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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

بسیاری برآنند که فضای مجازی همه چیزش مجازی است. واردش که می شوند، هر 
جمله ای را که در لحظه به مخیله شان خطور می کند به نام هر شاعر، متفکر و آدم 
سرشناسی که نامش را شنیده اند نسبت داده و برای یک کرور آدم دیگر می فرستند 

و بسیاری از آن جماعت دریافت کننده هم برای...

فضای »مجازی« و عقوبت »واقعی«

 خشم گروه های مقاومت از اقدام وحشیانه صهیونیست ها 
در انتقال پیکر جوان فلسطینی با بولدوزر

شهـید  مصلوب
رونمایی جنبش انصاراهلل از چهار سامانه پدافند هوایی جدید

آسـمان یـمن امن می شود

 سیاست   رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیــروز در ابتدای جلســه درس خارج 
فقه با تشــکر از درخشش مطلوب ملت 
ایــران در امتحــان بــزرگ انتخابات و 
ناکام گذاشــتن فرصت طلبی و تبلیغات 
همه جانبه دشــمنان، تأکید کردند: در 
مقابل توطئه دشــمن برای ضربه زدن 

به ارکان مختلف کشور، همه باید برای 
دفاع هوشــیار و آماده ضربــه و حمله 
متقابل باشیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به فضاســازی منفی و پرحجم 
دســتگاه های تبلیغاتــی بیگانــه علیه 
شــرکت مردم در انتخابات، خاطرنشان 
کردند: این تبلیغــات منفی از چند ماه 

قبل آغاز و با نزدیک  شــدن به انتخابات 
بیشــتر شد و در دو روز آخر نیز به بهانه 
یک بیماری و ویروس، رسانه های آن ها 
از کمترین فرصت برای منصرف کردن 
مردم از حضور در انتخابات چشمپوشی 
نکردند.رهبر انقالب اســالمی با شــکر 
خداوند متعال و قدردانی عمیق از حضور 

گسترده مردم در انتخابات با وجود این 
تبلیغات مغرضانه، گفتند: خداوند اراده 
کرده است این ملت را پیروز کند. ایشان 
دشمنِی دشمنان با ملت ایران را محدود 
به عرصه های اقتصاد، فرهنگ و باورهای 
دینی و انقالبی مردم ندانستند و افزودند: 

آن ها حتی با انتخابات ...

مجاز شدن ثبت سفارش 
در مناطق آزاد، واردات 

لباس قاچاق در شب  عید را 
بیشتر خواهد کرد

مشکل پوشاک 
استوک

 رونمایی جنبش انصاراهلل 
 از چهار سامانه

 پدافند هوایی جدید

آسمان یمن 
امن می شود

رهبر معظم انقالب با تشکر از درخشش ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات: 
در مقابل توطئه دشمن برای دفاع هوشیار و آماده حمله باشیم 
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حفظ سالمت زائران اولویت اصلی آستان قدس است
 آســتان   تولیــت آســتان قــدس رضوی ضمــن اعــالم آمادگــی کامل تولیت آستان قدس رضوی در تماس تلفنی با وزیر بهداشت:

ایــن نهــاد برای همــکاری با وزارت بهداشــت، خواســتار اهتمــام جدی این 
 وزارتخانــه به مســئله ســالمت زائــران و مجاوران بــارگاه منور رضوی شــد.

 ............ صفحه 3حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در تماس تلفنی با وزیر ...

 ............ صفحه 2
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حجت االسالم نصیری فرد در گفت وگو با قدس:  گفت وگو با اسماعیل امینی به انگیزه انتشار »تبسم دوست«: رحمانی فضلی در نشست خبری اعالم کرد

 : jامام صادق
خوش اخالقى 

در بين مردم 
زينت اسالم 

است.   
مشکات االنوار فی غرر 

االخبارص240
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 نمونه های عینی سبک زندگی 
اهل  بیت b را معرفی کنیم

 حال من مثل عاشقی 
در جوار معشوق است

 میزان مشارکت
در انتخابات: 42/57 درصد
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 سرکارخانم فاطمه یزدان دوست 
تسلیت گفتن قطره ایست 
دربرابرغم دریاگونه شما 

ازخدواندصبربرایتان خواستارم

برات نژاد

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه 
زمانی مندرج در سامانه مذکور  برنامه  و  ، مدارک  الکترونیکی دولت طبق شرایط  تدارکات 

برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، 
انجام    www.setadiran.ir به آدرس  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  درگاه سامانه  طریق  از  تنها 

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

 98/37
نوبت اول

عملیات احداث پل دره ای نغندر)مسیر 
رفت( واقع در محور شاندیز-طرقبه 300 متر 

و راه های طرفین به طول 1/7 کیلومتر

301.440.000.0002098003374000083

اداره کل میراث فرهنگی، گردش�گری و صنایع دس�تی خراس�ان رضوی در نظر دارد، تع��دادی از غرفه ها و اماک��ن موجود در 
مجموعه های فرهنگی تاریخی در شهرستان مشهد را به اشخاص حقیقی و حقوقی )با اولویت بومی( که دارای مجوز فعالیت از صنف 
مربوطه می باش��ند، از طریق مزایده عمومی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir به اجازه واگذار 

نماید. مزایده گران می بایست قباًل نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت شناسه کاربری، رمز عبور و توکن )امضاء الکترونیکی( اقدام نموده باشند.
متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد، پس از بازدید محل، قیمت پیشنهادی خود را در اسناد و همچنین سامانه ستاد اعالم نمایند.

- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14/15( روز پنجشنبه مورخ 1398/12/8.
- محل دریافت اسناد: مشهد، بلوار شهید صادقی، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، واحد امور قراردادها، به 

شماره تماس 051-37269501
- میزان سپرده شرکت در فراخوان: میزان سپرده شرکت در مزایده، پنج درصد )5 درصد( قیمت پایه کارشناسی می باشد.

- مهلت تحویل پیش��نهاد قیمت ها: تا پایان وقت اداری )س��اعت 14/15( روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 به نشانی محل دریافت اسناد و همچنین 
سامانه ستاد می باشد.

- تاریخ بازگش��ایی پاکات: س��اعت 10/00 صبح روز س��ه ش��نبه مورخ 1398/12/20 در محل دفتر معاونت توس��عه مدیریت و پش��تیبانی اداره کل 
می باشد.

                                                          ))لیست غرف مشمول مزایده((

مبلغ پایه کارشناسی )ریال(مساحت )مترمربع(نوع کاربرینام غرفهشماره غرفه

بهره برداری از مسیر جلوخان تا درب 1
ورودی آرامگاه فردوسی به منظور جابجایی 

مسافران با خودروی تشریفاتی

396/000/000 برای 18 ماه350 طولحمل و نقل

غرفه فروش محصوالت فرهنگی در موزه 2
بزرگ خراسان واقع در بوستان کوهسنگی 

مشهد

720/000/000 برای 36 ماه136فروش محصوالت صنایع دستی

غرفه کافی شاپ موزه بزرگ خراسان واقع 3
504/000/000 برای 36 ماه250کافی شاپدر بوستان کوهسنگی مشهد

غرفه فروش محصوالت فرهنگی واقع در 4
756/000/000 برای 36 ماه6فروش محصوالتضلع شرقی آرامگاه فردوسی

پایگاه اطالع رسانی گردشگری واقع در 5
324/000/000 برای 36 ماه120پایگاه اطالع رسانیابتدای اتوبان باغچه- مشهد )ملک آباد(
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فراخوان مزایده )نوبت اول(

شناسه آگهی 780965/ م الف 9356

فراخوان مناقصه نوبت اول 
معاونت دانشجویی

 و فرهنگی دانشگاه 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
امورخدمات عمومی 

بیمارستان اکبر 
شرح در صفحه 3
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مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل نوس��ازی توس��عه و تجهیز مدارس خراس��ان رضوی در نظر دارد از محل اعتبارات دولتی براس��اس قانون برگزاری مناقصات نسبت به 
خرید کامپیوتر اقدام نماید .لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت انفورماتیک واجد شرایط  دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد  مناقصه 

تا مورخ 98.12.08 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند. تلفن تماس:37681713   
موضوع / شماره فراخوان ثبت شده در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل پیشنهادات  تا 

ساعت 12
تاریخ  بازگشایی پیشنهادات 

ساعت 9 صبح

مورخ  98/12/20 مورخ  1/000/000/00098/12/19خرید  کامپیوتر  ) 2098004542000078 (

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای س��ه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا  
2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل 

قبول نمی باشد.  چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.     اعتبار پیشنهادات : سه ماه      محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف             
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی
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اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد، بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات، 
مناقص��ه عمومی یک مرحل��ه ای همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( ارائه خدمات نگه��داری و راهبری 
تأسیس��ات حرارتی و برودتی فرودگاه مش��هد به ش��ماره نیاز س��تاد 2098001578000003 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شرکتها می بایست دارای 

توانمندی و سوابق کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
1. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1398/12/4 می باشد.

2. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19/00 مورخ 1398/12/08
3. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 15 روز شنبه موخ 1398/12/24

4. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1398/12/25
جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« با ش��ماره و آدرس ذیل 
تماس حاصل گردد. شایان ذکر است بازدید الزامی و در تاریخ 1398/12/19 ساعت 10/00 خواهد بود.

آدرس محل تحویل پاکات الف: دبیرخانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
شماره تماس: 7- 33400001- 051

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه 27313131
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768

آگهی فراخوان پیمانکاران

شناسه آگهی 780839/ م الف 9345

در گفت وگو با یک عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح شد

همه آنچه باید درباره کرونا بدانیم
 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده مرزبانی ناجا: شهادت مرزبانان از طریق وزارت خارجه پیگیری خواهد شد  فارس: فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی گفت: اکنون مسئوالن دیپلماسی 
پیگیر شهادت مرزبانان هستند.  سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا در بازدید از محل درگیری مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با گروهک تروریستی ضمن عرض تسلیت شهادت دو تن از مرزداران غیور کشور 

گفت: کشور پاکستان باید امنیت را در مرز فراهم کند و اعضای گروهک تروریستی را تحویل ایران دهد؛ شهادت مرزبانان از طریق مسئوالن دیپلماسی با کشور پاکستان پیگیری خواهد شد.

 سیاست   رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه با 
تشکر از درخشش مطلوب ملت ایران در 
امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن 
فرصت طلبــی و تبلیغــات 
تأکید  دشمنان،  همه جانبه 
کردنــد: در مقابــل توطئه 
دشمن برای ضربه زدن به 
مختلف کشور، همه  ارکان 
باید برای دفاع هوشــیار و 
آماده ضربه و حمله متقابل 

باشیم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
با اشاره به فضاسازی منفی 
دســتگاه های  پرحجــم  و 
تبلیغاتی بیگانه علیه شرکت 
مردم در انتخابات، خاطرنشان کردند: این 
تبلیغات منفــی از چند ماه قبل آغاز و با 
نزدیک  شــدن به انتخابات بیشتر شد و 
در دو روز آخر نیــز به بهانه یک بیماری 
و ویروس، رســانه های آن هــا از کمترین 

فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور 
در انتخابات چشمپوشی نکردند.

رهبر انقالب اسالمی با شکر خداوند متعال 
و قدردانی عمیق از حضور گسترده مردم 
در انتخابات با وجود این تبلیغات مغرضانه، 
گفتند: خداوند اراده کرده است این ملت 
را پیروز کند. ایشــان دشمنِی دشمنان با 

ملت ایران را محدود به عرصه های اقتصاد، 
فرهنــگ و باورهای دینی و انقالبی مردم 
ندانستند و افزودند: آن ها حتی با انتخابات 
ملت ایران نیز مخالف هســتند؛ چرا که 
نمی خواهند پدیده شــرکت مردم به  نام 
دین در پای صنــدوق رأی و در خدمت 
انقالب، به عنوان یک واقعیت تثبیت شود.

 دین مظهر کامل یک دموکراسی 
همه جانبه است

برگزاری  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضرت 
انتخابات در نظام اسالمی را باطل کننده 
بر مخالفت دین  ادعای دشمنان مبنی 
بــا آزادی و دموکراســی خواندنــد و 
گفتند: انتخابات در جمهوری اســالمی 
نشــان می دهد که دیــن مظهر کامل 
یــک دموکراســی همه جانبه اســت و 
برگــزاری ۳۷ انتخابــات در طول ۴۱ 
نظام  بی نظیر  اهتمام  نشان دهنده  سال 

اسالمی به مردم ساالری است. 
رهبر انقالب اســالمی با دعوت همگان 
به شــناخت دشمن و هوشــیاری در 
مقابــل آن، تأکیــد کردنــد: در مقابل 
فعالیت هــزاران نفر از جبهه دشــمن 
علیه مســائل گوناگون ایران، در جبهه 
ملت ایــران باید میلیون هــا نفر آماده 
دفــاع، ضربه و حملــه متقابل در امور 
تبلیغاتی و انــواع کارهای ممکن برای 

ملت باشند.

رهبر معظم انقالب با تشکر از درخشش ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات:
در مقابل توطئه دشمن برای دفاع هوشیار و آماده حمله باشیم

ضربـت متـقابل

 کرونا باید مانند دیگر کشــورها جدی  گرفته  شود و در هر استان  شعبه ای  از کمیته 
  کشــوری  شامل  متخصص  داخلی، عفونی  و اپیدمیولوژیست  تشکیل  شود تا اقدام های 

 محلی  برای  پیشگیری  ارائه  و مصوبات  آن  توسط  ادارات  اجرا شود.  09150002986
 دولت می گوید سهام عدالت ۲۰۵ هزار تومان، بعد می گوید هر کسی که یک میلیون 
سهام داشته باشد این پول به ایشان تعلق می گیرد آقای دولت چرا توی حساب ما ۱۰۹ 

هزار تومان ریختید؟ ما برگه سهاممان یک میلیونی است. 09110006820
 سالم. ما معلمان نسبت به آزمون رتبه بندی که به صورت ناعادالنه گرفتند معترضیم. 
لطفاً صدایمان را گوش کنید آیا جایگاه معلمی این است که برای گرفتن حق خودش 

مرتب باید آزمون بدهد؟ 09120006443
 مجلــس متدیــن و انقالبی بر شــهدا و امام و امت ملک ســلیمانی مبــارک باد. 

09350009020
 اخــذ رتبه فرهنگیان با شــرکت در یک آزمون غیراســتاندارد، با محتوای حجیم 
و زمان اندک یک اجحاف بزرگ در حق معلم اســت. جلــو این بی عدالتی را بگیرید. 

09150006347
 برخی از اینکه برخالف القائات نتوانســتند مردم را از حضور در انتخابات بازدارند به 
خصوص نتیجه مطلوب را نگرفتند می خواهند بهانه برای ایجاد خوراک برای رسانه های 
نفوذی و غربی پیدا کنند و برای همین امر هم در این اواخر وزارت کشور از بیان نتایج 

انتخابات خودداری کرده. 09170002138
 شــما ای نمایندگان خانه ملت تبریک عرض می کنم ان شــاءاهلل امیدواریم در 
طول این چهار ســال دوره کوتاه کارهای بزرگی انجام دهید به خصوص در رابطه 
بــا وادار کردن دولت در توجه به معیشــت 6۰ میلیون انســان مؤمن نیازمند و 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان آموزش و پرورش و افزایش حقوق مطابق با 
تورم ســاالنه و افزایش یارانه ها تا نفری ۲۰۰ هزار تومان/ اصاًل با دولت مماشات 
نکنید مردم را فدا نکنید از شدت فقر آبروی ما در خطر است قدرت خرید ما صفر 

شده است. 09350007054

پیامدهای راهبردی یک ترور
در علم اســتراتژی وقتی حوادث تاریخی حائز اهمیت راهبردی را مرور می کنیم، به 
نتایج مختلفی دســت می یابیم که یکی از مهم ترین آنان، این اســت که هر رخداد 
دارای اهمیت راهبردی، نتایجی راهبردی را تولید می کند. اگر به دنبال وقوع واقعه ای، 

پیامدهای استراتژیک رخ ندهد، در واقع آن واقعه، هرگز راهبردی نبوده است.
با گذشــت بیش از ۴۰ روز از شهادت سردار شهید سلیمانی و روشن تر شدن اوضاع 
و تحــوالت درونی و بیرونی، می توان دقیق تر به پیامدهای این اقدام خصمانه ایاالت 
متحــده و تأثیرهای آن بر رویکردها و سیاســت های جمهوری اســالمی پرداخت. 
تــرور فرمانده نیروی قدس، به عنوان یکــی از قوی ترین، عمیق ترین و مجرب ترین 
استراتژیست های جمهوری اسالمی، به خودی خود یک اتفاق استراتژیک در تاریخ 
انقالب اســالمی طبقه بندی می شود که طبعاً پیامدهای مختلفی را به همراه داشته 

است و در آینده نیز، خواهد داشت.
۱. پس از ترور ســردار سلیمانی، نخبگان و توده های ایرانی همه حرف از انتقام علیه 
آمریکا زدند. رهبر انقالب در فرمایشات خود به این مقوله اشاره داشتند که اصلی ترین 
وجه انتقام، اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه اســت. ایــن موضع، در رده مواضع 
اعالمی- اعمالی قرار گرفته و آن هم از سوی عالی ترین مقام جمهوری اسالمی بیان 
شده اســت و طبق تجارب متعدد تاریخی، ایشان صحبتی نمی کنند که در نهایت 
عملی نشــود. بنابراین، محوری ترین پیامد شهادت فرمانده نیروی قدس را می توان 
برنامه ریزی و تدوین راهبردها و تکنیک هایی از ســوی ایران دانست که در نهایت و 
در بازه  کوتاه مدت، منتج به افزایش غیرقابل تحمل هزینه های نیروهای آمریکایی در 
منطقه و در بازه میان مدت، تصمیم آن ها به خروج از غرب آسیا – به عنوان یکی از 

اهداف استراتژیک منطقه ای جمهوری اسالمی- شود.
۲. پس از ترور فرمانده نیروی قدس- به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسالمی در 
مقابله نظامی در سطح منطقه علیه ایاالت متحده- ایران رویکرد ضد آمریکایی خود 
را در سطح منطقه شدت خواهد داد و دیگر ضرورتی به حفظ امنیت جان و امکانات 

آن ها نخواهد دید.
۳. شهادت شهید سلیمانی به عنوان فرمانده نیرویی که مأموریت آن، در ورای مرزهای 
ایران تعریف شــده، تمایالت ملی گرایانه و احساســات میهن دوستی را نزد ایرانیان 
گسترش داده است. دو محور ایرانیت و اسالمیت به مثابه دو بال در پرواز جمهوری 

اسالمی به سوی منافع ملی خود تعریف شده است.
۴. در داخل، پس از ترور سردار سلیمانی همبستگی ملی تا حد قابل مالحظه ای میان 
اقشار مختلف مردم افزایش یافت؛ هر چند که واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی تأثیر 

شدیدی در کاهش آن داشت.
۵. دولت آمریکا و نخبگان حاکم بر آن، سردار سلیمانی را تروریست و نیروهای وابسته 
به آن را تروریست خواندند. اتفاق بزرگ همراهی مردم کشورهای منطقه نشان داد که 
این جریان، تا چه اندازه از پشتوانه عظیم اجتماعی برخوردار است. پشتوانه ای که در 

مقاطع مختلفی می تواند به کمک این محور بیاید.
6. شهادت ناجوانمردانه سردار سلیمانی اگر با اغماض بگوییم مردم منطقه را آنچنان 
که باید به سوی ایران متمایل نکرد، اما روحیه ضد آمریکایی در آنان را به طرز قابل 
مالحظه ای افزایش داد. این ظرفیت قابل توجهی در مسیر ارتقای قدرت نرم منطقه ای 

ماست.
۷. سیاســت خارجی جمهوری اسالمی در سطح منطقه پس از این اقدام امنیتی تر 
خواهد شد و به تبع آن، مؤلفه ها و ساختارهای امنیتی- نظامی نقش تقویت شده تری 

خواهند یافت.
۹. نگاه به غرب در ساختمان سیاست خارجی کشور تضعیف شده و این، خود را به 

خصوص در روابط با اروپا و آمریکا نشان خواهد داد.
۱۰. با توجه به وجود زمینه های مشــترک و فــراوان همکاری به خصوص در حوزه 
اقدامات ضد تروریســتی، ایران به طور فزاینده ای به سمت توسعه روابط با شرق به 
خصوص دو کشور روسیه و چین پیش خواهد رفت و این تعامالت، محدود به حیطه 

ضد تروریسم باقی نخواهد ماند.
۱۱. رویکرد چندجانبه گرایی در سیاســت خارجی جمهوری اسالمی تقویت خواهد 

شد و ایران در مسیر منافع مشترک به همراه کشورهای همسو حرکت خواهد کرد.
۱۲. راهبــرد مقاومت فعال منطقه ای در چارچــوب رویکرد منطقه ای ایران به طور 
فزاینده ای تقویت خواهد شد. این رویکرد، پاسخی منطقه ای به راهبرد فشار حداکثری 

توسط تیم ترامپ بوده است.
۱۳. پس از ترور سردار سلیمانی، ما شاهد یک سیاست خارجی تهاجمی مبتنی بر 

عمل گرایی از سوی جمهوری اسالمی ایران خواهیم بود.

 فضای »مجازی« 
و عقوبت »واقعی«

بسیاری برآنند که فضای مجازی همه چیزش 
مجازی است. واردش که می شوند، هر جمله ای 
را که در لحظه به مخیله شان خطور می کند به 
نام هر شاعر، متفکر و آدم سرشناسی که نامش 
را شنیده اند نسبت داده و برای یک کرور آدم 
دیگر می فرستند و بســیاری از آن جماعت 
دریافت کننده هم برای هزاران نفر دیگر ارسال 
می کنند و... کاش این شــیوع دروغ های ریز 
و درشــت در این فضا، تنها به جعل سخنان 
بزرگان ختم می شــد. یکی تاریخ را تحریف 
می کند. یکی آمار انتخاباتی دروغ می فرستد. 
یکی برای چند تا الیک و فالور بیشتر تصاویر 
حریم خصوصی ملت را نشــر می کند. یکی 
ســربرگ فالن اداره، نهاد و وزارتخانه را جعل 
کرده و هر چرندی که برخاسته از عقده های 
فروخفته اش است را در آن می نگارد و در مدت 
چند ثانیه برای کلی آدم می فرستد و به ساعت 
نکشیده مملکت پر می شود از آن خبر جعلی، 

به همین سادگی!
خطرناک ترین آدم ها در فضای مجازی سازندگان 
این شایعه ها و دروغ ها نیستند. بسیاری از آن ها 
می دانند چه می کنند. خیلی هایشان موجودات 
پلیدی هســتند که اصوالً در این ســرزمین 
زندگی نمی کنند. بسیارشــان اصــوالً ایرانی 
نیستند. دشــمنانی هســتند که توان حمله 
مستقیم و به خاک و خون کشیدن این مردم 
را در میدان واقعی ندارند و لذا پشت گوشی ها، 
رایانه ها و اکانت های جعلی پنهان شــده اند و 
تالش می کنند از این راه به هدفشــان برسند! 
روی ســخن من این ها نیســتند. حرف من با 
ساده دالنی است که هر خبر و تصویری که به 
دستشان رسید را به ویژه وقتی به یک موضوع 
داغ روز مرتبط باشــد، بدون کمترین کنترل و 
تحقیق برای صدها تن از دوستان و آشنایان و 

هر گروه و کانالی که بتوانند منتشر می کنند.
برادران و خواهرانم! اینکه شما بدون تخصص و 
مطالعه و تحقیق و بدون اطالع از درست و غلط 
بودن یک متن یا تصویــر یا هر چه در فضای 
مجازی دریافت می کنیــد، آن را برای صد نفر 
دیگر بفرستید و هر چه آن خبر خفن تر، تلخ تر 
و بدتر باشد، احساس غرور کنید، نشان بزرگی 
و فهم و درایت شما نیست. بلکه در اینجا شما 
بازیچه جاعل و سازنده آن خبر دروغ شده اید. 
خدا می داند که فضای مجازی تنها اســمش 
»مجازی« اســت، اما این رفتارها مجازی تلقی 
نمی شوند و نزد خداوند عقوبتی سخت واقعی 
دارند. تا حاال فکــر کرده اید چرا هر اتفاقی که 
در این سرزمین می افتد، یک پیام امیدوارکننده 
در این فضا برای توزیع به دست شما نمی رسد؟ 
چرا همه اخبــار دروغ جهت منفی دارند؟ این 
ســرزمین در این روزها کم دردســر و مشکل 
ندارد. ایــن مردم در این ایام کــم غم و اندوه 
ندارند. نگذارید عده ای با این روش به دســت 
خودتــان روح و روانتــان را رنجورتــر کنند و 
اعصابتان را بیشتر به هم بریزند. با تأسف ما مورد 
یک حمله تمام عیار رسانه ای قرار گرفته ایم و 
تأسفبارتر آنکه مسئوالن، افسران و رؤسای ارشد 
رســانه ای ما خاصه رســانه ملی، درکی از این 
جنگ خطرناک به ویژه در فضای مجازی ندارند 
و همه چیز و خاصه ایــن فضا را به حال خود 
رها کرده اند و تروریست های رسانه ای با استفاده 
از این خأل و هــر روز با انبوه اخبار جعلی ما را 
بمباران می کنند. بیایید خودمان آســتین باال 
بزنیم و به جای وحشت، قاصد امید باشیم برای 

هموطنان رنج دیده مان. ان شاءاهلل.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

دشمنان 
نمی خواهند پدیده 
شرکت مردم به  نام 
دین در پای صندوق 
رأی و در خدمت 
انقالب، به عنوان 
یک واقعیت 
تثبیت شود

بــــــــرش

 سیاست  وزیر کشور با بیان اینکه برای اعالم نهایی مشارکت 
باید طبق قانون عمل کرد، گفت: ۴۲/۵۷ درصد میزان مشارکت 

در انتخابات بوده است.
عالوه بر این نتایج نهایی آرای انتخاباتی ۳۰ منتخب تهران در 
انتخابات مجلس یازدهم اعالم شــد. در بین نمایندگان تهران، 
محمدباقر قالیبــاف با یک میلیون و ۲6۵ هــزار و ۲8۷ رأی 
بیشترین و عزت اهلل اکبری تاالرپشتی با 6۴۲ هزار و ۲۱۴ رأی، 

کمترین رأی را دارند که وارد بهارستان خواهند شد.

 زنان رکوردشکن
از سوی دیگر براساس اعالم ستاد انتخابات کشور تاکنون ۱۷ زن 
به مجلس یازدهم راه پیدا کرده اند و یک زن نیز برای حضور در 
مجلس به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کرده است. به گزارش 
ایسنا بر این اساس در مرحله اول انتخابات مجلس زنان رکورد 
۱۷ کرسی مجلس دهم را در مجلس یازدهم نیز حفظ کرده اند 
و در صورت پیروزی یک زن دیگر در مرحله دوم رکورد حضور 
زنان در مجلس شکسته می شود. همچنین عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشــور روز گذشــته با حضور در ستاد انتخابات 
کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با لطف خداوند متعال، 
هماهنگی های بسیار خوب و تالش تمامی دستگاه های مسئول 
در برگزاری انتخابات که در بحث تأمین امنیت، نظارت، اجرا و 
پشتیابی بودند، موجب حرکت بزرگ مردمی شد؛ از آن ها تشکر 
و قدردانی می کنم. وی ادامــه داد: امیدوارم خداوند متعال به 
تمامی افرادی که از اردیبهشت ۹8 تاکنون، به تناسب شرایط 
کمک کردند، لطف کند. از آن ها تشــکر می کنم. وزیر کشــور 

گفت: ســتاد را در ۱۰ اردیبهشت سال جاری تشکیل دادیم و 
بیش از یک هزار هیئت اجرایی تشــکیل شد که بسیار مهم و 
زمانبر هســتند. این هیئت ها بسیار کار مهمی دارند و معرفی 
و توافــق نهایی برای چینش آن ها زمانبر اســت. برای انتخاب 
نهایی بارها میان هیئت اجرایی و نظارت تعامل صورت گرفت. 
رحمانی فضلی افزود: بحث آموزش به صورت مستقیم اجرا شد 
و حدود ۵۰۰ هزار نفر مــورد آموزش قرار گرفتند. وی عنوان 
کرد: در مرحله نام نویسی حدود ۱6 هزار نفر ثبت نام کردند که 
حدود ۵هزار و ۵۰۰ نفر رقابت را داشــتیم که در خبرگان هم 
رقابت میان ۲۵ نفر بود. وزیر کشور اضافه کرد: حدود ۳هزار نفر 
دست اندرکار انتخابات بودند. با تعامل و همکاری با ثبت احوال و 
مرکز آمار حدود ۵۷ میلیون واجد شرایط رأی دهی اعالم شدند 
کــه این افراد در داخل زندگی می کنند. در این زمینه بهترین 
آمار، متعلق به مرکز آمار بود. حدود ۳میلیون رأی اولی بود که 

عدد خوبی بود. 

 برای اعالم نهایی مشارکت باید بر اساس قانون عمل کرد
وی تأکید کرد: برخی افراد و رسانه ها مسائلی را مطرح کردند و 
گفتند که وزارت کشور چرا با اینکه از صبح میزان مشارکت را 
داشت، اعالم نکرد. برای اعالم نهایی باید طبق قانون عمل کرد 
که فرایند آن بر این اســت که شمارش کامل صورت گرفته و 
صورت جلسه ها میان هیئت اجرایی و نظارت تکمیل شده باشد.

رحمانی فضلی افزود: از همین رو باید بررســی ها دقیق انجام 
می گرفت و از همین رو ما محدودیت قانونی برای اعالم داشتیم. 
سیســتم ما ۱۰۰ درصد فعال و حدود ۹۹ درصد متصل بود و 
در برخی حوزه ها به دلیل مشــکالتی ما آمار را نداشتیم و باید 
منتظر عدد نهایی می شــدیم. وی گفت: ۴8 درصد خانم ها و 
۵۲ درصد آقایان بودند که مشارکت ۴۲.۵۷ درصد بوده است. 
شرایطی که انتخابات برگزار شد؛ شرایط سیاسی، اقلیمی، کرونا 
و به طور کلی شــرایطی بود که میزان آرا قابل قبول اســت و 
نشــان می دهد که مردم ما در هر شــرایطی آماده حضور در 
انتخابات هستند. امیدواریم مجلس جدید ما آماده عمل بوده 
و اعتماد عمومی را که بر اساس رأی به آن ها داده شده، به اجرا 
بگذارد. وزیر کشــور تأکید کرد: فرمانداری ها از زمان ابالغ دو 
روز باید شــکایت ها را دریافت، پس از آن هیئت اجرایی هفت 
روز و شورای نگهبان هفت روز برای اعالم نهایی فرصت دارند. 
پس از آن صحت انتخابات تأیید می شود. از رهبری انقالب که 
همیشــه پشتیبان بوده و مردم را دعوت کردند، رئیس جمهور 
که کمک شایانی کردند، رئیس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات 

کشور تشکر می کنم.
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مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

سیاست خارجی

رحمانی فضلی در نشست خبری اعالم کرد

میزان مشارکت در انتخابات: 42/57 درصد

 سیاست/ مینا افرازه  وزیران خارجه کشورهای اتریش 
و هلنــد در روزهای اخیر به ایران ســفر کرده و با مقام های 
کشــورمان دیدار و گفت وگوهایی داشــتند. به باور بسیاری 
از تحلیلگران، ســفر این دو مقام اروپایی در شرایط کنونی، 
تالشــی برای نجات برجام و بازگردانــدن ایران به وضعیت 
پیش از اجرای کاهش تعهدات برجامی است. »استف بالک« 
وزیــر امور خارجه هلند با وزیر امور خارجه کشــورمان روز 
شــنبه دیدار و درباره مهم ترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی همچون برجام، اینستکس، ابعاد ترور سردار شهید 
سلیمانی، شرایط جاری در عراق، افغانستان، یمن و سوریه و 

نیز سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت وگو کردند.
همچنین »الکساندر شالنبرگ« وزیر خارجه اتریش نیز دیروز 
با محمدجواد ظریف دیدار داشت و دور نخست گفت وگوی 
آن ها دربــاره آخرین تحوالت مربوط بــه برجام و تعهدات 

طرف های اروپایی بوده است. 

 وزیر خارجه اتریش؛ حامل پیام مقام های اروپایی 
وزیر خارجــه اتریش به تازگی با وزیــر خارجه آلمان و نیز 
»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار 
داشته و قرار است در سفر خود به ایران حامل پیام مقام های 
اروپایی برای ایران باشــد. از ســوی دیگر با توجه به اینکه 
خبرگــزاری ژاپنی کیودو در خبری اعالم کرد کمیســیون 
مشــترک برجام شامل کشــورهای ایران، فرانسه، انگلیس، 
آلمان، روســیه و چین در تاریخ ۲6 فوریه )هفتم اسفند( در 
وین تشکیل جلســه می دهند، بدین ترتیب به نظر می رسد 
ســفر این دو مقام اروپایی به ایران دربــاره پرونده برجام و 
آخرین تالش اروپایی ها برای متقاعد کردن ایران برای قبول 

خواسته های آنان باشد.
از ســوی دیگر، با توجه به اینکــه »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجــه آمریکا اواخــر بهمن ماه بــا وزیــر خارجه هلند 
رایزنی هایی درباره منافع مشــترک برای مقابله با نفوذ ایران 
داشته است، احتمال می رود سفر وزیر خارجه هلند به ایران 

نیز در راستای همین خواسته آمریکایی ها باشد.
پیش از این سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز درباره اهداف سفر »استف بالک« و »آلکساندر شالنبرگ« 
وزیران امــور خارجه هلند و اتریش به تهــران گفته بود: در 
گفت وگوها با دو وزیر اروپایی، عالوه بر بررسی روابط دوجانبه و 
تبادل نظر در خصوص مهم ترین مسائل بین المللی و منطقه ای، 

انتقاد جمهوری اسالمی ایران نسبت به بی عملی اروپا در قبال 
اجرای تعهدات خود ذیل برجام و انفعال آن ها در برابر تحمیل 

قوانین فراسرزمینی آمریکا مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

 ایفای نقش میانجی این بار توسط اتریش و هلند 
اتریــش و هلند از دیربــاز در معــادالت بین المللی همواره 
سیاســتی بی طرفانه را در ارتباطات خود با دیگر کشورها در 
پیش گرفته اند و حتی اتخاذ نقش سنتی بی طرفی از سوی این 
دولت ها و وجود ذهنیت مثبت به آن ها در عرصه دیپلماتیک 
به فرصتی برای بهره جســتن سایر دولت ها از این ظرفیت در 
راستای میانجیگری یا تبادل پیام تبدیل شده است. در همین 
راســتا، اتحادیه اروپا و نیز دولت آمریکا سعی کرده اند این بار 
نقش میانجی بین ایران و غرب را که تا پیش از این فرانســه 

چنین نقشی را ایفا می کرد به اتریش و هلند بدهند. 
 ،FATF همچنین قرار گرفتن کشــورمان در لیســت سیاه
تحریم تعدادی از مســئوالن ایران توسط آمریکا از یکسو و 
تــردد مقام های اروپایی به ایران برای انتقال پیام از ســوی 
دیگر را می توان در راستای فشــار حداکثری به ایران برای 
قبول خواسته های آمریکا و اروپا در آستانه نشست کمیسیون 
برجام دانســت. چنان که اظهارنظر وزیر امور خارجه اتریش 
نیز این فرضیه را به اثبات می رســاند، وی گفته است: »اگر 
ایران و آمریکا حاضر نباشــند به پای میز مذاکره بیایند، آن 

گاه ما میز مذاکره را به نزد آن ها خواهیم برد«.

 رئیس جمهور: راه گفت وگو با اتحادیه اروپا بسته نیست
با تمام این تفاســیر، در مقابل تحرکات اروپا و آمریکایی ها، 
جمهوری اسالمی ایران مسیر مبتنی بر حرکت در مدار مفاد 

برجام را در پیش گرفته و سعی دارد جدای از اقدام عملی در 
برابر انفعال اروپایی ها به نوعی عملکرد مخالف برجام نداشته 
باشد و بتواند مسیر بازگشت طرف اروپایی به روند برجام را 
باز بگذارد. این موضع را می توان در صحبت های روز شــنبه 
رئیس جمهور با وزیر خارجه هلند مشــاهده کرد. روحانی در 
این دیدار ضمن اشاره به ضرورت گفت وگو بر اساس منطق 
و زبان حقوقی گفت: همه باید تالش کنیم برجام حفظ شود 
و ما در این زمینه راه گفت وگو با اتحادیه اروپا را نبســته ایم. 
متأسفانه اتحادیه اروپا نتوانسته گام مؤثری در راستای روابط 

دوجانبه و اجرای تعهداتش در برجام بردارد.
رئیس جمهــور همچنین در دیدار وزیر خارجه اتریش نیز به 
نوعی این ســخنان را تکرار کرد و گفت: تحریم آمریکا مانند 
کروناست، ترسش بیشتر از واقعیت آن است. توافق هسته ای 
می توانســت پایه خوبی برای اعتمــاد جدید بین ما و غرب 

باشد. بر این باوریم که هنوز می توان برجام را نگه داشت.

 ضرورت حفظ گارد بسته ایران در قبال اروپا 
گرچه بــه گفته رئیس جمهــور، جمهوری اســالمی ایران 
راه گفت وگو با اروپایی ها را مســدود نکرده اســت اما تأکید 
مقام های دیپلماتیک کشــورمان بر احقــاق منافع خود در 
برجام به نوعی با سیاســت هایی که اروپــا در پیش گرفته 
تعارض دارد و ایران بایــد بتواند ضمن حرکت رو به جلوی 
خــود از مجرای برجام موضع قاطعی نیــز در برابر دور تازه 
تحرکات اروپایی ها داشــته باشــد. در همین ارتباط حنیف 
غفاری؛ کارشناس مسائل اروپا نیز در گفت وگویی با یکی از 
رسانه ها معتقد است که اروپا یکی از اجزای اصلی پازلی بوده 
که ایاالت متحده آمریکا در تقابل با ایران طراحی کرده است. 
همپوشــانی بازی اســتراتژیک آمریکا و اروپا در قبال برجام 

مسئله ای نیست که بتوان از آن غافل شد.
او افزوده اســت: اروپا باید این را بپذیرد که مطابق واقعیاتی 
کــه پس از خروج ایاالت متحده از برجام شــاهد آن بودیم، 
تروئیکای اروپایی بازیگران مستقل و منصفی در قبال توافق 
هسته  ای محسوب نمی شوند. دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــورمان نباید فریب ادعاهــای بازیگران اروپایی 
مبنــی بر اینکه هدف آن ها از ســفر به ایــران حفظ توافق 
هسته ای یا ایجاد ثبات در منطقه است را باور کنند و عالوه 
بر این گارد بســته جمهوری اسالمی ایران در قبال اتحادیه 

اروپا همچنان باید حفظ شود.

دیپلماسی اروپایی برای تنفس مصنوعی به برجام
اهداف دور تازه سفر چشم آبی ها به ایران چیست؟ 

گزارش خبری
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یادداشت

 سجاد علیزاده

 علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت:  دولت؛ کاظم 
خاوازی را بــه عنوان وزیر پیشــنهادی جهاد 
کشاورزی برای کســب رأی اعتماد به مجلس 
معرفــی کرد. وی افزود: کاظــم خاوازی پیش 
از این معاون وزیر کشــاورزی و رئیس سازمان 
تحقیق ، آموزش و ترویج کشــاورزی بوده است 
که توســط دولت به عنوان وزیر پیشنهادی به 

مجلس معرفی شد.

 بهــروز نعمتی، عضو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه »درخواستی برای 
تعطیلی جلســات مجلس به دلیل شیوع کرونا 
وجود نداشــته« گفت: جلسات مجلس تعطیل 

نخواهد شد.

 حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی 
مقدم درباره آنچه قرار گرفتن ایران در لیســت 
ســیاه FATF خوانده می شــود، گفت: تعبیر 
»لیست سیاه« اثر بسیار بدی روی افکار عمومی 
جامعه ما دارد و کســانی که این اصطالح را به 
کار می برند بــا روان جامعه بازی می کنند. چرا 
باید روان پریشی برای ملت ایران به وجود آورند؟ 
این اشــتباه بزرگی اســت. زیرا موکداً می گویم 
در FATF اصطالحــی به نام لیســت ســیاه 
وجود ندارد. در این برهه ما مجدداً وارد لیســت 
کشــورهای غیرهمکار با FATF شدیم. البته 
آنچه تصویب شــده مجدداً فرجه ای برای ایران 
باقی گذاشته که هر وقت دو کنوانسیون پالرمو 
و CFT را تصویب کرد، دوباره امکان ورودش به 

لیست کشورهای همکار وجود دارد.

بدون تیتر

انتخابات 1400 نیز از آِن اصول گرایان می شود
فارس: مهدی آیتی در واکنش به پیروزی لیســت وحدت در انتخابات مجلس در 
حوزه انتخابیه تهران گفت: این تازه اول راه اســت و احتماالً اصول گرایان انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ را نیز از آن خود می کنند. این فعال سیاسی اصالح طلب 
خاطرنشــان کرد: من همواره این مطلب را گفته ام که بــرد و باخت در جناح های 
سیاســی ایران حرکت زیگزاگی و سینوســی دارد، یعنی به طور طبیعی یک دوره 

اصول گرایان و یک دوره نیز اصالح طلبان برنده انتخابات می شوند.

چرا مشارکت کم بود؟
حجت االسالم والمسلمین مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی در 
سرمقاله این روزنامه با عنوان »هشدار بزرگ« با بیان اینکه مشارکت در انتخابات اندکی 
بیش از ۴۰ درصد بود در حالی که هیچ گاه به زیر ۵۰ درصد نرســیده بود، نوشــت: 
بی اعتنایی به پایین آمدن میزان مشارکت مردم در این انتخابات را نباید یک راهکار 
برای عبور بی خطر از کنار این هشدار و به فراموشی سپردن آن دانست. اگر گوش های 
مسئوالن زنگ خطرها را نشنوند، خطر برطرف نمی شود. توسل به توجیهات غیرموجه 
نیز بی فایده است. کاهش مشارکت مردم در انتخابات را نباید به گردن دیگران انداخت.

کنایه به عدم اعالم میزان مشارکت در انتخابات
سیاست: ســیدعزت اهلل ضرغامی در توییتی با هشتگ مشارکت و ویروس نوشت: 
الکترونیکی کردن کل انتخابات پیشکش! الاقل رقم نهایی مشارکت که بالفاصله بعد 
از پایان رأی گیری، از طریق تعداد تعرفه های مصرف شده قابل تشخیص است را اعالم 
کنید. ظاهراً ویروس اطالع رسانی، از سقوط هواپیما به نتیجه انتخابات هم سرایت 

کرده است. تغذیه افکار عمومی را به دیگران واگذار نکنیم.



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

قدیمی ترین اسناد تعلیم و تربیت گنجینه رضوی رونمایی می شود  آستان: معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس گفت: همزمان با روز امور 
تربیتی و تربیت اسالمی، چهل و ششمین برنامه سه شنبه های فرهنگی فردا با رونمایی قدیمی ترین اسناد تعلیم و تربیت موجود در گنجینه رضوی برگزار می شود.مهدی قیصری نیک افزود: در مرکز اسناد و مطبوعات 

گنجینه رضوی 13 میلیون برگ سند تاریخی نگهداری می شود که افزون بر 7هزار برگ سند آن درباره مکتب خانه ها و مدارسه علمیه و مراکز آموزشی از دوره صفویه تا پایان دوره پهلوی است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تولیت آستان قدس رضوی در تماس تلفنی 
با وزیر بهداشت:

 حفظ سالمت زائران 
اولویت اصلی آستان قدس است 

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی 
ضمن اعالم آمادگی کامل این نهاد برای 
همکاری با وزارت بهداشــت، خواستار 
اهتمام جدی این وزارتخانه به مســئله 
ســالمت زائران و مجاوران بارگاه منور 

رضوی شد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

در تماس تلفنی با وزیر بهداشــت، ضمن دریافت آخرین گزارش ها و اطالعات 
در خصوص ویروس کرونا، تأکید کرد: حفظ ســالمت زائران بارگاه منور رضوی 
اولویت نخست آستان قدس است و بر این اساس آمادگی داریم به منظور اتخاذ 
تدابیر الزم و اقدام های پیشگیرانه، بنا بر سیاست های وزارت بهداشت عمل کنیم.

وی تصریح کرد: آستان قدس در راستای حفظ سالمت زائران موظف به همکاری 
با وزارت بهداشــت است و از مسئوالن حوزه سالمت کشــور انتظار می رود به 

سالمت زائران و مجاوران اهتمام جدی داشته باشند.
دکتر سعید نمکی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این گفت وگوی 
تلفنی ضمن قدردانی از اقدام ها و همکاری های آســتان قدس با دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، بر آمادگی بیش از پیش این وزارتخانه با آستان قدس در راستای 

حفظ سالمت زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی تأکید کرد.
شایان ذکر است، آستان قدس رضوی از ابتدای بهمن ماه سال جاری اقدام های 
پیشــگیرانه خود را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حفظ سالمت 

زائران، کارکنان، خدمه و خادمیاران این مضجع شریف به عمل آورده است.

 جشن میالد امام محمدباقر)ع(
در حرم مطهر رضوی

آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قــدس رضــوی گفت: جشــن میالد 
پنجمین اختر تابناک آسمان والیت و 
امامت، حضرت امــام محمدباقر)ع( در 

حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
حجت االســالم والمســلمین حسین 
شریعتی نژاد گفت: این مراسم با حضور 

عموم زائرانی که در این ایام به حرم مطهر حضرت رضا)ع( مشرف می شوند، در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

وی افزود: مراسم شب میالد امام محمدباقر)ع( در تاریخ 5 اسفند از ساعت 18:30 
تا 20:30 با ســخنرانی حجت االسالم و المسلمین حبیب اهلل فرحزاد و با موضوع 

سیره تربیتی امام محمدباقر)ع( برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی اظهار کرد: ویژه برنامه روز میالد 
پنجمین امام معصوم نیز روز سه شنبه پیش از نماز ظهر و عصر از ساعت 10 تا 
12 برای عموم زائران برگزار می شود و حجت االسالم و المسلمین محمدحسین 

تقی زاده در این برنامه سخنرانی می کند.
وی تصریح کرد: در ادامه این مراســم آقایان ســیدمهدی میرداماد، خالق پور،  
هــادی الهی و امیر عارف از مداحان و ذاکران اهل  بیت)ع( به مدیحه ســرایی و 

مولودی خوانی خواهند پرداخت.
شریعتی نژاد خاطرنشــان کرد: در شب و روز میالد امام باقر)ع( برای بانوان ویژه 

برنامه جشن در رواق حضرت زهرا)س( برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی:
ششمین دوره مربیگری جلسات سنتی قرآن کریم 

برگزار شد
آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضــوی گفت: ششــمین دوره 
مربیگری جلسات ســنتی قرآن کریم 
با همــکاری مرکز امور بانوان و خانواده 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
حجت االسالم سیدمسعود میریان گفت: 
ششمین دوره مربیگری جلسات سنتی 

قرآن کریم با همکاری مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی صبح روز 
گذشته در اردوگاه باغ خاتون مشهد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این دوره بیش از 500 نفر از فعاالن برگزاری جلســات سنتی 
قرآن کریم حضور داشتند و از مباحث آموزشی و برنامه های فرهنگی ارائه  شده 

بهره مند شدند.
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی افزود: برای توسعه و ارتقای کیفی 
جلسات سنتی قرآن کریم در سراسر کشور برنامه ریزی  شده است که در آینده 

اطالع رسانی می شود.

سرپرست این پژوهشکده خبر داد 
 جذب هیئت علمی در پژوهشکده 

علوم اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی
آستان: سرپرست پژوهشکده علــوم اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی از جذب هیئت علمی توسط این پژوهشکده خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی مردانی گلستانی، سرپرست پژوهشکده علوم 
اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در گفت وگو با خبرنگار 
آستان نیوز؛ در خصوص جذب هیئت علمی پژوهشی از طریق سامانه علمی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: نخستین فراخوان این پژوهشکده در شهریور 
سال 97، دومین فراخوان در بهمن سال گذشته و سومین و چهارمین فراخوان 

نیز در شهریور و بهمن سال جاری اعالم شده است.
وی با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساالنه در دو بازه زمانی شهریور 
و بهمن ماه از مراکز علمی و پژوهشی درخواست جذب هیئت علمی دارد، گفت: 
بنیاد پژوهش های اســالمی نیز با دریافت مجوزهایی این امکان را یافته است تا 

نسبت به جذب هیئت علمی اقدام کند.
مردانی گلستانی در ادامه تصریح کرد: این فراخوان در مقایسه با سایر فراخوان های 
گذشته از نظر کمیت و کیفیت تفاوت دارد؛ نخست اینکه ظرفیت پذیرش از 3 
نفر بــه 9 نفر افزایش یافته و حوزه ها و موضوعات نیز در این فراخوان توســعه 

چشمگیری یافته است.
سرپرست پژوهشکده علوم اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی، رشته های قرآن و 
حدیث، فقه و حقوق اسالمی، الهیات و معارف اسالمی، سیاست گذاری فرهنگی، 
اخالق و آشــنایی با منابع اسالمی، فلسفه و کالم اسالمی، عرفان و ادیان، علوم 
سیاسی، علوم اجتماعی و... را از جمله رشته های مورد پذیرش در هیئت علمی 

این پژوهشکده برشمرد.
مردانی گلستانی همچنین در ادامه به شرایط جذب هیئت علمی در پژوهشکده 
اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی اشــاره کرد و گفت: حداقل مدرک دکترای 
تخصصی و یا سطح چهار حوزه، برخورداری از مطالعات عمیق اسالمی، دارا بودن 
حداکثر 40 ســال ســن، ارائه کارت پایان خدمت و حضور تمام وقت در مشهد 
مقدس از شروط عمومی پژوهشــکده است و برای هر رشته شروط اختصاصی 
تعیین شــده که الزم اســت متقاضیان در زمان انتخاب هر رشته به این شروط 

توجه کنند.
وی همچنین افزود: اولویت ما برای پذیرش افراد، توانایی در مدیریت پروژه است؛ 
در واقع افراد باید عالوه بر انجام تحقیق، توانایی مدیریت طرح های پژوهشــی از 

طریق برون سپاری را نیز داشته باشند.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به چشم انداز فعالیت های پژوهشکده علوم 
اسالمی اشاره کرد و گفت: چشم انداز این پژوهشکده مرجعیت علمی با تأکید بر 
فرهنگ و سیره رضوی است و همچنین در نظر داریم علوم اسالمی را با محوریت 

موضوعات رضوی و سیره و فرهنگ امام رضا)ع( پیش ببریم.
وی خاطرنشــان کرد: پژوهشکده علوم اســالمی در حال حاضر دارای سه گروه 
پژوهشــی شامل علوم و فقه جعفری، فرهنگ، ادب و تمدن اسالمی و ترجمه و 

تصحیح متون اسالمی است.

 آستان زنان در ادوار تاریخی مختلف به 
عنوان نیمی از جمعیت فعال در عرصه های 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  متعدد 
سیاسی حضور مؤثر داشته اند. در جامعه 
ما یکی از عرصه هایی که زنان نقش بسیار 
مهم و کلیدی در آن داشته و دارند، عرصه 

وقف است.
در این میان، کم نیســت تعــداد بانوانی 
که نامشــان در فهرست بلندباالی واقفان 
آستان قدس رضوی ثبت شده است. زنان 
و مادرانــی که نه تنهــا در وقف هایی که 
مردان داشتند، اثرگذار بودند بلکه از مال و 
دارایی های خود هم در مسیر ارائه خدمات 
به زائران و توســعه صحن و سرای رضوی 
گذشتند. این بانوان با قلبی ماالمال از ارادت 
به امام خوبی ها و ایثار و از خود گذشتگی 
در این مسیر وارد شدند. به مناسبت سالروز 
میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، 
با بعضی از واقفه های آستان قدس رضوی 
در سال های اخیر و نگاه آنان به سنت وقف، 

نذر و اهدا آشنا می شویم.

 واقفه هایی از اقصی نقاط کشور
بررسی اسناد و وقف نامه های متعدد بارگاه 
ملکوتــی امام رضا)ع( نشــان می دهد که 
مرحوم بیگم آغاخانم ذوالقدر، قدیمی ترین 
واقفه این آستان ملکوتی است که تمامی 
موضع سلیمان آباد قزوین را در سال 997 
هجری قمری بر حرم مطهر رضوی وقف 
کــرد. پس از این بانو، زنــان دوراندیش و 
نیکــوکار در ادوار مختلف و با انگیزه های 
گوناگون در امر وقف و اهدا، همپای مردان، 
پرتالش و بلندهمت ظاهر شدند. این بانوان 
بخشــی یا تمامی اموال خود مانند زمین، 
مغازه، منزل و آپارتمان را بر آستان قدس 
رضوی وقف کردنــد و یا با اهدای مبالغی 
نقدی در وقف های مشــارکتی این آستان 
مقدس همچون پروژه زائرســرای رضوی 
ســهیم شــدند. عواید و درآمد حاصل از 
این موقوفــات هم با توجه بــه نیت این 
بانوان واقف در 26 سرفصل کلی که برای 
مصارف موقوفات در آستان قدس رضوی 
تعریف شــده مانند زائران، مهمانســرا و 
اطعام، دارالشفاء و بیمارستان های وابسته، 
روشنایی، ســوگواری و روضه خوانی، امور 
فرهنگی و... صرف شــده است. این بانوان 
اهل جای جای این سرزمین پهناور بودند 
چنان کــه می توان به شــهرهای تهران، 
مشهد، شوشتر، گرگان، ایرانشهر، سمنان، 
بابلسر، ایالم، اصفهان، شهرکرد، سیرجان 

و... اشاره کرد. 

 الگویی برای فرزندان
مادران ایران زمین در ترویج ســنت وقف 
در خانواده و آشــنایی فرزندان خود با راه 
و رســم نیکوکاری نقش اثرگذاری داشته 
و دارند. بانو اســدی جاجائــی؛ فرهنگی 
بازنشسته اهل نجف آباد اصفهان، از جمله 
این مادران اســت. او بیان می کند: »وقتی 

بازنشسته شدم، پاداش پایان خدمتم را به 
نیت امام رضا)ع( کنار گذاشــتم. در ابتدا 
بیش از نصف مبلغ پاداش را به نام خودم 
در سال 1395 به آستان قدس رضوی اهدا 
کردم. مدتی بعد به دلیل وقف این سپرده 
نقدی، این مجموعه بزرگ موقوفاتی برای 
حضــور در همایش واقفــان حرم مطهر 
رضوی در مشهد دعوتم کرد که به همراه 
دو دخترم در آن شــرکت کردم. در طول 
برگــزاری همایش، دخترهایم تحت تأثیر 
دل  بزرگــی واقفان این آســتان مقدس 
قرار گرفتند و گفتنــد ما هم می خواهیم 
در زمره این واقفان باشــیم. من هم بخش 
دیگری از پاداشم را به نام فرزندانم نرگس، 
فاطمه و سعید اسماعیلی در قالب سپرده 
 نقدی در ســال 1396 بر بارگاه ملکوتی 
امام هشتم)ع( وقف کردم«. البته این مادر 
فرهنگی، قســمتی از پاداشش را خودش 
مستقیم برای تشــرف افراد کم برخوردار 
و زیارت اولی اصفهان به مشــهد مقدس 
هزینه کرده است. اسدی جاجائی می افزاید: 
»پــس از این وقف، برکات آن را از نزدیک 
دیدم و عنایت امام رضا)ع( به حدی نصیبم 
شــده است که پاداش خدمتم در برابر آن 

قطره ای بیش نیست«. 

 پس اندازی برای آخرت
خیراندیشــان، همیشــه وقف را صدقه 
جاریه و دفترچه پس اندازی برای آخرت 
خود می دانند. کلثوم سیستانی مادر 55 
ســاله اهل ســمنان هم با این نگاه قدم 
در مســیر وقف گذاشت. او سال گذشته 
یک واحــد آپارتمان را بــر حرم مطهر 
امام هشتم)ع( وقف کرد. بانو سیستانی 
می گوید: »ســال 1396 بــود که هوای 
زیارت کرده بودم. در آن زمان بیمار هم 
بودم، اما پزشــکان نتوانسته بودند علت 
آن را تشــخیص دهند. وقتی به مشهد 
رسیدم حالم وخیم شد تا جایی که فکر 

می کردم همان شــب می میرم. با وجود 
این از همسرم خواستم ابتدا مرا به حرم 
مطهر ببرد سپس به بیمارستان منتقل 
شــدم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم. 
به ســرطان روده بزرگ مبتال بودم، اما 
امام رضا)ع( عنایت کردند و پس از انجام 
مراحل درمان مثل شــیمی درمانی حالم 
بهتر شد«. او پیش از جریان بیماری اش 
در فکر وقف آپارتمانش در ســمنان بود. 
این واقفه ادامــه می دهد: »زمانی که به 
شهرم برگشــتم، با خودم فکر کردم من 
که می خواهم این آپارتمان را وقف کنم، 
پس چه بهتر آن را به حرم مطهر رضوی 
تقدیم کنم. البته تا زمانی که زنده هستم 
از منافع آن استفاده می کنم، پس از آن، 
تولیت ایــن موقوفه برای مصارف عام به 

آستان قدس رضوی واگذار می شود«.

 یک آرزوی مادرانه
بانــوان بســیاری هم پس از رســیدن به 
حاجــات خود قدم در مســیر وقف و نذر 
گذاشــته اند و بخشــی از اموال خود را به 
صحن و سرای رضوی تقدیم کردند. مدینه 
رفیعی، بانوی ساکن شهر دهدشت استان 
کهگیلویه و بویراحمد، یکی از این ناذران 
اســت. او می گوید: »من و همسرم آرزوی 
داشــتن کودکی را داشــتیم، اما مراجعه 
مداوم به پزشــکان و راه هــای درمانی که 
انجام داده بودیم، نتیجه ای در بر نداشت. 
ســرانجام قرار شــد برای درمان به تهران 
برویم، اما ابتدا راهی مشهد مقدس شدیم 
تا دلمان را در حرم مطهر رضوی به عنایت 
امام خوبی ها بسپاریم. خدا را شاکریم که 
لطف آقا علی بن موسی الرضا)ع( در سال 
1395 نصیبمان شــد و صاحب دو پسر 
شدیم که نامشان را رضا و علی گذاشتیم«. 
او در ســال 1397، پس از آنکه فرزندانش 
کمی بزرگ تر شدند بار دیگر به حرم مطهر 
رضوی مشــرف شد و با مراجعه به یکی از 

دفاتر نذورات این آســتان مقدس، مبلغی 
وجــه نقد را برای مصــارف زیارت اولی ها 
و محرومان اهدا کــرد. این مادر فرهنگی 
خاطرنشان می کند: »وقتی دلتان را به اهل 
عصمت و طهارت)ع( می سپارید، حداقل 
هدیــه ای که با یاد و ذکر نام آنان یا زیارت 
حرمشان نصیبتان می شود، آرامش  خاطر 

است«. 

 حافظان تاریخ و فرهنگ
کتابخانه هــا و موزه های آســتان قدس 
رضــوی مملو از آثــار فرهنگی، تاریخی 
و هنری اســت کــه به پشــتوانه وقف، 

اهــدا در ســالیان  و  نذر 
شــده  گردآوری  مختلف 
اســت. در این بین، بانوان 
هــم  فرهنگ دوســت 
در  ارزشــمندی  قدم های 
راســتای حفــظ تاریخ و 
تمدن کشــور برداشته اند. 
ملک  عزت الملــک  بانــو 
حسین  حاج  بزرگ  دختر 
آقا ملک بنیان گذار و واقف 
کتابخانه و موزه ملی ملک 
از جمله این افراد اســت. 
از آثار اهدایی  مجموعه ای 

ایــن بانــو همچون نســخه های خطی، 
تابلوهاي نقاشــي قاجــاري و آثار الکي 
در یکــی از تاالرهای مــوزه ملی ملک 
در تهــران در معرض دیــد عالقه مندان 
قرار دارد. آثار تاریخی ارزشــمندی هم 
توسط نسرین و ایران دست غیب بهشتی 
دو خواهر فرهنگ دوســت بــه این موزه 
پایتخت اهدا شده است. البته گاهی هم 
بانوان هنرمند آثارشان را به این موزه ها 
اهدا کرده اند چنان که تابلوی نگارگری 
»حدیث سلســله الذهب« توسط زهره 
مهانی منش هنرمند مشــهدی به موزه 

حرم مطهر رضوی اهدا شده است.

پس از این وقف، 
برکات آن را از 
نزدیک دیدم و 

عنایت امام رضا)ع( 
به حدی نصیبم 

شده است که 
پاداش خدمتم در 
برابر آن قطره ای 

بیش نیست

بــــــــرش

پای صحبت شماری از بانوان فعال در حوزه های وقف، نذر و اهدا در آستان قدس رضوی
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 از راه اندازی کفشداری های خودخدمتی 
با کلیدهای مغناطیسی ممنونیم. کار زائران 

را راحت کرده اید. 
09150000166

 ســالم. ورودی یا محل بازرسی زائران 
نظافت مناسبی ندارد. 

09150008349

 حضور خانم های بدحجاب در قســمت 
ورودی های حرم مطهر زیاد است. لطفاً تذکر 

دهند.
09210001447

همکاری دانشکده زن و خانواده 
با دفتر نمایندگی آستان قدس 

رضوی در استان قم
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان قم و رئیس دانشکده زن 
و خانواده دانشــگاه ادیان و مذاهب اسالمی 
با هدف برگزاری دوره های علمی و مهارتی 
حوزه زن و خانواده برای خادمیاران رضوی 
دیدار کردند.در دیدار مدیر دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان قم با رئیس 
و معاونان دانشــکده زن و خانواده دانشگاه 
ادیان و مذاهب اســالمی، ظرفیت های دو 
مجموعه برای همکاری بررســی شد و بر 
ضرورت همکاری در برگزاری نشست های 
مشترک علمی، دوره های علمی و مهارتی 
حــوزه زن و خانواده و برگــزاری دوره های 
مختلف آموزشــی برای خادمیاران رضوی 

تأکید کردند.

 دیدار خادمان رضوی 
با خانواده  شهدای حادثه 

هواپیما در شیراز 
آســتان: به مناســبت گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای سانحه ســقوط هواپیمای 
اوکراینــی، جمعی از خادمــان بارگاه منور 
رضوی برای ابراز همدردی با خانواده شهید 
اژدری در شیراز دیدار کردند.جابر مهدیار؛ 
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در استان فارس گفت: به مناسبت چهلمین 
روز شــهدای ســانحه هواپیمای اوکراینی، 
جمعــی از خادمان بــارگاه منور رضوی به 
همراه مسئوالن اســتان فارس به نیابت از 
تولیت آستان قدس رضوی با خانواده  شهید 
اژدری دیدار کردند.وی افزود: این مراســم 
که در فضایی معنوی همراه با پرچم مقدس 
حرم حضرت علی بن موســی الرضا)ع( در 
منــزل شــهیده »غنیمــت اژدری« انجام 
گرفت، ضمن عرض تســلیت به پدر و مادر 
بزرگوار این شــهید گرانقدر با اهدای هدایا 
و تقدیم پرچم منور آســتان مقدس رضوی 

از خانواده این شهید تجلیل به عمل آمد.
در ادامه این مراسم مجتبی شادلو؛ مسئول 
گروه بازرسی خدام حرم رضوی نیز ضمن 
اهدای تحیــات تولیت حرم مطهر حضرت 
ثامن الحجــج)ع( از ایــن خانــواده بــرای 
 حضور در مراســم غبارروبی مضجع شریف 
امام هشــتم)ع( به مشهد مقدس دعوت به 

عمل آورد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در ادامه سلسله 
برنامه های زنگ کتــاب، 60 برنامه را در ماه بهمن در مدارس 

سطح شهر مشهد برگزار کرد.
کتابداران کتابخانه های آســتان قدس رضوی در سطح مشهد 
و شهرســتان ها در راستای ترویج فرهنگ مطالعه بین اقشار و 

گروه های ســنی مختلف با حضور در مدارس و مراکز علمی، 
فرهنگی و اجتماعی بــه برگزاری زنگ کتاب و خوانش متون 

معتبر میان مخاطبان خود اقدام کردند.
این 60 برنامه بیش از 2 هزار مخاطب از کودک تا بزرگســال 
را زیر پوشــش قرار داد و در آن افــزون بر 100 عنوان کتاب 

متناسب با سن مخاطبان با موضوعاتی همچون شهادت حضرت 
زهرا)س(، امام خمینی)ره( و بازگشت ایشان، پیروزی انقالب 
اسالمی، گرامیداشت حضرت ام البنین)س( و تکریم مادران و 
همسران شهدا، والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر و موضوع 
کارآفرینــی و اقتصاد مقاومتی معرفی و برای میهمانان برنامه 
زنگ کتاب برگزار شد.در مشهد نیز مراکزی همچون دبستان 
شهدای پشم بافی، دبستان دخترانه شهید حداد تهرانی، مرکز 
نگهداری دختران آفتاب، کتابخانه ناظر و مرکز مؤسسی وابسته 
به گلستان امام علی)ع( از جمله مراکزی بودند که میزبان برنامه 

زنگ کتاب شدند.

60 »زنگ کتاب« در یک ماه 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در مدارس سطح مشهد اجرا کرده است

گزارش خبری

خبر

 بهره مندی بیش از 300 زائر 
از آموزش های هنری آستان قدس رضوی

آســتان: رئیس اداره علوم 
قرآنی آســتان قدس رضوی 
از بهره مندی بیــش از 300 
آموزشی  از دوره های  هنرجو 
هنری واحــد هنرهای قرآنی 
حرم مطهر رضوی در ســه 

 ماهه آخر سال خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع گفت: در سه ماهه آخر سال و برای 
ترم زمســتان واحد هنرهای قرآنی 308 نفر از عالقه مندان به رشــته های 

مختلف هنری ثبت نام و شرکت کرده اند.
وی با بیان اینکه واحد هنرهای قرآنی شــامل چهار بخش خوشنویســی، 
نقاشــی، تذهیب و معرق است، اظهار کرد: در ترم زمستان این واحد تعداد 
195 نفر در رشته خوشنویسی، 68 نفر در رشته نقاشی، 30 نفر در رشته 

تذهیب و 15 نفر در رشته معرق ثبت نام کرده اند.
شجاع افزود: واحد هنرهای قرآنی با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ و هنر 
دینی و به منظور شکوفایی استعدادهای هنری در قالب برپایی کارگاه های 
خوشنویسی، معرق، نقاشی و تذهیب به زائران حضرت رضا)ع( ارائه خدمت 

می کند.
وی یادآور شد: زائران عالقه مند به شــرکت در کارگاه های آموزشی واحد 
هنرهای قرآنی می توانند همه روزه در دو شــیفت صبح )ویژه خواهران( و 
بعدازظهر)ویژه برادران( از آموزش ها و خدمات این واحد واقع در اتاق شماره 

2 دارالقرآن الکریم بهره مند شوند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ام��ور�تهی��ه�مواد�اولی��ه�و�طبخ�و�

توزی��ع�غذای�معاونت�دانش��جویی�و�فرهنگی�دانش��گاه�
را�از�طری��ق�انجام�مناقصه�عموم��ی�به�بخش�غیر�دولتی�
واگذار�نماید�.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�به�ش��ماره�
اس��ناد� دریاف��ت� از� �،2098000060000297 فراخ��وان�
مناقص��ه�تا�ارائه�پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�
پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�
دول��ت�)س��تاد(�ب��ه�نش��انی:��www.setadiran.irانج��ام�
خواهد�ش��د�و�الزم�اس��ت�مناقصه��گران�در�صورت�عدم�
عضوی��ت�قبل��ی،�مراح��ل�ثبت�ن��ام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�4.050.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حس��ابداری�معاونت�دانش��جویی�و�فرهنگی�به�نشانی:�
مش��هد-�بل��وار�وکیل�آب��اد�-�انته��ای�خیاب��ان�باهنر�-�

دانشکده�داروسازی�سابق�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/12/5

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/12

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/22
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/24

*�هزینه�درج�آگهی�به�عهده�برنده�مناقصه�می�باشد.
تلفن�تماس�س��امانه�س��تاد�جهت�انجام�مراحل�عضویت�
ن��ام:� ثب��ت�� در�س��امانه�مذک��ور:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
15
13
2

فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزشکی�مشهد�در�نظر�
دارد�امورخدمات�عمومی�بیمارستان�

اکب��ر�را�از�طریق�انجام�مناقص��ه�عمومی�به�بخش�غیر�
دولتی�واگذار�نماید�.�کلی��ه�مراحل�برگزاری�مناقصه�
ب��ه�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000300،�از�دریاف��ت�
اسناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�و�بازگشایی�
پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�
دول��ت�)س��تاد(�ب��ه�نش��انی:��www.setadiran.irانجام�
خواه��د�ش��د�و�الزم�اس��ت�مناقصه��گ��ران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�
و�دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�

در�مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ��2.070.000.000
ریال�ضمانتنامه�بانکی�می�باشد�که�در�مهلت�مقرر�به�
حس��ابداری�بیمارس��تان�مذکور�به�نش��انی�:�مشهد-�

بلوار�شهید�کاوه��تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/12/5

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�سامانه:�پایان�روز�
98/12/12

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/22
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/24

*�هزینه�درج�آگهی�به�عهده�برنده�مناقصه�می�باشد.
تلفن�تماس�سامانه�ستاد�جهت�انجام�مراحل�عضویت�
در�س��امانه�مذک��ور:��02141934و�دفت��ر�ثب��ت��ن��ام:�

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



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

آگهیروزنامـه صبـح ایـران
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r       صفحه 4   دوشنبه 5 اسفند  1398 29 جمادی الثانی 1441 24 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9193

مساحت 6دانگپالک ثبتیمحل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملکردیف 
تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف  )متر مربع (

210سهم مشاع از600سهم یکباب منزل 15759
مسکونی

مشهد-بلواراحمداباد-خیابان ابوذرغفاری29 پالک 
اعیان درسه طبقه زیرزمین،همکف وطبقه اول-29.925.000.000باوضع موجود1936387234500507

32250199نماسنگ-گرمایش پکیج-دارای امتیازات آب ،برق وگاز

37663354طبقه سوم به ارتفاع 4/4مترو11متربالکن2.250.000.000تخلیه6330521/2525/32شمارهمشهد-بازار الماس شرقسرقفلی یکباب مغازه تجاری25290

9.275.600.000باوضع موجود11368283406تربت جام - خیابان دکتر کوثریششدانگ یکباب منزل مسکونی35724
دارای زیر زمین به مساحت تقریبی191متر مربع-

همکف مسکونی به مساحت تقریبی 195 متر مربع و20 
متر پارکینگ

52520120

 3.53دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب 44489
52520120فروش با وضع موجود 823.666.666باوضع موجود131078190130تربت جام - خ میرقوام الدین 16 منزل مسکونی

تربت جام-خیابان اقبال الهوری-میالن اول ششدانگ یکباب منزل مسکونی55503
52523444دارای پیلوت-طبقه اول ودوم7.435.000.000باوضع موجود4775166461352-پالک41

ششدانگ عرصه واعیان مسکونی با 65882
موقعیت تجاری

تربت جام-خیابان امام خمینی-جنب نمایندگی 
72.637.000.000تخلیه31181663300314ایران خودروبنکدار

اعیان شامل زیر زمین وهمکف با اسکلت فلزی-یکباب 
مغازه به مساحت حدود 50متر مربع-با انشعابات برق تک 

فاز ویک انشعاب برق سه فاز -اب وکاز
52520120

دوخواب-دارای نماسنگ-کابینت ام دی اف-وفلزی-4.144.000.000باوضع موجود168016.118سبزوار-خیابان دانشگاه-دانشگاه6پالک 23ششدانگ یک دستگاه آپارتمان75769
44221325دارای انباری و حیاط اختصاصی

35سهم مشاع از68سهم ششدانگ  یکباب 85741
اعیانی طبقه اول وطبقه دوم به مساحت تقریبی206 متر 4.709.558.824باوضع موجود83962401282سبزوار-خیابان شهدای هویزه-هویزه 24 پالک 19منزل مسکونی

44221325مربع-زیر زمین به مساحت 76 متر مربع

سبزوار-خیابان عطا ملک جنوبی-بین عطا ملک ششدانگ یکباب منزل مسکونی 95792
44221325اعیان طبقه همکف وطبقه اول -دارای امتیازات شهری5.600.000.000باوضع موجود1113945275154و13 پالک های 161 و163

8191.87سهم مشاع از 18235 سهم 105929
سهم مشاعی یکباب مرغداری-دارای ساختمان 1.507.014.320باوضع موجود3421518241283کوهسرخ-روستای خضر بیگششدانگ یکباب مرغداری

55824343وامتیازات آب وبرق

37663354کاربری مسکونی-دارای امتیازات آب وبرق وگازوتلفن11.520.000.000باوضع موجود24715292122نیشابور-خیابان ولیعصر12پالک7ششدانگ یکباب منزل مسکونی115770

2,34  دانگ از ششدانگ یک واحد 121948
مرغداری

درگز-جاده پرکند-ضلع غربی -روستای سنگبر-
دارای ساخنمان کارگری ونگهبانی-سالن انبار دان 9.360.000.000باوضع موجود2124284726200مرغداری پاک

46223181و4سوله پرورش-گازوبرق صنعتی وچاه آب

46223181فروش با وضع موجود 500.000.000باوضع موجود.49/11133466درگز-کالته بلوط-خاخیانششدانگ یک قطعه زمین 134040

1.000.000.000باوضع موجود592226145درگز-خیابان امام خمینی-امام خمینی 40 پالک4ششدانگ یکباب منزل مسکونی145811
بصورت همکف در دو واحد مسکونی- اعیان 

حدودتقریبی  145متر مربع-دارای امتیازات آب وبرق 
وگاز

46223181

36580909دارای امتیازات آب برق و گاز ، قدمت حدود 20 سال1.250.000.000باوضع موجود13316802200چناران - سیدآباد - روستای قزلکن - خیابان اصلیششدانگ یکباب منزل مسکونی154788

زیر بنای همکف 156 متر مربع و45,5 متر مربع زیر زمین 2.720.000.000باوضع موجود44931312202گناباد-خیابان معلم15پالک 3ششدانگ یک باب منزل مسکونی165692
57221685انبارمسکونی-دارای امتیارات آب وبرق وگاز

مشخصات ملک:   سرقفلی یکباب پاساژ  درچهارطبقه –بازسازی شده واقع در مشهد -خیابان امام رضا )ع( -امام رضا )ع( 5-دست چپ پاساژ ماهروئی –
عرصه واعیان ملک موقوفه دارای پالک ثبتی شماره 5791 اصلی بخش دو مشهد با حدود 185 متر مربع مساحت.

ساختمان مورد نظر دارای دو آسانسور، دارای اسکلت نیمه فلزی ، نما سنگ –فاقد پارکینگ                                       مبلغ پایه ملک مذکور: 209,000,000,000 ریال-)دویست ونه میلیارد ریال(
17

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد خاتم پارسیان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15578 و شناسه ملی 10380312040    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: - آقای علی الهی-به شماره ملی5228902554 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای امیرخادم-
به ش��ماره ملی0942314581 به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره - خانم ریحانه الهی-بش��ماره ملی0944997635 به 
س��مت عض��و هیئ��ت مدیره و مدیر عامل ش��رکت برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و

 تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779981(

9ع
81

50
50

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خطیب گستر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24753 و شناسه ملی 10380401872    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محبوب خطیبی با کدفراگیر 
91480053به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- خانم فاطمه رضایی رودمعجنی با ش��ماره ملی 0941486826به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3- آقای مسعودخطیبی با کدفراگیر 30692560به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل ) مسعودخطیبی( 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780003(

9ع
81

50
67

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7465 و شناسه ملی 10380232631    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ 1398,09,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای س��ید ابراهیم وزی��ری 0859217965 به نمایندگی 
از آس��تان ق��دس رضوی شناس��ه ملی 14004342173 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و آقای حمیدرضا منش��ی زاده نائین��ی 0937798010 به 
نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس شناسه ملی 10100185966 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل افشاری 
0888978030 به نمایندگی از موسس��ه س��ازمان اقتصادی رضوی شناس��ه ملی 10380129694 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مبین رجبی 
0945446772 به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود 
اس��المی با امضاء ثابت مدیرعامل و معاونت مالی و اداری ) آقای بابک حس��ین زاده ( و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد و همچنین نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780013(

9ع
81

50
69

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کوه سر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47839 و شناسه ملی 10380643423    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای امیرعلی ایزدی به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره ش��ماره مل��ی :0922779783 -آقای ح��اج جواد ایزدی به س��مت رئیس هیئت مدیره ش��ماره مل��ی: 0934431655 -خانم 
مهری الس��ادات اورعی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ش��ماره ملی: 0933623305- آقای مهدی کشوری آبکوه شماره ملی: 
0943306477 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء و سهامداران( برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 99,1,5 انتخاب شدند - کلیه 
چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780049(

9ع
81

50
98

98
15

12
8 

س /

آگهی تغییرات شرکت آهن و فوالد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24392 و شناسه ملی 10380398299    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,01 بنا به تفویض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,07,01 مبنی بر افزایش س��رمایه با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و گواهی ش��ماره 1828,101 مورخ 1398,10,25 بانک 
صادرات شعبه سناباد مبنی بر واریز مبلغ سی میلیارد ریال به حساب سپرده ،هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی 
دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ سی و پنج میلیارد 

ریال منقسم به سه میلیون و پانصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780052(

9ع
81

50
99

آگهی تغییرات شرکت سیب سبز سالمت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 43711 و شناسه ملی 10380597267    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,22 و نامه ش��ماره 982,128,15827 مورخ 1398,11,01 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی وگردش��گری 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای محمدجواد جاللیان به س��مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیربه ش��ماره ملی 2121325417 _ خانم سوس��ن 
رضائی پژند به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0930664299 _ خانم زهرا جاللیان به س��مت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0923653600 4 
خانم ریحانه جاللیان به س��مت عضو هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0924173076 _ خانم فاطمه جاللیان به س��مت عضو هیئت مدیره به ش��ماره ملی 0016988922 
به س��مت اعضای هیئت مدیره ش��رکت برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند وکلیه اوراق و اس��نادبهادار وتعهدآورش��رکت واوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. -2محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد ، بخش مرکزی ، ش��هر مشهد، محله احمد آباد ، خیابان 

عارف ، خیابان احمدآباد ، پالک 44 ، طبقه اول ، واحد 6کدپستی: تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )780104(

9ع
81
51
04

/ع
98
15
12
2

سند سه برگ سفید موتورسیکلت تکتاز مدل 
1393  رنگ قرمز ش��ماره موتور 00718718 
و شماره شاسی 9303118 به شماره انتظامی 
34336 ایران 772 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوشمند راننده به شماره 2155480 به 
ن��ام رضا نجفی فرزند قهرمان به ش��ماره ملی 
4050593726 مفقود گردیده واز درج اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
98
15
10
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروانه ساختمان تعاونی مسکن فرهنگیان 
چناران به شماره 6904مورخه 76/10/28 
به نام س��ید یحیی افضلی مفقود گردیده 

واز اعتبارساقط گردیده است.

,ع
98
15
12
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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روزنامـه صبـح ایـران

خدمت به خلق برای رضای خدا، از صفات مؤمنان است   آستان نیوز: حجت االسالم کاظم راشد یزدی در سخنانی، خلوص را یکی از نشانه های اهل ایمان عنوان کرد و گفت: آنچه خداوند بین انسان ها و 
به خصوص مؤمنان می پسندد، رابطه ای زالل، شفاف و خالی از هر نوع ناخالصی و نیرنگ است. عیار سنجش ایمان از یک سو صفا و طهارت و از سوی دیگر خیرخواهی است؛ هر اندازه که انسان گرفتار بدخواهی شود، 

برکت از رزق و معیشت او گرفته شده و گرفتار تنگناهای معیشتی می شود. خدمت به خلق برای رضای خدا، از صفات مؤمنان است و اجر چنین فردی استغنا و بی نیازی در نسل و حفظ آبروی اوست.

 انقالب اسالمی از قرآن پژوهی
 امام w سرچشمه گرفته است 

ایکنا: برای نسل جدید که امام)ره( 
و انقــاب را ندیده و با اندیشــه  های 
ایشــان آشــنا نیســت نیاز است که 
اندیشه و سیره ایشــان مطرح شود. 
این نسل بیشتر امام)ره( را به عنوان 
یک چهره سیاســی می شناسند، در 
صورتی که امام یــک چهره علمی و 

عرفانی بوده اســت. بُعد تفســیری امام)ره( حتــی در حوزه های علمیه هم 
ناشناخته است. امام خمینی )ره( در تمام گفتارها، کتاب ها و بیانیه های خود 
بر اساس حقایق قرآنی سخن می گفتند؛ روح و محتوای پیام امام)ره( مستند 
به آیات قرآنی بود و شــاید کمتر فقیهی در مباحث فقهی خودش به اندازه 

امام از مبانی قرآنی استفاده کرده باشد.
نســل جوان امروز ما از نو باید امام را آنچنان که بود بشناسد نه آنچنان که 
رســانه ها بنا بر میل خودشان و متناسب با شرایط هر زمان مطرح می کنند. 
امــام)ره( پیــش از اینکه انقاب اســامی را ایجاد و رهبــری کند فقیه و 
قرآن پژوه بود. بُعد قرآن پژوهی امام در جامعه ناشناخته است و اساساً انقاب 
اســامی که یکی از ثمرات تفکر امام محسوب می شود از قرآن پژوهی امام 

سرچشمه گرفته است.

معارف/ساحل عباسی: رهبر معظم انقاب 
اسامی در دیدار مداحان اهل  بیت)ع( در روز 
میاد حضــرت فاطمه زهــرا)س(، احیای 
معارف اهل  بیت)ع( و انتقال آن به نسل جوان 
را به مثابه ساحی برای جنگ نرم دانستند و 
فرمودند: »نسل جوانی که ما امیدهایمان را به 
آن دوخته ایم، بایستی پوالدین، محکم، با عزم 
و با بصیرت بداند که چه  کار می خواهد بکند، 
به کجا می خواهد برسد و چگونه باید این راه 
را طی کند؛ این احتیاج دارد به معارف اهل  
بیت)ع(، این ساح مصونیت بخش جامعه و 
نظام اسامی و اسام و مسلمین است؛ پس 
نیاز داریم به احیــای معارف اهل  بیت)ع(«. 
در ایــن باره با حجت االســام دکتر عباس 
نصیری فرد، عضو کمیســیون سبک زندگی 
شــورای عالی انقاب فرهنگی به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید:

 به نظر شما چرا بشر به احیای معارف 
اهل  بیت)ع( نیازمند است؟ 

بازشناسی زندگی و سیره ائمه معصومین)ع( 
ضــرورت انکارناپذیر برای جامعــه امروزی 
به شــمار می رود؛ چراکه با بسترسازی های 
الزم می توان ســیره اهل  بیت و اندیشــه و 
تفکر معصومین را وارد زندگی روزمره مردم 
کرد، موضوعی که با وجود تأکیدات بیانی به 
صورت کاربــردی در زندگی مردم عملیاتی 
نشده است، ســبک زندگی متعالی که ارائه 
درست آن می تواند هجمه های تمدن غربی 
سرازیر شده به سمت کشــورهای اسامی 
را خنثی کند، اما متأســفانه اندیشمندان و 
نخبگان مســلمان برای این موضوع اهتمام 
الزم را بــه خرج نداده اند. فرهنگ و ســبک 
زندگی معصومین)ع( تنها ســبک زندگی 
معنادار در برابر سبک زندگی بی هویتی است 
که تمدن غربی ارائه داده است؛ تمدنی که بر 
پایه عقل خودبنیاد بشر خسته شده از زندگی 
مادی ارائه شده و نتوانسته پاسخگوی تمام 
شئونات زندگی بشــر امروزی باشد؛ چرا که 
تمدن غربی تنها از زاویه مادی نیازهای بشر 
را دیده است و به هویت عاطفی، فرهنگی و 

معنوی بشر بهایی نداده است. انسان بی هویت 
امروز به دنبال راهکار و راه چاره ای برای اقناع 
نیازهای معنوی خویش است؛ نیازهایی که 
تنها در مسیر هدایت های الهی و هویت بخش 
پاسخ داده می شود؛ لذا سرگردانی امروز بشر 
برای یافتن یک الگوی ایده آل که بر اساس آن 
بتواند نیازهای واقعی خود را به درستی پاسخ 
دهد مسئله ای است که در تمام بخش های 

زندگی بشر دیده می شود.

 نظام آموزشــی ما اعم از مدارس، 
دانشــگاه ها و حوزه های علمیه در این 

مسیر تا چه اندازه موفق عمل کرده اند؟
انتظار می رفت در بیش از 40 سال پیروزی 
انقاب اسامی تفکر، اندیشه، سیره و روش 
اهل  بیــت)ع( در بخش های مختلف زندگی 
مبنای روش سازی زندگی فردی تا خانوادگی 
و اجتماعی می شد، به این معنا که آموزش و 
پرورش که یکی از مراکز اصلی انتقال تفکر 
و اندیشــه و تربیت انسان ها به شمار می رود 
در کاربردی کردن سبک زندگی اهل بیت)ع( 
است.  داشــته  نگران کننده ای  کوتاهی های 
حوزه هــای علمیه نیــز در روش ســازی و 
برداشــت های کاربردی از سیره اهل بیت)ع( 
چندان موفق نبوده انــد، در حالی که انتظار 
می رود حوزه های علمیه در نظام اســامی 
در این امر مهم پیشــرو باشــند. بی تردید 
حوزه های علمیه باید سبک زندگی و سیره 

اهل  بیــت)ع( را به صورت روان شناســانه، 
کاربردی و کارکردی در بخش های مختلف 
زندگی نهادینه می کردند تا با ترویج ســیره 
اهل بیت)ع( تمامی شئونات مختلف زندگی 
ایشــان اعم از اقتصــادی، فرهنگی، فردی، 
خانوادگی و ارتباطات اجتماعی مهارت های 

زندگی بشر را ارتقا می داد.

 چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟
یکی از مهم ترین موانع پیاده ســازی سبک 
زندگــی اهل بیــت)ع( در الیه های مختلف 
اجتماعی، عدم اســتخراج درست نیازهای 
انســان ها از قرآن و اهل بیت)ع( اســت که 
متأســفانه در این زمینــه جدیتی به خرج 
نداده ایم؛ مثاً یکی از مهم ترین نیازهای بشر 
که اتفاقاً اسام نیز رویکرد خاصی به آن دارد، 
موضوع شادی و نشاط است که ما پس از 40 
سال از پیروزی انقاب اسامی نتوانسته ایم در 
این باره عملکرد قابل قبولی داشته باشیم؛ در 
حالی که در بعد برگزاری جلســات عزاداری 
موفق بوده ایم. نشــاط آفرینی حال و سالم 
موضوع مهمی است که در سیره اهل بیت)ع( 
بسیار مهم عنوان شده است؛ مدیریت شادابی 
و طراوت جامعه موضوع مهمی اســت که با 
بهره برداری از ســبک زندگــی اهل بیت)ع( 
باید مورد توجــه مراکز آموزشــی و دینی 
مــا قرار بگیرد در غیر ایــن صورت مردم به 
ســمت کارناوال ها و جشــنواره های غربی 

ســوق می یابند که با ابزارهای غیرحال به 
دنبال شادی آفرینی برای جامعه هستند؛ لذا 
تک بعدی عمل کــردن ما یکی از مهم ترین 
دالیل عدم ترویج تفکر و اندیشه اهل بیت)ع( 

در جامعه است.

 در دنیای مــدرن چگونه می توان 
را در عصر  اهل بیت)ع(  معارف زندگی 

فناوری پیاده کرد؟
به نظر می آیــد حوزه های 
آموزشــی  مراکز  و  علمیه 
اســامی  جمهوری  نظام 
بــا بازنگــری در نیازهای 
باید فهرستی  بشر امروزی 
از نیازهــای بشــر را تهیه 
کــرده و راهکارهای عملی 
و فضاســازی های الزم را 
برای ترویج سبک زندگی 
اسامی در عصر صنعت، 
فنــاوری و فضای مجازی 
مورد نظر قــرار دهند تا 
مدرن  زندگی  براســاس 
امروزی و پیشــرفت های 
اهل بیت)ع(  ســیره  بشر 
ایجاد  بومی سازی شــود. 
همگرایــی بین اندیشــه 
معصومین با مدل زندگی 
مدرنیته  در عصر  ســالم 
ضرورت زندگی امروز بشر 
اســت و با توجه به اینکه 

ماهیت و هویت فکری مردم ما الهی و معنوی 
است ارائه الگوهای عملی چون شهید حاج 
قاسم سلیمانی به عنوان الگوی سبک زندگی 
ایرانی- اســامی که نمونه بــارزی از الگوی 
زندگی امروزی اما معنوی بود، الزامی است. 
الگوبرداری از زندگی نمونه های عینی چون 
شهید ســلیمانی برای احیا و ترویج سبک 
زندگی اهل بیت)ع( که امروزی و بومی سازی 
شده، ضرورتی است که نخبگان ما در ترویج 
ســبک زندگی معصومین باید توجه جدی 

بدان داشته باشند.

حجت االسالم نصیری فرد در گفت وگو با قدس مطرح کرد 

نمونه های عینی سبک زندگی اهل  بیتbرا معرفی کنیم

بهره گیری از اندیشه 
معصومین)ع( برای 

زندگی سالم در 
عصر مدرنیته نیاز 
امروز بشر است و 

ارائه الگوهای عملی 
چون شهید حاج 

قاسم سلیمانی در 
این زمینه الزامی 

است

بــــــرش

 »منشور روحانیت« 
باید در حوزه تدریس شود 

رسا: حجت االســام دکتــر محمدمهدی 
گرجیــان، عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
باقرالعلوم)ع( به مناســبت ســالروز صدور 
منشور روحانیت از سوی امام راحل و تأکید 
ایشــان بر شــکل گیری مرجعیت کامل و 
صحیح در حوزه عنوان کرد: حضرت امام)ره( 
در ارتباط با ویژگی های مراجع تعابیر بلندی 
دارند که سیاست را خوب بشناسد و تزویر 
و مزوران را بشناسد و صرفاً به فقه و اصول 
اکتفا نکنــد و در یک کام »العالم بزمانه« 
باشد. وی با اشــاره به طرح مسئله جایگاه 
حوزه از ســوی امــام و تهدیدهایی که این 
مرجعیت حوزه را با چالش مواجه می  کند، 
گفت: یکی از آن ها نبود تهذیب اســت که 
امام در این منشور بر آن تأکید دارند و حتی 
در کتاب های متعددی از جمله چهل حدیث 
و شرح حدیث جنود عقل و جهل نیز آن را 
آورده اند و نکته دوم نبود جامع نگری است. 
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی فقط جلو پا 
را نگاه می کنند و افق را نمی بینند؛ به همین 
جهت چقدر فرق اســت بین نگاه بزرگی از 
حوزه که می گویــد من افتخار می کنم که 
هرگــز تلویزیون نگاه نمی کنــم و روزنامه 
مطالعه نمی کنم با نگاه حضرت امام)ره( که 
با بصیرت موهبتی خود به بصیرت افزایی در 

جامعه می  پردازد.
این اســتاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: نکته 
ســوم نبود حلم و صبر است و نکته چهارم 
وادادگی در برابــر تزویرها و فکر راهبردی 
نداشــتن اســت که این جایــگاه را مورد 
هجمه قرار می  دهد که باید نســبت به آن 
هوشیار باشیم. گرجیان با بیان اینکه منشور 
روحانیت باید در میان طاب تدریس شده و 
امتحان گرفته شود، گفت: استادان هم این 
منشور را بگویند و هم بشنوند؛ چراکه بخش 
عظیم آن حتی در رده های باال آن گونه که 
بایسته است مورد توجه قرار نگرفته است؛ 
هرچند بزرگان حــوزه دغدغه های مهمی 
دارند ولی چیزی که در عمل می بینیم این 
است که خیلی از مسائل مهم مطرح شده در 

این منشور مغفول مانده است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9193 دوشنبه 5 اسفند  1398 29 جمادی الثانی 1441 24 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره  

یادداشت شفاهی

حوزه علمیه

گفتار

دشمن شناسی سبب موفقیت جامعه می شود 
ایکنا: آیت اهلل محسن فقیهی در ادامه 
تفسیر ســوره مبارکه بقره به آیه ۱0۵ 
َِّذیــَن َکَفُروا ِمْن  این ســوره، »َما یََودُّ ال
أَْهِل الِْکَتاِب َواَل الُْمْشــِرِکیَن أَْن یَُنزََّل 
ُِّکْم َواهلَلُ یَْخَتصُّ  َعلَْیُکْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َرب
بَِرْحَمِتِه َمْن یََشاُء َواهلَلُ ُذوالَْفْضِل الَْعِظیِم« 
پرداخت و گفت: قوم یهود پس از بعثت 

پیامبر)ص( به ایشــان ایمان نیاوردند؛ لذا آیات زیادی در مورد این قوم در قرآن 
بیان شــده اســت. وی افزود: مضمون آیه فرموده اینکه فکر کنید اهل کتاب، 
مشــرکان و کفار به شما عاقه مند و دوست شما بشــوند، این رخ نخواهد داد؛ 
ممکن اســت گاهی بنا بر اقتضائاتی با شما ابراز دوستی و صمیمیت کنند، ولی 
دوســت شما نخواهند شد و نه تنها دوست نمی شوند و محبتی نمی کنند، بلکه 

شر هم می رسانند.
آیت اهلل فقیهی با بیان اینکه دوستی اهل کتاب و مشرکان و کفار، دوستی منافقانه 
است و خیرخواه مسلمین نیستند، اظهار کرد: این افراد نسبت به مؤمنان، حسادت 
دارند؛ برخی وقتی خیر بزرگی به فردی برسد ناراحت می شوند، ولی برخی آن قدر 
تنگ نظر هستند که کوچک ترین خیری را هم نمی توانند تحمل کنند. وی با بیان 
اینکه هر کسی را خداوند بخواهد رحمت شامل حال او شده و حسادت حسودان 
و دشمنی دشمنان تأثیری در وضعیت او ندارد، به نکات این آیه پرداخت و اظهار 
کرد: نخستین مسئله اینکه به مشرکان و اهل  کتاب به هیچ وجه نباید دل بست 
و دوســتی کرد؛ ممکن است این ها بنشینند و مذاکره هم بکنند، ولی در نهایت 

دشمنی خود را تا جایی که بتوانند اعمال خواهند کرد.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه دشمن شناسی سبب موفقیت جامعه می شود، زیرا 
دشمن اگر در برابر شما زانو هم بزند باز هم دشمن است، افزود: خداوند فرموده 
که مال، عبادت، تقوا، خیر، علم و هر چه خیرات می خواهیم از خدا بخواهیم نه 
از دیگران؛ زیرا خیرات در ید قدرت اوست و شر از ناحیه انسان است. وی با بیان 
اینکه توکل بر خدا نکته دیگری اســت که باید از این آیه بیاموزیم، تصریح کرد: 
نکته مهم دیگر این اســت که دشمنان ممکن است ضربه هایی بزنند و کارهایی 
انجام دهند، ولی اگر حرکت ما در مسیر خدا باشد، پیروزی نهایی با مؤمنان است.

 حجت االسالم محمدعلی خسروی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

آگهی موضوع ماده 147 قانون اصالحی ثبت
چون در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت ، هیئت حل اختالف شعبه اول مستقر در ثبت شهرستان 
رش��ت بموجب رای شماره 1/9620 مورخ 1382/11/08 ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی علیپور 
محس��ن آباد فرزند موسی به ش��ماره شناسنامه 3 صادره از آستانه اشرفیه در قریه خسبخ در ششدانگ 
یک باب خانه و محوطه به مس��احت 107 متر مربع پالک فرعی 10730 از اصلی 12 مفروز مجزی از 
پالک 13 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل فالح اسکوهی 

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 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ 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 5329 آ-9815107
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/20 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای هاشم  قدمیاری  دارای شناسنامه شماره 0794160141 به شرح دادخواست به کالسه   
418  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد صادق 
قدمیاری   به شناسنامه  21 در تاریخ  1398/9/13  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  زهرا قدمیاری   فرزند محمد صادق کد ملی 5749782166  ت. ت  1359/6/1  نسبت فرزند مرحوم  
2.  هاشم  قدمیاری فرزند محمد صادق کد ملی 0794160141   ت.ت  1361/5/20   نسبت فرزند مرحوم 
3.  ابوالفضل  قدمیاری    فرزند محمد صادق کد ملی 5740063736   ت.ت  1373/10/16    نسبت فرزند مرحوم     
4.  زهره  قدمیاری  فرزند محمد صادق کد ملی 5749841960   ت..ت  1362/4/10   نسبت فرزند مرحوم
5 .حسین  قدمیاری    فرزند محمد صادق کد ملی 5749865150    ت.ت  1363/9/20  نسبت فرزند  مرحوم 
6.  علیرضا  قدمیاری   فرزند محمد صادق کد ملی 1050080076   ت.ت  1368/5/30   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . شهر بانو رحمانی    فرزند غالمحسین کد ملی 5749680517   ت.ت  1340/4/9  نسبت  همسر  مرحوم          
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.9815105
سید حسن سامغانی   قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرخرو 

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 رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته 
جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالسه پرونده 257-98 خانم هدی جوادی فرد  فرزند نورمحمد در ششدانگ یک باب منزل به 
مس��احت 105/50 متر مربع قسمتی از پالک شماره 148 فرعی ازیک اصلی سه یک آب خریداری 

از مالک رسمی آقای قربان پاسبان
2-کالسه پرونده 347-98 آقای رضاجواهری توپکانلو فرزندحسن علی  در ششدانگ یک باب منزل 
مس��کونی به  مس��احت126/57 متر مربع قس��متی از  پالک یک فرعی از3719فرعی از11  اصلی  

خریداری از مالک رسمی آقای محمدخرسندی
3-کالس��ه پرونده 029-96  خانم گلزارعباس��یان باجگیران  فرزند حبیب  در شش��دانگ یک باب 
دامداری به ممساحت1947  متر مربع قسمتی از پالک  1005فرعی از55 اصلی کهنه اوغازخریداری 

از مالک رسمی آقای آدینه محمد ولد خداداد 
4-کالسه پرونده 303-98  آقای علی فوالدی فرزندرمضانعلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مس��احت 72/65 مترمربع قس��متی از پالک  2115فرعی از7 اصلی خریداری از مالک رس��می 

آقای ملک هادی 
5-کالس��ه پرونده 296-98  آقای س��ید میالد حسینی مشهدطرقی فرزند سید رشید در ششدانگ 
یک باب منزل مس��کونی به اس��تثناء ثمن اعیان به مس��احت 150/50 مترمربع قس��متی ازپالک 

485فرعی از13اصلی باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی آقای ابراهیم آذری جوان برزلی
-6کالسه پرونده 353-98خانم مهین عوض زاده  فرزند علی درششدانگ یک باب مغازه به مساحت  
116/55مترمربع قسمتی از پالک 12628فرعی  از13اصلی باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی 

آقای عبدالعلی عوض زاده 
7-کالس��ه پرونده 145-98آقای مرتضی رشیدی فرزند علی درششدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مس��احت  100مترمربع قس��متی ازپالک2991فرعی از13اصلی  باغات وحوم��ه خریداری ازمالک 

مشاعی از ذیل تمامی مالکیت مشاعی  
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
ب��ه صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متض��رر به دادگاه نخواهد 

بود.آ-9814366
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/20     تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/05

صمد ابراهیم زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قاون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا 
رسمی آنان در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفته 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و 

محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 12 اصلی- اراضی مفرنقاه

-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 376 فرعی از 12 اصلی و کل 460 
فرع��ی از 376 فرعی از 12 اصلی فوق به مس��احت 80591/08 متر مربع ابتیاعی آقای غالمرضا 
ب��رزل آب��ادی مایوان فرزند علی محمد از محل مالکیت ثبتی رس��می متقاضی برابر رأی ش��ماره 

1398/932-98/10/22 کالسه 100-1397هیأت
بخش سه قوچان پالک 24 اصلی – اراضی ولی آباد

-  شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پ��الک 19 فرعی از 24 اصلی فوق به مس��احت 
5143/21 متر مربع ابتیاعی آقای امیرعلی س��لطانی قوش��خانه فرزند ثورج از محل مالکیت ثبتی 
رس��می آقای حبیب اله ش��کری برابر رأی ش��ماره 1398/930-98/10/22 کالس��ه 1398-50 

هیأت
بخش سه قوچان پالک 42 اصلی – اراضی تیتکانلو

- شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک .... فرع��ی از 42 اصلی فوق به مس��احت 
22508/61 مت��ر مربع ابتیاعی آقای محس��ن رحمانی تیتکانلو فرزن��د رجبعلی از محل مالکیت 
ثبتی رسمی آقای رمضان دادآفرین برابر رأی شماره 1398/854-98/09/20 کالسه 1397-136 

هیأت
- ششدانگ یک قطعه باغ میمی دارای پالک های 532 و 533 و 534 فرعی از 42 اصلی فوق به 
مساحت 2003/20 متر مربع ابتیاعی آقای علی اکبر صفائیان فرزند موسی الرضا از محل مالکیت 
ثبتی رس��می آقای س��لیمان قاهری و مالکیت رس��می متقاضی برابر رأی ش��ماره 1398/931-

98/10/22 کالسه 38-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 54 اصلی –  اراضی گزکوه

- شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک .... فرع��ی از 54 اصلی فوق به مس��احت 
50559/98 متر مربع ابتیاعی آقای عبداله یوسفی فرزند سلطانعلی از محل مالکیت ثبتی رسمی 

آقای سلطانعلی یوسفی برابر رأی شماره 1398/948-98/10/29 کالسه 70-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 115 اصلی – اراضی سه گنبد

- شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پ��الک .... فرعی از 115 اصلی فوق به مس��احت 
85366/04 متر مربع ابتیاعی آقای عبداله قائمی فرزند رمضانعلی از محل مالکیت ثبتی رس��می 
آقایان پیغمبرقلی و عبدالعلی نوری برابر رأی ش��ماره 1398/949-98/10/30 کالس��ه 1398-8 

هیأت
بخش سه قوچان پالک 161 اصلی – اراضی چری

- شش��دانگ ی��ک باب دامداری دارای پالک .... فرع��ی از 708 فرعی از پالک 161 اصلی فوق به 
مس��احت 2030/44 متر مربع ابتیاعی آقای امید اس��دی فرزند رمضانعلی از محل مالکیت ثبتی 

رسمی آقای سعید اسدی برابر رأی شماره 1398/929-98/10/22 کالسه 17-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 243 اصلی – اراضی ینگه قلعه

- شش��دانگ یکباب س��اختمان دارای پالک .... فرعی از 74 فرعی از 243 اصلی فوق به مساحت 
117/44 مت��ر مربع ابتیاعی آقای محم��ود قدرتی ینگی قلعه فرزند ابراهیم از محل مالکیت ثبتی 
رس��می آقای غالمحس��ن صانعی اینچی خان برابر رأی ش��ماره 1398/845-98/09/18 کالسه 

22-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 283 اصلی – اراضی ملک آباد

- 22764/62 س��هم مش��اع از 83239/86 سهم شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک 
... فرع��ی از ی��ک فرعی از پالک 283 اصلی و از پالک 283 اصلی فوق به مس��احت 82658/07 
مترمرب��ع ابتیاعی آقای گل محمد شکس��ته بند فرزند محمد از محل مالکیت رس��می مش��اعی 
متقاضی و از محل مالکیت آقای محمد افش��اریان برابر رأی شماره 1398/877 – 1398/10/04 

کالسه 1398/28 هیأت
- 22764/62 س��هم مش��اع از 83239/86 سهم شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک 
... فرع��ی از ی��ک فرعی از پالک 283 اصلی و از پالک 283 اصلی فوق به مس��احت 82658/07 
مترمربع که مقدار 674 مترمربع در حریم مسیل داغیان واقع شده است ابتیاعی آقای بابا محمد 
شکسته بند فرزند محمد از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و از محل مالکیت آقای محمد 

افشاریان برابر رأی شماره 1398/882 – 1398/10/04 کالسه 1398/32 هیأت
- 37746/62 س��هم مش��اع از 83239/86 سهم شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک 
... فرع��ی از ی��ک فرعی از پالک 283 اصلی و از پالک 283 اصلی فوق به مس��احت 82658/07 
مترمربع که مقدار 674 مترمربع در حریم مس��یل داغیان واقع شده است ابتیاعی آقای ابوالقاسم 
شکسته بند فرزند محمد از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و از محل مالکیت آقای محمد 

افشاریان برابر رأی شماره 1398/881 – 1398/10/04 کالسه 1398/43 هیأت
لذا بدینوس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش��ار اولین 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 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 ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

عمومی نخواهد بود.آ-9814326
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/05

محمد اسماعیل فرهمند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9604789
بانک س��په به اس��تناد اس��ناد رهنی ش��ماره 43320 مورخ 1394/10/27 دفترخانه 186 مشهد علیه 
هوشنگ غالمزاده فرزند اسحق متولد 1338/01/01 شماره شناسنامه 4 صادره از تربت حیدریه کدملی 
0703489968 و شرکت فوالد کاویان شرق آسیا به شماره ثبت 38919 و شناسه ملی 10380546322 
م��ورخ 1391/10/24( اجرائیه های��ی تحت کالس��ه 9604789 در قبال 13/263/958/904 )س��یزده 
میلیارد و دویس��ت و شصت و س��ه میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و چهار ریال( تا تاریخ 
1396/07/30 تقاضانامه و خس��ارت روزان��ه 14/038/356 ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در 
مورخه 1397/08/27 و پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای 
بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک ثبتی: هفتاد و پنج هزار و هشتاد و هشت )75088( 
فرعی از چهل و هفت هزار و دویست و شصت و پنج )47265( فرعی از چهار )4( اصلی مفروز و مجزی 
شده از بخش نه )9( مشهد آدرس: مشهد بلوار کوثر شمالی 7 نبش چهارراه دوم ارشاد 9 پالک 23 طبقه 
3 واحد 4 به مبلغ 19/292/400/000 )یک میلیارد و نهصد و بیست و نه میلیون و دویست و چهل هزار 

تومان( ارزیابی و قطعیت یافته است.
گزارش کارشناس:

احتراماً عطف به ابالغیه شماره 139705206091001785 مورخ 97/12/04 در خصوص ارزیابی ملک 
معرفی ش��ده، آپارتمان مورد نظر در مجتمع 5 واحدی ش��مالی )4 طبقه روی همکف بعالوه یک طبقه 
پارکینگ در زیرزمین( هر طبقه 1 واحد بصورت س��ه نبش نمای س��نگ با اسکلت فلزی با کد نوسازی 
0- 4- 1- 4- 26- 4- 9 و گواهی پایانکار به ش��ماره 9/135815 مورخ 1391/10/19 با س��ند مالکیت 
به ش��ماره 732723 س��ری الف سال 91 به مالکیت ششدانگ هوش��نگ غالمزاده به مساحت 214/36 

مترمربع واقع در طبقه سوم مجتمع میباشد
مجتمع دارای آسانسور با دسترسی به پشت بام بوده و آپارتمان در زمان بازدید در تصرف مالک و حدود 
اجمالی س��ند ابرازی منطبق با محل بازدید میباش��د. آپارتمان بصورت 3 خوابه با سیس��تم سرمایش و 
گرمایش از نوع هواساز، کف پذیرایی سرامیک و کف خواب ها تماماً پارکت، تمام دیواره ها کاغذ دیواری و 

آشپزخانه اوپن و دارای پارکینگ بدون مزاحمت در زیرزمین می باشد.
با عنایت به موقعیت مکانی آپارتمان مساحت واحد قدمت ساختمان جنس و کیفیت مصالح و تزئینات به 
کار رفته در داخل واحد و جنس نمای ساختمان و مصالح بکار رفته در مشاعات تعداد واحد در مجتمع 
و تعداد واحد در طبقه س��ه نبش بودن ساختمان داش��تن آسانسور پارکینگ مستقل بازار عرف منطقه 
و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی ارزش هر مترمربع با احتساب امتیازات و انشعابات فارغ از هرگونه بدهی 
90/000/000 ریال تعیین که برای مس��احت 214/36 مترمربع معادل 19/292/400/000 ریال معادل 

یک میلیارد و نهصد و بیست و نه میلیون و دویست و چهل هزار تومان برآورد میگردد
حدود اربعه پالک ثبتی:

به شماره 75088 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزا شده از 47265 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در بخش 
09 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو استان خراسان رضوی به مساحت 214/36 مترمربع

به حدود ش��ماالً: در شش قسمت، که قس��مت دوم آن شرقی، قسمت چهارم آن غربی است بطول های: 
)1/85( یک متر و هش��تاد و پنج س��انتیمتر، )0/25( بیست و پنج سانتی متر، )3/85( سه متر و هشتاد 
و پنج س��انتی متر، )0/25( بیس��ت و پنج سانتی متر، )6/80( ش��ش متر و هشتاد سانتیمتر، )0/98( نود 
و هش��ت سانتیمتر، اول و دوم دیواریست، س��وم دیوار و پنجره است، چهارم تا ششم دیواریست، اول به 
فضای حریم کال دوم تا چهارم به فضای نورگیر مشاعی پنجم به فضای حریم کال ششم به فضای معبر 
ش��رقاً: در هشت قسمت، که قسمت شش��م آن شمالی، قسمت دوم آن جنوبی است بطول های: )5/83( 
پنج متر و هشتاد و سه سانتی متر، )0/13( سیزده سانتی متر، )0/70( هفتاد سانتی متر، )3/08( سه متر 
و هشت سانتی متر، )0/71( هفتاد و یک سانتی متر، )0/14( چهارده سانتی متر، )6/01( شش متر و یک 
س��انتی متر، )1/08( یک متر و هش��ت سانتیمتر، اول دیوار و پنجره است، دوم و سوم دیواریست، چهارم 
نیم دیوار جلوی بالکن، پنجم و شش��م دیواریس��ت، هفتم دیوار و پنجره اس��ت، هشتم نیم دیوار جلوی 
بالکن، اول تا هشتم به فضای معبر جنوباً: در شش قسمت، که قسمت پنجم آن شرقی، قسمت سوم آن 
غربی است، بطول های )0/99( نود و نه سانتیمتر، )2/97( دو متر و نود و هفت سانتی متر، )0/22( بیست 
و دو سانتیمتر، )6/66( شش متر و شصت و شش سانتیمتر، )0/14( چهارده سانتیمتر، )1/58( یک متر 
و پنجاه و هشت سانتیمتر، اول تا سوم نیم دیوار جلوی بالکن، چهارم دیوار و پنجره است، پنجم و ششم 
دیواریست، اول به فضای معبر دوم تا ششم به فضای حیاط مشاعی غرباً: در یازده قسمت، که قسمت های 
چهارم و هفتم و هش��تم آن ش��مالی، قس��مت های دوم و دهم آن جنوبی است، بطول های: )1/67( یک 
متر و شصت و هفت سانتی متر، )1/29( یک متر و بیست و نه سانتی متر، )5/33( پنج متر و سی و سه 
س��انتی متر، )2/14( دو متر و چهارده س��انتی متر، )0/16( شانزده س��انتی متر، )1/70( یک متر و هفتاد 
س��انتی متر، )0/83( هش��تاد و سه سانتی متر، )1/01( یک متر و یک سانتی متر، )2/77( دو متر و هفتاد 
و هفت سانتی متر، )3/98( سه متر و نود و هشت سانتی متر، )5/70( پنج متر و هفتاد سانتی متر، اول تا 
پنجم دیواریس��ت، شش��م درب و دیوار است، هفتم دیواریست، هشتم درب و دیوار است، نهم تا یازدهم 
دیواریس��ت، اول و دوم به فضای حیاط مش��اعی سوم به فضای ملک مجاور، چهارم تا ششم به آسانسور، 

هفتم تا دهم به راه پله، یازدهم به فضای ملک مجاور
مشخصات منضمات ملک:

انباری به مس��احت 2/63 به حدود اربعه: ش��ماالً: به طول )1/43( یک متر و چهل و س��ه س��انتی متر 
دیواریس��ت به فضای حریم کال شرقاً: به طول )1/86( یک متر و هشتاد و شش سانتی متر و دیواریست 
مشترک به انباری قطعه 5 جنوباً: به طول )1/43( یک متر و چهل و سه سانتی متر درب و دیوار است به 
پشت بام غرباً: به طول )1/82( یک متر و هشتاد و دو سانتی متر دیواریست مشترک به انباری قطعه سه 
پارکینگ به مساحت 12/5 به حدود اربعه: شماالً: بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر خط فرضی به 
محوطه مش��اعی است، شرقاً: بطول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوباً: بطول 
)2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است غرباً: بطول )5/00( پنج متر، خط 
فرضی به محوطه مشاعی است، ملک موصوف برابر نامه شماره 139885606004013250 دفتر امالک 

بازداشتی دارای یک بازداشتی می باشد.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 19/292/400/000 )یک میلیارد و نهصد و بیست و نه 
میلیون و دویس��ت و چهل هزار تومان( در روز ش��نبه مورخه 1398/12/24 از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ 
مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده 

می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ- 9815076
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9807679
بدینوس��یله به آقای حسین حبیبی فرزند محمدعلی بش��ماره ملی 0701387793 و آقای سجاد ربیعی 
چهارمن نیم بش��ماره ملی 0721386121 با والیت آقای اله یار ربیعی چهارمن نیم راهنین س��ند رهنی 
50129- 98/08/14 تنظیمی دفترخانه 236 مشهد ابالغ میگردد که آقای ناصر حسن آبادی اجرائیه ای به 
کالسه 9807679 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی 
واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ یک میلیارد و 
پانصد میلیون ریال )1/500/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت 
نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 
اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد 
رهن عبارت است از: ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ مدل 1390 بشماره انتظامی ایران 
42 384ع56 که طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رس��ید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. آ- 9815086 م.الف 608
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139804006091000552 بکالسه 9804805
بدینوسیله به

الف: خانم طاهره خاکپور فخرآبادی فرزند عباس بشماره ملی 0703076663
ب: خانم مهین وفادار فرزند غالمعلی بشماره ملی 0942313089
ج: خانم نعیمه وفادار فرزند غالمعلی بشماره ملی 0942982592

د: آقای محمدرضا اجتماعی فرزند حسن بشماره ملی 0749471972
ر: خانم فهیمه وفادار فرزند غالمعلی بشماره ملی 0933384386
ز: آقای محمد وفادار فرزند غالمعلی بشماره ملی 0943175208

ژ: خانم محبوبه وفادار فرزند غالمعلی بشماره ملی 0942243676
بدهکاران پرونده اجرایی شماره 139804006091000552 بکالسه 9804805 که برابر گزارش مأمور 
ابالغ پس��ت، آدرس ش��ما شناخته نگردیده اس��ت ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 10615- 
1396/05/14 دفترخانه اسناد رسمی 242 مشهد بین شما و بانک انصار مبلغ 2/069/556/884 ریال 
تا تاریخ 1398/06/15 بانضمام خس��ارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمناً مورد وثیقه ششدانگ عرصه و اعیان 
آپارتمان بش��ماره پالک 11224 فرعی از 184 اصلی مفروز از 5683 فرعی بخش 10 مشهد می باشد. 

آ- 9815087 م.الف 609
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم حوا ارباب س��لجوقی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
اعی��ان یکباب خانه به ش��ماره پ��الک 1115 فرعی از 1096 فرعی از 256 اصلی بخش 9 مش��هد که 
متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد 
ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک 139620306003018239 ثبت و 
سند به شماره چاپی 077971 د 94 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.......  
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9815088 م.الف 610
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه 2 رشت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318603013446مورخ 1398/11/13 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 
رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای هادی روحانی فرزند صادق به شماره شناسنامه 172 صادره از 
بندر انزلی در قریه پاسکیاب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 174/41 
متر مربع پالک فرعی 6835 از اصلی 43 مفروز مجزی از پالک 133 از اصلی 43 واقع در بخش چهار 

رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسن تیزهوش پاسکیابی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طب��ق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 5351 

آ-9815106
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/20 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rگرانی خودرو به علت ترس از دست دادن سرمایه است
بازار خودرو تا پیش از کاهش ارزش پول ملی به شــکل کنونی و افزایش نرخ ارز 
و تنش های سیاسی که این روزها شاهد آن هستیم، بازاری مصرفی بود، به این 
معنا که خرید و فروش های ماه های پایانی سال های قبل مبتنی بر نیاز واقعی بازار 
و خرید واقعی مردمی بود که برای مسافرت اقدام به خرید خودرو می کردند در 
حالی که آنچــه در بازار امروز خودرو رخ می دهد و تنش های قیمتی از روزهای 
پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز آغاز شده نشان می دهد بازار خودرو 

شب عید بازاری مصرفی نیست.
بازارهایی که این روزها مرکز تعامالت  اقتصادی است بازارهای سرمایه ای است نه 
بازارهای عرضه و تقاضایی براساس نیاز واقعی جامعه، بنابراین بازارهای سرمایه ای 
ماه های اخیر نشأت گرفته از نگرانی مردم از آینده اقتصادی کشور است. بنابراین  
مردم به سمت کاالهای ســودآوری چون خودرو، طال، سکه، ارز و مسکن روی 

آورده اند تا عالوه بر سودآوری ارزش پول خود را حفظ  کنند.
هر چند رئیس بانک مرکزی بر بی تأثیر بودن قرارگرفتن جمهوری اسالمی ایران 
در لیست سیاه تأکید کردند، اما هیجان های روانی عدم تصویب اف ای تی اف، بازار 
خودرو را همانند سایر بازارها تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین عملیاتی کردن 
قول ها و وعده های آقای همتی، رئیس بانک مرکزی می تواند در کاهش تنش های 
روانی بازارهای مختلف ازجمله بازار خودرو مؤثر باشد. آقای همتی با تأکید بر این 
نکته که قرار گرفتن در لیســت سیاه اف ای تی اف تأثیری بر روابط اقتصادی ما 
ندارد، بر عدم ایجاد تکانه های هیجانی بر بازار تأکید داشتند، بنابراین ایجاد آرامش 
در بازار ارز و نظارت بانک مرکزی بر این مسئله تا حدی می تواند موجب کاهش 

تنش ها شود.
واقعی شــدن قیمت ارز عامل مهمی در کاهش تنش های قیمتی بازار است، اگر 
بازار ارز آرام بگیرد ثبات و آرامش بیشتری پیش و پس از سال جدید در انتظار 
بازارها خواهد بود در غیر این صورت نباید انتظار داشت پس از فروردین ماه سال 
99پرایدی که قیمت آن باالی  60میلیون تومان رسیده در حالی که قیمت واقعی 
آن چنین رقمی نیســت با کاهش قیمت روبه رو شود. افزایش ارزش پول ملی و 
اعتماد و امیدواری به اقتصاد کشور عوامل مهمی در ثبات قیمت ها و کاهش داللی 
در بازار است. مسلماً دستورات دولت و دستوری عمل کردن مسئوالن نمی تواند 
آرامش و کاهش قیمت را به بازار خودرو بازگرداند. تغییر سیاست ها عامل مهمی 

در کاهش قیمت ها و بازگشت آرامش به بازارها خواهد بود.

اطالعیه مهم انصراف متقاضیان در طرح ملی مسکن 
مشرق نیوز: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای 
زمان انصراف متقاضیان طرح ملی مسکن را اعالم کرد. در اطالعیه معاونت مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن و انصراف احتمالی 
متقاضیان این طرح آمده است؛ متقاضیانی که شرایط آن ها برای ثبت  نام در طرح 
اقدام ملی مسکن تأیید شده است، در صورتی که تمایل به انصراف در این مرحله 
از طرح را دارند، می توانند از اواخر هفته اول اسفند  ماه با ورود کد رهگیری در این 

سامانه نسبت به ثبت انصراف خود اقدام کنند.

تبلیغات گمراه کننده توسط بانک ها ممنوع شد 
تابناک: بانک مرکزی ممنوعیت تبلیغات غیرشفاف و گمراه کننده از سوی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ابالغ کرد. به تازگی برخی بانک ها با استناد به 
عناوین و رتبه های اخذ شده از مراجع داخلی و خارجی نسبت به انجام تبلیغات 
در خصوص عنوان و رتبه کســب شده اقدام می نمایند، از آنجایی که این قبیل 
تبلیغات می تواند موجب انتقال اطالعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشت ها 
و انتظارات غیرواقعی منتج شود، مقرر شد بانک ها و مؤسسات در تبلیغات خود 
ضمن اعالم روشــن و شفاف شاخص/شاخص های مذکور، نام مرجع اعطاکننده 

رتبه و نهادها/اشـخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر کنند.

مخالفت سازمان  برنامه با واگذاری رتبه بندی کارت 
بازرگانی به اتاق  بازرگانی

کمیســیون  تصمیم  براســاس  مهر: 
تلفیق مجلس، در الیحه بودجه ســال 
99رتبه بنــدی کارت هــای بازرگانی و 
صدور مجوز برای مؤسسات رتبه بندی 
به اتاق های بازرگانی واگذار شده است. 
یک مقام مســئول در ســازمان برنامه 
و بودجه گفــت: واگــذاری رتبه بندی 
کارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی عالوه بر ایجاد انحصار، با قانون »حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی« در تعارض است. جواد قانع فر با اشاره به اینکه قانون 
یک ساله بودجه نباید در تناقض با قانون دائمی کشور باشد، اظهار کرد: تصمیم 
کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری رتبه بندی کارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی، 
از جنبه های مختلف در تعارض با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 

کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب خرداد ماه 9۸ مجلس است.

کسری ۳هزار و 600میلیارد تومانی منابع بودجه برای 
خرید تضمینی گندم و یارانه نان 

تهران پرس: مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه، منابع بودجه برای خرید 
تضمینی گندم و یارانه نان مناسب نیست، اعالم کرد: در صورت عدم تحقق منابع 
غیرمطمئن لحاظ شده کمبود اعتباری نزدیک به ۳هزار و 600میلیارد تومان برای 
نانواخانه ها قابل پیش بینی است. در تبصره 14بخش 27 هدفمندسازی یارانه ها در 
الیحه بودجه سال 1۳99، اعتباری معادل با 12/1هزار میلیارد تومان بابت یارانه 
نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها در نظر 
گرفته شده است. این رقم در قانون بودجه سال 1۳9۸ معادل ۸1/450 میلیارد 
ریال بوده اســت؛ اما در سال 1۳99 با لحاظ هزینه های خرید تضمینی گندم و 

هزینه های جانبی رقمی معادل 157هزار میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.

قیمت طال، سکه و ارز 
1۸عیار  طــالی  قیمت  جیب:  ایران 
در بازار تهــران دیروز بــه 616هزار و 
600 تومــان و قیمت طالی 24عیار به 
۸22هزار و 200 تومان رسید. همچنین 
سکه تمام  بهارآزادی در بازار تهران دیروز 
5 میلیون و 776هزار تومان معامله شد. 
در بازار آزاد نیم سکه بهار آزادی ۳میلیون 
و ۸0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸70هزار تومان و سکه گرمی 965 هزار 
تومان فروخته می شود. صرافی های بانک ها یکشنبه قیمت دالر را برای فروش به 
مردم 14هزار و 750 تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 

14هزار و 650 تومان خریداری می کنند.

تسهیل دریافت سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی
ایرنا: فراینــد واریــز و دریافت اعتبار 
سهمیه ســوخت رانندگان تاکسی های 
اینترنتی بهبود یافت و از این به بعد این 
رانندگان می تواننــد با همه کارت های 
بانکی خود، اعتبار ســهمیه سوختشان 
را دریافــت کننــد. هومــن دمیرچی، 
معاون عملیات شــرکت تپسی گفت: 
با هماهنگی های انجام شــده بین نهادهای ذی ربط، یکی از مهم ترین مشکالت 
رانندگان تاکسی های اینترنتی یعنی مشکل کارت های بانکی سوخته یا مفقودی 
برای دریافت سهمیه سوخت، برطرف شد. به این ترتیب رانندگان این شرکت ها 
می توانند با مراجعه به جایگاه های سوخت، از تمامی کارت های بانکی خود برای 
دریافت اعتبار سهمیه سوخت استفاده کنند و دیگر نیازی نیست تا منتظر تأیید 

شماره حساب بانکی جدید برای دریافت سهمیه باشند.

مجاز شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد، واردات لباس قاچاق در شب  عید را بیشتر خواهد کرد

مشکل پوشاک استوک
 اقتصــاد/ فرزانه غالمی  تولیدکنندگان 
وطنی پوشاک، شب عید امسال را با دنیایی از 
بیم و امید و سیاست ها و شرایطی که تهدید 
و فرصت را با هــم به این حوزه تزریق کرده 

است، تجربه می کنند.
در حالــی که آمــار وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت از افزایــش 20درصــدی تولید 
پوشــاک ظرف 10 ماه امسال حکایت دارد، 
تولیدکنندگان این بهبود در تولید در ســال 
جــاری را مرهون افزایش نــرخ ارز، کاهش 
قاچــاق و ممنوعیــت واردات می دانند، اما 
کماکان از باال بودن رقم قاچاق پوشــاک به 
کشور گالیه دارند و مجاز شدن ثبت سفارش 
پوشــاک در مناطق آزاد به عنــوان اقدامی 
ضدتولیدملی، نوســان های حال حاضر بازار 
ارز، تحریم های پیش روی صنعت نســاجی 
 FATF پوشاک و ورود ایران به لیست سیاه
را تهدیدهایــی توصیف می کنند که ممکن 
است روزگار ناخوش تری برای تولیدکنندگان 
داخلی رقم بزند و بازار شب عید و حتی سال 

آینده را برای این صنف سرد و کساد کند.

 چشم به بازار شب عید داریم
عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران بــه خبرنگار ما 
می گوید: در یک ســال اخیر افزایش قیمت 
خاصــی در محصوالت نداشــتیم و به دلیل 
افزایش قیمت مواداولیه 
و تورم تنها بین 10 تا 
قیمت  رشد  15درصد 
مشــکل  داشــته ایم. 
بزرگ ما نبــود قدرت 
خرید در مردم اســت 
و حــاال در شــب عید 
امیدواریم از نیمه اسفند 
به بعد بخشی از رکود 
را جبران کنیم، چرا که 
این ایــام بهترین زمان 
برای بازار اســت. البته 
اســتوک فروش ها بــه 
جدی  تهدیدی  عنوان 
تولیدکنندگان  بــرای 
داخلی کــه به صورت 
توناژی و فله ای از دبی 
و ترکیه کاال وارد می کنند، فعال تر شده اند تا 

بیشترین سود را ببرند. 
نامی،  گفته مجید  به 
در  اجتماعی  اتفاقات 
ماه های گذشته و حاال 
هــم شــیوع ویروس 
کرونا بر بازار پوشاک و 
فروش محصوالت تأثیر منفی گذاشته که این 
تأثیر کامالً منطقی و قابل پیش بینی بوده و 

هست.
وی ادامه می دهد: قاچاق پوشاک به کشور از 
2/7میلیارد دالر به 1/6میلیارد دالر کاهش 
یافته کــه این کاهش بیشــتر از هر چیز از 
افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و 
مبارزه با قاچاق در سطح عرضه ناشی شده و 
هنوز هم عدد باالیی است و حدود ۳0 درصد 

نیاز بازار را تأمین می کند.
به گفتــه وی وضعیت صنعت نســاجی در 
یکی دو سال اخیر بهبود یافته و اینکه گفته 
می شود واحدهای زیادی ورشکسته شده اند 
صحت ندارد، چرا که بسیاری واحدها با برنامه 
و بازســازی و نوسازی ماشین آالت، تولیدات 

کیفی را عرضه کرده اند و صنعت پوشاک هم 
به عنوان موتور محرک صنعت  نساجی، این 

صنعت را دنبال خود کشانده است.
وی در خصوص حمایت های دولت از صنعت 
پوشــاک می گوید:این حمایت ها بــه اندازه 
انتظار نبوده، چرا که اغلب واحدهای پوشاک 
به صورت ســنتی و در کارگاه های کوچک 
فعال هستند. در ســال جاری با ممنوعیت 
واردات پوشاک، قاچاق همچنان وجود دارد، 
حال آنکه نگاه باید به سمت تولید داخل باشد 
و باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشــترین 

استفاده را برد.
نامــی ادامه می دهد: تا پیش از ســال 97 
بــه دلیل نبــود کنترل بــر مرزها، کاالی 
قاچــاق بیشــتری عمدتاً از جنوب شــرق 
آســیا و مشــخصاً چین با کیفیت اندک 
وارد می شــد. از ترکیه هم همواره به ایران 
قاچاق پوشــاک صورت می گیرد و حاال از 
بنگالدش و ویتنام هم پوشاک قاچاق وارد 

می شود. 
عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران می گوید:تولیدکننده 
داخلی در برابر حجم زیاد قاچاق، قدرت رقابت 
ندارد و هزینه هایی مانند اجاره، امکان فعالیت 
مؤثر در بازار را به بهترین تولیدکننده های ما 
نمی دهد. بیشتر مشتریان ما قشر متوسط رو 
به پایین هســتند که خواهان کاالی ارزان تر 

هستند. 
نامی معتقد اســت: نگاه عمده افراد جامعه 
به کاالی خارجی اســت و تنها بخشــی از 
حاکمیت از صنعت پوشاک و کاهش قاچاق 
حمایت کرده اند، ضمن اینکه در مقایســه با 
دیگر صنایع، هیچ پولی به صنعت پوشــاک 
تزریق نشــده و این صنعت مستقل ترین و 

خصوصی ترین صنعت کشور است.
وی در خصــوص صــادرات این صنعت هم 
می گویــد: محدودیــت در روابــط بانکی، 
سیاست های بازگشت ارز به کشور و افزایش 
شدید نرخ ارز، شــرایط کار را برای صادرات 
ســخت کرده اســت. واقعیت این است که 
صادرات در این سال ها به 50 تا 60 میلیون 
دالر کاهش یافتــه و تولیدکنندگان ترجیح 
می دهنــد روی بازار داخلــی تمرکز کنند، 
حال آنکه در ســال هایی نه چنــدان دور تا 

200میلیون دالر صادرات داشتیم.

 مشکل مهم ما ارز نیست!
تولیدکننــده  یــک 
پوشاک داخلی هم به 
می گوید:  ما  خبرنگار 
داخلی  تولیدکننــده 
همواره در خطر است 
و با مجاز شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد، 
واردات آن هم در شــب عید رسماً آزاد شده 
اســت. مدت ها با واردکنندگان رســمی و 
غیررســمی که ادعای آوردن برند داشتند، 
مبارزه کردیم و آن ها امروز ســرمایه را جای 

دیگری برده اند.
محمــد خاضــع می گوید: مشــکل مهم ما 
ارز نیســت بلکه قاچاق و واردات پوشــاک 
اســتوک اســت. آن ها امروز ته انبارشــان 
پوشاک پوسیده دارند؛ پوشاکی که به صورت 
کیلویی و با مجوزهای کیلویی وارد کرده اند و 
قطعاً افراد عادی نیســتند. در همین شرایط 
تولیدکننده داخلــی تالش می کند ظرفیت 
تولید را بــاال ببرد، چرا که خود را واســطه 
نمی داند که از گرانی و تورم ســود ببرد.وی 
با بیان اینکه از اواســط فروردین سال آینده 
کلیه منسوجات مشــمول تحریم می شوند، 
می گویــد: برای شــب عیــد از 6 ماه پیش 
ظرفیت تولید را باال برده ایم و خواهان آرامش 
هستیم. اینکه دولت به بهانه کمبود، واردات 
و در واقــع قاچاق را آزاد کرده غیرقابل قبول 
اســت و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد. 

 پوشاک، بیشترین سهم را در میان 
کاالهای قاچاق شده به کشور دارد

براساس اعالم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز هم اکنون 2/6میلیارد دالر پوشاک 
به صورت قاچاق به کشــور وارد می شود که 
این رقم تقریباً معادل تمام پوشاک خارجی 
موجود در بازار )9۸ درصد( اســت. بر همین 
اساس پوشاک بیشترین ســهم را در میان 
کاالهــای قاچــاق شــده به کشــور دارد و 
هدررفتن 2۳5هزار شغل را در پیش داشته 
است.آمار منتشر شده از سوی این ستاد نشان 
می دهد در سال های 94 تا 96 و در پی قاچاق 
پوشاک، تعداد واحدهای فعال صنفی در این 
حوزه از 20هزار به 15هزار واحد کاهش یافته 

است.

به گفته یک کارشناس اقتصادی، ظرفیت 
اشــتغال زایی صنعت پوشــاک 2میلیون 
شــغل است، اما کمتر از 600هزار نفر در 
این حوزه مشــغول به کار هستند. هادی 
پوشاک  صنعت  است:  معتقد  سلیمی  زاده 
حتی در رکود اقتصادی هم رونق داشته 
و از اینکــه ایــران، ســهم ناچیــزی در 
صادرات پوشــاک دارد انتقــاد می کند و 
دالر  500میلیون  بتوانیــم  اگر  می گوید: 
صادرات پوشاک داشــته باشیم، بیش از 
150هزار شــغل مستقیم و 22هزار شغل 
غیرمســتقیم در صنعت پوشــاک ایجاد 

می شود.
وی ادامــه می دهد: مــا ارزان ترین نیروی 
کار را در اختیار داریم و صنعت پوشــاک 
نیز حوزه ای اســت که نیروی انسانی محور 
است. سوددهی همه زنجیره تولید پوشاک، 
بسیار خوب اســت. باید در حوزه طراحی 
پوشاک وارد شــد، چرا که طراحی لباس، 
ســودده ترین حــوزه تولید اســت. ضمن 
اینکه باید در حوزه پوشــاک، برندســازی 
کــرد و برای خرده فروشــی نیز به گونه ای 
سیاســت گذاری کرد تا پوشــاک ارزان به 

دست مردم برسد. 
سلیمی زاده معتقد است: یک دلیل گران تمام 
شدن پوشاک هزینه های سرباری است که به 
فروشنده خرده فروش وارد می شود و بخش 
عمده این هزینه، مربوط به اجاره مغازه است. 
به باور این اقتصاددان، بانک ها یکی از عوامل 
گرانی اجاره بهای مغازه های تجاری هستند، 
چرا که مکان های خوب تجاری شــهرها در 
اختیار بانک هاست و آن ها قیمت ها را تعیین 

می کنند.
ســلیمی زاده ظرفیــت ارزآوری صنعــت 
پوشــاک را 10میلیــارد دالر می دانــد و 
می گوید: تولیدی های پوشاک در کشور به  
طور نامتوازن پخش شده اند، به گونه ای که 
40درصد تولیدی هــا در تهران، 20درصد 
در مشــهد و 10درصد در آذربایجان شرقی 
اســتقرار دارند. بر همین اســاس باید به  
ســمتی برویم که در مناطــق محروم نیز 
تولیدی پوشاک تأسیس شود، زیرا به  دلیل 
ارزانــی نیروی کار در ایــن مناطق، هزینه 
تولید پوشــاک کاهش می یابد و به فروش 

راحت تر آن کمک می کند.

مشکل مهم ما ارز 
نیست بلکه قاچاق 
و واردات پوشاک 
استوک است. آن ها 
امروز ته انبارشان 
پوشاک پوسیده 
دارند؛ پوشاکی که 
به صورت کیلویی 
و با مجوزهای 
کیلویی وارد 
کرده اند و قطعًا 
افراد عادی نیستند

بــــــــرش

بازگشایی مرز مهران در دو روز آینده  آنا: سخنگوی گمرک ایران گفت: هم اکنون مذاکراتی از سوی مسئوالن و اصناف استان ایالم با مسئوالن و تجار استان واسط عراق در حال انجام است تا در یکی دو 
روز آینده نسبت به بازگشایی مرز مهران اقدام شود. لطیفی مشکالت مزبور را به مسائل داخلی عراق مربوط دانست و افزود: دولت عراق بخشی از تصمیم گیرندگان و پرسنل گمرکات مرزی عراق و ایالم در این 

کشور را دستگیر کرده، بنابراین برای ایجاد تغییرات در گمرک عراق به زمان نیاز است،  بسته شدن مرز مهران ربطی به ویروس کرونا ندارد.

 بانک مرکزی با هیجانات بازار
»هیجانی« برخورد نمی کند 

فروش کاالی خارجی در 
نمایشگاه های بهاره ممنوع است 

ارز دولتی واردات برنج سال 
٩٩ نیز برقرار است

 عرضه کنندگان مواداولیه
 به گرانی خودرو دامن می زنند

فارس: همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
بانک مرکزی با هیجانات بازار هیجانی برخورد 
نمی کند، بلکه با رویکرد اصولی و استفاده از 
امکانات و روش های تجربه شده خود در طول 

ماه های گذشته پیش می رود. 
وی تأکیــد کرد: گروهــی در تالش بوده و 
هســتند تا با ایجاد فضای روانی بی ثباتی و 
نیز اعالم نرخ های بی پایه و غیرمعامالتی در 
فضای مجازی، در چارچوب فشار حداکثری 
آمریکا، این تصمیمــات را تکمیل کرده و 
ثبــات بازارها از جمله بازار ارز را مجدداً به 

هم بزنند.
وی گفــت: بانک مرکزی با رویکرد اصولی و 
روش های تجربه شده خود در طول ماه های 
گذشــته و با رهیافت صبر و تدبیر، تالش ها 
برای ســفته بازی از طریق تحمیل شوک به 
بازار ارز را با تقویت اقدام های در دست اجرا، 
خنثی و ثبــات الزم را به بازار اعاده خواهد 
کرد. به هموطنان عزیز نیز توصیه می کنم از 
ورود به دام روانی سفته بازان و سودجویان 

پرهیز نمایند.

ایرنا: مازیار بیگلو، دبیر انجمن ســازندگان 
قطعــات و مجموعه هــای خــودرو گفــت: 
شرکت های تأمین کننده مواداولیه با افزایش 
40 تــا 50 درصدی قیمت هــا و همچنین 
عرضه نکردن مواد در بورس کاال، بحرانی تازه 
در صنعت خودرو و قطعه سازی را شکل دادند 
و در حال دامن زدن به گرانی خودرو هستند. 

بیگلــو بیان کرد: اکنــون قیمت های داخلی 
مواداولیه بــه مراتب گران تــر از قیمت های 
جهانی آن هاست، به طوری که اگر به واردات 
این مواد اقدام کنیم، ارزان تر تمام خواهد شد.

وی گفت: اکنون تأمیــن مواداولیه داخلی 
به پاشنه آشــیل تولید قطعــه و خودرو در 
کشور تبدیل شــده اســت. به طور نمونه 
ورق فوالدی نســبت به دو ماه پیش بیش 
از 40درصد رشد داشته است.در این شرایط 
مواداولیــه داخلی هیچ  مزیتی در مقایســه 
با مواداولیــه خارجی ندارنــد و به عبارتی 
داخلی سازی بی معنا و غیرمنطقی است و با 
این روند همه فشارهای مربوط به گرانی به 
مردم و خریداران خودرو منتقل خواهد شد.

خبر آنالین: جواد احمدی، معاون بازرسی و 
رســیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: 
یکی از سیاست های امسال برای نمایشگاه های 
بهاره، تأکید بر عدم ورود کاالی خارجی است. 
وی گفــت: معتقدیم واحدهــای صنفی نیاز 
مردم را برطرف می کنند، اما در برخی مواقع 
با افزایش تقاضــا برای برخی کاالهای خاص 
نمایشــگاه های عرضه مســتقیم کاال توسط 

کارگروه تنظیم بازار برپا می شوند.
وی افزود: تجمیع نیازهای مردم در یک محل 
و عرضــه آن ها موجب رفع غالــب نیازهای 
مردم می شود. عالوه بر این، قیمت ها در این 
نمایشــگاه ها باید از قیمت واحدهای صنفی 
کمتــر باشــد، بنابراین کارشناســی قیمت 
صورت می گیرد و فروشندگان نیز موظف به 
عرضه با همان قیمت هستند. احمدی افزود: 
تعداد غرفه هایی که در کل کشــور برای این 
نمایشگاه ها پیش بینی شده کمتر از 20هزار 
غرفه است، بنابراین در مقابل ۳میلیون واحد 
صنفی بســیار ناچیز است و تأثیر چندانی بر 
کاهش فروش واحدهای صنفی نخواهد داشت.

مهــر: مســیح کشــاورز، رئیــس انجمن 
واردکنندگان برنج با انتقاد از مطرح شدن بحث 
حذف ارز دولتی برنج در آستانه سال نو گفت: 
این افراد از مصوبه دولت مبنی بر تخصیص ارز 
4 هزار و 200تومانی به واردات کاالهای اساسی 
از جمله برنج در ســال آینده، خبر ندارند. وی 
اضافه کرد: در صورت حذف ارز دولتی از واردات 
برنج، هیچ جایگزینی بــرای این کاال در میان 
اقشار ضعیف جامعه وجود ندارد و با تغییر ارز، 
قیمت برنج وارداتی حداقل دو برابر شده و سفره 
اقشــار کم درآمد و بی بضاعت خالی می شــود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح  کرد: 
در صورتی کــه ارز نیمایی جایگزین ارز 4هزار 
و 200تومانی شود، قیمت برنج وارداتی از مرز 
16هزارتومان می گذرد و متعاقب آن باید منتظر 
افزایش قیمت برنج داخلی هم باشیم. وی گفت: 
در شــرایطی که برنج وارداتــی تنها محصول 
غذایی است که در جریان تورم افزایش قیمت 
نداشته، چرا با تغییر سیاست این بخش، چالش 
جدیدی پیش روی مصرف کننده، بازار و دولت 

قرار دهیم.

چهره ها

خـــبر
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کارتخوان ۷0درصد پزشکان 
ثبت شد

دانشجو: محمود علیزاده، معاون سازمان امور 
مالیاتی گفت: حدود 70درصد پزشــکان واجد 
شرایط، ثبت نام کرده اند که نزدیک به 41هزار 
نفر می شــوند. وی افــزود: وکال به این نتیجه 
رسیدند که به قانون تمکین کنند و از شکایت به 
دیوان عدالت اداری در رابطه با نصب کارتخوان 
منصرف شدند. وی گفت: روزانه 2هزار و 500تا 
۳هزار و 200نفر دیگر از مشــموالن گروه های 
شغلی برای ثبت نام کارتخوان اقدام می کنند.

علیزاده تصریــح کرد: برای برخــی اصناف و 
گروه ها مهلت ثبت نام کارتخوان تمام شده، اما 
همچنان امکان ثبت نام وجود دارد تا از سال 99 

مؤدیان با مشکل روبه رو نشوند. 

راه اندازی رسمی سامانه 
جامع روابط کار برای ثبت 

شکایت کارگری و کارفرمایی 

تسنیم: کورش یــزدان، مدیرکل روابط کار 
و جبــران خدمات وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: ســامانه جامــع روابط کار 
با 22 زیرســامانه برای بررسی الکترونیکی 
شــکایت های حوزه کارگری و کارفرمایی به 
صورت همزمان در سراســر کشور راه اندازی 
شــد. وی افزود: ســامانه  جامــع روابط کار 
با هدف افزایش ســالمت اداری و ســرعت 
در انجام امــور راه اندازی شــد و کارگران و 
کارفرمایان می توانند شــکایت خــود را به 
صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام دهند. 
وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه مراجعه 
حضوری به حداقل رسیده و با یک بار احراز 
هویت الکترونیکی کارگــران و کارفرمایان، 
دادخواست ها، درخواست ها، طرح طبقه بندی 
مشاغل، طرح مســتمری، تعیین صالحیت 
شــرکت های خدماتی، بیمه بیکاری، تأیید 
صالحیت کار و دیگر تمام خدمات وزارتخانه 
به صورت الکترونیکی عرضه می شــوند.وی 
تأکید کرد: با راه اندازی ســامانه جامع روابط 
کار تمامی دادخواست ها در این سامانه ثبت 
خواهد شــد و با انعکاس شــفاف روابط بین 
کارگر و کارفرما، ســامانه اجازه ثبت قرارداد 

سفید امضا را نخواهد داد.

طرح توسعه کسب و کار 
صیادان با دستگاه ماهی یاب 
خبر فارسی: منصوری، معاون اشتغال وزارت 
کار با اشاره به طرح توسعه کسب و کار صیادان 
با دستگاه ماهی یاب بیان کرد: در این طرح قرار 
است صیادان در قالب تعاونی ساماندهی شوند 
و با یک دستگاه ماهی یاب به فعالیت خود ادامه 
دهند. منصوری افزود:در این طرح صیادان در 
قالب تعاونی ساماندهی می شوند و یک دستگاه 
ماهی یاب به آن ها داده می شــود تا بتوانند به 
راحتی ماهی صید کنند. از سوی دیگر به آن ها 
وام می دهیم تا یک کشتی یخچالدار خریداری 
کنند. قایق های متعدد همزمان با هم به داخل 
دریا می روند و با ماهی یاب صید انجام می دهند 
و در یخچال نگهداری می کنند و ریسک خراب 

شدن ماهی هایشان هم صفر است.

کویت واردات محصوالت 
کشاورزی لنجی ایران را 

ممنوع کرد
نود اقتصادی: رضــا نورانی، رئیس اتحادیه 
گفت:متأسفانه  ملی محصوالت کشــاورزی 
کویت مسیرهای هوایی، زمینی و دریایی را به 
روی مسافرانش به سمت ایران بسته است. وی 
افزود: امروز هم اعالم کرده صادرات هر گونه 
محصوالت کشــاورزی با لنج از مبدأ ایران به 
مقصد کویت ممنوع است. وی گفت: همچنین 
حدود چهار تا پنــج کانتینر یخچالی حاوی 
پرتقال صادراتی از ایران در گمرک گرجستان 
متوقف شده و دلیل آن ها هم بررسی بیشتر 
به خاطر گزارش ویروس کرونا در ایران است.

شرایط تبدیل حواله های 
ایران خودرو به سایر 
محصوالت فراهم شد

از  تبدیــل برخی  امــکان  عصر خودرو: 
محصوالت ایران خودرو به ســایر خودروها 
تا پایان اســفند ماه فراهم شــد. به دنبال 
درخواست برخی از مشتریان و بروز تأخیر 
طوالنی در تحویل برخی از خودروها، امکان 
تبدیل برخــی از محصوالت ایران خودرو به 
سایر خودروها تا پایان اسفند ماه فراهم شد.

خبر
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توافق ها برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها  فارس: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها توافقاتی صورت گرفته 
که حتماً تا اسفندماه امسال به جمع بندی نهایی خواهد رسید. وی ادامه داد: البته این پرداخت ها با توجه به جایگاهی که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها دارند منتی بر سر آن ها نیست، زیرا در مقایسه با شرایطی که 

آن ها می توانند در خارج از کشور برای خود رقم بزنند، این پرداخت ها جزو ضعیف ترین پرداخت هاست، اما با این وجود، این عزیزان عاشقانه و با عالقه مندی در کشور مانده اند و مشغول خدمت هستند.

عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس:
 مردم به جای فضای مجازی 

به وزارت بهداشت اعتماد کنند
گروه جامعه- محمود مصدق: عضو 
کمیته کشــوری بیماری های عفونی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی اطالع رســانی صحیح و دائم 
بــه مردم را به هنگام شــروع اپیدمی 
ویــروس کرونا بهتریــن راهکار برای 
بازســازی و جلب اعتماد مردم خواند 

و گفت: البته مردم هم در این وضعیت باید با این وزارتخانه همکاری کنند. 

 وزارت بهداشت پنهان کاری کرد؟
مینو محرز در گفت وگو با قدس درباره برخی از حواشی ایجاد شده برای وزارت بهداشت 
در فضای مجازی مبنی بر اینکه مسئوالن این وزارتخانه در اعالم زمان ورود یا مشاهده 
این ویروس در ایران و میزان گستردگی آن پنهان کاری و تعلل کرده اند، گفت: مرکز 
مبارزه با بیماری های وزارت بهداشت زمانی اعالم می کند ویروسی وارد کشور شده که 
تســت ها مثبت بوده باشد. بنابراین از موقعی که مورد مشکوکی در قم شناسایی شد 
همان موقع هم وزارت بهداشــت به طور رسمی اعالم کرد. در واقع با حدس و گمان 

نمی شود خبر از ورود و انتشار ویروس در کشور داد. 
وی با اشاره به اینکه ویروس کرونا در بسیاری از مناطق دنیا منتشر شده و پیش بینی 
می شــد به ایران هم وارد شود، گفت: یکی از مشکالت این است که مردم ما فقط به 
فضای مجازی اعتماد دارند، در حالی که فضای مجازی بعضی مواقع آگاهی درستی به 
مردم می دهد و بسیاری وقت ها هم سم است. چون با بزرگنمایی برخی مسائل، فضای 

هیجانی ایجاد کرده و با افکار عمومی بازی می کند. 
وی انتشــار برخی از محتواهای مربوط به ویروس کرونا را در فضای مجازی صحیح و 
منطقی ندانســت و افزود: هیچ چیزی بدتر از این نیست که در ورود ویروس کرونا به 
کشور به صورت هیجانی برخورد کنیم، بلکه باید عاقالنه با آن برخورد کنیم. عاقالنه 
این است که به تمام توصیه های وزارت بهداشت که در سایت این وزارتخانه و به صورت 

پوستر در تمام شهرها آمده، عمل شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم به فضای مجازی و اطالعاتی که در این فضا 
منتشر می شود اعتماد دارند اما چندان به ســایت وزارت بهداشت و رسانه ها اعتماد 
ندارند، می گوید: االن مردم کمتر پای تلویزیون می نشینند چون گوشی های هوشمند را 
در دست دارند و به راحتی وارد شبکه های اجتماعی می شوند و به همین خاطر بعضی از 
چیزهایی را که در فضای مجازی منتشر می شود باور می کنند، بنابراین وزارت بهداشت 

باید دائم با مردم صحبت کند. 

 امکانات ایزوله فقط در برخی بیمارستان ها 
وی سپس به شایعه عدم پذیرش افراد مشکوک به کرونا توسط برخی از بیمارستان ها 
پرداخت و گفت: همه بیمارســتان ها موظف به پذیرش این گونه بیماران هستند اما 
خیلی از بیمارستان ها برای بیمارانی که مشکل شدید ریوی دارند امکانات الزم و اتاق 
ایزوله ندارند. فقط دو بیمارستان در تهران وجود دارد که امکان ایزوله را دارند که اگر 
موارد مشکوکی گزارش شــود آن ها را به بیمارستان های مورد نظر منتقل می کنند. 
در شهرســتان ها هم بیمارستان هایی برای پذیرش این افراد مشخص شده، هر چند 
تعدادشــان زیاد نیست. به هرحال اگر تعداد مبتالیان زیاد شود آن وقت بیمارستان ها 

مجبورند آن ها را بستری کنند. 
محرز در ادامه به موضوع میزان امکانات وزارت بهداشت از جمله کیت تشخیصی برای 
مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با اینکه کشور با تحریم های ظالمانه آمریکا 
مواجه است اما امکاناتی برای مقابله با این ویروس داریم؛ هرچند با توجه به آغاز اپیدمی 
این ویروس نیاز بیشتر به کیت های تشخیصی داریم که باید آن را وارد کنیم که فکر 
نمی کنم مشــکلی در این زمینه وجود داشته باشد؛ فقط باید از نظر زمانی این اتفاق 
سریع تر بیفتد. این عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت در خصوص 
شایعه مشاهده کرونا ویروس در شهرهای دیگر کشور غیر از شهرهایی که تا کنون از 
سوی این وزارتخانه اعالم رسمی شده اند، گفت: ممکن است شهرهای دیگر کشور هم 
آلوده شده باشند. تا چند روز پیش فکر نمی کردند به ایران آمده باشد، اما این ویروس 

مثل همه ویروس ها در همه جا پخش می شود.

 همه شهرهای ایران شاید آلوده باشند!
وی در پاســخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد از شهرهای ایران آلوده به ویروس 
کرونا شده اند، گفت: آماری در این زمینه ندارم، اما قاعدتاً همه شهرهای ایران باید داشته 
باشند، چون این همه رفت وآمد صورت می گیرد و نمی شود کنترلشان کرد؛ بنابراین 
فقط باید با خونسردی به دستور و توصیه های وزارت بهداشت که از طریق سایت این 

وزارتخانه و رسانه های معتبر منتشر می شوند عمل کنیم. 
وی وحشت ایجاد شده در نیروهای بیمارستان ها و مراکز درمانی از ویروس کرونا را هم 
ناشی از فضای مجازی دانست و گفت: در خصوص ویروس سارس که از قبل اپیدمی 
شده کسی وحشت نکرده اما در مورد کرونا وحشت ایجاد شده است، چون درباره این 
ویروس تبلیغات جهانی بیشتر بوده. این درحالی است که کرونا ویروس به راحتی کنترل 
می شود، بنابراین نباید از آن وحشت کرد. کرونا فقط قدرت بیماری زایی و انتقالش از 
یک انسان به انسان دیگر بیشتر از سایر ویروس هاست،  در حالی که میزان مرگ  و میر 

آن خیلی پایین تر از باقی ویروس هاست. 

 ماسک بزنیم یا نزنیم؟
وی سپس به بحث مفید یا غیرمفید بودن استفاده از ماسک برای پیشگیری از ویروس 
کرونا پرداخت و گفت: سازمان جهانی بهداشت زدن ماسک از سوی افراد سالم را تأیید 
نمی کند، اما کسانی که بیمار هستند حتماً باید از ماسک استفاده کنند یا اگر خواستند 

از مترو و اتوبوس برای آمد و شد استفاده کنند حتماً باید ماسک بزنند.
وی در خصوص بهترین راهکار علمی وزارت بهداشت برای جلب بیشتر اعتماد مردم در 
زمینه کرونا ویروس هم گفت: مردم ما سواد اولیه بهداشتی ندارند به همین دلیل ابتدا 
برای کسب اطالعات از بیماری شان به سایت ها مراجعه می کنند. در واقع وسواس مردم 
در مراجعه به سایت ها دارد بیمارگونه می شود و این خطرناک است. از مردم می خواهیم 
هر چیزی را که در فضای مجازی مطرح می شود قبول نکنند و از سایت وزارت بهداشت 
اســتفاده کنند که تمام توصیه ها در آن است، ضمن اینکه بهتر است مردم به وزارت 
بهداشت اعتماد داشته باشند، چون وظیفه این وزارتخانه حفظ سالمت مردم است و 
هر کاری که از دستش ساخته است برای سالمت مردم ایران دریغ نمی کند. همچنین 
االن که در آغاز اپیدمی کرونا ویروس در کشــور هســتیم باید مردم با این وزارتخانه 

همکاری کنند.

 به جای مراجعه به مطب ها، بیمارستان بروید
محرز در خاتمه درباره عمده موارد بهداشــتی که باید برای در امان ماندن از ابتال به 
ویروس کرونا رعایت شود، گفت: بهترین راه برای پیشگیری از بیماری های تنفسی از 
جمله عارضه ویروس کرونای جدید؛ رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، شست وشوی 
مرتب دســت ها با آب و صابون، پرهیز از دیده بوسی و دست دادن با دیگران، نداشتن 
تماس دســت با دهان، بینی و چشم است. ضمن اینکه خواهش می کنیم کسانی که 
عالئم تب و سرفه را دارند حتماً به بیمارستان بروند، چون در صورت مراجعه به مطب ها 
باید یک مقداری منتظر شوند که این موضوع احتمال انتشار ویروس و ابتالی دیگران 
را افزایش می دهد، اما اگر سرماخورده هستند در خانه بمانند. همچنین اگر فرزندشان 
مریض اســت از فرستادنش به مدرســه خودداری کنند. اگر مردم همین چند نکته 

بهداشتی را رعایت کنند کار این ویروس تمام می شود.

 جامعه/ نقوی  براساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی، ویروس جدید کرونا عضوی از خانواده بزرگ 
ویروس هاست که هم در حیوانات و هم در انسان 

یافت می شود.
 nCoV-2019 ویروس کرونای جدیــد که اکنون
نامیده می شود، پیش از شــیوع بیماری در ووهان 
چین در دسامبر 2019 گزارش نشده بود و ویروس 
جدیدی اســت که فقط در کسر بسیار کوچکی از 
جمعیت آلوده، ایجاد بیماری جدی می کند. هر چند 
این ویروس فقــط در 3-2 درصد افراد آلوده ایجاد 
بیماری کشنده می کند اما با افزایش تراکم جمعیت، 
گسترش گردشگری، رشد روش های درمانی که از 
وسایل مشترک استفاده می کنند، باید بیشتر مواظب 
بود؛ شایان توجه اســت که توصیه های بهداشتی 
و ایجاد ســایت های اطالع رســانی دقیق از طرف 
مســئوالن اقدام عاجل می طلبد و گرنه هزینه های 
بسیاری را بر سیستم بهداشتی کشور و همچنین 

خانواده ها تحمیل می کند.
رعایت قواعد اکولوژی شــهری و فرهنگی؛ در وهله 
نخســت اطالع رســانی و آموزش مناسب در اعالم 
کم خطر بودن از نظر کشــندگی اما خطرزا از نظر 
گســترش ویروس و به حداقل رساندن آسیب های 
اجتماعی و روانی آن و در وهله دوم عمل مسئوالن 
بهداشتی، نه تنها از گســترش ویروس جلوگیری 
خواهد کرد بلکه موفق به کاهش چشمگیر آن نیز 
می شود. بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، 
شهر سالم، در میزان حمایت دوجانبه شهروندان از 
یکدیگر تعریف شده است. به بیان دیگر، مسئولیت 
حفظ بهداشت و سالمت شهروندان از طرف سازمان 
بهداشــتی به طور آگاهانه و جهــت دار به خود فرد 

سپرده شود. 
نکته مهم در خصوص این عفونت آن است که نخست 
همه افراد ســالم باید بدانند ویروس از طریق ذرات 
معلق خارج شده از ریه یا سایر مایعات بیولوژیک فرد 
آلوده منتقل می شود. رعایت اصول بهداشت فردی 
و آموزش عمومی بســیار مهم است. اما تبلیغات و 
شبکه های مجازی در شرایط نادرست درک مناسبی 
نمی دهند. دوم آنکه بســیاری از کادر پزشکی نیز 
اطالعات نادرست به افراد آلوده و خانواده های آن ها 
می دهند که این وضعیت را بسیار بغرنج تر می کند؛ 
دیدگاه های بهداشتی بسیار اغراق گونه از این ویروس 
بدون آنکه حتی کوچک ترین پشتوانه علمی یا عملی 

برای دیدگاه های خود داشته باشند. 
بنابراین الزم است پیش از هرچیز به طور عالمانه به 
ایجاد درک درستی از ویروس در جامعه پزشکی و 
شــهرهای آلوده کمک کنیم و سپس با در اولویت 
قرار دادن آموزش همگانی بهداشتی برای ریشه کن 
کردن این ویــروس اقدام کنیم و باالخره تحقیق و 
پژوهش درباره ویروس به درک مکانیسم های دقیق 

کمک خواهد شد.

دکترای  رضایی،  عبدالرحیم  سید 
دانشــگاه علوم  ایمونوویرولــوژی 
پزشکی مشــهد در گفت وگو با ما 
اطالعــات قابل مالحظــه ای را در 
این خصوص بر اســاس توصیه ها 
و اطالع رسانی ســازمان بهداشت 
جهانی در اختیارمان قرار داده است 

که تقدیم حضورتان می کنیم. 

  ویروس کرونا چیست؟
کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از 
ویروس هاست که هم در حیوانات 
و هم در انســان یافت می شــود. 
برخــی از افراد که به این ویروس 
آلوده هســتند به سرماخوردگی 
بیماری های شــدیدتر  تا  گرفته 
خاورمیانه  تنفسی  مانند سندرم 

 )SARS( و سندرم حاد تنفسی شدید )MERS(
مبتال می شوند.

  کرونا ویروس جدید چیست؟
coronavirus) CoV( فعلــی نوعــی از کرونا 
ویروس اســت که پیش از این در انسان مشخص 
 نشــده اســت. ویروس کرونای جدیــد که اکنون 
nCoV-2019 نامیده می شــود، پیش از شــیوع 
بیمــاری در ووهان چین در دســامبر 2019 قباًل 

شناسایی نشده بود و سوش جدیدی است.

  این ویروس جدید چقدر خطرناک است؟
مانند سایر بیماری های تنفسی، عفونت با 2019-

nCoV می تواند ســبب عالئــم خفیفی از جمله 
آب ریزش بینی، گلو درد، ســرفه و تب شــود؛ در 
افراد شدیدتر است و می تواند منجر به ذات الریه یا 

مشکالت تنفسی شود. به ندرت، این 
بیماری می تواند کشنده باشد. افراد 
مسن و افراد با شرایط پزشکی خاص 
از قبیل پیوند عضو، مصرف داروهای 
سرکوب ایمنی مثل کورتون، دیابت 
و بیماری های قلبی به نظر می رسد 
در معرض ابتال به بیماری شدید با 

ویروس و آسیب پذیرتر باشند.

  آیــا انســان از یک منبع 
به 2019- می توانــد  حیوانی 

nCoV آلوده شود؟
تحقیقات دقیق نشــان می دهد 
در   2002  SARS-CoV
چین از گربه های اهلی به انسان 
و MERS-CoV ســال 2012 
در عربستان سعودی از شترها به 
انسان منتقل شــد. چندین ویروس شناخته شده 
در حیوانات نیز شناسایی شــده که هنوز انسان را 
آلوده نکرده اند. با پیشرفت نظارت در سرتاسر جهان، 

احتماالً ویروس های بیشتری شناسایی می شوند.
منبــع حیوانی مدل ویــروس کرونای جدید هنوز 
مشخص نشده است. این بدان معنا نیست که شما 
می توانید این ویروس را از هر حیوان یا حیوان خانگی 
خود بگیرید. این احتمال وجود دارد که یک منبع 
حیوانــی از یک بازار حیوانات زنده در چین موجب 
نخســتین آلودگی های انسانی شده باشد. بنابراین 
باید برای محافظــت از خودتان، هنگام مراجعه به 
بازارهای حیوانات زنده، از تماس مستقیم محافظت 
نشده با حیوانات زنده و سطوح در تماس با حیوانات 
خودداری کنید. باید از مصــرف فراورده های دامی 
خام یا پنهان شده اجتناب شود. برای جلوگیری از 
آلودگی متقابل با غذاهای پخته، طبق اصول ایمنی 

مواد غذایی مصرف گوشــت خام، شیر یا اندام های 
حیوانی باید با احتیاط انجام شود.

  آیا nCoV-2019 از شخص آلوده به فرد 
دیگر منتقل می شود؟

بله، این ویروس باعث بیماری تنفســی می شود و 
معموالً پس از تماس نزدیک با بیمار آلوده، به عنوان 
مثال، در محل کار یا مراکز عمومی با تراکم انسانی 
زیاد بدون مراقبت های بهداشتی، از شخصی به فرد 

دیگر منتقل می شود.

  برای محافظت از خود چه کاری می توانم 
انجام دهم؟

دســت هایتان را مرتباً با صابون و آب بشــویید یا 
اگر دســت های شــما به وضوح کثیف نیست، از 

ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل استفاده کنید.

 آیا برای محافظت از خود می توانم از ماسک 
استفاده کنم؟

پوشیدن ماسک پزشکی می تواند به محدود کردن 
شیوع برخی از بیماری های تنفسی کمک کند. اما 
استفاده از ماسک به تنهایی جلوگیری از عفونت را 
تضمین نمی کند و باید با سایر اقدامات پیشگیری، از 
جمله بهداشت دست و تنفس و جلوگیری از تماس 
نزدیــک، حداقل فاصله یک متری بین خود و افراد 

دیگر را رعایت کنید.
ســازمان بهداشت جهانی به اســتفاده منطقی از 
ماســک های پزشــکی توصیه می کند، بنابراین از 
هدر رفتن غیرضروری منابع گرانبها و سوءاستفاده 
احتمالی از ماسک ها جلوگیری و به مشاوره در مورد 
اســتفاده از ماسک ها مراجعه کنید. این موضوع به 
این معناست که از ماسک فقط در صورتی استفاده 
کنید که عالئم تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید، به 
عفونت nCoV-2019 با عالئم خفیف مشــکوک 
هستید یا از شــخصی که مشکوک به این عفونت 
اســت، مراقبت می کنید. عفونت مشکوک 2019-
nCoV با مسافرت به منطقه ای در چین که در آن 
این ویروس گزارش شــده است، یا تماس نزدیک با 
کسی که از چین سفر کرده و دارای عالئم تنفسی 
اســت، ربط دارد. در حین استفاده از لمس ماسک 
خودداری کنید. در صورت تمایل، دســتان خود را 

با مالش دست با الکل یا صابون و آب تمیز کنید.
برای از بین بردن ماسک کافی است آن را از پشت 
جدا کنید )جلوی ماسک را لمس نکنید( بالفاصله در 
سطل در دار بیندازید. دست ها را با آب و صابون یا 

ضدعفونی کننده بر پایه الکل بشویید.

 چه کسی می تواند این ویروس را بگیرد؟
افــرادی که در منطقه ای که این ویروس  در آن در 
حال گردش یا در حال مســافرت هستند، ممکن 

اســت در معرض خطــر عفونت باشــند. در حال 
حاضــر، nCoV-2019 در چین در حال گردش 
است. کســانی که از کشورهای دیگر آلوده شده اند 
از جمله افرادی هســتند که به تازگی به چین سفر 
کرده انــد یا با آن ها مســافرت کرده اند یا از نزدیک 
همکاری می کنند، مانند اعضای خانواده، همکاران یا 
متخصصان پزشکی که پیش از اینکه بدانند بیمار به 

کرونا آلوده است، از بیمار مراقبت می کردند.
کارکنان بهداشتي که از افراد مبتال مراقبت می کنند، 
در معرض خطر بیشتري هستند و باید با روش های 
مناسب پیشگیري و عفونت از خود محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی به طور مداوم اپیدمیولوژی 
این شیوع را تحت نظر دارد تا بهتر بفهمد ویروس در 
کجا گردش می کند و چگونه افراد می توانند خود را 

از عفونت محافظت کنند. 

 ،nCoV-2019 تفاوت بین بیماری ناشی از 
آنفلوانزا یا سرماخوردگی چیست؟

افــراد مبتال به عفونــت CVV 2019، آنفلوانزا یا 
سرماخوردگی معموالً عالئم تنفسی مانند تب، سرفه 
و آبریزش بینی را نشان می دهند. اگرچه بسیاری از 
عالئم یکسان هستند اما در اثر ویروس های مختلف 
ایجاد می شــوند. به دلیل شباهت آن ها، تشخیص 
بیماری تنها بر اســاس عالئم می تواند دشوار باشد. 
به همین دلیل الزم اســت آزمایش های الزم برای 
تأیید شخص دارای کرونا تأیید شود. مانند همیشه، 
سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند افرادی که 
سرفه، تب و مشکل تنفسی دارند باید زودتر به دنبال 
مراقبت های پزشکی باشند. اگر 14 روز پیش از بروز 
عالئم مسافرت کرده باشــند یا در صورت نزدیک 
بودن با شخصی که دارای عالئم تنفسی بوده است، 
باید به بخش های مراقبت های بهداشتی اطالع دهند.

 آیا کرونا ویروس جدید از طریق ذرات معلق 
در هوا پخش می شود؟ 

مسائل مربوط به ذرات معلق اغلب زمانی پیش می آید 
که افراد می خواهنــد بدانند چگونه از بیماری های 
تنفسی محافظت کنند. هنگامی که افراد عطسه یا 
سرفه می کنند، ممکن است قطرات بزرگی را اسپری 
کنند، اما قطرات مدت طوالنی در هوا معلق نمی ماند. 
قطرات کوچک احتمال دارد در داخل هوا اســپری 
شوند؛ قطرات بزرگ تر به سرعت سقوط می کنند، 
اما کوچکترها با ســرعت کمتری سقوط می کنند. 
 MERS-CoV در مورد آلودگی محیطــی برای
و وجــود RNA ویروس در سیســتم های تصفیه 
هوا )ویروس زنده( یافته ای نداریم. با این حال، برای 
ویروس کرونای جدید، هنوز نیازمند تحلیل داده ها و 

درک چگونگی انتقال آن ها هستیم.

 ویروس چه مدت روی سطوح زنده می ماند؟
هنوز مشخص نیست ویروس کرونای جدید چه 
مدت در ســطوح زنده می ماند، اگرچه اطالعات 
اولیه نشــان می دهد ویروس ممکن است چند 
ساعت یا بیشــتر در روی ســطوح زنده بماند. 
ضدعفونی کننده های ســاده می توانند ویروس 

را از بین ببرند.

در گفت وگو با یک عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح شد

همه آنچه باید درباره کرونا بدانیم

از هدر رفتن 
غیرضروری 

منابع گرانبها 
و سوءاستفاده 

احتمالی از ماسک ها 
جلوگیری کنید

بــــــرش
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دستچین

شرکت های خدمات اینترنتی ادغام شوند
ایسنا: حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: شــرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی باید 
به ســمت ادغام شدن بروند و هزینه هایشــان را کنترل کنند، 
بدین ترتیب می توانند بزرگ تر و قوی تر شــوند و سرمایه گذاری 
بیشتری داشته باشند. ما قصد داریم برای شرکت هایی که روش 

ادغام را در نظر می گیرند، مشوق هایی ارائه دهیم.

هر جوانی نمی تواند کارآفرین باشد
ایســنا: محمدرضا اســالمی، رئیس گروه علوم مهندســی 
فرهنگستان علوم گفت: اشتباه است که بگوییم جوان 2۵ ساله 
باید شــرکت باز کند و یک کســب و کار راه بیندازد. دارا بودن 
چنین ویژگی هایی به ژن افراد ربط دارد. من ۵30 مقاله علمی 
در نشریات معتبر بین المللی منتشر کرده ام و 14 کتاب نوشته ام، 

اما هیچ استعدادی در کارآفرینی ندارم.

به زودی پیام مهار کرونا در کشور را خواهیم شنید
فارس: ســعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در مراســم تجلیل از برگزیدگان بیســت و هشتمین جشنواره 
دانشجوی نمونه گفت: جامعه پزشکی کشور تا امروز موج های 
بیماری های گوناگونی را از سر گذرانده و به امید خدا کرونا را نیز 
شکست خواهیم داد. در آینده نزدیک پیام مهار این بیماری را در 

سراسر کشور خواهیم شنید.

انتقاد از تغییر زمان کنکور ارشد بدون نظر داوطلبان
خانه ملت: فرهاد فالحتی،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
با انتقاد از اطالع رسانی دیر هنگام سازمان سنجش درباره تغییر 
زمان آزمون کارشناسی ارشد، گفت: متأسفانه سازمان سنجش 
بدون اطالع قبلی زمان آزمون را از خرداد به 29 فروردین و پس 
از آن به اردیبهشت تغییر داد. سازمان سنجش باید با اخذ نظر 

داوطلبان زمان برگزاری آزمون را تعیین کند.

ایرالین ها مقصر اصلی ورود کرونا به کشورند
خانه ملت: محمد حســین قربانی، نایب رئیس کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارت بهداشت درباره 
خطر انتقال ویروس کرونا از طریق پرواز به چین هشدار داده بود، 
گفت: متأسفانه پس از اعالم هشدارهای پزشکی، برخی ایرالین ها 
اعالم کردند فعالیت های مــا خصوصی بوده و هیچ ارتباطی به 

حاکمیت و دولت ندارد که دولت برای ما تصمیم گیری کند.

مقابله با دستفروشی چرا حاال؟
برنا: الهام فخاری، عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شــهر تهران، ضمن انتقاد از ســاماندهی دستفروشان 
تنها در روزهای پایانی ســال می گوید: شهرداری تهران در همه 
دوره های مدیریتی، در روزهای پایانی سال تنها اقدام به ساماندهی 
دستفروشــان می کند، روزهایی که این افراد بیشترین درآمد را 

می توانند داشته باشند و به تعبیری نان آن ها را آجر می کند.

بهداشت و درمان

فوق تخصص بیماری های عفونی شرح داد
بهترین ماسک برای مقابله با 

»کرونا« کدام است؟
 فــارس    ســعید کالنتری فــوق تخصص 
بیماری های عفونی درباره ضرورت اســتفاده از 
ماسک های فیلتردار، گفت: ماسک N9۵ برای 
افرادی است که می خواهند بیمار مشکوک یا 
مبتال به کرونا را ویزیت کرده و اقدامات درمانی 
انجــام دهند؛ در نتیجه لزومی ندارد همه افراد 

ماسک N9۵ بزنند.
وی دربــاره اینکه آیا مردم در مترو و وســایل 
حمل و نقل عمومی باید حتماً از ماسک استفاده 
کنند، گفت: بستگی به میزان شیوع کرونا در 
جامعه دارد، اگر شــیوع بیمــاری باال رود باید 
در مکان های شــلوغی مانند مترو و اتوبوس از 
ماسک استفاده کنیم. کالنتری افزود: در صورت 
نیاز نیز مردم تنها باید از ماسک های معمولی 
اســتفاده کنند و نیاز به استفاده از ماسک های 
N9۵ ندارند؛ البته باید هر چهار تا پنج ساعت 
یک بار و هر زمانی که احســاس کردند ماسک 

خیس شده  است، آن را تعویض کنند.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون وزارت بهداشت:
نظام پرداخت به پرستاران سال 

آینده تغییر می کند
 ایرنا    معاون توســعه منابع و مدیریت وزارت 
بهداشــت گفت: نظام پرداخت بــه کارکنان 

بیمارستانی از جمله پرستاران اصالح می شود.
کامل تقوی نژاد گفت: متأسفانه در حال حاضر 
در برخی از نقاط کشــور کارانه و اضافه کار تا 
1۸ ماه عقب افتاده است، حتی کارانه در برخی 

مناطق به یک سوم میزان خود رسیده است. 
معاون وزیر بهداشــت گفت: در گذشــته در 
سیســتم قاصدک به نحوی اتفاقاتی افتاده که 
موجب نارضایتی بخشــی از کادر غیرپزشک 
و پرســتاران شده است که البته غیر از مقاصد 
اولیه طراحان نرم افزار قاصدک بوده است؛ در 
پی اعالم این نارضایتی، وزیر بهداشــت دستور 

بازنگری نظام پرداخت را صادر کرد.
وی در همیــن خصوص خاطرنشــان کرد: از 
ابتدای سال آینده نظام جدیدی برای پرداخت 
به کادر بیمارستانی از جمله پرستاران و محاسبه 

اضافه کار و کارانه این کارکنان اجرا می شود.

حوادث

مدیر کل تعزیرات استان تهران:
کشف و ضبط ۵0 هزار ماسک از 

داروخانه ها
 مهر    مدیر کل تعزیرات استان تهران از کشف 
یک انبار احتکار ماسک و ژل های ضدعفونی کننده 
خبر داد. محمدعلی اسفنانی از گشت های تعزیرات 
در استان تهران و داروخانه ها خبر داد و گفت: روز 
شنبه گشت های تعزیرات روانه داروخانه ها و برخی 
مناطق شــد. در همین زمینه یک انبار مربوط به 
نگهداری و احتکار ماسک و مواد اولیه ضدعفونی از 

جمله ژل و اسپری کشف شد.
معاون رئیس ســازمان تعزیرات افــزود: در این 
انبــار ۵00 هزار ماســک و رقم باالیــی از مواد 

ضدعفونی کننده کشف شد.
وی در خصوص گشت های تعزیرات از داروخانه ها 
هم گفت: همچنین در قالب گشت های تعزیرات 
روز گذشته ۵0 هزار ماسک از داروخانه های تهران 
کشف شد. اســفنانی در ادامه همچنین با بیان 
اینکه ماسک های مکشوفه در اختیار دانشگاه علوم 
پزشکی قرار گرفت، گفت: قرار شده این ماسک ها 

با قیمت واقعی توزیع شود.

زیارت

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور:
اعزام های گروهی اردوهای 

راهیان نور متوقف شد
 ایرنا    رئیس ســتاد مرکزی راهیان نور کشور 
گفت: بــه منظور حفظ ســالمتی زائران عزیز 
راهیان نور و برای پیشگیری از شیوع و آلودگی 
به ویروس کرونا، مقرر شــد ســفر و اعزام های 

گروهی راهیان نور تا اطالع ثانوی متوقف شود.
ســرتیپ بهمن کارگر اعالم کــرد: بنا بر اعالم 
رسمی وزیر بهداشت و با ابالغ رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح به سازمان های نیروهای مسلح 
و دستگاه های کشــوری در خصوص برگزاری 

اردوهای راهیان نور، تصمیم جدید اتخاذ شد.
وی خاطرنشان کرد: سرتیپ کارگر تأکید کرد 
ایــن ابالغیه درخصوص تمام اردوهایی اســت 
که برای بازدید از یادمان های مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس در اســتان های خوزستان، ایالم، 
کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و همچنین 
یادمان های دریایی در اســتان های هرمزگان و 
بوشهر با وسایل نقلیه متفاوت از جمله اتوبوس، 

مینی بوس و قطار انجام می شد.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش بیان کرد
زمان آغاز رزرو اینترنتی اسکان 

نوروزی فرهنگیان 
 ایســنا   مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پــرورش جزئیات اســکان نوروزی 
فرهنگیــان را اعالم و از آغــاز رزرو اینترنتی از 

جمعه این هفته، نهم اسفند خبر داد.
گودرز کریمی فر گفت: ســامانه رزرو اینترنتی 
برای تمام فرهنگیان شاغل و بازنشسته به آدرس 
eskan.medu.ir از 9 اسفندماه فعال می شود 

و ثبت نام تا 23 اسفند ادامه دارد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: پس از این تاریخ، 
هرگونه پذیرش مسافران فقط به صورت حضوری 
میسر است. مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش تعرفه اســکان نوروزی را نیز 
اعالم کرد و گفت: تعرفه اتاق ویژه هر شب 40 
هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره محاسبه 
می شود. تعرفه یک باب اتاق گروه »الف« در یک 
شــب 3۵ هزار تومان برای پنج نفر اعضای یک 
خانواده و نیز تعرفه کالس گروه »ب« به ازای هر 

شب 2۶ هزار تومان محاسبه می شود.

بهانه روز
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دانشگاه عمر شما را طوالنی می کند
فارس: نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد رفتن به دانشگاه می تواند به افراد کمک 

کند زندگی طوالنی تری داشته باشند.
به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد رفتن به دانشگاه می تواند به 

افراد کمک کند زندگی طوالنی تری داشته باشند.
محققان آمریکایی در پژوهش های خود دریافتند، هر یک سال تحصیل اضافی یک سال 

و 3۷ روز به عمر افراد اضافه می کند و به آن ها امید به زندگی می دهد.
دانشمندان بیش از ۵ هزار نفر را تحت بررسی قرار دادند و درنهایت دریافتند نژاد و درآمد، 
به اندازه سطح تحصیالت در طوالنی شــدن عمر افراد تأثیر ندارد. براساس یافته های 
بدســت آمده از این پژوهش، احتمال سیگار کشیدن افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 
کمتر از دیگران است. از طرف دیگر، این افراد شاخص توده بدنی پایین تری دارند و چربی 
خونی آن ها نیز اغلب تنظیم است. محققان همچنین به این نتیجه رسیده اند برخورداری 
از ثبات سالمت جســمانی یکی از مهم ترین نتایج ادامه تحصیل است. آنچه در اینجا 

اهمیت دارد نه محیط دانشگاه بلکه طوالنی شدن دوره آموزش است.

فراسو
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

رونمایی جنبش انصاراهلل از چهار سامانه پدافند هوایی جدید

آسمان یمن امن می شود
  جهان/ مهدی خالدی   محمد بن ســلمان، 
ولیعهد جوان و خام ســعودی ۲۵ مارس ۲۰۱۵ 
)۶ فروردیــن ۱۳۹۴( هنگامــی که بی توجه به 
برخــی مخالفت های داخلی، فرمــان حمله به 
یمــن را صادر و توهم فتــح یک هفته ای صنعا 
را در ســر می پروراند شــاید هیچ گاه فکر آن را 
هم نمی کرد پنج سال در این باتالق خودساخته 
گرفتار شــود. آل سعود که سرمست از دالرهای 
نفتی و به پشتوانه شرکای غربی شمشیر آخته را 
به روی همسایه فقیر جنوبی کشیده بود اکنون و 
پس از صرف هزینه های سرسام آور و بدون هیچ 
دستاوردی به دنبال مفری برای خروج آبرومندانه 

از این مهلکه می گردد. 
سال گذشــته میالدی که با نام »سال پهپادی« 
مقاومت یمن نام گذاری شــده بود، انصاراهلل در 
کنار توسعه سریع موشــکی با رشد چشمگیر 
پهپادی و انجام حمالت دقیق علیه اهداف حیاتی 
و مراکز نفتی در عمق خاک عربســتان، دشمن 
سعودی را به گوشه رینگ برده و دست برتر را در 

حوزه میدانی به دست گرفت.
 ایــن در حالی بــود که در جبهــه زمینی نیز 
نیروهای ائتالف عمالً در یکی دو ســال گذشته 
هیچ پیشروی نداشته و به ویژه در دو هفته اخیر 
با اعالم رسمی خروج نظامیان اماراتی و همچنین 
مزدوران ســعودی و در نتیجه تضعیف بیش از 
پیش پیاده نظام ســعودی در موضع ضعف قرار 

گرفته اند. 
بر این اســاس در پنج ســال گذشته از جنگ، 
سعودی تنها به برتری هوایی خود متکی بوده و با 
حمالت گاه و بیگاه خود شهروندان بی گناه یمنی 
را به خاک و خون می کشید، اما انگار همین حوزه 
برتری هم بــرای ریاض پایان یافته، چرا که روز 
گذشته رئیس شورای عالی سیاسی یمن از چهار 
سامانه پدافند هوایی جدید رونمایی و اعالم کرد 

با این اقدام »مسیر نبرد تغییر خواهد کرد«.

 سال پدافند هوایی انصاراهلل
به گزارش شــبکه خبری المســیره، این چهار 
ســامانه شــامل »ثاقب ۱«، »ثاقب ۲«، »ثاقب ۳« 
و »فاطر ۱« که در جریان »نمایشــگاه شــهید 

عبدالعزیز الهمهرم« رونمایی شــد، بر اســاس 
تجربه صرف یمنی ها توســعه داده شده است. 
همچنین به گفته مهدی مشاط، رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن، این سامانه ها از فناوری نوین 
و پیشرفته برخوردار بوده و آزمایش های موفقی 
داشــته است و توانسته تعداد زیادی جنگنده یا 

پرنده های شناسایی دشمن را سرنگون کند.
مشاط ضمن اشــاره به روندی از مراحل توسعه 
ســامانه های پدافند هوایی در پنج سال اخیر، از 
تالش »وزارت دفاع و ریاست ستاد مشترک« در 
حوزه های مختلف قدردانــی کرد و گفت: »این 
دستاورد ترجمه عملی وعده رهبر انقالب سید 
عبدالملک الحوثی در تقویت و توسعه توانمندی 
دفاعی و تأکید بر این است که سال جاری، سال 
پدافند هوایی است. به اعتقاد رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن ســامانه های دفاعی جدید، مسیر 
نبرد را تغییر خواهد داد و مقدمه ای است برای 
سامانه های دفاعی پیشرفته و مؤثرتر در مقابله با 

اهداف هوایی متخاصم. 

 پایان آتش بس یکطرفه
رونمایی مقاومت یمن از ســامانه های پدافندی 
جدید در شــرایطی صورت گرفت که انصاراهلل 

شامگاه روز شنبه رسماً پایان آتش بس یکطرفه 
با متجاوزان ســعودی را اعالم کــرد. این اقدام 
پس از آن صــورت گرفت که در چند ماه اخیر 
ائتالف بدون توجه به آتش بس نیروهای یمنی 
بــه تجاوزهای خود علیه این کشــور ادامه داده 
بود، به طوری که در آخرین حمله جنگنده های 
سعودی بیش از ۳۰ شهروند سعودی به شهادت 
رسیدند. حمله موشکی و پهپادی اخیر یمن به 
تأسیسات نفتی عربستان نشان می دهد، دولت 
نجات ملی به این باور رسیده پیشقدم شدن برای 
صلح و توقف جنگ بی فایده است و تنها راه توقف 
تجاوز ریاض، حمله های تالفی جویانه است. ارتش 
یمن روز جمعه اعالم کرد در راســتای عملیات 
»توازن بازدارندگی ۳« تأسیســات شرکت ملی 
نفت عربستان سعودی )آرامکو( را در بندر »یَنُبع« 
)واقع در ســاحل دریای ســرخ( هدف حمالت 
موشــکی و پهپادی خود قرار داده است. در این 
عملیات نظامی برون مرزی، یگان های موشکی و 
پهپادی ارتش یمن از دو موشک  بالستیک به نام 
»قدس«، ۱۲ پهپاد »صماد۳« و موشک بالستیک 
و دوربرد »ذوالفقار« علیه تأسیسات نفتی آرامکو 
استفاده کرد و با این عملیات، دولت نجات ملی 

یمن به ابتکار عمل »مهدی المشاط« پایان داد.

 مهدی مشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
۲۹ شهریور در پنجمین سالروز پیروزی انقالب 
۲۱ سپتامبر یمن اعالم کرد به نیابت از نیروهای 
مسلح، حمله به اهداف سعودی به وسیله موشک 
و پهپاد را متوقف می کند و امیدوار اســت این 
کشور هم دست به اقدام متقابل بزند و حمالت 

به یمن را متوقف کند. 

 سال پدافند هوایی و تغییر معادالت جنگ یمن 
از زمــان آغاز حمالت ائتــالف علیه ملت یمن، 
نیروی هوایی عربستان ۱۲ جنگنده و ۲۱ پهپاد 
خود که هشــت مورد آن از نوع تهاجمی بوده را 
در جنگ یمن از دست داده است. در جدیدترین 
مورد، بیست و ششم بهمن ماه )۱۵ فوریه( ارتش 
یمن موفق شد یک جنگنده تورنادو سعودی را 
در آســمان استان »الجوف« سرنگون کند. یگان 
پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
روز شنبه نیز یک فروند پهپاد جاسوسی وابسته 
به ائتالف متجاوز را در جیزان هدف قرار داده و 
منهدم کرد. اما شاهکار انصاراهلل در ساقط کردن 
جنگنده تورنادو یک پیشرفت منحصر به فرد و 

راهبردی در مسیر نبرد بود. 
همان گونه که پیشتر هم گفته شد ائتالف متجاوز 
در پنج ســال اخیر در حــوزه زمینی قافله را به 
نیروهای مقاومت باخته و عمالً حمالت هوایی 
به تنها ابزار ســعودی برای ابراز وجود در جنگ 
علیــه یمن تبدیل شــده بود. حال با توســعه 
ســامانه های پدافندی اضالع قــدرت انصاراهلل 
تکمیــل و ریاض بیش از پیش در موضع ضعف 
قرار خواهد گرفت. اکنون عربستان عمق اظهارات 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن که 
گفته بود »پس از رونمایی از سامانه های پدافندی 
جدید، دیگر آسمان یمن جای گردش نیست و 
متجاوزان برای هر گونه اقدام خود باید هزار بار 
محاســبه کنند« را به خوبی درک خواهد کرد. 
حال به نظر می رسد معادالت جنگ یمن کاماًل 
به نفع مقاومت تغییر کرده و سعودی که تا پیش 
از این به دنبال خروج از یمن با کسب امتیازاتی 
هــر چند محدود بود، اکنون بیش از پیش برای 

فرار از این مهلکه به صرافت خواهد افتاد.

اقدام غیر انسانی صهیونیست ها در 
 انتقال پیکر جوان فلسطینی با بولدوزر
خشم گروه های مقاومت را برانگیخت

شهید مصلوب

فارس: جنبش فلسطینی فتح از اقدام رژیم 
صهیونیستی در انتقال پیکر شهید فلسطینی 
با بلدوزر به شــدت ابراز انزجار کــرد و آن را 
»جنایت جنگی« دانســت. »حسین حمایل 
العالم« سخنگوی جنبش فتح گفت: »این رفتار 
اشغالگران اسرائیلی، جنایت جنگی وحشیانه ای 
است که همه نهادهای حقوق بشری و جامعه 

بین الملل باید مقابل آن بایستند«.
نظامیان صهیونیســت صبح روز گذشته به 
شماری از جوانان در شرق شهرک »الفراحین« 
واقع در شــرق خان یونس در جنوب نوار غزه 
شلیک کردند و یک جوان به شهادت رسید. 
در ویدئویی که از تالش صهیونیست ها برای 
انتقال پیکر شهید منتشر شده، دیده می شود 
نظامیان صهیونیستی پیکر او را با بلدوزر مورد 
اهانت قرار می دهند و با آویزان کردنش از بیل 

مکانیکی، او را منتقل می کنند.
 این اقدام ســبب خشم گروه های فلسطینی 

شده است.
جنبش جهاد اســالمی با اشاره به این واقعه 
ضمن »وحشــیانه« خواندن آن تأکید کرد به 
رژیم صهیونیســتی این اجازه را نخواهد داد 
رفتارش با دیگر کشورهای عربی را با آن ها نیز 
تکرار کند. جنبش مقاومت اسالمی )حماس( 
نیز به این اقدام صهیونیست ها واکنش نشان 
داد؛ به گــزارش روزنامه »القــدس«، »فوزی 
برهوم« ســخنگوی جنبش حمــاس در این 
خصوص گفت: اقدام عمدی رژیم صهیونیستی 
در به شهادت رساندن یک جوان فلسطینی 
و شکنجه جســد او در مقابل دیدگان همه، 
جنایت فجیعی اســت که ]امروز[ به لیست 

سیاه جنایت های این رژیم افزوده شد.

راشاتودی خبر داد
درگیری جلیقه زردها با 

پلیس فرانسه در شهر لیل
ایسنا: خبرگزاری روسی راشاتودی با انتشار 
تصویری ویدئویــی از درگیری معترضان به 
سیاست های اقتصادی دولت امانوئل مکرون 
با پلیس فرانســه در شهر لیل گزارش داد. بر 
اساس این گزارش، پلیس برای متفرق کردن 
جلیقه زردها اقدام به شــلیک گاز اشک آور 
کرده است. جنبش اعتراضی جلیقه زردهای 
فرانســه از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ و در اعتراض به 
تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت 
و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد، ولی به 

مرور مطالبات آن ها رو به افزایش است.

واشنگتن پست:
ترامپ جلوی انتشار کتاب 

بولتون را می گیرد
تسنیم: رئیس جمهور آمریکا به دلیل اقدام 
مشاور ســابق خود در افشای جزئیات روابط 
کاخ ســفید با اوکراین، از انتشــار کتاب وی 
جلوگیری می کند. واشنگتن پست به نقل از 
دو منبع خبری می نویسد: ترامپ مستقیماً در 
مورد انتشار کتاب بولتون وارد عمل شده و به 
کارمندان خود گفته است به دلیل محتوای 
برخی مکالمه های محرمانه وی مانع انتشار 
کتاب بولتون می شود. این در حالی است که 
بولتون هفته گذشته از تالش کاخ سفید برای 
سانسور کردن کتاب خود در مورد مجادالت 

اوکراین خبر داد. 

دیدار سران ترکیه، روسیه، 
آلمان و فرانسه در مورد ادلب 
فارس: رئیس جمهــور ترکیه با بیان اینکه 
ادلب سوریه، همانند منطقه عفرین این کشور 
برای ترکیه دارای اهمیت اســت، از نشست 
چهارجانبــه در روزهای آینده در مورد ادلب 
خبر داد. اردوغان که در شهر ازمیر سخنرانی 
می کرد، گفت: »پنجم مارس )۱۵ اسفند( با 
آنگال مرکل، والدیمیر پوتین و امانوئل مکرون 
در مورد ادلب نشستی خواهیم داشت. رجب 
طیب اردوغان در مورد ادلب مدعی شد این 
استان سوریه نیز همانند مناطقی که عناصر 
گروهک حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( 
در دست داشــتند، روی »صلح و آرامش« را 

خواهد دید.

بازگشت »شورشی پیر« 
نتایج رقابت های درون حزبی دموکرات ها در ایالت »نوادا« از پیروزی سناتور »برنی 
سندرز« در این دور از ماراتن انتخابات آمریکا حکایت دارد. سندرز که به منتهی الیه 
جناح چپ حزب دموکرات تعلق دارد پیش از این هم در انتخابات دو ایاالت آیووا 
و نیوهمپشایر خوش درخشیده و به نظر می رسد توانسته نظر مردم را به سمت 

خود جلب کند.
به نظر می رســد این موفقیت ســندرز را بیش از هر چیز باید مدیون شعارهای 
ساختارشــکنانه که از سوی وی مطرح شــده بود، دانست. همان گونه که دونالد 
ترامپ در میان جمهوری خواهان به عنوان یک شورشــی و فردی که از ساختار 
حزب برای باال رفتن از سکان قدرت استفاده کرد معروف شده که برنامه های وی 
هیچ همخوانی با شعارهای جمهوری خواهان محافظه کار ندارد، سندرز نیز در حزب 
دموکرات چنین جایگاهی دارد. این شورشی پیر پیش از این همواره در انتخابات 
سنا به عنوان فردی مستقل مشارکت داشته اما اکنون با بهره برداری از ظرفیت های 

حزب دموکرات، تمام تالش خود را برای رفتن به کاخ سفید به کار بسته است.
فراموش نکنیم سندرز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ هم رقابت بسیار 
نزدیکی با هیالری کلینتون داشــت اما در نهایت نتوانست خود را به عنوان فرد 

نخست در حزب دموکرات مطرح کند.
 سندرز با اندیشه های سوسیالیستی هر چند در میان صاحبان قدرت آمریکایی که 
به انتخابات در ایاالت متحده شکل می دهند و همچنین در میان البی های ثروتمند 
صهیونیست به به خاطر اظهارنظرهای ضد اسرائیلی و ضد سعودی جایگاهی ندارد، 
اما در میان توده مــردم از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و تاکنون در جلب آرا 
موفــق عمل کرده تا جایی که تمام متغیرها و نظرســنجی ها از پیروزی وی در 

انتخابات درون حزبی دموکرات ها سخن می گویند.
این موفقیت در حالی اســت که تا چند ماه پیش دموکرات ها به شدت روی جو 
بایــدن برای رقابت با دونالد ترامپ در مرحله نهایی انتخابات ایاالت متحده مانور 

داده و سرمایه گذاری کرده بودند.
 بایدن کارنامه سیاسی بسیار پرباری دارد. وی هشت سال معاون باراک اوباما در 
دولتی بود که از سوی آمریکایی ها بسیار مورد پذیرش است. از این رو اگرچه هنوز 
بســیاری از تحلیلگران روی بایدن به عنوان یک گزینه مهم برای رقابت نهایی با 
ترامپ حساب باز می کنند، اما در نهایت به نظر می رسد وی نتواند در مقایسه با 
سندرز افکار عمومی را به سوی خود جلب کرده و موفق ظاهر شود. ضمن آنکه 
احتمال دارد حواشی ایجاد شده در موضوع استیضاح ترامپ و بحث سوءاستفاده ای 
که پسر بایدن در پرونده موسوم به »اوکراین گیت« از قدرت داشته هم در کاهش 

محبوبیت »جو« تأثیرگذار باشد. 
دیگر نامزد دموکرات ها یعنی مایکل بلومبرگ که به واســطه پول پاشی بسیار در 
عرصه انتخابات به تازگی خوش درخشیده و از وی هم به عنوان یک گزینه مهم 
در کســب آرای مردم نام می برند نیز به نظر نمی رسد بتواند در رقابت با سندرز 
موفــق عمل کند. هر چند این میلیاردر آمریکایی هزینه بســیاری کرده اما باید 
توجه داشت پایگاه اجتماعی دموکرات ها را بیشتر طبقات متوسط و پایین جامعه 
و رنگین پوستان تشکیل می دهند و چهره ثروتمند و میلیاردی مانند بلومبرگ 
نمی تواند در رقابت با ســندرزی که شعارهای مردمی مطرح می کند موفق عمل 

کرده و پیروز شود.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱۰۰۸۷ -۳۷۶۸۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱۸۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲۵۸۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱۰۰۸۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷۶۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸۲   و   ۶۶۹۳۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل آمریکا

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

   دوشنبه 5 اسفند  1398 29 جمادی الثانی 1441 24 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9193

 جهان  نتایج آرای انتخابات مقدماتی دموکرات ها 
در ایالت نوادا که روز گذشــته منتشر شد در حالی 
از پیشــتازی برنی ســندرز در کســب موکل ها یا 
هیئت های انتخاباتی حکایت دارد که این انتخابات 
نیز زیر ســایه اتهام زنی به روســیه در مورد دخالت 
در این رقابت ها قــرار دارد. فاکس نیوز گزارش داد، 
در میان آرای شــمارش شده، برنی سندرز با کسب 
بیشــتر از ۵۵/۷ درصد آرا پیشتاز است و جو بایدن، 
معاون ســابق رئیس جمهور آمریکا با ۱۹/۸ درصد، 
»تام اســتیر« ۹.۲ درصد و »الیزابت وارن« ۸.۳ درصد 
به ترتیب در رده هــای بعدی قرار گرفته اند. باوجود 
گزارش فاکس نیوز، دیگر رسانه های آمریکایی گزارش 
کرده اند »پیت بوتجج« در انتخابات درون حزبی آیووا 
در جایگاه سوم قرار دارد و »الیزابت وارن« در جایگاه 
چهارم رقابت های این ایالت قرار گرفته است. تا این 
جای کار، به دنبال برگزاری رقابت های مقدماتی در 
سه ایالت آیووا، نیوهمپشایر و نوادا، در مجموع برنی 
سندرز موفق به کسب ۲۸ هیئت انتخاباتی شده، حال 
آنکه پس از وی، پیت بوتجج دیگر نامزد دموکرات با 
۲۲ هیئت انتخاباتی در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
سهم دیگر نامزدهای مطرح این حزب نیز به ترتیب 
شامل ۸، ۷ و ۶ هیئت انتخاباتی برای الیزابت وارن، 
امی کلوباچر و جو بایدن اســت. در نهایت، نامزدی 
کــه به هــزار و ۹۹۱ موکل انتخاباتی دســت پیدا 
کند می تواند نامــزد نهایی دموکرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و رقیب »دونالد ترامپ« نام 
گیرد. شــمارش اولیه آرا نشان داده است سندرز در 
میان جوانان و التین تبارها از محبوبیت بی شماری 
برخوردار بوده است که این قشر تقریباً یک سوم از 
حوزه های انتخابیه نوادا را تشکیل می دهد. از طرف 
دیگر، انتخابات درون حزبــی جمهوری خواهان در 
ایالــت نوادا حکایت از آن دارد کــه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا موفق شــده است تمامی ۲۵ 
نماینــده این ایالت را به خــود اختصاص دهد. ۱۳ 
اســفند دموکرات ها در رقابت موسوم به سه شنبه 
بــزرگ، در ایالت های متعددی رقابت خواهند کرد، 
رقابتی که می تواند تا حدودی سرنوشت نامزد نهایی 

حزب دموکرات را معین کند. 

 انتخابات در سایه اتهام زنی به روسیه
اما انتخابات درون حزبی ایالت نوادا در حالی برگزار 

شــد که مقام های آمریکایی بار دیگر اتهام هایی در 
مــورد دخالت احتمالی روســیه در ایــن رقابت ها 
مطرح کردنــد. در همین راســتا دونالد ترامپ در 
پیامی توییتری پیروزی برنی سندرز دیوانه! در نوادا 
را تبریک گفته و نوشــت: دموکرات  های ایالت نوادا 
)ایالتی که به خاطر وضعیت اقتصادی،  اشتغال زایی 
و نظامی در آنجا پیروز خواهم شد(، مراقب روسیه، 
روسیه، روسیه باشید.برنی سندرز نیز به شایعه های 
منتشر شده درباره ادعای تالش روسیه برای کمک 
به کارزار انتخاباتی او واکنش نشــان داده و به این 
کشور هشــدار داده از انتخابات آمریکا کنار رود. او 
گفته اســت مشخص نیست روســیه چطور قصد 
دخالت دارد اما به شدت با آن مخالفت کرده است. 

ســندرز، در صحبت های خــود »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه، را رذل خودکامه خواند که 
دولت وی از پروپاگاندای اینترنتی برای تفرقه اندازی 
در آمریکا اســتفاده کرده است. این در حالی است 
که »رابرت اوبراین« مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبــه ای تصریح کرد هیچ اطالعاتی 
در اختیــار ندارد که نمایانگر تالش روســیه برای 
مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
باشــد. در تاریخ ۲۱ فوریه )۲ اســفندماه( روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز گــزارش کرد نمایندگان 
جامعه اطالعاتی آمریکا به مجلس نمایندگان آمریکا 
هشدار داده اند که روســیه ظاهراً در حال مداخله 
در کارزار انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ برای 
کمک بــه انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ســمت 

ریاست جمهوری آمریکاست.
 در آوریــل ۲۰۱۹، گزارش نهایی تحقیقات »رابرت 
مولر« بازرس ویژه پرونده مداخله احتمالی روسیه در 
انتخابات آمریکا در خصوص تبانی احتمالی ترامپ و 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، 
تصریح کرد هیچ گونه شواهدی یافت نشده که نشان 
دهد ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه تبانی داشته اند. 
در ماه ژانویه، کمیته اطالعات سنا در گزارشی تأیید 
کرد هیچ شــواهدی در خصوص مداخله روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا وجود نداشته 
است. مقام های روسیه به طور مداوم هرگونه اتهام 
مداخله در انتخابات آمریکا و هرکشور دیگر و مداخله 
در امور داخلی کشــورهای خارجی را رد کرده اند و 
این اتهام هــا را »مضحک و بی اســاس« خوانده اند.

آمریکا و روسیه

سندرز پیروز انتخابات ایالت »نوادا« شد
در میانه هراس افکنی از لولوی روسیه
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