
 

»رمضان« بهترین فرصت برای نهادینه سازی مواسات
 معارف   از جمله توصیه هایی که در ماه رمضان حجت االسالم پیروزمند در گفت وگو با قدس تبیین کرد

بر آن تأکید شده است، انفاق و کمک به مستمندان 
اســت؛ و آن گونه که رهبر معظم انقالب در بیانات 
تلویزیونی خود به مناســبت نیمه شعبان فرمودند، 

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا موجب تشدید 
فشــار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه شده است، 
مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان از 

 ............ صفحه 5اهمیت بیشتری برخوردار است...
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وزیر بهداشت: بیل گیتس: چامسکی: 

: j امام علی
صبر ضامن 

پيروزى است. 
چهل حدیث 
حدیث 7315
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بهترین تاریخ کنکور را به دور از 
غوغاساالری اعالم می کنیم

واکسن کرونا زودتر از ۹ ماه آینده 
آماده نمی شود

ادامه تحریم ها در دوران کرونا 
سادیسم محض است

 ............ صفحه 2

 تعلل ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت و رکود فصلی عامل التهاب بازار ماشین شده است 

3 دلیل برای ترمز بریدن قیمت خودرو

سخنگوی دولت:

بازگشایی 
حرم ها 
نیازمند 

پروتکل 
جدید است

 اقتصاد  اقتصاد کشــور به خاطر درگیری با ویروس کرونا در کما به ســر می برد و بازار 
خودرو هم با رکود فصلی هر ســاله در فروردین و اردیبهشت و کاهش تقاضا سوت و کور 
است، اما تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمت های جدید خودرو سبب شده فروشندگان با 
قیمت های سرسام آور  و قابل تأمل مشتریان را غافلگیر کنند.اینکه چرا رشد قیمت چشمگیر 
در بازار خودرو رخ داده می تواند با مسائلی مانند افزایش قیمت دالر، ترس مردم از کاهش 
قدرت خرید، معامالت کاغذی و مانور دالالن، کاهش عرضه خودرو به بازار و سرانجام خروج 

 ............ صفحه 6دو مدل تقریباً ارزان قیمت خودرو از خط تولید مرتبط باشد...

 چرا سریال »سرباز« 
 جذاب از آب 

در نیامده است؟

 برای 
مخاطب خاص!

از ۲۰ اردیبهشت 
انجام می شود

  گشایش 
نماد پدیده 

»گشان« 
 ............ صفحه 2 ............ صفحه12

 مردم از عدم تعویق 
 سه ماهه اقساط وام های 
قرض الحسنه گالیه دارند

اجرای سلیقه ای 
یک بخش نامه 
توسط بانک ها

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

info@qudsonline.ir

گفت و گوی  روز

 گفت وگو با جمال یزدانی، پژوهشگر 
و دانش آموخته فرهنگ و ارتباطات 

بی توجهی صدا و سیما به تجربه های 
درآمدزایی رسانه های جهان

 ............ صفحه 4
صفحه 1  1399/02/14

شـركت شبكه بازار رضوى(سهامى خاص) در نظر دارد مديريت فنى، اجرايى و كارگزارى خريد 
و فروش فيزيكى و اينترنتى در سـامانه آهو 24 (فروشگاه مجازى و فيزيكى) را تحت نظارت كامل خود در 
سـطح شهر تهران براى مدت يك سال شمسـى، با رعايت موازين و آئين نامه هاى سازمان اقتصادى آستان 
قدس رضوى و مطابق پيوسـت هاى تعيين شده به اشـخاص حقيقى يا حقوقى داراى صالحيت در اين زمينه 

واگذار نمايد.
لذا از اشـخاص ذيصالح دعوت مى گردد پس از واريز مبلغ 1000,000 ريال به حساب شماره 7781818170 
بانك ملت شعبه شريعتى مشهد به نام شركت شبكه بازار رضوى جهت دريافت پاكات پيشنهاد قيمت و پيوست ها، 
به دفتر اين شركت واقع در مشهد، خيابان صاحب الزمان، نبش 25 ساختمان مهر فاطمى، طبقه اول واحد 103 
مراجعه و يا با شماره تماس 31078 داخلى 116 تماس حاصل فرمايند. زمان ارسال پيشنهادات قيمت در پاكات 
دربسـته به آدرس فوق الذكر حداكثر 7 روز از تاريخ انتشار آگهى است. بديهى است از بررسى پيشنهادات 

مخدوش و خط خورده امتناع مى گردد و مناقصه گذار در رد يا پذيرش كليه پيشنهادات مختار است.
تضمين شركت در مناقصه، ضمانت نامه بانكى به مبلغ يك ميليارد ريال مى باشد. 

/ع
۹۹
۰۰
۶۲
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه وا﹎︢اری ﹝︣︡️ ﹁﹠﹩، ا︗︣ا﹩ و ﹋︀ر﹎︤اری ︣︠︡ و ﹁︣وش در 
(﹩﹊︤﹫﹁ ︣و︫﹍︀ه ﹝︖︀زی و﹁) آ﹨﹢٢۴ ﹤﹡︀﹞︀︨

︀زار ر︲﹢ی  ︋﹤﹊︊  ︫️﹋︫︣

/ع
۹۹
۰۰
۶۲
۴

 ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹋آ
︫ـ︣﹋️ ﹁︣آورد﹨ـ︀ی ︾︢اـ﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ا﹇ـ﹑م ذ﹏ را از ︵︣ـ﹅ ︋︣﹎ـ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 

︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
١-﹇﹢︵﹩ ٨٠٠﹎︣﹝﹩ ︀︎︡ار ︋︀درب ︗️ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩         ۵٠٠/٠٠٠ ︻︡د
٢-﹇﹢︵﹩ ٣٨٠﹎︣﹝﹩ ︀︎︡ار ︗﹞ ️︭﹢﹐ت ﹋﹠︧︣وی                                      ٨۵٠/٠٠٠ ︻︡د
٣-﹇﹢︵﹩ ︎﹠︕ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣﹝﹩ ︗️ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩                                                             ١٨/٠٠٠  ︻︡د

۴-﹇﹢︵﹩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ٢۵٠︨﹩ ︨﹩ ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آ︋﹞﹫﹢ه                                                                      ٢/۵٠٠/٠٠٠︻︡د
۵-﹜﹀︀ف آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︗️ ︨︦ ︑﹊﹠﹀︣ه                                                                                                   ١٠٠٠﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م

۶- ﹜﹀︀ف آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︀︎︡ار ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آ︋﹞﹫﹢ه ︎︀﹋︐﹩(دوی ︎﹉)                                                ٨/٧٠٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
﹜ـ︢ا ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪ـ﹢د ︎﹫︪ـ﹠︀دات ︠﹢د را ︡ا﹋︓ـ︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٩/٢/٢١︋﹥ آدرس :﹝︪ـ︡ ︮﹠︡وق ︎︧ـ︐﹩١٩۴-٩١٧٣۵ ار︨ـ︀ل 

.︡﹠︀﹝﹡
ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات ٩٩/٢/٢۴ ﹝﹫︊︀︫︡ ︲﹞﹠︀ ︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ︀︮︉ ا︠︐﹫︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.

﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ︫﹞︀ره:۶٠۵٢۶٣۶٨۶٧﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ 
﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ار︨ـ︀ل ﹎︣دد.  ︎︀ ﹁︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ر︲﹢ی  وار︤ و ﹨﹞︣اه︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ـ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶۵٧۶٣۶٢و٣۶۵٧۶٣۶۴ -٠۵١︑﹞︀س  ︫︀ ﹫︪ـ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︗️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

موسسه عمران و توسعه رضوى وابسته به آستان قدس رضوى در نظر دارد امالك مشروحه ذيل با كاربرى مسكونى در خراسان 
جنوبى شهرستان فردوس را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد.

مساحت (مترمربع)كاربرىرديف
قيمت پايه مزايده هر قطعه 

آدرسشرايط فروش(ريال)

نقدى286/741/200/000/000مسكونى1
فردوس خيابان رضوى – رضوى 12 قطعه ششم سمت چپ  باقيمانده از 

پالك 3461 فرعى از 13262 داراى اجاره نامه اوقاف

نقدى3942/000/000/000مسكونى2
فردوس خيابان امامت بين امامت 2 و 4                                                                                                                          

باقيمانده از پالك ثبتى 3472 داراى سند ملكى

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاى مربوطه و تحويل پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهى حداكثر ظرف مدت 10 روز به 
نشانى دفترمركزى موسسه واقع در مشهد به نشانى تقاطع بلوار سجاد و خيام -نبش بلوار شهيد دستغيب- موسسه عمران و توسعه رضوى مراجعه و 

بعد از تكميل فرم هاى مربوطه و پلمپ پاكت ها مدارك را تحويل دبيرخانه موسسه نمايند. تلفن تماس دفتر مشهد: 05137687063داخلى1025
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

فراخوان مناقصه( نوبت اول) 
انجام خدمات تخصصى 
واحدهاى تابعه دانشگاه 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۰
۶۴
۲

صفحه 1  1399/02/14

شـركت شبكه بازار رضوى(سهامى خاص) در نظر دارد مديريت فنى، اجرايى و كارگزارى خريد 
و فروش فيزيكى و اينترنتى در سـامانه آهو 24 (فروشگاه مجازى و فيزيكى) را تحت نظارت كامل خود در 
سـطح شهر تهران براى مدت يك سال شمسـى، با رعايت موازين و آئين نامه هاى سازمان اقتصادى آستان 
قدس رضوى و مطابق پيوسـت هاى تعيين شده به اشـخاص حقيقى يا حقوقى داراى صالحيت در اين زمينه 

واگذار نمايد.
لذا از اشـخاص ذيصالح دعوت مى گردد پس از واريز مبلغ 1000,000 ريال به حساب شماره 7781818170 
بانك ملت شعبه شريعتى مشهد به نام شركت شبكه بازار رضوى جهت دريافت پاكات پيشنهاد قيمت و پيوست ها، 
به دفتر اين شركت واقع در مشهد، خيابان صاحب الزمان، نبش 25 ساختمان مهر فاطمى، طبقه اول واحد 103 
مراجعه و يا با شماره تماس 31078 داخلى 116 تماس حاصل فرمايند. زمان ارسال پيشنهادات قيمت در پاكات 
دربسـته به آدرس فوق الذكر حداكثر 7 روز از تاريخ انتشار آگهى است. بديهى است از بررسى پيشنهادات 

مخدوش و خط خورده امتناع مى گردد و مناقصه گذار در رد يا پذيرش كليه پيشنهادات مختار است.
تضمين شركت در مناقصه، ضمانت نامه بانكى به مبلغ يك ميليارد ريال مى باشد. 

/ع
۹۹
۰۰
۶۲
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه وا﹎︢اری ﹝︣︡️ ﹁﹠﹩، ا︗︣ا﹩ و ﹋︀ر﹎︤اری ︣︠︡ و ﹁︣وش در 
(﹩﹊︤﹫﹁ ︣و︫﹍︀ه ﹝︖︀زی و﹁) آ﹨﹢٢۴ ﹤﹡︀﹞︀︨

︀زار ر︲﹢ی  ︋﹤﹊︊  ︫️﹋︫︣

/ع
۹۹
۰۰
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۴

 ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹋آ
︫ـ︣﹋️ ﹁︣آورد﹨ـ︀ی ︾︢اـ﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ا﹇ـ﹑م ذ﹏ را از ︵︣ـ﹅ ︋︣﹎ـ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 

︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
١-﹇﹢︵﹩ ٨٠٠﹎︣﹝﹩ ︀︎︡ار ︋︀درب ︗️ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩         ۵٠٠/٠٠٠ ︻︡د
٢-﹇﹢︵﹩ ٣٨٠﹎︣﹝﹩ ︀︎︡ار ︗﹞ ️︭﹢﹐ت ﹋﹠︧︣وی                                      ٨۵٠/٠٠٠ ︻︡د
٣-﹇﹢︵﹩ ︎﹠︕ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣﹝﹩ ︗️ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩                                                             ١٨/٠٠٠  ︻︡د

۴-﹇﹢︵﹩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ٢۵٠︨﹩ ︨﹩ ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آ︋﹞﹫﹢ه                                                                      ٢/۵٠٠/٠٠٠︻︡د
۵-﹜﹀︀ف آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︗️ ︨︦ ︑﹊﹠﹀︣ه                                                                                                   ١٠٠٠﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م

۶- ﹜﹀︀ف آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︀︎︡ار ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آ︋﹞﹫﹢ه ︎︀﹋︐﹩(دوی ︎﹉)                                                ٨/٧٠٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
﹜ـ︢ا ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪ـ﹢د ︎﹫︪ـ﹠︀دات ︠﹢د را ︡ا﹋︓ـ︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٩/٢/٢١︋﹥ آدرس :﹝︪ـ︡ ︮﹠︡وق ︎︧ـ︐﹩١٩۴-٩١٧٣۵ ار︨ـ︀ل 

.︡﹠︀﹝﹡
ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات ٩٩/٢/٢۴ ﹝﹫︊︀︫︡ ︲﹞﹠︀ ︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ︀︮︉ ا︠︐﹫︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.

﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ︫﹞︀ره:۶٠۵٢۶٣۶٨۶٧﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ 
﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ار︨ـ︀ل ﹎︣دد.  ︎︀ ﹁︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ر︲﹢ی  وار︤ و ﹨﹞︣اه︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ـ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶۵٧۶٣۶٢و٣۶۵٧۶٣۶۴ -٠۵١︑﹞︀س  ︫︀ ﹫︪ـ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︗️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

موسسه عمران و توسعه رضوى وابسته به آستان قدس رضوى در نظر دارد امالك مشروحه ذيل با كاربرى مسكونى در خراسان 
جنوبى شهرستان فردوس را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد.

مساحت (مترمربع)كاربرىرديف
قيمت پايه مزايده هر قطعه 

آدرسشرايط فروش(ريال)

نقدى286/741/200/000/000مسكونى1
فردوس خيابان رضوى – رضوى 12 قطعه ششم سمت چپ  باقيمانده از 

پالك 3461 فرعى از 13262 داراى اجاره نامه اوقاف

نقدى3942/000/000/000مسكونى2
فردوس خيابان امامت بين امامت 2 و 4                                                                                                                          

باقيمانده از پالك ثبتى 3472 داراى سند ملكى

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاى مربوطه و تحويل پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهى حداكثر ظرف مدت 10 روز به 
نشانى دفترمركزى موسسه واقع در مشهد به نشانى تقاطع بلوار سجاد و خيام -نبش بلوار شهيد دستغيب- موسسه عمران و توسعه رضوى مراجعه و 

بعد از تكميل فرم هاى مربوطه و پلمپ پاكت ها مدارك را تحويل دبيرخانه موسسه نمايند. تلفن تماس دفتر مشهد: 05137687063داخلى1025

/ع
۹۹
۰۰
۶۴
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

فراخوان مناقصه( نوبت اول) 
انجام خدمات تخصصى 
واحدهاى تابعه دانشگاه 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در
,ع
۹۹
۰۰
۶۴
۲

صفحه 1  1399/02/14

شـركت شبكه بازار رضوى(سهامى خاص) در نظر دارد مديريت فنى، اجرايى و كارگزارى خريد 
و فروش فيزيكى و اينترنتى در سـامانه آهو 24 (فروشگاه مجازى و فيزيكى) را تحت نظارت كامل خود در 
سـطح شهر تهران براى مدت يك سال شمسـى، با رعايت موازين و آئين نامه هاى سازمان اقتصادى آستان 
قدس رضوى و مطابق پيوسـت هاى تعيين شده به اشـخاص حقيقى يا حقوقى داراى صالحيت در اين زمينه 

واگذار نمايد.
لذا از اشـخاص ذيصالح دعوت مى گردد پس از واريز مبلغ 1000,000 ريال به حساب شماره 7781818170 
بانك ملت شعبه شريعتى مشهد به نام شركت شبكه بازار رضوى جهت دريافت پاكات پيشنهاد قيمت و پيوست ها، 
به دفتر اين شركت واقع در مشهد، خيابان صاحب الزمان، نبش 25 ساختمان مهر فاطمى، طبقه اول واحد 103 
مراجعه و يا با شماره تماس 31078 داخلى 116 تماس حاصل فرمايند. زمان ارسال پيشنهادات قيمت در پاكات 
دربسـته به آدرس فوق الذكر حداكثر 7 روز از تاريخ انتشار آگهى است. بديهى است از بررسى پيشنهادات 

مخدوش و خط خورده امتناع مى گردد و مناقصه گذار در رد يا پذيرش كليه پيشنهادات مختار است.
تضمين شركت در مناقصه، ضمانت نامه بانكى به مبلغ يك ميليارد ريال مى باشد. 

/ع
۹۹
۰۰
۶۲
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه وا﹎︢اری ﹝︣︡️ ﹁﹠﹩، ا︗︣ا﹩ و ﹋︀ر﹎︤اری ︣︠︡ و ﹁︣وش در 
(﹩﹊︤﹫﹁ ︣و︫﹍︀ه ﹝︖︀زی و﹁) آ﹨﹢٢۴ ﹤﹡︀﹞︀︨

︀زار ر︲﹢ی  ︋﹤﹊︊  ︫️﹋︫︣

/ع
۹۹
۰۰
۶۲
۴

 ︡︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹋آ
︫ـ︣﹋️ ﹁︣آورد﹨ـ︀ی ︾︢اـ﹩ ر︲﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ا﹇ـ﹑م ذ﹏ را از ︵︣ـ﹅ ︋︣﹎ـ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 

︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
١-﹇﹢︵﹩ ٨٠٠﹎︣﹝﹩ ︀︎︡ار ︋︀درب ︗️ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩         ۵٠٠/٠٠٠ ︻︡د
٢-﹇﹢︵﹩ ٣٨٠﹎︣﹝﹩ ︀︎︡ار ︗﹞ ️︭﹢﹐ت ﹋﹠︧︣وی                                      ٨۵٠/٠٠٠ ︻︡د
٣-﹇﹢︵﹩ ︎﹠︕ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣﹝﹩ ︗️ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩                                                             ١٨/٠٠٠  ︻︡د

۴-﹇﹢︵﹩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ٢۵٠︨﹩ ︨﹩ ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آ︋﹞﹫﹢ه                                                                      ٢/۵٠٠/٠٠٠︻︡د
۵-﹜﹀︀ف آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︗️ ︨︦ ︑﹊﹠﹀︣ه                                                                                                   ١٠٠٠﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م

۶- ﹜﹀︀ف آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︀︎︡ار ︗️ ︑﹢﹜﹫︡ آ︋﹞﹫﹢ه ︎︀﹋︐﹩(دوی ︎﹉)                                                ٨/٧٠٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م
﹜ـ︢ا ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪ـ﹢د ︎﹫︪ـ﹠︀دات ︠﹢د را ︡ا﹋︓ـ︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٩/٢/٢١︋﹥ آدرس :﹝︪ـ︡ ︮﹠︡وق ︎︧ـ︐﹩١٩۴-٩١٧٣۵ ار︨ـ︀ل 

.︡﹠︀﹝﹡
ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات ٩٩/٢/٢۴ ﹝﹫︊︀︫︡ ︲﹞﹠︀ ︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ︀︮︉ ا︠︐﹫︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.

﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ︫﹞︀ره:۶٠۵٢۶٣۶٨۶٧﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ 
﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ار︨ـ︀ل ﹎︣دد.  ︎︀ ﹁︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ر︲﹢ی  وار︤ و ﹨﹞︣اه︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ـ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶۵٧۶٣۶٢و٣۶۵٧۶٣۶۴ -٠۵١︑﹞︀س  ︫︀ ﹫︪ـ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︗️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

موسسه عمران و توسعه رضوى وابسته به آستان قدس رضوى در نظر دارد امالك مشروحه ذيل با كاربرى مسكونى در خراسان 
جنوبى شهرستان فردوس را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد.

مساحت (مترمربع)كاربرىرديف
قيمت پايه مزايده هر قطعه 

آدرسشرايط فروش(ريال)

نقدى286/741/200/000/000مسكونى1
فردوس خيابان رضوى – رضوى 12 قطعه ششم سمت چپ  باقيمانده از 

پالك 3461 فرعى از 13262 داراى اجاره نامه اوقاف

نقدى3942/000/000/000مسكونى2
فردوس خيابان امامت بين امامت 2 و 4                                                                                                                          

باقيمانده از پالك ثبتى 3472 داراى سند ملكى

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاى مربوطه و تحويل پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهى حداكثر ظرف مدت 10 روز به 
نشانى دفترمركزى موسسه واقع در مشهد به نشانى تقاطع بلوار سجاد و خيام -نبش بلوار شهيد دستغيب- موسسه عمران و توسعه رضوى مراجعه و 

بعد از تكميل فرم هاى مربوطه و پلمپ پاكت ها مدارك را تحويل دبيرخانه موسسه نمايند. تلفن تماس دفتر مشهد: 05137687063داخلى1025

/ع
۹۹
۰۰
۶۴
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

فراخوان مناقصه( نوبت اول) 
انجام خدمات تخصصى 
واحدهاى تابعه دانشگاه 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۰
۶۴
۲
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تولیت آستان قدس رضوی در جمع کارگران کارخانه نساجی خسروی خراسان:  

عزت کشور در گرو خودباوری 
و استفاده از تولید ایرانی است



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

نیروهای مسلح ایران آماده انتقال تجربیات به کشورهای دوست هستند  سیاست: سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام های خود به وزرای دفاع و رؤسای ستاد کشورهای عراق، 
آذربایجان، افغانستان، پاکستان، عمان، قطر، کویت، سوریه و لبنان با اشاره موفقیت های جمهوری اسالمی ایران در مقابله با شیوع ویروس کرونا به نقش گسترده نیروهای مسلح ایران در عملیات مبارزه و مقابله با این 

ویروس خطرناک در کشورمان اشاره و خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران آماده تبادل و انتقال تجربیات حاصله به مقام های کشورهای دوست و برادر هستند. 

وزیر  ظریف،  محمدجواد  سیاست    
در  خود  کاربری  در حساب  خارجه  امور 
توییتر با اشاره به حجم فروش تسلیحات 
آمریکا  نوشت:  جهان  در  آمریکایی 
کشورهایی  صدر  در  که  مدت هاست 
است که بیشترین هزینه نظامی، فروش 
کننده تحریک  و  کننده  آغاز   سالح، 
 جنگ و سود جویی از درگیری ها در جهان 
است. وی افزود: جالب است 
که پمپئو که در حال گسیل 
سالح به جهان است، درباره 
 ،۱۹۷۹ سال  تا  که  ایران 
تسلیحات  بزرگ  مشتری 

آمریکا بود، نگران است.
پمپئو  مایک  است،  گفتنی 
وزیــر خارجه آمریکا بارها با 
قطعنامه ۲۲۳۱  به  اشــاره 
به  نسبت  امنیت،  شــورای 
تحریم های  زمــان  پایــان 
تسلیحاتی ایران هشدار داده 
بود. وی بدون اشاره به حجم 
آمریکایی  تسلیحات  فروش 
عربی حاشیه  به کشورهای 
خلیج فارس، این اتفاق را موجب آغاز یک 
رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه دانسته بود.

تکرار ادعاهای نخ نما شده»
در آخرین مورد به گزارش ســایت وزارت 
خارجــه آمریکا، »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا در مورد برجام مدعی شد: 
دونالد ترامپ، خیلی درست متوجه شد که 
توافق هسته ای با ایران یک فاجعه است و 
کشــور را از این توافق خارج کرد. یکی از 
دالیل بد بودن این توافق این بود که اکثر 
محدودیت های اصلی در نظر گرفته شده 
در این توافق دائمی نبودند و آن ها در حال 
تمام شدن هستند. نخستین محدودیت 
در برجام در مــاه اکتبر یعنی فقط چند 
ماه دیگر به پایان می رســد.وی گفت: ما 
هر آنچــه از ابزار دیپلماتیــک در اختیار 
داریــم را به کار خواهیــم گرفت تا مانع 

فروش تسلیحات توســط چین و روسیه 
به ایران شویم.پمپئو در ادامه گفت: تمامی 
ممنوعیت ها به پایان خواهند رسید و ایران 
می تواند همه سیســتم های تسلیحاتی را 
بخرد. رئیس جمهور ترامپ به روشنی بیان 
کرده است که ما می خواهیم اطمینان یابیم 
که ایران به سالح اتمی دست نخواهد یافت 
و تا جایی که بتوانیم مانع از دسترسی آن ها 

به تسلیحات خواهیم شد.

روایت نیویورک تایمز از حیله آمریکا»
هفته گذشته نیویورک تایمز در گزارشی 
اعــالم کرد وزارت خارجــه آمریکا تالش 
می کند با ارائه یک قطعنامه به شــورای 
امنیت، تحریم های تسلیحاتی ایران را که 
طبق برجام و قطعنامــه ۲۲۳۱، ۲۷ مهر 
به پایان می رســد، برای مدت نامحدودی 
تمدید کنــد. نیویورک تایمــز در ادامه 
مدعی شد: آمریکا در صورتی که نتواند از 
طریق شورای امنیت مانع برداشته شدن 
تحریم های تسلیحاتی شود، می خواهد با 
ارائه یک دلیل حقوقی به برجام بازگشته 
تا از فرایند ماشــه یا همان اســنپ پک 
برای بازگرداندن همه تحریم های سازمان 
ملل متحد علیه کشــورمان استفاده کند. 
»جوزپ بورل« هماهنگ کننده سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته اعالم 

کرد آمریکا با خارج شــدن از برجام، دیگر 
عضوی از توافق هسته ای با ایران نیست و 

نمی تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند.
با این حال ســناتور وارن که از نامزدهای 
حــزب دموکرات برای انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۰ آمریکا بــود، چند روز 
پیش در پیامی توییتری نوشت: ممنوعیت 
بین المللی خرید و فروش تســلیحات با 
ایران در مــاه اکتبر )مهر مــاه( به پایان 
می رســد. دولت ترامپ برای تمدید این 
تحریم می خواهد ناگهان اســتدالل کند 
که ایاالت متحده از طرف های همان توافق 
)هســته ای( ایران اســت که از آن خارج 
شــد. این بی معنی است. پمپئو بر اساس 
تفسیر خودســاخته ادعا کرد: آمریکا یک 
حــق انکارناپذیر در شــورای امنیت دارد 
تا این محدودیت هــا را نگه دارد و رئیس 
جمهور ترامپ روشن ساخته است که ما 
قصد داریم مطمئن شــویم ایران هرگز به 
سالح اتمی دست نخواهد یافت. وی تأکید 
کرد: ما قصد داریم تا از دسترسی آن ها به 
سیستم های تسلیحاتی تا حدی که امکان 

دارد، مانع شویم.

سکوت رئیس دوره ای شورای امنیت »
به نفع آمریکا

البتــه رئیــس دوره ای شــورای امنیت 

ســازمان ملل متحــد گفــت: تاکنون 
برنامه ای برای برگزاری نشست این شورا 
درباره تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران 
با نام قطعنامــه ۲۲۳۱ در ماه مه وجود 

ندارد. 
اسون اورگنسون در نشست خبری خود که 
برای تشریح برنامه های شورای امنیت در 
ماه مه به صورت مجازی برگزار شد، افزود: 
تا کنون درخواســتی برای تشکیل جلسه 
درباره ایران داده نشده، اما این امکان وجود 
دارد که هر عضو شورای امنیت در هر زمانی 
درخواست نشست اضافی داشته باشد. وی 
در پاســخ به این پرســش که آیا آمریکا 
چنین حقی را برای اســتفاده از قطعنامه 
۲۲۳۱ به منظور استفاده از مکانیسم ماشه 
و بازگرداندن قطعنامه های پیشین شورای 
امنیت علیه ایران دارد، گفت: در این لحظه 
تمایل ندارم وارد این محدوده قانونی شوم؛ 
چرا که حقوقدان ها در حال بررســی این 
موضوع هســتند. نماینده دائم استونی در 
سازمان ملل متحد که ریاست این شورا را 
در این ماه برعهــده دارد، ادامه داد: اما ما 
در تماس نزدیک با همتایان خود از جمله 
آمریکا هستیم. تاکنون طرحی ارائه نشده 
اســت، هرچند که از مقاله نیویورک تایمز 
در این زمینه آگاهیم. اورگنســون اضافه 
کرد: مطمئن هستم که سه کشور اروپایی، 
آمریــکا و همه همتایانم در این مذاکرات، 
در تماس بسیار نزدیک هستند و ما تالش 
می کنیم تا بهترین نتیجه را بدست آوریم. 
وی درباره موضع اســتونی درباره تمدید 
ممنوعیت تســلیحاتی یا اتمــام آن هم 
گفت: نمی خواهم پیش از اتمام مذاکرات، 
جزئیات موضع استونی را مطرح کنم، اما 
استونی به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا، 
به طور قدرتمندی از تداوم برجام حمایت 
می کند. نماینده دائم استونی در سازمان 
ملل متحد افزود: اینکــه ایران چگونه به 
برجام ادامه دهد و اینکــه برجام چگونه 
تداوم داشته باشد، موضوع جدی است که 

روی آن کار می شود.

پاسخ ظریف به ادعاهای یانکی ها

آمریکا با بیشترین هزینه  نظامی، نگران ایران است!

به همه توطئه گران، دزدان بیت المال، اختالسگران، جاسوسان موساد و سیا، مزدوران س
ســعودی و.... می گم مصاحبه اردشــیر زاهدی، داماد شاه را با بی بی سی بخوانند و بعد 

خواهش می کنم به اندازه زاهدی شرف داشته باشند. 09380002461 
با سالم و احترام؛ باوجود دستور دولت مبنی بر افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد س

کشاورزی، خوشبختانه اعمال این بخشنامه برای دستمزد نیرو های رسمی و پیمانی این 
وزارت موجب افزایش حقوق، اما متأسفانه برای کارکنان قراردادی دلیل کاهش دستمزد 
شده و این موضوع بسیار عجیب است؛ بنابراین از آن مرجع محترم تقاضای رسیدگی 

مشکل را داریم. با تشکر. 09110002649
ما امروز برای زدن ســرم ضروری برای خانم باردار بــه درمانگاه رفتیم؛ پس از س

پایان کارمان به ما گفتند اینجا مرکز کرونایی هاست! نباید یک تابلویی بزنن؟ لطفاً 
رسیدگی کنید. 09330001384 

از تمامی ارکان تصمیم گیر در نظام مقدس و محبوب جمهوری اسالمی عاجزانه س
تقاضا دارم با هر سیاست، تدبیر و نرمشی که می توانند، موجبات کاهش تحریم ها و 
فشارهای بین المللی را فراهم بیاورند تا با تقویت اوضاع اقتصادی و ارزش پول ملی از 

فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه ایران کاسته شود. 09350007101
این روزها همزمان با یورش رســانه های برانداز علیه نهادهای زیر نظر رهبری، س

غرب گرایان  پرمدعا همنوا شدند و کم وبیش همان کلمات را طبق سنت 4۰ سال 
گذشته تکرار می کنند! مردم این همه خدمات را از نهادهای یاد شده در طول این4۱ 
سال، فراموش نکرده و نمی کنند، اما علت این همه مغلطه بازی دولت برای چیست؟ 
نخست، دروغ بودن تمام کمک ها و ارفاق های مالیاتی دولت درحالی که خود ملت 
به داد خود رســیدند و از حق اجاره هایشان گذشــتند و دوم، کسی از سرنوشت 
میلیاردها دالر گمشده در دولت سؤال نکند و سوم، کسی از سرنوشت میلیاردها دالر 
کمک های کشورهای دوست برای مبارزه با کرونا به دولت چیزی نپرسد. درحالی که 
تمام ملت و نهادهای تحت امر رهبری از جیب خودشــان مشغول خرید ماسک و 
مایع ضدعفونی برای عرضه رایگان هستند و دولت فقط دستور می دهد. گروسی. 

09360006158

چامسکی: 

ادامه تحریم ها در دوران کرونا، سادیسم محض است©
ایرنا: چامسکی کارزار فشار حداکثری کاخ 
سفید و افزایش تحریم ها علیه مردم ایران 
در اوج بحران ویروس کرونا را به شدت مورد 
انتقاد قرار داد. وی تصریح کرد: تحریم ها از 
اساس نامشروع هستند و ادامه دادن به آن ها 
در دوره همه گیری بیماری، سادیسم محض 
است. چامســکی این سخن را در پاسخ به 
پرسش ایرنا بیان کرد که نظر وی را درباره وضع تحریم های بیشتر علیه مردم ایران 
همزمان با گسترش ویروس کرونا جویا شده بود. این نظریه پرداز و زبان شناس به 
تازگی درباره سیاست های کاخ سفید گفته بود: »بالی کرونا وحشتناک است، اما قرار 
 گرفتن هدایت امور آمریکا و مسائل سیاسی به دست فردی چون ترامپ، مصیبت بارتر

اســت«. وی در مصاحبه ای به سرکو هوروات )Srećko Horvat(، اندیشمند و فعال 
اهل کرواسی گفته بود: یکی از تکان دهنده ترین و خشن ترین جنبه های آن، استفاده 
از تحریم ها برای به حداکثر رساندن درد به شکلی کامالً آگاهانه است.  مشکالت در 
ایران با فشــار تحریم های فزاینده، بدتر شده است؛ تحریم هایی که آگاهانه به نوعی 
تنظیم شده اند تا علناً رنج آن را بیشتر کنند و این کشور اکنون به شدت از آن در 

رنج است. 

 سازوکار جدید 230 اصول گرای مجلس یازدهم ©
برای انتخاب رئیس پارلمان

باشگاه خبرنگاران: ولی اسماعیلی، سخنگوی فراکسیون اصول گرایان در مجلس 
هشــتم و منتخب مردم گرمی در مجلس یازدهم، گفت: نخســتین جلسه شورای 
موقت نیروهای انقالب در مجلس یازدهم ۱۷ اردیبهشــت برگزار می شود؛ هدف از 
تشکیل این جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی فراکسیون برای تشکیل فراکسیون 
اکثریت )جبهه نیروهای انقالب( در مجلس یازدهم است. او ادامه داد: پس از تشکیل 
رسمی فراکسیون با دعوت از تمام اعضا که پیش بینی می شود بیش از ۲۳۰ منتخب 
حضور داشته باشند، نخستین مجمع عمومی فراکسیون تشکیل خواهد شد. منتخب 
مردم گرمی مغان گفت: در ادامه روند تشکیل فراکسیون قرار است در صورت عدم 
تفاهم نامزدهای مطرح برای ریاســت مجلس، کاندیداهــای احتمالی با حضور در 
مجمع عمومی و ســخنرانی، مورد رأی گیری قرار  گیرند. اسماعیلی اظهار کرد: به 
عبارتی رقابت برای ریاست مجلس داخل فراکسیون خواهد بود و هر منتخبی که در 
فراکسیون رأی الزم را نیاورد، برابر تعهدی که به شورای مرکزی خواهد سپرد، حق 
شــرکت در صحن علنی برای ریاست مجلس را نخواهد داشت. این روند برای تمام 

اعضای هیئت رئیسه در فراکسیون طی خواهد شد.

 گشایش نماد پدیده »گشان « از 20 اردیبهشت ©
قدس:معامالت سهام شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز )گشان( از شنبه ۲۰ 
اردیبهشــت ماه آغاز می شود. بر این اساس با توجه به مالحظات فنی، نماد پدیده 
در بازار معامالت فرابورس به گشان تغییر یافت و معامالت نماد پیرو اطالعیه ناظر 

فرابورس ایران از روز شنبه۲۰ اردیبهشت ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مطرح شد

ضرورت پرداخت بهنگام ©
حقوق کارکنان و بازنشستگان

سیاست: جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور 
و با حضور رؤســای قوای مقننه و قضائیه و 
دیگر اعضا برگزار شــد. در این جلسه معاون 
رئیس جمهــور و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه گزارشــی از اقدام های این ســازمان 
در جهت تحقق قانون بودجه ســال ۹۹ کل 
کشور مصوب مجلس شــورای اسالمی ارائه 
کرد. محمد باقر نوبخــت در این گزارش، با 
توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی 
از شــیوع ویــروس کرونا و ضــرورت انجام 
اقدام های الزم بــرای مدیریت تبعات و آثار 
آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه 
صرفه جویی در هزینه ها و همچنین مدیریت 
مصرف منابع ارائه کرد. حجت االسالم حسن 
روحانــی، رئیس جمهور در این جلســه بر 
ضرورت پرداخت بهنگام حقوق و مستمری 
کارکنان و بازنشســتگان و همچنین توجه 
به الزام های ســال کنونی در زمینه جهش 
تولید و تحــرک اقتصادی و مدیریت بودجه 
سال ۹۹ در این چارچوب، تأکید کرد. در این 
جلسه اعضای شورا خواستار صرفه جویی در 
هزینه های بودجــه و تداوم تخصیص منابع 
برای پرداخت هزینه های حقوق و همچنین 
یارانه های حمایتی و معیشتی به خانوارهای 
دارای شرایط شدند. تأکید بر ضرورت استمرار 
اجرای طرح های اشتغال زا و عمرانی در کشور 
از دیگر محورهای مورد تأیید اعضای شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه بود.

نگرانی ستاد حقوق بشر ©
درباره شرایط دانشمند ایرانی 

در زندان آمریکا

سیاســت: علی باقری کنی درباره  آخرین 
وضعیت دکتر عسگری، گفت: ما نسبت به 
ســالمتی همه  ایرانیان دربند در زندان های 
امریکا نگرانیم؛ فقط آزادی هرچه ســریع تر 
دکتر عسگری است که می تواند به نگرانی ها 
درباره  ســالمتی این اســتاد دانشگاه پایان 
دهد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی ستاد 
حقوق بشر، نشریه انگلیسی »گاردین« روز 
چهارشنبه از ابتالی دکتر سیروس عسگری، 
دانشمند ایرانی دربند دولت ایاالت متحده 
به ویــروس کرونا خبر داد. به نوشــته  این 
نشریه، مسئوالن بازداشتگاه به عمد ماسک 
و مواد ضد عفونی کننده در اختیار زندانیان 
قرار نمی دهند تــا بیماری کووید ۱۹ آن ها 
را از پای درآورد. این بازداشــتگاه همچنین 
مخالفت کرده که عسگری ماسک محافظتی 
به صورت بزند و با وجود ســابقه مشکالت 
حاد تنفسی، اجازه تهیه ماسک را نیز به وی 

نمی دهد.

 محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام در صفحه شــخصی خود در 
فضــای مجازی با اشــاره به ادعا هــای اخیر 
آمریکا، نوشــت: »پرتاب ماهواره نور برخالف 
قطعنامه های ســازمان ملل از جمله قطعنامه 
 شــماره ۲۲۳۱ نیست. شکایت آمریکا از ایران

بی اساس و تیرانداختن در تاریکی است«.

 اســتاندار تهران درباره برخــورد با فعالیت 
مشاغل پرریسک مانند رستوران ها و همچنین 
برگزاری تجمعات مذهبــی گفت: اگر بدانیم 
کدام رستوران ها برخالف مصوبات ستاد ملی 
کرونا بازگشایی کرده و فعالیت می کنند، قطعاً 
با آن ها برخورد می کنیم. مصوبات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا حکم مصوبات شورای امنیت ملی 
را دارد و همه ملزم به رعایت آن هســتند. از 
دو شب گذشته نیز برگزاری مراسم در مسجد 
ارگ متوقف شــده اســت و بزرگوارانی که در 
مسجد ارگ مراســم را برگزار می کردند، این 

مراسم را متوقف کرده اند.

 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی 
بازگشــت آمریکا به برجام در جلسه این هفته 
این کمیسیون خبر داد. حجت االسالم مجتبی 
ذوالنوری در گفت وگو با تسنیم با تأکید براینکه 
یکی از گزینه های ایران در برابر بدعهدی های 
طرف غربی برجام خروج از »ان پی تی« است، 
اظهار داشت:ایران هیچ گاه مشتاق نبوده که از 
ان پی تی خارج شــود، مگر اینکه ناچار شود.

صدای مردم   

 اذعان وال استریت ژورنال ©
به موفقیت فناورانه ایران در پرتاب ماهواره

فارس: وال اســتریت ژورنال در گزارشی با اشاره به سخنان کارشناسان مختلف این 
کشور درباره پرتاب نخســتین ماهواره نظامی ایران به فضا نوشت که پرتاب ماهواره 
به فضا یک برنامه بســیار پیچیده با فناوری بســیار پیچیده اســت و در صورتی که 
ایران بخواهد می تواند از آن فراتر رود. این روزنامه آمریکایی در مقاله خود نوشت که 
مقام ها و کارشناسان آمریکایی معتقدند که پرتاب این ماهواره نقطه عطفی در سیستم 
سوخت موشک ماهواره بر را نشــان می دهد. وال استریت ژورنال در ادامه مقاله خود 
تالش کرد تا برنامه صلح آمیز فضایی ایران را تهدیدی برای اروپا و آمریکا جلوه دهد و 
مدعی شد: »پرتاب این ماهواره چیزهای بیشتری را آشکار کرد که از همین فناوری 
می توان برای توسعه موشک هایی استفاده کرد که قابلیت رسیدن به اروپا و آمریکا را 
دارد«. وال استریت ژورنال در ادامه مقاله خود نوشت که کارشناسان کنترل تسلیحاتی 
معتقدند که ایران توســعه فناوری موشــکی پیچیده را متوقف نخواهد کرد و در گام 

بعدی به توسعه فناوری سوخت جامد برای موشک خواهد پرداخت.

کارگزاران علیه برادر بزرگ تر©
سیاست: روزنامــه اصالح طلب شرق در ســرمقاله خود با عنوان کارگزاران علیه 
بــرادر بزرگ تر درباره مواضع اخیِر کرباســچی در انتقاد از رئیس دولت اصالحات 
نوشته است: تغییر جدی در عرصه  سیاست، از طریق تغییِر نگرش در راهکارهای 
اقتصادی امکان پذیر اســت که ازقضا نیاز به تئــوری و چارچوب دارد. مگر نه این 
است که در ۱6 سال دولت داری اصالح طلبان در دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی، 
اقتصاد، براساس تئوری بازار آزاد اداره شده است. دولت های احمدی نژاد و روحانی 
تجلی اوج نابســامانی این دیدگاه و روش اقتصادی هستند. اگر اصالح طلبان باید 
برنامه بدهند، کارگزاران سازندگی که نشان داده اند بیش از هر چیز دغدغه اقتصاد 

دارند، برنامه شان چیست؟

ائتالف اشرافیت چرا از مجلس جدید می ترسد؟©
سیاست: ائتالف اشرافیت چرا از مجلس جدید می ترسد؟  عنوان یادداشت روز در 
روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی اســت که در آن به شرایط آغاز به کار مجلس 
یازدهم و واکنش جریان های سیاسی به این مجلس به واسطه انتخاب رئیس مجلس 
پرداخته است. کمتر دوره ای از مجلس بوده که به خاطر اهمیتش، به اندازه دوره آتی، 
آماج کینه بدخواهان باشد و با حجمی گسترده از تبلیغات منفی - از چهار ماه قبل 
از تأسیس!- روبه رو شود. برخی ادعا می کنند امکان شرکت در انتخابات از آنان دریغ 
شــد؛ مثل رّمال ها مدعی اند مجلس جدید کاری برای مردم نخواهد کرد و ضمناً به 
ترویج چند دستگی میان منتخبان منتسب به جبهه انقالب مشغول اند. راز این رفتار 

به دور از عقالنیت و خویشتنداری چیست؟

 بازتاب مطبوعات

شماره پیامک: 30004567

آمریکا در صورتی 
که نتواند از طریق 
شورای امنیت 
مانع برداشته 
شدن تحریم های 
تسلیحاتی شود، 
می خواهد با ارائه 
یک دلیل حقوقی 
به برجام بازگشته 
تا از فرایند ماشه 
استفاده کند

بــــــــرش

سیاست: سخنگوی دولت گفت: از سوی نهادهای رسمی مثل 
حوزه علمیه قم فشاری برای بازگشایی اماکن مذهبی بر دولت 
نیست. علی ربیعی در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره سؤالی مبنی 
 بر تصمیم دولت برای بازگشایی اماکن مذهبی و آموزشی اظهار 
کرد: ما از سوی نهادهای رسمی که متولی این کار هستند، مثل 
مدیریت حوزه علمیه قم فشاری نداشتیم. سپاسگزاری می کنیم 
از همــکاری کاملی که با ما دارند؛ مــن فکر می کنم در تاریخ 
حمایت مراجع از تصمیماتی که متخصصان امر در این زمینه 
اتخاذ کردند، بی نظیر بوده است. البته برخی ها هم در این حوزه 
اظهار نظر می کنند که هیچ مسئولیتی ندارند. وی ادامه داد: ما 
توصیه می کنیم افرادی که تریبون های رسمی دستشان هست، 
اجازه دهند کارگروه های ذی ربط با فراغ بال و با آرامش تصمیم 

خود را بگیرند.

عالقه مندی دولت برای فراهم کردن امکان زیارت»
سخنگوی دولت تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند ادعا کند که 
در پابوسی حضرت امام رضا )ع( مشتاق تر از دیگری است؛ قطعاً 
اعضای دولت، اعضای ستاد ملی، اعضای کارگروه ها، کادر وزارت 

بهداشت و درمان که در این زمینه مشورت می دهند، در برخی 
مواقع بیشــتر از مدعیان برای زیارت اشتیاق دارند. خود دولت 
و رئیس جمهور در این زمینه حساســیت دارند. وی افزود: ما 
نمی توانیم در مورد زیارتگاه ها تصمیم بگیریم؛ چون فقط بحث 
زیارتگاه ها نیست که بگوییم همان جا را کنترل می کنیم. مسیر 
سفر، هتل داری، رستوران داری میان راه و مقصد، مسیر برگشت 

و دید و بازدیدها هم هست. مجموعه بزرگی است.

ربیعی با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد بازگشایی 
مجدد اماکن مذهبی و آموزشی وزارت بهداشت است، گفت: از 
آقای اعرافی سپاســگزاری می کنم که به عنوان نماینده حوزه 
خودشــان و نمایندگانشان در این جلسات مشارکت می کنند. 
با نظر هم، پروتکل های بهداشــتی اخذ می شود و تصمیماتی 
که تاکنون گرفته شده در مورد شهرهای سفید و مساجد بوده 
 اســت. وی گفت: در صورت گزارش های جدید و پروتکل های 

اطمینان بخش جدید، تصمیمات جدید را اعالم می کنیم.

دیدگاه کارشناسی وزارت بهداشت مالک است»
قطعاً این تصمیمات جدید در راستای دیدگاه های کارشناسی 
وزارت بهداشت و مورد توافق نمایندگان رسمی نهادهای مسئول 
که در مورد جان مردم هم پاســخگو هستند، گرفته می شود. 
افرادی هم هســتند که اظهار نظر می کنند، اما مسئولیتی در 
قبال جان مردم ندارند. ســخنگوی دولت در پایان در ارتباط با 
مراکز آموزشی هم گفت: هماهنگی های الزم میان دو وزارتخانه 
آموزش  و پرورش و آموزش عالی با همکاری وزارت بهداشــت 

انجام می شود، اما اکنون تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

سیاست: بامداد شــنبه برخی رسانه های عربی زبان نزدیک 
به عربســتان سعودی با انتشــار خبری مدعی شدند سردار 
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حمله 
جنگنده های رژیم صهیونیســتی به ریف شرقی حمص در 

سوریه به شهادت رسیده  است.
پایگاه اطالع رسانی سردار امیرعلی حاجی زاده ضمن تکذیب 

این شــایعه نوشت: ســردار حاجی زاده در سالمتی کامل و 
در حال انجام مأموریت های جاری نیروی هوافضای ســپاه 

هستند.
 اشــاره این رســانه ها به انفجارهایی بود کــه روز جمعه در 
پادگان »ابن هیثم« در جنوب شــرقی شهر حمص و در اثر 
انفجــار زاغه های مهمات ارتش ســوریه در این پادگان رخ 

داد. این انفجــار در حالی بود که بامــداد همان روز جمعه 
نیــز بالگردهای رژیم صهیونیســتی مناطقی را در اســتان 
قنیطره ســوریه هدف قــرار داده بودند. این نخســتین بار 
نیست که شــایعه شهادت سردار حاجی زاده و یا فرماندهان 
 ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در فضای رســانه ای 

مطرح می شود.

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

خبر

گزارش

خبر

سخنگوی دولت: 

تکرار یک سناریو

بازگشایی حرم ها نیازمند پروتکل جدید است

پشت پرده شایعه شهادت فرماندهان ایرانی چیست؟

سیاست خارجی
طعنه دیپلمات روس به آمریکا 

قطعنامه 2231  درباره تعهدات آمریکا به ایران چیزی نگفته است؟

سیاســت: »میخائیل اولیانوف« نماینده 
روسیه در ســازمان های بین الملل در وین 
در پیامی به ادعای آمریکا درباره داشــتن 
حقوقی تحــت قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت ســازمان ملل اشاره کرد. وی در این 
پیام توییتری نوشت: »مقام های آمریکایی 
مدعی هســتند که آمریــکا حقوقی تحت 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان 
ملــل دارد، اما هیچ کلمه ای درباره تعهدات 
آمریــکا )در این قطعنامه( کــه به همراه 
حقوق آمــده نمی گویند به ویــژه، درباره 
خــودداری از اقدام هایی که اجرای تعهدات 
تحت برنامه جامع اقدام مشترک را تضعیف 
می کند. )پاراگراف ۲ از قطعنامه ۲۲۳۱(«. 

ممنوعیت های مربوط به فروش ســالح به 
ایران به موجب مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد از روز ۱۸ اکتبر 
۲۰۲۰ )۲۷ مهر ۱۳۹۹( برداشــته خواهد 
شــد. آمریکا در روزهای اخیر تالش هایش 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران را به 

شدت افزایش داده است.

محور مقاومت
واکنش شمخانی به اقدام خصمانه آلمان علیه حزب اهلل

داعش به اروپا نرسیدچون پشت دیوار مقاومت گیر افتاد

سیاست: علــی شــمخانی، دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی در صفحــه توییترش 
نوشت: »از شــگفتی جدید هم رونمایی 
شــد. فروشندگان سالح کشــتار جمعی 
شــیمیایی به صدام، مدافع حقوق بشــر 
شــده و از ترس دوست کودک کش خود، 
حزب اهلل قهرمان را تروریست می نامند«. 
وی افزود: »داعش به اروپا نرســید، چون 
پشــت دیوار مقاومت گیر افتاد. چه خوب 
که نقاب از چهره حامیان اصلی تروریسم 
برافتاد«.  وزارت کشــور آلمان پنجشنبه 
گذشته اعالم کرد فعالیت های حزب اهلل در 
خاک این کشور اروپایی ممنوع شده و این 
گروه به عنوان یک »سازمان تروریستی« 

 شناخته شده است، در حالی که حزب اهلل
به عنوان یک جریان سیاســی رســمی و 
عضو دولت این کشــور اســت. این اقدام 
آلمان با مخالفت جریان های مقاومت در 
منطقه روبه روشــده و آن را نشانه دستور 
آلمان  به  رژیم صهیونیســتی  مســتقیم 

می دانند.
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بدون تیتر

خبر
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رثای »حضرت خدیجه)س(« محور سومین جلسه مجازی شعر آستان: سومین جلسه از جلسات مجازی انجمن های شعر رضوی سراسر کشور در قالب ارتباط با انجمن شعر رضوی یزد، دوشنبه، 15 
اردیبهشت 99 همزمان با سالروز وفات حضرت خدیجه)س( از ساعت 18 به صورت پخش زنده)Live( در صفحه اینستاگرام مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برپا خواهد شد. این محفل ادبی مجازی با 
همکاری انجمن ادبی رضوی و انجمن ادبی بانوان رضوی؛ »گوهرشاد« و با حضور محمد کاظم کاظمی مجری، کارشناس و محمد جواد غفورزاده)شفق( استاد جلسه و همچنین راضیه رجایی و زهرا علی پور برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در ویژه برنامه تلویزیونی »رضوان« با استادان قرآنی آشنا شوید

خادمان کالم اهلل©
آستان: »رضــوان« عنوان ویژه برنامه ای 
است که به همت مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی به معرفی فعالیت های 
اســتادان و معلمان قرآنی می پردازد؛ این 
برنامه همزمان با شــب های ماه مبارک 
رمضان، از شــبکه 5 سیما به روی آنتن 

می رود.
همه ما خاطرات شیرینی از جلســات قرآن بعد افطار در ذهن داریم، شب های ماه 
مبارک با پدر و دوســتان راهی جلسه قرآن می شــدیم دورتادور رحل های قرآن را 
می چیدیــم و با هم ازجزء به جزء قرآن لذت می بردیم و معلمان قرآن با صبوری و 

اخالق خوش قرآن خواندن را کلمه به کلمه به ما می آموختند.
 در این ســال ها فعالیــت معلمان قرآن و چــه بهتر که بگوییم خادمــان قرآن در 
البه الی اخبار و ماجراهای زرد گم می شود. اما امسال شبکه تهران به همت مؤسسه 
رسانه های نوین آستان قدس رضوی تالش کرده تا گوشه ای از تالش خادمان قرآن 

را به نمایش بگذارد.
 ویژه برنامه »رضوان« هرشــب ایام ماه مبارک رمضان از ســاعت 21:55 روی آنتن 
شبکه 5 می رود. این برنامه در آیتم های مختلف، زوایایی پنهان از فعالیت استادان و 

نخبگانی که زندگی خود را وقف انتشار معارف قرآن کرده اند، به نمایش می گذارد.
عالقه منــدان می توانند برای مشــاهده خالصــه برنامه ها و معرفــی میهمان های 
 شــب های آینــده ایــن برنامــه صفحات مجــازی ایــن برنامــه را بــه آدرس 
rezvanmedia@ دنبــال کنند.همچنین می توانند با عضویت در صفحات مجازی 

برنامه، در پویش معرفی نخستین معلم قرآنی خود، یا آیه  تأثیرگذار شرکت کنند.

مدیر این آرامگاه :

 بازگشایی آرامگاه خواجه ربیع ©
منوط به ابالغیه آستان قدس است

آستان: مدیر آرامگاه خواجه ربیع مشهد 
گفت: زیــارت اهل قبور در آرامســتان 
خواجه ربیع مشهد انجام نمی شود و برای 
بازگشایی آرامستان و آرامگاه تابع دستور 
ســازمان مرکزی آســتان قدس رضوی 

هستیم .
محمد صــادق همتیــان در گفت وگو با 

آستان نیوز اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در مشهد و بسته شدن درب های حرم 
مطهر رضوی، طبق دستور ابالغی از سوی آستان قدس رضوی، آرامگاه خواجه ربیع 
مشهد مقدس به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از 22 اسفند ماه سال 98 

بسته شد.
وی اضافه کرد: طبق روال گذشته همچنان خدمه و کارکنان در آرامستان و آرامگاه 
خواجه ربیع مشهد مقدس مشغول فعالیت هایی نظیر نظافت بقعه، تعمیرات، بازسازی، 

فضاسازی و گل آرایی محیط این آرامگاه مقدس هستند.
مدیر آرامگاه خواجه ربیع مشهد بیان کرد: امور دفن همچون غسل، کفن و خاکسپاری 
میت در آرامستان آرامگاه خواجه ربیع مشهد همانند گذشته انجام می شود، ولی فقط 
خانواده میت می توانند همراه با پیکر به صورت محدود در مراسم تدفین حضور پیدا 

کنند .      
همتیان تأکید کرد: خاکســپاری اموات دارای بیماری کووید 19 در آرامســتان این 

آرامگاه انجام نخواهد شد.
گفتنی است؛ آرامگاه خواجه ربیع مشهد یکی از مکان های زیر مجموعه و تابع آستان 
قدس رضوی به شمار می رود که در انتهای خیابان خواجه ربیع مشهد واقع شده است.

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
استقالل و عزت کشور در گرو خودباوری و 
استفاده از تولید و دسترنج کارگر ایرانی است.
به گــزارش آســتان نیوز، حجت االســالم 
والمســلمین احمد مروی صبــح دیروز در 
مراسم افتتاحیه ســالن ریسندگی نخ های 
ظریف و شــانه شــده کارخانه نخریسی و 
نساجی خسروی خراسان در جمع کارگران 
این کارخانه ضمن گرامیداشــت و تبریک 
»روز کارگــر« از زحمــات و تالش کارگران 
ایــن مجموعه تولیدی تشــکر و قدردانی و 
اظهار کرد: مدیران باید مشکالت کارگران را 
مشکالت خود بدانند و به میزان مقدورات و 

امکانات در جهت رفع آن ها بکوشند.
تولیت آستان مقدس رضوی توسعه کارخانه 
نخریسی و نساجی خراسان با هدف تحقق 
جهش تولید و ایجاد فرصت های اشتغال را 
از دیگر مطالبات خود از مدیران این کارخانه 
مطرح کــرد و گفــت: تالش بــرای ایجاد 
فرصت های اشــتغال مدنظر حوزه اقتصادی 
باید باشد، اگر در جایی سود اقتصادی یا ایجاد 
اشتغال مطرح باشد، قطعاً اولویت و انتخاب 
آستان قدس رضوی ایجاد اشتغال خواهد بود.

کارگران، سربازان خط مقدم حفظ »
عزت و استقالل کشور

حجت االسالم والمسلمین مروی  با بیان اینکه 
اســتقالل و عزت کشور در گرو خودباوری و 
استفاده از تولید و دسترنج کارگر ایرانی است، 
بر تولید محصوالت با کیفیت تأکید و اظهار 
کرد: خودباوری و توسعه کسب و کار داخلی، 
کشور را خودکفا و بی نیاز نسبت به بیگانگان 
می کند و اگــر در حوزه های ضروری زندگی 
استقالل داشته باشــیم، راه بر سلطه جویی 

دشمنان بسته خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه کارگران زحمتکش و 
پر تالش امروز در جبهه نبرد اقتصادی قرار 
دارند و برای حفظ عزت و اســتقالل کشور 
می کوشند، افزود: امروز کارخانجات، صنایع، 
مشاغل کشــاورزی و غیره در جبهه نبرد با 

دشمن برای حفظ عزت و استقالل هستند.
تولیت آســتان قــدس رضوی با اشــاره به 
جایگاه کار و کارگران در اسالم، عنوان کرد: 
پیامبر عظیم الشــأن اسالم حضرت محمد 
مصطفی)ص( که اشرف مخلوقات عالم و از 
مقام و عظمت بسیار باالیی برخوردار است، 
بر دستان کارگر بوسه می زند، این امر ارزش و 

اهمیت کار را می رساند.
وی با بیان اینکه فرهنگ اسالمی مشوق کار 
و تالش اســت، ابراز کرد: سرافرازي و عزت 
یک ملت در توجه به استعدادها و توانایي هاي 
بالقوه اش و تالش برای رهایي از وابســتگي 
به بیگانگان است و این مهم در پرتو روحیه 

خالقیت، اعتماد به نفس و خودباوري تحقق 
مي یابد.

حجت االســالم والمسلمین مروی افزود: ما 
با خودباوری می توانیم به قله های پیشرفت 
و تعالی برســیم و ایرانیان جزو باهوش ترین 
و با اســتعدادترین ملت ها هستند؛ ما در هر 

حوزه ای ورود پیدا کنیم موفق خواهیم شد.
وی با اشــاره به پیشــرفت های کشــور در 
ســال های اخیر، عنوان کرد: ما در مســائل 
نانو، پزشــکی، هســته ای، صنعــت و غیره 
پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم که نشان 
از اســتعداد بسیار باالی ایرانیان دارد.در یک 
دهه اخیر رهبــر معظم انقالب عناوینی که 
برای نام گذاری ســال ها انتخاب کردند، در 
رابطه با اقتصاد کشور بوده است که حکایت از 
اهمیت این موضوع برای استقالل کشور دارد.

آستان قدس خود را کمک و همراه »
بخش خصوصی می داند

تولیت آســتان قدس رضوی در حاشیه این 
مراسم در جمع خبرنگاران گفت: ما همواره 
خود را مخاطب فرمایشات رهبر معظم انقالب 
می دانیم. معظم له سال گذشته رونق تولید را 
اعالم فرمودند که همکاران ما در بخش های 
کشــاورزی و دارویی آســتان قدس رضوی 
فعالیت های خوب و رو به گسترشی داشتند.

حجت االسالم والمســلمین مروی  با اشاره 
به نام گذاری سال 99 به عنوان سال جهش 
تولید از ســوی رهبری معظم افزود: امسال 
حرکت به سوی جهش تولید را شروع کردیم؛ 
آنچه امروز در این ســالن تولید افتتاح شد، 
مربوط به رونق تولید بــود که فعالیت های 
مقدماتی و سرمایه گذاری آن از سال گذشته 

انجام شــده بود و بنای افتتاح آن را هم سال 
98 داشتیم که با شیوع بیماری کرونا میسر 

نشد.
وی اظهار کــرد: همان گونه که همکاران ما 
برای رونق تولید برنامه و توفیقاتی داشتند، 
برای جهش تولیــد در حوزه های مختلفی 
چون کشاورزی، صنعت و نیز بخش دارویی 
طرح هایــی را در نظر دارند که امیدواریم در 

این زمینه ها هم شاهد جهش تولید باشیم.
تولیت آســتان قدس رضــوی  درخصوص 
پرسشــی با محوریت شکل حمایت آستان 
قدس از بخش های خصوصی در سال جاری 
هم گفت: برنامه اصلی آســتان در مســیر 
اشــتغال زایی، حمایــت از بخش خصوصی 
اســت. ما در حوزه هایی که بخش خصوصی 
جرئت ورود و ریسک کردن ندارد، حاضر به 
ریســک کردن هستیم تا راه را برای حرکت 

بخش خصوصی باز کنیم.
وی اضافــه کرد: بــه محــض ورود بخش 
 خصوصی بــه این بخش های پرریســک و 
پر خطر، آستان قدس از آن ها خارج خواهد 
شــد. همان طور که رهبر معظــم انقالب 
سال گذشــته در دیدار کارآفرینان فرمودند 
دستگاه ها و نهادهای دولتی فعال در بخش 
اقتصادی نباید رقیب بخش خصوصی باشند؛ 

این شیوه و خط  مشی ماست.
مهم ترین  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
هدف آســتان قدس را ایجاد اشتغال بیشتر 
برشمرد و گفت: در هر نقطه ای سرمایه گذاری 
به جای منفعت و ســود بیشــتر، اشــتغال 
بیشتری ایجاد می کند، آستان قدس رضوی 
تمایل به دنبال کردن این مسیر را دارد. محور 
سیاســت آستان قدس این است که اصل بر 

درآمدزایی نباشــد، محور بر ایجاد اشتغال 
بیشتر است، هر چند درآمد کمتر باشد.آستان 
قدس خود را کمک و همراه بخش خصوصی 
می داند و در هر عرصه  ای که ازتوان، امکانات، 
تجربیات و دانش برخورداریم، آن را در اختیار 

بخش خصوصی می گذاریم.
وی بــا ذکر مصداقــی ادامــه داد: در حوزه 
کشــاورزی این رویه آستان قدس به خوبی 
در حال انجام است؛ دوره های آموزشی خوبی 
برای کشاورزان گذاشته و از مشورت برخوردار 
می شوند. ضمناً در مراحل برداشت و فروش 
محصوالت مورد حمایت قرار می گیرند تا سود 

بیشتری عاید آن ها شود.
تولیت آســتان قــدس رضوی  افــزود: در 
حوزه هــای دیگر هم رویه آســتان قدس به 
همین شکل است؛ بنا داریم به خصوص در 
آن بخش هایی کــه بخش خصوصی قدرت 
مانور و نیز توان برقــراری ارتباط و بازاریابی 
ندارد، یاری کننده و تسهیلگر مسیر حرکت و 
رشد آن باشیم و برای این بخش ایجاد بازار 

کنیم.
سالن تولید نخ های ظریف و شانه شده پنبه ای 
شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان 
در راســتای تحقــق منویــات رهبر معظم 
انقالب  مبنی بــر حمایت از تولید داخلی و 
تأکید بر رشد اقتصاد مقاومتی، افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
این شــرکت تولیدی، پــس از تنظیم طرح 
راه اندازی خط تولید نخ های ظریف و شــانه 
شده، عملیات اجرایی این پروژه بزرگ را در 
ســال 1397 در زمینی به مساحت 10 هزار 
متر مربع آغاز کرد که پس از دو سال تالش و 

پیگیری، دیروز راه اندازی شد.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع کارگران کارخانه نساجی خسروی خراسان:  

عزت کشور در گرو خودباوری و استفاده از تولید ایرانی است
تولید روزانه ۳ هزار ماسک و ©

گان توسط خادمیاران شیرازی
آســتان: به همت خادمیاران رضوی کانون 
توسعه فرهنگ زیارت شــیراز، روزانه 3 هزار 
ماسک و گان بیمارستانی در کارگاه تولیدی 
شــهید شــیرعلی ســلطانی تولید می شود. 
خادمیاران رضوی کانون توسعه فرهنگ زیارت 
شهرســتان شیراز به منظور ارج نهادن تالش 
جهادگــران عرصه ســالمت از کارگاه تولید 
ماســک و گان در سالن ورزشی سردار شهید 

حاج شیرعلی سلطانی بازدید کردند.
در این مراســم، سلطانی؛ مسئول این کارگاه 
تولیدی و فرزند سردار شهید سلطانی، حضور 
خادمیاران رضــوی را مایه دلگرمی، روحیه و 
نشــاط جهادگران فعال در این عرصه عنوان 
کرد و گفت: این کارگاه از 11 فروردین ســال 
جاری به همت شهرداری، خیران و جهادگران 
رضــوی با تولید روزانه 3هزار ماســک و گان 
فعالیت خود را آغاز کرده است. وی بیان کرد: 
تمام تولیدات این کارگاه اعم از ماسک و گان به 
همت خادمیاران در بیمارستان ها، سازمان های 
خدمات شهری، افراد کم بضاعت و کودکان کار 

توزیع می شود.

ضدعفونی معابر و ©
بیمارستان های منطقه ۴ تهران 

به همت خادمیاران رضوی
آستان: معابــر، بیمارستان ها و درمانگاه های 
منطقه ۴ تهران بــه همت خادمیاران رضوی 

ضدعفونی و گندزدایی شدند.
تیم ضدعفونی معابر شهری از پنجم فروردین 
ماه ســال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و با 
استفاده از 17 هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده 

مکان های عمومی را ضدعفونی کردند.
در این طرح معابر، بیمارستان ها و درمانگاه های 
سطح منطقه ۴ تهران و تعدادی از خیابان ها از 
جمله آرش، رسالت، قمربنی هاشم، لبافی نژاد، 
لواســانی، الغدیر و تهرانپارس، اداره آموزش و 
پرورش منطقه ۴، ادارات، پمپ بنزین ها، بازارها 
و فروشگاه ها، مجموعه ورزشی و گلزار شهدای 
حکیمیه، شورای حل اختالف وحیدیه، مجتمع 
مسکونی گلفام و یک واحد منزل دارای بیمار 

کرونایی ضدعفونی شدند.
خادمیاران رضوی در حال حاضر نیز مشغول 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با رنگ و 
کلیشه در معابر، بانک ها و نانوایی های سطح 

منطقه ۴ هستند.

 خادمیاران سمنان ©
به پویش همسفره پیوستند

آستان: خادمیاران رضوی شهرستان سمنان 
از آغاز ماه مبــارک رمضان به پویش مردمی 

همسفره پیوستند.
همزمان با ماه مبارک رمضان و مشارکت آحاد 
جامعه برای مقابله با ویروس کرونا، خادمیاران 
رضوی استان سمنان در کنار عموم مردم به 
پویش همســفره مرکز نیکوکاری و فرهنگی 
ابوذر پیوستند. در این طرح خانواده ها یک یا 
چند پرس غذا طبخ و بســته های آماده شده 
را بــه عوامل اجرایی این طــرح اهدا تا برای 
افطار بیــن خانواده های نیازمنــد به صورت 
آبرومندانــه توزیع کننــد. عالقه مندان برای 
شــرکت در این پویش می تواننــد از طریق 
کد دســتوری# 7207*1* یا شماره کارت 
دلخواه خود  مبلغ   50۴1721111595۴93
را برای اطعام نیازمندان به مرکز نیکوکاری و 
فرهنگی ابوذر واریز کنند. این پویش تا پایان 

ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

 توزیع ۵۰ بسته غذایی ©
بین نیازمندان چالدران

آستان: به همت خادمیاران رضوی شهرستان 
چالدران، 50 بسته غذایی بین نیازمندان این 
شهرستان توزیع شد. پس از سخنرانی رهبر 
معظــم انقالب اســالمی و تأکید ایشــان بر 
ضرورت حمایت از اقشــار ضعیف و نیازمند، 
خادمیاران رضوی سراسر کشور درصدد اجرای 
فرمان معظم له برآمدنــد. خادمیاران رضوی 
شهرستان چالدران نیز در لبیک به  فرمایش 
مقــام معظم رهبری پای کار آمده و با اجرای 
رزمایش سراسری کمک مؤمنانه، در دومین 
مرحله اجرای این طرح، 50 بسته غذایی بین 
نیازمندان و فقرا و کسانی که به دلیل شیوع 

ویروس کرونا آسیب دیده اند، توزیع کردند.

 اهدای ۵۰۰ کارت هدیه ©
در مناطق محروم خرمشهر 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در خوزســتان از اهدای 500 کارت 
هدیه خرید ارزاق در مناطق محروم خرمشهر 
خبر داد. حجت االســالم جلیل علی نژاد با 
اشــاره به این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: 
ارزش هر کدام از این کارت های هدیه افزون 
بر یک میلیون و 210 هزار ریال اســت که 
در مناطق آسیب پذیر و محروم خرمشهر و 
حومه توزیع شد.علی نژاد خاطرنشان کرد: 
این مبلغ توسط کانون خادمیاران خرمشهر 
و همکاری مؤسسه کرامت ایرانیان تأمین و با 
حفظ شأن انساني خانواده ها و با هدف ترویج 

فرهنگ رضوی به نیازمندان اهدا شد.

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت و گو

 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399  9 رمضان 1441 3 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9236 

 آستان  مدیرعامل شرکت نخریسی و نساجی 
خسروی خراسان زیرمجموعه سازمان اقتصادی 
رضوی گفت: بــا راه اندازی خط تولید نخ های 
 ظریف پنبه ای و شــانه شــده از خروج حدود
7 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود 
و بخشی از نیاز کشور به نخ ظریف توسط این 

مجموعه تأمین خواهد شد.
علی فدیشه ای افزود: نخ ظریف و شانه شده یکی 
از طرح های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت و در واقع یکی از طرح های اولویت دار 
کشور به شمار می رود، چرا که تا زمانی که این 
نخ در داخل کشور تولید نشــود، از خارج وارد 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نخریسی و نساجی خسروی 
خراسان افزود: در حال حاضر حدود 5 شرکت در 

کشور این محصول را تولید می کنند .
وی درباره موارد مصــرف این محصول گفت: 
 نخ هــای ظریف پنبــه ای و شانه شــده برای 
گــرد باف و بافندگی های تار و پودی و در واقع 
تهیــه پارچه های ظریف ملحفه ای و باکیفیت 

پیراهنی مورد استفاده قرار می گیرد.
فدیشه ای، شرکت نخریسی و نساجی خسروی 
خراسان را یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین 

شرکت های نســاجی در ایران دانست و گفت: 
این مجموعه به خاطر توسعه هایی که هر ساله 
داشــته، یکی از شرکت های ســودآور و به روز 

صنعت نساجی کشور به شمار می رود.
وی ادامــه داد: این شــرکت در ســال 1313 
تأسیس شده است و در حال حاضر حدود ۴۶0 

نفر مشغول به کار هستند.
فدیشه ای با بیان اینکه با راه اندازی خط تولید 
نخ های ظریف پنبه ای و شانه شده، شاهد افزایش 
حدود 5۴ درصدی تولید نخ در این شرکت در 
سال جهش تولید خواهیم بود، تصریح کرد: در 
این شــرکت ساالنه ۴ هزار و 500 تن نخ و 12 
میلیون مترمربع پارچه خام تولید می شود که 
با راه اندازی موفقیت آمیــز این پروژه 2 هزار و 
500 تن نخ به تولید سالیانه این شرکت اضافه 

می شود.

خبر

صرفه جویی ۷ میلیون یورویی با تولید نخ های ظریف
مدیرعامل شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان:

 آستان  مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی 
در مراسم افتتاح خط نخ های ظریف و شانه شده 
شرکت نخریســی و نساجی خسروی خراسان 
گفت: پیش بینی می شود ۴ هزار شغل در سال 

جهش تولید توسط این سازمان احیا شود.
سید رضا فاطمی امین؛ در حاشیه افتتاح خط 
تولید نخ های ظریف پنبه ای و شانه شده شرکت 
نخریسی و نساجی خسروی خراسان، بیان کرد: 
این مهم بدون ســرمایه گذاری و تصدیگری و 
صرفاً از طریق مدیریت جریــان کاال، فروش، 
تأمیــن نهاده ها و کمک به کســب و کارهای 
مردمــی صورت خواهد گرفــت. وی ادامه داد: 
رویکرد آستان قدس رضوی و سازمان اقتصادی 
رضوی از چند سال گذشته بر کمک به کسب و 
کارهای مردمی متمرکز شده است؛ بدین صورت 
که تولید مستقیم محصول و یا تصدیگری، جای 
خود را بــه کمک و تقویت کســب و کارهای 
مردمی می دهد. مدیرعامل ســازمان اقتصادی 
رضوی افزود: درست است که امروز خط تولید 
مهمی در شرکت نخریسی و نساجی خسروی 
خراســان افتتاح می شــود، اما این امر بخشی 
کوچکی از فعالیت های سازمان اقتصادی رضوی 

به شمار می رود.

فاطمــی امین درباره رویکرد این ســازمان در 
ســال جاری در خصوص جهش تولید تصریح 
کرد: در این راســتا و در وهله نخست، افزایش 
تولید در زیر مجموعه شــرکت های ســازمان 
 اقتصادی رضــوی از طریق افزایش بهره وری و 
سرمایه گذاری های جدید، در دستور کار است.

وی ادامــه داد: اما رویکرد امســال ســازمان 
اقتصادی رضوی بخش بسیار بزرگ تری نیز دارد 
و آن فراهم کردن زمینه و محیط های کســب 
و کار و در اختیار قرار دادن زیرســاخت ها برای 

شرکت های خصوصی است.
مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی افزود: در این 
راستا اقدام های بزرگی انجام شده که می توان به 
احیای یک هزار و 300 شــغل در سال گذشته 
اشــاره کرد که این مهم در یکی از پروژه های 

مدیریت زنجیره تأمین محقق شده بود.

خبر

احیای 4 هزار شغل در سال جهش تولید
مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی خبر داد

منظور  به  یکروزه  طرحی  در  رضوی  قدس  آستان  آستان    
حمایت از اقشار آسیب پذیر، 300بسته معیشتی و بهداشتی به 
ارزش 250هزار تومان و بن خرید پوشاک به ارزش 300هزار 

تومان را در میان کارگران ساختمانی روزمزد توزیع کرد.
امین بهنام، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
خراســان رضوی در گفت وگو با آســتان نیوز اظهار کرد: آستان 
قدس رضــوی در طول ماه مبارک رمضان طرح های متنوعی را 
برای حمایت از خانواده های بی بضاعت شهر مشهد در نظر گرفته 
اســت که حمایت از قشر کارگری یکی از اهداف برنامه های این 

مجموعه است.
وی بیان کرد: طی طرحی با هدف حمایت از کارگران روزمزد در 
روزهای تعطیلی مشاغل و بیکاری قشر کارگران، ساعت 5 صبح 
تعداد 300 نفر از این کارگران با خودروهایی از میادین ســطح 

شهر به تربیت بدنی آستان قدس منتقل شدند و چند ساعتی از 
برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده استفاده کردند.

بهنام اضافه کرد: قرائت صلوات خاصه حضرت رضا)ع( و اجرای ۶ 

قطعه سرود توسط گروه سرود آوای رضوان از جمله برنامه های 
فرهنگی این روز بودنــد. در پایان، به هر یک از کارگران دعوت 
شده یک بسته  مواد غذایی و بهداشتی به ارزش 250 هزار تومان 

و بن خرید پوشاک به ارزش 300 هزار تومان اهدا شد.
به گفته وی، با توجه به این نکته که شــماری از افراد خود را در 
میان جامعه کارگران روزمزد ساختمانی جا می زنند تا از خدمات 
ارائه شده به این قشر زحمتکش سوء استفاده کنند، این برنامه 
اول صبح اجرا شــد تا کارگران واقعی تحت پوشــش طرح قرار 

بگیرند.
شایان ذکر است، آستان قدس رضوی در طرح جامع دیگری 
در طول ماه مبارک رمضان جامعه کارگران روزمزد ساختمانی 
شهر مشهد را با توزیع بسته های کمک معیشتی مورد حمایت 

قرار می دهد.

میزبانی آستان قدس از 300 کارگر روزمزد ساختمانی 
گزارش خبری

رئیس این سازمان عنوان کرد

 ارائه الگوی زندگی اسالمی، راهبرد برنامه های ©
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی

آستان: بــا توجه به شــرایط به وجود 
آمده در کشــور که منجر به تعطیلی 
موقــت بقــاع متبرکــه و مســاجد 
 سراســر کشــور شــده و به طور ویژه

محدودیت هایی برای حضــور زائران 
در حرم مطهر امام هشتم )ع( به وجود 
آورده است، از ابتدای این شرایط، آستان 

قدس رضوی با تشــکیل ستادی با رویکرد بررسی موارد فرهنگی مرتبط با این 
اوضاع، برنامه های مختلفی را تدارک دید.

یکی از این اقدام ها، طراحی و تدوین بسته برنامه ای با عنوان »آقا سالم؛ با شما 
خوشیم« است که با رویکرد ارائه الگوی سبک زندگی اسالمی ایرانی برای حضور 

و ماندن خانواده ها در منازل خود است.
در گفت و گو با حجت االسالم والمسلمین حجت گنابادی نژاد؛ رئیس سازمان 

فرهنگی آستان قدس رضوی به جزئیات این برنامه پرداخته ایم.

برنامه »آقا سالم؛ با شما خوشیم« شامل چند پویش است؟  
این برنامه شامل پنج پویش اســت که تا نیمه رمضان ادامه دارد. در این برنامه 
که مبتنی بر پویش های متنوعی بر اساس حدیث شریف رضوی است، ساعات و 
اوقاتي را که افراد باید برای پرداختن به آن ها در زندگی تالش و کوشش فراوان 

کنند، طراحي و تدوین شده است.
در واقع پویش »مثل مسجد« با رویکرد امور عبادی درون منزل، »خانه ات آباد« با 
رویکرد جریان خدمت، کار و فعالیت در منزل، پویش »به توان مهربانی« با رویکرد 
معاشرت، صله رحم و دست گیری از نیازمندان، پویش »به وقت لبخند« با رویکرد 
تفریحات ســالم و همچنین »بهارخوان« با رویکــرد ترویج و معرفی کتاب های 

مناسب اعضای مختلف خانواده فعالیت می کنند.

وجه تمایز این برنامه با سایر برنامه ها و پویش ها در چه چیزی است؟  
شاید فعالیت های زیادی در خصوص عبادات در منزل و یا فعالیت های مورد نیاز 
در خانه ها توسط مجموعه های مختلف پیگیری می شود، اما اینکه این فعالیت ها 
بر اســاس توصیه حضرت رضا )ع( و کالم معصومین تدوین شده باشند، رنگ و 
بــوی دیگری دارد. جریان فعالیت در منزل وقتی رنگ و بوی خدمت رضوی به 
خود می گیرد، دلنشین تر شده، ضمن اینکه همراه با خصایصی است که تأثیرات 
آن را بیشــتر می کند. به طور مثال خادم امام رضــا )ع( خدمت را وظیفه خود 
می داند و اهل منت نیســت، گشاده رو و صبور است. بنابراین در این طرح سعی 
شــده تا در هر خانه ای، هر خانواده ای خود را درمحضر امام هشتم )ع( ببیند و 
با ســالم و توسل به او سعی کند از طریق تمسک به سیره آن بزرگوار، لحظات 

خوشی را فراهم کند.
این پویش ها ویژگی های دیگری نیز دارند که می توان به مبتنی بودن بر کالم و 
سیره اهل بیت )ع(، مشارکت نخبگان و فعاالن فرهنگی در این پویش، سادگی 
شــرکت در پویش ها از طریق درج هشــتگ هر پویش و انتشــار آن در فضای 

مجازی اشاره کرد.

این پویش ها در چه رسانه هایی معرفی شده  اند؟  
 محوریت رســانه ای این پویــش در رادیو زیــارت آغاز شــده و روزانه بیش از 
۶ ساعت برنامه مستقیم با همین عنوان پخش می شود. عالوه بر این، بستر توسعه 
فعالیت های رسانه ای در شبکه های مختلف سیما فراهم شده و به زودی فعالیت 

منسجمی در این زمینه صورت می گیرد.
برنامه »آقا ســالم؛ با شــما خوشیم« همچنین در شــبکه های مجازی و پیام 
رســان های مختلف با عنوان ravaq_razavi@ فعالیت می کند و در دســترس 

عموم مردم است.

مردم چگونه می توانند از این پویش مطلع شده و به آن بپیوندند؟  
شــبکه های مختلف مجازی و همچنین صدا و سیمای استانی و کشوری در 
این زمینه اطالع رســانی کرده اند، با این حال مــردم نیز می توانند از طریق 
ورود بــه صفحات این پویش به آدرس ravaq_razavi@ از جزئیات مرتبط 

با آن مطلع شوند.
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کتاب »تأمالت فلسفی« سید سلمان صفوی منتشر شد  اندیشه: کتاب »تأمالت فلسفی« تألیف حجت االسالم والمسلمین سیدسلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی و رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن از 
سوی انتشارات سلمان آزاده در تهران منتشر شد. این کتاب در 20 فصل، به دیالوگ بین فلسفه با موضوعات فکری امروز بشر پرداخته است که شامل مباحث فلسفه تطبیقی بین فلسفه اسالمی با فلسفه یونانی، 

فلسفه اسالمی و فلسفه مدرن غربی، حکمت شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، شیخ الرئیس ابن سینا، صدرالمتألهین و پروفسور سیدحسین نصر است.

»رانت های آنتنی« که مطالبه گری را به مذبح می کشاند©
 پس از اتفاقات دی ۹۸ بود که برخی از بازیگران و مجریان و دســت اندرکاران 
هنر و سینما و تلویزیون به صراحت یا به طورتلویحی اعالم کردند ترجیح می دهند 
با نهادهای فرهنگی رسانه ای حاکمیتی همچون جشنواره فجر همکاری نکنند. این 
تحریم به صدا و ســیما هم رسید و از قلقلی تا محسن تنابنده هم اعالم کردند از 
تلویزیون خداحافظی می کنند. برخی مثل رضا رشیدپور هم اعالم کردند در شکاف 

»دوگانه مسئوالن و مردم« طرف مردم هستند!
 این روزها هم صدا و سیما دوباره سیبل انتقادها شده، اما این بار از سوی جبهه 
حزب اللهِی مقابل. آن ها به صراحت »باج دادن مدیران صدا و سیما به سلبریتی ها« 
را هدف گرفته و خواســتار شــفافیت قراردادها و دســتمزدهای سلبریتی ها در 
تلویزیون شــده اند. اما جالب اینکه مواجهه مدیران صدا و ســیما با این دو جریان 
 یکسان نبوده است. دو ماه پس از ماجراهای دی ماه، تنابنده سریال پایتختش را که 
گوشه و کنایه های زیادی به نظام و سپاه زده بود روی آنتن برد و رضا رشیدپور دوباره 
در ویژه برنامه نوروزی شــبکه سه )اتفاق( ظاهر شد. برنامه ای که این روزها دوباره 
نام آن به خاطر دستمزد باالی رضا رشیدپور بر سر زبان ها افتاده است. اما در مقابل 
برنامه رمضانیه شبانه یامین پور )از جریان منتقد( در شبکه افق لغو شد. پیشتر و به 
خاطر انتقادهای یامین پور به استثنا شدن بسیاری از مدیران پیر و فرتوت صدا و 
سیما از قانون »منع به کارگیری بازنشستگان« حضورش صرفاً به شبکه افق محدود 
شــده بود و این بار حتی از اجرا در این شبکه نیز منع شد. این نشان می دهد گویا 

هزینه انتقاد از مدیریت صدا و سیما از هتک نظام هم بیشتر است!
 صدا و سیما دچار یک دور باطل شده است: مدیران صدا و سیما تالش می کنند 
با فروش آنتن به اسپانسرها مشکالت بودجه ای خود را حل کنند؛ اسپانسرها برای 
سود بیشتر پدیده مجری-سلبریتی ها را باب کردند و دستمزدهای نجومی را رواج 
دادند. حاال، هم ذائقه مخاطب تغییر پیدا کرده و هم هزینه های تولید بسیار افزایش 

یافته و در واقع مدیران سازمان از چاله به چاه افتاده اند.
 تقریباً هیچ کدام از رســانه های رسمی یا غیررســمی اصول گرا از روزنامه ها تا 
سایت ها این موج مطالبه گری و شفافیت خواهی و انتقاد از مدیران صدا و سیما را 
پوشش نداده اند. همان رسانه هایی که چند هفته پیش به خاطر یک سکانس سریال 
پایتخت گریبان چاک می کردند و در جلسات و گفت وگوهای خصوصی شان از باال تا 
پایین سازمان را مورد حمله قرار می دهند حال در این منازعه بیرون گود نشسته اند. 
شاید دلیل عمده این کناره گیری را باید در »رانت آنتن« دانست. بسیاری از فعاالن 
و مدیران رسانه ای اصول گرا اینک در صدا و سیما )به عنوان تهیه کننده یا کارشناس 
 یا ســردبیر و…( »برنامه« دارند و می دانند حمایت علنــی از انتقادها به مدیران 

صدا و سیما یعنی از دست دادن این فرصت!
 اما دلســردکننده تر از همه، یادداشــت حمایتی )یا حداقل می توانیم بگوییم 
توجیه گرایانه( رئیس جوان و خوشفکر دانشگاه صدا و سیما از عملکرد آنتن فروشانه 
مدیران سازمان در مقابل انتقادها بود. خالصه کالم جناب اسفندیاری این بود که 
چون بودجه کم است پس مجبوریم آنتن بفروشیم. این درحالی است که دانشگاه 
صدا و سیما قرار بوده عقل متصل سازمان صدا و سیما باشد و نقشی راهبردی برای 
سازمان بازی کند. بحران آنتن فروشی در سازمان نشان از آن دارد که این دانشگاه 
در تولید ایده هایی برای اقتصاِد سازمان موفق نبوده یا اگر توفیقی داشته به علت 
ارگانیک نبودنش نتوانسته کمکی به حل بحران کند. مدیران صف معموالً فرصت 
کافی برای نگاه به گذشته، انباشت تجربیات و تأمل در دستاوردها ندارند و گرفتار 
عملگرایی هستند. در صدا و سیما مسئله پر کردن آنتن چنین معضلی را مضاعف 
می کند. حداقل انتظار از دانشــگاه صدا و سیما این بوده و هست که اگر در خلق 
ایده های اقتصادی سالم تر برای سازمان ناتوانند حداقل تبعات آنتن فروشی را در 

کوتاه مدت و بلندمدت برای مدیران باالدستی روشن تر کنند.
 صدا و سیمای ما حتماً توفیقات بسیاری داشته اما این تجربیات مثبت انباشت نشده 
و به ارتقای کیفی برنامه های سازمان منجر نشده است. همین مسئله، بحران ساختاری 
صدا و ســیما را عیان تر می کند. تجربه ضرغامی، سرافراز و حاال علی عسگری نشان 
می دهد بحران های چندالیه صدا و سیما با رفتن و آمدن این و آن حل نمی شود بلکه 
ناظر به آن بحران های ساختاری، سازمان به تحوالت ساختاری بنیادین محتاج است.

 ای کاش خود مدیران ســازمان شعار آن کلیپی که بارها در شبکه های مختلف 
سیما پخش شده را جدی می گرفتند: »شفافیت معجزه می کند«؛ باور بفرمایید!

 اندیشه/ افتخاری/فاطمی نژاد   آسیب شناسی 
رویکردها و نگاه های سرمایه ســاالرانه و به شدت 
صنعتی بــه کاالهای فرهنگــی و ظرفیت های 
رســانه ای به این خاطر ضروری است که به نظر 
می رسد صداوسیما، به عنوان بازنمای یک انقالب 
اسالمی و مردمی، آنچنان که باید و شاید نتوانسته 
در انتقــال مفاهیم و ظرفیت های گســترده این 
انقالب موفق عمل کند. شاید از همین زاویه است 
 که هر چقدر جلــو آمده ایم نوک پیکان انتقادها 
روز به روز بیشتر متوجه مراکزی چون صدا و سیما 
می شود. رویکردی که با آسیب شناسی درست آن 
می توان بر نقاط قوت آن افزود و برای کاستی های 
آن چاره ای اندیشــید. آنچه در ادامه می خوانید 
مصاحبه مفصل ما با دکتر جمال یزدانی، پژوهشگر 
و دانش آموخته فرهنگ و ارتباطات اســت که در 
بخش اول درباره »نسبت تلویزیون و صنعت« در 

دنیا و ایران حال حاضر به گفت وگو نشسته ایم.

جناب یزدانی! سرمنشــأ نگاه صنعتی   
به تلویزیون کجاست و چرا چنین نگاهی 

وجود دارد؟
 رســانه در دوران جدید با همه ابعادی که دارد یک 
قدرت محســوب می شود. به این دلیل که در سبد 
مصرفی مخاطب قرار دارد و همان طور که مخاطب 
نیازهای خوراکی اش را از بازار تهیه می کند، نیازهای 
ســبک زندگی و دانشــی اش را نیز از رسانه تأمین 
می کند. در واقع رســانه ایــن ظرفیت را برای همه 
اصناف و اقشــار ایجاد کرده تا در کمترین زمان و 
با بیشترین دایره مخاطب، محتوای تولیدی خود را 
در اختیار آن ها قرار دهد. این موضوع قدرت تولید 
می کند و از آنجایی که همواره بین سرمایه و قدرت 
رابطه برقرار بوده اســت، ســبب می شود همیشه 
سرمایه و ســرمایه دارها از قدرت به نفع درآمدزایی 
خودشان استفاده کنند. از زمانی که رسانه با ترکیبی 
که امروزه از آن سراغ داریم وارد دنیای مدرن شده، 
اثرگذارتر شده است و اآلن در بسیاری از مناسبات 
این رسانه ها هستند که اثرگذار هستند. بنابراین نهاد 
سرمایه سعی می کند خود را به قدرت نزدیک و تا 
می تواند از ظرفیت های اقتصادی این رسانه به نفع 
خود استفاده کند. این نسبتی که اآلن میان صنعت 
و رســانه وجود دارد، عمدتاً از جنگ جهانی دوم به 

بعد بر جهان حاکم شده است، چرا که رسانه نقش 
خود را در جنگ جهانی دوم، هم در ساماندهی افکار 
عمومی و هم در جهت دهی و رهبری افکار مخاطبان 
نســبت به ابعاد جنگ به خوبی ایفا کرد. به همین 
دلیل نگاه صنعتی به رسانه پس از جنگ جهانی دوم 

شدت یافت که روز به روز نیز پیچیده تر شد.

نسبت صدا و سیمای جمهوری اسالمی   
ایران با رویکردی که ذکر شد در این چهار 

دهه چگونه بوده است؟
در انقالب اسالمی رادیو و تلویزیون یک مرکز اساسی 
برای ایده های انقالب اســالمی به حساب می آمد و 

از آنجایی که یکــی از محورهای 
مبارزه حضرت امام با رژیم پهلوی 
وضعیت رادیو و تلویزیون بود، این 
نقطه حساسیت گفتمانی پیدا کرد 
و از همان روزهای ابتدایی انقالب 
اسالمی برای ساماندهی امر رادیو و 
تلویزیون در رأس قدرت کارهایی 

انجام شد و تجربیاتی رقم خورد. 
اگر بخواهیم نسبت صدا و سیما 
در چهار دهه گذشته را با سرمایه 
بسنجیم، شاید بتوانیم طبقه بندی 
اینچنینی را برای آن ذکر کنیم. 
دهه 60 صدا و سیما نهادی کاماًل 
دولتی بود که رابطه ای یکطرفه را 
با مخاطبان برقرار می کرد. به این 
معنا که رقیب جدی ای در حوزه 
تولید و توزیع رســانه ای نداشت 
و برنامه ها تولید می شــدند بدون 
اینکه مردم بتوانند در آن مشارکت 
داشته باشند. البته متأثر از فضای 
آن دوره در دهــه 60 بــه صورت 
پراکنده تجربیات موفقی در تبدیل 
برخی مفاهیم و آموزه های انقالب 

اســالمی به محتواهای دراماتیک و برنامه سازی 
داشتیم که به نظرم همان تجربیات، امروزه قابل 
بازخوانی اســت. در این دهه بحث های بودجه ای 
چنــدان برای ســازمان مطرح نبود و شــبکه ها 
محــدود و تعداد مصرف کننده در داخل کشــور 
 نیز چندان رقم باالیی نبود، هر چند به نســبت 

پیش از انقالب با رشد همراه بود.
از دوران سازندگی و دهه 70 همان طور که در دولت 
آقای هاشــمی، رویکردهای اقتصادی، رویکردهایی 
بروکــرات و ناظر بر آموزه های اقتصاد آزاد طراحی و 
اتخاذ شده بود، باید متناسب با سیاست های جدید که 
در کار سازندگی به کار گرفته شده بود، ابزار دیگری 
نیز در جهت توجیه و تقویت این سیاست ها به وجود 
می آمد که صدا و سیما در این دوران، رویکردی کاماًل 
این گونه یافت. البته رقیب رسانه ای ویدئو و حرکت و 
تغییر سبک زندگی عمومی)متأثر از ادبیات و گفتمان 
رفاه(، صداوسیما را مجبور به توسعه سخت افزاری و 
شبکه ای و به تبع نیروی انســانی کرد. در این دوره 
مســئله بودجه ای نیز چندان وجود 
نداشــت و ســازمان به پــول نفت 

وابسته تر شد.
نوع نگاه صنعتی به صدا و ســیما را 
می تــوان به دهه ۸0 بــه بعد مورد 
توجه قــرار داد، چرا کــه ابزارهای 
رســانه ای تنوع بیشتری پیدا کرده 
 بودند و رقیب جدی صدا و سیما،
ماهــواره بــود کــه در دهه ۸0 
پیشرفت بسیار عجیبی پیدا کرد 
 و آن رونــد بــدون رقیــب بودن 
صدا و سیما، تغییر یافت. از طرفی 
محدودیت هــای فــروش نفت در 
میانه این دهه سبب شد از لحاظ 
بودجه ای، سازمان مورد فشار قرار 
گیرد، چرا که متناسب با تغییرات 
اتفاق افتاده، صدا و سیما نتوانسته 
بود به لحاظ ساختاری خود را بهبود 
ببخشد و بهینه کند. از سوی دیگر 
 افزایش شــبکه های صدا و سیما 
و فشــار دولت هــا متناســب با 
سیاست های خودشان در تعامل با 
سازمان سبب ایجاد نیازمندی به 

درآمدهای پایدار در این سازمان شده بود.

شــیوه های    به  نسبت  شــما  دیدگاه 
درآمدزایی تلویزیون که نوک پیکان بخشی 

از انتقادها نیز است، چیست؟
از بین دریچه های درآمدی که در جهان مرســوم 

است، مدل های متنوعی وجود دارد که برای ما در 
صدا و ســیما ساده ترین روش ممکن برای درآمد 
پایدار شکل گرفت که همان بحث آنتن فروشی بود. 
اینجا بود که باب تبلیغات به صورت گســترده در 
صدا و ســیما باز شد. اما در دهه ۹0 نگاه جدیدی 
به زاویه دید صنعتی به صدا و سیما شکل گرفت 
کــه همان بحث اسپانســرها بودنــد. روندی که 
نشــان می داد ما از تبلیغات گذشتیم و به سمت 
اسپانســرهایی رفتیم که قدرت برنامه سازی پیدا 
کرده بودند. از این جهت می توان گفت صدا و سیما 
برای تأمین مالی دست به خودفروشی زده است. در 

حالی که در غیاب بحث قانون جامع صدا وسیما که 
هنوز پس از سال ها طرح بحث آن در مجلس شکل 
نگرفته، کارتل های تجاری و قدرت های اقتصادی 
توانستند در حوزه سیاست گذاری و جهت دهی به 
سیاست های سازمان به صورت غیررسمی ورود پیدا 
کنند، چرا که هزینه تولید برنامه ها را می دادند. با 
این اتفاق، آنچه در صداوسیما بروز و ظهور پیدا کرد 
عمدتاً برنامه هایی بود که با محوریت سلبریتی ها، 
برند شرکت ها و... می چرخیدند، چرا که سلبریتی ها 
قدرت اینکه بتوانند برای این شرکت های تجاری 
درآمد بیشتری فراهم کنند را به وجود می آوردند. 

در گفت وگو با جمال یزدانی، پژوهشگر و دانش آموخته فرهنگ و ارتباطات بیان شد

بی توجهی صدا و سیما به تجربه های درآمدزایی رسانه های جهان

 این نگاه صنعتی 
در جهان نیز 
دارای سابقه است 
اما تفاوت در این 
است که نگاه 
صنعتی عمدتاً در 
شبکه های خصوصی 
تلویزیون ها و رادیوها 
بروز دارد و در 
رسانه های دولتی این 
کشورها، این نگاه 
کمرنگ تر است 

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

حاشیه

دلیل بی توجهی صدا و سیما به درآمدهای پایدار
بله؛ این نگاه صنعتی در جهان نیز دارای ســابقه 
است اما تفاوت در این است که نگاه صنعتی عمدتاً 
در شبکه های خصوصی تلویزیون ها و رادیوها ظهور 
و بروز دارد و در رســانه های دولتی این کشورها، 
این نگاه  کمرنگ تر است. در وضعیت فعلی این 
اتفــاق به این گونه افتاده کــه نهادی که بودجه 
دولتی داشته و با آن رشد کرده و به تعبیری بچه 
پولدار بار آمده است، خودش را به صورت کامل در 
اختیــار مجموعه های اقتصادی قرار داده و این با 
سیاست های کالن نظام و منویات رهبری در مورد 
صدا و سیما تنافر جدی دارد و این مسئله زمانی 

بغرنج تر می شود که بفهمیم نهادهای اندیشه ای که 
در حوزه رســانه در حال فعالیت هستند راه های 
شکل گیری درآمد پایدار برای صدا و سیما را کم 
انجام داده اند و می بینیم که مجموعه راهبردهای 
طراحی شــده در این حوزه ها و یا آنچه در سطح 
جهان رایج اســت، مورد توجه صدا و سیما واقع 
نشــده اســت. این عدم توجه صدا و ســیما به 
درآمدهای پایدار و نگاه صنعتی و ســرمایه محور 
را بنده نه ناشی از مشکل مدیریتی یا بحث های 
اقتصادی، بلکه ناشی از نوعی نگاه معرفتی می دانم 

که در این سازمان وجود دارد.
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︑﹊﹞﹫﹏ ︨︀﹜﹟ ورز︫﹩ و ﹝﹢︵﹥ ︨︀زی ︨︀﹜﹟ 
ورز︫﹩ ︋︀︠︤ر

١٠٫١٨٢٫٦٤٥٫٨٩١٢٠٩٩٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٠٥

 ٩٨/٣٩
﹡﹢︋️ اول

٨٫٩٩٢٫١١١٫٨٥٤٢٠٩٩٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٠٤ا︗︣ای ︎︣وژه ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ︗︽︐︀ی

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى همزمان با ارزيابى كيفى (فشرده)

اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︫ اداره ﹋﹏ راه و
ز﹝︀﹡﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋ و  ﹝︡ارک   ،  ︳︫︣ا  ﹅︊︵ دو﹜️  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︑︡ار﹋︀ت   ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹅︣︵ از  را   ﹏ذ (﹁︪︣ده) 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡رج در﹠﹞

﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د و ︀︨︣ ﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن، 
ا﹡︖︀م   www.setadiran.ir ︋﹥ آدرس  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︀﹠︑

︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

سایپا مدل ۱۳۹۸ رنگ قرمز سفید 
برگ سبز خودروی 

مشک� متالیک به شـــماره انتظام� ۸۶۵ن۸۸ ایران 
۷۴  شـــماره موتور M۱۵/۸۸۴۲۳۱۲ و شماره شاس� 
NAS۸۴۱۱۰۰K۱۰۲۸۴۶۰ بـــه مالکیت حســـن اســـدی 
رســـول آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۵۹
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز، ســـند نـــوع کامیونـــت ون سیســـتم 
نیســـان  تیـــپ ۲۴۰۰ نـــام مالك:مرتضـــ� کلینـــ� 
 D۵۱۵۴۵ �شماره موتور : ۲۵۷۱۱۲  شماره شاس
شماره پالك :۱۲ایران ۹۵۹ب۳۸ مدل ۸٣ مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط م� باشد 

,ع
۹۹
۰۰
۶۱
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـایپا مـــدل ۱۳۹۸ رنگ 
برگ ســـبز خـــودروی 

سفید قرمز به شماره انتظام� ۲۳۲ی۶۳ ایران 
۱۲  شـــماره موتـــور M۱۵/۸۸۵۳۶۰۹ و شـــماره 
شاســـ� NAS۸۴۱۱۰۰K۱۰۳۰۷۳۲ بـــه مالکیت 
مهســـا حاجـــ� زاده اولـــ� مفقود گردیـــده و از 

درجه اعتبار ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۵۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، ســـند کمپان� و ســـند محضری خودروی 
۲۰۶ مدل ۱۳۹۱ رنگ سفید روغن� به شماره انتظام� 
۲۱۳س۱۹ ایران ۳۶  شـــماره موتور ۱۶۰B۰۰۱۰۸۳۴ و 
شماره شاس� NAAP۴۱FD۴DJ۶۲۹۲۲۵ به مالکیت 
مرتض� داروغه بایگ� مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۶۱
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۹
۰۰
۶۳
۴

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ١٣٢ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 2904832 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره   S1422288073279 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︧ــ﹟  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٩٢ ل ۵٣ اــ︣ان ۶٣︋ 
﹇︧ــ︀م ︑︀︋︹ ︋︣د︋︀ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز و ســـند مالکیت وکارت ســـواری سیستم 
پیکان تیپ ۱۶۰۰i به رنگ سفید مدل ۱۳۸۲ به شماره 
موتور۱۱۱۵۸۲۴۹۲۰۳ و شـــماره شاس� ۸۲۴۳۸۵۹۳ 
به شـــماره پـــالک ۵۴ -۹۹۳ق۵۹ مفقـــود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط م� گردد. 

,ع
۹۹
۰۰
۶۳
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســــبز موتــــور ســــیکلت مــــدل ۱۳۹۲ رنگ آبی 
به شــــماره انتظامــــ� ۴۶۶۸۸/۷۶۸  شــــماره موتور 
شاســــ�  شــــماره  و   ۱۵۶FM۱-۱۲۵NBF۲۵۹۰۰۷
NB1***125A9211767 به مالکیت عل� قاسم� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۵۹
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـایپا مـــدل ۱۳۹۸ رنگ ســـفید 
برگ ســـبز خودروی 

مشـــک� روغن� به شـــماره انتظامـــ� ۴۵۹و۴۵ ایران 
شـــماره  و   M۱۵/۸۸۳۸۷۷۱ موتـــور  شـــماره    ۱۲
شاســـ� NAS۸۴۱۱۰۰K۱۰۲۷۹۴۷ به مالکیت مرجان 
حقیق� شـــاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۵۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︤︀ر  ︎️﹋︣ ︀﹝︡اران︫  آ﹎﹩ د︻﹢ت︨ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︡ه︋  ︀ص ︔︊️︫   ︠﹩﹞︀ ︫︣ق︨ 
۶٨۵۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٢۶۶۵٠

︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︑︪ــ﹊﹫﹏  ︗ــ️ 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ 
د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ٨ ︊︮ ﹝﹢رخ 
و  آب  ︋﹙ــ﹢ار  آدرس  در   ١٣٩٩/٠٢/٢٧
︋ــ︣ق، ﹡︊ــ︩ ﹨﹀️ ︑﹫ــ︣ ٨ (﹎﹙︪ــ﹟)، ︋︣ج 
اداری ︑︖︀ری آر﹝﹫︐︀ژ ﹎﹙︪﹟، ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ 
﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩١٧٨٧٧٢٩٠٣ ︑﹙﹀ــ﹟ ٣١٩٠۵، 

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :︑︽﹫﹫︣ ︋︀زرس

︣ق  ︫︤︀ر  ︎️﹋︣ ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫  ۹
۹۰
۰۶
۱۲

ع ۹
۹۰
۰۶
۴۲

فراخوان مناقصه
( نوبت اول)

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︑︭︭﹩ وا︡﹨︀ی 

︑︀︋︺ــ﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه  را  از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥  
︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠۵، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
  www.setadiran.ir : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️ : 
*︑︱﹞﹫﹟  ︫ــ︣﹋️  در ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼  ٠٠٠ /٠٠٠ /۶١٠ 
ر︀ل  ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ﹝︣︡️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و ا﹝﹢ر ر﹁︀﹨﹩ دا﹡︪﹍︀ه  
︡ -رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ -︫︣ک  ︪﹞ :﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤︋

️ -︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه ︑﹢﹏ ﹎︣دد. دا﹡︩ و ︨﹑﹝
  ١ /٢ /٩٩۴ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑*

*﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
  ١٨ /٢ /٩٩

*﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٨ /٢ /٩٩  
*ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣١ /٢ /٩٩

*﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ ︔︊ــ️ ﹡ــ︀م : 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

,عروابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
۹۹
۰۰
۶۴
۴

اصل پروانه سبز  گمرک� به شماره 
 ۳۸۱۰۰۱ و  کوتـــاژ هـــای  ۳۶۲۰۷۸ 
 ۱۳۹۸.۰۸.۱۷ مـــورخ    ۳۶۲۱۳۵ و 
مت�لق به شرکت سایان سبز توس  
به شناســـه ملـــ� ۱۴۰۰۴۴۱۴۵۵۸ و 
شماره ثبت  ۵۲۵۳۶ مفقود گردیده 

و  فاقد اعتبار م� باشد

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

برگ ســـبز خـــودروی ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸ رنـــگ نقره ای 
متالیـــک بـــه شـــماره انتظامـــ� ۸۷۷ و۲۱ ایـــران ۳۶  
شـــماره موتـــور ۱۲۴۸۸۰۴۰۰۳۴ و شـــماره شاســـ� 
NAAM۰۱CA۵۹E۸۲۸۴۷۴ به مالکیت حمید نجف� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۶۳
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، سند کمپان�، و ســـند محضری خودروی 
پـــژو ۴۰۵ مـــدل ۱۳۸۴ رنـــگ بـــژ به شـــماره انتظام� 
۷۸۷ج۹۸ ایران ۴۲  شـــماره موتـــور ۱۲۴۸۴۱۰۱۰۸۹ و 
شماره شاس� ۱۴۲۳۶۵۵۴ به مالکیت حسین عل� نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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د﹨﹫︀ری رو︨ـ︐︀ی ﹝﹠︤ل آ︋︀د از ︑﹢ا︋︹ ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ︫︨︣ـ︐︀ن ﹝︪ـ︡ ︋︣ ا︨ـ︀س ﹝︭﹢︋﹥ 
︫ـ﹢رای ا︨﹑﹝﹩ رو︨ـ︐︀ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︗﹞︹ آوری ز︋︀﹜﹥ و ر﹁️ و روب 
️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ـ︣ا︳ و   ﹝︺︀︋︣ رو︨ـ︐︀ را از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران و ︫ـ︣﹋
︡﹝︀︑﹩ از اداره ︑︺ـ︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹑﹫️ ا﹝ـ﹢ر︠  دارای ︡ا﹇ـ﹏ ر︑︊ـ﹥ ٧︮ 
 ︡︣︠ ︧ـ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ـ︐︣ و﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ .︡︀﹝﹡ ︀ن ︨ـ︀ل وا﹎︢ار︀︎ ︀︑
ا︨ـ﹠︀د ︑ـ︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/٢٠ ︋﹥ آدرس ﹝︪ـ︡ ، ︗︀ده ﹇﹢︀ن ، رو︨ـ︐︀ی ﹝﹠︤ل آ︋︀د ، 
 ︩﹫﹁ ️︧︀︋ ﹩﹞ ا︨﹠︀د ︡︣︠ ️︗ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ١٧ ، د﹨﹫︀ری ﹝﹠︤ل آ︋︀د ️︪︋ ︩︊﹡
وار︤ و︗ـ﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧ـ︀ب ︗︀ری ︫ـ﹞︀ره ٠١٠٧۶٨٩۴۶٢٠٠٢ ﹡︤د 
︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︋﹠︀م د﹨﹫︀ری ﹝﹠︤ل آ︋︀د ارا﹥ ﹎︣دد .د﹨﹫︀ری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر 

ا︨️ . ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐︪︀ر آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای – ﹡﹢︋️ دوم

د﹨﹫︀ری ﹝﹠︤ل آ︋︀د

آ﹎︡︖︑ ﹩︡﹝﹠︀﹇︭﹥    ﹡﹢︋️ دوم
︣وژه ﹨ــ︀ی ذ﹏ را︋﹥  سازمان نوسـازى وبهسازى شـهراصفهان  ا︗︣ای︎ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ﹎︢ارد.
١-︻﹞﹙﹫ــ︀ت ﹋ــ︿ ︨ــ︀زی ︠﹫︀︋ــ︀ن ︻︊ــ︀س آ︋︀د︡﹁︀︮ــ﹏ ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹞︦ آ︋ــ︀دی ︑︀                             

︠﹫︀︋︀ن ︀ر︋︀غ
٢-︻﹞﹙﹫ــ︀ت ﹋ــ︿ ︨ــ︀زی ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︀︋ ــ﹩ ︡﹁︀︮﹏ ︠﹫︀︋︀ن  ︫ــ﹞︦ آ︋ــ︀دی ︑︀                      

︠﹫︀︋︀ن ︀ر︋︀غ 
 ️︗ دوم ️︋﹢﹡ ﹩﹎ا﹡﹠︡︑︀ده روز︎︦ ازا﹡︐︪︀ر آ﹢︑ ﹩﹞ ︳︢ا﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡ــ︣ا﹛
﹥ وا ︡︣ا︨️  ︀ز﹝︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ و︎︦ از︑﹊﹞﹫﹏︋  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  در︀﹁️ ا︨﹠︀د﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︡︠︡ا︋﹟ ︋︧️ دوم﹋ ﹤﹢﹋ ﹩﹚﹞ ﹈﹡︀︋ ﹏︋︀﹆﹞ ︀﹠﹫︨ ﹟︋وا﹇︹ در︠﹫︀︋︀ن ا

︨︀ز﹝︀ن ﹡﹢︨︀زی و︋︧︀زی ︫︣ا︮﹀︀ن - ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٤-٣٤٤٨٤٨٩٢-٠٣١  /ع
۹۹
۰۰
۳۶
۹

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹠︀︨︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران
وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ ا︗︣ا ︎︣وژه آر︫﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ا︨﹠︀د

آستان قدس رضوى در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابى و تعيين اولويت پيمانكاران واجد 
شرايط در زمينه پروژه آرشيو الكترونيك اسناد (اسكن مدارك، ورود اطالعات و تهيه نرم افزار 
مديريت اسـناد الكترونيك) اقدام نمايد، لذا از كليه مجريان واجد شخصيت حقوقى كه داراى 
تجربه، تخصص، سـرمايه الزم هستند دعوت به عمل مى آيد تا ظرف مدت 2 هفته از انتشار اين 
آگهى، مدارك مورد نياز را به شـرح ذيل جهت ارزيابى كارشناسى به آدرس: مشهد، چهارراه 
شـهدا، سـازمان مركزى، دبيرخانه معاونت مالى و پشتيبانى آسـتان قدس رضوى كد پستى 
9133743588 ارسال نمايند. درصورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن: 05131437201 
يا 32001039 تماس حاصل نماييد. الزم به ذكر است ارائه مستندات هيچگونه تعهدى براى اين 

سازمان ايجاد نخواهد كرد. 
مدارك مورد نياز:

ا-اساسنامه و آگهى آخرين تغييرات روزنامه رسمى
2-سوابق كارى مرتبط شركت

3-تصوير قراردادهاى مرتبط در 5 سال اخير
4-تصاوير گواهى نامه هاى معتبر اخذ شده

5-رضايت نامه كارفرمايان 5 سال گذشته به همراه شماره تماس
6-ارسال يك نسخه كپى و لوح فشرده حاوى كليه مدارك مورد نياز
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 کتاب »رویکردهای فقهی« منتشر شد اجتهاد: کتاب »رویکردهای فقهی« به قلم حجت االسالم دکتر احمد واعظی منتشر شد. این کتاب که در سه بخش برای طرح گفتمان علوم انسانی-اسالمی به  نگارش در 
آمده است، بخش های »فقه فردی«، »ویژگی های فقه فردی«، »فقه نظام های اجتماعی«، »شهید صدر و نظام اقتصادی اسالم«، »آفاق فلسفی نظام سازی اسالمی«، »راه و روش کشف نظام های اجتماعی«، »فقه حکومتی«، 

»تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و دیگر فقه های مضاف«، »مبانی و ویژگی های فقه حکومتی«، »تأثیر فقه حکومتی در فرایند استنباط فقهی« و »تأثیر فقه حکومتی بر علم اصول« را شامل می شود.

نخستین ثمره ایمان، تشخیص حق و باطل است©
ایکنا: آیــت اهلل محمدعلی جاودان در 
جلســه هفتگی درس اخالق خود که 
به صورت مجازی برگزار شــد، با بیان 
اینکه قرآن شخص مؤمن را زنده و کافر 
را مرده می داند، گفت: در روایات آمده 
هر انسان دارای سه روح است که این 
روح حرکت می کند، فکر می کند، کار 

می کند و اگر این روح ایمان پیدا کند، یک روح چهارم هم به او اضافه می شود، 
که اســم آن روح االیمان است. انسان با این روح چهارم یک زندگی تازه پیدا 
می کند که دیگران چنین زندگی و حیاتی را ندارند. عالمت این زندگی هم فهم 
در حرکت است؛ یک کارهایی می تواند انجام دهد که دیگران نمی توانند انجام 
دهند، یا اینکه یک فکرهایی می تواند داشته باشد که دیگران ندارند. عالمت این 

حیات، حرکت و ادراک است.
این اســتاد اخالق با اشــاره به ویژگی های مؤمن گفت: مؤمن کسی است که 
ایمان او قبول اســت و درجه الزم ایمان را کســب کرده است؛ حاال اگر به حد 
نصاب ایمان رسیده باشد، یک چیزهایی می تواند بفهمد که دیگران نمی توانند، 
بفهمند. وی افزود: برخی از اصحاب امام حســین)ع( در روز عاشــورا در برابر 
نماز امام ایســتادند و تیرهایی که به سوی حضرت پرتاب می شد، به جان خود 
می خریدند. این کاری اســت که کسی دیگر نمی تواند انجام دهد. اصاًل به طور 
طبیعی اگر خطری به ســمت انسان بیاید، انسان از آن خطر می گریزد، یا اگر 
چیزی به سمت چشم شما بیاید، چشم خودش بسته می شود. اما این افراد در 
روز عاشورا موقع نماز جلو تیرها ایستادند و وقتی می دیدند، تیر به سمت امام 
می آمد، سریع خود را به سوی تیر می بردند که تیر به آن ها بخورد. می بینید که 
این یک حرکت غیرطبیعی اســت که از طبیعت بیرون است و این افراد در اثر 
ایمان باال به این جایگاه رســیدند که تیر را به جان می خریدند که به امام تیر 

نخورد، و انسان عادی نمی تواند چنین کاری انجام دهد.

کسب نور هدایت، وعده قرآن به اهل ایمان»
وی با بیان اینکه انسان با کسب ایمان زنده شده و حیات نورانی کسب می کند، 
گفت: قرآن در آیه ۱۲۲ ســوره انعام می فرمایــد »أََوَمْن َکاَن َمْیًتا َفأَْحَیْیَناُه«؛ 
کسی که مرده است و ما او را زنده می کنیم؛ حاال یک فرد مقدماتی را فراهم 
کرده و با فکر، دقت در خلقت و مطالعه درســت به ایمان رسیده است؛ و خدا 
می فرماید پس مــا او را با این ایمان زنده کردیم. در ادامه خداوند می فرماید: 
»َوَجَعلَْنا لَُه نُوًرا«؛ و آن ایمان و آن حیات یک نور است که این فرد این نور را 
دارد و دیگران این نور را ندارند. این نور یک فهم و قدرت و توان برای انســان 
مــی آورد که یک کارهایی می تواند انجام دهد که انســان طبیعی و معمولی 
از داشــتن آن و توانایی انجام آن برخوردار نیست. سپس خداوند می فرماید: 
»یَْمِشــی بِِه فِی الَنّاِس«؛ حاال چنین انســانی که به ایمان رسیده و در برابر 
کسب این ایمان به او نور داده اند، این انسان می تواند با این نور ببیند و آنچه 
رذیله است، انجام نمی دهد؛ مثاًل  اگر به دروغ می رسد، دیگر دروغ نمی گوید؛ 
اگر به خیانت می رسد، خودداری می کند؛ چون بر اثر این نور و ایمان متوجه 
این رذیله می شــود و آن را انجام نمی دهد و ایمانش دیگر اجازه نمی دهد که 

خیانت کند.
آیت اهلل جاودان تشــخیص راه حق از باطل را از نخستین ثمرات کسب ایمان 
دانســت و اظهار کرد: اولین نتیجه ایمان این اســت، که انســان می تواند راه 
صحیح را تشــخیص بدهد و دیگر گول نخــورد، حتی اگر یک حزب یا گروه 
 با رنگ و بو و شــعارهای جذاب بیایند، نمی توانند او را گول بزنند. حتی اگر 
یک میلیارد روی میز او به عنوان رشوه بگذارند، این پول او را گول نمی زند و 
او نادرستی این عمل را می فهمد؛ وگرنه هر کس به طور معمولی می داند پول 
رشــوه بد است، ولی شــاید افراد معمولی آن را قبول کنند، اما فرد مؤمن به 
یک فهم عمیق تر از این فهم افراد معمولی رســیده و از رشوه و هر کار رذیله 
دیگری دوری می کند. نشــانه کســب این نور و ایمان، تشخیص حق و باطل 
است و به تعبیر قرآن علم راسخ است؛ با علم راسخ دیگر درستی و نادرستی ها 

را متوجه می شود.

 معارف / ساحل عباســی  از جمله 
توصیه هایی که در ماه رمضان بر آن تأکید 
شده اســت، انفاق و کمک به مستمندان 
اســت؛ و آن گونه که رهبر معظم انقالب 
در بیانــات تلویزیونی خود به مناســبت 
نیمه شــعبان فرمودند، در شــرایطی که 
شیوع ویروس کرونا موجب تشدید فشار 
اقتصادی بر اقشــار ضعیف جامعه شــده 
است، مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه 
به نیازمندان از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. در گفت وگو با حجت االسالم دکتر 
علیرضــا پیروزمند، عضــو هیئت علمی 
فرهنگســتان علوم اســالمی قم به این 

موضوع پرداخته ایم.

چرا رهبر معظم انقالب در آستانه   
ماه مبــارک رمضان بر مواســات و 

همدلی در جامعه تأکید کردند؟
مواسات به معنی شــریک کردن دیگران 
در مال خود اســت؛ یعنی از آنچه نصیب 
انسان شده به دیگرانی که از رزق کمتری 
برخوردار شــده اند، داده شود تا بین افراد 
جامعه برابری و برادری برقرار باشــد؛ هر 
چند مواسات مفهوم وسیعی دارد که تنها 
محدود به بخشــش های مادی نیست؛ از 
این رو بود که رهبر معظم انقالب با اشاره 
به فرازی از صلوات شــعبانیه و در شرایط 
ویژه امروز جهان کــه ایران عزیزمان نیز 
مبتال به ویروس کرونا شــده و بسیاری از 
مردم در تأمین معیشــت خود مانده اند، 

مورد توجه قرار گرفت.
امام صادق)ع( در حدیثی که شرح آن در 
کتاب شریف کافی آمده است، مواسات را 
جزو عالمات مؤمن دانســته اند. همچنین 
امــام باقر)ع( مواســات را یکی از بهترین 
اعمال معرفی کرده اند و فرموده اند: سرور 
اعمال سه چیز است؛ یکی انصاف دادن به 
مردم است؛ و امام در ادامه انصاف دادن به 
مردم را این گونه معنا کرده اند که هر چه 
تو را خوشــحال کند همان را برای مردم 
بخواهی و به دنبال خوشحال کردن مردم 

باشی؛ مواسات با برادر دینی در مال و یاد 
 خدا در هر حالی. امام ســجاد)ع( نیز در

این باره در دعای بیست و چهارم صحیفه 
ســجادیه می فرمایند مؤمــن هفت حق 
بــر مؤمن دارد که یکــی از حقوق مطرح 
شده از سوی حضرت مواسات و برابری با 
برادر ایمانی در مال است؛ این هفت حق 
عبارتند از تعظیم در بزرگداشــت مؤمن 
هنگام دیدن او، دوســت داشتن مؤمن در 
دل و مواسات و برابری در مال خود، غیبت 
بــرادر دینی خود را نکند، ســخن گفتن 
پشت سر برادر خود را حرام بداند، هنگام 
بیماری از او عیادت کند، درتشییع جنازه 
برادر دینی خود شــرکت کند و وقتی که 
برادر دینی او از دنیا رفت جز نیکی درباره 

او سخن نگوید.
اســالم  دیــن  در  مواســات  فرهنــگ 
نشــان دهنده این است که در دین اسالم 
نوع ارتباط انســان ها با یکدیگر و افزایش 
همدلــی واخوت ایمانی بــا دیگران جزو 
شروط و الزام های ایمان به شمار می رود؛ 
و یکــی از عالئم برادر ایمانی به کارگیری 
مواسات در زندگی فردی و اجتماعی است. 
انسان توانمند به لحاظ مالی، زمانی مؤمن 
حقیقی اســت که از مال خود به دیگران 

به خصوص به نیازمندان بخشش کند.

 چــرا بــر انفــاق و مواســات   
در ماه مبارک رمضان تأکید شده است؟

مواســات یکی از ســنت های دیرینه و 
بی نظیری اســت که قرن هاســت در ماه 
مبارک رمضان به ویژه در قالب سفره های 
احســانی که برای اطعام فقرا پهن شده، 
ادامه داشــته است. در روایت های دینی، 
افطار دادن به روزه داران ولو با یک خرما و 
یک لیوان شیر یعنی در ساده ترین شکل 
ممکن سفارش شده اســت. ماه رمضان 
امســال متفاوت از سایر ماه های مبارکی 
اســت که در طول حیات خود دیده ایم؛ 
امروز بســیاری از مردم جهــان و مردم 
کشورمان در گیر و دار ویروس منحوس 
کرونا با مشکالت عدیده مالی و معیشتی 
دســت و پنجه نرم می کنند؛ به خصوص 
درآمد طبقه ضعیف جامعه دچار اخالل 
شده و دراین بین انسان های آبرومند زیر 
فشار زندگی شــرمنده همسر و فرزندان 
خود می شــوند؛ بنابراین مواســات به ما 
یــادآوری می کند که بــا حمایت از این 
افــراد نباید اجازه دهیم حرمت و کرامت 
آن هــا از بین برود. مــاه مبارک رمضان 
امســال بهترین فرصت بــرای تبیین و 
نهادینه ســازی فرهنگ مواسات است تا 
به برکت ماه رمضــان هیچ هموطنی به 

واســطه فقر مالی در تنگنا نباشــد و در 
خیزش مواســات به نفع همه نیازمندان 
جامعه و لطف خدا از شــرایط ســخت 

کنونی عبور کنیم.
پیامبر گرامی اسالم در خطبه معروفی که 
در آخرین جمعه ماه شعبان در توصیف 
ماه مبارک رمضان بیــان فرمودند، پس 
از حمد الهی می فرمایند: اگر کســی در 
این ماه عمل خیری به قصد قربت انجام 
دهد، خدای متعال اجر عمل واجب را به 
او عطا می کند؛ و در ادامه می فرمایند: این 
ماه، ماه مواســات و همدردی با دیگران 
اســت و خداوند روزی مردم را دراین ماه 
افزایش می دهد. این بیان گهربار نشــان 
می دهــد که مــردم از تنگدســتی های 

نگرانی  یــا  احتمالی خود 
ناشــی از تنگدستی بعد از 
بهراسند؛  نباید  مواســات 
چــرا که پیــام آور رحمت 
فرموده اند:  بــاره  درایــن 
خداونــد روزی مردم را در 
ماه مبارک رمضان افزایش 
می دهد. بی شــک افزایش 
روزی فقــط بحــث مادی 
آن نیســت؛ هــر چند که 
نوید وســعت رزق و روزی 
به مؤمنان داده شده است. 
نشــان دهنده  مسئله  این 
آن اســت که رزق فقط به 
تالش انسان بستگی ندارد 
متعال هم  و لطف خداوند 
در این باره مهم اســت؛ و 
انسان هایی که اهل مواسات 
هســتند خداونــد راه های 
برکت رزق و روزی را پیش 
پایشــان هموار می کند؛ از 

این رو پسندیده است که در ماه رمضان 
با اعتماد به خداوند یکتا از ظرفیت فراهم 
شده برای ارتقای معنوی خود و افزایش 
رتبه هــای ایمان خود به واســطه انجام 

مواسات استفاده کنیم.

حجت االسالم پیروزمند در گفت وگو با قدس تبیین کرد

»رمضان« بهترین فرصت برای نهادینه سازی مواسات

فرهنگ مواسات 
نشان دهنده این 
است که در دین 

اسالم نوع ارتباط 
انسان ها با یکدیگر 

و افزایش همدلی 
واخوت ایمانی با 

دیگران جزو شروط 
و الزام های ایمان به 

شمار می رود

بــــــرش

کاری از سر ارادت©
سال 35۲ق. )= 34۲ش.( بود. فقیهی محّدث برای 
زیارت و بهره مندی از برکات جوار، عازم مشهد الرضا 
می شــود. ارادتمندان از او می خواهند تا آنان را از 
 خرمن دانش خود خوشه  ای ارزانی دارد و کجا بهتر 

از حرم!  و الهام بخش تر 
صاحب بن َعّباد )3۲4 تا 386ق.( مرد علم و ذوق 
و سیاســت، به رسم ادب، دو قصیده در 43 بیت 
سرود و آن را در نامه ای برای شیخ صدوق )306 تا 
38۱ق.( فرستاد. مطلع نخستین آن چنین است: 
یا سائًِرا زائًِرا إلی طوِس َمشَهِد ُطهٍر َو أَرِض تَقدیِس

أبلِغ َســالِمی الّرضا َو ُحطَّ َعلی أکَرِم َرمٍس لَِخیِر 
َمرموسِ 

)ای که به زیارت طوس، زیارتگاهی پاک و سرزمین 
قداست، رهسپاری! ســالم مرا به ]حضرت[ رضا 
برسان و نزد بهترین مزار که صاحب آن بهتریِن 

به خاک سپردگان است، فرود آی(
شــیخ به مصداق آیه شریف قرآن که می فرماید 
چون به شما سالم گفتند، آن را به نیکوتر از آن 
پاسخ دهید،  قلم به دست می گیرد و کتابی افزون 
بر 550 صفحه به رشــته تحریر می کشد. برای 
کتاب نام عیون اخبار الرضا )ع( را برگزیده، آن را 

به کتابخانه صاحب، تقدیم می کند.
عیون که بعدها به عیون االخبار نیز شناخته شد، 
کهن ترین  و معتبرترین تک نگاشت درباره زندگانی، 
سیره و سخنان امام علّی بن موسی الرضا)ع( است 
که از مجموعه احادیث شیعه و اهل سنت، با ذکر 
سلسله سند هر یک و بعضاً همراه با نقدی عالمانه 

فراهم آمده است.
ســبب نام گذاری حضرت رضــا )ع(، نّص صریح 
امام کاظم )ع( بــر امامت و وصایت آن حضرت، 
سخنان امام در توحید و مناظرات ایشان، پاسخ ها 
و نوشته های امام درباره اصول اعتقادی و احکام، 
والیتعهدی، اشعاری که امام در مضامین اخالقی 
در حضــور مأمون خواند، احادیثــی درباره ثواب 
زیارت امام، زیارت نامه امام و برکات مشهد مقدس، 

از جمله فصول این کتاب است.  
این کتاب به فارسی ترجمه شده و لوامع االنوار 
فی شــرح عیون االخبار، اثر ســید نعمت اهلل 
جزائری مهم ترین شــرحی است که تاکنون بر 

آن نگاشته شده است.
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آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

ــر گرديده  ــى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش پيرو آگه
ــتند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت  ــت واصله مس ــب درخواس اينك برحس
ــرح  ــمت از امالك واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به ش تحديدحدود يك قس
زير:  پالك 55 اصلى واقع درقريه كهنه اوغاز 1008فرعى از1005فرعى بانو گلزارعباسيان 
باجگيران ششدانگ يكباب دامدارى   در روز شنبه 99/2/29ساعت9قبل ازظهرلذا بموجب 
ماده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين شماره هاى فوق الذكر  بوسيله اين 
آگهى اخطار ميگردد كه در روز و ساعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هريك از 
صاحبان امالك يانماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون قانون 
ــدواعتراضات  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارش
مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه در موقع مقررحاضر نبوده 
ــد  ــى روزا تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهدش ــد مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس ان
ــراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ،معترضين  ودراج
ــت اعتراض خود را  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــت ازتاريخ تس ميبايس
ــليم  ــه مراجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين اداره تس ب

نمايد9900626
تاريخ انتشار:99/02/6

صمد ابراهيم زاده-رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

ــر گرديده  ــى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتش پيرو آگه
ــتند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت  ــت واصله مس ــب درخواس اينك برحس
ــرح  ــمت از امالك واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به ش تحديدحدود يك قس
ــه يك آب قطعه 4شيروان بخش5قوچان ششدانگ 5قطعه زمين  زير:  پالك يك اصلى س
محصور 2905فرعى از58فرعى آقاى مسعود قهرمانلو ششدانگ 5قطعه زمين 2933فرعى 
ــى و2936فرعى از58فرعى  ــاى عرفان ابراهيم زاده 2934فرعى و2935فرع از58فرعى آق
ــم زاده درروز99/3/7انجام  ــمانه رنجبرتوپكانلو وآرمان ابراهي ــو مريم رنجبرتوپكانلو وس بان
خواهدشد لذا بموجب ماده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين شماره هاى 
فوق الذكر  بوسيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و ساعت مقررباال درمحل حضوربهم 
ــانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يانماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباشند  رس
ــده ازطرف مجاورين  ــون قانون مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارش مطابق ماده 15قان
ــدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك  تحديدخواهدش
ــى روزا تاريخ تحديد  كه در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون ثبت فقط تاس
ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى  حدود پذيرفته خواهدش
ــه اداره ثبت ظرف يكماه  ــليم اعتراض ب ــت ازتاريخ تس ــرض ثبتى ،معترضين ميبايس معت
دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكور 

اخذوبه  اين اداره تسليم نمايد9900578
تاريخ انتشار:99/02/14

صمد ابراهيم زاده-رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــبزعلى به ش ش 2215 به استناد دوبرگ  نظريه اينكه   آقاى عبدالعلى محمودى فرزندس
استشهاديه تأييدشده توسط دفتر اسناد رسمى شماره 38شيروان منضم به تقاضاى كتبى 
جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه سند 
ــى از 11اصلى  واقع در  ــماره  پال ك  2493فرع ــدانگ يك  قطعه زمين بش مالكيت  شش
قطعه سه  شيروان بخش 5قوچان به آدرس شهرك امام جمهورى14 كه متعلق به  ايشان  
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند  ــد بعلت  نامعلومى   مفقود ش مى باش
ــماره ثبت 43483 بنام  ــماره چاپى  070898ذيل  دفتر190صفحه 75وش مالكيت آن بش
نامبرده صادروتسليم گرديده است سپس برابرسندرهنى شماره 38002-89/12/16دررهن 
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه  ــيجيان قرارگرفته است لذا به اس ــه بس موسس
ــبت به ملك مورد آگهى  ــت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد  هركس نس ــون ثب قان
ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز  معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س ازتاريخ انتش
ــليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول  اين اداره تس
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9900610
تاريخ انتشار: 99/02/13

صمد ابراهيم زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بوكان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره 139860313010003293 و  ــمى//برابر آرأى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول موضوع قانون تعيي 139860313010003292 هيئ
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 1037 صادره  بالمعارض متقاضيان آقاى صالح الدين باباخانى فرزند رحمن بش
از بوكان و آقاى لقمان باباخانى فرزند رحمن بشماره شناسنامه 7910 صادره از بوكان هر كدام 
ــاحت 115 مترمربع مفروز و  ــاع از ششدانگ در يك باب خانه به مس ــبت سه دانگ مش به نس
ــتان بوكان خيابان زيتون  ــده از پالك 131 – اصلى كلتپه واقع در بخش 17 شهرس مجزى ش
ــادى از وراث مرحوم قادر  ــن عبداله زاده آح ــان معرفت 1 خريدارى از آقايان فتاح و حس خياب
ــاعى در پالك مذكور مع الواسطه محرز گرديده  ــق مش عبداله زاده احدى از زارعان صاحب نس
ــت . لذا به منظور  كه براى آن پالك 4561 فرعى از 131 -  اصلى تعيين و اختصاص يافته اس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد ، ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در  ــليم اعتراض ، دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى م ص

شد .9900625
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/14                   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/02/29

هادى حبيبى – رئيس ثبت اسناد و امالك بوكان

شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده

ــغ 2/000/000/000 ريال در پرونده  ــه به پرداخت مبل ــه ضمانت آقاى على محمدچراب نظر ب
كالسه 673، 2/5 دانگ پالك ثبتى شماره 6819 فرعى از 483 از يك اصلى بخش 10 مشهد 
ــينى پالك 23 داراى عرصه به مساحت حدود 207  ــهيد ميرحس ــانى  امام هادى11 ش به نش
ــك طبقه همكف و  جنوبى به  ــامل در ي ــاحت حدود 100 مترمربع ش مترمربع و اعيان به مس
ــدانگ يك باب منزل و يك دربند مغازه متصل به آن بوده كه پايانكار آن نيز ارائه  صورت شش
نگرديد و بناى مذكور داراى اسكلت نيمه فلز و سقف ضربى و بدنه هاى گچى در داخل همراه با 
ــنگ گناباد فقط در دو ستون آجرى  درب و پنجره پروفيل و نماى آجر معمولى گرى با نصب س
دو طرف درب بزرگ آهنى و همچنين داراى روالپ در  قسمت تجارى البته به عنوان ظاهرى 
پاركينگ و داراى امتيازات آب و برق و گاز مى باشد توقيف گرديده و به مبلغ 5/400/000/000 
ريال ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 99/2/27 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى 
ــانى وكيل آباد8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط2  ــهد واقع در نش احكام كيفرى مش
ــد. ضماً 10 درصد مبلغ مزايده  ــنهادى فروش خواهد ش واحد مزايده و به باالترين قيمت پيش
فى المجلس از برنده مزايده اخذ خواهد شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقى مبلغ واريز نشود 10 

درصد پرداختى به حساب دولت ضبط خواهد شد. 
قيمت پايه كل ملك 5/400/000/000 ريال مى باشدآ- 9900469

داديار واحد مزايده: مليحه قويدل

شعبه 3 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده

نظر به ضمانت خانم نسرين رضايى به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ريال در پرونده كالسه 
673 به ميزان 2 دانگ پالك ثبتى شماره 37107 فرعى مجزى شده از 530 فرعى از 4 اصلى 
ــاحت حدود 152/3  ــانى خيابان فرهاد 9 پالك 100 واحد 2 داراى مس ــهد به نش بخش 9 مش
ــا در 4 طبقه روى  ــع آپارتمانى داراى 8 واحد مجموع ــامل واحد مذكور در مجتم ــع ش مترمرب
ــد به نحوى كه واحد مورد نظر به صورت دوبلكس در بخش شرقى طبقه همكف  پيلوت مى باش
ــته بين هال و آشپزخانه و پذيرايى و  ــاحت 152/3 مترمربع به صورت شكس و طبقه اول با مس
75/2 مترمربع در طبقه اول و روى قسمت هال و آشپزخانه مركب از 3 اتاق خواب و سرويس 
بهداشتى مى باشد و همچنين داراى انبار اختصاصى شماره 6 به مساحت 6/25 مترمربع درنيم 
ــد و داراى  ــتراكى در مجموعه پيلوت مى باش مترمربع در نيم طبقه همكف بوده و پاركينگ اش
ــور مى باشد توقيف گرديده و به مبلغ 31/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه  آسانس
در تاريخ 99/2/27 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در 
نشانى وكيل آباد8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط.2 واحد مزايده و به باالترين قيمت 
ــد. ضمنا 10 درصد مبلغ مزايده فى المجلس از برنده مزايده اخذ  ــنهادى فروش خواهد ش پيش
خواهد شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقى مبلغ واريز نشود 10 درصد پرداختى به حساب دولت 

ضبط خواهد شد. آ-9900540
قيمت پايه كل ملك 31/500/000/000 ريال مى باشد.

داديار واحد مزايده: مليحه قويدل

آگهى انحصاروراثت
ــت  ــرح دادخواس ــماره ملى 3590884867 به ش ــم خانى راموز فرزند درمحمد به ش خان
ــت گواهى انحصار وراثت نموده و  ــماره 3/1/99در اين شورا درخواس ــه پرونده ش به كالس
ــند به شماره ملى  ــادروان مراد جهانگيرى مقدم فرزند پس ــت كه ش چنين توضيح داده اس
ــاى         فوت  ــان بعلت بيماريه ــش بزم ــخ 99/1/30 در زادگاه 3590821991 در تاري
ــت وورثه حين الفوت وى عبارتند از :1-متقاضى با مشخصات فوق همسر متوفى  نموده اس
2-محمد جهانگيرى مقدم  به شماره ملى 3580254944پسر متوفى 3- على جهانگيرى 
ــر متوفى 4- حسن جهانگيرى مقدم به شماره ملى 6820012837 پسر متوفى  مقدم پس
5-جواد جهانگيرى مقدم به شماره ملى 6820033443 پسر متوفى 6- مهدى جهانگيرى 
مقدم به شماره ملى 6820036760 پسر متوفى 7-جعفر جهانگيرى مقدم به شماره ملى 
6820057989 پسر متوفى 8- هادى جهانگيرى مقدم به شماره ملى 6820051875پسر 
ــماره ملى 3590838159 دختر متوفى 10- مريم  متوفى 9- زهرا جهانگيرى مقدم به ش
جهانگيرى مقدم به شماره ملى 3591770744 دختر متوفى 11- فاطمه جهانگيرى مقدم 

به شماره ملى 3591770752 دختر متوفى .
ــت آگهى نمائيد تا هر كس  ــت مزبور در يك نوب ــريفات  قانونى درخواس اينك با انجام تش
اعتراض يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوست از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه (30روز) 

به دادگاه عمومى بخش بزمان تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد .9900609
اكبر گلشن –رئيس شوراى حل اختالف بزمان

آگهى مزايده
ــر به محكوميت آقاى احمد محمدپور خليلى به پرداخت مبلغ 981/750/000ريال در   نظ
ــتگاه ميكسر استيل (خمير  ــامل :1-يك دس ــه  363مزايده ، اموال منقول ش پرونده كالس
ــتيل به قطر حدود 1متر وعمق نيم متر به ظرفيت حدود 200كيلو  گير )با موتور ديگ اس
ــالم بصورت مستعمل 2-يك دستگاه  ــركت اصفهان بركت در حال كار وس گرم ساخت ش
ــتيل و2دستگاه موتور  ــيرداراى مخزن اس دى ايريتور بظرفيت حدود 5تن بعنوان بوگير ش
توليد شركت آلفا پاك تهران در حال كار وسالم به صورت مستعمل توقيف گرديده وجمعا 
ــت كه در تاريخ 99/3/7 ساعت 9صبح در  به مبلغ 325/000/000ريال ارزيابى گرديده اس
محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد8-مجمتع قضايى 
ــد  ــنهادى فروش خواهد ش اجراى احكام كيفرى ط2واحد مزايده وبه باالترين قيمت پيش

9900583.
قيمت پايه 325/000/000ريال مى باشد 

داديار واحد مزايده :مليحه قويدل
داديار شعبه 14اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 10مشهد-مليحه قويدل 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهود و گواهى  ــهاد محلى كه به امضاء ش ــتناد دو برگ استش آقاى محمدرضا حيدرى باس
ــماره 66 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 166871 الف  ــناد رسمى ش دفتر اس
87 ششدانگ آپارتمان مسكونى پالك 4487/9248-اصلى  واقع در بخش يك بلوچستان 
ــعبه از خيابان نصر مورد ثبت 114098 صفحه 169 دفتر 710  ــهر زاهدان كوچه منش ش
بعلت اسبابكشى از بين رفته كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده بموجب سند 
ــعه تعاون در  ــماره 141439-1392/6/12 دفترخانه 9 زاهدان در رهن بانك توس رهنى ش
ــتناد ماده 120 آيين نامه  ــت لذا مراتب باس قبال مبلغ 940000000 ريال قرار گرفته اس
ــبت به ملك  ــى مدعى انجام معامله نس ــود تا چنانچه كس ثبت در يك نوبت آگهى مى ش
ــد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10  ــند مالكيت مذكور نزد خود مى باش مرقوم يا وجود س
ــند معامله باين اداره اعالم و رسيد  ــند مالكيت يا س روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س
دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض 
ــند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد  اصل س

.9900579/// م الف:46 
تاريخ انتشار:1399/2/14

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهود و گواهى  ــه به امضاء ش ــهاد محلى ك ــتناد دو برگ استش ــا حيدرى باس ــاى محمدرض آق
ــند مالكيت 166868 الف  ــيده مدعى است كه س ــمى شماره 66 زاهدان رس ــناد رس دفتر اس
ــتگاه آپارتمان پالك 4487/5509-اصلى  واقع در بخش يك بلوچستان  ــدانگ يكدس 87 شش
ــعبه از خيابان نصر مورد ثبت 98629 صفحه 313 دفتر 593 بعلت  ــهر زاهدان كوچه منش ش
اسبابكشى از بين رفته كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 
ــود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت  120 آيين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى ش
ــد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف  ــند مالكيت مذكور نزد خود مى باش به ملك مرقوم يا وجود س
ــند معامله باين اداره اعالم و رسيد  ــند مالكيت يا س 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س
ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض  ــد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرس ــت نماين درياف

ــند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد .  ــود نسبت به صدور س ــند ارائه نش اصل س
ــعه تعاون  ــند رهنى 141442-1392/6/13 دفترخانه 9 زاهدان در رهن بانك توس بموجب س

مى باشد.9900580/// م الف:47                   تاريخ انتشار:1399/2/14
حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

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

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــاده 13 آيين نامه قانون تعيي ــى موضوع ماده 3 قانون وم آگه
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين  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 ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل مس
ــادره ازملك آباد در  ــنامه 1 ص ــماره شناس ــينعلى به ش آقاى براتعلى اكبرى فرزند حس
ــمتى از پالك 139 اصلى بخش 3  ــاحت 206/65 متر مربع در قس يك باب خانه به مس
ــى مرشد لو  ــى و عيس زبرخان واقع در اراضى پيش  فروش قدمگاه از محل مالكيت موس
فرزندان حسين محرز گرديده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى واراضى و س
ــار در شهرها منتشر و  در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــتا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اش درروس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــرف مدت يك ماه از تاريخ  ــيد ظ ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــم نمايند ودر اين صورت  ــت خود را به مراجع قضايى  تقدي ــليم اعتراض ،دادخواس تس
ــت و بديهى است در صورت انقضاى  اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور 
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور  س
ــب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد  ــس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدودمرات پ
ــبت به امالك در جريان ثبت وفاقد  ــاند ونس حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس
ــر مى  ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتش س

نمايد . آ-9900009
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/30                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/14

سيد حسن پورموسوى
رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

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

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــاده 13 آيين نامه قانون تعيي ــى موضوع ماده 3 قانون وم آگه
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين  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 ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل مس
آقاى كيومرث ياورى فرزند عنايت اله خان به شماره شناسنامه 55 صادره از زبرخان در 
ــمتى از پالك  ــاحت 59872 متر مربع در قس يك قطعه باغ و زمين متصل به آن به مس
ــبان از محل مالكيت  ــين آباد درخت ش 18 اصلى بخش 2 زبرخان واقع در اراضى حس
ــه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ــت . لذا ب خود متقاضى محرز گرديده اس
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى واراضى و س
ــار در شهرها منتشر و  در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــتا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اش درروس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــرف مدت يك ماه از تاريخ  ــيد ظ ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــم نمايند ودر اين صورت  ــت خود را به مراجع قضايى  تقدي ــليم اعتراض ،دادخواس تس
ــت و بديهى است در صورت انقضاى  اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور 
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور  س
ــب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد  ــس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدودمرات پ
ــبت به امالك در جريان ثبت وفاقد  ــاند ونس حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس
ــر مى  ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتش س
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نبود نقدینگی برای قطعه سازان از کرونا بدتر است©
اگر در سال جهش تولید دولتمردان همت خود را بر حمایت از تولید قرار دهند، با 
رایزنی های صورت گرفته بین قطعه سازان و اتاق تهران، به دنبال تشکیل کمیته ای 
برای بررسی تمامی راهکارهای جهش تولید هستیم.عملیاتی شدن جهش تولید 
در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو منجر به افزایش تولید و کاهش فشار قیمتی 
بر مشتریان و متقاضیان خودرو می شود. حمایت از قطعه ساز به معنای حمایت از 
افزایش کیفیت قطعه، کاهش قیمت و افزایش تولید و از آن مهم تر حفظ سالمت 
سرنشینان خودرو است، از این رو انتظار می رود مسئوالن دولتی برای عملیاتی 
کردن این موضوع از هیچ کمکی دریغ نداشته باشند. قطعه سازان نشان داده اند 
کــه توان تولید و افزایش ظرفیت تولید قطعــه را دارند. در حال حاضر ظرفیت 
خالی قابل  توجهی در این عرصه وجود دارد که مشــکل آن با تزریق نقدینگی 

حل می شود.
ویروس کرونا با آنکه چونان سیلی خسارت بار بر سر اقتصاد و تولید جهانی و به تبع 
آن ایران نشست، اما مشکل قطعه سازان پیش از اینکه تبعات ویروس کرونا باشد، 
ناشــی از نبود یا کمبود نقدینگی است که تأثیرات مخرب آن در بازار و کاهش 
تولید خودرو به شــدت مشهود است. مسئله به قدری جدی است که به جرئت 
می توانم بگویم ما با کرونا کنار آمده و قطعه ســازان به کار و تولید بازگشته اند، 
یعنی کرونا به اندازه کمبود نقدینگی نتوانسته روی این صنعت تأثیر مخرب به 
جا بگذارد. بی شک عدم تزریق نقدینگی به بخشی از قطعه سازان خودرو تأثیرات 
مخرب تری بر تداوم روند تولید به جا می گذارد، چرا که تأمین مالی مؤلفه مهمی 

در تداوم داخلی سازی و تولید قطعات خودرو به شمار می رود. 
با اینکه پیش از ســال 98 مطالبات قطعه سازان از دولت 10هزار میلیارد تومان 
برآورد شــد، اما عدد 7هزار و 300میلیاردی توســط شورای عالی پول و اعتبار 
به قطعه ســازان تحمیل شد که تاکنون 3هزار میلیارد تومان آن به قطعه سازان 

پرداخت شده و سرنوشت بقیه مطالبات ما همچنان درهاله ای از ابهام است.
عدم پرداخت مطالبات قطعه ســازان توسط دولت نه تنها تولید قطعات خودرو را 
در تنگنا قرار داد، بلکه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و کارگران را با مشکالت 
عدیده ای مواجه کرده اســت. پرداخت معوقات قطعه ســازان از سوی دولت گام 
بلندی در راستای تحقق امر مهم جهش تولید است که مقام معظم رهبری به شدت 
بر آن تأکید دارند. حمایت دولت از قطعه سازان و پرداخت مطالبات آن ها می تواند 

اقدام مهم و حرکت روبه جلویی در داخلی سازی قطعات باشد. 

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

هنوز برای تعیین خسارت کرونا زود است©
وضعیت کنونی بیماری کرونا شبیه سیلی است که هنوز در 
دل کوچه و خیابان های شهر ما در چرخش و گردش است، 
بنابراین تا فرونشستن این سیل خانمان برانداز و خالی کردن 
زندگی مردم از گل والی حاصل شده از سیل، نمی توان برآورد 
بســیار دقیق و مشخصی از خسارات احتمالی تأثیر بیماری 

کرونا بر اقتصاد کشور داد.
بســیاری از مردم جامعه اعم از مشاغل با شناسنامه و بدون شناسنامه از تأثیرات 
همه گیری و قرنطینه کرونا از اسفندماه تاکنون، خسارات زیادی متحمل شده اند، 
خساراتی که دولت هم حتی بخش جزئی از آن را جبران نکرده و در نتیجه تعیین 
خســارت کرونا بسیار سخت است. شاید پس از پایان یافتن ویروس و شکست و 
غلبه بر این بیماری و بازگشت کسب وکارها به شکل قدیم خود بتوان آمار دقیقی از 

میزان خسارت وارد شده بر بخش های مختلف اقتصادی ارائه داد. 
به نظر می رســد از زمستان سال 98 تاکنون نیازمند تزریق 30میلیارد دالر هزینه 
حمایتی به بخش تولید و کســب وکارها هســتیم. عدم حمایت دولــت از مردم و 
بی توجهی به وعده های داده شده در چند ماه آینده منجر به افزایش و تعمیق رکود، 
تنگی معیشت بسیاری از مردم و از دست رفتن کسب وکارهایی می شود که احیای 

دوباره آن بسیار سخت خواهد بود.

تعلل ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت و رکود فصلی عامل التهاب بازار ماشین شده است

3 دلیل برای ترمز بریدن قیمت خودرو
 اقتصاد/ زهرا طوسی  اقتصاد کشور به خاطر 
درگیری با ویروس کرونا در کما به ســر می برد و 
بازار خودرو هم با رکود فصلی هر ساله در فروردین 
و اردیبهشــت و کاهش تقاضا سوت و کور است، 
اما تعلل ســتاد تنظیم بازار در اعالم قیمت های 
جدید خودرو سبب شده فروشندگان با قیمت های 
سرسام آور  و قابل تأمل مشتریان را غافلگیر کنند.

اینکه چرا رشــد قیمت چشمگیر در بازار خودرو 
رخ داده می تواند با مســائلی مانند افزایش قیمت 
دالر، ترس مردم از کاهش قدرت خرید، معامالت 
کاغذی و مانــور دالالن، کاهش عرضه خودرو به 
بازار و سرانجام خروج دو مدل تقریباً ارزان قیمت 

خودرو از خط تولید مرتبط باشد. 
البته روند تولید خودرو در کشــور در حال حاضر 
چندان مناسب نیست، چنان که به  دلیل کمبود و 
نبود قطعات، بخش زیادی از محصوالت به  صورت 
ناقص تولید می شوند، بنابراین امکان عرضه به بازار 
را ندارند. در کنار این ها هنوز قیمت جدید خودروها 
در کارخانه نیز توسط ستاد تنظیم بازار اعالم نشده و 
مشخص نیست آنجا چه میزان رشد رخ داده است.

تعیین قیمت های جدید خــودرو چند هفته ای 
اســت که در دستور کار ســتاد تنظیم بازار قرار 
گرفته، اما اختالفات میان شورای رقابت و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عاملی 
شده تا این ســتاد هنوز برای تعیین دستورعمل 
قیمت گذاری خودروهای داخلی به نتیجه ای دست 
پیدا نکند و همین امر اعالم قیمت های جدید را با 

تأخیر روبه رو کرده است.
آن طور که شنیده شــد خودروسازان درخواست 
افزایش قیمت برای جبران ضــرر و زیان خود را 
دارند. از طرف دیگر شــورای رقابت معتقد است 
بخشی از زیان خودروسازان متوجه سرمایه گذاری 
آن ها در بخش هایی غیر از تولید بوده و به همین 
دلیل این ارقام به عنوان ضرر و زیان تولید محسوب 
نشده و نباید در دستورعمل جدید قیمت گذاری 

مورد توجه قرار گیرد.

فروش با این قیمت ها ضرر است »
با وجود این ، خودروسازان نیز از احوال ناخوش خود 
گالیه دارند. مدیران عامل خودروسازی ها بر این باورند 
که خودروها به دلیل حاشــیه سود باالیی که دارند، 
دالالن را منتفع می کنند و از این بابت سودی نصیب 

خودروسازان نمی شود. آن طور که احمد نعمت بخش، 
دبیر انجمن خودروســازان ایران می گوید: در حال 
حاضر دو مشکل اساســی برای تحقق بخشیدن به 
جهش تولید وجود دارد. یکی از مشکالت خودروسازان 
قیمت هایی است که به 1۴ ماه پیش یعنی بهمن 97 
برمی گردد؛ فروش با این قیمت موجب زیان هزاران 

میلیارد برای آن ها شده است.
به گفته وی، ســال گذشته ایران خودرو و سایپا با 
توجه به تجدید ارزیابی هایی که انجام شد از ماده 
1۴1 و وضعیت ورشکستگی به خاطر این زیان ها 
عبور کردند، ولی پولی به شــرکت وارد نشد. در 
ضمن خودروسازان هزاران میلیارد به قطعه سازان 
بدهکارند و با توجه بــه این قیمت های تکلیفی، 

خودرو ها با زیان به فروش می روند.
خودرو  فروشــندگان  اعتقاد  به 
قیمت ها به صورت کاذب افزایش 
پیدا کرده و هیــچ خریداری در 
بازار نیست. از طرفی شرکت های 
خودروســاز هم با تعلل بســیار 
تعهــدات خــود را نســبت به 
مشــتریان انجــام می دهند که 
همین امر در نبود خودرو در بازار 

تأثیر گذاشته است.

قیمت ها در یک بازه زمانی »
ثابت می ماند

گمانه زنی کارشناســان نیز حاکی از آن است که 
قیمــت تمام خودروها احتماالً در نیمه نخســت 
سال گران خواهد شد. بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو معتقد است: پارامترهای اقتصادی از جمله 
قیمت نفت، قیمت دالر، تحریم ها و مشکالت پیش 
آمده در زمینه واردات قطعات خودرو، حکایت از 
کاهش عرضه خودروهاســت. ممکن است قیمت 
خودرو بالفاصله گران نشود، اما در چند ماه آینده 
قیمت خــودرو گران خواهد شــد. وی می گوید: 
خودروســازان در نظر دارند تعهدات خودشان را 
انجام و خودروهای ساخته شده را به مردم تحویل 
دهند، بنابراین قیمت خودروها در یک بازه زمانی 

ثابت خواهد ماند.
فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو نیز می گوید: 
قیمت خودروها قطعاً روند افزایشی خواهد داشت، 
چرا کــه پیش بینی  بانک مرکــزی هم حاکی از 

افزایش نرخ تورم است. به هر حال دولت با کسری 
بودجه مواجه است. برنامه دولت نیز افزایش میزان 
تولید است و از طرفی مدیران دولتی برای مدیریت 

کرونا خلق پول کرده اند.
وی معتقد اســت: با توجه به میــزان تورم، ما 
ماهیانه باید شاهد تورم ۴درصدی باشیم، یعنی 
اگر کاالیی را 100هزار تومان خریداری می کنید 
تا پایان ماه قیمــت این کاال به 10۴هزار تومان 
خواهد رســید. این میزان نــرخ تورم به معنای 

فقیرتر شدن است. 

میزان تولید خودرو نصف شده است»
کاکایی دیگر کارشناس خودرو و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت می گوید:  میزان تولید خودرو 
نسبت به سال های گذشته نصف 
شده و در همین حال جایگزینی 
بــرای پراید کــه از چرخه  تولید 
حذف شده، وجود ندارد. تیبا اولین 
خودرویی است که جایگزین پراید 
می شود، اما 10 میلیون گران تر از 
پراید اســت. به گفته وی، به نظر 
می رسد رویکرد دولتی ها در سال 
جاری در بخــش صنعت خودرو 
همان قیمت گذاری دستوری باشد 
و ثبات قیمت ظاهــری خودرو، 
ارتقای اســتاندارد ها و اخذ یــورو ۵ قطعاً موجب 
چالش هایی در تولید خودرو می شود. این چالش ها 
در ادامه ســبب جهش های اضافــه در بازار خودرو 
می شود. به نظر می رسد در ســال جاری به دلیل 
تورم 30 تا ۴0 درصدی شاهد همین میزان افزایش 
در کف بازار باشیم. تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کالن 
کشور رخ دهد یک به یک بر بخش خودرو نیز تأثیر 

می گذارد.
وی تأکید می کند: ســال های گذشته نزدیک به 
یک میلیــون و ۶00 هزار خودرو در ســال تولید 
می شد. در سال گذشــته تنها 800 هزار خودرو 
تولید شــد، یعنی نصف تولید سال های قبل! به 
این معنا که نزدیک به 30 درصد نسبت به سال 
97 کاهش تولید داشــتیم. به گفته وی، دو نوع 
تقاضای ناشــی از سرمایه گذاری و تقاضای ناشی 
از مصرف در بازار ما وجود دارد. واقعیت این است 
که تقاضای ناشــی از مصرف بعید اســت بیشتر 

از یک میلیون و ۲00 هزار باشــد، اما با توجه به 
نحوه قیمت گذاری و اوضاع سرمایه گذاری حتی 
اگــر یک میلیون و 700 هزار خودرو تولید کنیم، 
وضعیت قیمت تغییر چندانی به دلیل وجود تقاضا 
در بازار ایجاد نمی کند؛ بنابراین اختالف زیاد بین 

حجم تولید و تقاضایی که در بــازار وجود دارد، 
قیمت هــا را کاهش نمی دهد یا بــه عبارتی بازار 
خودرو در حال حاضر اصاًل تابعی از تولید نیست، 
بلکه تابعی از عوامل کالن سرمایه گذاری است که 

در تعیین قیمت های آن بسیار مهم است.

به اعتقاد 
فروشندگان خودرو 
قیمت ها به صورت 
کاذب افزایش 
پیدا کرده و هیچ 
خریداری در بازار 
نیست

بــــــــرش

واردات یک میلیون تن کاالی اساسی ایرنا: حسن فالح نژاد، مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون تن کاالی اساسی )برنج، روغن و شکر( 
از دیگر کشورها خرید جدید شده و در حال بارگیری به سمت ایران است. امسال ۲۴۰ هزار تن برنج، ۴۱۱ هزار تن روغن و ۳۰۰ هزار تن شکر خام خریداری شده و کمبودی نداریم. وی از ورود ۵۰ هزار تن برنج به 

کشور خبرداد و گفت: تاکنون ۴۰ هزارتن برنج در قالب دو محموله وارد بندر چابهار شده که از این میزان تاکنون بیش از ۱۰هزار تن بارگیری و به استان ها ارسال شده است.

گفتار شفاهی

یادداشت

 رئیس هیئت مدیره قطعه سازان کشور

حاشیه بازار

رشد قیمت خودرو در بازار
بررسی  بازار نشان می دهد  در حال حاضر پراید 
در مدل 111 )هاچ بک( قیمتی حدود 78 میلیون 
تومان دارد که نشــان دهنده رشد چند میلیون 
تومانــی آن در هفته جاری اســت. فعاالن بازار 
معتقدند اعالم خبر حذف پراید 111 از خطوط 
تولید سایپا، یکی از دالیل اصلی رشد قیمت این 
محصول به شمار می رود. دیگر مدل پراید یعنی 
131 که آن هم حدود دو ماه دیگر از چرخه تولید 
حذف می شود، با توجه به رشد قیمت در هفته 
جاری، 7۲ میلیون تومان قیمت دارد. از بازار پژو 
۲0۶ تیپ ۲ هم خبر می رسد این محصول با رشد 
قیمت در این هفته مواجه شده و برای خرید آن 

باید 1۲8 میلیون تومان هزینه کرد.
همچنین تیپ ۵ این خــودرو نیز در حال حاضر 
1۴8 میلیون تومان قیمت دارد که نشــان دهنده 
صعود چند میلیون تومانی  در هفته جاری است. 
پژو ۲0۶ صندوقدار نیز با توجه به صعود قیمتی 
که در این هفته داشــته، در حــال حاضر 1۵۲ 
میلیون تومان به فروش می رسد. به گفته فعاالن 
 بــازار، تیبا در مدل هاچ بــک خود قیمتی برابر با 
89 میلیــون تومــان دارد و بــرای خرید مدل 
صندوقدار آن نیز باید 8۴ میلیون تومان هزینه کرد. 
یکی از خودروهایی که قرار است با افزایش تیراژ آن، 

جای خالی پراید در آینده پر شود، همین تیباست.
 از سوی دیگر، پژو ۴0۵ هم در حال حاضر 11۲ 
میلیون تومان به فروش می رسد که نشان از رشد 
قیمت آن دارد. قرار اســت در یکی، دو ماه آینده 
مدل GLX پژو ۴0۵ نیز مانند پراید از چرخه تولید 

خودروسازی کشور حذف شود.
رشــد قیمت ها در بازار خودرو به رانا نیز سرایت 
کــرده، چنان که این محصــول در حال حاضر 
110 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین 
تندر90پالس نیز که البته به سختی در بازار پیدا 
می شود قیمت ۲۵0 میلیون تومان را در این هفته 
به ثبت رسانده است. سراتو هم که مدت هاست 
دیگر مونتاژ نمی شود، در حال حاضر ۴70 میلیون 
تومــان قیمت دارد. با در نظر گرفتن قیمت های 
فعلی، رشد قیمت )در بازار( سبب فاصله قیمتی 
کارخانه و بازار خودرو ها بیش از گذشــته شده و 
کف آن به نزدیکی های 30 میلیون تومان می رسد 
که نشان می دهد آن دسته از دالالنی که پیشتر 
اقدام به خرید خــودرو کرده اند در حال تاخت و 
تاز هســتند. حال باید دید اگر در روزهای آینده 
خودروسازان بتوانند موافقت ستاد تنظیم بازار را 
برای باال بردن قیمت محصــوالت خود دریافت 
کنند، بازار خودرو چه نرخ هایی را تجربه خواهد کرد.

 یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳99  9 رمضان ۱۴۴۱ ۳ می ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲۳6 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش6يزد- تفت و توابع
ــمتى  ــدانگ خانه بطور مفروز قس ــم زهره خاورى شش ــى خان 4276- اصل
ــماره  ــرراى ش ــع  براب ــر مرب ــاحت 147 مت ــه مس ــى برابرب ــالك ثبت از پ
ــورخ1398/12/15 واقع در تفت خريدارى  139860321006003185 م
عادى از محمود خاورى و مع الواسطه از بى بى كاكازاده مالكين  رسمى 

ــود  ــوم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ل
درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  باش
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــول اعتراض طبق  ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وص ــت در ص بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900063
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/01/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1399/02/14
امير حسين جعفرى ندوشن 

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى مزايده اموال غير منقول پرونده اجرايى كالسه 
 (8700527) 686/38

ــند رهنى 181229- 1387/6/17 دفتر 71 مشهد  ــپه به استناد س بانك س

اجراييه تحت كالسه 686/38 (8700527 ) در قبال مبلغ 1,909,462,250 
ــركت بهكام طوس به عنوان بدهكار و آقايان سيد امير مصطفى  ريال عليه ش
ــر به عنوان راهن صادر نموده كه  ــيد جليل احمدى كارگ احمدى كارگر و س
ــس از ابالغ اجراييه در مورخ 1388/03/12 و در پايان مهلت مقرر در آيين  پ
ــپه مبنى بر  ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك س ــناد رس ــه اجراى مفاد اس نام

ارزيابى و مزايده :
ــتصد و بيست و يك فرعى  ــتصد و هفتاد و پنج فرعى "(875) از هش 1-هش

(821) از بيست اصلى (20) بخش نه (9 ) مشهد
2-شش دانگ پالك ثبتى هشتصد و هفتاد و شش فرعى (876) از هشتصد و 

بيست و يك فرعى (821) از بيست اصلى (20) بخش نه (9) مشهد

واقع در مشهد بلوار مصلى نبش شمالى چهارراه اول مصلى 10 پالك 10

مشخصات مورد وثيقه طبق گزارش كارشناسى:
ملك بازديد شده بر سر دو نبش كوچه هاى 10 و 20 مترى قرارداد و مساحت 
ــت بناى احداثى در ملك شامل بر 41 مترمربع مغازه  ان 442,8 مترمربع اس
ــكونى و 4,5  ــارى 194 متر مربع انبار كاال : 132,35 متر مربع واحد مس تج
ــت.ملك كامال محصور بوده است داراى درب بزرگ ورودى  متر مربع انبار اس
جهت ورود به انبار و درب كوچك جهت ورود به بخش مسكونى است بخش 
ــبك پشم شيشه و  ــيب يك طرفه با پروفيل س ــقف خرپا و ش انبار ملك با س
ــت كف اين  ــده اس ــانيده ش تور مرغى و ايرانيت با ارتفاع تقريبى 8 متر پوش
ــت در سمت شمال شرقى ملك بناى دو طبقه با اسكلت   قسمت سيمانى اس
ــيمانى احداث گرديده كه طبقه همكف ان به  فلزى و طاق ضربى و نماى س

ــمت  ــكونى اختصاص دارد مغازه در س ــالن و طبقه اول ان به واحد مس دو س
شمال غربى ملك قراردارد كه روى سقف ان پوشانيده شده است و به عنوان 

انبارى استفاده ميگردد.

ــعاب برق سه فاز يك انشعاب  ــعاب برق تك فاز يك انش ملك داراى يك انش
ــوق و در نظر گرفتن  ــت .با عنايت به توضيحات ف ــعاب گاز اس آب و يك انش
كليه عوامل موثر در امر كارشناسى و با عنايت به دستور صادره جهت تفكيك 
سرقفلى ارزش روز ملك بدون سرقفلى مغازه شامل عرصه و اعيان و انشعابات 
ــى و هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال)  جمعا 37,500,000,000 ريال (س
ــه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته  برابر با س

است.
ــتعالم دفتر امالك بدين  ــخصات و توصيف اجمالى ملك برابر اس حدود و مش

شرح ميباشد:
الف) پالك ثبتى 875 فرعى از 821 فرعى از 20 اصلى بخش 9 مشهد :

شماال : بطول 24/5 متر پى اشتراكى به باقيمانده 49 فرعى.
ــهردارى فعال  ــرقا : بطول 7/5 متر به ديوار پالك 17 فرعى و برابر طرح ش ش

خيابان 16 مترى است
جنوبا : بطول 24/40 متر پى اشتراكى به پالك 876 فرعى.

غربا : بطول 8/80 متر پى اشتراكى به پالك 877 فرعى
حقوق ارتفاقى : ندارد.

ب) پالك ثبتى 876 فرعى از 821 فرعى از 20 اصلى بخش 9 مشهد :
شماال : بطول 24/4 متربه  پى اشتراكى به پالك 875 فرعى 

ــر طرح مصوب  ــالك 17 فرعى فعال براب ــوار پ ــول 10 متر به دي ــرقا : بط ش
شهردارى خيابان 16 مترى است 

جنوبا : بطول 24/4 متر پى ديواريست به خيابان 20 مترى
غربا : بطول 10 متر پى اشتراكى به پالك 877 فرعى

حقوق ارتفاقى :ندارد

ــماره 139985606003000881 –  ــه ش ــتى ب ــالك بازداش ــر نامه ام براب
ــت و برابر  ــت اس ــورد بازداش ــى داراى 7 م ــالك 876 از 20 اصل 99/2/8 پ
139985606003000882 -99/02/8 پالك 875 فرعى از 20 اصلى بخش 

نه مشهد داراى 5 مورد بازداشت است.

ــال در روز  ــغ : 37,500,000,000 ري ــور در قبال مبل ــالك مذك ــده ام مزاي
ــعبه اول  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخ 1399/2/31 س چهارش
ــداران نبش پاسداران3/1 شروع و به  ــهد واقع در خيابان پاس اجراى ثبت مش
ــر اجرايى  ــنهادى نقدا واگذار ميگردد0 در ضمن نيم عش باالترين قيمت پيش
ــاير هزينه هاى قانونى اعم  از معلوم و نامعلوم طبق تبصره  و حق مزايده و س
ــده با تعطيلى  ــد .چنانچه روز مزاي ــده برنده مرايده ميباش ــاده 121 بعه 6 م
ــد.. ــاعت انجام خواهد ش ــادف گردد مزايده روز بعد در همان محل و س مص

ــت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به  ــركت در مزايده منوط به پرداخ ضمنا ش
ــه مزايده  ــوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلس ــدوق ثبت ب صن

الزاميست.9900636
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

︣﹋️ ﹎︣ا﹡﹫️ ︀﹇﹢ت   ︫﹤︀﹞︣  ︨︩ص ا﹁︤ا﹢︭ ︀﹝︡اران در︠  آ﹎ ﹩﹅ ︑﹆︡م︨ 
﹞︀ره ٣٠۴۴   ︫﹤ ︡ه︋  ︀ص) ︔︊️︫   ︠﹩﹞︀︨) ︡﹠︗︣﹫  ︋︤︊︨

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٣۵٩۴ 
︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹎︣ا﹡﹫️ ︀﹇﹢ت ︨ــ︊︤ ︋﹫︣︗﹠︡ ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣٠۴۴ 
 ︰﹢﹀︑ ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١/۶ و﹢﹁ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︋﹢︭﹞ ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ︡﹡︀︨ر ﹩﹞
 ﹤︀﹞︣ر ا︨ــ️ ︨ــ ّ︣ ﹆﹞ ﹤﹊﹠︣ه، ﹡︷︣ ︋﹥ ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︋ ﹤︀﹞︨︣ــ ︩ا︠︐﹫ــ︀ر ︻﹞﹙﹩ ﹡﹞﹢دن ا﹁︤ا
 ۵۴٠) ﹩﹛︀︀م ٢٠٠٠ ر﹡ ︀︋ ﹜︨ ۶︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ٠٠از ﹝︊﹙︼ ١/٢٠٠/٠٠٠ ر ﹤﹚︣﹞ ﹟در ا ️﹋︫︣
︨ــ﹛ ︻︀دی، ۶٠ ︨ــ﹛ ﹝﹞︐︀ز) ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۵/٢٨٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥ ٢۶۴٠ ︨﹛ ︋︀ ﹡︀م ٢٠٠٠ 
 ︣︀︨ ︡اران و﹞︀︨ ︀ل ︫︡ه ︊︀ت﹛︀︴﹞ ﹏﹞ ︀ز) از︐﹝﹞ ﹜︀دی، ٢۶۴ ︨ــ︻ ﹜٢٣٧۶ ︨ــ) ﹩﹛︀ر
︀ً  و ︀ ﹝﹢ارد د﹍︣ ﹝﹠︡رج در﹝︀ده ١۵٨ ﹐﹥ ا︮﹑﹩ ﹇︀﹡﹢ن  ︋︧︐︀﹡﹊︀ران و وار︤ ﹡﹆︡ی ︀ ︑﹢ا﹝
︑︖︀رت ا﹁︤ا ︩︀︋︡، ﹝︣ا︑︉ ︗️ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م آ﹎﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد  (در ا︗︣ای 
 ︩ا﹁︤ا ﹤  ︋﹏︀﹞ ﹤﹋  ️﹋︣ ︧︐︀﹡﹊︀ران︫  ︀﹝︡اران و︋  ﹝﹢اد ١۶۶ و ١۶٩ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت) از ﹋﹙﹫﹥ ︨ 
﹥ ﹝︡ت ۶٠   ︋ ﹩﹎آ ﹟ا ︪︣﹡ ــ﹢د  از ︑︀ر ︀︫ــ﹠︡ در︠﹢ا︨️ ﹝﹩︫  ︨ــ︣﹝︀﹥ از ︵︣﹅ ﹁﹢ق ﹝﹩︋ 
ــ︣﹋️ را ︑︧ــ﹢ ﹤︧︀ب ﹡﹞﹢ده  و ︲﹞﹟ وار︤ و︗﹥   ︫︀ ﹢د︋  ︡﹨﹩ ﹨︀ و ﹝︴︀﹜︊︀ت︠   ︋﹤﹫﹚﹋ ︡︀ روز︋ 
 ﹤︧︀ب ۵٨٩٢١٠١٢٠٨۴٣۴۴۴۵ ︫︣﹋️ و ارا ﹤︋ ︡︡︗  ︀م︨ ︡︣︠ ︡م﹆︑ ﹅ ︼﹚︊﹞ و ﹩﹨︡︋
︣︡ در  ﹑ک۴٠ از ﹅ ︑﹆︡م︠  ︀ران٢︎  ــ︣﹋️ در ﹝︪ــ︡ ﹁﹊﹢ری۴۵،︋  ﹥ د﹁︐︫︣  ﹁﹫︩ وار︤ی︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا︨︐﹀︀ده ﹜︨ ﹉ ﹜︨ ︣﹨ ️︊︧﹡ ﹤︋ ︡ار﹞︀︨ ︣﹨ ،﹤︀﹞︨︣ ︩ا﹁︤ا
 ︣︀︀م را ︋﹥ ︨ــ︣ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︨ــ︡﹞ ️﹫﹨ ق﹢﹁ ️﹚﹞ ا︨ــ️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ء ﹩︡︋

︡︀﹝﹡ ︀ن وا﹎︢ار﹫︲︀﹆︐﹞
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

/ع
۹۹
۰۰
۵۵
۳

برگ سبز، سند کمپان� و سند محضری خودروی چری 
مدل ۱۳۸۸ رنگ سفید به شماره انتظام� ۶۱۵ب۵۲ 
ایران ۱۲  شـــماره موتور SQR۴۸۰EDEF۸M۰۰۲۱۷ و 
شماره شاســـ� NZNKGFH۳۸S۰۰۱۰۹۹ به مالکیت 
علیرضا پارســـاصدر مفقود گردیـــده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۵۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـایپا مدل ۱۳۹۸ رنگ مشـــک�  
برگ ســـبز خودروی 

قرمز روغن� به شـــماره انتظامـــ� ۹۱۶ن۸۸ ایران ۷۴  
شـــماره موتـــور M۱۵/۸۸۵۹۳۱۹ و شـــماره شاســـ� 
NAS۸۴۱۱۰۰K۱۰۳۱۸۱۵ به مالکیت عل� نوروزی نسب 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۶۰
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

س
/ ۹
۹۰
۰۵
۸۴

( ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑) ﹩︐︊︔ ︣و﹡︡ه ﹨︀ی ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ آر︫﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︎  آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
١- د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م و ار︫︀د 

٢- ﹝﹏ ا︗︣ای ︎︣وژه: ادارات ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ﹡︀︐︨︫︣︀ی ١-︨︊︤وار٢-داورزن٣-﹁﹫︣وزه 
٣- ﹝﹢︲﹢ع: ا︖︀د ︨﹫︧ــ︐﹛ آر︫ــ﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︔︊︐﹩ ادارات ︔︊️ ا︨﹠︀دو ا﹝﹑ك ﹡︀︐︨︫︣︀ی ﹁﹢ق 

︋﹥ ︑︣︑﹫︉ او﹜﹢️ ﹝︢﹋﹢ر
︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︔︊︐﹩ وا︡﹨︀ی ︔︊︐﹩ ١-︨︊︤وار ﹫︧︐﹛ آر︫﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︎  ︣ح ﹝︐︭︣ی از ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ا︖︀د︨   ︫-۴

٢-داورزن٣-﹁﹫ــ︣وزه (︡ود ︎﹠ــ︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹊︭︡ ﹨︤ار ︋ــ︣گ) ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ او﹜﹢️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣، ﹝︴︀︋﹅ ﹝︪ــ︭︀ت 
︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥. ︀ ر︻︀️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹢ارد ا︻﹑م︫  ﹞︀ره  ︀︑ ﹉︀ر ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︋  ﹫﹢︨ــ︐︀ی︫  ــ︡ه در︎  ا︻﹑م︫ 

۵- ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ( ١٠،٢۵٨،۶٠۵،۵٠۴) ر︀ل ﹋﹥ ︋︭﹢رت ا︨ــ﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ︨︣ر︨﹫︡ (١٨ /٨ /١۴٠١) ﹝﹩ ︋︀︫︡ و از 
﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︵︣︀ی ︑﹞﹙﹈ دارا﹫︀ی ︨︣﹝︀﹥ ای ︨︀ل ١٣٩٨ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ︫︡ه ا︨️.

۶- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︴︀︋ــ﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︋ــ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ از ﹡﹢ع ︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ 
﹝︺︐︊︣(︨ــ︍︀م) و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︨︍︣ده ︫ــ﹞︀ره IR ۶۵٠١٠٠٠٠۴٠۶٠٠١٣٢٠٧۶۵۵٨۴٨ ︋︀ ︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹥ 
﹥ ﹡︀م اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ك ا︨︐︀ن  ــ︺︊﹥ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د︋   ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋ ٩٠٨١٠٨۵٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٧۶۵۵٨۴٨٠٠٢
︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑️ ︻﹠﹢ان ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه ︨︍︣ده ، ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۵١٣،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋︣ای ﹝︡ت ٩٠ 

. ︫︡︀︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀﹞︣﹁روز ﹝︺︐︊︣ ︋﹢ده و ︎︦ از آن ﹡﹫︤ ︋︀ ا︻﹑م ﹋︀ر
٧- ︫ــ︣﹋︐︀ی دار﹡︡ه  ر︑︊﹥ ۵  از د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫﹉ ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹥ ︑﹢ان ﹝︀﹜﹩ و ︨︀︋﹆﹥ ﹇︣ارداد ﹨︀ی 
﹝︪ــ︀︋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س  ︨ــ︀︣  ﹝︡ارك ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را دار﹡︡ از ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/١٣ ا﹜﹩ ١٣٩٩/٠٢/١۶ ︋﹥ 
︀ر﹎︢اری   ︋﹤ ︦ از در︀﹁️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︧︊️︋  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ﹝︣ا︗︺﹥ و︎ 
آن ︑ــ︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/٢٧ ︮︣﹁︀ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹇︡ام و ﹈ ﹡︧ــ﹥ از ا︨ــ﹠︀د و 
﹝︡ارك ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه را ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/٣٠ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ︑﹆︀︵︹ ار︫︀د و ︠﹫︀م ، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره 
﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︋︺︡ از ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل  ﹋﹏ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ك ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ار︨︀ل ﹡﹞︀﹠︡ و︲﹞﹠︀︎ 

وا﹇︹ ﹡﹞﹩ ﹎︣دد .
٨- ︲﹞﹠︀ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹫﹍︣دد ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︪ــ︣﹆︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︠︢ ﹝︡ارك ︮︣﹁︀ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨︐︀د) ﹇︀︋﹙﹫️ ︎﹫﹍﹫︣ی دا︫︐﹥ و ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ا︨️ 
www.setadiran.ir ﹩﹊﹫﹡آدرس ا﹜﹊︐︣و ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ٩- ﹝﹏ در︀﹁ ️﹁︀﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 
١٠-  ︑︀ر ﹎︪ــ︐﹋︀︎ ︩︀︀ی"ا﹜︿"، "ب" و"ج" ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٢/٣١ در ﹝﹏ ︨ــ︀﹜﹟ ︗﹙︧ــ︀ت ︵︊﹆﹥ 
︀رم اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ك ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد  و ︱﹢ر  ︀﹝﹡ ︀ ︣﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞﹠︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ وی در 

︗﹙︧﹥ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ و ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک︠ 

س
/ ۹
۹۰
۰۵
۸۵

(﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑)  ﹩︐︊︔ ︣و﹡︡ه ﹨︀ی ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ آر︫﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︎  آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
١- د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م و ار︫︀د 

٢- ﹝﹏ ا︗︣ای ︎︣وژه: ادارات ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ﹡︀︐︨︫︣︀ی ١-﹇﹢︀ن٢-﹡﹫︪︀︋﹢ر 
٣- ﹝﹢︲﹢ع: ا︖︀د ︨﹫︧ــ︐﹛ آر︫ــ﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︔︊︐﹩ ادارات ︔︊️ ا︨﹠︀دو ا﹝﹑ك ﹡︀︐︨︫︣︀ی ﹁﹢ق 

︋﹥ ︑︣︑﹫︉ او﹜﹢️ ﹝︢﹋﹢ر
۴- ︫ــ︣ح ﹝︐︭ــ︣ی از ﹝︪ــ︭︀ت ﹋︀ر: ا︖ــ︀د ︨﹫︧ــ︐﹛ آر︫ــ﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︎︣و﹡︡ه ﹨ــ︀ی ︔︊︐﹩ وا︡﹨ــ︀ی ︔︊︐﹩

 ١- ﹇﹢︀ن ٢- ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر(︡ود ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨︪ــ︐︭︡ ﹨︤ار ︋︣گ) ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ او﹜﹢️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣، ﹝︴︀︋﹅ ﹝︪︭︀ت 
ا︻﹑م ︫︡ه در ︎﹫﹢︨︐︀ی ︫﹞︀ره  ︀︑ ﹉︀ر ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ︋︀ ر︻︀️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹢ارد ا︻﹑م ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.

 ﹏﹞ و از ︫︡︀ ︣ر︨﹫︡ (١٨ /٨ /١۴٠١) ﹝﹩︋   ︨︀ ︤ا﹡﹥ ا︨﹑﹝﹩︋  ︭﹢رت ا︨﹠︀د︠  ۵- ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ( ١١،۶۶٨،٠٠٠،٠٠٠) ر︀ل ﹋﹥︋ 
ا︻︐︊︀رات ︵︣︀ی ︑﹞﹙﹈ دارا﹫︀ی ︨︣﹝︀﹥ ای ︨︀ل ١٣٩٨ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ︫︡ه ا︨️.

۶- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︴︀︋ــ﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︋ــ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ از ﹡﹢ع ︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ 
﹝︺︐︊︣(︨ــ︍︀م) و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧︀ب ︨︍︣ده ︫ــ﹞︀ره IR ۶۵٠١٠٠٠٠۴٠۶٠٠١٣٢٠٧۶۵۵٨۴٨ ︋︀ ︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹥ 
﹥ ﹡︀م اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ك ا︨︐︀ن  ــ︺︊﹥ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د︋   ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋ ٩٠٨١٠٨۵٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٧۶۵۵٨۴٨٠٠٢
︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑️ ︻﹠﹢ان ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه ︨ــ︍︣ده ، ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۵٨۴،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋︣ای ﹝︡ت 

. ︫︡︀︋ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀﹞︣﹁٩٠ روز ﹝︺︐︊︣ ︋﹢ده و ︎︦ از آن ﹡﹫︤ ︋︀ ا︻﹑م ﹋︀ر
٧- ︫ــ︣﹋︐︀ی دار﹡︡ه  ر︑︊﹥ ۵  از د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹀﹢ر﹝︀︑﹫﹉ ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹥ ︑﹢ان ﹝︀﹜﹩ و ︨︀︋﹆﹥ ﹇︣ارداد ﹨︀ی 
﹝︪ــ︀︋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س  ︨ــ︀︣  ﹝︡ارك ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را دار﹡︡ از ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/١٣ ا﹜﹩ ١٣٩٩/٠٢/١۶ ︋﹥ 
︀ر﹎︢اری   ︋﹤ ︦ از در︀﹁️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡︧︊️︋  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ﹝︣ا︗︺﹥ و︎ 
آن ︑ــ︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/٢٧ ︮︣﹁︀ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹇︡ام و ﹈ ﹡︧ــ﹥ از ا︨ــ﹠︀د و 
﹝︡ارك ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه را ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/٣٠ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ︑﹆︀︵︹ ار︫︀د و ︠﹫︀م ، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره 
﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︋︺︡ از ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل  ﹋﹏ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ك ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ار︨︀ل ﹡﹞︀﹠︡ و︲﹞﹠︀︎ 

وا﹇︹ ﹡﹞﹩ ﹎︣دد .
٨- ︲﹞﹠︀ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹫﹍︣دد ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︪ــ︣﹆︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︠︢ ﹝︡ارك ︮︣﹁︀ از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹈ دو﹜️ (︨︐︀د) ﹇︀︋﹙﹫️ ︎﹫﹍﹫︣ی دا︫︐﹥  و ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ا︨️ 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩                        ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹈ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ٩- ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️ ﹁︀ــ﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 

www.setadiran.ir
︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︵︊﹆﹥ ︀رم   ︨﹏﹞ رخ ١٣٩٩/٠٢/٣١ در﹢﹞ ︊  ︮٨ ️︻︀ ︀﹋︐︀ی"ا﹜︿"، "ب" و"ج"︨   ︎︩︀︪﹎ ١٠-  ︑︀ر
︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد  و ︱﹢ر  ︀﹝﹡ ︀ ︣﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞﹠︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ وی در ︗﹙︧﹥  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی︋  اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ك︠ 

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ و ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .  اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک︠ 

 محمدرضا نجفی منش
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بهترین تاریخ کنکور را به دور از غوغاساالری اعالم می کنیم   ایسنا: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعالم بهترین تاریخ ممکن از لحاظ رعایت سطح ایمنی برای حفاظت از 
داوطلبان کنکور خبر داد.وی در صفحه توییترش نوشت: »هرچند برگزاری به موقع آزمون های سراسری برایمان مهم است، اما سالمتی فرزندانمان قطعاً مهم تر است؛ لذا تالش می کنیم با رعایت اصول و به دور از 

غوغاساالری سودجویان، بهترین تاریخ ممکن از لحاظ رعایت سطح ایمنی برای حفاظت از داوطلبان را اعالم کنیم«.

بیل گیتس:

واکسن کرونا زودتر از ۹ ماه آینده آماده نمی شود©
ایسنا: بیل گیتس، بنیان گذار شرکت 
مایکروسافت که تالش بی وقفه ای برای 
جمــع آوری کمک به منظور ســاخت 
واکســن کوویــد۱۹ دارد، در تازه ترین 
اظهارنظــر خود زودتریــن موعد برای 

ساخت این واکسن را ۹ ماه اعالم کرد.
به گزارش آی ای، بیل گیتس در پاسخ 

به پرسشی درباره زمان پایان یافتن بیماری همه گیر کووید۱۹ گفت: زمانی این 
اتفاق رخ خواهد داد که یک روش درمانی تقریباً کامل با دارو یا واکسیناســیون 

تقریباً روی هر انسان در کره زمین در مقابل کروناویروس جدید اعمال شود.
ما نیاز به یک معجزه درمانی با حداقل ۹۵ درصد اثربخشــی برای جلوگیری از 
پیشرفت شیوع بیماری خواهیم داشت. بیشتر داروهای موردنظر کنونی کارایی 
الزم را ندارنــد، البته آن ها می توانند جان بســیاری را نجــات دهند، اما برای 

بازگرداندن ما به حالت عادی کافی نیستند و فعالً امیدوار به انتظار نشسته ایم.
وی افزود، در حالی که با زمان بندی احتمالی ۱۸ ماهه توسعه واکسن کووید۱۹ 
که توسط دکتر آنتونی فاوسی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی ها و بیماری های عفونی 
آمریکا)NIAID( تخمین زده شده، موافق است، البته فکر می کند این زمان ممکن 

است به ۹ ماه کاهش یا به دو سال افزایش پیدا کند.
گیتس می گوید: البته هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اتفاق ســریع رخ دهد. 
یک سیستم برای تولید واکسن وجود دارد. اما با حمایت مالی جهانی، معتقدم ما 
می توانیم بعضی از مراحل را به روش هایی که قبالً نمی توانستیم، سرعت بخشیم.

گیتس گفت: تولید واکسن ها معموالً حدود پنج سال طول می کشد. این امر به 
این دلیل اســت که واکسن های زنده ابتدا به آزمایش روی حیوانات نیاز دارند و 
هنگامی که دیده شود روی حیوانات جواب می دهد، تازه ممکن است آزمایش های 

انسانی آغاز شود.

 ضرر مالی ۱۱۰میلیون پوندی کرونا©
به دانشگاه »کاردیف«

مهر: به گزارش بی بی ســی، معاون 
رئیس دانشگاه کاردیف اعالم کرده این 
مؤسسه آموزش عالی به دلیل کاهش 
ثبت نام دانشجویان تازه وارد احتماالً با 
کاهش ۱۱۰ میلیون پوندی درآمد خود 

مواجه می شود.
این در حالی اســت که تحلیلی جدید 

نشان می دهد به دلیل شیوع ویروس کرونا، ثبت نام دانشجویان تازه وارد در کشور 
ولز حدود ۲۱ درصد کاهش می یابد.

در همین راستا این دانشگاه اقدام هایی برای محافظت از کارمندان خود در نظر 
گرفته که شامل کاهش درآمد مدیران ارشد است.

قبالً در گزارش مؤسسه London Economics نیز به تبعات مالی انتشار ویروس 
کرونا اشاره شده بود. در این گزارش پیش بینی شده بود هزار و ۲۰۰ تا ۲۳ هزار 

شغل در دانشگاه های ولز در معرض خطر قرار دارند.
کولین ریوردان، معاون رئیس دانشگاه کاردیف در نامه ای به کارمندان نوشت: از 

چنین شرایط ناامیدکننده ای عذرخواهی می کنم.
ریوردان در ادامه نامه افزوده است: این گزارش نشان می دهد دانشگاه هایی با حجم 
و اندازه ما و فعالیت های مشابه احتماالً با ۲۴ درصد کاهش ثبت نام دانشجویان 
تــازه وارد روبه رو خواهند شــد. عالوه بر این موارد، درآمد دانشــگاه از خدمات 

خوابگاه ها و کترینگ نیز کاهش می یابد. 
کاردیف یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان به شمار می رود.

نانویی ها سربلند در آزمون کرونا©
جامعه: کرونا به ما آموخت تنها مسیری 
می تواند محدودیت های  که کشورمان 
سیاســی و اقتصــادی ایجاد شــده از 
ســوی ســلطه گران دنیا را پشت سر 
بگذارد، حمایت از نخبــگان و فعاالن 
حوزه دانش بنیان است.خبرگزاری ایرنا 
در گزارشــی به برخی از موفقیت های 

شرکت های دانش بنیان ایرانی در راستای مقابله با ویروس کرونا اشاره کرده است. 
نکاتی که دانستن آن برای هر ایران دوست و عاشق وطنی الزم است.

در این گزارش می خوانیم:
۲۸ فروردین ســال جاری بود که بزرگ ترین کارخانه تولید ماسک جنوب غرب 
آسیا به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( و پشتیبانی فناوران 

نانویی در شهرک صنعتی اشتهارد به بهره برداری رسید.
سعید سرکار، دبیر ستاد توســعه فناوری نانو در این خصوص با بیان اینکه، در 
این کارخانه از دستگاه صنعتی نانوالیاف استفاده شده که به همت فناوران نانویی 
ایرانی ساخته شده، به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: ساخت این فناوری در حالی 
در کشــورمان صورت گرفت که حدود هشت سال پیش یک شرکت اروپایی به 

دلیل تحریم، از فروش تجهیزات تولید نانو الیاف به کشورمان خودداری کرد.
سرکار افزود: نکته قابل تأمل اینجاست که چند سال بعد هنگامی که یک شرکت 
کره ای تصمیم به خرید تجهیزات تولید نانوالیاف از همان شرکت اروپایی را داشت، 
به دلیل عملکرد مناســب و قیمت پایین تر، دستگاه تولید نانوالیاف ایرانی را به 
قیمت ۳۵۰ هزار دالر خریداری کرد در حالی که نمونه اروپایی این دستگاه یک 

میلیون یورو قیمت گذاری شده بود.
وی گفت: پس از آنکه چینی ها متوجه شــدند کره ای ها دستگاه تولید نانوالیاف 
ایرانی خریداری کرده اند، ۱۰ دستگاه از این تجهیزات را سفارش دادند که در حال 

حاضر هفت دستگاه در چین نصب شده و در حال کار است.

دستیابی به فناوری که تنها یک کشور دنیا از آن بهره مند است»
علی اصغر نجیمی، دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری نیز می گوید: یکی از شرکت های دانش بنیان نانویی که چهار 
سال پیش تحت حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو موفق به طراحی و ساخت 
فناوری مدیا یا مواد اولیه تولید ماســک های با کیفیت شده، با درخواست های 
زیادی برای خرید این دســتگاه از سوی برخی کشورها حتی کشورهای صاحب 
فناوری از جمله چینی ها مواجه شده است.فناوری که به گفته نجیمی تنها یک 
کشور دنیا آن هم چکسلواکی از آن برخوردار است و حتی آمریکایی ها و ژاپنی ها 

که در بخش صنعت از ید طوالیی برخوردارند، فاقد این فناوری هستند.
نجیمی در ادامه با بیان اینکه، تجهیزات تولید مدیا نانو برای تولید ماســک نانو 
توسط تجهیزات الکتروریسی صنعتی برای پوشش نانوالیاف انجام می شود، افزود: 
ساخت این تجهیزات در ایران توسط شــرکت  دانش بنیان فناوران نانو مقیاس 
صورت گرفته و تاکنون بیش از ۲۰ خط صنعتی در کشورهای کره جنوبی، چین، 
مالزی و ایران نصب و راه اندازی شده است.وی تصریح کرد: فناوری تولید مدیا و 
مواد اولیه تولید ماسک، پتنت ایران است که در آمریکا و اروپا نیز ثبت شده است.

در حال حاضر از فرانســه با ما تماس گرفته اند که می خواهیم این دســتگاه را 
بخریم و این دفعه برعکس شــده و ما اعــالم کرده ایم  خیلی ظرفیت نداریم به 
شما بدهیم، چراکه نیاز کشورمان هنوز برطرف نشده و اگر هم بخواهیم به آن ها 
دستگاه و تجهیزات را بدهیم برای چند ماه آینده ممکن است.نجیمی با اشاره به 
اینکه، عالوه بر کشــور مالزی تاکنون چینی ها ۱۰ خط از دستگاه ایرانی را برای 
تولید ماسک ســفارش داده اند، خاطرنشان کرد: کره جنوبی که سه چهار سال 
پیش از ایران این خط را خریده هم اکنون ســه شــیفت در حال تولید ماسک 
است و خاستگاه این فناوری در واقع ایران بوده و ستاد نانو بخش عمده ای از این 
فناوری را در ایران توسعه داده است.وی می گوید: پیش از اینکه کرونا وارد ایران 
شود، به دلیل اینکه بسیاری از فناوری های جدید در حوزه نانو در طول سال های 
اخیر که دارای پتنت نیز است، متعلق به کشورمان بوده و روی برخی از آن ها در 
دنیا مدعی هستیم، با تقاضای بسیاری از سوی کشورهای مختلف از جمله چین 
برای صادرات مواجه شدیم.دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو افزود: بسیاری از 
شرکت های چینی با ما تماس گرفتند و درخواست ماسک های نانویی داشتند یا 
دانش مواد ضدعفونی کننده و چیزهایی شبیه این، نکته جالب این بود که اتفاقاً 

کشور چین هم روی این فناوری ها بسیار کار کرده بود.

ماه مبارک   گروه جامعه/ محمود مصدق  
و  پرهیزها  ماه  فرصت هاست.  ماه  رمضان، 
جامعه  برای  است  مجالی  و  خویشتنداری ها 
در  دینی  آموزه های  تأثیر  به  که  دغدغه مندی 

کاهش آسیب های اجتماعی باور دارد. 
در ســال های اخیر پژوهش های گســترده ای با 
هــدف مطالعه ارتباط بین معنویــت، مذهب و 
سالمت روان در انسان ها انجام شده است. نتایج 
این پژوهش ها حاکی از آن اســت که رخدادها، 
زمان هــای مذهبی و موقعیت های معنوی مانند 
ماه مبارک رمضان بر رفتار افراد مذهبی و حتی 

غیرمذهبی مؤثر است. 

روزه داری فرصتی برای مهرورزی است»
ابراهیم فیاض، پژوهشــگر حوزه جامعه شناسی 
و انسان شناســی و دانشــیار گروه مردم شناسی 
دانشــگاه تهران به قــدس می گویــد: در علوم 
اجتماعی با واژه ای به نام »اپوخه« به معنی تعلیق 
در آوردن سروکار داریم. یکی از کارکردهای ماه 
مبارک رمضان ایجاد تعلیق و تغییر زندگی مردم 
اســت. مثالً وعده های غذایی و لذایذ دیگر آن ها 
را به یکباره تعلیــق می کند برای آنکه جامعه را 
به اخالص برســاند. بنابرایــن مهم ترین کارکرد 
اجتماعی روزه، اخالص است که این اخالص، بُعد 
عملی توحید است که نتیجه این اخالص و توحید 
از بُعد اجتماعی همراهی با کسانی است که این 
لذت ها را ندارند و گرسنه هستند. اینجاست که 
روزه یک همبستگی اجتماعی به وجود می آورد و 

فاصله طبقاتی را کم می کند. 
وی با اشاره به اینکه روزه افراد را از خودپسندی ها 
و تکبــر خالی می کند، می افزاید: به همین دلیل 
مــردم در ماه مبــارک رمضان بســیار مهربان 
می شوند و همدلی ها اوج می گیرد و این همدلی 
به ویــژه در شــرایط کرونایی به شــدت تأثیرات 
مثبــت دارد، به طوری که این روزها کمک ها به 

مستضعفان بیشتر شده است. 
فیاض، رمضان را ماه نشاط اجتماعی می خواند و 
می گوید: برخالف سکوالرها که به مکان اصالت 
می دهند، در دین اســالم اصالت، زمان اســت، 
بنابراین رمضــان یک زمان اســت و آن را خدا 
پرورش می دهد. یعنی خدا اصالت زمان را بسط 

می دهد و چون زمان بسط پیدا می کند انسان ها 
دچار انبســاط روحی شــده و از انقباض روحی 
خارج می شوند. در واقع چون خدا زمان را پرورش 
می دهد خود به خود آدم ها هم پرورش می یابند 
و انبســاط زمانی پیدا کرده و به شــدت با نشاط 
می شــوند. یعنی ما با افطار به وصال می رسیم و 
لذت می بریم، بنابراین مؤمن هنگام افطار نشاط 
دارد. در سال های گذشته که سفره های افطاری 
در مســاجد، بازارها و خیابان ها پهن می شد این 
سفره ها نشاط اجتماعی خلق می کرد به طوری 
که حتی کسانی که روزه نبودند به نوعی با جامعه 

دینی احساس تعلق می کردند.
وی با بیان اینکه ما با روزه به ساختاری می رسیم 
که این ســاختار وصل به خدا می شود، می گوید: 
ما با نماز عید فطر از کثرت به وحدت می رسیم. 
حتی اگر عید فطر امســال به دلیل شیوع کرونا 
به صورت مجازی برگزار شــود، مردم پشت سر 
رهبری در خانه های خود نماز عید فطر را به جای 
می آورنــد که این اقدام وحدت باالتری نیز ایجاد 

می کند.
این استاد دانشگاه تهران از کاهش جرایم در ماه 

رمضان به عنوان یکی دیگر از 
آثار اجتماعی روزه یاد می کند 
قرائــت  و  روزه  می افزایــد:  و 
قرآن کریم موجب شرح صدر 
می شــود و این گونــه فرد از 
خودپرستی رها و خود به خود 
جرایم و بزهکاری های اجتماعی 
کاهش می یابد. برمبنای آمارها 
وقتی ماه رمضان می شود آمار 
جرم و جنایت در کشــورهای 
اسالمی به شــدت کاهش پیدا 
می کند؛ دلیلش هم این است 
که هنــگام روزه گرفتن افراد، 

صفات رحمانی خــدا بر جامعه متجلی و جرم و 
جنایت کم می شود. 

فیاض روزه داری را فرصتی برای مهرورزی می داند 
و می گوید: البته در کنار این موضوع، انجام فریضه 
یاد شده در افزایش امنیت، امید به آینده، احساس 
آرامش، عدم احساس تنهایی و... تأثیرگذار است، 

یعنی جهان از تنهایی ها درمی آید. 
وی سپس به نقش روزه داری در استحکام روابط 

خانوادگی می پردازد و می گوید: 
همدلی، مهم تریــن عنصر در 
ارتباطــات اســت و همدلــی 
امپاسی هم وقتی ایجاد می شود 
که هر کس از جای خود خارج 
شــود و بتواند خــود را جای 
دیگری بنشاند. خب اگر زن از 
جای خود خارج شــود و جای 
شوهرش بنشیند و یا بر عکس 
مرد این گونه عمل کند در آن ها 
همدلی ایجاد می شود. البته آن 
چیزی که موجب می شود فرد 
خود را جای دیگری بنشــاند، 
اخالص اســت و اخــالص هــم از روزه به وجود 
می آید. به همین دلیل اســت که می گویند ماه 
رمضــان حکمت ایجاد می کند چون زهد و تقوا، 
موجب اخالص اســت و پس از ماه رمضان مردم 
حکیم می شوند، یعنی حرف های بی ربط نمی زنند. 
به همین دلیل حتی می توان رمضان را ماه ایجاد 
دانش حکمت هم دانســت و حکمت نیز دانش 
صلح اســت؛ بنابراین با روزه نه دچار نیهیلیسم 

عرفانی و نه دچار جنگ طلبی فلسفی می شویم. 

روزه، دانشگاه خودسازی جامعه است»
مجید ابهری، پژوهشگر و متخصص علوم رفتاری 
هم معتقد است روزه دانشگاه خودسازی و رشد 

معنوی و نزدیک شدن به خداست.
وی با اشــاره به اینکه انجــام فریضه روزه آثار 
تربیتــی و اجتماعی زیــادی از جمله تقویت 
حس همدردی با فقرا، کاهش شکاف طبقاتی، 
ایجــاد فضای معنــوی در جامعه، ســرکوب 
هواهای نفسانی و کاهش آسیب های اجتماعی 
به دنبــال دارد، به قدس می گویــد: روزه داری 
حس همدردی و همســویی با قشر مستضعف 
را در انســان بیدار می کند و موجب می شــود 
آن ها بهتــر وضعیت مســتمندان و فقرایی را 
که گاهی برای سیر کردن خود و خانواده شان 
به قرص نانی دسترســی ندارند، درک کنند و 
ضمن  خودداری از تضییع حقوق این قشــر تا 
جایی که ممکن است به آن ها کمک کنند. امام 
صادق)ع( می فرمایند: روزه به این دلیل واجب 
شده است که میان فقیر و غنی مساوات برقرار 
گــردد و این به دلیل آن اســت که غنی طعم 
گرســنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق 
کند؛ چراکه اغنیا معمــوالً هر چه را بخواهند 
برای آن ها فراهم اســت، خدا می خواهد میان 
بندگان مســاوات باشد و طعم گرسنگی و درد 
و رنج را به اغنیا بچشــاند تا آنان به ضعیفان و 

گرسنگان رحم کنند.
ابهری در خاتمه با اشــاره بــه اینکه روزه به 
عنوان تمرین انسانیت و خودداری از زشتی ها 
و پلشتی ها می تواند الگوی مناسبی برای افراد 
در ۱۱ ماه دیگر باشــد، تصریح می کند: روزه، 
روحیه تقوا و خویشــتنداری انسان را به مرور 
زمان افزایــش می دهد چرا که فرد روزه دار نه 
تنها باید از خوردن و آشــامیدن بلکه از دروغ 
گفتن، غیبــت کردن و ارتکاب گناه خودداری 
کند که همه این امور در جامعه تأثیر مستقیم 
دارد، یعنی ســبب کاهش فســاد و جرایم در 
جامعه می شود، بنابراین می توان از ماه رمضان 
و روزه به عنوان دانشگاه خودسازی جامعه هم 

یاد کرد. 

کارشناسان از آثار اجتماعی روزه داری می گویند

نقش روزه  در افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی 

روزه داری در 
افزایش امنیت، 
امید به آینده، 

احساس آرامش، 
عدم احساس 

تنهایی و... 
تأثیرگذار است 
یعنی جهان از 

تنهایی ها درمی آید
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نباید در بین اقشار پزشکی تبعیض قائل شد
برنا: هادی معتمدی، متخصص حوزه روان پزشــکی )اعصاب و 
روان( درباره تقاضای معاون وزیر بهداشت در خصوص رسیدگی 
به وضعیت پزشکان زیبایی گفت: جامعه پزشکی فقیر نیست که 
با تعطیلی چند ماهه مطب ها با مشکل مواجه شود. نباید در بین 
اقشار پزشکی تبعیض قائل شد. شاید در صورت ادامه این شرایط 

شاهد ورود فعاالن کلینیک های زیبایی به حوزه پزشکی باشیم.

۴۶ درصد زندانیان دوباره به زندان برمی گردند
برنا: ناهید تاج الدین، عضو فراکســیون زنــان مجلس، درباره 
وضعیت زنان در زندان ها گفت: هم اکنون نرخ بازگشت به زندان 
در زندان های ما ۴۶ درصد اســت، یعنی ۴۶ درصد زندانیان به 
خاطر ارتکاب دوباره بزه، به زندان برمی گردند و بخش هایی از این 
بازگشت به خاطر برچسب های اجتماعی است که هویت مجرم را 

در آن ها تثبیت کرده و می کند.

هنوز استعفای »پیروی« را قبول نکرده ام
باشــگاه خبرنگاران جوان: روز چهارشنبه بود که مدیر کل 
روابط عمومی جمعیت هالل احمر خبر از استعفای محمود رضا 
پیروی از ســمت دبیر کل هالل احمر را داد. حاال کریم همتی، 
رئیس جمعیت هالل احمر درباره استعفای پیروی می گوید این 
استعفا در حال بررسی است و فعالً مورد پذیرش بنده قرار نگرفته 

است.

آموزش

مرکز جذب وزارت علوم انتقاد کرد
پنهان کاری در فرایند جذب 

توسط برخی دانشگاه ها
مهر: مرکز جــذب وزارت علوم در اطالعیه ای 
آورده است: برابر مقررات و جدول زمانی اعالم 
شده از سوی هیئت عالی جذب اعضای هیئت 
علمی، سقف تعیین شده برای توقف پرونده ها 
در دانشــگاه ها حداکثر ۹۰ روز و برای بررسی 
نهایی در وزارت علوم حداکثــر ۴۵ روز اعالم 

شده است.
ولی متأســفانه بارها اتفــاق می افتد که یک 
مؤسسه یا دانشگاه در ۹۰ روز پس از فراخوان 
حتی فایل های ارسالی از سوی سامانه را مورد 

بازبینی اولیه انجام نداده است.
برخی از دانشــگاه ها با سامانه سازی داخلی و 
یا عدم شــارژ اطالعات در سامانه جامع، سعی 
در پنهان کاری و اعمال ســلیقه های شخصی 
می کنند، اما هیئت مرکــزی جذب این موارد 
را مصــداق بی عدالتی می داند و خواهان توجه 
بیشتر به حقوق عامه و پرهیز از هر گونه مصداق 

ظلم است.

بهداشت و درمان

سرپرست طرح پالسما درمانی بیان کرد
اشتیاق اهدای پالسما 

در بهبود یافتگان کرونا
ایلنا: حســن ابوالقاســمی، سرپرســت طرح 
پالســمادرمانی کرونا در خصــوص ادامه روند 
پالســمادرمانی برای بیمــاران مبتال به کرونا 
گفت: هیچ وقت نباید به دنبال این باشیم که 
فوری نتیجه نهایی حاصل شود، مهم این است 
که یک کشــور این جرئت و جسارت را داشته 
باشد که در این شرایط بتواند چیزی را مطالعه 
کند؛ چه دارای تأثیر باشد و چه نباشد، زیرا برای 

بیماران بعدی به درد می خورد.
وی همچنین درباره اشــتیاق اهدای پالسما 
در بهبــود یافتگان گفت: هم برای اهدا و هم 
برای گرفتن پالسما اشتیاق خیلی باال بوده، 
زیرا این پالسما ها مربوط به فرد بهبود یافته 
اســت؛ یعنی فراورده ای است که از داروهای 
دیگر )Safe( ایمن تر اســت. این نوع درمان 
نسبت به داروهای دیگر عارضه کمتری دارد 
و امیدمان همین روند بوده، چرا که داروهای 

دیگر تأثیری نداشته اند. 

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
 زمان آغاز جریمه 

خودروهای بدون معاینه فنی 
ایرنا: رئیــس پلیس راهور نیــروی انتظامی 
گفــت: جریمه خودروهای بدون معاینه فنی و 
همچنین گواهینامه هایی که مدت قانونی آن 
به پایان رسیده از ۱۶ اردیبهشت آغاز می شود.

سردار سیدکمال هادیانفر افزود: برابر قانون ماده 
۸ هوای پاک، خودروهایی که بدون معاینه فنی 
هستند زمانی که از جلو دوربین های راهنمایی و 
رانندگی عبور کنند، روزانه ۵۰ هزار تومان بدون 

استثنا جریمه می شوند.
وی گفت: به دلیل شیوع کرونا به همه استان ها 
ابالغ شده بود هیچ خودرویی تا ۱۵ اردیبهشت 
به دلیل نداشتن معاینه فنی توسط دوربین ها 
جریمه نشــود مگر اینکه این بیماری شــدت 
بگیرد و در صورت برگشــت به شرایط طبیعی 

قوانین به حالت اولیه خود باز گردد.
از سوی دیگر اعالم شد افرادی که مدت قانونی 
گواهی نامه رانندگی آن ها به پایان رسیده نیز تا 

۱۵ اردیبهشت جریمه نشوند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معلوالن وسیله ای برای تفریح دیگران می شدند!
گالیه کمپین افراد معلول 

از صدا و سیما 
افــراد دارای  مهر: کمپین پیگیــری حقوق 
معلولیت، در نامه ای به رئیس ســازمان صدا و 
سیما، از پیام های تحقیرآمیز درباره شهروندان 

دارای معلولیت انتقاد کرد.
در این نامه آمده است: این روزها که قرار بود در 
قرنطینه خانگی برای در امان ماندن از ویروس 
کرونا، پای صدا و ســیمای ملی بنشــینیم تا 
درصدد رشد فضائل اخالقی و باال بردن سطح 
آگاهی های خویــش بر آییم؛ بار دیگر با دیدن 
برنامه ها و سریال های این رسانه، روح و روانمان 

آزرده و تن های رنجورمان فسرده گشت.
 بیان و اشــارات یکی از این ســریال ها به نام 
نون خ ۲ به اندازه ای زشــت و نکوهیده اســت 
که از بیان آن شــرم داریم. گفتارهایی که گام 
بلندی رو به عقب و بازگشــت به ده ها سال و 
حتی صدها سال پیش اســت که افراد دارای 
معلولیت وســیله ای برای ســرگرمی و تفریح 

دیگران محسوب می شدند.

فضای مجازی

رئیس پلیس فتا هشدار داد 
اجیر کردن افراد شناخته شده 

برای گسترش ابتذال
تسنیم: سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا 
گفت: باندهای تبهــکاری و مجرمانه در خارج 
از کشــور با اجیر کردن افرادی شناخته شده 
در فضای مجازی، ســعی در گسترش فرهنگ 
ابتذال و همچنین بهره برداری اقتصادی با دایر 

کردن سایت های غیراخالقی دارند.
ایــن مقــام انتظامــی همچنین با اشــاره به 
سوءاستفاده این افراد از نام و اعتبار چهره های 
شــناخته شــده و فعال در حوزه سایبر داخل 
کشور در پیشبرد مقاصد شوم و مجرمانه خود، 
به تمام فعاالن حوزه سایبر و دارندگان صفحات 
پربیننده در داخل کشــور توصیه کرد به هیچ 
عنوان بستر وقوع اقدامات مجرمانه را به صورت 
خواســته یا ناخواسته فراهم نکنند و پایبندی 
به قوانین و هنجارهای پذیرفته شده و مقبول 
هموطنان به اخالقیات را رعایت کنید در غیر 
این صورت با افرادی که قوانین را رعایت نکنند، 

برخورد قانونی می شود.

فراسو

برداشت آزاد
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موجب شرمندگی است!
فارس: حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر اســبق آموزش و پرورش 
گفت: موجب شرمندگی اســت که هنوز روی کم و زیاد شدن 
حقوق معلم صحبت می کنیم. همه چیز شــده است حقوق و 
کمتر روی سند تحول و شــأن دانش آموزان متمرکز شده ایم. 
یک بار نشده دولت ها و مجلس ها قدرتمندانه بایستند و مشکالت 

آموزش و پرورش را حل کنند.

ادعای کتاب فروش ها باورکردنی نیست
مهر: محمدمهدی کاظمی، معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی گفت: اینکه کتاب فروشی ها می گویند درآمدشان در 
یک ســال از محل توزیع کتاب های درسی اســت باور کردنی 
نیســت، چون توزیع کتاب در یک ماه صورت می گیرد و سؤال 
این اســت که ۱۱ مــاه دیگر چه رخ می دهد. بــا این حال اگر 
کتاب فروشی ها شرایط ما را بپذیرند می توانند کتاب توزیع کنند.

گردش اقتصادی 2 تریلیون دالری یک بیماری
فارس: سیدضیاءالدین، نایب رئیس انجمن پیشگیری از چاقی 
ایران می گوید: گردش اقتصادی بیماری چاقی ۲ تریلیون دالر 
است که برای درمان آن، مردم به سمت مصرف داروها و مکمل ها 
ترغیب می شوند، بهتر است مسئوالن به جای حرکت به سمت 
پزشک ســاالری به سمت رشــته هایی حرکت کنند که باعث 

پیشگیری از ابتال به بیماری می شوند.

شاید تبلت های دانش آموزی بیاید
ایســنا: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مشــکل نداشتن گوشی 
هوشــمند باید در درازمدت حل شود، گفت: با وزارت ارتباطات 
صحبت هایی برای ســاخت و واگذاری تبلت های دانش آموزی 
انجام شده تا اگر سال آینده هم به علت کرونا این وضعیت ادامه 

یابد از تبلت های دانش آموزی استفاده شود. 

عبور از رکود و انفعال 2۰ ساله
مهر: کمال رئوف، دادســتان انتظامی مرکز وکال قوه قضائیه در 
یادداشــتی در خصوص تغییرات این مرکز نوشت: صدای خرد 
شدن استخوان های مرکز وکال و کارشناسان رسمی قوه قضائیه 
در اثر رکود و انفعال ۲۰ ساله گوش عالم را کر کرده بود. اما امروز 
با به روزرسانی بی سابقه، به یک قطب علمی و حرفه ای قابل اتکا 

تبدیل شد.

ادعای ساخت واکسن، تبلیغاتی است
تسنیم: دکتر محمدرضا شانه ســاز، رئیس سازمان غذا و دارو 
درباره وضعیت تولید واکسن کرونا، می گوید: به دلیل پیچیدگی 
ماهیت ویروس، ســاخت واکسن کرونا به آسانی میسر نیست. 
بخش مهمی از آنچه در دنیا هم ادعا می شود، با توجه به مقاطع 
انتخابات مختلف که در دنیا مورد بحث اســت، جنبه تبلیغاتی 

دارد.
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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(  

یا ذا الجالل واالکرام

 نزار هیثم، ســخنگوی شــورای انتقالی جنوب یمن گفت 
شــورای انتقالی از بیانیه صادر شــده توســط ائتالف عربی 

استقبال کرده و از خودمختاری منصرف می شود.

جیمز جفری، فرستاده آمریکا در امور سوریه گفت: نمی توان 
دمشق را از ایران جدا کرد اما همه بجز روس ها باید از سوریه 

خارج شوند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشــت: 
افســوس بر دنیا، می بینم وطنم اســیر در دنیاست. افسوس 
بر دنیا، می بینم فاســدان در آن حکمرانی می کنند. افسوس 
بر دنیا، خشــم خداوند در آن گسترش یافته و به عنوان یک 
بیماری شــایع شده است. افسوس بر دنیا، ما را از بارگاه های 

معصومان دور ساخت و راه حج و عمره را بر ما بست.

نگاهی به آمار ویروس کرونا در قاره سبز به بهانه رفع برخی محدودیت ها

اروپاییهاباکروناچندچندند؟!
  جهان/ زارع  با ورود آرام به وضعیت سفید شیوع ویروس 
کرونا، اسپانیا سرانجام به مردمش اجازه داد برای ورزش کردن 
از خانه بیرون بیایند. اگرچه این تصمیم برای اسپانیایی هایی 
که یک ماهی می شود در خانه هستند بسیار شیرین است، اما 
نگاهی به آمار کرونا در اروپا نشــان می دهد قاره مرفه جهان 
همچنان با ویروس دست به یقه است. حال آنکه، آنچه تا پیش 
از این ایام در رسانه ها می دیدیم روایتگر این بود که قاره سبز، 

پیشرفته ترین سیستم بهداشتی جهان را در اختیار دارد.

ایتالیا،درصدرتعدادقربانیان»
کرونا کارش در اروپا را از ایتالیا شــروع کرد. این کشور حاال 
پس از نزدیک به دو ماه، با 28هزار و 200کشــته بر اثر ابتال 
به ویروس در صدر کشــورهای اروپایی است. پس از ایتالیا، 
انگلیس با حدود 28هزار و اسپانیا و فرانسه هرکدام با حدود 
25هزار کشته در رتبه های بعدی تعداد قربانیان بر اثر کرونا 
در اتحادیه اروپا هستند و البته ناگفته نماند که رتبه نخست 
تعداد مرگ ومیرها در جهان همچنان در دست ایاالت متحده 

با بیش از 65هزار کشته است.

اسپانیابیشترینمبتالرادارد»
هرچند تعداد مبتالیان به ویروس در یک کشــور با افزایش 

تعداد آزمایش ها افزایش پیدا می کند، اما اســپانیا در اروپا با 
245هزار مبتال، تاکنون بیشــترین تعداد مبتالیان به کرونا 
را ثبت کرده اســت. پس از این کشــور ایتالیا با 207هزار و 
انگلیس با 177هزار نفر بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا را 
ثبت کرده اند. فرانسه، آلمان و روسیه در جایگاه های بعد این 

جدول هستند. 
در این بخش هم جایگاه نخست در جهان از آن ایاالت متحده 

با بیش از یک میلیون مبتالست.

اسپانیاییهادرصدرتعدادبهبودیافتگان»
تعــداد بهبودیافتگان بیماری هم یکی از اعداد مهم اســت. 
این عدد از یک طرف میزان فعالیت نظام بهداشتی را نشان 
می دهد و از طرفی اگر نسبت آن به کل مبتالها عدد باالیی 
باشد نشان دهنده حرکت ویروس در شیب نزولی شیوع است. 
در این شــاخص هم اسپانیا با 146هزار بهبود یافته در صدر 
کشــورهای اروپایی است. آلمان با 129هزار بهبودیافته دوم 
اســت و ایتالیا با 78هزار نفر سوم. فرانسه، سوئیس و روسیه 
هم در جایگاه های بعدی هستند. در مجموع تاکنون در اروپا 
حدود یک میلیون و 500 هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتال 
شده اند و از این تعداد 140هزار نفر جان باخته اند. این عدد در 

آمریکای شمالی 72هزار و در آسیا 20هزار نفر است

پایگاه هیل: کاخ ســفید از شهادت یک عضو 
ارشــد کمیته مبارزه با کرونا در جلسه استماع 
گزارش دولت از فعالیت هــای مرتبط با کرونا 

جلوگیری کرده است.
وبگاه رســمی طالبان: اظهــارات فرمانده 
نیروهای آمریکایی در افغانستان درباره افزایش 
حمالت گروه طالبان، به معنای پاشیدن نفت 

روی آتش جنگ است.
تسنیم: به گزارش تلویزیون رژیم صهیونیستی، 
شرایط نگهداری مبتالیان به کرونا در هتل ها به 
حدی وخیم اســت که شماری از آن ها اقدام به 

خودکشی کرده اند.
ایسنا: بر اســاس یــک نظرسنجی مشخص 
شد، 4۳ درصد از فرانسوی ها اقدام های ریاست 
جمهوری خود را مثبــت ارزیابی کرده اند. این 
میزان در مقایسه با ماه گذشته میالدی هشت 

پله سقوط داشته است.

پایگاه اینترسپت نوشت
ترامپ برزیل درتنگنای سه بحران©

پایگاه اینترسپت: برزیل با سه بحران بزرگ 
)بهداشــت عمومی، رکود اقتصادی و فســاد 
سیاسی( مواجه است که به صورت جدی رئیس 
جمهور، ژائیر بولسونارو را در معرض خطر قرار 
داده است. تالقی این سه بحران هم اکنون برزیل 
را در شرایط خطرناک و متالطمی قرار داده که 

از سال 1985 بی سابقه بوده است.
هر چند تعــدادی از رهبران جهــان از جمله 
دونالد ترامپ و بوریس جانســون در ابتدا خطر 
ویروس کرونا را کم اهمیت نشان دادند، اما بعد 
نظر و سیاســت های خود را تغییر دادند، با این 
حال بولسونارو همچنان بر عقیده خود پافشاری 
می کنــد که کرونا خطری جدی نیســت. این 
سیاست ها و اقدام های بولسونارو در نهایت منجر 
به انفجار کرونا در برزیل شــد و این کشور در 
حال تبدیل شــدن به کانون اصلی شیوع کرونا 
در آمریکای التین اســت.در حالی که کرونا با 
سرعت در حال سرایت در سرتاسر برزیل است، 
اقتصاد این کشــور در بدترین شرایط خود قرار 
دارد، بازارهای ســهام ســقوط کرده اند و رشد 
اقتصــادی وجود ندارد. اما از همه این ها مهم تر 
فســاد سیاسی اســت که در چند روز اخیر در 
برزیل ســروصدای زیادی ایجاد کرده اســت. 
اســتعفای وزیر دادگستری شــاید جدی ترین 
بحرانی است که بولســونارو با آن روبه رو است. 
وزیر دادگستری مستعفی که از محبوبیت زیادی 
در برزیل برخوردار است، رئیس جمهور را متهم 
به دخالت در امور قضایی و پلیسی برای افزایش 

نفوذ خود کرد.
بولســونارو متهم شــده در دو پرونده جنایی 
تحت بررسی پلیس فدرال دخالت کرده است. 
این پرونده ها یکی از پسران و همچنین ارتباط 
خانواده او با خشن ترین و خطرناک ترین باندهای 
شبه نظامی در برزیل را هدف تحقیقات قضایی 
قرار داده اســت. این بحران های ســه گانه که 
به دلیل سیاســت ها و رویکرد بولسونارو شکل 
گرفته و تشدید شده اند، به صورت جدی ریاست 
جمهوری او را در خطر قرار داده و از هم اکنون 

صدای استیضاح وی در برزیل شنیده می شود.
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چشم بادامی ها روی خط خطر
ژاپن وضعیت فوق العاده را 

تمدید می کند
تسنیم: آبه شینزو، نخســت وزیر ژاپن 
می گوید وضعیت اضطراری را که قرار است 
روز ششــم ماه می به پایان برسد تمدید 
خواهد کرد. آبه این خبر را پس از آن اعالم 
کرد که پارلمــان ژاپن بودجه ای تکمیلی 
برای ســال مالی 2020 برای تأمین مالی 
یک بســته اقتصادی اضطراری به منظور 
مقابله با تأثیرات شــیوع ویــروس کرونا 
تصویب کرد. آبه می گوید با کارشناســان 
درباره اینکه این وضعیت اضطراری تا چه 
مدت دیگری باید تمدید شــود مشورت 
خواهد کرد. بر اســاس جدیدترین آمار، 

تاکنون 455 ژاپنی جان باخته اند.

افغانستان؛ مهره سوخته انتخاباتی ترامپ©
چندی پیش شبکه ان بی سی آمریکا در گزارشی فاش کرد دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا تالش داشته با ترتیب دادن یک نمایش فوق العاده از امضای توافق 
صلح با طالبان و اعالم پایان جنگ در افغانستان، هم عملی شدن وعده انتخاباتی 
خود را نشان دهد و هم زمینه تحقق رؤیای بزرگش یعنی کسب جایزه صلح نوبل 
را فراهم کند.احتماالً برنامه مالقات ترامپ با ســران طالبان در کمپ دیوید نیز 
بخشی از همین طرح بوده است. در عین حال مقام های واشنگتن اذعان کرده اند 
که رئیس جمهور آمریکا به شــدت از اختالفات سیاسی میان عبداهلل عبداهلل و 
اشرف غنی و خراب شدن برنامه هایش عصبانی شده و پیام های تهدیدآمیزی به 
آن ها ارسال کرده است. در چنین شرایطی مشاوران ترامپ کوشش زیادی به خرج 

دادند تا او را متقاعد کنند صلح افغانستان یک روند کند، لرزان و شکننده است. 
 اکنون با گذشــت دو ماه از امضای توافق صلح آمریکا و طالبان، به نظر می رسد 
ترامپ بیش از گذشته به درستی نظر مشاوران خود پی برده باشد، به ویژه اینکه 
اوضاع افغانستان و افزایش سطح خشونت ها در هفته های اخیر نگرانی های عمومی 
را دوچندان کرده است. بر اساس برخی آمارها، از زمان امضای این توافق تاکنون، 
تعداد 2هزار و 804 عملیات نظامی توسط طالبان در سراسر این کشور انجام گرفته 
و در کمتر از دو هفته 150 نیروی امنیتی افغانستان در درگیری با این گروه کشته 
شده اند. عالوه بر این، سازمان ملل هم در مورد افزایش نگران کننده خشونت ها در 
ماه گذشته میالدی هشدار داده است. همه این آمارها حکایت از آن دارد که توافق 
آمریکا و طالبان اثر چندانی بر کاهش خشونت ها نداشته؛ هرچند انتقال عملیات و 
حمالت طالبان از مراکز جمعیتی و شهرها به سوی روستاها تنها تفاوت محسوس 
را رقم زده است. بخش عمده ای از این ناکارآمدی نیز پیامد شتاب زدگی و نواقصی 
است که در این توافق به چشم می خورد. در تمامی فرایند طوالنی و یک سال و 
نیم مذاکرات میان دو طرف، این نکته از ســوی واشنگتن مورد تأکید قرار گرفته 
بود که مذاکرات بر چهار رکن تغییرناپذیر اســتوار است؛ خروج نیروهای خارجی 
از افغانســتان، تعهد طالبان به جلوگیری از عملیات تروریستی توسط نیروهایی 
همچــون داعش و القاعده، بر قراری آتش بــس و مذاکرات بین االفغانی. پس از 
امضای توافق آمریکا و طالبان به نظر می رسد از این چهار رکن، تنها یکی، یعنی 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قطعیت یافته است.در توافق صلح امضا شده 
برخالف پافشــاری های اولیه، عمالً موضوع آتش بس با اجرای بسیار کوتاه مدت 
آن نادیده گرفته شد. شکی نیست که بسیاری از مشکالت و خشونت های کنونی 
ثمره همین عقب نشینی و بی توجهی عامدانه واشنگتن است.اما در مورد عنصر دوم 
نیز تردیدهای زیادی وجود دارد که طالبان بتوانند از حمالت القاعده و داعش و 
یا حتی عناصر تندرو درونی خود جلوگیری کنند؛کما اینکه هم اکنون طالبان از 
پذیرش مسئولیت بسیاری از حمله ها و اقدام های نظامی درون شهرها خودداری 
می کند، آن هم بدون اینکه از آن ها بازخواســتی شود. در مذاکرات بین االفغانی 
هم در کنار مشکالت درونی دولت، آمریکایی ها با توافق خودسرانه در مورد آزادی 
زندانیان طالبان،عمالً مشــروعیت و اعتبار کابل را زیر سؤال برده و سبب شدند 

طالبان همچنان بر عدم شناسایی و مشروعیت دولت اصرار داشته باشند. 
 بدیــن ترتیب باید پذیرفت نمی توان توافقی را که مجموعه ای از این شــرایط و 
نارکارآمدی ها را رقم زده، موفقیت به شــمار آورده و یا در بوق و کرنا کرد. تصور 
نمی شــود ترامپ هم بتواند در انتخابات ریاست جمهوری روی این مسئله مانور 
زیادی بدهد و یا خروج آمریکا از افغانستان،آن هم بدین شکل را یکی از افتخارات 
دوران ریاســت جمهوری خود محسوب کند. در واقع او درنهایت همان کاری را 
کرده که همتای سابق او در خروج از ویتنام انجام داد؛ یعنی خروجی مفتضحانه 

و در موقعیت یک بازنده.
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»اون«برگشت»اون«برگشت
ســرانجام رهبر کره شمالی به گمانه زنی های رســانه ای پایان داد و در یک 
مراسم عمومی شــرکت کرد. کیم  جونگ اون، پس از 20 روز غیبت، برای 
نخستین بار در انظار عمومی دیده شد. در هفته های اخیر گزارش های متعدد 
و تأیید نشــده ای درباره مرگ یا وخامت شــدید حال وی و گمانه زنی های 
پرشــماری درباره رهبر آینده کره شمالی منتشر شده بود. براساس گزارش 
رسانه های کره شمالی، رهبر این کشور در شهر سونچون و در مراسم افتتاحیه 
یک کارخانه تولید کود شــیمیایی حضور یافت و شخصیت های مختلفی از 

جمله خواهرش، همراه او بودند.

حماس و جهاد در کنار حزب اهللیک مقام نظامی سوری اعالم کردبریتانیای کبیر و بیماران فقیر!
کرونا به ثروتمندان انگلیسی 

کاری ندارد
حمص  انفجارهای  منشــأ 

حمله نظامی نبود
محور مقاومت، تصمیم دولت 

آلمان را رد می کند
یورونیوز: کارشناسان با بررسی پرونده 
بیــش از 20 هزار نفر از جانباختگان بر 
اثر ابتــال به نوع جدید ویــروس کرونا 
دریافته اند میزان مرگ و میر در مناطق 
فقیرنشین این کشور 55.1 نفر به ازای 
هــر 100 هزار نفر بوده اســت. این در 
حالی است که این رقم در مناطقی که 
افراد فقیر کمتر در آن ها سکونت دارند 
تنها 25.۳ نفر به ازای هر 100 هزار نفر 
بوده اســت. همچنین آمار مرگ و میر 
بیماری همه گیر »کووید 19« در میان 
اقلیت های قومی بریتانیا در مقایســه با 

اکثریت جامعه بیشتر است. 

ســانا: یک منبع نظامی سوری ماهیت 
انفجارهای روی داده در یک مرکز نظامی 
ارتش در شــهر حمص را اعالم کرد. وی 
ادامه داد: این انفجارها ناشــی از »خطای 
انســانی« در جریــان جابه جایی برخی 
مهمات بوده اســت. وی افزود: این اشتباه 
انسانی سبب بروز خسارت های انسانی و 
مادی به علت انفجار چند گلوله سنگین و 
پرتاب ترکش های ناشی از آن به خارج از 
این موضع نظامی و آسیب دیدن تعدادی 
از غیرنظامیان شــد. پیــش از این گمان 
می رفت، انفجارها ناشی از حمله به یکی 

از مواضع نظامی بوده باشد.

فارس: جنبش های حماس و جهاد اسالمی 
فلسطین به طور جداگانه تصمیم آلمان علیه 
حزب اهلل لبنان را محکوم کردند. حازم قاسم، 
سخنگوی جنبش حماس روز گذشته گفت 
تصمیم آلمان در تروریستی خواندن حزب اهلل 
جانبداری آشکار از اشغالگران است. جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین نیز تصمیم آلمان را 
پاسخ مثبتی به فشارهای آمریکا و جانبداری 
از اشغالگران دانســت. این دو گروه تصریح 
کردند: ما همبستگی و حمایت خود از ثابت 
قدمی و پافشاری حزب اهلل بر روش مقاومت 
در برابر رژیم صهیونیستی و تهدیدهایش را 

ابراز می داریم.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمدرضا مشرف، تحلیلگر مسائل افغانستان
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  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
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  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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النجباء درباره توطئه آمریکایی تجزیه عراق هشدار داد
 جهان  امروز دیگر نقش ایاالت متحده و سازمان جاسوسی 
این کشــور در حمایت از گروه های تروریســتی در سرتاسر 
جهان برای کمتر کســی ناشناخته اســت. چند سال پیش 
بود که هیالری کلینتون، وزیرخارجه سابق آمریکا در کتاب 
خود با عنوان »گزینه های دشوار« سخنان غافلگیرکننده ای 
را مطرح ســاخته و اذعان کرد داعش در واقع ساخته دست 
آمریکا و سازمان جاسوسی این کشور )سیا( با هدف تقسیم 
خاورمیانه بوده است. چندی بعد نیز دونالد ترامپ در سخنانی 
باراک اوباما را پدر داعش لقب داد. ظاهراً این فرایند به رویه 
آمریکا تبدیل شده، یعنی در جایی که یانکی ها برای رسیدن 
به منافع خود با چالش مواجه می شوند، با ایجاد گروهک های 
تروریستی وابسته، کشور مدنظر را با چالش مواجه ساخته و 

اهداف خود را دنبال می کند. 

تداومفرایندناامنسازیعراق»
در ایــن میان کشــور راهبردی عــراق به واســطه نقش 
تعیین کننــده اش در معادالت جهان عــرب، نزدیکی روابط 
و همســایگی بــا ایــران و همچنین برخــورداری از منابع 
نفت، بیــش از پیش شــامه دولتمــردان آمریکایی را تیز 
کرده اســت. مقام های واشــنگتن با هــدف بهره برداری از 
اعتراض های مردمی عراق که در واکنش به اوضاع نامناسب 
معیشــتی شکل گرفته، درصدد سوار شــدن بر این موج و 
ماهیگیری از ایــن آب گل آلود بودند. اما تاکنون که هفت 
ماه از این اعتراض ها می گذرد با وجود همه دسیســه ها، از 
سنگ اندازی در مســیر انتخاب نخست وزیر گرفته تا ترور 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ایاالت متحده نه تنها به 
اهداف ترســیمی خود که همان دور کردن بغداد از تهران و 
همچنین خلع سالح حشدالشعبی به عنوان نیروی مردمی 
که کمر تروریست های داعش را شکسته و نقشه های یانکی 
را نقش بر آب کرده، نشــده بلکه تنها نتیجه این مداخالت، 
افزایش نفــرت از حضور نظامیان آمریکا در خاورمیانه و در 
نهایت تصویب قانون اخراج اشغالگران از خاک این کشور در 
15 دی سال گذشته بود. اما ظاهراً یانکی ها که در طول 17 
ســال اشغال عراق، تمام منابع این کشور را به یغما برده اند 
حاضر نیستند به این راحتی از این خوان گسترده دل بکنند 
و درصدد هستند با ناامن سازی دوباره عراق، حضور خود در 

این کشور را توجیه کنند. 
 
شهادت13عضوحشدالشعبی»

پیرو همین مســئله بود که روز گذشته اخباری از عراق به 
گوش رســید که بار دیگر از توطئــه آمریکا با هدف احیای 
داعش پرده برداشت؛ چیزی که برخی مقام ها و جریان های 
عراقی هم در مــورد آن صحبت کرده و درباره این موضوع 
هشــدار داده اند. منابع عراقی روز گذشته اخباری از حمله 
تروریســت های داعش به منطقه مکیشیفه در شمال سامرا 
در اســتان صالح الدین را مخابره کردند. تاکنون آمار اولیه 
حاکی از آن اســت که پنج نفر از تیپ 41 حشدالشــعبی و 
هشــت نفر نیز از تیپ ۳5 نیرو های بسیج مردمی عراق به 
شهادت رسیده اند. مرکز اطالع رسانی الحشد با اشاره به این 
حمله هــا، در صفحه توییتر خود خبر داد نیروهای مقاومت 
مانع هجوم متعدد داعش به مراکز امنیتی در اطراف شــهر 
مقدس ســامرا شــدند. مرکز اطالع رســانی حشدالشعبی 

همچنیــن اعالم کرد رزمندگان مقاومــت در این عملیات، 
چندین نفر از عناصر داعش را کشته و یا زخمی کردند. 

پیش از این یک مســئول دولتی در استان دیالی در شرق 
عراق نیز از دســتور فرماندهان داعش به اعضای خود برای 
هــدف قرار دادن دکل های برق ایــن منطقه با هدف ایجاد 
نارضایتــی در میان مردم خبــر داد. حاتم التمیمی، معاون 
فرماندار »المقدادیه« به وبگاه المعلومه گفت تروریست های 
داعــش دکل های برق را در اطــراف »المقدادیه« و »جواد 
البشــو« و »وادی ثــالب« منفجر و تخریــب کرده اند. در 
هفته های گذشــته میزان حمله های تروریست های داعش 
در قالب هســته های دو تا ســه نفره به نیرو های امنیتی در 
استان های دیالی، صالح الدین و کرکوک افزایش یافته است. 
سه استانی که به علت دارا بودن عوارض جغرافیایی از جمله 
کوه و بیابان، به محل اختفای تروریست ها تبدیل شده اند. 

پایانکارداعشبهدستقهرمانانحشدالشعبی»
نزدیکاست

اما نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق در واکنش به این 
حمله تروریستی بیانیه ای صادر و اقدام علیه حشدالشعبی را 
تالش ناکام برای سوء استفاده از درگیری های سیاسی جاری 
کشور دانســت. در بیانیه »مصطفی الکاظمی« که نسخه ای 
از آن در پایگاه خبری »الســومریه« منتشــر شــد خطاب 
به خانواده شــهدا، آمده اســت: ما به آن هــا قول می دهیم 
گروه های تروریســتی را به هرکجا که فرار کرده اند، تعقیب 
خواهیم کرد و پایان آن ها به دست فرزندان عراق و قهرمانان 
ما در نیروهای مســلح و حشدالشعبی، نزدیک خواهد بود. 
الکاظمــی در بخش دیگــری از اظهارات خود با اشــاره به 
موضوع تشکیل کابینه و مناقشات بر سر آن، تأکید کرد: از 
گروه های مختلف سیاسی می خواهم به مسئولیت های خود 
در قبال تشــکیل کابینه عمل کنند و به دور از سهم خواهی 
در راستای تحقق این مهم گام بردارند. برهم صالح، ریاست 
جمهــوری عراق هم در واکنش به این حمله در بیانیه ای از 
احزاب و گروه های سیاســی خواست هرچه سریع تر فرایند 

تشکیل کابینه جدید را به سرانجام برسانند.

هشداردربارهتوطئهجدیدآمریکا»
همزمان با افزایش هشــدار ها در مورد دسیســه چینی دوباره 
یانکی ها در راســتای احیای هسته های خفته داعش در عراق، 
جنبش مقاومت اسالمی »النجباء« حمالت تروریستی اخیر را 
به ســفارش آمریکا خواند و گفت واشنگتن هنوز نقشه تجزیه 
عــراق را در ســر دارد. در بیانیه جنبش النجباء آمده اســت: 
»مشکل حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از این لحاظ است 
که آن ها به دنبال تغییر ژئواســتراتژی در جهان عرب هستند 
و باوجود مشــغولیت جهان با بیماری کرونا، سیاست آمریکا 
هنوز به نقشه عراق به عنوان بخشی از پروژه بزرگ خود برای 
تجزیه قومی-مذهبی این کشور می نگرد. شورای سیاسی نَُجباء 
همچنین از توطئه جدید آمریکایی ها پرده برداشته و تصریح 
کرده اســت: واشنگتن اصرار دارد تروریسم را به وسیله انتقال 
تعداد زیادی از تروریست ها از جمله رهبران داعش از سوریه، 
به عراق بازگرداند. همانا انتقال نیرو های داعش از شــرق فرات 
و مناطقی از ســوریه که با عراق هم مرز است و نیز مشکالت 
امنیتی و حمالت تروریستی در شهر کرکوک شاهد خوبی بر 
نقشه بدخواهانه و اهداف شوم آمریکا برای برهم زدن امنیت و 
ثبات عراق و مقدمه اجرای پروژه جدید آنان است. این جنبش 
مقاومت در پایان ضمن اعالم هشــدار مجدد درباره تحرکات 
فعلی آمریکا در فضای عراق تأکید کرده اســت: واشنگتن در 
حال آماده سازی برای یک توطئه جدید بوده و تخلیه پایگاه های 
نظامی آن در عراق نیز چیزی جز یک غبارپراکنی نیست، چرا 
که آمریکایی ها ثبات را برای عراق نمی خواهند. گفتنی است، 
ســال 2017خالفــت خودخوانده داعش در عــراق با تالش 
نیروهای ارتش، امنیتی و حشدالشعبی برچیده شد. با این حال 
برخی مناطق ســخت گذر و بیابانی همچنان آلوده به عناصر 
تروریســم است. استان صالح الدین عراق یکی از این مناطقی 
اســت که عناصر تروریســتی داعش هر از گاهی با استفاده از 
شرایط، در این کشور دســت به حمله های جسته و گریخته 
می زنند. تشکیل نشــدن دولت جدید در ماه های گذشته در 
سایه سنگ اندازی های آمریکا و شیوع کرونا و به تبع آن اعمال 
محدودیت های آمدوشد سبب شده عناصر باقی مانده داعش از 

این فرصت استفاده کرده، دست به عملیات تروریستی بزنند.

گزارش خبری
شهادت تعدادی از نیروهای حشدالشعبی در حمله داعش به شمال سامرا

 کانادا هزار و 500 نوع 
سالح گرم را ممنوع اعالم کرد

آیینه عبرت!©
نخست  اسپوتنیک: 
وزیر کانادا کمتر از دو 
هفته پس از فجیع ترین 
کشــتار در تاریخ این 
کشور، هزار و 500 نوع 

سالح گرم را ممنوع کرد. اگرچه هنوز معلوم 
نیست این هزار و 500 نوع چه مقدار توسط 
مردم کانادا اســتفاده می شوند، اما جاستین 
ترودو، نخســت وزیر کانــادا در مصاحبه ای 
تلویزیونی اعالم کرد، دولتش قانونی را از اول 
می )سه روز پیش(  به تصویب رسانده که بر 
اساس آن استفاده، خرید و فروش، واردات و 
حمل هزار و 500 نوع اسلحه کالیبر نظامی 
در تمامی کانادا ممنوع می شــود. وی گفت: 
ســالح های گرم که به منظور اهداف نظامی 
طراحی شــده اند، هیچ جایــی در جوامع ما 
ندارند. به همین خاطر، هــزار و 500 نوع از 
آن هــا را ممنوع کردیم. این ســالح ها برای 
کشــتن تعداد زیادی افراد در کمترین زمان 

طراحی شده اند و جایی در کانادا ندارند.
ترودو ادامه داد: وقایــع به وجود آمده نظیر 
کشتار اخیر در منطقه نووااسکوتیا، حمله به 
مرکز فرهنگی مســلمانان در کبک در سال 
2017 و قتــل عام در مدرســه پلی تکنیک 
در مــون رئــال در ســال 1989، هیچ گاه 
نمی بایست اتفاق می افتادند. نخست وزیر کانادا 
در کمپین انتخاباتی خود در ســال 2015 و 
2019 این ممنوعیت را قول داده بود. نزدیک 
به چهار کانادایی از هر پنج کانادایی موافق این 

ممنوعیت هستند.

در واکنش به طرح الحاق کرانه باختری

 ۱30 نماینده انگلیسی ©
خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شدند

مهر: 1۳0 نماینده پارلمــان انگلیس از احــزاب و جریان های مختلف، در 
نامه ای به بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور از وی خواستند در صورت 
الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین، رژیم صهیونیستی را تحریم 
اقتصادی کند. در بخشــی از این نامه آمده است: »الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به اراضی اســرائیل کاماًل غیر قانونی اســت«. این نامه از سوی »لرد 
پاتن« رئیس ســابق حزب محافظه کار و »اندرو میچل« وزیر ســابق توسعه 

بین المللی انگلیس امضا شده است.
الحــاق بخش هایــی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی پــس از انتخابات 
 ماه مارس و توافق بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیــر و رئیس حزب لیکود و 
بنی گانتز رئیس ائتالف آبی و ســفید رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه 
ائتالفی جدی تر شده است. از جمله موارد مورد توافق آن ها آغاز الحاق کرانه 
باختری از ماه جوالی اســت. بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی به 
رژیم صهیونیســتی درباره الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی تحت 

سیطره خود هشدار داده اند.

سناتور آمریکایی:  

ترامپ برای ثروتمندان بسیار خوب کار می کند©
قدس آنالین: »الیزابت وارن« ســناتور ایالت ماساچوســت روز جمعه در 
ســخنانی از دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در زمینه مدیریت 
مقابلــه با ویروس کرونا انتقــاد کرد. وی گفت: »ما دولتــی داریم که برای 
ثروتمندان و کســانی که ارتباط دارند،  عالی کار می کند اما برای بســیاری 
دیگر زیاد خوب کار نمی کند«. این ســناتور ایالت ماساچوســت اضافه کرد: 
»بــی عدالتی بزرگی وجود دارد و باید در این زمینه تغییراتی ایجاد شــود«. 
برنی ســندرز، سناتور ایالت ورمونت نیز چند روز پیش در پیامی توییتری به 
نگرانی رئیس جمهور آمریکا برای شــرکت های ثروتمند این کشور به جای 
مردم عادی آمریکا اشــاره کرد. ســندرز در توییتر با اشاره به فقر در آمریکا 
نوشــته بود: »حدود نیم میلیون انســان )در آمریکا( در خیابان ها می خوابند 
و 15 میلیون کودک نیز در فقر به ســر می برند و یک ســوم آمریکایی ها نیز 

مراقبت های بهداشتی کافی ندارند«.
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