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 با پایان مهلت یکساله، ساماندهی کارتخوان های بانکی از هفته آینده اجرایی می شود 

کور کردن درگاه فرار مالیاتی و پولشویی

مروری بر کارنامه رضا ملک زاده 
که جمعه گذشته از معاونت 

وزارت بهداشت رفت

استعفا 
در میانه

جنگ با کرونا

 اقتصاد مدیرکل بازپرسی و مبارزه با فرار مالیاتی کشور، در گفت وگو با قدس هفته آینده 
را موعد ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی)POS( و درگاه های پرداخت الکترونیکی 
اعالم کرد. آن طور که هادی خانی می گوید از تاریخ 9 آذر ماه دســتگاه های کارتخوان 
بانکی تنها با تأیید سازمان امور مالیاتی فعال می شوند.براساس سخنان مدیرکل بازرسی 
و مبارزه با فرار مالیاتی، از این  پس با هماهنگی بانک مرکزی فرایند ارائه دســتگاه های 
کارتخوان به صورتی خواهد بود که ابتدا ســازمان امور مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی 
صاحبان این دستگاه ها را مشخص و تأیید کند و سپس دستگاه به این افراد تحویل داده 

 ............ صفحه 6شود. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی ساماندهی دستگاه های...

 جامعه  »رضا ملک زاده« سرانجام پس از هفت 
سال حضور در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت، جمعه گذشته با انتشار نامه ای مشروح، 
همزمان با آغاز فصل تازه ای از مواجهه با ویروس 
کرونا و در آســتانه هفته پژوهش از سمت خود 

استعفا کرد. البته آن طور که... 

وزیر خارجه احتمالی بایدن 
نیامده برای بازگشت به 

برجام شرط گذاشت

با پالس مذاکره 
خودمان را به متهم 

تبدیل نکنیم

شلیک 23 راکت به پایتخت 
افغانستان، هشت کشته و 31 

زخمی برجای گذاشت

 ز کابل برآید 
 به خورشید 

دود
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ادعای حمله سایبری هکرهای 
 ایرانی به انتخابات آمریکا 

تا چه حد صحت دارد؟

بهرام که گور 
 می گرفتی
همه عمر...!

 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
علیرضاتقوینیا

پس از آنکه دونالد ترامپ در انتخابات 2020 ایاالت متحده از حریف دموکرات خود 
شکست خورد و دست و پا زدن های او برای ماندن در اتاق بیضی کاخ سفید به جایی 
نرسید، حال با دوره انتقالی قدرت در واشنگتن روبه رو هستیم که طی آن، احتمال 

وقوع پیش بینی های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها...

محور مقاومت تهاجمی می شود

 ............ صفحه 8

 

برای دیده بیاور غباری از در دوست 
شست وشوی نگاهی به غبار روبی  در صحن و سرای بارگاه قدس رضوی و  غبارروبی  تطهیر،  آستان    

روزانه صحن و سرای ملکوتی حضرت رضا)ع( از 
جمله خدماتی است که سبب می شود هر گوشه 
توسل  و  نیاز  و  راز  برای  را که  از حرم مطهر 

برگزینی، عاری از هر نوع آلودگی و غباری باشد.
نظافت ریشه در دین و آیین اسالم دارد. ائمه 
اطهار)ع( همواره بر آن تأکید داشته اند و شرع 

 ............ صفحه 3مقدس نیز نظافت را نشانه ای...
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رحمانی فضلی: آیا حاتمی کیا  از پس این سریال برمی آید؟
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 »j بیم و امیدهای »موسی 
به روایت »ابراهیم«
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 قدس خراسان/ برای استاد حسین پورحسین 
خبرنگار روزنامه قدس که ناباورانه از میان ما رفت

خداحافظ مرد خاطرات شنیدنی
 انتخابات 1۴۰۰ با هماهنگی

وزارت بهداشت برگزار می شود

پلیس راه خبر دادپلیس راه خبر داد

آغاز طرح منع آمد و شد در جاده هاآغاز طرح منع آمد و شد در جاده ها

:jامام صادق
پسران نعمت اند و 
دختران حسنه اند، 

خداوند از نعمت ها 
بازخواست می کند 

اما به حسنات 
پاداش می دهد. 

کافی - ج 6- ص 7

 ............ صفحه  ............ صفحه 33 قدس خراسان قدس خراسان

 یک  ش��رکت معتبر عمران��ی در نظر 
پ��روژه  در  مش��ارکت  جه��ت  دارد 
احداث خ��ط انتق��ال آب در محدوده 
استان خراسان رضوی از شرکت های 
تامین کننده لوله دعوت به همکاری 
نماید . متقاضیان از تاریخ این آگهی 
ظرف مدت 4 روزکاری می توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه با شماره های
ی��ا   128 داخل��ی   36073535
09395069022 تماس حاصل نمایند .
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 دعوت به همکاری

پالک ثبتی: قس��متی از پالک 4 فرعی از 217 اصلی  بخش 2  بیرجند به مس��احت 10907  متر مربع 
واقع در ابتدای جاده بیرجند – دره میرك

نظریه کمیسیون تشخیص:
   در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری و دستور العمل تشخیص و شناسایی اراضی شهری صادره 
از س��وی سازمان ملی زمین و مس��کن اینجانبان اعضای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون 
زمین ش��هری اس��تان خراس��ان جنوبی در تاریخ  99/08/20 از موقعیت زمین مورد نظر به ش��رح 
نقش��ه ترسیمی پیوس��ت واقع در محدوده قانونی وحریم استحفاظی شهر بیرجند  بازدید ومعاینه 
محل بعمل آوردیم با توجه به صورتجلسه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط در پرونده این نظریه 
با توجه به تعاریف قانونی و بخش��نامه های س��ازمان مذکور و وضعیت فیزیکی فعلی وقبلی اراضی 
م��ورد بازدید و عکس های هوایی موجود و ش��واهد و قرائن و نیز وضعی��ت ثبتی زمین مورد نظر 

و کروکی پیوس��ت که جزو الینفک رای می باش��د با لح��اظ تذکرات ذیل طبق 
نقش��ه وحدود مندرج در آن  وصورتجلسه معاینه محل که به امضاء اعضای 
کمیس��یون رس��یده با توجه به موقعیت زمین و تحقیق و معاینه محل بعمل 
آم��ده و بررس��ی عکس��های هوای��ی و تحقیقات میدان��ی  از  نوع جنس 
خاك  مش��خص گردید فاقد س��ابقه احیاء می باش��د. لذا به اتفاق آراء 

موات  ) م – و– ا – ت ( تش��خیص و اعالم می گردد.
تذکر1(  پ��الک ها و اراضی که قباًل نس��بت به آنها رأی کمیس��یون مذکور 
صادر ش��ده و ی��ا بنحوی از انحاء مالکی��ت دولت بر آن محرز ش��ده، اراضی 
ملی و دولتی و نیز اراضی مش��مول اظهار نامه های ثبتی سال 1354 و ماده 
17 قانون تقس��یم و فروش اراضی و امالک مورد اجاره به زارعین مس��تأجر 
و خالصه که تا کنون اس��ناد آنها به نام دولت صادر ش��ده یا نش��ده باشد از 

شمول این نظریه مستثنی می باشد.
تذکر2(  چنانچه بعدًا ضرورت صدور نظریه به زمینی که شماره پالک ثبتی 
آن در محدوده تعریف ش��ده در این نظریه واقع شده بوده باشد فقط پالک 
و مس��احت و حدود آن با حفظ نوعیت تعیین ش��ده در این رأی قید و صادر 

خواهد شد.
تذکر3( این نظریه به هیچ وجه دلیل بر مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی 
نب��وده و فقط از نظر تش��خیص نوعیت اراضی معتبر اس��ت و از زمان اعالم 

ظرف مدت 3 ماه قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.
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آگهی اعالم رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اداره کل راه و شهرسازی

 استان خراسان جنوبی  رای شماره 1119 مورخ 1399/08/21-نوبت دوم

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

,ع
99
09
18
7

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده)مناقصه شماره  9904(
اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در نظر داردازطریق  فراخوان 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده بابت طرح آبرسانی 
به محالت عش�ایری ش�کر )ف�از 2( را از طریق س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.        
کلی�ه مراحل برگزاری فراخ�وان مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای 
از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 

آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.   
1 – مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1399/09/03 س�اعت 

10:00 لغایت تاریخ 1399/09/08 ساعت 10:00
2- آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه 
گران در سامانه س�تاد و تحویل پاکت )الف( به دبیرخانه اداره کل 
س�اعت 12:00 مورخ  1399/09/19 می باش�د)تاریخ بازگش�ایی 

ساعت 09:00 صبح مورخه 1399/09/20 می باشد.(
4- مبلغ برآورد اولیه 27.628.444.392 ریال فهارست بها پایه 

سال99 می باشد.

بایس�ت  م�ی  کار   فرایندارج�اع  در  ش�رکت  تضمی�ن   -5
بص�ورت ضمان�ت نام�ه بانک�ی و ی�ا واری�ز نق�د ب�ه حس�اب 
واری�ز  شناس�ه   310100004060039007655738 ش�ماره  
962149660200000000000000000000  حس�اب تمرک�ز وجوه 
س�پرده بانک مرکزی بنام اداره کل امور عش�ایر خراسان رضوی و 
یا س�ایر تضامین معامالت دولتی مندرج در اسناد مناقصه )تضامین 
مندرج در آیین نامه معامالت دولتی ( به مبلغ 1.381.500.000 ریال

6-حداقل رتبه 5 رش�ته آب از س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
گواهی صالحیت ایمنی از سوی اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی

7- مدت اجراء : هفت ماه
8- محل تأمین اعتبار)صندوق توسعه ملی بند ه� تبصره 4 (نقد

9- مدت اعتبار پیشنهاد از سوی مناقصه گران 3 ماه می باشد.
10- اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گ�ذار 38595016 آدرس 
خیابان آخوند خراسانی بین آخوند خراسانی 26 و 28 پالک 1096

شناسه آگهی 1048591/ م الف 5945

مدیرعامل محترم شرکت فرآورده های  لبنی رضوی
جناب آقای مهندس امی�ر پروین محبی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان مدیرعامل شرکت 
فرآورده های لبنی رضوی که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت 
و شایس��تگی  های بر جس��ته حضرتعالی اس��ت تبریک عرض 
نم��وده ، موفقی��ت و س��ربلندی ش��ما را از درگاه خداون��د منان 

مسئلت داریم. 
شرکت پویا تدبیر رضوان 
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت 
به انتخاب ش�رکت های بومی )شهر مش�هد( واجد شرایط که دارای 
تخصص الزم در زمینه ی قالب بندی و بتن ریزی سقف های عرشه فوالدی )متال 
دک( جه�ت توس�عه بنای پ�روژه ثامن اداری ب�ه متراژ ح�دودی 1800 مترمربع 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها که دارای رزومه مناسب در این زمینه می باشند، 
دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر ت�ا تاریخ 1399/09/08 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، 
س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  
32001126-051تم�اس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چ�اپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات تکمیلی پروژه ثامن اداری

س
قد
/
ت
بیا
د
حی
:و
س
عک
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رحمانی فضلی: انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی وزارت بهداشت برگزار می شود  مهر: وزیر کشور درباره اینکه وزارت کشور با توجه به تداوم شرایط بحرانی کرونا چه تمهیداتی برای برگزاری 
 انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است؟ گفت: با وزارت بهداشت هماهنگی هایی را انجام داده ایم. تجربیات کشورهای دیگر که در این شرایط، انتخابات برگزار کرده اند را نیز استفاده می کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور هنگامی که به جمع  بندی مناسب برسد، موضوع را با شورای نگهبان مطرح می کند و نظر آنان را هم خواهیم گرفت، سپس به مجلس شورای اسالمی گزارش نهایی را می فرستیم.

حالی  در  خالدی    مهدی   سیاست/ 
قبال  در  اش  بدعهدی  که  اروپا  اتحادیه 
از  پس  ایران  به  نسبت  برجامی  تعهدات 
بر  توافق نامه  این  از  ایاالت متحده  خروج 
در  جمعه  روز  بود،  شده  آشکار  همگان 
فراری رو به جلو و در جهت تکمیل پازل 
فشار حداکثری بر جمهوری اسالمی مدعی 
همکاری های  در  تهران  شفافیت  عدم 
هسته ای شد، گزینه  احتمالی تصدی وزارت 
خارجه در دولت آینده ایاالت متحده نیز 
روز گذشته نیامده برای بازگشت این کشور 
به برجام شرط گذاشت. »کریس کونز« که 
سناتور دموکرات ایالت دالور است، در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از بازگشت 
به برجام حمایت می کند، هرگونه احتمال 
به  را  توافق  این  به  واشنگتن  بازگشت 
محدود شدن برنامه موشکی و فعالیت های 
مشروط  اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
کرد. این در حالی است که »جو بایدن« 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیشتر و 
به منظور بازگرداندن اعتبار ایاالت متحده 
اعالم کرده بود در صورت بازگشت کامل 
ایران به تعهدات برجامی، از پیوستن دوباره 
واشنگتن به توافق هسته ای حمایت می کند.

پاس گل ضد ایرانی اروپا به آمریکا»
ادعای تازه مقام آمریکایی در 
مــورد توافق نامه برجام تنها 
یک روز پــس از آن صورت 
گرفت کــه اتحادیه اروپا روز 
جمعه با صدور بیانیه ای برگ 
جدیدی از رویکرد ضد ایرانی 
اش را رو کــرد. دلیل صدور 
این بیانیــه گزارش جدیدی 
بین المللی  آژانــس  که  بود 
انــرژی اتمی دربــاره ایران 
منتشــر کرد و از تزریق گاز 
 ۲m-IR سانتریفیوژهای  به 
سخن گفت. رافائل گروسی 
مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در این گزارش 
تهران را به عدم شــفافیت 
متهم کرده و مدعی شد ایران 
باید درباره وجود چندین ذره 
اورانیوم با منشأ انسانی در یکی از سایت های 
پیشتر اعالم نشده خود، توضیح کامل دهد 
تــا نگرانی ها درباره صحــت و کامل بودن 

توافقات پادمانی برطرف شود. 
ادعای ضد ایرانی گروســی، درشــرایطی 
مطرح می شــود که در چند ســال اخیر 

بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در موارد متعددی از سایت های هسته ای 
ایران بازدید و بر اســاس آمار موجود بیش 
از ۹۲ درصد از مجموع بازرســی های بین 
المللی ایــن نهاد از ایــران صورت گرفته 
اســت. این اقدام سیاســی آژانس البته به 
سرعت با اســتقبال طرف اروپایی روبه رو 
شــد. ســه کشــور اروپایی طرف توافق 
هسته ای »برجام« در بیانیه ای که خطاب 
به شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی صادر شده، مدعی شده اند که باوجود 
تالش های مبتنی بر »حسن نیت« آن ها، 
ایران اقدام های متعددی در نقض این توافق 
انجام داده است! آلمان، فرانسه و انگلیس در 
ادامه آورده اند: »باوجود تالش های مبتنی 
بر حسن نیت، ایران اکنون یک سال و نیم 
اســت که مرتکب اقدام های متعددی در 
نقض جدی تعهدات هســته ای خود شده 
اســت. ما کماکان به شــدت از اقدا م های 
ایران کــه در حال تهی کــردن توافق از 
مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است، 

نگرانیم«.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
امــا در واکنــش به بیانیه ســه کشــور 
اروپایــی، ضمن محکوم کردن این مواضع 
غیرمســئوالنه و با بیان اینکه فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
کامالً در چارچوب قوانین بین الملل، قانونی 
و مشــروع بوده و در راستای حقوق ذاتی 
جدانشدنی کشورها دنبال می شود، تأکید 
کرد: از سه کشــور اروپایی انتظار می رود 
که به جای فرافکنی سیاســی، در جهت 
پایبندی کامل به تعهداتشان برپایه برجام 
و مصوبات کمیسیون مشترک اقدام نمایند 

و به اجرای کامل برجام برگردند. 

ارسال سیگنال مذاکره به سود ما نیست»
بیانیه طرف اروپایی در شرایطی صادر شد 
که ژنرال »کنت مکنزی« فرمانده سنتکام 

)تروریســت های آمریکایــی مســتقر در 
خاورمیانه( مدعی ادامه اقدام های بی ثبات 
کننده ایران در منطقه شده و از سوی دیگر 
تور ضد ایرانی »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا در خاورمیانه همچنان جریان دارد. 
با این شــرایط صدور این بیانیه می تواند 
بهانه ای بــرای افزایش فشــارهای طرف 

آمریکایی بر جمهوری اسالمی فراهم کند.
یک تحلیلگر حوزه سیاســت خارجی در 
گفت و گو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به این 
نکته می گوید: از آنجا که دولت آقای روحانی 
تمایل خود را بــرای انجام مذاکره با طرف 
آمریکایی با دعوت از آن ها برای بازگشت به 
برجام نشان داده و این نوعی آمادگی برای 
پذیرش برجامی دیگر است، غربی ها درصدد 
هســتند با باال بردن زیاده های خود موارد 
دیگری را به خواسته های پیشین به ویژه در 
حوزه محدودیت های زمانی برخی بندهای 
برجام اضافه کنند. محمد صادق کوشکی در 
این باره افزود: متأسفانه پالس هایی که در 
مورد آمادگی برای گفت و گو از سوی برخی 
مقامات دولت برای تیم بایدن ارسال شده، 
آن هم در حالی که هنوز رئیس جمهوری 
بعدی آمریکا روی کار نیامده، نوعی نمایش 
ضعف است و آن ها را جری تر خواهد کرد. 
خوب وقتی که دولت این گونه با اشتیاق از 
مذاکره دم می زند، طبیعی است که آژانس 
هم به عنوان ابزار دست آمریکا و اروپا در این 
مسئله وارد شده و عمالً به این شکل طرف 
ایرانی را متهم کند. کوشکی با بیان اینکه 
اگر طیف اصالح طلب چنین اشــتیاقی از 
خود نشان نمی داد، این برچسب زنی اخیر 
آژانس چیزی جز نمایش سیاسی نبود، ادامه 
داد: با موضع گیری دولت از جایگاه ضعف 
و ادامــه این روند در آینده تهران به عنوان 
متهم پای میز مذاکره می رود نه مدعی. آن 
وقت آمریکایی ها با بهانه گیری بر سر رفع 
تحریم ها  نه تنها تالش خواهند کرد برجام 
نامحدود را بر کشورمان تحمیل کنند، بلکه 

برای انعقاد برجام موشکی و منطقه ای هم 
توطئه خواهند کرد. 

 هماهنگی بیشتر آمریکا و اروپا »
در رویارویی با ایران

احمد بخشــایش اردستانی دیگر تحلیلگر 
حوزه سیاست خارجی هم با اشاره به اینکه 
اتهام زنی اخیر آژانس در راســتای اهداف 
کلی غرب و یکی شدن جبهه ضد ایرانی دو 
سوی آتالنتیک است، گفت: بیانیه اروپا که 
به سرعت پس از اتهام زنی آژانس صادر شد، 
مؤید این نکته اســت. اتحادیه که در عمل 
بــه تعهدات برجامی خود هیچ گام مثبتی 
برنداشت، در طنزی تلخ حال در مقام اتهام 
زنی به کشــورمان برآمده است. بخشایش 
اردســتانی با بیان اینکه ایران درباره برجام 
چک ســفید امضا داد، اما به خواسته های 
خود نرســید در این باره افزود: متأســفانه 
دولــت بایدن در نحوه مواجهه با جمهوری 
اسالمی بر خالف ترامپ با اروپا هماهنگی 
بیشتری خواهد داشت و در نتیجه احتماالً 
فشارها علیه کشورمان در بلند مدت افزایش 
خواهــد یافت. وی در این باره تصریح کرد: 
بیانیه ضد ایرانی آژانس به نظر می رســد 
نخســتین گام در همراهی هرچه بیشتر 
اروپا با آمریکا در رویارویی با ایران پس از به 
قدرت رسیدن بایدن است؛ چراکه اتحادیه 
به دنبال آن است که برجام را به عنوان وجه 
مصالحه در نزدیکی به دولت جدید آمریکا 
قرار دهد. در این میان دولت باید هوشیاری 
خود را بســیار باال ببرد تا سرش بی کاله 
نماند. این تحلیلگر اعالم عالقه صریح دولت 
به مذاکره با آمریکا را یک اشــتباه فاحش 
خوانده و ادامه می دهد: هر چند به نظر نمی 
رسد واشــنگتن تا پس از انتخابات 1400 
به گفت و گو با دولــت حاکم بر ایران که 
ماه های پایانی خود را می گذراند عالقه مند 
باشــد، اما اصالح طلبان بدشان نمی آید با 
مطرح کردن مذاکره این مسئله را عاملی در 
تقویت موقعیت خود در انتخابات آتی قرار 
دهند. بخشایش اردستانی با بیان اینکه این 
رویه مطمئناً بر خالف منافع ملی ما خواهد 
بود عنوان کرد: آمریکا تا ایران از اهداف خود 
دست نکشد، از مخالفت با نظام سلطه دست 
برندارد، به گروه های مقاومت کمک نکند و 
دشمنی با رژیم صهیونیستی را کنار نگذارد، 
جمهوری اسالمی را رها نخواهد کرد، پس 
ما نباید این اشتباه را مرتکب شویم که با این 
رفت و آمدها در کاخ سفید سیاست آن ها در 

قبال ما تغییر خواهد کرد. 

وزیر خارجه احتمالی بایدن نیامده برای بازگشت به برجام شرط گذاشت

با پالس مذاکره خودمان را به متهم تبدیل نکنیم

  اینجانب از حواله داران هایما از شــرکت ایران خودرو هستم. متأسفانه به مدت س
دو سال است که از عدم تحویل خودرو اینجانب می گذرد و هرگونه پیگیری که از 
جانب اداره فروش و بازاریابی ایران خودرو می کنم با پاســخ های مشخص نیست و 
تحریم هستیم مواجه می شوم. ولی شما در عین حال به وفور این نوع مدل ماشین را 
صفر کیلومتر در بازار به راحتی با مبلغی بیشتر می توانید تهیه کنید. آیا فقط شرکت 
ایران خودرو تحریم است؟ چون شرکت های دیگر همانند مدیران خودرو و کرمان 
موتور به تعهداتشان عمل می کنند! در صورت عدم تولید چگونه خود شرکت ایران 
خودرو جایگزین ویتا را سوزوکی و هایما اعالم می کند؟! خواهشمند است مشکل 
من و امثال اینجانب را که در این خصوص سردرگم هستیم پیگیری کنید. روشن. 

989120000367
دو مــاه پیش دم از حمایت از بازار زدید...گفتید روزی 10هزار میلیارد به مدت س

10 روز از بازار حمایت میشه متعادل میشه...کلی جلسه گذاشتید با حقوقی ها ولی 
این ها نقشه بود تا عزیزانتان که درسهام گیر کرده بودند با حمایت های فیک شما از 
بازار خارج شوند...با حقوقی ها جلسه گذاشتید تا بازار حمایت شود، ولی انگار محتوا 
چیز دیگری بود...هرگاه بازار قصد کف سازی داشت، حقوقی با عرضه های آبشاری 
خودش هیجان فروش در بازار ایجاد کرد...شما و رئیستان در بازار مردم و سهامدار 

را فریب دادید...بیچاره سهام داری که سرمایه اش جلو چشمانش ذره ذره آب شد.
  0937...2875

پیامی در1۹ آبان خواندم که بنگاه های امالک موجب گرانی مســکن هستند، س
خواســتم عرض کنم من خودم مشــاور امالک دارم و امروز خرج صاحب ملک و 
دالالن تعیین کننده نرخ اجاره اســت اگرنه به من کارشناس واگذار کنند، قیمت 
خیلی از ملک ها خیلی کمتر اســت، وقتی میگم قیمت باالست به  من میگن شما 

بنویس من کمتر نمیدم.
  0915...5580

قبض کاغذی هم چاپ بشود برای آنان که گوشی هوشمند ندارند. ازشرکت برق س
به خاطر نرم افزار پاسخگویی و رؤیت قبوض در سایت شرکت تشکر می کنم.

0915...9278
هزینــه خدمات بنگاه های امالک باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. االن همه س

چیز به ضرر مستأجر است، قیمت های باالتر یعنی پورسانت های بیشتر.
  0912...8358

لطفاً آزمون فراگیر هشتم رو به  خاطرشرایط کرونا و هم اینکه بحث بومی گزینی س
مطرح است و واقعاً فرصت کم بوده برای خوندن به آخر دی موکول کنید.

  0930...0255
آقای ظریف! آیا آمریکای التین تازه روی نقشه جهان پیدا شده که بعد از هشت س

ســال قدم رنجه کردید اونجا. هشت سال مملکت رو معطل کردی تا به دنیا بگی 
خوب انگلیسی حرف میزنی، تا ادای یه مشت کراوات زده ای که بوی گندشون رو 
با ادکلن میپوشونن دربیاری تو مدیون 80 میلیون جمعیت و باالتر از اون مدیون 

خون شهدای هسته ای هستی.
0911...6820

بیانیه مشترک سه کشور اروپایی علیه ایران©
سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی از ایران 
خواســتند به تمام مفاد برجام پایبند باشد و 
از آنچه آن هــا اعمال خشــونت خوانده اند، 

خودداری کند.
بــه گــزارش آناتولــی، بوریس جانســون 
نخست وزیر انگلیس، آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 
با انتشار بیانیه مشترکی ضمن اعالم مطلب فوق، آورده اند: ما منافع امنیتی مشترک با 
دیگر متحدان اروپایی در زمینه جلوگیری از گسترش سالح های اتمی و اطمینان از عدم 
دســتیابی ایران به تسلیحات هسته ای داریم و برنامه جامع اقدام مشترک برای تنظیم 

فعالیت هسته ای ایران را تهیه خواهیم کرد.
گفتنی است اروپا در پی تصویب برجام به هیچ کدام از تعهدات مالی و غیرمالی خود 
در رابطه با کشــورمان عمل نکرد، اما در مقابل عمل و تداوم پایبندی به تک تک 

مطالبات طرف ایرانی را درخواست کرده و می کند. 

دو روی سکه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران 

توییت دیپلمات روس در دفاع از ایران ©
سیاست: نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در پیامی در توییتر به دو روی سکه 
کارزار فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران اشاره کرد. وی در این باره نوشت: » آمریکا با 
افتخار اعالم کرده کارزار فشــار حداکثری تأثیر ویران کننده ای بر اقتصاد ایران داشــته 
است، اما این یک روی سکه است«. اولیانوف اضافه کرد: »روی دیگر آن، رنج های انسانی 
و تضعیف رژیم عدم اشاعه و شکست کامل اهداف اعالمی )1۲ خواسته پمپئو( است«. 
دولت آمریکا اردیبهشت  سال 1۳۹۷ از این توافق خارج شده و ضمن اعمال تحریم های 

متوقف شده ذیل این توافق، تحریم های دیگری علیه ایران وضع کرد.

 سپاه یک شناور خارجی حامل سوخت قاچاق را ©
در خلیج فارس توقیف کرد

ناوتیپ  نیروهــای دریادل  فارس: با تالش 
41۲ ذوالفقــار منطقه چهارم نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شناور خارجی 
حامل ۳00 هــزار لیتر ســوخت قاچاق در 

آب های خلیج فارس توقیف شد. 
در اطالعیــه ناوتیــپ 41۲ ذوالفقار منطقه 
چهارم ندســا که در این باره صادر شده، آمده 
است: به منظور صیانت از آب های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس 
رزمندگان دریادل ناو تیپ 41۲ ذوالفقار پارســیان با اشــراف اطالعاتی و اقدام به موقع 
یک فروند شــناور خارجی با ملیت پاناما در محدوده جغرافیایی عملیاتی این یگان در 

خلیج فارس در حین تحویل گیری سوخت توقیف کردند.
این شناور حامل بیش از ۳00هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل است.

امیر خانزادی:

 ناو اطالعاتی »شیراز« ©
تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق می شود

تابناک: فرمانده نیــروی دریایی ارتش از 
پیشرفت مراحل ساخت ناو اطالعاتی شیراز 
خبر داد و گفت: این شناور که از ویژگی های 
خاصی برخوردار اســت تا ســال آینده به 
ناوگان نداجا ملحق خواهد شد. امیر دریادار 
حســین خانزادی همچنیــن در خصوص 
مقدمات ساخت شــناورهای »تریماران«، 
افزود: ساخت این شناور که بیش از ۳هزار 
تن وزن دارد و از قابلیت های تهاجمی خوبی برخوردار اســت در دســتور کار نیروی 
دریایی قرار گرفته و طراحی های مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده است و ان شاءاهلل 
برنامه ساخت آن به طور جدی در سال های آینده آغاز می شود. فرمانده نداجا با اشاره 
به توانمندی کارکنان با تجربه و جوان نیروی دریایی، تأکید کرد: امروز نیروی دریایی 
به ســطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را در داخل و 
توسط متخصصان جوان و کاردان تأمین کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس 

در تمامی بخش های نیروی دریایی تسّری یافته است.

معافیت عراق از تحریم های ایران تمدید شد©
مهــر: وزارت خارجه آمریکا از تمدید معافیت عراق از تحریم واردات برق از ایران به 
مدت 4۵ روز دیگر خبر داد. به طور معمول معافیت ها 1۲0 روزه است و به مقامات 
عراقی و آمریکایی اجازه می دهد درباره چگونگی تداوم فعالیت سیســتم برق رسانی 
عراق تصمیم گیری کنند، اما آمریکا در راستای فشار حداکثری بر تهران، این مدت را 
در تابستان گذشته به ۶0 روز کاهش داد. به نوشته واشنگتن پست، دولت آمریکا از 
معافیت تحریم ها و خارج کردن سفارت به عنوان اهرم فشاری بر مصطفی الکاظمی 

نخست وزیر عراق استفاده می کند.

پشت پرده دومینو ی استعفای ©
معاونان وزیر بهداشت

استعفای دو تن از مقامات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در دو روز گذشته 
و آن هــم در بحبوحــه اوج گیری شــمار 
قربانی های ویروس منحوس کرونا با بازخورد 
منفی روبه رو شــده و واکنش فعاالن فضای 
مجازی را به دنبال داشــته است. همه این 
اتفاقــات پــس از آن روی داد که به دنبال 
صحبت ها و انتقادهای اخیر ســعید نمکی، 
وزیر بهداشــت نسبت به وضعیت تحقیقات 
ســالمت، رضا ملک زاده، معاون تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشــت و همچنین علی 
نوبخت حقیقی، نایب رئیس و دبیر شــورای 
مشورتی بیماری کرونا از سمت خود استعفا 
دادند. اســتعفای دو مقام وزارت بهداشــت 
پرسش های بسیاری ایجاد کرده و اکنون این 
پرســش مطرح می شود که پشت پرده این 

اتفاقات چیست؟ 
هر چند اختالف نظر و ســلیقه بین وزیر و 
معاونانش در حوزه کاری تمامی وزارتخانه ها 
یک امر عادی و طبیعی است، ولی در ارتباط 
با تحوالت اخیر رخ داده در وزارت بهداشــت 
به نظر مسئله فراتر از این مباحث است. این 
رخداد بهترین تعبیر برای این جمله است که 
می گوید »یا هیچ چیز را نبین، یا هیچ چیز را 
نگو«. در این باره دکتر نمکی وزیر بهداشت به 
نظر بر خالف سلیقه برخی افراد نکاتی گفته 
که نباید می گفت؛ چرا که به مذاق آن خوش 
نیفتاده است. به ظاهر دکتر ملک زاده در مقام 
نماینده دولت و در برابر ضعف های موجود نیز 
با سوء استفاده از این شرایط به دنبال نوعی 
فرار از پاسخگویی است که تبعاتی به دنبال 
خواهد داشت. نخســت اینکه با این رویکرد 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت 
جای شاکی و متهم عوض شده است. از سوی 
دیگر ایشــان با این اقدام در اوج بحران، خود 
به عامل بحران آفرین تبدیل شده است. نباید 
از یاد برد اکنون کشــور درگیر نوعی جنگ 
در عرصه بهداشــتی اســت، جنگی که کل 
دنیا را درگیر کرده و این در حالی اســت که 
استعفاهای اخیر این پروسه را با دست انداز 

مواجه کرده و توجیه ناپذیر است.  
واقعیت آن است که دولت در روزهای گذشته 
اقدام و حمایت کافی در زمینه مبارزه با کرونا 
را عملیاتی نکرده و نوعی کوتاهی را مرتکب 
شده اســت. حال به نظر می رسد معاونان 
مستعفی در تالش هستند با فرار رو به جلو 
همه تقصیرات را گردن یــک تن بیندازند 
و بگویند تقصیر وزیر اســت. این در حالی 
اســت که دکتر نمکی که در طول 10 ماهه 
گذشته زیر شــدیدترین فشارها در موضوع 
همه گیری کرونا قرار داشته در اظهارات اخیر 
چیز عجیبی به زبان نرانده که موجب آزرده 
خاطری و استعفای این افراد شده باشد. وی 
تنها چند سؤال ســاده پرسیده و گفته این 
همه تحقیقات صورت گرفته، پس خروجی 
آن برای کشــور در کجاست؟ چرا 10 مدل 
در موضــوع مهار بیماری کرونــا به ما ارائه 
شد که هیچ کدام درســت از کار درنیامده 
است؟ یا اینکه گفته وی درباره اینکه مقاالت 
تحقیقات محور است نه کاربردی و باید این 
روند تغییر یابد هم نکته ای حقیقی و درست 
است. این ها پرسش های مهمی است چراکه 
وزیر بهداشت به عنوان متولی و تصمیم گیر 
نهایی در حوزه خودش به نتایج این تحقیقات 
نیاز دارد و نه آمار میزان تحقیقات. ما اکنون 
در زمینه کشاورزی، خودرو، صنعت، پزشکی 
و غیره باالترین مقــاالت تولیدی را در دنیا 
داریم پس انتظار هســت به همان نســبت 
هم خروجی در جامعه داشته باشد، اما این 

خروجی دیده نمی شود. 
نکته دیگر که باید در این قضایا به آن اشاره 
شــود، نحوه واکنش غلط معاون مستعفی 
در مقابل وزیر بهداشــت است. نامه ای که 
دکتر ملــک زاده در جواب وزیر بهداشــت 
نوشــته اصول پروتکل های اداری را رعایت 
نکرده. ایشــان خود پیشــتر وزیر بهداشت 
بوده و مناسبات اداری را به خوبی می داند و 
درست نیست که به شیوه توهین و تمسخر 
مکاتبه کنند. حتی اگر وزیر اشــتباه کرده، 
می توانست بهتر عمل کند نه اینکه با استعفا 
در اوج بحران بر مشکالت بیفزاید. در نهایت 
اینکه در چند روز اخیر حتی اخباری از فشار 
برخی جریان های سیاسی بر دیگر معاونان 
وزارت بهداشت برای استعفا با هدف اعمال 
فشــار بر دکتر نمکی نیز منتشر شده است. 
اگر این موضوع واقعیت داشــته باشد، یک 
خیانت ملی است. اینکه کسانی بخواهند در 
شرایط بحرانی کشــور منافع ملی را قربانی 
منافــع جناحی کنند، از ســوی تمام ملت 
محکوم اســت. به نظر می رسد دکتر نمکی 
روی نقطه خوبی دست گذاشته و الزم است 
این مســئله برای مردم هم شفاف و روشن 
شــود و مهم هم این اســت که این فرار رو 
به جلو مانع پاســخگویی نشــود و دولت و 
شخص آقای ملک زاده در رابطه با پول هایی 
که خــرج تحقیقات شــده و خروجی های 
این مباحث توضیح دهــد؛ این موضع وزیر 
بهداشت نیست، بلکه بدنه این نهاد و مردم 
نیز پاسخگویی در این زمینه را مطالبه دارند.
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 دکتر رضا فدای وطن، دانشیار 
دانشگاه  و عضو هیئت علمی 

وزارت بهداشت
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 ایسنا  فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( تهران 
تا  تالش اند  در  دشمنان  و  معاندان  منافقان،  گفت:  بزرگ 
در  شرکت  از  را  آن ها  و  ناامید  آینده  به  نسبت  را  مردم 
انتخابات پیش رو دل زده کنند. سردار سرتیپ دوم پاسدار 
محمدرضا یزدی در این باره توضیح داد: دشمنان با استفاده 
دارند  برخی عوامل داخلی خود سعی  و  اوباش  و  اراذل  از 
امنیت کشور را برهم بزنند، اما ما با ایجاد امنیت پایدار و 
در عین حال مقابله با هرگونه ناامنی سعی می کنیم شرایط 
بهترین  به  انتخابات  شاءاهلل  ان  که  کنیم  مهیا  نوعی  به  را 

نحو برگزار شود.
سردار  یزدی درباره برنامه های سپاه حضرت محمد رسول 
اهلل )ص( تهــران بزرگ جهت مقابله بــا هرگونه ناامنی در 

ماه های منتهی به انتخابات ریاســت جمهوری در ســطح 
پایتخت با تأکید بر ضــرورت ایجاد امنیت پایدار در تهران 
گفت: اساســاً اعتقادمان این اســت که بایــد امنیت پایدار 

را ایجاد کنیم و این امنیت نیز توســط خــود مردم ایجاد 
می شــود. وی خاطرنشــان کــرد: امروز ســعی کرده ایم با 
کمک هــای مؤمنانه کاری کنیم تا به آن بخشــی از مردم 
که به واســطه فشــارهای اقتصادی و تحریم ها در فشار و 
محدودیت هســتند، کمک کنیــم و از نارضایتی های آن ها 
بکاهیم. فرمانده ســپاه تهران با اشــاره به اینکه »دشمنان 
با اســتفاده از اراذل و اوباش و برخــی عوامل داخلی خود 
ســعی دارند امنیت کشــور را برهم بزنند«، تصریح کرد: ما 
با ایجاد امنیت پایدار و همچنیــن مقابله با هرگونه ناامنی 
در تالش  هســتیم تا شرایط را به نوعی مهیا کنیم که مردم 
برای انتخابات ســال آینده بتوانند آمادگی داشته باشند و 

ان شاءاهلل انتخابات به بهترین نحو برگزار شود.

خبر

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ:

منافقان و معاندان می کوشند مردم را از انتخابات دل زده کنند

 فارس   رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
در طرح یارانه معیشتی تالش کردیم کاالهای 
مالی  کمک  با  و  ارزان تر  و  راحت تر  اساسی 
مستقیم به تک تک خانوارها به ویژه خانوارهای 
مستضعف که در جغرافیای دورتری هستند، 
برسد و بر همین اساس اصالً مهم نیست این 

کار از سوی مجلس انجام  شود یا دولت.
محمدباقر قالیباف   در آیین افتتاح، رونمایی و 
آغاز عملیات اجرایی پروژه های شــهرداری قم 
اظهار کرد: مهم آن اســت که این کار صحیح، 
دقیق و سر وقت و با دقت فراوان انجام شود و به 
دست کسانی که در کرونا فعالیت اقتصادی شان 
را از دست داده اند و فشــار اقتصادی زیادی را 
تحمل کرده و آن هایی که اشــتغال الزم و کار 
دائمی ندارند، برسد. امروز می بینیم که بسیج 
در عرصه سالمت در میادین حاضر است و در 
کنار همه پزشکان و پرستارانی است که انصافاً 

مجاهدانه و ایثارگرانه شبانه روز تالش می کنند.
شهردار ســابق تهران گفت: امروز گزارشی که 
مسئوالن قمی به من ارائه کرده اند مبنی بر اینکه 
سرانه فضای سبز در قم به ۲0 متر مربع رسیده 
است، بسیار خوشحال کننده است؛ چراکه من 
سابقه و تجربه مسئولیتی ام در گذشته همین 
موضوعات بوده و به همه مدیران الیقی که این 

زحمت را کشیدند، تبریک می گویم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در شهرداری ها 
چالش هایــی وجود دارد که باید به آن ها توجه 
کنیم، به ویژه آنکه یکــی از آن چالش ها نبود 
درآمد پایدار شــهرداری ها در دستور کار است، 
ضمن اینکه طرح جامع خدمات مدیریت شهری 
هم باید تحول جــدی در نظام اداری و اجرایی 
کشور ایجاد کند که این امر موضوع دوم مدنظر 

ماست.
قالیباف افزود: ما در دو فشار جدی در کشور قرار 
داریم که تحریم و کرونا این فشارهاســت. حق 
مطلب آن است که باید بگوییم در این دو فشار 
جدی و ســنگین که بر دوش مردم کشورمان 
است، آنان نجیبانه و مجاهدانه مقاومت  و تحمل 
کردند و مشاهده کردیم چگونه طرح ترامپ که 

فشار حداکثری بود را شکست دادند.

مجلس

مهم نیست یارانه معیشتی از سوی مجلس باشد یا دولت
قالیباف در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری قم:

 فارس   رئیس جمهور گفت: قرار شده که به 
حدود یک سوم جمعیت کشور برای چهار ماه 
100 هزار تومان بالعوض بدهیم و برای 10 
میلیون خانوار یک وام یک میلیون تومانی در 

نظر گرفته شده است.
حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
موضوع ممنوعیت تردد از ساعت ۲1 تا 4 صبح 
در این جلسه مطرح شد. همچنین قرارشد به 
نزدیک ۳0 میلیون نفر برای چهار ماه 100 هزار 
تومان بالعوض بدهیم و برای 10 میلیون خانوار 
یک وام یک میلیون تومانی شبیه وامی که در 
ابتدای سال پرداخت شد، در نظر گرفته شده که 

بازپرداخت آن ۳0 ماهه خواهد بود. 
وی ادامه داد: با توجه به موج دوم و سوم کرونا 
تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم که  
امیدواریم با رعایت تمام اصول فشار اقتصادی 
بر کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی هرچه 
سریع تر کم شــود. اگر همه دستورالعمل ها را 
مراعات کنند، ممکن است این تعطیلی ها به 10 
روز برسد، اما اگر مراعات نکنیم ممکن است این 

دو هفته به نقطه مطلوب نرسد.
رئیس جمهــور اظهــار کرد: بر اســاس نتایج 
تحقیقاتی صحبت کردن سبب انتشار افشانه ها  و 
موجب ابتالی افراد زیاد می شود. یک فرد مبتال 

در یک جمع ۵0 نفره ممکن است در دوساعت 
همه را مبتال کند. پس تا می توانیم باید از دورهم 

جمع شدن پرهیز کنیم. 
وی ادامه داد: در این جلسه مصوب کردیم که 
همه افــرادی که در جامعه می آیند باید کارت 
ملی یا یک کارت با کد ملی همراه داشته باشند 
تا بتــوان از این طریــق از ورود افراد مبتال به 
جامعــه و ارائه خدمات به آنان جلوگیری کرد. 
تعداد تســت های روزانه افزایش یافته و ممکن 
است تعداد افراد مبتال بیشتر شوند، اما در ادامه 

از تعداد فوتی ها کم می شود.
روحانی افزود: در شرایط کنونی راه دیگری جز 
مراعات دستورالعمل های بهداشتی وجود ندارد. 
هیچ راهی به جز رعایت پروتکل های بهداشتی، 
دور هم جمع نشــدن و کاهش تردد در جامعه 

نداریم. 

دولت

پرداخت 100هزار تومان به یک سوم مردم تا آخر سال 
روحانی از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد
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  جذب هیئت علمی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی   آستان:   سرپرست پژوهشکده علوم اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، از جذب اعضای هیئت علمی 
پژوهشی در این پژوهشکده خبر داد.حجت االسالم مردانی گلستانی رشته های علوم تربیتی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، فلسفه و کالم اسالمی، اخالق اسالمی، سیاست گذاری فرهنگی، علوم سیاسی و فقه و اصول 

را از جمله رشته های قابل پذیرش در این دوره از فراخوان برشمرد.وی افزود: اولویت ما، توانایی افراد در مدیریت پروژه است.

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

همزمان با هفته بزرگداشت بسیج انجام شد

دیدار خدام با بسیجیان شرکت ملی پخش ©
فراورده های نفتی 

آستان: همزمــان با نخســتین روز از 
هفته بزرگداشــت بســیج، جمعی از 
خدام کشیک پنجم دربان آستان قدس 
رضوی از بســیجیان فعال شرکت ملی 
پخش فراورده های نفت منطقه خراسان 
رضوی تجلیل کردند.علی اصغری؛ مدیر 
منطقه شرکت ملی پخش فراورده های 

نفتی خراسان رضوی در این دیدار اظهار کرد: بسیار خرسندیم که در نخستین 
روز از ماه آذر این شرکت، متبرک به نام حضرت علی بن موسی الرضا)ع( شد.

وی به اقدام های خیرخواهانه این شــرکت در روزهای شیوع بیماری کرونا اشاره 
کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا کارکنان بسیج این شرکت حضوری فعال در 
عرصه خدمت و کمک رســانی به مردم داشتند.این مقام مسئول تصریح کرد: از 
ابتدای سال تاکنون به همت بسیجیان این شرکت، طی بازدیدهایی که از مناطق 
حاشیه شهر مشهد انجام شد، در چهار مرحله بسته های کمک معیشتی در قالب 

ارزاق، ماسک و مواد ضدعفونی کننده توزیع شده است.
حمید نوروزیان؛ رئیس بســیج شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی نیز در این مراسم، با بیان اینکه 95 درصد از کارکنان این شرکت 
عضو فعال بسیج هستند، گفت: برخورداری از مدیرانی انقالبی و بسیجی از ابتدای 

پیروزی انقالب اسالمی تاکنون یکی از توفیقات این شرکت بوده است.
وی ابراز کرد: خوشبختانه با همکاری مدیران هیچ مشکلی در بحث سوخت رسانی 
نداریم و این توفیقات را مدیون همجواری با بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( و نگاه 
و عنایت های ویژه این امام همام هســتیم.احمد محمدی دانشور؛ یکی از خدام 
کشیک پنجم دربان حرم مطهر رضوی در ادامه این جلسه با بیان اینکه فضای 
شهر مقدس مشهد با سایر شهرها متفاوت است، گفت: الطاف حضرت علی بن 
موســی الرضا)ع( همواره بر سر ما بوده و خدا را شاکریم که به عنوان خادم این 

بارگاه نورانی به مردم خدمت رسانی می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از برنامه های خدام کشیک پنجم دربان حرم مطهر 
رضوی قدردانی و تشــکر از بسیجیان فعال در شرکت ها و ارگان های مختلف در 
شــهر مشهد اســت که امروز این فرصت فراهم شد تا ضمن عرض خداقوت به 
این عزیزان از خدمات و تالش های شبانه روزی بسیجیان این شرکت قدردانی و 

تجلیل به عمل آوریم.

 راه اندازی نخستین کلینیک ترک دخانیات مشهد©
 در بیمارستان رضوی

تــرک دخانیات  کلینیک  آســتان: 
بیمارســتان فوق تخصصی رضوی در 
راستای اجرای گام های نه گانه دریافت 
برند بیمارستان بدون دخانیات راه اندازی 
شد.دکتر انسیه عرب عامری، سرپرست 
واحد ارتقای سالمت بیمارستان رضوی 
در حاشیه تأسیس و راه اندازی کلینیک 

ترک دخانیات در این بیمارستان عنوان کرد: با توجه به اینکه سالمت محوری یکی 
از سیاســت های بیمارستان رضوی بوده و در کنار آن ارتقای سالمت گیرندگان 
خدمات از اهداف این مرکز درمانی به شمار می آید، دستیابی به برند »بیمارستان 
بدون دخانیات« نیز در دستور کار این مرکز قرار گرفت.وی افزود: با توجه به اینکه 
در مشهد، با وجود کلینیک های متعدد در حوزه ترک اعتیاد، در خصوص ترک 
دخانیات نهاد حمایتی وجود ندارد، این کلینیک در بیمارســتان فوق تخصصی 
رضوی راه اندازی شد و برای شروع فعالیت این کلینیک از استادان مجربی در این 
حوزه دعوت به عمل آمده و 10 نفر از پزشکان عمومی و روان پزشک این مرکز را 
برای آموزش های الزم برگزیده و تحت آموزش قرار داده ایم.به گفته عرب عامری، 
مراجعان به این کلینیک، پس از مصاحبه انگیزشــی توســط پرستاران، توسط 
پزشکان متخصص این حوزه ویزیت شده و سپس پیگیری خواهند شد و به این 
ترتیب، در تمام مراحل درمان، همراه مراجعه کننده متقاضی ترک دخانیات خواهند 
بود.وی اظهار کرد: در واحد ارتقای سالمت بیمارستان رضوی، فعالیت های خود 
را برای دریافت برند بیمارستان بدون دخانیات منسجم کرده ایم که این مسئله 
دستورالعمل کلی با 9 گام اجرایی دارد و برخی از گام های اجرایی آن مربوط به 
داخل سازمان و تشکیالت بیمارستان است؛ به عنوان مثال سازمان بیمارستانی باید 
با ابالغ دستورالعمل هایی، استعمال دخانیات را در اماکن بیمارستان برای کارکنان 
و مراجعان ممنوع کند.دکتر عرب عامری ادامه داد: همچنین بیمارستان متقاضی 
دریافت این برند باید عالوه  بر اینکه در گزینش کارکنان خود عدم استعمال هر 
گونه دخانیات را لحاظ کند، برای کارکنانی که استعمال کننده سیگار هستند نیز 
تسهیالت ترک دخانیات قرار داده و اقدام به شناسایی و درمان کارکنان سیگاری 
خود کند.وی تصریح کرد: همچنین بیمارستان متقاضی این برند باید برنامه های 
آموزشی برای مراجعان و کارکنان خود داشته باشد و از روش های آموزشی مانند 
طراحی و فضاآرایی با پوستر و اعطای بروشور برای آموزش و ارتقای سطح دانش 

کارکنان و مراجعان خود بهره ببرد.

منطقه ای  پیشرفت  مدیر  آستان      
مؤسسه عمران و توسعه رضوی در استان 
لرستان گفت: به همت این مؤسسه، شبکه 
لرستان  تولید و پشتیبانی دام سبک در 

ایجاد می شود.
محمدابراهیم قــارزی بیان کرد: ســیل 
فروردیــن ســال 1398 به چند اســتان 
کشــور خســارت هایی وارد کرد که یکی 
از آن ها استان لرســتان بود؛ از همین رو 
آســتان قدس رضوی بر اساس مأموریت 
و مســئولیت اجتماعی خود برای ورود به 
اســتان لرستان، موضوع اشــتغال زایی را 

انتخاب کرد.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا طــی 
تفاهم نامه ای بین معاونت اجتماعی بنیاد 
کرامت و بنیاد بهره وری موقوفات، مؤسسه 
عمران و توســعه رضوی به عنوان مجری 
انتخاب شــد تا مناطق آسیب دیده و نوع 
آســیب دیدگی به مشاغل، مشخص شده 
و اهلیت ســنجی افراد انجام شــود تا در 
فرایندی پس از اعطای وام، از اشتغال ایجاد 

شده، پشتیبانی به عمل آید.
مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران 
و توســعه رضوی در اســتان لرســتان، 
مدیریت زنجیره تأمین مرتبط با پروژه های 
اشــتغال زایی را یکی از اهداف این پروژه 
عنوان کرد و افزود: همچنین می توان ایجاد 

اشــتغال برای افراد آسیب دیده از سیل و 
پشــتیبانی از تقویت مزیت های منطقه را 

نام برد.
وی با اشــاره به وضعیت این پروژه تصریح 
کرد: عقــد قراردادها با شــرکت تعاونی 
فارغ التحصیــالن علوم دامی لرســتان و 
شرکت تعاونی امام رضا)ع( برای پشتیبانی 
تخصصی از دامپروری هــا صورت گرفته 

است.
قارزی ادامه داد: همچنین عقد تفاهم نامه با 
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان اتکا برای 
تأمین نهاده های دامی و نیز عقد تفاهم نامه 
همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه آزاد 

اسالمی به منظور باال بردن ارزش افزوده در 
موضوع زنجیره دام سبک، انجام شده است.

وی افزود: عالوه بر این، متقاضیان اشتغالی 
که از ســیل آســیب ندیده اند بــه مراکز 
ذی صالح از جمله تأمین، بســته بندی و 
فروش چای ایرانی در لرســتان معرفی و 
نمایندگی ماشین های جوجه کشی شرکت 

فاخته در لرستان ایجاد شده است.
قارزی با اشــاره به شناسایی و جمع  آوری 
اطالعــات بیــش از 2 هــزار متقاضــی 
مشــاغل دامپروری گفــت: از این تعداد 
بــرای هــزار و 500 نفر اهلیت ســنجی 
فنی، مالــی و ضوابط آســیب دیدگی از 

ســیل انجام شده اســت. مدیر پیشرفت 
منطقه  ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
در استان لرســتان ادامه داد: ضمن اینکه 
تفاهم نامه تأمین دام با شرکت تعاونی امام 
رضــا)ع( برای تأمیــن دام از مراجع مورد 
تأیید ســازمان جهاد کشــاورزی از قبیل 
اتحادیه  دامداری های بخش خصوصــی، 

عشایری، سازمان اتکا و... منعقد شده بود.
پیش از ایــن در بهمن ماه 
ســال پیش نیــز 2۶ هزار 
رأس دام ســبک در قالب 
طرح  اشتغال زایی محرومان 
به اهالی شهرستان سیل زده 

آق قال اهدا شده  بود. 
تحویل  بــا  مراســمی  در 
145 رأس گوســفند بــه 
پنــج خانــواده روســتای 
تحویل  فرایند  »ِچن سبلی« 
2۶ هزار رأس دام ســبک 
و  خانواده هــای محروم  به 

سیل زده آق قال آغاز شد.
مهدی جعفرنــژاد، مدیر عامل شــرکت 
کســب و کار رضوی هم، دی ماه ســال 
97 از آغــاز اجرای طرح توانمندســازی 
دامداران بــا تحویل دام ســبک در زابل 
شــامل دهســتان های زهــک، خمک و 
جزینک و روســتاهای اطراف آن خبر داد. 

آستان قدس 
رضوی بر اساس 

مأموریت و 
مسئولیت 

اجتماعی خود برای 
ورود به استان 

لرستان، موضوع 
اشتغال زایی را 

انتخاب کرد

بــــــــرش

مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه عمران  و توسعه رضوی در این استان خبر داد   

اجرای طرح تهیه جهیزیه ©راه اندازی شبکه تولید و پشتیبانی دام سبک در لرستان
برای نوعروسان اصفهانی

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
اســتان اصفهان از مشــارکت این کانون و 
خادمیاران خیر بــرای تهیه جهیزیه برای 

زوج های جوان خبر داد.
مصطفی حجه فــروش، دبیــر کانون های 
خدمت رضوی اســتان اصفهان با اشاره به 
جزئیات طرح تسهیل ازدواج جوانان گفت: 
با همکاری خیران خادمیار اصفهانی حدود 
40 قلم از لوازم مورد نیاز جهیزیه باکیفیت 
ایرانی و بــا حداقل قیمت 30 تا 40 درصد 
ارزان تــر از بــازار در اختیــار خانواده های 

نوعروسان قرار می گیرد.
حجه فروش با تأکید بر حفظ شأن خانواده ها 
در این طرح گفت: این اقالم شامل یخچال، 
فرش، لباسشویی، جارو برقی، بخاری، اجاق 
گاز و لوازم آشپزخانه است که خانواده ها از 
بین نشان های باکیفیت ایرانی می توانند این 

اقالم را خریداری کنند.
وی افزود: خانواده های نیازمندی که توانایی 
خرید نداشته باشند نیز می توانند با کمک 
نیکــوکاران این مبلغ را پرداخت و جهیزیه 

فرزندان خود را تأمین کنند.
دبیر کانون های خدمت رضوی با بیان اینکه 
این طرح توسط خادمیاران رضوی خیر در 
اصفهان اجرا می شود، اضافه کرد: خانواده ها 
برای استفاده از این طرح به خیابان مدرس، 
خیابــان مولــوی مقابل کوچه 33 ســتاد 
جهیزیه آســتان قدس رضــوی اصفهان 
مراجعه و یا با شــماره 344۶1352 تماس 

حاصل فرمایند.

خدمت رسانی به ۱۰۰ خانواده ©
نیازمند شهرستان جیرفت

آســتان: به همت کانون محلــه ای امام 
علی)ع( شهرستان جیرفت و در قالب پویش 
سراسری چهارشنبه های امام رضایی به طور 
مستمر به 100 خانواده نیازمند بسته های 

معیشتی اهدا می شود.
محمد سعیدی، مســئول کانون محله ای 
مســجد امام علی)ع( این شهرستان گفت: 
امام رضا)ع( سرمایه معنوی و نعمت بزرگی 
اســت که کشــور عزیزمان از آن برخوردار 
است و خادمیاران با نام و نیت امام رئوف به 

نیازمندان خدمت رسانی می کنند.
ســعیدی تصریح کرد: با توجه به شــرایط 
موجــود و عدم هر گونه تجمــع، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی چهارشنبه هر هفته 
با هدف ایجــاد حال و هــوای معنوی در 
بین دلدادگان آن حضرت در مســجد امام 
علــی)ع( صلوات خاصه حضــرت و زیارت 
امین اهلل قرائت می شود.وی افزود: همچنین 
تعداد 100خانواده نیازمند توسط این کانون 
شناســایی و به همت خیران و خادمیاران 
بسته های معیشتی به صورت مستمر به آنان 
اهدا می شود.ســعیدی اظهار کرد: به همت 
خادمیــاران 20 نفر از دانش آموزان نیازمند 
زیر پوشش برنامه های آموزشی این کانون 
محله ای قرار دارند و توسط خادمیاران تعلیم 
و تربیت برای آن ها کالس های آموزشــی 
برخط برگزار می شود.وی، مشارکت در طرح 
سفره مهربانی3 )نذر نان متبرک رضوی( به 
مبلغ 22 میلیون و 500 هزار ریال توســط 
خادمیاران رضوی، توزیع ۶00 وعده غذای 
گرم بین نیازمندان، تولید و توزیع ماســک 
رایگان، شناسایی خانواده های معظم شهید 
ســالمند و معرفی به کانون ایثار و شهادت 
برای سرکشــی و رفع مشکالت احتمالی 
آن هــا و برپایی موکب جــذب خیرین در 
مسجد برای تهیه اقالم دارویی و بسته های 
معیشتی را از دیگر فعالیت های این کانون 

محله ای عنوان کرد.

سرزمین آفتابی

خـــبر
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 آستان     غبارروبــی و شست وشــوی روزانه صحن و سرای 
ملکوتی حضرت رضا)ع( از جمله خدماتی اســت که ســبب 
می شــود هر گوشه از حرم مطهر را که برای راز و نیاز و توسل 
برگزینی، عاری از هر نوع آلودگی و غباری باشــد.نظافت ریشه 
در دین و آیین اســالم دارد. ائمه اطهار)ع( همواره بر آن تأکید 
داشته اند و شرع مقدس نیز نظافت را نشانه ای از ایمان دانسته 
است. پس روا نیست در بارگاهی که منتسب به حضرت علی بن 

 موسی الرضا)ع( است، حتی اندکی گرد و غبار نشسته باشد.
این مهم همواره مورد تأکید خادمان رضوی بوده است به طوری 
که فقط در این حوزه، ۶00 نیروی خدماتی اعم از 500 برادر و 
100 خواهر در دو شیفت 12 و 24 ساعته به صورت شبانه روزی 

به ارائه خدمات می پردازند.

400 هزار مترمربع را با 26 دستگاه پاکیزه سازی »
می کنیم 

مهدی بیناباجی، مسئول امور نظافت حرم مطهر، خدمات این 
حوزه را شــامل نظافت کف، مبلمان، در و پنجره ها، تابلوهای 
تبلیغاتی، تابلوهای مرتفع، شست وشوی سقاخانه ها و... می داند 
و می گویــد: روزانه افزون بــر 400 هزار مترمربع از صحن ها تا 
پارکینگ ها به صورت شــبانه روزی نظافت می شــود. نظافت 
پیرامون حرم مطهر نیز تا گیت های اولیه بر عهده این مجموعه 
اســت که شست وشــوی آن در روزهای خاص بــا همکاری 

شهرداری انجام می شود.

وی می افزاید: شست وشوی حرم در دو قالب مکانیزه و دستی 
انجام می شود. 2۶ دســتگاه مکانیزه شست وشو در اندازه های 
مختلف به کمک نیروهای خدماتی حوزه نظافت حرم آمده اند 
و با توجه به شــرایط جوی، حجم حضــور زائران و فرش آرایی 
صحن های حرم مطهــر به ارائه خدمــات می پردازند. به طور 
متوسط روزانه 300 هزار مترمربع شست وشو می شود. دو خودرو 
مجهز به پمپ واترجت نیز در موقعیت هایی همچون حاشــیه 
صحن ها، غرفه ها، سقاخانه ها و فضاهایی که امکان شست وشو با 

ماشین مکانیزه را ندارند به خدمت گرفته می شوند.
آن طور که بیناباجی می گوید، شست وشــوی همه حوض ها و 
آب نماهای حرم، هفتگی و نظافت هزار و 700 چشمه سرویس 

بهداشتی هم روزانه انجام می شود.
مســئول امور نظافت حرم مطهر ادامه می دهــد: 10 جایگاه 
آب خوری ثابت و بیش از 18 آب ســردکن در مناطق مختلف 
حرم و پارکینگ ها نیز با خدمات دهی شــبانه روزی این قشــر 

زحمت کش همواره مهیای سیراب کردن زائران رضوی است.

برف روبی صحن ها در روزهای برفی هم کار ماست »
جمع آوری غبار حرم مطهر رضوی و همچنین فضاهای اداری 
و آسایشــگاهی از دیگر فعالیت های این خدمتگزاران است. به 
طوری  که در نیمه نخست سال جاری با وجود تعطیلی مقطعی 
حرم مطهر رضوی و همچنین حضــور کم  زائران و مجاوران، 
افزون بر 200 تن غبــار از بارگاه منور رضوی جمع آوری و به 

وسیله خودروهای مکانیزه به سازمان مپ شهرداری منتقل شد.
بنا به گفته مســئول امور نظافت حرم مطهر، برف روبی و ارائه 
خدمــات ابتدایی و انتهایی روزهای برفی از دیگر خدمات این 
حوزه اســت. این خدمات با رصد اطالعات هواشناســی حرم 
مطهر که به صورت پیوسته هوای سه روز آینده را اطالع رسانی 
می کند، آغاز می شود و متناسب با پیش بینی ها پیش از بارش 
برف، 30 هزار کفپوش پالستیکی در نقاط مختلف حرم مطهر 
و ورودی ها پهن می شــود، وظیفه ای سنگین در روزهای سرد 
زمستانی که به عشــق ولی نعمت و آسایش زائران حضرت با 

افتخار به دوش کشیده می شود.
تمیزی کل صحن و ســرای حرم رضوی مطالبه ای اســت که 
بحــق، خادمان بارگاه منور رضوی به گونه ای شایســته آن را 
انجام می دهند، تالشی شبانه روزی که پیوندی عمیق با ایمان 
خدمتگزاران آن دارد، خدمتی که هر روز با سالم و عرض ارادت 
به موال آغاز می شــود و پس از ســاعت ها خدمت به زائران و 

مجاوران با درود بر ولی نعمت پایان می یابد.

گزارش 

نگاهی به غبار روبی  در صحن و سرای بارگاه قدس رضوی

برای دیده بیاور غباری از در دوست 

س
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مساحت کاربریاراضیشماره بلوکشماره قطعهردیفآگهی مزایده زمین
مترمربع

قیمت مصوب 
کل حق تقدیمی قطعه )ریال() ریال( مترمربع

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه 1551

14018,000,0002,520,000,000مسکونیشهر رضویه22351

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 3205570

22020,000,0004,400,000,000مسکونیبلوار حر- حر 495570

160150,000,00024,000,000,000تجاریمحدوده مصلی 24 521

120160,000,00019,200,000,000تجاریسیدی- بلوار ثامن6514

76.23120,000,0009,147,600,000تجاریسیدی- شهرک انقالب735

347.75180,000,00062,595,000,000مسکونیزکریا شهرک بهارستان8213

304.72170,000,00051,802,400,000مسکونیبلوار توس- خیایان کارگر961

319.5732,000,00010,226,240,000صنعتی و کارگاه غیر مزاحمطرق شهرک صنعتی10228

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات 

در سطح شهر مشهد را به شرح لیست ذیل از طریق مزایده عمومی 

با شرایط نقد واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت 

ش�رکت در مزایده در روزهای یکشنبه مورخ 1399/09/02 الی 

سه شنبه مورخ 1399/09/04 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 

مزایده زمین، واقع در نبش می�دان بوعلی- معاونت بهره وری 

امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق س�ایت اینترنتی و ش�ماره           

تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.

 vagozari.aqr .ir   :سایت اینترنتی

شماره تماس:   31437064-31437060

آستان: مدیر کشــت و صنعت سرخس زیرمجموعه شرکت 
کشاورزی رضوی از اختصاص 30 هکتار از اراضی این واحد به 

کشت جو در سال زراعی 1400-1399 خبر داد.
حسین عرب محمدی گفت: در ســال زراعی جاری نیز مانند 
کشت سال گذشته از رقم ریحان که عالوه بر راندمان مناسب، 

متناسب با شرایط اقلیمی منطقه است، استفاده شده است.
وی ادامه داد: این کشت و صنعت، تولید جو را با هدف مصرف 
در واحد دامداری خود و نیز واحدهای دامداری کشت و صنعت 

مزرعه نمونه در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر کشت و صنعت سرخس آماده ســازی مناسب اراضی و 

کشــت به موقع را از جمله اقدام های مؤثر در افزایش راندمان 
تولید جو عنوان کرد و گفت: استفاده از رقم پرمحصول نیز نقش 
مهمی در نیل به این هــدف دارد.وی ادامه داد: این مجموعه 
همچنین انجام اقدام های گســترده ای را به منظور کنترل به 

موقع علف های هرز، آفات و بیماری ها در دستور کار دارد.

جهش تولید

کشت جو در الگوی کاشت محصوالت پاییزه کشت وصنعت سرخس

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت ©
ارتحال آیت اهلل جعفری

آستان: بسم اهلل الرحمــن الرحیم/ ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی 
سبیل اهلل اولئک یرجون رحمت اهلل و اهلل غفور رحیم

خبر درگذشت عالم پارسا و روحانی مردم دار و زاهد، آیت  اهلل سید یحیی جعفری 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق کرمان موجب تأثر و تألم فراوان گردید. 

اینجانب فقدان این عالم صدیق را به رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای)مدظله العالی(، جناب حجت االســالم والمسلمین علیدادی نماینده 
محترم ولی فقیه و امام جمعه کرمان، بیت مکرم آن مرحوم، شاگردان و روحانیت 
معززو مردم قدرشناس شریف کرمان تسلیت عرض می کنم. از جوار مضجع نورانی 
امام رضا علیه آالف التحیه و الثناء، رحمت و مغفرت الهی را برای آن مجاهد فی 

سبیل اهلل مسئلت می نمایم.
احمد مروی/تولیت آستان قدس رضوی
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نگاه ابزاری مدرن به مصادره تاریخ فکر دینی مشروطه  اندیشه: موسی نجفی، تاریخ پژوه در یادداشت کوتاهی به جریان مصادره تاریخ فکر دینی مشروطه پرداخت و نوشت: شکی نیست مکتب نجف و 
اندیشه سیاسی آیات عظام آخوند خراسانی و عالمه نایینی و بزرگان مشروطه خواه، از افتخارات شیعه و در سیر اندیشه سیاسی اسالمی معاصر بسیار مهم است ، اما کسانی می خواهند با تمسک به این جریان، نوعی  راه 
جدید  در برابر انقالب اسالمی و آرای امام خمینی)ره( ایجاد کنند؛ غافل از اینکه طرح جامعه مدنی مشروطه یک قرن پیش از وقوع انقالب اسالمی صورت پذیرفته و در سیر تکاملی اندیشه شیعه ناظر به آینده نیست.

فیرحی، سنت و دنیای جدید©
اندیشه/ حجت االسالم محسن الویری: 
جمعه شب در مراســم هفتمین شب 
رحلت مرحوم آقای دکتر داوود فیرحی 
که از ســوی انجمن علمــی مطالعات 
سیاسی حوزه برگزار شد، به عنوان یکی 
از 30 سخنران مراســم، سخنی کوتاه 
داشتم که متن ویراســته آن همراه با 
افزوده ای اندک، چنین اســت: سنت در برابر دنیای جدید را به معانی گوناگونی 
تفسیر کرده اند: سنت به مثابه دنیای پیشامدرن، سنت به مثابه مخزن حکمت، 
ســنت به مثابه جهان دینی و مانند آن. چگونگی تعامل سنت با دنیای جدید و 
پیوندهای بین این دو یکی از بزرگ ترین چالش های اندیشگی تاریخ معاصر جهان 
به ویژه در جهان اســالم بوده است. با هر تفســیری از سنت، انقالب اسالمی را 
می توان یکی از پاسخ ها به چگونگی تعامل بین سنت و دنیای جدید شمرد. پیام 
انقالب بزرگ اسالمی را نباید به پاسخ این پرسش فروکاهید ولی ارائه یک پاسخ 

به این پرسش را از سوی انقالب هم نمی توان نادیده انگاشت. 
اکنون که بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اســالمی گذشته است، بار دیگر 
همان پرســش دیرینه چگونگی پیوند سنت و دنیای مدرن در جامه ای دیگر به 
یکی از پرسش های کانونی محافل اندیشه ای ما تبدیل شده است، با این تفاوت 
که این بار شاهد یک تنوع اندیشه ها ذیل یک تجربه بزرگ به نام انقالب اسالمی 
هســتیم؛ یعنی اکنون همه کسانی که به راه حل پیشنهادی امام خمینی برای 
جمع بین ســنت و دنیای جدید باور دارند و یا دســت کم مدعی هستند آن را 
باور دارند تفسیرهای گوناگونی از سنت و دنیای جدید و راه های گوناگونی برای 
چگونگی جمع بین سنت و دنیای جدید ارائه می دهند. در فضای پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، حوزه های علمیهـ  درست یا نادرستـ  نماد سنت و به دنبال آن 
نماد دین و متولیان امر دینی به شمار می رود و دیگر عرصه های غیردینی کشور، 

نماد دنیای جدید.
اگر قرار باشد روزی به دسته بندی راه حل های گوناگون ذیل اندیشه کالن انقالب 
اسالمی برای تعامل سنت و دنیای جدید پرداخته شود ـ که امید است هر چه 
زودتر این بایسته چهره بنددـ  با هر مقسمی برای این دسته بندی، مرحوم دکتر 
فیرحی ســرآمد یکی از شاخص ترین این اندیشه ها به شمار می رود. وی از یک 
سو به عموم ارزش های حوزه ای سخت پایبند بود و از سوی دیگر نگاهی ویژه به 
دنیای جدید داشت. مرحوم فیرحی به معنی واقعی کلمه علم مدار بود، از آنچه 
نمی دانست پیروی نمی کرد، مصداق »و التقف ما لیس لک به علم« بود، بی دلیل 
سخن نمی گفت و سخن بی دلیل نمی پذیرفت، مصداق »نـــحن ابناء الدلیل« 
بود، به ماوراء باور داشت، مصداق »الذین یؤمنون بالغیب« بود، زهد می ورزید و 
به دنیا وابســتگی نداشت، اهل عبادت بود، در حسن اخالق و تعامل با مردم به 
گونه ای بود که اکنون زبانزد شــده است، دغدغه دین و نظام دینی را داشت و 
مواردی دیگر از این دست. این ها همه ارزش های رایج و شاید بنیادی حوزه باشد 
کــه مرحوم فیرحی به آن پایبند بود، اما در عین حال نگاه او به دنیای جدید و 
اندیشه های جدید )با تکیه بر اندیشه سیاسی( به گونه ای بود که او را از بسیاری 
دیگر متمایز کرده بود. داوری درباره محتوای اندیشــه او را باید به صاحبنظران 
اندیشه سیاسی وانهاد، اما آنچه برای یک غیرمتخصص علوم سیاسی هم آشکار 
اســت این است که وی با همه توان کوشید اندیشه سیاسی معاصر را فهم کند 
و بدون فهم آن، چیزی در مقام تبیین، نقد و یا پیوند با اندیشــه دینی نگوید و 
ننویسد. کوشش برای فهم اندیشه معاصر پیش از نقد آن و پیش از جست وجوی 
پیوندها و یا داد و ســتدهای آن با اندیشــه دینی یک ویژگی برجسته مرحوم 
فیرحی اســت. سوگمندانه باید پذیرفت چه بسیار نقدها که بدون فهم و حتی 
بدون خواندن یک اندیشه در جامعه ما منتشر می شود. تمایز فیرحی از دیگران 
را در تولد دوباره او در ســاحت اندیشــه ورزی پس از به خاکسپاری جسمش 
می توان به آسانی دید. این میزان ابراز لطف به او از سوی دانشگاهیان غیرقابل 

پیش بینی بود.
در واکنشــی شتابزده به این میزان اقبال به فیرحی و استقبال از آرای او، برخی 
غیرصاحب نظر منســوب به حوزه وی را متهم به مواردی همچون سکوالریسم 
کردند. این واکنش شــتابزده در هفته نخست رحلت او که به رسم دینی و ملی 
ما ایرانیان انتظار می رفت فقط صرف تســلیت به بازماندگان و تکریم وی شود، 
در حالی صورت گرفت که حتی در ماجرای یازدهم ســپتامبر، برای همدردی با 
مصیبت دیدگان آمریکایی، شعار راهبردی مرگ بر آمریکا در نماز جمعه ها ترک 
شد. دشوار است بتوان برای منتقدانی که حتی چند روز هم نتوانستند در برابر این 
استقبال کم نظیر نخبگان و اندیشه ورزان از یک پرورده حوزه سکوت کنند انگیزه 

علمی یا دینی جست وجو کرد. 
متهم کــردن فیرحی به سکوالریســم یعنی متهم کــردن انبوهی کم نظیر از 
صاحبان اندیشــه و جوانان این مرز و بوم به دین گریزی؛ اندیشه ورزانی که اگر از 
منظری دیگر بنگریم به دنبال الگویی برای چگونگی جمع بین دین و دینداری و 
اندیشه های نوین می گردند و گمشده خود را در الگوی پیشنهادی دکتر فیرحی 
یافته اند، الگویی که برآمده از پایبندی به ارزش های حوزه ای و خوانش عمیق و 

فهم اندیشه های نو است.

 اندیشه/ مهدی جمشیدی، عضو  هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی   با طرح 
این پرسش که سازوکار علوم اجتماعی برای تحقق 
»اراده جمعی« مطابق بیانیه گام دوم انقالب چه 
می تواند باشد، از نقش آن در ایجاد خواست جمعی 
در جامعه ایران در نســبتی که قرار است با تمدن 
اسالمی ایفا کند، سؤال می کنیم. این پرسش ناظر 
بر یک امکان معرفتی در علوم اجتماعی است در 
حالــی که به نظر من این امکان معرفتی و علمی 
تا زمان حاضــر چندان در خدمــت این مطالبه 
و دغدغه قرار نداشــته اســت. جریان غالب علوم 
اجتماعی و به طور خاص جامعه شناســی تا دوره 
فعلی، بیگانه با مردم و در برابر انقالب بوده است. 
این ها دو خصوصیت جریان غالب در جامعه شناسی 
را تشکیل می دهند. بیگانگی با مردم به این معنی 
اســت که جریان غالب متفکران علوم اجتماعی 
ما به دنبالــه و عقبه تاریخ تجدد بدل شــده اند. 
البته باید خاطرنشــان کرد اساساً علوم اجتماعی 
در ایران این گونه متولد شــده اســت. هم اکنون 
نیز تمــام نظریه هایی کــه در بین صاحب نظران 
علوم اجتماعی شــایع و رایج اســت، خاستگاهی 
جز تاریــخ تجدد ندارد. برخاســته از آن تاریخ و 
ناظر بر احوال و اوضاع همان تاریخ اســت و تنها 
سعی و اهتمامی که صاحب نظران و عالمان علوم 
اجتماعی ما می کنند، تطبیق و تحمیل آن نظرات 
بر جامعه ماست. طبیعی اســت در ادامه، جامعه 
ما آن نظریات را پــس می زند و ناهمخوانی خود 
را با آن ها نشان می دهد. به تعبیر آقای کچوئیان، 
جامعه ایران ماهیت معماگونه یا ماهیت تصادفی یا 
پیش بینی نشده پیدا می کند. در واقع چون جامعه 
ما نسبت به این نظریه ها سرکش است و با آن ها 
همخوان و هماهنگ نیست، این ها همیشه چندگام 
عقب تر از مردم هستند و احساس می کنند مردم 
به ســمتی می روند که گذار از سنت به تجدد را 
توجیه نمی کند. تالش این ها را می توان در تحمیل 
خودفهمی وارونه نسبت به جامعه ایران تحلیل کرد 
که جامعه ایران ذیل تاریخ تجدد قرار دارد و از این 
تاریخ نیز مفری ندارد بلکه این تاریخ امر نامطلوبی 
نیست که بخواهیم از آن فرار کنیم. هر نوع امکان 
تاریخ متفاوت و از جمله تمدن اسالمی را نیز انکار 

و بلکه تمسخر می کنند. 

 جریان غالب علوم اجتماعی ما »
در خدمت تمدن سازی نبوده است

خصوصیت دوم این است که همواره در برابر انقالب 
موضع گیــری کرده  و به عنوان یک طلبکار و یک 
منتقد کم انصاف یا بی انصاف که همیشه انقالب 
را متهم کرده، به محکمه برده اســت و بر اساس 
دعاوی تجددی، درباره سیاست ها و کارنامه انقالب 
قضاوت کرده اســت. از این حیث، علوم اجتماعی 
همیشــه در مقابل انقالب بوده و لحنی دلسوزانه 
نیز نداشته است گویی که انقالب را از آن خودش 
نمی داند و حقیقت نیز همین اســت. به تعبیری 

نمی توان از علوم اجتماعی که بیگانه با مردم است 
همنوایی با انقالب را طلب داشت. این مقدمه، آن 
نتیجه را نیز در ادامه خواهد داشت. بنابراین علوم 
اجتماعی ما و جریان غالب و مسلط در او هیچ گاه 
در خدمت تمدن ســازی نبوده است بلکه همیشه 
نقش یک مانع و امر بازدارنده را ایفا کرده اســت. 
با وجــود این جریان غالب، یک جریان حداقلی و 
در حاشــیه و غیررسمی نیز در علوم اجتماعی ما 
وجــود دارد که حداکثر شــاید دو دهه از عمرش 
بگذرد که در زمینه مسئله های انقالبی حساس و 
دغدغه مند و همنوا با انقالب است. این ها در واقع 
جامعه ایران را ذیل تاریخ تجدد تعریف نمی کنند 
بلکه انقالب اسالمی را نقطه عطف عصیان ما در 
برابر غرب و تمدن غربی تصویر می نمایند و بر این 
اســاس، هر آنچه درون این جامعه رخ می دهد را 
بر مبنای پیش فرض های این تاریخ جدید معنا و 
تفســیر می کنند. به تعبیری، چیزی را از بیرون 
وام نمی گیرند تا بعــد آن را به این تاریخ تحمیل 

یا سنجاق کنند. 

 پرسش هایی که علوم اجتماعی بومی »
باید به آن ها پاسخ دهد

امــا بر فرض اگر همین جریــان اقلی بخواهد در 
زمینه ایجاد اراده جمعی در مردم نسبت به ایجاد 
تمدن اسالمی گامی بردارد، چه سرفصل هایی را 
باید در دستور کار خود قرار دهد؟ علوم اجتماعی 
بومــی و بدنه هــواداران آن می توانند چند نقش 
کلیدی و زمینه ساز را ایفا کنند، آن نقش ها عبارت 
از این اســت که در گام اول، موانع و امور بازدارنده 
و مزاحم را از ســر راه ذهن و عمل مردم برداریم. 
چرا؟ چون یک سلســله ای از حجاب ها و حائل ها 
وجود دارد که امروزه البته به واسطه تعدد رسانه ها، 
جامعه را خیلی به مناقشات، مباحثات و تعارضات 
آغشته کرده است به طوری که دیگر نمی توان در 
خــأ اظهار نظر کرد و بی اعتنا به جریان منتقد و 
مخالف، راه مستقل خود را در پیش گرفت، بلکه 
در چنیــن فضایی باید بخش عمده ای از تالش را 

صرف دشمن شناسی و دشمن پژوهی کرد تا فهمید 
آن ها چه کارهای شناختی روی افکار عمومی انجام 
می دهند تا در اراده جمعی ما خدشه ایجاد کنند. 
مضاف بر این ها علوم اجتماعی بومی ما باید به این 
پرسش ها پاسخ دهد که با وجود غلبه تمدن غرب 
و ســیطره مطلقه چند سده ای غرب، وقوع تمدن 
اسالمی اساساً ممکن است؟ وقوع تمدن اسالمی 
یعنی ما از سیطره تاریخ تجدد خارج شویم و تمدن 
جدیدی را برپا کنیم. این امکان چطور قابل اثبات 
اســت؟ غرب که جهان را بلعیده و فراگرفته است 
و همه را هم شــکل و همسان و یکنواخت کرده 
و جایی را برای تنفس مســتقل و حضور متفاوت 
نگذاشته است، چطور می خواهیم امکان حضور یک 

تمدن مستقل و متفاوت را اثبات کنیم؟ 

 ذهنیت رعیت مآب بودن در برابر غرب »
در ذهن ما رسوب کرده است

این ها مسائلی است که علوم اجتماعی بومی ما باید 
به آن ها پاسخ دهد و برای افکار عمومی روشن کند 
که با وجود ســیطره و اســتیالی جهان شمول، آیا 
 تمام امکان ها برای تمدن ســازی زائل شده است یا 
حیاط خلوت و مجال مستقل و منطقه الفراغی برای 
رویش تمدن متفاوتی به اسم تمدن اسالمی باقی مانده 
اســت؟ این یکی از ابرمسئله ها و کالن مسئله هایی 
است که شاید توده مردم با این ادبیات نتوانند آن را 
بیان کنند ولی در عمق ذهن آن ها این اشکال و این 
مطلب چه بســا رسوب کرده است. به تعبیری ما به 
دلیل عقبه تاریخی 200 ساله اخیر خودمان متأسفانه 
دچار ذهنیت رعیت مآب در برابر غرب هستیم و این 
اشــکال در گوشه ذهن ما رســوب کرده و نشسته 
اســت. برطرف کردن این اشکال یکی از زمینه های 
بسترســاز شــکل گیری این اراده جمعی اســت. 

 ساختن تمدن یا اتفاق افتادن آن، »
یک چالش نخبگانی

مطلب بعدی که در بین توده مطرح نمی شود ولی 
در بین نخبگان اغلب شایع و رایج است اینکه آیا 

اساساً تمدن امر ساختنی و 
امری اســت که ما می توانیم 
با اراده آگاهانــه خودمان و 
مطابــق برنامه ریــزی ایجاد 
کنیم یا تمدن اتفاق می افتد 
و رخ می دهــد. آن هایی که 
بــه این نظــر معتقدند این 
را نیــز اضافــه می کنند که 
 هیچ تمدنی بر اســاس هیچ 
اتاق فرمانی و بر اساس هیچ 
امر پیشین و تصمیم حساب 
شده ای شــکل نگرفته است 
و آدم هــا در زندگی روزمره 
بوده اند  غوطه ور  خودشــان 
ولی در اثر نظامات اجتماعی 
که ساخته و پرداخته کرده اند 
به تدریج به ســمتی رفته اند 
کــه ناآگاهانه و ناخواســته 
اجتماعی  کالن واقعیت  یک 
را بــه عنوان تمــدن ایجاد 

کرده اند و چون این امر ایجاد شــده برخاســته از 
اراده آن ها نبوده اســت بایــد بگوییم در حقیقت 
اتفاق افتاده نه اینکه ایجاد یا ســاخته شده است. 
پس نمی توان به اراده آن ها نسبت داد. آن ها خود 
نتیجه می گیرند این حکم مطلق هست و در زمان 
فعلی هم رواست. اآلن هم نمی شود از تمدن سازی 
سخن گفت. کسانی که می گویند تمدن سازی و 
بنای تمدن جدید اسالمی، این ها ماهیت تمدن را 
نشناخته اند ؛ حتی امور فروتر از تمدن نیز ساختنی 
نیســت. مثالً خود انقالب نیز یک امر ســاختنی 
نیست و انقالب نیز اتفاق می افتد؛ چنان که اسکاچ 
پل و دیگران گفته اند. این اشکال دومی است که 
خیلی از ذهن ها را تسخیر کرده است. البته این را 
نیــز باید اضافه کنم نه فقط در عرصه تمدن بلکه 
حتی در تولید علــم، این ها تولید علم را نیز یک 
امر ارادی و آگاهانه نمی دانند چنان که مهندسی 
فرهنگ را نیز غلط می دانند. به تعبیری هیچ کدام 
از این واقعیت های اجتماعی امور ساختنی و مبتنی 
بر اراده شخص، اشــخاص و عاملیت های انسانی 
نیستند بلکه اموری هســتند که در ظرف تاریخ 
تحقق پیدا می کنند. بنابراین یک ابرمسئله است 
که نه فقط تمدن بلکه ســاحت های مختلفی را 
دربرمی گیرد و متزلزل کننده اراده ماست، چرا که 
اگر تمدن ساختنی نیست، پس حرکت ما و تالش 

ما نیز بی فرجام است.

بی توجهی به تئوریزه کردن ظرفیت های »
تمدنی چون اربعین

نکته مهم دیگر این است که علوم اجتماعی بومی 
می تواند از ظرفیت های تمدنی که در دســترس 
است برای نظریه پروری و نظریه پردازی و تئوریزه 
کردن این امکان تمدن اسالمی استفاده کند؛ از 
جمله این ظرفیت ها راهپیمایی اربعین است که 

چندســالی برگزار شد و عجیب و 
شــگفت انگیز یک نمایی از آنچه 
شــاید در تمدن اسالمی به وقوع 
بپیونــدد را به نمایش گذاشــت. 
عظمــت و فراگیری و هیبتی که 
اربعین داشت در حد یک نمایش 
ملی نبود بلکه یــک امر فراملی، 
اعتقادی و بسیار کالن و فراخ بود. 
این در واقع می تواند پرده و نمایی 
از تمدن اســالمی را متجلی کند 
اما باید از علوم اجتماعی پرســید 
چقــدر این راهپیمایــی عظیم و 
بی نظیــر در تاریخ و سلســله ها 
جامعه شناختی  مطالعه  دستمایه 
قرار گرفته است و علوم اجتماعی 
چقدر به تئوریزه کردن آن اهتمام 
نهایت  تئوری هایی که در  ورزید؛ 
به خدمت برپایی تمدن اســالمی 
بیاید و با آن تناسب داشته باشد. 
و  چشــمگیر  ظرفیت های  این ها 
تمدنی اســت، چنان که خود انقالب اســالمی 
را می تــوان ظرفیت تمدنی دانســت یا ظرفیت 

پیشاتمدنی در نظر گرفت. 
نکتــه پایانــی در خصوص تعیــن یافتن اراده 
جمعی می توانــد زبان صریح و شــفاف بازگو 
کردن افــول تاریخ تجدد باشــد. اآلن در خود 
غرب بسیاری از نظریه پردازان و راهبردپردازان 
بــزرگ حقیقتاً معتقد هســتند غــرب بر لبه 
پرتگاه قرار گرفته، ســیر افولــی را طی کرده، 
از عظمت و اقتدارش به شــدت کاسته شده و 
دچار تناقض های درونی متعدد اســت، وضع به 
گونه ای اســت که این درد ها و مرض ها گویی 
عالج پذیر نیست و این افراد نشانه های روشنی 
از آینده غــرب در اختیار قرار نمی دهند. جای 
تعجب اســت که علوم اجتماعی ما در برابر این 
پاره از غرب ســاکت است و این بخش از غرب 
گویا سانسور می شود و این ها جزء واقعیت های 
غرب نیســت. این در حقیقت نشــان می دهد 
همان گونــه که کتب علــوم اجتماعی در غرب 
دلخواهانه و ســودگیرانه ترجمه شــده و فقط 
علوم اجتماعی لیبرال و مداح غرب و در درون 
تاریخ تجدد بازتولید شده است، گویا این بخش 
از واقعیت های تلخ غرب نیز مورد سانســور این 
جماعت علــوم اجتماعی قرار گرفته اســت و 
اصحــاب علوم اجتماعی تالش دارند این بخش 
را نبینند و جامعه ایران نیز این بخش را نبیند؛ 
در حالی که آن بخش از فعاالن علوم اجتماعی 
وطنی که چشم به مناســبات جهانی دارند از 
قضا باید همین بخش از غرب را برجسته کنند؛ 
یعنی نشان دهند غرب نه تنها تکیه گاه خوبی 
نیســت بلکه رو به افول و ســقوط است و مثل 
یک مریض در بســتر احتضار می ماند که زمان 

زیادی از زمان حیاتش را سپری می کند. 

علوم اجتماعی ایرانی و تحقق گام دوم انقالب اسالمی

افول غرب توسط علوم اجتماعی لیبرال سانسور می شود

 در خود غرب 
بسیاری از 
نظریه پردازان 
معتقدند غرب بر لبه 
پرتگاه قرار گرفته 
جای تعجب است 
که علوم اجتماعی 
ما در برابر این 
واقعیت ساکت است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 2 آذر 1399 6 ربیع الثانی1442 22 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9397 

گفتار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1048509( 

آگهی تغییرات شرکت دل آسای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23376 و شناسه ملی 10861763671

العاده مورخ 1399,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود ستاری به کدملی 0939678551ـ خانم اکرم اسحق قالیباف به کدملی0931513952 و 
آقای علیرضا ستاری به کدملی0926215841 برای سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای مصطفی 
اسکندری به شماره ملی 0902332864 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ستاری به شماره ملی 5229434562 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی نوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10620 و شناسه ملی 10380263334

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,08,17 و نامه شماره 5094 مورخ 1399,08,19 انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکتها ی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی اصغر تاجی به شماره ملی 0075262037 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای جواد بیات به شماره ملی 0942958373 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید -2 اعضا هیئت مدیره 
برای مدت و سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - خانم معصومه کارگرراضی به شماره ملی 0944128386- آقای ابراهیم عاشوری به شماره ملی 

0731201817 آقای بختیار روزبهان به شماره ملی 0731191226 -3 روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1048602( 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی نوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10620 و شناسه ملی 10380263334

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,17 و نامه شماره 5094 مورخ 1399,08,19 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها ی حمل ونقل بین المللی 
ابراهیم  آقای   -2 مدیره  هیئت  رئیس   0944128386 ملی  شماره  به  کارگرراضی  معصومه  خانم   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان 
عاشوری به شماره ملی 0731201817 نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای بختیار روزبهان به شماره ملی 0731191226 عضو اصلی هیئت مدیره 
و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  و  انتخاب شدند  اعضا(برای مدت دو سال  از  ملی 0946540284 مدیرعامل)خارج  به شماره  امیر روزبهان  4- آقای 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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تأسیس شرکت سهامی خاص فارمد تجهیز سپهر درتاریخ 1399,08,27 به شماره ثبت 74538 به شناسه ملی 14009592064

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ساخت و تولید کاالی پزشکی 
و بهداشتی مصرفی، ساخت و تولید تجهیزات پزشکی بیمارستانی ، درمانگاهی و داروخانه ای، تولید ماسک ، تولید مصنوعات و منسوجات پزشکی، 
شرکت در مناقصات و استعالمات فروش کاالی پزشکی، شرکت در مناقصات و استعالمات نگهداری تجهیزات و تأمین نیروی پزشکی جهت شرکت، 
پخش و توزیع کاالی پزشکی و بهداشتی.واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. 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 جنت 
، خیابان دانشگاه 14]شهیدطیرانی[ ، خیابان سلسبیل ]دانشگاه16-چمران9[ ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی 9137685565 سرمایه شخصیت حقوقی 
با نام عادی مبلغ 350000000  عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8544,156 مورخ 1399,08,24 نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان دانشگاه مشهد با کد 8544 پرداخت 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم صحابه مظفری کله به شماره ملی 0493390545 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مرتضی مؤمن هروی به شماره ملی 0945628897 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سینا                  
شهودی فر به شماره ملی 0946612579 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی ، با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر احدی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد رضا تصدیقی ثانی به شماره ملی 0942584791 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال
 خانم شیما امامی میبدی به شماره ملی 0946326721 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 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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           آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )ارزیابی کیفی(
شماره مجوز 1399/4836  -  نوبت اول

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

ثبـت نـام و تکمیـل فرمهـای مناقصه و بارگـذاری مسـتندات در سـامانه پیمانـه ضروری اسـت؛ متقاضیان می بایسـت به سـایت
WWW.SPGC.IR مراجعه نمایند. 

جهـت اعـالم آمادگی، فرم نامه اعالم آمادگی مندرج در سـامانه پیمانه را دانلود و پس از تکمیل و گواهی امضاء دفترخانه اسـناد 
رسـمی روی آن، تصویـر آن را در سـامانه پیمانه بارگذاری نمـوده و اصل آن را حداکثر تا آخرین مهلـت اعالم آمادگی به دفتر 

خدمات پیمان های پاالیشگاه هشتم واقع در فازهای 20 و 21 تسلیم نمایید.
روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

99/8012 شماره مناقصه
استاندارد و  پاالیشگاه هشتم مطابق  و پرمیت آفیس   HSE اجرای سازه صنعتی واحدهای پدافند 

الزامات پدافندی
شرح مختصر خدمات موضوع 

مناقصه
پیمانه  سامانه  در  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فرمهای  تکمیل  و  نام  ثبت  آمادگی،  اعالم  مهلت  آخرین 
)مناقصات و قراردادها( مندرج در سایت WWW.SPGC.IR  از طرف متقاضیان تاریخ  1399/09/18 

می باشد.

آخرین مهلت اعالم آمادگی، 
ثبت نام و تکمیل فرمهای 

ارزیابی کیفی در سامانه پیمانه 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل2/093/000/000 ریال است؛ که مناقصه گران تأیید 
صالحیت شده پس از اتمام مرحله ارزیابی کیفی، در داخل پاکت "الف" پیشنهاد خود ارائه خواهند نمود.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار

تضمین  نامه  آیین  وفق  قبول  قابل  تضامین  از  یکی  بصورت  کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین 
شماره 1234202/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 

نوع تضمین شرکت درفرایند 
ارجاع کار 

تاریخ تحویل اسناد مناقصه به واجدین شرایط، آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، تاریخ گشایش پاکات مالی و سایر اطالعات مربوطه 
)پس از فرایند ارزیابی کیفی( در اسناد مناقصه تحویلی به شرکتهای تأیید صالحیت شده اعالم خواهد شد. 

آدرس و تلفن مناقصه گذار : استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، 
پاالیشگاه هشتم )فازهای 20 و 21( ، ساختمان اداری ـ خدمات پیمانها – تلفن 2-31319681-077  و  فاکس 077-31319207
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نخستین شماره دوفصلنامه »فقه و سیاست« منتشر شد  معارف: نخستین شماره دوفصلنامه علمی - تخصصی »فقه و سیاست« )مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۹( به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی منتشر شد. »نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان«، »جایگاه ترور و خشونت در فقه«، »ساختار حکومت اسالمی - والیی و شبکه درونی آن )با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)ره( و امام خامنه ای(«، »تعامل کالم و فقه 
سیاسی در والیت فقیه«، »حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت اهلل شیخ محمد یعقوبی«، »ظرفیت های مبانی  امام خمینی)ره( درباره بنای عقال برای فقه سیاسی« مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.

بحران کرونا و الهیات اجتماعی©
مهم ترین دغدغه الهیات اجتماعی بررســی میزان اثرگذاری دین بر اجتماع اســت. 
پیش فرض چنین دیدگاهی این اســت که الهیات تنها محدود و منحصر به زندگی 
فردی و اخروی نیست و می تواند ساختار و بافت جامعه را در دنیا دستخوش تغییر 
قرار دهد. از همین رو یافتن راهکاری برای برون رفت از معضالت اجتماعی به واسطه 
دین دور از ذهن نیست، به  خصوص در جوامعی که حاکمیت دینی به مدیریت جامعه 
می پردازد. اهمیت الهیات اجتماعی به خصوص در زمانی که جامعه گرفتار بحران شده 
باشد، دوچندان خواهد بود و انتظار می رود که الهیات بتواند به حل بحران کمک کند.

بیماری کرونا به گونه ای نظام زندگی فردی و اجتماعی را در ســاحت های گوناگون 
دچار اختالل کرده است که می توان آن را بحران نامید. عموماً سه ویژگی را به عنوان 
شــرط اصلی تعریف بحران ذکر کرده اند: ۱( تهدید، ۲( غافل گیری و ۳( فشار زمانی. 
در بیماری کرونا این سه رکن اصلی اطالق بحران وجود دارد؛ همه ارکان ساخت های 
اجتماعی گرفتار تهدید جدی شــده اند؛ این بیماری سرایت پذیر بوده و به شدت و با 
ســرعت زیادی شیوع پیدا می کند و در حال حاضر همه جهان را درگیر خود کرده 
است؛ عامل درمان یا پیشگیری مشخص ندارد و بشر هنوز نمی داند تا چه زمانی باید 
به دنبال راه حل قطعی کنترل کرونا باشد. همچنین کنترل شرایط کرونایی، نیازمند 
صرف منابعی بیش از وضعیت عادی است؛ چرا که اوالً عمومیت و فراگیری آن بخش 
عظیمی از جامعه را درگیر می کند و منابع درمانی متعارف پاسخگوی مراجعه همزمان 
این حد از مراجعه کننده نیست؛ از سوی دیگر به خاطر سرایت پذیری سریع و ساده 
بیماری، کنترل آن نیازمند مختل کردن هر گونه تجمع و فعالیت هایی است که جنبه 
تعاملی دارد و به همین خاطر جامعه پس از دوره ای کوتاه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی گرفتار اختالل های شدید )به خصوص در بخش اقتصادی( می شود. سازمان 
دینی نیز همچون دیگر ابعاد زندگی بشر، بر اثر بیماری کرونا گرفتار بحران شده است 
یا دست کم می توان گفت که بحران کرونا اثرات بسیار عمیقی بر سازمان دین نهاده 

است.
در چنین فضایی، دین دو تعامل با بحران کرونا داشته است؛ ۱( به بازیابی نهاد دینی در 
این بحران پرداخته است و ۲( به صورت مستقیم در حل بحران کرونا در جامعه مؤثر 
بوده است. دین با تعریف مکانیسم متعامل با شرایط جدید، آرامش بخشی به جامعه 
ایمانی و تعریف فضای جدید عملکردی، هر سه شرط اصلی بحران را بالموضوع و یا 

دست کم کم اثر کرده است.
کرونا از زاویه  های مختلفی نهاد دین را در معرض آسیب قرار داده و با بحران مواجه 
کرده اســت. بخشی از آسیب ها عقبه تئوریک دین را هدف قرار می دهد. بخشی نیز 
دین را در میدان عمل به چالش کشیده است. می توان مهم ترین آسیب سیستمی به 
دین از ناحیه کرونا را لطمه وارد ساختن به سبک زندگی اجتماعی دانست. گسست 

روابط، تعطیلی مراکز تجمع دینی و مناسک جمعی از جمله لوازم آسیب اخیر است.
دین با تأکید بر عبودیت به مؤمنان آموزش می دهد که به جای تجمد بر شکل عبادات 
به روح و غایت عبادت توجه داشته باشند و بتوانند در شرایط مختلف رابطه خویش 
با خدا را حفظ کنند. از همین رو شــرایط جدید پیش آمده ناشی از کرونا می تواند 
امتحانی برای میزان تخلق به اخالق دینی و فهم غایت مناسک دینی باشد. از سوی 
دیگر نهاد دین یکســره و تماماً تسلیم شرایط پیش آمده نبوده است و به استفاده از 
زیرساخت های نوین و تعریف مفاهیم جمع گرایانه جدید نیز دست زده است. در این 
میان خالقیت متولیان دینی و مؤمنان در راستای احیای شعائر دینی قابل توجه است. 
آسیب هایی نیز که با بخش تئوریک دین ارتباط برقرار می کنند سبب پویایی هر چه 
بیشتر ذهن مؤمنان شــده و زمینه مساعدی برای تأمل و اندیشه  ژرف در باب دین 
خواهد شــد؛ بنابراین دین همان  گونه که دعوت به تفکر و تدبر می کند، از پیدایش 

زمینه های ایجاد تفکر نیز استقبال کرده است.
دین عالوه بر آنکه ظرفیت های بسیاری در بازیابی خویش در بحران کرونا نشان داد، در 
حل بحران کرونا در جامعه نیز به جد نقش آفرینی کرده است. ایجاد مسئولیت  پذیری 
اجتماعــی و تقویت روحیه قانون مداری، تقویت بعد عقالنیت اجتماعی در مبارزه با 
ویروس کرونا، جنبش مواســات و همدلی اجتماعی ناشی از برادری ایمانی، اطالق 
عنوان شهید بر جهادگران عرصه سالمت و ارزش گذاری دینی بر این گونه  تالش ها 
و در نهایــت ورود جدی نهاد های دینی مانند مســاجد، هیئت ها و اماکن مذهبی و 
نقش آفرینی در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری کرونا و حمایت  از آسیب دیدگان 

بحران کرونا از جمله فعالیت هایی است که نهاد دین ایفا کرده است.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان 
  عوارض ناشی از شــیوع ویروس کرونا کار 
را به جایی رســانده که چاره ای جز محدود 
کردن فعالیت هــای اجتماعی وجود ندارد و 
مهم ترین نکته این محدودیت، تعطیلی بخش 
قابل توجهی از کسب و کارها و فعالیت های 
اقتصادی جامعه است که جمعیت بسیاری از 
مردم را در تنگنای معیشــتی قرار می دهد. 
اینکه در نظام اسالمی، دولت عالوه بر حفظ 
جان مردم، چه وظیفه ای در قبال معیشــت 
آن هــا در چنین شــرایطی دارد، موضوعی 
است که در گفت وگو با حجت االسالم دکتر 
سیدسجاد ایزدهی، دانشیار گروه فقه سیاسی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به تبیین 

آن پرداختیم که از نظر می گذرانید.

حفظ جان از همه چیز مهم تر است»
حجت االسالم ایزدهی در ابتدا با بیان اینکه 
تمام عقال بر این امر وفاق دارند که جان مردم 
از مهم ترین ارکان است، می گوید: حفظ جان 
از همــه چیز مهم تر اســت مگر اینکه نظام 
معیشــت آن ها به گونه  ای شــود که باز هم 
جان آن هــا را به خطر بیندازد و زندگی را با 
اخالل مواجه کند؛ به همین دلیل معموالً در 
همــه جهان در تقابل بین این دو مورد جان 
را مقدم کرده و حکم به تعطیلی، محدودیت 

و... می دهند.
او دربــاره تدبیــر نظام اســالمی در دوگانه 
معیشت و سالمت توضیح می دهد: ماهیت 
دولت اســالمی مانند دولت ســرمایه داری 
نیســت که وظیفه آن عمدتاً در حوزه های 
خاصی معنا پیدا کند. کمک کردن به مردم و 
آن ها را از فقر به سمت کفایت زندگی پیش 
بردن در نظام اسالمی از وظایف دولت هاست 
ولو اینکه در دولت های دیگر نیز بحث تأمین 
اجتماعی وجود داشته باشــد. این امر جزو 
وظایف حکومت هاســت و آن ها باید مردم 
را به ســطحی عادی و معمولــی از زندگی 
برســانند و این گونه نیست که حکومت در 
قبال توده مردم و غنی کردن آن ها و از بین 
بردن خألهای زندگی وظیفه ای نداشته باشد. 

در دولت اسالمی مالیات بر اموال عمومی به 
خدا، پیامبر)ص( و حاکمان منصوب از جانب 
خدا مستدل است؛ بنابراین حاکم این اموال 
عمومی که مال خداست را باید برای مصلحت 

جامعه و مردم استفاده کند.

 مصرف بیت المال »
برای حفظ استواری جامعه

رئیس پژوهشــکده نظام های اســالمی به 
روایت هایی در این خصوص اشــاره کرده و 
بیان می کنــد: در نهج البالغه تعابیری داریم 
که حضرت علــی)ع( فرموده اند ما کلیددار 
شما هســتیم یعنی باید اموال را در راستای 
مصلحت شما مصرف کنیم یا ایشان در تعبیر 
دیگری آورده اند که من جز در راه مصلحت 
شما حتی درهمی را نمی توانم بردارم. حضرت 
امیر)ع( به کارگزاران خود توصیه کرده است 
که خزانه دارهای رعیت هستید و باید برای 
مــردم این خزانه را مصرف کنید؛ یا حضرت 
به استانداران خود فرموده اند که مال خدا در 
دست توســت و تو خزانه داری و باید در راه 
مصلحت مردم مصرف کنی. در تعبیر دیگری 
می فرمایند که این اموال نه مال من است و نه 

مال تو، بلکه باید برای مسلمانان خرج شود.
او در خصوص میزان مصرف بیت المال برای 
مردم نیز اظهار می کند: البته این طور نیست 
که تمام بیت المال صرف امور روزمره شود بلکه 

بیت المال باید درازمدت و برای ساختارهای 
نظام، بهداشــت و دفاع از مــردم و... به کار 
گرفته شود؛ یکی از این موارد هم از بین بردن 
خألهای زندگی اســت که برای مردم پیش 
آمده و دولت نسبت به این موارد وظیفه دارد.

حجت االسالم ایزدهی به منابع درآمدی دولت 
اسالمی نیز اشاره کرده و عنوان می کند: در 
نظام اسالمی منابع متعددی پیش بینی شده 
اســت. در فقه ما خراج، مقاسمه، غنیمت، 
انفال و... از قدیم وجود داشته و به بیت المال 
حکومت وارد می شد و چون مال همه مردم 
بود برای مصارف عمومی صرف می شد؛ یعنی 
جایی که عامه مردم درگیر نیازی هستند. به 
طور نمونه تمام مردم نیاز به امنیت، بهداشت، 
تعلیم و تربیت و... دارند و این موارد باید صرف 
عموم مردم شده و به قشر خاصی تعلق نگیرد. 
عالوه بر این موارد در بحث مالیات چون مردم 
از مال خود به دولت می پردازند توقع دارند که 
دولت بر اساس نیازهای عمومی استفاده کرده 

تا جامعه استواری خود را حفظ کند.

حفظ معیشت در عین حفظ سالمت»
دانشیار گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اسالمی می افزاید: در نظام والیت 
فقیه، والیت را معموالً مبتنی بر محبت، قرب 
و نزدیکی مردم با حاکمان می دانیم. طبیعی 
اســت که ولی یعنی حاکمی که نزدیک به 

مردم بوده و بین او و مردم فاصله ای نیســت 
و مصالح مردم را بر اســاس محبتی که دارد 
هزینــه می کند. در این نــگاه دینی وظیفه 
حکومت، حفظ نظام معیشــت مردم عین 

حفظ نظام سالمت است.
او یادآور می شــود: در نامــه 5۳ نهج البالغه 
که حضرت علی)ع( به مالک اشــتر نگاشته 
وظایف دولت هــا و حکومت ها را بیان کرده 
اســت. حضرت علی)ع( بــرای مالیاتی که 

از مردم می گیرند  حاکمان 
تعبیری به مالک اشتر دارد 
که همه مــردم روزي خوار 
خــراج بوده و همــه از آن 
استفاده می کنند. اگر کسی 
که مالیات می دهد مشکلی 
دارد و نمی توانــد پرداخت 
کند باید با آن ها مدارا کرد 
و کمتر گرفت. مسئله مهم تر 
تا  اینکه خــراج می گیریم 
جامعــه به آبادانی برســد. 
اگر از مــردم مالیات گرفته 
شود و در نهایت به آبادانی 
جامعه منجر نشود، گرفتن 
پول موضوعیتی ندارد؛ باید 
مردم به حد نصابی از زندگی 
با  مناسب برسند. همراهی 

مردم موجب می شــود مردم 
با تو همراه شــده، جلب محبت کرده و اگر 
نیاز به جنگ بود مردم شرکت می کنند. این 
بحث به عدالت اجتماعی نزدیک است و سبب 
رضایت مندی شده و به کارآمدی حکومت و 

همراهی مردم با آن منجر می شود.
حجت االسالم ایزدهی در پایان می گوید: در 
نهایت می توان گفت وظیفه حکومت نسبت به 
شهروندان خود این است که آن ها را از جهات 
مختلف پشتیبانی کند و حوائج، نظام زندگی، 
معیشت و ســالمت آن ها توسط حکومت ها 
اداره شود، چون پایه حکومت مردم هستند؛ 
حال اگر حکومت نتوانســت ایــن نیازها را 
تأمین کند، یا بیت المال جواب نداد، به تکافل 
اجتماعی و مواســات مردم مراجعه می کند.

گفت وگو با حجت االسالم ایزدهی درباره وظایف اقتصادی دولت در شرایط کرونایی 

نظام اسالمی و حفظ معیشت در عین سالمت

کمک کردن به 
معیشت مردم و 

آن ها را از فقر 
به سمت کفایت 

زندگی پیش بردن، 
از وظایف نظام 

اسالمی است

بــــــرش

 انس و الفت با مردم ©
از صفات مؤمن است

تســنیم: در زندگی به چیزهایی عالقه و از 
مســائلی تنفر داریم و این امری طبیعی است. 
قرآن می فرماید: »َحبَّبَ  إِلَْیُکُم اْلیماَن َو َزیََّنُه فی  
َه إِلَْیُکُم الُْکْفَر َو الُْفُسوَق َو الِْعْصیاَن«؛  ُقُلوبُِکْم َو َکرَّ
یعنی انسان های مؤمن نسبت به مسائل ارزشی 
و مثبت محبت دارند و نســبت به کفر و گناه و 
فســق، کراهت. در واقع نشانۀ قلب و روح سالم 
انسان، این اســت که نزد او ارزش ها محبوب و 
ضدارزش ها مغضوب باشد. اگر کسی صداقت و 
احترام به دیگران را دوســت داشت، اگر کسی 
والدین، مؤمنان و همســایگان خود را دوست 
داشت و اگر از خیانت، ناامنی و ظلم به دیگران 
تنفر داشت، این حب، حب منطقی است و روح 

چنین فردی سالم است.
بر اســاس قرآن، یک نوع قلــب مریض و یک 
نوع قلب ســلیم داریم. قلب ســلیم ارزش ها را 
دوســت دارد و نســبت به ضد ارزش ها برائت 
ارِ ُرَحماُء بَْیَنُهم « نسبت  اُء َعلَی الُْکفَّ دارد؛ »أَِشدَّ
به کفار غیظ و شدت و نسبت به خودی ها رحم 
دارند؛ مثل فردی که اگر ذائقه اش ســالم باشد، 
تلخی و شــوری و شیرینی را احساس می کند؛ 
امام سجاد)ع( در مناجاتی فرمود: »إلهی أِذْقنی 
َحالَوَه عباَدتِک«؛ یعنی خدایا حالوت و شیرینی 
عبادتت را بر من بچشان. پس عبادت، شیرین و 
معصیت، تلخ است. اگر گناه برای کسی تلخ و 
عبادت شیرین شد، روح چنین فردی سالم است 

و برعکس آن، یعنی مریضِی قلب.
خداوند در قرآن می فرماید شــیطان به دنبال 
بغض، عداوت و کینه اســت؛ یعنی افرادی که 
کینه، حســادت و بغض دارند، پیرو شیطان اند. 
در آیــه دیگری هم می فرماید: »َو اْذُکُروا نِْعَمَت 
ـَف بَْیَن ُقُلوبُِکْم  َـّ اهللِ َعلَْیُکــمْ إِْذ ُکْنُتْم أَْعداًء َفأَل
َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخوانا«. در مدینه سال ها بین 
اوس و خزرج درگیری بود، اما وقتی پیامبر)ص( 
آمد، محبت و الفت آورد و دشــمنی ها از میان 
رفت؛ بنابراین یکی از صفات مؤمن، الفت با مردم 
اســت؛ مؤمن تلخ و نچسب نیست. امام صادق 
)ع( فرمود: »الُمؤِمنوَن یَألَفوَن و یُؤلَفوَن«؛ یعنی 
مؤمنان با یکدیگر اُنس می گیرند و با آنان اُنس 

گرفته می شود.
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حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین محمد کاشی زاده
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعی ین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد رضا قدمگاهی فرزند هاشم به شماره شناسنامه 5740091391 صادره از نیشابور در یک باب ساختمان 
به مس��احت44/43 متر مربع در قس��متی از پالک 33 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه 
خریداری از مالک رسمی مشاعی خانم هاله برومند فرزند منوچهر محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا 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 یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظه��ار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9909236
تاریخ انتشار نوبت اول:  1399/09/02    تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/09/17

                                                   سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال پالک 61 اصلی بخش 16 

2174 فرعی بنام آقای عبداله بشکار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
100 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای اسحاق عفتی پرچیکالئی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9909232 م الف 19907099

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-09-16  تاریخ انتشارنوبت اول :1399-09-02  
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظربه دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه متانکال پالک 45 اصلی بخش 16

1090 فرعی بنام آقای برجعلی دماوندی گاوان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت 140.90 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای مهدی فرزانه مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را در اولین 
اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9909235  م الف 19907081

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-09-16  تاریخ انتشارنوبت اول :1399-09-02  
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی زبرخان پیروآگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��رگردیده اینک 
برحس��ب درخواست واصله مس��تندبه ماده مذکوروماده 61ائین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت ازامالک واقع 
دربخش 3 زبرخان حوزه ثبتی این واحد بش��رح زیر:  آقای علی اصغر ارزوقی به موجب وکالت نامه ش��ماره 64053 
مورخ 1397/12/19 از طرف ایمان و آرش ارزوقی فرزندان علی اصغر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
پالک 534 فرعی )جایگزین 377 فرعی مکرر( از 18 اصلی بخش 14 زبرخان به مساحت 25251/66 مترمربع واقع 
در اراضی بهشت را از طریق تقاضای ثبت تقاضای سند تک برگ نموده است و به موجب نامه شماره 16/99/2751 
مورخه99/8/28 درخواست تحدید حدود اختصاصی مورد تقاضای خود را تقاضا دارد لذا عملیات تحدید حدود در روز 

دوشنبه مورخه 99/9/24 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.  لذابه موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطارمی گرددکه درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم 
رس��انند.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده15قانون مزبور 
ملک موردآگهی باحدود اظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق 
ارتفاق��ی ونیز صاحبان ام��الک که درموقع مقررحاضر نب��وده اندمطابق ماده20قانون ثبت فقط تاس��ی روزازتاریخ 
تحدیدحدودپذیرفت��ه خواهد ش��دودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض ثبتی 
،معترضین می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به ادره ثبت ظرف یک ماه دادخوست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکور اخذ وبه این داره تس��یلم نمایند. تاریخ انتش��ار:99/9/2  آ-9909231

رئیس ثبت اسنادوامالک زبرخان- سید حسن پورموسوی

آگهی حصروراثت
آقای ناصر محمدی دارای شماره شناسنامه 14013به شرح دادخواست به کالسه 9900842 /111ح از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کبوترمحمدی به شماره شناسنامه 9 درتاریخ 
1393/5/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متفوفی / متوفیه منحصر است به : 1- 
محمد رضا محمدی به شماره شناسنامه  34 پسرمتوفیه 2- ناصر محمدی به شماره شناسنامه 14013 پسرمتوفیه 
3- محس��ن محمدی به شماره شناس��نامه 14012پسرمتوفیه  4- فریده محمدی به ش��ماره شناسنامه 14575 
دخترمتوفیه 5- س��هیال محمدی به شماره شناس��نامه 10090دخترمتوفیه 6- زهرا محمدی به شماره شناسنامه 
10089دخترمتوفیه 7- فاطمه محمدی به ش��ماره شناس��نامه 8343 دخترمتوفیه 8- مهری محمدی به شماره 
شناسنامه 8342 دختر متوفیه  . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .)م الف294( آ-9909225
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف شهرستان کبودراهنگ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون تحدید حدود شش دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره2167.3.79.604 اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم نیروگاه بلوار شهدای شاد قلی خان کوچه 20 پالک 48 که به نام آقای کرم رضا خارکن 
فرزند رحیم می باشد در جریان ثبت است که بعلت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی تحدید حدود به عمل نیامده 
از طرف��ی مطابق ماده15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده13 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده2.9582_1399.08.24 تحدید حدود 
اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399.10.02ساعت8.30 الی12.30 ظهر در محل وقوع ملک انجام 
می گردد بدین وسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در 
آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض و تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدی مدت یک ماه 
خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمناً طبق تبصره 
ماده واحده مصوب73.2.25 معترضین ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به این اداره ثبت می بایست گواهی 

تقدیم دادخواست بمرجع ذی صالح قضایی را نیز به این اداره ارائه نمایند.  آ-9909217
م الف :13301 تاریخ انتشارآگهی:یکشنبه1399/09/02

عباس پورحسنی رئیس اداره ثبت منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون تحدید حدود شش دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1823.2.182اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم) آدرس میدان توحید_ جواد االئمه_ کوچه 13__ 6متری رمضانی پالک 71 بنام آستان مقدس 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها می باشد در جریان ثبت است بعلت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی تحدید حدود 
ب��ه عمل نیامده از طرف��ی مطابق ماده 15قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده2.9577_1399.08.24 
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ1399.10.01 ساعت8.30 الی12.30 ظهر در محل وقوع 
ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین مجاور یا وکیل یا نماینده قانونی می رساندکه در روز و ساعت مقرر 
در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تهدیدی مدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین مجاور طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته ورسیدگی خواهد شد ضمناً طبق تبصره 
ماده واحده مصوب73.2.25 معترضین ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی 

تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی را نیز به این اداره ارائه نمایند.  آ-9909219  
م الف:1323  تاریخ انتشارآگهی:یکشنبه1399/09/02  

عباس پورحسنی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای نیاز ناروئی بش��ماره شناسنامه 3591161209 به شرح داخواست به کالسه 99/792 از این دادگاه درخواست 
نموده چنین توضیح داده که درمحمد ناروئی بش��ماره شناسنامه 1330 در تاریخ 1390/06/28 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به : 1- متقاضی با مش��خصات فوق فرزند ذکور 
متوفی 2- جما ناروئی بشماره شناسنامه 3590341769    3- نورمحمد ناروئی بشماره شناسنامه 3591163198    
4- اس��معیل ناروئی بشماره شناسنامه 3591163058  5- جالل ناروئی بشماره شناسنامه 35911603181   6- 
پرویز ناروئی بش��ماره شناس��نامه 3591829250  7- حسن ناروئی بشماره شناسنامه 3580684256   8- وحید 
ناروئی بشماره شناسنامه 3580684264فرزندان ذکور متوفی 9- نازبی بی ناروئی بشماره شناسنامه 3590341750   
10- مه بی بی ناروئی بش��ماره شناس��نامه 3591161195   11- مراد بی بی بش��ماره شناسنامه 3591163201   
12- خداخیر ناروئی بش��ماره شناس��نامه 3591847739   13- اس��ماء ناروئی بشماره شناسنامه 3580353561   
14- فاطمه ناروئی بشماره شناسنامه 3580684272 فرزندان اناث متوفی 15- حوری عبدالهی بشماره شناسنامه 

3590908351 همسرمرحوم . مرحوم ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ-9909216

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قائنات

پیرو آگهی حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده ، اینک بر حسب 

درخواس��ت واصله مستند ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از 
امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل

بخش 11 قائنات
شهر قاین

 یک فرعی از 623 اصلی آقای مجتبی قناد شش دانگ یک باب منزل مخروبه در روز  1399/10/8  
انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص  شده  فوق ساعت 8 الی 10 صبح در 

محل وقوع ملک حضور به هم رسانند،
 چنانچ��ه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند مطابق 
ماده 15 قانون مذکور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاض��ر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به خود به اداره ثبت و اسناد و امالک قائنات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و  به  این اداره تسلیم  نمایند در غیر 
این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه 

می دهد.آ-9909215
 تاریخ انتشار : 1399/9/2 

علی صفایی  فر  - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد شادمان ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت پانصد سهم 
مش��اع از س��ی وهشت هزار و دویست و نود و هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 290 تفکیکی بمساحت 
38279/9 متر مربع بشماره پالک 16490 فرعی از 154 اصلی واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت 
922380 صفحه 286 دفتر 4066 بنام متقاضی ثبت و س��ند بش��ماره چاپی 922380 صادر و تسلیم شد که سند 
مالکیت بعلت س��هل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نس��بت به ملک مذکور باش��د از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. آ-9909214
عباسعلی شوش پاشا  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج  از طرف اسماعیل کالنتری

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001003068  مورخ  1399/08/05  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 زهرا ابراهیم ابادی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 0640213693  و  کد ملی 
0640213693 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 153/80 متر مربع قسمتی از پالک 1478  � اصلی )که پالک 
مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554 _ اصلی تجمیع گردیده اند (واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت ابراهیم هنرمندفرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند 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-9909213
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/09                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 18 /1399/09                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 

افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی 
و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1 برابررأی شماره 13996030711401635 خانم شرف عباس زاده شیروان  فرزند حسینقلی درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 204 متر مربع  پالک باقیمانده 16 فرعی از 1049- اصلی قطعه یک اصلی واقع در بخش 5 قوچان 

خریداری از مالکیت مشاعی خود متقاضی
2 برابررأی شماره های 139960307114001568 و 139960307114001569 متقاضی  خانم ها منور دهقانی 
قلعه کوهی و فاطمه دهقانی حلقه کوهی فرزندان حسینعلی  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  بصورت بالسویه  
به مساحت 40/203 متر مربع قسمتی از پالک شماره باقیمانده 65 فرعی از 13 اصلی باغات واقع در خراسان شمالی 

بخش 5 قوچان خریداری از مالک رسمی آقایان غالمعلی دهقانی و عباس دهقانی
3 برابررأی شماره 139960307114000608 متقاضی آقای محمد حسین عابدینی باجگیران فرزند عبدالحسین 
بشماره شناسنامه 1508 صادره از شیروان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120.00 متر مربع پالک 15 

فرعی از 901 اصلی قطعه 1 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین عابدینی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9909212
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/09/17
اکبراقبالی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318603008677مورخ 1399/07/02 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم ش��یرین امانی لمر فرزند کیومرث به شماره شناسنامه 55 صادره از تالش در قریه احمد گوراب در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 111/62 مترمربع پالک فرعی 1164 از اصلی 45 مفروز 
مجزی از پالک 34 باقیمانده از اصلی 45 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای علی رهبری 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2418 آ-9909211
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/17 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960308001002801   مورخ  1399/07/28  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 کبری باغانی فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 25 و کدملی 0451878213در 
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 438 متر مربع قس��متی ازپالک 73 فرعی از 345� اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالم کالته بابائی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/17           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/02             آ-99908669            

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر 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 .                                                                                                       
آقای علی اکبر صفری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 220 متر مربع ، 
از پالک 4111 فرعی و از 7121 فرعی و از 9618 فرعی از یک  � اصلی بخش یک فردوس ،  خریداری مع الواسطه از 
آقای علی اکبر خادمی و خریداری بالواسطه از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس � مکان وقوع ملک : شهرستان 

فردوس � شهرک بسیجیان – خیابان زعفرانیه 4
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-99908670

تاریخ انتشار نوبت اول:   17/ 1399/08             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/02
  محمود جهانی مهر  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001002665   مورخ  1399/07/16  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره ملتانی فرزند حجی حس��ن  بش��ماره شناسنامه و کدملی 
6529852166 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 80 متر مربع قسمتی ازپالک 1396� اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی دستگردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 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 : 1399/08/17                 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/02       آ-99908640                    

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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شاخص های بازار کار از افزایش جمعیت غیرفعال حکایت دارد 

ناامیدی بیکاران از یافتن شغل©
اقتصاد: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان 
»تحلیل شــاخص های بازار کار در فصل 
بهار 1399« آورده است: بررسی وضعیت 
بازار کار ایران در بهار 1399 نشان دهنده 
کاهش 1/1درصدی نرخ بیکاری نسبت 
به بهار 1398 است؛ اما با توجه به اینکه 
در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین کاهش 
نرخ بیکاری به  دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی تواند 
بهبود وضعیت بازار کار را نشــان دهد؛ در واقع در چنین شــرایطی نرخ بیکاری 
شاخصی کامالً گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.

تأثیر بیشتر کرونا بر کاهش مشارکت اقتصادی»
نتایج بررسی ها در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد از آنجایی که 
در ایران شاغلین مزد و حقوق بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می دهند و 
عمده شاغلین به  صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا 
بر بازار کار نیز به  جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش 
جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان 
می دهد در صورتی که افراد دلسرد شده )شاغل و بیکار 1398 که در بهار1399 
غیرفعال شده اند( همچنان در بازار کار باقی می ماندند، نرخ بیکاری در بهار 1399 

به جای 9.8 درصد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به 24درصد می رسید.

بهار بیکاری»
طبق این گزارش در بهار1399، تعداد شاغالن نیز کاهش قابل توجهی نسبت به 
سال های قبل داشته است. در بهار 1399 نسبت به بهار1398، یک هزارو499 نفر 
از جمعیت شــاغالن کاسته شده است که در این میان 814هزار نفر از جمعیت 
مردان شاغل و 685هزار نفر از شاغلین زن کاهش یافته است. بخش زیادی از این 

تغییرات ناشی از بحران بیماری کرونا در کشور است.

تمایل مردم به دریافت بیمه بیکاری نه تسهیالت اشتغال زایی»
براساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیالت بانکی 
و بیمه بیکاری را برای مقابله با بحران بیکاری ناشــی از بیماری کرونا مصوب و 
اجرا نموده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس بررسی مستندات 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان 
می دهد از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیالت، استقبال 
بیشتری شده است؛ چرا که دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم های تشویقی 
حفظ و صیانت از شاغالن برای بنگاه های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری 
را در مقابل سیاســت پرداخت تسهیالت قرار داده است و به  جای اینکه این دو 

سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده اند. 

محرومیت استان های محروم از سیاست های حمایتی»
با وجود هدف حمایتی این دو سیاست، اما مناطق و استان های محروم به نسبت 
سایر استان ها، بهره مندی کمتری داشته اند. یکی از مهم ترین دالیل این امر باال 
بودن ســهم اشتغال غیررسمی در استان های محروم کشور است که در صورت 
ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان ها 

بیشتر و عمیق تر خواهد شد.

 با پایان مهلت یکساله ساماندهی کارتخوان های بانکی از هفته آینده اجرایی می شود

کور کردن درگاه فرار مالیاتی و پولشویی
 اقتصاد- زهراطوسی مدیرکل بازرسی 
و مبارزه با فرار مالیاتی کشور در گفت وگو 
با قدس، هفته آینده را موعد ســاماندهی 
دســتگاه های کارتخوان بانکــی)POS( و 
درگاه های پرداخت الکترونیکی اعالم کرد. 
آن طور که هادی خانی می گوید از تاریخ 9 
آذر ماه دستگاه های کارتخوان بانکی تنها با 

تأیید سازمان امور مالیاتی فعال می شوند.
براساس سخنان مدیرکل بازرسی و مبارزه 
با فرار مالیاتی، از این  پس با هماهنگی بانک 
مرکزی فرایند ارائه دستگاه های کارتخوان 
به صورتی خواهد بود که ابتدا سازمان امور 
مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی صاحبان این 
دستگاه ها را مشخص و تأیید کند و سپس 
دســتگاه به این افراد تحویل داده شود. به 
گفته وی، سازمان امور مالیاتی ساماندهی 
دستگاه های کارتخوانی که در حال حاضر 
به اشکال مختلف فعال هســتند را نیز با 
در  مرکزی  بانــک  همکاری 

دستور کار دارد. 
آبان ســال گذشــته بود که 
فروشگاهی  پایانه های  قانون 
و ســامانه مؤدیان از ســوی 
مجلس به دولت ابالغ شد تا 
اجرایی شــود. براساس ماده 
11 ایــن قانون، بانک مرکزی 
موظف بود با همکاری سازمان 
امور مالیاتی ظرف مدت یک 
سال، نســبت به ساماندهی 
اقدام  کارتخوان  دستگاه های 
کــرده و شناســه یکتا به این دســتگاه ها 

تخصیص دهد. 

پایان مهلت یکساله ساماندهی »
کارتخوان ها

مجلس به دنبال ایــن بود تا با این مصوبه 
تراکنش هــای انجــام  شــده از طریــق 
حســاب های بانکی متصل به دستگاه های 
کارتخــوان به  عنــوان تراکنش های بانکی 
مرتبط با فعالیت شــغلی صاحب حساب 
بانکی محســوب شــود و بانک  مرکزی نیز 
بتواند اطالعات این تراکنش ها را به  صورت 

برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. 
پس از گذشت مهلت یکســاله که اکنون 
به پایان رســیده؛ اگر دریافت این شناسه 
از سوی صاحبان دستگاه کارتخوان نهایی 
نشده باشد، اتصال دستگاه های کارتخوان 
بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی به 
شبکه بانکی ممنوع و دستگاه از مدار ارائه 

خدمت خارج خواهد شد.
آن  طور که هــادی خانی می گوید با پایان 
مهلت قانونی، قرار است بساط سوءاستفاده 
از نزدیک به 4میلیون دســتگاه کارتخوان 
اجــاره ای و فاقد هویت در کشــور جمع 
شــود، کارتخوان هایی که در نبود نظارت 
دستگاه های متولی، فرصت مناسبی برای 
دور زدن قوانیــن مالیاتــی بــرای فعاالن 

اقتصادی به وجود آورده است. 

 2 تا 4 برابر کشورهای دیگر »
دستگاه کارتخوان داریم

براساس آمارها، در ایران به ازای هر یک هزار 
نفر 8۰ دستگاه کارتخوان وجود دارد که این 
تعداد نسبت به میانگین 2۰ تا 4۰ دستگاه 
در کشــورهای توســعه یافته، کشورهای 
همسایه و کشورهای در حال  توسعه، دو تا 
چهار برابر بیشتر است. طبق آخرین آماری 
که در سال 2۰17 منتشر شده کشورمان 
مقام دوم جهان در تعــداد کارتخوان های 

فیزیکی را دارد. 

چین بــا 31 میلیون کارتخوان فیزیکی در 
رتبه اول در این شــاخص قرار دارد و ایران 
با 8 میلیون در جایگاه دوم ایســتاده است. 
ایران همچنین با حدود 21میلیارد تراکنش 
در مقام سوم کشورهای پُرتراکنش قرار دارد 
و در عین حال بر خالف تعداد تراکنش ها، 
ایــران با 22صدم تریلیــون دالر پرداخت 
ساالنه، در رده کشــورهای با مبلغ نسبتاً 

پایین تراکنش قرار گرفته است.
آن طور که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلــس در گفت وگویی مطرح 
کرده اســت هم اکنون بیــش از 8 میلیون 
دســتگاه کارتخوان میان فعاالن اقتصادی 
و توســط بانک ها توزیع  شده است که باید 
نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه ها 
برای سازمان مالیاتی مشخص شود؛ چراکه 
حدود 4۰درصــد این دســتگاه ها از نظر 
سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و 
بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است. 

به گفته توانگــر، طبق اطالعاتی که وجود 
دارد حساب پشــتیبان 2۰۰هزار دستگاه 
کارتخوان متعلق به دارنده دستگاه نیست 
که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشــویی 

اتفاق می افتد. 
5۰۰هزار دســتگاه کارتخــوان نیز مربوط 
به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی 
نیستند. این در حالی اســت که عالوه بر 
تخلفات مذکور، همچنان شاهد فرار برخی 

اقشار از شــفافیت تراکنش های بانکی به  
وسیله کارتخوان ها هستیم. 

وی با اشاره به اینکه بخشی از تالش دالالن 
برای دخالت در بازار ارز نیز از همین طریق 
رخ می دهــد، می افزاید: برای مبارزه با فرار 
مالیاتی و مقابله با فعالیت های تخریبگرانه 
داللی، الزم است هر چه زودتر تراکنش های 
بانکی به  ویــژه تراکنش هــای مبتنی بر 
کارتخوان هــای بانکی تحت رصد و نظارت 
دقیق تر قرار گیرد و در شــرایط اقتصادی 
کنونی که درآمدهای نفتی دچار محدودیت 
جدی اســت و اتکا به مالیات باید افزایش 
یابد، تعلل  در اجرای این قانون فاقد توجیه 
است.وی با تأکید بر اینکه مجلس مصمم 
است بانک  مرکزی را ملزم به اجرای قانون 
کند، یادآوری می کند: پس از انقضای موعد 
یکساله که اکنون فرا رسیده است، اتصال 
دســتگاه های کارتخوان که تعلق آن ها به 
مؤدی معین توسط ســازمان امور مالیاتی 
تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی 
کشور ممنوع اســت و مرتکبان تخلف، به 
مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمی به  

غیر از حبس محکوم می شوند. 

اجاره دادن دستگاه های پوز از ابتدا »
اشتباه بود

اسد رضاییان، کارشــناس خبره بانکی در 
گفت وگو با قدس نیز با اشاره به اینکه اجاره 
دادن دستگاه های پوز از ابتدا کار اشتباهی 
بود و سبب شد کار از دست بانک ها خارج 
شود، می گوید: دســتگاه های کارتخوان از 
یک میلیون تا 4میلیون تومان به افراد اجاره 
داده می شــود و بیشــتر دفاتری که قصد 
دارنــد از پرداخت مالیات فرار کنند، از این 
دستگاه ها تهیه و برای دریافت حق الزحمه 

خود از آن ها استفاده می کنند.
بــه گفته وی، بانک ها بــرای تأمین منافع 
خودشــان بدون توجــه به عواقــب آن، 
دســتگاه های پوز را برای اجاره در اختیار 
شرکت ها قرار دادند، حال با توجه به اینکه 
این شرکت ها قراردادهایشان تمام  شده وقت 
مناسبی اســت که برای جمع کردن بساط 

این ها دست به کار شویم.

 بانک ها برای 
تأمین منافع 
خودشان بدون 
توجه به عواقب 
آن، دستگاه های 
پوز را برای اجاره 
در اختیار شرکت ها 
قرار دادند

بــــــــرش

ساعت 20؛ پایان کار صنوف فعال در تعطیلی کرونا   اقتصاد: قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به آغاز محدودیت های جدید مقابله با کرونا گفت: محدودیت ها شامل گروه شغلی 
یک نظیر نانوایی ها، سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، تعمیرگاه ها و لوازم یدکی فروش ها )خانگی و خودرو(، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه ها و چاپخانه ها نمی شود.

نوده فراهانی تصریح کرد: تمام واحدهای صنفی گروه یک نیز باید رأس ساعت 20 تعطیل شوند؛ چراکه رفت و آمد در خیابان از ساعت 2۱ به بعد ممنوع است و اصناف هم شامل این ممنوعیت هستند.

گزارش خـــبری

 یکشنبه 2 آذر ۱399 6 ربیع الثانی۱442 22 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9397 

  به اسم کاالهای اساسی©
 به کام واردات لوکس

اقتصاد: مجیدرضا حریــری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، 
با اشاره به خبر ترخیص 42کانتینر لوازم خانگی بوش از گمرک 
نوشــت: عرض کرده  بودم رفقا با روضه فساد کاالهای اساسی در 
گمرک و حمایت از تولید، آب را گل آلود می کنند تا کاالهای دپو 
کرده در گمرکشان را روانه بازارکنند. واردات بدون انتقال ارز در 
بهترین حالت این معنی را می دهد، حاال پولشویی و... بماند. دیروز 
هم اعالم شد برخی از کاالهای گروه 24 و 25 نیز می توانند با ارز 
متقاضی وارد شوند. مراقب باشید چند صباح دیگه تویوتاها، بنزها، 
بی ام وها و هیوندایی های مانده در گمرک را هم ترخیص نکنند.

خبر خوب برای دانش بنیان ها©
اقتصاد: حســین ســالح ورزی، فعال اقتصــادی و عضو اتاق 
بازرگانی ایران، با انتشــار هشــتگ خبر خوب نوشت: به زودی 
تابلوی جدیدی در فرابورس با نام بازار هدف راه اندازی می شود 
که در آن طیف وسیعی از کسب و کارهای نوآفرین و دانش بنیان 
)حتی در مقیاس استارت آپی( امکان پذیرش خواهند داشت و 
بــه این ترتیب راه  تازه ای برای تأمین مالی کســب و کارهای 

نوآورانه در ایران گشوده خواهد شد.

آغاز مجازات متخلفان بورس 
21 مدیر سلب  امتیاز شد ند©

اقتصاد: جعفــر جمالــی، معاونت حقوقی 
ســازمان بــورس، در رابطه با شــرکت های 
متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند، 
اظهار کرد: در  ادامه رسیدگی به پرونده های 
تخلفاتی مربوط به بازارگردانی و بازارسازی، به 
پرونده چهار ناشر رسیدگی شد که هر چهار 
شــرکت در مرحله رسیدگی بدوی متخلف 
شناخته شــدند. وی با بیان اینکه 21 نفر از 
مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای ناقص 
مقررات از تصدی سمت مدیریت در ناشران 
اوراق بهــادار، نهاد های مالی و تشــکل های 
خودانتظام به مدت 6 ماه ســلب صالحیت 
شــدند، گفت: این 21 نفر به عالوه شخص 
حقیقی مدیران به پرداخت جریمه نقدی نیز 

محکوم شدند.

نحوه پرداخت سود امسال ©
سهام عدالت 

تسنیم: مدیریت نظارت بر ناشران سازمان 
بورس مصوبه شورای عالی بورس در خصوص 
نحوه پرداخت سود سال مالی 98 دارندگان 
سهام عدالت را به کلیه شرکت های بورسی و 
فرابورسی و حسابرسان معتمد سازمان ابالغ 
کرد. بر این اســاس، طبــق مصوبه 22 مهر 
شــورای عالی بورس مقرر شــد، سود سهام 
شرکت های سرمایه پذیر متعلق به سهامداران 
مشــمول سهام عدالت برای ســال مالی 98 
نسبت به مشــمولینی که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند به حساب های معرفی شده 
توســط ســرمایه گذاران و برای مشمولینی 
که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند به 
حساب شرکت های ســرمایه گذاری استانی 

سهام عدالت هر استان پرداخت شود.

افزایش هزینه حمل ونقل ©
علت کمبود سیمان در بازار

اقتصــاد: عبدالرضا شــیخان، دبیر انجمن 
صنعت سیمان، با بیان اینکه گاز 45 کارخانه 
قطع شــده، گفت: قیمت مازوت سه برابر گاز 
اســت و هزینه حمل هم 32درصد گران شده 
است، از این رو باید مجوز افزایش دوباره قیمت 
را از وزارت صمت بگیریم. وی افزود: پیشــتر 
کارخانجــات به دلیل هزینه مناســب حمل، 
سیمان را از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف 
می بردند، امــا هم اکنون به دلیل هزینه باالی 
حمل، کارخانجات نمی توانند این کار را انجام 
دهند. شیخان در مورد کمبود سیمان در بازار 
گفت: کمبود سیمان وجود ندارد بلکه به دلیل 
عدم جابه جایی ناشــی از افزایش کرایه حمل، 
سیمان در بازار کم است، اما تولید کم نشده است.

خبر

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 اقتصاد   نرخ تورم ساالنه آبان ماه 1399 برای خانوارهای 
کشور به 29/۰درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل، 1/8واحد درصد افزایش را نشان می دهد. مرکز آمار ایران 
روز گذشته با  اشاره به  افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای 

کشور اعالم کرد: منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه 1399 به عدد 46/4درصد رسیده است؛ 

یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 46/4درصد بیشتر 
از آبان 1398 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای آبان ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 5/۰واحد 
درصد افزایش یافته اســت. نــرخ تورم نقطــه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بــا افزایش 16/1واحد 
درصدی بــه 56/6درصد و گــروه »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات« با کاهش ۰/1 واحد درصدی به 41/8درصد رســیده 
است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری 45/7 درصد است که نســبت به ماه قبل 4/4واحد 
درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی 5۰/3درصد بوده که نســبت به ماه قبل 8/1 واحد 
درصد افزایش داشته اســت.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد 

تغییر عدد شــاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم 
ماهانــه آبان 1399 به 5/2درصد رســیده که در مقایســه با 
همین اطالع در ماه قبل، 1/8واحد درصد کاهش داشته است. 
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیــات« و »کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« به ترتیب 
13/۰درصد و 1/6درصد بوده است. این در حالی است که نرخ 
تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4/7درصد است که نسبت 
به ماه قبل، 2/4واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این 
نرخ برای خانوارهای روستایی 7/6درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل ۰/7واحد درصد افزایش داشته است.

اقتصاد کالن

مرکز آمار یک سال پس از افزایش قیمت بنزین اعالم کرد

تورم نقطه به نقطه به 46/4 درصد رسید

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960301046000453 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مرضیه عباس��ی فرزندعلی اصغر بشماره شناس��نامه4043صادره از دریک قطعه زمین وبنای احداثی درآن به 
مساحت 59/92مترمربع پالک 174فرعی از207اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی آقای 
محمدعلی کریمی جعفریمحرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمی تواننداز تاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.166م/الف آ-9909243
نوبت اول:99.8.17  نوبت دوم:99.9.2

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای ش��ماره 139960301046000751تاریخ1399.07.14هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس بوربورفرزندعلی اکبر بش��ماره شناسنامه7270صادره ازورامین درششدانگ 
یک قطعه باغ مشجربه استثناءثمنیه اعیانی به مساحت 10397.75مترمربع پالک فرعی از21 اصلی واقع درحوزه 
ثبت ملک پیشواانتقال ملک ازوارث حیدربختیاری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.168م/الف آ-9909243
نوبت اول:99.8.17  نوبت دوم:99.9.2
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960301046000327تاریخ1399.05.12موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضاهژبری فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه16صادره ازورامین درششدانگ اعیانی یک قطعه 
زمین وبنای احداثی)مغازه(به مساحت 72.56مترمربع پالک 1/10فرعی از206 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا 
خریداری ازمالک رسمی آقای محمدحسن اردستانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.152سم/الف آ-9909243
نوبت اول:99.8.17  نوبت دوم:99.9.2

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می براب��ررای ش��ماره 139960301046000452هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمدعلی احمدی زاده فرزندنادعلی بشماره شناسنامه601صادره ازدریک قطعه زمین وبنای احداثی 
به مس��احت94 مترمربع پالک یک فرعی از6 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می آقای 
محمدرضاش��یرکوندمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین 
آگه��ی ب��ه مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 

اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.174م/الف آ-9909243

نوبت اول:99.9.2  نوبت دوم:99.9.17
رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای شماره 139960301046000160هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس ملکوتی خواه فرزندعلی بش��ماره شناس��نامه16صادره ازاصفهان دریک قطعه زمین مزروعی)گلخانه(به 
مساحت 21750مترمربع پالک 59فرعی از150 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشوا خریداری ازمالک رسمی خانم 
س��ودابه هداوندوآقای قاسم هداوند به نسبتهای 15000مترمربع و6750مترمربع محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.178م/الف
نوبت اول:99.9.2  نوبت دوم:99.9.17 آ-9909243

رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2242فرعی از114-اصلی
 آقای جالل دهاقین بااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتس��لیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره 139902151256000435مورخ99.7.14دردفتراس��ناد رس��می شماره 6پیش��وا و طی درخواست 
وارده به ش��ماره 139985601046003953مورخ 99.7.14تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت المثنی رانموده 
اس��ت ک��ه مراتب دراج��رای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ون��ام خانوادگی : آقای 
جالل دهاقین. 2. ش��ماره پالک:2242فرعی از114* اصلی واقع دربخش بهنام س��وخته3. علت ازبین رفتن : نقل 
وانتقال )جابجایی(* خالصه وضعیت مالکیت :سندمالکیت ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان واقع درقسمت شرقی 
میان��ی طبقه دوم به مس��احت 46.50مترمربع که مقدار 3.84مترمربع آن پیش��رفتگی درفضای خیابان 12متری 
میباش��دقطعه 25تفکیک��ی تحت پالک2242فرع��ی از114-اصلی واقع درقلعه کردبخش بهنام س��وخته پیش��وا 
ذیل ثبت 78442درصفحه 163دفتر160بنام آقای جالل دهاقین فرزند محمد باقر ثبت وس��ند به ش��ماره چاپی 
139858بنامش صادروتس��لیم گردیده است.وبموجب سندرهنی ش��ماره 123714مورخ 87.10.10دفتر ا ورامین 
درقب��ال مبل��غ 96300000ریال دررهن باتک ص��ادرات منطقه 14تهران قرارگرفته اس��ت.لذا باتوجه اینکه مالک 
بموجب استشهادیه شماره 139902151256000435مورخ 99.7.14دفترخانه 6پیشوا ودرخواست وارده به شماره 
139985601046003953مورخ 99.7.14اعالمفقدان س��ندمالکیت اولیه ودرخواست صدورسندمالکیت المثنی 
نوبت اول رانموده است.مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت چهارم این آگهی 
ذکرنش��ده یامدعی وجود سندمالکیت نزد خودمی باش��د،به این اداره مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یاسندمعامله تنظیم نمایدواگرظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ 

نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 170م /الف 
رئیس اداره ثبت اسنادپیشوا- خدادادبشیری آ-9909243

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادذمه(
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرائی کالسه 9600050علیه محسن رحیمی جعفری، به موجب پرونده اجرائی کالسه 
فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی واقع درطبقه اول بمساحت 128.70مترمربع که 
مقدار11.50مترمربع آن بصورت پیشرفتگی بالکن است به شماره 2779فرعی از158اصلی مفروزازپالک 1528فرعی 
ازاصلی مذکورواقع دربخش بهنام سوخته پیشواذیل ثبت 83467صفحه 244دفتر97 بنام محسن رحیمی جعفری 
ثبت وس��ندصادرگردیده است که طبق نظرهیات کارشناسان رسمی به مبلغ 10/950/000/000ریال ارزیابی شده 
وپالک فوق واقع درپیش��واخیابان توحیدخیابان شهدای مدرسه نبش پارک کودک انتهای بهاریک پالک شهرداری 
11طبقه اول دارای انش��عابات آب وگازمشترک باطبقه همکف وانشعاب برق وتلفن مستقل میباشدکه برابرگزارش 
مربوطه ملک مزبوردرتصرف مالک می باشدوپالک فوق ازساعت 9الی12روزچهارشنبه مورخ 99/9/19دراداره ثبت 
پیشواواقع درپیشواخیابان شریعتی جنب درمانگاه فردوس ازطریق مزایده به فروش می رسد.شرکت درمزایده منوط 
 pos  به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق دس��تگاه

پوز48س��اعت اداری قبل ازش��روع مزایده وپرداخت ازطریق سیس��تم بانکی 72س��اعت اداری قبل از شروع مزایده 
)الزم به ذکراس��ت استراد وجوه ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باشد(وحضور خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه مزایده 
اس��ت برنده مزایده مکلف اس��ت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده ثبت واریز نکندمبلغ مذکورقابل 
استراد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شددراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می 
گردد ونیم عش��روحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.مزایده ازمبلغ پایه 10/950/000/000ریال شروع وبه 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق 
انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای آنها باشدونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری 
وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یانش��ده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیز درصورت 
وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهد شدونیم عشروحق مزایده 
نقداوصول می گرددضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان س��اعت 

ومکان مقرربرگزارخواهدشد.179/م الف   تاریخ انتشارآگهی 99.9.2   آ-9909243
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادادبشیری

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیدحسین قدمگاهی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه 1920 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 366 
مترمربع در قس��متی از بالک 675 فرعی از 135 اصلی واقع در قدمگاه بخش 3 زبرخان از مالکیت رس��می مشاعی 
خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار 
در ش��هرها منتش��ر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه 
نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9908703
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/09/02  
سیدحسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سعید محمدی دارای شناسنامه شماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900335 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرسول محمدی به شناسنامه 6 در 

تاریخ 1393/04/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مریم تاج محمدی به ش ملی 0749495081 متولد 1338/01/01 همسر متوفی

2- وحید محمدی به ش ملی 0749771526 متولد 1365/01/23 فرزند متوفی
3- سعید محمدی به ش ملی 0749367695 متولد 1355/01/01 فرزند متوفی
4- احمد محمدی به ش ملی 0740160958 متولد 1371/06/20 فرزند متوفی

5- محمد محمدی به ش ملی 0749414758 متولد 1363/01/01 فرزند متوفی
6- سیما محمدی به ش ملی 0749376538 متولد 1358/06/23 فرزند متوفی

7- سهیال محمدی به ش ملی 0749389087 متولد 1360/06/28 فرزند متوفی
8- زهرا محمدی به ش ملی 0748411501 متولد 1356/06/25 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9909227
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالعلی رسولی سنگانی دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900349 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل جهان استاد رضی به شناسنامه 
127 در تاریخ 1399/06/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- عبدالکریم رسولی سنگانی به ش ملی 0749347279 متولد 1340/10/01 فرزند متوفی
2- عبدالعلی رسولی سنگانی به ش ملی 0749357509 متولد 1349/05/09 فرزند متوفی

3- منصور رسولی سنگانی به ش ملی 0749393165 متولد 1360/10/20 فرزند متوفی
4- مرضیه رسولی سنگانی به ش ملی 0749350369 متولد 1343/06/29 فرزند متوفی
5- پروانه رسولی سنگانی به ش ملی 0749353872 متولد 1346/06/10 فرزند متوفی
6- مریم رسولی سنگانی به ش ملی 0749361972 متولد 1352/06/20 فرزند متوفی

7- مهری رسولی سنگانی به ش ملی 0748411011 متولد 1356/12/05 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9909228
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی محمد سیستانی جوزقانی دارای شناسنامه شماره 429 به شرح دادخواست به کالسه 1/9900248ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیسی سیستانی جوزقانی به شناسنامه 
289 در تاریخ 1397/9/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی
1- کنیز لطفی براتی- 0748655166- 1325/8/19- تایباد- همسر

2- علی محمد سیستانی جوزقانی- 429- 1339/6/10- تایباد- فرزند
3- مریم سیستانی جوزقانی- 0730496120- 1340/10/10- تایباد- فرزند

4- صفیه سیستانی جوزقانی- 0749519207- 1346/1/1- تایباد- فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9909229
قاضی شورا- شعبه یک  شورای حل اختالف شهرستان تایباد   - قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد فوالدبازوی پشته دارای شناسنامه شماره 1440 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900316 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدخواجه اسمعیلی پشته ئی به شناسنامه 
470 در تاریخ 1340/10/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- فاطمه خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0749346973 متولد 1340/08/02 فرزند متوفی
2- عبدالرسول خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0749346965 متولد 1340/08/02 فرزند متوفی

3- زهرا خواجه اسمعیلی به ش ملی 0749492503 متولد 1336/4/1 فرزند متوفی
4- عبدالرحیم خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0748378197 متولد 1338/01/25 فرزند متوفی

5- غالم خواجه اسماعیلی به ش ملی 0749488654 متولد 1334/01/02 فرزند متوفی
6- عبدالحکیم خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0748495614 متولد 1305/07/1 فرزند متوفی

7- عبدالحمید خواجه اسمعیلی پشته ئی 0748495622 متولد 1307/02/17 فرزند متوفی
8- عبدالمجید خواجه اسمعیلی به ش ملی 0749438657 متولد 1317/10/01 فرزند متوفی

9- طوبی خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0748497031 متولد 1309/06/08 فرزند متوفی
10- صاحب جان خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0748497048 متولد 1311/11/14 فرزند متوفی

11- نورجان سلطان زاده کاریزی به ش ملی 0748685243 متولد 1312/05/04 همسر متوفی
12- خدیجه خواجه اسمعیلی پشته ئی به ش ملی 0748495606 متولد 1373/07/01 همسر متوفی

13- گل افشان خواجه اسمعیلی پشته ئی متولد 1333 فاقد شناسنامه فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9909230

قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد -  حسن رضائی منفرد
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 تبدیل وضعیت ۸۸ هزار معلم تا پایان ۱۴۰۰ مهر: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش  و پرورش گفت: آموزش و پرورش دستگاه اجرایی است که ملزم به اجرای قوانین 
است. هدف اصالحیه قانون تبدیل وضعیت برخی نیروهای آموزش و پرورش که سال ۹۷ تصویب شد تبدیل وضعیت ۵۸ هزار نیروی انسانی آموزش و پرورش بود. در اصالحیه این مصوبه ۳۰ هزار نیروی دیگر 

نیز اضافه شده که در مجموع ۸۸ هزار نفر مشمول اجرای این قانون شدند و ما مکلفیم تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد را تبدیل وضعیت کنیم.

واکسن کرونای چین به یک میلیون نفر تزریق شد©
ســی تی جی ان،  گــزارش  به  فارس: 
واکسن کرونای چین که توسط شرکت 
داروسازی ســینوفارم توسعه یافته به 
حدود یک میلیون نفر تزریق شده است. 
رســانه های چیــن نیمه  آبــان ماه از 
موفقیت آمیز بودن واکسن تولیدی این 
کشور خبر دادند و اعالم کردند رئیس 

 شرکت داروسازی سینوفارم گفته هیچ یک از افرادی که تاکنون واکسن کووید ۱۹ 
ساخت این شــرکت را دریافت و به خارج سفر کرده اند، به ویروس کرونا مبتال 
نشده اند.به گفته »لیو جینگژن«، رئیس شرکت سینوفارم، دیپلمات های اعزامی، 
دانشجویان، کارمندان اعزامی پروژه های ساختمانی، کارکنان کمپانی های مختلف 
چینی مانند شرکت »ملی نفت چین«، شرکت »پتروشیمی چین« و همچنین 

هواوی این واکسن را دریافت کرده اند.
چین برنامه استفاده اضطراری را در ماه ژوئیه )اواسط تیر ماه( آغاز کرد که تاکنون 

شامل تزریق سه کاندیدای واکسن می شود.
سینوفارم قرار است تا پایان سال جاری میالدی حدود ۱۰۰ میلیون دز واکسن 
تولید کند و برآورد می شــود سال آینده میالدی میزان تولید به یک میلیارد دز 

برسد که برای مردم چین قابل استفاده خواهد بود.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد

داروی »رمدسیویر« برای درمان کووید۱۹ مناسب نیست©
بهداشــت  اعالم ســازمان  مهر:طبق 
جهانی، داروی ضدویروسی رمدسیویر 
نباید برای درمان بیمــاران کووید۱۹ 

استفاده شود.
به گزارش شــینهوا، طبق گزارش این 
سازمان، شــواهد کمی وجود دارد که 
رمدسیویر موجب بهبود عوارض ناشی 

از کووید ۱۹ نظیر کاهش مرگ و میر، نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی، و مدت 
زمان بهبودی بالینی می شــود.به گفته این سازمان، در صورت وجود هرگونه اثر 

مفید این دارو، بسیار ناچیز بوده و احتمال آسیب های آن بیشتر است.
این نتایج حاصل مطالعه و بررسی داده های مربوط به چهار آزمایش بین المللی در 

بین بیش از 7هزار بیمار بستری شده در بیمارستان بوده است.
پس از بررسی شواهد، محققان دریافتند داروی رمدسیویر هیچ تأثیر قابل توجهی 

بر نرخ مرگ و میر یا سایر عوارض مهم دیگر برای بیماران ندارد.
داروی ضدویروس رمدسیویر یکی از دو دارویی است که در حال حاضر مجاز به 
درمان بیماران کرونایی در سراسر جهان است. این دارو که پس از تحقیقات اولیه 
برای اســتفاده در ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها تأیید شده است، 

ممکن است زمان بهبودی در برخی از بیماران کووید ۱۹ را کوتاه کند.

برای مقابله با جرایم سایبری

نیروی سایبری ملی انگلیس تأسیس شد©
فارس:انگلیس شــاخه نیروی ســایبری برای مقابله با کودک آزاری، گروه های 
تروریستی و غیره تأسیس کرد.به گزارش ایندپندنت، انگلیس نیروی ملی سایبری 
خود را تأسیس کرد. این نیرو قادر به مقابله با اقدامات کشورهای مهاجم، گروه های 
تروریستی، شبکه های جرایم سازمان یافته و حلقه های بین المللی آزارگران کودک 
است.در حقیقت نخستین نیروی سایبری انگلیس متشکل از مرکز ملی امنیت 
سایبری، ســتاد ارتباطات دولت )GCHQ(، آزمایشگاه علوم و فناوری دفاعی و 
ارتش انگلیس است.هدف این سازمان فراهم کردن کمک های پیشرفته فناورانه 
برای عملیات های مختلف جنگی زمینی گرفته تا مقابله با اســتفاده از اینترنت 
برای کودک آزاری اســت.به گفته مقامات دفاعی و اطالعات انگلیس، با توجه به 
تهدیدهای حوزه سایبری، نیاز برای ایجاد چنین نیروی متمرکزی افزایش یافته 
است.در ۶ ماه گذشته حمالت سایبری علیه زیربنای راهبردی و تالش برای هک 
تحقیقات درباره کووید ۱۹ در انگلیس افزایش یافته است. از سوی دیگر انتشار 

اخبار جعلی نیز وسیع تر شده است.
همچنین به گفته ژنرال پاتریک ساندرز، رئیس فرماندهی راهبردی انگلیس، ارتش 

این کشور ماهانه با ۱۸۰ حمله سایبری دست و پنجه نرم می کند.
پیش بینی می شود نیروی سایبری انگلیس با ۳ هزار پرسنل فعالیت خود را آغاز 

کند اما تعداد مقرهای آن در سراسر کشور افزایش می یابد.

 جامعه/ طیرانی - مصدق   »رضا ملک زاده« 
معاونت  در  سال حضور  هفت  از  پس  سرانجام 
جمعه  بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات 
گذشته با انتشار نامه ای مشروح، همزمان با آغاز 
در  و  کرونا  ویروس  با  مواجهه  از  تازه ای  فصل 

آستانه هفته پژوهش از سمت خود استعفا کرد.
البته آن طور که یک منبع موثق وزارت بهداشت 
بــه قدس می گویــد: ملک زاده پیش از انتشــار 
متن استعفای خود، چهارشنبه گذشته از سوی 
وزیر بهداشــت از کار برکنار شــده بود و حاال با 
پیش دســتی و به قول عده ای فرار به جلو، پیش 
از رســانه ای شدن این حکم و دو روز پس از آن، 
اســتعفای خود را رسانه ای کرد تا پروژه تضعیف 
نظام سالمت و وابستگی هر چه تمام تر به غرب 

را اجرا کند. 

تحقیقات بی اثر نظام سالمت »
در حالی که مســئوالن دلسوز نظام به ویژه رهبر 
معظــم انقالب تاکنــون تمامی همــت خود را 
برای بریدن ناف وابســتگی بــه بیگانگان به کار 
گرفته اند؛ برخی عناصر داخلی می کوشند با گره 
زدن رشــته تحریم ها و بحران های اقتصادی به 
طرح های بین المللی، چــاره راه را در مذاکره بی 
قید و شــرط در میدان سیاسی نشان دهند و از 
ســویی یا تحقیقات داخلی را به بیراهه برند و یا 
داشته هایی همچون طب سنتی و ضرورت تحقیق 

در خصوص آن را بی اعتبار جلوه دهند. 
سعید نمکی، وزیر بهداشت هفته گذشته با تأکید 
بر همین موضوع در جلســه ســتاد دانشگاهی 
کووید۱۹ در دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه ۹۸ درصد تحقیقات در نظام سالمت، 
صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت می شود که 
به کار نمی آید، به شــدت از روند تحقیقات نظام 
ســالمت انتقاد کرد و گفت: »نامه بنده به دکتر 
ملک زاده را در روزهای اول شیوع کرونا در کشور 
مشاهده کنید که ۱۰ آیتم تعیین شده، اما یکی 
از آن هــا تاکنون جواب نداده اســت. کدام وزیر 
کم خرد با چنین یافته های شکسته ای می تواند 
بخش سالمت کشور را اداره کند؟ اصالً نباید بر 
یافته هایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده 
می شود، کار و اعتماد کرد. این تخمین ها تاکنون 
درســت نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به من 
دادنــد که هیچ کدام صحیح و برای هیچ اقدامی 

مناسب نبود.
متأسفانه برخی اســتادان برای اینکه نامشان در 
مقاالت چاپ شــود و یا اول قــرار بگیرد، بحث 
می کنند. بنده یک معلم دانشــگاه هســتم که 
سابقه معاون وزیر، رئیس دانشگاه و دیگر سوابق 
اجرایی را داشته ام، اما فقط در مقاالتی که خودم 
کار کــرده ام نامی از بنده وجود دارد و در مقاالت 
دانشــجویان به عنوان استاد راهنما، این اجازه را 
نمی دهم. معتقدم تحقیقــات کاربردی در حوزه 
ســالمت در کشور نداریم. تا زمانی که تحقیقات 
کشور، مقاله محور باشد و ارتقای استادان، مبتنی 
بر این مقاالت شود، تحقیقات، راهگشای مشکالت 
کشور نخواهد بود و هیچ وزیر بهداشتی نمی تواند 
برای آینده کشور از این تحقیقات، بهره ای ببرد«.

آنچه کار را در مدیریت بیماری سخت تر »
کرد 

نمکی، این انتقادها و مطالبات را عصر دیروز هم با 
عباراتی مشابه در حکمی که برای فرید نجفی به 

عنوان جانشین ملک زاده صادر کرد، متذکر شد.
وی خطاب به نجفی نوشت: »سال گذشته در نامه 
مهم و آنی که ضمیمه اســت از معاونت محترم 
تحقیقات و فناوری درخواست کردم با استفاده از 
ظرفیت بی بدیل دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
به جنبه های مختلف بیماری که در نامه مذکور 
قید شده بود، بپردازند و اینجانب را به طور مستمر 
در جریان قرار دهند، متأســفانه تا این لحظه به 
هیچ کدام از این موارد نپرداختند و هرگز مکتوب 
قابل استنادی که بتوان به عنوان چراغ راه آینده 
مدیریت بیماری به کار گرفت ارائه ندادند. بعضی 
از مــوارد غیرعالمانه از قبیل عدم ابتالی مجدد، 
گرفتاری ۳۰ میلیون هموطن و ترویج اندیشــه 
ایمنی دسته جمعی از تراوش های آن مجموعه 
بود که کار را در مدیریت بیماری و اوضاع مدیران 

ارشد سخت تر کرد«.
وی باز هم تأکید کرده اســت: 
گرچه چاپ مقاالت ارزشــمند 
از شــاخص های  یکی  می تواند 
پیشــرفت کشــور عزیزمان در 
عرصه پژوهش جهان باشــد و 
قدردان دانشمندانی هستم که در 
چاپ مقاالت فاخر افتخارآفرینی 
می کننــد، مع الوصــف چــاپ 
نمی تواند راهگشای  مقاله صرفاً 
مشکالت کشور در حال توسعه 

باشــد؛ پژوهش های ما باید بتواند 
محصوالت دیگری هم داشــته باشد که با تولید 
فراورده ای، ارائه شــیوه پیشــگیری یا بیماریابی 
ســریع تر و یا راهکاری برای اصــالح نظام ارائه 
خدمت و افزایش بهــره وری آن بتوان گره ای از 
گرفتاری های کشــور گشــود. بدیهی است این 
اندیشه مانع تحقیقات بنیادین که ممکن است 
ســال ها طول بکشد تا به دســتاوردی بینجامد 

نخواهد شد.
نمکــی در حکم خود به نجفی از وی خواســته 
ضمن توزیع عادالنه منابع پژوهش، از پژوهشگران 
با بضاعت علمی در دانشــگاه های علوم پزشکی 
و مراکــز تحقیقاتی دوردســت و داشــته های 
شرکت های دانش بنیان و ظرفیت بی بدیل آن ها 
استفاده شود. یعنی همان موضوعی که پیش از 
این و به ویژه در هشت سال گذشته این معاونت 
مغفول واقع شده و یا مورد بی مهری قرار گرفته 

است.

پیشینه بی مهری به توانمندی های داخلی»
انتقادهــا از ملــک زاده، حکایتــی طوالنی تر از 
روایــت نمکی در اصفهــان دارد؛ به عنوان مثال 
در مقطعی موید علویان، رئیس مرکز تحقیقات 
بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل)عج( با طرح انتقادهایی جدی به معاون 
تحقیقات وزارت بهداشــت گفته بــود: متولیان 
پژوهش در کشور به مسائل اخالقی در پژوهش 
توجه نمی کنند. برنامه هایی که در این ســال ها 
در حوزه پژوهش کشــور اجرایی شده، بار منفی 
داشته است. در سال های گذشته بیشترین تعداد 
مقاالت برگشتی از مجالت خارجی را داشته ایم؛ 
یعنی مقاله ای در نشریه ای منتشر می شود و بعد 
نشریه اعالم می کند این مقاله قالبی است و مقاله 
retract می شــود. ایران پس از چین بیشــترین 
تعداد مقاله retract شــده را دارد و این خیلی بد 

است.
وی همچنین گفته بود: مســئوالن اعالم کنند 
در ۶ ســال گذشته به چه کســی طرح داده اند 
و بودجه طرح ها چقدر بوده اســت؟ در ســامانه 
»نیماد« بودجه های طرح های ۶ ســال گذشته 
مشخص نیست. حق داریم که بفهمیم بودجه های 

پژوهشی ۶ ســال گذشته در 
چــه طرح های پژوهشــی و 
توســط کدام محققان هزینه 

شده است.
سکوی نخست برای چه؟»

اما انتقادات مطرح شده نسبت 
به ملــک زاده و عملکــرد او 
تنها به افــرادی که در حیطه 
داشــتند  فعالیت  ســالمت 

خالصه نمی شود. 
اوایل آبان، خبرگزاری ایرنا از 
قول رضا ملک زاده، نوشت: »با 
گذشت ۶ ماه از اجرای مطالعه بزرگ کارآزمایی 
بالینی درمان بیماری کووید۱۹ سازمان جهانی 
بهداشــت و اعالم نتایج آن در روزهای گذشته، 
ایران در بین ۳۰ کشور همکار مطالعه، بر سکوی 
نخست »جلب مشارکت بیماران«)!( در این طرح 

قرار گرفت«.
بر اســاس این گزارش، در این طــرح، داروهای 
»رمدســیویر«، »لوپیناویــر«، »اینترفــرون« و 
»هیدروکسی کلروکین« تحت کارآزمایی بالینی 
و آزمایش روی بیماران ایرانی قرار گرفته است و 
در نهایت نتیجه گیری شده این داروها تأثیری بر 
درمان، کاهش طول مدت بستری، نیاز به تهویه 
مکانیکی و مرگ و میر مبتالیــان به کووید۱۹ 

بستری در بیمارستان نشان ندادند.
این اظهــارات به معنای آن اســت که با وجود 
تمامی ظرفیت های موجود داخلی، کشــورمان 
به موش آزمایشــگاهی سازمان بهداشت جهانی 
تبدیل شده و جالب اینجاست که باید بر ایستادن 
بر »سکوی نخست« این همکاری سؤال برانگیز 

نیز افتخار کرد!
در واقــع، معــاون تحقیقات وزارت بهداشــت، 
ناخواســته پرده از پروژه ای مشــکوک و امنیتی 
برمــی دارد که البته باید هرچــه زودتر نهادهای 
نظارتی بررسی کنند ارتباط این پروژه با باال رفتن 
آمار مرگ و میر بیماران کرونایی در کشور چقدر 

بوده است؟

عالقه وافر به مطالعات بالینی»
رضا ملک زاده، در حالی از ســمت خود اســتعفا 
کرد که در ســه دهه اخیر عالقه وافری به انجام 
مطالعــات بالینی روی ایرانیــان و ارائه اطالعات 
آن به مجامع جهانی داشــته است.او خود ضمن 
توضیحات مفصلی که در آن دالیل این اســتعفا 
را بیان کرده اســت به طرح مطالعات کوهورت 
اشاره کرده و درباره آن نوشته است:  »در خصوص 
مطالعات اپیدمیولوژی کووید۱۹ نیز در حالی توان 
پژوهشگران ایران در این حیطه را زیرسؤال برده اید 
که ایران سابقه مطالعات کوهورت آینده نگر وسیع 
را داشته و به مطالعات ملی اپیدمیولوژی آینده نگر 
در جهان شناخته شده است و تالش های علمی 

ایران در این نوع مطالعات به همکاری های علمی 
بی شمار و دستاوردها و افتخارات ملی و بین المللی 
ماندگار انجامیده است. مطالعات اپیدمیولوژیک 
کووید۱۹ به پشتوانه تجارب در چنین مطالعاتی 

در حال انجام است«.
به گفته کارشناسان، بر اساس مطالعات ژنتیکی، 
در ایران حدود ۱۸ قومیت مختلف و تنوع ژنتیکی 
وجود دارد با وجود این، تقریباً در تمام شهرهای 
ایران وضعیت قرمز کرونایی اعالم شــده، پس یا 
مقاومت ایرانیان به این بیمــاری کمتر از مردم 
کشورهای همسایه است که در آن ها موارد ابتال 
و مرگ بسیار  کمتر از کشورمان بوده یا احتماالً 
ویروس کرونا در ایران جهش غیرعادی پیدا کرده 

است.
این احتمال از آن جهت عقالنی به نظر می رسد 
که رضا ملک زاده به تازگی اعالم کرده بود بر اساس 
 یک تحقیق گسترده در سازمان جهانی بهداشت که
۳۰ کشــور در آن مشــارکت فعال داشته اند ۱۱ 
هزار بیمار کرونایی مورد کارآزمایی قرار گرفته و 
روی آن ها داروهای مختلف سایر بیماری ها مورد 
آزمایش قرار گرفته است و از تعداد بیمارانی که 
مورد آزمایش بالینی قرار گرفته اند بیش از ۳هزار 
بیمار ایرانــی بوده اند!به عبارت ســاده تر، دکتر 
ملک زاده اطالعات بیش از ۳هزار بیمار کرونایی 
را به کشــورهایی داده که تجربه ثابت کرده اگر 
هم داروی درمان کرونا را کشف کنند قطعاً آن را 
در اختیار ایران قرار نخواهند داد و عجیب تر اینکه 
پس از این همه دست و دلبازی ضد امنیتی، وی 
اعالم کرده داروهای گرانقیمتی که روی این افراد 
آزمایش شده هیچ تأثیری در بهبود بیماری کرونا 

نداشته اند! 
میثم مهدیار، کارشــناس اقتصاد ســالمت در 
گفت وگو با ما اظهار می کند: نظام ســالمت در 
چند دهه گذشــته محل جوالن گروه های رانتی 
متعددی بوده که در ایــن وزارتخانه جاگرفته و 

رشد کرده اند. 
در این مدت مدیریت نظام سالمت کشور همواره 
در دست پزشکان متخصص بوده و موجب شده 
این مدیریت به جای آنکه شکل حرفه ای داشته 
باشد به صورت صنفی فعالیت کند. در واقع دکتر 
نمکی نخستین وزیر غیرپزشک کشور است که 
به دلیل توجه به اقتصاد وزارت بهداشــت مورد 
مخالفت برخی از مسئوالن کهنه کار این وزارتخانه 
قرار گرفته اســت، چرا که تصمیمات این وزیر با 
منافع آن ها در تضاد بوده است. وی می افزاید: در 
چهار دهه گذشته فسادی در بدنه وزارت بهداشت 
شکل گرفته و این میراث از هر دوره به دوره بعدی 
منتقل شد و این موضوع تا جایی پیش رفت که 
طی دوره وزارت قاضی زاده هاشــمی، با اجرای 
طــرح تحول نظام ســالمت و تجمیع بیمه های 
ســالمت زیرنظر وزارت بهداشــت به اوج رسید. 
بنابراین با روی کار آمدن وزیر جدید همه افرادی 
که از وزارت وزرای ســابق و اسبق ذی نفع بودند 
دربرابر تصمیمات وزیر فعلــی به دلیل تعارض 
منافع واکنش نشان می دادند و با مخالفت با وی، 

کارشکنی می کردند. 

اتفاقی مبارک در وزارت بهداشت »
با آمدن وزیر جدید، ساختار قبلی دچار بحران و 
اختالف با وزیر شد و شیوع کرونا در کشور نیز بر 
دامنــه این اختالفات افزود و تا جایی پیش رفت 
که منجر به علنی شدن مقاومت در برابر اصالحات 
نظام سالمت و استعفای زنجیره ای مخالفان شد. 

وی ادامه می دهــد: دامنه مخالفــت در وزارت 
بهداشــت به بدنه دولت نیز کشــیده شده است 
اما به دلیل اینکه شــرایط استعفا و یا برکناری 
وزیر بهداشــت در دولت فراهم نیست و بیم آن 
می رود که استعفا یا برکناری وی، کابینه دولت را 
با مشکل مواجه کند مخالفان در تالش اند عرصه 
را برای فعالیت و برنامه ریزی وزیر بهداشت تنگ 

کنند تا دوره وزارت وی سپری شود. 

به گفته مهدیار، اســتعفای معــاون تحقیقات و 
فناوری وزیر بهداشت می تواند اتفاق مبارکی برای 
وزارت بهداشت باشــد چون این امکان را فراهم 
ساخته که فرد شایسته ای جایگزین وی شود و در 

بهبود شرایط تأثیرگذار باشد.

مسئله جدی در مدیریت نظام سالمت »
کشور، تعارض منافع است

شرفی، دیگر کارشناس اقتصاد سالمت نیز با ابراز 
تأسف از اینکه بسیاری از مدیران و سیاست گذاران 
حوزه سالمت افرادی ذی نفع این حوزه هستند، 
می گوید: باید بررســی شود مدیرانی نظیر آقای 
ملک زاده چند شــرکت داروســازی و یا مرکز 
پژوهشی دارند و چقدر از بودجه وزارت بهداشت 
در حوزه مطالعات پژوهشــی ذی نفع اند. بنابراین 
مســئله جدی در مدیریت نظام سالمت کشور 
تعارض منافع اســت و تا زمانی که این تعارض 
منافع حل نشود نمی توان شاهد مدیریت انقالبی 
در حوزه نظام سالمت کشــور بود. به گفته وی 
با اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه تأکیدشده 
کارکنان ستادی اجازه فعالیت در بخش خصوصی 
را ندارند، تاکنون ایــن مهم مورد بی توجهی قرا 
رگرفته و اجرا نشــده است. بنابراین نمی توان از 
معاون وزیری که شــرکت داروسازی دارد انتظار 
داشت دلسوز مردم باشد و در راستای منافع مردم 

تصمیم سازی و سیاست گذاری کند.
دکتر مجید احمدی، جانشــین بســیج جامعه 
پزشــکی کشــور هم به رویکرد معاون ســابق 
تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت در مقابل 
بیماری کووید۱۹ اشاره می کند و می گوید: آقای 
ملک زاده معتقد به ایمنی گله ای در مقابل ویروس 
کرونا بوده و آن را به ریاست جمهوری انتقال داده 
اما اکنون ثابت شده این رویکرد درست نبوده و به 
مرگ بعضی از هموطنان عزیز منجر شده است. 

وی با بیــان اینکــه اصــوالً رویکردهایی مثل 
ایمنی گله ای در برابــر ویروس ها باید از مجرای 
وزیر بهداشــت به ریاست جمهوری انتقال یابد، 
می افزایــد: بنابراین اقداماتــی این چنینی برای 
مجموعه ریاســت جمهوری نقص است. یعنی 
وقتی وزیر داریم نباید ایــن اطالعات از مجاری 

دیگر اطالعاتی مطرح شود.
جانشین بسیج جامعه پزشکی کشور در خصوص 
استفاده از حربه اســتعفا معتقد است: »استعفا 
می تواند ابزاری باشــد تا مدیر باالتــر، فردی را 
متناسب با سیاست های خود به کار گیرد. بنابراین 
باید این اتفــاق را به فال نیــک گرفت و اظهار 
امیدواری کرد وزارت بهداشت تالش کند افرادی 
دلســوز، زبده و و فاقد تعارض منافع را برای این 
مسئولیت ها به کار بگیرد تا در مدیریت کالن مقابله 
با کرونا مشکل خاصی ایجاد نشود. به نظر می رسد 
حاال یعنی درســت در برهه ای خطیر همچون 
امــروز که بیش از هر زمان دیگر نظام ســالمت 
کشــور به مدیریتی دلســوز و پر توان نیاز دارد، 
جریانی مرموز می کوشد از تمامی تیرهای مانده 
 در ترکش خود برای بی اثر کردن محدودیت های

۱4 روزه، تالش برای عزل وزیر بهداشــت، ادامه 
بازی های مافیای دارو برای زمینگیر کردن طب 
ســنتی در مقابله با کرونا، تالش برای به چالش 
کشیدن اثر بخشی چهار داروی گیاهی مؤثر در 
درمان کرونا و از همه مهم تر حفظ وابســتگی به 

بیگانگان استفاده کند.
اما روی دیگر سکه این استعفا، پاسخ به اتفاقاتی 
اســت که نظام سالمت را با چالش های متفاوت 
مواجه ساخته و معاون مستعفی وزارت بهداشت 

هنوز پاسخ روشنی به چرایی آن نداده است.
به نظر می رسد نخستین اتفاق پس از پذیرفتن 
استعفا و یا برکناری یک مسئول، وادار کردن وی 
برای ایستادن مقابل افکار عمومی و پاسخ در قبال 

اقدامات خود است.
در همین زمینه نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی در توئیتی اظهار 
کرد:به کمیسیون اصل ۹۰ بیش از 4۰ شکایت از 
شخص آقای ملک زاده معاون پژوهشی مستعفی 
وزارت بهداشــت در مــاه های گذشــته واصل 
شده اســت. طبق قوانین کمیسیون اصل ۹۰، با 
اســتعفای افراد، شکایت متوقف نمی شود و فرد 

باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

مروری بر کارنامه رضا ملک زاده که جمعه گذشته از معاونت وزارت بهداشت رفت

استعفا در میانه جنگ با کرونا

نظام سالمت طی 
چند دهه گذشته 

محل جوالن 
گروه های رانتی 

متعددی بوده که 
در این وزارتخانه 
جاگرفته و رشد 

کرده اند

بــــــرش

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

خانه و خانواده

رئیس کانون طالق و ازدواج کشور:

 دفاتر ازدواج و طالق 
زوج و فرد شدند

برنا:علی مظفری، رئیس کانون ازدواج و طالق 
گفت: ریاســت سازمان ثبت اســناد و امالک 
بخشــنامه ای را به ما ابالغ کرده است که طبق 
آن، دفاتــر ازدواج و طالق از ابتدای آذر باید به 
صــورت زوج و فرد فعالیــت کنند.دفاتری که 
شــماره آن ها زوج است روزهای زوج و دفاتر با 
شماره فرد، روزهای فرد می توانند فعالیت کنند 
و به مردم خدمات ارائه دهند، بنابراین زوجین 
می توانند از طریق شــماره دفاتــر از روزهای 
فعالیت آن ها مطلع شوند.مظفری در مورد نحوه 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در دفاتر گفت: 
براساس پروتکل بهداشتی که با نظر ما و وزارت 
بهداشــت تدوین شد، فقط ۶ نفر می توانند در 
دفاتر ازدواج حضور پیدا کنند که البته برای این 
۶ نفر هم فاصله گذاری اجتماعی درنظر گرفته 
شده و مدت زمان حضور آن ها نیز محدود است.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش بیان کرد

طرح »خوانا« برنامه ای برای 
ارتقای مهارت آموزی دانش آموزان

برنا: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش جزئیات اجرای طرح 
تحولی »خوانا« در مقطع ابتدایی را تشریح کرد.
وی گفت: طرح خوانا، مهارت های اساسی مقطع 
ابتدایی را هدف گرفته است.به گفته او بر اساس 
بررســی های آزمون های ترز، مهــارت خواندن 
دانش آموزان اندک اســت و باید در این زمینه 
مهــارت دانش آموزان افزایــش یابد.حکیم زاده 
بــا بیان اینکه در نظام آموزشــی تنهــا برخی از 
دانش آمــوزان توانایی خوب صحبت کردن دارند، 
افــزود: بســیاری از دانش آمــوزان از این مهارت 
برخوردار نیســتند. در این دوره در پی تلفیق این 
مهارت ها و آداب زندگی هســتیم. به دبســتان، 
ادبستان گفته می شــود. باید بیاموزیم با دیگران 
گفت وگو، تعامل و... داشــته باشیم؛ در این زمینه 
هم به مسئولیت ها توجه کرده و به تعامل بپردازیم. 

بهداشت و درمان

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

واکسن ایرانی کرونا پیش از 
پایان سال قابل استفاده است

باشگاه خبرنگاران جوان: عضو کمیته علمی 
کشــوری کرونا گفت: واکسن ایرانی کرونا پیش 
از پایان ســال و به شرط کسب نتایج خوب قابل 
استفاده خواهد بود.مینو محرز گفت: واکسن فایزر 
نتایج خوبی را کسب کرده و بر اساس گزارش ها 
حدود ۹۰ درصد مصونیت ایجاد کرده اســت، اما 
باید ببینیم میزان ماندگاری تأثیر این واکســن 
چقدر خواهد بود.وی با اشــاره به اینکه واکســن 
آکسفورد هم نتایج قابل قبولی را کسب کرده است، 
افزود: اگر واکسنی تأییدیه سازمان جهانی بهداشت 
را اخذ کرد حدود ســه ماه به طول می انجامد تا 
به تولید انبوه برسد.او با اشاره به وضعیت واکسن 
ایرانی کرونا بیان کرد: واکسن ایرانی کرونا به زودی 
وارد فاز مطالعات انسانی می شود و پس از دو ماه 
و پیش از پایان سال به شرط کسب نتایج خوب، 

قابل استفاده برای مردم خواهد بود.

آسیب های اجتماعی

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

مدت نگهداری از معتادان در 
مراکز باید دو سال شود

باشــگاه خبرنگاران جوان: محمد ترحمی، 
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با اشاره به اینکه قانون برای درمان فرد معتاد سه 
ماه را پیش بینی کرده اســت، ادامه داد: در تمام 
کشور هایی که در حوزه درمان اعتیاد موفق بودند، 
فرد معتاد فقط دو ســال تحت درمان است.وی 
گفت: قانون باید حداقل مدت دو ســال را برای 
نگهــداری از معتادان خیابانــی در مراکز درمان 
اعتیاد در نظر گیرد، در این مدت، اعتماد به نفس 
فرد افزایــش پیدا می کند.مدیرکل دفتر حقوقی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر با مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
مدت نگهــداری از معتادان خیابانــی در مراکز 
درمانی اعتیاد به یک سال افزایش پیدا کرد، اما 
پس از تمام شدن کرونا مجدد همان مصوبه قبلی 

که سه ماه یا درنهایت ۶ ماه است، اجرا می شود.

محیط زیست

کارشناس محیط زیست:

 سازمان محیط زیست 
حق واگذاری تاالب ها را ندارد

باشــگاه خبرنگاران جوان: فرزاد صبوری، 
کارشــناس محیط زیســت گفــت: مدیریت 
تاالب های کشــور بر عهده ســازمان حفاظت 
محیط زیست است و این سازمان حق واگذاری 
آن ها را ندارد.وی با اشــاره به اوضاع نامناسب 
تاالب های ایران افزود: تمام تاالب ها با دستور 
دولت در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار دارد، بنابراین مسئولیت مدیریت تاالب ها 
بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
او با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست حق 
واگذاری این تاالب هــا را ندارد، گفت: هر نوع 
آلودگی آب ممنوع است و مسئولیت پیشگیری 
و مقابله با این آلودگی های آبی، با این سازمان 
است.صبوری افزود: هرگونه اقدام و بهره برداری 
که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران 

تاالب ها شود ممنوع است.

فراسو
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دستچین

جابه جایی ۳۰۰ مدیر و معاون به علت وجود تعارض منافع
خانه ملت: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
گفت: حدود ۳۰۰ مدیر و معاون آموزش و پرورش که مشمول 
تعارض منافع می شدند، جابه جا شدند. این جابه جایی ها طی 
یک ماه گذشــته و در حالی که هنوز قانونی در این زمینه به 
وزارت آموزش و پرورش ابالغ نشده، اتفاق افتاده است و وزارت 

آموزش و پرورش در این زمینه خود پیشگام شده است.

فرصت یک ماهه به وزارت علوم برای تدوین یک طرح 
مهر: منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای 
عالی انقــالب فرهنگی گفت: با توجه به اینکــه مقداری از 
مشکالت حل نشده باقی مانده و موجب انتقاد دانشگاه های 
برتر شــده بود، وزارت علوم ملزم شده در یک ماه آینده طرح 
کنکور پذیرش دانشجوی دوره دکترای تخصصی را به ستاد 

نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.

یک دلیل برای اینکه رتبه بندی معلمان اجرا نشده است
تسنیم: مهــدی اســماعیلی، عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: در آموزش و پرورش 
نیز باید مثل دانشگاه ها که استادیار و غیره وجود دارد بر اساس 
رتبه بندی، معلم یار و یا این گونه درجات وجود داشته باشد؛ ما 
بر اســاس همین رویکرد به دولت اثبات کردیم رتبه بندی را 

اجرا نکرده است.

از واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش چه خبر؟
تسنیم: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی 
ســازمان بهزیستی درباره آخرین وضعیت واگذاری مهدهای 
کودک به وزارت آموزش و پرورش گفت: در جلسه کمیسیون 
آموزش و تحقیقــات مجلس بر واگذاری مهدهای کودک به 

آموزش و پرورش اشاره شده است. 
درباره ســایر موضوعــات هنوز نتیجه ای نداشــته ایم حتی 
دربــاره زمان واگذاری نهایی مهدهای کودک نیز به قطعیت 

نرسیده ایم.

آموزش مهارتی برای مسئوالن کشور دغدغه نیست
خانه ملت: حســین حق وردی، نماینده مجلس در شورای 
عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی با بیان اینکه 
در چندین ســال اخیر که شــورای مهارتی از جایگاه قانونی 
برخوردار شــده فقط دو جلسه تشــکیل داده است، گفت: 
آموزش مهارتی، امروز باید برای مسئوالن کشور یک دغدغه 

باشد که متأسفانه این طور نیست.

شاید از قوه قهریه استفاده کنیم
ایلنا:حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس می گوید: مشکل این است که ما نمی خواهیم از قوه 
قهریه برای کرونا استفاده کنیم چون فکر می کنیم مردم ما 
فهمیده و فرهنگی هستند. اگر این عدم همکاری مردم ادامه 
پیدا کند شــاید الزم باشد ما هم مانند بسیاری از کشورهای 

غربی از قوه قهریه استفاده کنیم.



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

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

شلیک 23 راکت به پایتخت افغانستان هشت کشته و 31 زخمی برجای گذاشت

ز کابل برآید به خورشید دود
  جهان  روز گذشــته مناطق مختلف شهر کابل 
هدف شلیک 23 راکت و دو انفجار مین واقع شد. 
وزارت کشور افغانســتان اعالم کرد 23 راکت به 
شهر پرتاب و شمار تلفات این حمله به هشت نفر 
و شمار زخمی ها نیز به 3۱ نفر افزایش یافته است. 
یک پلیس هم در بین کشته شده ها است. به گفته 
طارق آرین، ســخنگوی وزارت کشور افغانستان، 
موشک ها از حوزه ۱۷ شهر کابل از دو خودرو باری 
پرتاپ شده است. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت 
بهداشت افغانستان هم مرگ پنج نفر و زخمی شدن 
2۱ تن دیگر را تأیید کرده اســت. طبق گزارش 
خبرگزاری فرانسه، انفجارها در مناطق پرجمعیت 
کابل و همچنین محل سفارتخانه ها و شرکت های 

بین المللی رخ داده است. 
این حمــالت یک روز پس از آن اتفــاق افتاد که 
زمزمه هایی از توافق دولت و طالبان در دوحه بر سر 

تنظیم چارچوب گفت وگوها شنیده شد.
یکی از موشــک ها به محوطه سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در کابل خورده است. این سفارت در 
صفحه توییترش نوشت: یکی از موشک های شلیک 
شده در محوطه سفارت ایران در کابل فرود آمده و 
ترکش های متعددی به ساختمان اصلی، شیشه ها، 
تأسیسات و تجهیزات سفارت اصابت کرده ولی تلفات 
در برنداشته و کارمندان این سفارت سالم هستند.
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
هم ضمــن ابراز همــدردی با دولــت و مردم 
افغانســتان، این حمله تروریستی را نمونه ای از 

جنگ نیابتی و اقدامات همپیمانان تروریســت 
آمریکا در افغانســتان ذکر کرد و مســئولیت 

مستقیم آن را متوجه این کشور دانست. 
عــالوه بر این، صبح روز گذشــته انفجار دو مین 
مغناطیسی در منطقه چهل ستون در غرب کابل 
و پل چرخی در شرق کابل یک نفر را کشت و دو 
نفر را زخمی کرد. دو خودرویی که در این انفجارها 

هدف قرار گرفتند نظامی بودند. 
راس ویلســون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل 
هم در توییتر نوشت حمالت موشکی و انفجارهای 
کابل را محکوم می کند. ویلسون ادامه داد: »افغان ها 

نباید در وحشت زندگی کنند«.
آلیسون بلک، سفیر بریتانیا در کابل نیز در توییتر 
نوشــت با قربانیان حمالت اظهار همدردی کرده 
و باید به دنبال »صلح واقعی و معنادار« باشــیم. 
او ادامه داد: »ما برای مقابله با شــر تروریســم و 
جســت وجوی یک صلح واقعی و معنادار به کار با 
شرکای افغان و بین المللی خود ادامه خواهیم داد«.

طالبان هرگونه ارتباط با این شلیک ها را رد کرده 
است. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در توییتر 
نوشت: شلیک های راکتی به شهر کابل ربطی به 
مجاهدین امارت اسالمی ندارد. ما اجازه شلیک های 

کورکورانه به تجمعات عمومی را نمی دهیم.
همچنین طبق توافق نامه خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان، طالبان متعهد شده است به مناطق 

شهری حمله نکند.
پــس از انفجارهای روز گذشــته، زنگ های 
هشدار ســفارتخانه ها و برخی مشاغل موجود 
در منطقه ســبز و اطراف آن به صدا در آمد، 
منطقه ای که میزبان ده ها شرکت بین المللی 

و کارمندان آن است.
باوجود این، شلیک موشک به شهر کابل بی سابقه 
 نیســت؛ در مرداد امسال نیز کابل شاهد پرتاب 
۱۴ موشک بود. اما موج خشونت ها در هفته های 
اخیر و پس از آنکه اخبــاری از خروج نیروهای 
آمریکا منتشر شــد، شدت گرفته است. اگر چه 
داعش مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته است 
اما هنوز معلوم نیست چرا دست به این خشونت ها 
می زند اما با توجه به ارتباطات جدی این گروه با 
نیروهای غربی به نظر می رسد پروژه خشمگین 
کردن مردم از ناامنی و زمینه ســازی برای بقای 

غربی ها را دنبال می کند. 
باوجود ایــن، دونالد ترامپ وعده داده اســت به 
»جنگ های بی پایان« از جمله در افغانســتان که 
طوالنی ترین مداخله آمریکا در تاریخ است پایان 
می دهد. شــواهد حاکی از آن است که جو بایدن، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز استثنائاً با دونالد 
ترامپ هم مســیر اســت و می خواهد جنگ در 

افغانستان خاتمه یابد.

سخنگوی کاخ سفید: 
 در زمان درست ©

پیروزی بایدن را تأیید می کنیم
اسپوتنیک: سخنگوی 
کنونی کاخ سفید گفت 
اداره خدمــات عمومی 
آمریکا در لحظه مناسب 
پیــروزی  درســت،  و 

بایــدن را تأیید خواهد کــرد. کایلی مک انانی 
گفت: پرســش هایی مطرح می شود که باید به 
آن ها پاســخ گفت. اداره سرویس های عمومی 
تعیین خواهد کرد چه زمانی به نتیجه برســد. 
وی روند انتقال 2۰۱۶ در زمان پیروزی دونالد 
ترامــپ را یــادآوری کرد و گفت: بســیاری از 
دموکرات ها از حضور در مراسم سوگند ترامپ 
امتناع کردند و به دنبال انکار و رد پیروزی وی 
بودند. این سخنگو همچنین افزود: روند انتقال 
غیرقابل توجیه 2۰۱۶ را فراموش نکنیم. ریاست 

جمهوری ترامپ هرگز پذیرفته نشد.

ایسنا: منابــع آگاه امنیتی در افغانستان و 
پاکستان روز جمعه ضمن تأیید مرگ ایمن 
الظواهری، رهبر القاعده افغانســتان گفتند: 
»بــه احتمال زیاد« وی بــه دالیل طبیعی 

درگذشته است.
جهان: ترامپ در حضوری نادر پس از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا در نشســت مجازی 
آسیا-اقیانوس آرام )اپک( شرکت کرد و بر تعهد 
آمریکا بــه »صلح و رفاه« در این منطقه تأکید 

کرد.
هیل: رئیس جمهوری منتخب آمریکا که هنوز 
از سوی ســنا تأیید نشده اســت، درباره وزیر 
خارجه دولت خود تصمیم گرفته و شخص مورد 

نظر را در روزهای آینده اعالم می کند.
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محور مقاومت تهاجمی می شود©
پس از آنکه دونالد ترامپ در انتخابات 2۰2۰ ایاالت متحده از حریف دموکرات خود 
شکست خورد و دست و پا زدن های او برای ماندن در اتاق بیضی کاخ سفید به جایی 
نرســید، حال با دوره انتقالی قدرت در واشنگتن روبه رو هستیم که طی آن، احتمال 
وقوع پیش بینی های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها، اقدام علیه محور مقاومت 
اســت. میلیاردر نیویورکی، دیگر چیزی برای از دســت دادن نداشته و ممکن است 
سعی کند ضربه هایی را در منطقه علیه دشمنان ایاالت متحده طراحی و اجرا کند. 
به خصوص که دولت بعدی در آمریکا از یکم بهمن ماه روی کار آمده و فاصله زمانی 
حدود دو ماهه تا تحویل قدرت وجود دارد. دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز در سخنرانی 
اخیر خود احتمال هرگونه حماقتی از سوی دونالد ترامپ در منطقه را جدی دانست و 

از نیروهای محور مقاومت در سرتاسر غرب آسیا درخواست آماده باش کرد.
مشخصاً دو ماه آینده فرصتی حساس برای طرف های درگیر خواهد بود؛ زیرا با روی 
کار آمدن دموکرات ها، احتمال درگیری نظامی کاهش یافته و میدان مبارزه آمریکا و 
غرب با ایران از صلح مسلح کنونی به مسائل حقوق بشری، اقتصادی و... تغییر خواهد 
یافت. در نتیجه محور مقاومت در تالش اســت بــا در پیش گرفتن تدابیری بتواند 

ظرفیت های بازدارندگی خود را ارتقا بخشد.
یکی از تحوالتی که در چند روز گذشــته اهمیت زیادی داشــت، اتفاقی بود که در 
ســاعات اولیه بامداد 2۵ آبان رخ داد که در واقع، تالشــی به منظور به دست گرفتن 
ابتکار عمل توســط ضلعی از اضالع محور مقاومت تلقی می شد تا مهم ترین متحد 
آمریکا در منطقه را به جبهه داخلی خود مشــغول کند. آن اتفاق، هدف قرار دادن 
شهرهای اشدود، اشکلون و تل آویو، پایتخت رژیم صهیونیستی با چند راکت توسط 
مقاومت اسالمی فلسطین از نوار غزه بود. در دو سال گذشته، این نخستین بار است 
که تل آویو هدف موشــک فلسطینی ها قرار گرفته که نشان می دهد احتماالً اهداف 
خاصی در پس این عملیات توسط این گروه ها در نظر گرفته شده است. بالفاصله پس 
از وقوع این حمله راکتی، مقامات امنیتی رژیم صهیونیســتی نیز اعالم کردند آماده 
نبردی چند روزه برای پاسخ به این موشک پراکنی بوده و تانک های پیشرفته مرکاوا 

را به سمت غزه گسیل کردند.
آنچه به نظر می رســد، این است که این تصمیم فلسطینی ها قطعاً بدون مشورت و 
هماهنگی با متحدان منطقه ای آن ها نبوده اســت. حال با این تفاسیر احتماالً محور 
مقاومت در دو ماه باقی مانده از دولت ترامپ، به نحوی رژیم صهیونیســتی و ســایر 
متحدان آمریکا را مشغول خواهد کرد تا توان تمرکز را از آنان گرفته و قدرت آفندیشان 
را فرســایش دهد. در همین راســتا در روزهای گذشــته نیز نیروهای انصاراهلل یمن 
عملیات های مختلفی را علیه تأسیسات عربستان اجرا کردند و پیش بینی مبتنی بر 
این است که این قبیل حمالت در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. حزب اهلل لبنان 
هم انتقام ترور یکی از نیروهایش در سوریه را از صهیونیست ها نگرفته و نزدیک به سه 
ماه است که ارتش این رژیم را در شمال اراضی اشغالی در آماده باش نگه داشته است.

با توجه به وعده سیدحســن نصراهلل مبنی بر قطعی بودن عمل متقابل، حال تعلل 
حزب اهلل برای انتقام در چند مؤلفه خالصه می شــود. واقعیت این است که مقاومت 
در لبنــان منتظر برگزاری انتخابات در ایاالت متحده و روی کار آمدن کابینه جدید 
در لبنان بود. اکنون که انتخابات آمریکا برگزار شده، تنها توافق طرف ها برای تشکیل 
دولت سعد حریری باقی مانده و پس از آن هر لحظه احتمال عملیات حزب اهلل می رود 
و این حمله، اســرائیل را در برابر دو گزینه قرار خواهد داد. نخســت، واکنش جدی، 
بمباران لبنان و آغاز جنگی گســترده و حالت دوم، ســکوت و صرف نظر کردن از 
رویارویی همه جانبه است. انتخاب اول با التفات به توان رزمی حزب اهلل در زمین، هوا و 
دریا که هم نسبت به جنگ 33 روزه افزایش چشمگیری داشته و هم قسمت عمده ای 
از آن، هنوز رونمایی نشده، هزینه های بسیاری را متوجه صهیونیست ها خواهد کرد 
که عقالی آن با توجه به شرایط داخلی به هیچ عنوان انجامش را به صرفه نمی دانند. 
گزینه دوم نیز تمام حیثیت و قدرت بازدارندگی ارتش عبری را بر باد داده و امیدهای 
شهروندان این رژیم به بازدارندگی آن را کمرنگ خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می رسد 
بنیامین نتانیاهو و مشــاورانش در شرایط آچمز قرار گرفته اند. در نهایت از شواهد و 
قرائــن این گونه برمی آید که با روی کار آمدن جو بایــدن در ایاالت متحده، محور 
مقاومت نیز از حالت تدافعی خارج شده و به خصوص با پایان یافتن تحریم تسلیحاتی 
ایران، پایان جنگ در سوریه و شاید یمن در آینده نه چندان دور، رژیم صهیونیستی 

باید خود را مهیای شرایط جدیدی نماید.

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱۰۰8۷ -3۷۶8۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 3۷۶۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:    3۷۶۵۱8۴۴  و  3۷۶۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    3۷۶۶2۵8۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷۶۱۰۰8۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   3۷۶282۰۵                                             
                                      فاکس: 3۷۶۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 9۱۷3۵  
  تلفن:                                ۱۴- 3۷۶8۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                                      ۶۶93۷۵۷۵ )۰2۱(
 نمابر:                    )داخلی22۶(۶۶۴3۰۱22  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسائل منطقه

خبر 

چهره

بدون تیتر

اخبار

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 2 آذر 1399 6 ربیع الثانی1442 22 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9397 

 جهان  عربســتان برای نخستین بار در بین 
کشورهای عربی میزبان نشست جی2۰ است. 
این نشست به شــکل مجازی برگزار می شود. 
 اجالس امســال تحــت تأثیــر فعالیت های 
ضد حقوق بشری عربستان با استقبال کمرنگ 
کشورهای اروپایی روبه رو بوده است. در همین 
زمینه رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان 
در تمــاس تلفنی ضمــن گفت وگــو درباره 
هماهنگی های صورت گرفته درزمینه نشست 
جی 2۰ بر سر باز نگه داشتن کانال های ارتباطی 
برای گسترش و تقویت روابط و رفع مشکالت 
توافق کردند. براساس بیانیه صادر شده توسط 
دفتر ریاست جمهوری ترکیه، در تماس رجب 
طیب اردوغان و ملک سلمان بن عبدالعزیز به 
موضوع نشســت جی2۰ که در روز گذشته و 
امروز برگزار می شــود، پرداختند. عالوه بر این، 
دونالــد ترامپ هم که پیش از این نســبت به 
توافقات و همایش های بین المللی فوبیا داشت 

و باوجود شــرایط همه گیر کرونا، روز شنبه در 
اجالس جی2۰ به میزبانی عربســتان سعودی 

شرکت کرد.
ایــن اجــالس کــه معمــوالً فرصتــی برای 
گفت وگوهای دوجانبه بین رهبران 2۰اقتصاد 
بزرگ جهان اســت، به جلســات آنالین کوتاه 
درباره مهم ترین موضوعات جهانی، از تغییرات 
اقلیمی تا افزایش نابرابری محدود خواهد شد. 
کشــورهای جی2۰ تأیید کردند بــرای مهار 
همه گیری کرونــا همه تالش خــود را انجام 

خواهند داد.

اقبال ضعیف جی20 به سعودی ها
اجالس کشورهای دارای اقتصاد بزرگ جهان در حال برگزاری است

 جهان   سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک 
عراق اعالم کرد، بر اســاس توافق با واشنگتن، 
نخستین گروه از نیروهای آمریکایی برای خروج 
از عراق آماده می شــوند. تحســین الخفاجی، 
ســخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق 
اظهار کرده اســت: نیروهــای آمریکایی برای 
عقب نشینی آماده می شــوند، تعداد گروه اول 
۵۰۰ نفر اســت و آن ها طبق توافق اخیر میان 

بغداد و واشنگتن اعالم شدند.
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق هم هفته پیش 
اعالم کرد، بغداد و واشــنگتن پس از مذاکرات 
تلفنی میان مصطفی الکاظمــی، فرمانده کل 
نیروهای مسلح و نخســت وزیر عراق و مایک 
پمپئو به توافقی برای خروج این تعداد ســرباز 
آمریکایی از عراق دست یافتند. حسین اظهار 
کــرد: تعداد کل نیروهــای آمریکایی در عراق 
به 2هزار و۵۰۰ ســرباز کاهــش خواهد یافت. 
نیروهای باقیمانده جنگی نیستند و دولت عراق 

به هماهنگی با دولت آمریکا به ویژه در زمینه 
اطالعات، مشاوره های نظامی و آموزش نیروها 
ادامه خواهد داد. پیش از این نیز کریستوفر میلر، 
سرپرســت وزارت دفاع آمریکا با تأکید بر قصد 
خود برای سرعت بخشیدن به خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان و خاورمیانه گفته بود: 
تمامــی جنگ ها باید پایان یابنــد. البته پایان 
یافتن جنگ ها نیازمند امتیازدهی و مشارکت 
اســت، ما با چالش روبه رو شدیم و تمام تالش 
خود را کردیم، اکنون زمان بازگشــت به میهن 

رسیده است.

500 یانکی منطقه را ترک می کنند
نخستین گروه نیروهای آمریکایی برای خروج از عراق آماده می شوند

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش�د . الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1399/9/1 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

ف
مدت شماره فراخوانموضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه به ریال
رتبه و رشته مورد 

نیاز
 محل تأمین

اعتبار
نوع تضمین شرکت 

در مناقصه

1
طرح احداث مخازن روستاهای 
خلق آباد ، معین آباد و دیگر 
روستاهای بخش مرکزی )1( 

شهرستان مشهد 
حداقل گواهی نامه 719/908/617/171996/000/000 ماه 2099005129000009

صالحیت رشته ابنیه 
پایه پنج صادره از 
سازمان برنامه و 

بودجه کشور

طرحهای 
عمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 
 2175201797007
بانكی ملی شعبه 

مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت   2

طرح احداث مخازن روستای 
شیرحصار و دیگر روستاهای 
بخش مرکزی )2( شهرستان 

مشهد
718/437/750/559922/000/000 ماه 2099005129000010

1- مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1399/9/1 لغایت 1399/9/5 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 1399/9/19

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
92
26

» کرونا  ،  ما  را  از مصرف درست آب  ، غافل نکند«  
» آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی«
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مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت ف�روش 50 راس بره نر 
هتروزیگ�وت )بره ژن دار( ، واحد کنه بیس�ت )گوس�فنداری( 
مش�هد مبل�غ 50،000،000 ری�ال، بص�ورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 
83887459 بانک کش�اورزی شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس 

رضوی میباشد.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس 

حاصل فرمایید.   تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

مزایده فروش 50 راس بره نر هتروزیگوت ) بره نر ژن دار(  با سن حدودی 6- 3 ماه 
))تاریخ مزایده  مورخ 05 / 09 / 1399 ساعت 14:00((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

جهان / امیرمحمد سلطانپور: اندیشکده نشنال اینترست در 
مطلبی به رابطه بین دولت آینده آمریکا و کره شمالی پرداخت 
و نوشت: هیچ کس دقیقاً نمی داند دولت آینده آمریکا در رابطه با 
کره شمالی چه خواهد کرد. جو بایدن در صحبت های خود پیش 
از انتخابات، تأکید کرده بود مایل است با کیم جونگ اون بدون 
هیچ پیش شرطی مذاکره کند، اما بعید است همه اطرافیان بایدن 

چنین نظری داشته باشند.
به عنوان مثال میشل فلورنوی که گزینه اصلی وزارت دفاع آینده 
ایاالت متحده است هیچ گاه به عنوان فردی مناسب برای مذاکره 
شناخته نشده است. او در گذشته بارها بر ضرورت برقرار کردن 

تحریم های سنگین تر علیه کره شمالی و نگه داشتن همه گزینه ها 
روی میز تأکید داشــته است. در مقطعی دونالد ترامپ به جنگ 
با کره شمالی بســیار نزدیک شد. در نهایت اما ترامپ به سمت 
دیپلماسی رفت؛ دیپلماســی که مدت هاست به خاطر توقعات 
بی جای آمریکا در خصوص خلع سالح کره شمالی متوقف شده 
است. پیش بینی می شــود تمایل کیم جونگ اون به عدم خلع 
سالح گسترده ادامه داشته باشد که همین امر، آینده تقابل ایاالت 

متحده با این کشور را نیز نامشخص جلوه می دهد.
برخی از اطرافیان بایدن قصد دارند به او پیشــنهاد تحریم های 
گســترده تر علیه کره شــمالی را بدهند؛ چیزی شبیه به کاری 

کــه دولت ترامپ علیه ایران انجام داد. اما چنین کاری می تواند 
در مورد کره شــمالی نیز جواب ندهد. بایدن نباید فراموش کند 
اضافه کردن فشار اقتصادی بر کره شمالی می تواند این کشور را 
به واکنش غیرمنتظره وا دارد و آن زمان روی بایدن فشار زیادی 
خواهد بود که واکنش متقابل نشــان دهد. او در گذشــته، کیم 
جونگ اون را با هیتلر مقایســه کرده و ترامپ را به خاطر آسان 
گرفتن بر او مورد انتقاد قرار داده است و چنین کسی نمی تواند جز 
جنگ چیزی روی میز بگذارد. با همه این ها دولت آینده آمریکا 
باید به شدت مراقب شکل تعاملش با کره شمالی باشد، چون هر 

عملی، رشته ای از اتفاقات خطرناک را به همراه خواهد داشت.

بایدن باید با کره شمالی تعامل کند
پیشنهاد نشنال اینترست

اتاق فکر

برنی سندرز:
 حزب جمهوری خواه ©

تبدیل به یک فرقه شده است
تسنیم: ســناتور ارشــد آمریکایی با انتقاد از 
سکوت اعضای ارشــد حزب جمهوری خواه در 
قبال اظهارات ترامپ که مشکالت نظام انتخاباتی 
آمریکا را نمایان کرده اســت، اعالم کرد: حزب 
جمهوری خواه به حدی تنزل یافته که دیگر یک 

حزب سیاسی نیست، بلکه یک »فرقه« است.

 اعتراف ائتالف سعودی ©
به نبرد بیهوده در یمن

تسنیم: با ادامه پیشــروی  نیروهای انصاراهلل 
یمن در جبهه مأرب و تکمیل ســیطره آن ها 
بر اردوگاه راهبردی »مــاس« اختالفات میان 
نیروهای مزدور وابســته به ائتالف ســعودی 
-اماراتی در حالی که روحیــه خود را باخته اند 
به وضوح دیده می شــود. در همین راستا یکی 
از فرماندهان ارشد مزدوران سعودی خطاب به 
نیروهای خود، با ناامیــدی از ادامه این جنگ 
بیهوده گفت: خانه هایتان را بفروشید. در چند 
روز گذشته درگیری ها در مأرب تبدیل به یک 
نبرد فرسایشی برای نیروهای دولت مستعفی 
یمن شده اســت. همچنین در نتیجه تشدید 
حمالت هوایی سعودی ها تلفات انسانی در میان 
نیروهای »عبد ربه منصور هادی« افزایش یافته 
است. همچنین به دستور مقامات سعودی هر 
گروهی که بخواهــد به انصاراهلل بپیوندد هدف 

حمالت هوایی ائتالف قرار می گیرد.

افزایش تحرکات ترکیه در شمال غرب سوریه©
جهان: گزارش منابع ســوری از شمال این کشور نشان دهنده افزایش تحرکات 
نظامی ترکیه و وارد کردن تجهیزات نظامی بیشتر و احداث مرکز دیده بانی جدید 
در جبل الزاویه در اســتان ادلب  اســت. منابع سوری به اسکای نیوز عربی اعالم 
کردند: ستون نظامی ترکیه ای از طریق گذرگاه کفرلوسین وارد اراضی سوریه شده 
است و شامل تجهیزات و خودروهای نظامی و نیز مهمات با هدف تقویت حضور 
نظامی ترکیه در منطقه جبل الزاویه در حومه جنوبی ادلب اســت. از سوی دیگر 
دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان سوری هم از احداث مراکز جدید 
دیده بانی از سوی ترکیه در روستای بلیون در جبل الزاویه خبر داد و اعالم کرد این 

دومین مرکز دیده بانی و مراقبت ترکیه در این روستا محسوب می شود.
اسکای نیوز گزارش داد: به این ترتیب شمار مراکز نظامی ترکیه در مناطق کاهش 
تنش در سوریه به ۷۱ مرکز دیده بانی رسیده است. حال آنکه طبق توافقات پیش 

از این، تعداد این مراکز نباید از ۱2عدد تجاوز کند.
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