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یـــادداشــت  روز
اصغر زارعی

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گوی رسانه ای از ورود 
»حسن ایرلو« سفیر جدید ایران به صنعا پایتخت یمن خبر داده و اعالم کرد وی به 
زودی رونوشت استوارنامه خود را به هشام شرف، وزیر خارجه دولت نجات ملی و 
مهدی مشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تقدیم خواهد کرد. از سوی دیگر 

سایت خبری وابسته به دولت مستعفی یمن...

استقرار سفیر ایران در صنعا؛ 
پیام ها و پیامدها

نگاهی به ضرورت و چرایی مطرح شدن طرح حمایت از افشاکنندگان فساد

عزمپارلمانبرایپشتیبانیازسوتزنان

 اقتصاد  بازار شاهد سقوط لحظه ای و 
همزمان قیمت دالر و طالست، ریزش 
مــدام قیمت ها تاکنون توانســته دالر 
را از اوج ۳۲ هــزار تومانــی خویش تا 
کانال ۲6 هزار تومان به پایین کشــیده 
و بیش از 10 درصــد نیز از ارزش طال 
بکاهد. در مســابقه  نزد معامله گــران 
کاهش نرخ ها، از قیمت یک گرم طالی 
18 عیار حدود 180 هزار تومان کاسته 
شــده تا این فلز با ارزش یک میلیون و 

۲9۳ هزار تومان معامله شــود. در این 
مسیر ســکه تمام  بهار آزادی نیز سیر 
نزولــی را برای حرکــت انتخاب کرده 
تا با افت بیش از حد انتظار نســبت به 
دوشنبه به بهای 1۳ میلیون و900 هزار 
تومان فروخته شود. نرخ  فروش دالر در 
روز سه شنبه در حالی به کانال۲7 هزار 
تومان رسیده که روز یکشنبه کانال ۳۲ 
هزار تومــان را فتح کرده بود که بیانگر 
ریزش حدود 5 هزار تومانی قیمت این 

ارز در دو روز گذشــته است. حال چه 
اتفاقــی در بازارهــای دارایی افتاده که 
نرخ هــا میل به کاهش پیــدا کرده اند؟ 
نوسان های  اخیر، تشدید  در هفته های 
ارزی موجب شــد تا بازارســاز تصمیم 
جدی بــرای مدیریت عرضــه و تقاضا 
بگیرد. برهمین اساس عالوه بر افزایش 
عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش 
در ســامانه نیما، از سرگیری فروش ارز 
ســهمیه ای و کاهش اختالف دالر در 

بازار رســمی و آزاد و البته آزاد شــدن 
فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی های 
مجاز ســعی کرد تا مقدمــات کاهش 
نوسان های قیمتی را در بازار ارز فراهم 
کند.بر این اساس بانک مرکزی طی دو 
روز گذشــته 75 میلیون دالر اسکناس 
وارد بازار کرد که خریداران تنها حدود 
5 درصد ایــن ارزها را خریداری کردند 
و 95 درصد ارز عرضه شــده تقاضایی 

نداشته است...
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یک سال پس از کودتا و 
تبعید رئیس جمهور پیشین، 

مردم بولیوی به وزیر او 
رأی دادند

بازگشت 
مورالس

 روز سقوط نرخ ها در بازار 
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سوغاتی ادبی برای سوغاتی ادبی برای 
زائران کوچک حرم رضویزائران کوچک حرم رضوی

گفت وگو با علی محمد مؤدب به بهانه انتشار کتاب »الال الال کبوتر بال داره«گفت وگو با علی محمد مؤدب به بهانه انتشار کتاب »الال الال کبوتر بال داره«

 

اهتزاز پرچم سبز بر فراز گنبد منور رضوی
در سومین روز از ماه ربیع االول صورت گرفت

 ............ صفحه ۳
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کرونا طی مهر ماه در خراسان رضوی رکورد زد گزارشی از خدمات رسانی مواکب آستان قدس رضوی

به روستاهای کم برخوردار

رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان والیت۹۹ 

از امروز آغاز می شود

:jامام صادق
میراث خدا از 
بنده مؤمنش، 
فرزند صالحی 

است که برای او 
آمرزش بطلبد . 
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قدس خراسان/ بستری شدن روزانه 217 نفر 
در بیمارستان ها  از جاده کربال  تا حاشیه مشهد دست بلند پدافند هوایی کشور
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه 8
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سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد محصول مرکبات وخرمای تولیدی سال 99 مجتمع 
کشاورزی و باغداری امام رضا)ع( واقع در عنبر آباد شامل انواع پرتقال،گریپ فروت،نارنگی و نارنج را در پنج بخش 
تفکیکی یا یک جا به صورت سر درخت را از طریق مزایده به فروش رساند متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 1399/07/29به 
مجتمع کشاورزی امام رضا)ع( واقع در شهرستان عنبر آباد روستای جهاد آباد مراجعه و ضمن بازدید از قطعات مختلف فرم شرایط 
مزایده و س��ایر مدارک مربوط را دریافت و پیش��نهادات خود را به همراه ده درصد مبلغ پیشنهادی به صورت فیش نقدی واریز به 
حس��اب 2217078000 بانک تجارت یا رس��ید کارتخوان به نام س��ازمان موقوفات یزد و کرمان در پاکت الک ومهر شده تا ساعت 9:30 
صبح روزچهار ش��نبه  1399/08/7تاریخ مزایده به دفتر مجتمع تحویل و رس��ید دریافت نمایندپیش��نهادات رس��یده راس س��اعت 
10:30 صبح همان روز در  محل این مجتمع واقع در روس��تای جهاد آباد وبا حضور ش��رکت کنندگان مفتوح و قرائت وبرندگان اعالم 
خواهند شد. به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش و فاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل داده

 ش��ود ترتیب اثر داده نخواهد ش��د س��ازمان موقوفات آس��تان قدس رضوی در یزد وکرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است ضمنا متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری نمایند هزینه مربوط به درج آگهی 

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

تلفن های تماس 03434281-09131480642-09133912390-09132925140
. 

آگهی مزایده فروش محصوالت مرکبات وخرما سال 99

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان 

ش�رکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق 
مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت  در 

مناقصه به ریال
محل تأمین رتبه و رشته مورد نیاز

اعتبار
نوع تضمین شرکت 

در مناقصه

راهبری ، کنترل 
فرآیند ، مراقبت ، 

نگهداری ، 
بهره برداری و 

تعمیرات برقی ، 
مکانیکی و ساختمانی 
85 تأسیس کلرزنی 

بصورت مداوم و 
شبانه روزی

1218/891/208/370657/000/000 ماه 

گواهی صالحیت بهره برداری و 
نگهداری از تأسیسات آب پایه 
4 رسته تأمین ، انتقال و توزیع 
صادره از شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و گواهی صالحیت 
و رتبه بندی شرکت های خدماتی 
، پشتیبانی و فنی مهندسی رتبه 7 
رشته تعمیر و نگهداری صادره از 

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی               

طرحهای 
غیرعمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاري شماره 

100050005 بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده 
بانکی
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آب را هدر ندهید هر چند کنار نهر جاری باشید . پیامبر گرامی اسالم )ص( 
آگهی مناقصه عمومی

1-تاری�خ و مح�ل دریافت اس�ناد ارزیاب�ی کیفی و مناقص�ه : از تاریخ 
1399/7/29 لغای�ت 99/8/5 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب 
و فاضالب مش�هد و ی�ا در س�ایت اینترنت�ی http://iets.mporg.ir  قابل 

دریافت می باشد.
2- تاریخ و محل تس�لیم پاکات اس�ناد ارزیابی کیف�ی و مناقصه : پایان 
وق�ت اداری )س�اعت 14/20( مورخ 1399/8/19 به آدرس مش�هد ، 

خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب 
مشهد تلفن37008124.

3- م�دت اعتبار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به 
مدت سه ماه می باشد.

4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

,ع
99
08
12
2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید : .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( شماره مجوز 1399/4053

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي 

تقاضای شماره   BS-9800143   مناقصه  شماره 99,039 شماره تقاضا و مناقصه

کابل فیبر نوری ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 450000000ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

9/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/10/12 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/09/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/04 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مرکزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2295-07731312253   تماس حاصل فرمایند  . 

مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک دستگاه مخزن اکسیژن مایع 20تنی   به شماره  2099006021000003  

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
کلی�ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد 
مناقص�ه گ�ران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات 
الکترونیکی دولت ) س�تاد ( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/07/30 می باشد . 

آخرین مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : س�اعت 14 روز 
چهارشنبه 99/08/07

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز دوشنبه 99/08/26 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه 99/08/27

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : قائمشهر – خیابان بابل – روبروی کوچه صداقت – ستاد مدیریت 
درمان تامین اجتماعی مازندران

 تلفن : 42265618 – 011 فکس : 42243480 – 011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 – 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768                        شناسه آگهی : 1028990

س
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده 

خرید یک دستگاه مخزن اکسیژن مایع 20تنی -  نوبت اول

اداره روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه 8

,ع
99
08
06
2

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد محصول مرکبات وخرمای تولیدی سال 99 مجتمع 
کشاورزی و باغداری امام رضا)ع( واقع در عنبر آباد شامل انواع پرتقال،گریپ فروت،نارنگی و نارنج را در پنج بخش 
تفکیکی یا یک جا به صورت سر درخت را از طریق مزایده به فروش رساند متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 1399/07/29به 
مجتمع کشاورزی امام رضا)ع( واقع در شهرستان عنبر آباد روستای جهاد آباد مراجعه و ضمن بازدید از قطعات مختلف فرم شرایط 
مزایده و س��ایر مدارک مربوط را دریافت و پیش��نهادات خود را به همراه ده درصد مبلغ پیشنهادی به صورت فیش نقدی واریز به 
حس��اب 2217078000 بانک تجارت یا رس��ید کارتخوان به نام س��ازمان موقوفات یزد و کرمان در پاکت الک ومهر شده تا ساعت 9:30 
صبح روزچهار ش��نبه  1399/08/7تاریخ مزایده به دفتر مجتمع تحویل و رس��ید دریافت نمایندپیش��نهادات رس��یده راس س��اعت 
10:30 صبح همان روز در  محل این مجتمع واقع در روس��تای جهاد آباد وبا حضور ش��رکت کنندگان مفتوح و قرائت وبرندگان اعالم 
خواهند شد. به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش و فاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل داده

 ش��ود ترتیب اثر داده نخواهد ش��د س��ازمان موقوفات آس��تان قدس رضوی در یزد وکرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است ضمنا متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری نمایند هزینه مربوط به درج آگهی 

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

تلفن های تماس 03434281-09131480642-09133912390-09132925140
. 

آگهی مزایده فروش محصوالت مرکبات وخرما سال 99

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان 

ش�رکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق 
مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت  در 

مناقصه به ریال
محل تأمین رتبه و رشته مورد نیاز

اعتبار
نوع تضمین شرکت 

در مناقصه

راهبری ، کنترل 
فرآیند ، مراقبت ، 

نگهداری ، 
بهره برداری و 

تعمیرات برقی ، 
مکانیکی و ساختمانی 
85 تأسیس کلرزنی 

بصورت مداوم و 
شبانه روزی

1218/891/208/370657/000/000 ماه 

گواهی صالحیت بهره برداری و 
نگهداری از تأسیسات آب پایه 
4 رسته تأمین ، انتقال و توزیع 
صادره از شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و گواهی صالحیت 
و رتبه بندی شرکت های خدماتی 
، پشتیبانی و فنی مهندسی رتبه 7 
رشته تعمیر و نگهداری صادره از 

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی               

طرحهای 
غیرعمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاري شماره 

100050005 بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده 
بانکی

99
08
04
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آب را هدر ندهید هر چند کنار نهر جاری باشید . پیامبر گرامی اسالم )ص( 
آگهی مناقصه عمومی

1-تاری�خ و مح�ل دریافت اس�ناد ارزیاب�ی کیفی و مناقص�ه : از تاریخ 
1399/7/29 لغای�ت 99/8/5 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب 
و فاضالب مش�هد و ی�ا در س�ایت اینترنت�ی http://iets.mporg.ir  قابل 

دریافت می باشد.
2- تاریخ و محل تس�لیم پاکات اس�ناد ارزیابی کیف�ی و مناقصه : پایان 
وق�ت اداری )س�اعت 14/20( مورخ 1399/8/19 به آدرس مش�هد ، 

خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب 
مشهد تلفن37008124.

3- م�دت اعتبار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به 
مدت سه ماه می باشد.

4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

,ع
99
08
12
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شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید : .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( شماره مجوز 1399/4053

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي 

تقاضای شماره   BS-9800143   مناقصه  شماره 99,039 شماره تقاضا و مناقصه

کابل فیبر نوری ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 450000000ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 
1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

9/000/000/000 مبلغ برآوردی مناقصه

99/10/12 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/09/14 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/10/04 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ستاد 
مرکزی طبقه دوم اتاق216/1 

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2295-07731312253   تماس حاصل فرمایند  . 

مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک دستگاه مخزن اکسیژن مایع 20تنی   به شماره  2099006021000003  

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
کلی�ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد 
مناقص�ه گ�ران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات 
الکترونیکی دولت ) س�تاد ( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/07/30 می باشد . 

آخرین مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : س�اعت 14 روز 
چهارشنبه 99/08/07

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز دوشنبه 99/08/26 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه 99/08/27

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : قائمشهر – خیابان بابل – روبروی کوچه صداقت – ستاد مدیریت 
درمان تامین اجتماعی مازندران

 تلفن : 42265618 – 011 فکس : 42243480 – 011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 – 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768                        شناسه آگهی : 1028990

س
/ 9
90
81
23

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده 

خرید یک دستگاه مخزن اکسیژن مایع 20تنی -  نوبت اول

اداره روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت همسری مهربان، مادری فداکار و معلمی دلسوز

مرحومه حاجیه خانم زینت ارفع صباغی طوسی 
را به اطالع  اقوام، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم خاکسپاری 
و وداع با این مادر مهربان چهارشنبه 99/7/30 ساعت 10:30 در آرامگاه 

خواجه ربیع باغ دوم برگزار خواهد شد.

خانواده های مالکی، ارفع ، ذوالفقاری

عالوه بر سیگنال فروش ها، 
قانون گذاران هم موجب 

ضرر و زیان مردم در
بازار مالی شده اند 

دو لبه قیچی 
بورس!
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پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته نیروی انتظامی  سیاست: فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته  نیروی انتظامی از زحمات و تالش های کارکنان خدوم این نیرو قدردانی کردند. در پیام رهبر 
معظم انقالب آمده است:   سردار اشتری؛ سالم من را به همه کارکنان خوب و زحمتکش و خدوم نیروی انتظامی برسانید. مردم عزیز ما قدردان زحمات و تالش های بی وقفه خدمتگزاران به خود و کشور هستند و 

امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران احساس می کنند و از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می کنند.

 سیاست/ مینا افرازه  مجلس یازدهم در 
راســتای مبارزه با فساد و عمل به وعده های 
خود تــاش کرده برخی از طرح های مهم و 
نیمه کاره مجلس دهم را به جریان بیندازد 
که طــرح حمایت و صیانت از کاشــفان و 
گزارشگران فساد یکی از آن هاست. این طرح 
که در دوره مجلــس یازدهم با عنوان طرح 
حمایت از افشاکنندگان فساد مطرح شده، 
قرار است عرصه را بر جوالن و 
اعمال نفوذ مفسدان اقتصادی 
تنگ تــر کند. مفاســدی که 
اخبار اقدام های مالی شائبه دار 
یا سوء استفاده آنان از جایگاه 
شغلی، این روزها زیاد شنیده 
می شود و بسیاری از موافقان 
طرح بــر ایــن باورند چنین 
طرح هایی می تواند عامل فساد 
را موقع بــروز و ظهور آن در 
دســتگاه های مختلف کشور 
شناسایی و از توسعه و ریشه گستراندن آن 

جلوگیری کند. 
با موافقت نمایندگان قرار است طرح به صورت 
یک فوریتی مورد بررسی قرار بگیرد تا زمان 
بیشتری برای چکش کاری آن و ارائه طرحی 

جامع و کاربردی صرف شود. 

استدالل موافقان و مخالفان طرح »
با این حال برخی از مخالفان طرح معتقدند 
مادامی که اصاح ساختارها به خوبی صورت 
نگیرد، بررســی و تصویب طرح و حمایت از 
سوت زن ها که فساد را سوت می زنند راه به 

جایی نخواهد برد.
اســتدالل برخی از مخالفان طرح این است 
از آنجایــی که در کشــور با معضل فســاد 
سیستماتیک مواجهیم، ارائه طرح حمایت 
از افشاکنندگان فساد تنها به عنوان یک راه 
حل مقطعی و داروی ُمسکن مناسب است، 
اما زمینه های بروز فساد را از بین نمی برد. از 
سوی دیگر، ارائه چنین طرح هایی را به نوعی 
برخورد و واکنشی منفعانه نسبت به مقوله 
فساد می دانند که باید برای رفع آن بسترهای 

بروز و ظهور فساد از بین برود. 
اظهارات مخالفان در حالی اســت که برخی 

از کارشناســان و نیــز نماینــدگان، ادعای 
سیســتماتیک بودن فســاد را رد می کنند و 
می گویند گزارش های مردم از فساد نهادها و 
دستگاه های مختلف، در واقع بیانگر این است 
که هنوز مقوله فساد در جامعه و دیدگاه مردم 
ساختارمند و نهادینه و به امری عادی تبدیل 
نشده است که جامعه در برابر آن سکوت کند یا 
چنین موضوعاتی برایش طبیعی باشد. نکته ای 
که احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیز در اظهاراتی درباره آن گفته است: فساد به 
صورت سیستماتیک در کشور وجود ندارد و 
قوانین مربوط به سوت زنی و افشای فساد در 
بســیاری از کشورهای جهان مطرح است. در 
قانون اساســی به بحث امر به معروف و نهی 
از منکر اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین 
ماســت، بنابراین مجلس باید برای آن قانون 
داشته باشــد. این طرح تبصره ای به ماده ۴۶ 
قانون مجازات اسامی اضافه می کند و فوریت 
این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای 

مبارزه با فساد قول دادیم.

 القای دیدگاه فساد سیستمی»
مانع مبارزه مردمی با آن

عاوه بر آن، القای دیدگاه فساد سیستمی به 
جامعه، به نوعی مبارزه با مفاسد را با عدم اراده 
جدی و موانع فکری بسیاری روبه رو و مقابله با 
آن را برای آحاد  جامعه دست نیافتنی نشان 
می دهد. چنان که رهبری نیز پیش از این در 
سخنانی با نادرست خواندن برخی اظهارات 

مبنی بر وجود فســاد سیستمی در کشور، 
گفته اند: فساد سیســتمی در دوره طاغوت 
وجود داشــت و سیســتم به طــور طبیعی 
فسادآور بود، اما امروز، فسادهایی وجود دارد 
که اگرچه فســادهای بدی نیز هستند، ولی 
فساد به صورت موردی است نه سیستمی، 

که البته باید با این موارد برخورد شود.
به هر حال گرچــه در جریان تصویب قانون 
الحاق موادی به آیین نامــه اجرای اصل ۴۹ 
قانون اساســی که مربوط به بررســی اموال 
مسئوالن پس از انقاب بود؛ در تبصره ماده ۱۷ 
نیز پیش بینی هایی برای دریافت گزارش های 
مردمی درباره مفاســد و افشای فساد صورت 
گرفته و ســازمان بازرســی کل کشــور نیز 
سامانه ای در این زمینه راه اندازی کرده است، 
اما تصویب طرح و حمایت های مالی و معنوی 
از گزارشگران از طریق آن می تواند گام بزرگی 
در مبارزه نهادمند و همگانی با فساد باشد تا 
تک تک مردم خودشــان را پیشگام مبارزه با 

فساد و در واقع مجری طرح بدانند. 

 طرح حمایت از افشاگران فساد»
 مکمل حلقه گمشده مبارزه با فساد 

روح اهلل نجابت یکی از طراحان طرح حمایت 
مالی از افشــاگران فساد براین باور است که 
موضوع مبارزه با فساد، اراده نظام است، هر 
چند که امر دشــواری باشد و در این زمینه 
قوای مختلف باید هر کدام نقش خودشان را 
برای تســهیل یا تسریع برخورد با فساد ایفا 

کنند. گرچه نوک پیکان مبارزه با فساد و بار 
اصلی انجام چنین اقدامی روی قوه قضائیه 
اســت، اما قوه مقننه نهادی  است که بستر 
قانونی آن را مهیا می کنــد. البته در زمینه 
شفافیت و روشن شــدن روزنه های فساد، 
قوانین متناسبی را در اسناد باالدستی و دیگر 
مقررات داریم، اما از آنجایی که بعد حمایت 
مالی در آن مغفول مانده بود، تاش شــد با 
ارائه این طرح برای افشاکنندگان فساد یک 
بستر تشــویقی فراهم کنیم تا آن ها بتوانند 
با آرامش خاطر و چشم انداز روشن تری به 

مبارزه با فساد و گزارش آن بپردازند.
نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت وگو 
بــا قدس اظهار کرد: از ســوی دیگر، گرچه 
سامانه گزارش فساد توســط قوه قضائیه و 
سازمان بازرســی کل کشور راه اندازی شده 
است، اما این ها کفایت نمی کند و به نوعی، 
این طرح آن حلقه گمشــده و بعد مغفول 

مسیر مبارزه با فساد را تکمیل می کند.
روح اهلل نجابت افزود: اینکه ما مدعی شویم 
با تصویب این قانون فســاد تمام می شــود، 
این گونه نیســت و روشــن است که کسی 
چنین ادعایی ندارد، اما تصویب و اجرای آن 
حتماً گامی رو به جلو و نشــان دهنده اراده 
مجلس برای مبارزه با فســاد است. در ادامه 
حتماً موضوعــات و اقدام های دیگری در راه 
مبارزه با فساد شــکل می گیرد و ما در این 
طرح نگفته ایم تاریخ مبارزه با فساد به قبل و 
بعد از تصویب آن تقسیم می شود، بلکه با این 
طرح و تصویب آن درصددیم مبارزه با فساد 
را تسهیل کنیم و امیدواریم اقدام های جدی تر 

و محکم تری هم در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین اظهار کــرد: این حرف که ما 
در امر مبارزه با فساد آن چیزی که باید می 
بودیم، نبودیم حرف غلطی نیســت. اگر به 
ادعای برخی، فساد سازمان یافته بود، هیچ 
گاه در باالترین مرجع قانون گذاری کشــور 
چنین قوانینی به تصویب نمی رســید. اراده 
مجلس بر این اســت کــه در زمینه مبارزه 
با فســاد گام های جدی بردارد و به دستگاه 
قضایی کمک کند تا نیروهای ســالمی که 
در حاکمیت هستند و دلشان برای کشور و 

انقاب می سوزد هم سالم بمانند.

نگاهی به ضرورت و چرایی مطرح شدن طرح حمایت از افشاکنندگان فساد

عزم پارلمان برای پشتیبانی از سوت زنان

چقدر خوب اســت قوه قضائیه دالیل رد صاحیت نمایندگان مجلس دهم را پیگیری س
قضایی کند تا نمایندگان فعلی ما حواسشان جمع تر باشد. 09110004552

چند ســاله با چه بدبختی پســرم را داماد کردم با کلی خواهش و التماس راضی شدند س
بچه دار شــوند، دیروزعروسم را بستری کردیم ۲میلیون و 800 تومان گرفتند امروز رفتیم 
مرخص کنیم باکلی التماس 8۵0هزار تومان دیگر درخواست کردند وقتی پسرم گفت نداریم 
گفتند شناسنامه بچه گرو باشــد، بعد از دادن پول بگیرید! خدا وکیلی پشیمان شدیم از 
بچه دارشدن مگر برای یک یا دو شب بیمارستان چه کاری می کنند این قدرپول می گیرند؟ 

09150008409
خدایا از این همه تبعیض و بی عدالتی بین بازنشســتگان کشــوری و لشکری با تأمین س

اجتماعی خسته شدیم، خدایا به خودت توسل می جوییم. 09150004223
آقای روحانی! آیا شما درتصمیم گیری های امورات کشور با مردم ایران مشورت می کنید س

که حاال از مردم تشکر و تبریک می گویید. مشکات اصلی ما مردم ایران فقروگرسنگی است 
نه خریدوفروش اسلحه.   09150008334

 مسئوالن کشور خودشان رعایت پروتکل ها را نمی کنند شما همین اخبار معمولی را ببینید س
هرکجا که افتتاح یا معارفه یا یاد بود یا جشن )جشن بهشت زهرا( یا سفر یا تشییع جنازه هر 
کاری دیگری را که بخواهند بدون رعایت مسائل بهداشتی انجام می دهند، آخر سر هم مردم 

مقصرند! برادر من اول شما باید رعایت کنی شما مثاً الگویی. 09150007746
مردم را  بیچاره کردید، تا اخبار ورزشی رو مرور می کنیم، صحبت از طلب برانکو، نازکردن س

شجاع خلیل زاده، طاقچه باالی علی کریمی. آقا شما که پول ندارید چرا مربی خارجی میارید 
که برای حقوقش در گل بمونید؟! 09350008433

خدا مسئوالن نظام را که برای این ملت شهیدپرور تاش بی وقفه و تأثیرگذار دارند، حفظ س
نماید و کسانی که با وجود عدم توانایی در مدیریت اصرار بر ماندن دارند و حق ملت را تضییع 

کرده اند، اگر قابل هدایت نیستند، ذلیل نماید. 09350000590
شــما را به  خدا پیام من را چاپ کنید، نه برای مسئوالن که کاری بکنند که نمی کنند، س

برای اینکه غم من سبک شود. همه آقایان می گویند در برابر تحریم ها مقاومت حداکثری، 
فقط ما فقیر بیچاره ها باید مقاومت کنیم، نه خودشان! به  خداکمرمان شکست، کاری بکنید. 

09150008409

خبر امیرآبادی از منتفی شدن طرح استیضاح روحانی

 مجلس به دولت کمک می کند©
تا به پایان مهلت قانونی برسد 

باشگاه خبرنگاران جوان: احمد امیرآبادی 
فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده 
مردم قــم در برنامه تهران ۲0 که از شــبکه 
پنجم سیما پخش می شد، اظهار کرد: مجلس 
با مصلحت اندیشی به دولت کمک می کند تا 
به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان 
مهلت قانونی خود برسد؛ چراکه هدف مجلس 
کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون شرایط به گونه ای است که اگر 
مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را اســتیضاح کند، دولت مستقر سقوط خواهد کرد. 
وی ادامه داد: آقای قالیباف با تیم اقتصادی دولت یعنی آقایان خاوازی؛ وزیر کشاورزی، رزم 
حسینی؛ وزیر صمت، همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی، دژپسند؛ وزیر اقتصاد و چند عضو 
دیگر این تیم جلسه داشت تا وضعیت اقتصادی را بررسی و به دولت کمک کند. در صورتی 
که رســیدگی به وضعیت اقتصادی وظیفه دولت و رئیس جمهور است نه رئیس مجلس. 
اما رئیس مجلس با کمک به دولت درصدد است تا دولت را برای ادامه کار یاری کند. خود 
آقای زنگنه می گوید که من بیشتر از اینکه به جلسات دولت بروم در جلسات مجلس شرکت 
می کنم. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: حقیقت این است که اگر االن استیضاح  رئیس 
جمهور را در مجلس شروع کنیم، روند آن حدود دو ماه طول می کشد و به ماه دهم سال 
می رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت سه ماه رئیس دولت می شود و بعد 
هم به تعطیات عید می رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام می شود و اگر نتیجه ای 
داشت انجام می شد؛ بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که استیضاح انجام نشود.

 درخواست ویژه دولت از الریجانی ©
درباره سند 25 ساله ایران و چین

سیاست: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در گفت وگو با مهر در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا علی الریجانی مســئول اجرای سند همکاری ایران و چین شده است؟ 
گفت: آقای الریجانی از زمانی که رئیس مجلس بود و سفری هم که به چین داشت، موضوع 
سند ۲۵ ساله را دنبال می کرد. وی افزود: پس از اینکه الریجانی از مجلس بیرون آمد، از 
او درخواست کردیم کار خود را در خصوص پیگیری این سند ادامه دهد، او هم پذیرفت و 
این روزها برای پیشبرد برنامه های مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت 
می گذارد. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در خصوص تجهیز دفتری در پاستور برای 

الریجانی به منظور پیگیری و اجرای سند همکاری ایران و چین، اظهار بی اطاعی کرد.
گفتنی اســت، پس از ســفر رئیس جمهور چین به ایران و توافق بر سر تنظیم یک سند 
همکاری میان دو کشور، علی الریجانی به همراه چند تن از وزرای دولت و برخی رؤسای 
کمیسیون های مجلس به چین سفر کرد و رایزنی هایی را برای نحوه تدوین و اجرایی سازی 

توافق ۲۵ ساله با مقام های چینی انجام داد.

سخنگوی دولت:

 دکترین معامالت تسلیحاتی ایران ©
جدای از دکترین دفاعی نیست

فارس: علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست 
خبری با خبرنگاران، در پاســخ به این پرسش 
که ایران چه برنامــه ای برای خرید یا فروش 
تســلیحات دارد، گفت: ما از تبدیل شدن این 
منطقه به انبار تســلیحات نگرانیم و آمریکا را 
به خاطر فروش افسار گسیخته تسلیحات به 
منطقه مســئول می دانیم. جمهوری اسامی 
ایران قصد ندارد که به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه که در خدمت منافع مالی شرکت های 
تولید کننده تسلیحات است، بپیوندد. سخنگوی دولت در مورد خرید ساح اظهار کرد: در 
حال حاضر در این زمینه برنامه ای خاص نداریم البته هر زمان که بر اساس نیازهای مشروع 
و معقول دفاعی الزم بدانیم و به همان ترتیبی که بر اساس عرف رایج بین المللی و حق ذاتی 
هر کشور در دفاع از خود فهمیده می شود، اقدام خواهیم کرد. ایران تاکنون هیچ جنگی به 

راه نینداخته و معتقدیم امنیت با اراده مردم و خودکفایی محقق می شود. 
وی بیان کرد: در سال هایی که تحت تحریم تسلیحاتی بودیم، چاره ای جز تحقیق و توسعه 
روی صنایع دفاعی بومی نداشــتیم. پس از گذشت این سال ها، امروز ما مزیت های باالیی 
در تولیــد محصوالت خاص دفاعی داریم و حاضریم در صورت تقاضا از ســوی خریداران، 
با شرایط خاص خود اقدام کنیم. البته جمهوری اسامی ایران، خطوط قرمز و ماحظاتی 
برای معامات تسلیحاتی خواهد داشت. دکترین معامات تسلیحاتی ما جدای از دکترین 

دفاعی ما نیست.

 نمایندگی دائم چین در »وین« در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشــر کرد، بر س
پایان محدودیت های تســلیحاتی ایران تأکید کرد و آن را نشانه ای از تکمیل نخستین 
مرحله از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواند. نمایندگی دائم چین در »وین« با 
اشاره به مانع تراشی های واشنگتن در مسیر معامات تسلیحاتی با ایران تأکید کرد پایان 

محدودیت های تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود.

 »دیمیتری پولیانســکی«، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در توییتر به تهدید س
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا درباره منع تجارت با شــرکت کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران پاسخ داد و نوشت: »باز هم مسیر اشتباه...نامطلوب است که آمریکا جایگزین 
شورای امنیت شود و نقش »پلیس دنیا« را بازی کند. ما در حال تجارت با ایران هستیم و 
این کار را ادامه خواهیم داد و آمریکا نمی تواند به ما یا دیگران بگوید که چه کاری می توانیم 

انجام دهیم و چه کاری نه. به تحقیر آمریکا با این تاش های بیهوده خاتمه دهید«.

عبداهلل عبداهلل رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در صفحه توییترش سفر اخیرش س
به تهران و دیدار با مقام های کشورمان را »سفر موفقیت آمیز دو روزه به جمهوری اسامی 
ایران« خواند. او در ادامه از حسن روحانی؛  رئیس جمهور کشورمان و محمدجواد ظریف؛ 
وزیر امور خارجه، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلــس، رضا اردکانیان؛ وزیر انرژی، علی 
شمخانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر »مقام های عالی رتبه« به خاطر »استقبال 

گرم، میهان نوازی سخاوتمندانه و حمایت مداومشان از صلح در افغانستان« تشکر کرد.

استقرار سفیر ایران در صنعا؛ ©
پیام ها و پیامدها

ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در گفت و گوی رســانه ای از ورود 
»حسن ایرلو« ســفیر جدید ایران به صنعا 
پایتخت یمن خبر داده و اعام کرد وی به 
زودی رونوشت استوارنامه خود را به هشام 
شــرف، وزیر خارجه دولــت نجات ملی و 
مهدی مشاط، رئیس شورای عالی سیاسی 

یمن تقدیم خواهد کرد. 
از ســوی دیگر ســایت خبری وابسته به 
دولت مستعفی یمن )مستقر در عربستان 
سعودی( »ســبأ«، گزارش داد دولت »عبد 
ربه منصور هادی« نامــه  ای علیه ایران به 
سازمان ملل ارسال کرده است. در این نامه 
ادعا شده است که ایران یکی از افراد خود 
را به صورت قاچاقی به یمن ارسال کرده و 
او را به عنوان سفیر در دولت صنعا تعیین 

کرده است.
جمهوری اســامی پیش تر در یمن سفیر 
داشــته و هنوز ســطح روابط در ســطح 
ســفیر است، ولی پنج ســال پیش )سال 
۲0۱۵( به دنبال گسترش درگیری ها در 
یمن ســفیر ایران در صنعا این کشور را 
ترک کرده بود. حال اعزام دوباره ســفیر 
توســط تهران به صنعا و بازگشت روابط 
دیپلماتیــک بــه باالترین ســطح میان 
جمهوری اســامی و دولت انقابی یمن 
حاوی پیام های مهمی اســت که باید به 

آن توجه شود.
دولــت نجات ملــی یمن ۲۶ مــرداد ماه 
الدیلمی«  »ابراهیم محمــد محمد   ۱۳۹8
را به عنوان ســفیر فوق العاده و سفیر تام 
االختیار جمهــوری یمن در ایران انتخاب 
کــرده بود و اگرچــه گام تهــران را باید 
واکنشــی به این تصمیم انصاراهلل دانست، 
امــا این اقدام در بعــد منطقه ای و صحنه 
داخلــی یمن نیز دارای پیام هایی اســت. 
نخستین پیام را جدی و مستحکم تر شدن 
رابطه تهران با جریــان مقاومت و انقابی 
یمن می توان دانست. حقیقت آن است که 
از ابتدای آغاز بحران یمن و تجاوز ائتاف 
سعودی به این سرزمین، دولت غیرقانونی 
و مستعفی عبد ربه منصورهادی از همان 
ابتــدا به جای تکیه بر مــردم به دامن آل 
ســعود پناه برده و به ملتش خیانت کرد. 
با ایــن وجود تهــران بود کــه از ابتدای 
ایــن جنــگ تحمیلی موضع خــود را در 
حمایت از نیروهــای انقابی اعام کرد و 
در کنار مردم این کشــور ایســتاد. بر این 
اســاس امروز اعتماد عمیقی به جمهوری 
اســامی میان ملت یمن ریشــه دوانده و 
اگرچه روابط در طول سال های گذشته و 
با وجود نزاع ۶ ساله همچنان حفظ شده، 
اما استقرار ســفیر تهران در صنعا مسلماً 
می تواند دریچه ای نو از همکاری میان دو 

طرف را بگشاید. 
از سوی دیگر گام جدید جمهوری اسامی 
را می توان در راســتای مشروعیت بخشی 
به دولت نجــات ملی در صحنه منطقه ای 
و بین المللی دانست. واقعیت حاکی از آن 
است که ابتکار میدانی و سیاسی در یمن 
در اختیار انصاراهلل قرار گرفته است. امروز 
با وجود همه تــاش محور غربی - عبری 
و عربی برای نابودی جریان مقاومت و در 
ادامه توطئه برای تجزیه یمن، ناکامی تمام 
دسیسه های آن ها آشکار و انصاراهلل موفق 
شــده در حوزه تهاجمی و دفاعی دســت 
برتــر را در اختیــار گیــرد. همین جمعه 
گذشــته انصــاراهلل در آنچــه بزرگ ترین 
مبادله اســرا خوانده می شود، در تقابل با 
ائتاف سعودی دستاورد بزرگی کسب کرد 
و موفق شــد در ازای مبادله ۴00 نیروی 
مــزدور وابســته به دولت منصــور هادی 
۶80 رزمنــده خود را آزاد کنــد. این در 
حالی اســت که در یکی دو سال گذشته 
ارتش و کمیته های مردمی یمن با توسعه 
توانسته اند  پهپادی  و  موشکی  سامانه های 
دست برتر را در صحنه نبرد بدست آورده 
و سعودی را به گوشــه رینگ ببرند. حال 
توسعه مناسبات دیپلماتیک میان تهران و 
دولت نجات ملی صفحه دیگری از واقعیت 
میدانی منطقه را به اثبات خواهد رساند و 
آن هم غیر قابل حــذف بودن انصاراهلل از 
تحوالت منطقه خواهــد بود. ضمن اینکه 
این مســئله می تواند آغــاز راهی برای به 
رسمیت شــناخته شدن دولت نجات ملی 
از سوی دیگر کشورهای منطقه هم باشد.

البته تصمیم ایران در اعزام ســفیر مستقر 
به صنعــا در بعد داخلی تحوالت یمن هم 
اثرگذار خواهد بود. اعزام ســفیر جمهوری 
اســامی عاوه بــر دادن دســت برتر به 
انصــاراهلل، می تواند یک پیــام جدی برای 
طرف های متجاوز باشــد که سعی داشتند 
دولــت غیرمشــروع منصور هــادی را به 
قدرت بازگردانند. اگر چه این اقدام تهران 
با واکنش منفی جریان وابســته به دولت 
مستعفی و ائتاف متجاوز سعودی روبه رو 
خواهد شد، اما در ســوی دیگر این رویه 
ضمن ایجــاد وحدت در صنعا، پشــتوانه 
مســتحکمی برای گروه هــای مقاومت در 

ادامه راهشان تلقی می شود. 
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 سیاست   رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آسمان والیت۹۹ از امروز آغاز می شود. سردار سرلشکر غامعلی 
رشــید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( در آســتانه 
رزمایش مدافعان آســمان والیت گفت: مجموعه قدرت مورد 
نیاز کشــور به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا بر ســه پایه 
شامل قدرت دفاعی، ثبات و استحکام اقتصادی و توانایی و قوام 

فرهنگی استوار است. 
وی افزود: نیروهای مســلح جمهوری اسامی ایران نه تنها در 
این سه حوزه نقش فعال دارند، بلکه قدرت دفاعی را با رویکرد 
بازدارندگی تهاجمی ســاماندهی و بنا کرده  اند و قدرت دفاعی 
نیروهای مســلح ما بیشترین انطباق و تناسب را با مؤلفه های 

فرهنگی-تاریخی دارد. 
سرلشکر رشید ادامه داد: چنانکه تاکنون در صحنه  رزمایش های 
پدافند هوایی مشاهده  کرده ایم، فرماندهان و رزمندگان پدافند 
هوایی، تمامی اقدام های تهدید آمیز دشمن را همانند صحنه 

جنگ واقعی سرکوب کرده اند. 
فرمانــده قــرارگاه مرکزی خاتــم االنبیــا)ص( تصریح کرد: 
فرماندهان ارتش و سپاه با تاش و مجاهدت دائمی و هم افزایی 
از طریق ترکیب قدرت ارتش و ســپاه و با همه توان در مقابل 

تهدیدهــا، آرایش دفاعی و تهاجمــی دارند تا هر تهدیدی را 
سرکوب کنند.

رشید ادامه داد: نگاه نیروهای مسلح جمهوری اسامی به آینده 
با وجود چالش ها و دشــواری ها، با اعتمــاد و اتکال به خداوند 
متعال و پشتوانه عظیم ملت شریف ایران، سرشار از امید است. 
ما وقتی به  ۴۲ سال فراز و نشیب های گذشته نگاه می کنیم، به 
این نتیجه می رسیم، آنچه پیش رو قرار دارد به مراتب آسان تر 
از دشواری هایی است که ملت سرافراز ایران و نیروهای مسلح با 

توکل بر خداوند و تاش و مجاهدت پشت سر نهاده اند.

جزئیات رزمایش»
امیر قادر رحیــم زاده، فرمانده رزمایش تخصصی پدافند هوایی 
مدافعان آســمان والیــت۹۹ گفت: این رزمایش با مشــارکت 
یگان های نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه و 
نیروی هوایــی ارتش و تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه 
پدافند هوایی کشــور در شــرایط نزدیک به رزم واقعی برگزار 
خواهد شــد. وی افزود: در این رزمایش که در قالب یک عملیات 
مشترک شبکه محور و با هدف هماهنگی پدافند هوایی نیروهای 
مسلح برگزار می شود، انواع ســامانه های بومی موشکی، راداری، 
اطاعات شناسایی، جنگ الکترونیک، سامانه های ارتباطی و شبکه 
دیده بانی بصری ارتش و ســپاه تحت هدایت و کنترل عملیاتی 
قرارگاه پدافند هوایی کشــور و با نظارت مستقیم کارشناسان و 
ارزیابان قرارگاه مرکزی حضــرت خاتم االنبیا)ص(، مقابله با انواع 
تهدیدهای هوایی در ارتفاع پایین، متوسط، بلند و اهداف دورایستا 
را در شرایط کاماً عملیاتی و مبتنی بر صحنه رزم واقعی تمرین 
خواهند کرد. رحیم زاده گفت: در این رزمایش، نیروی هوایی ارتش 
با به پرواز درآوردن انواع هواپیماهای شکاری رهگیر، بمب افکن و 
بدون سرنشین در دو نقش نیروی حمله ور و مدافع، به عنوان دست 

بلند پدافند هوایی کشور در آسمان ایفای نقش خواهد کرد.

دفاعی - امنیتی

رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان والیت99 از امروز آغاز می شود

دست بلند پدافند هوایی کشور

 خانه ملت   محمدباقر قالیباف در نشســت 
شــورای هماهنگی مجلس شــورای اسامی 
با رؤســای کمیســیون های تخصصــی که با 
محوریت اصاح ســاختار بودجه سال ۱۴00 
برگزار شــد، گفت: موضوع یاد شده از ابتدای 
آغــاز به کار مجلس یازدهم مــورد پیگیری و 
بررســی قرار گرفته است. برای اصاح ساختار 
بودجه ســال آتی نظرات کارشناسی از سوی 
مرکز پژوهش های قوه مقننه، کمیسیون های 
تخصصی و دولتمردان دریافت شــده اســت. 
قالیباف تصریح کرد: تاکنــون ۱۴ موضوع در 
خصوص اصاح ساختار بودجه استخراج شده که 

مبنای کار نمایندگان و دولت خواهد بود. 
رئیس قوه مقننه ادامه داد: چهارم شــهریورماه 
در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تأکید شــد 
الیحه بودجه ۱۴00 باید بر اساس توافق صورت 
گرفته با سازمان برنامه وبودجه به مجلس شورای 
اسامی ارائه شود. وی افزود: دراین بین این نامه 
به رهبر معظم انقاب نیز تقدیم شــد، ازاین رو 
ایشــان نیز در دیدار حضوری تأکید جدی بر 
پیگیری این امر داشتند. بنابراین مجلس شورای 
اســامی نیز از اصاح الیحــه بودجه حمایت 
جدی خواهد داشــت؛ زیــرا این مهم می تواند 
در برنامه هفتم توسعه تأثیرگذار باشد. قالیباف 
گفت: موضوعات مربوط به صــادرات، واردات، 

بنگاه هــای اقتصادی و غیــره ازجمله مواردی 
است که باید اصاح شود؛ همچنین باید رویکرد 
عملیاتی نسبت به الیحه بودجه سال آتی وجود 

داشته باشد. 
رئیس مجلس شــورای اســامی در ادامه در 
خصوص موضوع ساماندهی فراکسیون های قوه 
مقننه، تصریح کرد: همه افراد نسبت به ضرورت 
ایجاد فراکسیون ها تأکید دارند، ازاین رو اصل این 
موضوع نباید مورد خدشه قرار بگیرد. وی اظهار 
کرد: فراکســیون ها عمدتاً تخصصی، قشری و 
موضوعی شکل می گیرند، پس باید رابطه جدی 
بین فراکســیون ها با کمیسیون های تخصصی 
وجود داشته باشد. قالیباف افزود: البته اگر قرار 
باشد فراکسیونی خارج از موضوع مردمی سازی، 
صرفاً به نماینده قشر خاصی تبدیل شود، حتماً 
برای قوه مقننه آسیب زا خواهد بود و باید نسبت 

به شکل گیری این فراکسیون ها پرهیز شود. 

مجلس

اصالح ساختاری بودجه ۱۴۰۰ پیگیری شود
روایت قالیباف از توصیه رهبرانقالب به مجلس 

 سیاست   حســن روحانی، رئیس  جمهور 
در یکصد و هفتاد و پنجمین  جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی با تأکید بر اینکه حفظ 
ســامت و جان مــردم اولویت اول اســت، 
گفت: دولت تمام توان خود را برای حمایت 
از ســامت مردم بــه کار خواهــد گرفت 
و دســتگاه های مســئول موظف هســتند 
هماهنگــی الزم را در چرخه تولید، پخش 
و توزیع فراهم کنند تا دسترســی مطمئن 
و ســریع مصرف کننده در سراســر کشــور 
حاصل شــود. رئیس جمهور پس از گزارش 
رئیــس کل بانک مرکــزی و وزرای صنعت، 
معــدن و تجارت و اقتصاد و امــور دارایی از 
وضعیــت اقتصادی کشــور در شــش ماهه 
نخســت و اقدام های برنامه ریزی شده برای 
مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری کشــور 
در ماه های باقیمانده ســال، گذر از شــرایط 
کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشــار بر 
اقشــار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی 
دولت امکان پذیر دانســت. روحانی گفت: در 
شــرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیت ها 
و سازوکارهای اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر 
ویژه برای تأمین کاالهای اساسی مردم و مواد 
اولیه کارخانه ها و مقابله با تحریم های ظالمانه 
دشمن که به قصد فلج کردن تولید و اقتصاد 

وضع شده اند، از اولویت های برنامه اقتصادی 
دولت اســت. رئیس جمهــور تمهیدات الزم 
در حوزه سیاست های تجاری کشور، تأمین 
منابع الزم بــرای ادامه طرح هــای عمرانی 
کشور با فروش سهام، دارایی های مازاد دولت 
و اوراق، اصــاح قانــون مالیات ها، مدیریت 
نقدینگی برای کاهش نرخ تورم و جهت گیری 
به سمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی 
دولت برشمرد. روحانی ضمن اشاره به دیگر 
برنامه های دولت برای برقراری ثبات در بازار 
ارز و کاال و کنترل گرانی افزود: اولویت بندی 
واردات متناســب با جریان درآمدی ارزی و 
اتخاذ تدابیر ویــژه در خصوص ارز حاصل از 
صــادرات برای نیازهای تولیــدی و وارداتی 
کشور بر اساس تجارب ماه های اخیر از جمله 
اقدام های مهم دولت در حوزه سیاست های 

ارزی و کاالیی کشور است.

دولت

هدف امسال کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار است
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:



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

 همراهی با صادقین شرط مسلمان بودن است   آستان:  استاد حوزه و دانشگاه، در ویژه برنامه تبلیغی فرهنگی حرم مطهر رضوی که در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار و به صورت تصویری برای 
زائران پخش شد، به بیان موضوع معارف اهل بیت)ع( پرداخت. حجت االسالم  والمسلمین محمدکاظم راشد یزدی با بیان اینکه اهل بیت)ع( صادق ترین مخلوقات هستند، گفت: همراهی با صادقین و راستگویان یک 

امر الهی و شرط مسلمان بودن است.وی ادامه داد: همراهی اهل بیت)ع( تنها دوست داشتن و پذیرش نیست، بلکه منظور اصلی از این دستور الهی، اطاعت بدون قید و شرط از آن بزرگواران است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

فرمانده جدید یگان حفاظت آستان قدس رضوی ©
معارفه شد 

آســتان: همزمان با آغاز گرامیداشت 
هفته نیروی انتظامــی، آیین تکریم و 
معارفه فرمانده یگان حفاظت آســتان 

قدس رضوی برگزار شد.
در این مراســم که با حضور مصطفی 
خاکســار قهرودی؛ قائــم مقام تولیت 
حجت االسالم  رضوی،  قدس  آســتان 

والمسلمین سیداسماعیل خطیب؛ مدیرکل حراست و دستیار ویژه تولیت آستان 
قــدس رضوی و جمعی از فرماندهان انتظامی و مدیران این آســتان مقدس در 
تاالر شــیخ طبرسی بنیاد پژوهش های اسالمی برگزار شد، سرهنگ سیدجمال 
معتمد الشــریعتی، به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت آستان قدس رضوی 

منصوب شد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم به تشریح تاریخچه شکل گیری 
یگان حفاظت آستان قدس رضوی پرداخت و گفت: در راستای عمل به فرمایشات 
رهبــر معظم انقالب در خصوص صیانت، حفاظت و نگهداری از دارایی های این 
آستان مقدس، با همکاری مسئوالن و فرماندهان ناجا، تشکیالت یگان حفاظت 

آستان قدس رضوی در اواسط سال 97 شکل گرفت.
خاکســار قهرودی افزود: با تالش های شــبانه روزی یگان حفاظت آستان قدس 
رضوی، از دارایی ها و اموال حضرت امام رضا)ع( حفاظت و از تصرف سودجویان 

در این دارایی ها از جمله اراضی موقوفه جلوگیری شده است.
وی با بیان این موضوع که فرمانده سابق یگان حفاظت آستان قدس رضوی از بدو 
تشکیل یگان حفاظت تاکنون برای تثبیت جایگاه این مجموعه زحمات فراوانی 
متحمل شده است، افزود: طی این مدت، جایگاه و موقعیت یگان حفاظت آستان 
قدس رضوی در میان مسئوالن و مردم نهادینه شده و اکنون مسیر مأموریت و 
رسالت خویش را پیدا کرده است.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: 
با موافقت تولیت آستان قدس رضوی، سرهنگ سیدجمال معتمدالشریعتی که از 
فرماندهان مجرب، الیق و شایسته نیروی انتظامی استان هستند به عنوان فرمانده 

جدید یگان حفاظت آستان قدس رضوی منصوب می شوند.
در ادامه ســردار سرتیپ دوم پاسدار علی اکبر افراســیابی، فرمانده سابق یگان 
حفاظت آستان قدس رضوی به ارائه گزارش عملکرد این یگان حفاظتی طی دو 

سال گذشته پرداخت.
در پایان این مراســم قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی از زحمات سردار 
افراســیابی قدردانی و سرهنگ سیدجمال معتمدالشریعتی را به عنوان فرمانده 

جدید یگان حفاظت آستان قدس رضوی معرفی کرد.

برگزاری کارگاه مجازی »شناخت سکه های تاریخی ©
برای مخاطب کودک و نوجوان« 

سکه های  »شــناخت  کارگاه  آستان: 
تاریخی برای مخاطب کودک و نوجوان« 
به همت مؤسسه کتابخانه و موزه ملی 

ملک به صورت مجازی برگزار شد.
فیلم این کارگاه ویژه کودکان و نوجوانان 
با آموزش محمد نوروزی، راهنمای موزه 
ملی ملک در تاالر سکه این موزه ضبط 
شده و به صورت رایگان در سه نوبت در 

دسترس مخاطبان در صفحه اینستاگرام کتابخانه و موزه ملی ملک، بزرگ ترین 
malek_museum_ موقوفه فرهنگی آســتان قدس رضوی در تهران به نشانی

library قرار می گیرد.
تاریخچه ضرب سکه، نقش آن در مبادالت تجاری، سکه های دوره های مختلف 
تاریخی ایران و...، به زبانی ســاده و جذاب برای مخاطــب کودک و نوجوان در 
این کارگاه مجازی معرفی می شــود. همچنین منتخبی از تصویرهای سکه های 
تاریخی موزه ملی ملک نخستین موزه وقفی- خصوصی کشور در این ویژه برنامه  

به نمایش درمی آید.  
در حال حاضر بخش نخســت کارگاه مجازی »شناخت سکه های تاریخی برای 
مخاطب کودک و نوجوان« با محوریت اختراع سکه، ساخت نخستین سکه های 
طال و نقره در ســرزمین لیدی، چگونگی ورود سکه به ایران و تحول نقوش آن، 
ویژگی های سکه  اسکندر مقدونی و... در مدت حدود 20 دقیقه منتشر شده است.

به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی صورت گرفت

 برپایی ایستگاه قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان ©
در حرم مطهر رضوی 

آستان: به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی ایستگاه قرآنی ویژه کودک 
و نوجوان در حرم مطهر رضوی برپا شد.

همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و رحلت جانسوز پیامبر اکرم)ص(، شهادت امام 
حسن مجتبی)ع( و شهادت امام رضا)ع( ایستگاه و کارگاه قرآنی ویژه گروه سنی 
کودک و نوجوان در حرم مطهر رضوی برپا شــد.این کارگاه های آموزشی که در 
صحن های جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، آزادی و صحن مسجد گوهرشاد 
برپا شــده بود، در روزهای پایانی ماه صفر از ســاعت 9 تا 19 به زائران کودک و 

نوجوان حرم مطهر رضوی ارائه خدمت می کردند.
آموزش قرآن و مفاهیم قرآنی به زبان بازی و قصه، آموزش احادیث کوتاه، اجرای 
نمایش خالق، آموزش صلوات خاصه امام رضا)ع(، بازی و ســرگرمی های قرآنی 
و اهدای بســته های فرهنگی متبرک از برنامه های ایستگاه های قرآنی کودک و 

نوجوان در حرم مطهر رضوی بود.

 ارتقای کیفیت محصوالت خمیر مایه رضوی©
 در سال جهش تولید

مدیر عامل شــرکت خمیر مایه رضوی 
از ارتقای کیفیــت محصوالت تولیدی 
این شرکت در سال جهش تولید خبر 
داد.محمدصادق مروارید در گفت وگو با 
آستان نیوز بیان کرد: این شرکت طی 6 
ماه نخست ســال 1399، هزار و 941 
تن خمیر مایه تازه و 2 هزار و 193 تن 

خمیر مایه خشک را تولید و به بازار عرضه کرده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه شرکت خمیر مایه رضوی در مجموع به صورت همگن 

2 هزار و 840 تن محصول تولید کرده است.
مدیر عامل شــرکت خمیر مایه رضوی با اشاره به رشد 2 درصدی تناژ تولید در 
شرایط کرونایی فعلی تصریح کرد: با وجود اینکه تناژ تولید در سال گذشته، باالتر 

از ظرفیت اسمی بوده ولی امسال با رکوردی جدید در تولید روبه رو بوده ایم.
وی ادامه داد: در واقع باوجود حساســیت های ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی 
اجباری خطوط تولید در ابتدای ســال به مدت 6 روز به دلیل رعایت مســائل 
بهداشتی و ضدعفونی بیشــتر خطوط، تناژ تولید در مقایسه با سال گذشته 2 

درصد افزایش داشته که این میزان به نوبه خود رکورد جدیدی است.
مروارید، اســتفاده بهینه از مواد اولیه همراه با اصــالح فرایند تولید را از جمله 

مهم ترین اقدام هایی دانست که منجر به افزایش میزان تولید شده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این، بهســازی تأسیسات، تجهیزات و ابنیه شرکت خمیر 
مایه رضوی، بخشی دیگر از مهم ترین اقدام های این مجموعه در سال جاری را به 

خود اختصاص می دهد.
مروارید درباره بیشــترین آمار فروش یا به عبارتی درخواست مشتریان گفت: از 
ابتدای امسال، درخواست مشتریان بیشتر برای خمیر مایه خشک و سپس برای 
خمیر مایه تازه بوده است.وی ادامه داد: این شرکت در حوزه فروش داخلی دارای 
نمایندگان متعددی است، به طوری که 66 نماینده داخلی در سراسر کشور عرضه 
محصوالت خمیر مایه رضوی را بر عهده دارند. مدیر عامل شــرکت خمیر مایه 
رضوی با اشاره به موفقیت های این شرکت طی سال جاری تصریح کرد: خمیر مایه 
رضوی از ابتدای امسال به عنوان برند شایسته تقدیر توسط انجمن مدیران صنایع 
و اســتانداری خراسان رضوی شناخته شده و از آن قدردانی به عمل آمده است.

سارا صالحی: در سالی که شیوع ویروس 
ناخوانده توفیق زیارت و خدمت به زائران 
پیاده اربعین را از همه دریغ کرده اســت، 
کمتر کســی از خادمان مواکب حسینی 
فکرش را می کرد که فرصتــی تازه برای 
خدمتگزاری پیدا کند. اما خادمان آستان 
ملک پاسبان رضوی حتی در این روزهای 
سخت، با طرح معنوی دیگری دست به کار 
شــدند و نیروهــای دلــداده و ارادتمند 
اهل بیت)ع( را گرد هــم آوردند تا با اقتدا 
به سیره معصومین)ع( ترجمان »ُکُلّ یَوٍم 
عاشــورا و ُکُلّ أرٍض َکرباَل« باشند، شاید با 

برداشتن باری از شانه محرومان.

جانتازهایدررگهایجاللآباد»
از دوراهــی آبروان به ســمت ســرخس، 
70 کیلومتر دورتر از شــهر مشهد، پشت 
دشــت های طالیی گندم، به روســتای 
جالل آباد از توابع بخش رضویه می رسیم؛ 
جایــی که آوار زلزله چند ســال پیش بر 
بار ســنگین کمبودهــا و محرومیت های 
منطقه افزوده و همه زیبایی های روســتا 
را زیر خود مدفــون کرد.اما حضور گرم و 
پرحرارت خادمان امام رئوف در مســجد 
صاحب الزمان)عج( واقع در قلب روستا، به 
قول خانم دهیار روســتا، »جان تازه ای به 
جالل  آبادی ها بخشــید«. اکرم یوسفی با 
ابراز خشنودی از خدمات آستان قدس از 
جمله بازسازی چند منزل و تعمیر مسیر 
لوله کشی آب، به گوشه ای از سختی های 
زندگی در روستا اشاره می کند و می گوید: 
هرچند تازه چند ماهی است مردم از نعمت 
آب شرب بهره مند شده اند، مشکالت دیگر 
عرصه را بر روستاییان تنگ کرده است، اما 
امیدواریم به قدوم مبارک خادمان آستان 

قدس، به زودی مرتفع شود.

مهمخدمتخالصانهاست»
امســال در دهــه پایانی صفــر، خادمان 
مواکب امام رضــا)ع( حال و هوای مواکب 
حسینی را به روستاهای دورافتاده خراسان 
رضوی بردند. حاج حســین کریمی از آن 
پیرمردهای باصفای مشــهدی اســت که 
با بغضــی در صدایش، از حــال و هوای 
خدمت تعریف می کند: هر سال با هیئت 
کهف الحســن در شــهر نجف آرایشگری 

می کردم، اما خدا خواست امسال در کنار 
خادمــان امــام رضا)ع( هرروز موی ســر 
20-15 تــا از بچه ها را به عشــق آقا امام 
حســین)ع( اصالح کــردم. جای خدمت 
فرقی نمی کند. مهم خدمت خالصانه است.

می گوید: اول ماه محرم دل شکسته بودم که 
بعد سال ها، امسال از توفیق خدمت اربعین 
جا ماندم. از خود آقــا امام رضا)ع( توفیق 
خدمت خواســتم و حاضر بودم هر کاری 
بکنم تا امسال دســت خالی نمانم. راست 
می گویند که زیارت و رضایت امام هشتم)ع( 
امضای کربالست. بحمداهلل به برکت نام امام 
رضا)ع(، توانســتم به عنوان خادم کوچک 
دســتگاه امام حســین)ع( خدمت  کنم. 

زیر لب ادامه می دهد: اگر آقا قبول کنند.

مسیردیگری»
برایخدمتبهاهلبیت)ع(

هادی غالمی، مدیر امور مجاوران آســتان 
قدس رضوی اســت.او می گوید: با شیوع 
بیماری و ایجاد محدودیت ها برای ســفر 
معنوی اربعین، شــمار زیادی از عاشقان 
و دلدادگان حســینی کــه نیت خدمت 
به زائران اباعبداهلل)ع( را داشــتند، زمینه 
خدمت در کشــور عراق برای آن ها مهیا 
نشد، اما باب خدمت همیشه باز است. ما 

نیز رهرو اهل بیت طاهرین)ع( هستیم.
وی فداکاری و دست گیری از محرومان را از 
درس های مکتب ائمه)ع( می داند و تأکید 

می کنــد: ما به عنوان پیروان این ســیره، 
همچنان پای کار و به هر شــکل ممکن 
در خدمت مردم هستیم. سال های گذشته 
مواکبی تحت عنوان مواکب امام رضا)ع( در 
اعتاب مقدســه برپا می شد. امسال زمینه 
خدمت را کمی تغییر دادیم تا چون گذشته 

در خدمت عاشقان اهل بیت)ع( باشیم.
غالمی با بیان اینکه آستان قدس رضوی 
16 موکب اربعینی ذیل ســتاد بازسازی 
عتبات عالیات را در 40 روســتای محروم 
اطراف شــهر مشهد سامان دهی و مستقر 
کرد، ادامه می دهد: این مواکب در برنامه ای 
یک ساله از اربعین 1399 تا اربعین 1400 
در ســه قالــب از پیش شناسایی شــده 
توســط کانون های خدمت رضوی اعم از 
فرهنگی اجتماعی، درمانی و بهداشــتی و 

عمرانی و توانمندسازی ورود کردند.
وی ادامه می دهد:  فاز نخست این طرح »شور 
حسینی،  مهر رضوی« بود. بخش عملیاتی 
فاز نخســت طرح از 10 مهر آغاز شد و تا 
اربعین، همزمان با 17 مهر ادامه داشت. در 
این مرحله، غالباً فعالیت های عمرانی کلیدی 
چون ســاخت 18 اتاقک، نصب دســتگاه 
آب شــیرین کن و کلرزدن در روســتاهای 
فاقد آب شــرب اســتاندارد کلیــد خورد.

این مقام مســئول با معرفی بخش دیگری 
از ارائه خدمات، اضافه می کند: بهســازی 
و بازسازی مســاجد و مدارس روستاهای 
کم برخوردار تحت پوشش این طرح نیز از 

دیگر خدمات تعریف شــده ذیل این طرح 
بودند. تا پایان فاز نخست طرح، اجرای 18 
پروژه آبفا و بازسازی هفت منزل مسکونی، 

چهار مسجد و سه مدرسه 
در دســتور کار قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه 
در  دایرشده  آشپزخانه های 
مناطق روستایی هرروز در 
دو وعده ظهر و شب با طبخ 
غذای متبــرک رضوی در 
خدمت مردم بود، می افزاید: 
بــرای 10 روز میزبانــی از 
پرس  هزار  روستاییان، 60 

غذای متبرک توزیع شد. 
غالمی ضمن بیان این نکته 
که هــر موکب بــه عنوان 
معین یک روســتا مستقر 

بود و به روســتاهای اطراف خود خدمت 
ارائه مــی داد، اضافه می کند: بیش از 800 
خادمیار زن و مرد با تخصص های مختلف 
در جریان اقدام های متنوع آســتان قدس 
همراه این حرکت معنوی هستند. در این 
میان از بین مواکب معین شده، یک موکب 
مستقر در روستای ده غیبی تنها به بانوان 
اختصاص داشت و به ارائه خدمات مشاوره 
و مددکاری مشغول بود.وی تأکید می کند: 
این طــرح حاال با آغاز مــاه ربیع االول، با 
حضور فعال همین مواکب در مناطق مورد 

هدف با قوت ادامه می یابد.

 آستان قدس 
رضوی 16 موکب 

اربعینی ذیل ستاد 
بازسازی عتبات 
عالیات را در 40 
روستای محروم 

اطراف شهر مشهد 
سامان دهی و 

مستقر کرد

بــــــــرش

گزارشی از خدمات رسانی مواکب آستان قدس رضوی به روستاهای کم برخوردار  

مشارکت 20 میلیونی ©ازجادهکربالتاحاشیهمشهد
خادمیاران یزدی در طرح 

»نان مهربانی3«   
آســتان: خادمیاران رضوی اســتان یزد با 
مشــارکت 200 میلیون ریالی در طرح »نان 
مهربانــی 3«، نــان 8 هزار نفــر از نیازمندان 
استان را تأمین کردند. دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان یزد در نشست شورای معاونین 
ایــن مرکز، از مشــارکت 200 میلیون ریالی 
خادمیاران رضوی در طرح نان مهربانی در یک 
ماه گذشــته خبر داد و گفت: در این طرح با 
مشارکت بنیاد کرامت رضوی کارت های خرید 
نان به ارزش 4 میلیون و 500 هزار ریال تهیه 
و در اختیار خانواده های نیازمند قرار می گیرد 
تا بتوانند در بازه زمانی ســه ماهه مشــکل 
خرید نان خود را برطرف کنند. محمدحسین 
رحیمی نســب در این نشســت که در دفتر 
کانون های خدمت رضوی برگزار شــد، گفت: 
خادمیاران به منظور مشــارکت در تأمین نان 
خانواده های محروم می توانند کمک های نقدی 
خود را به این کانون اختصاص دهند و ما را در 

این امر خداپسندانه همراهی کنند.
وی ادامــه داد: با ابتــکار کانون های خدمت 
رضوی شهرستان یزد طرح حسینیه خانگی با 
نســیم رضوی در طول ماه های محرم و صفر 
توســط خادمیاران برگزار شــد که از برکات 
خاصی برخوردار بود.وی همچنین به برگزاری 
مراســم روز شهادت امام رضا)ع( در حسینیه 
بزرگ امیرچقماق اشاره و از خادمیاران فعال 

در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

توزیع 2هزار وعده غذای ©
متبرک رضوی در اصفهان 

آستان: مســئول کانون محله ای خادمیاران 
رضوی نورباران گفت: به مناســبت شهادت 
امام رضا)ع( 2هزار وعده غذای متبرک و 110 

بسته ارزاق بین نیازمندان توزیع شد.
ســعید ســروری زاده از طبخ و توزیع غذای 
متبــرک امام رضــا)ع( خبــر داد و گفت: به 
مناســبت شــهادت حضرت رضا)ع( 2هزار 
وعده غذای متبرک و 110بســته ارزاق بین 

خادمیاران و نیازمندان توزیع شد.
وی افزود: غــذای متبرک رضوی نیز همانند 
حــرم مطهــر به صــورت پخش ژتــون در 
خیریه هــا و اماکن مختلف در اصفهان توزیع 
شد.سروری زاده اشاره  کرد: خادمیاران کانون 
محله ای رضوی نوربــاران همچنین افزون بر 
2 هزار وعده غذای متبرک در ظهر و شــب 
شــهادت امام رئوف)ع( در مســجد نورباران 
اصفهان بین افرادی کــه دارای ژتون بودند، 
توزیع کردنــد.وی اضافه  کرد: کانون محله ای 
خادمیاران رضوی نورباران در این روزها عالوه 
بر توزیع غذای متبرک، 110 ســبد ارزاق نیز 
بین نیازمندانی که از قبل شناسایی شده بودند، 
توزیع کرد.وی در پایان گفت: طبخ  و بسته بندی 
این بسته ها و غذاهای متبرک با رعایت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی و توزیع آن با 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعی انجام شــد.

 همت جهادگران©
  در ساخت حسینیه

 »چاه غیاث« سرایان 
آســتان: گروه جهادی خادمیــاران رضوی 
شهرســتان ســرایان با همت بلنــد خود در 
ساخت حســینیه روستای عشــایری »چاه 
غیاث« همکاری کردند. یاسر دانایی فر، مسئول 
کانون اردوهای جهــادی کانون های خدمت 
رضوی خراســان جنوبی در این رابطه گفت: 
خدمت به مــردم و زدودن غبار غم و اندوه از 
دل و جان مردم این ســرزمین همواره شعار 
جهادگران رضوی است؛ جوانان جهادگری که 
در این دوره زمانی خدمت را بزرگ ترین افتخار 
می دانند.مســئول کانون اردوهــای جهادی 
کانون های خدمت رضوی خراســان جنوبی 
گفت: طبق هماهنگی به عمــل آمده، گروه 
جهادی خادمیاران امام رئوف)ع( شهرســتان 
سرایان برای کمک به ساخت حسینیه، راهی 
روســتای عشایری چاه غیاث سه قلعه شدند.
وی مدت این اردوی جهادی را سه روز اعالم 
کرد و افزود: در این مدت 50 نفرروز خادمیار 
رضوی شهرستان سرایان اقدام به دیوارچینی 
حســینیه به متراژ 150 مترمربع کردند تا 
مکانی مناســب برای مراســم های مذهبی 
شیفتگان به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
در این روســتای عشــایری فراهم شــود.

اجتماع دختران و زنان ©
عاشورایی در کرمان 

آستان: همزمان بــا روزهای پایانی ماه صفر 
ویژه برنامه اجتماع دختران و زنان عاشــورایی 

در مسجد امام حسین)ع( کرمان برگزار شد.
مریم الســادات طباطبایی، مــدرس حوزه و 
دانشــگاه و کارشناس مســائل حقوق زن در 
اســالم در این مراســم گفت: مجالس عزای 
سیدالشهدا)ع( برکات سرشاری به همراه دارد 
و محفلی که به نام اباعبداهلل)ع( باشد از زائران 

کربال محسوب می شوند.
طباطبایی با اشاره به نقشه شوم دشمنان اسالم 
گفت: گسترش و ترویج بی حجابی و بدحجابی 
اصلی ترین گزینه دشــمن است که پایه های 

ایمان و تقوای مسلمانان را فرو می ریزد.

سرزمین آفتتاب

خـــبر

جهش تولید

 چهارشنبه 30 مهر 1399  4 ربیع االول 1442 21اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9373

 آستان    در سومین روز از ماه ربیع االول و پس از دو ماه 
عزاداری، پرچم گنبد حرم مطهر رضوی تعویض شد.

صبح دیروز، 29 مهر، پس از دو ماه عزاداری، در سحرگاه سومین 
روز از ماه ربیع االول، پرچم ســیاه گنبد ملکوتی حرم حضرت 
ثامن الحجج)ع( تعویض و پرچم سبزرنگ آستان قدس رضوی 
مزین به آیه شــریفه »نصر من اهلل و فتح قریب« جایگزین آن 
شد. در این آیین، پرچم سیاه که به نشانه عزاداری اهل بیت)ع( 
و ادای احترام به ساحت مقدس امام حسین)ع( در ابتدای ماه 
محرم بر فراز گنبد حرم مطهر رضوی برافراشته شده بود، پس 
از 63 روز، با پرچم سبز رضوی تعویض شد. همچنین پس از دو 
ماه عزاداری، ساعت 8 صبح روز گذشته نقاره خانه حرم مطهر 

نیز فرارسیدن ماه ربیع را به مردم بشارت داد.
یادآوری می شــود پرچــم حرم مطهر رضوی در طول ســال 
به مناســبت های مذهبی، در اعیاد و ســالروز شــهادت ائمه 
معصومین)ع(، چندین بار تعویض می شود که بیشترین مدت 

سیاه پوشی آن در ماه های محرم و صفر است.

قاب رضوی

در سومین روز از ماه ربیع االول صورت گرفت

اهتزاز پرچم سبز بر فراز گنبد 
منور رضوی

 آستان   مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از توزیع 30 هزار 
طرح  در  کشور  سراسر  محرومان  ویژه  کمک معیشتی،  بسته 
»سفره مهربانی3« خبر داد.محمدحسین استادآقا اظهار کرد: از 
نیمه شعبان سال گذشته که مقام معظم رهبری فرمان رزمایش 
مواسات را اعالم کردند، آستان قدس رضوی برای کمک و حمایت 
از آسیب دیدگان کرونا در سه مرحله وارد خدمت شده است و در 
سراسر استان ها از طریق شبکه خادمیاری و کانون های خدمت 
رضوی این مهم را صورت می دهیم.مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
گفت: مرحله نخست »سفره مهربانی« در سه استان سیل زده 
سیستان  و بلوچستان، خوزستان و کرمان و »سفره مهربانی2« 
با ماه مبارک رمضان در همه استان های کشور اجرا  همزمان 
شد.استادآقا بیان کرد: »سفره مهربانی3« نیز پس از تأکید رهبر 
معظم انقالب بر تداوم رزمایش مواسات در حال اجراست و عمده 
کار مبتنی بر توزیع نان است. ان شاءاهلل با همت خادمیاران و 

نیکوکاران، تا اوایل زمستان این مرحله را دنبال می کنیم.

طرحملی»آقاحسابکردند«تداومدارد»
وی با اشاره به طرح ملی »آقا حساب کردند« نیز تأکید کرد: در 
این طرح، خادمیاران به فروشگاه های مناطق محروم در حاشیه 
شهرها و روستاها می  روند و بدهی افراد بی بضاعت را که توانایی 
پرداخت آن را ندارند تسویه می  کنند. این طرح از مشهد مقدس 

آغاز شده و اکنون در سایر استان ها در حال توسعه است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به مراسم اربعین امسال 
گفت: امسال 16 موکب که سال های گذشته در عراق به زائران 
اربعین خدمت می  کردند در 40 منطقه حاشیه شهر مشهد به 
خدمت رسانی، پذیرایی و کارهای عمرانی و درمانی مشغول اند. 
همچنین در شهر مهران که هر سال میزبان زائران اربعین بود، 
خادمان و خادمیاران رضوی حضور یافتند و بسته های غذایی 
و غذای گرم توزیع کردند. در استان های دیگر نیز با هماهنگی 
مواکب خدمت رضوی، اقدام هــای عمرانی و خدماتی صورت 
گرفته است.استادآقا با اشــاره به توزیع غذای گرم در حاشیه 
شهر مشهد افزود: »سفره مهربانی3« نیز در این مناطق در حال 
اجراست. براساس آن، 30 هزار بسته معیشتی از سوی خادمان 
بارگاه منور رضوی با مشــارکت آستان قدس تأمین و در بین 
محرومان توزیع شده است. همچنین بیش از 200 هزار وعده 

غذای گرم در مناطق محروم شهر مشهد توزیع شد.

بستههایتحصیلیدرحالبستهبندیوتوزیعاست»
وی با اشاره به اقدام ها و اولویت های بنیاد کرامت رضوی اظهار 
کرد: بنیاد کرامت یک سازمان اجتماعی است که از 15 اسفند 
ســال گذشته کارش را در حوزه مبارزه با آثار ویروس کرونا به 
صورت جدی آغاز و تاکنون حدود 190 هزار وعده غذا در بین 

کادر درمان توزیع کرده اســت. در همین راستا 80 هزار بسته 
متبرک حرم نیز برای کادر درمان و بیش از 700 هزار بســته 
غذایی بین محرومان سراسر کشور توزیع شده است.  بسته  های 
تحصیلی نیز هنوز در حال بسته بندی و توزیع است و امر درمان 

با کمک کانون خادمیاری و سالمت انجام می شود.
استادآقا گفت: در حوزه خانواده نیز امور مفصلی صورت داده ایم 
و برای 18هزار زوج که جزو خانواده  شــهدای خراسان رضوی 

هستند سه سال برنامه آموزشی داریم.
وی بیان کــرد: مهم ترین اقدامی که در پیــش داریم ارتقای 
شبکه خادمیاری و کانون های خدمت است. 116 هزار خادمیار 
گزینش  شده داریم که پس از ارتقا باید این عزیزان را در حدود 
19 موضوع تخصصی به کار بگیریم تا مجموعه خدمت بر اساس 
ایده اولیه خادمیاری در کل کشور توسعه یابد و زائران نه  تنها 
در حرم مطهر بلکه در سراســر کشور از خدمات آستان قدس 

رضوی بهره مند شوند.

خبر

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در تشریح طرح »سفره مهربانی« گفت

توزیع 30هزار بسته معیشتی ویژه محرومان سراسر کشور
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 پاسخ خسروپناه به عبدالکریم سروش   اندیشه: حجت االسالم خسروپناه در یادداشتی به دیدگاه های عبدالکریم سروش در مورد جمهوری اسالمی ایران پاسخ داد و نوشت: آیا این همه جنایت  نسبت به 
سیاه پوستان و مردم مظلوم در آمریکا، اروپا، آفریقا، افغانستان، عراق، لیبی و غیره را سروش نمی بیند؟ آیا این همه خرید و فروش اسلحه و بمب های شیمیایی و کشتار جمعی و قتل عام انسان های بی گناه در دولت های 

سکوالر را نمی بیند یا اینکه این ها را مصداقی از ایمان و تعهد و عشق به انسان ها می داند؟ پس چرا این همه سکوت؟ از چه هراس دارد؟ آیا می ترسد از واشنگتن اخراجش کنند؟

نقش کارخانه های بزرگ در گسترش فقر©
اندیشه: هومن کاسبی، مترجم آثار کروپتکین که به تازگی کتاب »مزارع، کارخانه ها 
و کارگاه ها: ترکیب صنعت با زارعت و کار فکری با کار یدی« این نویسنده را ترجمه 
کرده در خصوص این اثر گفت: ما مدیون کروپتکین هستیم که با نقد مسئله تقسیم 
کار، اثبات کرد پیوند بین زراعت و صنعت برای رســیدن به اقتصادی انسانی ضروری 
است. تقسیم کار و شکل گیری کارخانجات صنعتی بزرگ تنها به گسترش فقر دامن 

زده است.
وی افــزود: کروپتکین مبنای خود را در این کتاب بر نقد دو گزاره یا دو اصل اقتصاد 
سیاســی زمانه خودش گذاشته است که نخســتین آن نقد تقسیم کار است. یعنی 
این دیدگاه در کتاب آدام اســمیت که ثروت ملل با تقسیم کار فزاینده ممکن شده 
و اقتصاددانان مسئله »تقسیم« را مدینه فاضله خودشان می گیرند، مورد نقد کروپتکین 
است. این مسئله تقسیم به مبنای تخصصی شدن و جزئی شدن هرچه بیشتر است. 
دومین گزاره مورد نقد کروپتکین اقتصاد مالتوس اســت که بر مبنای آن، نرخ رشد 
جمعیت با نرخ رشــد اقتصادی تناسب ندارد و در واقع ما منابع الزم برای تغذیه این 
جمعیت رو به رشد را نداریم. کروپتکین در بخش اعظم کتاب، مبنا را به طور مشخص 
بر نقد این دو مؤلفه می گذارد و از این طریق کل نظام اقتصادی سرمایه داری را آماج 

حمله قرار می دهد که همان طور که اشاره شد بر مبنای تقسیم کار بنا شده است.
کاسبی در ادامه عنوان کرد: کروپتکین مبنا را بر نقد دفاع بی امان از تقسیم کار هرچه 
بیشتر می گذارد. آدام اسمیت و به تبع او اقتصاددانان دیگر می گویند »ثروت ملل« - که 
ترم خود آدام اسمیت است - از طریق همین تخصصی شدن و تقسیم به وجود آمده 
است. اما کروپتکین به درستی معتقد است این ثروت تنها برای عده معدودی به وجود 
آمده است. به عبارتی همان چیزی که از آن به عنوان ثروت ملل یاد می کنیم در اصل 
ثروت طبقه حاکم است و این فرایند برای کارگران چیزی جز فقر و از خود بیگانگی به 
ارمغان نیاورده است، چرا که اوالً بین شهر و روستا این تقسیم را داریم و بعد در خود 
شــهر کار آن قدر ریز می شود که یک کارگر مثالً کل عمر خود را مشغول تولید پین 
هجدهم از فالن وسیله است.این مترجم تصریح کرد: کروپتکین دقیقاً بر خالف ادعای 
اقتصاددانان، حتی اقتصاددانان مارکسیست- که همیشه ادعا می کنند اقتصاد دارد به 
سمت کارخانه های بزرگ می رود و کسب و کار خرد و کارگاه های تولیدی کوچک و 
صنعتگری رو به افول یا چیزی ارتجاعی مربوط به گذشته هستند که قرار است رو به 
زوال بروند و با توسعه باالی نیروهای مولد هیچ نسبتی ندارند- اثبات می کند این روند 

دقیقاً برعکس است و مشاهدات تجربی این برعکس بودن را نشان می دهند.
وی افزود: کروپتکین در همان دوره خود به مطالعه فرانسه و انگلستان می پردازد. به باور 
او درست است که کارخانه های بزرگی مانند کشتی سازی یا برخی دیگر از شاخه های 
تولید هستند که به فضای بزرگی نیاز دارند، اما سایر شاخه ها عمدتاً از کارگاه های خرد 
تشکیل شــده اند که مثالً حدود پنج نفر در آن ها کار می کنند. به باور کروپتکین این 
کارگاه های خرد نه تنها رو به افول نیستند بلکه تعدادشان روز به روز در حال افزایش 
اســت و اصالً همین کارگاه ها موتور محرکه نوآوری در اقتصاد هســتند و محصوالت 
جدید را به وجود می آورند. هومن کاســبی در ادامه تأکید کرد: زمانی هم که کارخانه 
بزرگی در مراحل توسعه باالتر شاخه خاص به وجود می آید گرد آن کارگاه های فرعی نیز 
تأسیس می شوند که آن کارخانه را تأمین می کنند و همان کارگاه ها مدام به شغل های 
بیشتری دامن می زنند. در نتیجه نه تنها این کارگاه های خرد رو به افول نیستند بلکه 

اتفاقاً کامالً برعکس، موتور محرکه توسعه اقتصادی به 
حســاب می آیند و همواره وجود داشته اند و هنوز 
هم هستند. وقتی می بینیم تولید به آسیای جنوب 
شرقی برون سپاری می شــود، چه معنایی دارد؟ 
یعنی بخشــی از تولید برای کارخانه های بزرگ 
است و بخش اعظم تولید را کارگاه های خرد انجام 
می دهند.وی در پاسخ به این پرسش که این دفاع 
از کسب و کارهای تولیدی خرد نوعی بازگشت به 
گذشته نیست، عنوان کرد: مسئله این نیست که 
صنعتگری و تولید خرد در قرون وســطا آرمانی 
نشــان داده شــود. بحث اینجاست که صنعت و 
کارگاه های تولیدی را می توان با زراعت پیوند داد. 
یعنی می شود تفکیک بین شهر و روستا را برداشت 
و در روستاها هم تولید به صورت خرد انجام شود.

 اندیشه/ فاطمی نژاد، نقوی  به نظر می رسد 
اشکال اساسی که در نسبت میان متفکرین ما 
و سکوالریسم وجود دارد خوانش فلسفی  از این 
پدیده اســت که به درســتی در سطح جامعه 
تبیین نشــده اســت. ما در گفت وگــو با دکتر 
محمدمسعود ســعیدی، دانش آموخته دکترای 
تخصصــی جامعه شناســی اقتصاد و توســعه 
 از دانشــگاه فردوســی، دانش آموخته سطح و 
درس خارج در حوزه علمیه مشــهد و نویسنده 
کتاب »تبیین نظری ســکوالر شدن در جامعه 
ایران معاصر« ســعی کرده ایم دست روی این 
نقطه بگذاریم و با دقت روی تعریف این پدیده، 
راه جلوگیری از فرایند ســکوالر شدن را مورد 
واکاوی قرار دهیــم. حاصل این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.

باید    آن  اهمیــت  در  کــه  موضوعی 
با  سکوالریسم  نســبت  گفت،  ســخن 
ماســت؛ عده ای معتقدند آنچه در مورد 
سکوالریســم در غرب اتفاق افتاده قابل 
تطبیق و شبیه سازی با آنچه ما درگیرش 
هستیم نیست و اصاًل سکوالر شدن غرب 
با ما ارتباطی ندارد، شما با این نگاه موافق 

هستید؟
خیر، موافق نیســتم. بهتر است سکوالر شدن 
نگوییم چرا که بین سکوالریســم و ســکوالر 
شدن تفاوت وجود دارد. سکوالریسم یک ایده 
و مکتب فکری اســت که می خواهد دین را از 
سایر عرصه های اجتماعی یا حتی از عرصه های 
فردی بر حسب نوع تفکرشان جدا کند. بنابراین 
سکوالریســم یک نوع تفکر اســت اما سکوالر 
شــدن یک فرایند. حال ایــن فرایند در غرب 
اتفاق افتاده اســت اما آیا در اینجا نیز می تواند 
اتفاق بیفتد؟ بنده در پاســخ به همان نقد آقای 
شجاعی زند )ایشــان می گویند سکوالرشدنی 
که در غرب اتفاق افتاده در ایران و در اســالم 
رخ نمی دهــد( گفتم این اتفــاق می تواند رخ 
دهد، فقــط آموزه های دینی ممکن اســت در 
چگونگی یا زود یا دیــر بودن این فرایند نقش 
داشته باشــند، ولی این گونه نیست که بگوییم 
آموزه های دینی جلو سکوالر شدن را می گیرد؛ 

چرا که آموزه های دینی به صورت مســتقیم به 
این مسئله ربطی ندارند بلکه آنچه با این فرایند 
ارتباط دارد، رفتار مردم )نســبت به آموزه های 
دینی و نســبت به فعالیت های بیرونی شــان( 
است. اگر آموزه های دینی بخواهد جلو سکوالر 
شــدن را بگیرد، خب کسی که به این آموزه ها 
اعتقادی ندارد، ســکوالر می شود؛ بنابراین این 

ربط مستقیمی به آموزه ها ندارد. 

به    مردم  که  اســت  رفتار چگونه  این 
سمت سکوالر شدن می روند؟

فرایندهایــی در جوامــع وجــود دارد کــه 
فرایندهای بســیار کالن هســتند، مثل رشد 
فردگرایی، رشــد تکثر و تنوع اجتماعی، مثل 
بخش بخش شــدن زندگی و مشــابه این ها؛ 
این فرایند ها و روندهای کلی )روند به معنای 
جریان اجتماعی است، بدون اینکه ما بتوانیم 
در آن تأثیرگذار باشیم( خودش عمل می کند. 
چگونه؟ با همین رفتارهای ما. ما قصدی برای 
شــکل گرفتن این روند نداریم ولی عماًل این 
تغییــرات در رفتار و کردارهای ما بر حســب 
شــرایط اجتماعی صورت می گیــرد. به این ها 
روندهای اجتماعی می گوییم. برخی روندهای 
اجتماعــی در حــال شــکل گیری اســت که 
مهم ترین آن هــا همین تنوع و تکثر اجتماعی 

است. جوامع سابق یکدست بودند ولی جوامع 
امروزی یکدســت نیســتند و ایــن حجم از 
ارتباطــات میان جوامع، فرایند تنوع و تکثر را 
ناگزیر می کند. این تنوع و تکثر تأثیرات روانی و 
 اجتماعی بسیاری روی رفتار انسان ها و ایده آل

آن ها و نوع تفکر و معرفت شناختی شــان -که 
چه چیزی را درســت و چه چیــزی را باطل 
بدانند- می گذارد ولو اینکه هیچ تهاجمی هم 
نباشد. حال اگر تهاجم فرهنگی نیز باشد تأثیر 
بیشتر خواهد شد. اما صرف زیاد شدن تنوع و 
تکثر اثرات بســیار زیادی در برداشت انسان ها 
و رفتار آن ها و اینکــه چگونه دین را بفهمند 
و بــه آن عمل کنند و ادیــان دیگر را ببینند، 
دارد و نسبی گرایی اجتماعی بسیار بزرگی -نه 
لزوماً نسبی گرایی فلسفی- در رفتارها به وجود 
می آید که این ها همه سبب می شود باورآدم ها 
نسبت به ایده های دینی خودشان که اجتماع 
بــه آن ها الزام داشــته، کمرنگ تر شــود. این 
مســئله به سکوالر شدن به هر ترتیب-حداقل 
نســبت به آن قرائت رســمی از دین- کمک 
می کند. مســلماً به خاطر همین روندهایی که 
عرض کردم، سکوالر شــدن نسبت به قرائت 
رســمی دین اتفاق می افتد، اما سکوالر شدن 
کلی بــه معنای بی دینی محــل ایراد و حرف 

است. 

پس ما با این پرســش   
روبه رو می شویم که مدرنیته 
وارد  که  کشــوری  هر  در 
شود، خواه ناخواه آن کشور 
به سمت سکوالریسم سوق 

پیدا می کند؟
نه لزوماً.

در    که شــما  نکته ای  از 
کتاب بیان می کنید این گونه 
برداشت می شــود اگر ما با 
مدرنیزاســیون  روند  یک 
روبه رو شــویم خواه ناخواه 
شدن  ســکوالر  سمت  به 
می رویم و این سکوالر شدن 
نیز شبیه آن سکوالر شدنی 
است که در غرب بوده است.

همیــن روندهــای مدرنیته ای 
که شما می گویید و من عرض 

کردم -البته همه شــان لزومــاً به مدرنیته ربط 
ندارد- نســبت به قرائت رسمی اتفاق می افتد. 
این گونه نیســت که وقتی اعتقاد و عمل مردم 
نســبت به برخی چیزها کمرنگ شد کاًل ضد 
دین یا بی دین می شــوند یا به طرف قرائت های 
دیگری از دین حرکت می کنند که متناسب با 
مدرنیته و جهان مدرن اســت؛ این موارد محل 

بحث است.

به لحاظ فلسفی نمی توانیم    ما  نظر،  به 
بیــن سکوالریســم، سکوالرشــدن و 
سکوالریزاسیون تمایز ایجاد کنیم و هنوز 
در تعریف فلسفی از این ها مشکل داریم. 
آیا با چنین فهم ناقصی می توانیم نسبت 
میان خودمان و سکوالریســم را درست 
تعریف و ادعا کنیم جامعه ســکوالر شده 

است؟
من ایــن تعاریف را در کتابــم آورده  و گفته ام  
سکوالرشدن در ســطح دین، فرد و اجتماعی 
به چه معناســت. خیلی ها در تشخیص این ها 
با یکدیگر دچار اشتباه می شوند؛ یعنی سکوالر 
شــدن دین را با سکوالر شــدن فرد و سکوالر 

شــدن فرد را با جامعه اشتباه 
می گیرند.

امر    می توانیم  مــا  آیا 
عرفی و امر سکوالر را نیز 
از هم متمایز کنیم؟ برخی 
امر  می گویند  متفکــران 
متفاوت  سکوالر  با  عرفی 
است و مثاًل در مسیر توسعه 
می توان با چیزهایی روبه رو 
شــد که امر عرفی است و 
آن ها  به  می تواند  انســان 
تن بدهد ولی شما در کتاب 
گفته بودید بحث تکنولوژی 
که می آید این، انســان را 

سکوالر می کند. 
من بین ایــن دو تمایزی قائل 
نشدم و کلمه عرفی را اصاًل در 
این کتاب استفاده نکرده ام. من 
نمی دانم منظور این ها از عرفی چیســت شاید 

منظورشان عرصه مباحات است. 

آیا راهی برای جلوگیری از روند سکوالر   
شدن وجود دارد؟ 

همان توصیه هایی کــه در فصل چهارم کتاب 
کرده ام به همین منظور اســت. این توصیه ها  
می تواند روند سکوالرشــدن نسبت به قرائت 
رســمی از دین را کند تر کند. من لزوماً اعتقاد 
ندارم سکوالر شــدن حتمی است چون مردم 
در آینده و همــواره به دین به عنوان یک نیاز 
اساسی برای انســان احتیاج دارند. من اعتقاد 
دارم دین یک نیاز اساسی را در انسان ها پاسخ 
می دهد زیرا این گونه نیســت که انسان بتواند 
خیلــی از نقاط را با عقل و یقین خود بپیماید 
و خیلی از جاها وابســته به امید و احســاس 
است. همین خأل امید و احساسی که انسان ها 
دارنــد، دین، آن را پر می کند. آن امید را دین 
به انســان ها می دهد. بنابرایــن دین یک نیاز 
اساســی برای انسان هاســت که من معتقد به 
از بین رفتن آن نیســتم بلکه شکل آن عوض 

می شود.

دکتر محمدمسعود سعیدی در گفت وگو با قدس:

بی توجهی برخی به دین به معنای سکوالر شدن آن ها نیست

من لزوماً اعتقاد 
ندارم سکوالر 
شدن حتمی است 
چون مردم همواره 
به دین به عنوان 
یک نیاز اساسی 
 برای انسان 
احتیاج دارند

بــــــــرش
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 30 مهر 1399  4 ربیع االول 1442 21اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9373

معرفی کتاب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025902(

آگهی تغییرات شرکت پیمایش آسانبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14751 و شناسه ملی 10380303825

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 
امامی  بازرس اصلی و آقای منصور دوازده  به عنوان  به شماره ملی 0942867750  انتخاب شد. آقای رضا دوزنده خراسانی  آگهی های شرکت 
به شماره ملی 1289499950 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 1.خانم ریحانه رضایی یزدی نژاد به شماره ملی 
0944760406 به سمت رئیس هیئت مدیره 2. آقای رسول رضایی یزدی نژاد به شماره ملی 0921911701 به سمت نایب رئیس 3. آقای کاظم 
رضایی یزدی نژاد به شماره ملی 0940489686 به سمت مدیر عامل 4.خانم فاطمه وجداندار به شماره ملی 0938640828 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء آقای کاظم رضایی یزدی نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 

می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026447(

آگهی تغییرات شرکت شهاب سیم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16242 و شناسه ملی 10380318518 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسین اسمعیل زاده 
طبسی شماره ملی 0941781811 و خانم اعظم مرجوعی ایرانی به شماره ملی1370708548 و آقای امید اسماعیل زاده طبسی شماره 
ملی0922627193 وآقای علی رضااسمعیل زاده طبسی شماره ملی0940052784 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند - بازرس اصلی آقای فرامرزخسروی به شماره ملی 0680300041 و بازرس علی البدل خانم مریم زارعین عنبران 
به شماره ملی 0933755708 برای مدت یکسال مالی تعیین شدند - روزنامه صاحب قلم جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت 

تعیین شد .
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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1025941(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48121 و شناسه ملی 10380645347 

 : یافت  تغییر  ذیل  شرح  به  شرکت  اساسنامه   5 ماده  ذیل   1 تبصره   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,22 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
محدودیت های ترکیب سهامداران عبارت است از: 25 تا 49 درصد دانشگاه فردوسی مشهد و 51 تا 75 درصد اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی. حداکثر سهام 
قابل پذیرش برای هر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به تعداد متقاضیان و تاثیرگذاری آنها در شرکت، 20 درصد می باشد. اعضای هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد در خرید سهام شرکت اولویت دارند. حداکثر سهام قابل پذیرش برای هر یک از اشخاص غیر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 10 
درصد و مجموعًا برای اشخاص غیر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 20 درصد سهام شرکت می باشد )به استثناء شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی مشهد(. 
اشخاص غیر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بایستی به تشخیص هیئت مدیره از افراد صاحب تخصص و موثر در موضوع فعالیت شرکت باشند. با توجه به 
اینکه اکثریت سهامداران شرکت پیشگامان فردوسی مشهد به شماره ثبت 68732 از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند، این شرکت محدودیتی در 

پذیرش سهام نخواهد داشت  .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026453(

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

نامه شماره 2,100774مورخ 1398,9,17اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان  برابر  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,24 و 
مشهد آقای محمدرضا رفیعی به شماره ملی0942642414 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان بلوچ قرائی به شماره ملی0944838200 بسمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هژبر سنجری باجگیران به شماره ملی0860189961 بسمت منشی هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه 
قراداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای هژبر سنجری باجگیران مدیرعامل و متغیر 
آقای محمدرضا رفیعی به عنوان رئیس هیئت مدیره یا آقای پیمان بلوچ قرایی به عنوان نائب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی 

نامه ها با امضای آقای هژبر سنجری باجگیران به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026532(

آگهی تغییرات شرکت شاندیز بذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8152 و شناسه ملی 10380239336 

هیئت  رئیس  سمت  به  شاندیز  پورطاحونچی  حسن  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,19 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
3-آقای مهدی فرجی شاندیز  2- آقای مهدی فاضل شاندیز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ک.م 0939344866  مدیره ک.م 0934921326 
به سمت عضو هیئت مدیره ک.م 0934939306 4- آقای حسین اسالمی شاندیز به سمت عضو هیئت مدیره ک.م 0934939551 5- آقای رسول 
پورطاحونچی شاندیز به سمت عضو هیئت مدیره ک.م 0934896267 6- آقای علی اکبر برومند محمودآبادی به سمت عضو هیئت مدیره ک.م 
0937614726 7- آقای محمد فرجی شاندیز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ک.م 0934928185 برای مدت دوسال تعیین گردید. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار , تعهدآور , رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026451(

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,23 و برابر نامه شماره 2,100774مورخ 1398,9,17اداره 
رفیعی  محمدرضا  -آقایان   . رسید  تصویب  به   97 تا   89 های  سال  مالی  های  صورت  مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  ،کارو  تعاون 
0942642414 پیمان بلوچ قرائی 0944838200 هژبر سنجری باجگیران 0860189961 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان 
مهدی کریمی نژاد سرابی 0937967637 مهدی معافی 0944715192 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب شد. رضا غضنفری شجاع 0937782637 ریحانه پورسعیدی 1270969412 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026536(

آگهی تغییرات شرکت شاندیز بذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8152 و شناسه ملی 10380239336 

آقای   -2  0934921326 ک.م  شاندیز  پورطاحونچی  حسن  آقای   -1  .  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,19 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
5- آقای مهدی  حسین اسالمی شاندیزک.م 0934939551 3- آقای محمد فرجی شاندیز ک.م 0934928185 4- آقای مهدی فرجی شاندیزک.م 0934939306 
فاضل شاندیز ک.م 0939344866 6- آقای محمد رسول پورطاحونچی شاندیزک.م 0934896267 7- آقای علی اکبر برومند محمود آبادی ک.م 0937614726 
9-آقای میالد فاضل شاندیز ک.م 0945253745 بعنوان  بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای دوسال و آقایان 8- آقای حسین میرشاهی ک.م 0053343395 
بازرس اصلی 2- آقای محمدرضا  بعنوان  انتخاب شدند. 1- آقای حسین شفقتی شاندیزک.م 0939590891  برای مدت دوسال  البدل هیئت مدیره  اعضای علی 
نظری ک.م 08592299564 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماد سوران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29627 

و شناسه ملی 10380448765

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,06,08 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید وحید 
احمدی کارگر به شماره ملی 0943363969 به 
عنوان بازرس اصلی ، آقای آرین سمیع زاده 
به   0944684025 ملی  شماره  به  مشهدی 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد)1025876(
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گیتی  گوال  پارت  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34115 

و شناسه ملی 10380493200 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,27 مورخ 
کدملی  با  کاجو  امیرآقائی  آقای   : شد 
0073092843 به سمت بازرس اصلی و خانم 
سیده روشا زمانی با کدملی 0941692280 به 
سال  برای  شرکت  البدل  علی  بازرس  سمت 

مالی 1399 انتخاب گردیدند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1025948(
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آرمان  داروسازی  شرکت  تغییرات  آگهی 
دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015 

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات    1399,06,15 مورخ    العاده  
ماده  ماده  رعایت  با   -  1 شد:  اتخاذ  ذیل 
مبلغ  از  قانون تجارت سرمایه شرکت   141
 410 سهم   100 به  منقسم  ریال  میلیارد   41
ریال  میلیارد   1 مبلغ  به  ریالی  میلیون 
منقسم به 100 سهم 10 میلیون ریالی کاهش 

یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1026506(
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آگهی تغییرات شرکت بهره وری انرژی دشت 
خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

38351 و شناسه ملی 10380540502 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,05,20 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی 
فراز مشاور دیلمی پور ثبت 3491 شناسه ملی 
10100218400 به سمت بازرس اصلی وآقای 
محمدجواد صادقی به کدملی 0938752588 
برای  شرکت  البدل  علی  بازرس  سمت  به 
یکسال مالی تعیین گردیدند . صورتهای مالی 

سال 98 مورد تصویب قرارگرفت. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026533(
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دامداران  کشاورزی  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره  به  تعاونی  شرکت  شادیاخ  بهشیران 
ثبت 172 و شناسه ملی 10380030884 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
نامه شماره  العاده مورخ 1398,05,03 و  فوق 
کل  اداره  معاونت   1399,04,30 مورخ   3276
و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
های آگهی  درج  جهت  قدس  کثیراالنتشار 

سال  مالی  صورتهای   - شد.  تعیین  شرکت   
1397 تصویب شد  .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان 

)1025955(
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آگهی اصالحی پیروآگهی
 شماره مکانیزه

 139930406191000240 
و صنعت  درخصوص شرکت کشت 
سهامی  شرکت  خراسان  سرچین 
خاص به شماره ثبت 605 و شناسه 
ملی 10380294888 در سطر سوم 
شناسه  به  تکسا  قدر  فدک  شرکت 
است  صحیح   10380582517 ملی 

که بدین وسیله اصالح می گردد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران 

)1025994(
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5روزنامـه صبـح ایـران

در تطبیق سیره عترت با شرایط زمان خودمان باید دقت به خرج دهیم تسنیم: حجت االسالم علیرضا پیروزمند، با بیان اینکه وقتی می خواهیم سیره عترت را با شرایط زمان خودمان تطبیق دهیم، باید 
دقت به خرج داده و شرایط زمان را بسنجیم، گفت: آن بزرگواران هیچ گاه پرچم مبارزه را زمین نگذاشتند؛ منتها شکل این مبارزه متناسب با شرایط هر دوران، متفاوت بود؛ یک بار در قالب آنچه به نام صلح امام 

حسن)ع( است، اتفاق می افتد و یک بار هم در قالب قیامی که امام حسین)ع( انجام می دهند. حتی امیرالمؤمنین)ع( هم با پذیرش حکمیت و با آن نوع موضع گیری، نظام اسالمی را حفظ کردند.

نقدی بر دیدگاه تفکیک امامت و خالفت در قداست©
بــه تازگی در فضای مجازی نکاتی در رابطه با قدســی نبودن خالفت و تفکیک آن 
از امامت از ســوی دکتر محقق داماد انتشــار یافته که در ادامه به نقد این دیدگاه 

می پردازیم:
در متن منتشره، ایشان می گوید: »صلح امام حسن)ع( یک پیام دیگر هم دارد؛ اینکه 
ایشان با چه کسی صلح می کند؛ همه می دانند که معاویه ستمگر و ظالم است. این 
مسئله یک پیام دارد من معتقدم ما باید در شیعه خالفت را از امامت جدا کنیم؛ امامت 
امری قدسی و متصل به خداوند است و خداوند امام را مشخص می کند. جنبه امور 

دنیوی انسان ها هم با بیعت و شوراست و شیعه برای خالفت تقدس قائل نیست«.
به نظر نگارنده هم خود این دیدگاه و هم استداللی که ایشان بر این دعوا ارائه می کند 

هر دو ناتمام و ناپذیرفتنی است.
الف. استدالل ایشــان ناپذیرفتنی است چون بیان ایشــان این است که چون امام 
حسن)ع( خالفت را به معاویه که شخص ظالمی بود واگذار کرد پس این نشان می دهد 
خالفت که برای امور دنیایی مردم اســت تقدسی ندارد؛ و گرنه امام آن را به شخص 

ظالمی مثل معاویه واگذار نمی کرد.
این استدالل هم پاسخ نقضی دارد و هم پاسخ حلّی؛ پاسخ نقضی صلح حدیبیه است 
توسط پیامبر)ص(؛ پیامبر)ص( با برقراری صلح حدیبیه بین خود و مشرکان پیمان 
عدم تعرض بست و این بدین معنی است که پیامبر مشرکان را در منطقه خودشان 
آزاد گذاشت که به شرکشان ادامه دهند؛ آیا صرف آزاد گذاشتن مشرکان برای ادامه 
کارهای مشــرکانه معنی اش این است که توحید امر قدسی نیست؟! مسلماً چنین 
برداشتی درست نیست؛ پس در صلح امام حسن)ع( هم چنین برداشتی درست نیست.
جواب حلّی این اســت که فرق اســت بین واگذاری خالفت به معاویه در شــرایط 
اضطراری و عدم قدرت و واگذاری آن در شرایط عادی؛ روشن است از صورت اول که 
شرایط اضطرار و خارج از توان امام بوده نمی توان نتیجه گرفت که واگذاری خالفت به 

ظالم، بدین معنی است که مسئله خالفت از نظر دین قداستی ندارد.
ب. دلیل دیگری که بطالن نظر جناب آقای محقق داماد را روشن می کند این است 
که قرآن به مدیریت پیامبر)ص( نسبت به امور دنیوی مردم تقدس می دهد تا جایی 
که خداوند کسانی را که مدیریت دنیوی پیامبر)ص( را در مشاجرات بین خود نپذیرند 
از دایره ایمان خارج می داند؛ زیرا درباره آن ها در آیه 65 سوره نساء چنین گوید: »به 
پروردگارت قسم؛ مردم ایمان نخواهند داشت مگر اینکه در مشاجرات خود حکمیت تو 
را بپذیرند و تسلیم محض تو باشند«؛ روشن است مشاجرات مردم عمدتاً به کارهای 
دنیوی آنان ارتباط دارد اما با این حال طبق مفاد این آیه؛ خداوند این مدیریت دنیوی 
را چنان تقدس می دهد که بدون پذیرش آن، ایمان منتفی است، یعنی خدا کسانی 
را که حکمیت دنیوی پیامبر را قبول نکنند مؤمن نمی داند؛ حال طبق دیدگاه جناب 
محقق داماد نفی چنین حکمیتی نباید مشکلی برای ایمان مردم داشته باشد چون 

این مربوط به کار دنیوی است و نباید تقدس دینی داشته باشد.
روشن اســت چنین مدیریتی در دوره امام حسن)ع( و سایر ائمه)ع( به آن حضرات 
منتقل شــده اســت و در دوره غیبت، طبق والیت فقیه به حاکمان مشروع دینی 
می رسد؛ بنابراین مدیریت ائمه)ع( و حاکمان کارشناس دینی هم، همان تقدسی دارد 
که برای مدیریت پیامبر)ص( بود )گرچه با اختالف مرتبه(؛ بنابراین بر فرض که حوزه 
عملکرد خالفت امور دنیوی باشد اما این ادعا که خالفت چون به امور دنیوی تعلق دارد 

تقدس ندارد ادعای باطلی است.
ج. بنا بر منطق توحیدی قرآن، فرمانروایی و حاکمیت حق مخصوص خداوند است، 
زیرا قرآن می فرماید: حاکمیت، جز برای خداوند نیست )یوسف/ 40(؛ و نیز می فرماید: 
خداوند در فرمانروایی شــریک ندارد )فرقــان/ 2(؛ بنابراین هر نوع حاکمیتی چه در 
امور دنیایی و چه در امور اخروی باید در نهایت به حاکمیت خدا برســد و به نیابت 
از حاکمیت خدا باشد؛ و گرنه نوعی شرک خواهد بود؛ و در این صورت هر حاکمیت 
مشــروعی به دلیل اینکه به نیابت از حاکمیت خداســت تقدس خواهد داشت؛ بله 

حاکمیت نامشروع به دلیل مشرکانه بودن آن تقدسی ندارد.
پس روشن شد که واگذاری تحمیلی حکومت به معاویه توسط امام حسن)ع( هرگز 
چنین پیامی ندارد که خالفت باید از امامت جدا شده و باید خالفت ائمه)ع( و نایبان 
بر حق آنان را فاقد قداست، اعتبار و ارزش دینی دانست بلکه خالفت حاکمان مشروع، 
بر فرض که مربوط به حوزه امور دنیوی باشد؛ چون به نیابت از حاکمیت خداست مثل 

امامت تقدس دارد.

معارف: روز گذشته اختتامیه همایش »کرونا و زندگی مؤمنانه« 
به صورت مجازی برگزار شــد. آیت اهلل اعرافــی، مدیر حوزه های 
علمیه کشور در این همایش مجازی گفت: کرونا تلنگر و بیدارباش 
بزرگی برای جامعه بشری بود که شاید کمتر حادثه ای در این ابعاد 
سابقه داشته باشد و این حجم و دامنه گسترده این بالی عمومی 
و جهان گیر، بشر را با پرسش های نو و شرایط جدید مواجه کرده 
و همه این ها نیازمند تدبیر و مواجهه عالمانه و اندیشمندانه است. 
این بال از یک سو تهدیدهای بزرگی را شامل جامعه بشری کرد و از 
سوی دیگر در دل آن فرصت های بالقوه ای است که می توان با تدبیر 

و برنامه ریزی به آن دست یافت و آن را به فعلیت رساند.
وی افزود: تأثیر کرونا بر معیشــت و نظــام اقتصادی همه عالم را 
درگیر خود کرده اســت. همه دنیا با شــوک های اقتصادی کرونا 
مواجه شــدند که نظامات اقتصادی از جمله کار، خدمات، توزیع 
و... را با چالش های جدید مواجه کرد. نظام اجتماعی و پیوندهای 
اجتماعی نیز با تهدیدهای جدی از سوی کرونا مواجه شده است. 
همچنین ممکن است ضمن تأثیرپذیری نظامات اجتماعی از کرونا 
پیوندهای علمی و همچنین مقوالت و پیوندهای دینی و ایمانی نیز 
دچار چالش شوند. این آسیب ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، علمی، 
فرهنگی و... نمایان است. از همه مهم تر، تأثیرهای روحی، شخصیتی 
و درونی اســت که این پدیده روی بشر به جای گذاشته که اگر به 

خوبی درمان نشود تأثیرهای مخربی بر جای می گذارد.
آیت اهلل اعرافی بیان کرد: بازتابی که این بیماری می تواند در روان 
بیماران بگذارد و موجب آسیب ها شود پایه آسیب های دیگر است. 
همچنین اگر جهان درون ما در مواجهه با این قصه آسیب ببیند این 
آسیب درونی می تواند عرصه های دیگر را نیز درگیر کند. ]بنابراین[ 
اگر عالم درون انسانی به درستی مدیریت شود و درمان خوبی انجام 
شود آسیب های دیگر به راحتی قابل عالج است. در اینجاست که به 
مقوله صبوری، مقاومت و تاب آوری می رسیم. آنچه می تواند انسان ها 
را در جایــگاه متعالی قرار دهد و آن ها را از اســترس ها و تزلزل ها 
صیانت کند، جهان درون منسجم و سامان یافته است. انسانی که 
درون و جهان بینی ســامان یافته دارد و بر خویشتن سیطره دارد 
هم می تواند مشــکالت فردی و اجتماعی را مدیریت کند و هم بر 

چالش ها فائق بیاید و از افسردگی و پژمردگی رهایی یابد.

  زندگی مؤمنانه الگویی است که »
از متن دین برخاسته است

مدیر حوزه های علمیه اظهار کرد: در اینجا 
به این پرسش می رسیم که الگوی تاب آوری 
اسالم در مقابل این چالش ها چیست؟ این 
الگو همان چیزی است که به عنوان صبر و 
مقاومت یاد می شود. در قرآن، سنت، اخالق 

و عرفان اسالمی به این مسئله توجه شده است. 
در فرهنگ دینی مــا این امر به عنوان صبر بر 

مصیبت و بال یاد شده است.
وی افزود: زندگی مؤمنانه الگویی است که از متن 
دین برخاسته اســت. این تاب آوری درونی که 
نمادهای بیرونی هم دارد طبق فرموده علمای 
اخالق، دارای چند ضلع اســت که شــامل امر 
دانشی و بینشی، امر عاطفی و روحی، امر بروز 

در رفتارها و بروز در سخنان است. اگر همین الگو را در تاب آوری در 
مقابل بالیا و حوادث به کار بگیریم باید چند مؤلفه را رعایت کنیم.

مدیــر حوزه های علمیه بیان کرد: نخســتین مؤلفه در تاب آوری 
اســالمی، عبارت از مؤلفه دانشــی و بینشــی و تبیین درست از 
حادثه اســت. پایه تاب آوری آدمیان و مقاومت در مقابل حوادث و 
چالش های زندگی به این مؤلفه اول برمی گردد. اینکه از یک پدیده 

سخت یک تبیین درست ارائه شود بسیار مهم است.
وی گفت: در تفکر فلســفی ما در خصوص بالیا و حوادث دیدگاه 
بسیار منسجم و تفســیر نظام مندی ارائه شده است. این تفسیر، 
عقالنی و امیدبخش است. در این تفسیر نکات مهمی وجود دارد؛ 
اینکه پدیده طبیعی را یک اتفاق ناگوار ببینیم که در آن هیچ دست 

حکمتی وجود ندارد موجب انفعال و افسردگی 
انسان می شود. در تفســیر اسالمی، حوادث و 
بالیای طبیعی ضمن اینکه می تواند بازتاب رفتار 
ناشایسته بشر و نوعی مجازات باشد، ولی در عین 

حال می تواند انواع خیرات را در آن دید.

 نگاه امیدوارانه به حوادث »
در تفسیر اسالمی موج می زند

آیت اهلل اعرافی اظهار کرد: این حوادث گاهی کفاره گناهان اســت 
و گاهی گامی برای تعالی بشــر است. ضمن اینکه همه این امور 
آزمون است و هم اینکه دست قدرت الهی باالی سر بشریت است و 
می تواند در پس این حوادث سخت و دشوار درخشش ها و برکاتی 
عاید بشر شود. چه برکات دنیوی و چه تأثیراتی که می تواند روی 
پیشرفت علمی بگذارد و چه برکاتی که می تواند روی زندگی بشر 
بگــذارد و چه تجلیاتی که می توانــد در زندگی اخروی به ارمغان 

بیاورد.
وی افزود: در اسالم بالیای طبیعی شر مطلق نیست، زیرا این مسئله 
ابزاری برای تعالی بشر است. این نگاه امیدوارانه و خیرمدار و نگاه 
مثبت به حوادث و وقایع در تفسیر اسالمی موج می زند. در مؤلفه 

دوم شاهد هستیم که اسالم سامانه ای از فضائل اخالقی و روحیات 
را به بشر ارائه کرده که دارای ترغیب های مهم در شریعت است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: مؤلفه ســوم، مؤلفه نظامات 
رفتاری اســت که اســالم ما را به آن فراخوانده است. اسالم بر 
تعامل اجتماعی تأکید دارد. اســالم دارای یک سامانه اخالقی، 
اجتماعی و فقهی اســت که انسان را به همبستگی اجتماعی 
فرامی خواند. مؤلفه چهارم نظام گفتاری اســت. اسالم در گفتار 
نیز بر پرهیز از ناسپاسی و عدم حرمت شکنی و حفظ حرمت ها 
در سخت ترین شرایط تأکید دارد. محوریت این نظریه اسالمی 
بر روح صبوری، توکل بر خدا و کوتاه نیامدن در مقابل حوادث 
اســت. نظام اخالقی، رفتاری، حقوقی و فقهــی، برون آمدن از 
فردگرایی، نگاه اجتماعی داشــتن، فریادرسی مردم، ارزش های 
تکافــل و تعاون اجتماعی و همچنین نظام قولی و ادب زبانی و 
سخن زیبا و خالی از شکایت و همراه ادب با دیگران از مؤلفه های 

اصلی تاب آوری اسالمی است.

حوادثی که در جهان رخ می دهد نشانه خداست»
همچنیــن در آیین اختتامیــه همایش 
تخصصی »کرونا و زندگی مؤمنانه« آیت اهلل 
ابوالقاسم علیدوســت گفت: در خصوص 
مباحث دینی، کرونا می تواند چند بحث را 
با خود همراه داشته باشد که شامل بحث 
کالمی، معرفت شناسانه و فقهی است. در بحث معرفت شناسانه باید 
گفت که ما یک کالن نگاه و ابرنگاه دینی به حوادث داریم. در واقع 
همه ادیان الهی این نگاه را دارند ولی اســالم این نگاه را ارتقا داده 
است. آیت اهلل انگاری حوادث، رحمت انگاری حوادث و فرض احتمال 
الهی از جمله نگاه های اسالمی است که تأثیرهای مهمی در ارتقای 

مقاومت، توان و نگاه انسان دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: آیت اهلل انگاری 
حوادث به این معنی اســت که حوادثی که در جهان رخ می دهد 
نشانه هایی از نشان های خداســت. آنچه می گذرد از منظر قرآن، 
من اهلل است؛ از این روی رهبران دینی به ما انسان ها می گویند که 

حوادث را باید نشانه ای از نشانه های خدا بدانید.
وی با اشاره به نگاه رحمت اللهی فرض کردن حوادث افزود: حتی 
حوادثی که همه چیز را درو می کند و انســان هایی را نیز زمین 
می زند با نگاه دینی در حد اقتضا یک نوع رحمت اســت. حتی 
جایی که عذاب نازل می شود، در رکن سوم که امتحان است باید 
آن را در آن نگاه ببینیم. حتی اجرای حدود هم به نوعی رحمت 
و تطهیر است. امام باقر)ع( فرمودند که خداوند اجّل شأن است از 
اینکه انسانی را دو بار عذاب کند. روایت داریم که اگر انسانی شب 

را تب کند بخشی از گناهانش بخشیده می شود.

در اختتامیه همایش »کرونا و زندگی مؤمنانه« تبیین شد 

الگوی تاب آوری اسالمی در مقابل چالش های ناشی از کرونا

در اسالم، بالیای 
طبیعی شر مطلق 

نیست، زیرا این 
مسئله ابزاری برای 

تعالی بشر است

بــــــرش
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یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

رای اصالحی
رأی ش��ماره 139960330002007508 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000303 
مرب��وط ب��ه تقاض��ای آقای احدصف��ا فرزند علیقل��ی مبنی بر صدور س��ند مالکیت در قس��متی از 
ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده بمساحت130/50مترمربع پالک شماره143 فرعی 
از1938اصلی واقع در بخش دوثبت قم تحت بررس��ی اس��ت که در روزنامه )چاپ نوبت اول و دوم( 

نام به اشتباه احمد صفاچاپ شده است که احد صفاصحیح می باشد. 
)م الف 7294( آ-9908098

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای صفر محققی با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت دفترچه 
ای 0/456 س��هم مش��اع از 240 سهم ششدانگ پالک 2305/2 اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم  در 
صفحه 425 دفتر 470ذیل ثبت 85766 بش��ماره سریال 964124 بنام فاضل قلی صادره و تسلیم 
ش��ده که نلمبرده اعالم داشته س��ند مالکیت در اثر سهل انگاری  مفقود گردیده لذا مراتب باستناد  
تبص��ره1 اصالح��ی  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوب��ت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک 
خود پس از انتش��ار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارس��ال و رسید اخذ نمایند 
تا مورد رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد.   م الف:13129 آ-9908099
عباس پور حسنی حجت آبادی   رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی رضا نظری نیا با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته  که س��ند مالکیت 
تکبرگی شش��دانگ پالک 2252/3284/4083اصلی واقع در بخش 2ثبت قم  در دفتر الکترونیکی 
139820330002003673 ب��ه ش��ماره س��ریال 464042ج97 بنام علی رضا نظ��ری نیا  صادر و 
تسلیم شده که نامبرده  اعالم داشته سند مالکیت در اثر جابجایی  مفقود گردیده لذا مراتب باستناد 
تبصره1 اصالحی از  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک 
خود پس از انتش��ار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارس��ال و رسید اخذ نمایند 
تا مورد رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد. م الف:13117 آ-9908100
عباس پور حسنی حجت آبادی  رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��یف اله جمش��یدزاد رود پشتی  با ارائه دو برگ استشهاد ش��هود مصدق اعالم داشته سند 
مالکیت تکبرگی شش��دانگ  پالک 1894/14 اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم در دفتر الکترونیکی 
139720330002008241 بش��ماره  س��ریال  535347 الف97 بنام س��یف اله جمشید زاد رود   
پشتی  صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر سهل انگاری  مفقودگردیده 
لذا مراتب باس��تناد تبصره یک اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل 
آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی وجود  س��ند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باش��ند 
مرات��ب را همراه با مدارک خود پس از انتش��ار آگهی ظرف م��دت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و 
ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی اس��ت پس از انقضای  مهلت مقرر 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد./ م الف:13144 آ-9908101

عباس پور حسنی حجت آبادی  رئیس ثبت اسناد  منطقه دو قم
 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه نعمت اله چوگانی برابر درخواس��ت وارده ش��ماره 1/12454-1399/06/20با ارائه دو 
برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 14297 از 9707 
از9576 از4629 از باق��ی مانده 8 از 291 اصل��ی اصلی واقع در بخش5قم که  دردفتر 272 صفحه 
162ذیل ثبت 1925124 بنام ایشان)نعمت اله چوگانی ( ثبت و سند مالکیت 043374 ه 93صادر 
و تسلیم شده است که از طرف ایشان   اعالم شده که به علت جابجایی  سند مالکیت مزبور مفقود 
گردیده اس��ت لذا به اس��تناد  تبص��ره1 اصالحی  ماده 120 آیین نامه قان��ون ثبت در یک نوبت به 
تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم 
و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد.ضمنا بموجب سند رهنی شماره 

32439-1391/07/06 دفتر 29 قم در رهن بانک مسکن است.
م الف:13136  آ-9908102

فهیمی نیک  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ��ر به اینک��ه وراث مرح��وم محمدحس��ین باقری��ان برابر درخواس��ت ش��ماره 1/12727 مورخ 
1399/06/23 با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت ششدانگ پالک 
10250/26/595-اصل��ی واق��ع در بخش یک ثبت قم  در دفتر 208 صفحه 571ذیل ثبت 31963 
بنام آقای محمدحس��ین باقریان  ثبت و س��ند مالکیت به شماره مسلسل  998546 صادر و تسلیم 
شده است که از طرف وراث مرحوم محمدحسین باقریان  اعالم گردیده است سند مالکیت مزبور به 
علت س��هل انگاری  مفقود ش��ده است که در حال حاضر  در این اداره در شرف صدور المثنی  بنام 
ایش��ان می باشد لذا مراتب طبق تبصره1 اصالحی از  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 

به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم 
و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد.
م الف:13145  آ-9908103

داوود فهیمی  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه وراث مرحوم محمدحس��ین باقریان برابر درخواس��ت وارده  ش��ماره 1/12727 مورخ 
13999/06/23 با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته  که سند مالکیت ششدانگ 
پ��الک 10250/26/595اصل��ی واقع در بخ��ش یک ثبت قم  در دفت��ر 208 صفحه 574ذیل ثبت 
31964 بنام آقای محمدحسین باقریان  ثبت و سند مالکیت 998547 صادر و تسلیم شده است که 
از طرف وراث مرحوم محمدحسین باقریان  اعالم گردیده است به علت جابجایی سند مالکیت مزبور  
مفقود گردیده اس��ت لذا  به استناد تبصره1 اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم 
و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد. م الف:13146  آ-9908104
فهیمی نیک سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره2277/11/693 
اصل��ی واق��ع  در بخش دو ثبت قم )آدرس مدرس حافظ ش��رقی کوچه 5 پ��الک 3 ( که بنام آقای 
احمد اسدی فرزند نصراله میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم مالک  و یا نماینده قانونی  
تحدی��د حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق م��اده 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 
مذک��ور به  وارده 2/8454-1399/07/21 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دو ش��نبه 
مورخ 1399/09/03ساعت 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 مح��ل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعتراض از تاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بم��دت یک م��اه خواهد بود. و اعتراض��ات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قان��ون ثبت پذیرفته و 
رس��یدگی خواهد ش��د. 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  آ-9908105
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 1399/07/30 م الف:13148

عباس پورحسنی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ��ر ب��ه اینکه عبدالرضا س��اکی ول��ی محمد س��اکی برابر درخواس��ت وارده ش��ماره 1/11227-
1399/06/03با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت نود هزار سهم از 
4613112 س��هم شش��دانگ پالک ثبتی 553 از یک اصلی    واقع در بخش 4 قم که در دفتر 131 
صفحه 78 ذیل ثبت 69247 بنام ایش��ان )محمدس��اکی(ثبت و سند مالکیت تک برگی042069 ه 
93صادر و تس��لیم شده اس��ت و مغادیری به غیر منتقل شده است  که از طرف ایشان   اعالم شده 
که به علت س��هل نگاری   س��ند مالکیت مزبور مفقود گردیده است لذا به استناد  تبصره1 اصالحی  
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باش��ند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد.بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی برابر مقررات 

اقدام خواهدشد. م الف:13147 آ-9908106
فهیمی نیک  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای ناصرنقی زاده فرزندمحمدتقی  به ش ش  2149 به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی ش��ده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 38ش��یروان  جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ 
یک دس��تگاه آپارتمان  بش��ماره   پالک 12644 فرعی از 13 اصلی  واقع در قطعه 3 شیروان بخش 
5 قوچان به آدرس  ش��هرک آزادگان که متعلق به  ایش��ان میباش��د به علت نامعلومی مفقود شده 
اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت آن بش��ماره چاپ��ی  995078ذیل 
دفترالکترونیک بش��ماره 139820307114001345به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده اس��ت 
برابرسندرهنی ش��ماره 20957-1398/01/06دررهن بانک مسکن ش��عبه امام خمینی قرارگرفته 
است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار 

:30 /99/07  آ-9908087
اکبراقبالی سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی اصالحی
پیرو آگهی منتش��ره به شماره 139885618603015211 مورخ 1398/09/18 و برابر رای شماره 
139860318603007178 م��ورخ 1398/08/19 هی��ات موضوع قان��ون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم سکینه تیغ نورد مالسرائی 
فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 1163 صادره از رشت در قریه کیژده در سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 73/03 متر مربع پالک فرعی 3809 از 
اصلی 78 مفروز از پالک 2 ارز اصلی 78 واقع در بخش 4 رشت خریداری از مالک رسمی آقای اکبر 
ایزد دوس��ت بعلت رای اصالحی بش��ماره 139960318603008601 مورخ 1399/06/29 هیات 
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��احت 73/24 
متر مربع صحیح می باش��د که بدین وس��یله اصالح و اعالم میگردد. م الف 2029  تاریخ انتش��ار : 

1399/07/30
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت  آ-9908090

آگهی اصالحی 
پیرو آگهی منتش��ره به شماره 139885618603016274 مورخ 1398/10/07 و برابر رای شماره 
139860318603007179 م��ورخ 1398/08/19 هی��ات موضوع قان��ون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمود احمدزاده نصراله 
آبادی فرزند موس��ی به شماره شناسنمامه 1806 صادره از رشت در قریه کیژده در سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 73/03 مترمربع پالک فرعی 3809 
از اصل��ی 78 مف��روز از پ��الک 2 ارز اصلی 78 واقع در بخش 4 رش��ت خریداری از مالک رس��می 
آقای اکبر ایزد دوست بعلت رای اصالحی بشماره 139960318603008601 مورخ 1399/06/29 
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مساحت 73/24 
مترمربع صحیح می باش��د که بدین وس��یله اصالح و اعالم می گردد . م الف 2031  تاریخ انتش��ار 

 1399/07/30:
حسین اسالمی کجیدی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت آ-9908092

آگهی مزایده اموال منقول کالسه 9700297 
متعهد: حسن مداح- متعهدله:--- اجرای ثبت اسناد و امالک طرقبه

به موجب پرونده اجرائی کالسه له علیه تعداد 4586 سهام مدیون از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 
شاندیز ثبت شده در ثبت شرکت های شهرستان مشهد از ساعت 9 الی 12 مورخ 1399/08/21 در 
محل اجرای ثبت اسناد و امالک طرقبه و شاندیز نبش امام رضا 41 طبقه اول از طریق مزایده تعداد 
4586 س��هم از سهام ش��رکت فوق الذکر به مبلغ 33/156/780 ریال بفروش می رسد و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق 

مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. آ- 9908016

آگهی مزایده
نظ��ر به ضمانت آقای محمدرضا صفارمفرد به پرداخت مبلغ رد مال در پرونده کالس��ه 727، پالک 
ثبت��ی ش��ماره 46844 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مش��هد به نش��انی الهیه- بزرگراه هاش��می 
رفس��نجانی- هاشمی رفسنجانی 12/2 پالک 6 دارای عرصه به مساحت حدود 780 مترمربع شامل 
یک باب س��اختمان نیمه تمام دارای اس��کلت بتنی با س��قف تیرچه بلوک دارای کاربری مسکونی 
تراکم متوسط در 4 طبقه شامل همکف بعنوان پارکینگ و سه طبقه روی آن که مراحل سازه بتنی 
و س��قف بطور کامل و طبقات اول و دوم در هر طبقه 4 واحد مسکونی تا مرحله دیوارچینی و بعضاً 
خاک گچ داخلی و خارجی و طبقه س��وم دیوارهای خارجی اضالغربی و ش��رقی اجرا شده است که 
393/23 مترمربع از کل عرصه ش��امل س��هم العرصه 7 واحد از ساختمان شامل سه واحد در طبقه 
اول که دو واحد ش��مال غربی و ش��رقی و یک واحد جنوب غربی و در طبقه دوم یک واحد ش��مال 
غربی و س��ه واحد در طبقه س��وم شامل دو واحد شمال غربی و شرقی و یک واحد جنوب غربی که 
میزان س��هم العرصه واحدهای ش��مالی 56/79 مترمربع و واحدهای جنوبی 54/64 مترمربع اعالم 
ش��ده و س��ایر واحدها تحویل ش��کات و از کارشناسی مستثنی گردیده اس��ت و ملک فاقد پایانکار 
شهرداری و تأیید سازمان نظام مهندسی بوده و با توجه به تخلفات ساختمانی پلمب میباشد توقیف 
گردیده و ارزش 393/23 مترمربع آن به مبلغ 52/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که 
در تاریخ 99/08/10 س��اعت 10 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در 
نش��انی وکیل آباد 8- مجتم��ع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واح��د مزایده و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروش خواهد شد. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد 
شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد 

شد. قیمت پایه ششدانگ کل ملک 104/000/000/000 ریال می باشد. آ- 9908037
دادیار واحد مزایده- ملیحه قویدل

دادیار شعبه 10 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده اتومبیل)سند ذمه(
برابر درخواس��ت وکیل بس��تانکار خانم طیبه ش��جاعی به ش��رح وارده 1399050071410962-

1399/06/26 ب��ه موجب پرون��ده اجرائی 139904007141000441 یک دس��تگاه خودرو پراید 
1387 به ش��ماره پ��الک انتظامی 26-987 ق 16 متعلق به آقای ع��ارف امینی نام پدر: علی اصغر 
تاریخ تولد:1360/01/01 ش��ماره ملی:0759875103 شماره شناس��نامه:2 مدیون پرونده اجرائی 
کالس��ه فوق که به استناد سند ازدواج ش��ماره19803-1387/06/02 دفترخانه ازدواج 67 و طالق 
59 ش��هر بجن��ورد در قبال مبل��غ 29/160/000/000 ریال)معادل 270 س��که ط��الی تمام بهار 
آزادی ( طلب خانم لیلی بهلولی بازداش��ت گردیده اس��ت و طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 
310/000/000 ریال) س��یصد و ده میلیون ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است 

و ازس��اعت 9 – الی 12 روز یک ش��نبه مورخه 1399/08/18 در محل اداره اجرای اس��ناد رسمی 
بجنورد واقع در بجنورد خیابان ش��ریعتی ش��مالی جنب اداره پست قدیم از طریق مزایده به فروش 
می رسد، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت 
نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ س��یصد و ده میلیون ریال ش��روع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود و طبق ماده 136 – اصالح آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حس��اب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد ش��د. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد و الزم به ذکر اس��ت کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت و 
نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مش��خصات خودرو طبق نظریه کارشناس:س��واری پراید132 به انتظامی ای��ران 26-987ق 16 به 
ش��ماره موتور 2528471 و ش��ماره شاس��ی S1412287018250 به رنگ قهوه ای مسی متالیک 
مدل 1387- از قس��متهای س��پرهای جلو عقب و گلگیر س��مت راس��ت جلو و درب سمت راست 
جلو و درب س��مت راس��ت عقب و گلگیر س��مت چپ جلو و درب س��مت چپ عقب خسارت دارد 
و اس��تیک های جلو و عقب 70% عاج دارد و بیمه آن مش��خص نیس��ت و محل اس��تقرار ماش��ین 
جهت بازدید : بجنورد پارکینگ میرزا کوچک خان واقع گردیده اس��ت.م الف 1969 آ-9908119

حمید عزیزی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

1� آقای محمد رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی ؛ به 
مساحت 231/33 متر مربع ، از پالک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع 
الواسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس _ میالن شهید 

اله وردی 5 )کوچه حافظ9( 
2� آقای حمید رحمان زاده فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ؛ به مساحت 
128/21 مت��ر مرب��ع از پالک 4500 فرعی از 1 � اصل بخش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه 
از آقای ذبیح اله دانش مقدم � مکان وقوع ملک : شهرس��تان فردوس � میالن ش��هید اله وردی 5 

)کوچه حافظ 9( 
3� آقای محمد رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی ؛ به 
مس��احت 144/43 مت��ر مربع ، از پ��الک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخش ف��ردوس ، خریداری مع 
الواسطه از بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � میالن شهید 

اله 5 )کوچه حافظ 9( 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .  آ-9908084
تاریخ انتشار نوبت اول:   30/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/15

  محمود جهانی مهر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای ش��ماره 139960310001005103 مورخ 24-06-99 که در هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری 
متصرفی آقای محمد رضا نوروزی ش��رفدارکالئی فرزند اکبر بشماره ملی 2092816594 ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 176,12 متر مربع قسمتی از پالک 3428 اصلی 
واقع در یک بخش یک ثبت س��اری خریداری از مالک رس��می 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 اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.  م الف 19906324  آ-9908078

تاریخ انتشار نوبت اول: 99-07-30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-08-14 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
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روز سقوط نرخ ها در بازار 

دالر از نفس افتاد©
اقتصاد/طوسی: بازار شاهد سقوط لحظه ای و همزمان قیمت دالر و طالست، 
ریزش مدام قیمت ها تاکنون توانسته دالر را از اوج ۳۲ هزار تومانی خویش تا 
کانال ۲6 هزار تومان به پایین کشــیده و بیش از 10 درصد نیز از ارزش طال 

نزد معامله گران بکاهد.
در مســابقه کاهش نرخ ها، از قیمت یک گرم طالی 18 عیار حدود 180 هزار 
تومان کاســته شده تا این فلز با ارزش یک میلیون و ۲9۳ هزار تومان معامله 
شود. در این مسیر سکه تمام  بهار آزادی نیز سیر نزولی را برای حرکت انتخاب 
کرده تا با افت بیش از حد انتظار نســبت به دوشــنبه بــه بهای 1۳ میلیون 
و900 هزار تومان فروخته شــود. نرخ  فروش دالر در روز سه شــنبه در حالی 
به کانال۲7 هزار تومان رســیده که روز یکشنبه کانال ۳۲ هزار تومان را فتح 
کــرده بود که بیانگــر ریزش حدود 5 هزار تومانی قیمت ایــن ارز در دو روز 
گذشــته اســت. حال چه اتفاقی در بازارهای دارایی افتاده که نرخ ها میل به 

کاهش پیدا کرده اند؟

مدیریت بازار ارز توسط بازارساز »
در هفته های اخیر، تشــدید نوســان های ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم 
جــدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد. برهمین اســاس عالوه بر افزایش 
عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز 
سهمیه ای و کاهش اختالف دالر در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش 
ارز پتروشیمی ها در صرافی های مجاز سعی کرد تا مقدمات کاهش نوسان های 
قیمتی را در بازار ارز فراهم کند.بر این اساس بانک مرکزی طی دو روز گذشته 
75 میلیون دالر اسکناس وارد بازار کرد که خریداران تنها حدود 5 درصد این 

ارزها را خریداری کردند و 95 درصد ارز عرضه شده تقاضایی نداشته است. 
بانک مرکزی همچنین سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی 
را به 500 هزار دالر افزایش داده است که برخی فعاالن بازار این دو مهم را در 

کاهش نرخ ارز مؤثر ارزیابی می کنند.
در مقابل معامله گرانی هستند که آنچه موجب سقوط قیمت دالر شده است را 
افزایش عرضه اما نه از طریق تزریق و تالش سیاست گذار بلکه از سوی مردمی 
می دانند که ارزهای خود را برای فروش به بازار آوردند و طرف عرضه را تقویت 
کرده اند. این افراد قسمتی از ریشه کاهش قیمت را در اخبار انتخابات آمریکا و 
تأثیر آن در انتظارات بازار جست وجو می کنند. بنابراین مردم برای اینکه جلو 
زیان را بگیرند از حاال شــروع به فروش ارزشان در بازار کرده اند. در این میان 
کارشناسانی نیز هستند که سقوط دالر در روزهای اخیر را حاصل سفر همتی 

به عراق و سیگنال های مثبت ناشی از اخبار ارزهای بلوکه شده می خوانند.

طال دالر را ارزان کرد»
طــی یک هفته اخیر با توجه به کاهش حدود ۳0 دالری قیمت اونس طالی 
جهانی، انتظار کاهش قیمت ها در بازار سکه و طال داخلی می رفت. با این حال 
محمد کشتی آرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران معتقد است 
بخشــی از کاهش قیمت ارز متأثر از افت قابل توجه قیمت طالست که برای 
نخســتین بار رخ داده در حالی که همیشه عکس این موضوع اتفاق می افتاده 

است.
به گفته وی، عرضه طالی آب شــده موجب شــد تا قیمت طال کاهش یابد و 
کاهش قیمت طال نیز منجر به کاهش قیمت ســکه شد و برای نخستین بار 
این موضوع منجر به کاهش قیمت ارز در بازار نیز شد.آن طور که کشتی آرای 
می گوید یکی از دالیل اصلی افزایش عرضه طالی آب شــده در بازار، برخورد 
نیروی انتظامی با معامالت کاغذی طال در بازار اســت و همین موضوع سبب 

افزایش فروش طال در بازار و کاهش قیمت ها شده است.
به گفته وی، در روز سه شــنبه قیمت یک گرم طالی 18 عیار به یک میلیون 
و ۲۲۳ هزار تومان، کاهش یافته است.وی بیشترین حباب را برای سکه طرح 
جدید می داند که یک میلیون و 900 هزار تومانی گران تر از ارزش ذاتی خود 
به فروش می رود؛ البته قطعات دیگر سکه نیز همچنان دارای حباب باالی یک 

میلیون تومانی هستند که علت آن  نیز عدم عرضه کافی سکه در بازار است.

عالوه بر سیگنال فروش ها، قانون گذاران هم موجب ضرر و زیان مردم دربازار مالی شده اند 

دو لبه قیچی بورس!
 اقتصادی/ فرزانه غالمی  هر چند بازار ســهام 
از ابتدای ســال تاکنون رشــد خیره کننده ۳00 
درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و نوســان، 
ویژگی ذاتی این بازار اســت اما با ادامه دار شدن 
ریزش پاییزی و قرمز شدن شاخص در معامالت 
روزانه، دل سهامداران تازه وارد مدام خالی و خالی تر 
می شود.شــاخص بورس که حــدود دو ماه و نیم 
پیش، قله بلند ۲ میلیونــی را هم فتح کرده بود 
حاال حتی کانال یک میلیون و 500 هزار واحدی 
را هم واگذار کرده اســت. در این میان اما سازمان 
بورس برای سیگنال فروش ها، خط و نشان می کشد 
و از غیرقانونــی بودن سیگنال فروشــی به دلیل 
جهت بخشی به بازار، نوســان گیری و دستکاری 
قیمت ها در نمادهای کوچک، ناامن سازی بازار و 

در نهایت سخن نابودی سرمایه مردم، می گوید.
بر اساس آمار رســمی هم اکنون بیش از ۳ هزار 
سایت سیگنال فروش در فضای مجازی کشور فعال 
هستند که ادعا دارند راه و چاه را به غیرحرفه ای ها 
نشــان می دهند و اینکه چه زمانی، کدام ســهم 
را بخرند و چه زمانی بفروشــند، بــه آنان یادآور 

می شوند و از این طریق درآمد کسب می کنند. 
 
 تحلیلگران با سیگنال فروشان فرق دارند»

هر چند کســب و کار ســیگنال فروش ها از سال 
1۳79 یعنی ۲0 سال پیش در ایران رونق گرفت 
اما قانون بازار اوراق بهادار کشور، به صراحت اعالم 
کرده: »هر شــخصی که اقدام های وی نوعاً منجر 
بــه ایجاد ظاهری گمراه کننــده از روند معامالت 
اوراق بهــادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای 
اشــخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود به 
حبس تعزیری تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج 
برابر سودهای به دست آمده محکوم خواهد شد«.

 برخی، سیگنال فروشــی را متــرادف تحلیلگری 
بورس می دانند حال آنکه بــه باور صاحبنظران، 
سیگنال فروش ها قطب مخالف تحلیلگران هستند 
و گروه دوم صرفاً بر پایه دانش تخصصی و بررسی 
علمی، ســرمایه گذاران را به خرید یا فروش سهم 
خاصی ترغیــب می کنند. در ســال ها و ماه های 
اخیر و با هجوم بی ســابقه مردم به بازار سرمایه، 
سیگنال فروشی های عمدتاً »تضمینی« هم افزایش 
یافته اســت و این مشاوران و راهنمایان بابت ارائه 
خدماتشــان، مبالغ و درصدهــای قابل توجهی 

از مــردم دریافت می کنند. این در حالی اســت 
که کارشناسان با اســتناد به نتایج پژوهش های 
مالــی صورت گرفته در بازه هــای زمانی مختلف 
معتقدند بازارهای مالی ذاتاً پرنوســان هستند و 
پیش بینی قطعی را برنمی تابنــد، به ویژه آنکه با 
توجه به متغیرهای آماری متعدد و افزایش حضور 
معامله گران خرد و کالن، ظرفیت نقدشوندگی و 
نوسان های قیمتی در بازار هم افزایش یافته است.

  وقتی »اینفلوئنسرهای بورسی« »
مردم را راهنمایی می کنند

تحلیلگران بازار سرمایه اما در گفت و گو با خبرنگار 
ما هر چند مشاوره، راهنمایی و سبدگردانی را تنها 
در قالب قانون و مجوز تأیید می کنند اما وضعیت 
ایجاد شده در شــاخص بورس و زیان سهامداران 
را لزوماً حاصل فعالیت ســیگنال فروش های فاقد 
مجوز نمی دانند و از سیاست های اقتصادی و تدابیر 

بورسی دولت گالیه دارند.
مهدی سوری  ،کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار 
ما می گوید: اصوالً هر چیزی که در جامعه »ترند« 

شــود، هدف محتواسازی 
فضای مجازی قرار می گیرد. 
باید پذیرفت فضای مجازی 
را  و گفت وگوهای مجازی 
نمی توان به طور کامل رصد 
و کنتــرل کــرد بر همین 
برخورد  نمی توان  اســاس 
قاطعی با سیگنال فروشی و 
فروش بسته آموزشی بورس 
به صورت غیرقانونی داشت 
و راه مقابله با این وضعیت 
»بگیــر و ببند« نیســت.او 
ادامــه می دهد: راهکار این 
است که سازمان بورس به 

مشاوران، مدرسان و سیگنال فروشان مورد تأیید 
خود، گواهی نامه  بدهد و فهرســت مجوزدارها را 
اعالم کند تا صفحات و سایت های مجازی دارای 
تأییدیه فعالیت خود را داشــته باشند. متأسفانه 
هر چند ســازمان بورس فهرست این مدرسان و 
مشاوران معتمد را در اختیار دارد اما مردم تاکنون 

به این فهرست دسترسی نداشته اند.
ســوری اضافه می کند: شــرکت های مجاز هنوز 

ســاختار منســجمی ندارند و مــردم هم وقتی 
بــه درســتی راهنمایی نمی شــوند به ســمت 
سیگنال فروش های غیرمعتمد سوق داده می شوند 
و در این وضعیت جذب کسانی می شوند که زیبا 
سخن می گویند، کت و شلوار و کراوات پوشیده اند 
و یا فالوئرهای زیادی دارند! این ها بدان معنی است 
که ضعف در ســازمان بورس به عنوان ناظر بازار 

است که همین ضعف، بازار را ناامن کرده است.
بــه بــاور وی درســتی یــا نادرســتی فعالیت 
ســیگنال فروش ها را نمی توان با قطعیت تعیین 
کرد؛ چرا که این اتفاق سال هاست در جریان است 
اما مراجع قانونی مانند سازمان بورس باید تکلیف 
سرمایه گذاران را با این ها روشن و اعالم کند کدام 
مجازند و کدام غیرمجاز تا مردم از رانندگان تاکسی 

یا همسایه ها سیگنال نگیرند!

  ارز دونرخی»
بالیی که به جان بورس افتاده است

ســوری می گوید: در چالش های اخیر ایجاد شده 
در بورس، کمترین وزنی برای سیگنال فروش ها و 
مشاوران قائل نیستیم و مردم این ها را 
در زیان دیــدن خود مقصر نمی دانند. 
هر چند ممکن است سیگنال فروشی 
غیرقانونــی امری ناپســند باشــد اما 
تصمیم گیــران  و  سیاســت گذاران 
اقتصادی که با رفتارهای غیرکارشناسی، 
تبعاتی سوء برای بورس و معیشت مردم 
باشند.به  باید پاسخگو  ایجاد کرده اند، 
گفته این کارشــناس بازار سرمایه، ارز 
دونرخی و فسادزا که اثرات مخربی بر 
اقتصاد تحمیل کرده و پرونده های کالن 
فساد را روی میزها گذاشته، در ایجاد 
وضعیــت نامطلوب بــورس مؤثر بوده  
است و با وجود برگزاری جلسات متعدد 
با کارشناسان و اخذ نظراتشان، همچنان عملکرد 
غیرکارشناسی دولت ادامه دارد و گویا آن جلسات 

مشورتی بیشتر شوی تبلیغاتی بوده است!

 افت 30 درصدی را بزرگ نکنید»
کارشــناس دیگری هم به خبرنــگار ما می گوید: 
فعالیــت مخرب بازارگردانان و سیگنال فروشــان 
غیرمجاز قابل دفاع نیســت هر چند مردم در این 

شرایط ناخواسته به این سو کشیده شده باشند و 
چاره ای دیگر پیش روی خود نبینند.

مصطفی صفاری ادامه می دهد: نوســان در ذات 
بورس اســت و در مقابل رشــد ۳00 درصدی از 
ابتدای امســال شــاهد افت حدود ۳0 درصدی 
هســتیم. بورس پربازده ترین و پرریســک ترین 
بازار اســت و نبایــد این روزهای قرمــز را تا این 
حد بــزرگ و زیانده جلــوه داد.به بــاور وی در 
دنیا ســهامداران اجازه ندارنــد از بدو امر به طور 
مســتقیم، ســهامداری کنند، بلکه باید به مدت 
یک ســال از طریق شرکت های ســرمایه گذاری 
فعالیت کنند اما در ایران، سرمایه گذاران به محض 
دریافت کد بورســی، خرید و فــروش می کنند 
که همین ورود بدون مقدمه و شــناخت، منجر 
بــه زیان دیــدن و به هم ریختن بازار می شــود.

  ناخوشی بورس»
معلول قیمت گذاری دستوری است

فردین آقابزرگی هــم در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: طبعاً هر گونه مشاوره و سیگنال فروشی 
خــارج از چارچوب قانون، جایز نیســت و حتی 
ممکن است در راستای خالف منافع استفاده کننده 
باشد. تجربه نشان داده شــبکه های اجتماعی و 
سایت ها اغلب گمراه کننده هستند و افراد ناآشنا 
را متضــرر می کنند.این کارشــناس بورس ادامه 
می دهد: شــکل ظاهری ماجرا این است که چون 
محل انجام معامالت، ســازمان بورس است حتی 
غیرحرفه ای ها بورس را مخاطب خود می دانند اما 
در واقع محل انجام معامالت و وضعیت بازار، معلول 
تصمیم های دولت است. مثالً تعیین کف و سقف 
نرخ محصوالت در بورس کاال تصمیمی است که 
دولــت گرفته و جو منفی بر بورس حاکم کرده و 
این دولت بوده که قیمــت ورق فوالد را 40 هزار 

تومان ارزان تر از پیش تعیین کرده است. 
به باور وی وقتی ارزش پول ملی تا این حد کاهش 
یافته هر گونه قیمت گذاری دستوری برای کنترل 
قیمت ها، رانت زا و فســادزا می شود و هر روز یک 

چالش جدید را متوجه بازار سرمایه می کند.

 بورس »آیینه« است نه منشأ نوسان»
آقابزرگی اضافه می کند: ابزارهای غیراستانداردی 
در بــورس تعریــف شــده کــه نشــان از نگاه 
غیرکارشناســی دولت به بورس دارد. مثالً سهام 
عدالت اگر روند درســتی داشت در این 15 سال، 
پرونده اش جمع می شــد. به جــای واگذاری به 
شرکت های استانی بدون تخصص، باید این سهام 
را تجمیع و به صورت بلوکی عرضه می کردند. در 
همین شرایط اما متأســفانه از جاماندگان سهام 
عدالت حرف می زنند! و هر روز برای بورس چالش 
خلق می کنند.به باور این کارشناس، تعریف دولت 
از EFTها اشــتباه بوده و نشانی از مردمی سازی 
و خصوصی ســازی ندارد؛ چرا که مدیریت سهام 
به مردم منتقل نشده و صندوق های قابل معامله 
در بورس، تنها بــه منزله چوب حراج، آتش زدن 

بیت المال و متضرر کردن سهامداران است.
او تأکید می کند: بورس، خود منشأ این نوسان ها 
نیست و باید ریشه شرایط امروز را در تصمیم های 
بــدون تخصص دولت جســت وجو کــرد. حتی 
شخص رئیس سازمان بورس نسبت به عواقب این 

تصمیم ها برای بازار سرمایه هشدار داده بود.
آقابزرگی معتقد اســت مجموعه سیاســت های 
اقتصــادی دولــت در کنتــرل نــرخ ارز، تعیین 
نرخ خــوراک کارخانه ها و فــروش محصوالت با 
قیمت گذاری دســتوری و... بــورس را به این روز 
کشــانده و این بازار را باید آیینه ای برای انعکاس 
تبعات منفی این تصمیم های غیرکارشناسی دانست.

ظاهراًچون محل 
انجام معامالت، 
سازمان بورس است 
حتی غیرحرفه ای ها 
بورس را مخاطب 
خود می دانند اما 
محل انجام معامالت 
و وضعیت بازار، 
معلول تصمیم های 
دولت است

بــــــــرش

قیمت ها در بازار خودرو ریزشی شد   مهر:  رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه نوسان نرخ ارز در قیمت خودرو تأثیر می گذارد، گفت: قیمت خودروهای داخلی تا ۱۰ میلیون تومان و خارجی ها 
تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.سعید موتمنی افزود: قیمت خودرو در بازار صرفاً از روی کاغذ اعالم و باال و پایین می شود و معامله ای روی نرخ های باال انجام نمی شود؛ اما با توجه به اینکه نرخ دالر به سمت 

کاهشی شدن حرکت می کند، قیمت های کاغذی خودرو نیز در حال ریزش است.

گزارش روز

 چهارشنبه 3۰ مهر ۱399  ۴ ربیع االول ۱۴۴2 2۱اکتبر 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9373

آگهی دعوت افراز
چون آقای علی اکبر شهری زاد فرزند اسماعیل   احدی از مالکین مشاعی پالک ۱/۶۸۹-  اصلی واقع   در بخش ۲ 
سیستان شهرستان زابل خیابان دانشگاه کوچه ۷  طبق درخواست شماره ۱۰۲/۸۷۳۵- ز  مورخ ۹۹/۷/۱۲ تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ صبح 
روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۸/۱۹ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 

عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۷/۳۰   م الف:۷۳۲     آ-۹۹۰۸۰۷۶

مهدی پهلوانروی-  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوسیله به آقای سعید پور عبدالهی بندری زاده   فرزند  محمد  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای مهدی 
خس��روی راد    دادخواس��تی به خواسته تنظیم سند یک دستگاه خودرو  سواری  پراید صبا مدل ۱۳۸۶ به شماره 
پالک ۵۱۷ ی 4۱ ایران ۳۲ فعال مقوم به یکصدو پنجاه میلیون ریال به احتساب خسلرلت دادرسی  به طرفیت شما 
به شعبه هفتم  شورای حل اختالف خرو ارائه و به کالسه  ۷/۳۲۳/۹۹  ثبت و برای روز چهار شنبه  مورخه  ۹۹/۹/۵ 
ساعت ۱۶:۳۰  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده ۷۳ ق- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتش��ار درج می گردد ش��ما می توانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  
مستقر در مجتمع شماره خرو به نشانی شهر خرو پشت کالنتری خرو   مراجعه و با ارئه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد / الف  آ-۹۹۰۸۰۶۶
مسئول دبیرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان زبرخان       

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای رجبعلی محسنی    دارای شناسنامه   ۵۷4۹۶4۶۳۸۶ به شرح دادخواست به کالسه  --۳۲۶-  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   مراد علی محسنی  به شناسنامه    
۸  در تاریخ  ۹۹/۶/۲۹   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

۱.   فاطمه آهویی  فرزند صفر علی  کد ملی  ۵۷4۹۵۲۱۰۰۱ت.ت  ۱۳۱۶/۳/4 نسبت همسر  مرحوم  
۲. رجبعلی محسنی   فرزند مراد علی    کد ملی   ۵۷4۹۶4۶۳۸۶ ت.ت ۱۳۳۵/۱/۱۹  نسبت فرزند مرحوم 

۳. معصومه محسنی     فرزند  مرادعلی  کد ملی  ۵۷4۹4۶۵4۵4  ت.ت  ۱۳4۶/۲/۱۵   نسبت فرزند مرحوم    
4. مرتضی محسنی   فرزند مراد علی   کد ملی   ۵۷4۹4۶۵۵۲۱۷ ت.ت  ۱۳۳۹/۹/۲4   نسبت فرزند مرحوم

۵ . صدیقه محسنی   فرزند مرادعلی   کد ملی   ۵۷4۹4۶۵۳۰۶  ت.ت  ۱۳4۲/۱/۲۵ نسبت فرزند  مرحوم
۶. طاهره محسنی    فرزند مرادعلی   کد ملی   ۵۷4۹4۶۵۵44۶ ت.ت  ۱۳4۶/۶/۱نسبت  فرزند  مرحوم

۷ . خدیجه محسنی  فرزند مراد علی  کد ملی  ۵۷4۹4۶۵۷۲۱ ت.ت ۱۳4۹/۶/۱  نسبت  فرزند  مرحوم          
۸ .مریم محسنی   فرزند مراد علی  کد ملی   ۵۷4۹۷4۲۰۲4ت.ت  ۱۳۵۲/۲/۱  نسبت فرزند مرحوم 
۹. انسیه محسنی   فرزند مراد علی  ش.ش  ۵۷4۹4۶۷۰۵۸ت.ت ۱۳۵۸/۶/۱۵ نسبت فرزند مرحوم 
۱۰. آسیه محسنی   فرزند مراد علی  کدملی  ۵۷4۹4۶۶4۱۸ ت.ت ۱۳۵4/۷/۱ نسبت فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ-۹۹۰۸۰۶۷                                                                                                         

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رضا قدمیاری  دارای شناسنامه   ۵۷4۹۱۹۱۱۳۳  به شرح دادخواست به کالسه   ۳۲4  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه مرشدلو    به شناسنامه   ۶۸  
در تاریخ  ۱۳۸۹/۱/۲۵   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

۱.   زهرا   قدمیاری   فرزند قربان   کد ملی  ۵۷4۹۱۸۰۰۹۳   ت.ت  ۱۳۳۷/۵/۸ نسبت فرزند مرحوم  
۲.  زکیه  قدمیاری    فرزند قربان کد ملی  ۵۷4۹۲۰۳۹۷۲ ت.ت  ۱۳۵۲/۱/۲ نسبت فرزند مرحوم 

۳.سکینه  قدمیاری    فرزند قربان  کد ملی  ۵۷4۹۲۱۳۳۰۷  ت.ت ۱۳4۵/۱۱/۱ نسبت فرزند مرحوم 
4. محمد رضا   قدمیاری   فرزند قربان   کد ملی   ۵۷44۹۱۹۱۱۳۳  ت.ت ۱۳4۷/۲/۱   نسبت فرزند مرحوم

۵ .  علیرضا   قدمیاری  فرزند قربان      کد ملی   ۵۷4۹۶۷۱۳4۸ ت.ت  ۱۳۳۹/۳/۳  نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.      آ-۹۹۰۸۰۷4                                                                                                        

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  ۷ دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۷۹۸۶مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای علی دلشادی  فرزند رسول به شماره شناسنامه ۳۸۶۲ صادره از مالیر در قریه خسبخ در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۱۰/۲متر مربع پالک فرعی ۲۱۹۵۱ از 
اصلی ۱۲ مفروز مجزی از پالک ۱۳ از اصلی ۱۲ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین 

احمد نیای کسبخی محرز گردیده است ،
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 ۱۹۷۹ آ-۹۹۰۸۰۶۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۷۹۸۷مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای احسان دلشادی  فرزند رسول به شماره شناسنامه ۲۶۳۰ صادره از مالیر در قریه خسبخ در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۱۰/۲متر مربع پالک فرعی ۲۱۹۵۱ 
از اصلی ۱۲ مفروز مجزی از پالک ۱۳ از اصلی ۱۲ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین 

احمد نیای کسبخی محرز گردیده است ،
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 ۱۹۸۱ آ-۹۹۰۸۰۶4
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۷۹۸۸مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم فاطمه تشکری  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵۱4 صادره از مالیر در قریه خسبخ در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۱۰/۲متر مربع پالک فرعی ۲۱۹۵۱ از 
اصلی ۱۲ مفروز مجزی از پالک ۱۳ از اصلی ۱۲ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین 

احمد نیای کسبخی محرز گردیده است ،
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 ۱۹۸۳  آ-۹۹۰۸۰۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰   .

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ 
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 بخش۱۲ یزد – ده باال و توابع
۸۰۹ - اصلی خانم فاطمه خلیل آباد شاهی نسبت ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه 

مساحت ۶۱۲مترمربع بموجب رای شماره  
۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۳۹۱مورخ۱۳۹۹/۰۶/۲4واقع درقرق هدش تفت انتقال عادی از اکبرحاجی ابراهیمی هدش 

مالک رسمی
۲۶۹ فرعی از 4۶- اصلی – خانم زینب اتشی ندوشن نسبت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ خانه به  پالک ثبتی 

برابر به مساحت کل ۹۱ مترمربع بموجب رای شماره  
۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱4۳۰مورخ۱۳۹۹/۰۶/۲۷واقع در گلویک نصراباد  تفت انتقال عادی و مع الواس��طه ازنس��اء 

دهقان شوازی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 ۱۳۹۹/۰۷/۱۵      آ-۹۹۰۷4۵۵
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  - از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

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

امالک واقع در بخش۱۶ یزد – سانیج و توابع
۳۰4از ۶۵ – اصلی  آقای محمد جالل  سلطانبی  نسبت به سه دانگ  مشاع  از ششدانگ زمین مشجر به پالک ثبتی 

برابر به مساحت کل ۶4۹ مترمربع بموجب رای شماره  
۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۳۹۳مورخ۱۳۹۹/۰۶/۲4واقع در س��لطانب س��انیج تفت انتقال عادی مع الواس��طه ازحسن 

وحسین محسنی و مکیه منصوری مالک رسمی
۳۰4از ۶۵ – اصلی آقای ناصرسلطانبی  نسبت به سه دانگ  مشاع  از ششدانگ زمین مشجر به پالک ثبتی برابر به 

مساحت کل ۶4۹ مترمربع بموجب رای شماره  
۱۳۹۹۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۳۹۵مورخ۱۳۹۹/۰۶/۲4واقع در س��لطانب س��انیج تفت انتقال عادی مع الواس��طه ازحسن 

وحسین محسنی و مکیه منصوری مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 ۱۳۹۹/۰۷/۱۵             آ-۹۹۰۷4۵۶
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  - از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررأی ش��ماره۱۳۹۸۶۰۳۰۷۱۱4۰۰۲۶۱۲هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مختارکاظم زاده تنسوان فرزند کاظم بشماره شناسنامه4۶۳ صادره از  درششدانگ یکبا ب منزل مسکونی به مساحت 
۱۷۹۲/۲۰ مترمربع  قسمتی ازپالک۳۰۸فرعی از ۲اصلی تنسوان واقع درقطعه ۲ شیروان بخش ۵قوچان خریداری 
ازمالک رسمی خانم رقیه شعبان زاده احدی از وراث محمدحسن شعبانزاده  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۷44۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۷/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۰۷/۳۰

اکبراقبالی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررأی ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۷۱۱4۰۰۱۲۹۱هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس فیاض پسندیده بلقان فرزند موسی الرضابشماره شناسنامه444۹ درششدانگ یکبا ب ساختمان به مساحت 
۶۳۰ مترمربع  قسمتی ازپالک باقیمانده ۳۰۸فرعی از ۲اصلی مزرعه حصارواقع  دربخش ۵قوچان خریداری ازمالک 
رس��می خودمتقاضی عباس فیاض پس��ندیده بلغان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذرسید ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۷4۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۰۷/۱۵            تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۰۷/۳۰

اکبراقبالی  -   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۱۳4   مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مقری فرزند محمد    بشماره شناسنامه 4۶4 و  کد ملی ۰۶۵۰۲۱۶۶۱۱  در 
شش��دانگ یک قطعه باغ مشجر  به مساحت 4۱۲۹/۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱4۰۵ � اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4 /۱۳۹۹/۰۷       تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۳۰ /۱۳۹۹/۰۷      آ-۹۹۰۷4۷۳

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۲۸۰   مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اصغری اسفهرود  فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه ۲ صادره از بیرجند و 
کد ملی ۰۶۵۲444۲۳۷  در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲۶4/۵۸ متر 
مربع پالک ۳۷۳ فرعی از 4۲۶ � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
رجب اصغری اسفهرود   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۹۹۰۷4۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4 /۱۳۹۹/۰۷     تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۳۰ /۱۳۹۹/۰۷    
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۲۸۱   مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اصغری اسفهرود  فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه ۲ صادره از بیرجند و 
کد ملی ۰۶۵۲444۲۳۷  در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی   به مس��احت ۳۱۳/۸۶ متر مربع پالک ۳۰۸ فرعی 
از 4۲۶ � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رجب اصغری اسفهرود   
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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-۹۹۰۷4۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4 /۱۳۹۹/۰۷    تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۳۰ /۱۳۹۹/۰۷    
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۱۳4   مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۹  
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم فاطمه 
مقری فرزند محمد    بش��ماره شناس��نامه 4۶4 و  کد ملی ۰۶۵۰۲۱۶۶۱۱  در ششدانگ یک قطعه 
باغ مشجر  به مساحت 4۱۲۹/۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱4۰۵ � اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخ��ش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده اس��ت . لذا به 
منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4 /۱۳۹۹/۰۷    آ-۹۹۰۷4۷۷

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۳۰ /۱۳۹۹/۰۷    
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۰۹۷   مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۶  
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای باقر بهلولی 
احمدی  فرزند حس��ینعلی بشماره شناس��نامه ۰۶4۰۱۶۰۱۸۲ در ششدانگ یک یکباب منزل   به 
مساحت ۱۰۳/۶4 متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستی گردی  محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۷4۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4 /۱۳۹۹/۰۷  

   تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۳۰ /۱۳۹۹/۰۷    
علی فضلی -

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۱۷۶4 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 
هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی ح��وزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد یگانه فرزند 
مهدی به ش��ماره شناس��نامه ۳۱۱4 صادره ازکوچصفهان در شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 
۱۶/۳۹ مترمربع بش��ماره پالک ۱۰۰ فرعی از ۱۶ اصلی مفروز و مجزی ش��ده  از پالک ۱۲ فرعی از 
۱۶ اصلی واقع در فتاتو خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد موسوی  محرز گردیده است .لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 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 ۱۸۰۶  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰   آ-۹۹۰۷۵۶4
محمد رجب پور دموچالی  
 رییس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۱۷۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 
هی��ات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد یگانه 
فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۳۱۱4 صادره ازکوچصفهان در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
مشتمل بر انبار به مساحت ۱۵۵/۳۹ مترمربع بشماره پالک ۱۰۱ فرعی از ۱۶ اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده  از پالک ۱۲ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در فتاتو خریداری از مالک رس��می آقای س��ید محمد 
موس��وی  محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 ۱۸۰4  آ-۹۹۰۷۵۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶  
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 

محمد رجب پور دموچالی 
رییس ثبت اسناد و امالک
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تا پایان مهر رقم بیمه بیکاری به ثبت نام شدگان پرداخت می شود  تسنیم: محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان پرداخت بیمه بیکاری در ایام کرونا به جاماندگان را اعالم کرد و 
گفت: سازمان تأمین اجتماعی قرار بود تا پایان خرداد به افرادی که در سامانه ثبت نام کرده بودند بیمه بیکاری را پرداخت کند. وی افزود: برخی از افراد که در جریان ویروس کرونا بیکار شده بودند مشخصات خود 

را در سامانه ثبت کردند ولی هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری در ایام کرونا نشده اند، اما تا پایان این ماه به ثبت نام شدگان پرداخت خواهد شد. 

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی:

 باز بودن مهدها با رعایت پروتکل های بهداشتی ©
به نفع کودکان است

ایرنا: ســعید بابایی، مدیرکل دفتر امور 
کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی 
کشور گفت: نفع و صالح کودکان در این 
است که مهدهایی باز و فعال داشته باشیم 
که چه در تهران و چه در ســایر استان ها 
بتوانند با رعایــت ضوابط و پروتکل های 

بهداشتی از آن ها نگهداری کنند.
وی افزود: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بازگشایی و تعطیلی ها به استانداری ها سپرده 
شده اســت اما نکته ای که قبالً هم در مورد مهدهای کودک یادآور شده بودیم این 

است که مهدهای کودک با مراکز آموزشی مانند دانشگاه ها و مدارس متفاوت است.
وی ادامه داد: مهدهای کودک نباید تعطیل شوند چون والدین دارای کودک سرگردان 
شده و مجبور می شوند کودکان را با خود به سر کار ببرند یا اینکه نزد مراقبان غیرایمن 
بگذارند، پس صالح کودکان این اســت مهدهایی داشته باشیم که بتوانند با رعایت 

ضوابط بهداشتی از آن ها نگهداری کنند.
به گفته بابایی اکنون مهدهای کودک در بسیاری از استان ها باز و کار نگهداری کودکان 

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حال انجام است.

اعالم جزئیات توزیع انسولین با کارت ملی در داروخانه ها ©
فارس: کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد جزئیات توزیع انسولین 

قلمی با کارت ملی توضیح داد.
وی گفت: ارائه کدملی برای دریافت انسولین تصمیم جدیدی نیست و به منظور احراز 

هویت افراد مبتال به دیابت از طریق کد ملی بیماران صورت می گیرد.
جهانپور افزود: سامانه ای در نظر گرفته شده که تمامی افراد مبتال به دیابت که طبق 
تجویز پزشــک، نیازمند دریافت انسولین هستند در این سامانه احراز هویت شده و 

انسولین قلمی مورد نیاز خود را دریافت می کنند. 
وی با بیان اینکه انســولین مورد نیاز بیماران بر اســاس ثبت کدملی در ســامانه و 
تطبیق اطالعات بیمار ارائه می شود، گفت: علت عرضه انسولین از طریق احراز هویت 
بیماران به دلیل کمبود دارو نیست، بلکه تفاوت قیمتی بسیار زیاد این دارو در داخل 
کشور نسبت به کشورهای همجوار و جلوگیری از نشت دارو و اطمینان از دسترسی 

مصرف کننده واقعی به انسولین قلمی است.

معاون وزیر ارتباطات:

نسل پنجم ارتباطات در پنج نقطه تهران راه اندازی می شود©
مهر: ستار هاشمی، معاون وزیر ارتباطات با 
بیان اینکه تا پایان سال پنج سایت موبایل 
در تهران به فناوری نسل پنجم ارتباطات 
تجهیز می شود، گفت: برای کاربست های 
5G کارگروه مدیریت پروژه راه اندازی شد.

وی درخصوص برنامه ریــزی برای ورود 
تکنولوژی 5G همزمان با ســایر کشورها 

اظهار کرد: در این مورد باید تجهیزات را به دو بخش تجهیزات آنتن و شــبکه های 
رادیویی و نیز تجهیزات مربوط به زیرساخت های نرم افزاری دسته بندی کرد که تأمین 

تجهیزات نرم افزاری تاکنون در حوزه تکنولوژی های سیار بی سابقه بوده است.
وی افزود: از آنجا که ما در زمینه تولید نرم افزار تجارب موفقی در داخل کشورداشته ایم 
پیش بینی مان این اســت که می توانیم با برنامه ریزی مناســب، بومی سازی بخش 

تجهیزات نرم افزاری شبکه 5G در کشور را در دستور کار قرار دهیم.
هاشــمی با اشاره به اینکه نقطه عطف ورود 5G سال ۲۰۲۰ است که این فناوری به 
صورت عمومی به جامعه بشری معرفی شده، ادامه داد: فراگیری این فناوری حدود 
پنج سال آینده )سال ۲۰۲5( تخمین زده می شود و این فرصت مناسبی خواهد بود 

که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی   مدرسه برای تبدیل شدن 
به محیطی مطمئن برای تحقق همزمان آموزش و 
پرورش به راهبردهای نوینی نیاز دارد.راهبردهایی 
و  آموزش  وزیر  حاجی میرزایی،  محسن  حاال  که 
پرورش از تدوین آن در قالب سند ارزشمند »مدرسه 
و سالمت روان دانش آموز« خبر داده و آن را دستاورد 
ارزشمند نهمین دوره مجلس دانش آموزی برای نظام 

آموزش و پرورش خوانده است.
اما آیا این سند که توسط نمایندگان دانش آموزان 
تهیه و تدوین شــده می تواند این محیط آرمانی را 

برای آن ها فراهم سازد؟ 

 اهداف سند »
»مدرسه و سالمت روان دانش آموزی«

رئیس نهمین دوره مجلس دانش آموزی کشــور در 
گفت وگو با ما با بیان اینکه »مدرسه و سالمت روان 
دانش آموزی« در جامعه نیازی است که در نهمین 
دوره مجلس دانش آموزی به آن پرداخته شده است، 
می گوید: در این خصوص سندی جامع با همکاری 
کارشناسان حوزه سالمت روان و روان شناسی تدوین 
شــده است که چشم انداز آن سند افق سال 14۰8 
اســت و انتظار می رود سند تا تاریخ مشخص شده 

به طور کامل در همه مدارس کشور اجرایی شود. 
ســید محمد عماد هاشمی با اشاره به موضوع کلی 
این سند می افزاید: تعلیم و تربیت دارای حوزه های 
مختلفــی اســت، حوزه هایی کــه در آن نیازهای 
مشترک هم عرض انسان ها قرار گرفته و به اصطالح 
ساحت های تربیتی محسوب می شود. از این رو، این 
سند شامل مقدمه، بیانیه مأموریت و هدف از تعلیم 
و تربیت و ساحت های شش گانه »تربیت اعتقادی، 
عبادی و اخالقی«، »تربیــت اقتصادی و حرفه ای«، 
»تربیــت علمی و فنــاوری«، »تربیــت اجتماعی و 
سیاســی«، »تربیت زیســتی و بدنــی« و »تربیت 
زیبایی شــناختی و هنری« است که در سند تحول 
بنیادین نیز به آن اشاره شده و هدف نهایی از تدوین 
آن ایجاد محیطی شاد و سالم برای دانش آموزان در 
مدرسه است که با همکاری کادر مدرسه و تعامل با 

اولیای دانش آموزان تحقق می یابد. 
بــه گفته وی عوامــل متعددی در ســالمت روان 
دانش آموزان تأثیرگذار است که متأسفانه در برخی 
از مدارس کشور رعایت نمی شود، به طوری که در 

برخی از مدارس نگاه کادر آموزشی به دانش آموزان 
غیرمحترمانه اســت که می تواند محیط مدرسه را 
برای دانش آموزان به محیطی ناخوشــایند تبدیل 
کنــد؛ بعضی از محتواهای آموزشــی، تحمیلی به 
نظر می رســد و گفت وگو محور نیست که موجب 
دلزدگی دانش آموزان می شــود، همچنین در مورد 
برخی از مراسم هایی که در مدرسه برگزار می شود 
دانش آموزان به اقناع نمی رســند که ممکن است 

سالمت روان دانش آموزان را به مخاطره اندازد. 
وی ادامه می دهد: براســاس این ســند الزم است 
مدارس عالوه بر دانش آموزان با خانواده آن ها نیز در 
ارتباط باشند تا در حد امکان به بهبود محیط خانواده 

نیز کمک کنند. 

چشم اندازی برای هشت سال»
السا سلیمانی، نماینده دانش آموزان تهران در نهمین 
مجلس دانش آمــوزی نیز در خصوص این ســند 
می گوید: چشم انداز ســند »مدرسه و سالمت روان 
دانش آموزی« برای هشت سال آینده پیش بینی شده 
است و این سند در نظر دارد تا سال 14۰8 مدارس 
همه مناطق کشور فضا و امکانات استاندارد داشته 
باشــند و در هیچ منطقه ای از کشور دانش آموزی 

نباشــد که در آغل درس بخواند 
یا برای رفتن به مدرســه مجبور 
باشد 8۰ کیلومتر را طی کند و 
یا دانش آموزی با بطری آب برای 
خود کفش درست کند؛ چرا که 
این موارد بر جسم و روان کودک 

ایرانی تأثیرگذار خواهد بود. 
وی ادامه می دهد: فضای آموزشی 
استاندارد تنها برای دانش آموزان 
مناطق یک تا سه تهران نیست. ما 
در همه مناطق کشور نابغه هایی 

داریم که آن ها هــم می توانند در 
مدارس مجهز و اســتاندارد درس بخوانند. فراموش 
نکنیم خون شــهدای زیادی بــرای تحقق عدالت 

اجتماعی در این کشور ریخته شده است.

ایجاد مدارسی با محیط امن و جذاب»
وی ادامه می دهد: موضوع دیگری که در این سند به 
آن اشاره شده، محتوای آموزشی بر مبنای سالمت 
روان در کنار معلمان سالم و دارای صالحیت است. 
متأسفانه امروزه شاهد مدارسی هستیم که در آن ها 
برخی از کادر آموزشــی از ســالمت روان برخوردار 

نیستند و فقط به دلیل ارتباط با 
برخی مسئوالن، موفق به دریافت 
مجوز شــده اند. چنین مدارسی 
نمی تواند مدارس استاندارد برای 
دانش آموزان باشــد.  ســلیمانی 
می افزاید: مهم ترین هدف تدوین 
و تصویب این سند، ایجاد مدارسی 
با محیــط امن و جــذاب برای 
دانش آموزان سراسر کشور است 
که توسط معلمان و کادر آموزشی 
آگاه از رابطه بهداشــت روانی با 
برنامه های آموزشی و پرورشی اداره 
شــود و عالوه بر آموزش علوم مختلف، مهارت های 
الزم برای مقابله با مسائل و مشکالت زندگی نیز به 
دانش آموزان آموزش داده شــود.  وی با بیان اینکه 
از راهبردهای کالن ســند »مدرسه و سالمت روان 
دانش آموزی«  می توان به توانمندســازی و افزایش 
آگاهی معلمان و دانش آموزان اشاره کرد، می گوید: در 
بیشتر مدارس کم برخوردار کشور آموزش مهارت های 
زندگی به دانش آموزان داده نمی شود و این سند در 
نظــر دارد عالوه بر دانش آموزان، به اولیای آن ها نیز 

مهارت های اجتماعی و زیستی آموزش دهد. 

 تغییر قوانین و مقررات »
نظام آموزش و پرورش 

وی تغییر قوانین و مقررات نظام آموزش و پرورش 
را یکی از مهم ترین بخش های این ســند می  داند 
که یکی از راهکار های آن اســتفاده صحیح از درس 
هنر در مدارس است. سلیمانی می افزاید: درس هنر  
می توانــد به عنوان درســی آموزنده و یا حتی یک 
ساعت درمانی در مدارس استفاده شود، اما متأسفانه 
در اغلب مدارس از این ســاعت به عنوان ســاعت 

جبرانی برای سایر درس ها استفاده می شود. 
به گفته این نماینده دوره نهم مجلس دانش آموزی، 
از بین بردن غــول و کابوس کنکور نیز یکی دیگر 
از اهداف این ســند است زیرا بین حجم کتاب ها  و 
ساعت درسی مدارس هماهنگی وجود ندارد و این 
مسئله بر بهداشت روان دانش آموزان اثرگذار است. 

 خودداری از وضع »
شرایط سخت و انعطاف ناپذیر 

ســلیمانی جدی گرفتن ســاعت ورزش و افزایش 
آن در طول هفته را یکی دیگر از اهداف این ســند 
برمی شمارد و می افزاید: در نظر گرفتن تفاوت های 
فردی دانش آموزان توســط معلمــان و خودداری 
از وضــع شــرایط ســخت و انعطاف ناپذیــر برای 
دانش آموزان نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه 
قرار گرفته است؛ زیرا در حال حاضر ما شاهد افزایش 

این مقررات در مدارس هستیم.
وی می گوید: سالمت روان بدون رفاه اجتماعی معنا 
ندارد. زمانی که پدر دانش آموزی پشت بام خانه ای 
را برای اقامت اجاره  می کند، هرچقدر هم که فضای 
مدرســه برای دانش آموز فضای امن و جذاب باشد 
و هرچقدر کــه معلم دانش آموز از حــاالت روانی 
سالمی برخوردار باشد به طور حتم اوضاع معیشتی 
دانش آموز بر روان او تأثیرگذار خواهد بود. فراموش 
نکنیم منابع این کشور عظیم تنها برای دانش آموزان 
مدارس غیرانتفاعی و کالنشهرها نیست و کودکان 
کار هم دانش آموزان این کشور هستند که از منابع 
و ثروت آن ســهم دارند و باید با همت مســئوالن، 
شــرایطی ایجاد شود تا فضای درسی مناسب برای 
آن ها فراهم شود که خوشبختانه همه این موارد در 
سند »مدرسه و سالمت روان دانش آموزی« تأکید و 

تصویب شده است. 

بررسی اهداف سند »مدرسه و سالمت روان دانش آموز« در گفت وگو با نمایندگان مجلس دانش آموزی

سندی برای ایجاد مدارسی امن برای همه دانش آموزان

توانمندسازی و 
افزایش آگاهی 

معلمان و 
دانش آموزان از 

راهبردهای کالن 
سند »مدرسه 

و سالمت روان 
دانش آموزی« است
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1026558(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی برلیان گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 528 و شناسه ملی 10380071431 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,26 و نامه شماره 2032مورخ 1398,06,21 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی گناباد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای ذبیح اسماعیلی به کد ملی 0919693504 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره اسماعیلی به کد ملی 0937894656 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اسماعیلی با کد ملی 0937926191 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمدرضا اسماعیلی کد 
ملی 0937926191 به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند -2 کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق 
بهادار پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و ذبیح اسماعیلی رئیس هیئت مدیره و در غیاب ذبیح اسماعیلی رئیس هیئت مدیره با امضاء 
طاهره اسماعیلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء آقای محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026020(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع فرهنگیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5322 و شناسه ملی 10861890358 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,07,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، آبادی شهرک صنعتی مشهد )کالت (، محله شهرک 
صنعتی مشهد )کالت ( ، خیابان ایران ، خیابان ابریشم ، پالک 0 ، طبقه همکف – کدپستی 9358187763 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. -2 تعداد اعضاء هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفرعضو اصلی کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید. -3 اساسنامه جدید در 63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار )1028258(

آگهی تغییرات شرکت درفش پایه سبز سهامی خاص به شماره ثبت 1214 و شناسه ملی 10102489064 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هادی رفیع پورمقدم به کد ملی 
0791601242 به سمت بازرس اصلی و آقای هادی باقری به کد ملی 0451649745 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند . خانم نسرین نادعلی عطاآبادی به کد ملی 0049195141 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پگاه سیدمومن به کد ملی 0082413673 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سیدمومن به کد ملی 0032923287 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب 
شدند. دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادر بانکی با امضا منفرد آقای علی سیدمومن) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت با 
حق توکیل به غیر معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال مالی)1397.12.29( مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1026562(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی برلیان گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 528 و شناسه ملی 10380071431 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,05,26 و نامه شماره 2032مورخ 1398,06,21 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی گناباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 12,29, 1397 به تصویب رسید. -2 ذبیح اسماعیلی به کد ملی 0919693504 طاهره 
اسماعیلی به کد ملی 0937894656 محمد رضا اسماعیلی به کد ملی 0937926191 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و فاطمه اکرامیان به کد ملی 
0919745997 5 مهسا شریفی بمرود به کد ملی 0945644884 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند -3 
ابوالقاسم اسماعیلی به کد ملی 0942045246به سمت بازرس اصلی و آقای غالممحمد معتمدی به کد ملی 0937648396به سمت بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند -4روزنامه کثیراالنتشارقدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026539(

آگهی تغییرات شرکت فرآیند انرژی وراه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33941 و شناسه ملی 10380492325 

به  کریمی  زاده  قاسم  مسعود   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,02,01 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اعضای  به سمت  به کدملی0702454680  فر  فیروز  اکبر  به کدملی 0700397779، علی  تربتی  بلبل  ، مرتضی  کدملی0934273502 
کدملی  به  شجاع  0945788541وفاطمه  ملی  کد  به  قدوسی  کریمی  المیرا   - شدند  تعیین  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اصلی 
5228976833 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. - روزنامه قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026561(

آگهی تغییرات شرکت سامان بازار رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,07,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مظفر پور رنجبر به شماره ملی 4899347650 به 
نمایندگی از آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین زمانی خادمانلو به شماره ملی 0779776781 به نمایندگی 
از شرکت صنایع غذایی رضوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی مطهری نیا به شماره ملی 4579872428 به 
نمایندگی از سازمان اقتصادی رضوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین اسالمی پور به شماره ملی 1930621991 به سمت 

مدیرعامل ) خارج از سهامداران ( برای باقی مانده تصدی هیئت مدیره تاتاریخ 1400,07,30 انتخاب شدند. 
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.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026024(

آگهی تغییرات شرکت کریاس پارس هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53355 و شناسه ملی 14004652139 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد صالح 
حسینی به شماره ملی 0944788343 به عنوان بازرس اصلی و آقای یونس گریوانی به شماره ملی 0943132622 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها

اساسنامه اصالح گردید. - آقای علی  ماده مربوطه در  و  باشد  معتبر می  مهر شرکت  با  امضاء مدیر عامل همراه  با  و عقود اسالمی   
ملی  شماره  به  نوغانی  عصارزاده  سجاد  آقای  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0920277918 ملی  شماره  به  عصارزاده 
0923251774 به سمت نائب رئیس و آقای مصطفی زنگه بایگی به شماره ملی 0945137461 عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026022(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع فرهنگیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5322 و شناسه ملی 10861890358 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,07,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای غالمرضا مذهب به 
شماره ملی 0939216175 - آقای رحمان آراسته به شماره ملی 0919457071 - آقای سید اکبر باقریان به شماره ملی 0939150182 
برای مدت 2 سال تعیین شدند -2 خانم زیبا علی نژاد ابهر باکدملی 0940495716 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدیزدان پناه سینی

انتخاب شدند -3 صورتهای مالی شرکت برای سال  البدل برای مدت یکسال مالی  بازرس علی  به سمت  باکدملی 5539928903   
منتهی به 1398,12,29 به تصویب رسید.
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تاسیس شرکت سهامی خاص کاوا هنر خالق ماموت درتاریخ 1397,06,03 به شماره ثبت 65426 به شناسه ملی 14007799155 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :برابر 97,1226 مورخه 1397,3,8 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد تنظیم ، تهیه ، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و 
فروش کاال یا خدمات مربوطه و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات 
اعتباری ، شرکت در جشنواره های فرهنگی هنری داخلی و بین المللی 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 ,هاشمیه-خیابان وکیل 
آباد12)شهیدجمشیدامامی(-بلوار وکیل آباد-پالک 142-ساختمان قصر سفید-طبقه دوم- کدپستی 9178674392 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 447,9739 مورخ 1397,03,12 نزد بانک شهر شعبه هاشمیه با کد 447 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حجت 
عابد به شماره ملی 0720089166و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای نوید فالحت به شماره ملی 0938021850و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید محمدرضا نوایی سیدی به شماره ملی 0944791360و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
سید علی فاضل هاشمی به شماره ملی 0946954054و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
با مهر شرکت معتبر میباشد.  با امضاء مشترک سیدمحمدرضا نوائی سیدی و سید علی فاضل هاشمی همراه  ، بروات  از قبیل چک ، سفته   شرکت 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید عبدالکریم مرتضوی واقعی به شماره ملی 0920190960 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی آقای مسعود یونسیان به شماره ملی 0944917186 به سمت بازرس علی البدل 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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ا داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1026039(
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

یک سال پس از کودتا و تبعید رئیس جمهور پیشین، مردم بولیوی به وزیر او رأی دادند

بازگشت مورالس
  جهان  یک سال پس از کودتا علیه مورالس و تبعید 
او توسط ژنرال های بولیویایی، مردم، وزیر اقتصاد او را 
با 52 درصد آرا انتخاب کردند تا به کودتاچی ها نشان 
دهند تمایلی به بقای آن ها ندارند. حاال یک سال پس 
از ماجــرای کودتا، مورالس که یادآور خاطرات خوش 
اقتصادی برای سرخپوســتان بولیوی است در نتیجه 
پیروزی نامزد حزب سوسیالیســت، از قصدش برای 

بازگشت به کشورش خبر داده است.
رئیس جمهور پیشــین بولیوی که در آرژانتین به سر 
می برد روز دوشــنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در 
بوینس آیرس این تصمیم را اعــام کرد. به گزارش 
شــبکه »آرتی« او بدون اعام زمان مشــخصی برای 
بازگشت، گفت: دیر یا زود به بولیوی بازخواهم گشت، 
در این بحثی نیست. خواست بزرگ من بازگشت به 

بولیوی و منطقه خود است.
اوا مورالس، نخستین رئیس جمهور بومی بولیوی بود. 

در فاصله کوتاهی پس از به قدرت رسیدن او در سال 
2006، تولید ناخالــص ملی در بولیوی )جی دی پی( 
چندیــن برابر افزایــش و فاصله طبقاتــی )ضریب 
جینی( چندین برابر کاهش یافت. او حقوق کارگران 
را 50درصد افزایــش داد و از حقوق اعضای دولت و 
همچنین خودش 50 درصــد کم کرد. بولیویایی ها 
از 2006 تــا 2019 به مورالــس رأی دادند و او هم 
در ایــن مدت اقدام به اصاحات جدی در ســاختار 
اقتصادی کشورش کرد. یکی از مهم ترین فعالیت های 
او کاهش چشمگیر سهم شــرکت های آمریکایی از 
 اقتصاد و صنعت بولیوی بود. او سهم آمریکایی ها را از 
82 درصد اقتصاد به 18درصد کاهش و برعکس سهم 
شرکت های داخلی را از 18 به 82 درصد افزایش داد.

این اقدام های مورالس و دمیدن روحی دوباره به پیکر 
روی زمین افتاده سوسیالیسم که توسط او انجام شد، 
آن هم در حیاط خلوت آمریکا موجبات خشم ساکنان 

کاخ ســفید را فراهم کرد و در نتیجه ســال گذشته 
ژنرال ها با حمایت آمریکا او را از قدرت برداشــته و به 
آرژانتین تبعیــد کردند. اما او همان زمان اعام کرده 
بود روز پس از پیروز شــدن نامزد سوسیالیست ها به 
کشورش برخواهد گشت. پس از نیمه شب یکشنبه به 
وقت محلی، مقام های بولیوی رسماً »لوئیس آرسه« 
 )MAS( »نامزد حزب »جنبش به سوی سوسیالیسم
و از افراد نزدیک به مورالس را به عنوان پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوری اعــام کردند. مورالــس به دلیل 
رد صاحیت شدن اجازه شرکت در انتخابات را نداشت.

شبکه »تله سور« هم در این خصوص گزارش کرد، 
طبق گفته مقام های بولیوی، آرسه موفق به کسب 
52.2 درصــد از آرای انتخاباتی شــده و »کارلوس 
مســا« رئیس جمهور اسبق این کشور و رهبر حزب 
جامعه مدنی ۳1.5 درصد از آرای انتخاباتی را بدست 

آورده است.
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یک گاو شیرده جدید، این بار در شرق آسیا©
جهان: عبارت گاوشــیرده برای مخاطبان 
ایرانی، در فضای سیاســی بیشــتر یادآور 
فارس  وضعیت کشورهای عربی حاشیه خلیج 

و روابط ذلیانه آن ها با آمریکاست. 
اما با روی کار آمدن دولت ترامپ، آمریکا 
یک گاو شیرده دیگر این بار در شرق پیدا 
کرده است؛ تایوان. مجموعه ای جزیره ای با 
جمعیت حدود 24میلیون نفر زیر گوش چین که این سال ها حجم قابل توجهی 

ساح و تجهیزات نظامی از آمریکا خریده است.
بحث تایوان و منطقه تنگه تایوان از زمان انقاب کمونیستی در سرزمین چین تا 
به امروز یکی از بحث های چالش برانگیز به حساب می آید. پس از دهه 90 میادی 
و آغاز رشــد اقتصادی و نظامی چین و به خصوص با توســعه شدید توان دریایی 
نیروهای مســلح چین، بحث های مربوط به تایوان مجدد در محافل مختلفی در 
واشنگتن، پکن و تایپه داغ شده است. به صورت کلی، به دلیل فاصله نزدیک تایوان 
با سرزمین اصلی چین )160کیلومتر( و پیشرفت زیاد نیروهای مسلح چین، عمًا 
نزدیک شدن ناوگان آمریکا به این منطقه در حکم یک ریسک بزرگ و حتی شاید 

یک عملیات انتحاری و بدون بازگشت تلقی شود.
چینی ها در ســال های گذشــته دو حرکت مهــم را در بحث تایــوان در حوزه 
 نظامی دنبال کردند. یکی بحث توسعه سامانه های موشکی برای افزایش توانایی 
ضد دسترســی جهت دور کردن واحدهای نظامــی آمریکا از منطقه درگیری و 
دیگری افزایش سنگین توان تهاجم آبی خاکی. در مقابل نیز تایوانی ها به دنبال 
توسعه توان موشک های کروز، افزایش خرید هواپیماهای رزمی و واحدهای دفاع 
ساحلی خود رفته اند که در این اوضاع، آمریکایی ها نیز فروش سنگین ساح به این 

کشور را در دستور کار قرار داده اند.

آمریکا تایوان را تبدیل به خارپشت کرده است»
تایوان به صورت سنتی مشتری ساح های آمریکایی و فرانسوی بوده و جنگنده های 
اف 16 و میراژ 2000 و ناو های محافظ کاس الفایت فرانسوی از جمله گزینه های 
مهم در توان دفاعی این کشــور هستند. اما با روی کار آمدن ترامپ و تا پیش از 
اخبار مربوط به قرارداد جدید تسلیحاتی، بر اساس اعام منابع مطلع، آمریکایی ها 
قراردادهایی به ارزش 1۳ میلیارد دالر با تایوان )کل بودجه نظامی کشــورمان در 
سال جاری 12.6 میلیارد دالر است( در بخش نظامی به امضا رسانده اند. از جمله 
موارد بسیار پر سر و صدای قبلی، قراردادی برای فروش 66 فروند جنگنده اف 16 
به این کشور توسط آمریکا بود. اف 16 های جدید فروشی به تایوان پیشرفته ترین 

مدل عملیاتی این جنگنده هستند.
فروش تانک های آبرامز از دیگر فروش های پر ســر و صدا به تایپه بود. این کشور 
کوچک دارای ناوگانی از تانک های قدیمی ســری پاتون آمریکایی اســت که در 
چندین مرحله نیز ارتقا یافته اند اما حاال تایوانی ها به ســراغ آبرامزهای آمریکایی 
رفتند. در سال 2018 دولت تایوان اعام کرد در قراردادی به ارزش 2 میلیارد دالر، 

چیزی در حدود 108 دستگاه تانک آبرامز را از آمریکا خواهد خرید. 
موشک های دوش پرتاب استینگر و اژدرهای نسل جدید سری مارک 46 از جمله 
دیگر خرید های مهم تایوانی ها در دوره ترامپ از آمریکا بوده اســت. اما بر اساس 
اخبار جدید، واشنگتن در حال کار روی یک بسته جدید تسلیحاتی برای تایوان 
اســت که ارزشــی در حدود ۷ میلیارد دالر خواهد داشت و در صورتی که تأیید 
شــود، مجموع قراردادهای تســلیحاتی دو طرف تنها در دوره چهار ساله ترامپ 
را به رقم قابل توجه 20 میلیارد دالر خواهد رســاند. این خبر نخســتین بار به 
صورت اختصاصی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده و برخی از منابع نزدیک 
به این مسئله اعام کردند آمریکا قصد دارد تایوان را در مقابل حمله چین به یک 

خارپشت گرانقیمت بدل کند.
اینکه در نهایت سرنوشت جزیره تایوان و چین به کجا خواهد رسید موضوعی است 
که گذشت زمان می تواند آن را مشخص کند اما مسئله قابل توجه، فرصت طلبی 
آمریکا از این شرایط و فروش هر چه بیشتر تسلیحات به این کشور کوچک است. 
وضعیت خطرناکی که خود آمریــکا با افزایش تنش ها با چین از طرفی در حال 
دامن زدن به آن و از طرف دیگر در حال سود بردن از آن به وسیله فروش ساح 

به متحدان خود در منطقه است.

  نمابر تحریریه:     ۳۷61008۷ -۳۷684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 ۳۷618044-5 
  روزنامه گویا:    ۳۷651844  و  ۳۷651888   )051(
  روابط عمومی:                    ۳۷66258۷   )051(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷088   )051(
)051(   ۳۷628205                                             
                                      فاکس: ۳۷610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷۳5  
  تلفن:                                14- ۳۷685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      669۳۷5۷5 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(664۳0122  )021(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

ناتو منتظر بایدنناتو منتظر بایدن
ناتو در حال بررســی نشســتی در مارس 
2021 در بروکســل اســت تا اگر بایدن 
پیروز شد به رئیس جمهوری جدید آمریکا 
خوشامد بگوید اما اگر ترامپ بار دیگر پیروز 
شود، این نشست در نیمه اول سال آینده 
میادی برگزار خواهد شــد. ناتو می گوید 
اگــر جو بایــدن، نامــزد دموکرات ها در 
انتخابات سوم نوامبر پیروز شود، برگزاری 

یک نشســت در بهار، شانسی زودهنگام 
برای احیای روابط بــا آمریکا خواهد بود 
چون در مدت چهار سال ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، روابط ناتو با آمریکا مخدوش 
شده است. ترامپ گفته این ائتاف، منسوخ 
است و برخی از متحدان، متخلف هستند 
و حتی در ژوئیه 2018 تهدید کرد از این 

ائتاف خارج می شود.

گزارش تحلیلی

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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ش�ركت مخاب�رات ایران – منطقه ف�ارس در نظر دارد نس�بت به عملیات 
اجرای طرح توسعه و برگردان شبکه كابل مسی فازهای 1و2 كوثر – مركز 
مدرس بر اس�اس  مشخصات موجود در اس�ناد از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید. 
لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل میآید.

 WWW.TCI.IR متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  
و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه شماره 99/46
)یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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سازمان موقوفات آس��تان قدس رضوی در یزد و کرمان 
در نظر دارد قس��متی ازمحصول پس��ته تولیدی سال 99 
خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از متقاضیان دعوت به 
عمل می آید از تاریخ روز س��ه ش��نبه 99/07/29 با مراجعه به دفتر 
مرکزی سازمان واقع در رفسنجان میدان قدس دفتر مرکزی سازمان 
و رویت نمونه و میزان محصول قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا 

مورخ پنج شنبه 1399/08/08 بصورت مکتوب ارائه نمایند .
 ضمنا واریز 5درصد مبلغ پیش��نهادی به عنوان ضمانت ش��رکت در 
مزایده به حساب جاری 2217078000بانک تجارت طالقانی رفسنجان به 
نام سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان الزامی است .

 سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است .
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.

تلفنهای تماس 09133912390-09132925140-34281104-9 
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان

آگهی مزایده فروش محصول پسته سال 99
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    س�ازمان فن�ی و نگهداری حرم مطه�ر رضوی درنظر 
دارد تهی�ه و تحوی�ل ورق UPVC م�ورد نیاز خ�ود را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند تا پایان 
وقت اداری روز  شنبه مورخ 1399/08/10  ضمن مراجعه به سایت 
مناقصات س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی به آدرس 
http://sem.aqr-harimeharam.org/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

این ش�ركت قص�د دارد  تامین مق�دار 3000 عدد 
پال�ت چوبی )لقم�ه ای ( و 2000 ع�دد پالت چوبی 
چهارتراش با ابعاد )1/20*1 ( كارخانه تولید بلوكه س�بک )هبلکس( خود را 

به تولید كنندگان واجد شرایط واگذارنماید. 
لذا متقاضیان جهت آگاهی و كس�ب اطالعات بیش�ترتا تاری�خ 99/08/03 با 

شماره تلفن 09155001246 تماس حاصل فرمایند.
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آگهی مناقصه

شركت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

 این ش��رکت قصد دارد  تهیه ، و اجرای خط کشی ترافیکی مسیر یکی از 
پروژه های خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید. 

لذا متقاضیان جهت آگاهی و کسب اطالعات بیشترتا تاریخ 99/08/03 با 
شماره تلفن 09151211076  تماس حاصل فرمایند.

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
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مناقصه

آدم سوزی داعش در کرکوک©
جهان: استاندار کرکوک خبر داد عناصر 
داعش سه غیرنظامی را در مناطق تحت 
کنترل نیروهای پیشمرگه در این استان 
هــدف قــرار داده و ســوزانده اند. راکان 
الجبوری اعام کرد: حادثه در روســتای 
»شــوگیر« واقع در استان کرکوک اتفاق 
افتاده است که از نظر امنیتی تحت کنترل 
نیروهای پیشمرگه ُکرد قرار دارد. در همین زمینه، گروه »العتبه العلویه« وابسته به 
سازمان حشدالشعبی به تازگی به استان کرکوک در شمال عراق نیرو اعزام کرد. بنا 
به دستورات فرماندهان الحشد، این گروه، هنگ »مأموریت های ویژه« را به استان 
کرکوک فرستاد. هدف این هنگ، مبارزه با عناصر باقیمانده داعش و از بین بردن 

منابع مالی این گروه تروریستی است.

انتخابات  رقابت های  در  خود  نامزدی  رسماً  بایدن  جو  وقتی 
ریاست جمهوری 2020 آمریکا را اعام کرد، گفت پای دو چیز 
خواهد ایستاد: کارگرانی که آمریکا را ساختند و ارزش هایی که 
می تواند گروه های مختلف را به هم نزدیک کند. اما در حالی  
که آمریکا با چالش هایی نظیر کرونا و نابرابری نژادی دست و 
پنجه نرم می کند، بایدن در کارزارهای انتخاباتی خود از ایجاد 
فرصت های اقتصادی برای کارگران حرف می زند و وعده داده 
مقررات  زیست محیطی و حقوق مربوط به بهداشت و درمان را 

دوباره برقرار کند و روابط بین المللی را از سر بگیرد.

ویروس کرونا »
راهبرد جو بایدن برای مهار ویروس کرونا انجام آزمایش رایگان 

در سطح ملی و اســتخدام 100 هزار نفر برای راه اندازی 
برنامه ردگیری تماس های مبتایان اســت. او می گوید 
قصد دارد در هر ایالت دست کم 10 مرکز آزمایش ایجاد 
کند و از آژانس های فدرال بخواهد منابع اعزام کنند که 

منتقدان، آن را غیرقابل اجرا می دانند.

اقتصاد»
بایدن قول داده به منظور مقابله با تأثیر آنی بحران 
ویروس کرونا، هر قدر الزم است برای دادن وام 
بیشتر به کســب وکارهای کوچک و افزایش 
پرداخت های مستقیم به خانواده ها هزینه کند. 
افزایش 200 دالری پرداخت های ماهانه تأمین 
اجتماعی، لغو قانون کاهش مالیا  ت  که در دوره 
ترامپ وضع شد و بخشــش 10 هزار دالر از 
وام  هر دانشجو، از جمله طرح های او است. جو 

بایدن با سیاست های اقتصادی گسترده تر خود که 
طرح »دوباره بهتر بســازیم« نام گرفته، سعی در جلب 

رضایت دو دسته از رأی دهندگان جوانان و کارگران یقه آبی 
را دارد که به طور سنتی از حزب دموکرات حمایت می کنند.

نابرابری نژادی »
به دنبال اعتراض های ضد نژادپرستی که آمریکا امسال با آن 

روبه رو بود، بایدن پذیرفت در آمریکا نژادپرستی وجود دارد و 
اعام کرد برای مقابله با آن به برنامه های گسترده اجتماعی و 
سیاسی در حمایت از اقلیت ها نیاز است. با این حال، او با کاهش 
بودجه پلیس موافق نیســت و می گوید به جای آن، منابع باید 
صرف حفظ اســتانداردها شود. او معتقد است بخشی از بودجه 

پلیس باید به ســمت خدمات اجتماعی از جمله سامت روان 
هدایت شود.

سیاست خارجی»
نامزد دموکــرات انتخابات 2020 گفته به عنوان رئیس جمهور، 
پیش از هر چیز روی مســائل ملی کشور تمرکز خواهد داشت. 
البته او داعیه دار چندجانبه گرایی و تعامل با جهان است که دقیقا 
در نقطه مقابل رویکرد ترامپ قــرار دارد. بایدن قول داده رابطه 
آمریــکا با همپیمانانش به ویژه ناتــو را ترمیم کند. معاون اوباما 
همچنین گفته چین باید برای اقدامات نادرست زیست  محیطی 
و تجاری خود پاسخگو باشــد. اما به جای تعرفه های یکطرفه، 
پیشنهاد تشــکیل یک ائتاف جهانی با سایر کشورها را مطرح 
کرده که چین نمی تواند آن را نادیده بگیرد. او البته در مورد این 

موضوع به روشنی حرف نزده است.

سالمت و بهداشت»
جو بایدن می گوید طرح بیمه سامت عمومی که وقتی معاون 
باراک اوباما بود به تصویب رسید را گسترش خواهد داد و طرحی 
را بــه اجرا درخواهــد آورد که 9۷ درصــد از آمریکایی ها 
زیرپوشش بیمه قرار بگیرند. کمیته بودجه مسئوالنه فدرال 
که یک مؤسسه  غیر حزبی اســت، تخمین زده که طرح 
بایــدن 2 تریلیون و 250 میلیارد دالر طی بیش از 

10 سال هزینه دربرخواهد داشت.

مهاجرت»
بایدن در سخنان انتخاباتی خود قول داده 
در 100 روز اول حضــور خــود در کاخ 
سفید، سیاست های ترامپ که موجب 
جدایی والدیــن از فرزندان خود در مرز 
مکزیک و آمریکا شــده را تغییر دهد. 
او همچنیــن گفتــه محدودیت تعداد 
تقاضاهای پناهندگی و ممنوعیت سفر 
اتباع چندین کشــور عمدتاً مسلمان به 
آمریکا که توسط ترامپ وضع شد را هم لغو 

خواهد کرد.

آموزش »
بایدن با چرخشی قابل توجه به سوی جناح چپ، 
بر چندین مورد از سیاست های بزرگ آموزشی که 
در درون حزب محبوبیت یافته مهر تأیید زده است. 
بخشش بدهی وام دانشجویی، افزایش دانشگاه های 
مجانی و دسترسی به پیش دبستانی جهانی از جمله 
این سیاست ها هستند و بودجه شان از طریق لغو قانون 
کاهش مالیا ت ها که در دوره ترامپ به تصویب رسید، 

تأمین خواهد شد.

دونالد جان ترامپ ۷4 ساله که در انتخابات 2016 با شعار ساده 
»عظمت را به آمریکا بازگردانیم« به میدان آمد و پیروز شد، در 
حالی می کوشد ریاست جمهوری اش را یک دوره دیگر تمدید 
کند که هم آمریکا با چالش های گسترده ای مانند ویروس کرونا و 
افول قدرت ملی آن روبه رو است و هم کارنامه چهار ساله او پیش 
روی رأی دهندگان است. او در کارزار خود برای انتخابات 2020 
وعده بهبود اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و حفاظت 
از منافع تجاری آمریکا را داده و گفته سیاست های سختگیرانه 

خود در مورد مهاجرت را همچنان ادامه خواهد داد. 

پول و اشتغال»
ترامپ همیشه روی شعار انتخاباتی »اول آمریکا« تأکید داشته 
و برای رونق فرصت های شــغلی و صنایع تولیدی این کشــور 
تاش کرده اســت. کاهش مالیات، تحول وضع تجاری موجود 
و احیای تولید داخلی آمریکا از جمله وعده های او به مردم بود. 
برداشتن مقررات دولت فدرال برای کسب وکارها، کاهش مالیات 
بر درآمد و مالیات شــرکت ها و امضای فرمان های اجرایی در 
حمایت از تولیدات داخلی از جمله اقدام های او در چهار ســال 

 گذشته بوده است. از ژانویه 201۷، دولت آمریکا بیش از 
480 هزار فرصت شغلی در صنایع تولیدی به وجود آورده 
اما تحلیلگران می گویند روند رشد این بخش در حال کند 

شدن است.

تجارت»
ترامــپ در زمینــه تجــارت، موضعــی 
سختگیرانه در قبال چین داشته و در کنار 
آن به حمایت از تولید کنندگان داخلی در 
برابر رقبای خارجی روی آورده است. او 
بر سر مذاکره مجدد درباره توافق های 
تجاری ناعادالنه از نظر او، از جمله نفتا 
میان آمریکا، کانادا و مکزیک یا خروج 
از پیمان تجــاری اقیانوس آرام تأکید 
داشته است. جنگ تجاری مداوم ترامپ 

با چین و وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی از 
اروپا، برزیل، آرژانتین و کانادا در رویکرد او اصل 

بود.

سیاست خارجی»
تفسیر شعار »اول آمریکا«ی ترامپ در سیاست 
خارجی به زبان کاخ سفید یعنی تأکید دوباره بر 
یکجانبه گرایی و جایگاه ســلطه گری آمریکا برای 
بازیگری در سایر کشــورها که در عمل، به خروج 
آمریکا از برخی توافق نامه های بزرگ چند جانبه از 
جمله برجام و معاهده اقلیمی پاریس و لغو عضویت 
این کشــور در سازمان جهانی بهداشت منجر شده 
اســت. او همچنین از اعضای ناتو خواســته بودجه 

بیشتری به این ائتاف نظامی اختصاص دهند. ترامپ به تازگی بر 
وعده خود برای کاهش حضور نظامی در خارج از کشور به ویژه 
آلمان و افغانســتان تأکید کرده است. به باور حامیان ترامپ، او 
در زمینه سیاســت  خارجی موفقیت هایی هم بدست آورده که 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین از جمله 
آن هاســت. هر چند رویکرد او در فشار به چین، کره شمالی و 

ایران موفقیتی نداشته است.

ساخت دیوار و مهار مهاجرت»
مهار مهاجرت به آمریکا یکی از وعده های اساســی ترامپ بود 
و او قول داده به ســاخت دیوار مــرزی میان آمریکا و مکزیک 
ادامه دهد. ترامپ تا  کنون موفق شــده بودجه ساخت ۷16 
کیلومتر از این دیوار مرزی که کل آن هزار و162 کیلومتر 
طول خواهد داشــت را تأمین کنــد. او همچنین وعده 
ســبز آمریکا و مهاجرت زنجیره ای  داده التاری، کارت 
که بر اســاس پیوندهای خانوادگی است را لغو 
و سیستم ورود بر اســاس »شایستگی« را 
جایگزین آن کند. هر چند برنامه او برای 
اصاح قانون مهاجرت، تابستان امسال با 

شکست روبه رو شد. 

بهداشت و سالمت»
ترامپ در کارزار خــود برای انتخابات 
2016 وعده داد الیحه مراقبت مقرون 
به صرفه از بیمار که توسط اوباما،  رئیس 
جمهور پیشــین آمریــکا به تصویب 
رسیده بود را لغو کند. دولت آمریکا هر 
چند موفق به لغو کامل این قانون نشد، 
اما توانست بخش هایی از آن را فسخ کند. او 
همچنین قول داد قیمت دارو را در آمریکا پایین 

بیاورد. 

عدالت قضایی »
ترامــپ درباره قانون »قــدم اول« خود به عنوان 
اقدامی کلیدی در جهــت اصاح عدالت کیفری 
کشور تبلیغات زیادی انجام داده است. این قانون به 
قضات در زمینه تعیین مجازات و تقویت برنامه های 
بازپروری برای زندانیان آزادی عمل بیشــتری می داد. 
او در جریان اعتراض ها علیه نابرابری نژادی در آمریکا 

حمایت خود از پلیس را افزایش داد.

نماینده »فیل ها« و »االغ ها« چگونه فکر می کنند؟
بررسی مواضع دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات انتخابات آمریکا

گزارش

 جهان/ علوی  رقابت انتخاباتی بر ســر کرســی ریاســت 
جمهوری آمریکا با شــدت و حدت زیادی آن هم در فضایی 
پر تنش ادامه دارد. با اینکه دو هفته به انتخابات در سوم نوامبر 
)1۳ آبان( باقی مانده، بسیاری از شهروندان با شتابی بی سابقه 

رأی خــود را داده اند. نزدیک شــدن به موعد انتخابات ایاالت 
متحده فرصتی را برای بررســی مواضع دو نامزد دموکرات و 
جمهوری خواه انتخابات 2020 فراهم کرده است که در ادامه 

آن را در چند حوزه کلیدی می خوانید.
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