره  99-05

,ع
99
08
02
4

روابط عمومی صنایع شهید دوران

,ع
99
08
04
1

فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن – شماره 59/م/99
شرکت گاز استان گیالن   شماره مجوز 1399/4020

دس��تگاه مناقص��ه گذار:ش��رکت گاز اس��تان 
گیالن

نشانی دس��تگاه مناقصه گذار:رش��ت – پارک شهر – خیابان 
ملت – خیابان شهید سیادتی – شرکت گاز استان گیالن 

موضوع مناقصه: گازرس��انی به خوشه گیلده 2 شامل 7500 
)pc( متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا

مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان :28/952/636/000 ریال 
– مدت پیمان:6 ماه 

5-ن��وع و مبلغ تضمی��ن :ضمانتنامه بانکی ی��ا واریز نقدی 
 IR610100004001119206378746 ب��ه ش��ماره ش��با حس��اب
922119252292680010000000000001 واری��ز  شناس��ه  ب��ه 

بان��ک مرک��زی ی��ا یک��ی از تضامی��ن معتب��ر در آیی��ن نامه 
مبل��غ  94/09/22ب��ه  م��ورخ  ه   50659/123402 ش��ماره 

1/447/632/000 ریال 
مدارک الزم جهت ش��رکت در مناقصه :*یک برگ گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 

آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت 
متقاضی��ان می بایس��ت ی��ک کار مش��ابه گازرس��انی در حد 
معامالت عمده به همراه حس��ن س��ابقه در 5 س��ال گذشته 

داشته باشند .
ارائه شده از کارفرما الزامی است .*تکمیل و ارائه فرم گواهی صدور حس��ن انجام کار مشابه 
اداره کار ضروری اس��ت .)دارن��دگان کارگاه فعال مکلف به *ارائ��ه گواهینام��ه صالحیت ایمن��ی و یا فرم ثب��ت نام از 

ارائه گواهینامه می باشند.( 
اس��ت تذکر مهم : قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با *ارائ��ه گواهی نمون��ه امضاء مجاز افراد تعه��د آور الزامی 

لحاظ کیفیت ارائه گردد .
متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا میشود .*در ای��ن مناقصه دس��تور العم��ل تعیین دامن��ه قیمتهای 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
تا ساعت 19 مورخ 99/08/1 

توس��ط                           پیش��نهادی  پ��اکات  بارگ��ذاری  مهل��ت  آخری��ن 
مناقصه گران در سامانه ستاد: 

تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 

ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/08/12 
10-مکان دریافت و تحویل اسنادپیمانکاران:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
انجام می پذیرد .

11- ش��ماره )تلفکس ( تماس : 33369086-013 دفتر امور 
قراردادها 

 : گی��الن  اس��ت�ان  گاز  ش��رکت  س��ایت  در  آگه��ی  ای��ن 
 shana.ir و http://www.nigc-gl.ir

و همچنی��ن پای��گاه مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات )معاونت 
راهب��ردی ریاس��ت جمه��وری ( http://iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت از عرصه های مّلی ، را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
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2

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد -  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - ) نوبت اول (

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

مبلغ برآورد  بر اساس شرح پروژهعنوان پروژهشماره مناقصهردیف
شرح خدمات پیوست 

تضمین شرکت در 
مناقصه

محل 
اجراء

مدت اجراء
) ماه (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
زمان بازگشاییارائه اسناد

12099003145000013
گشت و 

مراقبت از 
عرصه های 

مّلی 

گشت و مراقبت از سطح 
بحرانی عرصه های ملی 

استان یزد جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف اراضی 

ملی  

سطح 9,000,000,000450.000.000
121399/08/05استان

ساعت09:00 
1399/08/15
ساعت09:30 

1399/08/15
ساعت 10:00

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 08:00روز سه شنبه  مورخ 99/07/29 می باشد .  
 اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار :  جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت الف : ) تضمی�ن ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار( آدرس : یزد  خیابان آیت ا... کاش�انی نرس�یده به می�دان ابوذر – اداره 

کل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری اس�تان یزد ک�د پس�تی : 8915915115 و 
تلفن : 3-38240501-035 داخلی 218 امور قراردادها

آگهی نوبت اول 99/07/29-آگهی نوبت دوم 99/08/01

س
/ 9
90
80
44

معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی
 در نظ�ر دارد تعدادی از قطعات با كاربری های مختلف 
) مس�کونی، تجاری و ... ( در س�طح ش�هر مشهد را با ش�رایط  نقد از 
طریق مزایده عمومی در روزهای یکش�نبه الی س�ه شنبه هر هفته به 

صورت محدود واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و شركت در 
مزایده در روزهای اعالمی، ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده 
زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت امالک و اراضی مراجعه 
و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به كسب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شماره تماس:    31437064-31437060 

 vagozari.aqr .ir  :سایت اینترنتی

آگهی مزایده

,ع
99
07
98
9

آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
 موضوع :فروش انواع پیچ ومهره و واشر به مقدار909716 عدد

*زم�ان بازدید اقالم مزایده از تاریخ چ�اپ آگهی بمدت 10 روز 
كاری وآخرین تاریخ دریافت پیشنهادها از چاپ روزنامه 10 روز 

كاری  می باشد . 
آدرس مح�ل دریافت اس�ناد وارائه پیش�نهادها : شهرپاكدش�ت - 
بل�وار پارچی�ن - خیابان والفج�ر- درب چنگ�ی انتظامات صنایع 

شهید دوران 
*هزینه خرید اسناد مزایده :مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 
555437 1177800 بان�ك س�په چمران بنام صنایع ش�هید دوران 

واریز گردد .)اسناد در قبال رسید واریز وجه تحویل می شود .(
*تضمین ش�ركت در مزایده :مع�ادل پنج درصدمبلغ پیش�نهادی 

چك تضمین شده در وجه صنعت با شناسه ملی: 14003620805
*هزینه آگهی وكارشناس�ی مزایده به عهده برنده مزایده اس�ت و 
مزایده گذار در رد  تمام ویا هریك از پیشنهادها مختار می باشد .

*جه�ت كس�ب اطالعات بیش�تر ب�ا تلف�ن 35768343-021 تماس 
حاصل فرمایید . 

شناسه آگهی1025931/م الف2320

آگهی مزایده شماره  99-05

,ع
99
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4

روابط عمومی صنایع شهید دوران

,ع
99
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04
1

فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن – شماره 59/م/99
شرکت گاز استان گیالن   شماره مجوز 1399/4020

دس��تگاه مناقص��ه گذار:ش��رکت گاز اس��تان 
گیالن

نشانی دس��تگاه مناقصه گذار:رش��ت – پارک شهر – خیابان 
ملت – خیابان شهید سیادتی – شرکت گاز استان گیالن 

موضوع مناقصه: گازرس��انی به خوشه گیلده 2 شامل 7500 
)pc( متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا

مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان :28/952/636/000 ریال 
– مدت پیمان:6 ماه 

5-ن��وع و مبلغ تضمی��ن :ضمانتنامه بانکی ی��ا واریز نقدی 
 IR610100004001119206378746 ب��ه ش��ماره ش��با حس��اب
922119252292680010000000000001 واری��ز  شناس��ه  ب��ه 

بان��ک مرک��زی ی��ا یک��ی از تضامی��ن معتب��ر در آیی��ن نامه 
مبل��غ  94/09/22ب��ه  م��ورخ  ه   50659/123402 ش��ماره 

1/447/632/000 ریال 
مدارک الزم جهت ش��رکت در مناقصه :*یک برگ گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 

آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت 
متقاضی��ان می بایس��ت ی��ک کار مش��ابه گازرس��انی در حد 
معامالت عمده به همراه حس��ن س��ابقه در 5 س��ال گذشته 

داشته باشند .
ارائه شده از کارفرما الزامی است .*تکمیل و ارائه فرم گواهی صدور حس��ن انجام کار مشابه 
اداره کار ضروری اس��ت .)دارن��دگان کارگاه فعال مکلف به *ارائ��ه گواهینام��ه صالحیت ایمن��ی و یا فرم ثب��ت نام از 

ارائه گواهینامه می باشند.( 
اس��ت تذکر مهم : قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با *ارائ��ه گواهی نمون��ه امضاء مجاز افراد تعه��د آور الزامی 

لحاظ کیفیت ارائه گردد .
متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا میشود .*در ای��ن مناقصه دس��تور العم��ل تعیین دامن��ه قیمتهای 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
تا ساعت 19 مورخ 99/08/1 

توس��ط                           پیش��نهادی  پ��اکات  بارگ��ذاری  مهل��ت  آخری��ن 
مناقصه گران در سامانه ستاد: 

تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 

ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/08/12 
10-مکان دریافت و تحویل اسنادپیمانکاران:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
انجام می پذیرد .

11- ش��ماره )تلفکس ( تماس : 33369086-013 دفتر امور 
قراردادها 

 : گی��الن  اس��ت�ان  گاز  ش��رکت  س��ایت  در  آگه��ی  ای��ن 
 shana.ir و http://www.nigc-gl.ir

و همچنی��ن پای��گاه مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات )معاونت 
راهب��ردی ریاس��ت جمه��وری ( http://iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت از عرصه های مّلی ، را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد -  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - ) نوبت اول (

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

مبلغ برآورد  بر اساس شرح پروژهعنوان پروژهشماره مناقصهردیف
شرح خدمات پیوست 

تضمین شرکت در 
مناقصه

محل 
اجراء

مدت اجراء
) ماه (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
زمان بازگشاییارائه اسناد

12099003145000013
گشت و 

مراقبت از 
عرصه های 

مّلی 

گشت و مراقبت از سطح 
بحرانی عرصه های ملی 

استان یزد جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف اراضی 

ملی  

سطح 9,000,000,000450.000.000
121399/08/05استان

ساعت09:00 
1399/08/15
ساعت09:30 

1399/08/15
ساعت 10:00

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 08:00روز سه شنبه  مورخ 99/07/29 می باشد .  
 اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار :  جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت الف : ) تضمی�ن ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار( آدرس : یزد  خیابان آیت ا... کاش�انی نرس�یده به می�دان ابوذر – اداره 

کل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری اس�تان یزد ک�د پس�تی : 8915915115 و 
تلفن : 3-38240501-035 داخلی 218 امور قراردادها

آگهی نوبت اول 99/07/29-آگهی نوبت دوم 99/08/01

س
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معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی
 در نظ�ر دارد تعدادی از قطعات با كاربری های مختلف 
) مس�کونی، تجاری و ... ( در س�طح ش�هر مشهد را با ش�رایط  نقد از 
طریق مزایده عمومی در روزهای یکش�نبه الی س�ه شنبه هر هفته به 

صورت محدود واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و شركت در 
مزایده در روزهای اعالمی، ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده 
زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت امالک و اراضی مراجعه 
و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به كسب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شماره تماس:    31437064-31437060 

 vagozari.aqr .ir  :سایت اینترنتی

آگهی مزایده

با تأثر و اندوه، وفات روحانی عالی قدر، انقالبی، پرتالش و با اخالص 

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دیانی )رضوان اهلل تعالی علیه( 
را به بیت شــریف، فرزندان محترم و فاضل و شاگردان و ارادتمندان ایشان 
تســلیت عرض می نمایم. این شخصیت عزیز، عمر با برکت خویش را در راه 
نشــر معارف دین و تربیت طالب فاضل و متعّهد سپری نمود. انقالبی بودن و 
همراهی و همکاری مؤثر در دوران نهضت و انقالب اسالمی از ویژگي های این 
روحانی خدوم و دلسوز بود. از خداوند متعال در جوار مضجع شریف و نورانی 
حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحّیه و الثناء( رحمت و رضوان الهی را برای 

روح این بزرگوار مسألت می نمایم.

تولیت آستان قدس رضوی
احمد مروی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 تحریم های تسلیحاتی را برای نیروی دریایی یک شوخی می دانیم فارس: امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش با توجه به برداشته شدن محدودیت های تسلیحاتی ایران گفت: 
نیروی دریایی ارتش امروز هیچ نیازی به خرید تسلیحات ندارد و تحریم های تسلیحاتی را برای نیروی دریایی یک شوخی می دانیم.  وی خاطرنشان کرد: امروز به جرئت می گویم در نیروی دریایی اینکه تحریم تسلیحاتی 

برداشته شده یا ادامه پیدا کند چیز تأثیرگذاری نیست؛ چون هرآنچه می خواستیم از انواع توپ و اژدر و شناور را ساختیم.

 سیاست/ مهدی خالدی  رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانستان که یکشنبه 
وارد تهران شــد، در ادامــه دیدارهایش، 
با رئیس جمهوری کشورمان  روز گذشته 
گفت وگو و به بحث و بررسی درباره مسائل 
و چالش های منطقه و مسائل موجود بین 
دو کشور پرداخت. عبداهلل عبداهلل در روز 
نخســت ســفرش به ایران با محمدجواد 
ظریــف، وزیر امور خارجــه و محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی 
دیدار کرده بود. تحلیلگران مهم ترین هدف 
ســفر عبداهلل به تهــران را تقویت اجماع 
منطقه ای در مورد روند صلح افغانستان و 
همچنین گسترش همکاری های دوجانبه 

عنوان کرده اند.

جنگ در افغانستان به نفع »
هیچ کس نیست

ملی  عالــی مصالحــه  رئیس شــورای 
افغانستان شــامگاه یکشنبه با حضور در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو 
ســیما در تشــریح تحوالت این کشور، 
بابیان اینکه برای موفق شــدن مذاکرات 
صلح بین االفغانستانی، میان کشورهای 
همســایه اجماع وجود دارد، تأکید کرد 
جنگ در افغانستان به نفع هیچ کشوری 
نیســت. عبداهلل عبداهلل در 
درباره  پرسشــی  به  پاسخ 
آمریکایی  مقام های  ادعای 
مبنی بر اینکه کشــورهای 
همســایه افغانستان در پی 
از جنگ  و  نیســتند  صلح 
گفت:  می کننــد،  حمایت 
۴۲ ســال از آغاز جنگ در 
این  می گذرد،  افغانســتان 
موضوع فرصت ها را از مردم 
ما و منطقه گرفته اســت. 
نفع هیچ  بــه  ادامه جنگ 
کشوری نیســت و در گام 
نخست، مردم افغانستان از 
جنگ رنج می برنــد و در گام دوم، مردم 
منطقه به ویژه همسایه های افغانستان از 

تأثیرات منفی جنگ، متأثر می شوند.
عبداهلل در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشاره به ظرفیت زیاد گسترش مناسبات 
بین تهران و کابل افزود: حدود 3 میلیارد 
دالر میان دو کشور، تبادل تجاری وجود 
دارد و جمهــوری اســالمی در برخی از 
طرح های عمرانی افغانستان کمک کرده 
و روابط فرهنگی ایجادشــده و ســطح 
همکاری ها گســترش یافته اســت و این 

همکاری همچنان ادامه دارد. 
وی با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ایــران هم با چالش هایــی ازجمله ادامه 
تحریم هــا مواجه بــوده اســت، افزود: 
زمینه هــای همکاری زیــادی میان دو 
کشــور وجود دارد. عبداهلل بــا تأکید بر 
اینکه صلح، خواست اکثریت مطلق مردم 
افغانستان اســت، گفت: صلح عادالنه و 
پایدار، صلحی که مالکیــت آن با مردم 
افغانستان باشد و آینده ای را ترسیم کند 

که همه باهم در صلح باشند.

امنیت افغانستان برای آمریکا »
موضوعی فرعی است

ســفر عبداهلل به تهــران در حالی انجام 
می شود که اخبار منتشرشده از بن بست 
در مذاکرات صلح بین االفغانی که میان 

دولت کابل و طالبان با حمایت آمریکا از 
۲۲ شهریورماه در دوحه قطر آغازشده، 
حکایت دارد. بر این اســاس بسیاری از 
تحلیلگران حضور رئیس شــورای عالی 
مصالحه ملی افغانســتان در ایران را به 
رایزنی مقام های کابل با تهران در مورد 
پروسه صلح این همسایه شرقی مرتبط 
دانســته و معتقدند این ســفر می تواند 
سنگ بنایی برای توسعه هر چه بیشتر 

روابط بین دو همسایه باشد.
سفیر اســبق کشــورمان در افغانستان 
نیز حضور عبداهلل عبــداهلل در تهران را 
در راســتای دریافت نظرات مشــورتی 
کشور های همسایه و کمک های احتمالی 
برای برون رفت پروسه مذاکرات صلح از 

بن بست کنونی می داند. 
ابوالفضل ظهره وند دراین باره می گوید: 
وضعیتی که اکنون در دوحه پیش آمده، 
وضعیت پیچیده ای را بــه وجود آورده 
است که می تواند بر سرنوشت و موقعیت 
افغانستان مؤثر باشد. ظهره وند با اشاره 
به اخبار منتشر شده در یک هفته اخیر 
در مــورد خــروج نیروهــای آمریکایی  
از افغانســتان افــزود: خــروج نظامیان 
ایاالت متحــده از پایگاه بگرام آن هم در 

هنگامــه ای که شــاهد افزایش حمالت 
گروه طالبان به هلمند هســتیم، چیزی 
جز بی اهمیت بودن امنیت افغانستان در 

نگاه مقام های کاخ سفید نیست. 
وی دراین باره توضیح داد: اگرچه دولت 
ترامپ موضوع خروج از افغانســتان آن 
هــم در دو هفتــه مانده بــه انتخابات 
آمریکا و در شــویی انتخاباتــی دوباره 
پیش کشــیده، اما حقیقت آن است که 
یانکی هــا هیچ گاه حاضر به خروج کامل 
از این همسایه شرقی ما نخواهند بود و 
با ایجاد ناامنی این حضور خود را حفظ 

خواهند کرد.
سفیر اســبق ایران در افغانستان ادامه 
داد: در ســوی مقابل امنیت و یا ناامنی 
در افغانســتان بر کشــورهای همسایه 
بیشترین تأثیر را گذاشته و از آن ها تأثیر 
می پذیرد. مقام هــای کابل هم با درک 
این موضوع که امنیت این کشــور برای 
واشنگتن مسئله فرعی بوده و راهی در 
رسیدن به صلح جز نشست و برخاست 
با کشورهای همسایه نیست، دریکی دو 
ماه گذشته رایزنی با همسایگان را آغاز 
آقای  منطقه ای  که ســفرهای  کرده اند 
عبداهلل هــم در همیــن زمینه صورت 

گرفت. ظهره ونــد در انتها تأکید کرد: 
واقعیــت آن اســت که دولــت و مردم 
افغانســتان در موضوع اعتماد به آمریکا 
در پروســه صلح دچار اشــتباه شدند و 
اکنــون هم تنها همین مردم همســایه 
شــرقی هستند که باید با کنار گذاشتن 
اختالف ها پشت یک میز نشسته و برای 

آینده کشور خود تصمیم گیری کنند.

جایگاه مهم ایران در پروسه صلح »
بین االفغانستانی

افغانستان هم  رئیس خبرگزاری اطلس 
در گفت وگو با قدس در تشــریح اهداف 
سفر عبداهلل به ایران می گوید: همان گونه 
که مستحضر هستید مذاکرات صلح بین 
االفغانســتانی در قطر به دلیل اختالف 
میان هیئت کابل و طالبان بر سر برخی 
چارچوب گفت وگوها مدتی است که به 

بن بست رسیده و متوقف شده است. 
ســید احمد موســوی مبلغ، ادامه داد: 
اما جــدا از این اختالف هــا یک دلیل 
بیرونــی هم برای توقــف مذاکره وجود 
دارد و آن هم به ایــن نکته برمی گردد 
که ایاالت متحده در طول یکی دو سال 
گذشــته که با طالبان ارتباط داشت و 
درنهایــت با این گروه توافق نامه صلح را 
به امضا رساند، در یک پروسه یک جانبه 
در پــی حــذف کشــورهای منطقه از 
گفت وگوی صلح افغانستان بود. این در 
حالی است که کشورهای همسایه بیش 
از همه از اوضاع و تحوالت افغانســتان 

متأثر می شوند. 
موســوی مبلغ تصریح کرد: این روندی 
بــود کــه از ســوی جامعــه جهانی، 
کشــورهای منطقه و بخــش بزرگی از 
جامعه و رهبران سیاســی افغانســتان 
قابل قبول نیســت؛ بنابراین جریان های 
سیاســی کابل به دنبــال آن بودند که 
روند صلح را با یــک اجماع بین المللی 
و به ویژه همسایگان پیش ببرند تا آن ها 
هم بر پروســه صلح نظارت و مشارکت 
داشــته باشند. سفر یکی دو ماه گذشته 
آقای عبداهلل به پاکســتان، هند و حاال 
هم ایران نشــان دهنده آن است که این 
جریان اکنون بر یک جانبه گرایی آمریکا 
غلبه کرده و زمینه مشارکت همسایگان 

درروند صلح را هموار می کند.
افغانســتان  رئیس خبرگــزاری اطلس 
دربــاره نقش جمهوری اســالمی ایران 
در پروسه صلح افغانستان هم می گوید: 
به عنوان یک  اســالمی  نقش جمهوری 
قدرت منطقه ای در مسائل افغانستان به 
دلیل اشتراکات موجود یک نقش ذاتی 
و غیرقابل انکار اســت و اگر آمریکا فکر 
می کند بدون مشــارکت ایران می تواند 
این پروســه را به ســرانجامی برساند، 
راهی بســیار عبــث را در پیش گرفته و 
افغانستان  میدانی  واقعیت های  برخالف 
اســت. وی تأکید کرد: اگر قرار باشــد 
کسی در پروسه صلح نقش آفرینی کند، 
همسایگان کابل هستند و نه کسانی که 
از هــزاران کیلومتر دورتر به این منطقه 
آمده اند. حقیقت آن اســت که بر خالف 
امروز نقش اصلی در پروسه صلح را باید 
کشــورهای منطقه و همســایه به ویژه 
جمهوری اســالمی بااین همه مشترکات 
داشته باشــند، نه کشورهایی که منافع 

آن ها در ناامنی است.

کارشناسان در گفت وگو با قدس از اهداف و نتایج سفر »عبداهلل عبداهلل« به تهران می گویند

پررنگ شدن نقش ایران در پروسه صلح افغانستان

چند وقت است زباله گردهایی که در خیابان ها هستند  پالستیک های زباله مردم را به طرز س
وحشتناکی پاره می کنند که عالوه بر انتشار آلودگی سبب چندین برابر شدن زحمت مأموران 

شهرداری می شود. واقعاً بی انصاف اند. 09150007868
من از بازیکنان تیم پرسپولیس تشکر می کنم که در این دوران قرنطینه، دل من را شاد س

کردند .09110006820
قدیم ها که انگلیسی ها بر ایران سیطره داشتند، کاشــت تریاک را در ایران رواج دادند، س

زارعان تریاک ها را کیسه کرده، برای فروش نزد انگلیسی ها می بردند! انگلیسی ها که نقشه 
معتاد کردن مردم به شیره و تریاک را داشتند، قانون دادند که از حاال به بعد فقط سوخته 
تریاک را به قیمت باال خریداریم! و تا ملت به این حقه استعماری آگاه شدند، جمعیت زیادی 
معتاد شده بودند! حاال این طرح نرخ نجومی زعفران مشابهت زیادی به طرح آنان دارد! که 
زارعان به جای کاشت مواد غذایی، دنبال کشت زعفران بروند! ان شاءاهلل که سوء نیت ندارند! 

09150007417
قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران بدین صورت اصالح شود برای نامزدها. شرط س

مدرک تحصیلی: دکترا؛ شرط سنی: 3۵ تا ۶۵ سال؛ سابقه ریاست جمهوری نداشته باشد. 
09150003660

باشگاه اســتقالل اعالم کرد طلب دیاباته 31۵هزار دالر یعنی 9 میلیارد و۵00 میلیون س
تومان پرداخت شد با این پول چه کارها دراین وضعیت بد اقتصادی برای مردم می شد کرد؟ 
دقت کنید 9 میلیارد و۵00 برای یک سال در ایران که بعضی از مردم عزیز ما نان را نسیه 
می خرند! این یعنی سوء مدیریت این یعنی عدم درک شرایط جنگی فعلی. 09110004552

احکام بازنشســتگان با 90 درصد شاغالن همتراز صادر شد به جز کارکنان غیر هیئت س
علمی دانشگاه ها که اختالف زیاد ایجاد شد. در واقع برای این گروه 90 درصد حقوق شاغالن 
همتراز رعایت نشد. به طوری که حکم اینجانب با 33 سال سابقه یک گروه تشویقی وپست 
مدرسی حدود ۴00 هزار تومان از لیسانس 30 سال سابقه بقیه سازمان ها کمتر شده. با ذکر 
اینکه حقوق شاغل همتراز بنده ۸میلیون است که 90 درصد آن ۷میلیون و۲00 می شود. 

09120007423

 هشدار رئیس دستگاه قضا به غرب ©
درمورد پناه دادن به مفسدان اقتصادی

میزان: حجت االســالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیســی در نشســت شورای عالی 
مســئوالن قضایی بــا تأکید بــر ضرورت 
پرهیز مسئوالن و فعاالن سیاسی از حاشیه 
سازی ها، اظهار کرد: هر گونه حاشیه سازی از 
سوی دست اندرکاران و سیاسیون که ما را از 
پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی دارد، 
امری مذموم و ناصواب اســت. رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن 
مدیرعامل فراری یکی از بانک های کشور زد و با قدردانی از نیروهای امنیتی و پلیس 
بین الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید 
کرد: افرادی که تصور می کنند می توانند مرتکب جرم شــوند و با خروج از کشور از 
چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
خاطرنشــان کرد: دستگاه قضایی اجازه نمی دهد کسانی که به نحوی به بیت المال 
دست اندازی می کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما 
رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و 
در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به کشورهای غربی نیز 
هشدار داد که اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت المال و مفسدان اقتصادی 
شود و تصور نکنند پول هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت می کنند، برای آن ها 

منفعتی به دنبال می آورد.

جلسه ویژه قالیباف با مردان اقتصادی دولت©
فارس: محمدباقر قالیباف،  رئیس مجلس 
یکشــنبه شــب میزبان رئیس کل بانک 
مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت 
و وزیــر جهاد و کشــاورزی در تــاالر آینه 
مجلس شورای اسالمی بود. رئیس مجلس 
شورای اســالمی در این جلسه بر ضرورت 
رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم تأکید 
کرد و گفت: متأسفانه اکنون قیمت اقالم اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ 
فراتر از انتظار رشــد داشته و این وظیفه ما مســئوالن است که نگذاریم فشارهای 
اقتصادی به بدنه جامعه به ویژه اقشار کم درآمد منتقل شود. قالیباف تصریح کرد: باید 
با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به نحوه تخصیص ارز به کاالهای اولویت دار 

اقدام و درباره ثبت سفارش کاالهای لوکس و یا حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد.
در این جلسه همچنین قالیباف با انتقاد شــدید از نحوه حمایت از واردات کاالهای 
اساســی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همان طور که در سال 9۷، با خاصه خرجی ارز 
۴هزارو۲00 تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به 

نام مصرف کننده و به کام دالل، منابع این کشور را هدر می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

هیچ پولی از ایران در چین بلوکه نیست©
ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
در پاسخ به پرسشی درباره برخی گزارش های 
رسانه ای در مورد بلوکه شدن پول های ایران 
در چین و بهانه تراشی مقام های این کشور، با 
تأکید بر اینکه اساســاً این خبر غلط است، 
گفت: هیچ پولی از ما در چین بلوکه نیست. 
خطیب زاده خاطرنشان کرد: البته هیچ دو کشوری نیستند که با هم مشکالتی نداشته 
باشند. ما با روسیه هم مشکالتی داریم اما این گونه نیست که پولی از ما در چین بلوکه شده 
باشد. منابع مختلف ما در چین هست که برای تأمین نیازهای کشور استفاده می شود و 
شرایط منابع ما در چین کامالً متفاوت از منابع بلوکه شده در کره و ژاپن و عراق است.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از این نشســت به موضوع هواپیمای 
اوکراینی اشاره کرد و با تراژدی خواندن این حادثه احقاق حقوق خانواده جان باختگان این 
سانحه را وظیفه جمهوری اسالمی عنوان کرد و گفت: ایران از روز اول همکاری کاملی در 
این باره داشته است. خطیب زاده با یادآوری اینکه دولت کانادا در این ماجرا طرفیتی ندارد، 
اضافه کرد: طرف ما دولت اوکراین است و مذاکرات برای جبران خسارت ها و هواپیما در 
خطوط هوایی این کشور در جریان است که براساس معاهداتی که عضو آن هستیم صورت 
می گیرد. رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ادبیات فرانسوا 
فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا در مورد ایران را سخیف و زشت عنوان و اظهار کرد: 
من سال ها به عنوان دیپلمات در کانادا بودم. ادبیات سخیف، کلمات به دور از ادب و رفتار 
غیردیپلماتیک وزیر خارجه کانادا چیزی نیست که در پشت درهای بسته دیده می شود. 
وی تصریح کرد: در پشــت درهای بســته آن ها مؤدب هستند و حرف هایشان نشان از 
درخواست برای حضور در مذاکره است؛ چون آن ها می دانند که طرفیت در مذاکرات ندارند 

و توقع داریم در ملن هم به همان شکل موضع بگیرند.

 ایران درباره سانحه هواپیمای اوکراینی ©
چیزی برای پنهان کردن ندارد

ایرنا: دور دوم مذاکرات مربوط به ســانحه 
هواپیمای اوکراینی میان جمهوری اسالمی 
ایران و اوکراین به میزبانی تهران و به ریاست 
»محسن بهاروند« معاون حقوقی و بین المللی 
وزارت امور خارجه بــا هیئت اوکراینی به 
ریاســت »یوگنی ینین« معــاون وزیر امور 

خارجه اوکراین برگزار شد. 
رئیس هیئت ایرانی در این دیدار، با ابراز تأسف و همدردی با خانواده های جان باختگان 
سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: هواپیمای اوکراینی در اثر خطای انسانی مورد اصابت 
قرار گرفت و جمهوری اســالمی ایران تالش خواهد کرد تا طرف اوکراینی نیز از این 
موضوع اطمینان یابد. وی با بیان اینکه رویکرد جمهوری اســالمی ایران مبتنی بر 
شفافیت است، اظهار کرد: ایران درخصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن ندارد 
و آماده است تا صادقانه مردم و هیئت اوکراینی را از جزئیات سانحه مطلع سازد. بهاروند 
جمهوری اسالمی ایران و اوکراین را دو کشور دوست دانست که متأسفانه شاهد این 

اتفاق بودند و اکنون باید بر سر میز مذاکره به توافق برسند.

شمخانی: 
 اساس سیاست آمریکا ©

ایجاد هرج و مرج و ناامنی است
سیاست: »عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای مصالحه 
ملی افغانستان که به تهران سفر کرده است؛ عصر 
دوشــنبه با دریابان »علی شمخانی« نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار 
و درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای با وی گفت وگو 
کرد. شمخانی در این دیدار، با تبیین سیاست های 
مخرب آمریکا در منطقه غرب آسیا که نتیجه ای 
جز جنگ، ویرانی و عقب ماندگی برای مردم منطقه 
به دنبال نداشته است، گفت: اساس سیاست آمریکا 
ایجاد هرج و مرج و ناامنی اســت؛ فرقی نمی کند 
که محل پیگیری آن افغانستان باشد یا عراق. وی 
با اشــاره به نقش آمریکا در راه اندازی جریان های 
تروریستی که نمونه بارز آن تأسیس جریان مخوف 
و تروریستی داعش است، اظهار کرد: تنها راه مصون 
ماندن از این گونه دام های خطرناک آمریکا، مقاومت 
و حفظ وحدت و انسجام است؛ راهی که شهیدان 
بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی و احمد شاه 

مسعود با جانفشانی به ما نشان دادند.

 واکنش چین به تهدیدهای آمریکا ©
علیه فروشندگان سالح به ایران

سیاســت: چین روز دوشــنبه آمریکا را به 
فروش تسلیحات و مداخله در امور کشورهای 
دیگــر متهم کرد. اظهارات چیــن پس از آن 
مطرح شد که آمریکا تهدید کرد هر کشوری 
که اقدام به فروش تســلیحات به ایران کند را 
تحریم خواهد کرد. وزارت خارجه چین دیروز 
گفت اظهــارات پمپئو کامــاًل توجیه ناپذیر 
هستند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه 
چین به خبرنگاران گفت: این آمریکاست که 
اقــدام به فروش تســلیحات و مهمات در هر 
کجــا می کند و از تجارت نظامی برای خدمت 
به منافع ژئوپلتیک اســتفاده کرده و حتی به 
طور آشــکار در امور داخلی کشورهای دیگر 
مداخله می کند. ژائو در پاســخ به این پرسش 
که آیا چین اکنون اقدام به فروش تســلیحات 
به ایران خواهد کرد یا خیر گفت: پکن تجارت 
نظامی را متناسب با سیاست صادرات نظامی و 

تعهدات بین المللی خود انجام می دهد.

جزئیات راه اندازی سامانه »نجم« ©
از زبان رضایی

فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به راه اندازی ســامانه »نجم« گفت: تعالی 
یک جامعه محصول خرد جمعی جامعه اســت 
و در این راستا ما کمیســیون های کارشناسی 
را در دبیرخانه تشــکیل دادیم و به جمع آوری 
نظرات صاحبنظران پرداختیم. محسن رضایی 
در نشســت هم اندیشــی که با موضوع تدوین 
سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه و نظام 
جمع ســپاری در نهــاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها برگزار شد، گفت: پیشرفت 
و تعالی یک جامعه محصول خرد جمعی جامعه 
است و در این راستا ما کمیسیون های کارشناسی 
را در دبیرخانه تشــکیل دادیم و به جمع آوری 
نظرات صاحبنظران پرداختیم. وی افزود: پس از 
آن نیز پژوهشکده ها را با هدف جمع آوری نظرات 
استادان با همکاری دانشگاه ها راه اندازی کردیم و 
در حال حاضر سیاست جمع سپاری را در پیش 
گرفتیم و در سامانه ای که در این راستا راه اندازی 
شــده 1۷ هزار نفر به آن مراجعه و 300 نفر نیز 
نظرات خود را ثبت کرده اند. رضایی تأکید کرد: 
ما در این سامانه  سعی می کنیم با استادان ارتباط 
برقرار کنیم، هدف ما از جمع سپاری این است 
که ایده های راهبردی هــر ایرانی در هر کجا از 
دنیا را دریافت و به سرعت به اطالع رهبر معظم 

انقالب برسانیم.

 پاسخ روزانه ایران ©
به 30 هزار حمله سایبری

سیاست: رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
تهدیدهــای هیبریدی یا ترکیبی را راهبرد جدید 
دشــمن دانســت و گفت: امروز دیگــر تهدیدها 
تک بعدی نیســت و ترکیبی از عوامل است، این 
تهدیدها حوزه های اقتصادی، سایبری و سیاسی 
را در بر می گیرد. ســردار جاللی رئیس ســازمان 
پدافنــد غیرعامل کشــور با اشــاره به حمالت 
سایبری دشمنان، گفت: این عرصه طیف وسیعی 
از تهدیدها و اقدام ها را در بر می گیرد که ســطح 
کم عرض آن شاید به حدود 30 هزار تهدید روزانه 
برسد که ما سیستمی را برای مقابله با این تهدیدها 
طراحی کرده ایم که خودکار به آن ها پاسخ می دهد، 
در سطح متوســط نیز تهدیدهایی وجود دارد که 
حوادث اخیر بندر شهید رجایی و مس سرچشمه از 
جمله این تهدیدهاست که تهدیدی برای ما ندارد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

رئیس جمهور: 
همان طور که 
همیشه در کنار 
مردم افغانستان 
بوده ایم، در آینده 
هم حمایت خود را 
از این کشور و همه  
اقوام و گروه های 
صلح طلب ادامه 
خواهیم داد

بــــــــرش

 سیاست   امیر ســرتیپ »امیر حاتمی« وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران در مصاحبه ای در 
خصوص پایان تحریم تسلیحاتی، جنگ قره باغ 
کوهســتانی و سازش برخی کشــورهای عربی 
با رژیم صهیونیســتی به گفت و گو نشست. به 
گزارش فارس، امیرحاتمی به شبکه الجزیره گفت 
ایران آماده امضای معاهدات نظامی و امنیتی با 
کشــورهای حوزه خلیج فارس در راستای حفظ 
ثبات و امنیت منطقه است. او سازش کشورهای 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی را یک تهدید 
مستقیم برای امنیت منطقه و خلیج فارس دانست 
و افزود: »هر تهدیدی از جانب اسرائیل که از مبدأ 
خلیج فارس باشد، به ســرعت با پاسخ روشن و 

مستقیم مواجه خواهد شد.«

تکذیب انتقال سالح های روسی به »
ارمنستان از خاک ایران

او در خصوص جنگ قره باغ کوهستانی نیز گفت: 
ایران هیچ زمانی مرز و خاک خود را برای انتقال 
سالح های روســی به ارمنستان به کار نگرفته و 
این مســائل صرفاً اتهام است. امیر حاتمی افزود: 
»هشــدارهای رســمی و روشــنی به جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان در خصوص امنیت مناطق 
مرزی خود داده ایم و از ترکیه به عنوان یک کشور 
منطقه ای مهم و دوست، انتظار داریم که در حل 
دیپلماتیک بحران قره باغ کمک کند«. وزیر دفاع 
ایران، سپس به پایان محدودیت های تسلیحاتی 

اشاره کرد و گفت: تفاهمات نظامی با چین و روسیه 
برای مرحله پایان محدودیت های تسلیحاتی وجود 
دارد و پایان این محدودیت ها فرصتی برای واردات 
نیازهای نظامی و صادرات ســالح به کشورهای 
دیگر اســت. امیر حاتمی، در ادامه در خصوص 
بروز مســابقه تسلیحاتی در منطقه هشدار داد و 
اعــالم کرد چنین رخدادی می تواند منطقه را به 
بشکه باروت تبدیل کند. او همچنین تصریح کرد:  
جمهوری اسالمی ایران هیچ زمانی در خصوص 
موشک های خود با آمریکا گفت و گو نخواهد کرد و 
هیچ کسی حق چنین درخواستی را ندارد. عالوه 
بر این  وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با 
حضور در برنامه »تیتر امشــب« شبکه خبر،  در 
خصــوص اینکه آیا برنامه ای برای خرید و فروش 
سالح دارید یا خیر، گفت: زمینه خرید و فروش 

سالح وجود دارد و ما در این خصوص برنامه داریم. 
از حدود یک سال پیش که آمریکا تالش کرد این 
محدودیت ها تمدید شود به نوعی سبب شدند که 
بسیاری از کشــورها از توانمندی ما آگاه شوند و 
به مــا مراجعه کنند. در این خصوص مذاکرات و 
صحبت هایی انجام شده و زمینه هایی برای فروش 
و تأمین نیازمندی ها وجود دارد که البته فروش ما 

بسیار گسترده تر خواهد بود.
وی گفت: محدودیت های شورای امنیت در هفت 
قلم مهم تجهیزات نظامی بود، اما در دیگر حوزه ها 
ما هم خرید داشــتیم و هم فروش انجام دادیم. 
امروز نیز بســیاری از کشــورها به دنبال تأمین 
نیازهایشان از ما هستند؛ به نظر من با این شکست 
که آمریکا در شــورای امنیت خورد، سلســله 
شکست های او تکمیل شد. به خصوص در نتیجه 

اقدام های دولت فعلی که موجب شــد آن ها در 
شورای امنیت یک سلسله شکست هایی خوردند. 
آن ها به جایگاهی رسیده اند که نمی توانند منافع 
خود را به درستی تأمین کنند و به همین دلیل 

سلسله شکست هایی را از ایران خوردند.
وی با اشاره به سفر مسئوالن نظامی کشورهای 
مختلف به ایران و بازدید از بخشی از تجهیزات 
دفاعی ایران، گفت: پیشــرفت های دفاعی ایران 
برای میهمانان ما بسیار تعجب آور بود که چگونه 
است که با وجود تحریم ها ایران به این پیشرفت ها 
رسیده است. یکی از این وزرا که میهمان ما بود 
در بازگشــت از ســفر به ایران به رئیس جمهور 
کشــورش از توانمندی های ایــران گفته بود و 
رئیس جمهوری آن کشــور در تماس با رئیس 
جمهور کشورمان، پیشنهاد همکاری و مشارکت 
برای تولید تجهیزات دفاعی را دادند، با وجودی 
که این کشور یک کشور پیشرفته است؛ البته من 

اینجا نمی توانم نام آن کشور را ببرم.
وی تأکید کرد: ما بر اســاس اصولمان حاضر به 
همکاری با کشورها هســتیم، اما به خاطر پول 
هیــچ گاه باورهایمان را زیر پــا نمی گذاریم. در 
صورتی که آمریکایی ها تجهیزات گســترده ای 
را در اختیار عربستانی ها قرار می دهند که علیه 
مردمان مظلوم یمن به کار بگیرند، ما تجهیزاتمان 
را در اختیار کشورهایی قرار می دهیم که بخواهند 
ایــن تجهیزات را در دفاع مشــروع خود به کار 

بگیرند و از تمامیت ارضی خود دفاع کنند.

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

خبر

دفاعی- امنیتی
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خبر

پاسخ  وزیر دفاع به تهدیدهای رژیم صهیونیستی در گفت وگو با الجزیره قطر:

هر تهدیدی از مبدأ خلیج فارس را مستقیماً پاسخ می دهیم

روحانی در دیدار عبداهلل خبر داد

افتتاح راه آهن خواف - هرات در روزهای آینده
سیاست: رئیس جمهور کشــورمان روز گذشــته در دیدار رئیــس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانســتان با حمایت از تالش های انجام شــده برای برقراری صلح، 
ثبات و امنیت در این کشور، ضمن تأکید دوباره بر ضرورت توسعه هر چه بیشتر 
روابــط میان تهران و کابل از افتتاح راه آهن خواف - هرات در روزهای آینده خبر 
داد. حســن روحانی با ابراز امیدواری به موفقیت تالش های شورای عالی مصالحه 
برای برقراری صلح و ثبات در افغانســتان، اظهار کرد: مهم این است که مردم این 
کشور پس از سال ها جنگ و درگیری به یک صلح واقعی برای حفظ دستاوردهای 
خود دســت یابند و راه حل این مشــکل نیز گفت وگوهای سیاسی و مذاکره بین 
االفغانی اســت. روحانی با بیان اینکه دخالت و حضور آمریکا به عنوان یک کشور 
متجاوز در افغانستان با خواست و نظر مردم این کشور همسو نبوده است، تصریح 
کرد: دولت آمریکا که در سیاســت های خود در منطقه و جهان شکســت خورده 
و موفقیتی نداشــته اســت، به دنبال بهره برداری انتخاباتی از مذاکرات صلح در 
افغانســتان است. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به روابط خوب ایران و افغانستان 
به عنوان دو کشور دوست و همسایه، بر توسعه و تعمیق روابط تهران - کابل تأکید 
و اظهار کرد: توافق بلندمدت بین دو کشور می تواند به توسعه و تعمیق روابط در 
همه زمینه ها بینجامد. روحانی تأکید کرد: همان طور که همیشــه در کنار مردم 
افغانستان بوده ایم، در آینده هم حمایت خود را از این کشور و همه جهات و اقوام 
و گروه های صلح طلب ادامه خواهیم داد و امیدواریم شــاهد برقراری امنیت پایدار 
در این کشور باشیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این دیدار، 
از حمایت ها و مواضع جمهوری اســالمی ایران دربــاره تحوالت و تالش ها برای 
برقراری صلح و امنیت پایدار در این کشور قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسالمی 

ایران دوست و همسایه خوب افغانستان است.



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

 جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( اقدام مبارکی در راستای افزایش معرفت رضوی است   آستان:مدیرمسئول خبرگزاری تسنیم برگزاری جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( را اقدام مبارکی در 
راستای افزایش معرفت و آگاهی درباره سیره اهل بیت)ع( به ویژه امام رضا)ع( دانست.مجید قلی زاده درباره تأثیر جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( در ترویج فرهنگ و آموزه های رضوی اظهار کرد: به دلیل عشق و 

ارادتی که مردم ایران به وجود مقدس آقا علی بن  موسی الرضا)ع( دارند، برگزاری چنین جشنواره هایی تأثیر بسیاری بر افزایش معرفت، شناخت و عشق بیشتر به حضرت خواهد داشت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r گفت و گو با تک خوان های منتخب سرودهای آوای رضوان

هر چه دارم از تو دارم ©
آستان/ آرزو مستأجر حقیقی: اگر 
در دو سال گذشــته در مناسبت های 
مذهبی، به مشهد مقدس مشرف شده 
باشید، نوای دلنواز گروه های سرود آوای 
رضوان را در مبادی ورودی شــهر مثل 
فرودگاه و راه آهن یا خیابان های منتهی 

به حرم مطهر رضوی شنیده اید.
این گروه های نوجوان بیش از دو ســال اســت سرودهای تولید شده واحد آوای 
رضوان مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی را در قالب اجراهای 
پاتوقی به ســبک آکاپال )بدون استفاده از ابزار موسیقی( در سطح شهر و حتی 
بعضی از صحن های حرم مطهر می خوانند. جمعی از این گروه های سرود ساکن 
شهرهای دیگر کشور هستند و به دعوت آستان قدس رضوی و با توجه به ارادت 
خاص خود در قالب گروه های همکار با آوای رضوان راهی مشهدالرضا می شوند. 

با دو تک خوان منتخب و یکی از مربیان فعال این گروه های ســرود در کشــور 
گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

کشف استعدادهای کشور»
امین حامدی، 14 ســاله و اهل میناب هرمزگان است. او می گوید: »فعالیت هایم 
در حوزه سرود از 9 سالگی با پیوستن به گروه سقای حسین)ع( آغاز شد. اعضای 
گروه ما چند باری زائر امام رضا)ع( شــده و در اجراهای پاتوقی آوای رضوان به 
مناسبت های مختلف شرکت کرده اند. آخرین بار چند هفته پیش برای شرکت 
در مسابقه تلویزیونی سرود و نقالی بُِسرا میهمان مشهدی ها بودم«. این نوجوان 
جنوبی همراه با گروه ســقای حســین)ع(، بارها ســرودهای رضوی را زمزمه و 
دل های مردم شهرهای مختلف هرمزگان را راهی آستان ملکوتی امام هشتم)ع( 
کرده اســت. حامدی می افزاید: »حضورم در برنامه های آوای رضوان ســبب شد 
اســتعدادهایم دیده شود و خیلی خوشحال هستم. به طور مثال، از اجراهای ما 
کلیپ تهیه و در تلویزیون پخش شــد. امیــدوارم از ما همچنان حمایت کنند«. 
اگرچه اعضای این گروه ســرود امسال ســعادت حضور در مشهد مقدس را در 
ســالروز شهادت امام رضا)ع( ندارند، اما دلشان با این امام همام است و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برای دل مردم به اجرای سرودهای رضوی در شهر خود 
می پردازند و با نوای دلنشینشان می خوانند: »ای صفای قلب زارم هر چه دارم از 

تو دارم/ تا قیامت ای رضاجان سر ز کویت بر ندارم...«.

حس خوب یک نوجوان»
محمدیاسین صادقی، حدود 15 سال دارد. او اهل شهر الوند استان قزوین است و 
از سال 97 به جمع اعضای گروه سرود بین المللی »انتظار« پیوسته است. می گوید: 
»کالس ششــم که بودم، مربی سرودی به مدرسه ما آمد و دانش آموزان را آزمود 
و به من پیشــنهاد داد در کالس های سرود شرکت کنم«. این نوجوان با ورود به 
عرصه سرود مسیر جدیدی به رویش گشــوده می شود تا جایی که از سال 98 
آغاز به تمرین های تک خوانی می کند و حتی با این گروه سرود بین المللی راهی 
پیاده روی اربعین و اجراهای پاتوقی آوای رضوان مشهد در مناسبت های مختلف 
دو سال گذشته شده  و سرودهای آوای رضوان را در نقاط مختلف شهر از جمله 
صحن جامع رضوی اجرا کرده  است. صادقی ادامه می دهد: »اجرای سرود در مقابل 
بارگاه رضوی حس خوبــی دارد. انگار داری وظیفه ات را برای امام رضا)ع( انجام 
می دهی. افتخار می کنم در این راه قدم برداشتم. حتی حاال که شرایط کرونایی 
است و مردم مثل گذشته امکان شرکت در مراسم عزاداری را ندارند، ما اجراهای 
خودمان را داخل خودروهایی مثل وانت بار به  طور سیار انجام دادیم و حال و هوای 
ماه محرم و صفر را به شهروندان منتقل کردیم«. این نوجوان خاطراتی شنیدنی 
از همراهی  با گروه های آوای رضوان در مشــهد دارد. همچنین عالقه خاصی به 
سرود »تا خراسان راهی نیست« مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
دارد تا جایی که ما را میهمان ترجیع بند این اثر می کند: »روحت آرام می شود با 
دل   در حریمش قدم که بگذاری /تا خراســان زیاد راهی نیست  چشم بر روی 

هم که بگذاری«.

 آستان/ سارا صالحی   اولش کسی 
از  دورافتاده  روستاهای  در  نمی کرد  باور 
شهر کار خاصی از دستشان بربیاید ولی 
شد  معلوم  تازه  آمدند،  میدان  به  وقتی 
چه گره ها که تنها به دست  آن ها گشوده 
»امام  خیابان  از  خود  موکب  با  می شود. 
ده غیبی  روستای  به  کاظمین  علی)ع(« 
رئوف  امام  بیرق  زیر  تا  آمده اند  مشهد 
خدمت کنند، موکبی که بانیان برای بلند 
کردن علمش ذکر »یا زینب)س(« گفتند؛ 

موکب زنان زینبی.

موکبی با خدمات متفاوت»
قصه خدمتگزاری ایــن موکب از اربعین 
ســال 96 در کاظمین شــروع می شود. 
خدمت تخصصیشــان به زائــران پیاده، 
دادن جایی برای استراحت موقت بود. به 
همین دلیل، با کمک 30 تن از بانوان، به 
تهیه پتو اقدام کردند، طوری که فقط در 
مدت سه سال فعالیت، 3 هزار تخته پتو 
تهیه و جمع آوری کردند. به تدریج برای 
راحتی بیشــتر زائران، یک هزار و 500 
بالشــت کوچک تهیه کردند که خودش 
موجب تمایز موکبشان در شهر کاظمین 

شد.
با اینکه موکب حضرت زینب)س( به بانوان 
خدمت می کرد، در برابر آقایان همراه آن ها 
نیز بی تفــاوت نبودند و خدماتی از جمله 
ارائه می دادند. خدماتشان  پتوی بیرون بر 
در همین مدت کوتاه آن قدر می گیرد که 
حتی به موکبی از کربال پتو می فرســتند. 
همزمان با باال رفتن تجربیات و جمع آوری 
نذورات در طول ســال، برای خدمت دهی 
بیشــتر، ملزوماتی از قبیــل جاروبرقی و 
آب ســردکن می خرند. کم کــم ایده های 
خوبی هم به ذهنشان می رسد. از خانم های 
موکب می خواهنــد فرش ها و موکت های 
اضافی خودشــان را برای مفروش کردن 
موکب به آن ها بدهند که خودش رضایت 

بیشتر زائران را فراهم می آورد.

خدمت به عاشقان اهل بیت)ع(»
پس از شــیوع کرونا و فعال شدن مواکب 
حسینی در روستاهای حاشیه شهر مشهد، 
بانــوان مثل دیگر عرصه هــای اجتماعی، 
از عرصــه خدمت به محرومــان در قالب 
مواکب نیز عقب نمانــده و در قالب طرح 
»شــور حسینی و مهر رضوی« به روستای 
کم برخــوردار ده غیبی آمده اند تا امســال 
خیمه موکب حضرت زینبشان را اینجا علم 

 کنند. فرق چندانی هم نمی کند. 
سال های پیش، این خواهران خادمیار در 
این روزها در شــهری متعلــق به خانواده 
موسی بن  جعفر)ع( خدمت رسانی می کردند 
و امسال توفیق خدمت به فرزند ایشان در 
شهر مشهد را پیدا کرده اند. مهم خدمت به 

عاشقان اهل بیت)ع( است.
روســتای ده غیبــی، جایــی در کیلومتر 
20 جاده قدیم مشــهد- نیشابور، یکی از 
روســتاهای زیر پوشــش خدمات آستان 
قدس رضوی و مواکب حسینی در روزهای 
سوگواری دهه پایانی ماه صفر است. بانوان 
مســتقر در این روســتا به ارائه خدمات 

تخصصی مشغول شده اند. 
شهناز حسن نژاد، مسئول موکب، پیگیری 
امور بهداشــتی و درمانــی، برپایی دوره 

قرآن، پاسخ گویی به شبهات و پرسش های 
شرعی، تشــکیل دوره های روان شناسی و 
ارائه مشاوره خانوادگی و کمک به برپایی 
مجلس عزاداری شبانه در مسجد منطقه را 
از خدماتشان معرفی و اضافه می کند: یکی 
دیگر از اقدام هــای مهم موکب خواهران، 
بسیج شــماری از بانوان این روستا برای 
کمک به طبخ غذای روزانه از سوی خادمان 
موکب »شباب الحجه« مستقر در روستای 

رباط خاکستری است.

دامنه برکات»
البته دامنه خدماتشان به روستای ده غیبی 
محدود نشده، روستاهای همسایه از جمله 
بالندر و عارفی هم بهره مند شده اند. خانم ها 
را به صورت چرخشی به خدمت مشغول 
می کنند؛ چرا که از همه اقشار، بانوان شاغل 

بینشان هست. 
خانم حسن نژاد تعریف می کند: در بالندر 
با کمک نیروهــای خادمیار، برای یک زن 
و مــرد مســن بی بضاعت بخــاری گازی 

خریداری کردیم.
وی با ذکر نمونه های دیگری ادامه می دهد: 
همین طور برای دیدار با یک خانواده رفته 
بودیم که متوجه شدیم سقف منزل برای 

گذراندن فصل ســرد نامناســب است و 
برای بازسازی آن اقدام کردیم. یا در حال 
جمع آوری کمک های مردمی برای ساخت 
یــک حمام در منزل یکی از روســتاییان 
هســتیم و... البته روستانشینان ده غیبی 
همزمــان از خدمات موکــب آقایان هم 

بهره مند هستند.
 از جمله اهم خدمات عمرانی در دســت 
اقدام آســتان قدس رضوی بــرای مردم 
این منطقه، پیگیــری اجرای پروژه آبفای 

روستایی است.
ضمن آشــنایی بیشــتر بانــوان موکب 
حضرت زینب)س( با مشکالت  اقتصادی 

و اجتماعی روســتاییان، با 
ظرفیت هایشان  شــناخت 
در مســیر حــل مســائل 
حرکت می کنند. این فعال 
اجتماعی اضافه می کند: به 
اقتصادی،  مشکالت  خاطر 
خانــواده دختــران امکان 
تهیــه جهیزیــه ندارند و 
به جدایی می رســند. فکر 
کردیم با شناختن استعداد 
و توان روســتا مثل تولید 
و بســته بندی ترشی، مربا، 
میوه خشــک، رب و رشته 
پلویــی خانگــی و فراهم 
کــردن زمینه فــروش در 
شهر، قدمی در راستای حل 

مسائل برداریم.
این موکب و 15 موکب اربعینِی دیگر، پس 
از اتمام ماه های محرم و صفر دوباره در 40 
منطقه روستایی حاشیه شهر مشهد مستقر 
شــده و اجرای مرحله دوم طرح »شــور 
حسینی و مهر رضوی« را آغاز خواهند کرد 
تا در مدت یک ســال با کمک کانون های 
خدمت رضوی، مســائل روستاییان را در 
ســه حوزه فرهنگیـ  اجتماعی، درمانی- 
بهداشتی و عمرانی- توانمندسازی به قدر 

وسع خود مرتفع سازند.

روستای ده غیبی، 
جایی در کیلومتر 

20 جاده قدیم 
مشهد- نیشابور، 

یکی از روستاهای 
زیر پوشش 

خدمات آستان 
قدس رضوی و 

مواکب حسینی در 
روزهای سوگواری 

دهه پایانی ماه صفر 
است

بــــــــرش

روایتی از خدمات موکب بانوان در روستاهای محروم حاشیه مشهد 

توزیع ۱۱0 بسته معیشتی ©موکب زنان زینبی
بین نیازمندان میاندوآبی  

آستان: 110 بسته معیشــتی بــه همت 
خادمیاران رضوی بین نیازمندان شهرستان 
میانــدوآب توزیع شــد.حمیدرضا قنبری، 
مســئول دفتر خدمت رضوی شهرســتان 
میاندوآب در این زمینه گفت: در راســتای 
اجــرای فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ابالغ شده 
از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به همت 
خادمیاران و خیران 110 بســته  معیشتی 
شــامل برنج، روغن، رب گوجه، ماکارونی، 
ســویا، خرما، نخود و لپه به همراه محلول 
ضدعفونی کننده از سوی  دفتر خدمت رضوی 
این شهرســتان بین نیازمندان توزیع شد.

کارگاه هنری »نقطه کوبی ©
روی سفال« در پلدختر

آستان: نخستین کارگاه هنری »نقطه کوبی 
روی سفال« به همت کانون خانواده خدمت 

رضوی در شهرستان پلدختر برگزار شد.
هنر نقطه کوبی یا نقاشی نقطه ای، هنری زیبا 
برای تزئین ظروف سفالی، شیشه ای، چوب 
و حتی تزئین پارچه اســت که از این هنر 
برای طراحی استفاده می شود.این کالس ها 
به مدت سه روز از تاریخ 25 الی 27 مهرماه 
برای عالقه مندان برگزار شــد و هنرجویان 
مراحل طراحی و نقطه کوبی روی سفال را به 

صورت تئوری و عملی فرا گرفتند.

 توزیع 50 بسته معیشتی ©
در زاهدان

آســتان: با مشــارکت بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی توســط خادمیاران رضوی 
محله ابوذر زاهدان 50 بســته معیشــتی 
بین نیازمندان توزیع شــد. مهدی خوبانی، 
خادمیــار و مدیر مرکز نیکوکاری منتظران 
ظهور گفت: در راستای استمرار کمک های 
مؤمنانه به خانواده های آسیب دیده و نیازمند 
با مشارکت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
توسط خادمیاران رضوی محله ابوذر زاهدان 
در سالروز شــهادت امام رضا)ع( 50 بسته 

معیشتی توزیع شد. 

سرزمین آفتاب

گفت وگو
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اصفهان-خبرنگارقدس: 
وبینار نخستین رویـداد از سلسله رویـدادهای 3S یا

 Smart  Steel  manufacturing  
نیازهای  تأمین  هدف  با   Startup event
تحول  حوزۀ  در  مبارکه  فوالد  شرکت  فناورانه 
این شرکت در  دیجیتال و بررسی چالش های 
این عرصه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران با همکاری شرکت فوالد مبارکه، دانشگاه 
شرکت  و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تهران، 
 9 ساعت  از  مهرماه   23 چهارشنبه  روز  ایریسا 

تا 13 برگزار شد.
در جریان برگزاری این وبینار، مدیرعامل فوالد 
مبارکه،  مردادماه سال 1399 و رونمایی از طرح 
تحول دیجیتال فوالد مبارکه را  تولد دوبارۀ این 
شرکت دانست  و تصریح کرد: با برنامه ریزیهای 
انجام شده به یاری خداوند فوالد مبارکه تا سال 
جهان  در  هوشمند  کارخانۀ  عنوان  به   1۴۰۴

شناخته خواهد شد.
امروز  کرد:  خاطرنشان  عظیمیان  حمیدرضا 
نیازمند آنیم که در این راه سخت و پرپیچ وخم، 
با کمک شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها و... 
ارائه  هوشمند  کالس  در  را  های  مبارک  فوالد 

دهیم. 
این  با طی کردن  داریم  به همین منظور قصد 
مسیر در ابتدا نوآورترین شرکت در عرصۀ فوالد 
صنایع  سایر  برای  الگویی  عنوان  به  سپس  و 

مطرح شویم.
و  بنیان  دانش  نقش شرکتهای  به  اشاره  با  وی 
استارت آپ ها اظهار داشت: از جوانان فعال در 
شرکتهای استارت آپی، دانشمندان و متخصصان 
و  علمی  پارکهای  و  بنیان  دانش  شرکتهای  در 
فناوری کشور تقاضا می کنیم در این راه سخت 
افقی روشن پیِش روی  صنعت کشور قرار  که 

میدهد مارا  یاری رسانند.

وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه توانایی تأمین 
این  اجرای  برای  الزم  مالی  منابع  و  تجهیزات 
واقع  در  کرد:  خاطرنشان  دارد،  را  بزرگ  پروژۀ 
فوالد مبارکه منابع ارزی و ریالی طرح را تأمین 
خواهد کرد تا در زمان مناسب این طرح به اجرا 

برسد.
اجرای چنین  به  ورود  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
از  قدردانی  ضمن  و  خواند  جسورانه  را  طرحی 
حضور و زحمات همۀ بنیادها و شرکتهای حاضر 
در طرح گفت: طبق این برنامه، اگر بتوانیم در 
ابتدای سال 1۴۰۴ این طرح را به بهره برداری 
 ۴۰۰ مجموع  از  ای  عمده  بخش  با  برسانیم، 
این  در  که  بنیان  دانش  و  آپ  استارت  شرکت 
وبینار حضور دارند قرارداد خواهیم بست و این 

موفقیت را با ایشان جشن خواهیم گرفت.

مدیرعامل شرکت ایریسا:
فوالد مبارکه در راستای انقالب صنعتی نسل 

چهارم گام برداشته است
مدیرعامل  سرائیان  رسول  راستا،  همین  در 
ایریسا گفت: چالش های صنعت فوالد  شرکت 
در عرصۀ رقابت، هزینه، تنوع محصول و مسیری 
شد  باعث  نهایت  در  داشتند،  ما  مشتریان  که 

فوالد مبارکه به سمت هوشمندسازی برود.
توسط  دیجیتال  تحول  طرح  وی،  گفتۀ  به 
اجرایی شده  و ۶ مرداد  ایریسا طراحی  شرکت 
و  این شرکت در مسیر انجام این پروژه  فراز و 

فرودهای زیادی خواهدداشت.
مدیرعامل شرکت ایریسا ادامه داد: در واقع این 
بوده  انقالب چهارم صنعتی  حرکت در راستای 
برداشته  گام  این مسیر  در  نیز  مبارکه  فوالد  و 
شعار  چندین  دیجیتال  تحول  طرح  در  است. 

تعریف شده است.
 نخست »فوالد هوشمند از سنگ تا رنگ« است؛ 

به این شکل که سنگ آهن از معدن استخراج 
تولید،  مختلف  مراحل  طی  از  بعد  و  شده 
تبدیل به ورق گالوانیزه می شود و در صنعت 
گردد. می  استفاده  خانگی  لوازم  و  ساختمان 
در واقع این زنجیرۀ ارزش مربوط به بازۀ زمانی 
1399 تا 1۴۰۴ است و تا سال 1۴۰۴، فوالد 
تبدیل              هوشمند  فوالد  کارخانۀ  به  مبارکه 

می شود.
روندهای           مانند  هایی  چالش  گفت:  سراییان 
بین المللی صنعت و همچنین فرایندهای نوظهور 
برای فوالد مبارکه تعریف شده و در سال 1۴۰۴ 
فوالد مبارکه یک کارخانۀ هوشمند خواهد بود.
دیده  مباحث  بهترین  از  یکی  وی،  گفتۀ  به 
بهره گیری  و  آفرینی  این طرح، نقش  شده در 
است.  آپ  استارت  و  بنیان  دانش  از شرکتهای 
این مهم، مرکز  از  اطمینان  به جهت  همچنین 
که                 مبارکه  فوالد  دیجیتال  تحول  نوآوری 
راه اندازی آن شروع شده، یکی از پشتوانه های 
اصلی ما در طرح تحول دیجیتال این شرکت  به 

شمار می آید.
اولین  امروز  گفت:  ایریسا  شرکت  مدیرعامل 
شده  برگزار  دیجیتال  تحول  زمینۀ  در  رویداد 
شرکتهای  و  دانشجویان  همکاری  نیازمند  ما  و 

استارت آپی هستیم.
مبارکه  فوالد  دیجیتال  تحول  طرح  افزود:  وی 
اقدامی نیست که ما به تنهایی بتوانیم از عهدۀآن 
برآییم، بلکه نیازمند استفاده از تمامی ظرفیتها 
و قابلیتهای موجود کشور در این زمینه هستیم. 
ما حدود سه ماه وقت گذاشتیم و هفت چالش و 

مسئله را برای این وبینار آماده کردیم.
خطوط  وری  بهره  تحلیل  گفت:  سراییان 
هوش  ابزار  از  استفاده  با  مبارکه  فوالد  تولید 
پاتیل  نسوز  ضخامت  گیری  اندازه  مصنوعی، 
در حالت گرم، نمونۀ طراحی و ساخت دوقلوی 

دیجیتال در فوالد مبارکه، لجستیک هوشمند، 
یادگیری  و  مصنوعی  هوش  کاربردهای  امنیت 
ماشین در حوزۀ siem و ایجاد پلت فرم شفاف 
فرایند  در  شفافیت  و  امنیت  ارتقای  منظور  به 
خرید فوالد مبارکه با استفاده از فناوری بالک، 

چالشهای اصلی ما در این زمینه هستند.
مهر،   در 23  چالشها  ارائۀ  از  وی پس  گفتۀ  به 
آبان    1۶ در  نیز  ها  پروپوزال  پیش  دریافت 

صورت خواهد پذیرفت. 
ارزیابی  ماه  آذر  یکم  ها  پروپوزال  پیش  این   
آخر  هفتۀ  در  آن  از  پس  و  شد  خواهند 
برای  مبارکه  فوالد  از  حضوری  بازدید  آذر 
گرفت.  خواهد  صورت  تأییدشده  پیشنهادهای 
ها  پروپوزال  دیماه،  پانزدهم  تا  آن  از  بعد 
انتخاب برای  الزم  ارزیابی  و  شد  خواهد  نهایی 
انجام              بهمن  یکم  در  همکاری  های  اولویت   
عقد  و  توافق  و  مذاکرات  نهایت  در  و  می شود 

قرارداد صورت می گیرد.
بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت ایریسا و محور 
مالکیت  و  فناوری  انتقال  پروژه،  این  مجری 
حمایت  و  گذاری  سرمایه  همچنین  و  فکری 
پیشخرید  محصول،  توسعۀ  و  تولید  در  مالی 
اصلی  مدلهای  ازجمله  مشارکت  و  محصول 
همکاری با شرکتهای استارت آپی است. ضمن 
اینکه یک رویداد دیگر در همین زمینه در بهمن 
یا اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و سال 99 

را با دو رویداد به پایان خواهیم برد.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:
فــوالد مبــارکه این مسئــولیت سنگین را 
برعهده گرفته که هاب تحول دیجیتال در صنعت 

فوالد باشد
مهدی  سید  رویداد،  این  برگزاری  حاشیۀ  در 
نقوی معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: 
با نهایی شدن این فرایند، فوالد مبارکه تا سال 
دریایی  فانوس  کلوپ  و  باشگاه  عضو   1۴۰۴
باشیم  داشته  خاطر  به  باید  شد.  خواهد  دنیا 
ما  این رو  از  آتی دنیای دیجیتال است.  دنیای 
از سال گذشــــته در مطالعـــــات خـــــود 
دانشی  نهادهای  دستاوردهای  همچنـــــین  و 
در  صنعتی  زندگی  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
بتوانند  بود که  به گروهی خواهد  آینده متعلق 
در مدیریت دیجیتال حرفی برای گفتن داشته 

باشند و پیشگام باشند.
یک  عنوان  به  مبارکه  فوالد  داشت:  اظهار  وی 
شرکت پیشرو   و   دانشی که در چشم انداز خود 
الگو بودن برای بنگاههای صنعتی را در نظر گرفته، 
این مسئولیت را پذیرفته و این فرایند را بررسی و 
پیش نیازهای هوشمندسازی را کسب کرده است.
وی افزود: بعد از این مرحله، پروژهها و فعالیت هایی

از  یکی  که  کردیم  تدوین  استراتژی  در  را   
است.  بوده  دیجیتال  تحول  مرکز  طراحی  آنها 
همچنین با معاونت طرح و برنامۀ وزارت صمت 
این  مبارکه  فوالد  تا  شد  انجام  الزم  هماهنگی 
مسئولیت سنگین را برعهده گیرد و هاب تحول 

دیجیتال در صنعت فوالد باشد و این مهم را به 
نهایت موجب  در  و  اجرا  کند   پیشگام  عنوان 

توسعۀ صنایع ایران گردد.
مؤسسه  گفت:  مبارکه  فوالد  تکنولوژی  معاون 
را    مهم  شاخص   11 مکنزی  و  جهانی  اقتصاد 
ارائه کرده اند که براساس آن شرکتها می توانند 
وارد این کلوپ شوند. تعداد محدودی از شرکتها 
هم اکنون عضو این باشگاه اند و ما امیدواریم تا 
سال 1۴۰۴عضو آن شویم و ثابت خواهیم کرد 

که در واقع فوالد مبارکۀ هوشمند هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:
که  شود  می  ایجاد  جدیدی  کارهای  و  کسب 
شرکتهای  سایر  به  انتقال  و  استفاده  قابلیت 
داخلی و حتی عرضه به عرصه های بین المللی 

را داشته باشد
پارک  رئیس  زارعی،  عباس  خصوص  درهمین 
علم و فناوری دانشگاه تهران نیز افزود: در این 
اجرا  رویدادهایی چالشی  تا  برآن شدیم  فرایند 
کنیم  و  به این وسیله چالشهای صنعت فوالد 
کشور و فوالد مبارکه را شناسایی و مورد بررسی 
و تحلیل قرار دهیم. همچنین بخشی از فعالیت 
های استارت آپی پایه گذاری شد تا در نهایت 
استارت آپ ها  این  از ظرفیت های  استفاده  با 
کارهای  و  کسب  ایجادشده،  های  تکنولوژی  و 
جدیدی ایجاد شود که قابلیت استفاده و انتقال 
به  عرضه  حتی  و  داخلی  شرکتهای  سایر  به 

عرصه های بین المللی را داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهای 3S خبر داد

فـوالد مبـارکه تا سـال ۱۴۰۴ 
به عنوان کارخانۀ هوشمند در جهان 

شناخته می شود
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 بی توجهی رسانه های زرد به کتاب »بردگی تکنولوژیکی«  ایبنا: کتاب »بردگی تکنولوژیکی« نوشته های گردآوری شده تئودور جان کازینسکی به ترجمه شاهو صالح از سوی انتشارات روزنه منتشر شده است. 
مترجم کتاب درباره مانیفست نویسنده می  گوید: »تکنولوژی از دید کازینسکی معضل اصلی دنیای امروز ماست و برای رهایی از مشکالت آن راه آسانی وجود ندارد. او انقالبی فراگیر پیش از فرارسیدن فاجعه را تنها 
راه نجات بشر و طبیعت در کره زمین می داند. شخصیت کازینسکی را رسانه ها در ژورنالیسم زرد پنهان کرده اند و با گذشت بیش از دو دهه هنوز هم کازینسکی را بیشتر با بمب گذاری هایش می شناسند تا افکارش!«

تأثیر دوگانه کرونا بر اصالح انگاره خدا در ذهن بشر©
اندیشه: عبداهلل صلواتی، استاد فلسفه در 
گفت وگو با ایکنا به بررسی تأثیر کرونا بر 
حوزه الهیات پرداخت و اظهار کرد: غالباً 
پیش از آنکه اســتداللی در رد یا قبول 
مسئله ای ارائه یا موضعی را اتخاذ یا علیه 
موضعی برنامه ریزی کنیم، تصویری از آن 
مسئله داریم و براساس آن تصویر حکم 
می کنیم، تصمیم می گیریم، برنامه ریزی می کنیم و... در مواجهه با خدا هم بیرون 
از قاعده باال عمل نمی کنیم. از هر طیف و طایفه ای که باشیم با هر دیدگاه دینی 
یا غیردینی، تصویری از خدا داریم و براساس آن، طرح خویش را پیش می بریم؛ 
طرحی که می خواهد خدا یا صفاتش را اثبات کند یا تعمیق ببخشــد یا دلیلی 
علیه یا له خــدا اتخاذ کند. در همه این موارد، تصویــری از خدا مرکز مدیریت 
این فعالیت ها و پردازش هاست.وی افزود: منظور از این تصویر، مجموعه ناتمام از 
مؤلفه هاست و به یک معنا نمی توان نامش را تصور مصطلح یا تصور دقیق گذاشت. 
این تصویر انعطاف پذیر و قابل تغییر اســت. گاهی این تصویرها بسیار سست و 
شــکننده هستند و ریشه الحاد برخی از انسان ها به همین تصویرها بازمی گردد. 
آقــای دکتر قراملکی در کتاب »قدرت انگاره« از این تصویر به انگاره یاد می کند 
و برخی از ویژگی ها را برای انگاره فهرســت می کند همانند انگاره، تصویر نسبتاً 
پایدار زندگی اســت، اما قابل اصالح و بازانگاری؛ انگاره بخش ناهوشیار و ناپیدا و 
کمتر نقدپذیر وجود آدمی است؛ انگاره می تواند زیبا، خوب، سازنده و موجه باشد 
یا زشــت، بد، ویرانگر و ناموجه. انگاره نقش ســه گانه ای دارد: شناختی، هیجانی 
و رفتاری؛ انگاره در تمامی احوال آدمی مؤثر اســت از جمله در تصمیم گیری و 
تصمیم سازی، انتخاب، ارزش آفرینی، احساسات، عواطف، باورها، داوری ها و رفتار و 
تصریح می کند که ما با انگاره ها زندگی می کنیم و در بن هر هیجان، احساس، باور، 

ارزش، داوری، تصمیم، انتخاب، کنش و منشی انگاره حضور جدی دارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تأکید کرد: به نظر می رســد شرایط آفاقی و انفسی 
در اصالح و تغییر انگاره خدا ســهیم هستند. اگر شرایط انفسی به گونه ای باشد 
که انگاره سستی از خدا در ما نهادینه شده باشد مثالً خدا به مثابه موجودی که 
عنایتی به عالم و آدم ندارد، کارکرد الهیاتی و فرهنگی کووید ۱۹ متفاوت خواهد 

بود. 
وی در ادامه تصریح کرد: افزون بر آن، کووید ۱۹ سبب می شود مؤمنان حصر نظر 
به برخی از صفات خدا نکنند. بلکه اوالً به صفات دیگر هم بیندیشند صفاتی مانند 
منتقم، قهار و دوم اینکه صفاتی که از قبل با آن ها آشنایی داشته را وجودی تر و 
عمیق تر بشناســد و با آن ها مواجه شود. به عنوان مثال همه گیری کووید ۱۹ به 
نوعی ضعف بشــر در عصر پیشرفت را نشان می دهد و محیط بودن خدا بر همه 
احوال؛ ســوم همان طوری که در صفات جمالی خدا، لطفی آشکار وجود دارد در 

صفات جاللی هم لطفی مستور است که دانایان آن را درمی یابند.
پژوهشگر فلسفه اسالمی یادآور شد: مالصدرا در تفسیر قرآن کریم اظهار می کند: 
گاهی اهلل از آن جهت که اهلل اســت بر بشر پدیدار می شود و زمانی اهلل، مجعول 
ذهن ماست. اهلل ساخته ذهن ما بتی نفسانی است که قوه وهم، قوه متصرفه و قوه 
عقل ما آن را تراشیده است. اهلل از آن جهت که اهلل است، یعنی خدای واجد همه 
اسما، برای عرفای کّمل ظهور می کند که در آن تجلی ای از حق انکار نمی شود. اما 
خدا به مثابه بت یا محبوب مقیدی که طیفی از بشر با ذهن خویش و وهم خود 
آن را ساخته است انسان خدا را تا آنجا می پذیرد که این خدا در راستای تمایالت 
و خواسته های او عمل کند یا خدایی را می پذیرد که از حوزه تنگ شناخت او فراتر 
نرود اما به محض اینکه خدا بیرون از قلمرو شناخت و خواسته های ما عمل کند، 
انکار می شود. بنابر این انگاره از خدا، بچه آهوی گرفتار در جنگل آتش گرفته در 
تعبیر ویلیام رو و کووید ۱۹ چیزی بیش از شــر گزاف و بی وجه نیست؛ چون در 
محدوده تنگ شناخت ما دلیل و وجهی برای این حجم از رنج برای آن بچه آهو 
 و برای بشــر دوره کنونی نمی یابیم. در پایان، این انگاره با شرایط آفاقی ای چون 
کووید ۱۹ می تواند بشر را به وادی الحاد سوق دهد. در مقابل، مؤمنانی که با انگاره 
خدا به عنوان واجد اسمای مستأثره و ودود، سر و کار دارند کووید ۱۹ را به مثابه 
شر گزاف نمی بینند، بلکه آن را در ذیل افق جالل الهی جای داده و نظاره گر شکوه 

و لطف مستور آن هستند و ایمانی بر ایمانشان افزوده می شود.

 اندیشه/ دکتر علی سعیدی، دانش آموخته 
دکترای علوم اقتصادی بــا گرایش اقتصاد 
اســالمی   آیا اساســاً دانش اقتصاد یک علم و 
science بــه معنــای علوم طبیعی اســت؟ آیا ما 
می توانیــم بگوییم علم اقتصــاد چیزی مثل علم 
فیزیک، شــیمی یا زیست است؟ شاید در نگاه اول 
بگویید اقتصاد نیز علم است و خیلی از اقتصاددان ها 
نیز با قاطعیت همیــن جواب را می گویند. معموالً 
این گونه است که اقتصاددان ها بین دو نوع اقتصاد 
تمایــز قائل می شــوند: اقتصاد اثباتــی و اقتصاد 
هنجاری. در اقتصاد اثباتی مــورد ادعایی مطالعه 
علمی چگونگی بودن اشیاســت و از »هســت« ها 
صحبت می کنــد؛ اینکه یک نظام اقتصادی خاص 
چگونه عمل می کند. اقتصاد هنجاری اما در مورد 
اینکه دوست داریم امور چگونه باشند، حرف می زند؛ 
در مورد »باید« ها و آنچه ما می خواهیم در این نوع 
اقتصاد صحبت می شود. کتاب های درسی نیز این 
تمایــز اقتصاد اثباتی و هنجاری را بیان می کنند و 
بعد خودشان روی اقتصاد اثباتی متمرکز می شوند 
و می گویند علم اقتصــاد یعنی همین. همین نیز 
می شــود که ما یک کتاب درسی اقتصادی به اسم 

»اقتصاد اثباتی« داریم.

اقتصاِد عاری از ایدئولوژی و قضاوت های »
اخالقی وجود ندارد

این اندیشــه که اقتصاد اثباتی عاری از ایدئولوژی 
و عاری از قضاوت های اخالقی و تعلقات سیاســی 
اســت یا اینکه تصویر واضحــی از آن چیزی که 
کامالً در دســترس اســت را ارائــه می کند، تلقی 
است که کتاب های درسی به ما می دهند. با فرض 
اینکه اقتصاد اثباتی عــاری از هرگونه ایدئولوژی و 
قضاوت های هنجاری و تعلقات سیاسی باشد و ما 
بتوانیم یک تصویر از واقعیت داشته باشیم، آن وقت 
می توانیم تصمیم بگیریم که آن وضعیتی که برای 

ما مطلوب است اتفاق بیفتد.
احتمــاالً همه، این تقســیم بندی اقتصاد اثباتی و 
اقتصاد هنجاری را که بارها و بارها در کتب درسی 
تکرار شده است شنیده باشیم. در فضای زبان فارسی 
نیز دعواهایی که بین مکتب اقتصاد و علم اقتصاد و 
نظام اقتصادی وجود دارد در همین فضاست؛ یعنی 
همان تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری اینجا آمده 

و به تفکیک علم و مکتب اقتصاد بدل شــده است. 
اینجاســت که می گوییم علم اقتصاد »هست« ها و 
واقعیت ها را بررســی می کنــد و مکتب اقتصادی 
می آید و درباره »باید« ها و سیاست های کلی و آن 
چیزی که ما می خواهیم و آنچه باید باشد صحبت 
می کند. این در حالی است که خود این تقسیم بندی 
محل مناقشــه اســت. نخســت آیا ما می توانیم 
موضوعــات اقتصادی را این گونه تقســیم کنیم؟ 
دوم این گونه تقسیم بندی اصالً امکان پذیر نیست 
و مطلوبیتــی ندارد. برخی دیگــر از اقتصاددان ها 
-غیر از این هایی که کتاب های درسی می نویسند 
و دانشجویان را ســرکار می گذارند و می گویند به 
دنبــال علم اقتصاد می روید- و اقتصاددان هایی که 
عمیق تر فکر می کنند کامالً با این دیدگاه مخالف 
هستند. آن ها اشاره می کنند که این تمایز هنجاری 
و اثباتی اساساً غیرممکن است. برای نمونه خیلی از 
فیلسوفان و نظریه پردازان اقتصاد ادعا می کنند در 
ورای هر جزئی از تفکر اقتصادی اثباتی یک موقف و 
موضع گیری ایدئولوژیک وجود دارد. حتی برخالف 
و بدتر از فیزیک یا شیمی، ما هیچ واقعیت اقتصادی 
عاری از ایدئولوژی نداریم. به عنوان مثال شما همین 
تورم را در نظر بگیرید، سطح عمومی قیمت ها وقتی 
باال می رود به آن تورم می گوییم. بد نیست همین 
تــورم را باز کنیم و نگاهی بــه آن بیندازیم. تورم 
چیست؟ نسبت افزایش در قیمت ها. ما قیمت چه 
چیزی را داریم اندازه می گیریم و قیمت چه کاالیی 
را باید انــدازه بگیریم که بعد بگوییم قیمت این ها 

اگر باال رفت، تورم می شــود؟ قیمت کاالی با دوام 
باشد، قیمت کاالی ضروری باشد یا ترکیبی از این ها 
باشد؟ ارز یا طال یا زمین باشد؟ قیمت کدام کاالها 
باشد؟ آن سبد کاالیی که انتخاب می کنیم، کاالهای 
داخلش را از کجا اســتخراج می کنیم؟ آیا ما برای 
اینکه قیمت این هــا را تعیین کنیم باید به قیمت 
یــک رولز-رویس توجه کنیم و بگوییم اینکه چند 
درصد باال برود می شــود نرخ تورم یا باید به قیمت 
یک بلیت اتوبوس توجه کنیم؟ یا بگوییم ترکیبی 
از این هــا که باال برود، همان نرخ تورم می شــود؟ 
اصالً قبول کنیم ترکیبی از این ها که باال برود، نرخ 
تورم باشد و معموالً نیز افراد مجموعه ای از کاالها 
را مدنظــر قرار می دهند. چقدر باید به قیمت رولز 
رویس یا به قیمت بلیت اتوبوس در این ترکیب وزن 
بدهیم؟ مثال اقتصادی ایرانی اش این می شــود که 
 فرض کنیم قیمت پژوپارس از پارســال که حدود 
60 میلیون بوده است و اآلن نزدیک به 300 میلیون 
رســیده 500 درصد افزایش یافته است. آیا تورم با 
این حساب، 500 درصد افزایش یافته است؟ قیمت 
طــال را در نظر بگیرید پارســال گرمی 400 هزار 
تومان بوده اســت و اآلن بــه گرمی یک میلیون و 
400 هزار تومان رســیده است. به تعبیری نزدیک 
به 350 درصد رشد داشته است یا قیمت پنیر مثاًل 
از پارســال تا اآلن 70 درصد رشد کرده است. حاال 
آیا ما باید آن 500 درصد یا این 350 درصد یا 70 
درصــد را به عنوان نرخ تورم در نظر بگیریم؟ خب 
می گوییم ترکیبی از این هــا ولی آیا باید به این ها 

وزن مســاوی داد؟ بــه هر کدام 
که وزن بیشــتری بدهیم داریم 
موضع گیری  و  یک جهت گیری 
اخالقــی و ایدئولوژیک را لحاظ 

می کنیم.

هر شاخصی از تورم حاوی »
یک تصمیم سیاسی است 

 به عبارت دیگر هر شاخصی از تورم 
حاوی یک تصمیم سیاسی است. 
ممکن است کسی دوست داشته 
باشــد بگوید تورم را پایین آورده 
اســت. طبیعتاً در چنین فضایی 
می توانــد وزن بیشــتر را به پنیر 
بدهد. برعکس اگر کســی مخالف 
دولت باشــد و بخواهد نرخ تورم 
را باال در نظر بگیرد می تواند وزن 
بیشتر را در این ترکیب به خودرو 
بدهد. هر نســبتی کــه بخواهیم 
بدهیم داریم یک موضع  و تصمیم 
سیاسی به معنای تصمیم هنجاری 
و اخالقــی بــر مبنــای تعلقات، 
اعتقادی  وابســتگی  و  ایدئولوژی 
و سیاســی و منافع می گیریم. در 
این ترکیب ها چه گروهی بیشتر از 

مردم اهمیت دارند؟ طبقه ضعیف، طبقه متوسط، 
طبقه کارخانه دار، طبقه دولتمرد؟ حتی اینکه شما 
تالش کنید و بگویید اقتصاد یک مطالعه ابژکتیو و 
عینی است که دارد مسائل علمی را بررسی می کند، 
همین را که شــما دارید ترویج می کنید که اقتصاد 
یک علم اثباتی و خالی از ارزش ها اســت، خود این 
یک تالش سیاســی و ایدئولوژیــک و اخالقی -به 

معنای آنچه شما دوست می دارید- است.

اقتصاد به مطالعه افرادی می پردازد که به »
دنبال نفع شخصی هستند

برای اینکه نشــان بدهید یکسری دیدگاه ها که به 
لحاظ سیاسی برقرار شده و استقرار پیدا کرده است، 
این ها را به عنوان ابژکتیو در نظر می گیرید. می گویید 
مردمی را که ما می بینیم فرض کنید دارند مبتنی 
بر نفع شــخصی عمل می کنند بنابراین اقتصاد به 

مطالعه افرادی می پردازد که به 
دنبال نفع شخصی هستند و بعد 
این ها را در اقتصاد خرد می آورید 
و مطلوبیت آن ها را زیاد می کنید 
و می گویید آدم ها همین هستند 
و غیــر از این نیســت. آیا واقعاً 
انسان ها همین هستند؟ به فرض 
اینکه همه انسان های روی زمین 
همه به دنبال نفع شخصی باشند، 
در آن صــورت هم ما نمی توانیم 
بگوییم انسان ها همه جا و همیشه 
و در هــر صــورت دارند مبتنی 
بــر نفع شــخصی کار می کنند؛ 
خود اینکه ما این را به رســمیت 
بشناسیم و بگوییم عینیت انسان 
این اســت، به این معناست که 
داریم یــک جهت گیری اخالقی 
انجــام می دهیــم و یک قضاوت 
هنجاری می کنیــم. بنابراین در 
زمینه اینکه عده ای می گویند آیا 
اقتصاد اســالمی یک علم است 
یا نیســت و این بحث ها، نه تنها 
اقتصاد اسالمی علم نیست بلکه ما 
اساساً چیزی با عنوان علم اقتصاد 
ســرمایه داری  اقتصاد  نداریــم. 
یا اقتصاد سوسیالیســتی و کمونیســتی هم علم 
نیست. همه این ها مجموعه ای از موضع گیری های 
هنجــاری، ایدئولوژیک، اخالقی، مملــو از باورها و 
تعلقــات و هنجارهای پذیرفته شــده اجتماعی یا 
اعتقادی است که دانشمندان بسته به شرایط بومی 
زندگیشــان و اجتماعی که در آن زندگی می کنند 
احســاس کرده اند  باید تبیینی از واقعیت هایی که 
در اطرافشــان اتفاق می افتــد و آنچه را مبتنی بر 
تربیتی که شده اند، ادراک می کنند و ارزش هایی که 
برایشان نهادینه شده است و تبیینی از واقعیت دور 
و بر خودشــان را ارائه دهند. بنابراین اینکه ما یک 
علم اقتصاد داریم که می خواهد مثل علوم طبیعی 
تبیین کند و خالی از ارزش ها و ایدئولوژی اســت، 
اساســاً یک بلوف و برچسبی اســت که افراد روی 
دیدگاه های خودشان زده اند تا از زیر بار ایدئولوژیک 

بودنش خارج شوند. 

نگاهی به بنیان های نظری اقتصاد در مکاتب مختلف دنیا 

اقتصاد منهای ایدئولوژی وجود ندارد

نه تنها اقتصاد 
اسالمی علم نیست 
بلکه اساساً چیزی 
با عنوان علم 
اقتصاد نداریم. 
اقتصاد سرمایه داری 
یا اقتصاد 
سوسیالیستی هم 
علم نیست. همه 
این ها مجموعه ای 
از موضع گیری های 
هنجاری، 
ایدئولوژیک، اخالقی 
و مملو از باورهاست

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 29مهر 1399  3 ربیع االول 1442 20اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9372

گزارش

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025835(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی وتوزیعی پروفیل مشهد و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 1865 و شناسه ملی 10380157871 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,31 و نامه شماره 2,110541 مورخ 1398,10,21 مدیریت 
مبلغ  از  سرمایه   - شد.  تصویب  سال97  مالی  صورتهای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
3247560000 ریال )تعداد 162378سهم بیست هزار ریالی ( به مبلغ 3214880000ریال )تعداد 160744 سهم بیست هزار ریالی ( 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - آقای محمدحسین خوش نیت به شماره ملی0849646103به عنوان بازرس 

اصلی و آقای حسین شیرکوبی به شماره ملی 0932840655 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025809(

آگهی تغییرات شرکت آب راه گستران ماورا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41716 و شناسه ملی 10380575650 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای امیر خرقانی کد 
ملی 0702598410 و آقای کامبیز خرقانی کد ملی 0703553194 و خانم الهه خرقانی کد ملی 0702492728به سمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 1- بازرس اصلی : خانم اعظم مسعودی سلطانی کد ملی 0779409760 و بازرس 
علی البدل : آقای محمدرضا غالمیان کد ملی 0700328440 برای مدت یکسال مالی تعیین شدند -روزنامه قدس جهت درج آگهی 

و دعوت نامه های شرکت تعیین شد .
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی درگاه ضامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42231 و شناسه ملی 10380581404 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ساختمان شهرسازی هشتم )سهامی خاص( 
با شناسه ملی10103024953 با نمایندگی آقای جعفر خراسانی قصاب کد ملی 0939354111 به سمت رئیس هیأت مدیره . شرکت 
سرمایه گذاری ساختمانی سپه )سهامی خاص( با شناسه ملی 10101127873با نمایندگی آقای مصطفی قربانی کد ملی 4072262994 
به سمت نایب رئیس هیأت مدیره . شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم )سهامی خاص( شناسه ملی 10320206471 با 
نمایندگی آقای محمد حسین علی آبادی کد ملی 0934078221 به سمت عضو هیأت مدیره . آقای عباسعلی رشید گزکوه کدملی 
6359089718 به سمت مدیرعامل )خارج از هیات مدیره(. برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ 1400,10,15 انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء 
مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد . حدود و اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه با حق توکیل، به بشرح ذیل به مدیر 
عامل تفویض گردید: بند7 ( دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. بند 11( به امانت گذاردن 
هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . بند 13(اقامه هرنوع دعوی و دفاع از هرگونه 
دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، 
سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور ، یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و 
اجرای تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی، و غیره بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا ، تعیین 
مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب 

شخص ثالث .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025829(

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی درفش کاویان شرق درتاریخ 1399,04,30 به شماره ثبت 72992 به شناسه ملی 14009304461 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش کلیه کاال 
و مواد و محصوالت اعم از کاالهای الکتریکی، الکترونیکی ، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها ، پتروشیمی، 
شیمیایی، کاشی و سرامیک، سرامیک های بهداشتی ، مهندسی ، کشاورزی، صنعتی و مظروف ، مواد معدنی و سنگ معدن اعم از خام یا 
فراوری شده، مواد ومحصوالت شوینده، کاال و محصوالت بهداشتی- واردات و صادرات کلیه کاال و مواد و محصوالت شیمیایی، کاشی و 
سرامیک، سرامیک های بهداشتی و مهندسی و صنعتی و مظروف ، مواد معدنی و سنگ معدن اعم از خام یا فراوری شده، مواد ومحصوالت 
شوینده، کاال و محصوالت بهداشتی – مشارکت و عقد قرار داد با افراد حقیقی و حقوقی – اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی 
واعطای نمایندگی به انها- ایجاد دفاتر و شعب نمایندگی داخلی و خارجی – اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از منابع کلیه بانکی و موسسات 
مالی واعتباری جهت شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات ،گشایش اعتبارات و ال سی. مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی 
و غیر تخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سرافرازان ، خیابان دالوران 11]شهید 
دلشاد 2[ ، کوچه دالوران 11,2 ، پالک 0 ، ساختمان درفش کاویان ، طبقه همکف کدپستی 9177153199 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
با کد 0111 پرداخت گردیده است اعضا  طی گواهی بانکی شماره 99,111,218 مورخ 1399,03,26 نزد بانک صنعت و معدن شعبه مشهد 
هیئت مدیره آقای محمدجواد فقیه به شماره ملی 0938744240 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای محمد عبداللهی با شماره ملی 0946893306 به نمایندگی از شیمیایی درفش کاویان راد به شناسه ملی 14005255400 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم کیمیا فصیحی زاد به شماره ملی 1451650256 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای جواد فقیه و خانم کیمیا فصیحی زاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم صفورا کامرانی به شماره ملی 0939930161 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم طاهره 
برک به شماره ملی 0939933519 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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ش�رکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر دارد " نگهداری امور شبکه میدانی 
محور س�ه ش�امل شهرس�تان های س�پیدان، نورآب�اد، رس�تم، کازرون، فراش�بند، 
فیروزآب�اد و ک�وار" را از طری�ق مناقصه عمومی پس از ط�ی ارزیابی کیفی و تایید 

صالحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا از کلیه شرکتهای متقاضی که بر اساس معیارهای ارزیابی حائز شرایط می باشند 
 WWW.FARS.TCI.IR دعوت به عمل می آید پس از نش�ر آگهی با مراجعه به سایت
نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام و با توجه به تاریخ اعالم شده نسبت به ارسال 

مدارک اقدام نمایید.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 99/53) یک مرحله ای(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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5

ش�رکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر دارد " نگهداری امور ش�بکه 
میدانی محور یک ش�امل ش�یراز و تواب�ع آن " را از طریق مناقصه عمومی 
پ�س از ط�ی ارزیابی کیف�ی و تایید صالحی�ت متقاضیان ب�ه پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه ش�رکتهای متقاضی که بر اس�اس معیارهای ارزیابی حائز ش�رایط 
م�ی باش�ند دعوت به عمل م�ی آید پس از نش�ر آگهی با مراجعه به س�ایت 
WWW.FARS.TCI.IR نس�بت به دریافت اس�ناد ارزیابی اقدام و با توجه به 

تاریخ اعالم شده نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 99/51) یک مرحله ای(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

,ع
99
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6

ش�رکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر دارد " نگهداری امور شبکه میدانی 
مح�ور دو ش�امل شهرس�تان های مرودش�ت، آب�اده، اقلی�د، بوانات، پاس�ارگاد و 
ارس�نجان" را از طریق مناقصه عمومی پس از طی ارزیابی کیفی و تایید صالحیت 

متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا از کلیه شرکتهای متقاضی که بر اساس معیارهای ارزیابی حائز شرایط می باشند 
 WWW.FARS.TCI.IR دعوت به عمل می آید پس از نش�ر آگهی با مراجعه به سایت
نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام و با توجه به تاریخ اعالم شده نسبت به ارسال 

مدارک اقدام نمایید.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 99/52) یک مرحله ای(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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کتاب »نا«، زندگی نامۀ شهید صدر منتشر شد  مهر: کتاب »نا«، زندگی نامه شهید سیدمحمدباقر صدر به  قلم مریم برادران توسط پژوهشگاه شهید صدر منتشر شد. این کتاب که در 16 فصل روانۀ بازار 
کتاب شده، روایتی نه چندان بلند، اما واقع نما، مستند و پرجزئیات از شهید صدر است که با دوری از زیاده پردازی و اغراق گری، به شرح زندگی او پرداخته است. »نا« در عربی به  معنای »ما« است و یادآوِر سه گانۀ شهید 

صدر است که بیشتر، او را به آن ها می شناسند: فلسفتنا، اقتصادنا و مجتمعنا. نویسنده در طول نوشتن این کتاب با خانوادۀ شهید صدر به  ویژه همسر بزرگوار شهید در ارتباط بوده و از سخنان آنان بهره برده است.

 گزیده ای از گفتار غالمرضا جاللی* در نشست علمی 
»رویکرد بینا ادیانی شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا)ع(«

تعصبات بیجا مانع تعامل بین االدیانی است©
معارف: شیخ صدوق یکی از افراد 
پیشگام در تعامل میان ادیان تلقی 
می شود و نگاه ستودنی و محترمانه 
در آن دوره را نســبت به اسالم و 
تعامل با ادیان دیگر دارد. او این امر 
را وام دار سفرهای گوناگون به نقاط 
مختلف جهان اســالم است. او به 
مشهد سفر کرده و امالی و عیون را 

در اینجا به پایان برده و تالش کرده است با مزارات و مناطق مختلف دشت طوس 
آشنایی داشته باشد.

جغرافیای محیطی صدوق همانند جغرافیای فرهنگی او بسیار گسترده است که 
نشــان می دهد حکمت فکری او در سطح عالی است؛ او حدود پنج شش سال از 
عمرش را در گفت و گو با ادیان دیگر ســپری می کند و مناظرات امام رضا)ع( را با 
ارباب ادیان در آثارش با دقت تمام منعکس کرده است؛ بازدید از نیشابور، بغداد، 
مدینه، مکه، مرو، بلخ، سرخس و... برای گردآوری احادیث مرتبط با امام رضا)ع( 
و هم برای تطبیق میان جغرافیایی شــهری نیشابور و احادیث بوده، بنابراین در 

»عیون« گزارش های دقیقی درباره جغرافیای حضور حضرت داریم.
صدوق احتماالً کتاب توحید خود را تحت تأثیر توحید ابومنصور ماتریدی مذهب 
نوشته است. تفکر ماتریدی مشترکات زیادی با شیعه دارد و قطعاً صدوق با ابومنصور 
مراوده داشته و چه بسا توحید خود را ناظر به توحید ابومنصور نوشته است که این 
کار در  زندگی صدوق، مسبوق به سابقه است، زیرا وی »من الیحضر الفقیه« را هم 
تحت تأثیر »من الیحضره الطبیب« رازی نوشته است؛ ایشان با جهانی که در آن 
زندگی می کرده، مراوده داشته و به همه احترام می گذاشته، بنابراین موفق شده تا 

شیعه را به دنیا معرفی کند.
کسانی که از تعامل دینی سخن می گویند، اما با ادیان آشنا نیستند و حضور میدانی 
در میان پیروان ادیان ندارند، نمی توانند در این عرصه موفق باشند. صدوق وقتی از 
همدان بازدید کرد، یکی از مشکالت اساسی آنجا روآوردن به گرایش های مانوی 
و تفکر غالیه و افراطی و... بود؛ صدوق در توحید از مانی و مجوس و نگاهشان به 
اهریمن بحث کرده و از زنادقه، نصارا، یهود و برهمنان و... ســخن آورده و تفاوت 
میان برهمنان و هندوها را می داند و با آگاهی از آن ها سخن می گوید. ایشان خیلی 
راحت از ترجمه های تازه کتاب بوداسف و بلوهر)ترجمه پهلوی از قصه هندو( در 
کمال الدین استفاده کرده و حتی ممکن است ترجمه این کتاب ها را خودش انجام 

داده باشد.
در دوره صدوق و به همت وی، در ســده چهارم تفکرات شیعه در سطح باال برای 
ارتباط با ادیان بوده و از تعصباتی که امروز سبب می شود تا حقایق دین و مکتب 
اهــل بیت)ع( بازتاب جدی پیدا نکند، دور بوده انــد. تالش صدوق این بود که از 
مجرای عقل هم می توان حق را اثبات کرد، زیرا عقل هم در کنار وحی، از منابع 
اجتهاد است؛ ضمن اینکه این آموزه از مشترکات شیعه، برهمن و هندوئیزم است؛ 
وی اشــاره دارد حقیقتی که حق به آن تکیه دارد، ذات احدیت است و این حق 
اســت که اگر حقوق بشــر و مدنی و جزا و بین الملل  بر مدار آن باشد، با ادیان 

هماهنگ خواهد شد.
نکته دیگر کمال الدین، آن است که اساس حق به خدا بازمی گردد؛ در گرایش های 
بودیسم هم این مسئله وجود دارد؛ همچنین صدوق معتقد است که رابطه پدیده ها 
را باید براساس قانون علیت جست و جو کنیم، در این صورت به علت العلل یعنی 

خدا می رسیم.
بر اســاس نظر صدوق، انسان ها در برابر حق دو گروه هستند؛ کسانی که به حق 
پابیند هستند و حق را ادا می کنند و گروهی که از حق پیروی نمی کنند، صدوق 
روی مشــترکات ادیان که محور اصلی آن حق است، اشاره زیادی دارد. باب های 
۱۲ تا ۱۴ به بحث با ارباب ادیان اختصاص دارد، برای آنکه نشان دهد مشترکاتی 

داریم، نه اینکه اسالم حدود و ثغوری دارد که با هیچ مکتبی قدر مشترک ندارد.
* مدیر گروه سادات و مفاخر اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی

معارف: نخستین سوگواره علمی - فرهنگی امام رضا)ع( که به 
همت دفتر قم بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 
از ۱۹ مهرماه کار خود را آغاز کرده بود، شب گذشته با برگزاری 

آخرین نشست، به کار خود پایان داد.
در این ۱0 روز، ۱۶ نشست علمی با حضور صاحبنظران حوزه 
و دانشــگاه در موضوعــات مختلف با محوریــت کتاب عیون 
اخبارالرضا)ع( برگزار شــد. در یکی از نشســت های اخیر این 
سوگواره که با عنوان »انعکاس آموزه امامت و والیت در کتاب 
عیون اخبارالرضا)ع(« برگزار شد، حجت االسالم دکتر محمدعلی 
مهدوی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه یکی 
از مباحــث کتاب عیون اخبارالرضا)ع(، بحث امامت و والیت و 
پیونــد والیت با توحید و نقش آفرینی امامت در تداوم ســنت 
اســت، گفت: سنت، امامت و والیت، اضالع یک حقیقت است 
که نمود بارز ارتباط این مسئله با توحید در روایت سلسله الذهب 

دیده می شود.
وی افزود: امام رضا)ع( در این روایت به ترتیب از ائمه)ع( پیش 
از خود، از پیامبر و پیامبر از جبرئیل و جبرئیل از خداوند نقل 
فرموده است؛ سند این روایت در نهایت اعتبار است و نقل شده 
که اگر ســند این روایت بیماری را شفا دهد، بعید نیست. امام 
فرمودنــد: »ال اله اال اهلل حصنــی، فمن دخل حصنی امن من 
عذابی« سپس، شــتر حضرت حرکت کرد و مقداری که جلو 
رفت فرمود: »بشرطها و شروطها و انا من شروطها«؛ کلمه ال اله 
اال اهلل دژی است که هر کسی به آن درآید او را حراست می کند 
به شرط آنکه همراه والیت باشد؛ یعنی توحید و تفسیر ما ائمه 

از این وحدانیت، مایه نجات است.
مهدوی راد با اشاره به روایتی در ذیل آیه هشت سوره تکاثر »ثُمَّ 
لَُتْسأَلُنَّ یَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعیِم«، تصریح کرد: کسی از امام رضا)ع( از 
نعمات الهی پرسید، امام سایر نعمات الهی را تأیید فرمود ولی 
تأکید کــرد: »لکِن الّنعیم حّبنا اهل البیت«؛ نعمتی که بر آن 
تأکید زیادی است که قطعاً از آن پرسیده خواهد شد، والیت و 
حب ما اهل بیت)ع( اســت؛ در روایت دیگری از امام درباره آیه 
َُّهْم َمْسُئولُوَن« پرسیدند و امام با سند از  ۲۴ صافات »َوقُِفوُهْم إِن
پیامبر نقل فرمودند که یکی از مواقف قیامت ســؤال از والیت 

امام علی)ع( است.
    
 سنت معصومان)ع(»

 تبلور عینی مسئله امامت و والیت است
استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: آیه ۷۱ سوره اسراء، »یَْوَم نَْدُعو 
ُکلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهْم َفَمْن أُوتَِي ِکَتابَُه بَِیِمیِنِه َفأُولَِئَک یَْقَرُءوَن ِکَتابَُهْم 
َواَل یُْظلَُموَن َفِتیاًل«؛ آیه عجیبی است و از تکان دهنده ترین آیات 
درباره والیت و امامت است؛ در کربال یکی از اصحاب و بار دیگر 

یکی از نوجوانان به آن استناد کرد و امام با سند 
از پیامبر نقل کردند که همه کسان را در آن روز 
با امامشان سؤال می کنند، زیرا هویت حقیقی 

انسان ها به امام و پیشوای آنان است.
وی با ذکر اینکه خدا برای انسان هم نقشه راه 
یعنی قرآن را کشــیده و هم فردی را فرستاده 
تا این نقشــه راه را تفسیر کرده و نیز افرادی را 
فرستاده تا آن را به کمال بنشانند که این افراد، 
امامان هســتند، تصریح کرد: کامل بودن دین 
یعنــی در گذرگاه زمان همه اهداف را برآوردن 
و امامت است که این پاسخگویی را دارد؛ قرآن 
بن مایه ها را دارد و زنده است و امام در پیوند با 
این نقشه راه چند کار انجام می دهد؛ اول اینکه 
آن را تفسیر می کند، دیگر اینکه جلو تحریف 
را می گیرد. رسول اهلل)ص( تنها تطبیق دهنده، 
جهت دهنده و نشان دهنده بهره گیری از نقشه 
راه اســت و آنچه تفسیر قرآن را عهده دار دارد، 
سنت است و سنت برای ما حجت است؛ وقتی 
ســنت را حجت دانســتیم در ادامه آن سنت 
معصومان)ع( قرار دارد که تبلور عینی مسئله 

امامت و والیت است.

 مراجعه به سنت پیامبر)ص(»
 راه فهم قرآن

مهدوی  راد ادامه داد: نکته اساســی این 
اســت که از پیامبر تا امام عســکری)ع( 
تأکیــد بــر ســنت و فهــم و درک و 
همراهــی با آن مهم ترین دغدغه و آموزه 
معصومــان)ع( بوده و انعکاس ســنت و 
همراهی با آن در میراث علوی حیرت آور 
اســت؛ امام علی)ع( تصریح فرمودند که 
این دو ستون استوار یعنی توحید و سنت 
را اقامه کنید؛ این دو مشعل را همچنان 
جاوید نگــه دارید. پیامبــر فرمودند که 
قــرآن را درک کنید، برترین و مهم ترین 
معلم قرآن یعنی امــام علی)ع( فرمودند 
استنطقوه؛ آن را به زبان درآورید؛ پیامبر 
فرمودند استنطقوه بُِسّنتی؛ نزد سنت من 
بیایید تا بگویم چگونه از قرآن بهره ببرید؛ 
در برخی روایت ها، قاعده هایی برای فهم 
آیات وجود دارد که مفســران و معلمان 
امت باید سراغ رســول اهلل)ص( بروند و 

آن را استخراج کنند.

مهدوی راد اظهار کرد: امام حسن)ع( به اصطالح صلح کردند 
)که در واقع آتش بس بود( ولی بندهایی برای آن نوشتند که 
از جمله عمل بر اساس ســنت پیامبر در آن قید شده بود؛ 
همچنین ســّب به امام علی)ع( در منابر ترک شود؛ معاویه 
حق ندارد خــود را امیرالمؤمنین بداند؛ یعنی مهم ترین کار 
امام حسن)ع(، احیای سنت بود؛ در ۱0 سال نخست پس از 
قرارداد امام یارانی را در شــهر دمشق تربیت کرد که فضائل 

علی بن ابیطالب)ع( را در نزد معاویه فریاد می زدند.

کوثر، مصداق منحصربه فرد حضرت زهرا)س( است»
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
چرا امام توحید را در کنار ســنت قرار داده است؟ گفت: زیرا 
توحید را سنت و والیت را هم سنت و خود سنت را هم سنت و 
شخصیت پیامبر را هم سنت بیان می کند؛ امام باقر)ع( فرمودند 
که مردم، مراقب باشید؛ بنی امیه آزاد گذاشته اند شما هر قدر 
می توانید درباره خدا حرف بزنید ولی از شرک حرف نزنید، زیرا 
اگر بحث شــرک باز شود از آن، مشرک بودن بنی امیه بیرون 
خواهد آمد؛ همچنین کار امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه 

در احیای سنت حیرت آور است.
وی افــزود: خداوند این همه نعمت فــراوان در آفرینش به 
ما داده اســت و برای هیچ  کدام منت نگذاشــته، ولی برای 
امام)پیامبر هم امام است( منت گذاشته است. خداوند در آیه 
۱۶۴ آل عمران فرموده: »لََقْد َمنَّ اهللُ َعلَی الُْمْؤِمِنیَن إِْذ بََعَث 
یِهْم َویَُعلُِّمُهُم  فِیِهْم َرُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزکِّ
الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَه َوإِْن َکانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمِبیٍن« احیای 
ســنت مسیر حرکت ائمه)ع( اســت و انعکاس آن در ادعیه 

دیده می شود.
استاد دانشــگاه تهران در توضیح اینکه خدا و پیامبر و ائمه 
تأکیدی که بر سنت و فهم و درک و حراست از آن کرده اند 
حتی بر قرآن هم نشــده اســت، بیان کرد: تا سنت نباشد 
قرآن هم مؤثر نیست؛ تفسیری که از خانه پیامبر)ص( و امام 

علی)ع( بیرون بیاید تفسیر قرآن است.
مهــدوی راد در پایان به نگاه تمدنی در روایت »رحم اهلل من 
احیا امرنا«، اشــاره کرد و گفت: امام رضا)ع( فرمود رحمت 
خدا بــر آن کس خواهد بود که امر ما را احیا کند؛ امر ائمه 
امر واقع و صادق رســاننده انســان به حیات طیبه و مسیر 
کار و تالش و رهیدن از سســتی و تنبلی اســت؛ به همین 
دلیــل کوثر، مصــداق منحصربه فرد حضرت زهراســت نه 
اینکه مصداق اتم و اکمل باشــد؛ زیرا اگــر ائمه را از تاریخ 
بشر برداریم، در دنیا هیچ چیزی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین 

اندیشه های ائمه تمدنی و منشأ حیات طیبه است.

در نشست »انعکاس آموزه امامت و والیت در کتاب عیون اخبارالرضا)ع(« مطرح شد 

هویت حقیقی انسان ها وابسته به امام آنان است

امر ائمه امر واقع 
و صادق رساننده 

انسان به حیات 
طیبه و مسیر کار 
و تالش و رهیدن 

از سستی و تنبلی 
است؛ اگر ائمه را از 
تاریخ بشر برداریم، 
در دنیا هیچ چیزی 

باقی نخواهد ماند

بــــــرش
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9372 سه شنبه 29 مهر 1399  3 ربیع االول 1442 20 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

گفتار

ده
 زا

بی
/ن

ب 
ذه

 ال
له

س
سل

ح: 
طر

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1853/37اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم)آدرس نیروگاه بلوار جمهوری،12متری متری حضرت رقیه)سالم اهلل علیها(کوچه 3،پالک 7( که 
بنام رحمان عبادی فرزند سلمان  در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود  
بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده  2/8229-1398/07/14 تحدید 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399/09/04ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک 
انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر 
در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک 
ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق 
تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی 

تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن م الف: 13130 آ-9908033
عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی موضوع تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
خانم محبوبه اسمعیل زاده احدی از ورثه وجیهه فاد طلوع اعالم نموده که سند مالکیت پالک 2542/63/694 اصلی 
بخش 2)قبال باقی مانده 2542/63(ثبت قم دفتر 180 صفحه 87 ذیل ثبت 30924 متعلق به وجیهه فاد طلوع می 
باشد چون با اخطاریه بورثه )علی اسمعیل زاده(نامبرده تسلیم ننموده اند مراتب به دستور تبصره 3 ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود  که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به ظرف 10 روز  سند 
مالکیت مذکور را تسلیم نماید و یا مجوز قانونی نگه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به این اداره /دایره اعالم نمایند 

در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض  وجه سند مالکیت ورثه طبق قانون صادر و مسترد خواهد شد  
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(   م.الف:13122  آ-9908034

عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد بخش 2 قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره1925/53/126اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم )آدرس:امامزاده ابراهیم،24متری کاشانی کوچه 39 بن بست اول سمت چپ پالک 26( که بنام 
آقای حسن خسروبیگی فرزند اسمعیل میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم مراجعه مالک تحدید حدود به 
عمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده
2/5201-1399/6/10تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوش��نبه مورخ 1399/07/28ساعت 8/30الی 
12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدین وسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی 
می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته 
و رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 

اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./
م الف:12977  آ-9908035

عباس پور حسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9807184
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9807184 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم سیده زهره کوشش باستناد 
سند ازدواج شماره 9470- 1372/02/28 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 47 شهر مشهد جهت وصول تعداد 72 عدد 
سکه تمام بهار آزادی علیه مهدی احمدی اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست 
بس��تانکار وارده به ش��ماره 7171- 1399/03/25 میزان س��هام مدیون بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگس��تری پالک ثبتی فوق واقع در جنوب فاز دوم شهرک صنعتی طوس مجتمع باغستان ثامن بازدید و معاینه 

محلی به عمل آمد و نظریه کارشناسی به شماره وارده 4996- 1399/06/27 به شرح ذیل به استحضار می رساند:
باستناد مقاوله نامه ارائه شده توسط خواهان بشماره 4284 این قطعه زمین مشاع بخش از 170 هکتار پالک اراضی 
موسوم به چاه خاصه میالن 8 بلوک 194 قطعه 3 است )کوچه 10 متری( که توسط شرکت تعاونی کارکنان آستان 
قدس رضوی خریداری و در بین اعضا تقسیم شده که مساحت آن پس از شبکه بندی حدود 300 مترمربع می باشد 

و این قطعه فاقد هرگونه عمران و آبادانی می باشد.
ارزیابی:  در حال حاضر ارزش عرصه س��هم مش��اع موصوف در وضع موجود رویت ش��ده و در ش��رایط فعلی بازار و 
موقعیت مکانی و بدون هرگونه دیون و تعهدات به اش��خاص حقیقی و حقوقی و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری 
جمعاً به مبلغ 2/800/000/000 ریال معادل دویس��ت و هش��تاد میلیون تومان ارزیابی و جهت قیمت پایه مزایده 

پیشنهاد می گردد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار ششدانگ پالک ثبتی در قبال مبلغ 2/800/000/000 ریال مزایده 
خواهد شد ضمناً مبلغ 168/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 140/000/000 ریال میباشد که طبق 
تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 2/800/000/000 ریال از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1399/08/19 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها 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 میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، 
خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده 

الزامی است. م.الف 375   آ9908020  تاریخ انتشار: 1399/07/30
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای خلیل وحیدی فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه 581 و ش��ماره ملی 0680922601 صادره از بجنورد برابر 
مشروحه شماره 98/14360 مورخه 98/11/26 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در 
دفتراسناد رسمی شماره 23- شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 
62- فرعی از102-اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ش��ماره ثبت 72577 صفحه 25 دفتر 470 به ش��ماره چاپی 

0441612 به علت جابجائی مفقود شده است در خواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض 

نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 1964 آ-9908019
تاریخ انتشار1399/07/29     علیخان نادری - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

محکوم علیه:اسماعیل کاظمی فعال مجهول المکان
محکوم له:حسین دالوری دهبرزوئی فرزند علی محمد ساکن باخرز روستای دهنو

بموجب دادنامه ش��ماره 301مورخه 30/6/99صادره ازش��عبه دوم شورای حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم 
اس��ت ب حضور دریکی از دفاتر اسنادرس��می وتنظیم وامضاء سند رسمی بک دستگاه تراکتور ب ش پالک 736-
14ک12بنام محکوم له وپرداخت مبلغ 187500تومان بابت هزینه دادرس��ی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت گردیده لذا به نامبرده اطالع داده می شود ظرف مدت ده روز پس از رویت این آگهی 
نس��بت به انجام مفاد آن اقدام وگرنه برابر مقررات قانونی وقضایی نس��بت به انتقال سند تراکتور در حق محکوم له 

اقدام خواهدشد.آ-9908017
دبیرح2شورای حل اختالف باخرز

محکوم علیه فریده قاقه ئی فرزند حلی مجهول المکان 
محکوم له سمیراناسخ فرزند حسین ساکن باخرز ساالر حسین 

بموجب دادنامه شماره 156مورخه99,4,22صادره ازشعبه دوم شورای حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم است 
به حضور دریکی از دفاتر اسنادرسمی و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خودروی سمند ب ش پالک 71ه895-

32درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم شده است لذا محکوم علیه موظف است 
بمدت ده روز نسبت ب مفاد اجرائیة وحضور دریکی ازدفاتر رسمی اقدام نموده وگرنه برابر مقررات قانونی وقضایی 

نسبت ب انتقال سند بنام محکوم له اقدام خواهد شد.آ-9908018
دبیرح2شورای حل اختالف باخرز خدادادی

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
133- اصلی -  آقای محمد گندمی تفتی نسبت به 3 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ  زمین مزروعی به پالک 
ثبتی    برابر به مساحت کل 7674 مترمربع بموجب رای شماره  139960321006001460مورخ1399/06/29واق

ع درمزرعه میر سید محمد تفت  انتقال عادی مع الواسطه ازاقای ابو الحسن وکیل مالک رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مرجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/07/29     تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1399/08/14   آ-9908015

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001002133   مورخ  1399/06/29  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایمحمدابراهیم زحمتکش فرزند علی بشماره شناسنامه 598 صادره از 
سربیشه  و کد ملی 0651486777در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220/55 متر مربع قسمتی ازپالک 
1396� اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخ��ش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908013
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/08/17                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات 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 فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001002132   مورخ  1399/06/29  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدابراهیم زحمتکش فرزند علی بش��ماره شناسنامه 598 صادره از سربیشه  و 
کد ملی 0651486777در ششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر ساختمان  به مساحت 132/12 متر مربع قسمتی 
ازپالک 1396� اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پور 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908014
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29                         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/08/17                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی حوزه ثبت تایباد((
نظربه دستورمواد1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب 1390,9,20امالک 
متقاضیان که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردربخش 14مشهدواحدثبتی شهرستان تایبادموردرسیدگی 

وتصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرزورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای حسن یعقوبی فربه شناسنامه شماره85کدملی 0749366788صادره تایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم مشاع 
ازششدانگ یکباب منزل به مساحت 301,62مترمربع پالک شماره 988فرعی از251اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروقسمتی ازپالک کالسه98/320
آقای محمدیعقوبی فربه شناسنامه شماره 1919کدملی 0749774827صادره ازتایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم 
مشاع ازششدانگ یکباب منزل به مساحت301,62مترمربع پالک شماره988فرعی از251اصلی واقع درخراسان رضوی 
بخش14مش��هدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروقسمتی ازپالک کالسه 321_98

آقای علی یعقوبی فربه شناسنامه شماره 8849کدملی 0748428119صادره ازتایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم مشاع 
ازشش دانگ یکباب منزل به مساحت 301,62مترمربع پالک شماره 988فرعی از251اصلی واقع درخراسان رضوی 
بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروقسمتی ازپالک کالسه 322_98

آقای احمدیعقوبی فربه شناسنامه شماره 411کدملی0749407824صادره تایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم مشاع 
ازشش��دانگ یکباب منزل به مساحت301,62مترمربع پالک شماره 988فرعی از251اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش14مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروتمامت پالک کالسه98-323
لذابه موجب ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده13آئین نامه مربوطه 
این آگهی دردوبت به فاصله15روزازطریق روزنامه کثیراالنتشارمنتش��رتادرصورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشندبایدازتاریخ انتشاراولین آگهی تادوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایند.

معترضین بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه است ودرصورتیکه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکنداداره ثبت مبادرت به صدورسندمالکیت مینمایدوصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه 

دادگاه نیست. آ-9908012
تاریخ انتشاراول:1399,7,29      تاریخ انتشاردوم:1399,8,14

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد_غالمرضاآقازاده

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603006778مورخ 1399/05/21 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای مهبد صابون چی فرزند محسن به شماره شناسنامه 20762 صادره از تهران در قریه پستک 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 123/40متر مربع پالک فرعی 6841 از اصلی 56 
مفروز مجزی از پالک 33 و 34 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای رضا حسینی 

خرطومی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 1891  آ-9908006
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/14 

حسین اسالمی کجیدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603006175مورخ 1399/05/11 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم معصومه پور رمضانعلی امیدی رش��تی فرزند حس��ن به ش��ماره شناسنامه 2309 صادره از 
رشت در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 236/35 متر مربع پالک فرعی 
39767 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 120 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 
آقای رمضانعلی مهربان محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 1925    آ-9908009
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/14 

حسین اسالمی کجیدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603006687مورخ 1399/05/20 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای بهار علی حکمی کزج فرزند باالاوغالن به شماره شناسنامه 1302 صادره از خلخال در قریه 
ش��الکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 190/32متر مربع پالک فرعی 39761 از 
اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 302 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محبت 

دوست نصرتی محرز گردیده است ،
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 1921  آ-9900810
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/14 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

امالک واقع در بخش14 یزد – نصراباد  و توابع
269 فرعی از 46- اصلی اقای  رضا محمدی نسب  نسبت به سه دانگ  مشاع  از ششدانگ خانه به  پالک ثبتی 
برابر به مساحت کل 91 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001428مورخ1399/06/27واقع در 

گلویک نصراباد  تفت انتقال عادی و مع الواسطه ازنساء دهقان  شوازی مالک رسمی
269 فرعی از 46- اصلی – خانم زینب اتش��ی ندوش��ن نس��بت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ خانه به  پالک 
ثبتی برابر به مساحت کل 91 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001430مورخ1399/06/27و

اقع در گلویک نصراباد  تفت انتقال عادی و مع الواسطه ازنساء دهقان شوازی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/07/14

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/07/29  آ-9907480
امیرحسین جعفری ندوشن    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت   از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه ( هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تأئید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده 
اس��ت پس از نش��ر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و 
آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق 
آگهی می ش��ود و چنانچه اش��خاص اعتراضی داشته باش��ند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی 
اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند در غیر 
این صورت س��ند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006011425 مورخه 1398/11/15 تقاضای آقای اهلل قلی رحمت فام فرزند 
زینال مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ سیب قسمتی از پالک 11 – اصلی بخش 7 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در کوس��االر سفلی خریداری شده از زینال رحمت فام پرونده هیئت 322 – 96 به 

مساحت 27 / 2535 متر مربع که برای آن پالک 134 فرعی تعیین شده است . م / الف 21  آ-9907470
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1399/07/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1399/07/29
قنبر محمدوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود مس��تقیم فرزند یوس��ف به ش��ماره شناس��نامه 3 صادره از خوس��ف در یک باغ خانه به 
مس��احت 191/67 مت��ر مربع در قس��متی از پالک 412 فرعی از 135 اصلی بخ��ش 3 واقع در اراضی قدمگاه 
از محل مالکیت ثبتی حس��نی جهان حاجی آبادی فرزند محمد باقر محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 
3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروستا ها رای 
هیئت الصاق تا 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 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات 
ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه 
نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی 
نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .  آ-9907469
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/14 

  تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /99/07
                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

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 فاقد 
س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001001921   مورخ  1399/06/17  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زنگوئی فرزند حس��ین    بشماره شناسنامه 10 و  
کد ملی 0652694977  در شش��دانگ یکباب منزل  به مس��احت 149/65 متر مربع قسمتی از پالک 1396 
� اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو فرد محرز 
گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9907404
تاریخ انتشار نوبت اول : 13 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/07                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



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©ضربه پایین بودن بهره وری به صادرات

صادرات مقوله ای اســت که هیچ کشوری به ســادگی از آن نمی گذرد و سعی 
می کند برای افزایش صادرات خود از ظرفیت ها و امکانات طبیعی و موجود خود 
برای تولید و صادرات بیشــتر بهره مند شود. نگاه غیرمتمرکز و غیرساختاری به 
صادرات در ایران، روند و فرایند بهبود و افزایش صادرات را با مشــکالتی مواجه 
کرده است؛ بنابراین حل مسئله صادرات وابسته به حل عوامل متعددی است که 

سال ها روی هم تلنبار شده و به این وضعیت منجر شده است.
هر چند تحریم های آمریکا و شــرایط بیماری کرونا هم بر مشکالت قبلی اضافه 
شــده و چرخ صادراتی ما را از رونق انداخته است، اما نمی توان گناه کاهش نرخ 
صادرات را به گردن تحریم ها یا کرونا انداخت؛ چرا که پیش از وقوع این دو عامل 
هم ما در صادرات چندان توفیقی نداشــتیم کــه از آن به عنوان دوران طالیی 

صادراتی بخواهیم یاد کنیم.
یکی از مسائل مهم تأثیرگذار در روند غیرمطلوب صادرات، میزان بهره وری پول و 
کار در کشور است که به میزان آورده ها و ظرفیت های ما بسیار پایین است و این 
موضوع منجر به آن شده که قیمت تمام شده کاالی نهایی ساخت ایران به مراتب 
از کشورهای دنیا و رقبا باالتر باشد،بنابراین اشتیاقی برای خرید این کاال در بازاری 

که رقابت بر سر کیفیت و قیمت حرف اول را می زند، پایین می آید. 
 از ســوی دیگر با توجه به اینکه اکثر صادرات غیرنفتی ایران موادخام  اســت، 
ارزش افزوده ای از این صادرات عاید کشــور نمی شــود که باز هم یک سر دلیل 
اصلی خام فروشی را می توان به پایین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه در کشور 
ارتباط داد. مشــکالت ساختاری صادرات کشور مشکالت کهنه و مزمن شده ای 
اســت که درمان آن طوالنی و نیازمند عزم جمعی و همت همگانی است. قطعاً 
پیش از اینکه به این موضوع بیندیشیم که نباید مواد خام صادر کنیم، باید به این 
زمینه ورود کنیم که تا چه میزان برای تولید و صادرات بهتر، باکمیت و باکیفیت 

روی دو سرمایه مهم یعنی نیروی کار و بهره وری کار تمرکز کرده ایم؟
اساســاً برای افزایش کمیت و کیفیت کاالی تولیدی و صادراتی ایران باید روی 
مقوله های بسیاری متمرکز شویم؛ از راه اندازی خط تولید با تکنولوژی های روز و 
پیشرفته بسیار فنی و تخصصی تا بهره بانکی که به تولیدکننده اختصاص می یابد و 
رغبتی برای کاهش یا افزایش تولید به شمار می رود. اگر همه عوامل کنار هم چیده 
شود و در کنار آن ها بهره وری کار ، پول و سرمایه هم به درستی مورد بررسی و 
تجدیدنظر قرار داده شود، با  توجه به وجود ذخایر و منابع طبیعی و نیروی کار ارزان و 
با سواد و متخصص، می توانیم با راه اندازی تولید، روند صادرات کشور را ریل گذاری 
کنیم و ریشه بسیاری از مسائلی که مانع صادرات خوب می شوند را بخشکانیم، 
درغیر این صورت باز هم مجبور هستیم کاالهایی چون زعفران، پسته ، خرما و 
حتی سنگ آهن را خام صادر کنیم و ارزش افزوده چندانی برای کشور حاصل نکنیم.

افزایش 400هزارتومانی هزینه روزانه هر واحد نانوایی©
تسنیم: رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به اینکه در حال حاضر نانوایان را 
متقاعد کرده ایم که نان را با قیمت سال گذشته بفروشند، خاطرنشان کرد: نانوایان 
بــا تبعیت از این اقدام فداکاری کرده و با وجود اینکه روزانه 400 هزار تومان به 
هزینه های هر نانوایی در سال جاری نسبت به سال گذشته اضافه شده است، اما 

هنوز افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
نوروزمقدم افزود: در خصوص افزایش قیمت نان به همه مســئوالن مربوط نامه 
زده ایم تا تکلیف نانوایان نیز مشــخص شــود، ولی هنوز در بالتکلیفی هستیم. 
نانوایی ها ضعیف ترین قشــر اصناف بوده، زیرا نان لواش دانه ای 300  و یا 550 
تومانی را حتی نمی توان برای یک دانه کارت کشــید، زیــرا باید رقم آن باالی 
یک هزارتومان باشــد. وی با اشــاره به اینکه آیا ســازمان حمایت این شرایط را 
نمی بیند، تصریح کرد: اتحادیه درخواست افزایش قیمت را مدت هاست به سازمان 
حمایت ارائه کرده  و ستاد تنظیم بازار نیز وظیفه اش رسیدگی به همین موارد 
اســت، ولی نمی دانم چرا این صنف را از بالتکلیفی خالص نمی کنند. همچنین 
کارگروه ملی آرد و نان نیز تشکیل شده، کار این کارگروه نیز رسیدگی به وضعیت 

آرد و نان کشور است، ولی نمی دانم چرا برای نان تصمیمی گرفته نشده است.

کارت بازرگانی به پوششی برای قاچاق سازمان یافته تبدیل شده است، پیشنهاد کارشناسان چیست؟

کد ملی جایگزین کارت  بازرگانی
اقتصاد/طوسی: صادرکنندگان در دو سال اخیر 
27 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات یعنی رقمی 
معادل ســه برابر کل صادرات نفتی ایران در سال 
98 را به وســیله کارت های بازرگانی اجاره ای به 
جیب زده اند. در این میان صادرکنندگان واقعی و 
اصیل هم از این قافلــه عقب نماندند و برای فرار 
از زیر بار پرداخت تعهدات ارزی به همین شــیوه 

متوسل شدند.
طبق آخرین ارزیابی هــای صورت گرفته ۱5هزار 
کارت بازرگانــی یکبار مصرف حتــی یک دالر از 
ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگرداندند! 
آن ها به این شــیوه از مالیاتــی که طبق آخرین 
آمار ســازمان بازرسی کل کشور افزون بر 28هزار 

میلیارد تومان برآورد می شود نیز گریخته اند.
با وجود فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان یافته، 
انباشت بدهی های گمرکی و نابسامانی بازار ارز،  از 
کارشناسان این حوزه پرسیدیم آیا ضرورتی برای 
صدور کارت بازرگانی با این حجم از ســودجویی 

وجود دارد؟

کارت بازرگانی پوششی برای قاچاق»
مرتضوی، کارشــناس اقتصــادی در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اینکه جزو معدود کشورهایی 
هســتیم که کارت بازرگانی دارند، هدف از صدور 
کارت بازرگانی را تعریف ســاز و کاری می داند که 
براساس آن بتوانیم تجار را شناسایی کرده و سپس 
آن ها را رتبه بندی و رهگیری بکنیم به طوری که 
معلوم باشــد هر فردی چقدر صــادرات و واردات 
داشته و براساس آن مالیات و عوارض خود را نیز 

پرداخت کند.
وی می گویــد: اگر با توجه به این اهداف عملکرد 
کارت بازرگانی را بررسی کنیم، می بینیم در این 
دو هدف موفق نبــوده و نه تنها رتبه بندی تجار و 
همچنین رهگیری کمکی به تجارت ما نکرده که 
اتفاقاً کارت بازرگانی تبدیل به پوششی شده است 

که در پناه آن بتوانند قاچاق سازمان یافته کنند.
وی می افزایــد: اســتفاده از کارت بازرگانــی در 
کشــورهای دیگر رایج نیســت، در سایر ملل هر 
فــردی یک کد ملی منحصر به فرد دارد، مثالً در 
آمریــکا یا ترکیه یک کد یونیک وجود دارد به نام 
ایمپورت نامبر که شماره واردات فرد هست، این 

کد واردات در واقع همان کد مالیاتی فرد اســت. 
در این کشورها دو حالت وجود دارد؛ برای کسانی 
که قصد واردات و صــادرات دارند، نظام مالیاتی 
می گوید یا شما را می شناسم که قبالً واردات انجام 
دادی که کد وارداتت می شــود همان کد مالیاتی 
یــا اینکه واردات انجام ندادی و من اجازه می دهم 
شما یک دور واردات انجام بدهی و فرم پر کرده تا 
نظام مالیاتی شما را بشناسد و به شما کد مالیاتی 
می دهد که از این به بعد هر بار واردات انجام بدهی 
کد وارداتت همان کد مالیاتی هســت که بار اول 

گرفته ای.

تجارت با  استفاده از کد ملی »
این کارشناس می افزاید: ما هم کد ملی داریم پس 
چــرا با وجود کد ملی می خواهیم یک کد یونیک 
دیگــر ثبت بکنیم و این را به افراد بدهیم؟ مزیت 
کد ملی این است که می توان سابقه مالیاتی فرد، 
میزان ســرمایه اولیه شرکت و حساب های بانکی 
فرد را بررســی و براســاس این اطالعات،  فرد را 
اعتبارسنجی کرد. متأسفانه اکنون کارت بازرگانی 
به مثابه یک ســد در این مسیر عمل می کند که 
هر کسی بخواهد وارد دایره تجارت بشود، باید از 
این ســد عبور کند. آن هم به شکلی که خیلی از 
این مدارک خواسته شده و شرایط احراز صالحیت 
به درستی اعتبارسنجی نمی شود. مثالً وقتی طرف 
آدرسی را به عنوان ملک تجاری خودش می دهد 
واقعــاً در آن آدرس حضور ندارد و اتاق بازرگانی 

هم صحت این ادعا را بررسی نمی کند. 
وی می افزاید: اعمال محدودیت ها و جرم انگاری 
برخی فعالیت هــا که روی کارت بازرگانی اعمال 
می شود نیز جوابگو نیست، چنانچه اگر قرار بود 
این محدودیت ها مشــکلی را حل بکند، از سال 
97 کــه  20 میلیارد دالر اتالف ارزی پیش آمد 
تاکنون این مشکل را حل کرده بود. پس مشکل 
خود کارت بازرگانی اســت نه سیاست هایی که 

برای استفاده کارت بازرگانی وضع شده است.
ایــن تحلیلگــر اقتصادی در پاســخ بــه اینکه 
صادرکننــدگان تعهــدات ارزی را دلیــل اقبال 
تجار به اســتفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف 
می دانند، می گوید: پیش از اینکه تعهد ارزی باشد 
نرخ ارز ســبب می شد قاچاق در واردات به صرفه 

باشــد و حاال با نوسان های ارزی در داخل کشور 
بــا معضل قاچاق در طرف صــادرات مواجه ایم،  
یعنی آن موقع هم کــه روش بدون انتقال ارز و 
صادرات در مقابل واردات هم آزاد بود، ما همین 
مشــکل را داشتیم. پس بحث اصلی شناسایی و 
رهگیری اســت که کارت بازرگانی نمی تواند آن 

را انجام بدهد. 

حذف الزام قانونی صدور کارت بازرگانی»
وی در پاسخ به اینکه چطور می شود این مشکل 
را حل کرد، می افزاید: بایــد ببینیم دنیا در این 
مقولــه چــه تجربیاتی دارد، اگــر  در چارچوب 
حکمرانی تجارت ما قابل پیاده ســازی اســت با 
برخی  تغییرات آن را اجرا کنیم، حال که در دنیا 
چنین کارتی وجــود ندارد و بنا به صحبت هایی 

که شد این کارت هم نتوانسته 
اهداف الزم را تحقق بخشد، باید 
این کارت تجارت را حذف کنیم. 
اتاق بازرگانی می گوید قانون ما 
را مجبــور کــرده کارت صادر 
کنیم، پس ابتــدا باید با کمک 
مجلس یک تغییر در قانون ایجاد 
کنیم که الزام به کارت بازرگانی 
حــذف و به جــای آن کد ملی 
جایگزین شــود و در گام بعدی 
یک اعتبارسنجی هم پشت این 
کد ملی از افراد صورت بگیرد و 
اجازه بدهیم همه مردم یعنی هر 
کسی با سابقه شفاف و رهگیری 
مشــخص بتوانــد وارد حــوزه 

تجارت شود و این کار نیاز به هزینه یا راه اندازی 
یک ســامانه جدید ندارد و به نظر می رسد این 
راهکار در شرایط فعلی می تواند به عبور از تحریم 

کمک شایانی بکند.
وی با اشــاره به اینکه اتــاق بازرگانی از صدور و 
تمدید کارت بازرگانی کســب منفعت می کند، 
می افزاید: واضح اســت که اگــر بخواهید آن را 
حــذف کنید گارد  می گیرند و حاضر نیســتند 
از این درآمد چشمپوشــی کنند. مجلس باید با 
قانون گذاری، الزام صدور کارت بازرگانی را حذف 
کنــد و دولت نیز با اســتفاده از گمرک و وزارت 

صمت، اســتفاده از کد ملی را دســتور کار قرار 
دهند.

همه آمارها  برای فرار تنظیم می شود»
مهرداد بازرگان، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران، به خبرنگار ما می گوید: در 
کشورهای دیگر برای تجارت به 
عضویت اتاق بازرگانی درمی آیند، 
بازرگانی خویش  امور  ولی برای 
نیازی به کارت ندارند. یک تاجر 
فقط باید فاکتور، پکینگ لیست 
)کاالهــای موجود در محموله و 
وزن و حجم و تعداد اقالم در آن 
قید شــده است(، گواهی مبدأ و 
گواهی بهداشت و بارنامه داشته 
باشــد و به وسیله آن می تواند با 
تمام کشــورهای دنیا مبادالت 

داشته باشد.
 این یعنی که اگر کارت نباشــد 
تأثیــری روی روند صــادرات و 
واردات ما ندارد، چون کارت بازرگانی جزو اســناد 

نیست. 
وی درباره اینکه چرا کارت یکبار مصرف و اجاره 
این قدر در کشور ما باب شده است، می گوید: دولت 
در فراینــد تجارت »دخالت دســتوری« می کند، 
تعهد ارزی و الزام به بازگرداندن ارز در هیچ جای 
دنیا  مرســوم نیســت، این کار سبب می شود تا 
صادرکننده ترغیب به تقلب بشود، مجبور می شود 
قیمت را واقعی نگوید، حجم را واقعی ثبت نکند، 
در همه موارد بیش اظهاری یا کم اظهاری کند، به 
طوری که می توان گفت این آمارهایی که در بحث 

صادرات و واردات وجود دارد، درست نیست. همه 
آمار برای فرار تنظیم می شــود تا واقعیت کشف 
نشود، چون روند غلط است. از طرفی چون تحریم 
هســتیم و  بانک به عنوان واســطه انتقال پول 
حذف شده و ما نمی توانیم گشایش اعتبار بکنیم 
در نتیجــه بازارهایمان در اروپا، کانادا آمریکا را از 
دست داده ایم و چون در مسیر سالم پول حرکت 
نمی کنیم، فقط داریــم به برخی  از مافیا جنس 

می فروشیم، این واقعیت است.

جوایز صادراتی به جای مجازات »
صادرکنندگان

بازرگان، با اشاره به اینکه سیاست های ارزی فعلی 
سبب می شــود صادرکنندگان رسمی از چرخه 
تجارت خارج شــده و صادرکنندگان غیررسمی 
بدون پرداخت عــوارض گمرکی، بیمه، مالیات و 
تعهدات ارزی، جای آن هــا را در بازارها پر کنند، 
می گوید: باید اعتماد وجود داشــته باشد و  اصل 
بر برائت باشد نه اصل بر اتهام، همچنین به جای 
تنبیه و مجازات مانند گذشته با جوایز صادراتی به 
تشویق صادرکنندگان بپردازیم. دولت چین اگر در 
برگشت ارز موفق بوده برای این است که به ازای 
هر دالر بازگشــت ارز صادراتی که انجام می شود 

معادل آن یوان می پردازد. 
وی معتقد است: تعهدسپاری ارزی باید برداشته 
شــود تا شــرکت ها با صداقت به انجام صادرات 
بپردازند. کارت بازرگانی هم می تواند حذف شود 
چنانکه در  بسیاری از نقاط دنیا افراد فقط عضویت 
اتاق بازرگانی کشورشــان را دارند. در عین حال 
پرداخت مالیات نیز باید آنالین و همگام با صادرات 

و واردات کاال انجام شود.

کارت بازرگانی  
در اهداف خود 
موفق نبوده ودر 
رتبه بندی تجار و 
رهگیری کمکی به 
تجارت ما نکرده و 
تبدیل به پوششی 
شده است که در 
پناه آن قاچاق 
 سازمان یافته 
انجام شود
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 سه شنبه ۲۹مهر ۱۳۹۹  ۳ ربیع االول ۱۴۴۲ ۲0اکتبر ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره ۹۳۷۲

»آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان واقع 

در بخش 11 قاینات به شرح ذیل محرز گردیده است:
بخش 11 قاینات قطعات شهر قاین

1-رای صادره ش��ماره 139960308002000648 – 1399/06/20 تحت کالسه شماره 
1399114408002000046 ب��ه نفع آقای علی فرهمند فرزن��د غالمرضا صادره از قاین 
بش��ماره شناس��نامه 247 و کد ملی 0888967454 نس��بت به شش��دانگ یكباب مغازه 
بمس��احت 8.50 مترمرب��ع در قس��متی از پ��الک 205- اصلی )از محل مالكیت مش��اعی 
خ��ودش( اصل��ی بخش 11 قاین واقع قاین خیابان امام خمینی نرس��یده به کوچه پس��ت 

– پالک 151 .
2- رای صادره ش��ماره 13996030800200649 – 1399/06/20 تحت کالس��ه شماره 
1395114408002000083 به نفع خانم عفت نوروزی فرزند غالمحسین صادره از قاین 
بشماره شناسنامه 878 و کد ملی 0889080933  نسبت به سه دانگ از ششدانگ یكباب 
منزل مس��كونی بمس��احت 160.25 مترمربع در قس��متی از پالک 1040 اصلی )از محل 

مالكیت سهام مجهول(بخش 11 قاین واقع قاین خیابان جانبازان 5.
ش��ماره  کالس��ه  –تح��ت   139960308002000651 ش��ماره  ص��ادره  3-رای 
1395114408002000084 ب��ه نفع خانم مرضیه نوروزی فرزند غالمحس��ین  صادره از 
قاین بش��ماره شناس��نامه 5608 و کد ملی 08883450084 نس��بت به  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یكباب منزل مس��كونی مساحت 160.25 مترمربع در قسمتی از پالک 1040 

اصلی )از محل مالكیت سهام مجهول (بخش 11 قاین واقع در خیابان جانبازان 5.
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه جعفرآباد پالک 1268- اصلی

4-رای صادره ش��ماره 139960308002000490 – 1399/05/23 تحت کالسه شماره 
1399114408002000021 ب��ه نفع خانم عذرا تدینی فرزند غالمحس��ین بشناس��نامه 
ش��ماره 5778 صادره از قاین بش��ماره ملی 0888246781 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمی��ن مزروعی بمس��احت 405.15 مترمربع در قس��متی از پ��الک 276 فرعی )از محل 

مالكیت محمد تدینی ( بخش 11 قاین واقع در اراضی جعفرآباد.
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی

5- رای صادره ش��ماره 139960308002000592 – 1399/06/11 تحت کالسه شماره 
1398114408002000047 به نفع خانم معصومه س��االری فرزند ابراهیم صادره از قاین 

بش��ماره ملی 0880049464 نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت 2883.20 مترمربع در قسمتی از پالک 1171 فرعی )از محل مالكیت 

آقای رجب عمادزاده ( بخش 11 قاین واقع در اراضی شاهیک.
6- رای صادره ش��ماره 139960308002000537 – 1399/06/01 تحت کالسه شماره 
1398114408002000043 ب��ه نف��ع آق��ای علی س��االری فرزند ابراهیم ب��ه کد ملی 
0880282592 صادره از قاین نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
1702.9 متر مربع در تمامی پالک 1594 فرعی ) از محل مالكیت محمدحسین ساالری( 

بخش 11 قاین واقع در اراضی شاهیک.
7- رای صادره ش��ماره 139960308002000539 – 1399/06/01 تحت کالسه شماره 
1398114408002000041 به نفع خانم معصومه س��االری فرزند ابراهیم صادره از قاین 
بش��ماره ملی 0880049464 نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت 1195.05 مترمربع در قسمتی از پالک 1708 فرعی )از محل مالكیت 

آقای رجب عمادزاده ( بخش 11 قاین واقع در اراضی شاهیک.
8- رای صادره ش��ماره 139960308002000536 – 1399/06/01 تحت کالسه شماره 
1398114408002000048 به نفع خانم معصومه س��االری فرزند ابراهیم صادره از قاین 
بش��ماره ملی 0880049464 نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی بمس��احت 1628.10 مترمربع در قسمتی از پالک 1945 فرعی )از محل مالكیت 

آقای محمدحسین ساالری ( بخش 11 قاین واقع در اراضی شاهیک.
9- رای صادره ش��ماره 139960308002000538 – 1399/06/01 تحت کالسه شماره 
1398114408002000046 به نفع آقای ابراهیم س��االری فرزند محمدحسین به شماره 
شناس��نامه 5220 و کدملی 0888241208 صادره از قاین نس��بت به دو دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 1448.5 متر مربع در قس��متی از پالک 
2097 فرعی ) از محل مالكیت آقای محمدحسین ساالری( بخش 11 قاین واقع در اراضی 

شاهیک .
10- رای صادره شماره 139960308002000713 – 1399/06/26 تحت کالسه شماره 
13991108002000044 ب��ه نفع آقای محمود ترغیبی فرزند محمدعلی به شناس��نامه 
214 و ک��د مل��ی 0889023883 صادره از قاین نس��بت به شش��دانگ یكقطعه محوطه 
مزروعی و مش��جر به مس��احت 867.50 مترمربع  درقس��متی از پالک 79 فرعی )از محل 

سهام مجهول( بخش 11 قاین واقع در اراضی شاهیک .
11-رای ص��ادره ش��ماره 1399603080020007123 – 1399/06/26 تح��ت کالس��ه 
ش��ماره 13991108002000043 به نفع آقای سید مسعود نوربخش فرزند سیدابوالفضل 

به شناس��نامه 454و کد ملی 0889832315 صادره از قاین نس��بت به ششدانگ یكقطعه 
محوطه مزروعی و مشجر به مساحت 1018.50 مترمربع  درقسمتی از پالک 79 فرعی )از 

محل سهام مجهول( بخش 11 قاین واقع در اراضی شاهیک .
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی

12- رای صادره شماره 139960308002000443 – 1399/05/16 تحت کالسه شماره 
1398114408002000022 به نفع خانم زهره شرافتی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
289 و کدملی 0889037035 صادره از قاین نس��بت به ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی 
به مس��احت 538.90  متر مربع در قسمتی از پالک 166 فرعی بخش 11 قاین واقع قاین 
– بلوار بزرگمهر – اراضی ابوالخیری خریداری ش��ده )مع الواس��طه(از خانم س��عادت نقوی 

مالک رسمی پالک فوق .
قطعات مفروزه واقع  در اراضی مزرعه فرخ آباد  پالک 1589- اصلی

13- رای ص��ادره ش��ماره 139960308002000542 – 1399/06/02 تح��ت کالس��ه 
ش��ماره 1398114408002000004  به نفع آقای حیدر پارسائی فرزند درویش بشماره 
شناس��نامه 2 و کدملی 0889188726 صادره از قاین نس��بت به ششدانگ یكقطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 864.45  متر مربع در قس��متی از پالک 96 فرعی) از محل مالكیت 

مشاعی خود مالک( بخش 11 قاین واقع در قاین– کشمان فرخ آباد.
14- رای صادره شماره 139960308002000336 – 1399/04/30 تحت کالسه شماره 
1399114408002000001  به نفع آقای اکبرقلندری فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 
86 و کدملی 0889027285 صادره از قاین نسبت به ششدانگ یكباب منزل قدیمی ساز 
به مس��احت 467.35 مترمربع در قسمتی از پالک 8 فرعی )از محل سهام مجهول( بخش 

11 قاین واقع  در قاین-خیابان فرخ آباد کوچه فرخ آباد 10 انتهای کوچه بن بست.
قطعات مفروزه مزرعه محمدآباد علم پالک 1680 اصلی 

15-رای صادره ش��ماره 13996030800200652 – 1399/06/20 تحت کالسه شماره 
1394114408002000053  به نفع آقای صادق صالحی نیمروز فرزند اله مراد بش��ماره 
شناس��نامه 19و کدملی 0889866767 صادره از قاین نسبت به ششدانگ یكقطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 8898 مترمربع)از محل س��هام مجهول( در قسمتی از پالک 1680 

اصلی )ردیف 13 دفتر توزیع اظهارنامه( بخش 11 قاین. 
قطعات مفروزه واقع  در اراضی شهر قاین

16-رای صادره شماره 139960308002000422 – 1399/05/13 تحت کالسه شماره 
1396114408002000022 به نفع آقای سیدحس��ین ترابی فرزند س��یدعبداهلل بشماره 
شناس��نامه 186 و کدملی 088899091 صادره از قاین نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از 

شش��دانگ یكقطعه زمین مزروعی به مس��احت 9113.30  مترمربع در قس��متی از پالک 
1894- اصل��ی بخش 11 قاین  واقع در حاش��یه راه فیروزآباد ) از محل مالكیت مش��اعی 

خود متقاضی(
17- رای صادره شماره 139960308002000421 – 1399/05/13 تحت کالسه شماره 
1396114408002000023 به نفع آقای سیدمحمدعلی ترابی فرزند سیدعبداهلل بشماره 
شناسنامه 95 و کدملی 088894631 صادره از قاین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یكقطعه زمین مزروعی به مساحت 9113.30  متر مربع در قسمتی از پالک 1894- اصلی 

بخش 11 قاین  واقع در حاشیه راه فیروزآباد ) از محل مالكیت مشاعی خود متقاضی(
لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح فوق به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اس��ناد مالكیت 

صادر خواهد شد. آ-9907318
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/13  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/29       
از طرف علی صفائی فررئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

هیئت موضوع قانون تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960308001001251   مورخ  1399/04/27  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی اقای علی دستگردی فرزند غالمحسین    بشماره شناسنامه 11977 صادره از بیرجند  و  
کد ملی 0653207471  در ششدانگ یكباب ساختمان دو طبقه   به مساحت 50/34 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � صلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالكیت رحمان مهرجو فرد محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد. آ-9907386
تاریخ انتشار نوبت اول : 13 /1399/07                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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 GLX 405 برگ س���بز و بنچاق خودرو س���واری پ���ژو
مدل 1378 به ش���ماره موتور 78302176 و ش���ماره 
شاسی 22527800022 به شماره انتظامی 436 ص 
97 ای���ران 36 به مالکیت احس���ان عرفانیان طروقی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

انژکت���وری   موتورس���یکلت  زیرکارب���ری  س���بز  ب���رگ 
سیس���تم دلت���ا تی���پ 125 ن���ام مالك:محمداکب���ری 
ش���ماره موت���ور : 0125NC5087582  ش���ماره تن���ه
NC5ACDKDAJAA01032 شماره پالك :ایران776-
71914 م���دل 1397 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

08
03

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

رن���گ  م���دل 1395  پ���ژو206  خ���ودروی  ب���رگ س���بز 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 587ص55 ای���ران 42  
ش���ماره شاس���ی  و   167B0006724 موت���ور ش���ماره 
NAAP41FE9GJ768505 ب���ه مالکیت الهه خفاجه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
پژو روآ مدل 1387 رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 
352ب79 ای���ران 72  ش���ماره موت���ور 11687006670 
ب���ه   NAAB31AA18H053346 و ش���ماره شاس���ی
مالکی���ت راحله حس���ینی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99

07
99

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اصل برگ س���بز خ���ودروی س���واری س���ایپا 131 مدل 
1399 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74 ای���ران 113 و 94 و 
ش���ماره موت���ور M13/6480689  و ش���ماره شاس���ی  
NAS411100L1196458 متعلق به آقای فرهاد حدیدی 

مفقودی گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت م���دل 1386 رن���گ آبی 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52243/764  ش���ماره موتور 
 NCR***070G8602771 03105360 و شماره شاسی
به مالکیت س���ید علی هاش���می مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجانب هانیه کامالن مالک خودرو 207به ش���ماره 
 JJ620962 10-721ن12ش���ماره شاس���ی  ش���هربانی 
وش���ماره موتورb0009836178 بعلت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی  اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت.لذا چنانچه هر ک���س ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10روز ب���ه دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران خودرو واقع 
در پی���کان شهرس���اختمان س���مند مراجع���ه نمای���د.

بدیه���ی اس���ت پ���س از انقض���ای مهل���ت مزبورطبق 
ضوابط مقرراقدام خواهد شد 

دی
قو

مف
هی 

آگ
/ع

99
08
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کارت اشتغال اینجانب محمد موسایی فرزند محمد 
حس���ین به ش���ماره اختصاصی 38890711 و شماره 
خانوار 922386101 تابعیت افغانستان محل اقامت 
مش���هد محل صدور خراس���ان رضوی مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محض���ری و کارت 
خ���ودروی پراید م���دل 1382 رنگ س���فید ش���یری به 
ش���ماره انتظام���ی 919ه68 ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 
00252975 و شماره شاس���ی S1442280160817 به 
مالکیت صالح رحمان���ی امامقلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99

08
00

2
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���ایپا131 م���دل 1396 رن���گ 
ای���ران 74   انتظام���ی 996و83  ب���ه ش���ماره  س���فید 
ش���ماره شاس���ی  و   M136024597 موت���ور ش���ماره 
NAS411100H1074432 ب���ه مالکی���ت ج���واد وحیدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025832(

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارمندان سازمان اموراقتصادی ودارائی خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 18391 و شناسه ملی 10380339459 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,17 و نامه شماره 2,32716 مورخ 1399,06,31 مدیریت تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -صورتهای مالی منتهی به 1398,12,29 مورد تصویب قرار گرفت . -آقایان سید محمد 
ستوده روشن به شماره ملی 0055361943 و رضا زیرک رودی به شماره ملی 0703675508 به عنوان بازرسان اصلی و حسین غفوری به شماره 
ملی 0942280822 و وحید رازقیان به شماره ملی 0937749281 به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . -سرمایه 
مربوطه در  ماده  و  یافت  افزایش  ریال  به 150050 سهم 6000000  منقسم  ریال  مبلغ 900300000000  به  ریال  مبلغ 618576000000  از  شرکت 

اساسنامه اصالح گردید. 

س
,  9
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025806(

آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد کلبه سازان نور بدیع شرکت تعاونی به شماره ثبت 29758 و شناسه ملی 10380450038 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,23و برابر نامه شماره 2,100489مورخ 1398,9,16اداره 
 98 ماه  اسفند  پایان  تا  تعاونی  شرکت  فعالیت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  ،کارو  تعاون 
تمدید گردید . اساسنامه جدید مشتمل بر 78ماده و 62 تبصره به تصویب رسید . مرکز اصلی شرکت به مکان جدید واقع 
مربوطه  ماده  و  یافت  انتقال  اول کدپستی 9177965899  رز 17 پالک 24 طبقه   9 - دالوران  رز  در سرفرازان خیابان 

دراساسنامه اصالح گردید . 

س
,  9

90
79

93

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده تاریخ انتشار: 99/7/29

نوبت: دوم

مجم��ع عموم��ی فوق العاده ش��رکت تعاونی/اتحادیه 
فراورده ه��ای گندم��ی الکل آس��اک در روز ش��نبه 
م��ورخ 99/8/10 س��اعت 10 در مح��ل کارخان��ه واقع 
در کیلومت��ر 5 جاده فاروج قوچ��ان برگزار میگردد. 
از کلی��ه اعضاء محت��رم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در جلس��ه حضور 
بهمرس��انید. در صورتیکه حضور عض��وی در مجمع 
میسر نباش��د می تواند قبل از آن با حضور در محل 
دفتر شرکت در س��اعات اداری تا روز قبل از مجمع 
عمومی ح��ق رأی خود را بموج��ب وکالتنامه به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. لکن 
هر عضو می تواند حداکثر س��ه وکالت و هر غیرعضو 
یک وکالت همراه داشته باشد. ضمنًا آدرس شرکت 
جه��ت اخذ وکالت واقع در کیلومتر 5 جاده فاروج به 

قوچان می باشد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصویب اساس��نامه جدی��د برابر تغییرات 
قانون تعاون در سال 1393

9ع هیئت مدیره 
90

80
29
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 هشدار درباره تبعات ادعاهای کشف داروی کرونا ایسنا: ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت گفت: افکار عمومی و رسانه ها به جای اینکه دنبال دارو بگردند، اجازه بدهند دانشمندان دارو را کشف کنند. 
ما باید قسمت اعظم نیروی خود را روی اصالح رفتارهای اجتماعی مردم و اجرای فاصله گذاری های اجتماعی قرار دهیم. اعالم و انتشار خبر کشف و تولید دارو و واکسن کرونا خدمت نیست، با انتشار هر خبری درباره 

دارو و واکسن کرونا که بیشترشان هم بی اساس و کم اساس هستند، سطح و میزان رعایت فاصله گذاری های اجتماعی در جامعه کمتر می شود.

 تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق©
استادان دانشگاه پرینستون
ایســنا: به گزارش ان پی آر، دانشــگاه 
پرینستون که از برترین های آمریکاست، 
موافقت کرد به دنبــال اتهام های مربوط 
به تبعیض در پرداخت حقوق، تقریباً یک 
میلیون دالر به عنوان معوقه به استادان زن 

پرداخت کند. 
این دانشگاه به عنوان بخشی از توافق نامه 

اعالم شده توسط وزارت کار ایاالت متحده، ۹۲۵ هزار دالر حقوق معوقه و حداقل ۲۵۰ 
هزار دالر دستمزد در آینده را به استادان زن پرداخت خواهد کرد.

وزارت کار آمریکا گفت: تحقیقات دولت فدرال بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میالدی، 
نشان از اختالف حقوق در دانشگاه برای ۱۰۶ زن در سمت استاد کامل دارد.

بن چانگ، سخنگوی دانشگاه پرینستون در بیانیه ای از طریق ایمیل گفت: دانشگاه 
پرینستون هیچ مسئولیتی در این تحقیقات قبول نکرده و معتقد است هیچ اختالف 

معناداری در حقوق و دستمزد استادان بر اساس جنسیت وجود ندارد.

برای نخستین بار

 ویروس زنده کرونا ©
روی بسته بندی ماهی یخ زده هم پیدا شد

فارس: برای نخســتین بار ویروس زنده 
کرونا روی سطح بیرونی یک بسته ماهی 
یخ زده هم شناسایی شد. این بسته ماهی 
یخ زده که به چین صادر شــده در شهر 

چینگدائو شناسایی شده است.
به گزارش سی جی تی ان، مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها در چین، زنده بودن 

این ویروس را روی بسته بندی ماهی یخ زده مذکور تأیید کرده و این موضوع موجب 
حیرت فراوان متخصصان پزشکی شده است.

کشف ویروس یادشده در جریان تحقیق برای پی بردن به علت شیوع مجدد ویروس 
کرونا در این شــهر چین رخ داده است. ظاهراً تماس با این بسته بندی آلوده ماهی، 
افرادی را به کرونا مبتال کرده است. پزشکان می گویند احتمال ابتال به کرونا از طریق 
ویروس زنده موجود روی بســته بندی مواد یخ زده بسیار پایین است، اما به هر حال 
افراد باید در زمان دســت زدن به هر ماده بسته بندی شده ای احتیاط کرده و پس از 
این کار، دستانشان را با آب و صابون بشویند. تا ۱۵ سپتامبر ۶7۰ هزار نمونه برداری در 
چین از بسته بندی مواد غذایی یخ زده یا عادی صورت گرفته که تنها ۲۲ مورد از این 

بسته بندی ها آلوده به ویروس کرونا بوده اند.

ویروس کرونا ۹ ساعت روی دست زنده می ماند©
ایســنا: محققان ژاپنــی در مطالعه 
اخیرشان اظهار کرده اند ویروس کرونا 
به مدت ۹ ســاعت روی پوست انسان 

فعال باقی می ماند.
به گــزارش تک اکسپلوریســت،مطالعه 
جدیدی که توسط دانشمندان ژاپنی انجام 
شــده، حاکی از آن اســت که ماندگاری 

ویروس کرونا روی پوست انسان پنج برابر بیشتر از آنفلوانزاست و بنابر یافته های جدید 
محققان، میزان ماندگاری و فعال بودن ویروس کرونا روی پوست انسان ۹ ساعت است. 
این مطالعه اهمیت شست وشوی مکرر دست ها برای مبارزه با ویروس را نشان می دهد.

دانشمندان خاطرنشان کردند زنده ماندن ۹ ساعته ویروس کرونا سندرم حاد تنفسی۲ 
روی پوست انسان ممکن است خطر انتقال تماســی)contact transmission( را در 
مقایسه با ویروس آنفلوانزا A افزایش دهد، در نتیجه میزان ابتالی افراد به این بیماری 
مهلک بیشتر می شود. در این مطالعه، دانشمندان حدود یک روز پس از مرگ، پوست 
بیماران مبتال به این بیماری را کالبد شکافی و آزمایش کردند و دریافتند ویروس کرونا 
و ویروس آنفلوانزا با استفاده از ماده اتانول)که در ضد عفونی کننده های دست استفاده 
می شود( ظرف مدت ۱۵ ثانیه غیرفعال می شوند. از این رو محققان اصرار دارند افراد 
همیشه باید دست های خود را بشویند چرا که در این صورت احتمال خطر ابتال به 

بیماری کاهش می یابد.

به داد زخم های رابطه خود برسید©
برای هر یک از ما اتفاق افتاده که شــاهد مشاجرات زوجین، حداقل در نزدیکان 
مثــل والدین و یا حتی در روابط خودمان باشــیم که پــس از زمان کوتاهی از 
مشاجره، به ظاهر خبری از دعوا نبوده و خانم و آقا انگار نه انگار و به قول آن َمثِل 
»زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند« در کنار هم به ادامه رابطه می پرداختند 
و ما هم احتماالً خوشحال که الحمدهلل موضوع خیلی جدی نیست و حل شده 
است؛ در حالی که نه تنها مشکل حل نشده و دعوا در درون هر کدام شاید ادامه 
داشــته باشــد، طرفین با واپس رانی و نپرداختن صحیح به آن در دراز مدت به 

ناراحتی و خشم و بغض های فروخورده خود عمق می دهند.
مســئله اینجاست آیا مشــاجرات، ناراحتی ها، دلخوری ها، کم توقعی ها، به من 

برخوردن ها و... قابلیت خود به خود حل شدن را دارند؟!
آیا همین که یک گوشه از روانمان را به خودش مشغول کرده و در نشخوارهای 
ذهنی بارها و بارها مرورش می کنیم و تا دو تا گوش گیر می آوریم می نشــینیم 
به درد دل کردن و از آن ها حرف می زنیم؛ نشــان دهنده این نیست که موضوع 

حل نشده است؟
آیا پازلی که بهم ریخته شده بدون اینکه سراغش برویم و دوباره آن را بچینیم، 

خودش مرتب می شود؟
آیا توقع زیادی است که پس از هر بحث و ناراحتی به یکدیگر زمان بدهیم تا از 
نگاه طرف مقابل هم مسئله را بشنویم و نخواهیم با سکوت و خود را به فراموشی 

زدن موضوع را حل شده تصور کنیم؟
آیا بارها ندیده اید که در زمان دعوا طرفین به جای پرداختن به اتفاق اخیر، هرچه 
بغض و خشم و ناراحتی تلنبار شده از قبل دارند را وسط می ریزند و دنبال تسویه 
حساب کردِن همه خشم های فروخورده خودشان و در واقع چیدن همه پازل های 
بهم ریخته قبلی هســتند و برنده فردی است که تعداد بیشتری در نخ کشیده، 

داشته باشد؟ قطعاً دیده اید یا حتی شاید خودتان دچارش باشید!
در ابتدا دلیل آن می تواند نپرداختِن به موقع به هر مسئله در وقت خودش و همین 

وقت نداشتن ها و دیالوگ نکردن های همدالنه بین زوجین باشد.
دلیل دیگر آن می تواند همان پازل روانی باشد که بهم ریخته شده و کسی به آن 
نظم نداده و این آشفتگی، فرد را زیر فشار قرار داده و او می خواهد همه را در یک 
موقعیت یکجا باال بیاورد و زخم های سطحی و ترک خوردن های کوچک برای او 

یک زخم کاری یا همان غده سرطانی شده است.
در واقع دلیل اصلی آن، یاد نداشتن مهارت گفت و گو، حل مسئله، ارتباط مؤثر و 

حتی مدیریت بحران توسط زوجین است.
اینجاســت که مسئله های ســاده اولیه که فقط در حد یک خراش بر دل رابطه 
بوده اند که اغلب آن ها فقط با حــرف زدن، دلجویی کردن یا یک عذرخواهی و 
رفع ســوءتفاهم کامالً ترمیم شدنی بوده اســت، اکنون تبدیل به غده سرطانی 
شده که باید جراحی کرد و رابطه ای که می توانسته روز به روز گرم تر و پایدار تر 
و رشدیافته تر شود و به بلوغ برسد، از درد زخم های خورده و نپرداختن به موقع 
به آن ها، نشــاط و صمیمیتش از بین رفته و یا کاهش پیدا کرده اســت. گاهی 
اگر طرفین دیر به خودشان بیایند احتماالً جراح که همان روان شناس و مشاور 
اســت هم نتواند برای آن رابطه کاری بکند و فشــار هیجان هــا، دو طرف را به 
طور ناخواسته و غیرارادی به تصمیم های آنی و خطرناکی مثل نزاع های خانگی، 

خودکشی، طالق و... سوق می دهد.
حال آنکه اگر هر کدام از طرفین مثالً فقط یک مهارت حل مسئله یا گفت وگوی 
ســازنده را به خوبی آموخته بود و به دیگری آموزش می داد و در روابط شان به 
کار می گرفتند؛ دیگر پس از هر اتفاقی رفتارهای نابالغی مثل غر زدن، قهرکردن، 
از در و دیــوار ایراد گرفتن و مســتقیم حرف اصلی را نــزدن، انجام نمی دادند و 
زخم ها را در همان مرحله سطحی ترمیم می کردند. مثال ما رابطه زوجی بود، 
چون مهم ترین رابطه بین فردی است ولی شما برای هر رابطه ای که برایتان 

ارزشمند است و دوست ندارید سرطانی شود از آن استفاده کنید.
هر رابطه ای نیازمند مراقبت، سازگاری، همراهی و همدلی طرفین آن است.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   نرخ اینترنت 
از دغدغه های مهم کاربران در  همچنان یکی 
ایران به شمار می رود. در گذشته یعنی زمانی 
که اپراتورهای کشور اینترنت نسل دو یا همان 
GPRS را ارائه می دادند گاهی برای بعضی از 
صاحبان گوشی های هوشمند، قبض های ۲۰۰ 
یا حتی 3۰۰ هزار تومانی صادر می شد. ارقامی 
ارتباطات  وزارت  وقت  مسئوالن  هرچند  که 
را  آن  دلیل  ایران  مخابرات  مدیران شرکت  و 
استفاده مشترک از اینترنت آزاد اپراتور عنوان 
می کردند اما همین موضوع انتقادهای زیادی 
فروردین  که  طوری  به  داشت،  به دنبال  را 
سال۹3 دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  نوین 
بیشتر  کنونی  وضعیت  در  کرد  اعالم  اسالمی 
کاربران اینترنت، از قیمت و کیفیت دسترسی 
به اینترنت در داخل کشور، ناراضی اند و از دو 
باند  پهنای  کم فروشی  و  گران فروشی  معضل 

دسترسی به اینترنت شکایت دارند. 
براســاس گزارش یاد شــده هر STM ۱ پهنای 
باند اینترنت با قیمت ۹ میلیون تومان به کشــور 
وارد امــا با قیمت ۲3۲ میلیون تومان به کاربران 
فروخته می شــود. یعنــی خدمــات اینترنت با 
۲۵برابــر قیمت اولیه به دســت کاربران خانگی 
می رســد و هزینــه اینترنت در ایــران دو برابر 

افغانستان و 3هزار و ۵۰۰ برابر ژاپن است. 
به دنبال این انتقادها بود که کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، تعرفه اینترنت موبایل را مورد 
بررســی قرار داد و مقرر شــد از میزان قیمت ها 

حدود پنج برابر کاسته شود.
بــا این همه، قیمت ها و کیفیت دسترســی به 
اینترنت به گونه ای نشــد که رضایت بیشــتر 
کاربران و مشترکان اینترنت را جلب کند. یعنی 
در عین پایین بودن سرعت اینترنت، قیمت آن 
از بسیاری از کشــورهای دنیا باالتر بوده است، 
به طوری که مجله دانســتنی ها سال ۱3۹۶ در 
گزارشی، میانگین سرعت اینترنت در نروژ، کره 
جنوبی، ژاپن و ایاالت متحده را به ترتیب ۲3٫۵، 
۲۸٫۶، ۲۰٫۲، ۱۸٫7 مگابیت بر ثانیه و متوسط 
هزینه هر مگابیت بر ثانیه را نیز به ترتیب 7هزار 
و۸۰۰ تومــان، هزار و ۱۵۰ تومان، 7۵۰ تومان 
و 3هزار و ۲۰۰ تومان اعالم کرده و گفته است: 
بیشینه ســرعت اینترنت شــرکت های ایرانی 
شــاتل، آســیا تک، پارس آنالین،  های وب و 
ایرانسل به ترتیب ۱۶، ۸، ۱۶، ۱۶ و ۴۰ مگابیت 
بر ثانیه است - که معموالً به صورت »نامحدود« 
ارائه نمی شود- و هزینه هر مگابیت بر ثانیه این 
شرکت ها هم از هزار تومان برای طرح حجمی 
اینترنت تا ۴۰۰ هزار تومان برای طرح نامحدود 

متغیر است. 
حــاال هم نصــراهلل پژمانفر، رئیس کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی از گران بودن 

اینترنت در ایران خبر می دهد.
او به تازگی در یکی از برنامه های صدا و ســیما با 
اشاره به اینکه اینترنت ایران گران ترین اینترنت 
دنیاســت، می گوید: ما امروز گران ترین اینترنت 
را بــه مردم ارائه می دهیــم. هزینه ای که مردم 

بــرای اینترنــت پرداخت می کنند در مقایســه 
با دنیا و حتی در مقایســه با کشــور افغانستان 
اینترنت گرانی است و ناامن ترین خدمات را ارائه 
می دهیم که مسائل مختلف دارد. کافی است کار 
کسی به پلیس فتا بیفتد تا بداند چه خبر است و 

چه اجحاف هایی رخ می دهد.
وی با اشــاره به اینکــه وزارت ارتباطات پس 
از وزارت نفت بیشــترین درآمــد را در اختیار 
دارد و درآمــد این وزارتخانه ســاالنه فقط از 
فضای مجازی ۱۰ هزار میلیارد تومان اســت، 
می افزاید: باید بخشــی از ایــن درآمد صرف 
توســعه زیرساخت ها شــود.  می گویند توسعه 
زیرســاخت انجام می دهیــم؛ یعنی فیبرنوری 
می کشــیم و یکســری کابــل و ســیم وصل 
می کنیم؛ اینکه شــبکه ملی اطالعات نیست. 
شــبکه ملی اطالعات یعنــی حاکمیت و همه 

این موارد.

کاهش قیمت اینترنت داخلی ضروری است »
مصطفــی طاهری، رئیــس کمیتــه ارتباطات 
مجلس شورای اســالمی نیز چنین نگاهی دارد 
و از ضرورت کاهش قیمت اینترنت داخلی خبر 
می دهــد و به قدس می گوید: بر اســاس قانون، 
شرکت هایی که خدمات اینترنتی ارائه می دهند 
تخلفی در افزایش قیمت اینترنت نداشته اند اما 
سیاست کلی ما باید این باشد که قیمت اینترنت 
داخلی را تا جایی که ممکن است کاهش دهیم 
و قیمــت اینترنت بین المللــی را تا جای ممکن 

به  نباید  یعنــی  کنیم؛  واقعی تر 
این بخش یارانه بدهیم چون ۸۰ 
اینترنت مصرفی کشــور  درصد 
اجتماعی خارجی  در شبکه های 

است. 
اینکه همچنان  با اشاره به  وی 
جا دارد با رقابتی کردن بخش 
توزیع اینترنت، قیمت اینترنت 
در  کند،  پیــدا  کاهش  داخلی 
پاسخ به این پرسش که مجلس 

اینترنتی  برای متناسب کردن قیمت خدمات 
چه برنامه ای دارد، می گویــد: ما با ارائه یارانه 
بــه بخش اینترنت بین الملــل مخالفیم اما در 
تالشیم قیمت اینترنت داخلی را کاهش دهیم. 

پایین ترین نرخ برای اینترنت »
یوســف داودی، دیگــر عضو کمیتــه ارتباطات 
مجلــس هم معتقد اســت با توجه به شــرایط 
اقتصــادی مــردم و شــیوع ویــروس کرونا در 
ایران که موجب شــده آمــوزش دانش آموزان و 
دانشــجویان به صورت مجازی انجام شود، باید 
عالوه بر ارتقای سطح پوشش اینترنت و افزایش 
ســرعت اینترنت در کل کشــور، قیمت آن نیز 
مقداری کاهش یابد. ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی بایــد پایین ترین نرخ را برای 
اینترنت در نظر بگیرد چون در این صورت مردم 
رغبت بیشتری به استفاده از اینترنت برای حل 

مسائل کاریشان نشان می دهند. 

قیمت اینترنت در ایران به »
نرم جهانی نزدیک شده است

دکتــر محمــد قلــم چی، 
و  الکترونیــک  متخصــص 
مدیــر عامل یک شــرکت 
دانش بنیان اما نگاه دیگری 
به موضــوع دارد و به قدس 
اگرچه در گذشته  می گوید: 
قیمــت اینترنــت در ایران 
خیلی باالتــر از نُرم جهانی 
بود اما اکنون با توجه به گران شــدن نرخ ارز 
و رقابتی شــدن بخش توزیع اینترنت، کم کم 
قیمت اینترنت به نرم جهانی نزدیک می شود؛ 
اما مشکل اینجاست که نوع فروش بسته های 
اینترنتــی در ایران با دیگر کشــورها متفاوت 
اســت. مثاًل برای لند الین یا ســرویس های 
زمینی مثل ADSLمعموالً در دنیا سرویس ها 
بــه صورت حجمی فروخته نمی شــوند اما در 
ایران این کار انجام می شود که موجب می شود 

قیمت بسته های اینترتی زیاد شوند. 
وی در پاســخ به این پرسش که برای کاهش 
قیمت اینترنت چه بایــد کرد، می گوید: برای 
این منظور دولت باید پهنای باند بیشــتری را 
تأمیــن کند در این صورت قیمت تمام شــده 
اینترنــت کاهش می یابــد و می تواند اینترنت 
را با قیمــت کمتری در اختیار شــرکت های 
توزیع کننــده قرار دهد و آن هــا هم با قیمت 
کمتری بــه کاربران ارائه دهنــد. راهکار دوم 

هم توسعه اســتفاده از اینترنت ملی است. با 
راه اندازی این شبکه، تعرفه اینترنت بین الملل 
از اینترنت داخلی تفکیک شده و برای استفاده 
از اینترنت داخلی تخفیف ۵۰ درصدی لحاظ 
شده است که البته این میزان به نظر کم است 

و باید بیشتر از این تخفیف داده شود. 

قیمت اینترنت نه تنها باال نیست بلکه »
ارزان هم است

داود زارعیان، معاون امور مشــترکان شــرکت 
مخابــرات ایران اما قیمت اینترنت در ایران را نه 
تنها باال نمی داند بلکه به عکس چنین موضوعی 

اعتقاد دارد. 
او در ایــن باره بــه قدس می گویــد: قیمت 
اینترنــت در ایران توســط ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویــی تعرفه گذاری 
می شود؛ البته در این زمینه یک کف و سقفی 
هم وجود دارد و اپراتورهــا با توجه به فضای 
رقابتــی و هزینه هایی که دارنــد قیمت ها را 
تعیین می کنند. در اپراتورهای همراه قیمت ها 
بر اســاس بسته اینترنتی اســت چون اگر بر 
اســاس کیلوبایــت و یا روش هــای معمولی 
محاســبه شود قیمت ها خیلی باال خواهد شد. 
مقایسه قیمت بســته های اینترنت در ایران با 
کشــورهای دیگر نشــان می دهد اینترنت در 
کشور ما نسبت به دیگر کشورها خیلی ارزان تر 
اســت. برای اثبــات این موضوع کافی اســت 
نگاهی به میانگین هزینــه خانوارها در حوزه 
فناوری اطالعات بیندازیــم آن وقت می بینیم 
درصد ناچیزی از هزینه یک خانوار را شــامل 
می شــود یا اگر به نمودار رشد تعرفه ها در ۱۰ 
ســال اخیر نگاه کنیم درمی یابیم پایین ترین 
درصد رشد هزینه ها مربوط به ارتباطات اعم از 
تلفن، اینترنت و سایر خدماتی است که توسط 

اپراتورها ارائه می شود. 
زارعیان با اشــاره به اینکه به باور وی در حال 
حاضــر قیمت خدمات اینترنتــی در خیلی از 
زمینه ها نه تنها باال نیســت بلکــه پایین هم 
اســت، تصریــح می کند: اگر ایــن روند ادامه 
یابد ممکن است در سال های آتی اپراتورها با 

مشکل ارائه خدمت مواجه شوند.
وی مصرف نادرســت اینترنت از سوی کاربران 
را دلیل اصلی بــاال بودن هزینه های اینترنت در 
کشور می داند و می گوید: به نظرم اشکال در جای 
دیگری است. اشکال در مصرف نادرست اینترنت 
از سوی کاربران است. بر اساس برآوردهایی که 
از کشــور داریم عمده اینترنت ما در شبکه های 
اجتماعی به ویژه شــبکه های واتس آپ، تلگرام و 
اینســتاگرام مصرف می شود و بخش عمده این 
مصرف هم غیرضروری است. به عنوان مثال بنده 
در یک شــبکه واتس آپ در ۲۰ گروه هم عضو 
هستم و هر صبح با تعداد زیادی فیلم صبح بخیر 
در این گروه ها مواجه می شوم و شروع می کنم به 
باز کردن این ها در نتیجه طبیعی اســت مصرف 
اینترنت و هزینه های من باال برود؛ وگرنه در حوزه 
دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک و آموزش 

مجازی مصرف اینترنت زیادی نداریم.

کارشناسان می گویند نرخ اینترنت همچنان با خدمات مطابقت ندارد

قیمت های پر سرعت!

همچنان جا دارد با 
رقابتی کردن بخش 

توزیع اینترنت، 
قیمت اینترنت 

داخلی کاهش پیدا 
کند 

بــــــرش

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

آموزش

توضیح درباره مصوبه افزایش حق سرپرستی 
دانشگاه آزاد بیش از ۲ هزار میلیارد 

تومان از دولت طلب دارد
 مهر    محمدمهدی فداکار، معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشگاه آزاد با اشاره به برخی اظهارنظرها 
درباره مصوبه نظام رتبه بندی بیست و شــش گانه 
این دانشــگاه گفت: افرادی که خود را داعیه دار 
عدالت طلبی و دفاع از حقوق کارکنان دانشگاه آزاد 
می دانند، چرا تابستان امسال که دانشگاه به دلیل 
شیوع کرونا و کاهش درآمدهای دانشگاه به دلیل 
مساعدت  مالی با دانشجویان، برای پرداخت حقوق 
با مشکل مواجه شده بود، به دفاع از این دانشگاه 
برنخاستند؟ در حالی که دانشگاه آزاد بیش از ۲هزار 

میلیارد تومان از دولت طلب دارد. 
وی افــزود: هیئــت دولــت امســال در اقدامی 
غیرکارشناســی، حقوق دانشــگاه های دولتی را 
افزایش داد و اکنون این دانشگاه ها با کسری بودجه 
مواجه شده اند اما تعجب برانگیز این است افرادی 
که اکنون در برابر دانشگاه آزاد اسالمی عدالت خواه 
و عدالت طلب شــده اند، در مقابل این اقدام دولت 

هیچ گونه اظهارنظر و مخالفتی نکردند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

فرمانده ناجا:
 هوشمندسازی ناجا 

تا ۱۴۰۰ به پایان می رسد
 مهر    سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در 
مراسم افتتاح پروژه های هوشمندسازی پلیس، 
گفت: هوشمندســازی پلیس مدت هاست به 
صورت جدی مطرح و پیگیری شده، از این رو 
همکاران درصدد برآمدند تحول مطلوبی را در 

ارائه خدمت و اجرای مأموریت ها ایجاد کنند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در تالش 
هستیم خدمات پلیس را به داخل منازل مردم 
ببریم، گفــت: در این مســیر باید پلیس های 
تخصصی از جمله پلیس راهور، آگاهی، وظیفه 
عمومی و... با سرعت بیشتری گام بردارند ،چرا که 
مراجعه مردم به آن ها بیش از سایردستگاه هاست. 
سردار اشــتری همچنین با بیان اینکه تا پایان 
سال ۱۴۰۰ طرح هوشمندســازی را به پایان 
می رسانیم، گفت: امروز جرایم پیچیده شده و 
مجرمان نیز پیچیده تر از گذشته عمل می کنند 
ما نیز باید با پیشرفت هایی که داریم جلو وقوع 

جرم را بگیریم.

خانه و خانواده

یک مسئول دانشگاه آزاد:
 دانشکده خانواده 
راه اندازی می شود

 مهر    سرپرست مرکز مطالعات، برنامه ریزی و 
تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد از راه اندازی 
سه دانشــکده موضوعی در این دانشگاه خبر داد 
و گفت: طراحی برخی رشته های میان رشته ای 

جدید آغاز شده است.
میثم چگین با اشاره به اینکه تأسیس دانشکده های 
موضوعــی یکی از ضرورت هایی اســت که مورد 
تقاضا و استقبال بسیاری از واحدهای دانشگاهی 
نیز قرار گرفته است، افزود: راه اندازی دانشکده های 
موضوعی حکمرانــی، خانــواده و کارآفرینی به 

تصویب رسیده و در حال راه اندازی هستند.
چگینی ادامه داد: از سوی دیگر نیز طراحی برخی 
از رشته های میان رشته ای مانند رشته کارآفرینی، 
در گروه های تخصصی مرکز مطالعات، توســط 

استادان آغاز شده است.
وی افزود: در حال حاضر سرفصل های رشته های 
علوم انســانی و هنــر بازنگری و بــا مطابقت با 

سرفصل های وزارت علوم تدوین شد.

نظامی و انتظامی

فرمانده مرزبانی ناجا:
 ما پشتیبان 

کولبر ها  هستیم
 باشگاه خبرنگاران جوان    فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامی با اشاره به ماجرای کولبر ها گفت: 
ما پشتیبان کولبر ها هســتیم، اما باید تعریف 
درســتی از کولبر ها داشته باشیم. کولبر کسی 
است که در یک زمان و مکان اقالم مشخصی را 
که قانون برایش تعیین کرده با نظارت مستقیم 

مرزبانان از یک گذر مرزی عبور می دهد.
ســردار احمد علی گودرزی افزود: سودجویان 
با سوء اســتفاده از کولبران، آن ها را برای رد و 
بدل کردن کاالهای قاچاق به آن طرف مرزها 
می فرستند و در مواقعی نیروهای ما دو تا سه بار 
دستور ایست می دهند و اعالم خطر می کنند، 

اما برخی مواقع مجبور به تیراندازی می شوند.
پیشنهاد ما این است که مسئوالن و دستگاه های 
مرتبط، اقداماتی را انجام دهند تا افراد مشخص 
شــوند و در یک زمان و مکان خــاص، اقالم 
مشخصی تحت نظارت مســئوالن مرزبانی از 

مرز ها به کشور ورود پیدا کنند.

علم و فناوری

یک مسئول اتاق تعاون ایران بیان کرد
جزئیات ایجاد شرکت های 

تعاونی  دانش بنیان 
 تسنیم    مجید محمدی، رئیس کمیسیون 
دانش بنیان اتاق تعاون ایران با طرح ایده »ایجاد 
شرکت های تعاونی  دانش بنیان دانشگاهی« گفت: 
در این ایده دانشگاه باید ۲۰ درصد در شرکت ها 
ســهامدار شود و مراکز رشد خودش را به آن ها 
بدهد و منفعت دانشــگاه نیز در این است که 
خروجی دانشــگاه در شرکت ها مشغول به کار 
می شود؛ دانشگاه ها از حالت »مدرک محور« خارج 
می شوند و افراد به دانشگاه هایی وارد می شوند 
که شــرکت های خوبی پشت آن ها  و مطمئن 
هســتند که پــس از فارغ التحصیلی در همان 
شرکت ها مشغول به کار می شوند و عمالً کنکور 
معنایش را از دســت می دهد. وی افزود: در این 
طرح، دانشگاه ها سراغ دانشجویان قوی خواهند 
رفت و نه پول و برای قوی کردن شــرکت های 
خود، دانشــجویان قوی را جــذب می کنند و 
شــرکت ها نیز از دانشگاه حمایت می کنند که 

۲۰درصد آن شرکت نیز برای دانشگاه هاست.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

سبک زندگی

 اکرم شاهد، مشاور خانواده و زوج درمانگر
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دستچین

منافقین و خبر جعلی فروش کلیه به دیگرکشورها 
خانه ملت: سیدمحمد پاک مهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس شورای اسالمی، مطلب منتسب به وی درباره فروش کلیه 
به کشورهای عراق، سوریه و چین را کذب محض و دروغ دانست 
و تأکید کرد این اقدام توسط منافقین و با جعل لوگوی یکی از 

رسانه های داخلی صورت گرفته است.

تکذیب درآمد ۱۵۰ میلیاردی آموزش و پرورش از »شاد«
ایســنا: محمود حبیبی، مدیرکل دفتر فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات وزارت آموزش و پرورش اظهارنظرهای منتســب به 
وی دربــاره درآمد ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومانی وزارت آموزش و 
پرورش از شبکه شاد را تکذیب کرد و گفت: خیر، وزارت آموزش 
و پرورش درآمدی از شــبکه شاد ندارد قبالً هم چنین درآمدی 

نداشته است و آن را تأیید نمی کنم. 

وظیفه مراکز درمان ترک اعتیاد، توزیع دارو نیست 
ایسنا: دکتــر سید حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت 
کنترل ســازمان غذا و دارو درباره عرضــه داروهای ترک اعتیاد در 
داروخانه ها، گفت: وظیفه مراکز درمان ترک اعتیاد توزیع دارو نیست، 
بلکه درمان اعتیاد اســت. اصوالً جایی که دارو را تجویز می کند با  

جایی که آن را تأمین و عرضه می کند، نباید یکی باشد.

توان تأمین تجهیزات آموزشی نابینایان را نداریم
باشــگاه خبرنگاران جوان:علیرضا طاهرپور، مدیرکل دفتر 
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
با بیان اینکه همیشه در تأمین منابع مالی دچار مشکل بوده ایم و 
هزینه تملک گرایی نداشتیم، گفت: تجهیزاتی که به وسیله آن به 
نابینایان آموزش داده می شود، دارای هزینه های باالیی است و ما 

توانایی تأمین این تجهیزات را نداریم.

اعتراض به افزایش 4 تا ۱۰ میلیونی حق مدیریت در دانشگاه آزاد 
فارس: مجتبی زارعی، رئیس ســازمان بسیج اساتید دانشگاه ها در 
نامه ای به رئیس دانشگاه آزاد خواستار ابطال فوری مصوبه افزایش حق 
مدیریت در این دانشگاه شد و نوشت: برخی افزایش  های ۱۰۰درصدی 
برای اعطای حق مدیریت ها، دور از انصاف بوده و شــکاف اجتماعی 

میان کارکنان، استادان و مردم رنج دیده را در پی خواهد داشت.

فحش و کتک می خوریم اما کوتاه نمی آییم
ایسنا: سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
گفت: دشــمنان به همان میزان که برای مشکالت اقتصادی و 
ناامنی تالش می کنند به همان میزان هم دنبال ترویج فرهنگ 
بی بند و باری هستند، اما از مسیرمان کوتاه نمی آییم و در این 
راه فحش می شنویم، کتک می خوریم و تهمت ها را می پذیریم 

اما کوتاه نمی آییم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

اوایل امسال یک مقام دولت آمریکا محرمانه به سوریه رفته است

مأمور کاخ سفید در دمشق
  جهان  یک نشریه آمریکایی ادعا کرده مدارکی بدست آورده 
که نشان می دهد اوایل سال جاری یک مقام کاخ سفید به طور 
محرمانه به دمشــق رفته است تا برای آزادی دست کم دو تبعه 
آمریکایی با مقام های دولت سوریه نشست های محرمانه ای برگزار 
کند. یک مقام دولت ترامپ که نامش فاش نشده به وال استریت 
ژورنال گفت: کاش پاتل، از مقام های کاخ سفید و معاون دستیار 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده، اوایل امسال به سوریه 
سفر کرده است تا نشست های محرمانه ای با دولت سوریه برای 
آزادی حداقل دو شهروند آمریکایی که تصور می شود در سوریه 

در بازداشت هستند، داشته باشد.
این مقام دولت آمریکا افزود: اعزام مقام ارشد کاخ سفید به سوریه 
نشــانگر آن است که دونالد ترامپ چقدر برای دستیابی به این 

هدف )آزادی دو تبعه آمریکایی( مصمم بوده است. 
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز به این اظهارات واکنش 

نشان نداده اند.
این روزنامه افزود: مقام های آمریکایی امیدوارند با دولت بشــار 
اسد بر سر آزادسازی آستین تایس، خبرنگار ادعایی و تفنگدار 
سابق که در سال 2012 در سوریه ناپدید شد و همین طور مجد 
کامالماز، شهروند ســوری-آمریکایی که در یک پست ایست 
بازرسی دولت سوریه در سال 2017 ناپدید شد، به توافق نهایی 
برســند. وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع اعالم کرده 

دولت سوریه دست کم چهار گروگان دیگر آمریکایی را در اسارت 
خود دارد.

منابع کاخ سفید و افرادی که از گفت وگوهای محرمانه نماینده 
دولت آمریکا با مســئوالن ســوری مطلع بودند در گفت وگو با 
وال اســتریت ژورنال اعالم کردند کاش پاتل، از دستیاران دونالد 
ترامپ در زمینه مبارزه با تروریسم است. در گزارش وال استریت 
ژورنال به زمان دقیق انجام این مذاکرات محرمانه و نیز طرف های 
سوری شــرکت کننده در این گفت وگوها اشاره ای نشده است. 
این نخستین بار در یک دهه گذشته است که یک مقام بلند  پایه 
آمریکایی در این ســطح با دولت بشار اســد در سوریه دیدار و 
گفت وگو می کند؛ آخرین مالقات میان نمایندگان ارشد دو کشور 

در سوریه به سال 2010 باز می گردد.
ایاالت متحده سال 2012 در مخالفت با دولت مرکزی سوریه 
و حمایت از تروریست ها روابط دیپلماتیک خود را با این کشور 
قطع کرد و به تبع آن این کشور را تحت تحریم های اقتصادی 
قرار داد. واشنگتن پست هم به تازگی در گزارشی به نقل از دونالد 
ترامپ نوشــته بود دولت آمریکا به شدت در تالش است دولت 
سوریه را به آزادی آستین تایس متقاعد کند و در این خصوص 
نامه ای نیز برای دمشق ارسال کرده است. در بحبوحه انتخابات 
آمریکا، دونالد ترامپ به شــدت نیاز به برگ های باارزش، برای 

برنده شدن در این انتخابات دارد.

آرمن سرکیسیان:
 ترکیه در آذربایجان ©

به دنبال نفت و گاز است
تسنیم: آرمن سرکیسیان، 
رئیس جمهوری ارمنستان 
در مصاحبــه بــا روزنامه 
»کامرسانت« چاپ مسکو، 
اعالم کرد: مقامات ایروان 

معتقدند ترکیه یک طرف درگیری های نظامی در 
منطقه قره باغ است و این کشور بدین طریق تالش 
می کند ارسال منابع انرژی منطقه دریای خزر به 

اروپا را تحت کنترل خود درآورد.
سرکیسیان با اشــاره به اینکه در حقیقت، اگر به 
اهداف طرف آذربایجانی-ترکیه ای توجه شــود، 
آشکار است که صحبت تنها بر سر قره باغ نیست، 
توضیح داد: »ترکیه در قره باغ اســت، برای اینکه 
می خواهــد خطــوط لوله نفــت و گاز منطقه را 
مدیریت کند. هرچه درگیری طوالنی تر شــود، 
حضور ترکیه در آذربایجان عمیق تر خواهد بود و 
این مسئله کل وضعیت ژئوپلتیکی منطقه را تغییر 
خواهد داد. بدیــن ترتیب، ترکیه در حال تبدیل 
شــدن به همسایه روسیه اســت و با این کشور، 
مرز زمینی خواهد داشت. هدف اصلی آنکارا تحت 
کنترل داشتن خطوط لوله انتقال نفت و گاز منطقه 

دریای خزر به اروپاست«.

تسنیم: رسانه های آلمانی از تصمیمات ناتو برای 
راه اندازی یک مرکز فضایی در خاک آلمان برای 
فرماندهی عملیات هایی کــه در آینده می تواند 
شکل گیرد خبر دادند و نوشتند ناتو خود را برای 

جنگ های فضایی آینده آماده می کند.
اسپوتنیک: محافظــان رئیس جمهور روسیه 
درباره کرونا نگرفتن وی می گویند تنها افراد تأیید 

شده اجازه مالقات با پوتین را دارند.
جهان: شبکه اجتماعی توییتر روز یکشنبه یک 
پست گمراه کننده از سوی مشاور ترامپ درباره کم 
اهمیت ارزیابی کردن تأثیر استفاده از ماسک برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا را حذف کرده است.

جهان: هند با پخش تصاویری از تشییع جنازه 
یک سرباز تبتی اعالم کرد: ما به صراحت به چین 
اعالم کردیــم می توانیم از مردم چین علیه پکن 
استفاده کنیم و حتی مرزنشینان تبتی را نیز برای 

پیشبرد اهداف خود به کار بگیریم.
جهان: وزیر کابینه دولت انگلیس اتحادیه اروپا را 
مقصر بن بست مذاکرات درباره توافق تجاری در 
دوران پسا برگزیت دانسته و از آمادگی این کشور 

برای وقوع سناریو برگزیت بدون توافق خبر داد.
تسنیم: یک نویسنده سعودی به دنبال رسیدن 
کاالهــای تقلبی و فاســد امارات بــه بازارهای 
عربســتان، در سطح گسترده کمپینی اعتراضی 

ضد این اقدام ابوظبی به راه انداخت.

حکمتیار در پاکستان ©
تسنیم: گلبدین حکمتیار روز گذشته به پاکستان 
رفت تا با مســئوالن سیاسی این کشور از جمله 
رئیس جمهور و نخست وزیر دیدار و گفت وگو کند. 
گزارش ها حاکی است حکمتیار به منظور دیدار 
با مسئوالن رده باالی سیاسی پاکستان از جمله 
»عارف علوی« رئیــس جمهور و »عمران خان« 
راهی این کشــور شده اســت. سفر حکمتیار به 

پاکستان سه روز طول خواهد کشید.

 عقب نشینی ترکیه ©
از بزرگ ترین پایگاه در حماه

اسپوتنیک: پســت دیده بانــی ترکیه در شهر 
مورک در اســتان حماه ســوریه شاهد تحرکات 
غیرعادی اســت و کامیون هــا و نفربرهایی وارد 
این مرکز شده اند. گفته می شود ترکیه قرار است 
این پایگاه را ترک کند. آن ها به طرف روســی در 
این بــاره اطالع داده اند و با آن هماهنگی صورت 
گرفته اســت. این منابع اعالم کردند اگر اتفاقی 
نیفتد در 2۴ ســاعت آینده عقب نشــینی انجام 
می شــود. همچنین خودروهــای نظامی ترکیه 
حامل تجهیزات و سربازان، پس از عقب نشینی از 
 مورک در حومه حماه وارد منطقه ای در نزدیکی 
جبل الزاویه شدند. نیروهای ترکیه در داخل این 
پست دیده بانی که توسط ارتش سوریه محاصره 
شــده اســت، شــروع به از بین بردن تجهیزات 

لجستیکی و برداشتن برج های مراقبتی کرده اند.

ده ها هزار پاکستانی خواستار ©
برکناری عمران خان شدند

ایســنا: ده ها هزار تن از طرفداران اپوزیسیون 
پاکســتان به عنــوان بخشــی از کمپینی برای 
برکناری نخست وزیر این کشور در شهر کراچی 
دســت به راهپیمایی زدند؛ نخست وزیری که به 
»انتصاب توسط ارتش در انتخابات تقلبی 201۸« 
متهم شده است. ۹ حزب اپوزیسیون پاکستان ماه 
گذشــته یک پلتفرم مشترک با عنوان »جنبش 
دموکراتیک پاکستان« تشکیل دادند تا یک جریان 
سراسری علیه دولت را آغاز کنند. این اعتراض ها 
در حالی صورت می گیرد که اقتصاد پاکستان در 
بحبوحه همه گیری کرونا با یک تورم دو رقمی و 

رشد منفی دست و پنجه نرم می کند.
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بایدن و ترامپ خطاب به آمریکایی ها:

زودتر در انتخابات شرکت کنید©
جهان: نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا از طرفداران خود 
خواسته اند در رأی گیری زودهنگام شرکت کنند. آمارهای »پروژه انتخابات آمریکا« در 
دانشگاه فلوریدا نشان می دهد تاکنون حدود 27.۹میلیون نفر در انتخابات زودهنگام و 

پستی شرکت کرده اند.
تعداد زیادی از رأی دهندگان از بیم شــیوع ویروس کرونا سعی کرده اند در انتخابات 
زودهنگام شرکت کنند. ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸.1 میلیون نفر را در آمریکا مبتال 

کرده است و بیش از 21۸ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

با دستور پادشاه سعودی صورت گرفت

 تغییر هیئت »کبار العلماء« ©
و تعیین 150 عضو مجلس شورا

روسیا الیوم:  ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در حکم های جداگانه اعضای 
هیئت موسوم به »کبار العلماء«، اعضای مجلس شورا و تعدادی از مقام های قضایی این 
کشور را تغییر داد. براساس این گزارش، ملک سلمان به غیر از عبدالعزیز آل الشیخ، 
رئیس هیئت کبار العلماء همه اعضای این هیئت را تغییر داد. پادشاه عربستان همچنین 
»خالد بن عبداهلل اللحیدان« را به عنوان رئیس دادگاه عالی عربستان منصوب کرد. وی 
همچنین در حکمی جداگانه 1۵0 تن را به مدت چهار سال به عنوان اعضای مجلس 

شورا تعیین کرد.

فرود نخستین هواپیمای تجاری امارات در تل آویو©
 جهان: منابع اسرائیلی از ورود نخستین پرواز تجاری خطوط هواپیمایی االتحاد امارات 
به فرودگاه بن گوریون خبر دادند. در ویدئویی که رسانه های رژیم صهیونیستی منتشر 
کردند، لحظه ورود هواپیمای امارات به فرودگاه بن گوریون نشــان داده شــده است 

درحالی که حامل پرچم های امارات و رژیم صهیونیستی است.
اویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در صفحه خود در توییتر نوشت: 
»عکسی با هزار حرف«. نخستین پرواز تجاری شرکت هواپیمایی خلیج )فارس(، در 

فرودگاه بن گوریون فرود آمد. هواپیما متعلق به شرکت ملی االتحاد ابوظبی است.

سخت گیری ها به مسلمانان فرانسوی بیشتر می شود©
جهان: خبرگزاری فرانســه به نقل از یک وزیر این کشور از حمله نیروهای پلیس به 
ده ها خانه که ادعا شــده متعلق به »شبه نظامیان اسالم گرا« در این کشور است، خبر 
داد. خبرنگار روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« هم در توییتی نوشت: »وزیر کشور فرانسه 
اعالم کرد پلیس این کشور هم اکنون در حال حمله به منازل ده ها شبه نظامی اسالم گرا 

و دفاتر ۵1 انجمِن متهم به ترویج نفرت و خشونت و همچنین جدایی طلبی است«.
وزیر کشور فرانسه پیشتر هم با ادعای تالش برای مبارزه با آنچه افراط گرایی مذهبی 
خواند، از بستن دست کم 7۳ مسجد و مدرسه خصوصی اسالمی در سراسر فرانسه از 

ماه ژانویه به این سو خبر داد.
همچنین رویترز به نقــل از »رادیوEurope1 « گزارش داد دو روز پس از حادثه برای 
یک معلم تاریخ در فرانسه از سوی یک افراط گرای چچنی، دولت فرانسه در حال مهیا 
شدن برای اخراج 2۳1 تبعه خارجی به دلیل »اعتقادات افراطی« است. وزارت کشور 

فرانسه از توضیح بیشتر در این خصوص خودداری کرده است.

طالبان این بار آمریکا را تهدید کرد

آمریکا: طبق توافق شما را زدیم©
جهان: طالبان روز یکشنبه 1۸ اکتبر آمریکا را به نقض مفاد توافق صلح دوحه میان این 
گروه و واشنگتن متهم کرد. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، روز 1۸ اکتبر با 
انتشار بیانیه ای نیروهای آمریکایی را تهدید کرد عواقب حمالت هوایی به مواضع طالبان 
متوجه آمریکا خواهد بود. آقای احمدی همچنین با بیان اینکه بمباران هوایی نیروهای 
آمریکایی در استان هلمند، بی مورد بوده، افزود: »واشنگتن با این اقدامات برای چندمین 

بار توافق نامه قطر را نقض کرده است«.
قاری احمدی همچنین اعالم کرد: »بر اساس توافق نامه صلح امضا شده میان آمریکا 
و گروه طالبان در ماه فوریه 2020، نیروهای آمریکایی نباید به جز مناطق درگیری و 

هنگام جنگ، منطقه دیگری را مورد هدف قرار دهند و بمباران کنند«.
در مقابل سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در بیانیه ای اظهارات 
طالبان مبنی بر نقض توافق نامه قطر توسط آمریکا را تکذیب کرد. وی افزود: حمالت 
هوایی اخیر آمریکا به طالبان در والیت هلمند و فراه در دفاع از نیروهای امنیتی افغان 

بود که مورد حمله طالبان قرار داشتند.
سخنگوی نیروهای آمریکایی ادامه داد: این حمالت مطابق با توافق نامه آمریکا و طالبان 
و نیز اعالمیه مشترک دولت افغانستان و آمریکاست. لگت در ادامه نیز از همه طرف ها 

خواست برای موفقیت روند صلح، خشونت ها را کاهش دهند.

  نمابر تحریریه:     ۳76100۸7 -۳76۸۴00۴  )0۵1(
)0۵1(   امور مشترکین:                 ۳761۸0۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:    ۳76۵1۸۴۴  و  ۳76۵1۸۸۸   )0۵1(
  روابط عمومی:                    ۳7662۵۸7   )0۵1(
  ارتباطات مردمی:                ۳76100۸6   )0۵1(
  سازمان آگهی ها:                       ۳70۸۸   )0۵1(
)0۵1(   ۳762۸20۵                                             
                                      فاکس: ۳76100۸۵  )0۵1(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹17۳۵  
  تلفن:                                1۴- ۳76۸۵011 )0۵1(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      66۹۳7۵7۵ )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66۴۳0122  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

اخراج اماراتی ها  از مسجداالقصیاخراج اماراتی ها  از مسجداالقصی
برخی فعاالن شــبکه های اجتماعی ویدئویی از بیرون راندن اعضای یک 
هیئت اماراتی از مسجداالقصی را به اشتراک گذاشتند. در این ویدئو یکی 
از اعضای هیئت اماراتی پرسشــی درباره بخشی از مسجداالقصی مطرح 
می کند که در مقابل، یکی از فلسطینی ها به او پاسخ می دهد: »با آن هایی 
که روابط خود را عادی کرده اند، صحبت نمی کنم« و در ادامه او به همراه 
تعدادی دیگر از حاضران این هیئت اماراتی را از مسجد بیرون کردند. این 

گروه تحت حفاظت پلیس اسرائیل قصد بازدید داشتند.

خبر چهره

بدون تیتر

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 29 مهر 1399  3 ربیع االول 1442 20 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9372

 جهان/ علوی  انفجار 2هزار و 7۵0 تن نیترات آمونیوم دپو شده 
در بندر بیروت در حوزه سیاسی هم آن قدر تأثیرگذار بود که هنوز 
پس از آن هیچ دولتی نتوانسته استمرار یابد. در دوران پسا انفجار، 
صحنه سیاسی لبنان تحوالت زیادی را تجربه کرده است که به نظر، 
این سیر تحوالت همچنان در هفته های آینده با سرعت باالیی ادامه 
خواهد داشت. آن چه از ظواهر امر پیداست، مکرون در بدو ورود به 
لبنان باوجود شعارهای تند علیه طبقه حاکم، در مالقات با »محمد 
را  اطمینان بخشی  پیام های  فراکسیون حزب اهلل،  نماینده  رعد« 
به این جنبش انتقال داده و در آن، نظم سیاسی حاکم و سالح 
مقاومت را به طور ضمنی تضمین و در مقابل همکاری حزب اهلل را 
در زمینه استعفای »حسان دیاب« و جایگزینی چهره ای عمل گرا و 
مرضی الطرفین با جریان 1۴مارس خواستار شده است که این امر 
با انعطاف نسبی حزب اهلل و کنار رفتن دیاب محقق شد و در سمت 
مقابل هم از سوی جریان 1۴ مارس و مجمع نخست وزیران سابق، 
فردی بدون جنجال در قیاس با نواف سالم و تمام سالم و میقاتی 

انتخاب شد اما این موضوع پایان کار نبود.
صرف انتخاب یک چهره عمل گراتر، نظر واشنگتن را جلب نکرده و 
ایاالت متحده به چیزی کمتر از دولت تکنوکرات و ورود تدریجی 

پرونده سالح حزب اهلل به مذاکرات تشکیل دولت راضی نیست.

آخرین صورت بندی گروه های سیاسی»
در حــال حاضر صورت بندی نیروهای سیاســی لبنان در زمینه 

تشکیل دولت و خواسته های اصلی آنان به این ترتیب است:
1- حزب اهلل و امل خواهان حفظ کامل نظم قانونی حاکم و تضمین 
نقش آفرینی شیعیان نه تنها در سطح سران قوا که در وزارتخانه های 
کلیدی هستند. مقاومت لبنان با تأکید بر اتفاقات سال 200۸ در 
زمینه تصمیم دولت به جمع آوری شبکه مخابراتی حزب اهلل، معتقد 
اســت باید امکان رد مصوبات دولت در صورت مغایرت با مصالح 

شیعیان از سوی این جریان وجود داشته باشد.
2- 1۴ مارس که تقریباً این روزها مترادف با شــخص سعدالدین 
حریری است، خواهان دولت تکنوکرات فراحزبی بدون مشورت با 
احزاب هستند که به نظر، زمینه ای برای الغا یا اصالح پیمان طایف 
اســت. در عین حال خود جریان 1۴ مارس نیز دارای تقسیمات 
داخلی اســت و جریان های تندروتری نیز نسبت به حریری مانند 

فؤاد ســنیوره و نجیب میقاتی در آن حضــور دارند که در جریان 
عقب نشینی ضمنی حریری از دادن پست وزارت دارایی به شیعیان 
در کابینــه مصطفی ادیــب از او انتقاد کــرده و این تصمیم را رد 
کردند. به نظر می آید طیف سنیوره و میقاتی عمالً نیروهای نیابتی 
عربستان سعودی محسوب می شوند؛ در حالی که حریری باوجود 
اتحاد راهبردی با ریاض، در ســطح تاکتیکی با عربستان اختالف 
نظر دارد و ریاض او را به اندازه کافی پیشرو نمی داند و از این حیث 
با نخســت وزیری او موافق نیست. در این زمینه نیروهای »قوات« 
به رهبری »ســمیر جعجع« نیز قرابت بیشتری با طیف میقاتی و 
سنیوره دارند و خواهان اتخاذ موضع سخت در برابر مقاومت هستند.

۳- جریان آزاد مسیحی به رهبری »میشل عون« هم ضمن موافقت 
کلی با نظام طوایفی با نوعی گردش وزرا بین طوایف و دولت نیمه 
تکنوکرات موافق اســت و در این مرحله تقریباً از امل و حزب اهلل، 
جدا شده محسوب می گردد؛ هر چند این انفصال در زمینه تشکیل 
دولت لبنان به معنای از میان رفتن اتحاد با حزب اهلل نیست. عون 
خواهان به قدرت رسیدن یک تکنوکرات کم قدرت مانند ادیب یا 
دیاب است، اما در زمینه تشکیل کابینه با اخذ سهمیه های طایفه ای 
موافق نیست و در این زمینه با حزب اهلل اختالف دارد، در حالی که 
مقاومت با آمدن چهره های دارای وجهه بین المللی مانند حریری 

مخالف نیست ولی در جزئیات، خواهان حق انتخاب وزراست.

آمریکا و فرانسه؛ دوگانه ای چالشی»
نکته مهم در این مرحله ورود جدی و مســتقیم آمریکاست که 
این بار بدون نیابت دادن مســتقیم به عربستان، خود وارد عمل 
شده و کار را با پشتوانه تحریم های مستقیم و غیرمستقیم که از 
طریق محور سوریه دنبال می شود و همچنین فشار اقتصادی که 
از طریق ممانعت از پرداخت وام های جهانی اعمال می کند، پیش 
می برد. در حال حاضر، ایاالت متحده نقش فرانسه را نیز در حالت 
دوگانه ای چالشــی روبه رو کرده است؛ به نحوی که اگر پاریس در 
برابر مطالبات حزب اهلل تسلیم شود، عمالً با از دست دادن حمایت 
آمریکا نمی تواند پروژه اقتصادی مدنظر خود را برای بازسازی لبنان 
به پیش ببرد و اگر هم جانب احزاب هوادار حریری را بگیرد عمالً با 
از دست دادن حمایت ۸ مارس نمی تواند رأی اعتماد مورد نظر را از 

پارلمان برای دولت آن ها اخذ کند.

در ایــن میان، جریان 1۴ مارس نیز گروه های شــیعی را میان دو 
گزینه دولت تکنوکرات یا دولت اکثریت مخیر کرده است و جنبش 
امل و حزب اهلل که در لبنان دو بال شیعه خطاب می شوند هم حفظ 
وزارت دارایی و نظام قانونی ناشی از پیمان طایف را خط قرمز خود 
دانسته و عمالً این وضعیت به بن بست در نظام سیاسی لبنان منتهی 
شــده است. از سوی دیگر، تشکیل دولت اکثریت نیز مانند تجربه 
دولت »دیاب« از همین حاال شکست خورده محسوب شده و جهان 

به چیزی جز حکومت توافقی میان احزاب رضایت نمی دهد.
موضوع دیگری که به نظر تأثیر زیادی بر صحنه سیاســی لبنان 
دارد، مسئله انتخابات آمریکاست. جریان ۸ مارس به خوبی می داند 
مقداری از سرسختی احزاب مقابل، به علت امید آن ها به استمرار 
فشار سیاسی آمریکاست و امیدوار است با خارج شدن این حربه از 
دست آنان، مجبور شوند در میز مذاکره با انعطاف بیشتری عمل 
کنند. با این تفاصیل، به نظر می رسد تا پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در لبنان گشایش سیاسی خاصی نخواهد شد و 
در مرحله پس از آن نیــز اگر همچنان روال احزاب 1۴ مارس بر 
مواردی چون درخواست انتخابات زودرس یا تغییر نظم سیاسی 
پیمان طایف برای تشکیل دولت باشد، لبنان برای ماه ها وارد مرحله 

بی دولتی خواهد شد. 
فقدان دولت در لبنان احتمال نفوذ جریان های تندرو به خصوص از 
نواحی شمالی این کشور مانند طرابلس که سابقه فعالیت گروه های 
ســلفی را در خود داشــته، افزایش داده و ممکن است کشور را با 
مخاطرات امنیت داخلی جدی مواجه کند. ضمن آنکه عدم آغاز 
بازسازی بندر بیروت و پرداخت نشدن وام های بین المللی، شرایط 
اقتصادی لبنان را نیز به مرز فروپاشــی خواهند کشاند. در همین 
راستا، بعید نیست با فشارهای همزمان سیاسی و اقتصادی، مسائلی 
نیز مانند خلع ســالح حزب اهلل یا تصویب قطعنامه ای الزام آور در 

شورای امنیت برای فشار بر جریان ۸ مارس مطرح شود.

قدم بعدی جنگ داخلی است؟
نگاهی به آخرین تحوالت تشکیل دولت جدید در لبنان

گزارش
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99
07
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
 موضوع :فروش انواع پیچ ومهره و واشر به مقدار909716 عدد

*زم�ان بازدید اقالم مزایده از تاریخ چ�اپ آگهی بمدت 10 روز 
كاری وآخرین تاریخ دریافت پیشنهادها از چاپ روزنامه 10 روز 

كاری  می باشد . 
آدرس مح�ل دریافت اس�ناد وارائه پیش�نهادها : شهرپاكدش�ت - 
بل�وار پارچی�ن - خیابان والفج�ر- درب چنگ�ی انتظامات صنایع 

شهید دوران 
*هزینه خرید اسناد مزایده :مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 
555437 1177800 بان�ك س�په چمران بنام صنایع ش�هید دوران 

واریز گردد .)اسناد در قبال رسید واریز وجه تحویل می شود .(
*تضمین ش�ركت در مزایده :مع�ادل پنج درصدمبلغ پیش�نهادی 

چك تضمین شده در وجه صنعت با شناسه ملی: 14003620805
*هزینه آگهی وكارشناس�ی مزایده به عهده برنده مزایده اس�ت و 
مزایده گذار در رد  تمام ویا هریك از پیشنهادها مختار می باشد .
*جه�ت كس�ب اطالعات بیش�تر ب�ا تلف�ن 35768343-021 تماس 

حاصل فرمایید . 
شناسه آگهی1025931/م الف2320

آگهی مزایده شماره  99-05
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روابط عمومی صنایع شهید دوران
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فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن – شماره 59/م/99
شرکت گاز استان گیالن   شماره مجوز 1399/4020

دس��تگاه مناقص��ه گذار:ش��رکت گاز اس��تان 
گیالن

نشانی دس��تگاه مناقصه گذار:رش��ت – پارک شهر – خیابان 
ملت – خیابان شهید سیادتی – شرکت گاز استان گیالن 

موضوع مناقصه: گازرس��انی به خوشه گیلده 2 شامل 7500 
)pc( متر شبکه و 500 مورد انشعاب از توابع آستارا

مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان :28/952/636/000 ریال 
– مدت پیمان:6 ماه 

5-ن��وع و مبلغ تضمی��ن :ضمانتنامه بانکی ی��ا واریز نقدی 
 IR610100004001119206378746 ب��ه ش��ماره ش��با حس��اب
922119252292680010000000000001 واری��ز  شناس��ه  ب��ه 

بان��ک مرک��زی ی��ا یک��ی از تضامی��ن معتب��ر در آیی��ن نامه 
مبل��غ  94/09/22ب��ه  م��ورخ  ه   50659/123402 ش��ماره 

1/447/632/000 ریال 
مدارک الزم جهت ش��رکت در مناقصه :*یک برگ گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 

آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت 
متقاضی��ان می بایس��ت ی��ک کار مش��ابه گازرس��انی در حد 
معامالت عمده به همراه حس��ن س��ابقه در 5 س��ال گذشته 

داشته باشند .
ارائه شده از کارفرما الزامی است .*تکمیل و ارائه فرم گواهی صدور حس��ن انجام کار مشابه 
اداره کار ضروری اس��ت .)دارن��دگان کارگاه فعال مکلف به *ارائ��ه گواهینام��ه صالحیت ایمن��ی و یا فرم ثب��ت نام از 

ارائه گواهینامه می باشند.( 
اس��ت تذکر مهم : قیمتها متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با *ارائ��ه گواهی نمون��ه امضاء مجاز افراد تعه��د آور الزامی 

لحاظ کیفیت ارائه گردد .
متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا میشود .*در ای��ن مناقصه دس��تور العم��ل تعیین دامن��ه قیمتهای 

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
تا ساعت 19 مورخ 99/08/1 

توس��ط                           پیش��نهادی  پ��اکات  بارگ��ذاری  مهل��ت  آخری��ن 
مناقصه گران در سامانه ستاد: 

تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 

ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/08/12 
10-مکان دریافت و تحویل اسنادپیمانکاران:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
انجام می پذیرد .

11- ش��ماره )تلفکس ( تماس : 33369086-013 دفتر امور 
قراردادها 

 : گی��الن  اس��ت�ان  گاز  ش��رکت  س��ایت  در  آگه��ی  ای��ن 
 shana.ir و http://www.nigc-gl.ir

و همچنی��ن پای��گاه مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات )معاونت 
راهب��ردی ریاس��ت جمه��وری ( http://iets.mporg.ir قابل 

رویت می باشد 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای گشت و مراقبت از عرصه های مّلی ، را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد -  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - ) نوبت اول (

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

مبلغ برآورد  بر اساس شرح پروژهعنوان پروژهشماره مناقصهردیف
شرح خدمات پیوست 

تضمین شرکت در 
مناقصه

محل 
اجراء

مدت اجراء
) ماه (

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
زمان بازگشاییارائه اسناد

12099003145000013
گشت و 

مراقبت از 
عرصه های 

مّلی 

گشت و مراقبت از سطح 
بحرانی عرصه های ملی 

استان یزد جهت جلوگیری 
از تخریب و تصرف اراضی 

ملی  

سطح 9,000,000,000450.000.000
121399/08/05استان

ساعت09:00 
1399/08/15
ساعت09:30 

1399/08/15
ساعت 10:00

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 08:00روز سه شنبه  مورخ 99/07/29 می باشد .  
 اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار :  جهت دریاف�ت اطالعات بیش�تر در 
خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکت الف : ) تضمی�ن ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار( آدرس : یزد  خیابان آیت ا... کاش�انی نرس�یده به می�دان ابوذر – اداره 

کل مناب�ع طبیع�ی و آبخیزداری اس�تان یزد ک�د پس�تی : 8915915115 و 
تلفن : 3-38240501-035 داخلی 218 امور قراردادها

آگهی نوبت اول 99/07/29-آگهی نوبت دوم 99/08/01
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معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی
 در نظ�ر دارد تعدادی از قطعات با كاربری های مختلف 
) مس�کونی، تجاری و ... ( در س�طح ش�هر مشهد را با ش�رایط  نقد از 
طریق مزایده عمومی در روزهای یکش�نبه الی س�ه شنبه هر هفته به 

صورت محدود واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و شركت در 
مزایده در روزهای اعالمی، ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده 
زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت امالک و اراضی مراجعه 
و یا از طریق سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به كسب 

اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شماره تماس:    31437064-31437060 

 vagozari.aqr .ir  :سایت اینترنتی

آگهی مزایده
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س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رضوی در نظ�ر دارد تهیه ، 
تحویل و نصب و راه اندازی سه دستگاه اینورتر یک مگا وات شامل 
چ�وک ورودی و خروجی و حفاظت اصلی کلی�د اتوماتیک هوایی 2000 آمپربه 

همراه کابین مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 1399/08/06 

ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات به آدرس 
 http:// sem.aqr-harimeharm.org  ) تلفن 31305243- 051 ( نس�بت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025821(

آگهی تغییرات شرکت آب راه گستران ماورا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41716 و شناسه ملی 10380575650 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای کامبیز خرقانی به شماره ملی 
0703553194 به سمت رئیس هیات مدیره 2.خانم الهه خرقانی به شماره ملی 0702492728 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3. آقای امیر خرقانی به شماره ملی 0702598410 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

می باشد .
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کارکنان  توزیعی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
پیشگام الکتریک خودرو شرق شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 57322 و شناسه ملی 14005621995 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,20
قبیل  از  بانکی  آور  تعهد  اوراق  و  اسناد  کلیه 
آقای  ثابت  امضای  با  برات  و  چک،سفته 
مهدی توانا مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است 
و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و 

مهر شرکت دارای اعتبار است.  
ا داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1025786(
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