
 

هدیه 15 میلیارد ریالی بیمارستان رضوی برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
به دستور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد
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»خروج« راه ورود فیلم های دیگر را 

به اکران آنالین باز کرد

واعظی:  دستوری برای مسکونی شدن جزایر سه گانه

:jامام علی
ای مردم! 

بیندیشید و بینا 
شوید، عبرت گیرید 

و پند آموزید 
و برای آخرت 

توشه برگیرید تا 
سعادتمند شوید. 

غررالحکم، 
حدیث6589

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

فرارسیدن سالروز شهادت آیت اهلل شهید مرتضی مطهری و آغاز هفته معلم گرامی باد

از» سینما خانه« تا » سینما ماشین«
 شهرهای با وضعیت سفید، محدودیتی 

برای انجام مراسم مذهبی ندارند
 روایت سردار تنگسیری 

از تعصب رهبری به خلیج فارس

 عمران خان درگفت وگو با رئیس جمهور کشورمان: 

حمایت از ایران در برابرآمریکا را وظیفه خود می دانم
 سیاست  رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در یک گفت وگوی 
تلفنی خواستار توسعه و تعمیق روابط و مناسبات دو کشور شده و بر ضرورت اشتراک و 

انتقال تجربیات، دانش و فناوری یکدیگر برای مقابله و مهار ویروس کرونا تأکید کردند.
به گزارش قدس آنالین به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دو طرف در این 
تماس تلفنی همچنین ضرورت فعال شــدن دوباره مرزها و بازارچه های مرزی و تقویت 
ارتباطات تجاری با رعایت دســتورعمل های بهداشتی را مورد تأکید قرار دادند. رئیس 
جمهور ایران و نخســت وزیر پاکستان در ادامه این گفت و گوی تلفنی هرگونه تبعیض و 

 ............ صفحه 2اعمال فشار علیه مسلمانان را محکوم کرده و...

کارشناسان وضعیت جدید
 سهام عدالت را 
بررسی می کنند

چالش های  
پسا آزادسازی

سیل می تواند 
برای سیستان و بلوچستان 

نعمت باشد

»هیرمند« 
تشنه  مدیریت

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 4 قدس میهن

گفت وگوی  روز

 اندیشه   این روزها کافی است در قرنطینه، اینستاگرام را باز کنید تا در نوار باالی 
آن، با حجم فزاینده ای از الیوهای برگزار شده یا در حال برگزاری روبه رو شوید. تعطیلی 
دانشگاه ها و جلسات علمی و فرهنگی و از سوی دیگر توقف نسبی در روند تولیدات 

رسانه هایی چون تلویزیون در رشد گفت وگوهای...

بشیر معتمدی در گفت و گو با قدس بیان کرد

الیوهای اینستاگرام و بازپروری 
اندیشه های سرکوب شده

 ............ صفحه 4
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 » آگهی مزایده شماره 1-37-99 «  نوبت دوم

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سهامی خاص
اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��ركت در مزایده می بایس��ت  در  سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پ��س از اخ��ذ  گواه��ی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از 
طریق سامانه مذكور اقدام   نمایند.الزم به ذكراست كلیه مراحل برگزاری 

مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذكر : ش��ركت كنندگانی مجاز به ش��ركت در مزایده می باشند  كه قبال در 

سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : اجاره غرفه  ) فروش��گاه (  هایپر ماركت 
ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30 روز  یکشنبه  مورخ 99/02/14 .
4-قیمت اس��ناد مزایده و نحوه واریز وج��ه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون 
( ری��ال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناس��ه 
واری��ز: 297064060280500985132319801100 ب��ه نام تمركز درآمد راه 

آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
   http:/iets.mporg.ir 5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقص��ات

نیز اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهل��ت ارائ��ه  پیش��نهاد : ش��ركت كنن��دگان در مزای��ده می بایس��ت 
پیش��نهادات ارائه ش��ده درپ��اكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس��ال فیزیکی 
اس��ناد ،  ب��ه ای��ن اداره كل همراه ب��ا پاكت "ال��ف" تا س��اعت 15:30 روز  
چهارش��نبه  مورخ 99/02/24 - درس��امانه تداركات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

7- محل  ارائه اس��ناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه 
مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

8- اش��خاص حقوق��ی ك��ه  دارای مجوز ی��ا پروان��ه فعالی��ت  بهره برداری 
از وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و ی��ا وزارت تع��اون  و یا از س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و ی��ا اداره كل تعاون ، كار و رف��اه اجتماعی برای  
فروشگاههای بزرگ چند منظوره )طبق مشخصات جدول پیوست شماره یک   
اس��ناد مزایده (  هس��تند می توانند درمزایده شركت نمایند و می بایست  

مجوز خواسته شده را در پاكت )) ب (( ارائه نمایند .   
تذكر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایس��ت صرفًا به نام 
ش��ركت كننده در مزایده باش��د . در غیر اینصورت پیش��نهاد ارائه ش��ده 
رد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص از س��وی ش��ركت كننده در مزایده 

پذیرفته نخواهد شد.  
9- زمان بازگشایی پاكات مزایده : ساعت 10 صبح  روز  پنجشنبه  مورخ 99/02/25  .                   
10-ن��وع و مبل��غ ی��ا درصد تضمین ش��ركت در فرآین��د ارج��اع كار : مبلغ 
174.000.000 )صد و هفت��اد و چهار میلیون( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
من��درج در آیی��ن نام��ه تضمین معام��الت دولت��ی موضوع مصوبه ش��ماره 
123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت 
واریز نقدی ش��ماره حس��اب  IR 290100004001064006372624  با شناسه 
واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد. 
تذكر: به درخواس��ت مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار 

الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزین��ه دو نوبت آگهی روزنامه و كارش��ناس رس��می دادگس��تری  به 
عهده برنده مزایده است .

 مدال شجاعت 
برای  آسیب مغزی!

 شهرهای با وضعیت سفید 
محدودیتی برای انجام مراسم مذهبی ندارند

 مهلت 10 روزه به سازمان بازرسی 
برای بررسی مشکالت کارگران

 ایرنا  شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که قرار است 
ده ها نظامی آمریکایی که در حمله موشکی ایران به پایگاه 
هوایی عین االسد دچار آسیب مغزی شده بودند و ترامپ 
این موضوع را کوچک جلوه می داد، مدال شجاعت بگیرند. 
ســی ان ان بامداد چهارشــنبه در تارنمای خود نوشت: 
مقام هــای وزارت دفاع آمریکا این خبر را تأیید کردند و 
گفتند که این تصمیم بسیار حساسی است؛ چراکه این 
موضوع پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
تالش کرد آن را کوچک جلوه دهد، توجه بســیاری را 
جلب کرد. ترامپ و مقام های پنتاگون در روزهای نخست 
پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد گفتند 
که هیچ نیروی آمریکایی در این حمله آسیب ندیده، اما 
بعداً معلوم شد که ده ها سرباز آمریکایی در اثر موج انفجار 

دچار آسیب مغزی شده اند.
پنتاگون که سیاســتی پلکانی را در اعالم آمار مربوط به 
آسیب های ناشــی از این حمله در پیش گرفته بود، در 
نهایت شمار افراد آسیب دیده را ۱۱۰ تن اعالم کرد. یک 
سخنگوی پنتاگون به ســی ان ان گفت که هنوز معلوم 

نیست چند نفر از این افراد الیق دریافت مدال شجاعت 
موســوم به Purple Heart شناخته شــوند و هنوز 
ائتالف ضدداعش به سرکردگی آمریکا در حال بررسی 
این موضوع است. وقتی پنتاگون مجبور به اعالم شمار 
آسیب دیدگان از این حمله شــد، ترامپ با تالش برای 
کوچک جلوه دادن این موضوع گفت که از بروز سردرد 
و چیزهای شبیه آن مطلع شده، اما گمان نمی کرده که 
آسیب مغزی موضوعی جدی باشد. این اظهارات ترامپ 

واکنش های بسیار تندی را علیه او برانگیخت.

 تســنیم  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
پس از پایان جلســه هیئت دولت گفت: کشور را به سه 
دســته سفید، زرد و قرمز تقســیم و شهرهای سفید را 
آزاد کردیم همچنین با لحاظ پروتکل بهداشــتی تالش 
می کنیم شــهرهای زرد را به ســفید و شهرهای قرمز 
را به زرد برســانیم و در این زمینه موفق نخواهیم شــد 
مگــر اینکه مردم با ما همــکاری و پروتکل ها را رعایت 
کنند و من بســیار به این موضوع خوش بین هســتم. 
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برای ۱27 شهر سفید 
هیچ محدودیتی برای انجام مراســم مذهبی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی نگذاشته ایم. وی در بخش دیگری 
از سخنانش به برگزاری مراسم ویدئویی انس با قرآن از 
سوی مقام معظم رهبری اشــاره کرد و افزود: این اقدام 
مقــام معظم رهبری درس بزرگی بود که به ما نشــان 
داد هم می شــود عبادت را انجام داد و هم پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت کــرد. وی از تمامــی مداحان و 
هیئت های مذهبی خواست تا در این زمینه همکاری های 
الزم را داشته باشند. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین 

با اشاره به اینکه برای ۱27 شهر سفید هیچ محدودیتی 
برای انجام مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
نگذاشته ایم، گفت: در تالش هستیم، بررسی مجدد کنیم 
که چگونه می توان برای شب های احیا، شهر های زرد را 

به سفید تبدیل کرد.
واعظی تصریح کرد: نظر قطعی وزارت بهداشــت این 
است تا زمانی که شــهر های قرمز وجود دارند، قطعاً 
نباید این کار انجام شود و باید صبر کنیم ببینیم تا آن 

زمان، وضعیت چگونه خواهد شد.

 سیاست  آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی که در آستانه 
روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعاالن کارگری بود، 
با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشــمند 
کارگران اظهار کرد: کارگران به  عنوان سرمایه و محور 
اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن 
از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران 

بی معناست.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران در این نشســت با اشــاره به ناکافی بودن 
حقوق و دســتمزد کارگران و مشــکالت معیشتی 
آن ها، خواســتار بازنگری در دســتمزد کارگران در 
ســال 99 شــد. رئیس قوه قضائیــه در واکنش به 
نظرات و گزارش های حاضران در جلسه با تأکید بر 
اینکه مســئله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار 
محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور 
مأموریت دارد نهایتــاً در مدت ۱۰ روز با همفکری 
کارگران و شورای عالی کار گزارش جامعی از نظام 
مسائل و مشــکالت حوزه کارگری و مسائل مطرح 

شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای 
حل آن ها چاره اندیشی شود. 

آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه جهش تولید یک شعار 
یا آرمان دســت نیافتنی نیســت و می توان آن را با 
مدیریت، همت و حرکت جهادی عملیاتی کرد، یکی 
از بسترهای تحقق جهش تولید را هدایت نقدینگی 
از داللی به  ســوی تولید و یکی دیگر از الزامات آن را 
حمایت همه جانبه از کارگران و نیروهای آماده به کار 

در کشور عنوان کرد.

از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شدواعظی: پس لرزه های حمله موشکی به عین االسد هنوز ادامه دارد
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تعطیالت کرونایی و 
دغدغه آموزش های  مجازی

»معلمی« 
ادامـه دارد

از  و  ایثار  با  معلمی  سرشت  جامعه     
عامل  هیچ  و  شده  عجین  خودگذشتگی 
دیگری نمی تواند مزاحم رابطه عمیق عاطفی 
میان معلم و دانش آموز شود. ویروس کرونا 
تهدید سالمت  برای  عاملی  به  گرچه  هم 
مدارس کشور  و  تبدیل شده  جامعه  افراد 
نتوانست  باز هم  اما  را به تعطیلی کشاند، 
سدی در برابر اراده و ایثار معلمان شود یا 
خدشه ای به این رابطه عاطفی میان معلمان 
و دانش آموزان وارد کند. آموزش در روزهای 
سخت کرونایی دستاوردهای خوب و بدی 
است.  داشته  همراه  به  معلمان  برای  را 
مهدی بهلولی، کارشناس آموزش در گفت 
ویروس  به رغم شیوع  ما می گوید:  با  وگو 
کرونا، همچنان ارتباط میان دانش آموزان و 
معلمان تا حدود زیادی وجود دارد و معلمان 
می توانند همزمان با پیگیری وضعیت درسی 
دانش آموزان، در کاهش استرس و اضطراب 

 ............ صفحه 7آن ها ایفای نقش کنند...
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کمک رهبر انقالب برای آزادی زندانیان نیازمند  سیاست: همزمان با برگزاری سی وسومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه  کمک به آزادی زندانیان نیازمند، رهبر انقالب اسالمی، مبلغ ۴۵۰ میلیون 
تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود 

که بنا بر اعالم این ستاد، به علت شیوع بیماری و ضرورت حفظ سالمت خیران، برنامه های امسال در قالب گلریزان های تلویزیونی و آیین های زنده در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

 سیاست/ مینا افرازه   در راستای تهدید 
توییتری رئیس جمهــور آمریکا که چندی 
پیش نیروهای دریایی کشورمان را به دستور 
حمله نظامی و نابودی قایق های ایرانی تهدید 
کرده بود، ستاد کل نیروهای مسلح نیز روز 
دوشــنبه با صدور بیانیه ای هشــدارآمیز با 
تهدیدزا خواندن حضور ارتش ایاالت متحده 
آمریکا در منطقه، بار دیگر موضع مقتدرانه و 
توان دریایی ایران را به آمریکا گوشزد و تبعات 

تحرکات اینچنینی را یادآوری کرد.
با اینکــه یکی از مقام هــای وزارت دفاع 
آمریکا منکر ابالغ چنین دستوری توسط 
رئیس جمهور این کشــور شــده بود، اما 
تهدید ترامپ از یکسو و افزایش تحرکات 
خلیج فارس  در  آمریکایی ها  مخاطره آمیز 
از ســوی دیگر، نه تنها واکنش مقام های 
ایران را به دنبال داشت بلکه صدور بیانیه 
ستاد کل نیروهای مسلح نیز به نوعی اتمام 
حجتی با آنان در برابر هرگونه تنش آفرینی 

در منطقه بود.

سیلی محکم تری از پیش خواهند خورد»
در همین راستا، سردار شکارچی، سخنگوی 
ارشــد نیروهای مســلح نیز تصریــح کرد: 
آمریکایی هــا حتماً تجربــه کرده اند که اگر 
تعرضی  و  اقدام  کوچک ترین 
علیــه آب هــای ســرزمین 
جمهوری اســالمی و منافع 
مردم ما داشته باشند، سیلی 
محکم تــری از پیش خواهند 
خــورد. همچنیــن رئیــس 
جمهور نیز روز گذشــته در 
جلســه هیئت دولت با اشاره 
به روز خلیج فارس گفت: اینجا 
همیشــه خلیج فارس است و 
خلیج فــارس می ماند. آمریکا 
بایــد بداند اســم این خلیج، 
خلیج فارس اســت نه خلیج 
نیویورک. آن ها نباید علیه ملت ایران توطئه 
کنند. این ملــت در حفاظت از خلیج فارس 
همیشــه موفق بوده و خواهد بود. نیروهای 
نظامی وانتظامی در حفاظت از خلیج فارس 

همیشه موفق بوده اند.
انتشــار تصاویری از رویارویی شــناورهای 
سپاه پاســداران با ناو آمریکایی مستقر در 
شــاهراه راهبردی خلیج فــارس در روز 27 
فروردین، عامل دیگری بود که آمریکایی ها 
به تهدیدهای خود علیه ایران ادامه دهند و 
در همین راستا، ژنرال »جان هایتن« معاون 

ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا خطاب به 
قایق های ایرانی مدعی شــد »اگر از آن خط 
قرمز که ما می دانیم چیست عبور کنید، ما 

پاسخ خواهیم داد«.
این در حالی اســت که گشت زنی نیروهای 
کشورمان در منطقه خلیج فارس پس از بروز 
برخی درگیری های ســال گذشته طبیعتاً 
تداوم داشته و سپاه پاسداران هم در بیانیه ای 
اعالم کرد به گشــت زنی شــناورهایش در 

آب های خلیج فارس ادامه می دهد.

 تشدید تحرکات نظامی »
در راستای سیاست فشار حداکثری

آمریکایی هــا که بــا روی کار آمدن ترامپ 
سیاست فشــار حداکثری را علیه ایران در 
پیــش گرفته انــد، در این مســیر حتی به 
اقدام های تحریک آمیز نظامی از جمله تهدید 
به هدف قرار دادن 52 مرکز فرهنگی ایران، 
به شهادت رساندن سردار سلیمانی، تمرینات 
نظامی و افزایش نیروهای خود در خلیج فارس 
در طول یک سال اخیر دست زدند و به نظر 
می رســد در راســتای همین راهبرد و با به 
راه انداختن عملیات روانی علیه کشــورمان 
درصددند ایران را به واکنش وادارند و بهانه ای 
برای محکومیــت و اجماع بین المللی علیه 

کشورمان فراهم کنند.
البته تشدید اقدام های تنش زای چند روز 
اخیر آمریکا با پرتاب موفقیت آمیز نخستین 
ماهواره نظامی کشورمان به فضا بی ارتباط 
نیست و بر اساس گزارش نور نیوز، رسانه 
وابسته به شورای عالی امنیت ملی، اجرای 
تمرینات مســتمر نظامی از جمله تمرین 
اخیر بــا حضور شــناورهای آبیـ  خاکی 
و 800 نفر از تفنگــداران و ملوانان نیروی 
دریایی آمریکا که هدف آن تجربه عملیات 

نظامی زمینی و دریایی در محیط و شرایط 
واقعی اعالم شد، در کنار رفتارهای پرخطر، 
غیرقانونی و مخل امنیت کشتیرانی از سوی 
شناورها و هواپیماهای آمریکایی در منطقه 
و بازرســی های مکرر شــناورهای تجاری 
از جمله اصلی ترین اقداماتی اســت که در 
روزهای اخیر از ســوی ارتــش آمریکا در 

منطقه دنبال شده است.

احتمال بروز درگیری وجود ندارد»
با این حال، به نظر می رســد شرایط کنونی 
دولت ترامپ که با مســائل فراوانی همچون 
بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
آن و در پیــش بــودن انتخابات ریاســت 
جمهــوری روبه روســت، وی را از هرگونه 
رویارویی نظامی با ایران و به بار آوردن تبعات 

متعدد برای کشورش منصرف می کند.
در همین زمینه، محمدحسین قدیری ابیانه، 
کارشناس عالی امور استراتژیک وزارت امور 
خارجه در مصاحبه ای گفته است: تصور آنکه 
ناوهای آمریکایــی در آب های خلیج فارس 
غرق شوند، برای ترامپ بسیار سخت است؛ 
بنابراین احتمال بروز درگیری میان ایران و 
آمریکا در خلیج فارس وجود ندارد، اما منطق 
حکم می کنــد ما احتمال جنگ را بدهیم و 
توان دفاعی نیرو های نظامی خود را تقویت 
ایران  کنیم. خوشــبختانه نیروهای مسلح 
تاکنون در زمینــه ارتقای تجهیزات نظامی 
مطلوب عمل کرده اند و مقام های آمریکایی 
نیز به این مسئله واقف بوده و می دانند حریف 

ایران نخواهند شد.

تحرکات اخیر آمریکا بلوف است»
نایب رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس نیز بر این باور 

است که آمریکایی ها پس از سقوط پهپاد 
فوق سری این کشور، حمله ایران به پایگاه 
عین االســد و پرتاب ماهواره نظامی توسط 
ایران به فضا، اقتدارش شکســته شــده و 
آن ها با تحرکات در خلیج فارس درصددند 
از بعد روانی برای همپیمانان منطقه ای خود 
همچون عربستان، امارات و بحرین به نوعی 
تجدید روحیه داشته باشند. عالوه بر این، 
بحث انتخابات آمریکاست که ترامپ به دلیل 
مدیریت نکردن صحیح بحران کرونا در این 
کشور به شدت افت محبوبیت داشته و من 
فکر می کنم او برای تحت تأثیر قرار دادن و 
انحراف افکار عمومی مردم آمریکا دست به 
چنین تهدیدها و مانورهای تبلیغاتی می زند.

محمدجواد جمالــی در گفت وگو با قدس 
اظهار کرد: آمریکایی ها از دوره های پیش 
نیز برنامه ایران هراســی را در دستور کار 
قــرار داده اند تا بتوانند جا پای خودشــان 
را با اســتقرار پایگاه های متعدد نظامی در 
کشورهای منطقه محکم تر کنند؛ بنابراین 
فروش تسلیحات بیشــتر به این کشورها 
و کشــاندن ســایر کشــورهای اروپایی و 
حتی برخی از قدرت های شــرق آسیا به 
خلیج فارس و دریای عمان به بهانه تأمین 
امنیت آبراهه بین المللی صورت می گیرد، 
این در حالی اســت که ایران همواره اعالم 
کرده تــا زمانی که تجــاوزی به آب های 
سرزمینی اش صورت نگیرد قطعاً همان طور 
که تاکنون نشــان داده حافظ خوبی برای 

آبراه بین المللی خلیج فارس خواهد بود. 
نماینــده مردم فســا در مجلس تصریح 
کرد: آمریکایی هــا باید بداننــد ایران با 
کشــورهایی ماننــد عربســتان و امارات 
کاماًل متفاوت اســت و گرچه خودشــان 
اعتراف می کنند برخی دولت های منطقه 
گاو شــیرده آمریکایی ها هستند اما ایران 
کشور مستقلی است که زیر بار زورگویی 

قدرت های استکباری نمی رود.
وی همچنین گفت: آمریکایی ها شاهد بودند 
ایــران در اوج تحریم ها بــه توانمندی های 
پیشرفته ای همچون پرتاب ماهواره نظامی 
دست پیدا کرده است. تصورم بر این است 
که این اقدام  های آن ها بیشتر جنبه تبلیغاتی 
دارد، چنان که وزارت دفاع آمریکا هم مجبور 
شــد صحبت های ترامپ دربــاره حمله به 
کشتی های ایرانی را تصحیح کند و بگوید 
اگر ایرانی ها به ما حمله کنند ما جواب آنان را 
می دهیم؛ بنابراین تحرکات اخیرشان بیشتر 

بلوف سیاسی و نظامی است.

تحرکات اخیر آمریکایی ها در خلیج فارس؛ تیری که به سنگ خورد

اتمام حجت نظامی با یانکی های تروریست

تدریس از طریق فضای مجازی همان ]بوسه به پیغام دادن[ است. 09150007109س
کل نفس بما کســبت رهینه، ای کســانی که روحانی را در دو دوره متوالی انتخاب س

کردیــد، باید روز قیامت جواب 60 میلیون جمعیت به زور زیر خط فقر برده شــده را 
بدهید. 09350007054

سیمای جمهوری اســالمی ایران رکورد گریزان کردن مردم از تماشای تلویزیون را س
شکسته است. به تازگی نوعی از تبلیغات با زمان طوالنی حدود یک ساعت را می بینیم که 
مثالً دو خانم در مورد یک کرم پوست و مزایای آن یک ساعت تمام گفت وگو می کنند و 
مثالً القا می کنند این کرم شما را زیبا و جوان می کند، یا در تبلیغی دیگر یک ساعت در 
مورد یک کتاب کمک آموزشی برای موفقیت در کنکور مغز شما را زیر بمباران می گیرند! 
اگر هدف سیما دیوانه کردن مخاطب است، که ما از روز ازل دیوانه زنجیری پا در عالم 

فانی نهادیم! 09150000396
آیا به جز کارمندان و بازنشســتگان، مردم دیگر از بیت المال سهیم نیستند؟ کمی س

نگاه کنید می بینید مردم عادی ســهمی از بیت المال ندارند؟ بهتر می شــود اگر واقعاً 
مسئوالن در توزیع عادالنه بیت المال دقت بیشتری به عمل آورند و استفاده از بیت المال 
را منوط به کارمندان محترم و بازنشستگان شان نکنند.... ما خون کردیم کارمند نشدیم؟ 

09350000304
خواهشــمندیم قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان مظلوم و زحمتکش سازمان س

زندان ها که در ســال 1391 توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای 
نگهبان رســیده و جهت اجرا به ســازمان برنامه و بودجه ابالغ و تاکنون اجرایی نشده 
را پیگیری نمایید و نگذارید حق این پرســنل گمنام و زحمتکش که در این مســیر 
نیز با مشــکالت روحی و روانی دســت و پنجه نرم می کنند، پایمال گردد، با تشــکر. 

09130004180
ورود و عضویت در شبکه شاد که آموزش و پرورش اعالم کرده بسیار سخت است و س

بچه  ها هنوز نتوانسته اند عضو بشوند 09180003227
متأسفانه مدیران اجرایی ما در مورد اجرای قوانین بسیار ضعیف عمل می کنند که س

نتیجه آن را کامــالً در جامعه حس می کنیم و بزرگان ما هم هیچ کنترلی روی آن ها 
ندارند! و این خود کارها را به تأخیر می اندازد! مانند پیگیری های گرانی ها و همســان 
سازی حقوق هشت ساله بازنشستگان و گرانی آب، برق، گاز، تلفن و ... . 09350002256

سایت Fitnesdaroo داروی تقلبی می فروخت فیلتر بود چرا رفع فیلتر شده 600 هزار س
تومان حقیر برنگشت! 09180000853

در گفت وگو با قدس مطرح شد

 5 استدالل حقوقی در رد ادعای آمریکا ©
برای بازگشت خودسرانه به برجام

قدس آنالیــن-آرش خلیل خانه: دکتر 
نوذر شفیعی، کارشــناس روابط بین الملل 
تــالش آمریکایی ها برای سوءاســتفاده از 
قطعنامه 2231 و برجام و تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران، اساس چنین ادعایی 
را غیرمنطقــی و غیرقابــل پذیرش خواند 
و گفت: آنچه روشــن است ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در یک بیانیه رسمی و در مقابل دوربین های خبری و دیدگان جهانیان 
خروج رسمی آمریکا از برجام را اعالم کرد و این به عنوان یک سند در سازمان ملل و 
شورای امنیت به عنوان متضمن برجام ثبت شده و وجود دارد. عضو سابق کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: دومین سند به اذعان و تأکید 
صریح سیاستمداران و دیپلمات های کشورهای عضو برجام این است که آمریکا در این 
مدت حاضر به بازگشت به برجام و همکاری برای حفظ این توافق نشده و همواره نیز 
منتقد کشورهای اروپایی باقی مانده در این توافق بوده است. نوذر شفیعی با یادآوری 
اینکه تشدید تحریم های ایران محصول خروج آمریکا از برجام است، سومین دلیل بر 
غیرقابل پذیرش بودن استدالل به ظاهر حقوقی وزیر خارجه آمریکا را مغایرت خواسته 
و هدف آمریکا از بازگشــت به برجام با نص صریح قطعنامه 2231 و توافق هسته ای 
سال 2015 خواند و گفت: ترامپ بارها به صراحت گفته برجام بدترین توافق بوده و به 

همین دلیل آمریکا از آن خارج شده است.

پمپئو هیچ استدالل حقوقی در چنته ندارد»
این کارشناس روابط بین الملل تأکید کرد: اسناد متعددی وجود دارد که آمریکا یک 
توافق چندجانبه و مورد حمایت شــورای امنیت را نقض کرد و از آن خارج شد. وی 
با یادآوری اینکه در برجام هیچ کجا واژه مکانیسم ماشه به کار نرفته و کشورها مجاز 
به اقدام متقابل در صورت نقض تعهدات هستند، خاطرنشان کرد: ایران با وجود آنکه 
می توانست در مقابل خروج آمریکا از برجام اقدام متناظر انجام دهد اما به این توافق 
پایبند ماند و 5+1 در ادبیات حقوقی و سیاسی نیز تبدیل به 4+1 شد که سند دیگری 
بر بیرون رفتن آمریکا از این ترکیب حقوقی سیاسی است. این استاد روابط بین الملل 
اظهار کرد: دلیل حقوقی پنجم در رد این ادعا این است که روند کاهش تعهدات ایران 
در پنج گام نیز در مقابل عدم اجرای تعهدات اروپایی ها در حفظ این توافق بوده است، 
نه در برابر خروج آمریکا از برجام؛ بنابراین نمی توان ادله سیاسی یا حقوقی در چنته 
آمریکایی ها باشد که بتوانند آن را رو کنند. نوذر شفیعی اینکه آمریکایی ها با این روش 
به برجام بازگردند را غیرقابل تصور خواند و گفت: گاهی برخی اقدام ها، تاکتیکی و برای 
اهداف سیاسی یا تبلیغاتی است و نمی توان گفت این پروژه به ترامپ در انتخابات یا 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی این کشور مؤثر باشد. عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: آمریکا اگر هم بخواهد به برجام برگردد نخست 
باید با موافقت ایران باشد، دوم باید تعهداتش را در این توافق اجرا کند که یکی از آن ها 
عمل به قطعنامه 2231 است که تحریم های تسلیحاتی ایران را تا پنج ماه دیگر لغو 
می  کند. از این رو تالش پمپئو و خواست آمریکا برای پیوستن مجدد به برجام مغایر با 

هدف آن ها یعنی بر هم زدن این توافق و جلوگیری از اجرای آن است.

پدرساالری و نوچه پروری موانع اصالح طلبی هستند©
عضو شورای عالی سیاست گذاری  ایسنا: 
اصالح طلبــان معتقــد اســت جریــان 
اصالح طلبی در ایران دچار مشکالت اساسی  
است و وضع امروز شورای عالی هم معلول 
آن هاســت؛ از جمله عدم ارتباط ارزشی و 
هنجاری اصالح طلبــان با پایگاه اجتماعی 
و از دســت دادن قدرت نمایندگی طبقه 
متوسط. عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه عمر 
سیاسی احزاب اصالح طلب با توجه به ظرفیت ها و نیازهای موجود به پایان رسیده، 
بر ضرورت نوسازی سیاسی در این زمینه تأکید کرده و می گوید: نوعی پدرساالری 
کشــنده و روابط ناســالم مبتنی بر نوچه پروری و سایر دافعه ها سبب شد از احزاب 
موجود دوری کنیم و به این نتیجه برسیم که این احزاب و نه فعالیت حزبی اتفاقاً از 
موانع اصالح طلبی در ایران هســتند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن 
باورها به اصالح طلبی تأثیرگذارند. او معتقد است جریان اصالح طلبی تا کن فیکون 
و در چهره ها، احزاب، ایده و رویه های آن تغییرات اساســی ایجاد نشــود دیگر توان 

نقش آفرینی تأثیرگذار در عرصه سیاسی کشور را نخواهد داشت.

ترامپ تازه فهمیده برجام چه گنجی برای آمریکا بود©
سیاست: منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در توییتی 
نوشت، ترامپ تازه فهمیده است برجام چه گنج تکرار نشدنی برای آمریکا بود. متن 
توییت سیدمصطفی میرسلیم به شرح زیر است: ترامپ با همه رندی اش تازه فهمیده 
 برجام چه گنجی تَکرارنشــدنی برای آمریکا بود! ایران سرافراز، در  تحریم، صدام را 
شکســت، در تحریم، به دانش هسته ای مجهز شــد و در تحریم، به فضا راه یافت. 

تحریم ها بماند یا متوقف شود، آمریکا به زودی منکوب مستضعفان خواهد شد.

3 مالحظه قالیباف برای سهام عدالت©
سیاست: محمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در توییتی در صفحه شخصی خود تأکید کرد: بهره مندی مردم از منافع سهام 
عدالت به سرعت باید تحقق پیدا کند، اما در مدل آزادسازی باید سه مالحظه رعایت 
شود: 1- مدیریت، دولتی نماند تا بخش خصوصی انگیزه خرید پیدا کند. 2- رونق 
بازار سرمایه و قیمت سهام مراقبت شــود. 3- ظرفیت نرم افزارهای بازار سرمایه و 

صدور کد معامالتی در نظر گرفته شود.

پمپئو و پمپاژ نفرت ©
دو ســال پس از خروج غیرقانونــی ترامپ از 
توافق نامه چندجانبه بین المللی برجام و اعمال 
شدیدترین تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی 
و مغایــر با مقررات بین المللی علیه ملت ایران 
برای فشــار حداکثری، اکنون رسانه ها گزارش 
می دهنــد مایک پمپئــو، وزیر امــور خارجه 
ترامپ در حال تدوین اســتدالل های حقوقی 
است مبنی بر اینکه واشنگتن همچنان یکی از 

مشارکت کنندگان برجام است.
این نفرت پراکنــی با هدف افزایش فشــارها 
در شــورای امنیت برای تمدیــد تحریم های 

تسلیحاتی ایران صورت می پذیرد.
براساس یکی از بندهای قطعنامه 2231 که در 
پی توافق برجام میان ایران و کشورهای 5+1 در 
شورای امنیت تصویب شــد، ایران تا پنج سال 
از خرید و فروش تسلیحات تهاجمی منع شده 
اســت. این بند از قطعنامــه اکتبر 2020 )مهر 
امســال( منقضی شــده و پس از آن ایران این 
امکان را خواهد داشت که با سایر کشورها تجارت 

تسلیحات نظامی و جنگ افزار داشته باشد.
وزیر امور خارجــه آمریکا در طرح جدید خود 
تالش می کند مثالً به عنوان یکی از شــرکای 
برجام مکانیسم ماشه را در شورای امنیت علیه 
ایران فعال کند تا بتواند تحریم ها علیه کشورمان 

را تمدید کند.
این اقدام ها پس از پرتاب موفق ماهواره نظامی 
ســپاه و قرار گرفتن آن در مدار زمین صورت 
می گیــرد. موفقیتی کــه ایران را به باشــگاه 
دارندگان تجهیــزات ماهواره های نظامی وارد 
کرده و امکانــات دفاعی کشــور را با افزایش 
دقت هدف گیری متجــاوز، وارد فازی جدید و 
این نگرانی را برای آمریکایی ها ایجاد کرده که 
ایران پس از اکتبر 2020 به نخســتین کشور 
صادرکننده تســلیحات پیشــرفته نظامی در 

منطقه تبدیل شود.
پمپاژ نفرت پمپئو حاصل ســهل انگاری های 
شــرکای اروپایی برجام است. اروپایی ها پس از 
خروج ترامپ از برجام، برای حفظ منافع ایران 
از این پیمان بین المللی به تعهدات یازده گانه ای 
متعهد شدند که نتوانســتند یا نخواستند به 
تعهدات خود جامه عمل بپوشانند و از حیثیت 
سیاســی خود در افکارعمومی جهانیان برای 

پایبندی به تعهدات خود دفاع کنند.
متأسفانه روند بسیار کند اقدام های اروپایی ها از 
جمله سازوکار مالی اینستکس نتوانست آمریکا 
را از پیمان شــکنی و خروج یکجانبه از برجام 
پشــیمان کند و اکنون پس از صبر راهبردی 
ایران در خارج نشــدن از برجام، آمریکا تالش 

می کند از مکانیسم ماشه بهره ببرد.
اکنــون نوبت کشــورهای اروپایی عضو برجام 
-انگلیس، فرانسه و آلمان- و نیز چین و روسیه 
اســت که در برابر شــعبده بازی های برجامی 
کاخ سفید مقاومت کنند و اجازه ندهند دونالد 
ترامپ دو ســال پس از آنکه رســماً مشارکت 
آمریکا در برجام را لغو کرد، اکنون دوباره خود 
را شــریک برجام قلمداد و با سوءاســتفاده از 
مکانیسم ماشه روند اجرای مفاد قطعنامه 2231 

را با اختالل مواجه کند.
دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی در این زمینه 
و بهره گیری از همه اهرم های مقابله با این اقدام 
نفرت انگیز و رایزنی های فشــرده با طرف های 
برجام و اعضای شورای امنیت می تواند در خنثی 

کردن این توطئه شوم مؤثر باشد.

 الیاس نادران، منتخب تهران، ری، شمیرانات، س
اسالمشهر و پردیس در مجلس یازدهم در توییتی 
نوشت: به لطف پروردگار نشست وحدت، شروع 
یک مجلس قوی خواهد بود. امروز با حضور آقایان 
آقا تهرانی، آقا میرســلیم، تقوی، حاجی بابایی، 
زاکانی، قالیباف، میرتاج الدینی و نیکزاد جلسه ای 
داشتیم و سازوکارهای ارتقای کارآمدی و تحول 
مجلس مورد بحــث قرار گرفت. مجلس یازدهم 

برای حل مشکالت مردم یکصدا خواهد بود.

 دکتر »سیروس عسگری« دانشمند ایرانی که س
باوجود تبرئه شدن از نقض تحریم های ایران در 
دادگاه آمریکا، هنوز در بازداشتگاه به سر می برد، 
به »کووید19« مبتال شده است. روزنامه »گاردین« 
به نقل از خانواده و وکالی او نوشــت: »وکیل او 
روز سه شنبه متوجه شــده تست ابتالی وی به 
کووید19 مثبت است و در تماسی که عسگری 
با گاردین داشت، به سختی سرفه می کرد و گفت 

چند روز است که تب دارد«.

 شورای پناهندگان نروژ از قدرت های بزرگ س
خواسته تحریم ها علیه سوریه، ایران و ونزوئال را 
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا بردارند. »جان 
ایگلند« از مقام های سابق سازمان ملل متحد که 
در حال حاضر ریاست شورای پناهندگان نروژ 
را بــر عهده دارد، گفت: باوجود معافیت های در 
نظر گرفته شده برای عرضه کاالهای پزشکی و 
غذایی، گروه های امدادی هنوز برای کمک رسانی 
به افراد آســیب پذیر در بحبوحــه بحران های 
سالمت با موانع مواجه هستند. ایگلند در جریان 
یک کنفرانس خبری مجازی در ژنو گفت: »پیام 
اصلی من این اســت که فقر مطلق و سونامی 
گرســنگی که در نتیجه این بیماری همه گیر 
ایجاد شده در بسیاری از مناطق فقیرنشین بدتر 

از خود ویروس خواهد بود«.

صدای مردم   

احزاب

شماره پیامک: 30004567

آمریکایی ها باید 
بدانند ایران با 
کشورهایی مانند 
عربستان و امارات 
کامالً متفاوت 
است ایران کشور 
مستقلی است که 
زیر بار زورگویی 
قدرت های 
استکباری نمی رود

بــــــــرش

 سیاست  رئیس جمهــور ایران و نخســت وزیر پاکستان روز 
چهارشنبه در یک گفت وگوی تلفنی خواستار توسعه و تعمیق 
روابط و مناسبات دو کشور شده و بر ضرورت اشتراک و انتقال 
تجربیــات، دانش و فناوری یکدیگر برای مقابله و مهار ویروس 

کرونا تأکید کردند.
به گزارش قدس آنالین به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، دو طرف در این تمــاس تلفنی همچنین ضرورت 
فعال شدن دوباره مرزها و بازارچه های مرزی و تقویت ارتباطات 
تجاری با رعایت دستورعمل های بهداشتی را مورد تأکید قرار 
دادند. رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در ادامه این 
گفت و گوی تلفنی هرگونه تبعیض و اعمال فشار علیه مسلمانان 
را محکــوم کرده و حمایت خود را از مســلمانان در این زمینه 

اعالم کردند.

قدردانی ایران از مواضع پاکستان علیه تحریم»
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی در این تماس 
تلفنی با قدردانی از مواضع پاکســتان درخصوص مخالفت 
با تحریم های غیرقانونــی آمریکا علیه ایران، ابراز امیدواری 

کرد دو کشــور روابط تجاری و اقتصــادی خود را بیش از 
پیش توسعه دهند.

بازگشایی بازارچه های مرزی دو کشور»
روحانی بازگشــایی بازارچه هــای مرزی دو کشــور با رعایت 
کامل دستورعمل های پزشکی را موجب توسعه روابط تجاری 
و اقتصادی تهران - اســالم آباد دانســت و افزود: عالقه مندیم 
همان طور که با برخی کشورهای همسایه مبادالت کاال انجام 

می شود، با پاکستان نیز تبادل کاال و تجارت از مرزها انجام گیرد. 
رئیس جمهور با تبریک ماه مبــارک رمضان به دولت و مردم 
پاکستان ابراز امیدواری کرد توافقات مشترک دو کشور به نفع 

دو ملت اجرایی و عملیاتی شود.

مشکالت پاکستان به خاطر کرونا و تعطیلی تجارت دو کشور»
نخســت وزیر پاکستان نیز توســعه و تعمیق روابط با ایران 
به ویــژه همکاری هــای اقتصادی و تجــاری را مورد تأکید 
قرار داد و با اســتقبال از ازسرگیری فعالیت های تجاری در 
مرزهای دو کشــور و فعالیت بازارچه هــای مرزی با رعایت 
دســتورعمل های بهداشــتی، گفت: از ســرگیری تبادالت 
کاالیی دو کشــور کمک زیادی به اقتصاد پاکستان خواهد 
کــرد که به خاطر ویروس کرونا با مشــکالت زیادی روبه رو 
شده است. »عمران خان« همچنین اعمال تحریم و افزایش 
فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا علیه ایران در این شرایط 
سخت که جهان با بیماری کرونا درگیر است، محکوم کرد و 
افزود: حمایت از ایران در قبال اقدام های غیر قانونی آمریکا 

را وظیفه خود می دانم.

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

 گفت وگو

خبر

عمران خان در گفت وگو با رئیس جمهور کشورمان:

حمایت از ایران در برابر آمریکا را وظیفه خود می دانم

 مجلس
یک نماینده مجلس خبر داد

 تشکیل پرونده نجومی بگیران 
در دادستانی دیوان محاسبات

سیاســت: چندی پیش رئیس 
پرداخت  دیوان محاسبات، درباره 
منتشر  اطالعاتی  نجومی،  حقوق 
کــرد. در همین زمینــه مهرداد 
الهوتــی، نماینــده مجلــس در 
گفت و گــو با فارس گفــت: برای 

همه پرداخت های حقوق  نجومی به برخی از مدیران دولتی 
در دادستانی دیوان محاسبات پرونده تشکیل شده و با آن ها 
برخورد خواهد شــد. وی در بخش دیگری از این گفت و گو 
دربــاره افزایش 15 درصدی حقــوق نمایندگان مجلس در 
ســال 99 هم گفت: حقوق نمایندگان در سال 98 افزایشی 
نداشت و امسال نیز بحث افزایش نیافتن حقوق نمایندگان 
مطرح و در نهایت تصمیم گرفته شد که حقوق نمایندگان 
معادل کارمنــدان دولت افزایش یابد. تصمیم گیری افزایش 
15 درصدی حقوق نمایندگان مجلس برای منتخبان مجلس 
یازدهم است؛ برای نمایندگان فعلی نیست، چون 40 تا 50 
نفــر از نمایندگان فعلی در مجلس رأی آوردند؛ بنابراین اگر 
منتخبان مجلس یازدهم بــا افزایش 15 درصدی حقوق در 

سال 99 مخالف هستند، می توانند آن را لغو کنند.

سیاست خارجی
پیام صریح سفیر ایران در چین خطاب به آمریکا

 مردم منطقه را 
به حال خودشان بگذارید

سفیر  کشــاورززاده،  سیاست: 
ایــران در پکن در گفت وگویی با 
فونیکس چین گفت: متأســفانه 
هر جا که آمریکا قدم گذاشــته 
جز بدبختــی و فالکت برای آن 
منطقه چیزی به ارمغان نیاورده 

اســت. به خاورمیانه نگاه کنید، آمریکا با صرف میلیاردها 
دالر در این منطقه و اعزام تعداد زیادی از نیروهای نظامی 
جز بدبختی برای منطقه چیزی به دنبال نداشــته  است. 
برای مردم خودشان و مالیات دهندگان آمریکایی جز فشار 
مالی چیزی نبوده اســت. ما از آمریکا کمک نمی خواهیم، 
فقط ما را به حال خودمان بگذارد. مردم منطقه را به حال 
خودشان بگذارد. مسلماً خاورمیانه بدون آمریکا خاورمیانه 
با صلح و ثبات و رفاه بیشــتر برای مردم خواهد بود و در 

این شک نکنید.
وی با اشــاره به شرایط کرونا گفت: در این شرایط سخت، ما را 
از منابع مالی که در خارج از کشــور داریم، محروم کردند. اگر 
کمک های چین نبود شاید شرایط ما در مبارزه با ویروس کرونا 

بسیار سخت تر می شد.

دفاعی - امنیتی
دستوری برای مسکونی شدن جزایر سه گانه

 روایت سردار تنگسیری 
از تعصب رهبری به خلیج فارس

فارس: سردار علیرضا تنگسیری، 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه در 
گفت وگویی رادیویی به مناسبت 
روز ملی خلیج فارس، اظهار کرد: 
رهبر معظم انقالب اسالمی نسبت 
به خلیج فــارس تعصب خاصی 

دارند. ایشــان همیشــه می فرمایند جزایر خلیج فارس را با 
نام اصلی اش نام ببرید؛ مثــاًل جزایر بنی فارور »فاروران« یا 
»فارورگان« و ابوموسی باید »بوموسی« خوانده شود. فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه جزایری که ما در خلیج 
فارس داریم بسیار راهبردی و سوق الجیشی هستند،  تصریح 
کرد: بنا داریم جزایر خلیج فارس را با ایجاد زیرساخت های 
مســکونی، برای ســکونت مردم آماده کنیم و این فرمان 
فرمانده معظم کل قوا است که مردم در جزایر زندگی کنند. 
وی افزود: وقتی اولین شــخص مملکت می فرمایند آنجا را 
باید برای ســکونت مردم فراهم کنیــم، یعنی ما به دنبال 
امنیت منطقه هســتیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید 
کرد: بیگانگان در منطقه ما جا و مکانی ندارند و باید از این 

منطقه بروند.

annotation@qudsonline.ir
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تولید آثار جدید چندرسانه ای  ویژه ماه مبارک رمضان  آستان: مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی گفت: نماهنگ »تا خراسان راهی نیست« از جدیدترین آثار تولیدی واحد 
آوای رضوان است که در فضای مجازی منتشر شده است. شعر این اثر مورد تحسین رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته است. محمدعلی چمی گو افزود: همچنین ویدئوکلیپ شعرخوانی محمدجواد غفورزاده)شفق(؛ 
شاعر پیشکسوت مشهدی در مدح زنده یاد محمود اکبرزاده؛ خادم الرضا)ع(، شاعر و مداح برجسته اهل بیت)ع( به کارگردانی علی میرزایی در مؤسسه آفرینش های هنری تهیه و در فضای مجازی منتشر شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  در قاب تلویزیون و بستر فضای مجازی در روزهای کرونایی 
انوار قدسی حرم مطهر به زائران می رسد 

زیارت بر بال رسانه ©
قدس/  مروج کاشانی  بیش از دو ماه 
است که با گســترش و شیوع ویروس 
کرونا، ایران اسالمی و اقصی نقاط جهان 
و کشــورهای گوناگون درگیر مقابله با 
این ویروس منحوس هســتند. انتشار 
ویروس کرونا بســیاری از فعالیت های 
روزمره انسان ها در جای جای این کره 
خاکی را دستخوش تغییر کرده است و 
بسیاری از مراسم، محافل، اجتماعات و 
کارهای گروهی و دسته جمعی هم از 
این امر مســتثنا نبوده و در این میان 
به منظور حفظ جان و ســالمتی افراد 
و مقابله اصولی و منطقی با این بیماری 

ناشناخته، مطابق تصمیم گیری متخصصان و دست اندرکاران بهداشتی و درمانی، 
بسیاری از اجتماعات انسانی و برنامه های جمعی و گروهی در مراسم و مناسک 

گوناگون در جهان تعطیل شده اند.
آســتان قدس رضوی و دیگر اماکن مقدس و متبرکه مذهبی و دینی در ایران 
اسالمی با هماهنگی و همکاری ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا از 
همان روزهای نخســت انتشار و شــیوع این ویروس در کشور نسبت به اجرای 
سیاســت های پیشگیرانه برای حفظ سالمتی زائران در این آستان های مقدس 

اقدام کردند.

تالش برای ارسال برنامه های حرم مطهر رضوی از قاب تلویزیون»
متناسب با سیاســت های اعالمی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا 
که مطابق اعالم مقام معظم رهبری این سیاســت ها الزم االجراســت، پس از 
آنکه از اواخر اســفند سال گذشته مطابق این سیاست ها محدودیت هایی برای 
حضور زائران در آســتان های مقدس و اماکن متبرکه کشور و از جمله آستان 
قدس رضوی اعمال شد، تالش مدیران و مسئوالن بخش های مختلف در آستان 
ملکوتــی حضرت رضا)ع( به خصوص مدیــران بخش های فرهنگی، تبلیغی و 
رســانه ای بر این امر معطوف شــد تا رسانه ملی و فضای مجازی و به خصوص 
قــاب تلویزیون، پل ارتباطی میان زائران با بارگاه مطهر امام رئوف حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( باشند و با برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی و تبلیغی از 
قبیل: پخش سخنرانی ها، مداحی ها، مناجات خوانی، پخش ادعیه و زیارات و... 
بتوانند شمیم خوش زیارت از راه دور و ارتباط معنوی و تصویری با بارگاه مطهر 
امام هشــتم)ع( را به منازل زائران، مجاوران و دلباختگان حرم امام مهربانی ها 

بیاورند.

شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی پای کار آمدند»
پس از هماهنگی معاونت تبلیغات اسالمی و مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
رضوی با رسانه ملی، شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی در راستای انجام 
رسالت خود مبنی بر برقراری ارتباط صوتی و تصویری بین بارگاه مطهر رضوی 
با منازل عاشقان و دلباختگان آن امام همام، تدابیر و سیاست های مؤثری برای 
تهیه، اجرا و پخش برنامه های متنــوع مذهبی، تبلیغی و فرهنگی در روزهای 
پس از بسته شدن آستان ملکوتی حضرت رضا)ع( روی زائران که امکان حضور 

مستقیم آنان در این آستان مبارک مهیا نیست، اندیشیده شد.
همچنین عالوه بر رسانه ملی و شبکه های گوناگون تلویزیونی و رادیویی، آستان 
قدس رضوی از امکانات و ظرفیت های شــبکه های اجتماعی، پیام رسان ها در 
فضای مجازی مانند: اینستاگرام، سروش، ایتا، گپ، بله و... غفلت نکرده و از این 
ظرفیت ها برای انتشار فعالیت های فرهنگی، مذهبی و تبلیغی حرم مطهر رضوی 

استفاده کرده است.
در این راستا، معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با استفاده از توانایی 
و ظرفیت های پیام رسان های داخلی با ارســال متون، احادیث، آیات و روایات، 
سخنرانی های مکتوب، کلیپ های صوتی و تصویری، اطالع رسانی فعالیت های 
تبلیغی و فرهنگی این معاونت و مدیریت ها و ادارات تابعه آن از فرصت و ظرفیت 
موجود برای این امور استفاده بهینه به عمل آورده است. به عنوان مثال در بستر 
اینستاگرام، تصاویر زنده )الیو Live( اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی همچنین 
از طریق تلویزیون اینترنتی رضوی تی وی به صورت زنده و شبانه روزی تصاویر 
صحن های متبرکه آزادی، انقالب اســالمی، جمهوری اسالمی، جامع رضوی و 
بعضی از رواق های متبرکه برای بهره مندی دلباختگان حرم مطهر امام هشتم)ع( 

پخش می شود.
نرم افــزار رضوان نیز در زمینه پخش زنده تصاویــر از اماکن حرم ملکوتی امام 
رضا)ع( و پخش کلیپ های صوتی و تصویری در زمینه های فرهنگی و مذهبی 

فعال است.

ارتباط دل ها از قاب تصاویر»
در زمینه پخش تصاویر و برنامه هــای فرهنگی، تبلیغی و مذهبی بارگاه منور 
حضرت ثامن الحجج)ع( هــم تدابیر و تمهیداتی از نخســتین روزهای اعمال 
محدودیت های اجرایی و عدم حضور زائران و عاشقان در این آستان بهشتی از 
ســوی معاونت تبلیغات اسالمی و مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 

اندیشیده شد.
شبکه های مختلف تلویزیونی پای کار آمدند و با همت جمعی و گروهی و ارسال 
تصاویر از بارگاه امام هشتم)ع(، شمیم دل انگیز زیارت از راه دور را در خانه های 
شیفتگان و دلباختگان حرم مطهر امام رئوف و مهربان پخش می کنند و ارتباط 

دل های این عاشقان با صحن و سرای حرم مطهر رضوی را برقرار می کنند.
شبکه استانی سیمای خراسان رضوی همه روزه با برنامه نورالهدی پیش و پس 
از اذان مغرب با حرم مطهر رضوی ارتباط مســتقیم دارد. شبکه قرآن و معارف 
سیما هر شب برنامه ای با عنوان حریم امن از ساعت 20 الی 21 و شبکه جهانی 
الکوثر شب های جمعه ساعت 22/30 برنامه ای با عنوان ثامن الحجج)ع( دارد که 

همزمان برای شبکه بین المللی امام رضا)ع( هم پخش می شود.
شــبکه سوم سیما هر شب ساعت 20/55 با برنامه قرائت دعای فرج امام زمان)عج( 
به صورت همزمان با شبکه قرآن و شبکه های استانی کشور و پخش مستقیم از حرم 

مطهر رضوی ارتباط زائران را با حرم منور امام هشتم)ع( برقرار می کنند.
شبکه های برون مرزی بین المللی المنار لبنان و النعیم لبنان در شب های جمعه برنامه 

دعای کمیل و بحث کارشناسی از ساعت 22/30 تا 23/30 را در دستور کار دارند.
شبکه خراسان جنوبی )به نام شبکه خاوران(، شبکه اترک )مربوط به خراسان 
شمالی( و برنامه کرمانجی )صدای کردی( به صورت تولیدی در روزهای هفته از 
حرم مطهر رضوی به اطالع رسانی برنامه های فرهنگی و تبلیغی حرم منور امام 

رضا)ع( برای مخاطبان خود یعنی کردزبانان خراسان بزرگ می پردازند.

رادیو سراسری زیارت»
رادیو سراســری زیارت با بیشــترین حضور در حرم مطهر امام هشتم)ع( که 
حدود 10 ساعت در شبانه روز پخش مستقیم و زنده از حرم مطهر رضوی دارد 
به ارائه برنامه های متنوع در قالب پویش های گوناگون سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی می پردازد. رادیو صدای مرکز خراســان رضوی)رادیو مشهد( به 
صورت مستمر در زمینه اطالع رسانی برنامه های حرم مطهر رضوی در قالب های 

گوناگون مصاحبه و تولیدات رادیویی فعالیت دارد.
در این میان یکی از اقدام های دیگر تمدید مهلت مســابقه فرهنگی 12 تا 12 
بوده اســت که مهلت این مســابقه که در 12 فروردین ســال 1399 به پایان 
رســیده بود به دلیل اســتقبال زائران و مجاوران تا روز والدت حضرت فاطمه 
معصومه)س( در اولین روز از ماه ذی القعده )مطابق با ســوم تیر سال جاری( 
در دهه کرامت تمدید شــد و نتایج و اسامی برندگان نهایی در سالروز والدت 
امام رضــا)ع( یعنی یازدهم ذی القعده مطابق با 13 تیر 1399 از طریق پایگاه 
اطالع رسانی معاونت و تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی اعالم خواهد شد.

پخش 24 ساعته برنامه های فرهنگی و تبلیغی اماکن متبرکه حرم مطهر امام 
هشــتم)ع( از طریق ســایت رضوی TV و برگزاری کمپین موفق و شکوهمند 
»تنها امید« با مشــارکت بیش از 33 هــزار نفر در عرصه بین المللی و جهانی 
بــا ختم بیــش از 52 میلیون ذکر صلوات برای تعجیــل در فرج و ظهور امام 
 زمان حضرت مهدی موعود)عج( در نشانی های اینترنتی شبکه های اجتماعی 
razavi_aqr_ir@ و نشــانی اینترنتــی haram.razavi.ir از دیگــر اقدام های 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی در این دو ماه گذشته و روزهای 

کرونایی به شمار می آید.

 آستان  در های حرم که بسته شد برخی 
راستای حفظ سالمت  در  که  را  رفتار  این 
با  برخی  و  ستودند  بود،  مجاوران  و  زائران 
رفتارهای شنیع در برخی ورودی ها دست به 

اعتراض زدند.
بررســی و تحلیــل بازتاب ایــن رفتارها و 
برخوردهــای زننــده در فضــای مجازی و 
پاسخگویی به موقع مسئوالن در این مسئله 
سبب شد تا جوی که برخی درصدد متشنج 

کردن آن بودند به سرعت آرام شود.
و شاید به جرئت بتوان این مسئله و اقدام های 
به موقع اینچنینی را ماحصل تالش سربازان 
جبهه فرهنگی آستان قدس رضوی در فضای 

مجازی دانست.   
بحران کرونا نه تنهــا در ایران بلکه در تمام 
دنیا بسیاری از معادالت اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، اقتصــادی و... را بر هم زد. جنگی 
بیولوژیــک که بســیاری را حتی به صورت 
شبانه روزی روانه دنیای مجازی کرد. عده ای 
در خط مقدم پزشــکی تــالش می کردند و 
عده ای هم در جبهه فرهنگی مرهم آالم روح 

و روان های مضطرب و نگران بودند.
مؤسسه رسانه های نوین آستان قدس رضوی 
از جمله مجموعه هایی بود که از همان ابتدا 
همراه مردم و یاریگر مســئوالن شد با تولید 
محتوا و انتقال آن از طریق پیام رســان های 
رسمی آستان قدس در اینستاگرام، توییتر، 

بله، سروش، ایتا، تلگرام، آپارات، تماشا و... .
بیش از دو ماه از شیوع کرونا گذشت و در این 
مدت بیش از 2 هزار و 200 محتوا با موضوع 
کرونا در قالب 370 عنوان تولید شد و بیش از 
5میلیون و 400 هزار بازدید را از آن خود کرد. 
این مجموعه نه تنهــا مرهم بیماران روحی 
بلکه مرهمــی بود بر درد بیماران کرونایی با 
برقراری ارتباط زنده از بارگاه منور رضوی با 

بیمارستان های سراسر کشور.
ســامانه الیو آپارات هم بســتری شد برای 
پیوند قلب ها با دارالشفاء مؤمنین، به طوری 
که در این مدت بیش از 40 قســمت برنامه 
زنده در بازه هــای زمانی 20 تا 45 دقیقه ای 
از صفحه های رسمی آستان قدس رضوی در 

نرم افزار آپارات پخش شد.

دروغ های دنیای مجازی و پاسخگویی »
به شبهات

 پاسخگویی به شبهات درباره ویروس کرونا 
در فضای مجازی از دیگر فعالیت های مؤسسه 
رســانه های نوین آســتان قدس رضوی در 
روزهــای کرونایی بود و در این راســتا 15 
قســمت ویدئو با مجموع زمانی بیش از 19 

دقیقه تولید شد.
این مجموعه از همان ابتدا شــبهات مربوط 
به تعطیلی اماکن مقدس را پاسخ داد. هدف 
از تولیــد این مجموعه نیز بیان شــایعات و 
دروغ هــای روز در فضای مجازی بود که در 
15 روز اول فروردین به اوج خود رسیده بود.

اگر چه با گذشت زمان از میزان این شایعات 
کاسته شــد اما کار ویژه پاسخ به شبهات و 
شــایعات کرونایی همچنان ادامه دارد و در 
صفحات مرکز پاسخگویی به شبهات فضای 

مجازی منتشر می شود.
رصد و پایش موضوعــات مرتبط با کرونا و 
آستان قدس رضوی از دیگر اقدام هایی بود که 
از همان ابتدا در دستور کار این مجموعه قرار 
گرفت و در این مدت به طور میانگین ماهانه 
10 تا 15 گزارش موضوع محور در قالب های 
»گزارش توزیع خبر« و »گزارش بازتاب خبر« 
تنظیم و با نمودارها و آمارهای کارشناسی و 

تحلیلی ارائه شد.
مؤسســه رســانه های نوین و شــبکه های 
اجتماعی آســتان قدس رضــوی با فعالیت 
در پیام رســان های مختلف از جمله روبیکا، 
اینستاگرام، ســروش، بله، ایتا، گپ، آی گپ 
و... همچنان سعی در نشر معارف اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( داشته و درصدد است 
تا حال و هوای حرم مطهــر را به خانه های 

عاشقان و دلدادگان حضرت رضا)ع( ببرد.

زیارت مجازی»
این مؤسســه همچنین با تولیدات متنوع و 
راه اندازی پویش های مختلف، زائران حضرت 
رضا)ع( را با پای دل به زیارت آورده اســت. 
انجــام زیارت زنده از حــرم مطهر رضوی و 

پخش آن در بســتر اینترنت و همچنین از 
طریق صفحات مختلف همچون اینستاگرام 
و آپارات از جمله برنامه هایی اســت که این 
مؤسســه برای زیارت مجــازی زائران حرم 

رضوی به راه انداخته است.
از جملــه ایــن اقدام ها می تــوان به پویش 
بین المللی »به تو از دور ســالم« که با هدف 
زیارت از راه دور ارادتمندان به ســاحت امام 

رضا)ع( راه اندازی شده است، اشاره کرد.
 پویش بین المللی #به_تو_از_دور_سالم از 
اقدام هایی بود که در آن مردم سراسر کشور 
می توانستند با گرفتن ویدئو، از راه دور به آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( سالم دهند و فیلم ها 
را در صفحات شخصی خود با #به_تو_از_

دور_سالم  منتشر کنند و یا آن را به شماره 
099۶9214۶9 در پیام رسان های واتس آپ 
یا بله ارسال کنند و از جوایز این مجموعه نیز 
بهره مند شوند. تصاویر این پویش در صفحه ای 
که به همین منظور با اسم »پنجره فوالد« در 
اینستاگرام با نشانی panjereh-foolad ایجاد 
شده بود، منتشر شده و سپس خادمان بارگاه 
نورانی حضرت رضا)ع( به نیابت از آنان زیارت 

انجام می دهند.

همراه روزهای پرمشقت کرونایی»
با توجه به مشــکالت معیشتی این روزهای 
کشور، این مؤسسه سعی کرده است تا مسیر 
جمع آوری و رســاندن کمک های مردمی به 
نیازمنــدان را از طریق فضــای مجازی و در 
قالب طرح »چهارشــنبه های امام رضایی« 

تسهیل کند.
پویش »عیــدی امام رضا)ع(« و »ســین 
هشتم« از جمله پویش های عیدانه مؤسسه 

آســتان  نوین  رســانه های 
قــدس رضوی بــود که در 
آســتانه فرارســیدن نوروز 
1399 راه انــدازی شــد تا 
مرهمی باشد بر نگرانی های 

معیشتی نیازمندان.
در قالــب پویــش »عیدی 
امام رضــا)ع(« هر فرد یک 
خانواده نیازمند را در اطراف 
خود شناســایی کرده و به 
قدر توان و استطاعت مالی 
خود وســایل سفره آن ها را 

تأمین می کرد.
پویــش »با قــرآن در خانه 
طرح هایی  دیگر  از  بمانیم« 

بــود که در آن از مــردم دعوت به ماندن در 
خانــه و قرائت قرآن کریم می شــد. در این 
پویش مخاطبان می توانستند از طریق ارسال 
پیام های تصویری خود و انتشار آن در فضای 
مجازی با #با_ قرآن_در_خانه_بمانیم عالوه 
بر تقویت روحیــه، افزایش امید اجتماعی و 
قطع زنجیره انتقــال ویروس کرونا به ترویج 
قرآن نیز کمک کنند. کرونا اگر چه به ناگاه 
تمامی مردم جهان را غافلگیر و بســیاری را 
رهسپار دیار باقی کرد، اما درس های بزرگی 
نیز برای بشریت داشت، درس هایی که همواره 
با قرائت کالم وحی آن را یادآور می شــویم. 
درس برابری فقیر و غنی، درس نزدیک بودن 
مرگ به هر انســانی، توسل به ائمه اطهار و 
طلب یــاری و مدد الهی و... درس هایی برای 
انسان های غافل که هر لحظه و هر ساعت در 
فضای مجازی مرور می شود و پیامی است از 

سوی پروردگار برای هر آنکه اندیشه کند.
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توزیع 50 هزار قرص نان ©
توسط خادمیاران نکا 

آستان: در ماه مبارک رمضان، خادمیاران 
نکایی به نیــت امام رضا)ع( 50 هزار قرص 

نان بین نیازمندان توزیع می کنند.
محمدتقی یحیی پــور؛ مدیر کانون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرســتان نکا با اشاره 
به اینکــه این اقدام در راســتای لبیک به 
ندای رهبری مبنی بر مشــارکت در طرح 
کمک مؤمنانه انجام می شود، اظهار کرد: در 
راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری 
و شرکت در رزمایش کمک مؤمنانه، طرحی 
با عنــوان »برکت رضوی« توســط کانون 
خادمیاری رضوی شهرستان نکا و واحدهای 
خبازی این شهرستان به نیت حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع( در نیمه نخســت ماه 

مبارک رمضان اجرا خواهد شد.
وی گفــت: در هماهنگــی انجام شــده با 
اتحادیه خبازان این شهرســتان و با هدف 
فراگیــر کردن فرهنگ رضوی و شکســت 
ویروس منحوس کرونا، بســیاری از خبازان 
نکایی، آمادگی خود را برای توزیع بیش از 
50 هــزار قرص نان به نیازمندان به صورت 

صلواتی اعالم کردند.
یحیی پور گفت: نانوایان این شهرستان ثواب 
این عمل خداپسندانه را به روح امام و شهدا 

و اموات اهدا می کنند.
مدیر کانــون مرکزی خادمیــاران رضوی 
شهرســتان نکا پیش بینی کرد تا پایان ماه 
مبارک رمضــان این تعداد به بیش از 100 

هزار قرص نان نیز خواهد رسید.

 تولید ۱2 هزار ماسک ©
توسط خادمیاران رفسنجان

فردوس  آستان: خادمیاران رضوی بخش 
رفسنجان به منظور ریشه کن کردن ویروس 

کرونا به یاری همشهریان خود شتافتند.
محمود ترقی خواه؛ مســئول کانون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرســتان رفسنجان با 
اشاره به فعالیت خادمیاران بخش فردوس، 
عنوان کرد: در راســتای مقابله و پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا، خادمیاران رضوی 
بــا حضور همه جانبــه و پررنــگ به یاری 

همشهریان خود شتافتند.
وی ادامــه داد: بــا راه انــدازی کارگاه های 
خانگی توســط خادمیاران رضوی 12 هزار 
ماســک و 5هزار دســتکش یکبار مصرف 
تولید شــده اســت که پس از اســتریل و 
رعایت مســائل بهداشتی بسته بندی و بین 

مردم توزیع شد.
افزود: ضدعفونی 17 روســتای  ترقی خواه 
بخــش فــردوس، توزیع ماســک و لباس 
استریل شده بین کادر اورژانس، همچنین 
ضدعفونی اماکن عمومــی از جمله معابر، 
پمپ های بنزیــن، بانک ها و ادارات از دیگر 
اقدام های خادمیاران رضوی این بخش بوده 

است.

 دیدار خادمیاران اسفراین ©
با خانواده های متوفیان کرونا 
آســتان: جمعی از خادمیــاران رضوی 
بــه همراه امــام جمعه اســفراین به دیدار 
خانواده های متوفیان کرونا رفتند و از آن ها 

دلجویی کردند.
امــام جمعه اســفراین به همــراه جمعی 
از خادمیــاران رضــوی این شهرســتان با 
خانواده های داغداری که عزیزان خود را در 
این روزها از دست داده اند، دیدار و دلجویی 
و بــه آن ها هدایای متبرکــی از جمله یک 
جلد کالم اهلل مجید، نبات متبرک و تعدادی 

ماسک اهدا کردند.
همچنیــن در اقدامــی جداگانه و به همت 
کانون خادمیاری مســجد امــام صادق)ع( 
محله کشــتان پایین اســفراین، 1۶ سبد 
غذایی به ارزش هر بســته 1۶0 هزار تومان 

بین نیازمندان توزیع شد.
گفتنی اســت، این بسته ها شــامل برنج، 
روغن، رب، ســیب زمینی، مرغ و ماکارونی 

است.

 تجلیل از مدافعان سالمت ©
در شیراز 

آستان: مدیــر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی اســتان فارس با حضور در بیمارستان 
شهید بهشتی شیراز از مدافعان سالمت این 

بیمارستان تجلیل کرد.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
اســتان فارس به همراه جمعی از خادمیاران 
رضوی 8 اردیبهشــت ماه به منظور تجلیل از 
مدافعان ســالمت بیمارستان شهید بهشتی 
شــیراز که این روزها درگیر مقابله با ویروس 
منحوس کرونا هستند به این بیمارستان رفتند.

این مراســم که در قالب طرح »نســیم مهر 
رضوی« اجرا شــد، با تــالوت آیاتی چند از 
کالم اهلل مجید آغاز و سپس صلوات خاصه امام 

رضا)ع( توسط یکی از خدام قرائت شد.
در این مراســم همچنین 250 هدیه تبرکی 
امام رئوف)ع( و یک هزار وعده غذای متبرک 
بین کادر پزشکی و بیماران کرونایی توزیع و 
یک هزار لوح تقدیر نیز به تمامی کارکنان این 

بیمارستان اهدا شد.

هدیه 15 میلیارد ریالی بیمارستان رضوی برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 قدس  محموله لوازم و تجهیزات درمانی مفید در درمان بیماران 
مبتال به کووید 19 از ســوی بیمارستان رضوی به دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، دکتر محسن محور؛ 
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مراسمی که دیروز 
در ساختمان قریشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور استادان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان و بزرگداشــت مقام معلم، عنوان کرد: حسب 
دستور حجت االســالم والمســلمین مروی، تولیت معزز آستان 
قدس رضوی، در راســتای ادامه همکاری های مستمر با دانشگاه 

علوم پزشــکی مشهد، بیمارستان رضوی از ابتدای شیوع کرونا در 
کشور و در استان، در زمینه های مختلف به طور متقابل همکاری و 
مشارکت داشته است. وی افزود: در مسیر مبارزه و مقابله با ویروس 
کرونا در مشهد، ما در بیمارستان رضوی برای در اختیار گذاشتن 
نیرو، تجهیزات و آمبوالنس های خود به دانشگاه علوم پزشکی اعالم 
آمادگی کرده و در حال حاضر نیز محموله ای حاوی پمپ انفوزیون 
و پمپ سرنگ با تخفیف های گرفته شده به ارزش ریالی حدود یک 

میلیارد و 500 میلیون تومان به این دانشگاه اهدا شده است.
دکتــر محور تصریح کرد: این تجهیزات کــه در تزریق داروها در 
ساعت معین با حجم معین و با دقت باال به پرستاران و کادر درمان 

در درمان بیماران کمک می  کند، هدیه مختصری اســت در قبال 
میلیاردها تومان که دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای مهار ویروس 
کرونا در بیمارستان ها و استان هزینه کرده است. وی ضمن اشاره به 
تاریخ پزشکی در آستان قدس رضوی و سوابق فعالیت های علمی و 
پزشکی در این مجموعه موقوفاتی گفت: سوابق فعالیت های پزشکی 
آستان قدس در حمایت از اقشار آسیب دیده و نیز ترویج فعالیت های 
علمی و پزشکی در مشهد مقدس از سوی این نهاد به حدود یک 
هزار سال پیش بازمی گردد و اکنون نیز از طریق بیمارستان رضوی 
و دارالشفاء امام رضا)ع( ارتباط مستمری با بدنه تأمین کننده سالمت 

و درمان مردم مشهد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم.

گزارش کوتاه
به دستور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد  

حرم امام رضا)ع( را آنالین زیارت کنید
آستان: به همت مدیریت خبر و رسانه آستان قدس رضوی امکان 
ویژه پخش زنده )LIVE( از حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( 

در شب های ماه مبارک رمضان بر بستر فضای مجازی فراهم شد.
در روزهایی که به ســبب پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا 
زیارت بارگاه منور رضوی با محدودیت هایی مواجه شــده است 
و متأســفانه امکان حضور محبان و دلدادگان به ساحت قدسی 
امــام رضا)ع( در حــرم مطهر وجود ندارد، خادمان رســانه ای 
حضرت رضا)ع( بســتر زیــارت از راه دور در فضای مجازی را 
برای ارادتمندان به امام هشتم)ع( فراهم کرده اند. در این راستا 
بــا هماهنگی خبرگزاری هــا، پایگاه های خبری و شــبکه های 
اجتماعی پرمخاطب کشــور،  در شــب های ماه مبارک رمضان 
حدود دو ســاعت پیش از اذان مغرب حال و هوای حرم مطهر 

رضــوی در قالب یک برنامه متنوع کــه از بخش هایی همچون 
مدیحه ســرایی، کارشــناس دینی، تصاویر زنده و ناب از حرم 
مطهر رضوی و... تشکیل شده است، به طور مستقیم )LIVE( از 
طریق خبرگزاری های »فارس«، »تسنیم«، »باشگاه خبرنگاران 
جوان« و کانال  خبری »اخبار مشهد« بر بستر فضای مجازی با 
ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به اشتراک گذاشته 
خواهد شد. همچنین مخاطبان آپارات می توانند از طریق آدرس 
همه   https://www.aparat.com/bab.alreza/live اینترنتــی 
روزه در ماه مبارک رمضان از ســاعت 17 الی 20 به طور زنده 
شاهد تصاویر حرم مطهر رضوی بوده و زائر این صحن و سرای 
قدســی باشــند. عالوه بر این تصاویر زنده حرم مطهر رضوی 
همراه مداحی و سخنرانی به زبان عربی هر شب در ماه مبارک 

رمضان از طریق بستر فضای مجازی برای مخاطبان پایگاه های 
»العهد لبنان«، »الفرات عراق« و »قرمز و الدیری بحرین« ویژه 

مخاطبان عرب زبان  پخش می شود.

خبر
به همت مدیریت خبر و رسانه آستان قدس رضوی

سرزمین آفتاب

خـــبر

 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399  6 رمضان 1441 30 آوریل 2020  سال سی و سوم   شماره 9234

 آستان  معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان خدمات پاسخگویی 

به سؤاالت شرعی و اعتقادی عموم مردم از سراسر کشور 
به صورت تلفنی و پیامکی به همت اداره پاسخگویی به 

سؤاالت دینی حرم امام رضا)ع( ارائه می شود.
به گزارش آستان نیوز، حجت االســالم والمسلمین حسین 
شــریعتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مــا اظهار کرد: اداره 
پاسخگویی به سؤاالت دینی برای رفاه هرچه بیشتر زائران و 
دسترسی آسان تر آنان به اطالعات مورد نیاز، سامانه تلفنی 
32020 را راه اندازی کرده است که زائران و مجاوران بارگاه 
منور رضوی می توانند به صورت شــبانه روزی از این سامانه 
بهره مند شــوند. وی افزود: در واحد پاسخگویی به سؤاالت 

شرعی و اعتقادی حرم مطهر رضوی بیش از 200 کارشناس 
دینی برادر و خواهر به صورت شــیفت بندی شده و دورکار 

پاسخگوی سؤاالت شرعی و اعتقادی مردم هستند.
معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس رضوی، با اشــاره 
به اینکه ســامانه 32020 فقط برای مردم مشــهد نیست، 
خاطرنشان کرد: مجاوران بارگاه ملکوتی حرم مطهر رضوی 
برای دستیابی به پاسخ سؤاالت شرعی خودشان می توانند 
با شــماره 32020 و دیگر عزیزانی که خارج از شهر مشهد 
هســتند می توانند با شــماره 05132020 تماس حاصل 
فرمایند. به گفته وی سامانه پاسخگویی به سؤاالت شرعی، 
پاسخگوی احکام روزه، ســفر، خمس، زکات، تقلید، نماز، 
وصیت، وقف و ارث اســت و مخاطبان می توانند با ذکر نام 

مرجع  تقلید خود، پاســخ سؤاالتشــان را بر اساس نظر آن 
مرجع دریافت کنند.

شــریعتی نژاد تصریح کرد: افزون بر شــماره تلفن 32020 
در این روزها سامانه پیامکی 300002020 نیز پاسخگوی 

سؤاالت شرعی زائران خواهد بود.

32020 شبانه روزی پاسخگو است
خبر
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برخی از اندیشمندان اهل کتاب، مصداق »الراسخون فی العلم« هستند اندیشه: اصغر طاهرزاده در برنامه تلویزیونی »سوره« گفت: قرآن در سوره آل عمران می گوید همه اهل کتاب را یکسان 
ننگرید. برخی شان ممکن است انسان های بزرگی باشند. اگر خواستید این نسل را بزرگ کنید باید در ارتباط با بقیه بزرگان دنیا بزرگ کنید. قرآن می گوید از اهل کتاب برخی شان »راسخون فی العلم« هستند که 

مصداق آن از نظر من هایدگر و هانری کربن است. ما در کنار هم باید حقیقت را کشف کنیم نه اینکه در مقابل هم بایستیم.

فلسفه سیاسی شهید صدر برای حکمرانی خوب©
حجت االسالم والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندسازی 
علوم اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی قم در یادداشتی به اندیشه ها و آموزه های شهید 

صدر و حکمرانی خوب در ایران می پردازد که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.
مفهوم حکمرانی)Governance( هم خانــواده با مفهوم حکومت )Goverment( اما 
متفاوت از آن است. حکمرانی به جای تمرکز بر دولت، قدرت را در داخل و خارج از 
اقتدار رسمی و نهادهای حکومت و در قالب سه رکن »حکومت«، »بخش خصوصی« 
و »جامعه مدنی« جریان می دهد. به عالوه شالوده حکمرانی، فرایند تصمیم سازی و 
اجرای تصمیمات است که مشخص می کند چگونه سه بازیگر یادشده با اولویت ها و 

سالیق متفاوت، به هماهنگی می رسند.
زیرساخت های بینشی و نگرشی در نظریه حکمرانی شهید صدر، بر سه رکن اعتقادی 

استوار است:
رکن نخست نظریه سیاسی عالمه شهید صدر، بینش و نگرش توحیدی بر پایه نظام 
الهی احســن در جهان هستی و سنن تخلف ناپذیر او در روابط و مناسبات حاکم بر 

هستی از جمله انسان و جوامع بشری و محیط زیست اوست.
رکن دوم این نظریه، حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان هم در بُعِد تکوینی )جبری 
 بر اســاس سنن الهی( و هم در بعد تشریعی )اختیاری بر اساس احکام الهی( است.

رکن ســوم نظریه سیاسی ایشــان، اصل کرامت ذاتی، فطری و عمومی انسان است 
که خداوند بر اســاس قدرت عقل، اختیــار و آزادی به او عنایت کرده و درنتیجه، به 
وی نیروی تفسیر و تغییر جهان داده و او را بر سرنوشت خویش، حاکم کرده است. 
وی در آخرین حلقه تطور، در فصلی از کتاب »اإلسالم یقود الحیاه« با عنوان »خالفه 
اإلنسان و شهاده األنبیاء« نقش مشارکت و انتخاب مردمی در حکمرانی، نقش فقیهان 
و والیت ایشــان در حکومت و سپس ترکیب خالفت الهی مردم با رهبری، شاهدان 
آگاه را ترسیم کرده است. شهید صدر با زیربنای اعتقاد به توحید و عدل فراگیر، سه 
اصل را ساخته است؛ نخست، حاکمیت مطلق خدا بر جهان؛ دوم، سنت های حاکم بر 
هستی و سوم، آزادی و اختیار انسان. حاصل این اصول، پذیرش خالفت و جانشینی 
همه انسان ها از سوی خدا به صورت تکوینی و فطری و همراه با تأیید شرعی است 
و یکی از ابعاد این خالفت، اداره سرنوشــت مشترک جمعی یعنی حکومت است. از 
این رو حاکمیت، حق مردم و همزمان مسئولیت آنان به عنوان جانشینان خدا روی 
زمین است. این حق نخست ناشی از حق حاکمیت الهی است که با عنوان استخالف 
و استئمام به انســان واگذار شده و از این رو اعتباری، نسبی و محدود است. وظیفه 
حکومت، پاسداری از حقوق، شئون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی است. هدف 
از جانشین سازِی انسان این است که صفات عدالت، علم، قدرت، بخشش، رحمت بر 
مستضعفان و سختگیری بر ظالمان و مستکبران و… در اهداف و ارزش ها و رفتارهای 
جامعه بشرِی خلیفه اللهی، بازتاب یابد. نامتناهی بودن صفات جمال و مکارم اخالقی 
خداوند، ایجاب می کند جامعه بشری حرکتی پیوسته و مستمر به سوی این هدف 
نامتناهی فراهم سازد. درک خالفت انسان و باور به آن، به نتایجی منتهی می شود که 

در ادبیات حکمرانی، تضمین کننده یک حکمرانی خوب خواهد بود:
الف( جامعه بشــری وابسته به مرکزیت خدای تعالی است که او را جانشین خود بر 

زمین قرار داده است.
ب( روابط اجتماعی باید برپایه اخالص در توحید باشد و با نفِی هرگونه سلطه جویی و 

استثمار، برادری عمومی را در همه ابعاد تحقق بخشد.
ج( الزمه خالفت انسان، قابل اعتماد بودن و امانت داری اوست و از این رو قرآن خالفت 
انسان را »امانت« خوانده است. امانت، مسئولیت آور است و مسئولیت از یک طرف تقید 
به قانون وعدالت می آورد و از سوی دیگر، مسئولیت بدون آزادی، معنا ندارد. خداوند، 

موجود آزاد و مختاری روی زمین قرار داد تا بتواند با آزادی، خود راهش را برگزیند.
در اندیشــه نهایی شــهید صدر، در زمان غیبت امام زمان)عج(، حکومت از دو خط 
خالفت انسان )با مسئولیت تشکیل حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه( و خط 
شهادِت مرجع فقیه عام شامل مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و 

قضاوت تشکیل می شود و آن را »جمهوری اسالمی« می نامد.
حاصل آنکه در فلســفه سیاسی شهید صدر، اســتخالف و استئمان الهِی انسان، به 
»معنای توحیدی«، »رشــد اخالقی«، »سالمت و تســاوی روابط«، »برادری و نفی 
سلطه جویی«، »مسئولیت پذیری«، »آزادی مسئوالنه«، »عدالت فراگیر« و »حاکمیت 
قانون« منتهی می شود و این ها همان است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر، 

اصول و ویژگی های حکمرانی خوب، محسوب می شوند.

 اندیشــه   این روزها کافی است در قرنطینه، 
اینســتاگرام را بــاز کنید تا در نوار بــاالی آن، با 
حجم فزاینده ای از الیوهای برگزار شده یا در حال 
برگزاری روبه رو شوید. تعطیلی دانشگاه ها و جلسات 
علمی و فرهنگی و از ســوی دیگر توقف نسبی در 
روند تولیدات رســانه هایی چون تلویزیون در رشد 
اینســتاگرامی تأثیر زیادی  گفت وگوهای زنــده 
داشته ، اما تفســیرهای متفاوتی نیز درزمینه این 
روند افزایشی صورت گرفته است. دست گذاشتن 
روی هر موضوع و بدون حضور یک ناظر بیرونی و 
همچنین نیاز مردم به صحبت به واسطه خستگی 
از انزوای قرنطینه از این دالیل هستند. ما با دکتر 
بشیر معتمدی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی 
در همین زمینه به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه 

می خوانید.

جنــاب معتمدی! همزمــان با مطرح   
شــدن الیوهای اینســتاگرام، به واسطه 
مخاطبان  بیــن  که  ارتباط دوســویه ای 
در ایــن فضا به وجود می آیــد و از طرفی 
امکان  اصطالح  به  و  پرسشــگری  امکان 
کامنت گذاری بنا به خواسته برگزارکننده، 
عده ای اقبال به این فضا را ناشی از آزادی 
بیان اینستاگرام می دانند؛ نظر شما در این 

مورد چیست؟
طبیعتــاً هر چیزی که در فضــای اجتماعی ما از 
طریق شبکه های اجتماعی کمک کند افراد بتوانند 
اظهارنظــر کنند، به آزادی بیــان کمک می کند؛ 
ولی تفاوت بزرگی که در اینســتاگرام وجود دارد 
این اســت که اینستاگرام فضایی برای هویت های 
ســرکوب شــده و دیده نشده اســت. در فضای 
اجتماعی واقعی به ســبک زندگی هایی اجازه داده 
نمی شد نمایش داده شوند، اما افراد در اینستاگرام 
فضای زندگی خصوصی شــان را نمایش می دهند. 
اساســاً فضای اینستاگرام فضای آزادی بیان نبوده 
اســت و شــاید بحث آزادی بیان در شــبکه های 
اجتماعی چون تلگرام پررنگ تر باشــد. حال این 
امکان الیو فراهم شــده تا در قالب ســخنرانی که 
انجام می شود و برنامه ای که اهمیت داشته که الیو 
برگزار شود، آزادی بیان شکل بگیرد و بیشتر شود. 
قرار نبوده در این فضا آزادی بیان باشد بلکه بیشتر 

ناظر بر آزادی ســبک زندگی بوده، ولی این الیوها 
کمک کرده تا این آزادی بیان نیز بیشتر شود. البته 
این موضوع شــرط هایی دارد تا آزادی بیان واقعی 

شکل بگیرد.

این الیوها به چه میزان و چقدر می توانند   
برای بیان اندیشــه های علمی به کار گرفته 

شوند؟
ما باید بدانیم شرط هایی که یک اندیشه علمی تعمیق 
پیدا می کند چیست. فضای اینستاگرام فضایی بوده 
که افراد بازنمایی ظاهری خود را نشان دهند و این 
بازنمایی ظاهری، در سطح ظاهری باقی مانده و عمق 
پیدا نکرده است، این طبیعتاً با این موضوع که اندیشه 

علمی در اینجا شکل بگیرد، فاصله پیدا می کند. حال 
الیوها کمک کرده به سمت اندیشه های علمی برویم، 
یعنی به مسائلی فراتر از سطح ظاهر اینستاگرام که 
بیشتر در قالب عکس یا سبک زندگی شخصی بود. 
این الیوها کمک کرده بحث های ظاهری کمتر شود 
و از افراد بپرسیم حاال چه حرفی برای گفتن داری؟ 
چه چیزی باالتر از انتشار عکس ها و کارهای شخصی 
و زندگی خصوصــی ات داری که ارائه دهی؟ اینجا 
اتفاقاً به اندیشه علمی کمک کرده تا رشد کند. شرط 
دیگری که این الیوها به فضای اندیشه ای کمک کند 
این است که مردم بتوانند در آن به ارتباط دوسویه 
درست دست یابند و سؤال های بی جوابشان را از این 
طریق مطرح کنند. تحقیقات پیش از این نشان داده 

بود سرمایه اجتماعی اینستاگرام با 
فضای واقعــی تفاوتی نمی کند و 
علت عمده اش نیز این گونه بیان 
شده بود که عدم مجاورت فیزیکی 
و فاصله ای که فضــای واقعی با 
فضای مجازی دارد ســبب شده 

در فضای اینســتاگرام خیلی 
این ســرمایه اجتماعی شکل 
نگیرد. اما الیو کمک می کند 
این فضای واقعی و مجازی در 
کنار هم قرار گیرند و سرمایه 
اجتماعی افزایــش پیدا کند. 
وقتی این اتفاق بیفتد ارتباط 
و گفت وگو های دوطرفه بیشتر 
و واقعی تر شکل می گیرد و این 
موجب می شــود اندیشه های 
علمی قوی تر شــود. به نظرم 
یکی از شرط هایی که اندیشه 
علمی در این فضا رشــد کند 
بحث های چالشــی است، چرا 
که تا علم چکش نخورد و مورد 
سؤال واقع نشود، اندیشه علمی 
رشد نمی کند. الیو فضایی است 
که می تواند با پرسش و چالش 

و فضای دوطرفه شــکل بگیرد، این سبب می شود 
اندیشه علمی عمق پیدا کند. 

بنا بر آنچه ذکر کردیــد، می توان گفت   
اینســتاگرام از قواعد خودش عبور کرده و 
در پازلی متفاوت و شــاید ارزشمندتر گام 

برمی دارد؟
این مسئله بسیار به چالش های واقعی که شکل گرفته 
وابسته است. مثالً در پرسش های خودتان بحث این 
بود که چرا این الیوها زیاد شــده اند. یک چالش در 
بیرون به اسم کرونا شــکل گرفته است و این یک 
پرســش در جامعه ایجاد کرده و همین سبب شده 
اندیشه های علمی سعی کنند به سمتی بروند که 
اندیشه هایشان را در این فضا ارائه دهند. نمی خواهم 
بگویم از آن چارچوب های اینســتاگرام کامالً خارج 
شــده، ولی امکان جدیدی به وجود آورده که فضای 
اندیشه های علمی در آن گسترش پیدا کند. عامل 

دیگر، کمک به ســبک زندگی جوانانی 
بود که تا پیش از این بیشتر استفاده های 
غیرمفید از این فضا می کردند. کرونا سبب 
شد افراد علمی و دانشگاهی که بیشتر در 
اندیشــه های  تلگرامی  کانال های  قالب 
خود را ارائــه می دادند و فضای الیوها را 
فضای جوانانه و غیرعلمی می دانستند، 
اندیشــه های علمی خود را از همین 
مســیر ارائه کنند. بنابراین امکانات 
اینســتاگرام و عامل بیرونی که کرونا 
بود ســبب شد اندیشه های علمی در 
فضای اینســتاگرام بیش از گذشته 

مطرح شود.

را    ایــن الیوها  ما می توانیم 
برون ریزی  حس  سرکوب  نشانه 
از ســوی  که  ببینیم  آدم هایی 

رسانه های رسمی طرد شده اند؟
کاًل فضــای شــبکه های اجتماعی 
ناظر  ابتدا  از  اینستاگرام  به خصوص 
بر بحث سبک زندگی و هویت های 
سرکوب شــده بوده است. نیاز این 
فضا این بوده افرادی که ســرکوب 
شده اند خودشــان را نشان بدهند. 
چون این فضا به این شکل بوده طبیعتاً ما و خیلی 
از افراد این را می بینیم که فضایی برای آدم های 
دیده نشده فراهم کرده است. خیلی از هویت های 
جنســی که در واقع در فضای واقعی نمی توانند 
باشند، در فضای اینســتاگرام خودشان را نشان 
می دهنــد. به همین دلیل نمی تــوان فرقی بین 
حس برون ریزی در الیو یــا غیرالیو مطرح کرد. 
به نظر من این الیوها بیشتر تا حدی فقط سعی 
کرده فضا را باز کند تا آن حس ســرکوب شــده 
در قالب های زنده و مســتقیم نیز با مخاطبان در 
میان گذاشته شود. یعنی ما می پذیریم اینستاگرام 
فضای انسان های سرکوب شده و دیده نشده است 
و الیو به آن ها کمک کرده در این فضا نمایش های 
دیگری نیز از خودشان داشته باشند که اینجا نیز 
از نظر من موجب شده افراد دانشگاهی که کمتر 
دیده شــده اند، در این فضا دیده شــوند و فالوور 

جمع کنند.

بشیر معتمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت و گو با قدس بیان کرد

الیوهای اینستاگرام و بازپروری اندیشه های سرکوب شده 

 فضای شبکه های 
اجتماعی به خصوص 
اینستاگرام از 
ابتدا ناظر بر بحث 
سبک زندگی و 
هویت های سرکوب 
شده بوده است؛ 
خیلی از هویت های 
جنسی که در واقع 
در فضای واقعی 
نمی توانند باشند در 
فضای اینستاگرام 
خودشان را نشان 
می دهند

بــــــــرش
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درنگ
»الیو« های اینستاگرامی، نشانه افزایش اندیشه ورزی است؟

به نظرم الیوهای اندیشه ای لزوماً به معنای 
اندیشه ورزی بیشتر ایرانیان نیست بلکه یک 
چالش بیرونی به اســم کرونــا کمک کرده 
مســئله ای برای ایرانیان پیدا شــود و همه 
علم های متعدد با گرایش های متعدد را متأثر 
کند تا هر کدام از این رشته ها به سؤاالت از 
حیث جامعه شناسی تا روان شناسی و غیره 
از منظر خودشــان پاســخ دهند. الیو این 

امکان را در اختیار آن ها قرار داده اســت از 
اندیشه های خودشــان در این فضا استفاده 
کنند. البته این فضا ممکن است ادامه داشته 
باشد و فضای اندیشه ورزی گسترش یافته و 
به فضای تبادل نظــر کمک کند، ولی همه 
این هــا متأثر از یک چالش بیرونی اســت و 
نمی توان گفت که واقعاً اندیشــه ورزی کمتر 

یا بیشتر شده است. 

صفحه 4   1399/02/11

" آگهی مسیر/ نوبت اول "
ش��ركت تولید برق راش��د تربت 
حیدریه در نظر دارد نس��بت به 
احداث خط انتقال 400 كیلوولت 
اس��فیوخ  اراض��ی  در  هوای��ی 
وآبرود شهرستان تربت حیدریه 
درمج��اورت ریل راه آهن مطابق 
اق��دام  ذی��ل  مس��یر  باكروك��ی 
نماید.لذا از كلیه مالكین حقیقی 
و حقوق��ی تقاض��اد دارد ،ظ��رف 
مدت دو هفت��ه ،به منظور انجام 
بررس��ی های الزم و هماهنگی،با 
واحد حقوقی ش��ركت تولید برق 
راش��د تربت حیدریه با ش��ماره 
تلف��ن 93-38674892-051در 
س��اعت های اداری تماس حاصل 

نمایند.

ع 9
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24

آگهی دعوت مجمع 

بدی��ن وس��یله از كلی��ه ش��ركاء ش��ركت 
پاكدوس��ت به ش��ماره ثبت 4293 دعوت 
ب��ه عم��ل می  آی��د ت��ا در جلس��ه ی مجمع 
عموم��ی ع��ادی فوق الع��اده ش��ركت جهت 
تعیین هیئت مدیره،مدیر عامل و بازرس 
در س��اعت 15 مورخ 99/2/24 حضور بهم 

رسانند.

ع 9
90
05
22

 دانش��گاه عل��وم پزش��كی گناب��اد در نظر دارد 
نس��بت به تامی��ن نی��روی انس��انی و واگذاری 
مدیریت��ی و انج��ام حج��م تمام��ی ام��ور مربوط 
ب��ه تهیه، طبخ و توزیع غذای س��لف س��رویس 
دانش��جویی از طری��ق مناقص��ه عموم��ی اقدام 
نماید. لذا ش��ركت های واجد شرایط می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه حداكثر تا مورخ 
 www.setadiran.ir  1399/02/14 ب��ه س��امانه

مراجعه نمایند. 
ضمن��ًا هزین��ه انتش��ار آگه��ی به عه��ده برنده 
مناقصه خواهد بود و دانشگاه در رد یا قبول هر 

یک یا كلیه پیشنهادهای واصله مختار است .
روابط عمومی دانشگاه ,ع
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 آگهی مناقصه

برگ س���بز وس���ند مالکیت  پراید جی ت���ی ایکس ای  
مدل 88  ش���ماره ش���هربانی  36ای���ران 714ل25 به 
ن���ام علی رباطی وس���ند مالکیت فوق ب���ه نام محمد 
سالم  به شماره موتور : 3257348  شماره شاسي 
S1412288398467 مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99
00
53
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی وانت پی���کان م���دل 1384 رنگ 
سفید به شماره انتظامی 559ب35 ایران 79  شماره 
موتور 11284032089 و شماره شاسی 12107633 به 
مالکیت رمضانعلی طاهری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز موت���ور س���یکلت هندا 125 مش���کی مدل 
1391 رنگ مشکی به ش���ماره انتظامی 79584/768  
شماره موتور 1607154 و شماره شاسی 9113630 به 
مالکی���ت علی اکبر حس���ین زاده مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مناقصه 
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

عملیات اجرایی باقیمانده، جهت 98/38
تكمیل جاده رباط سنگ - كدكن

40.012.143.9972099003374000003

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی ذیل 
را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه 

مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، 
انجام   www.setadiran.ir به آدرس  الكترونیكی دولت )ستاد(  از طریق درگاه سامانه تداركات  تنها 

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826570(

 آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5777 و شناسه ملی 10380216125

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,19 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,14به هیئت مدیره در خصوص 
افزایش سرمایه ، ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به یکصدوسی میلیارد ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده 
انتقال مطالبات مذکور به حساب  مورد تصویب قرار گرفت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و 
سرمایه در مرحله اول، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته و مبلغ سی میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده در نتیجه ماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به سیصد سهم دویست میلیون ریالی با نام می باشد 

که تمامًا پرداخت گردیده است. 
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اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826576(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ98,12,13 به 
هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 1594706000000ریال به مبلغ 1884706000000ریال 
از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه 
مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 290000000000 ریال از حساب بدهی 
شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 

1884706000000 ریال منقسم به 1884706000 سهم1000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
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 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )826587(

آگهی تغییرات شرکت خاوران ستاره هشتم سناباد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 61934 و شناسه ملی 14006899439

اداره کل میراث فرهنگی،  نامه شماره 992,128,113 مورخ 1399,01,17  و  العاده مورخ 1398,11,16  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به    
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: ایجاد و تجهیز تاسیسات گردشگری بر اساس نوع تاسیسات ، بهره برداری و مدیریت تاسیسات گردشگری براساس نوع تاسیسات ، مشاوره در 
زمینه برنامه ریزی وتوسعه گردشگری ، سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ، برگزاری نمایشگاه ، همایش و رویداد های گردشگری ، ارائه خدمات 
مشاوره در زمینه تجهیز و استاندارد سازی تاسیسات گردشگری پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
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خراسان  خوشنام  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11066 

و شناسه ملی 10380267760

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,12,08 مورخ  العاده  فوق 
وخدمات  حسابرسی  موسسه   -  1  : شد  اتخاذ 
ملی  شناسه  به  رسمی  نگرحسابداران  اگاه  مالی 
10100515993 به عنوان بازرس اصلی ، موسسه 
حسابرسی مهرگان تراز و همکاران به شناسه ملی 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   10380533929

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)826401(
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فدک  معدن  سپهر  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47417 

و شناسه ملی 10380638670

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,02,20 مورخ  سالیانه 
به شماره  احمد ساالری  آقای   -  : اتخاذ شد 
علی  بازرس  عنوان  به   0939977885 ملی 
به  ایرانیان  محاسب  پیام  موسسه  و  البدل 
شماره ملی 14007466000 به عنوان بازرس 
اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

- صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)826525(
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بیست  شماره  مهر  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  مشهد  هشت  و 

30856 و شناسه ملی 10380460883

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره2,88073  نامه  برابر  و   1398,06,17 مورخ 
مورخ1398,7,28 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مشهد  شهرستان 
ملی0944824978به  شماره  به  کیا  یاسرحبیبی 
عنوان بازرس اصلی و آقای حمید محبتی به شماره 
ملی 073227944 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورت مالی سال 

1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)826552(
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انتشارات  و  چاپ  موسسه  تغییرات  آگهی 
آستان قدس رضوی به شماره ثبت 153 و 

شناسه ملی 10380027662

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,04,01 و نامه شماره 3,16,3,198-

و  فرهنگ  کل  اداره   1399,02,02 مورخ   99
ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی تصمیمات 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل 
264000000000 ریال به مبلغ 311945000000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح مزبور اصالح گردید. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)826600(

,ع
99
00
47
1



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

5روزنامـه صبـح ایـران

صدمین شماره فصلنامه »فقه« منتشر شد معارف: صدمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی »فقه« )مربوط به زمستان 1398( به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. »تبیین مفهوم بهره 
و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی زیاده«، »تأثیر اسالم زانی غیرمسلمان بر سقوط مجازات حدی«، »حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه«، »بازاندیشی نظریه فقهی پلیدی ذاتی انساِن زاده شده از رابطه 

نامشروع«، »نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام«، »نمایه سازی نظام مند اطالعات دانش فقه« و »بررسی نظریه اتباع از دیدگاه وهابیت« مطالب این شماره از فصلنامه را تشکیل می دهند.

گفتاری از استاد اصغر طاهرزاده در برنامه تلویزیونی »سوره«

از قرآن تکفیری ها تا قرآن انقالب اسالمی©
ایکنا: بشر امروز تا اینجا را فهمیده که انگار نمی خواهد با روزمرگی ها قانع شود؛ 
حاال که نمی خواهد قانع شــود، چون زندگی مــدرن نیز در کل روزمرگی را به 
بشــر پیشنهاد می کند، یا باید از این زندگی مدرن خود را آزاد کند یا اینکه در 
زندگی مدرن کاری کند که فشار روزمرگی ها برایش کم شود؛ یعنی این زندگی 
را نادیده بگیرد. خود مدرنیته آمد و با ســرگرمی ها، بازی ها و این مشغولیت ها 
خواست که آن فشار روحی خود را پنهان کند و از این فشارها فرار کند، نه اینکه 

از آن آزاد شود.
یکی از راه هایی که مثل دنیای مدرن خود را مشغول کنیم تا این فشارهای پوچی 
و خأل را فراموش کنیم این بود که به مذهب رجوع کردیم. برخی از شــیعه ها و 
سنی ها برای فرار از این تنهایی ها، بدون اینکه راه عبور از تنهایی ها را با خدا پیدا 
کنند، عادات دینی را پیشــنهاد کردند؛ مثالً هیئت ها را گاهی این قدر تجملی 
می کنیم که انگار امام حســین)ع( گم می شود. در سلفی ها این موضوع خیلی 
خاص شکل گرفت؛ این ها دنیای مدرن را قبول کرده بودند و متوجه شدند که در 
هویت دینی برای عبور از این پوچی که مدرنیته سراغشان آورده است، یک نوع 

قرآن خوانی زیبا با قرائت برای یک مشغولیت مقدس نیاز دارند.
در انس با قرآن برای شما یک سعه انسانی و محبت به بشریت به وجود می آید یا 
یک خودخواهی و تکبر؟ اگر تکبر باشد که این قرآن، قرآن محمدی نیست. خود 
قرآن به پیامبر)ص( فرمود که عظمت تو به این حمل است که می توانی غیر را 
تحمل کنی. من دو بار به مکه مشرف شدم و خدا می داند این نحو از تندخویی و 
غیر را حقیر دانستن به اندازه ای که در سلفی ها وجود دارد، در هیچ کافِر ملحدی 
ندیدم؛ چون هم به شدت می خواهند پوچی خود را نادیده بگیرند و هم با وسیله 
مذهبی این کار را می کنند و دچار غرور هستند. اگر یزید و عبیداهلل پشتوانه دینی 
نداشتند، هیچ انسانی زیر این آسمان نمی توانست امام حسین)ع( را شهید کند. 
ســلفی  گری به بهانه زیبایی قرآن و ارتباط با قرآن در خودخواهی خودش برای 
فرار از دنیای مدرن تالش کرد؛ چه اینکه دنیای مدرن با تئاتر و موسیقی و رپ 

به دنبال این فرار بود.

باید قرآنی بخوانیم که غصه بشریت را بخوریم»
]اما[ رجوعی که با انقالب اســالمی به قرآن داریــم و امثال امام)ره( دارند و هر 
روز دارد بیشــتر می شود، رجوع به قرآنی است که برای گشودگی است تا انسان 
خودش را به وسعت دلسوزی همه بشریت بپروراند. شما بیایید یک سوره کوچک 
را با انس بخوانید و ببینید آیا می توانید با همســایه خود قهر کنید؟ وقتی سعه 
انسانی را با قرآن خواندن به دست آورید، غصه بشر را می خورید. پیامبر)ص( که 
قلبش قرآن است، غصه کفار را می خورد و این وهابِی سلفی می گوید غیر خودش 
همه کافر هستند؛ این چه قرآن خواندنی است؟ قرائت بسیار زیباست، اما تکبر و 
نفی غیر در این ها غوغا می کند. دیگری در فرهنگ سلفی گری با این خواندن قرآن 
جایی ندارد، اما در فرهنگ انقالب عکس آن است و امام غصه مردمی را می خورد 
که حتی رابطه ای با شیعه ندارند. امام غصه بشریت را می خورد و منزلت انسانی 
قائل بود. نســبت هایی که امام با انسانیت دارد، همان اسالمی است که دنبالش 
هستیم. حاج قاسم سلیمانی می گوید: دختری که بی حجاب است هم دختر من 
است. قرآن امروز ما، قرآنی است که همه بشریت را دربرگرفته است. قرآنی باید 
بخوانیم که غصه بشریت را بخوریم. قرآنی که بشویم همه  چیز و همه بشوند هیچ، 
در این قرآن ندیده ایم. یک جا قرآن به اهل کتاب دعوت نکرده که مسلمان شوند 
و این از عالمه طباطبایی است که می گوید بر توحید خود پایدار باشید، تماماً در 
یک تعالی توحیدی زندگی می کنید و قرآن هم می گوید ابراهیمی زندگی کنید.

قــرآن فرمــود که همــه اهل کتاب یکســان نیســتند و گروهــی از آنان 
شــب زنده داری می کنند و نباید آنان را به یک چشم دید و فرمود اگر این ها 
هر کاری کنند نادیده گرفته نمی شــود. اگر بخواهیم این ســعه قرآنی را در 
نظر بگیریم، تا جایی اســت که خوبان همه ادیان را به رسمیت می شناسد و 
از این رویکرد تکفیر بیرون نمی آید؛ لذا قرآن می گوید که همه اهل کتاب را 
یک نوع نبینید، یک آدم های بزرگواری دارند که نباید آنان را نادیده گرفت 

که اینان از صالحان هستند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان »انس 
با قرآن« از توصیه های مکرر رهبر معظم 
انقالب اسالمی به  ویژه برای جوانان است 
که مبنای دینی و عقالنی دارد؛ توصیه ای 
که اگر محقق شود برکات بسیاری برای 
خواهد  دنبال  به  اسالمی  جامعه  و  افراد 
خطبه  در  علی)ع(  امیرالمؤمنین  داشت. 
176 نهج البالغه می فرماید: »َو َما َجالََس 
َهَذا الُْقْرآَن أََحٌد إاِلَّ َقاَم َعْنُه بِِزیَاَدهٍ أَْو نُْقَصاٍن؛ 
زِیَاَدهٍ فِي ُهًدی أَْو نُْقَصاٍن ِمْن َعًمی« یعنی 
احدی با قرآن ننشست جز اینکه به فزونی 
از پیش آن برخاست؛ فزونی در  یا کمی 
هدایت و کم شدن در کوردلی. در این باره 
با حجت االسالم دکتر محمد حاج ابوالقاسم 
و  رهبری  مجلس خبرگان  دوالبی، عضو 
حافظ کل قرآن کریم به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.

آیات قرآن زمینه ساز هدایت هستند»
حجت االسالم حاج  ابوالقاسم با بیان اینکه 
قرآن برای هدایت انسان ها نازل شده است، 
می گوید: آیات نورانی این کتاب زمینه ساز 
هدایــت و نجــات از محدودیت های عالم 
ماده اســت. انسان تا وقتی که در گرو این 
محدودیت ها و محاسبات مادی قرار داشته 
باشــد نمی تواند رشد و تعالی خود را پیدا 
کند اما اگر بــا توجه به آیات نورانی قرآن 
اعتقادات و دیدگاه هــای او تغییر کرد، به 
حقایق عالم آگاه شد و متوجه شد کار در 
عالم دست فرد دیگری است، آن گاه توکل 
او به خدا افزایش پیدا کرده و درمی یابد که 
قدرت بزرگ در عالم حامی و یاور انســان 

مؤمن است.
او اضافــه می کند: چنین شــخصی در 
محاســبات خود با معنویــت و توکل به 
خدا و ُحســن ظن به وعده الهی حرکت 
می کند؛ چنین فردی در محاسبات مادی 
در برابر مستکبران عالم و مشکالت از پا 
درنمی آید و قدرت ایســتادگی در برابر 
سختی ها و مشــکالت را پیدا می کند. از 
سوی دیگر چنین شــخصی با توجه به 

دلبســتگی به عالم ملکوت و عالم آخرت 
در حرکــت و مســیر زندگی خــود به 
خودپرستی، هواپرستی و انجام کارهایی 
که او را در ســرای آخرت بدنام می کند 
نخواهــد پرداخــت. تمام تــالش او این 
خواهد بود که عــالوه بر زندگی دنیوی، 
زندگی اخــروی خود را بســازد. در این 
صورت اقدام هایی انجــام می دهد که از 

نگاه دنیاپرستان نامفهوم است.
عضــو مجلس خبرگان رهبری تشــریح 
می کند: فرد خداباور ایثــار می کند، در 
رزمایش همدلی شرکت می کند، بخشی 

از دارایــی خود را حتی به صورت گمنام 
در اختیار دیگران قرار می دهد و از هیچ 
نهاد و فــردی توقع تشــکر، قدردانی و 
پاداش ندارد. این همان رفتاری است که 
ما از اهل بیت)ع( می آموزیم و شــخصی 
که با قرآن مأنوس باشــد به طور طبیعی 
به جای خودپرســتی به ایثار و به جای 
خودمحوری به خدامحوری روی می آورد. 
او به خدا توجه می کند و این مدل رفتار 
تفاوت های چشمگیری در زندگی انسان 
اهل قرآن با انســانی کــه بیگانه با قرآن 

است ایجاد می کند.

 تالوت روزانه، بهترین راه انس »
با قرآن کریم است

حجت االســالم حاج ابوالقاسم با اشاره 
بــه تأکیدات بســیار رهبــر انقالب بر 
انــس با قــرآن عنوان می کنــد: رهبر 
معظم انقالب نیز بــا همین نگاه، بارها 
و بارها فرموده انــد اگر ملت ما با قرآن 
مأنوس شــوند، ملتــی پوالدین خواهد 
بود؛ همان طور که در فرمایشــی دیگر 
از ایشان آمده است که »در راه عظمت 
و عزتی که ملت ایــران در پیش دارد، 
توجه به خــدا و توکل به خدا و ارتباط 
با خدا یک نقش بزرگ و اساسی دارد«. 
پیروزی هایی که کشــور مــا در طول 

است، جز  داشــته  40 سال 
در گــرو توجه بــه قرآن و 
حاکمیــت فرهنگ قرآن در 

کشور نیست.
بیــان  در  پایــان  در  وی 
قرآن  با  بیشتر  اُنس  راه های 
مجید می گوید: انس با کالم 

که  دارد  راه هایــی  خدا 
عمومی ترین  و  بهتریــن 
ایــن راه تــالوت روزانه 
است. در این ماه مبارک 
خیلــی خوب اســت که 
مــردم هر روز بخشــی 
از قــرآن و آیــات آن را 
ضمن  کننــد؛  مطالعــه 
اینکــه در معنا و مفهوم 
آیات اندیشــیده و تأمل 
کنند. البته اگر این انس 
باشد  اســتمرار داشــته 
و پــس از مــاه مبارک 

رمضان هم خوانــدن و همراه بودن با 
قرآن ادامه داشته باشد به مرور برکات 
ارتبــاط با قــرآن برای آن ها آشــکار 
می توانند  همچنیــن  مردم  می شــود. 
با مطالعــه کتاب های تفســیری علما 
اندوخته علمی و آگاهی خود را نسبت 

به آیات الهی افزایش دهند.

حجت االسالم حاج ابوالقاسم در گفت وگو با قدس:

انس با قرآن انسان را در برابر مشکالت قوی می کند

فردی که با قرآن 
مأنوس شود، در 
برابر مستکبران 
عالم و مشکالت 
از پا درنمی آید و 
قدرت ایستادگی 
در برابر سختی ها 

و مشکالت را پیدا 
می کند

بــــــرش

سالمت و روزه داری ©
روح، گوهری پرارج و نفخه ای الهی اســت که در 
کالبدی از جنس خاک قرار یافته است. پیکری در 
نیکوترین و معتدل ترین شکل که آن نیز جلوه ای 
ممتاز از آفرینش حکیمی تواناست. فرمود: و ]یاد 
کن[ هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: 
من بشــری از ِگلی خشــک، از ِگلی تیره رنگ، 
خواهم آفرید؛ پس وقتی آن را درست کردم و از 
روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید 
)ِحجر، 28 و 29( و در حدیثی قدســی است که 
خود، گل آدم را خمیر کردم )ساختم(. )سبزواری، 

مالهادی، شرح االسماء الحسنی، ج1، ص92(
سالم، پاکیزه و خوشبو نگه  داشتن بدن از آموزه های 
دینی و گونه ای شکر است. با اینکه برای رسیدن 
به تقوای الهــی روزه می گیریم اما از نقش آن در 
حفظ سالمت و شادابی و نشاط جسم خود بی خبر 
نیستیم. میراث علمی و فرهنگی ما مسلمانان در 
موضوع خوردنی ها و آشــامیدنی های ماه مبارک 
رمضان و دیگر رفتارها و توصیه های بهداشــتی، 
گنجینه ای شایســته مطالعه و پژوهش است. در 
این میان، آنچه به عالم آل محمد)ص( حضرت امام 
علی بن موســی الرضا)ع( منسوب است، جلوه ای 
دیگر دارد. عبارات ذیل، تنها نمونه ای از رهنمودها و 

توصیه های بهداشتی آن امام همام است:
خداوند بلندمرتبه هیچ خوردنی و آشامیدنی را 
حالل نکرده مگر آنکه در آن منفعت و مصلحتی 
بوده و هیچ خوردنی و آشامیدنی را حرام نکرده 
مگر آنکه در آن زیان، نابودی و فساد بوده است. 

)شیخ صدوق، فقه الرضا، ص 2۵4(
کسی که بیش از میزان الزم غذا بخورد، بدن 
خود را تغذیه ننموده ]بلکه به آن زیان رسانده[ 
اســت و کســی  که به مقدار الزم بخورد، بدون 
کم و زیاد، خود را تغذیه کرده و به جســم خود 
سود رسانده است. )ری شهری، محمد، موسوعه 

االحادیث الطّبّیه، ج2، ص444(
من از ســفره ای که در آن سبزی نباشد، غذا 

نمی خورم. )کلینی، الکافی، ج6، ص362(
نوشیدن آب سرد بالفاصله پس از ]خوردن[ 
غذای گرم و پس از شیرینی، دندان ها را از بین 
می برد. )نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، 

ج16، ص4۵8(
عرق کاســنی شــفای هزار بیماری اســت. 

)حرعاملی، وسائل الشیعه، ج2۵، ص183(
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 اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيي آگه
واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرف مس
آقاى سيد على اكرامى فرزند سيد ابراهيم به شماره شناسنامه 1176 صادره از قدمگاه 
ــين به شماره  ــيد حس ــيد مهدى قدمگاهى فرزند س ــاع و س ــه دانگ مش متقاضى س
شناسنامه 4301 صادره از تهران متقاضى 1/5 دانگ مشاع و خانم سيده آيدا اكرامى 
فرزند سيد على به شماره شناسنامه 4207 صادره از تهران متقاضى 1/5 دانگ مشاع 
ــاحت 426/04 متر مربع در قسمتى از پالك  ــدانگ يك باب ساختمان به مس از شش
ــى بخش زير بخش 3 زبرخان واقع در اراضى گياهو قدمگاه از محل مالكيت  134 اصل
سيد ابراهيم قدمگاهى فرزند سيدحسن محرزگرديده است.  لذا به منظوراطالع عموم 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتى كه اش مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند  ــليم اعتراض ، دادخواس يك ماه ازتاريخ تس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  . بديهى اس

مالكيت صادرخواهدشد. آ-9816069
تاريخ انتشار نوبت اول:99/1/27                تاريخ انتشار نوبت دوم:99/2/11

 سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيي آگه
واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرف مس
ــنامه 44 صادره از  ــماره شناس ــرا اكبرى فرزند محمدمهدى به ش ــى خانم زه متقاض
ــمتى از پالك 627  ــاحت 158/70 متر مربع در قس قدمگاه در يك باب خانه به مس
ــگاه از محل مالكيت خود  ــى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى قدم ــى از 135 اصل فرع
متقاضى محرز گرديده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در  ــاختمانهاى فاقد سند رس واراضى و س
ــهرها منتشر و  ــار در ش دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
درروستا ها راى هيئت الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دو  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــاه اعتراض خود را به اين اداره تس م
ــت خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين  ــليم اعتراض ،دادخواس تاريخ تس
صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و بديهى است در صورت 
ــند مالكيت صادر خواهد  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين 
ــد حدودمراتب را در اولين آگهى  ــس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحدي ــه مذكور پ نام
ــبت به امالك در  ــاند ونس ــى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس نوبت
ــد حدود را بصورت  ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحدي ــان ثبت وفاقد س جري

اختصاصى منتشر مى نمايد . آ-9816070
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 اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــاده 13 آيين نامه قانون تعيي ــوع ماده 3 قانون وم ــى موض آگه
ــمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين  ــاختمانهاى فاقد سندرس واراضى وس
ــمى مصوب 1390/09/20  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــه بالمعارض متقاضى   ــك زبرخان تصرفات مالكان ــد ثبتى حوزه ثبت مل ــتقر در واح مس
ــنامه 3 صادره از قدمگاه در  ــماره شناس متقاضى آقاى رضا قدمگاهى فرزند مرتضى به ش
ــاحت  94/36 متر مربع در قسمتى از پالك 5 فرعى از 135  ــاختمان به مس يك باب س
ــى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى قدمگاه از محل مالكيت خانم معصومه قدمگاهى  اصل
ــت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  فرزند على محرز گرديده اس
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو  ــاختمانهاى فاقد سند رس واراضى و س
نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ها راى هيئت الصاق تا در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش اعتراضى داش
ــليم  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ــود را به اين اداره تس خ
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت و بديهى اس موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت 
ــع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم  مان
اظهار نامه حاوى تحديد حدودمراتب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت 
همزمان با اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود 

واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد . آ-9816071
تاريخ انتشار نوبت اول:99,1,27                تاريخ انتشار نوبت دوم99,2,11

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مه والت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و  ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نام آگه
ــمى برابر راى شماره 139860306023000208  ــاختمانهاى فاقد سند رس اراضى و س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض  ــك مه والت تصرف ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس رس
ــنامه 1080 صادره  ــماره شناس ــر تقى زاده مهنه فرزند محمدتقى بش متقاضى اقاى ياس
ــاحت 20008,45 متر مربع پالك 4 فرعى از  از فيض آباد در يك واحد گاودارى به مس
55 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبت مه والت خريدارى شده از مالكيت اسماعيل تقى 
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــت لذا به منظور اطالع عم ــه محرز گرديده اس زاده مهن
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش اعتراضى داش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس ــليم و تس خود را به اين اداره تس
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نماينده بديهى اس ــليم اعتراض دادخواس تس
ــند مالكيت صادر  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذك ص

خواهد شد.آ-9816057
تاريخ انتشار نوبت اول:1399/1/27              تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/11

على اكبر شجاعى  - رئيس ثبت اسناد و امالك مه والت

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك فامنين
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 13986032600900004 هيئ  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــرا صفائى فرزند محمد  ــات مالكانه وبال معارض خانم زه ــتان فامنين تصرف شهرس
ــنامه 742 در يكباب خانه به مساحت 256/91 متر مربع   ــين به شماره شناس حس
ــده از پالك 104 اصلى واقع در شهر فامنين بخش 5 حوزه ثبت  مغروز ومجزى ش
ــمى اقاى محمد على بشيرى محرز  ــطه از مالك رس ملك همدان خريدارى با واس
ــوم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهى  ــت. لذا به منظور اطالع عم گرديده اس

ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود.درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور س مى ش
ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  داش
ــتان فامنين تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــناد و امالك شهرس به اداره ثبت اس
ــليم اعتراض، داد خواست خود را به مرجع قضايى تقديم  مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــدم وصول اعتراض طبق  ــت درصورت انقضاى مدت مذكور و ع ــى اس نمايند..بديه

مقررات سند مالكيت صادر خواهد.(م الف 18)9900506
تاريخ انتشار نوبت اول :1399/2/11           تاريخ انتشار نوبت اول :1399/2/25

رضابيات-رئيس اسناد و امالك

آگهى فقدان سند مالكيت
نظريه اينكه  خانم جهان بى بى جعفرزاده فرزندحبيب به ش ش 4707 به استناد 
دوبرگ استشهاديه گواهى شده توسط دفتر اسناد رسمى شماره 38شيروان منضم 
به تقاضاى كتبى جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
ــماره  پال ك   ــدانگ يك قطعه زمين بش ــند مالكيت  شش نموده ومدعى اند كه س
3724فرعى از 2اصلى  واقع در قطعه چهارشيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان 
ــت با  ــده اس ــد بعلت  نامعلومى   مفقود ش ــان  مى باش تفتازانى كه متعلق به  ايش
ــند مالكيت آن بشماره چاپى  335642  ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س بررس
ــماره ثبت 23370 بنام نامبرده صادروتسليم گرديده  ذيل  دفتر136صفحه 98وش
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك  ــت لذا به اس اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام  نوبت آگهى ومتذكر ميگردد  هركس نس
ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ  ــندمالكيت نزد خود مى باش داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س انتش
ــليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا  اين اداره تس
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9900503
تاريخ انتشار: 99/02/10

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــن برابر وكالت شماره  ــن حسينى فرزند حس ــيد محمد حس نظر به اينكه آقاى س
16389 _ 98/12/10 دفتر يك خرو از طرف مريم حيدرى فرزند نعمت اله ش.ش 
ــده. منضم به تقاضاى  كتبى  ــتناد دو برگ استشهاديه گواهى امضاء ش 8042 باس
جهت دريافت سند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند 
ــماره چاپى __ مربوط به يكصدو بيست و پنج سهم مشاع از ده هزار  مالكيت به ش
ــهم مشاع ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 121 فرعى از  و يكصدو ده س
ــتفاده از رودخانه خرو طبق قانون ملى شدن آبها واقع در اراضى  3 اصلى با حق اس
خرو سفلى بخش چهار زبرخان بنام مريم حيدرى مى باشد به علت جابجايى مفقود 
ــند مالكيت نامبرده ذيل  ــى دفتر امالك مشخص گرديد كه س گرديده كه با بررس
ــپس مع  ــت 11575 صفحه 440 دفتر 39 بنام فاطمه حيدرى ثبت گرديده س ثب
الواسطه برابر سند شماره 76371—74/10/11 دفتر 25 نيشابور به مريم حيدرى 
فرزند نعمت اله انتقال قطعى نموده است و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد 
لذا باستناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد 
ــند  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س هر كس نس
ــار اين آگهى اعتراض  ــد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش مالكيت نزد خود مى باش
ــند معامله رسمى به اين اداره  ــند مالكيت و يا س ــت اصل س كتبى خود را به پيوس
تسليم نماييد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد /9900496
تاريخ انتشار 99/02/11

سيد حسن پور موسوى
رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان

راي قاضي شورا
ــي بطرفيت خواندگان  ــد اليق فرزند امير قل ــت خواهان احم درخصوص دادخواس
ــين فرش  ــتي 3.محمدخس ــوري فرزند ابراهيم 2.احمدميرزادوس ــماعيل صب 1.اس
ــته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي  ــي فرزند محمدهادي به خواس باف طوس
ــماره انتظامي54و989-36مقوم به  ــه ش ــواري 405ب ــل س ــتگاه اتومبي ــك دس ي
ــه خواندگان مجهول  ــي تظر به اينك ــت ميليون تومان به انضمام هزينه دادرس هف
ــت خواهان به تجويز ماده 73ق.آ.د.م باچاپ وانتشار  ــب درخواس المكان بوده حس
ــار قدس  ــيدگي در روزنامه كثيراالنتش ــت و وقت رس ــت آگهي دادخواس ــك نوب ي
ــورا وعدم حضور در  ــار كافي ش ــماره9140مورخه 98/10/01 و انتظ صفحه10بش
جلسه رسيدگي ويا معرفي وكيل وياارسال اليحه دفاعيه اي از ناحيه خواندگان فوق 
ــته خودروي موضوع خواسته راباخوانده  و توجها به اظهارات خواهان كه عنوان داش
ــا و ثمن معامله راپرداخت اما  ــف اول باخودروي پرايد خود معاوضه والباقي به ردي
ــمي انتقال به نام  ــند رس به لحاظ عدم حضور خواندگان تاكنون موفق به تنظيم س
ــند رسمي انتقال خودروي  ــتاز الزام خواندگان به تنظيم س خويش نگرديده وخواس
ــده به نام خود گرديده شورا باالتفات به عدم حضور خواندگان در محضر شورا  يادش
ــتماع  ــط خواهان جهت احراز معامله فوق قرار اس ــده توس و قولنامه عادي ارائه ش
ــهود را صادر كه من حيث المجموع از گواهي گواهان معامله في مابين  ــهادت ش ش
خواهان وخوانده رديف اول تاييد وبدين كيفيت خواهان شرعا مالك خودرو در حال 
حاضر بوده لذا بااحراز شرعي وقانوني بودن معامله انجام شده بين الطرفين وباتوجه 
ــتعالم شماره 1991/13/06/98/203  ــند خودروي صدراالشاره وفق اس به اينكه س
ــام خوانده رديف  ــتان باخرز بن ــه از پليس راهور فا شهرس ــورخ 98/09/21 واصل م
ــد لذاباعنايت به نظريه  ــين فرشباف طوسي فرزندمحمدهادي مي باش 3محمدحس
ــورتي موزخه 98/12/04 اعضا صحت و اصالت دعوي خواهان را وارد تشخيص  مش
ــواد 198و519ق.آ.د.م حكم به الزام  ــواد10و219و220ق.م و م ــتندا به م داده مس
ــم و امضا  ــمي و تنظي ــناد رس ــور در يكي از دفاتر اس ــه به حض ــده رديف س خوان
سندرسمي انتقال خودروي پالك فوق به نام خواهان صادر و نيز وي را به پرداخت 
ــي در حق خواهان محكوم واما در  ــغ يكصدو دو هزار تومان بابت هزينه دادرس مبل
ــال بنام انان  ــمي انتق ــدگان رديف اول و دوم چون تاكنون سندرس ــوص خوان خص
ــند رسمي  ــار اليهما نمي توانند در تنظيم س نگارش وتنظيم نيافته ودر نتيجه مش
انتقال به نام خواهان مدخليتي داشته باشند وطرح دعوي برعليه ايشان صرفا جهت 
ــوده و موجبي براي الزام نامبردگان  ــند عادي قابل پذيرش ب ثبوت ادعا واصابت س
ــمي وجود ندارد از اين لحاظ دعوي خواهان بر عليه  ــتاد رس به حضور در دفتر اس
ــدگان رديف اول و دوم مردود اعالم ميگردد راي صادره جهت همه خواندگان  خوان
غيابي محسوب وظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين 
شعبه وسپس ظرف مدت بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل تجديد نظرهواهي در دادگاه 

عمومي وحقوقي باخرز مي باشد9900495
مصطفي حسن نژاد مشاور و قاضي شعبه 2شوراي حل اختالف شهرستان باخرز

آگهى المثنى
ــليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود  آقاى جواد اكبرى زاده با تس
ــماره 26 زابل گواهى نموده است اعالم داشته كه سند  ــناد رسمى ش را در دفتر اس
ــى از 990-اصلى  واقع در  ــن  پالك 25 فرع ــدانگ زمي ــه دانگ از شش مالكيت س
ــليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر  ــتان ملكى نامبرده صادر و تس بخش يك سيس
ــب تبصره يك اصالحى ماده 120  ــت لذا مراتب بموج جابجايى مفقود گرديده اس
آيين نامه قانون ثبت آگهى مى شودكه هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزاز 
ــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت  تاريخ انتش
ــيد و يا در  ــليم نمايد.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرس ــند معامله تس و يا س
ــود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات  ــند مالكيت ارائه نش صورت اعتراض اصل س
ــليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نموده.// م  ــند مالكيت المثنى و تس به صدور س

الف:39//9900497
تاريخ انتشار: پنج شنبه 99/2/11

مهدى پهلوانروى رئيس ثبت اسناد و امالك زابل
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را خریداری می کند 
تســنیم: وزیر جهاد کشــاورزی گفت: تدابیر الزم برای تأمین و ذخیره سازی 
نهاده های دام و طیور به ویژه ذرت اندیشــیده شــده است . کاظم خاوازی اظهار 
کرد: حمایت از تولید در بخش کشاورزی وظیفه این وزارتخانه است و تدابیر الزم 
برای تأمین و ذخیره سازی نهاده های دام و طیور به ویژه ذرت اندیشیده شده است. 
وی افزود: همچنین با توجه به افت قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 
یک هزار تن مرغ مازاد مرغداران را خریداری می کند و مقرر شده تا تعادل قیمت 
روند خرید ادامه یابد. وی گفت: پیشنهاد شده برای حمایت از مرغداران نسبت به 

استمهال وام های دریافتی آنان اقدام شود.

 ارسال پیامک به شرکت های حمل و نقل ©
برای دریافت تسهیالت 

 فــارس: وزیر راه و شهرســازی گفــت: در روزهای آینده همه شــرکت های 
حمل و نقلی از طریق ستاد مقابله با کرونا برای دریافت تسهیالت به بانک های 
عامل معرفی می شــوند . وی گفت: ابتدا اشخاص و خانوارها در اولویت هستند 
و ســپس طبق اعالم ســتاد مربوط  تا پایان اردیبهشت بسته های حمایتی به 
شرکت ها پرداخت می شــود و در روزهای آینده همه شرکت ها از ستاد مبارزه 
با کرونا پیامک دریافت می کنند و به بانک های عامل برای دریافت تســهیالت 

معرفی می شوند.

فهرست دوم وام یک میلیون  تومانی تهیه شد ©
اقتصاد آنالین: ســازمان هدفمندی یارانه ها فهرســت ۲میلیون و ۲۶۶هزار 
نفری متقاضیان وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارسال 
کرد. ســخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: سازمان هدفمندی 
یارانه ها پس از دریافت فهرست مرحله دوم متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی از وزارت کار، با تنظیم آن مطابق فرمت درخواستی بانک ها، 
فایل مربوط را به  تعداد ۲میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۶3 سرپرست خانوار به بانک 

مرکزی ارسال کرد.

 روزانه هزارمیلیارد تومان ©
به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود 

ایرنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روزانه هزار میلیارد تومان بر 
حجم نقدینگی کشــور افزوده می شود، گفت: پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و 
امید حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به 
بیش از 5/5 برابر رســیده است.  پورابراهیمی یادآورشد: اگر این حجم نقدینگی 
به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد هدایت نشود همانند حرکت پرشتاب 
و امواج بسیار خروشان به صخره های اصلی اقتصاد می خورد و همه چیز را در هم 

می کوبد و متالشی می کند.

 افزایش احتکار کاالهای اساسی در بنادر ©
با مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار 

مهر: علی کریمی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به یک مصوبه 
جدید کارگروه تنظیم بازار گفت: بخشنامه مذکور با معافیت هزینه انبارداری 
بــه احتکار کاالهای اساســی در بنــادر دامن می زند. وی  گفت: براســاس 
گزارش های موجود بخشــنامه ای از سوی ســتاد تنظیم بازار صادر شده که 
کاالهای موجود در انبارهای بنــادر در صورتی که  صاحب کاال در خصوص 
مانــدگاری کاال قصوری نداشــته باشــد، دپوی بیش از یک مــاه کاال عماًل 
رایگان خواهد بود. به نظر می رســد این رویه به نوعی تشــویق صاحبان کاال 
بــه نگهداری بی مورد کاالها در بنادر و در نهایت منجر به عدم ترخیص اقالم 

مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود.

کارشناسان وضعیت جدید سهام عدالت را بررسی می کنند

چالش های  پسا آزادسازی
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  بازار سرمایه با فرمان 
رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت در آستانه 
۶۰میلیونی شدن آمار سهامداران قرار گرفت؛ سهام 
عدالتی که ۴9 میلیون ایرانی را زیر چتر خود دارد.

بر اســاس تازه تریــن اظهارات رئیس ســازمان 
خصوصی سازی، ارزش ســهام عدالت به بیش از 
هشــت برابر رســیده و این بدان معنی است که 
ارزش ســهام یک میلیون تومانی اقشار ضعیف و 
آسیب پذیر از یک میلیون تومان به 8میلیون تومان 

افزایش یافته است.
برخی تحلیل ها هم بیانگر این اســت که به مدد 
تورم افسار گســیخته و رشد شاخص و نمادهای 
معامالتی در بورس، ارزش کل پرتفوی ۴9 شرکت 
سهام عدالتی که 3۶ شرکت بورسی و ۱3 شرکت 
غیربورسی هستند، ۱۴ برابر شده و ارزش مقطع 
واگذاری این شرکت ها از ۲۶/۶هزار میلیارد تومان 

به 3۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

 همه راه ها به سامانه سهام عدالت »
ختم می شود

مســتقل کــردن خانوارهای نیازمنــد و کاهش 
حمایت های مالی مستقیم دولتی به آن ها، سرعت 
بخشیدن به روند خصوصی سازی از طریق واگذاری 
سهام شرکت های دولتی، به کارگیری روش هایی 
سالم و شــفاف برای واگذاری ســهام شرکت ها، 
کوچک کردن دولت و افزایش تصدیگری مردمی، 
گســترش ســهم بخش تعاون و توزیع متعادل 
ثروت و درآمد در کشور، مهم ترین اهداف تعریف 
شده برای طرح سهام عدالت و مشموالن آن هم 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی)گروه تخفیف دار(، روستاییان و عشایر، 
کارگران فصلی ســاختمانی، خبرنــگاران، زنان 
سرپرست خانوار، طالب، خادمان مساجد، کارمندان 
و بازنشســتگان دولتی، دســتگاه های عمومی و 
بازنشستگان کشوری و لشکری هستند که تاکنون 
ســه نوبت سود عملکرد ســاالنه )سود ۲۰5هزار 
تومانی علی الحســاب برای دارندگان سهام کامل 
عدالت با ارزش اســمی یک میلیون تومان و سود 
کمتر برای سهام 53۲هزار تومانی( به مشموالن 

پرداخت شده است.
از دیروز برای هر ایرانی این امکان فراهم شــده تا 
برای اطالع از اینکه سهامدار عدالت است یا نه باید 

به www.samanese.ir که فرایندی بسیار آسان 
برای مراجعان طراحی کرده، سری بزند. در صفحه 
اول این ســامانه دو گزینه وجــود دارد که اولین 
گزینه »ورود به سامانه« است و با کلیک روی این 
گزینه صفحه جدیدی باز می شود که باید گزینه 
»مطالب فوق را مطالعه نموده و می پذیرم« را تیک 

بزند و بعد روی گزینه »ادامه« کلیک کند.
پس از این مرحله صفحه جدیدی باز می شود که 
با درج کد ملی و کد امنیتی مطابق تصویر درج 
شده، گزینه »ادامه« برای مشاهده اطالعات به 
صورت کامل و یا گزینه »استعالم سریع« برای 
اســتعالم فوری مشــمول یا عدم مشمول بودن 

سهام عدالت انتخاب شود.
در این روزها مشــموالن سهام عدالت با طی این 
فرایند و در بازه زمانی یــک ماه آینده می توانند 
تمایل و یــا عدم تمایل خود را بــرای مالکیت و 
مدیریت مستقیم ســهام اعالم کنند تا سهام به 
نامشان ثبت شود و در صورت عدم تمایل، سهامدار 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی که سهامدار 
شرکت های سهام عدالت هستند، خواهند بود که 
در هر دو صورت تنها یک بار امکان انتخاب شیوه 

آزادسازی را دارند.

مردم سهامشان را نفروشند»
براساس آنچه رئیس سازمان خصوصی سازی وعده 
داده تا پایان تابستان همه امور مربوط به آزادسازی 
ســهام عدالت انجام خواهد شد و این سهام پیش 
از آبان 99 که پیشــتر وعده داده شــده بود، آزاد 

می شوند.
بنــا به اظهارات علیرضا صالــح تمام ۴9 میلیون 
ســهامدار عدالت از هر 3۶ شرکت بورسی سهام 
دارند و سهامدارانی که تحت پوشش کمیته امداد  
هستند از تخفیف 5۰ درصدی بهره مند شده اند و  
مشموالن عادی  که سهام 53۰هزار تومانی دارند 

به یک اندازه از شرکت ها سهام دارند.
به گفتــه وی در گام اول واگذاری ســهام دولت 
در قالب صندوق های قابــل معامله )ETF( افراد 
می توانند بدون نیاز به کد بورســی در ســامانه 
صندوق موردنظر تنها با کدملی پذیره نویسی کنند. 
رئیس سازمان خصوصی ســازی به مردم توصیه 
می کند  سهامشــان را نفروشند، چرا که بازدهی 

بورس بسیار مطلوب است. 

 ظرفیت سهام عدالت برای »
عبور از دوران کرونا

دو، سه روز پیش از فرمان رهبری برای آزادسازی 
ســهام عدالــت، مرکز پژوهش هــای مجلس در 
گزارشی استفاده از ظرفیت ســهام عدالت برای 
حمایت  از خانواده ها در دوران شیوع ویروس کرونا 

را پیشنهاد کرد.
براســاس این گزارش با شــیوع ویروس کرونا 
مشــکالت اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه 
به خصوص اقشــار فاقددرآمد ثابت ایجاد شــده 
که الزم اســت با سیاســت های حمایتی از وارد 
آمدن آسیب بیشتر به این خانواده ها پیشگیری 
شــود و یکی از این سیاست ها می تواند استفاده 
از ظرفیت ســهام عدالت باشــد، چــون به رقم 
قابل توجهی رســیده است. با اســتفاده از سهام 
عدالت هم امــکان فروش بخشــی از آن برای 
اقشــاری از جامعه ایجاد می شــود و هم امکان 
توثیق سهام عدالت برای اخذ تسهیالت از شبکه 

بانکی فراهم خواهد شد.
بر اساس این گزارش بخش قابل توجهی از دارندگان 
ســهام عدالت اقشــار دارای حقــوق ثابت مانند 
بازنشستگان و کارکنان دستگاه های اجرایی هستند 
که در شرایط فعلی برای دریافت کمک حمایتی در 
اولویت قرار ندارند، بنابراین در گام اول باید کسانی 
که در دهک های پایین درآمدی بوده و حقوق ثابت 

ندارند، شناسایی شوند.

«ETF راه پر چالش آزادسازی با
در همین حال پنج اقتصاددان در یادداشتی، شیوه 
واگذاری سهام عدالت در قالب صندوق های قابل 
معامله )ETF( را نقد کرده و ۶ چالش را برای این 

شیوه برشمرده اند. 
ایــن چالش ها عبارتنــد از اینکه طراحی فعلی 
صندوق های قابل معامله چه از منظر خرد و چه 
از منظر کالن، با منطق سرراست اقتصادی قابل 
توضیح نیست و مشخص نیست با چه منطقی 
دولت مســتقیماً اقدام به واگذاری ســهم خود 
در این شــرکت ها در بازار ســرمایه نمی کند و 
قصد دارد یک الیه جدید مدیریتی ایجاد کند. 
طراحــی وزارت اقتصاد، عمــاًل این صندوق ها 
را هــم هماننــد صندوق های بازنشســتگی از 
اهداف و اصول خــود منحرف کرده و برخالف 

اســتانداردهای فنی و سیاست های ابالغی بند 
ج اصــل ۴۴ آن ها را تبدیل به بنگاه دار می کند 
که نه به نفع کشــور اســت، چرا که مدیریت 
ناکارا و پرهزینه دولتی به صورت پرهزینه تری 
ادامه دار خواهد شد و راه اصالح را نیز دشوارتر 
می نماید، نه به ســود سهامداران است، چرا که 
شــفافیت را کمتر می کند و نــه به بازار بورس 
کشــور کمک می کنــد، چرا که عمــاًل مفهوم 

 صندوق هــای قابــل معاملــه 
را مخدوش می سازد.

صندوق قابل معامله باید در قبال 
افزایش یا کاهش ســرمایه خود 
کاماًل منفعالنه عمل کند و صرفاً 
می تواند در واکنش به نوسانات 
عرضه و تقاضای سهام خود در 
بازار، سرمایه تحت مدیریت خود 
را کاهش یا افزایش دهد. با توجه 
به اینکه دولت اجــازه واگذاری 
شــرکت های  بلوکــی  ســهام 
صندوق ها را نخواهد داد، کاهش 
قیمــت واحدهــای صندوق ها 
نسبت به ارزش سهام موجود در 
آن ها گریزناپذیر خواهد بود که 
این کاهــش قیمت به دارندگان 

واحدهــای صندوق ها اصابت خواهــد کرد و از 
آنجا که مدیریت ایــن صندوق ها به هر حال در 
دست دولت است، دارندگان واحدها ممکن است 
انتظار جبران این کاهش توســط دولت را داشته 
باشند. در نتیجه ممکن است انتهای بازی با فشار 
به بودجه دولت ختم شــود. با توجه به شــرایط 
تورمی و بزرگ شدن اسمی اقتصاد، شرکت های 
تحت کنترل صندوق های قابل معامله مذکور در 
مقاطعی برای توســعه خود نیاز اجتناب ناپذیری 

به افزایش سرمایه خواهند داشت، این نیاز برای 
بانک ها که شــرایط کفایت سرمایه را باید رعایت 
کننــد مضاعف خواهد بــود و در نهایت در اکثر 
بازارهای مالی دنیا، دارایی های صندوق های قابل 
معامله بسیار نقدشــونده هستند و همین منجر 
به نقدشــوندگی باالی این صندوق ها شده است. 
در طرح دولت به دلیل بدعت گنجاندن ســهام 
بلوکی در این صندوق ها سمت دارایی های آن ها 
غیرنقدشونده شــده و جذابیت 
آن ها از حیث نقدشــوندگی از 

دست خواهد رفت.
به باور ایــن اقتصاددانان کاماًل 
قابل انتظار است بنگاه هایی که 
به این شــیوه واگذار می شوند 
هم معایب دولتی بودن را حفظ 
کنند، هم مزایای شــرکت های 
خصوصی را نداشــته باشند و 
هم مشــکالت فنــی متعددی 
به  بنابرایــن  نماینــد،  پیــدا 
هیچ وجه این نحوه از واگذاری 
قابل توجیه نیســت. از ســوی 
دیگــر فرصت تاریخــی پدید 
آمده برای تعمیق و گســترش 
بازار ســرمایه را نبایــد با این 
گونه تصمیمات از بین برد، چرا که با آســیب 
دیدن سهامداران خرد از تصمیم نادرست اتخاذ 
شده، عماًل آسیب جدی به اعتماد مردم نسبت 

به بازار سرمایه پدید خواهد آمد.
آنان پیشــنهاد می کنند این شــیوه نادرســت 
ســریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این 
شــرکت ها در بازار بورس کــه این روزها اقبال 
گسترده ای به آن وجود دارد در دستور کار قرار 

گیرد.

با استفاده از سهام 
عدالت هم امکان 
فروش بخشی از 
آن برای اقشاری 
از جامعه ایجاد 
می شود و هم 
امکان توثیق 
سهام عدالت برای 
اخذ تسهیالت از 
شبکه بانکی فراهم 
خواهد شد

بــــــــرش

دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی دستمزد  کارگران  تسنیم: هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای 
بررسی ابعاد مزد 99 خبر داد. وی با اشاره به اینکه این انجمن شکایتی درباره مزد 99 به دیوان عدالت اداری داشته است، گفت: از ایشان درخواست کردیم با توجه به شکایتی که در دیوان داشته ایم نسبت به دستمزد 
99 اقدام کنند. آقای رئیسی هم به دیوان بازرسی کل کشور دستور دادند ظرف مدت یک هفته تا 10روز جلسه ای با حضور نمایندگان شورای عالی کار تشکیل و نظرات کارگران اخذ و اقدامی در این زمینه صورت گیرد.
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شماره پرونده: 139504006091001541/1
شماره بايگانى پرونده: 9506246

شماره ابالغيه: 139805106091009812
تاريخ صدور: 1398/11/26

دفترخانه اسناد رسمى شماره 200 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9506246

ــماره ثبت 22915 مشهد  ــركت كاوه بتن توس (سهامى خاص) بش ــيله به ش بدينوس
(بعنوان بدهكار) و آقاى سيدحسين قانع فرزند سيداحمد بشماره ملى 3620210160 
ــيدابوالفضل لقمانى فرزند سيديوسف بشماره ملى 0943364760 (بعنوان  و آقاى س
ــند رهنى 6675- 91/08/27 تنظيمى دفترخانه 200 مشهد ابالغ ميگردد  رهنين) س
كه تعاونى اعتبار فرشتگان (مؤسسه اعتبارى كاسپين) اجرائيه اى به كالسه 9506246 
ــما مورد شناسائى  ــت، آدرس ش ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پس عليه ش
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور  ــيله به ش واقع نگرديده، لذا بدينوس
ــش ميليارد و پانصد ميليون ريال (6/500/000/000 ريال) تا تاريخ تقاضا  به مبلغ ش
ميباشد و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 
18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر 
ــوب، در غير اين صورت طبق  ــده محس ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش و از زمان انتش
ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات  ــاده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش م
اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارتست از: 1) ششدانگ اعيان يك دستگاه 
آپارتمان داراى پالك ثبتى بيست و يك هزار و دويست و يك (21201) فرعى مفروز 
و مجزى شده از پنج هزار دويست و هشتاد و هشت (5288) فرعى از چهار (4) اصلى 
ــمالى و 2) ششدانگ اعيان يك دستگاه آپارتمان داراى  ــهد طبقه اول ش بخش نه مش
ــه هزار و پانصد و پنجاه و نه (73559) فرعى مفروز و مجزى  پالك ثبتى هفتاد و س
شده از پنج هزار دويست و هشتاد و هشت (5288) فرعى از چهار (4) اصلى بخش نه 
ــهد طبقه چهارم شمالى كه طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و  مش

بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ-9900511 م.الف 686
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

شماره مزايده: 139804306092000322
تاريخ ثبت: 1398/12/12
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
آگهى مزايده مال منقول پرونده اجرايى كالسه 9805409

ــه فوق خانم هديه محمدزاده الرى نام پدر: حسن تاريخ  بموجب پرونده اجرايى كالس
ــنامه: 1252 جهت  ــماره شناس ــماره ملى: 0941881741 ش تولد: 1356/04/01 ش
ــكه بهار آزادى عليه آقاى سيدعلى تشكرى فر نام پدر: سيدمحسن  وصول 80 عدد س
ــنامه: 7349  ــماره شناس ــماره ملى: 0934474826 ش تاريخ تولد: 1344/05/01 ش
ــماره 8401 تاريخ 1369/04/09 دفترخانه ازدواج شماره  ــند ازدواج ش ــتناد س به اس
ــان رضوى مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده  ــتان خراس ــهد اس ــهر مش 39 ش
ــمى مشهد تشكيل و اجرائيه در  ــه فوق در شعبه دوم اداره اجراى اسناد رس به كالس
تاريخ 1398/10/18 از طريق نشر آگهى به مديون ابالغ شده است. سپس به تقاضاى 
ــوارى پژو پارس ئى ال ايكس  ــتانكار طى وارده 37990- 1398/07/15 خودرو س بس
ــى 652 ن 46 ايران 12 متعلق به مديون  ــماره انتظام رنگ نقره اى مدل 1384 به ش
ــترى ارزيابى كه طبق گزارش كارشناس  ــت و توسط كارشناس رسمى دادگس بازداش

رسمى وارده به شماره 66335- 1398/11/27:
ــخصات خودرو: شماره انتظامى: 652 ن 46 ايران 12 نوع و سيستم: سوارى  الف) مش

پژو تيپ: پارس TLX مدل: 1384 رنگ: نقره اى متاليك شماره موتور: 52002683 
ــى: 11300234 تعداد چرخ: چهار تعداد محور: دو تعداد سيلندر: چهار  ــماره شاس ش

نوع سوخت: بنزين ظرفيت: چهار نفر
ــبورد:  ــالم داش ــرى و فنى خودرو (در زمان بازديد): اطاق، بدنه: س ــت ظاه ب) وضعي
ــالم (روكش دراد) تجهيزات: استاندارد (چهار عدد رينگ  ــالم صندلى و تودوزى: س س
ــالم بنظر ميرسد گيربكس: سالم بنظر ميرسد ديفرانسيل:  آلومينيومى دارد) موتور: س

سالم بنظر ميرسد تايرها: 40 درصد 
ــمت راست خط و خش دارد، سقف باالى دربهاى  نقايص ظاهرى: لبه گلگير عقب س
سمت چپ مجدد نياز به رنگ آميزى دارد و دربهاى سمت چپ رنگ آميزى شده است، 
خطر عقب سمت چپ شكسته است و بايد تعويض گردد، درب موتور آفتاب سوختگى 
دارد و نياز به رنگ آميزى مجدد دارد. توضيحات: شماره كيلومتر: بعلت نبودن سوئيچ 
قرائت شماره كيلومتر مقدور نشد. با توجه به عدم دسترسى به سوئيچ وسيله مذكور، 
ــماره شاسى و ساير  ــماره موتور و ش ــد و ش امكان آزمايش مكانيكى و فنى مقدور نش
مشخصات از سيستم شماره گذارى راهنمايى و رانندگى استعالم گرديد. طبق اظهارات 

خواهان داراى بيمه نامه شخص ثالث مى باشد.
ــت ميليون ريال  ــيصد و بيس ــورت اصالت اركان: س ــودرو در ص ــه و روز خ ارزش پاي

(320/000/000) ريال معادل سى و دو ميليون تومان تعيين و برآورد مى گردد.
و طبق گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 65400- 1398/11/13 محل توقف خودرو 
ــس از قطعيت ارزيابى در روز  ــد. كه پ ــانديز پاركينگ پارس رضا مى باش اول جاده ش
ــه مزايده اتومبيل  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخ 1399/2/30 از س سه ش
ــعبه دوم اداره  ــهد- خيابان امام خمينى 28- خيابان ثبت- ش ــور در آدرس مش مذك
ــهد از مبلغ پايه 320/000/000 ريال شروع و به باالترين  ــمى مش ــناد رس اجراى اس
مبلغى كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزينه هاى قانونى حق حراج 
ــر به مبلغ 16/000/000 ريال طبق مقررات از  به مبلغ 19/200/000 ريال و نيمعش
ــده در روز بعد از  ــن در صورت تعطيلى روز مزاي ــد. همچني خريدار وصول خواهد ش

تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ-9900512 م.الف 687

شماره مزايده: 139804306092000299
تاريخ ثبت: 1398/11/24
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت آگهى مزايده ارسال شده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرائى كالسه 9805879

به موجب پرونده اجرائى كالسه 9805879 خانم ريحانه مزاحى نام پدر: حسين، تاريخ 
ــماره ملى: 2980586587 شماره شناسنامه: 2980586587  تولد: 1372/12/25 ش
ــند: 1392/4/3 دفتر ازدواج 53  ــتناد سند ازدواج: شماره سند: 9622 تاريخ س به اس
ــكه طالى تمام  ــه تعداد 214 عدد س ــت وصول مهريه خود ب ــهد اجرائيه اى جه مش
ــينى دوغ آبادى نام پدر: سيدعلى تاريخ تولد:  ــيدمرتضى حس بهار آزادى عليه: آقاى س
ــنامه: 15106 صادر كه پس  ــماره ملى: 0946919844 شماره شناس 1367/5/2 ش
ــت وكيل بستانكار به شماره وارده  ــب درخواس از ابالغ اجرائيه مورخ 1398/8/8 حس
ــكه تمام بهار  ــر توقيف خودرو مديون در قبال 25 عدد س ــى ب 41658- 98/8/4 مبن
ــماره انتظامى 99 ق 535- 74 مدل 1395  ــوارى ليفان 820 به ش آزادى خودرو س
ــناس رسمى بشماره وارده 55179-  ــت و طبق گزارش كارش متعلق به مديون بازداش
ــان 820 اتوماتيك  ــوارى ليف ــخصات خودرو: خودرو س ــرح ذيل: مش 98/10/9 به ش
ــى: 101774،  ــماره شاس ــماره موتور: 15070082، ش قهوه اى رنگ، مدل 1395 ش
شماره انتظامى 99 ق 535 – 74، وضعيت خودرو: وضعيت ظاهرى سالم، الستيك ها 
ــن عرب مورخ  ــد پاركينگ خي ــپر عقب، محل بازدي ــگ دار بودن س ــد- رن 60 درص

1398/10/8 ارزش پايه كارشناسى خودرو مبلغ قيمت كارشناسى 1/800/000/000 
ريال معادل يك صد و هشتاد ميليون تومان كه با توجه به گزاش مأمور اجرا و نماينده 
دادستان عمومى و انقالب مشهد وارده بشماره 57460- 1398/10/18 خودرو مذكور 
ــد  ــهد- پاركينگ خين عرب طرحچى 9 متوقف مى باش در زمان بازديد در آدرس مش
ــاعت 9  ــنبه مورخ 1399/2/29 از س و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوش
ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد: مشهد خيابان امام  صبح الى 12 ظهر جلس
ــعبه دوم اداره اجرا از مبلغ  ــمى مشهد ش ــناد رس خمينى كوچه ثبت اداره اجراى اس
ــتاد ميليون تومان شروع و به  پايه مبلغ 1/800/000/000 ريال معادل يك صد و هش
باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نيم عشر 
ــد و طبق  دولتى 90/000/000 ريال و مبلغ حق مزايده 108/000/000 ريال ميباش
ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. 
همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين 

شده برگزار ميگردد.آ-9900513 م.الف 688

شماره پرونده: 139804006092004985/2
شماره بايگانى پرونده: 9800280

شماره ابالغيه: 139905106220000052
تاريخ صدور: 1399/02/07

اخطاريه ماده 101- اموال غيرمنقول
ــه 139804006092004985 له محبوبه كاظمى  ــوص پرونده اجرايى كالس در خص
ــدى كدخدا عبارتند از  ــى 0933665547 عليه ورثه مه ــماره مل فرزند محمدعلى ش
ــهرت همگى كدخدا به موجب گزارش مورخ  ــميرا و سيمين و سعيد و معصومه ش س
ــرح تصوير پيوست، پالك ثبتى  ــمى دادگسترى به ش ــناس رس 1398/12/25 كارش
فرعى: 279 از پالك اصلى 181 در بخش: 6 ناحيه:- واقع در: طرقبه شانديز به مبلغ 
ــغ ارزيابى پالك مذكور  ــى گرديده. لذا چنانچه به مبل ــال ارزياب 1/550/000/000 ري
ــج روز از تاريخ ابالغ اين  ــود را ظرف مدت پن ــيد، اعتراض كتبى خ ــرض مى باش معت
ــتمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 3/000/000  اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 
ــتمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9900514  بانكى دس

م.الف 689
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

شماره: 99/605
تاريخ: 1399/2/6

آگهى فقدان سند مالكيت
ــر گواهى حصر وراثت  ــدى از ورثه حبيب اله كاظمينى براب ــم مريم كاظمينى اح خان
شماره 9909975600400060 مورخه 1399/02/01 با ارائه استشهاد محلى گواهى 
ــند  ــت 98/21265 مورخ 1398/10/10 تقاضاى صدور س ــده طى درخواس امضاء ش
ــهم ششدانگ پالك 131  ــهم مشاع از ده هزار س ــت س مالكيت المثنى ميزان دويس
ــانديز كه در صفحه 179 دفتر 393  فرعى از 180- اصلى واقع در بخش ده طرقبه ش
ــب اعالم مالك متقاضى سند مالكيت در اثر جابجايى مفقود شده  ثبت گرديده و حس
را نموده است در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت 
ــند مالكيت نزد خود  ــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود اصل س آگهى تا چنانچه اش
مى باشند ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را همراه اصل سند مالكيت 
ــه گردد. چنانچه پس از  ــند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس يا س

اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام 

مالك خواهد نمود. آ-9900515 م.الف690
سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

شماره: 99/609
تاريخ: 1399/2/6

آگهى فقدان سند مالكيت
ــناد  ــماره 70314- 94/10/07 دفتر اس آقاى غالم نبى كريمدادى برابر وكالتنامه ش
ــهاد محلى گواهى امضاء  ــمى 38 تايباد از طرف خانم آذر كريمدادى با ارائه استش رس
ــند مالكيت  ــت 99/1150 مورخ 1399/02/02 تقاضاى صدور س ــده طى درخواس ش
ــدانگ پالك 1034 فرعى از 24 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش  المثنى ميزان شش
ــش طرقبه شانديز كه در صفحه 478 دفتر 194 ثبت گرديده و حسب اعالم مالك  ش
ــهل انگارى مفقود شده را نموده است در اجراى ماده  ــند مالكيت در اثر س متقاضى س
ــخاصى  ــى آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اش 120 اصالح
ــند ظرف 10 روز از  ــند مالكيت نزد خود مى باش مدعى انجام معامله يا وجود اصل س
ــند مالكيت يا سند معامله به اداره  ــار آگهى اعتراض خود را همراه اصل س تاريخ انتش
ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ــند معامله ارائه نشود اين  ــند مالكيت يا س ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل س
ــت المثنى به نام مالك خواهد نمود.  ــند مالكي اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س

آ- 9900516م.الف 691
تايخ انتشار: 1399/02/11

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

شماره: 22882
تاريخ: 99/2/7

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم  ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى محمدرضا حيدرى باس
تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
ــدانگ يكباب منزل به شماره پالك 1361 فرعى از 1326 و  ــت سند مالكيت شش اس
ــد به علت  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــى از 227 اصلى بخش 9 مش 1364 فرع
سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در 
ذيل شماره ثبت 109544 دفتر 560 صفحه 451 بنام آقاى محمدرضا حيدرى ثبت 
و سند به شماره چاپى 714892 صادر گرديده است سپس برابر سند رهنى 120936 
ــهد در رهن بانك ملت قرار گرفته است. دفتر امالك  مورخ 1382/06/23 دفتر 4 مش

بيش از اين حكايتى ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت 
ــار آگهى اعتراض كتبى  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ــد، بايس نزد خود ميباش
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون  بديهى اس
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9900517 م.الف 693
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد جواد غالمى

رنـــگ   ۱۳۹۰ مـــدل  ســـمند  خـــودروی  ســـبز  بـــرگ 
  ۶۶ ایـــران  ۹۳۴ه۱۱  انتظامـــ�  شـــماره  بـــه  ســـفید 
شاســـ�  شـــماره  و   ۱۴۷۹۰۰۳۹۲۹۶ موتـــور  شـــماره 
NAACR۱HS۲CF۵۰۲۱۰۳ به مالکیت مرضیه کمال� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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کارت ماشـــین و برگ ســـبز خودروی ۲۰۶ مدل ۱۳۸۴ 
رنگ نقره ای به شـــماره انتظام� ۵۹۱ص۷۱ ایران ۳۶  
شـــماره موتور ۱۰FSS۱۵۱۵۶۸۸۳ و شـــماره شاســـ� 
۱۹۸۳۳۱۷۷ بـــه مالکیـــت مهـــدی مجتهدیـــن یـــزدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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برگ سبز موتور سیکلت مدل ۱۳۹۴ رنگ آبی به شماره 
 ۰۱۲۴NBJ۴۱۰۶۷۳ انتظام� ۷۲۸۲۲/۷۷۲  شماره موتور
و شماره شاســـ�  NBJ***۱۲۵G۹۴۵۱۰۷۷ به مالکیت 
رضـــا داوری مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبار ســـاقط 

م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۴۹
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آگه� مفقودی سند  مالکیت خودروی وانت پیکان سفید 
روغنــــ� تیــــپ ohv ۱۶۰۰  مــــدل ۱۳۸۸ به شــــماره موتور 
  ۳۶AA۱AG۸۷۴۷۶۰�شاســــ شــــماره  و   ۱۱۴۸۸۰۷۹۳۲۱
NAAA  بــــه شــــماره انتظامــــ� ۸۳۸ ص ۴۳ ایــــران ۳۲ 
مت�لق به عصمت عیســــ� پور  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد. ,ع
۹۹
۰۰
۵۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۰
۵۰
۱

راــ﹊︀  ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️  ︨ــ﹠︡  و  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
ر﹡ــ﹌ ﹝︪ــ﹊﹩  ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   CG125NB1A3037079
125C8840760 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٧٩۴٧  
اــ︣ان ٧۶١ ︋﹠︀م  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ درودی ﹝﹀﹆﹢د 

و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آگهــــ� مفقودی شناســــنامه مالکیت خودرو ( برگ ســــبز ) 
  ohv ۱۶۰۰ خــــودروی وانــــت پیــــکان ســــفید روغن� تیــــپ
مــــدل ۱۳۸۸ به شــــماره موتور ۱۱۴۸۸۰۷۹۳۲۱ و شــــماره 
شاس�NAAA  ۳۶AA۱AG۸۷۴۷۶۰  به شماره انتظام� 
۸۳۸ ص ۴۳ ایــــران ۳۲ مت�لق به عصمت عیســــ� پور  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.

,ع
۹۹
۰۰
۵۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز، ســـند کمپان�، ســـند محضـــری و کارت 
موتور سیکلت رهرو مدل ۱۳۹۲ رنگ قرمز به شماره 
انتظامـــ� ۷۶۶۶۳/۷۶۹  شـــماره موتـــور ۳۱۲۴۳۱۰ و 
شـــماره شاســـ� ۹۲۳۶۴۴۰ به مالکیت عباس کاف� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۵۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز خودروی پراید۱۳۱ مدل ۱۳۹۰ رنگ ســـفید 
روغن� به شـــماره انتظام� ۶۴۱م۶۶ ایران ۷۴  شماره 
 S۱۴۱۲۲۹۰۰۱۸۳۴۸ �موتور ۴۳۰۹۹۸۱ و شماره شاس
به مالکیت احســـان دارابی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۵۲
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

اصل برگ ســـبز و سند خودروی ســـواری کار نیسان 
مدل ۱۳۷۶ به شماره انتظام� ۵۲ ایران ۳۴۶ ب ۴۳ 
و شماره شاس� PNV۳۵P۶۲۳۵۵۰  و شماره موتور 
P۰۲۵۱۷۰Z  مت�لـــق به آقـــای احمد اکبر نژاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد

,ع
۹۹
۰۰
۵۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۰
۵۰
۰

﹋︀رت و ︋﹫﹞ــ﹥ ﹡︀﹝﹥ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︥و ︎︀رس 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ــ﹥︫  ــ﹀﹫︡  ﹝ــ︡ل ١٣٨۶︋  ر﹡ــ﹌︨ 
12486166818 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 50504319 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٨٣ ط ۶۴ ا︣ان ٨۴ ︋﹠︀م 
﹞﹫ــ︣ا ︋︭﹫ــ︣ی ﹝﹀﹆ــ﹢د و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

,ع
۹۹
۰۰
۴۹
۱

اينجانـــب  کارشناســـ�  التحصيلـــ�  فـــارغ  مـــدرك 
جالل کامل نیکوکار طوســـ� فرزند جواد به شـــماره 
در  مشـــهد  از  صـــادره    ۰۹۲۱۶۵۵۶۳۰ شناســـنامه 
مقطع کارشناســـ� رشـــته مهندس� شـــیم�- صنایع 
گاز  صـــادره از دانشـــگاه آزاداســـالم� واحد قوچان 
با شـــماره  ســـریال ۲۷۵۰۸۸۹  مفقود گرديده است 

وفاقد اعتبار م� باشد.
 از يابنده تقاضا م� شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اســـالم� واحـــد قوچـــان به نشـــان� :  قوچان - 
كيلومتر ۴ جاده قوچان - مشهد – مجتمع دانشگاه 

آزاد اسالم� واحد قوچان  ارسال نماييد.   

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
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بیش از ۲۰ هزار معلم تا مهر ۹۹ وارد آموزش و پرورش می شوند  برنا: حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان از ورود ۲۰ هزار و ۷۹۰ معلم تا مهر امسال به آموزش و پرورش خبر داد و یادآور 
شد: ۸ هزار و ۷۴۰ دانشجو معلم ورودی سال ۱۳۹۵ هستند. وی همچنین به ارسال اسامی ۱۲ هزار و ۵۰ مهارت آموز ماده ۲۸ به استان ها اشاره کرد و گفت: این تعداد مهارت آموز باید سه پودمان آموزشی طراحی 

شده از سوی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی را سپری کنند.

یک متخصص اروپایی:

واکسن کرونا تا آخر ۲۰۲۱ آماده نمی شود©
ایسنا:یک متخصــص مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری های اروپا مدعی 
شده در خوشــبینانه ترین سناریو هم 
واکســن کرونا تا پیش از پایان ۲۰۲۱ 

میالدی آماده نمی شود.
پیسی پنتینن، رئیس بخش آنفلوانزا و 
بیماری های تنفسی این مرکز با اعالم 

این مطلب به شــبکه خبری اســکای نیوز و نیز یادآوری اینکه ساخت واکسن 
»فرایندی بســیار پیچیده و هزینه بر« اســت، گفت: تا کنون چندین مرحله از 
آزمایش های انسانی برای اطمینان از ایمنی و مؤثر بودن واکسن های پیشنهادی 

کرونا انجام شده است.
به نوشته نشریه آیریش میرور، این متخصص همچنین گفت: مسئله ویژه و مهم تر 
در تولید واکسن کرونا آن است که باید از نظر ظرفیت تولید نیز اطمینان حاصل 

کرد، زیرا این واکسن در واقع باید نیاز کل جهان را برآورده کند.
وی با تأکید بر زمانبر بودن ساخت واکسن کرونا اضافه کرد: داشتن یک جدول 
زمانی ۱.5 یا دو ســاله برای انجام این کار و دستیابی به نتیجه، در واقع چیزی 

شبیه معجزه خواهد بود.

هجوم موش ها به خیابان های ژاپن ©
ایسنا: منطقــه کابوکیچوی توکیو که 
پیش از شیوع کرونا زیست شبانه در آن 
برقرار بود، اکنون با تعطیلی رستوران ها 
و کافه هــا و متروکه شــدن خیابان ها، 
موش ها آزادانه در سطح خیابان ها تردد 

می کنند.
تلویزیــون ملــی ژاپن نیــز به تازگی 

تصاویری از ده ها موشی منتشر کرده که در یک منطقه تفریحی در جنوب غربی 
شهر کیتاکیوشو به خیابان های متروکه هجوم آورده، بین ساختمان ها به سرعت 

حرکت کرده و از کیسه های زباله تغذیه می کنند.
یک مقام مســئول انجمــن نابودی موش ها در ژاپن اعــالم کرده با توجه 
بــه تعطیلی رســتوران ها، میزان زباله هــا که منبع غــذای موش ها بوده 
کاهــش یافته و به همین دلیل شــاهد هجوم موش ها بــه خیابان ها برای 

جست وجوی غذا هستیم.
وی همچنین با بیان اینکه این مشــکل تنها به ژاپن مختص نشده و در سراسر 
جهان اتفاق می افتد، اظهار کرده: اعمال محدودیت های تردد و تعطیلی بسیاری 
از کسب و کارها شمار افراد را در خیابان ها کاهش داده و از آنجایی که موش ها 
هنگام گرســنگی کمتر نســبت به حضور انســان ها احتیاط دارند، راحت تر به 

خیابان ها آمده و تردد می کنند.

وزیر جدید برای آبخیزداری چه برنامه ای دارد؟©
اول اردیبهشت ماه امسال بود که خبر ادغام 
پژوهشــکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
در مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع، 
رســانه ای شــد. همزمان با این موضوع 
انتقــادات فراوانی متوجــه وزارت جهاد 
کشاورزی شد. انتقاداتی با این مضمون که 
تصمیم گرفته شده نشان دهنده عدم توجه 

به اهمیت و جایگاه بســیار حیاتی آبخیزداری و آبخوان داری در کشور است، چرا که 
درحال حاضر از جمله مهم ترین دالیل سیالب ، فرسایش خاک، خشکسالی و تخریب 

خاک، ناهماهنگی در بهره برداری از منابع آب و خاک کشور است.
در چنین شرایطی و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف تنها مجموعه پژوهشی که 
در مسائل پیچیده ای همچون منابع پایه زیستی، طبیعی، مدیریت اصولی آبخیزها در 
قالب آبخیزداری و آبخوان داری مطالعات و پژوهش های زیادی انجام داده است، ضربه 
جبران ناپذیری به زیرساخت های طبیعی تولید، حفاظت، پایداری و سالمت حوزه های 

آبخیز وارد می کند. 
موضوعی که جهانگیر پرهمت، اســتاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نیز 
در نامــه ای که بــه کاظم خاوازی، وزیر جدید جهاد کشــاورزی، بر آن تأکید کرد و 
نوشت:»جای بسی تعجب است که اتفاق نامیمون در هفته نخست صدارت جنابعالی 
اتفاق افتاده است. به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و نیز عضو کوچکی 
از خانواده جهاد کشاورزی به جنابعالی توصیه می کنم که حداقل نگذارید این موضوع 
به عنوان یک نکته تاریک در کارنامه صدارت جنابعالی ثبت شود. مطمئن باشید که 

آیندگان بر این تصمیم لعن و نفرین خواهند فرستاد«.

وظایف، اهداف و مأموریت های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری»
مطابق اساســنامه مصوب برای پژوهشــکده، حفاظت از خاک، بررسی و شناسایی 
نیازهای پژوهشی کشور در زمینه های حفاظت خاک و آبخیزداری از جمله مهم ترین 
وظایف پژوهشــکده اســت. کاربردی کردن و اشــاعه فناوری ها به  منظور ارتقای 
فعالیت های پژوهشــی در مسائل مربوط به حفاظت خاک و آبخیزداری از مهم ترین 
اهداف پژوهشــکده است. انجام طرح های تحقیقات توسعه ای، بنیادی و کاربردی به  
طور مشترک با بخش های مختلف کشور در زمینه  حفاظت خاک و آبخیزداری هم 

جزو مأموریت های محول شده به این پژوهشکده است.
با توجه به اهداف و مأموریت های این مجموعه در چند سال گذشته شاهد عملکرد 
نسبتاً موفقی از این مجموعه پژوهشی بوده ایم. اجرای طرح »هوشمندسازی سنجش 
رواناب ها« در حوضه های آبخیز کشــور، ارائه مدل های مختلف شخم زمین همچون 
»شخم زمین در جهت شیب«  و اجرای پایلوت آن در منطقه زاگراس و استان زنجان، 
احداث ۳۷ ایستگاه پخش سیالب )آبخوان داری( در مناطق مختلف کشور، آماده کردن 
اطلس سیل خیزی و ظرفیت های آبی کشور و حوزه های آبخیز از جمله این اقدامات 

در چند سال گذشته بوده است.

تیر خالص وزیر جدید به فعالیت های آبخیزداری»
مطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد، در میان بالیـــاي طبیعي، سیل و 
طوفان بیشترین تلفات و خسارات را به جوامـع بشري وارد آورده اند. روند وقوع سیل در 
سال هاي اخیر حاکي از آن است که بیشتر مناطق کشور در معرض تهاجم سیالب هاي 
مخرب قرار دارند و ابعاد خسارات و تلفات جاني و مالي سیل در حال افزایش است. 
اقدام های آبخیزداري یکي از راه هاي برتر و مناسب در تعدیل خطرات سیالب است. 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مناسب ترین گزینه کنترل سیالب با توجه به شـرایط 
و اسـتعداد حوزه آبخیز، انجام فعالیت هاي آبخیزداري اعـم از بیولـوژیکي و مکانیکي 
اســت. تقویت پوشــش گیاهی، احیای مراتع و... از جمله فعالیت های بیولوژیکی و 

پروژه های سازه ای جزو فعالیت های مکانیکی به شمار می رود.
در همین راستا در چند سال گذشته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری طرح ها 
و پروژه های آبخیزداری زیادی را در دستور فعالیت های خود قرار داده و موفقیت هایی 
نیز کسب کرده است. به طوری که براساس معیار تولید مقاالت علمی در سال های 
مختلف، رتبه »یک« را در بخش آبخیزداری به خود اختصاص داده و ســایر مراکز در 
رتبه های پایین تر قرار گرفته اند. همچنین براساس داده های استخراج شده از پایگاه 
اســکوپوس و پابمد، تاکنون ۲۲4 مقاله توســط پژوهشگران پژوهشکده تحقیقات 

حفاظت خاک و آبخیزداری در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است.
عالوه بر تولید مقاالت علمی و پژوهشــی فراوان توسط پژوهشکده حفاظت از 
خاک، این نهاد با توجه به شــرایط کشور که نیاز مبرمی به ایجاد اشتغال دارد، 
گام هایی را در راســتای ایجاد اشتغال و کارآفرینی برداشته و تفاهم نامه هایی را 
هم منعقد کرده است. در حال حاضر تمام طرح ها و مقاالت پژوهشی پژوهشکده 
حفاظت از خاک در پایگاه اکوسیســتم کارآفرینی ایران ثبت و داده های علمی 
آن در اختیار کارآفرینان بخش مرتع و آبخیزداری کشــور قرار گرفته است. به 
طوری که اگر اشخاص و نهادهای خصوصی قصد سرمایه گذاری و بهره برداری 
از مراتع کشور برای فعالیت های آبخیزداری را داشته باشند، قطعاً مورد حمایت 

پژوهشکده قرار می گیرند.
حال باید منتظر ماند و دید که در دوران جدید وزارت جهادکشاورزی، چه میزان به 
انجام تحقیقات و عملیات اجرایی آبخیزداری در کشور بها داده می شود. عملیاتی که 
هم برای مصارف مختلف تولید آب می کند و هم از بروز خسارات جبران ناپذیر و فراوان 

سیل، جلوگیری می کند.

 جامعه/ اعظم طیرانی   سرشت معلمی با ایثار و 
از خودگذشتگی عجین شده و هیچ عامل دیگری 
نمی تواند مزاحم رابطه عمیق عاطفی میان معلم و 
دانش آموز شود. ویروس کرونا هم گرچه به عاملی 
و  شده  تبدیل  جامعه  افراد  سالمت  تهدید  برای 
هم  باز  اما  کشاند،  تعطیلی  به  را  کشور  مدارس 
نتوانست سدی در برابر اراده و ایثار معلمان شود 
یا خدشه ای به این رابطه عاطفی میان معلمان و 

دانش آموزان وارد کند.
آموزش در روزهای ســخت کرونایی دستاوردهای 

خوب و بدی را برای معلمان به همراه داشته است.

تغییر مسیر معلم ها از شیوه آموزش سنتی »
مهدی بهلولی، کارشــناس 
آمــوزش در گفــت وگو با 
ما می گوید: به رغم شــیوع 
ویــروس کرونــا، همچنان 
دانش آموزان  میــان  ارتباط 

و معلمان تــا حدود زیادی وجــود دارد و معلمان 
می تواننــد همزمــان با پیگیری وضعیت درســی 
دانش آموزان، در کاهش اســترس و اضطراب آن ها 

ایفای نقش کنند.
این معلم باسابقه و دبیر ریاضی متوسطه دوم ادامه 
می دهد: کرونا تلنگری به تمامی مسئوالن آموزش 
و پرورش و معلم هــا زد؛ اینکه باید آموزش برخط 
را جــدی بگیرند، اما در عین حال پیامد منفی این 
وضعیت این اســت که آمــوزش آن گونه که باید و 
شاید انجام نمی شود و برای معلم ها این نگرانی وجود 
دارد که ممکن اســت دانش آموز یا دانش آموزانی از 
آموزش باز بمانند و به هر دلیلی نتوانند از آموزش 
مجازی اســتفاده کنند. ایــن نگرانی برای معلمان 
مناطق محروم بیشــتر است و به رغم تالش بسیار 
همکاران ما در این مناطق، باز هم بیم آن می رود که 

دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند.
وی با اشــاره به همه تالش هایی که وزارت آموزش 
و پــرورش، معلم ها، اولیای دانش آمــوزان و حتی 
دانش آموزان انجام دادند تا روند آموزش قطع نشود، 
به تشکیل کالس ها به کمک اپلیکیشن های مجازی 
اشاره می کند و اظهار می کند: این آموزش ها به هیچ 
عنــوان با آموزش های حضــوری برابری نمی کند، 
ضمن آنکــه درصدی از دانش آموزان که در مناطق 

محروم زندگی می کنند از آن محروم مانده اند.
بهلولی با اشــاره به پیامدهای مثبت کرونا در نظام 
آموزش و پرورش می گوید: این وضعیت معلمان را از 
آموزش سنتی به سوی آموزش مجازی سوق داد و 
آن ها را وادار کرد به آموزش آنالین توجه جدی تری 
داشــته باشــند و به این موضوع بیندیشند که در 
شرایط عادی هم می توان از آموزش های مجازی به 

عنوان آموزش مکمل استفاده کرد.
وی ادامه می دهد: شــرایطی که به دلیل شــیوع 
کرونا بر مدارس کشــور تحمیل شد، تلنگری برای 
مســئوالن آموزش و پرورش بود که باید در حالت 
آماده باش برای مواجه شدن با شرایط بحرانی و ایجاد 
زیرساخت های الزم برای راه اندازی سامانه آموزشی 
برخط باشــند و بکوشــند در تعامل با مســئوالن 
رســانه ملی برنامه های آموزشــی بیشتری را برای 
دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مناطق محروم که 

دسترســی کمتری به آموزش های آنالین از طریق 
فضای مجازی دارند، تولید کنند. 

امکان بازبینی مجدد کالس های مجازی »
دبیــر  عســگرنیا،  نــگار 
مطالعات اجتماعی منطقه 
یک تهران نیز با اشــاره به 
اینکــه در ابتدای شــیوع 
کرونا و در پی آن تعطیلی 

مدارس، بیشتر معلمان تجربه آموزش آنالین را 
نداشتند، می گوید: در ابتدا، هماهنگی با مدرسه 
و دانش آموزان کار دشــواری بود و در واقع همه 
سردرگم بودند، اما با گذشت چند جلسه محاسن 
این شیوه آموزشــی خود را نشان داد، چون اگر 
دانش آموزی بــه هر دلیل نمی توانــد در زمان 
مشــخص شــده در کالس مجازی حضور یابد، 
می تواند از فیلم ضبط شــده کالس اســتفاده 
کند و یا حتی اگر دانش آمــوزی نیازمند تکرار 
آموزش های کالس باشــد، می تواند فیلم کالس 
را چند بار بازبینی کند و همین مســئله موجب 
می شود دانش آموزان ضعیف تر بتوانند خود را به 
همکالسی های خود برسانند. بیشتر دانش آموزانی 
که امکانات کافی برای استفاده از این کالس ها را 
دارند، اقبال بیشتری به این شیوه آموزشی نشان 
می دهند و در مجموع  این موارد از دستاوردهای 
مثبت آموزش مجازی برای سیســتم آموزش و 

پرورش محسوب می شود. 
وی می افزاید: در دسترس بودن فایل صوتی کالس 
بــرای دانش آمــوزان از ویژگی های بســیار مثبت 
آموزش آنالین برای دانش آموزان اســت که تجربه 

موفقی برای بیشــتر معلمان 
محسوب می شــود به طوری 
کــه مــن و همکارانم تصمیم 
گرفته ایــم پس از بازگشــایی 
مدارس نیز کالس های خود را 
ضبط کنیــم تا عالوه بر فراهم 
کردن امکان بازبینی آموزش ها 
برای دانش آموزانی که گیرایی 
کمتری دارند و برای یادگیری 

نیازمند چندبار شنیدن هســتند، امکان استفاده 
از کالس برای دانش آموزانی که غایب هســتند نیز 

فراهم شود. 
عســگرنیا ادامه می دهد: گرچه این شیوه آموزشی 
امکان اســتفاده از کلیپ ها و ارائه نمونه سؤال های 
متعدد را برای معلم ها فراهم کرده، اما با توجه به اینکه 
ممکن است برخی از دانش آموزان امکان استفاده از 
این آموزش ها را نداشته باشند به دغدغه ای جدی 
برای معلم ها تبدیل شده است. ضمن آنکه    زمان 
کالس هــای آنالین از زمــان کالس های حضوری 
محدودتر است و معلم ها باید برنامه ریزی دقیق تری 
برای تدریس داشته و زمان بیشتری را صرف آموزش 
کنند. به عنوان نمونه پیش از تعطیلی مدارس بیشتر 
معلم ها زمانی که در مدرسه حضور داشتند را صرف 
آموزش دانش آموزان می کردند مگر در مواقع خاص 
که ممکن بود بخشی از کارها نظیر تصحیح ورقه های 
امتحانــی را در منزل انجام دهنــد. اما اکنون وقت 
خصوصی زندگی معلم هم صرف این شیوه آموزشی 
می شــود و معلم ها باید زمانی بیــش از آنچه  قباًل 
در مدرســه بودند را صرف کنند، زیرا ضرورت دارد 
پیش از شروع کالس کلیپ های آموزشی مرتبط با 

 درس خود را از شبکه آموزشی شاد 
جســت و جو و انتخــاب کنند، 
هر ســاعت از روز را پاســخگوی 
پرسش های احتمالی دانش آموزان 
باشند تا بخشــی از استرس آن ها 
کاهش یابد. همچنین معلم ها در 
این شــیوه آموزشی برای برگزاری 
آزمون هــای کالســی و تصحیح 
از روی گوشی  برگه های امتحانی 

تلفن همراه با مشکالت فراوانی مواجه اند.

بالتکلیفی تعطیلی مدارس »
فرشته قاسمی ابیانه، معاون 
آموزشــی یکــی از مدارس 
تهران  اول  متوســطه  دوره 
نیز می گوید: وقتی تعطیلی 
مدارس اعالم شد، مشخص 

نشد تا چه زمانی تعطیل خواهند بود، آموزش و پرورش 
برنامه مشخصی برای آموزش نداشت و مدارس نیز 
بالتکلیف بودند. تنها تجربه تعطیلی ناگهانی مدارس، 
آلودگی هوا بود که با برگزاری کالس های جبرانی در 
روزهای پنجشنبه جبران می شد، اما وقتی تعطیلی به 
دلیل پیشگیری از شیوع کرونا افزایش یافت، هفتم 
اسفند در بیشتر مدرســه ها از طریق کانال مدارس 
که همه دانش آموزان عضو آن بودند، تکالیف دبیران 
با اســتفاده از فایل های پی دی اف، فایل های صوتی 
آموزشی و غیره به دانش آموزان کالس های مختلف 
ارائه شد؛ سرانجام در نیمه نخست اسفندماه آموزش و 
پرورش دستورعمل تشکیل گروه های درسی را اعالم 
کرد و تدریس از طریق مدارس به صورت آنالین آغاز 

شد، اما از همان روزهای نخست، دانش آموزان برای 
ارائه تکالیف خود و یا حتی حضور در کالس به دلیل 
نداشتن امکانات و یا حتی سرعت پایین اینترنت با 
مشــکل مواجه بودند که این بخش منفی کار بود، 
ضمن آنکه چک کردن این تکالیف برای دبیران نیز از 
طریق گوشی تلفن همراه و فشاری که به چشم وارد 
می کند، دشوار بود و متأسفانه تا امروز این مشکالت 

همچنان ادامه دارد.
وی اضافه می کند: نکته دیگر مربوط به خســتگی 
بیش از پیش دبیران در این شــیوه آموزشی است. 
در این شــیوه، برگزاری آزمون ها و سنجش علمی 
دانش آموزان بسیار دشوار است و  بدتر از همه اینکه 
برنامه مشخصی برای بازگشــایی دوباره مدارس و 
آزمون های پایان ترم و پایان ســال تحصیلی اعالم 
نشده و اگر قرار باشــد آزمون ها برای دانش آموزان، 
به جز دانش آموزان پایه دوازدهم به صورت مجازی 
برگزار شــود، تکلیف آن دسته از دانش آموزانی که 
امکان اســتفاده از کالس های مجــازی را به دلیل 
کمبود و یا نبود امکانات ندارند، مشــخص نیست و 

این دغدغه بسیار بزرگی محسوب می شود.    
قاسمی با اشــاره به مشکالت اســتفاده از سامانه 
آموزشــی شــاد نیز می گوید: تعطیــالت کرونا از 
سوم اسفند آغاز شــد، اما سامانه آموزشی شاد اول 
اردیبهشت راه  افتاد و هنوز هم مشکالت زیادی برای 
استفاده از این سامانه وجود دارد، چرا که جمعیت 
زیر پوشش این سامانه بیش از ۱6 میلیون نفر است. 
دبیران و دانش آموزان باید با وارد کردن یک شماره 
همراه وارد سیستم شوند، اما به دلیل اینکه اطالعات 
سامانه شاد باید هماهنگ با اطالعات سامانه »سناد« 
وزارت آموزش و پرورش باشد که هویت دانش آموزان 
و دبیــران را از طریق مدارس احــراز می کند، اگر 
کوچک ترین ناهماهنگی وجود داشته باشد سامانه 
خطا می دهد و معلم یا دانش آمــوز باید برای رفع 
مشکل با مدرســه تماس بگیرد تا بتواند از سامانه 
اســتفاده کند. از طرفی دیگر آموزش و پرورش به 
مدارس اعالم کرده براســاس بخش نامه های ابالغ 
شــده، پس از تعطیالت نوروز همــه مدارس باید 
تعطیل باشند، حتی معاونان اجرایی مدارس نیز باید 
با مجوز مدیر برای رفع اشکال دبیران و دانش آموزان 
برای استفاده از سامانه شاد وارد مدارس شوند که این 
هماهنگی ها زمانبر است و مانع استفاده بهینه از این 
سامانه می شود، ضمن آنکه سرعت پایین اینترنت 
نیز بر مشکالت استفاده از این شبکه می افزاید و با 
توجه به اینکه احتمــال دارد این وضعیت در پاییز 
و    زمســتان سال جاری تکرار شود باید مسئوالن 

تدابیری برای رفع این مشکالت بیندیشند. 

جای خالی یک رابطه!»
کرونا، با تمام ســختی ها و بار مضاعفی که بر دوش 
معلمان به ویژه به دلیل تغییر شیوه آموزش رسمی 
گذاشته و خالصه باوجود تمام دشواری های همراه 
آن، یک نکته دیگر هم دارد که نمی توان به سادگی 
از کنار آن گذشت و آن اینکه نه فضای مجازی و نه 
هیچ نرم افزار کارآمدی نمی تواند جای رابطه قلبی 
و واقعــی میان معلم و دانش آموز را پر کند. به امید 
روزی که باز هم دانش آموزان پشــت نیمکت های 

کالس درس، با معلم هایشان دیدار کنند.   

تعطیالت کرونایی و دغدغه آموزش های   مجازی

»معلمی« ادامه دارد

کرونا تلنگری به 
تمامی مسئوالن 

آموزش و پرورش 
و معلم ها زد؛ اینکه 
باید آموزش برخط 

را جدی بگیرند 

بــــــرش

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

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد
آلودگی کمتر از ۱.۵ درصد 
مراکز بهزیستی به »کرونا«

 ایسنا   رئیس ســازمان بهزیستی از آلودگی 
کمتر از ۱.5 درصد کل مراکز شبانه روزی زیر 

پوشش بهزیستی به کرونا خبر داد.
وحید قبادی دانا گفت: با تالش شبانه روزی بیش 
از ۲۰ هزار پرسنل این مراکز شامل پرستاران، 
بهیاران، مادریاران، پدریاران، مددکاران و تمام 
کســانی که در مراکز شــبانه روزی بهزیستی 
مشغول فعالیت هستند، شرایط مناسبی برای 
نگهداری از بیش از 5۰ هزار معلول و ســالمند 
و ۱۰ هــزار فرزند که در مراکز شــبانه روزی 

نگهداری می شوند، فراهم شده است.
وی افزود: به پاس قدردانی از تالش های آن ها با 
مساعدت بنیاد مستضعفان مبلغ 5۰۰هزارتومان 
به هر یک از این پرسنل اختصاص داده و روی 
کارت آن ها شارژ شــد تا نشان دهیم قدردان 
زحمات آن ها هستیم. این افراد از بهمن ماه تا 
کنون، فداکارانه جان خود را در طبق اخالص 

گذاشتند و شبانه روزی خدمت کردند.

علم و فناوری

یک مسئول حوزه فناوری:
ایران جزو پنج کشور نخست آسیا 

در حوزه زیست فناوری است
 ایسنا    دبیر ســتاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: 
ایران جزو پنج کشــور نخست آسیا در حوزه 
زیست فناوری و صاحب رتبه ۱6 دنیا از لحاظ 

تولید مقاله های علمی است.
مصطفی قانعی با اشــاره به تأکیدات سند 
چشــم انداز زیست فناوری کشور، افزود: بر 
اساس این سند مقرر شــده ایران تا پایان 
این برنامه با کســب ۳ درصد از سهم بازار 
جهانی، بخشی از این بازار پرسود را کسب 
کنــد و بر این اســاس، تالش هــای انجام 
شــده از ســوی محققان موجب شــد نام 
ایران در بین پنج کشــور نخست آسیا در 

زیست فناوری قرار گیرد.
وی افزود: عالوه بــر آن رتبه ایران از نظر 
تولید مقاالت علمی در دنیا ۱6 اســت که 
این رتبه در حوزه مقاله های زیستی به ۱۳ 

رسیده است.

بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد
 وضعیت تولید داروهای 

ضد کرونا در ایران
 مهر    محمدرضا شانه ســاز، رئیس ســازمان 
غــذا و دارو گفت: تا پیش از بحران کرونا میزان 
تولید ماســک در کشور بین ۱۲۰ تا ۱5۰ هزار 
عدد بود که حــدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آن را نیز 
صادر می کردیم، در حالی که پس از شیوع کرونا 
نیاز روزانه به ماسک جراحی به 5 تا 6 میلیون 
عدد رسید و امروز به ظرفیت تولید ۱.5 میلیون 
ماسک رسیده ایم که عمدتاً صرف بر طرف کردن 

نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی می شود.
وی ادامه داد: در مورد تولید داروی »فاویپیراویر« 
اگرچه هنوز اثربخشی این دارو تأیید نشده اما 
در حــال حاضر در داخل تولید می شــود و در 
دو مــاه آینده نیز توان تولید مــاده اولیه آن را 
در کشــور داریم. همچنین داروی ضد التهاب 
»اکتمرا« که داروی گرانقیمتی است، در داخل 
تولید می شــود. داروی »رمدسیویر« نیز اگرچه 
اثربخشی آن به تأیید نرسیده اما ماده اولیه آن 

تا دو ماه دیگر در داخل تولید می شود.

میراث فرهنگی

دفن یک بیمار کرونایی و یک اتفاق
 سرباز اشکانی 

از گور برخاست
 باشــگاه خبرنگاران جوان   علی رمضانی 
پاجی، پژوهشــگر مازندرانی سه شنبه شب در 
صفحه شخصی خود اعالم کرد: هنگام دفن یکی 
از فوت شدگان ناشی از بیماری کرونا در روستای 
»پاجی« واقع در بخش دودانگه شهرستان ساری 

به آثاری تاریخی دست یافتیم.
وی همچنیــن افــزود: هنگام حفــر قبر برای 
دفن فرد فوت شــده از کرونا که طبق پروتکل 
بهداشتی باید عمق بیشتری می داشت، به گور 
باستانی رسیدیم. رمضانی گفت: متأسفانه این 
گور باستانی بر اثر برخورد بیل مکانیکی تخریب 
شد. این پژوهشگر مازندرانی افزود: بقایای یک 
اسکلت انسانی، بقایای یک ظرف سفالی شکسته 
و یک شمشیر آهنی، یک تیردان و یک قطعه 

شئ آهنی مربوط به ابزار جنگی کشف شد.
با توجه به تیپ ســاخت دشنه، شمشیر و تیر 
سه بر، به نظر می رسد این گور مربوط به سرباز 

اشکانی باشد.

محیط زیست

یک فعال محیط زیست خبر داد
خطر نابودی ۲هزار و 88۰ گونه 

جانوری و گیاهی در خلیج فارس 
 برنا    محمد کبادی، رئیــس پایگاه های امداد 
کوهستان و دریایی جمعیت هالل احمر در سازمان 
امداد و نجات گفت: امروزه آلودگی نفتی و سرریز 
شدن فاضالب های شهرهای حاشیه خلیج فارس 
به این مجموعه، آفت بزرگی اســت که زیست بوم 

خلیج فارس را با تهدید مواجه کرده است.
به گفته کبادی امــروزه حدود 69۰ لیتر بر ثانیه 
فاضالب شــهری و صنعتــی وارد خلیج فارس 
می شــود. او افزود: از ســوی دیگر به واسطه گرم 
شــدن کره زمین، مرجان ها در خلیج فارس و در 
حاشــیه جزایر در حال نابودی هستند و از طرف 
دیگر چندین گونه جانوری در حال نابودی در این 
پهنه وجود دارد که نیازمند رسیدگی بیشتر است.

رئیــس پایگاه هــای امداد کوهســتان و دریایی 
جمعیت هالل احمر افزود:حــدود ۲هزار و88۰ 
گونه جانوری و گیاهی در خلیج فارس وجود دارد 
که امروزه به دلیل آلودگی های موجود همگی در 

حال نابودی هستند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 بابک ملکی، کارشناس مسائل اجتماعی
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دستچین

انتقاد از حضور برخی معلمان در خانه دانش آموزان
ایلنا:علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر 
آموزش با انتقــاد از حضور برخی معلمان در خانه دانش آموزان 
بیــان کرد: این کار اصالً مورد تأیید آموزش و پرورش نیســت 
که در این شــرایط معلمان به خانه دانش آموزان بروند یا اینکه 
دانش آموزان به خانه آن ها بروند. این مسئله به هیچ وجه توصیه 

نمی شود.

مافیای قدرت و منفعت در پشت پرده یک ادغام 
آنا: فرود شریفی، عضو حقیقی هیئت امنای پژوهشکده حفاظت 
خاک و آبخیزداری گفت: ادغام پژوهشکده آبخیزداری هدر دادن 
ســرمایه ملی است و ظن قوی برخی کارشناسان این است که 
سلیقه اشــخاص و غرض ورزی شخصی در کنار مافیای قدرت 
و منفعت در پشت پرده این ادغام قراردارد که در صورت جدی 

شدن در زمان خودش آشکار خواهد شد.

برای خانواده های نیازمند موبایل خریداری شود
ایسنا: قاســم احمدی الشــکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس پیشــنهاد داد با اختصــاص اعتباراتی از محل 
هوشمندســازی و تأمین و استانداردســازی ســامانه گرمایشی و 
سرمایشی مدارس، گوشــی تلفن همراه برای خانواده های نیازمند 
خریداری شــود تا بتوانند از اپلیکیشن »شــاد« استفاده کنند. وی 

تصریح کرد:البته این موضوع منوط به شناسایی افراد نیازمند است.

21 النگو برای ساخت مدرسه
فارس:مهراله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: 
خیران صرفاً افراد متمول نیســتند بلکه گاهی افرادی با درآمد 
متوسط در مدرسه سازی مشارکت می کنند به تازگی در سیستان 
و بلوچســتان مادری از اســتان البرز ۲۱ النگوی خود را برای 
مدرسه سازی اهدا و خّیر دیگری ۲.5 میلیارد تومان این النگوها 

را خریداری کرد و این مبلغ برای مدرسه سازی هزینه می شود.

پیاده روهای تهران را نمی فروشیم، اجاره می دهیم
فارس:محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از ارسال الیحه 
بهره برداری از پیاده روهای تهــران خبر داد و گفت: فعالیت در 
پیاده روها ممنوع نیســت و در قالب این الیحه نیز قرار نیست 
پیاده رو به فروش برســد، بلکه در صورت تصویب الیحه، امکان 
اجاره فضای پیاده روها برای برخی از مشــاغل از جمله برخی از 

رستوران ها و اغذیه فروشان امکان پذیر می شود.

نمکی، سازمان غذا و دارو را شخم زد
خانه ملت:محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس گفت: در گذشــته وضعیت ســازمان غذا و دارو بسیار 
نامساعد و نامطلوب بود و امور بر اساس سیستم درستی پیش 
نمی رفت اما پس از تذکرات مکرر نمایندگان مجلس، نمکی، وزیر 
بهداشت، با اقدام و شهامتی جدی خانه تکانی بسیار خوبی را در 

سازمان انجام داد و در واقع آن را شخم زد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

اعتراض های گسترده، به جلسه اضطراری دولت در بیروت منجر شد

لبنان در بحران
  جهان  عروس خاورمیانه همچنان گرفتار بحران است. لبنانی ها 
در شــهرهای مهم این کشــور باوجود بیماری کرونا طی چند روز 
گذشته به خیابان ها آمده اند و حاضر نیستند از مطالبات خود کوتاه 
بیایند. مهم ترین درخواست آن ها بهبود شرایط اقتصادی و افزایش 
ارزش پول ملی اســت. اگرچه اعضای دولت لبنان روز گذشته در 
نشستی با ریاست حسان دیاب، نخست وزیر لبنان تصمیم های فوری 
و اضطراری در زمینه مقابله با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده 
اتخاذ کردند، اما این مسئله معترضان را راضی نکرده و آن ها شعار 

انتخابات زودهنگام می دهند.
بحران لبنان از آنجا آغاز شد که برخی از سرمایه داران لبنانی با نظارت 
بانک مرکزی لبنان، مبالغی را به حســاب هایی در خارج از کشور 
منتقل کردند. حاال قرار شده این حساب ها و مبالغ و صاحبان آن ها 

لیست برداری و گزارش شود.
امــا اعتراض های اخیر در لبنان روی دیگــری هم دارد که پس 
از حمله معترضان به بانک ها و اموال عمومی خودش را نشــان 
می دهد. حسان دیاب، نخست وزیر این حمله ها به بانک ها و ارتش 
را با هدف برهم زدن امنیت لبنان و »بازی با آتش« توصیف کرده 
است. در سومین شب اعتراضات شماری از بانک ها در طرابلس، 
در شمال لبنان به آتش کشیده شد و درگیری هایی بین معترضان 
و نیرو هــای ارتش روی داد که به زخمی شــدن بیش از 30 نفر 

منجر شد. 
از طــرف دیگر العهد گزارش کرده ریاض ســامه، رئیس بانک 
مرکزی لبنان حاضر به شفاف سازی  حساب های بانکی و اموال و 
دارایی های خود نیست و عامدانه در حال پیاده کردن سیاست های 
آمریکا در نظام مالی و بانکی لبنان اســت. ریاض سامه در حال 
حاضر مورد حمایت سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان است 

که به تازگی به لبنان بازگشته. 
»دوروتی شــیا« ســفیر ایاالت متحده در بیروت هم در دیدار با 
حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، تأکید کرد از رفتار مسالمت آمیز 
و خویشــتنداری همگان حمایت می کند. شیا همچنین با سفیر 

عربستان در بیروت دیدار و تحوالت لبنان را بررسی کرد.
واحد »اتحادیه ها و کارگران« در جنبش حزب اهلل لبنان با صدور 
بیانیــه، روز جهانی کارگر )اول مــی( را تبریک گفت و وضعیت 
اقتصادی نابسامان کنونی در لبنان را نتیجه سیاست های 30 ساله 
دانست. در این بیانیه آمده، نفوذی های سیاسی و اقتصادی یک 
سامانه فساد تشــکیل داده اند و این فساد در ارگان های مختلف 

نفوذ کرده است.
حزب اهلل افزود: اما در عین حال امید وجود دارد و اکنون در لبنان 
دولتی روی کار اســت که امکان کار کردن دارد و انتظار می رود 

کشور را نجات دهد.

قصد  امنیت  شــورای  فرانسه:  خبرگزاری 
دارد برای ایجاد فرصتی برای ارسال کمک های 
انســانی بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونا، 
پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب برســاند 
که در آن برقراری آتش بس انســانی ۹۰ روزه 
در تمامی درگیری های مسلحانه سراسر جهان 

خواسته شده است.
آسوشیتدپرس: »برنی سندرز« نامزد سابق 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در حساب 
کاربری خــود در توییتر با اشــاره به موج فقر 
در آمریکا نوشــت: حدود 5 میلیون انسان در 
خیابان ها می خوابند و 15 میلیون کودک نیز در 
فقر به سر می برند و یک سوم آمریکایی ها نیز 

مراقبت های بهداشتی کافی ندارند.

شورای روابط خارجی آمریکا بررسی کرد
هند؛ کرونا و اقتصاد غیررسمی©

خالدی: آلیسا آیرس، تحلیلگر اندیشکده شورای 
روابط خارجی آمریکا در یادداشتی به چالش های 
دولت هند در مقابله بــا ویروس کرونا پرداخته 
و نوشــت: نرخ بیکاری در هنــد، که با آمار 3.4 
درصدی در ســال 2۰17 به پایین ترین سطح 
خود رسیده بود، در حال حاضر با افزایش روبه رو 
است. از سوی دیگر براساس گفته های سازمان 
بین المللی کار، بیشتر افراد شاغل هند در اقتصاد 
غیررسمی کار می کنند )بیش از 86 درصد(. این 
افراد با دســتمزد روزانه معموالً فاقد یک شبکه 
حامی مالی هســتند. دولت مودی در راستای 
کمک به طبقات محروم یک بسته کمک غذایی 
به ارزش بیش از 23 میلیارد دالر تهیه کرد. این 
رقم که در حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی 
است، نسبت به چین )2.5 درصد( و ایتالیا )1.4 
درصد( ناچیز است. هند تاکنون تست کافی در 
زمینه شناسایی ویروس کرونا نداشته، بنابراین 
بدترین ســناریوها در مورد این کشور هنوز به 
واقعیت تبدیل نشده است. دهلی نو مانند سایر 
کشــورها هنوز تصمیمات ســخت سیاسی و 

اقتصادی برای مهار کرونا در پیش دارد.
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باوجود نگرانی از بازگشت کرونا
 اقتصاد فرانسه

 بازگشایی می شود
وزیر  فیلیپ، نخست  ادوارد  بی بی سی: 
فرانسه از طرح این کشور برای بازگشایی 
اقتصاد و برداشتن قوانین قرنطینه سخن 
گفته اســت. او در پارلمان این کشــور 
گفته آموزش در مدارس به تدریج از سر 
گرفته خواهد شــد، یعنی ابتدا از پیش 
دبستانی و مدارس ابتدایی. فروشگاه های 
عرضه کننــده کاالهــای غیرضروری و 
بازارها بار دیگــر از 11 می باز خواهند 
شــد. به عالوه مردم عــادی می توانند 
بدون داشتن مجوز از خانه خارج شوند 
و اجازه تجمع هــای حداکثر 1۰ نفری 

داده خواهد شد.

خود کرده را تدبیر نیست©
دونالد ترامپ از هر چه خوش یا حتی بدش آید، بی توجه به نتایج و تبعاتی که سخنان 
او در مقام ریاســت جمهوری برای ایاالت متحده در پی خواهد داشت آن را به زبان 
می آورد. اما این رک گویی »دونالد« که پشــت پرده کثیف صحنه سیاست در آمریکا 
را برمال می کند را باید به فال نیک گرفت. »7 تریلیون دالر در خاورمیانه هدر دادیم 
اما چه عایدمان شد؛ هیچ«؛ این جمله شاید یکی از منطقی ترین جمله هایی باشد که 
توسط رئیس جمهور بی منطق ایاالت متحده در انتقاد از میلیتاریسم حاکم بر رأس 
هرم قدرت در این کشور بیان شد. امروز رد پای ارتش یانکی ها را در جای جای کره 
زمین می توان مشاهده کرد. شمار کمی از دولت ها هستند که در خارج از خاک خود 
پایگاه دارند اما این آمریکاست که شمار بسیار زیادی پایگاه خارجی دارد. این کشور به 
استثنای خاک خود، در پنج قاره جهان درمجموع 85۰ پایگاه زمینی، دریایی، هوایی 
و جاسوسی دارد که هزینه اداره آن ها تا 5۰ میلیارد دالر برآورد می شود. این در حالی 
 )SIPRI( است که بر اساس آماری که اندیشکده بین المللی پژوهش های صلح استکهلم
درباره هزینه های نظامی جهان در ســال 2۰1۹ منتشر کرده، ایاالت متحده با 732 
میلیارد دالر و 5.3 درصد رشــد هزینه های نظامی نسبت به سال گذشته، با اختالف 
بسیار در صدر کشورهای جهان تکیه زده است. چین با 261 میلیارد دالر رتبه دوم را 
در میزان بودجه نظامی دارد. ولخرجی های واشنگتن در عرصه نظامی در حالی است 
که به اذعان اتاق های فکر غربی، دست و دلبازی بی وقفه آمریکا در عرصه بودجه نظامی 
سبب شده این کشور از ســرمایه گذاری بر زیرساخت های خود غافل بماند. امروز به 
اعتقاد بسیاری از ناظران، ایاالت متحده در حوزه نوسازی زیرساخت های خود )اعم از 
حمل و نقل، بهداشتی و...( از چین، ژاپن و آلمان عقب مانده است. نگرانی در مورد این 
مسئله در اظهارات مقام های آمریکا هم دیده می شود، جایی که جیمی کارتر، رئیس 
جمهور اســبق این کشور در پاسخ به نگرانی ترامپ از چرایی پیشرفت سریع چین و 
اینکه ممکن است پکن از واشنگتن در عرصه اقتصادی سبقت بگیرد پاسخی جالب 
می دهد. کارتر می گوید: آمریکا در سال های گذشته چندین هزار میلیارد دالر صرف 
جنگ کرده؛ درحالی که چین این پول ها را در پروژه هایی مثل خطوط  آهن پرسرعت 

سرمایه گذاری کرده و این، علت این تفاوت محسوس است.
آمار دانشگاه »جانز هاپکینز« که سه شنبه منتشر شد نشان می دهد مرگ و میر ناشی از 
ویروس کرونا در این کشور با گذشتن از 6۰ هزار تن، از تلفات جنگ ویتنام فراتر رفته 
)مجموع نظامیان آمریکایی که در جنگ ویتنام کشته شدند 58 هزار و 22۰ نفر بود(. 
به نظر می رسد حاکمان مغرور کاخ سفید که با توهم ابرقدرتی و خودبرتربینی امروز به 
چهارگوشه جهان لشکر کشیده اند، از توسعه زیرساخت های داخلی غافل مانده اند. ترامپ 
فردی فرصت طلب است که برای رسیدن به پیروزی در انتخابات و مقاصد سیاسی اش از 
هیچ کاری دریغ نمی کند و بسیاری از رفتار و گفتارش هم در همین مقوله می گنجد. اما 
مقام های کاخ سفید باید این سخنانش را قاب گرفته و بر سر در اتاقشان بیاویزند، جایی 
که با انتقاد از هزینه های سرسام آور نظامی ایاالت متحده هشدار می دهد نظامی گری 
موجب هدر رفتن ســرمایه ها و مالیات مردم این کشور می شود. اینکه آمریکا با ادعای 
ابرقدرتی، در مبارزه با ویروس کرونا این گونه وامانده و نظام ســالمت آن عاجز شــده 
پرسش های بسیاری را ایجاد می کند. اما واقعیت همان است که ترامپ گفته؛ وی دانسته 
یا نادانســته از چیزی سخن گفته که اگر مدنظر رهبران جنگ طلب آمریکا قرار گیرد 
می تواند بسیاری از مشکالت آمریکا را چاره کند؛ یعنی پایان جنگ طلبی و ماجراجویی 

خارجی و تمرکز بر توسعه زیرساخت ها و رسیدگی به مشکالت داخلی.
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هرات، کرونا و نمازی که ترک نمی شودهرات، کرونا و نمازی که ترک نمی شود
با فرا رســیدن ماه رمضان، هــزاران نفر از اهالی شــهر هرات در غرب 
افغانســتان برای شرکت در نماز تراویح به مسجد جامع بزرگ این شهر 
می روند. مســلمانان اهل سنت در شب های رمضان هر شب یک جزء از 
قرآن  را به شکل جماعت در این نمازها می خوانند. این مراسم در حالی 
صورت گرفته است که افغانستان هم مانند بسیاری از کشورهای جهان 
با شیوع ویروس کرونا روبه رو است. با وجود این هراتی ها با حفظ فاصله 

اجتماعی مراسم مذهبی خود در ماه رمضان را برگزار می کنند.

عفرین در آتشمنابع آگاه در عراق خبر می دهنددر یک برنامه 10 ساله با کمک خارجی ها
سعودی ها به دنبال 

بومی سازی پهپاد هستند
 کابینه الکاظمی 

در آستانه رونمایی
بیش از 50 نفر در یک حادثه 

بمب گذاری کشته شدند
یورونیــوز: مقام های نظامی عربســتان 
ســعودی اعالم کردند این کشــور در قالب 
اجرای برنامه  1۰ ســاله بومی سازی نظامی 
و اختصاص نیمــی از هزینه های نظامی به 
این منظور، از سال آینده هواپیماهای بدون 
سرنشین تولید خواهد کرد. به گفته مقام های 
پهپاد های  بومی ســازی  پروژه  عربســتان 
پیشرفته با مشارکت شرکت صنایع دفاعی 
»اینترا« بــا صرف هزینــه ای معادل 2۰۰ 
میلیارد دالر آغاز شده است. پهپاد »عاصف« 
نخستین نمونه تولید عربستان، سال 2۰1۹ 
در نمایشگاه بین المللی هواپیمایی دبی برای 

نخستین بار رونمایی شد.

میدل ایست نیوز: یک منبع سیاسی 
آگاه از احتمــال برگزاری جلســه رأی 
اعتمــاد در ابتــدای هفتــه آینده خبر 
داد. وی ضمــن تأکید بر اینکه لیســت 
نامزدهــای کابینــه وزرا هنــوز تکمیل 
نشــده و ممکن اســت در هفته کنونی 
آماده شــود، احتمال برگزاری جلســه 
رأی اعتمــاد در ابتدای هفتــه آینده را 
اعالم کرد. پیش از این گفته شــده بود 
برنامه دولت الکاظمی آماده و به پارلمان 
فرستاده شده است. این در حالی است که 
تا آخرین لحظه امکان استعفای الکاظمی 

از تشکیل کابینه مطرح بود.

ســانا: در اثــر انفجــار یــک تانکــر 
بمب گذاری شده در شهر عفرین در حومه 
شمالی حلب شــماری از غیرنظامیان به 
شهادت رســیدند. در این انفجار عده ای 
از سربازان ترکیه هم کشته شدند. شمار 
جانباختگان این حادثه به بیش از 5۰ نفر 
می رســد. انفجار در مقابل مقر نیروهای 
ترکیه در بازار شهر عفرین رخ داد. ترکیه 
ادعا کرده این انفجار توسط گروه های کرد 
پ ک ک ســازماندهی شده اما هنوز هیچ 
گروهی مســئولیت آن را به عهده نگرفته 
است. عفرین همزمان با ورورد اشغالگران 
ترکیه دچار هرج ومرج فزاینده شده است.

annotation@qudsonline.ir
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(٨٢٦٥٦٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︭﹫︣ ﹝︀︨︉ ︑﹢س ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٤٧٨٥ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٤٠٠٥٢٧٧٥٠٨

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٩,٢١ و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٨,٢٤٣٥٠٢ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,١١,٢٩ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - آ﹇︀ی 
︨﹫︡ ﹝﹞︡ ر︲︀ ︋﹠﹩ ﹁︀︵﹞﹩ ﹋︀︫﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠٤٦٤٩٤٩٧٩ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه، آ﹇︀ی ︋︣ا︑︺﹙﹩ ﹝︪﹊︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢١٢٢١١٠٤٢٢ ︋﹥ ︨﹞️ 
 ﹤︋ ﹩︀︲و آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ︀ره ﹝﹙﹩ ٥٦٢٩٨٧٥٠٠٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹝︫ ﹤︋ ﹟︤︗ ﹩﹝︵︀﹁ر﹢︎ ﹟﹫︧﹞﹑︾ ︣ه، آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡
 ︡︺︑ و ا︨﹠︀د و اوراق ︀﹨ ﹉ و .︡﹡︡︣ه ︑︀ ١٣٩٩,٠٥,٢٠ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹞ ️﹫﹨ ︡ه ︑︭︡ی﹡︀﹝﹫﹇︀︋ ︣ه ︋︣ای︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٧٢٣٠٥٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹝︫
آور ﹝﹣︨︧﹥: ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹊︀ و ا︨﹠︀د و اوراق ︑︺︡ آور ﹝﹣︨︧﹥ ︋︀ ا︻︱︀ء ︔︀︋️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ا﹝︱︀ء ﹝︐︽﹫︣ ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ﹤︧︨﹣﹞ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨
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اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (٨٢٦٦١٤)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ی ︑﹢ا﹡︊︪﹩ و ﹡﹍︡اری ﹝︺﹙﹢﹜﹫﹟ ذ﹨﹠﹩ ︫﹫︡ ﹋︀﹝﹫︀ب ﹎﹠︀︋︀د ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٠٧٥٠٩

 ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ ︀ن ﹎﹠︀︋︀د︐︨︫︣ ﹩︐︧︤︋ رخ ١٣٩٨,١٠,١١اداره﹢﹞رخ ١٣٩٧,٠٧,٢٦ و ︋︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٧٢٠,٩٨,٥٧٥٤٢﹢﹞ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹤︋ 
ا︑︀ذ ︫︡ : ١) ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︮︀دق ︎﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٢٣٢٣٥ ٢) ︾﹑﹝︣︲︀ ﹝︣ادی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٧٦٧٢٨١ ٣) ︻﹙﹫︣︲︀ ﹇﹙﹩ زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٨٧٥٨٢٤٦ ٤) 
︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︨︡ه ای ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٤٥٨٠٨ ٥) ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︫﹀﹫︺﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٨٦٧٢١٥٥ ٦) ﹋︀︸﹛ ﹎﹙︊︀ف ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣١٦٥٧٣ ٧) ﹁︣﹨︀د ﹋︊﹫︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٠٢٨٢٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و١)﹝︡ی ︠﹢︫︨︡️ ﹋︀︠﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣١٥٦٦٦ ٢) ﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ا﹝﹫﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٨٧٤٨٩٦٨ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ١) ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹙﹩ ︧﹫﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٥٢٨٢٥٢ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ٢) ︨﹫︡ 
 ️︗ ︀ب ︫︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹜﹠︐︪︀ر︐﹡︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٠١٣١٣٠٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل ا﹝︫ ﹤︋ ︣ی︫ ︡وی﹞ ﹩﹀︴︭﹞

︡︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹋درج آ

,ع
۹۹
۰۰
۴۷
۲

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (٨٢٦٤٨٣)

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ی ︑﹢ا﹡︊︪﹩ و ﹡﹍︡اری ﹝︺﹙﹢﹜﹫﹟ ذ﹨﹠﹩ ︫﹫︡ ﹋︀﹝﹫︀ب ﹎﹠︀︋︀د ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٠٧٥٠٩

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢٦ و ︋︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٧٢٠,٩٨,٥٧٥٤٢﹝﹢رخ ١٣٩٨,١٠,١١اداره ︫ ﹩︐︧︤︋︨︣︐︀ن ﹎﹠︀︋︀د ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : 
١) ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︮︀دق ︎﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٢٣٢٣٥︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٢) ︻﹙﹫︣︲︀ ﹇﹙﹩ زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٨٧٥٨٢٤٦ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
٣) ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︫﹀﹫︺﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٨٦٧٢١٥٥︋﹥ ︨﹞️ ︠︤ا﹡﹥ دار ٤ ) ﹝﹞︡ ︨︀︋﹆﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٠٠٩٠٠٣٣ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ (︠︀رج از ا︻︱︀ ) ٥) ﹋︀︸﹛ ﹎﹙︊︀ف 
︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣١٦٥٧٣ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ٦) ﹁︣﹨︀د ﹋︊﹫︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٠٢٨٢٣ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٧) ︾﹑﹝︣︲︀ ﹝︣ادی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩١٩٧٦٧٢٨١ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ٨) ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︨︡ه ای ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٤٥٨٠٨ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ .︑﹞︀﹝﹩ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و 
 (﹩﹆︋︀︨ ︡﹝﹞ آ﹇︀ی )﹏﹞︀︻ ︣︡﹞︣ه ( آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︮︀د﹇︍﹢ر ) و ︠︤ا﹡﹥ دار (آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ︫﹀﹫︺﹩) و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫آور ﹝﹣︨︧﹥ ︋︀ ا﹝︱︀ء :دو ا﹝︱︀ء از ︨﹥ ا﹝︱︀ء ، ر ︡︺︑

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
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(٨٢٦٤٨٦) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ︣︋︤ ︨︀زه ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠٩٧١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٤٦١٩٨١

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٩,٠١,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︑︣﹋﹫︉ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋︣ای ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ١٠٦٢٨٠٨٧٠٣ ﹩﹚﹞ ١ـ آ﹇︀ی ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹑﹝︐﹫︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره : ︡﹠︫︀︊﹫﹞ ﹏١٤٠٠,٥,١︋﹥ ︫︣ح ذ ︣ه ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ٢ـ آ﹇︀ی ︨﹫︡ داود ﹫︡ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٤٩٤٣٤٤٣٢ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣- آ﹇︀ی ﹨︀دی 
ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︎﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٤٠٨٥٢٩٢٦ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ .ب : ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫︣﹋️ از 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ، ﹤︐﹀︨ ، ﹉ ﹏﹫︊﹇
,ع
۹۹
۰۰
۴۵
۹

(٨٢٦٥٠٥) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹜︊﹠﹩ ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٨٦٥ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨٥٤٠٩

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,١٢,٠٦ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ -︋﹠︀︋︣ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙﹥ از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٤,١٩ و︋︀︻﹠︀️ ︋﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و﹨﹛ ︡﹠︨ ﹟﹫﹠︧︀︋︡اری ︮︀دره ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت وا﹡︐﹆︀ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︢﹋﹢ر 
︋﹥ ︧︀ب ︨︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︀︣ه ︫︣﹋️ ا﹁︤ا︩ ︨︣﹝︀﹥ را︻﹞﹙﹩ دا﹡︧︐﹥ در﹡︐﹫︖﹥ ﹝︊﹙︼ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل از︧︀ب ︋︡﹨﹩ ︫︣﹋️ 
 ︼﹚︊﹞  ️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹑︮٥ ا ﹝︀ده  ﹝﹫﹍︣دد  ا︮﹑ح   ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥   ٥ ﹝︀ده  ﹝﹠︷﹢ر در﹡︐﹫︖﹥   ﹤︀﹞︨︣ ︧︀ب ﹤︋و ﹋︧︣﹎︣د︡ه 

٢٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ٢٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ︨﹛ ١٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝︀ ︎︣دا︠️ ︫︡ه ا︨️ 

,ع
۹۹
۰۰
۴۶
۰

 ﹅︣︵ ︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و ازـ ـ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ـ︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 
.  ︡﹫︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ر ذ﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ را ﹏ذ ﹤︪︣و﹞ ︀ت﹫﹚﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞

ف
دي

ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين
شركت در

مناقصه به ريال
رتبه و رشته مورد نياز

نوع تضمين شركت در 
مناقصه

1

 ، مراقبت   ، راهبرى  عمليات  انجام 
تعميرات  و  بردارى  بهره  و  نگهدارى 
و  مكانيكى   ، برقى  تجهيزات  كليه 
ساختمانى تأسيسات چاه هاى آب شرب 
كلرزنى  تأسيسات  و  تجهيزات  كليه  و 
بردارى  بهره  اداره  منصوب در چاههاى 
،امور  بين راهى شبكه  و  تأسيسات گلشهر 

بهره بردارى تأسيسات محدوده يك

2430/907/542/793993/000/000
دارا بودن گواهى نامه  
صالحيت بهره بردارى 

و نگهدارى از تاسيسات 
آب پايه چهار (4) رسته 

تامين، انتقال و توزيع 
يا رسته چاه هاى آب 

شرب صادره از شركت 
مهندسى آب و فاضالب 

كشور
و دارا بودن 

گواهى نامه تاييد 
صالحيت و رتبه بندى 
شركت هاى خدماتى، 

پشتيبانى و فنى مهندسى 
رتبه هفت (7) رشته 

تعمير و نگهدارى صادره 
از وزارت تعاون،كار و 

رفاه اجتماعى

 1. واريز نقدى

 به حساب جاري

 شماره100050005بانكى

پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد

2 . ضمانتنامه بانكى

  3 . اوراق مشاركت

4 . چك تضمين شده بانك

2

 ، مراقبت   ، راهبرى  عمليات  انجام 
نگهدارى و بهره بردارى و تعميرات كليه 
، مكانيكى و ساختمانى  برقى  تجهيزات 
كليه  و  شرب  آب  هاى  چاه  تأسيسات 
منصوب  كلرزنى  تأسيسات  و  تجهيزات 
در چاههاى اداره بهره بردارى تأسيسات 
تأسيسات  بردارى  بهره  امور   ، دانشجو 

محدوده يك

2432/036/138/9411/027/000/000

3

 ، مراقبت   ، راهبرى  عمليات  انجام 
نگهدارى و بهره بردارى و تعميرات كليه 
تجهيزات و تأسيسات برقى ، مكانيكى و 
و  شرب  آب  هاى  چاه  ساختمانى 
تجهيزات و تأسيسات كلرزنى منصوب در 
بين  و  مهرگان   ،  k ، مخازن زون  چاهها 
راهى شبكه اداره بهره بردارى تأسيسات 
تأسيسات  بردارى  بهره  امور  خيرآباد، 

محدوده يك

2438/060/950/2751/103/000/000

١.︑︀ر و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ١٣٩٩/٢/١۴ از ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی 
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ در ︀ و ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︫︣

 ،︪︡﹞ ︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٢/٢٨ ︋﹥ آدرس︀︎ : و ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ـ︡ه ﹩︋︀︧ـ﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت ا︨ـ﹠︀د ارز︑ ﹏﹞ و ٢.︑︀ر
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ ︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب﹫︠

٣.﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹋﹥ ︎︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ﹨﹛ در︀﹁️ و ︎︦ از ارز︀︋﹩ ، ︎﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ 
﹋﹥ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم را ا︠︢ ﹡﹞︀﹠︡ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

۴.﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
︤﹨.۵﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ٩٨٠٣٣٣٠٢

︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

/ع
۹۹
۰۰
۵۴
۸

((﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ))
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