
نگاهــی به اقتصــاد کشــورهای دنیا پس 
از شــروع ویروس کرونا کوئید ۱۹ نشــان 
می دهــد که بســیاری از اقتصادهای قوی 
مختل شده و کشورها از چرخش اقتصادی 
بازماندند این امــر از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات 

بسیاری بر روی مردم جهان گذاشته است.
حاال بســیاری از دولت ها مجبورند در این شرایط ،  برای 
مبارزه با شــیوع ویــروس کرونا، خریــد دارو و تجهیزات 

پزشکی از کمکهای بین المللی استفاده کنند. 
بــه همین دلیل بود که مدیر اجرایــی صندوق بین المللی 
پول در چهارم مارس یعنی در شــرایطی که کرونا در حال 
اوج گیــری بود اعالم کرد، که مبلــغ ۵۰ میلیارد دالر در 
قالب تســهیالت اعتباری سریع برای کشــورهای فقیر و 
درحال توســعه جهت کمک به مبارزه کرونا در نظر گرفته 

که ۱۰ میلیارد آن بدون بهره است.
در همیــن زمان بود که همتی رئیــس کل بانک مرکزی 
۲۲ اســفندماه از نامــه به رئیس این صنــدوق خبر داد و 
اعالم کرد که ایران خواســتار تسهیالت ۵ میلیارد دالری 
از طرح ۵۰ میلیارد دالری شــده اســت که این تسهیالت 
را بــه درمان و مقابله با تبعات اقتصــادی و ویروس کرونا 

اختصاص می دهد.
همچنیــن در همان زمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
نیز در توییتی از رئیس صندوق بین المللی پول خواست تا 
کشورهای متاثر از  کوید ۱۹ را از طریق ابزار مالی سریعتر 

حمایت کند.

 آش دهن سوز یا دردسر
این درخواست در حالی مطرح شد که تجربه های دریافت 
وام از صندوق بین المللی پول نشان داده است، وام های این 
صندوق آش دهن سوزی نیست و در همه دوره ها استفاده 
از تســهیالت صندوق بین المللی پول برای کشور تبعات 

اساسی به همراه داشته است.
در اواســط دهه ۷۰ دولت ســازندگی اقدام بــه دریافت 
تســهیالت از صندوق بین المللی پول کرد که این تصمیم 
منجر به انجام سیاســت های اقتصادی این نهاد اقتصادی 
در کشور شد، سیاست هایی که با عنوان تعدیل اقتصادی 

انجام گرفت.
در یک ســال اخیر نیز تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت 
در برهه ای دریافت تسهیالت از صندوق بین المللی پول را 
پیگیری کند که در آن زمان این امر با مخالفت رهبر معظم 
انقالب متوقف شــد. در آن زمان رهبر معظم انقالب تأکید 
کردند : »در طول سال های گذشته در دولت های مختلف 
چند بار می خواستند از بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول وام بگیرند، بنده نگذاشتم، جلویش را گرفتم، مقدمات 
را فراهم کرده بودند که ایــن کار را انجام دهند، اینکه ما 
از بیگانه طلب کنیم متعهد در مقابل بیگانه بشــویم ،این 

خطای بزرگی است باید اقتصاد درون زا باشد.«
یکی از دالیل درخواســت ایران برای دریافت این وام این 
بود که به دلیل تحریمهای آمریکا ایران در شــرایط سخت 
تــری برای مقابله با این بیمــاری و مدیریت آن در جهان 
قرار داشــت  و الزم بود تا با دریافت این وام به روند درمان 
بیماران مبتال به ویروس کرونا ســرعت بخشد و مشکالت 

ناشی از شیوع این بیماری را نیز حل کند.

 مانع تراشی و سیاست یک بام و دو هوای آمریکا
اما پس از آنکه ایران درخواســت خود را برای دریافت این 
وام اعالم کرد، آمریکا مطابق معمول برای آنکه کشــورمان 
را هر چه بیشتر تحت فشار قرار دهد، مانع از پرداخت وام 

صندوق بین المللی پول شد.
آمریکا با نفوذ باالی خود در صندوق به خاطر برخورداری 
از حــدود ۵.۱۶ درصد آرا در ارتبــاط با تصمیمات مهم و 
داشتن یکی از کرســی ها در هیئت اجرایی و نفوذ برخی 
از اعضــای دیگر مانند یک مانع در برابر ایران قرار گرفت و 

توانست مانع از دریافت این وام از سوی ایران شود.
جالــب آنجا بود که آمریکا دالیــل دیگری را نیز برای این 
مخالفت خود عنوان کرد که یکی از دالیل آن قرار گرفتن 
ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف و میزان باالی ذخایر 

ارزی ایــران بــود که بر اســاس 
گزارش صنــدوق بین المللی پول 
 ۱۰۳ حــدود   ۲۰۱۹ ســال  در 
میلیارد بوده و مانع از دریافت وام 
اضطراری از این صندوق می شود. 
از ســوی دیگر آمریکا اعالم کرد 
کــه بانکهای ایران در تحریم قرار 
دارند و تبادالت ارزی با جمهوری 
اسالمی غیر ممکن است، بنابراین 
بازپرداخت وام در چنین شرایطی 

ممکن نیست.
یکی از مهمترین دالیل واهی که 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با 
مطرح کردن اتهامات همیشــگی 
کاخ ســفید علیه کشورمان به آن 
اشــاره کرد، این بود که ایران این 
پول ها را به گروه های نیابتی خود 
اختصاص می دهد و مانع از ثبات 

در خاورمیانه می شود!
ادعای خنده دارتر مقامات آمریکایی این بود که تحریم ها 
اثری بر روی مبادالت بشردوستانه ندارد این در حالی است 
که کارشناسان مسائل تحریمی می گویند: از لحاظ تئوری 
این نکته ممکن اســت صحیح باشــد اما در عمل تحریم  
بانکی آمریکا شــرکت ها را برای انجــام هر گونه مبادله با 

ایران بی میل میکند. 

این مانع موجب شــده که طی یک ماه اخیر بســیاری از 
کشورهای جهان از جمله ترکیه، روسیه، پاکستان، چین و 

خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه ایران شوند.
ادعاهای آمریکا آنقدر خنده دار اســت که »جرارد  آرود« 
سفیر سابق فرانسه در آمریکا ادعاهای مقام های آمریکایی 
را مبنی بر اینکه تحریم ها اثری روی مبادالت بشردوستانه 

ایران ندارد، رد کرد.
وی در این باره گفت: بانک ها و شــرکت های حمل و نقلی 
نمی خواهد هیچ ارتباطی با ایران داشته باشند، صرف نظر 

اینکه کاالی ارسالی مورد نظر چه باشد.
آرود افزود: ما برای کمک رسانی های بشردوستانه به کانال 
خاص با مجوز آمریکا نیاز داریم، اروپایی ها دو ســال است 

که دنبال این بوده اند، اما ثمری نداشته است.

 اعتبار صندوق زیر سوال
با توجه به ادعاهای نابجای آمریکا مخالفت با درخواســت 
ایران، عالوه براینکه  لطمه به اعتبار صندوق اســت، نشان 
می دهد که در شــرایط ســخت ناشــی از کرونا صندوق 
همچنــان قادر به رها کــردن خود از چنبــره مالحظات 
ژئوپلیتیک و نفــوذ آمریکا به عنــوان بزرگترین عضو آن 

نیست.
این مخالفت هــا در حالی صورت 
مــی گیــرد کــه آمریــکا در به 
کارگیــری اهــرم تحریــم علیه 
کشــورمان عقب نشینی نکرده و 
ایران  تحریم های جدیــدی را بر 

اعمال کرده است.
ایــن مخالفت آمریــکا با واکنش 
مقامات عالی کشورمان نیز روبرو 
شــد. دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی، مخالفت آمریکا با اعطای وام 
به ایران را مصــداق جنایت علیه 
بشریت خواند و در این باره گفت: 
اقدام غیر  تحریم اقالم بهداشتی، 
قانونی، ضد حقوق بشــری و نماد 
دشــمنی آشــکار ترامپ با ملت 

ایران است.
نیز  حسن روحانی رئیس جمهور 
در ســخنانی صندوق بین المللی 
پــول را از اعمــال تبعیض علیه 
مردم ایران برحذر داشت و از این نهاد بین المللی خواست 

در طرف  درست بایستد.

 اقدام ضد بشری از سوی مدعیان حقوق بشر
آمریکا در حالی با درخواست ایران که خود از بنیان گذاران 
صندوق بین المللی پول بوده است ، مخالفت کرد که برای 

توقیف دارایی های بانک مرکــزی ایران در اروپا نیز تالش 
 کرده است.

در حقیقت مخالفت آمریکا با پرداخت وام به ایران، رفتاری 
سیاسی و توامان ضد انسانی بوده که اصول اخالقی و حتی 

قوانین بین المللی را نیز زیر سوال می برد.
آمریکا نه تنها موجب فشــار بر مردم ایران می شود و مانع 
از خرید دارو و تجهیزات پزشــکی بــرای بیماران نیازمند 
در ایران می شــود، بلکه موجب می شــود تا ویروس کرونا 
ماندگارتر شــده و زمان طوالنی تری بر دنیا سیطره داشته 

باشد.
در حقیقت این رفتارهای آمریکا در جهان نشــان می دهد 
که در جهان کرونایی این کشور یک جنگ بیولوژیک را راه 
اندازی کرده است تا بتواند کشورهای غیر همسو با خود را 

تحت فشار قرار دهد.
مخالفــت آمریکا با دریافــت وام ایــران در حالی بود که 
اعضای اتحادیه اروپا از درخواست ایران برای دریافت وام از 
صندوق بین المللی پول برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا 
حمایت کرده بودند و مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا گفته بود که به ایران کمک می کنیم، زیرا بیشتر از هر 
کشور دیگری از ویروس کرونا آسیب دیده و کمک به این 

کشور مخالف و نقض تحریم های آمریکا نیست.
همچنین معاون رئیس پارلمان  آلمان از آمریکا خواســته 
بود که با توجه به شــرایط ایران، تحریم ها علیه کشورمان 

را کاهش دهد.

 افسار گسیختگی
ایــن که صندوق بین المللی پول بــا اعطای وام به یکی از 
اعضای تشکیل دهنده این صندوق مخالفت می کند، نشانه 
قدرت امریکا نیست، بلکه نشــانه ضعف و زبونی سازمانی 
است که افسار خود را به دست کشوری داده که در شرایط 

کنونی حتی نتوانست کشور خود را به خوبی اداره کند.
نگاهی به وضعیت اقتصادی آمریکا نیز نشــان می دهد که 
این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای دنیاست، چنین 
کشوری نباید حق دخالت در مسئولیت و وظیفه سازمانها 

و نهادهای بین المللی را داشته باشد.
شــاید نماینده آمریکا به دلیل خصومت با ایران نمی تواند 
در این صندوق به درخواســت وام ایران رای مثبت بدهد 
اما نکته اینجا اســت که اکنون بحرانی بزرگ جهان را فرا 
گرفته که برای رفع این مشــکل و غلبــه بر آن همکاری 

جهانی و ارتباط جامعه جهانی مورد نیاز است.
در چنین شــرایطی آمریکا با بی اخالقی سیاســی تالش 

می کند تامانع قطع زنجیره انتقال جهانی کرونا شود.
چنیــن رفتاری از ســوی آمریــکا نیازمند شــکل گیری 
موجی از مخالفت ها از ســوی کشورهاست و سازمان های 
بین المللــی باید مانع از اعمال نفــوذ آمریکا در این موارد 

شود تا بحرانی مانند کرونا ماندگار نشود.

یک عضو فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: اگر تعطیلی مانند سایر 
کشــورها اجرایی نشود، سالمتی قشر عظیمی از جامعه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و 
مسائل اجتماعی و امنیتی بدنبال خواهد داشت. شهاب الدین بیمقدار با تاکید بر ضرورت 
پیگیری و اجرای صحیح دستورات ستاد مقابله با کرونا، بیان کرد: متاسفانه دولت آنطور 
که باید در اجرای تصمیمات ســتاد مقابله با کرونا محکم نیست. امروز ما شاهد فعالیت 
بانک ها و اداره ها هستیم و خود این امر باعث می شود تا مردم از خانه ها بیرون آمده 
و با وسایل شخصی یا عمومی در سطح شهرها تردد کنند که این امر در شرایط کنونی 
نگران کننده اســت. وی در ادامه اظهار کرد: بنده در نامه ای به معاون پارلمانی رئیس 
جمهــور نیز اعالم کردم که با این روند به اقتصاد ضربه ســنگین تری وارد می شــود. 
رهبران تمام کشــورها سالمت مردم را در اولویت قرار داده و سیاست های سختگیرانه 
ای را برای مهار این ویروس به اجرا گذاشته اند. نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح 
کرد: متاســفانه صدا و ســیما نیز تمرکز خود را بر روی مشــکالت مردم آمریکا و اروپا 

گذاشــته اســت در حالی که باید به تبیین دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا برای 
مردم بپردازد. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: اگر تعطیلی 
مانند سایر کشورها اجرایی نشود، سالمتی قشر عظیمی از جامعه تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت و مســائل اجتماعی و امنیتی بدنبال خواهد داشت. به عنوان مثال اگر کارگران 
یک کارخانه بفهمند که ۱۰۰ نفر در آنجا مبتال شــده و ۱۰ نفر مرده اند آیا حاضرند بر 
ســرکار حاضر شوند؟ اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می توان 
از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و 

حتی حقوق ماهانه نماینده ها استفاده کرد.
بیمقدار در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای سیاست های نیم بند نمی توان جلوی شیوع 
این ویروس را گرفت. تنها راه حل اجرای سیاســت های قاطعانه اســت. اگر تعطیلی را 
جدی نگیریم اقتصاد بیش از این ضربه خواهد خورد. از ســوی دیگر نظر کارشناسان و 

متخصصان این حوزه باید در اولویت باشد و با جدیت دنبال شود. ایسنا

عضو کمیسیون بودجه مجلس: 
حقوق تعیین شده برای کارگران حداقل 

معیشت را هم تأمین نمی کند
نماینده مردم  در مجلس گفت: حقوق تعیین شــده 
برای کارگران توسط شورای عالی کار حداقل معیشت 
را هم برای آنها تأمین نمی کند و به تحقق شعار سال 

)جهش تولید( ضربه وارد می کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از تصمیم شورای 
عالی کار برای تعیین حقوق و دســتمزد کارگران در 
ســال ۹۹، اظهار داشت: این کار در واقع خالی کردن 

پشت سربازان خط مقدم تولید است.
وی افزود: در ســال جهش تولید برخورد این گونه با 
کارگران که پایه و اساس اصلی تولید در کشور هستند 
و باید شــورای عالی کار هر چه سریع تر این تصمیم 

خود را                  اصالح کند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
تصریح کرد: طبق ماده 4۱ قانون کار دو مورد باید در 
تعیین حقوق کارگران لحاظ شود؛ یکی تورم سالیانه 
و دیگری حداقل حقوق برای یک خانواده ۳.۲ نفر که 
تورم طبق آمار اداره مرکز آمار حدود ۳۱ درصد است 
که هیچ یک از این دو مورد در تعیین حقوق کارگران 
در سال ۹۹ لحاظ نشده و حقوق تعیین شده برای آنها 
مغایر با قانون کار اســت. حاجی دلیگانی خاطرنشان 
کرد: در سال ۹8 حقوق تعیین شده برای کارگران ۲ 
میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود که طبق بررســی های 
انجام شــده این میزان در سال ۹۹ باید به 4 میلیون 
و ۹4۰ هزار تومان برســد که متأسفانه شورای عالی 
کار ۲ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومــان را                  در نظر گرفته 
و حداقل حقوق کارگران را                  یک میلیون و 8۳۵ هزار 
و 4۲۷ تومان تعیین کرده اســت. وی افزود: تعیین 
حقوق کارگران توســط شورای عالی کار در سال ۹۹ 
به قدری ناعادالنه بود که دو نفر از نمایندگان کارگران 
آن را                  امضا نکرده اند و این تصمیم بدون امضا و تأیید 
آنها اتخاذ شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاســبات مجلس اظهار داشت: شورای عالی کار 
باید هر چه زودتر تصمیم خود در باره تعیین حقوق و 
دستمزد برای کارگران را                  اصالح و از اجحاف در حق 

کارگران جلوگیری کند. فارس

ترقی:
پدافند زیستی به چرخه تکمیلی پدافند 

کشور اضافه شود
یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
با توجه به توطئه های دشمن باید پدافند زیستی به 

چرخه تکمیلی پدافند کشور اضافه شود.
حمیدرضــا ترقی، با بیان اینکه بیمــاری کرونا یک 
تجربه جدیــد بود، اظهــار کرد: ایــن ویروس هم 
می تواند به صورت طبیعی به وجود آمده باشد و هم 
می تواند یک توطئه باشــد و باید ریشه آن مشخص 
شــود، اما باید این احتمــال را داد که در آینده هم 
از سوی دشــمن با چنین جنگ هایی مواجه شویم؛ 
بنابراین مقابله با کرونا یک رزمایش بسیار مهم برای 
مسئوالن پدید آورد تا خود را برای چنین نبردهایی 
در آینده آماده تر کنند. وی ادامه داد: از شرایط پیش 
آمده می توان درس های زیادی گرفت و رهبری هم 
تاکیــد کردند که این بیماری تجربه ای برای مردم و 
مسئوالن است تا نقاط ضعف و قوت خود را بررسی 
کنند. معتقــدم این بیماری فقط یک پدیده درمانی 
و بهداشــتی نبود؛ زیرا حوزه های اجتماعی، روانی، 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را تحت تاثیر 
قرار داد. ترقی خاطرنشان کرد: بنابراین پدافند کشور 
باید بررسی کند که چگونه در شرایط مشابه می تواند 
آســیب های اقتصادی را به حداقل برساند. مردم هم 
باید بررسی کنند چگونه می توانند با مدیریت سبک 
زندگی خــود آثار این نوع بیماری هــا را به حداقل 
برســانند، البته بررســی آثار بیمــاری کرونا به کار 

مطالعاتی و کارشناسی دقیق نیاز دارد.
این فعال سیاسی تاکید کرد: ما در شرایط بروز چنین 
بیماری هایی بــه یک فرماندهی قــوی که تصمیم 
گیری قاطع بگیرد نیازمندیم تا تصمیمات ســریع 
گرفته شده و با قاطعیت اجرا شود. نسبت به چنین 
بیماری هایی ما نباید نگاه خوش بینانه داشته باشیم؛ 
زیرا وجود نگاه بدبینانه و همراه با ســوءظن موجب 
می شود اقدامات و روش های اجرایی هم تفاوت پیدا 
کند. اگر نگاه خوش بینانه داشــته باشیم، مشکل را 
ســاده می گیریم و یک آرایش مالیم و ضعیف اتخاذ 

می کنیم.
ترقی با بیان اینکه صداقت مسئوالن با مردم در کنترل 
چنین بیماری هایی بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: 
به هر میزانی که مســئوالن با مردم ارتباط بیشتری 
برقرار کنند و خواسته ها و اقدامات الزم خود را برای 
مردم توجیه کنند، مشارکت و کمک مردم هم بیشتر 
می شود. عدم صداقت مسئوالن یا دوگانگی و تناقض 
در موضع گیری هــا انســجام الزم را کاهش داده و 

مشکالت را بیشتر می کند.  ایسنا

اخبار
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گزارش

همه پای کار نهضت ملی »رزمایش همدلی« خواهند بود
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با رهنمود رهبر انقالب همۀ 
اراده هــای داوطلبانه، مؤمنانه و خالقانۀ مردم بــرای ماه رمضان پای کار 
نهضت ملی رزمایش همدلی خواهند بود. محمدباقر قالیباف در حســاب 
کاربری خود در توضیح رزمایش همدلی خود نوشت: مشکالت گاه بزرگ 
و مهیب به نظر می رسد؛ اما هیچ مشکلی در مقابل ارادۀ ملی، بزرگ نیست. 

وی ادامه داد: تاریخ انقالب اسالمی نشان داده اراده های داوطلبانه، مؤمنانه و 
خالقانۀ ملت ایران کنترل کنندۀ هر بحران و باطل السحر هر توطئه ای بوده است. 

قالیباف تاکید کرد: با رهنمود رهبر انقالب همۀ اراده های داوطلبانه، مؤمنانه و خالقانۀ 
مــردم برای ماه رمضان پای کار نهضت ملی رزمایش همدلی خواهند بود. طوفانی از 
جنس مهربانی و جوانمردی در راه است. وی افزود: با افتخار، همین اآلن اولین جلسۀ 

برنامه ریزی عملیاتی برای یک حرکت ملی در حال برگزاری است. مهر

 سپاه ۳۱۳ میلیون متر مربع از نقاط پرتردد کشور را گندزدایی کرد
معاون ســالمت آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه گفت: تاکنون چیزی 
حدود ۳۱۳ میلیون متر مربع را در سطح کشور گندزدایی کرده ایم و امروز 

هم هر جایی که الزم باشد سپاه آمادگی ضدعفونی سازی آن را دارد.
ســردار احمد عبداللهی با بیان اینکه از ابتدای شروع بیماری  کنار مردم 

و مسئوالن وزارت بهداشــت بودیم، افزود: در فاز اول با حضور در مجموعه 
وزارت بهداشت برای گره گشایی و حل مشکالت آنها اقدام کردیم .

وی تصریح کرد:  بیمارســتانهایی ما به عنوان معین بیمارستان های دولتی بود اما 
در عمل و پس از ابالغ رهبر انقالب ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی نیروی مسلح 
و ســپاه به بیماران کرونایی اختصاص داده شــد. وی با اشاره به اقدامات سپاه در 

توسعه تولید دارو گفت: درآینده شاهد خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم بود.
 آنا

کرونا دست آمریکا رو کرد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اقدامات آمریکا در شرایط 
کرونا دست این کشور را برای ملل مختلف رویکرد، گفت: این کشور نه 
تنها توان مبارزه با کروناویروس را ندارد، بلکه دســت به اقداماتی چون 
دزدیدن ماسک دیگران می زند. محمد وحدتی افزود: دولت آمریکا تنها 

به فکر منافع خود اســت و سرنوشت ممالک و مردم دیگر کشورها برای 
آنها اهمیتی ندارد .اگرچه همیشه دم از حقوق بشر می زند ولی در این زمینه 

هم دروغ می گوید، اکنون دروغگویی های این دولت به مردم جهان ثابت شــده است. 
نماینده مردم بستان آباد تصریح کرد: مردم جهان به خوبی آمریکا را میشناسند و دیگر 
هیچ کس حاضر نخواهد بود به این کشور اعتماد کند. این عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس تصریح کرد: شرایط کنونی مسائل بسیاری را برای جهانیان روشن کرد، برای 
مثال ضعف اروپا و آمریکا در مبارزه با این ویروس یکی از همین موارد بود.  ایسنا

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

برابر رای شــماره 139860301024002847 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی نامور فرزند اسمعلی بشماره شناسنامه 
726 صــادره از قــروه در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 129/17 مترمربع پالک 
6713 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 خریداری از مالک رسمی شرکت فنی ساختمانی 
دولت آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1/23- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/2/7- م الف/6
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک 2/5117 اصلی واقع در بخش 6 شاهرود که ذیل صفحه 
341 دفتــر 48 ثبــت 2504 بنــام دولــت جمهوری اســالمی ایران بــا نمایندگــی وزارت جهاد 
کشــاورزی اســتان ســمنان ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســت و سپس برابر 
ســند اجاره 3067 مورخ 1390/12/3 دفتر اســناد 27 شــاهرود به نفع حســین احمدی به 
اجاره واگذار شــد و ســپس ایشــان با دو برگ استشــهادیه محلی تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اســت لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و 
یا ســند مالکیت در دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف مدت 
حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتباً به اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود اعالم در  غیر 
ایــن صورت پــس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفــق مقررات صادر 

خواهد شد شماره چاپی سند 493778 می باشد. تاریخ انتشار 1399/1/23
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود - مصطفی بخشی

نگاهی به سیطره امریکا بر صندوق بین المللی پول:

ضرورت مقابله با چنبره واشنگتن 
بر سازمانهای بین المللی 

با شروع بیماری کرونا در ایران، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان از درخواست کشورمان برای دریافت 
۵ میلیارد دالر از صندوق بین المللی پول برای تامین هزینه های مقابله با کرونا خبر داد.

با این حال اسم ایران در میان فهرســت کشورهای دریافت کننده کمک های اضطراری برای مبارزه با 
ویروس کرونا توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیده نشد و امریکا با درخواست وام ایران از 
صندوق بین المللی پول مخالفت کرد. این در حالی اســت که این سوال که در بین صاحبنظران سیاسی 
و اقتصادی دنیا مطرح می شود، که چطور یک کشور می تواند در امور یک سازمان بین المللی که ایران 

نیز از اعضای آن است و حق عضویت دارد، دخالت و با پرداخت وام مخالفت کند.

نماینده تبریز: 
تنهاراهکنترلکرونااجرایسیاستهایقاطعانهاستنهنیمبند

مخالفــت آمریــکا بــا دریافت وام 
ایــران در حالــی بــود کــه اعضــای 
اتحادیه اروپا از درخواســت ایران 
بــرای دریافت وام از صندوق بین 
المللی پول برای مبارزه با شــیوع 
کــرده  حمایــت  کرونــا  ویــروس 
بودند و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا گفتــه بــود کــه بــه 
ایران کمک می کنیم، زیرا بیشتر 
از هــر کشــور دیگــری از ویــروس 
کرونا آسیب دیده و کمک به این 
کشور مخالف و نقض تحریم های 

آمریکا نیست.


