
 اقتصاد   پس از تصویــب کلیات و جزئیات 
الیحه اصالح پــول ملی در مجلس شــورای 
اســالمی، دولت باید مقدمات اجرای این طرح 
را فراهــم کند؛ احتماالً در دولت روحانی اولین 
اســکناس جدید بدون صفرهای اضافی چاپ 
خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی دیروز )دوشنبه 15 اردیبهشت( 
پس از تصویب کلیات الیحه اصالح نظام پولی 
و بانکی، ماده واحده و جزئیات این الیحه را نیز 
به تصویب رســاندند. برخی منابع به  اشتباه از 
تصویب کلیات الیحه اصالح نظام پولی و بانکی 
خبــر داده اند درحالی که کلیات این طرح قباًل 
تصویب شده بود و دیروز ماده واحده و جزئیات 
این الیحه در مجلس به تصویب رسید.پس از 
تأیید این طرح در شورای نگهبان،  بانک مرکزی 
ســه ماه وقت دارد تا آیین نامه اجرایی اصالح 
واحد پول ملی را به دولت ارائه دهد و اقدام های 
اجرایــی را آغاز کند. همتــی، رئیس کل بانک 

مرکزی در زمان...

 

رونمایی از قدیمی ترین مطبوعات قرآنی در سه شنبه فرهنگی
 آســتان  همزمان با روز جهانی مطبوعات، پنجاه همزمان با روز جهانی مطبوعات و به صورت مجازی انجام می شود

و یکمیــن برنامه سه شــنبه های فرهنگی آســتان 
قدس رضــوی با رونمایــی و معرفــی »قدیمی ترین 
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:jامام باقر
خداوند در 

حمد و ستایش به 
چیزی برتر از 

 h تسبیح فاطمه
عبادت نشده است.  
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 آغاز مذاکرات 
برای بازگشت والسکو

کیت های ایرانی تشخیص کرونا 
به آلمان و ترکیه صادر می شود

 آلمان در مقابل فشارآمریکا 
سرخم کرد

 ............ صفحه 6

 منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تبدیل شد 

»سرخس« پل احیای جاده ابریشم
کار الیحه حذف 

چهارصفر ازپول ملی 
در مجلس پایان یافت

خداحافظی 
با »ریال«

 آستان   24 اردیبهشت 1375 راه آهن سراسری مشهد- سرخس- تجن با حضور سران 
11 کشور منطقه و مقام های عالی رتبه 45 کشور جهان افتتاح شد و خط آهن ایران را به 
خط آهن ترکمنستان پیوند داد تا شبکه ریلی »دوستی« شکل بگیرد. با ساخت این شبکه 
راه آهن، مسیر حمل و نقل تجارت جهانی از 21 هزار کیلومتر راه آبی برای ارتباط بین شرق 
و غرب جهان به حدود 12 هزار کیلومتر راه زمینی کاهش یافت. افتتاح این شبکه بزرگ 
که خط آهن چین در شرق دور را به کشورهای آسیای مرکزی و سپس به ایران و اروپای 
غربی پیوند داد، به عنوان یکی از بزرگ ترین خطوط ریلی جهان، بازتاب فراوانی داشت؛ تا 

آنجا که کارشناسان از این اتفاق به عنوان احیای جاده ابریشم ...

یک مسئول 
وزارت بهداشت:

موج نخست 
همه گیری کرونا 
خرداد فروکش 

می کند

یکی از مسئوالن شهرداری 
مشهد وعده داد

بهره برداری 
از تفرجگاه 

کمربند جنوبی 
تا دو ماه آینده
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آمریکا و انگلیس 
بار دیگر چین را عامل انتشار 

این ویروس دانستند

فرار به جلو 
با سوخت کرونا

 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی زارع

ماه ها از زمانی که حیدرالعبادی در جمع نیروهای مسلح عراق از پیروزی کامل بر 
داعش سخن گفت، می گذرد. اما این گروه بار دیگر فعالیت هایش را در عراق شدت 
بخشــیده اســت، تا جایی که فقط در ماه آوریل )ماه گذشته میالدی( تعداد این 
عملیات ها به 151 عدد رسیده است؛ بیش از دو برابر تعداد عملیات ها در ماه ژانویه. 

عملیات روز جمعه در صالح الدین را می توان قوی ترین...

 داعش و زمینه سازی 
برای بقای آمریکا

 ............ صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
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 مزایده اموال غیر منقول
شهرداری تربت جام
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم
آب گرم چگالشی مرکز 

بهداشت استان 
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آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت 

شماره 99/1
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
چیلر تراکمی 

مرکز بهداشت استان
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دانش���گاه فردوس���ی مش���هد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث برج فن آوری دانشگاه فردوسی 
مش���هد به روش )EPC( طرح و س���اخت )احداث ساختمان با زیربنای 
ح���دود 15000 مترمرب���ع و در 11 طبق���ه به همراه ح���دود 1000 مترمربع 
محوطه س���ازی ب���ا ب���رآورد اولیه ح���دود 800 میلی���ارد ريال(به ش���ماره 
)2099091579000007( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س���تاد( برگ���زار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخ���وان ارزیابی کیفی از 
دریافت و تحویل اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه 
جهت سایرمراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س���تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق س���ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1399/02/15 
می باش���د. اطالع���ات و اس���ناد مناقص���ه عموم���ی پ���س از برگ���زاری 

فرآین���د ارزیابی کیفی و ارس���ال دعوت نامه ازطریق س���امانه س���تاد به 
مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19روز یکشنبه 
1399/02/21

مهلت ارس���ال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز چهارشنبه 
1399/03/07

اطالع���ات تم���اس دس���تگاه مناقص���ه گ���ذار: آدرس: مش���هد، می���دان 
آزادی، پردیس دانش���گاه فردوس���ی مش���هد، س���ازمان مرکزی و تلفن 

051-38802265
اطالع���ات تم���اس س���امانه س���تاد جه���ت انج���ام مراح���ل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: 41934 - 021

دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث برج 
فن آوری دانشگاه فردوسی مشهد به روش طرح و ساخت )EPC(- نوبت اول

,ع
99
00
40
2

پذیرش  غیر حض���وری آگه���ی روزنامه ق��دس
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در جست وجوی گنج خودباوریدر جست وجوی گنج خودباوری
چرا »زیرخاکی« پرمخاطب ترین سریال رمضانی شده است؟چرا »زیرخاکی« پرمخاطب ترین سریال رمضانی شده است؟
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 گفت وگوی تجاری رئیس دفتر روحانی با وزیر اردوغان   تسنیم: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و مسئول روابط تجاری با ترکیه در گفت وگوی تلفنی با رخسار پکجان، وزیر تجارت این کشور در 
مورد رفع موانع حمل و نقل از طریق مرزهای زمینی و راه های فعال کردن تبادالت تجاری دو کشور رایزنی کردند. با شیوع کرونا در ایران، مقام های ترک اقدام به بستن راه های زمینی و هوایی تردد به این کشور 

کردند. با فروکش کردن اپیدمی کرونا در ایران انتظار می رود که طرف ترک وضعیت تجارت با ایران را مانند سایر کشورها در این ایام تغییر دهد.

 سید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان در 
نشست خبری دیروز خود از شرکت رئیس 
جمهوری در نشست ویدئو کنفرانس سران 
جنبش عدم تعهد که به میزبانی جمهوری 
آذربایجان برگزار می شود، خبر داد و گفت: 
سران ۴۵ کشور در این کنفرانس ویدئویی 
که با موضوع کرونا و همکاری برای مقابله با 

این بیماری برگزار می شود، حضور دارند. 
وی با اشــاره به شــرایط و موضوعات مهم 
مطرح در سطح منطقه و بین الملل به فعال 
بودن دیپلماسی کشور در سطوح باال اشاره 
کــرد و گفت: دکتر ظریف نیز در این مدت 
۲۲ تماس تلفنی با همتایان خود و مقام های 
بین الملل داشتند و موضوع افغانستان نیز از 
سوی دستیار ویژه ایشان پیگیری شده است.

نشست سران آستانه در آینده »
نزدیک برگزار می شود

موسوی در رابطه با نتایج نشست آستانه و 
سفر وزیر امور خارجه به دمشق گفت: روند 
آستانه روند زنده ای است و 
وقفه پیش آمده نیز به دلیل 
شیوع کرونا صورت پذیرفته؛ 
چراکه سه کشور ضامن این 
روند معتقد هستند که این 
روند است که می تواند سوریه 
را از این وضعیت نجات دهد. 
تله کنفرانــس صــورت  در 
گرفته بیــن وزرای خارجه 
سه کشور هم به این موضوع 
تأکید شــده است. به زودی 
نیز نشست سران در همین 
رابطه برگزار خواهد شد. به سالگرد خروج 
آمریکا از برجام هم نزدیک می شویم که این 
توافق چندجانبه و قطعنامه سازمان ملل 
را زیر پا گذاشتند. آمریکا سابقه ای تاریک 
در عمل بــه تعهدات خود دارد و نشــان 
دادند اعتقادی به حاکمیت قانون در نظام 
بین الملل ندارند. فهرســت بلندی از عدم 
اجرای تعهدات از سوی ایاالت متحده وجود 
دارد کــه همه اطالع دارند. الزم به توضیح 
اســت که این رویکرد واشنگتن خطرناک 

است و نظم بین الملل را به هم خواهد زد. 
به تازگی هم شــاهد بودیم با شیوع کرونا، 
این رژیم سازمان جهانی بهداشت را به قطع 

کمک های مالی تهدید کرد. 
موســوی در پاسخ به پرسشی در خصوص 
جذب های وزارت امور خارجه در پایان دوره 
وزارت محمدجواد ظریف و شبهات آن گفت: 
وزارت خارجه از معدود وزارتخانه هایی است 
که اساس نامه دارد. بند ۲۰ این اساس نامه به 
وزیر اجازه می دهد افراد را با توجه به شرایط 
ویژه به اســتخدام این وزارتخانه دربیاورد و 
تاکنون تنها چهار نفر با سطح دکترا و تجربه 
باال جذب شــده اند و پنــج نفر نیز معرفی 
شده اند که روند بررسی سوابق آن ها در حال 

طی شدن است.

مرجع تشخیص مسائل امنیتی »
دیپلمات ها، وزارت اطالعات است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص 
مطلب منتشر شده در یک روزنامه مبنی بر 
جاسوس بودن سفیر آلمان در تهران گفت: 
مرجع تشــخیص مســائل امنیتی وزارت 
اطالعات است و یک رسانه نمی تواند کسی 

را به چیزی متصل کند.

احساس می کنیم آمریکا در تمدید »
تحریم های تسلیحاتی موفق نمی شود

وی در پاســخ به پرسشــی درباره تالش 
آمریــکا برای تمدید تحریم تســلیحاتی 

ایران با بیان اینکه برجام دســتاوردهای 
گسترده ای داشته و لغو تحریم تسلیحاتی 
هم یکی از این دستاوردها است، اظهار کرد: 
آمریکا سعی کرد با خروج خود دستاوردها 
را از بین ببرد. از لحاظ اقتصادی توانستیم 
با مقاومت تــالش آمریکا را خنثی کنیم. 
کار امروز هم مبنا ندارد؛ چراکه واشنگتن 
دیگر عضو برجام نیست و ما با سایر شرکا 
در این رابطه در ارتباط هســتیم. وی در 
مورد واکنــش ایران در صــورت تمدید 
تحریم های تسلیحاتی و امکان خروج از 
برجام و ان پی تــی، تأکید کرد: امیدواریم 
کار به آنجا نکشد و احساس هم می کنیم 
به این مرحله نمی رسد، ولی اگر این اتفاق  
بیفتد، پاســخ مقتضی و قاطعی از سوی 

تهران ارائه خواهد شد.

دخالت مرزبانان ایران در حادثه »
برای اتباع افغانستان صحت ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
پرسشــی درباره ادعای برخی رسانه های 
افغانســتان در مورد ضرب و شتم شماری 
از اتباع این کشــور توســط مرزبانی ایران 
هم خاطرنشان کرد: در این باره در تماس 
نزدیــک با مقام های مرزبانــی  و مقامات 
سیاسی و دیپلماتیک، این مسئله از سوی 
مقام های مرزبانی ایران رد شــده و صحت 
ندارد، امــا اینکه تعدادی از شــهروندان 
افغانستانی جان خود را از دست دادند، ما 

هم ناراحت هستیم.  
موسوی با تأکید بر اینکه برخی   برای برهم 
زدن روابــط دو کشــور در منطقه تالش 
می کنند، افزود: ایران اقدام های دیپلماتیک 
خوبی را شروع کرده تا وحدت ملی و دولت 
آشتی در کابل شکل بگیرد و این نوع اخبار 
به نوعی برای به حاشــیه بردن تالش های 

ایران است.

 شهروندان افغانستان »
همیشه برای ما محترم بوده اند

وی تأکید کرد: شــهروندان افغانســتان 
همیشــه برای ما محترم بوده و هستند و 
توصیه می کنیم رســانه ها و مقام های دو 
کشور متوجه دسیسه ها باشند. ما حداکثر 
همکاری را برای مشــخص شدن حادثه 

خواهیم کرد.

آلمانی ها سهم زیادی در جنایات »
صدام علیه ملت ایران دارند

رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومی و 
رســانه ای وزارت امــور خارجــه درباره 
شــکایت های ایران از فروش سالح های 
شیمیایی توسط آلمان به صدام در زمان 
جنگ تحمیلــی نیز خاطرنشــان کرد: 
موضوع حمایت آلمان از صدام و فروش 
سالح های شیمیایی به او علیه ایران، امر 
واضح و بدیهی اســت که بــه اثبات هم 
رسیده است. آلمانی ها ســهم زیادی از 
جنایت های صدام علیه نیروهای مســلح 
ایران، مردم ایران و هم مردم مظلوم عراق 
به ویژه کردهای عراقی دارند. پیگیری ها 
از همان زمان جنگ تحمیلی ادامه یافت. 
اقدام های حقوقی علیه دولت وقت عراق 
و  حامیانش کــه در این زمینه با صدام 

همکاری کرده بودند، انجام شده است. 
موسوی با اشــاره به اینکه احکامی هم در 
این رابطه صادر شده و پیگیری ها همچنان 
ادامه دارد، گفت: خاطرات و مکدرات توسط 
مردم ایران و عــراق علیه همکاران صدام 
وجــود دارد. انتظار ما محاکمه مقصران و 
عذرخواهی رسمی دولت آلمان از مردم و 

دولت ایران و عراق است.  

سخنگوی وزارت امور خارجه:

پاسخ  تمدید  تحریم های تسلیحاتی سخت خواهد بود

با دادن یک میلیون به مردم وکم کردن از یارانه، مردم هجوم آوردند به خرید و قیمت س
اجناس چند برابر شد، در این موقعیت دولت اگر فکرمی داشت، باید فکر بعد را بکند، این 
چندهزارمیلیارد را به چند کار بلد می داد هر کدام چندصد خانوار را زیر پوشش می گرفت. 
اگر دولت 1۰۰ میلیارد به من می داد برای 1۰۰ خانوار کار و کاسبی و1۰۰ خانوار را با یارانه 

8۰هزار تومانی زیر پوشش می گرفتم. 09370004777
خورشــید وجود سردار بزرگ و پاره تن تمام وطن پرستان ایران قاسم  سلیمانی هرگز س

غروب نمی کند تا جایی که اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه و داماد شاه صراحتاً به وجود 
او افتخار می کند و او را سرداری جانباز و سرافراز برای همیشه تاریخ می نامد. این اعتراف ها 

حقیقتی انکار ناپذیر است حتی از نظر دشمنان و قاتالنش . 09150002831 
وزارت علوم فکری برای زمان برگزاری امتحانات پایان ترم یا پایان نیم سال دوم کند، چرا س

که ترم آخری های لیسانس در ۲۳ خرداد امتحان کنکور ارشد دارند پس بهتره امتحاناتشان 
به صورت حضوری در تیر برگزار شود. 09150003660

۵۰ میلیون نفر در کشــور ســهام عدالت دریافت می کنند و بیش از۳۰ میلیون نفرکه س
بسیاری ازآن ها زیرخط فقرهستند و به عللی نتوانستند برای دریافت اقدام کنند ازاین سهام 
محروم هستند!؟طبق قانون قراربود سهام عدالت رافقط به خانوارهای کم برخورداربدهند، اما 
متأسفانه دولت روحانی برعکس عمل کرد و با نامدیریتی به ثروتمندان وافراد برخوردارهم 
سهام داد!؟ اما برخالف مصوبه سهام عدالت مجلس به افراد جدید دارای شرایط سهام نداد 
و تاکنون هم هیچ اقدامی برای دادن سهام عدالت نمی کند!؟ ازنمایندگان مجلس یازدهم 
که درحال تأسیس فراکسیون های مجلس جدیدهستند تقاضا می شود درمورد سهام عدالت 
تحقیق وتفحص کنند و دولت رامکلف به ارائه ســهام عدالت به خانوارهای جدیدمشمول 

کنند. 09360006158
نانوا، تره بار فروش، لبنیات و خواربار فروش و آرایشــگاه و قنادی هیچ کدام دستکش و س

ماســک ندارند، آن وقت به کسبه متفرقه میگن: کد رهگیری سالمت از اینترنت بگیرید! 
اگراین حساسیت و دقت نظر دولت مجازی نبود به وضع معیشتی و اقتصاد و گرانی و تورم 

و بهداشت جامعه دقت و عطوفت داشت. 09150007819
 دادن چند وعده غذا و... با هر نیتی که باشد، هیچ مشکلی از مشکالت مملکت و ملت س

را حل نمی کند و به نظر می رسد بیشتر تبلیغ برای مسئوالن دارد. به داد مملکت برسید 
و کارهای بنیادی انجام دهید و ملت و مقدسات او را به بازی نگیرید. 09150008863

متأســفانه مدیران فعلی صداوسیما ساده لوحانه فکر می کنند که عوامل سازمانشان با س
دشمن همکاری نمی کنند! دشمن طرح های رنگارنگ و پیچیده ای دارد، هرطرحی راجداگانه 
پیش می برد تا به هدفش برسد، دشمن برخالف مدیران صداوسیما، خستگی ناپذیراست، 
استعمارگران نوین امپریالیسم غرب دست از منابع سرشار این کشور برنمی دارند، پس این 
سازمان باید کامالً در حراست و ایزوله باشد و هر کس که قصد ورود به سازمان را دارد باید 
از هر جهت ردیابی و از چندین فیلتر بگذرد تا مشخص شود نفوذی نیست، صداوسیما ایزوله 
یعنی: مثالًهمه برنامه ها باید طراح لباس داشته باشند تا میهمانان نتوانند نوعی پوشش را 
ترویج بدهند، میهمانان هم باید دارای پرونده اخالقی و رفتاری باشند، اما متأسفانه االن در 

هر شبکه یک سلبریتی )ضدانقالب( در حال خودنمایی است! 09360006158
ضعفا، فقرا و کوخ نشینان صاحبان واقعی این کشور بودند. ای که دستت می رسد کاری س

بکن. با این حجم ســاخت و ساز مســکن در چند سال اخیر با کالشی و باند بازی برخی 
افراد خدانشناس واحدهای خالی باد می خورد، ولی راضی به اسکان یک زوج جوان یا یک 
فرد عیال وار نمی شــوند مافیای مسکن از مافیای مواد مخدر در کشور ما واقعاً بدتر است. 

09150002995
توروخدا زمان امتحانات نهایی رو بندازید عقب تا شرایط کرونا بهتر بشه، بچه من آسم س

داره حتی اگه فاصله رعایت بشه، ولی دستگیره ها و آبخوری ها و سرویس های بهداشتی یکی 
هستند. 09050006042

ضمن تبریک روز معلم پیشنهاد می کنم شبکه آموزش دروس کمک آموزشی را برای س
دانش آموزان در طول سال برای تقویت پایه درسی آنان اجراکند. 09150005975

آقای نوبخت شــما که جزو هیئت امنای تأمین اجتماعی هستید! بفرمایید مستمری س
بگیران تأمین اجتماعی جزوِ آمارهای شمابه حساب می آیند یا نه؟ شماکه هرچه اعالن و 
تصویب می کنید؛ می گید برای کشوری ها یا لشکری هاست!! لطفاً با اون خنده ملیح و زیبای 
همیشگی تان بفرمایید: این چندمیلیون نفر مستمری بگیر تأمین اجتماعی رو می بینید؟ 

اصالً ما جزو زنده هاییم یا ُمرِده ها !؟؟ 09150008724

سرانجام حیله برجامی پمپئو در گفت وگو با نماینده مردم شهرکرد

 آمریکا با همراهی اروپا ©
توپ را در زمین چین و روسیه می اندازد

 آرش خلیل خانه: اردشیر نوریان، 
نماینــده مــردم شــهرکرد در 
گفت وگو با قــدس آنالین بــا بیان اینکه 
ادعاهای پمپئو و دیگر مقام های آمریکایی 
نیز یک سفسطه است؛ زیرا اساساً قطعنامه 
۲۲۳1 مؤخر بر برجام است و ذاتاً وابسته به 
این توافق؛ بنابراین آمریکا نمی تواند از برجام 
خارج شــود، ولی کماکان مشــارکت کننده در قطعنامه ۲۲۳1 باقی بماند، گفت: 
آمریکایی ها حتی در دو ســال گذشته مفاد و تعهدات قطعنامه ۲۲۳1 را هم رعایت 

نکرده و به آن پایبند نبوده اند. 
وی خاطرنشــان کرد: در بند ۲ قطعنامه ۲۲۳1 به صراحت تأکید شــده که این 
قطعنامه از همه دولت های عضو، ســازمان های منطقه ای و بین المللی می خواهد 
آن دســته اقدام هایی که برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد را، از جمله 
انجام اقدام هایی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند و نیز از 
طریق خودداری از اقدام هایی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشــکل روبه رو 

می نماید، اتخاذ نمایند. 
نماینده مردم شــهرکرد در گفت وگو با قدس آنالین افزود: آمریکا نه تنها در زمان 
حضورش در برجام این بند را عمل نکرد که در دو ســال گذشته با تمام قوا در حال 
نقض آن بوده و عمالً هیچ پایبندی و مشارکتی نه در برجام و نه در قطعنامه ۲۲۳1 
داشته است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: هر 
کسی با مبانی حقوق و روابط بین الملل آشنایی داشته باشد، می فهمد این تفسیر که 
آمریکا هنوز مشارکت کننده در برجام است و تفسیر جدیدتری که آقای پمپئو و برایان 
هوک ارائه می دهند که آمریکا هنوز عضو و مشارکت کننده در قطعنامه ۲۲۳1 است، 
تفاسیر غلطی است. وی یادآور شد: دولت آمریکا رسماً پایان مشارکت و حضورش در 
برجام را اعالم کرده و بازگشتش به توافق ممکن نیست، مگر با پذیرش درخواستش از 

سوی ایران و انجام تعهدات کامل.

برجام مقدم بر قطعنامه 22۳۱»
وی افزود: از ســوی دیگر قطعنامه ۲۲۳1 مبنای حقوقی اش برجام است؛ یعنی 
مقدم بر برجام نیست، بلکه نتیجه و مؤخر بر برجام است و بر مبنای توافق ایران 
با گروه 1+۵ و به درخواســت ایران برای ضمانت اجرای برجام در شورای امنیت 
به تصویب رســید. اردشیر نوریان با تأکید بر اینکه تفسیر پمپئو که آمریکا چون 
به قطعنامه ۲۲۳1 رأی داده و عضو شــورای امنیت است، عضو قطعنامه ۲۲۳1 
اســت غیر حقوقی است، گفت: خودشــان هم می دانند این حرف غلط است، اما 
امیدوارند با زور و قدرت و نفوذی که بر برخی اعضای شورای امنیت دارند، بتوانند 
حرفشــان را به کرسی بنشــانند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در پاســخ به این پرسش که قطعنامه ۲۲۳1 می تواند مانعی در برابر ارائه 
پیش نویس طرح یا قطعنامه ای جدید از ســوی آمریکا برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران یا اعمال تحریم های جدی بشود؟، اظهار داشت: دنیای سیاست 
دنیای زور و قدرت است. به لحاظ حقوقی این قطعنامه مانع نقض برجام است و 
تحریم هایی که بر مبنای آن لغو شده، بجز با مکانیزم برجام قابل برگشت نیست، 
ولی اینکه اعضای دائم شــورای امنیت و ســایر اعضای غیر دائم زیر فشار آمریکا 
به قطعنامه ای رأی دهند که تحریم هایی را علیه ایران وضع کند، احتمالش صفر 

نیست، ولی قراین نشان می دهد فعاًل این مسیر بسته است.
وی درباره ابزارهای ایران برای مقابله با تالش های آمریکا در ســازمان ملل گفت: 
ســازمان ملل محل دیپلماســی چند جانبه اســت و دیپلمات های ما فعاالنه با 
کشــورهای مختلف و اعضای شورای امنیت در حال رایزنی هستند، ضمن اینکه 
تعارض منافع روســیه و چین این فرصت را به دستگاه دیپلماسی ما می دهد که 
اجازه ندهیم آمریکا به اجماع برسد. وی درباره موضع گروه 1+۴ در برابر طرح دوم 
پمپئو نیز با اشاره به موضع صریح و مخالفت آشکار روسیه گفت: چینی ها به دلیل 
درگیری با مســائل مختلف از جمله بحران کرونا و مناقشه های سنگین تجاری و 
اقتصادی با آمریکا که فشار زیادی را بر آن ها وارد کرده، تاکنون سکوت کرده اند، 
اما در شــورای امنیت بعید اســت که پکن با طرح آمریکا همراهی کند. اردشیر 
نوریان خاطرنشــان کرد: اروپایی ها اما معتقدم در سیاســت بین الملل شخصیت 
مستقلی از آمریکا ندارند و نمی توانند خالف منافع آمریکا حرکت کنند؛ بنابراین 

ممکن است با آمریکا همراهی کنند و توپ را در زمین روسیه و چین بیندازند.

 در نشست مجازی سران کشورهای 
عضو گروه تماس

روحانی: آمریکا تهدیدی برای ©
 همکاری های بین المللی 

محسوب می شود
سیاســت: رئیس جمهــور گفــت: در نتیجه 
اقداماتمان تاکنون موفق شده ایم از شیوع ویروس 
کرونا در بسیاری از شهرها و مناطق ایران به شکل 
مؤثری جلوگیری کنیم. به گزارش ایسنا، حجت 
االسالم حسن روحانی در نشست مجازی سران 
کشورهای عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد 
که عصر دیروز آغاز شد، افزود: عملکرد جمهوری 
اســالمی ایران در مبارزه با کرونا و جلوگیری از 
شیوع آن در مواردی از استانداردهای بین المللی 
نیز فراتر رفته است و تمهیدات ما برای جلوگیری 
از شیوع این ویروس در ایران و منطقه همچنان 
ادامــه دارد. روحانی در این نشســت با نکوهش 
اقدامات ضدایرانی و ضد حقوق بشــری آمریکا 
اظهارداشت: با اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا، 
تهیه ملزومات پزشــکی مورد نیاز بــرای ایران 
معموالً طوالنی تر و گاه ناممکن شــده اســت و 
برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شــیوع این 
ویروس را با مشــکل و چالش مواجه کرده است. 
رئیس جمهور همچنین تضعیف سازمان جهانی 
بهداشــت را به معنای تضعیف مبارزه مشترک 
جهانی علیــه کرونا برشــمرد و گفــت: اقدام 
توجیه ناپذیر، شتابزده و غیرمسئوالنه دولت آمریکا 
در محروم کردن سازمان جهانی بهداشت از مبالغ 
مالی مورد نیاز آن ســازمان را باید یک اشــتباه 
راهبردی دیگر این دولت دانست. روحانی تأکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران به منظور همکاری با 
تمامی کشورهای جهان برای دستیابی به واکسن 
و درمان قطعی ویروس کووید- 19  اعالم آمادگی 
کرده و از هرگونه درخواســت همکاری استقبال 
می کند. وی تأکید کرد: آمریکا سال هاســت با 
تحریم های یکجانبــه و غیرقانونی، نه تنها مردم 
ایران را از دسترسی به حقوق خود محروم ساخته، 
بلکه اقداماتش تهدیدی برای چندجانبه گرایی و 
همکاری های بین المللی محســوب می شــود، 
در حالی که همه کشــورهای جهــان در حال 
برنامه ریزی و همکاری برای مقابله با این تهدید 
هســتند و نسبت به تهیه اقالم مورد نیاز خود از 
کشورهای دیگر اقدام می کنند، ایران نیز با توجه 
به نیازهای پزشکی خود در پی تهیه اقالم دارویی 
و تجهیزات پزشکی خود بوده، ولی متأسفانه به 
دلیل تحریم هــای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، 
شــرکت های تولیدکننده این اقالم نمی توانند 
محصــوالت خود را در زمان مــورد نیاز به ایران 
ارائه کنند. به واسطه این اقدام ضد حقوق بشری 
آمریکا، تهیه ملزومات پزشکی مورد نیاز برای ایران 
معموالً طوالنی تر و گاه ناممکن شده است و برنامه 
هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این ویروس را با 

مشکل و چالش مواجه کرده است.

چهارمین جلسه محاکمه ©
مدیرکانال آمدنیوز برگزار شد

سیاست: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 
روح اهلل زم در شــعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران به 
ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان 
ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: تقاضا دارم متهم 
در جایگاه حاضر شــود تا سؤاالت خود را مطرح 
کنم. به عنوان نخستین سؤال از تمامی جلسات 
بازپرسی شما فیلم برداری شده است، شما اقاریری 
هم داشــته اید آیا اقاریر خود رانزد بازپرس قبول 
دارید؟ متهم زم مدعی شد: بعضی از موارد را قبول 
دارم بعضی ها را نه. نماینده دادســتان با اشاره به 
دفاعیات متهم در جلسه قبل، بیان کرد: شما در 
جلســه قبل دادگاه گفتید که اقاریر خود را نزد 

بازپرس قبول دارم.
متهــم زم بیان کرد: بله رفتار بازپرس شــرعی، 
قانونی و انســانی بود، اما برخی موارد را االن که 

مرور می کنم، قبول ندارم.
نماینده دادســتان بیان کرد: آیــا قبول دارید به 
صورت گسترده مرتکب اقدام علیه امنیت داخلی 
و خارجی جمهوری اسالمی ایران شده اید؟ متهم 
گفت: خیر من کار مطبوعاتی می کردم. نماینده 
دادســتان در پاسخ به این اظهارات متهم، عنوان 
کرد: اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی چه زمانی 
وارد عراق می شود و انتقال این موضوع به مأمور 
هادی خودتان کار رسانه ای نیست. متهم زم گفت: 
مگر چه اتفاقی افتاده اســت؟ نماینده دادستان 
گفت: اینکه اطالعات افــرادی که تحریم ها را به 
زعم خودتان دور می زدند منتشــر می کردید، در 
راســتای رسالت خبرنگاری بوده است؟ متهم زم 

گفت: باید اثر وضعی آن مشخص شود.

 عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: عدم تأیید س
صالحیت نمایندگانی از همه گرایش های سیاسی 
در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ 
کس عقد اخوت نبســته و در اعمال قانون فارغ از 

نظرات سیاسی آن ها اقدام می کند.

 محمدرضا منصوری، عضو کمیســیون صنایع س
مجلس با بیان اینکه فقــط دو نماینده عضو این 
کمیســیون از ۲۳ نفر در مجلــس یازدهم حضور 
دارنــد، گفت: نباید گزارش تحقیــق و تفحص از 
خودروسازان که در مجلس دهم به سرانجام رسید، 
به فراموشی سپرده شود. وی با اشاره به آنکه 1۰۰ 
نفر ســود عمده تولید خودرو در کشور را می برند، 
گفت: متأســفانه نبود نظارت، فســاد و عرضه کم 

خودرو موجب این کار شده  است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

آمریکا سابقه ای 
تاریک در عمل 
به تعهدات خود 
دارد و نشان 
داد اعتقادی به 
حاکمیت قانون 
در نظام بین الملل 
ندارد

بــــــــرش

 سیاست  علــی ربیعی، سخنگوی دولت ظهر 
دیروز در نشســت خبــری هفتگی خود گفت: 
آخرین گزارش ارائه شــده دربــاره کرونا حاکی 
از آن اســت 8۳ درصد ایرانی ها با اصول اعالمی 
پروتکل های بهداشــتی سالمت محور همراهی 
داشــتند. این عدد خوبی اســت و در برخی از 
شهرستان ها حتی به 96-9۵ درصد هم می رسد. 
پایتخت نشینان از متوســط کشوری پایین تر 
هســتند و 6۳ درصد همراهی سالمت محورانه 
داشــته اند. ما معتقدیم که نیاز داریم باالی 9۰ 
درصد و نزدیک به 1۰۰ درصد رفتار و کنش های 
سالمت محور در جامعه نهادینه شود. با این امر ما 
می توانیم توأمان برنامه های حفظ جامعه و حفظ 

کار را دنبال کنیم. 
وی ادامه داد: در دنیا هم شاهد این جریان هستیم 
و تاب آوری ها برای حفظ اقتصاد، تاب آوری های 
محدودی اســت و امروز حتــی در اقتصادهای 
مدعی و اقتصادهایی که وضع با نشــاطی دارند، 
فرایندهای بازگشایی را مشاهده می کنیم. ربیعی 
اظهارکرد: فکر می کنم در این زمینه هوشمندانه 
عمل کرده ایم و اگر بتوانیم باالی 9۰ درصد در 
کل کشور رفتار سالمت محور داشته باشیم، هم 

حفظ جان کرده ایم و هم حفظ کار و اقتصاد.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: ما این هفته در 
آخرین جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 1۳۲ 
شــهر را به عنوان شــهرهای کم خطر و کاماًل 
سفید مشخص کردیم. این ثابت نیست و قطعاً 
تغییر خواهد کرد و دولت براســاس رصد این 
طبقه بندی را به روز می کند. در این شــهرها، 
مســاجد باز شده و نماز جمعه طبق پروتکل ها 
برقرار خواهد بود. در حال حاضر اصناف پرریسک 

در این شهرها تعطیل هستند، اما بقیه اصناف 
می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند. حتی 
اصنافی مثل اماکن ورزشی فوتبال فعالً تعطیل 
هســتند، اما مجموعه های ورزشی که انفرادی 
است با حفظ پروتکل ها بازگشایی خواهد شد. به 
گزارش مهر، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش 
دیگری در رابطه با گمانه زنی های اخیر از سوی 
یکی از نمایندگان مجلس، برای انتخاب رئیس 
مجلس و دخالت دولت در این انتخاب مشخصاً 
از ســوی یکی از معاونان رئیس جمهور، گفت: 
حساسیت دولت این است که مجلسی پویا، قوی 
و با نشاط و همراه برای پیش بردن امور مردم در 
حل مشکالت جامعه شکل بگیرد. این دغدغه 
ماست و انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مربوط 
به ســاز و کارهای داخلی مجلس و نمایندگان 
محترم اســت . دولت هیچ نظــر و دخالتی در 
مســائل داخلی مجلس از جمله انتخاب رئیس 

و هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون ها 
ندارد و نخواهد داشــت. سخنگوی دولت گفت: 
بنای دولت بر همکاری با رئیس و اعضای هیئت 
رئیسه آینده خواهد بود. ما همکاری خود را در 
باالترین سطح خواهیم داشت و هر فردی را که 
نمایندگان انتخاب کننــد، برای دولت محترم 
خواهد بود. خبر مذکور را کامالً بی اساس اعالم 
می کنم. اگر نماینده ای اعالم کرده است بگوید 
کــدام معاون رئیس جمهور و بــرای چه فردی 
تالش می کند. ما قطعاً می دانیم که چنین نظری 

در دولت وجود ندارد. 
وی افــزود: ممکن اســت اعضــای دولت مورد 
مشــورت عده ای قرار بگیرند، اما آن ها هم نظر 
خاصی ندارند. روز گذشــته بــا معاون پارلمانی 
رئیس جمهــور تماس گرفتم و ایشــان گفتند 
هیچ گونــه تماس برای چنین ســؤالی نبوده و 
ایشــان هم بی اطالع بودند. نفیاً و اثباتاً در امور 

سایر قوا اعتقادی به دخالت نداریم؛ نه مجلس، نه 
قوه قضائیه. معتقد هستیم دخالت قوا در اموری 
که به آن ها مربوط نیست، پیام منفی به جامعه 
ارسال می کند. دولت عمیقاً به کار سایر قوا احترام 
می گذارد. برای یک حکمرانی خوب و آرام بخش 
برای جامعه، همنشینی با سه قوه مطلوب ماست .

 روابط اقتصادی ایران و ونزوئال »
به کسی ربطی ندارد

ســخنگوی دولت در مورد موضوع خبر انتقال 
شمش طال از ونزوئال اظهار داشت: روابط ایران و 
ونزوئال قانونی و بر اساس اراده دو طرف بوده و به 
دیگر کشورها ربطی ندارد. این خبر از سوی طرف 
ثالث منتشر شده است. ربیعی ادامه داد: آمریکا 
حق ندارد در موضــوع روابط تهران و کاراکاس 
دخالت و اظهار نظر کند. دو کشور بر اساس قواعد 
اقتصاد و تجارت بین الملل با هم کار می کنند و 
باید بگویم که ما دو دولت مستقل هستیم و به 

کسی ربطی ندارد در روابط ما دخالت کند.

لزوم کاهش 2۰ درصدی هزینه های دولت»
ســخنگوی دولت  با اشــاره به جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا گفــت: در این 
جلسه بحث شد که دولت باید بتواند ۲۰ درصد 
کاهش هزینه داشته باشد و صرفه جویی کند و 
از راه های دیگر تأمین کسری بودجه هم استفاده 
کند. ما برای اصالح ســاختار بودجه اقدام هایی 
را آغــاز کرده بودیم. یکــی از اقدام های مهم در 
بحث اصالح ســاختار بودجه، بحث مولد سازی 
دارایی های دولت بود کــه در زمان خودش در 
جلسه سخنگو بارها به این موضوع اشاره کردم. 

خبر

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

گفت وگو

گزارش نـشـسـت

ربیعی در نشست خبری:

دولت دخالتی در انتخاب رئیس مجلس ندارد

دولت
جهانگیری: 

 نیروی انسانی عامل توسعه 
هر کشور است

ایرنا: معاون اول رئیس جمهوری 
عامل توســعه هر کشور را نیروی 
انسانی آن کشور دانست و گفت: 
این نیروی انســانی تربیت یافته 
آموزش و پرورش آن کشور است 
که باید برای آن ســرمایه گذاری 

کرد. جهانگیری در آیین آغاز عملیات اجرایی مســکن ملی 
فرهنگیان گفت: عملیات اجرایی مسکن ملی فرهنگیان در 
11 استان آغاز شده است. وی به رتبه بندی معلمان و ایجاد 
اشــتغال در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این به این 
معنا نیست که معلمان حقوق باال دارند؛ به دلیل نیروی انسانی 
گسترده و کمبود دولت در بودجه، معیشت همچنان یکی از 

مطالبات بحق آنان است که باید به این مسئله توجه کنیم.

دفاعی - امنیتی
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء: 

 در پدافند هوایی 
خوداتکا شده ایم

امیــر رحیم زاده، جانشــین  مهر: 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
گفت: همه تحرکات هوایی دشمن را 
به طور مستمر از لحظه پرواز از روی 
باند پــروازی تحت رصد عملیاتی و 
اطالعاتی داریم. پیام ما به همسایگان 

ایران اســالمی و نیروهــای فرامنطقه ای این اســت که همه 
تالش های انجام گرفته در نیروهای مسلح کشورمان به ویژه در 
عرصه پدافند هوایی برای تأمین منافع ملی و حفظ امنیت منطقه 
اســت و برقراری و ارتقای ضریب امنیت با همکاری کشورهای 
منطقه امکان پذیر است و حضور کشورهای فرامنطقه ای ناقض 
حفظ امنیت بوده و هرگونه حرکت نابخردانه این نیروها، امنیت 

کشورهای منطقه را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.

قوه قضائیه
آیت اهلل رئیسی: 

 بخشی از مبالغ به یغما رفته 
صندوق ذخیره فرهنگیان بازگشت

ایسنا: آیت اهلل ابراهیم رئیسی در 
جلسه مسئوالن عالی قوه قضائیه 
یا  اظهار کرد: خصوصی ســازی 
تجاری کــردن آموزش و پرورش 
از آسیب ها و آفت هایی است که 
عزیزان دلســوز ما در این جلسه 

به آن اشــاره کردند. وی با اشاره به پرونده صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: این پرونده در دادگســتری مورد رسیدگی 
قرار گرفت و نزدیک به ۲۰ متهم داشت که در دادگاه مجرم 
شناخته شدند و احکام سنگینی برای آن ها صادر شد. مبالغی 
که به یغما برده شده بود، بخشی از آن با حکم دادگاه برگشته 
و بخش دیگر آن هم به صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت 
برگشت داده خواهد شد تا حق این قشر مظلوم ضایع نشود.

 سه شنبه 16اردیبهشت 1399  11 رمضان 1441 5 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9238 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830749(

 آگهی تغییرات شرکت بهشاد آراد شرق مدهوشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57620 و شناسه ملی 14005697308

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای مهدی مدهوشی 2161456571 به 
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 2- خانم هما فروزان 0793337232 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-آقای محمد 
مدهوشی 2080156039 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای 2 سال انتخاب گردیده اندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و تعهدآور و قراردادها ، چکها ، سفته ها و بروات به امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مدهوشی به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830756(

 آگهی تغییرات شرکت بهشاد آراد شرق مدهوشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57620 و شناسه ملی 14005697308

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای   
مهدی مدهوشی به شماره ملی 2161456571 و خانم هما فروزان به شماره ملی 0793337232 و آقای محمد مدهوشی 
به شماره ملی 2080156039 به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند -2 آقای مهدی میوه فروشان 
به   0920390528 ملی  شماره  به  نوروزی  مهران  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به  ملی 0938856057  شماره  به  سفالیی 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 1398 انتخاب شدند و بابت عملکرد سال 1398 انتخاب گردیدند. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )830857(

آگهی تغییرات شرکت کاویان بتن شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 561 و شناسه ملی 10380379200

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: جواد حیدری کد ملی0940459507 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ حمیدرضا حجازی کد ملی 1551847213به سمت 
نایب رئیس 3ـ رضا نادر شاهی کد ملی 0940707314به سمت مدیر عامل )خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران ( و محمد 
مهدی عزیزیان کد ملی 3256185339 به سمت عضو هیئت مدیره 5- علی عزیزیان کدملی 0063690853 به سمت عضو هیئت مدیره 

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
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ب���رگ س���بز ،س���ند کمپان���ی ،کارت خ���ودرو ، کارت 
هوش���مند رانن���ده خ���ودرو پ���ژو 206 تی���پ 5 مدل 
ای���ران   192 92د  انتظام���ی  ش���ماره  1394ب���ه 
18  ب���ه ن���ام عارف���ه حم���زه پ���ور ،ش���ماره شاس���ی

 63B151906  وشماره موتور NAAP 13 FE 9 F 308117
مفقود گردیده و از درج اعتبار س���اقط می باش���د . ,ع
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ش���ماره  ب���ه  رانن���ده  هوش���مند  کارت 
4220435 ب���ه ن���ام عل���ی فالح  فرزن���د اکبر  
مفق���ود   3874810291 مل���ی  ش���ماره  ب���ه 
گردی���ده و از درج اعتبار س���اقط می باش���د . دی

قو
مف

ی 
گه

آ

م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب آزاده 
غدیری فرزند حس���ین به شماره شناسنامه 
9864 ص���ادره از مش���هد در مقطع کاردانی 
)موق���ت( رش���ته نرم افزار کامپیوت���ر صادره 
از واحد دانش���گاهی کاشمر به شماره...... 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د کاش���مر ب���ه 
نشانی کاشمر- دانشگاه آزاد اسامی ارسال 

نماید.  ,ع
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برگ سبزوسند کمپانی موتورسیکلت مدل 1389 رنگ 
آبی به شماره انتظامی 98548/762 شماره موتور 
892.196 وش���ماره تنه N2D***125A8900764 به 
مالکی���ت مجید گوه���ری مفقودگردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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متن آگهی مزایده اموال غیر منقول شهرداری تربت جام
احتراماً؛ شهرداری تربت جام در نظر دارد به 
شورای   98/7/9  -136 شماره  مصوبه  استناد 
فروش  به  نسبت  جام  تربت  شهر  اسالمی  

اموال غیر منقول خود اقدام نماید.
شرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط 
در  مدارک  انضمام  به  را  خود  پیشنهاد  ذیل 
پاکت در بسته و الک و مهر شده به دبیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- قیمت پایه کارشناسی برابر جدول پیوست 

فرم پیشنهادات در اسناد مزایده.
2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

است.
آگهی،  قبیل  از  مالی  های  هزینه  کلیه   -3
حادث  مزایده  اثر  در  که  غیره  و  کارشناسی 

گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- به پیشنهاداتی که مخدوش و فاقد سپرده 
واریز باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
صورت  در  سوم  تا  اول  نفرات  سپرده   -5

انصراف به نفع شهرداری ضبط می گردد.
مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ  واریز   -6
حساب  به  مزایده  اسناد  شرایط  فرم  برابر 

شعبه  ملی  بانک  نزد   0204962788005
ارائه  یا   8753 کد  به  جام  تربت  شهرداری 
ملی  شبا  شماره   ( بانکی  نامه  ضمانت 

.) IR 920170000000204962788005
7- شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت 
اسناد و شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت 
از روز شنبه مورخ 99/2/17 لغایت پایان وقت 
تا  روزه  روز شنبه مورخ 99/3/3 همه  اداری 
ساعت 14 به شهرداری تربت جام امور مالی 

مراجعه نمایند.
پیشنهادات  بایستی  دهندگان  پیشنهاد   -8
روز شنبه  تا ساعت 14  را حداکثر  کتبی خود 
ب                                                          و  الف  پاکت   دو  در   99/3/3 مورخ 
نامه  ضمانت  یا  واریزی  فیش  الف  پاکت   (  
به  قیمت(  پیشنهاد  پاکت ب شامل  و  بانکی 
دریافت  رسید  و  تحویل  شهرداری  دبیرخانه 

نمایند.
                  15 ساعت   : بازگشایی  زمان  و  تاریخ   -9

مورخ 99/3/3 .
 104 ـ 2/13

سید علی حسینی 
 شهردار تربت جام
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 با باد صبا به زیارت بیایید   آستان: در این روزها که به دلیل شیوع بیماری کرونا و بسته شدن در های حرم مطهر حضرت امام رضا)ع(، ارادتمندان و عاشقان به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از زیارت حضوری 
بارگاه حرم مطهر رضوی محروم هستند، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی طرحی را با عنوان »زیارت به نیابت« در نرم افزار باد صبا راه اندازی کرده است.

عاشقان و ارادتمندان بارگاه منور رضوی می توانند با نام نویسی در این نرم افزار، به خادمان حرم مطهر برای ادای زیارت نیابت دهند.

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

 رونمایی از قدیمی ترین مطبوعات قرآنی©
 در سه شنبه فرهنگی

قدس/محمدحسین مروج کاشانی: 
همزمان با روز جهانی مطبوعات، پنجاه 
و یکمین برنامه سه شنبه های فرهنگی 
آســتان قدس رضوی بــا رونمایی و 
معرفی »قدیمی ترین مطبوعات قرآنِی 
موجود در گنجینه رضوی« به صورت 

غیرحضوری برگزار می شود.
دبیر رونمایی از آثار نفیس ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی با اعالم این خبر افزود: پنجاه و یکمین برنامه »سه شــنبه های 
فرهنگی آســتان قدس رضوی«؛ رونمایی آثار فرهنگــی و نفایس گنجینه 
رضوی، روز سه شــنبه 16 اردیبهشــت 1399، به دلیل عدم امکان برگزاری 
مراســم سه شــنبه های فرهنگی به صورت حضوری در موزه آستان قدس 
digital. رضوی، در پورتال کتابخانه دیجیتال آســتان قدس رضوی به آدرس

aqr.ir و همچنیــن درگاه اینترنتی موزه آســتان قدس رضــوی به آدرس 
museum.razavi.ir  به صورت مجازی برگزار و منتشر می شود. 

مهدی قیصری نیک گفت: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین گنجینه جهان اسالم دارای کتاب های خطی 
و چاپ سنگی، اسناد تاریخی، اشــیای موزه  ای، نشریات ادواری و... است. در 
حال حاضر در گنجینه رضوی بیش از 106 هزار نسخه خطی، 65 هزار کتاب 
چاپ سنگی، 13میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی، هزاران اثر موزه ای و 

بیش از 2 میلیون نشریات ادواری نگهداری  می شود.
 در بین نشریات ادواری موجود در گنجینه رضوی بیش از 430 عنوان نشریه 
قرآنی وجود دارد که در پنجاه و یکمین برنامه سه شنبه فرهنگی آستان قدس 

رضوی از تعدادی از نشریات قرآنی رونمایی خواهد شد. 
معاونت موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان در ادامه به معرفی شماری از 
این مطبوعات پرداخت و گفت: مجله اسالمِی »تََذُکر« که نخستین بار در سال 
1301 شمسی با مقاالتی مربوط به تفسیر آیات قرآنی و امور دینی و اخالقی 
به چاپ رســیده است؛ سالنامه »معارف اســالم و قرآن« که در  سال 1345 
شمسی در مشهد به چاپ رسیده برای نخستین بار از نام قرآن استفاده شده 
اســت و مجله »الَبالغ«: قدیمی ترین نشریه تخصصِی قرآن پژوهِی موجود در 
گنجینه رضوی که به زبان اردو در  سال 1915 میالدی در کلکته هندوستان 

به چاپ رسیده از جمله این مطبوعات قرآنی است.  

تولیداترسانههاینوینآستانقدس
درروزهایفاصلهگذاری5میلیونو400هزاربازدیدداشتهاست

یادگار روزهای کرونا  ©
آســتان: مدیر مؤسســه رسانه های 
نوین آستان قدس رضوی از استقبال 
مخاطبــان از صفحات آســتان قدس 
رضوی در فضای مجــازی خبر داد و 
گفت: بیــش از 5 میلیون و 400 هزار 
بازدید از تولیدات رســانه ای مرتبط با 

کرونا این مؤسسه ثبت شده است.
مهدی خیرجو با بیان این مطلب افزود: در دو ماهی که از شــیوع بیماری 
کووید19 در کشور می گذرد، بیش از 2 هزار و 200 محتوا با موضوع کرونا 
در قالب 370 عنوان تولید شده که در مجموع بیش از 5میلیون و 400 هزار 

بازدید داشته است.
وی افزود: از همان ابتدا در شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های رسمی 
آستان قدس در اینستاگرام، توییتر، بله، سروش، ایتا، تلگرام، آپارات، تماشا 
و... محتواهای متناسب رسانه ای با موضوع ویروس کرونا تولید و انتشار یافت.

خیرجو اظهار کرد: برخی از فعالیت های این مؤسسه مختص این روزها است 
از آن جمله می توان به پخش 42 ویژه برنامه با عنوان »پنجره فوالد« اشــاره 
کرد که در بازه های زمانی 20 تا 45 دقیقه ای با بیمارستان های سراسر کشور 
که بیماران مبتال به کرونا در آن بســتری بودند از طریق سامانه الیو آپارات 

ارتباط برقرار می کرد.
مدیر مؤسسه رسانه های نوین گفت: پاســخ به شبهات دینی درباره مسائل 
مرتبط با ویروس کرونا در فضای مجازی از دیگر فعالیت های این مؤسسه بود 
که در این راستا 15 قسمت ویدئو با مجموع زمانی حدود 20 دقیقه تولید شد.
وی رصد و پایش موضوعات مرتبط با کرونا و آستان قدس رضوی را از دیگر 
اقدام های این مجموعه عنوان کرد و گفت: در دو ماه گذشته به طور میانگین 
ماهانــه 10 تا 15 گزارش موضوع محور در قالب هــای گزارش، توزیع خبر و 
گزارش بازتاب خبر تنظیم و با نمودارها و آمارهای کارشناسی و تحلیلی ارائه 
شــده است.وی زیارت مجازی را از جمله برنامه های این مجموعه ذکر کرد و 
گفت: با توجه به تعطیلی بارگاه منور رضوی تالش کردیم تا شیفتگان رضوی 
را با پای دل به زیارت بیاوریم که در این راستا می توان به پویش بین المللی »به 
تو از دور سالم« که با هدف زیارت از راه دور ارادتمندان به ساحت امام رضا)ع( 

راه اندازی شده است، اشاره کرد.
خیرجو با اشاره به مشکالت معیشتی این روزهای کشور گفت: این مؤسسه 
ســعی کرده است تا مســیر جمع آوری و رســاندن کمک های مردمی را به 
نیازمندان از طریق فضای مجازی و در قالب طرح چهارشنبه های امام رضایی 
تسهیل کند.»سین هشتم« و »عیدی امام رضا)ع(« نیز از دیگر پویش هایی بود 
که با هدف کمک به نیازمندان طراحی شــد و با اســتقبال فراوان مخاطبان 
نیــز همراه بود.وی پویش »با قرآن در خانه بمانیم« را از دیگر فعالیت های این 
مجموعه عنوان کرد و گفت: در این پویش مردم به ماندن در خانه و قرائت قرآن 
دعوت می شوند و مخاطبان از طریق ارسال پیام های تصویری و نشر در فضای 
مجازی در راستای ارتقای روحیه و افزایش امید اجتماعی و قطع زنجیره انتقال 

ویروس همکاری می کنند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
سراسری  راه آهن   1375 اردیبهشت   24 
سران  حضور  با  تجن  سرخس-  مشهد- 
عالی رتبه  مقام های  و  منطقه  کشور   11
آهن  افتتاح شد و خط  45 کشور جهان 
پیوند  ترکمنستان  آهن  خط  به  را  ایران 
داد تا شبکه ریلی »دوستی« شکل بگیرد. 
با ساخت این شبکه راه آهن، مسیر حمل و 
نقل تجارت جهانی از 21 هزار کیلومتر راه 
آبی برای ارتباط بین شرق و غرب جهان به 
حدود 12 هزار کیلومتر راه زمینی کاهش 
یافت. افتتاح این شبکه بزرگ که خط آهن 
چین در شرق دور را به کشورهای آسیای 
غربی  اروپای  و  ایران  به  و سپس  مرکزی 
بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  داد،  پیوند 
خطوط ریلی جهان، بازتاب فراوانی داشت؛ 
تا آنجا که کارشناسان از این اتفاق به عنوان 
احیای جاده ابریشم یاد کردند. همزمان در 
حاشیه این افتتاح تاریخی، یک منطقه ویژه 
اقتصادی هم مورد بهره برداری قرار گرفت 
تا زمینه ساز تبادالت تجاری در حاشیه راه 
آهنی باشد. این، داستان تولد »منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس« است که سرانجام روز 
گذشته به منطقه آزاد تجاری تبدیل شد تا 
پس از منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، 
منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد ارس، منطقه 
آزاد انزلی، منطقه آزاد اروند و منطقه آزاد 
باشد.  کشور  آزاد  منطقه  هشتمین  ماکو، 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس که با تصویب 
نامه شماره 40102/ت 16466 ک مورخه 
به  آزاد  مناطق  عالی  1375/1/26 شورای 
نزدیکی  وسعت 5 هزار و 200 هکتار در 
شهر سرخس در نقطه صفر مرزی با کشور 
دست  به  بود،  شده  تأسیس  ترکمنستان 
مرحوم آیت اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانی؛ 
مراسم  شد.  افتتاح  وقت  جمهور  رئیس 
افتتاح زیر یک چادر بزرگ انجام شد که 18 
هزار مترمربع وسعت داشت. چادری که به 
اذعان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس، 3/5 میلیون 
فرانک سوئیس هزینه برده بود. این چادر با 
62 متر عرض و 69 متر ارتفاع قرار بود در 
زیر آن 57 هزار مترمربع بنای ساختمانی 
شامل یک هتل 240 اتاقه و تعداد زیادی 
دفتر تجاری و فروشگاه های خدماتی ساخته 
شود اما تغییرات ناگهانی آب و هوا و طوفان 
شدید در همان نخستین هفته ها، چادرها را 
دچار آسیب فراوان کرد تا در نخستین قدم 
نشان دهد کار احیای جاده ابریشم، آن هم 
در جغرافیای خشک شهرستان سرخس، 

سخت تر از آنی است که گمان می رود. 

 در پیچ و خم سیاست های »
مختلف اقتصادی 

سختی رونق بخشی سرخس، محدود به آب 
و هوا نماند؛ با تغییر دولت، سیاســت های 
اقتصادی هم دچار تغییر شد و مناطق آزادی 
که قرار بود با همت دولت و همیاری برخی 
نهادهای دولتی و غیردولتی رونق بگیرند، در 
پیچ و خم سیاست های مختلف اقتصادی، 

مصایب فراوان دیدند. 
»مناطق ویژه اقتصــادی« که تمهید برنامه 
توســعه، برای رونق بخشــی اقتصــادی به 
مناطق مختلف کشــور بــود، آن قدرها که 
باید، نتوانستند نقش خود را به درستی ایفا 
کنند. این مناطق ایجاد شده بودند تا با کمک 
دولت ها، »گامی در راســتای توسعه کالن 
کشور« بردارند. مناطقی که به تصریح قانون 

»به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی 
و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک 
در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال، 
انتقــال فناوری، صــادرات غیرنفتی، ایجاد 
اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری 
داخلــی و خارجی، صــادرات مجدد، عبور 
خارجی)ترانزیت( و انتقال کاال)ترانشیب( و...« 
ایجاد شده بودند، در چرخه سیاست گذاری ها، 
آن  قدرها موفق جلوه نکردند. سرخس هم از 

این سرنوشت دور نماند... .
24 ســال از آن تاریخ گذشــته اســت. 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس که در دل 
بیابان های خشــک مرزی بنا نهاده شده 
بود، با سرمایه گذاری های مستقیم آستان 
قدس رضوی به عنوان ســازمان متولی، 
حاال دارای یک فرودگاه بین المللی با طول 
بانــد 4 هزار متر و عــرض 60 متر و یک 
نیروگاه 550 مگاواتی اســت. این منطقه 
ویژه اقتصادی راه آهن آســیای میانه را به 
بنادر مهم شهید رجایی، امام خمینی)ره(، 
جلفا و امیرآباد متصل کرده اســت. »بازار 
دوستی« هم با غرفه مجهز نمایشگاهی و 
فروشــگاهی 15هزار مترمربع زیربنا دارد. 
به این فهرســت می شــود یک سردخانه 
دومداره 4 هزار تنــی را هم اضافه کرد و 
البته مجموعه انبارهای کاالیی با ظرفیت 
100 هزار تن. امــا همچنان زمینه برای 
رشد بیش از پیش این منطقه فراهم است. 

الگویی برای اجرای سیاست های »
اقتصاد مقاومتی 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
معتقد است مناطق ویژه اقتصادی می توانند 
به الگوهایی تبدیل شوند که سیاست های 

اقتصاد مقاومتی را بهتر اجرایی کنند.
احمد صادقی گلمکانی که از وزارت اقتصاد 
به منطقه آزاد سرخس آمده، به منطقه ویژه 
تحت مدیریت خود اشاره می کند و می گوید: 
آســتان قدس رضوی تاکنون چندین هزار 
میلیارد در این منطقه ســرمایه گذاری کرده 
است تا زیرساخت های فعالیت های اقتصادی 
در این منطقه فراهم شود و اگر مشوق های 
دولتی هم به این سرمایه گذاری ها اضافه شود، 
شکوفایی ها بسیار بیشتر از پیش خواهد بود.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ســرخس 
از صادرات 40 میلیــون دالری محصوالت 
تولیدی در این منطقه در هفت ماه نخست 
ســال 98 خبر می دهد و می گوید: در مدت 
مذکور 60 هزار تن انواع محصول تولید شده 
در منطقه به کشورهای هدف صادر شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ســرخس 
با اشــاره به انواع کاالهــای صادراتی از این 
منطقه تصریح می کند: انواع هیدروکربن های 
سبک و ســنگین، بنزین و روغن موتور به 
عنوان تولیدات واحد پتروپاسارگاد خاورمیانه 
و همچنیــن چســب و رزین هــای پودری 
تولید شــده در واحد بیتاشیمی، محصوالت 

صادراتی ایــن منطقه را به 
داده اند. اختصــاص  خــود 

صادقی گلمکانی درباره نقش 
زیرســاخت های ریلــی این 
منطقه در گسترش صادرات 
می گوید: با توجه به موقعیت 
ممتاز منطقــه و قرار گرفتن 
آن در نقطه صفــر مرزی و 
همچنین مراودات تجاری با 
کشورهای آســیای میانه به 
خصوص ازبکســتان، روسیه 
زیر ساخت های  قزاقستان،  و 
صنعــت ریلی منطقه کمک 
شــایانی به رونق صادرات و 
واردات از طریق این منطقه 

کرده اســت.وی ادامه می دهد: این منطقه با 
توجه به موقعیت بار اندازی مناســب و ایجاد 
خطوط ریلی عریض و نرمال، همجوار سازی و 
همچنین ایجاد سکوهای تخلیه و بارگیری و 
همجواری با ریل عریض توانسته رونق بسیار 
خوبی در این مقولــه ایجاد کند.مدیر عامل 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس تأکید می کند: 
تمامــی این قابلیت ها با توجــه به معافیت 
مالیاتی 13 ساله و سایر مزایای گمرکی که در 
منطقه حاکم است، برای واحدهای صنعتی 
فرصتی قابل توجه به شمار می رود که البته 
وجــود همین فرصت ها زمینه ســاز تبدیل 
این منطقه ویژه به منطقه آزاد بوده اســت. 

آستان قدس 
رضوی تاکنون 

چندین هزار 
میلیارد در منطقه 

آزاد سرخس 
سرمایه گذاری 
کرده است تا 

زیرساخت های 
فعالیت های 

اقتصادی در این 
منطقه فراهم شود

بــــــــرش

ظرفیتی که سرانجام پس از 24 سال مورد توجه قرار گرفته است  

توزیع30 هزار وعده سحری ©» سرخس«  پل احیای جاده  ابریشم
در صفادشت 

آســتان: به همت دفتر نمایندگی آستان 
قــدس رضــوی در مالرد 30 هــزار وعده 
ســحری در مناطــق محروم صفادشــت 
شهرســتان مالرد توزیع می شــود. رئیس 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
مالرد در خصوص طرح ملی »علی یاوران« 
اظهار کرد: با همکاری قرارگاه مردمی امام 
رضا)ع( در شهرســتان مالرد طرح پخت و 
توزیع غذای گرم سحری میان نیازمندان و 
فقیران در شب های ماه مبارک رمضان در 

حال اجراست.
جابر کریمی با بیان اینکه این پویش از ابتدای 
ماه مبارک رمضان آغاز شــده و تا پایان ماه 
میهمانی خدا ادامه دارد، گفت: در قالب این 
طرح هر شــب یک هزار وعده غذای نذری 
در آشــپزخانه امام رضا)ع( تهیه و به همراه 
بسته های تبرکی امام رضا)ع( بین نیازمندان 
توزیع می شود.رئیس دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در مالرد اضافه کرد: خیران و 
مؤمنان گرامی می توانند برای مشارکت در 
این طرح نذورات نقدی خود را به شــماره 
نام  به  حســاب 5041721111535705 

موکب علی بن موسی الرضا)ع( واریز کنند.

 نوازش »دستان پرمهر« ©
بر سر کودکان محروم بوشهر 
آستان: طرح »دستان پرمهر« ویژه کودکان 
محروم توسط دفتر نمایندگی آستان قدس 

رضوی در استان بوشهر در حال اجراست.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان بوشهر با بیان اینکه سالمت روح و 
روان جامعه در کنار سالمت جسم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، گفــت: ویروس 
منحوس کرونا به همان اندازه که به سالمت 
جســمی بیماران آســیب زده، معیشــت 
خانواده ها و سالمت روح و روان آنان به ویژه 
کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر سوء خود 

قرار داده است.
حجت االســالم والمسلمین یوسف جمالی 
هــدف از اجــرای این طــرح را همدلی با 
خانواده های آســیب دیده از بیماری کرونا 
اعالم کرد و افزود: بنــا داریم با جمع آوری 
هدایای مردمی برای کودکان این خانواده ها 
اســباب بازی تهیه و بین آنان توزیع کنیم.
وی در ادامه از مردم شریف و مؤمن استان 
بوشهر که همواره با برنامه های مختلف دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی همکاری 
دارند تشکر و درخواست کرد تا در این اقدام 
خداپسندانه نیز یاری رســان خادمان امام 

رئوف)ع( باشند.

توزیع بسته های حمایتی ©
میان محرومان خوزستانی 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی استان خوزستان از توزیع 100 بسته 
حمایتی توســط خادمیاران کانون تعلیم و 

تربیت خوزستان خبر داد. 
حجت االسالم جلیل علی نژاد با اعالم این خبر 
گفت: همزمان با ماه پرخیر و برکت رمضان، 
تعــداد 100 کیف حمایتی شــامل برنج، 
روغن، چای، شکر، گوشت مرغ، حبوبات و 
مواد ضدعفونی بین افراد کم برخوردار توزیع 
شــد. وی گفت: این کیف های حمایتی به 
ارزشی افزون بر 300 میلیون ریال با کمک 
افــراد خیر تهیه و در اختیــار خانواده های 
کم بضاعت شناســایی شــده قرار گرفت.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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بامصوبهمجلسشورایاسالمی
منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تبدیل شد

آســتان: مدیرعامل ســازمان اقتصادی 
رضوی گفت: با مصوبه روز گذشته مجلس 
شــورای اســالمی، منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس به منطقه آزاد تبدیل شد.سیدرضا 
فاطمی امیــن ضمن تشــکر از پیگیری 
اســتاندار و نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: این موضوع مدت ها به دالیل غیراقتصادی به 
تعویق افتاده بود که با پیگیری های تولیت محترم آستان قدس 
رضــوی و همچنین همراهی دولــت و مجلس، این مهم اکنون 
محقق شده است.وی ادامه داد: امید می رود این اقدام که با رأی 
باالی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است، منشأ تحول و 
جهش در امر تولید شود و زمینه توسعه بیش از پیش صادرات را 
فراهم کند.مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به اینکه 
سرخس نخستین شهرستانی در کشــور است که منطقه ویژه 
اقتصادی 24 سال پیش در آن شکل گرفته، تصریح کرد: یک سال 
پس از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرســتان، به دلیل 
ظرفیت های باالی تجاری و صادراتــی، طرح ایجاد منطقه آزاد 
تجاری مطرح شد.وی ادامه داد: بر اساس سند اقتصاد مقاومتی، 
مناطق ویژه یکی از بااهمیت    ترین جایگاه    ها را در تحقق فرمایشات 

رهبر    معظم انقالب دارند و در همین راســتا رویکرد ســازمان 
اقتصادی رضوی بر اســتفاده حداکثری از شرایط ایجاد شده در 
دوره پســاتحریم با نگاه ویژه به اســتعدادهای داخلی و اقتصاد 
مقاومتی متمرکز شده اســت. ما در منطقه نگاهمان به توسعه 
صادرات و ایجاد واحدهای متعدد تولیدی است.فاطمی امین درباره 
ظرفیت و زیرساخت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
خاطرنشــان کرد: کوتاه ترین راه ارتباطی با کشــورهای آسیای 
مرکزی، روســیه و چین، داشــتن منابع عظیــم گازی و آبی، 
کوتاه ترین مسیر ترانزیتی محور شرق ایران و ایجاد زیرساخت های 
جــاده ای، هوایی، ریلی، انرژی و مخابراتی، از جمله این موارد به 
شمار می رود.فاطمی امین افزود: این منطقه در بهترین موقعیت 
جغرافیایی قرار دارد و می توان گفت که زیرساخت های ایجاد شده 
در آن در تمام مناطق ویژه و آزاد بی نظیر است.مدیرعامل سازمان 
اقتصادی رضــوی با بیان اینکه در کمتــر منطقه ای می توانید 
زیرساخت هایی همچون فرودگاه و ریل عریض و نرمال را در کنار 
یکدیگر داشته  باشید، گفت: عالوه بر این، در داخل سایت منطقه 
هم   افزایی امکانات وجود دارد که بسیار دقیق ایجاد شده است.وی 
خاطرنشان کرد: به زودی جاده ترانزیت در منطقه افتتاح و فرودگاه 

منطقه آزاد سرخس به بهره برداری خواهد رسید.
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کتاب »عقل سرخ« منتشر شد اندیشه: کتاب عقل سرخ؛ یادنامه علوم اجتماعی ایران برای حاج قاسم سلیمانی و جهان پس از شهادتش زیر نظر حمید پارسانیا و به اهتمام سید مجید امامی و آرزو نیکوئیان 
منتشر شد. در این کتاب مجموعه مقاالت و یادداشت های اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در باب شخصیت و جهانمردی شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی، ابعاد و احوال ظهور دوباره یک قهرمان و پهلوان در سپهر 

فرهنگ و سیاست، پیروزی خون بر شمشیر و… جمع آوری شده است.

شتاب معنوی در تضاد با شتاب مدرن است©
اندیشه: متــن پیش رو گفتار حجت االسالم دکتر حبیب اهلل بابایی در نشست 
»آینده معنویت و حوزه های علمیه در جهان پساکرونا« است که در ادامه بخشی 

از آن را می خوانید. 
مدرنیته در قرن نوزدهم اصل تنوع و تکثر را هدف قرار داد و تغییر، تبدل و رشد 
و تکامل را محور و غایت زندگی ساخت. مقوله »تبدل« و »نوبه نوشدگی« در دوره 
پس از انقالب ســوم صنعتی و عصر پســامدرن از »ِصرف تبدل« به »سرعت در 
تبدل« تغییر پیدا کرد. »سرعت زندگی« آنچنان رشد یافت که به تعبیر برخی از 
جامعه شناسان بر »شکل زندگی« پیشی گرفت و زندگی را در سرعت فزاینده به 

وضعیت بی شکلی )تهی از شکل( سوق داد.
امروزه مقوله سرعِت تغییرات و دفعی بودن تحوالت در ساحت های مختلفی 
ظهور می کند، گاه ســرعت در تحوالت اقتصــادی رخ می دهد )مثاًل ظهور 
پول مجازی )بیت کوین( و پیامدهای شــتابنده آن(، گاه این سرعت ممکن 
اســت در ظهور پدیده های سیاســی رخ بنماید )مثاًل ظهور سیاستمدارانی 
ساختارشــکن و خارج از نرم های جهانی( و ممکن اســت در ظهور ویروسی 
همچون کرونا خود را آشــکار کند و مناســبات انسانی را در کمترین زمان 
و در گســترده ترین قلمرو جغرافیایی متأثر ســازد و نظم و نظام زندگی را 

مختل کند.
بی شکلی حاصل از سرعت فزاینده، خألهای گوناگونی را ایجاد می کند که از آن 

جمله می توان به خأل معنا، آرامش و خأل هویت اشاره کرد.
آنچه در این نشست بر آن تأکید دارم، ضرورت طرح »شتاب معنوی« در مواجهه 
با »ســرعت تحوالت مدرن« در دنیای امروز و در پدیده های دفعی و شــوک آور 

مدرن و معاصر است.
طرح شــتاب معنوی در اســالم را می توان در آیاتی از قــرآن، همچون آیه 
»ســارعوا الی مغفــره من ربکم« یــا آیه »ففــروا الی اهلل« و یا »الســابقون 
الســابقون« یا در برخی از قواعد فقهی همچون »قاعده بدار« و یا در مقامات 
عرفانــی همچون »مقام فرار یا مقــام اعتصام« دنبال کرد و به یک الگویی از 
شــتاب معنوی، شتاب انسانی و یا شــتاب متعالی در تمدن اسالمی دست 

پیدا کرد.
پرسش اصلی در این میان آن است که نخست جنس سرعت مثالً »مسارعه در 
مغفرت الی اهلل« و ماهیت شتاب مثالً در فرار الی اهلل، آیا همان شتاب و سرعت 

مدرن است یا ماهیتاً این سرعت با آن سرعت تفاوت دارد؟
دوم آیا در وضعیت تحوالت شــتابنده مدرن که انسان را دچار نوعی از گسست 
هویتی کرده، می توان سخن از شتاب معنوی به میان آورده و آن را راهکاری در 
مواجهه با ســرعت و گسست برآمده از مدرنیزاسیون قرار داده و از آن در حل و 

درمان معضالت برآمده از سرعت مدرن استفاده کرد؟
به نظر می رســد نخست باید شــتاب مدرن را از شتاب معنوی جدا کرد. شتاب 
معنوی در اندیشه اسالمی، نه به گسست انسانی و اجتماعی بلکه به نوعی از تراکم 
در امور متعالی  و ارزش های الهی می انجامد و این سرعت، نه مایه گسست بلکه 

مایه فشردگی معنا در زیست معنوی و عرفانی است.
دوم می توان این ســرعت و شــتاب معنوی را در مقابله با ســرعت مدرن 
قــرار داده و گفت شــتاب مدرن اگر دفعی و لحظه ای مناســبات اخالقی و 
معنوی و دینی را در هم می ریزد، باید بتوان در برابر آن واکنشــی ســریع و 
مواجهه ای فوری به جهت دینی، اخالقی و معنوی داشــت تا از آسیب های 
دفعــی و مخرب آن امِر ســرکش مصون ماند. واکنش ســریع در برابر این 
سرعت سکوالر، می تواند هم شتاب گسست را به لحاظ روانی و هم به لحاظ 
اجتماعی کنترل کند و هم در مقابل، راهی به ســمت تعالی ولو در وضعیت 

بحران و اضطراب و اضطرار بگشاید.
کرونا در جهان اســالم و همین طور در جامعه ایرانی مناســبات معنوی و 
اخالقی ما را به ســرعت در هم ریخت. در این میان عالوه بر کادر پزشکی، 
نیروهــای مردمی و جهادی با ظرفیت ها و زمینه های دینی و معنوی شــان 
تا حدی در امر همدلی و همدردی شــتاب ورزیدند، اما فقدان نرم افزارهای 
واکنش ســریع در حوزه های علمیه موجب شــد حوزه ها نتوانند داشته های 
علمی خود را بهنگام و ســریع در پاسخ به شرایط کرونایی فعال کنند و در 

تدبیر دینداری مردم عملی بهنگام داشته باشند.
ایــن انفعال در برابر اتفاقات طبیعی و دســتورات علمــی، ضرورت به خاطر 
مبنای فلســفی »علم و دین« در میان برخی از روحانیان نبود، همان طور که  
بــه موجب ترس برخی دیگر از روحانیان از تهمت مخالفت با علم نیز نبود، 
بلکه در این میان نبود نرم افزار ســرعت در سامانه حوزه های علمیه )سرعت 
در اندیشه و کنش اجتماعی( و نیز نبود روحیه و حوصله اقدام بهنگام، تأخر 
و پس افتادگــی را برای حوزه ها رقم زد و کرونا و ادبیات روشــنفکری آن بر 

حوزه های علمیه و دینداری مردم پیشی گرفتند.
اگــر حــوزه علمیه نتواند چــه در مقام علمی خود و چــه در صحنه عمل، 
برنامه ای برای این تحوالت شتابان داشته باشد و یاد نگیرد که واکنش سریع 
داشته باشد، سرعت تحوالت زمانه بیش از این شتابان و بی رحم دینداری را 

به محاق خواهد برد و راه بازگشت به عمل دینی را فروخواهد بست.

 اندیشه/ فاطمی نســب  اقتصاد لیبرال بــر پایه رقابت و 
انگیزه های اقتصادی اشــخاص تولید ثــروت می کند و در این 
میان برترین افراد بهترین تولیدات را انجام می دهند؛ به نظر این 
گزاره منطقی اســت! آیا اسالم این گونه رقابت را نفی می کند؟ 
اگر بله، جایگزین آن برای استفاده حداکثری از ظرفیت انسانی 
چیست؟ اجازه دهید همین ابتدای بحث توضیحی درباره واژه 
لیبرال و لیبرالیسم عرض کنم. در بین طیف دوستان انقالبی و 
ارزشی این طور جا افتاده که برای اشاره به نظام اقتصادی غالب 
در کشــورهای اروپای غربی و آمریکا - همان سیستمی که از 
ابتدای انقالب شــعار مخالفت با آن را سر داده ایم - از اصطالح 
اقتصاد لیبرال اســتفاده می کنند. در واقع اقتصاد لیبرال را در 
معنای اقتصاد کاپیتالیستی و سرمایه ساالر استعمال می کنند، 
در حالی که این اســتعمال صحیح نیســت. لیبرالیسم، وجه 
فلســفی-فرهنگی غالب تمدن غرب است که در شکل گیری 
نظــام اقتصادی آن نقش عمده ای داشــته اســت به خصوص 
در دوره ای کــه از آن با اقتصاد کالســیک یاد می کنیم. با این 
حال چنین نیســت که اقتصاد سرمایه داری یا کاپیتالیسم در 
بند اصول لیبرالیســم باقی مانده باشد. در قرن بیستم با بروز 
بحران های مختلف در نظام ســرمایه داری آن هم در مقطعی 
که ظهور نظام های کمونیســتی تهدیدی جدی برای آن ها به 
شــمار می رفت، به این سمت حرکت کردند که از ابزار دولت و 
قدرت آن برای تثبیت موقعیت خود استفاده کنند. در این میان 
ایده های کینز هم کاتالیزور و تبیین کننده این وضع و ســبب 

شکل گیری »نئولیبرالیسم« شد. 
نئولیبرالیســم دارای تفاوت های جدی با لیبرالیسم کالسیک 
اســت و به عبارتی می توان گفت بسیاری از اصول لیبرالیسم 
را زیر پا گذاشته است. این همان چیزی است که لیبرتارین ها 
یا آزادی خواهان کنونــی داعیه آن را دارند. حرف این ها یعنی 
لیبرتارین ها این است که ســرمایه داری نئولیبرال بسیاری از 
آزادی های اولیه انسان ها و اصول رقابت کامل را که مورد دفاع 
اقتصاد کالسیک بوده و بلکه سند افتخار آن محسوب می شود، 
نقض کرده اســت و با انتقاد شدید از ســرمایه داری کینزین، 

خواهان بازگشت به لیبرالیسم کالسیک هستند.
با این مقدمه، عرض کنم این رقابتی که بعضی از دوستان ما تلقی 
منفی از آن دارند، اتفاقاً از آن خصوصیاتی است که سرمایه داری 
نئولیبرال به شــدت از آن فاصله گرفته و به سمت نقطه مقابل 
آن یعنی انحصار حرکت کرده اســت. پول آن انحصاری است؛ 
بانک آن و بانک مرکزی آن انحصاری است؛ مالکیت فکری آن 
انحصاری اســت؛ ساختار بنگاه تولیدی سرمایه داری به نحوی 
است که به سمت بزرگ تر شدن و ادغام و تشکیل تراست های 
بزرگ حرکت کرده و به الگوی بازار انحصاری نزدیک می شود 

و... .
شاید تعجب کنید که یکی از جدی ترین مخالفان بانک مدرن 
فاسد متکی بر ربا و خلق پول از هیچ، همین لیبرتارین ها هستند 
که همصدا با اندیشمندان فاضل اقتصاد اسالمی با این بانک ها و 

با این پول اعتباری مخالفت می کنند. 
بنابراین چنین نیست که سرمایه داری، متکی بر رقابت باشد. 
اصوالً این اقتصاد سنتی تمدن اسالمی است که بیش از دیگران 
می تواند مدعی الگوی بازار رقابت کامل باشــد. شما هر یک از 
چهار اصل معــروف رقابت کامل را که نگاه کنید می بینید به 
بهترین وجه در اقتصاد تمدن کهن اسالمی وجود داشته است. 
متأسفانه برخی دوستان پژوهشگر اقتصاد اسالمی ما تصویری 
از رقابت اقتصادی ترســیم می کنند، مانند مبارزه خشنی که 

میان حیوانات جنگل در نزاع برای بقا صورت 
می گیرد؛ در حالی که مؤلفه های رقابت کامل 
در کتب اقتصاد ذکر شده، از قبیل آزادی ورود 
و خروج از بازار و شفافیت و... که به وضوح در 

اقتصاد اسالمی مورد تأکید است.
ســال های زیــادی اســت که بســیاری از 
کارشناســان اقتصــادی، عمــده انتقــادات 
خــود را متوجــه مــدل اقتصــادی دولت 
 هــای مختلــف کرده انــد و با بــه کاربردن 
کلیدواژه هایی چون، اقتصاد ســرمایه داری، 
توســعه لیبرالی و... در پی جایگزینی الگویی 
بومی بر مدل حاکم بر اقتصاد ایران هســتند. 
 اما در این میان عده ای بر ضرورت استفاده از 
مؤلفه های موفق اقتصاد لیبرالی در کشورهای 
به اصطالح توســعه یافته ســخن می گویند 
و هرگونه تــالش برای جایگزینی این مدل را 
محتوم به شکست می دانند. این موضوع بهانه 
ای شد تا با حجت االسالم دکتر علی نعمتی، 
دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت 
اسالمی به گفت و گو بنشینیم که حاصل آن را 

در ادامه می خوانید.

نقش    در  بخواهد  اسالمی  انقالب  اگر 
کند  مراوده  دنیا  با  تمدن ســازانه خود 
نیازمند داشتن سرمایه و امکانات است؛ 
آیا در جهان مــدرن امروزی با توجه به 

نقش ذائقه های فرهنگی در اقتصاد بازار، می توان راهی 
سراسر اسالمی برای رسیدن به این امکانات متصور بود؟ 
منظور شما را از ذائقه های فرهنگی نمی فهمم؛ ولی ممکن است 
این ســؤال در ذهن شما باشد که برای نیل به توسعه، به ویژه 
برخی از فناوری های نو نیاز به تراکم و تمرکز باالی سرمایه است 
و گفته می شود که این امر تنها در نظام سرمایه داری امکان پذیر 
اســت که اجازه می دهد کیک توسعه بزرگ شود و سپس به 
الیه های فرودست جامعه سرزیر کند، حال آنکه چنین نیست. 
شما می بینید همین االن دستیابی به پیچیده ترین فناوری های 

موشکی و اتمی در کشورمان اتفاق افتاده و این 
نشان دهنده آن است که نه آن طور که گفته اند 
به تراکم سرمایه های آنچنانی که در امپریالیسم 
غربی وجود دارد نیاز بوده و نه اینکه در جامعه 
و اقتصاد اسالمی پول و منابعی پیدا نشود! در 
دولت اسالمی هم مالیات داریم، انفال و منابع 
طبیعی داریم و این ها در اختیار حاکمیت است. 
اگرچه بر مبنای تحقیقات فقهی اقتصادی خود 
کامالً معتقدیم که دولت اســالمی یک دولت 

حداقلی است.

جملــه ای که همیشــه از لیبرال ها   
شنیده ایم این اســت که عدالت بدون 
توســعه، توزیع فقر اســت؛ یعنی اگر 
توســعه ای در کار نباشد اجرای عدالت 
خــود به خود منجر به افزایش ســطح 
رفاه مردم نمی شود؛ درحالی که حضرت 
ســعه!  العدل  فی  می فرمایند  امیر)ع( 
نمونه ای مصداقی برای اینکه ما با اجرای 
عدالت توســعه پیدا کرده ایم را سراغ 
دارید؟ دالیل جامعه شناسانه و نظری این 

عبارت چیست؟
این یک کلیشــه فکری معروف است که چه 
بسا تاریخ انقضای آن هم گذشته باشد. اولش 
هم این اســت که نوعاً افراد در این تعبیر و 
تعابیر مشابه، عدالت را صرفاً ناظر به عدالت 
توزیعــی و یا بازتوزیع ثروت با ابزارهــای مالیاتی می گیرند. 
بگذریــم از اینکه بر خالف اعتقاد غالــب لیبرتارین ها، قطعاً 
در سیستم اقتصادی باید سازوکاری برای تعدیل و بازتوزیع 
ثروت باشــد و نهاد زکات در اسالم مهم ترین وجهش همین 
قضیه اســت؛  این به جای خود. امــا عدالت در تلقی اقتصاد 
اســالمی محدود بــه بازتوزیع ثروت نمی شــود. لیبرال ها و 
به خصوص لیبرتارین ها نکته ای دارند که حرف خوبی اســت 
و آن این است که اگر سیستم شما درست چیده شده باشد 
و صحیح کار کنــد پس به طبع باید خروجی آن هم عادالنه 

باشد. پس چرا می آیید از من ثروتمند مالیات می گیرید که 
به فقرا بدهید؟ این نقض سیستمی است که ساخته اید. عرض 
کردم این حرف فی الجمله حرف خوبی است و به آن عدالت 
رویه ای می گویند و اتفاقاً در نظریه پردازی اقتصاد اســالمی 
نسبت به آن غفلت های زیادی شده است )از جمله در بحث 
تورم و خلق پول و...(، اما دو نکته دیده نشــده است: نخست 
اینکه هر چقدر هم نظام خوب چیده شــده باشــد، باالخره 
سیستم یک سیستم انسانی اســت نه ماشینی و فیزیکی و 
همیشه درصدی از اقشــار جامعه وجود خواهند داشت که 
دچار محرومیت ها و ورشکســتگی ها و بی سرپرســت شدن  
و... می شــوند و این حق انسانی آن هاست که از حداقل های 
حیات و بلکه باالتر برخوردار باشند. دوم هم اینکه متأسفانه 
در غالب ایــن بیان ها یک نحوه مصادره بــه مطلوب وجود 
دارد و آن هــم اینکــه نظام اقتصادی رایج کاپیتالیســتی و 
سرمایه ساالر را پیش فرض و عادی و عادالنه قلمداد می کنند. 
اگر دیدیم یک سیستم، اتکای زیادی به بازتوزیع دارد و فقرزا 
و تشــدید کننده شکاف طبقاتی است حتماً یک جایی درون 
این سیستم، چرخ دنده های نهادها درست چیده نشده است، 
احتماالً پولش ایراد دارد، بانکش مشــکل دارد، برنامه ریزی 
متمرکــزش ایراد دارد. حاال با این نگاه اگر بنگرید، می بینید 
که اتفاقاً عدالت که به معنای اصالح این نهادها می شود )و نه 
صرفاً بازتوزیع ثروت( موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی 
می شــود نه اینکه توزیع فقر باشد. به نظر می رسد دیگر باید 

این کلیشه های کهنه ای را که فرمودید کنار گذاشت.

 به نظر می رسد اسالم مشکلی با تفاوت استعدادها و   
شرایط زندگی خدادادی انسان ها ندارد. بنابر این گزاره، 
چه حد و حدودی برای تخصیص منابع و امکانات در میان 

دو قشر ضعیف و برخوردار ترسیم کرده است؟
فرمایش شما درست است؛ مکتب اخالقی اسالم، اگالیتارین 
یا مســاوات گرا نیســت. در قرآن کریم هم داریم که خدای 
متعال برخی را بر برخــی دیگر در رزق، فضل و برتری داده 
است. شــهید مطهری)ره( هم به تفصیل در این باب سخن 
گفته اند. اما مســئله این اســت که امکانــات و منابع اولیه 
باید به طور مساوی توزیع شــود. اگر این اتفاق بیفتد دیگر 
تفاوت اســتعدادها تفاوت های نجومــی در برخورداری ها به 
وجــود نمی آورد. باالترین حقوق احتمــاالً حداکثر 10 برابر 
پایین ترین حقوق و دســتمزد است. یکی از این ها که شهید 
صدر بــر آن تأکید دارند و اتفاقاً بی عدالتی شــدیدی از آن 
حیث در جامعه ما وجود دارد، مالکیت عمومی زمین اســت. 
وقتی مالکیت زمین عمومی شد دیگر قیمت مستغالت این 
قدر باال نمی رود. بیش از نصف قیمت ســاخت و ساز شهری 
که مربوط به زمین اســت حذف می شود. دست کم نیمی از 
قیمت اجاره بها که بابت درآمد و ســود ســرمایه خوابیده در 
زمین آن خانه و آپارتمان اســت حذف می شود و همین یک 
نکته چقــدر از نابرابری ها را کم می کند. االن جای بحث آن 
نیســت و باید در مجال دیگری سخن گفت، به نظر می رسد 
نظام مالکیت زمین در اسالم بر خالف کاپیتالیسم یک نظام 

اجاره داری باشد. 
پایان ســخن به ویژه خطاب به دوســتان ارزشــی و انقالبی ام 
اینکه خواهش می کنم سرمایه داری نئولیبرال را با لیبرالیسم و 
لیبرتاریانیسم اشتباه نگیرند. نوک پیکان اندیشه اقتصاد اسالمی 

متوجه سرمایه داری نئولیبرال و بیش از آن، کینزی است.

گفت و گو باحجت االسالم محمد نعمتی، پژوهشگر اقتصاد اسالمی 

عدالت، اصالح نهادهاست نه فقط بازتوزیع ثروت

شاید تعجب 
کنید که یکی از 
جدی ترین مخالفان 
بانک مدرن فاسد 
متکی بر ربا و 
خلق پول از هیچ، 
همین لیبرتارین ها 
هستند که 
هم صدای با 
اندیشمندان فاضل 
اقتصاد اسالمی 
با این بانک ها و با 
این پول اعتباری 
مخالفت می کنند

بــــــــرش
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یادداشت

 حجت االسالم حبیب اهلل بابایی

 سه شنبه 16اردیبهشت 1399  11 رمضان 1441 5 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9238 

گستر  آذین  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق 

63753 و شناسه ملی 14007394759

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1399,01,31 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
نفر  دو  از  مدیره  هیئت  اعضای 
ماده  و  یافت  افزایش  نفر  سه  به 
مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور 

اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )830783(
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90
06
92

توس  لفاف  اشکان  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38742 

و شناسه ملی 10380543811 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,31 مورخ 
به  ریال   350000000 از  سهم  هر  اسمی  مبلغ 
از 100 سهم  تعداد سهام  و  10000 ریال کاهش 
به 3500000 سهم افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه 
به  منقسم  ریال   35000000000 مبلغ  شرکت 
می  ریالی   10000 نام  با  عادی  سهم   3500000

باشد که تمامًا پرداخت شده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)830790(

9ذ
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94

طوس  نوش  نیکو  شرکت  تغییرات  آگهی   
 7711 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

و شناسه ملی 10380235079

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1397,07,05 مورخ  العاده 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی 
آباد  احمد  خیابان  مشهد  آدرس  به  مشهد 
)ابونصر 8( پالک66 طبقه 2  بابک 7  کوچه 
کد پستی 9183895845 تغییر یافت و ماده 
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)830816(

9ذ
90
06
95

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830824(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی و بازرگانی شمس طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5397 و شناسه ملی 10380213272

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سعید مافی نژاد به شماره ملی 
0934596115به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل 02-خانم منا طباطبائی به شماره ملی 0943361567 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3-آقای سید محمد سعید طباطبائی به شماره ملی 0931454964 به سمت عضو هیئت مدیره ب: کلیه 
چک ها،اوراق،اسناد بهادار و تعهد آور و سایر اوراق تجاری با امضاء آقای سعید مافی نژاد مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره و در غیاب ایشان با امضاء خانم منا طباطبائی نائب رئیس هیئت مدیره،همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
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و  مهندسی  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی   
بازرگانی شمس طوس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 5397 و شناسه ملی 10380213272

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,12,17 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای سعید مافی نژاد به شماره ملی 
0934596115 و خانم منا طباطبایی به شماره 
محمدسعید  سید  آقای  و   0943361567 ملی 

طباطبایی به شماره ملی 0931454964
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)830834(

9ذ
90
06
97

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830842(

 آگهی تغییرات شرکت فیروز گل خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13502 و شناسه ملی 10380291530

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,01,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا صدیقی به 
شماره ملی 5749456137 و آقای محمد سعیدی مقدم به شماره ملی 1061601463و خانم سکینه بیداد به شماره ملی 
0060054549 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب گردیدند . آقای علی خادمان به شماره 
ملی 1062735560 به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه صدیقی به شماره ملی 5749458792 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830837(

آگهی تغییرات شرکت فیروز گل خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13502 و شناسه ملی 10380291530

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای محمد سعیدی مقدم 
به شماره ملی 1061601463 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم سکینه بیداد به شماره ملی 0060054549 
برای  عامل  مدیر  سمت  به   5749456137 ملی  شماره  به  صدیقی  رضا  آقای  3ـ  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 

قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل آقای رضا صدیقی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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صنعت  نمود  آب  شرکت  تغییرات  آگهی   
پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

52794 و شناسه ملی 14004486590

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1397,12,19 تصمیمات  بطور فوق 
حضرتیان  1-سمیرا   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
احمدی  2-مجتبی   0770060161 کدملی: 
لطف  مهجور  اشرف   -3 کدملی:0770034721 
دو  مدت  برای  کدملی:0778817611  آبادی 
ملی:  کد  صباغی  میالد   -2 شدند  انتخاب  سال 
مهدی  و  اصلی  بازرس  بعنوان   0732402964
 0920990711 کدملی:  آبادی  عباس  بختیاری 
مالی  یکسال  برای  البدل  علی  بازرس  بعنوان 

انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)830845(
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صنعت  نمود  آب  شرکت  تغییرات  آگهی   
پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

52794 و شناسه ملی 14004486590

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,12,19
 0770060161 کدملی:  حضرتیان  1-سمیرا 
احمدی  مجتبی   -2 مدیره  هیئت  رئیس  بسمت 
رئیس  نائب  بسمت  کدملی:0770034721 
مهجور                              اشرف   -3 مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
لطف آبادی کدملی:0778817611 بسمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند و 
کلیه اوراق و اسناد رسمی, تعهدآور,چکها و برات 
با مهر  منفرد مدیرعامل همراه  امضای  با  شرکت 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830862(
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830785(

 آگهی تغییرات شرکت سیما شهر آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37898 و شناسه ملی 10380535156

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سیدمرتضی ابوتراب زاده به 
شماره ملی: 0934109826 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای فرهاد غالمی آغوی به شماره ملی: 0921706162 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 -آقای مهدی غالمی آغوی به شماره ملی: 0702418587 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 

امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

9ذ
90
06
93

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830856(

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی یاسمین گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29902 و شناسه ملی 10380451461

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای غالمحسین مجیدزاده هروی به 
شماره ملی0937372501 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-خانم گلناز عبدزاده به شماره ملی0938959476 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3-آقای احمدرضا بسکابادی به شماره ملی 0919922678به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء آقایان احمدرضا بسکابادی و غالمحسین مجیدزاده هروی ) رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل (همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
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5روزنامـه صبـح ایـران

 خداوند بهترین تکیه گاه است  آستان نیوز: آیت اهلل محمدهادی عبدخدایی در جلسه اخالق چندرسانه ای ویژه خدام و کارکنان آستان قدس رضوی با بیان اینکه دعا جایگزین دارو و درمان نیست، بلکه با 
پیشگیری در مقابله با بالیا و درمان همراه است، گفت: همان   طور که انسان نیاز به فعالیت های جسمانی دارد، نیاز به فعالیت های معنوی، روحی و الهی هم دارد. در مواجهه با بالیا برخی افراد روحیه خود را می بازند و 

حتی به تسکین دهنده ها روی می آورند اما اولیای الهی با توجه به اینکه خداوند متعال مدیر و مدبر جهان است به خداوند متوسل می شوند. خداوند در مقابله با بالیا بهترین تکیه گاه است.

عضو  احمدی شیروان   معارف/مریم   
هيئت علمي پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اســامي می گوید: وظيفه ما در این برهه 
زمانی این اســت که آرامــش بدهيم به 
افرادی که اهل توســل، زیــارت، رفتن به 
مشــاهد و اماکن مذهبی بودند و با توجه 
به محدودیت های ایجاد شده، این امکان را 

ندارند و روحيه آن ها را احيا کنيم.
حجت االسام محمدتقی ربانی در گفت وگو 
با قدس، با بيان اینکه مفهوم »توسل« را از 
دو منظر می توان مطرح کرد، بيان می کند: 
در نگاه اول حتی اگر شریعت و دستورات 
دینــی در این مورد نبود، باز هم توســل 
در منطق عقل قابل دفاع اســت؛ از جمله 
می توان به این امر بسنده کرد که تقریباً در 
تمامی ادیان و مکاتب اندیشه ای توجه به 
عناصر و عواملی که بتوانند وصال به قدرت 
الیزال و معبود را فراهم و یا تسهيل کنند، 
نه تنها قبيح و مذموم نيســت بلکه مورد 

پذیرش و ممدوح است.
 او اضافــه می کند: در تعامات بشــری و 
رفتارهای روزمــره در زندگی عرفی آحاد 
جامعه نيز این مسائل مکرر در حال انجام 
اســت ولی بدون  وصف توســل و طلب 
شــفاعت. این مطلب به حدی شایع است 
که حتی نواصب، ســلفی ها، جریان های 
تکفيری و دشــمنان شــيعه که با همين 
بهانه ها بی شــرمانه ترین نســبت ها را به 
شــيعه می دهند، خود در تعامات بشری 
و روزمره شــان چنين رفتارهایی را انجام 

می دهند.
این اســتاد حوزه و دانشگاه در ادامه بيان 
می کند: از منظــر دوم، در منابع و متون 
ما اســناد و نقل هایی وجــود دارد که از 
سوی مذاهب مختلف اسامی گفته شده؛ 
مثــاً در زمان خليفــه دوم که مدینه به 
بيماری وبا مبتــا بوده و مردم در اضطرار 
بودند، افرادی از جناب عایشه راه چاره ای 
درخواست کردند؛ او هم خود و همه افراد 
را به توسل به قبر پيامبر اکرم)ص( سفارش 
کرد. از این  گونه شــواهد فراوان بيان شده 
که در کتاب های تأليف شده از سوی علما 

درباره توسل در دسترس است. شيعه هم 
برای ائمه و بزرگوارانی که به آن ها متوسل 
می شــود، به این دليل که مقرب اند و نزد 
خداوند وجاهت دارند، جایگاه شــفاعت و 
توسل قائل است و نگاه الهه ای، عبودی و 

ربوبی به ایشان ندارد.

 امام »حبل  اهلل المتین« »
و »عروه الوثقی« است

عضو هيئت علمــي پژوهشــگاه علوم و 
فرهنگ اسامي تصریح می کند: در قرآن 
نيز آیات و دالیل فراوانی درباره این موضوع 
وجود دارد و به ما دســتور داده شده است 
به »حبــل اهلل« و »عروةالوثقی« و این یعنی 
مســلمان نباید لحظه ای از امام خود جدا 
باشــد؛ امام زمان واسطه بين خدا و مردم، 

حبل  اهلل المتين و عروةالوثقی است.
 به این مســئله در روایت های مورد قبول 
فرقه ها و آیات قرآن اشاره شده و مفسران 
فرقه ها و مذاهب مختلف نيز بر آن تأکيد 
کرده انــد.وی عنوان می کنــد: امام، معيار 
حرکت در خط مستقيم و ماک مسلمان 
بودن است که اگر چنين ایمان و اعتقادی 
باشد، فرد مؤمن و در ملت اسام است واال 

بهره ای از اسام ندارد.
 در روایت هایی که در فریقين نقل شده و 

چنين بيان شــده است که »َمْن ماَت َو لَْم 
یْعِرْف إماَم َزمانِِه َماَت ِميَتًة َجاِهلِية« یعنی 
اگر انسانی- مسلمان- بميرد و امام زمان 
خود را نشناســد و با او در ارتباط نباشد، 
مردن او غير اسام است و به مرگ جاهلی 
مرده است؛ این شناخت به معنای دانستن 
اطاعات شناسنامه ای نيست بلکه باید به او 
به عنوان فردی که در جایگاه امامت است، 
معرفت داشته و متوجه باشد که کانون دین 

و واسطه ميان معبود و خایق است.
حجت االسام ربانی ادامه می دهد: معرفت 
داشتن به امام به دنبال خود ارتباط، اطاعت 
و با او بودن ها را تعریف می کند و با او دین 

معنا پيدا می کند.
 او صاحب دین است و باید به او برای فهم 
دین و عمل به مفاهيم و برداشت های دینی 
تمسک کرد؛ او صراط مستقيم است و به  
جــز پيــروی از او راه هدایتی را نمی توان 

تصور کرد؛ و توسل جز این موارد نيست.

 دشمنان نمی توانند بین شیعیان»
 و اهل بیت)ع( فاصله بیندازند

این پژوهشگر به شبهات شبکه های معاند 
و دشــمنان در خصوص بحث توســل در 
شرایط امروز ابتای جامعه به ویروس کرونا 
و اضطرار فراگيری که در جهان پدید آمده 

اســت نيز اشاره کرده و عنوان می کند: در 
چنين شــرایطی، با وجود تمام اقدام های 
صــورت گرفته، مــردم در حالت اضطرار، 
درماندگی، اضطراب و ناراحتی  هســتند و 
متوجه این حقيقت نيز هستند که باید به 
خــدای قادر متعال پناه ببرند و او »یِجيُب 

وَء« است. الُْمْضَطَرّ إِذا َدعاُه َویکِشُف الُسّ
 در این شــرایط مــردم بــه راهکارهای 
برخاســته از حس مذهبی و توسل و پناه 
بردن به امام زمان و سایر اوليای الهی نياز 

بيشتری دارند.
 او تصریح می کند: در مقابل، 
دشــمنان نيز از این فرصت 
اســتفاده کرده و شــروع به 
تضعيف باورها و از بين بردن 
حس مذهبی می کنند؛ آن ها 
القا می کنند شــما که به امام 

زمان متوســل شدید باید 
اکنون از او پاســخ دریافت 
کنيد و به باور خود تاش 
دارند بين شــيعيان و امام 
زمان خود فاصله بيندازند 
و حس زیبای توجه به امام 

زمان را تخریب کنند.
در  ربانی  حجت االســام 
پایان تأکيد می کند: وظيفه 
ما در این برهه زمانی این 
است که آرامش بدهيم به 

افرادی که اهل توســل، زیــارت، رفتن به 
مشــاهد و اماکن مذهبی بودند و با توجه 
به محدودیت های ایجاد شده، این امکان را 

ندارند و روحيه آن ها را احيا کنيم. 
دیگر اینکه تاش کنيم ارتباط، دلدادگی 
و توســل افراد با امام زمان)عج( گسيخته 
نشود. یکی از مهم ترین وظایف ما در این 
روزگار این است که دست افرادی که از امام 
زمانشان کوتاه شده و شنوای برخی شبهات 
شده اند را گرفته و در دست امام زمانشان 
بگذاریم؛ زیرا می دانيم بنا بر روایت پيامبر 
اکرم)ص(، امام زمان)ع( برای امت جایگاه 
پدری دارد و دست فرزند نباید حتی یک 

لحظه از دست پدر جدا شود.

پاسخ حجت االسالم ربانی به برخی شبهات درباره توسل در روزهای کرونایی

امام، پناه مردم و واسطه رحمت الهی است

بنا بر روایت پیامبر 
اکرم)ص(، امام 

زمان)ع( برای امت 
جایگاه پدری دارد 

و دست فرزند 
نباید حتی یک 

 لحظه از دست
 پدر جدا شود

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9238 چند نکته در بزرگداشت حضرت خدیجه کبری)س(  سه شنبه 16اردیبهشت 1399  11 رمضان 1441 5 می 2020  سال سی و سوم   شماره 

الگویی برای امروز جامعه ما
معارف: حضــرت خدیجه کبری)س( 
در زمــان جاهليت و وجــود فرهنگ 
جاهلی که فرهنگی ضد عقانيت بود 
به دنيا آمد. او در جامعه ای چشــم به 
جهان گشــود که همه تفکــر تقليد 
داشتند و معتقد بودند چون پدرانمان 
مشرک هستند پس ما هم باید مشرک 

باشــيم؛ اما او موحد بود؛ به دین ابراهيمی اعتقاد داشت و هرگز بت نپرستيد. 
نکته بسيار مهم در شخصيت ایشان عقانيت و تشخيص این بانوی بزرگوار بود؛ 
در عقانيت و ارزش ها، اســام هيچ تفاوتی ميان زن و مرد قائل نشــده است؛ 
همچنان که در آیه 97 ســوره نحل فرموده است: »َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَکٍر أَْو 
َبًة« یعنی هر که از مرد و زن کار نيکی به  ُه َحَياًه َطِيّ أُنَْثــیٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَيَنّ

شرط ایمان به خدا به جای آرد ما به او زندگی پاکيزه عطا می کنيم.
نکته دیگر تفاوت ایشــان با ســایر زنان پيامبر)ص( بود. سایر زنان در مدینه 
و در دوران اوج پيغمبر)ص( همســر ایشان شــدند اما خدیجه)س( تنها زنی 
اســت که در دوران فقر همســر پيغمبر)ص( شد و  بيســت و پنج سال با آن 
حضرت زندگی کرد؛ زمانی که ایشان هنوز به مقام پيامبری نرسيده بود و تنها 
بيست و پنج سال سن داشت؛ در دورانی که در مکه سختی های بسياری وجود 
داشت. خدیجه)س( ام المؤمنين مقدم است؛ او اولين زن مؤمن و اولين همسر 

پيغمبر)ص( است.
ویژگی دیگر این بانوی بزرگوار محبت و عشــق به همســر است. او به شدت 
پيامبر)ص( را دوســت داشــت و اشــعاری هم در وصف پيامبــر)ص( دارد؛ 
به همين جهت پيامبر)ص( نيز او را خيلی دوســت داشــت. او قلب پيامبر را 
تســخير کرده بود و پيامبر نيز قلب او را تســخير کرده بود و مالک قلب هم 
شده بودند. محبت به زور و اجبار امکان پذیر نيست و خدیجه کبری)س( واقعاً 
پيغمبر)ص( را دوست داشت و »َکاَن لََها ُمِحّباً َو بَِها َواِمقا« پيامبر)ص( نيز نسبت 
بــه خدیجه)س( محب و عاقه مند بود؛ لذا پيامبــر)ص( همواره پس از مرگ 

خدیجه)س( نيز از او یاد می کرد.

حضرت خدیجه)س( مادر دوازده امام است»
نکته مهم دیگر زندگی خدیجه کبری)س( نقش تربيتی او اســت. همان طور 
که رهبر معظم انقاب اشاره کردند، به جرئت می توان گفت خدیجه)س( مادر 
دوازده امام است؛ یازده امام که بدیهی است، زیرا ایشان مادر حضرت زهرا)س( 
است اما تربيت حضرت علی)ع( نيز با او بوده است. در حاالت حضرت علی)ع( 
داریم که »فربّته خدیجه« یعنی خدیجه او را تربيت کرد. ولی خدا، اميرالمؤمنين 
و همسرش حضرت زهرا)س( که منشأ یازده امام هستند، تربيت شده حضرت 

خدیجه)س( هستند.
خصوصيت مهم دیگر در زندگی این بانوی بزرگوار، ایثار اســت. خدیجه)س( 

ثروت انبوهی داشت که این ثروت از نياکان به او رسيده بود.
 او تمــام ثروت خود را در اختيار پيامبر)ص( قــرار داد و ایثار کرد؛ و از همان 
اول اظهار کرد »بيتي بيتک« یعنی خانه من، خانه توست و پيامبر)ص( بيست 
و هشت سال، یعنی تا ســه سال پس از وفات حضرت خدیجه کبری)س( در 
خانه او زندگی کرد. او تمام مال خود را فدا کرد و آن ها را حتی یک بار به رخ 

نکشيد و منت نگذاشت.
 خدیجه کبری)س( برای امروز جامعه ما الگو اســت؛ بــرای کارآفرینان، زیرا 
خدیجه)س( یک کارآفرین بود؛ برای مدیران، زیرا خدیجه)س( یک مدیر بود؛ 
برای مادران، زیرا او یک مادر به تمام معنا بود؛ برای همسران، ثروتمندان و برای 

دخترانی که می خواهند ازدواج کنند.
 خدیجــه)س( به پيغمبر)ص( عرض کرد که من شــما را انتخاب کردم چون 
صداقــت دارید و امانت دار و خوش خلق هســتيد؛ معيار او بــرای ازدواج این 
موارد بود؛ به همين جهت نيز خداوند به او ســام می رساند. خدیجه)س( نزد 
پيغمبر)ص( آن قدر مقام دارد که مشاور ارشد و همراه پيامبر)ص( بوده است.
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مناسبت

 حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی

رمضان، ماه گشاده رویی©
در بادیه ها، آن هم پراکنده و جدا از یکدیگر 
روزگار می گذراندند. انتقام جویی و افتخار به 
کشتن یک قوم به این سبب که شاعری اسب 
رئيس طایفه را هجو کــرده بود، مضمونی 
پربســامد در شعرشــان بود. ِشــکِوه های 
جانسوزشان از کوچ های پيوسته ای بود که 
پيامدی جز گسســت دوستی های کودکانه 
و عشق های نافرجام نداشت. نتوانسته بودند 
حکومت و دولتی فراگير برای خود تشکيل 

دهند تا سامانی پيدا کنند. 
)نگاه کنيد بــه: عمر فــّروخ، تاریخ االدب 
العربی، ج1، مقدمه و فصل نخست( »جهل« 
که آن را به معنی پرخاشــگری و ناشکيبی 
می دانستند )ابن منظور، لسان العربی، ماده 
جهل(، لقبی بود که با آن نامور شده بودند 
و عرب و غيرعــرب، آنان را اعراب جاهلی و 

روزگارشان را عصر جاهليت می خواندند.
اما اکنون محّمد مصطفــی)ص(، آن مهتر 
کاینــات و رحيم بر همــگان، همه را به راه 
راســت خوانده و بر خوان عزت نشانده بود. 
)انصــاری، خواجه عبداهلل، تفســير ادبی و 
عرفانی قرآن مجيــد، ج1، ص166( فرمود: 

مرا فرستاده اند تا مکارم اخاق تمام کنم. 
روح  و  الجنــان  روض  ابوالفتــوح،  )رازی، 
الجنــان، ج19، ص347( فرمود تا یک ماه 
سال را روزه داری کنند و در تربيت و تهذیب 
خود برای رســيدن به سعادت دنيا و آخرت 

بکوشند. 
و فرزند پــاک و گرامی اش امــام علّی بن 
موسی الرضا)ع( برای بهره مندی از برکات 
این ماه شریف، ســفارش ها کرد و مژده ها 
داد، فرمود: »َمْن َضِحَک فِيِه فِی َوْجِه أَِخيِه 
الُْمْؤِمــِن لَْم یلَْقُه یْوَم الِْقياَمِة إاِلَّ َضِحَک فِی 
ــَرُه بِالَْجنَِّة«؛ هرکه در این ]ماه[  َوْجِهِه َو بَشَّ
به چهره بــرادر مؤمن خود لبخند بزند، در 
رســتاخيز او را در حالی دیدار خواهد کرد 
کــه ]او[ به چهره اش لبخنــد می زند و به 
بهشت بشــارتش می دهد. )شيخ صدوق، 

فضائل االشهر الثاثة، ص97(

annotation@qudsonline.ir

رمضانیه

دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

آگهی وقت رسیدگی 
خواهان آقای اصغر رس��ولی دادخواس��تی به طرفیت آ قای عبداله آ قا محمدی فرزند اسداله به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان فامنین نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۲واقع 
در فامنین ارجاع وبا شماره بایگانی 980366/ ۱۱۲ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه ۱399/3/۲0 
ساعت9صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده ۷3قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور شورای حل اختالف مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پسازنش��رآگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه 
۱۱۲ش��ورای حل اختالف شهرس��تان فامنین مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.)م الف 30( آ-9900۷5۲
مسئول دفتر شعبه ۱۱۲ شورای حل اختالف شهرستان فامنین 

زهرامحمدی

)آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139804007141001323(
بدین وس��یله به آقای امین اله اوس��طی فرزند عزیز شماره شناس��نامه 654 کدملی 3358۷3۲38۱ به 
نش��انی بجنورد خ نادر کوچه بیدکی پالک 4) نش��انی اظهاری( ابالغ می ش��ود که بانک مسکن شعبه 
مرکزی بجنورد به استناد قرارداد بانکی ش��ماره ۲4۲4/۲۱354 جهت وصول مبلغ 3۲/556/4۱3 ریال 
تا تاریخ ۱398/۱0/۲5 و به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه مهدی احتش��ام و به ضمانت ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 
۱3980400۷۱4۱00۱3۲3/۱ و ش��ماره بایگانی 980۱499 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخه ۱398/۱۱/03 مامور مربوطه، ابالغ واقعی به شما در نشانی اظهاری به علت عدم شناسایی آدرس 
میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره 99/۱603-۱399/0۲/۱4 طبق 
ماده ۱8 – آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف۱404 آ-9900۷46
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

)آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139804007141001323(
بدین وسیله به آقای مهدی احتشام فرزند براتعلی شماره شناسنامه 344 کدملی 068۱638۱۲5به نشانی 
بجنورد ویالشهر پالک ۷0 -ابالغ می شود که بانک مسکن شعبه مرکزی بجنورد به استناد قرارداد بانکی 
شماره ۲4۲4/۲۱354 جهت وصول مبلغ 3۲/556/4۱3 ریال تا تاریخ ۱398/۱0/۲5 و به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما و به ضمانت آقایان امین 
اله اوسطی و عطا اله داودی اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۱3980400۷۱4۱00۱3۲3/۱ 
و ش��ماره بایگانی 980۱499 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخه ۱398/۱۱/03 مامور 
مربوطه، آدرس شما به شرح متن سند شناسایی نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده 
به شماره 99/۱603-۱399/0۲/۱4 طبق ماده ۱8 – آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز ازتاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت.م الف۱405 آ-9900۷4۷
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده ۱3 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم زهرا کاظمی فرزند رضا ، به صورت شش��دانگ زمین مزروعی ، به مس��احت 3608/۲0 متر مربع ، 
پالک 3۲۷۲ فرعی از ۱ � اصلی بخش یک فردوس انتقال ملک از مالک رسمی خانم صغری کاظمی � 

مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � باالتر از شهرک بهداری 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱5 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9900۷۲9
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱6/ ۱399/0۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱399/0۲/3۱

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده ۱3 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می براب��ر ارای ذی��ل ۱399/0۲/0۲ � ۱3996030800۱000۱4۷ و 
 ۱399/0۲/08 ۱3996030800۱000۱88             ۱398/۱0/30 � ۱3986030800۱0040۷۱
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای / رجبعلی سلیمی خراشاد 
فرزند یحیی   بشماره شناسنامه 3 وشماره ملی 065۲۷۷4۱3۱   نسبت به  ۱� ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۱۷64/90 متر مربع ۲� ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲843/30 
متر مربع 3 � ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲394/80 متر مربع هر سه مورد قسمتی 
از پالک 668 � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای یحیی سلیمی خراشاد محرزگردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900۷3۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/0۲/۱6                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱399/0۲/3۱
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139804007141000312/1
بدین وسیله به آقای مهرداد رباطی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 6۱ و شماره ملی 08۷۲30۱۱09 
ساکن بجنورد-خیابان طالقانی شرقی۱9- پالک 33 ابالغ می شود که بانک سپه شعبه فردوسی بجنورد 
به استناد قرارداد بانکی شماره ۱49656۱99 مورخه ۱396/۱۱/۱4 جهت وصول مبلغ ۱/56۲/۱۷0/845 
ریال تا تاریخ ۱398/03/۱3 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه آقای مهرش��اد رباطی و به ضمانت ش��ما و آقای علی دوس��تی اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالس��ه ۱3980400۷۱4۱0003۱۲/۱ در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش 
مورخ ۱398/03/30 مامور مربوطه، ابالغ به ش��ما در نش��انی متن س��ند به دلیل عدم شناسائی آدرس 
میس��ر نگردیده است لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به ش��ماره ۱3980500۷۱4۱00۷۷06 
مورخه ۱398/06/۲4 طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محس��وب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م 

الف ۱40۱ آ-990068۷
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ورثه آقای حس��ین ش��رفی فرزند ابوالقاس��م به شماره شناس��نامه ۱9۱ به استناد دوبرگ 
استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به شماره پالک ۲۷9 فرعی از ۲3 اصلی بخش چهارده زبرخان که متعلق به نامبرده )مرحوم( می 
باش��د به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور 
ذیل دفتر 3 صفحه ۲60 ذیل شماره ثبت ۲59 به نام آقای کربالیی اسمعیل صاحبی فرزند حسین ثبت 
و سند صادر گردیده است. برابر سند قطعی شماره ۱3۲35 مورخ ۱33۱/09/09 میزان دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ مورد ثبت به خانم خدیجه رحمتی فرزند عبدالحسین انتقال و به نام ایشان سند جداگانه 
صادر شده و سپس چهار دانگ مشاع باقی مانده به صورت مع الواسطه به موجب خالصه سند قطعی به 
شماره ۱5968 مورخ ۱345/08/0۱ دفترخانه اسناد رسمی ۲۲ نیشابور به متقاضی انتقال گردیده است و 
دفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت و یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدورسند 

مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 99/0۲/۱6 آ-9900۷09
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا حیدری باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 66 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت ۱668۷۲ الف 8۷ ششدانگ آپارتمان مسکونی 
پالک 448۷/9۲5۱-اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان نصر مورد 
ثبت ۱۱4096 صفحه ۱60 دفتر ۷۱0 بعلت اسبابکش��ی از بین رفته که درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده ضمنا مورد ثبت بموجب س��ند رهنی شماره ۱4۱433-۱39۲/6/۱3 دفترخانه 9 زاهدان 
درقبال مبلغ 940000000 ریال بمدت ۱۲ ماه در رهن بانک توس��عه تعاون قرار گرفته است ذا مراتب 
باستناد ماده ۱۲0 آیین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت مذکور نزد خود می باش��د از تاریخ نش��ر این آگهی ظرف ۱0 روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال 
پس از انقضای مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . آ-99006۷۱  م الف:45
تاریخ انتشار:۱399/۲/۱6

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی دعوت افراز
چون آقای عزیزاله نادری فرزند حسین احدی از مالکین مشاعی پالک ۱/۱096 اصلی واقع   در بخش دو 
سیستان شهرستان زابل خیابان والیت طبق درخواست شماره ۱0۲/58۷- ز  مورخ ۱399/۲/۱ تقاضای 
افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱35۷ را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و 
آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز 

دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنچ شنبه  مورخ ۱399/۲/۲5 دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور 

می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-9900۷05 م الف:44
تاریخ انتشار :  ۱399/۲/۱۷ 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ای  نورعلی دالرامی فرزند عباس احدی از مالکین مش��اعی پ��الک 4/۱38۱ اصلی واقع   در 
بخش یک سیس��تان شهرستان زابل نبش فلکه بش��یر اهلل طبق درخواست شماره ۱0۲/3۷9- ز  مورخ 
۱399/۱/۲۷ تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب سال ۱35۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مش��اعی دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی 
مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در 
این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنچ شنبه  مورخ 
۱399/۲/۲5 درای��ن اداره و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش��د. 

م الف:۱5  آ-9900۷04
تاریخ انتشار :  ۱399/۲/۱6 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقایان اسداله صفری فرزند محمدحسن و حسین صفری فرزند اسداله به استناد چهار برگ 
استشهادیه به شمارات ۱۱۷۷۱5 و ۱۱۷۷۱6 و ۱۱۷۷۱۷ و ۱۱۷۷۱8 گواهی شده در دفتر اسناد رسمی 
شماره ۱6 فیض آباد منضم به تقاضای کتبی مالکان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت اس��ناد مالکیت مشاعی ششدانگ یکباب منزل )دو سه دانگ مشاع از 
ششدانگ( به مساحت ۱6۲/5 مترمربع پالک 30۱4 مجزی از ۲۷65 از باقی مانده ۱483 متصل به ۷53 
فرعی واقع در اراضی فیض آباد پالک 4۲- اصلی بخش دو مه والت که متعلق به نامبردگان فوق می باشد 
به علت س��هل انگاری در حین اسباب کشی مفقود شده است با بررسی سیستم جامع امالک معلوم شد 
سند مالکیت اولیه سه دانگ آقای اسداله صفری به شماره سریال 8۲۷804 سری الف سال 89 در دفتر 
امالک جلد ۷۷ صفحه یک ذیل 900۲ و س��ند مالکیت اولیه س��ه دانگ آقای حسین صفری به شماره 
س��ریال 8۲۷805 سری الف سال 89 در دفتر امالک جلد ۱۱9 صفحه 3۱ ذیل ۱5396 صادر و تسلیم 
گردیده س��پس برابر اسناد رهنی ۱۱336 و ۱۱33۷ مورخ ۱39۲/05/3۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۱6 
فیض آباد اصل و مازاد شش��دانگ پالک مذکور مالکیت نامبردگان فوق به مدت ۱80 ماه در رهن بانک 
مس��کن شعبه فیض آباد قرار گرفته است. س��وابق ثبتی و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به 
استناد تبصره ۱ ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ- 99006۷۲ م.الف 6/99/۱0
تاریخ انتشار: ۱399/0۲/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي حوزه ثبت تایباد 

نظر به دس��تور مواد ۱و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مص��وب ۱390/09/۲0 ام��الک متقاضیان ک��ه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش ۱4مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقای امان اله رحمانی به شناس��نامه ش��ماره 4۱۷ کد مل��ی 0۷49۲50380 صادره تایباد فرزند 
محمدعثمان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر بنای احداثی به 
مساحت 900 متر مربع پالک شماره ۲4۷ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت س��عید تاجیک نیازآبادی و قسمتی از پالک کالسه 

 9۷-۱۱3
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر 
االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9900۱4۱

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۲/0۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/0۲/۱6

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -  غالمرضا آقازاده 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دوهمدان 
هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱398603۲603400۱65۷ مورخه ۱398/۱۲/۲۱ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرمعلی یاری فرزندرجبعلی به شماره 
شناس��نامه ۲صادره ازکبودرآهنگ . درشش��دانگ یک باب خانه  به مساحت ۱43 مترمربع تحت پالک 
۱/۱۲۲۱۷ واقع درهمدان حومه بخش ۲خریداری مع الواسطه ازخانم فاطمه امیدی شریف محرز گردیده 
است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5 روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ب��ه مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم  و پس ازاخذ رس��ید، ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 30(آ-9900۱۱8

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۲/۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱399/۲/۱6

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوهمدان – موسی حنیفه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برای رای شماره ۱398603۲600۷00۱459 مورخه ۱398/۱۲/۱4 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رحیمه نعمتی فرزندعزت اله  به ش��ماره شناس��نامه 
۱۲384 صادره ازبهاردراعیانی شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 3۲6/۷4مترمربع پالک 
۱۱0۲3 فرع��ی از ۱43۱فرعی از۱39 اصل��ی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری با قولنامه عادی 
ازغالمرضا بهاری وغیره محرز گردیده اس��ت . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد.)م الف 34(آ-9900۱65
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۲/۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱399/۲/۱6
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره ۱398603060۲3000۲06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد احمدیان فیض آبادی  فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 
0690040555 در یک قطعه باغ به مس��احت 45858,63متر مربع قس��متی از اراضی پالک 4۱ اصلی 
واقع در بخش ۲ حوزه ثبت مه والت خریداری شده از محل مالکیت مشاعی حسن محمدزاده فرزند علی 
جمعه محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماینده بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9900۱۱5
تاریخ انتشار نوبت اول۱399,۲,۱

تاریخ انتشار نوبت دوم۱399,۲,۱6
علی اکبر شجاعی 

رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره ۱398603060۲3000۲0۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد احمدیان فیض آبادی  فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 
0690040555 در یک قطعه باغ به مس��احت ۲6408,63متر مربع قس��متی از اراضی پالک 4۱ اصلی 
واقع در بخش ۲ حوزه ثبت مه والت خریداری شده از محل مالکیت مشاعی حسن محمدزاده فرزند علی 
جمعه محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماینده بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900۱۱6
تاریخ انتشار نوبت اول۱399,۲,۱

تاریخ انتشار نوبت دوم۱399,۲,۱6
علی اکبر شجاعی -  رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت
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کار الیحه حذف چهارصفر ازپول ملی در مجلس پایان یافت

خداحافظی با »ریال«©
تسنیم: پس از تصویب کلیات و جزئیات 
الیحــه اصــاح پول ملــی در مجلس 
باید مقدمات  شورای اســامی، دولت 
اجرای این طرح را فراهم کند؛ احتماالً 
در دولت روحانی اولین اسکناس جدید 
بدون صفرهای اضافی چاپ خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اســامی در 
جلسه علنی دیروز )دوشنبه 15 اردیبهشت( پس از تصویب کلیات الیحه اصاح 

نظام پولی و بانکی، ماده واحده و جزئیات این الیحه را نیز به تصویب رساندند.
برخی منابع به  اشــتباه از تصویب کلیات الیحه اصاح نظام پولی و بانکی خبر 
داده اند درحالی که کلیات این طرح قباً تصویب شده بود و دیروز ماده واحده و 

جزئیات این الیحه در مجلس به تصویب رسید.
پــس از تأیید این طرح در شــورای نگهبان،  بانک مرکزی ســه ماه وقت دارد تا 
آیین نامه اجرایی اصاح واحد پول ملی را به دولت ارائه دهد و اقدام های اجرایی 
را آغــاز کند. همتی، رئیس کل بانک مرکــزی در زمان تصویب این طرح در 
مجلــس در خصوص زمان مورد نیاز برای ایجــاد این تحول، گفت: از دو تا 
پنج سال بسته به شرایط آماده سازی آن طول می کشد و تاش ما این است 
که در اســرع وقت صورت گیرد و کارهای کارشناسی و سرعت، لطمه ای به 

اجرای مطلوب آن نزند.
براســاس ماده یک این مصوبه»واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر 

10هزار ریال جاری و معادل یک صد قران است.«

 فرار مالیاتی ثروتمندان عامل افزایش ©
فاصله طبقاتی

صمد محمدی: اکنــون که دولت به 
دلیل کاهش شــدید فــروش نفت و 
قیمــت نفت کــه در گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس بیش از 200هزار 
میلیارد تومان نیز عنوان شــده بود و 
بعــد از آن نیز به دلیل شــیوع کرونا 
بیشتر نیز شــده، یکی از راه هایی که 
می تواند بدون تبعات اقتصادی منجر به جبران آن کســری ها شود، افزایش 

درآمدهای مالیاتی است. 
در این بین اخذ مالیات از منابعی چون ســود ابر ســپرده های بانکی و نیز 
مالیات بر انباشــت ثــروت در اولویت قرار دارد، چرا که عــاوه بر افزایش 
درآمدهای مالیاتی ســبب هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز خواهد شد، 

موضوعی که اصاح بودجه را می طلبد.
یکی از کارکردهــای مهم مالیات، کمک به افزایش قــدرت خرید گروه های 
ضعیــف درآمدی از طریق اخذ مالیات از گروه هــای با درآمد باال و باز توزیع 
آن در جامعه اســت. در واقع در حال حاضر از مالیات به عنوان یک ابزار برای 
کاهش اختاف طبقاتی استفاده می شود. ثروتمندان مالیات بیشتری پرداخت 
می کنند و از طریق بازتوزیع آن به افراد کم درآمد و افزایش قدرت خرید آنان، 

فاصله طبقاتی در جامعه کمتر می شود. 
از ســوی دیگر، دولت ها عاوه بر اینکه می تواننــد از طریق وضع مالیات بر 
درآمــد طبقات ثروتمنــد و صرف هزینه برای بهبــود وضع زندگی طبقات 
کم بضاعــت، توزیع درآمــد را تعدیل  نماینــد، می توانند بــا بهره مندی از 
درآمدهای مالیاتی زمینه  ســاز اســتفاده کم هزینه از امکانــات اجتماعی و 
اقتصادی مورد نیاز برای همه اقشار جامعه شوند که این خود موجب افزایش 

درآمد اقشار پایین جامعه می شود.

هر روز  یک هزار و 500میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می شود؛ آیا این نشانه حباب است؟

استرس بورسی!
 اقتصاد  فرش قرمز بازار سرمایه گسترده شده 
و به طور متوسط هر روز  یک هزار و 500میلیارد 
تومان پول جدید وارد بورس می شود. در این میان  
اغلب افراد حتی با حداقل دانش بورســی تاش 
می کنند تــا پس انداز و دارایی های خــود را وارد 
بازاری کنند که حاال حجــم آن به 4هزار و 200 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
بازار سرمایه که از سال گذشته وارد مدار صعودی 
شد، روزهای تاریخ ســازی را می گذراند. افزایش 
ورود نقدینگــی به این بــازار و هجــوم افراد به 
کارگزاری ها برای دریافت کدهای جدید معاماتی 
سبب شده تا بورس هر روز با طی کردن قله های 
جدید در معامات به رکوردشکنی های تازه  دست 

بیابد، رشد بی وقفه ای که اندک اندک به جای امید، 
ریشــه ترس در دل بسیاری از سهامداران آبیاری 

می کند. 
همزمان با تشــدید روند صعودی بورس، فقط در 
یک ماه گذشته، دست کم 20هزار میلیارد تومان 
پول تازه وارد بازارســهام  شده است. در حالی که 
رقم ورود پول به تاالرهای بورس در طول ســال 
گذشته ۳0 تا ۳5 هزار میلیارد تومان برآورد شده 
است. سال گذشته ۸22 هزار سهامدار جدید وارد 
بورس شــدند که ۳20هزار نفرشان، در بهمن و 
اسفند وارد بازار سهام شده اند. در فروردین امسال 
نیز 200هزار ســهامدار جدید وارد بورس شده اند 
تا سهامداران برای نخستین بار از مرز 12میلیون 

نفر عبور کنند. 
عده ای از کارشناســان بــر این باورنــد که بازار 
سرمایه همچنان جا برای رشد دارد و تحلیلگرانی 
نیز هســتند که اعتقاد دارند تســعیر نرخ ارز و 
خصوصی سازی ها موجب رشد منطقی بورس شده 
و حبابی در قیمت ســهام به خصوص شرکت های 
بزرگ وجود ندارد. برخی دیگر می گویند قیمت ها 
با توجه به حجم نقدینگی وارد شــده به این بازار 
رو به باال و به مرور در حال ریسکی شــدن است و 
ممکن است موجب ضرر و  زیان سهامداران خردی 
شود که این روزها اندوخته خود را به آن سپرده اند. 
این گروه تأکید دارند تنها در برخی سهم ها رشد 
قیمت با وضع شرکت تناســب ندارد و این  گونه 

شرکت ها با حباب قیمت مواجه اند، ولی کلیت بازار 
سرمایه حباب ندارد.

در چنین شرایطی واقعی بودن رشد بازار سرمایه 
پرسشی است که افکار عمومی دنبال یافتن پاسخ 

آن هســتند، اما فعاالن بازار در خصوص احتمال 
وجود حباب در شــاخص بورس و قیمت ســهام 
شــرکت های حاضر در بازار نظرات ضد و نقیضی 

مطرح می کنند.

سرمایه به سمت تولید نرود سبب 
حبابی شدن بورس می شود

 روال منطقی در بازار 
با ورود دولت به بورس 

کسری بودجه دولت عامل اصلی 
هدایت سرمایه ها به بازار بورس

سهام عدالت و عرضه های 
دولت، بازار را متعادل می کند

هدایت نقدینگی به بورس باید 
ناظر بر واقعیت بازار باشد

2هــزار و 500هزار میلیارد 
نقدینگی کشور  تومان رقم 
بســیار نگران کننده شــده 
نقدینگی که  است. ســیل 

با مدیریت درســت می تواند به نفع اقتصاد یا 
در جهت خسارت و زیان اقتصاد باشد. فقدان 
جذابیــت در بازارهای بازار طــا، ارز، خودرو 
و مســکن فعالیت در بازار بورس را برجسته 
کرده است. ایجاد اشتیاق برای سرمایه گذاری 
در این بازار بدون ایجــاد آگاهی در مردم، با 
اصول اولیه بازار ســرمایه توسط دولت دنبال 
می شــود. تحریم ها و شــیوع کرونا تا امروز 
موجب کاهش تقاضا در همه اقتصادهای دنیا 
شــده و دولت نیز به دلیل تحریم های نفتی 
و کاهــش درآمدی بخش اعظمــی از منابع 
مالی خود را از دســت داده اســت. از این رو 
سیاســت گذاران اقتصادی بر آن هســتند تا 
ایجاد مشــوق در بازار بورس بخشی از بودجه 
مورد نیاز خــود را تأمین کنند. تأمین منابع 
جاری دولت و روزمرگی های دولت از این بازار 
و عدم هدایت ســرمایه  به بازار تولید می تواند 

روند حبابی شدن در بورس را افزایش دهد.

هنگامی که تعداد سهامداران 
بورس افزایــش می یابد و از 
طرف دولت ســهام بانک ها، 
پتروشــیمی و سهام عدالت 

وارد بورس می شــوند، میزان سهامداران فعال 
باالتر می رود و در این شرایط میزان سهم برای 
خرید باید وجود داشته باشــد که در روزهای 
آینده شاهد پر شــدن این خأل خواهیم بود و 
بازار تا حدودی به تعادل می رسد. در حالت کلی 
بورس می تواند با جذب نقدینگی موجب کنترل 
تورم شود و از ســوی دیگر می تواند به تأمین 
مالی شــرکت های دولتی کمک کند. به نظر 
می رسد دولت باید پیش از این زمان برای رونق 
گرفتــن بازار بورس تمهیدات مختلفی را مورد 
توجه قرار می داد تا سهم سهامداری مردم افزون 
بر 20 درصد شــود. سهامداران نباید به صورت 
مستقیم وارد بازار سرمایه شوند. سرمایه گذاران 
باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام 
به ســرمایه گذاری کنند. ورود مسئوالن بازار 
بــورس و وزارت اقتصاد به این عرصه می تواند 
موجب کاهش هیجــان در بازار بورس و وجود 

روال منطقی در این بازار باشد.

بورس  بازار  صعودی  رشــد 
نگران کننده شده است. رشد 
بازار بــورس در علم اقتصاد 
و در همــه جــای دنیا باید 

براساس اصول منطقی و طبیعی خود باشد، در 
حالی که با عدم وجود برخی زمینه ها برای رشد 
صعودی بازار سرمایه، شاهد روند سودآوری در 
این بازار هســتیم که منطبق بر واقعیت های 

اقتصادی و علم اقتصاد نیست. 
زمستان ســال گذشــته بورس سیر صعودی 
بــه خود گرفــت، رونــدی که نشــان دهنده 
سیاست گذاری های دولت به نفع خود به دلیل 
کسری بودجه است. افزایش قیمت سهام برخی 
از شرکت های بورس که بهره وری ندارند، بسیار 
نگران کننده اســت. عدم صــادرات و بهره وری 
برخی از شرکت ها روند حبابی شدن بازار بورس 
را به شــدت افزایش می دهد. به نظر می رسد 
کســری بودجه دولت عامل اصلی در هدایت 
سرمایه ها و نقدینگی سرگردان جامعه به بازار 
بورس اســت که عدم بازدهی این شــرکت ها 
می تواند به ضرر و زیان ســهامداران و ترکیدن 

حباب ایجاد شده بینجامد. 

قطعــاً بهترین بــازار برای 
نقدینگــی ســرگردان بازار 
بورس است، چرا که کاهش 
نرخ ســود بانکی 25 درصد 

ســپرده گذاران را مشمول ضرر و زیان می کند. 
رکــود بازارهای طــا و ارز عامــل مؤثری در 
حرکت سرمایه ها به سمت بورس شده، بنابراین 
ســودآورترین بازار در حال حاضر بورس است، 
هــر چند تقاضــا در این بــازار افزایش یافته، 
اما عدم عرضه نگران کننــده خواهد بود و این 
موضوع منجر به افزایش قیمت ها شده است. اگر 
عرضه های دولت»ای تی اف« و»سهام عدالت« 
وارد بازار بورس شوند قطعاً منجر به ایجاد تعادل 
در این بازار می شــوند.در حال حاضر نمی توان 
به طــور قاطع حبابی بودن بازار بورس را اعام 
کرد. بنده برخاف کارشناسانی که به طور قطع 
این بازار را حبابی می خوانند معتقدم مسئوالن 
و کارشناسان بازار سرمایه برای کاهش نگرانی از 
زیان های احتمالی به مردم توضیح دهند، چرا 
که تا نظر کارشناســان به صورت دقیق اعام 
نشــود، نمی توان به طور قاطعانه درباره حبابی 

بودن بورس اظهارنظر کرد.

کاهش نــرخ ســود بانکی و 
دلیل  به  دولت  کسری بودجه 
ســقوط قیمت نفــت و عدم 
ارزآوری از ایــن محل، یکی 

از مهم تریــن دالیل هدایت نقدینگی به ســمت 
بورس به شمار می رود. کاهش نرخ سود بانکی به 
15درصد به معنای زیان 25درصدی سرمایه گذار 
براســاس نرخ تــورم 41/2 اعامی بانک مرکزی 
است.قطعاً ســرمایه گذارانی که از ســایر بازارها 
سودآوری آنی نخواهند داشت با هدایت سرمایه ها 
به بورس به دنبال ســودآوری بیشتری هستند. 
هدایت نقدینگی به ســمت بورس مطلوب است 
به شــرطی که ناظر بر واقعیت های بــازار و روند 
اقتصادی کشور باشــد. بسیاری نگران سودآوری 
از ســهام هایی هستند که شرکت های آن ها هیچ 
بهره وری اقتصادی نداشــته اند. بی تردید بورس 
زمانی حبابی نخواهد بود که از مقررات سرمایه ای 
و پولی و مالی علم اقتصاد تبعیت کند و به دلیل 
کسری بودجه دولت، این بازار در باغ سبزی به روی 
سرمایه های خرد نگشاید که در صورت ضرر و زیان 
احتمالی با رویگردانی مردم از بازار بورس و هدایت 

سرمایه ها به بازارهای داللی دوباره مواجه شویم.

کارشناسانچهمیگویند
کامران ندری، اقتصاددان اهلل وردی رجایی سلماسی، اقتصاددان حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان حسین محمودی اصل، اقتصاددان فردین آقابزرگی، کارشناس بازار بورس 
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جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده 

2099001036000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند . 
تاریخ انتشار:   1399/02/14 ساعت 08:00مهلت دریافت اسناد مزایده :  1399/02/24  ساعت  30 : 18

تاریخ بازدید : 1399/02/14لغایت 1399/02/24از ساعت 8 الی 13 )بجز پنجشنبه ها وروزهای تعطیل رسمی(
مهلت ارسال پیشنهاد :   1399/02/24 ساعت 19            تاریخ بازگشایی : 02/27/ 1399 ساعت 10

تاریخ اعالم به برنده : 1399/02/30 ساعت 10/30
مزایده گران می توانند به منظوربازدید از امالک مورد نظربا شماره تلفنهای 38462118 و 38423096 – 051 هماهنگی الزم بعمل آورند.

ف
دي

ر
قيمت پايه اعيان )مترمربع(عرصه )مترمربع(نوع كاربريشماره پالك ثبتيآدرس ملكشمار ه مال

كارشناسی)ريال(
وضعيت 

توضيحاتنحوه فروشملك

12199001036000004
مشهد/خيابان كوهسنگي 
34/تقاطع حكيم نظامي 

پالك 5 و 7

داراي پالك : 25673 فرعي از 232 اصلي بخش 
2385تجاری/ اقامتی9 مشهد

داراي 15طبقه شامل :  )5 طبقه 
زيرزمين /همكف /9 طبقه 

باالي همكف( ميباشد
نقد يا مازاد1,511,010,000,000

نقدواقساط

عرصه استيجاري وموقوفه آستان قدس رضوي ميباشد/ساختمان 
درحال ساخت جهت بهره برداري هتل ميباشد/ فروش با وضع 
موجود/ تخفيف بابت فروش نقدی شامل اين ملک نمی باشد

مشهد /بلوارهاشميه /22199001036000005
حدفاصل 9 و 11

پالك ثبتی 28816 فرعی  مفروز و مجزی شده از 
195 فرعی از 183  اصلی  بخش 10 مشهد و پالك 

15032 فرعی از 183 اصلی قطعه يک تفكيكی 
مفروز ومجزی شده از B 196 فرعی از اصلی 

مذكور بخش 10 مشهد

جمعا 3700مسكونی

پيش نويس پروانه ساخت 
احداث 28 طبقه شامل 6 طبقه 
زيرزمين و همكف و 21 طبقه 

باالی همكف

نقد يا مازاد1,406,000,000,000
نقدواقساط

ارزش زمين شامل ارزش عرصه و ارزش پروانه ساخت است.
فروش باوضع موجود/ فروش نقدی و نقدو اقساط می باشد/ 

تخفيف بابت فروش نقدی شامل اين ملک نمی باشد/

مشهد/ خيابان امام رضا)ع(/32199001036000007
تجاری/ اقامتی4823فرعي از232 اصلي بخش 9 مشهدنبش امام رضا)ع(42

براساس سند 1142/25م.م 
)مساحت باقيمانده پس ازرعايت 
براصالحي 1133/4 م.م ميباشد.(

داراي پروانه ساخت جهت 
26 طبقه )6 طبقه زيرزمين /
همكف /19 طبقه باالي 

همكف (ميباشد

نقد يا مازاد800,800,000,000
نقدواقساط

عرصه استيجاري وموقوفه آستان قدس رضوي بوده  و ارزش 
زمين شامل ارزش عرصه و ارزش پروانه ساخت است.فروش 
باوضع موجود/فروش نقدی  و نقد و اقساط می باشد/تخفيف 

فروش نقدی شامل اين ملک نمی باشد/

تربت جام/روستای 42199001036000001
نقديا نقد تمليكی1678,101,900,000,000مسكونیپالك 47فرعی از330اصلی بخش 13مشهديادگارعليا

واقساط

فروش با وضع موجود/تخليه / در صورت خريد نقدی اين 
ملک شامل 10درصد تخفيف از قيمت پايه  می باشد/خريدار 
نقدی درصورت درخواست تخفيف بايد قيمت پيشنهادی خود 

را با اعمال تخفيف در سامانه ثبت نمايد.

مشهد.بلواروكيل آباد.52199001036000003
بلوارالدن الدن7 پالك 30

پالك 6635فرعی از1559فرعی از568فرعی 
232,5338,99مسكونیاز183اصلی

18,000,000,000بابت 600 
سهم و ارزش سيصد سهم 

بانک 9,000,000,000
نقدی تمليكی

ملک مشاعی بوده وسيصدسهم از600سهم متعلق به بانک 
ميباشد./فروش با وضع موجود/ ملک متصرف دارد/در صورت 
خريد نقدی اين ملک شامل 10درصد تخفيف از قيمت پايه  
می باشد / خريدار نقدی درصورت درخواست تخفيف بايد 
قيمت پيشنهادی خود را با اعمال تخفيف در سامانه ثبت نمايد.

مشهد/خيابان فداييان اسالم /62199001036000002
نقد يا مازاد196,539,500,000,000جمعا 270/7تجاری53881فرعی از232اصلی بخش 9مشهدنبش فداييان 15 )ابوحامد(

نقدواقساط

عرصه استيجاري وموقوفه آستان قدس رضوي ميباشد / فروش 
با وضع موجود/ در صورت خريد نقدی اين ملک شامل 10 

درصدتخفيف از قيمت پايه  می باشد/ خريدار نقدی درصورت 
درخواست تخفيف بايد قيمت پيشنهادی خود را با اعمال 

تخفيف در سامانه ثبت نمايد.

مشهد چهارراه خواجه ربيع 72199001036000008
حاشيه خيابان كاشانی

بخشی از پالك ثبتی 1176 فرعی از 188 اصلی 
نقدمازاد11513,200,000,000 0تجاریبخش 9 مشهد

سرقفلی ملک متعلق به بانک می باشد/ ملک تخليه و صرفا 
جهت بانكداری وموسسات مالی می باشد/ فروش با وضع 

موجود/ فروش فقط به صورت نقدی و تخفيف نقدی شامل 
اين ملک نمی باشد

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است : 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده ) درصورت وجود هزینه مربوطه 

( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد . 
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد . 
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  021-41934

)www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه
 بخش« ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است . 

     شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 99/1
نام مزایده گذار: بانک سپه منطقه خراسان رضوی
موضوع مزایده امالک تملیکی و مازاد )نوبت دوم(

,ع
99
00
68
8

99
00
75
6

ب���رگ س���بز  و س���ند مالکی���ت خ���ودروی   اص���ل 
ش���ماره  ب���ه   1383 م���دل  پ���اژن  کار  س���واری 
انتظام���ی 32 ای���ران 246 د 16 و ش���ماره شاس���ی 
موت���ور  ش���ماره  و    NAMA0B19S2T000713
G6AT2515283    متعلق به آقای عبداله یوسفی 
مفق���ود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط میباش���د . دی

قو
مف

ی 
گه

آ

99
00
70
8

برگ سبز سندکمپانی خودرو سواری پراید رنگ قرمز 
روش���ن مدل 1383 به ش���ماره موتور 00689109 و 
شماره شاسی S1412283242621 به شماره انتظامی

 433 و 22 ایران 74 به مالکیت علی آذری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

99
00
75
7

برگ سبز و سند مالکیت وکارت سواری سیستم 
پراید  تیپ س���ایپا 141 به رنگ نوک مدادی  مدل 
1384 به شماره موتور01163566و شماره شاسی 
S1482284117936به شماره پالک 54 -372د81 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط می گردد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

/ع
99
00
71
0

ب���رگ س���بز و برگ کمپان���ی خودرو س���واری پراید 
111 رن���گ ن���وک م���دادی متالی���ک م���دل 1391 به 
شاس���ی  ش���ماره  و   4623084 موت���ور  ش���ماره 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   S5430091709113

 836 ب 18 ایران 36 به مالکیت محمد برغمدی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

99
00
75
8

برگ سبز خودرو س���واری کیا کادنزامدل 2012 با 
شماره پالک  36 ایران 395 ه 86 و شماره شاسی 
موت���ور  ش���ماره  و   KNALN414BC5072335
G6DCBS693174 ب���ه نام مرتض���ی رمضان پور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط میباشد. دی

قو
مف

ی 
گه

آ

/ع
99
00
73
9

پروانه کس���ب مش���اورین معام���الت امالک 
اینجان���ب آقای یحیی غیور انزله به ش���ماره 
عضویت 8099 و شماره پروانه 8099/12183 
به شماره ملی 0939600196 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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موج نخست همه گیری کرونا خرداد فروکش می کند   ایرنا: حسین عرفانی، رئیس اداره بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: موج نخست اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ که از اسفند آغاز شده، 
خرداد امسال فروکش می کند اما تابستان موارد تک گیر دارد و موج دوم همه گیری این بیماری پاییز شروع می شود. وی گفت: ویروس کرونا مانند آنفلوانزا جزو انواع ویروس سرمادوست است که در فصل سرد 

سال بیشتر شایع می شود. این ویروس ها در سرمای هوا هم مقاومت محیطی بیشتری دارند و هم چرخش انتقال آن ها راحت تر صورت می گیرد.

یک اظهارنظر جدید

شاید هیچ وقت واکسن کرونا ساخته نشود©
فارس: به گزارش گاردین، یکی از استادان 
امپریال کالج لندن باور دارد شــاید هیچ 
وقت واکسنی برای ویروس کرونا ساخته 
نشــود. دیویود نابارو، استاد امپریال کالج 
لندن و یکی از نمایندگان سازمان جهانی 
 بهداشــت می گوید: بــرای محافظت از 
کووید ۱۹ در مورد واکســن شرط بندی 

نکنید. وی هشدار می دهد، ممکن است مجبور شویم با ویروس سازگار شویم؛ به طور 
قطع نمی توان فرض کرد که واکسنی ساخته می شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم نباید تصور کنند واکسن قطعاً به زودی تولید می شود، زیرا 
هیچ تضمینی برای موفقیت تولید واکســن وجود ندارد، ادامه داد: آن ها باید با تهدید 
مداوم سازگار شوند. استاد امپریال کالج لندن گفت: شما لزوماً واکسنی ایجاد نمی کنید 
که در برابر هر ویروس ایمن و مؤثر باشــد؛ برای برخی ویروس ها تولید واکسن بسیار 

مشکل است.

افزایش شکار حیوانات در آمریکا به دلیل کمبود گوشت ©
تســنیم: به گزارش رویترز، با توجه به 
تعطیلــی برخی از شــرکت های تولید و 
فراوری گوشــت در آمریکا پس از ابتالی 
کارگران آن هــا به کرونا و هشــدار این 
شرکت ها درباره کمبود گوشت، افرادی که 
وقت آزاد بیشتری درپی شیوع این بیماری 
و احتماالً پول کمتری به دلیل تعطیلی ها 

و اخراج ها دارند، به شمار فزاینده شکارچیان این کشور اضافه شده اند.
دیوید الیوت، مدیر اورژانس بیمارستان هولی کراس در شهر تائوس در ایالت نیومکزیکو، 
یکی از این افراد است که برای نخستین بار در ژانویه هنگامی که آمریکا نخستین مورد 
از ابتال به بیماری کرونا را اعالم کرد، تصمیم به شکار یک گوزن گرفت تا به خانواده و 

دوستان خود کمک کند.
الیوت همیشه می خواست به شــکار حیوانات بزرگ برود و شیوع این بیماری به نظر 

می رسد بهترین زمان برای پر کردن فریزر خود با گوشت مجانی و کم چرب باشد.
بنابراین برای نخستین بار در زندگی خود، با وجود نداشتن اسلحه یا سابقه شکار حیوانات 
بزرگ، در قرعه کشی ساالنه برای مجوز شکار گوزن های نیومکزیکو ثبت نام کرد و موفق 

به گرفتن آن شد.
از ایالت مینه ســوتا تا نیومکزیکو، آژانس های شکار حیوانات و آبزیان از افزایش شمار 

فروش پروانه شکار و همچنین ثبت نام برای اخذ مجوز در بهار امسال خبر داده اند.
مارتی بنسون، سخنگوی وزارت منابع طبیعی ایالت ایندیانا گفت: این ایالت در هفته 
نخست فصل بهار شــاهد 28 درصد افزایش فروش پروانه شکار بوقلمون بود، چرا که 
شکارچیان احتماالً فرصت بیشــتری برای ورود به جنگل داشتند. بر اساس داده های 
آماری مربوط به مجوز شکار حیوانات وحشی و آبزیان آمریکا، افزایش شمار شکارچیان 

پس از کاهش 255 هزار نفری آنان در سال های 20۱6 تا 2020 رخ داده است.

فرانسه مسافران اتحادیه اروپایی را قرنطینه نمی کند©
ایسنا: سفارت فرانسه در لندن در بیانیه ای اعالم کرد افرادی که از انگلیس و اتحادیه 
اروپا وارد خاک فرانسه می شوند، مشمول تمهیدات قرنطینه در این کشور نخواهند شد.

به گزارش اســپوتنیک، سفارت فرانسه در انگلیس در بیانیه ای با اعالم این خبر افزود: 
افرادی که از منطقه شــنگن )اتحادیه اروپا و انگلیس( وارد فرانسه می شوند، مشمول 
اقدام های پیشگیرانه و قوانین قرنطینه کشور فرانسه نمی شوند و جزئیات این مسئله 

به زودی اعالم خواهد شد.
روز شنبه دولت فرانسه الیحه ای را به منظور تمدید اقدام های اضطراری و حفظ بهداشت 

در کشور مورد بررسی قرار داد.
از ۱۷ مارس قرنطینه سراسری در فرانسه اجرا شده است. این کشور از ۱۱ می  به تدریج 
اقدام به کاهش محدودیت های قرنطینه در کشور خواهد کرد، اما استفاده از ماسک در 

وسایل حمل و نقل عمومی الزامی خواهد بود.
تعداد کل موارد قطعی ابتال به کرونا در فرانســه به ۱۳۱ هزار نفر رســیده و شــمار 
جانباختگان نیز نزدیک به 25 هزار تن رسیده است که این کشور را در شمار پنج کشور 

نخست جهان پس از ایاالت متحده آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و انگلیس قرار داده است.

زایش ِمهر از دل بحران کرونا

سپیدپوشانی که جان ۲۰ نوزاد کرونایی را نجات دادند©
باشــگاه خبرنگاران جوان: هر روز 
در گوشــه گوشــه جهان با گریه، یک 
زندگی جدید آغاز می شود، گریه ای که 
شــیرین ترین گریه عالم است؛ نوزادی 
متولد می شود، گریه ای به گوش می رسد 
و مــادری لبخند می زنــد؛ در این بین 
هستند کسانی که در لحظه زیبای تولد 

دست دارند، دستانی پر از مهر و مهربانی. مثل یک مادر، همراه و پرستاری غمخوار 
از روز های نخست بارداری تا لحظه سخت، اما شیرین تولد کنار مادران هستند؛ 
نخســتین کسانی هســتند که پس از تولد به نوزادان خوشامد می گویند و او را 
عاشقانه به آغوش مادر می سپارند؛ کارشان اینجا تمام نمی شود؛ پس از تولد هم 
مثل دوستی مهربان و آشنا مراقب سالمت مادر و نوزاد هستند، برای همین است 

که اسمش از مادر مشتق شده و ماما خطابش می کنند.
پنجم ماه مـی، مصـادف بـا ۱6 اردیبهشـت، از سوی سازمان بهداشت جهانی و 
کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام »روز جهانی ماما« نام گذاری شده است. این 
روز برای نخستین بار در سال ۱۹80 به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد و در سال 
۱۹۹2 به صورت رسمی در جهان معرفی شد. هدف از بزرگداشت روز جهانی ماما، 

افزایش آگاهی و تبادل اطالعات در راستای سالمت مادر و نوزاد است.
امسال روز ماما با سال های پیش کمی تفاوت دارد؛ چرا که سازمان جهانی بهداشت، 
امسال را »سال جهانی پرستاران و ماماها« نامیده است؛ ماما ها امسال روزشان را در 

سال جهانی ماما جشن می گیرند.
آن هم در شــرایطی که همزمان با همه گیری بیمــاری کووید۱۹ هزاران و بلکه 
میلیون ها پرستار و ماما سالمت و ایمنی خود را به خطر انداختند تا با بحران کرونا 

مقابله کنند.
ماما ها در نظام سالمت ایران دایره وظایفشان تنها منوط به مادران باردار نمی شود، 

بسیاری از ماما ها به عنوان مراقب سالمت در شبکه بهداشت خدمت می کنند.
ماما هایی که ایثار را بار دیگر در بحران کرونا مشق کردند، جانشان را کف دستشان 
گرفتند و به عنوان مراقب سالمت، پرستار یا مامای بخش زایمان از سالمت مردم 

ایران دفاع کردند.
ماما هایی که مراقب مادران باردار بودند تا ترس و وحشت روزهای کرونایی آن ها را 

کم کنند و نگذارند مادران باردار به کرونا مبتال شوند.
شــهال خسروی، مشــاور وزیر بهداشــت در امور مامایی درباره حضور ماما ها در 
همه گیری کرونا می گوید: 500 مادر باردار کرونایی بستری در بخش های زایمان و 
200 مادر باردار کرونایی در بخش سرپایی داشتیم، باید توجه داشت پس از زایمان 
باید تماس پوست به پوست مادر و جنین را داشته باشیم و به دلیل ابتالی مادر 

باردار به کرونا شرایط سخت تر می شود.
خســروی گفت: ماما هایی که در زایمان مادران باردار کرونایی نقش دارند، بسیار 
در خطر بوده و همچنان در خط مقدم مقابله با کرونا خدمت رسانی می کنند، 25 

میلیون غربالگری به دست ۱2 هزار ماما در بسیج ملی مقابله با کرونا رقم خورد.
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با اشاره به آمار فوتی ها و مبتالیان به کرونا در 
ماما ها اظهار کرد: 2۴0 ماما کرونا مثبت و ۴0 تا 50 ماما بستری شدند و سه نفر 

فوت کردند که دو نفر در بخش بهداشت و یک نفر در بخش درمان بودند.
ماما ها تنها به مادران باردار ارائه خدمت نمی کنند، بلکه سالمت نوزاد تازه متولد 
شده هم برایشان دغدغه است، کرونا به نوزاد تازه متولد شده هم رحم نمی کند، در 

ایران هم شماری از نوزادان از مادران باردار مبتالبه کرونا متولد و کرونایی شدند.
خسروی درباره آمار نوزادان کرونایی از مادران باردار گفت: ما 20 نوزاد کرونا مثبت 
از مادر باردار کرونایی داشتیم و همکاران ما سعی کردند 600 هزار مادر باردار را 
دو بار غربالگری کنند. هنوز درباره انتقال مادر به جنین بحث های بسیاری وجود 
دارد و اگر غربالگری ها به خوبی انجام شــود، می توانیــم از ابتالی نوزاد به کرونا 

جلوگیری کنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی   پس از گسترش شایعه 
ابتال به  مصرف الکل و نقش آن در پیشگیری از 
ویروس کرونا و بعد هم مسمومیت و مرگ عده ای 
حاال  متانول،  و  اتانول  محلول  مصرف  دلیل  به 
نوبت شایعه  تأثیر مصرف موادمخدر در پیشگیری 
مسعود  پیش  چندی  که  موضوعی  کروناست.  از 
ناجا،  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس  زاهدیان، 
برای  این گونه شایعه ها را حربه ای  ضمن رد آن، 

تبلیغ و فروش مواد مخدر خوانده بود.
کارشناســان این حوزه نیز ضمن تأیید نظر رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، معتقدند مصرف این 

مواد، شانس ابتال به این بیماری را افزایش می دهد.

آمار سازمان بهداشت جهانی»
ســعید صفاتیان، پژوهشگر 
حوزه اعتیاد با اشاره به اینکه 
از زمان شیوع ویروس کرونا 
بحث استفاده از مواد مخدر 
در پیشگیری از ابتال به این 

بیماری در بیشتر کشورهای جهان مطرح شده است، 
می گوید: تحقیقات متعددی در حوزه سازمان های 
بین المللی در این خصوص انجام شــده که عکس 
این موضوع را نشان می دهند و برپایه اعالم سازمان 
بهداشــت جهانی، آمار مرگ و میر در بیمارانی که 
مصــرف کننده مواد مخدر بــوده و به کرونا مبتال 

شده اند سه برابر افراد عادی گزارش شده است. 
وی ادامه می دهد: در حالت عادی وقتی ویروســی 
وارد بدن افراد شود سیستم دفاعی برای مقابله با آن 
شــروع به ساختن پادتن می کند تا ویروس ضعیف 
شــود و بیماری بهبود یابد، اما بــا توجه به اینکه 
سیســتم ایمنی بدن معتادان به دلیل مصرف مواد 
مخدر ضعیف تر از افراد ســالم است با ورود ویروس 
کرونا به بــدن آن ها احتمال بهبود، کاهش و موارد 

مرگ و میر افزایش می یابد. 
دکتر صفاتیان می افزاید: بررســی الگوی مصرف و 
سال های مصرف معتادان و رابطه آن با میزان مرگ 
و میر معتادان مبتال به کرونا نشان می دهد، مصرف 
مواد مخدر نه تنها تأثیری در پیشــگیری و درمان 
کرونا ندارد بلکه عامل تشدیدکننده مرگ و میر آن ها 

نیز محسوب می شود.

مواد مخدر تأثیری در پیشگیری از کرونا ندارد»
رضــا ملــک زاده، معــاون 
تحقیقات و فنــاوری وزارت 
بهداشــت نیز در گفت وگو 
با قدس می گوید: مطالعات 
انجــام شــده در این زمینه 

نشــان می دهند احتمال ابتالی مصرف کنندگان 
دخانیات - اعم از ســیگار و قلیان- به این بیماری، 
2/5 و مرگ و میر مصرف کنندگان ۳/5 برابر بیماران 
عادی است.  دکتر ملک زاده با تأکید بر اینکه مصرف 
دخانیــات و مواد مخدر مهم ترین عامل ســرطان  

محسوب می شود، می گوید: مصرف مواد مخدر نه 
تنها تأثیری در پیشگیری و درمان کرونا ندارد بلکه 
به دلیل ایجاد ضایعات انسدادی در برونش های ریه و 
در پی آن نارسایی ریه احتمال ابتال به این بیماری را 
افزایش می دهد. وی می افزاید: مطالعات انجام شده 
در خصوص مصرف دخانیات و مواد مخدر و رابطه 
آن با بیماری ها نشــان می دهند مصرف دخانیات و 
به ویژه مواد مخدر عالوه بر افزایش سکته های مغزی 
و قلبی، احتمال ابتال به ســرطان ریه را چهار برابر، 
سرطان مری، معده و همچنین سرطان لوزالمعده را 
سه برابر و احتمال ابتال به سرطان مثانه را پنج برابر 

افزایش می دهد. 

تهدید جدی است»
حمید جمعه پــور، مدیرکل 
حمایت هــای  و  درمــان 
اجتماعی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نیز با اشاره به آخرین 
انجام شده در  بررســی های 

جهان درخصوص بیمــاری کووید ۱۹و مصرف مواد 
مخدر می گوید: از آنجا که این بیماری به ریه  حمله 
می کند، برای کســانی که سیگاری هستند یا مواد 
مخدر را به صورت تدخینی مصرف می کنند، تهدید 
جدی است. همچنین با توجه به اینکه افراد وابسته 
به مواد مخدر از جمله تریاک در مقایسه با افراد سالم 
سیستم ایمنی ضعیف تری دارند بیشتر مستعد ابتال به 
این بیماری هستند. وی می افزاید: بیماری کووید۱۹، 
ریه های فرد را دچار آســیب می کنــد و با توجه به 
اینکه مصرف کنندگان تدخیني موادي نظیر تریاک، 
حشیش، هروئین و... نیز ریه هایی آسیب دیده دارند، 
وقتی درگیر بیماری کرونا می شوند معموالً با عالئم 
شدیدتر تنفســی و عوارض جانبي بیشتری مواجه 

می شوند که درمان آن ها به مراتب دشوارتر است.

دکتر جمعه پــور ادامه می دهد: بر 
اســاس آخریــن یافته های مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های 
کشور چین، نرخ مرگ و میر براثر 
ابتال بــه بیماری کوویــد ۱۹ در 
افرادی کــه مبتال به بیماری های 
تنفسی هســتند 6/۳ درصد و در 
افــراد عــادی 2/۳ درصد گزارش 
شــده اســت و با توجه به اینکه 
اغلب مصــرف کنندگان تریاک و 

سایر مواد تدخینی دچار مشکالت تنفسی هستند، 
مصرف تریاک نه تنها عامل پیشــگیری از ابتال به 
کرونا نیست بلکه احتمال ابتال به کووید ۱۹ و مرگ 
و میــر ناشــی از آن را افزایش  می دهد. همچنین 
یافته های تحقیقات جدید نشــان می دهند سابقه 
مصرف متامفتامین)شیشــه( نیز می تواند افراد را 
در معرض خطر قرار دهد، زیرا مصرف متامفتامین 
رگ های خونی را منقبض می کند که این موضوع 

موجب آسیب ریوی در مصرف کننده می شود.
وی می گوید: افرادی که به دلیل استعمال سیگار، 
متامفتامین، تریاک، حشیش و سایر مواد، از سالمتی 
کامل برخوردار نیستند بیشتر در معرض خطر ابتال 

به کووید ۱۹ و عوارض جدی تر آن قرار دارند.

نقش پنهان قاچاقچیان در انتشار شایعه »
پزشــک  نارنجی ها،  هومان 
و درمانگر حــوزه اعتیاد نیز 
درخصــوص شــایعه غلط 
تأثیر تریاک در پیشگیری از 
بیماری کووید ۱۹ می گوید: 

بــه محض آنکه شــیوع بیماری کرونــا در جهان 
به خصوص در ایران، شــایعه هایی درجامعه پخش 
شــد که افراد مصرف کننده مواد مخــدر، به کرونا 

مبتال نمی شــوند، در صورتی که 
این ادعا کامالً کذب است و پشت 
آن، مصرف کنندگان و فروشندگان 

مواد مخدر قرار دارند.
شــایع  خصوص  در  نارنجی ها 
شــدن این بــاور کــه مصرف 
مواد مخدر به ویــژه تریاک در 
کووید۱۹  بیماری  از  پیشگیری 
مؤثــر اســت، این موضــوع را 
مطرح می کند که چه بسا خود 
معتادان در دامن زدن به این شــایعه ها نقشی 
فعال داشته باشند تا به بهانه پیشگیری از کرونا 
به اســتفاده خود از مواد مخــدر ادامه دهند. 
بپذیریم که معتادان یکی از گروه های بســیار 
کم توجه به سالمت هســتند و اگر برای آنان، 
سالمت و پیشگیری از ابتال به بیماری اهمیت 
داشــت به اعتیاد رو نمی آوردند. همه این ها در 
شرایطی است که تاکنون هیچ گروهی به عنوان 
گروه مقاوم دربرابر بیماری کرونا در هیچ کشور 

جهان شناسایی نشده است.
وی می گوید: در حال حاضر همه شــرکت های 
داروســازی دنیا، کمپانی های واکسن ســازی و 
دانشمندان برجســته بیولوژی جهان به صورت 
شبانه روزی مشــغول پیدا کردن راه حلی برای 
درمان و پیشگیری از این بیماری هستند و هنوز 
به نتیجه قطعی نرسیده اند، چگونه باور کنیم که 
درمان این بیماری پیچیده و نو ظهور به دســت 
چنــد معتاد مصرف  تریاک و مافیای مواد مخدر 
کشف شده باشد؟ طرح این مدل درمانی از سوی 
معتادان، بیشــتر به یک شوخی شباهت دارد تا 

یک یافته علمی. 
این متخصص و درمانگــر اعتیاد ادامه می دهد: 
این گونه شایعه ها از ســوی افراد مصرف کننده 

و مافیای مواد مخدر در فضای مجازی منتشــر 
می شــوند و بیشــتر، افرادی که سابقه مصرف 
موادمخدر داشــته و تمایل بــه مصرف مجدد 
دارند به این شــایعه ها گــوش می دهند، وگرنه 
افراد ســالم به خوبی می دانند اعتیاد، به مراتب 
از انــواع دیگر بیماری ها پرعارضه تر اســت. در 
گذشته باورهای غلط دیگری نیز در مورد تریاک 
در خصوص درمان دیابت و فشــارخون در بین 
مردم وجود داشــت که امسال درمان کووید ۱۹ 
هم به خواص آن اضافه شــد. منابع پژوهشی در 
دنیا ثابت کرده اند  تریاک هیچ خاصیت درمانی 
برای هیچ بیماری ندارد. مردم کشورمان نیز باید 
بدانند از تریاک فقط یک داروی مســکن برای 
تسکین موقت درد استخراج می شود و بس. این 
ماده تاکنون هیچ بیماری را درمان نکرده است. 

دکتر نارنجی ها می گوید: این قبیل شایعه ها از طریق 
منابع خبری غیرموثق و از سوی افراد غیرمتخصص و 
با عنوان های جعلی منتشر می شود و افرادی که سواد 
رسانه ای الزم و همچنین شناختی از منابع علمی 
ندارند به سادگی این قبیل شایعه ها را می پذیرند و 
این باورپذیری بی چون و چرا و بدون توجه به منبع 
موثق خبر، برای جامعه یک زنگ خطر جدی تلقی 
می شــود. در حال حاضر بیم آن می رود که پس از 
بحران کرونا با شــیوع باالتر اعتیاد مواجه شویم که 
تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بسیارســنگین تر از 

پیش خواهد بود. 

بازار شایعه، داغ تر از بازار مافیای مواد مخدر »
محمــد رضا معدنــی، دبیر 
فراکسیون مبارزه با دخانیات 
نیز   مجلس شورای اسالمی 
می گوید: شیوع ویروس کرونا 
در کشورهای مختلف موجب 

قرنطینه، درخانه ماندن و تعطیل شدن بسیاری از 
پاتوق های معتادان شده و بازار خرده فروشان مواد 
مخدر و به دنبال آن مافیای این مواد را تحت تأثیر 
قرار داده و آن ها را بر این داشته اکنون که بازار شایعه 
داغ تر از بازار مواد مخدر شده است با انتشار ادعای 
کذب تأثیر مصرف مواد مخدر در پیشگیری و درمان 

این بیماری، رونق بازار خود را بازگردانند.
این پژوهشــگر و درمانگر حوزه اعتیاد می افزاید: 
در دنیا حدود ۳00 میلیون مصرف کننده مستمر 
مواد مخدر وجود دارد که ساالنه ۴50 هزار نفر از 
آنان فقط بر اثر مصرف این مواد فوت می  کنند که 
فقــط بیش از ۷0 هزار نفر آن ها مصرف کنندگان 

آمریکایی هستند. 
به گفته دکتر معدنی مردم باید اطمینان داشــته 
باشند که برمبنای تحقیقات علمی موثق، مصرف 
دخانیات و مواد مخدر مهم ترین عامل تشدیدکننده 
ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن شناسایی شده 
و در علم پزشکی هیچ فایده درمانی و یا پیشگیری 

کننده ای بر آن مترتب نیست.

متخصصان از افزایش 3/5 برابری مرگ ناشی از کرونا در مصرف کنندگان مواد مخدر می گویند

مافیای مواد مخدر پشت پرده شایعه کرونایی

تاکنون هیچ 
گروهی به عنوان 

گروه مقاوم در
برابر بیماری کرونا 

در هیچ کشور 
جهان شناسایی 

نشده است

بــــــرش
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علم و فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
کیت های ایرانی تشخیص کرونا 
به آلمان و ترکیه صادر می شود

 ایرنا   معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: 
در هفته های آینده کیت های ایرانی تشخیص کرونا 

به کشورهای آلمان و ترکیه صادر می شود.
سورنا ستاری افزود: کیت های سرولوژی تشخیص 
کرونا که توسط شــرکت های دانش بنیان تولید 
شده مجوز الزم برای صادرات را از وزارت بهداشت 

دریافت کرده است.
براساس برنامه ریزی های انجام شده، این کیت ها 
به آلمان و ترکیه صادر می شــوند، در هفته های 
آینده تمام جزئیات صادرات آن ها با نظارت وزارت 

بهداشت نهایی می شود.
ســتاری تصریح کــرد: در خصــوص کیت های 
سرولوژی به اندازه ای به خودکفایی رسیده ایم که 
می توانیم این کیت ها را به بیشتر کشورها صادر 
کنیــم.  وی تصریح کرد: هم اکنون در کشــور 
ظرفیت انجام یک میلیون تســت کرونا را در روز 
داریم که تمام این تســت ها بــا کیت های بومی 

داخلی انجام می شوند.

نظامی و انتظامی

پاسخ یک پرسش در اپلیکیشن تازه پلیس
 من چرا 

جریمه شدم؟
 ایرنا    رئیس پلیس راهــور نیروی انتظامی از 
راه انــدازی اپلیکیشــن »پلیس مــن« به منظور 
هوشمندســازی پلیــس خبــر داد و گفت: این 
اپلیکیشن کمتر از یک ماه دیگر راه اندازی می شود 
و هموطنان می توانند علت و چرایی جریمه های 

رانندگی را از این طریق دریافت کنند.
سردار سیدکمال هادیانفر افزود: مردم می توانند 
خالفی خــود را ببینند و نســبت به خالفی 
اعتــراض کنند و چرایی ایــن مطلب را که در 

فالن مکان نبودیم دریافت کنند.
ســردار هادیانفر ادامه داد: عکس خودرو افراد 
از طریق این اپلیکیشن ارســال می شود و در 
عکس، رنــگ و مدل خودرو افراد و ســاعاتی 
که در خیابان یا مکان هایی که حضور داشــته 
رؤیت می شود. در این شرایط برای مالک خودرو 
محرز می شود که خودرو وی در فالن مکان و 
زمان بوده و شاید اعضای خانواده وی از خودرو 

استفاده کرده باشند.

بهداشت و درمان

یک مسئول بیمه سالمت بیان کرد
افزایش ۱5 درصدی تعرفه های 

پزشکی در سال جاری
 ایسنا    دکتر سید سجاد رضوی، دبیر و رئیس 
دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت با اشاره به 
جزئیات افزایش تعرفه های پزشــکی گفت: به 
طور کلی تعرفه ها ۱5 درصد افزایش یافته که 
این ۱5 درصد در بخش های خصوصی، دولتی، 

عمومی غیردولتی و خیریه متفاوت است.
به عنوان مثال در بخش خصوصی ویزیت 20 
درصــد افزایش یافته، جزء حرفــه ای فقط 5 
درصد بیشــتر شده و جزء فنی و هتلینگ نیز 
در این بخش 25 درصد افزایش یافته اســت. 
در بخش خیریه هم جزء حرفه ای برابر بخش 
خصوصی است و هتلینگ و جزء فنی خیریه ها 

حدود ۷0 تا ۷5 درصد بخش خصوصی است.
در بخش دولتی هم ویزیت، جزء حرفه ای و جزء 
فنی ۱۷ درصد افزایش یافته و هتلینگ افزایشی 

۱۳ درصدی داشته است.
وی گفت: تعرفه های جدید از ابتدای فروردین 

۱۳۹۹ اعمال می شود.

حقوقی

یک مسئول این وزارتخانه بیان کرد
واکنش وزارت علوم به خبر 

مدرک جعلی یکی از نمایندگان
 ایسنا    دکتــر فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر 
آموزش عالــی غیردولتــی و غیرانتفاعی وزارت 
علــوم، در واکنش به حواشــی مدرک تحصیلی 
یکی از نمایندگان منتخــب مجلس با بی اعتبار 
خواندن مدرک ارائه شده وی، مؤسسه صادرکننده 
مدرک را نیز غیرواقعی دانســت. وی افزود: دفتر 
آموزش های عالی غیردولتی و غیرانتفاعی امکان 
و نیروی انسانی الزم برای سنجش مستمر همه 
ســرزمین را برای یافتن مراکزی که ممکن است 
مدعی داشتن مجوز باشند، ندارد و وظیفه اش اعالم 
اسامی مؤسسات مجاز است که این فهرست را به 
صورت مســتمر به روزرسانی کرده و در دسترس 
عموم قرار می دهد. دیگر اینکه اصالً مؤسسه مورد 
ادعا وجود خارجی ندارد و هیچ پرونده و سابقه ای 

از آن در وزارت علوم نیست.
شمیرانی گفت: در کل کشور تنها هفت مؤسسه 
آموزش عالی غیردولتی فعالیت مجاز الکترونیکی 

دارند که مؤسسه مورد ادعا در میان آن ها نیست.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی:
 شهریه مهدهای کودک 

هنوز مشخص نیست
 باشــگاه خبرنگاران جوان    مدیرکل دفتر 
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی درباره 
افزایش شــهریه مهدهای کودک در ســال ۹۹، 

توضیحاتی داد.
سعید بابایی گفت: ضوابط شهریه های سال ۹۹ پس 
از جلسات با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ابالغ خواهد شد، فعالً علی الحساب 
هنگام ثبت نام از خانواده ها شهریه سال گذشته 
دریافت می شــود. وی درباره بازگشایی مهدهای 
کــودک برای ثبت نــام کودکان در اســتان های 
مختلف، گفت: بازگشــایی برای انجام امور اداری 
و ثبت نام کودکان در تمام اســتان ها امکان پذیر 
است اما پذیرش کودکان در مهدها نیازمند تأیید 
ستاد ملی مبارزه با کروناست. بابایی در خصوص 
ساعت کاری مهدها پس از بازگشایی، گفت: ابتدا 
باید مجوز پذیرش کــودکان در مهدکودک را از 
ستاد ملی مبارزه با کرونا دریافت کنیم تا بعد در 

مورد ساعات کاری صحبت شود.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

چرا یک »دستتان درد نکند« هم نمی گویند؟
ایلنا:حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: در بودجه ۹۹، ۱0 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای تبصره ۱2 به منظور متناسب سازی بازنشستگان لشکری و 
کشوری داده شد. ما از طرف مردم این مبلغ را تصویب می کنیم، 
دولت هم اجرا می کند، اما مردم ناراضی هستند و یک دستتان 

درد نکند هم نمی گویند؛ چراکه تبعیض وجود دارد.

بیشتر متقاضیان عمل های زیبایی از قشر ضعیف هستند
برنا: هادی معتمدی، متخصص حوزه روان پزشکی گفت: براساس 
بررسی ها، بیشتر متقاضیان عمل های زیبایی از خانواده هایی در 
دهک های پایین جامعه هســتند. برای مثال بیشتر دختران در 
ایــن خانواده ها با فروختن طال، فرش و... خانواده ها را مجبور به 
پرداخت هزینه های عمل می کنند، به امید اینکه با تغییر چهره 

بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.

ذخیره داده های ملی روی اینترنت غیرقانونی است 
فارس: امیر ناظمی، رئیس ســازمان فناوری اطالعات گفت: 
یکی از مســائل مهم امروز در فضای مجازی این اســت که 
برخی دســتگاه های دولتــی به خاطر عدم اشــراف فنی یا 
ســهولت در کار، داده های ملی را روی اینترنت ذخیره سازی 
می کنند که این کار خالف قانون بوده و اشــتباه است، زیرا 

آسیب پذیری را زیاد می کند.

تهرانی ها نمره خوبی در مقابله با کرونا نمی گیرند
مهر: علی ربیعی، ســخنگوی دولت در توییتر نوشت: امروز در 

جلسه ستاد ملی مبارزه با  کرونا، آخرین وضعیت گزارش شد.
در یک ارزیابی، متوســط همکاری مردم در کشــور 8۳ درصد 
بوده. تهرانی ها نمره خوبی نمی گیرند؛ تنها 62 درصد تهرانی ها 
بــا پروتکل ها همکاری کرده اند. خطر کرونــا را باور کنیم. برای 

حفاظت از جان و کار، نیازمند همکاری همگانی هستیم.

مردم الزم نیست این اطالعات را بدانند
ایلنا: مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا درباره 
عالئــم جدید ابتال بــه کرونا گفت: این اطالعات بیشــتر برای 
مطالعات یا معاینات پزشکان است. نباید مردم را دچار ترس کرد. 
انتشار اخبار درباره عالئمی که مختص پزشکان برای تشخیص 
بیماری است، فقط نگرانی و ترس برای مردم ایجاد می کند. نباید 

هر خبری را تبدیل به منبع استرس مردم کنیم.

صاحبخانه  ها حق بیرون کردن مستأجران را ندارند
باشــگاه خبرنگاران جوان: مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک کشور گفت: طبق مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تمدید قرارداد اجاره مستأجران برای مالکان الزامی 
شد و مالکان نباید در دو ماه آینده مستأجران خود را مجبور به 
تخلیه واحد مسکونی کنند، چرا که دولت با استفاده از این ابزار 

اجرایی با مالکان برخورد می کند.
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا ارحم الراحمین

آمریکا و انگلیس بار دیگر چین را عامل انتشار این ویروس دانستند

فرار به جلو با سوخت کرونا
  جهان/ نیک پنــدار  اگرچه آمریــکا و چین توافق 
کرده بودند که هیچ کدام در ســاخت ویروس کرونا نقش 
نداشته اند اما حاال که کار به جاهای باریک کشیده، غرب 
بار دیگر چین و حتی روســیه را متهم کرده که از فضای 
ایجاد شــده در جهان سوءاستفاده می کنند. مارک اسپر، 
وزیر دفاع آمریکا روز گذشــته گفته است: چین و روسیه 
تالش می کنند از شرایط فعلی شیوع کرونا برای پیشبرد 

منافع خود در اروپا سوءاستفاده کنند.
او این حرف را در پاســخ به پرسش خبرنگاری که درباره 
چرایی کمک های پزشــکی چین و روســیه پرســیده، 
گفته و ادامه داده اســت: برخی تالش می کنند از شیوع 
)کرونا( به عنــوان راهی برای ســرمایه گذاری در صنایع 
و زیرســاخت های مهم که در بلندمــدت بر امنیت تأثیر 
دارد، استفاده کنند تا منافعشان را پیش برده و  در ناتو و 
اروپا ایجاد اختالف کنند. هوآوی و 5G نمونه های مهمی 
از این فعالیت شــرورانه چین اســت.مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا هم پیش از این مدعی شده بود واشنگتن 
شــواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد ویروس کرونا 
از آزمایشگاهی در شهر »ووهان« چین بیرون آمده است. 

ادعایی که از سوی مقام های اطالعاتی آمریکا رد شد.
وزیر دفاع انگلیس هم با گرفتن انگشت اتهام به سمت چین 

در موضوع شیوع ویروس کرونا، گفت پکن باید به سؤاالتی 
درباره این بیماری پاسخ دهد. بن واالس روز گذشته مدعی 
شد پرسش های متعددی درباره چگونگی شیوع ویروس 
»کووید۱۹« وجود دارد که چین باید پاسخگوی آن ها باشد 
و در آینده نیز الزم است تحقیقی درباره نقش پکن در این 

همه گیری انجام شود.
البته این مقام انگلیسی در ادامه این ادعاها به طورتلویحی 
به ضعف نظام تصمیم گیری کشورش در مقابله با شیوع 
بیماری اذعان کرده و گفته اســت: الزم است چین درباره 
چیزهایی که ]از شــیوع کرونا[ آموخته، کمبودهای آن و 

همچنین موفقیت هایش شفاف و رو راست باشد.
همین اظهار نظر را دونالد ترامپ هم به شکل ضمنی و در 
پاسخ به اتهام هایی که رسانه ها به او می زنند مبنی بر اینکه 
از چگونگی انتشــار ویروس خبر داشته، بیان می کند. او 
گفته: مأموران اطالعاتی درباره این ویروس فقط به شکلی 

حرف زدند که اصالً چیز تهدیدکننده ای نیست. 
حاال با گذشت سه ماه از شیوع جهانی کرونا و پس از آنکه 
در دنیای غرب با همه کبکبه و دبدبه اش بیش از 200 هزار 
نفر به خاطر یک ویروس جان باخته اند، سردمداران آن ها 
به جــای چاره جویی و پیدا کردن مقصران اصلی، تصمیم 

گرفته اند فرار به جلو داشته باشند.

دیلی صاباح:

تقابل محور ریاض – آنکارا ©
بیشتر می شود

باشگاه خبرنگاران: روزنامه »دیلی صاباح« در 
یادداشتی به بررسی مسیر تقابلی ترکیه با محور 
ریاض-ابوظبی پرداخته و نوشت: خاندان های 
سلطنتی در سعودی و امارات، آنکارا را دشمن 
و تهدیدی برای دوام خود می دانند و تقابل آن 
دو با آنکارا در آینده نزدیک بیشتر هم خواهد 
شد. این روزنامه با بیان اینکه بلوک رژیم های 
ســعودی و اماراتی - شامل بحرین و مصر - به 
دنبال برقراری روابط با رژیم صهیونیســتی و 
منزوی کــردن ترکیه در منطقه غرب آســیا 
هستند، نوشــت: »آن ها می خواهند ملت های 
]منطقه[ دیکتاتورها را پذیرفته و آرزوی آزادی، 
دموکراســی، تغییر قانون سیاسی و اصالحات 
سیاسی را از ســر خود بیرون کنند«.نویسنده 
این یادداشت ضمن اشــاره به حمایت ترکیه 
از جنبش موســوم به بیداری اسالمی در چند 
کشور عربی، توضیح داد: »سلطنت های حاشیه 
خلیج ]فارس[ اما بهار عربی را نوعی خیزش و 
انقالب واگیر می دانند که تهدیدی حی وحاضر 
برای ثبات داخلی آن هاســت«. دیلی صاباح با 
بیان اینکه دشــمنی ریاض و ابوظبی با آنکارا 
متوقف نشدنی است، افزود: »رسانه های سعودی 
و اماراتی هرگز دســت از تبلیغات منفی علیه 
ترکیه برنداشــته، گردشگرها را با داستان های 
ساختگی یا اغراق آمیز از جنایت، آدم ربایی و آزار، 
از سفر به ترکیه منع می کنند. در جدیدترین 
نمونه نیز رســانه های آن ها، ترکیه را به پخش 
کردن ویروس کرونا در عربستان و کشورهای 
عربی متهم کردند«.ایــن روزنامه تصریح کرد: 
تبلیغات منفی ســعودی و اماراتی علیه آنکارا، 
پس از مجرم شناخته شدن 20 تبعه سعودی 
در دادگاه در ماجرای قتل »جمال خاشــقچی« 
روزنامه نــگار منتقــد ریاض در کنســولگری 
استانبول شدت گرفته است. بنابراین احتمال 
می رود تقابل بین ترکیه و این محور )ریاض-

ابوظبی( در بخش های مختلفی از خاورمیانه و 
شمال آفریقا تشدید شود... ایدئولوژی سعودی 
منعکس کننده تفکر ُجرج بوش پسر است که 

می گفت شما یا با ما هستید یا علیه ما!

روز سرنوشت نخست وزیر
دادگاه صهیونیستی رأی خود 
را درباره نتانیاهو اعالم می کند

ایسنا: دیوان عالی صهیونیست روز گذشته 
دومین جلسه بررسی ادله حقوقی درباره 
قانونی بودن ائتالف »نتانیاهو« با »بنی گانتز« 
برای تشکیل کابینه را برگزار کرد. هیئت 
منصفه ۱۱ نفره این دادگاه، اســتدالل ها 
درباره غیرقانونی بودن تشکیل کابینه توسط 
نتانیاهو در زمانی که با پرونده های ارتشا و 
سوءاستفاده از قدرت متهم شده را شنید 
و قرار است امروز رأی نهایی خود را اعالم 
کند. اگر دادگاه علیه نتانیاهو رأی دهد، او از 
قدرت منع شده و رژیم صهیونیستی برای 
چهارمین بار در یک ســال جاری شاهد 
برگزاری انتخابات سراســری خواهد بود. 

 داعش و زمینه سازی برای بقای آمریکا©
ماه هــا از زمانی که حیدرالعبادی در جمع نیروهای مســلح عراق از پیروزی 
کامل بر داعش ســخن گفت، می گذرد. امــا این گروه بار دیگر فعالیت هایش 
را در عراق شــدت بخشیده است، تا جایی که فقط در ماه آوریل )ماه گذشته 
میالدی( تعداد این عملیات ها به ۱5۱ عدد رســیده اســت؛ بیش از دو برابر 
تعداد عملیات هــا در ماه ژانویه. عملیات روز جمعه در صالح الدین را می توان 
قوی ترین این عملیات ها دانست که به شهادت حدود 40 نفر از حشد الشعبی 
و ارتش عراق منجر شــد. حمله حدود 2هزار نفر از اعضای داعش به اســتان 
کربال در روز شــنبه هم جزو هماهنگ ترین این عملیات ها بود. اما به راستی 
چه عامل یا عواملی سبب شده این گروه بار دیگر توان فعالیت در خود ببیند 
و حمله هایــش را بازآرایی کند؟ در نگاهی کلی می توان این عوامل را به چند 

دسته زیر تقسیم کرد:

عوامل داخل دولت عراق»
1.اختالف های سیاسی: با گذشــت دو سال از مستقر شدن پارلمان عراق، 
هنوز نخست وزیری قدرتمند برای اداره امور انتخاب نشده است. حتی حاال هم 
که روی الکاظمی اجماعی جدی وجود دارد، سهم خواهی ها موجب شده زمزمه 

عدم رأی اعتماد به او قوی تر شود.
2.اعتراض های مردمی: اگرچه اعتراض های مردمی بحق و صحیح اســت و 
مسئله اصلی آن ها که مبارزه با فساد و اصالح ساختارهاست را باید بجا دانست، 
اما این اعتراض ها در شرایط کنونی تنها به افزایش اغتشاشات و کاهش امنیت 

منجر شده است.
3.اختالف ها در حشدالشعبی: پس از شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس، تقســیم قدرت در حشدالشعبی هیچ گاه نتوانست همه گروه ها را 
راضی کند و همین به جدا شدن چهار تیپ رزمی نزدیک به مرجعیت از هسته 

مرکزی حشدالشعبی منجر شد.

عوامل خارج از دولت عراق»
1.کرونا: همه گیر شدن ویروس کرونا که به تعطیلی همگانی در جهان منجر 
شده، در عراق هم تأثیرات خود را گذاشته و حتی پست های ایست وبازرسی و 

دیده بانی ارتش و نیروهای مردمی در عراق تقریباً نصف شده است.
2.رهبری جدید داعش: اعالم مرگ ابوبکر البغدادی سبب شد رهبری جدید 
برای گروه داعش اعالم حضور کند. این رهبر جدید که نام ابوابراهیم الهاشمی 
القریشــی را برای خود انتخاب کرده، تالش دارد در ابتدای به قدرت رسیدن 

خود بار دیگر روحیه نیروها و همفکران داعش را باال ببرد.

عوامل اصلی»
باوجود همه عوامل گفته شــده در باال اما باید گفت هیچ کدام از آن ها جدید 
نیســتند. به عنوان مثال اعتراض های داخلی در عراق حدود دوسال است که 
جریان دارد یا حتی اختالف های درونی در حشد الشــعبی پیش از شــهادت 
ابومهدی المهندس هم وجود داشــت و طیف نزدیــک به مرجعیت همواره 
مخالفت هایی با هســته مرکزی این گروه داشت. ماجرای نخست وزیر هم که 
قصه امروز و دیروز نیســت. آنچه در این چند ماه تغییر کرده و می تواند عامل 

اصلی افزایش تحرکات داعش باشد رفتار آمریکایی هاست.
1.جابه جایی های تاکتیکی: آمریکایی ها در دو ماه گذشته به بهانه پرهیز از 
درگیر شــدن با نیروهای حشدالشعبی، نیروهای خود از چند پایگاه را به سه 
پایگاه اصلی خود در اربیل، بغداد و عین االسد منتقل کرده اند. این جابه جایی ها 
آن هم در زمانی که معاهده امنیتی با عراق دارند و در بیشتر این مناطق تخلیه 
شده، نیروهای ارتش و حشد الشعبی پایگاه های دائمی ندارند عماًل چراغ سبزی 

به داعش برای افزایش حمالتش است.
2.کم کاری های اطالعاتی: شکی نیست آمریکا بیش از هر کشوری در عراق 
اشراف اطالعاتی دارد. آسمان عراق به طور کامل در اختیار آمریکاست و از آن 
گذشته رادارها و پهپادهای متنوع و مختلف این کشور شبانه روز همه حرکت ها 
در عــراق را رصد می کنند. اما این دســتگاه عریض و طویل درباره مهم ترین 
حمالت داعش در یک ماه گذشــته که شــامل عملیات صالح الدین، سامرا و 
کربال )با استعداد 2هزار نفر( می شود کمترین اطالعاتی به عراقی ها نداده است! 
از این گذشته بخش جدی از عملیات های داعش در شمال عراق انجام می شود 
و از قضا نیروهای آمریکا هم در همین بخش مستقر هستند، اما در مقابل این 

حجم از عملیات داعش کمترین اقدامی به خرج نداده اند.
3.اصرار دولت عراق بر خروج آمریکا: ایاالت متحده آمده است که بماند. 
حجم و وسعت پایگاه ها و نیروهایی که در عراق دارد، سفارتش با ۱6هزار نیرو و 
سرمایه گذاری اطالعاتی که در اینجا انجام داده همه وهمه نشان می دهد آمریکا 

برنامه ای برای رفتن از عراق و منطقه ندارد. 
بنابراین تالش دارد هرطور شده بقای خود را تثبیت کند. حتی دو روز پیش 
فرســتاده ویژه ترامپ در امور سوریه گفت، برنامه ای برای خروج از سوریه هم 
ندارند. در نتیجه باید بهانه ای برای حضور خودش جور کند و چه بهانه ای بهتر 
از افزایش عملیات های داعش؟ به همین دلیل گروهی از تحلیلگران موج تازه 
عملیات تروریستی داعش را بخشی از برنامه ایاالت متحده آمریکا برای توجیه 
حضور خود در خاک عراق می دانند، از جمله قیس خزعلی، رهبر گروه عصائب 
اهل الحق، عملیات های داعش )که فقط علیه نیروهای عراقی انجام می شود( 
را با پشتیبانی آمریکا و برای گرفتن امتیاز در مذاکرات امنیتی ماه ژوئن )ماه 

آینده میالدی( توصیف می کند.
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بولسونارو قاطی کرده است؟بولسونارو قاطی کرده است؟
در حالی که برزیل به یکی از کانون های اصلی شیوع ویروس کرونا در آمریکای 
التین تبدیل شده، رئیس جمهور این کشور در میان هواداران خود حاضر شد 
تا همصدا با آن ها علیه حکم دادگاه عالی اعتراض کند. حضور مجدد بولسونارو 
در شرایطی اتفاق می افتد که ویروس کرونا با سرعت باالیی در حال گسترش به 
سرتاسر کشور است و بیش از 7 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. از سوی 
دیگر، دادگاه عالی برزیل اجازه تحقیق درباره دخالت های رئیس جمهور در امور 
قضایی و پلیسی را داده است که پس از استعفای وزیر دادگستری صورت گرفت.

  رئیس جمهور لبنان عنوان کردکمیته های مقاومت فلسطین:حمله شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا
ارتش ونزوئال به حال 

آماده باش درآمد
اقدام  علیه»حرم ابراهیمی« 

تجاوزی جدید است
 ابعاد بحران کنونی

 در عروس خاورمیانه
اسپوتنیک: »نســترو رورول« وزیر کشور 
ونزوئال با اعالم اینکه شــبه نظامیان مورد 
حمایت آمریــکا از طریق دریا قصد انجام 
حمله نظامی به ونزوئال را داشتند، گفت: 
روز گذشــته حمله شــبه نظامیان مورد 
حمایت آمریکا خنثی شد و اکنون ارتش 
در حال آماده باش است. این شبه نظامیان 
با استفاده از قایق های تندرو حمله ای را در 
بخش شمالی ونزوئال ترتیب داده بودند که 
با واکنش به موقع نیروهای امنیتی هشت 
نفر از آن ها کشــته و دو نفر نیز دستگیر 
شدند. یکی از افراد بازداشت شده از مأموران 
اداره مبــارزه با مواد مخدر آمریکاســت.

تسنیم: کمیته های مقاومت فلسطین طرح 
رژیم صهیونیستی علیه »حرم ابراهیمی« را 
تجــاوزی جدید و خطرنــاک علیه ملت 
فلسطین و تمام امت اسالمی خواندند. این 
کمیته ها در بیانیه خود همچنین آورده اند: 
باید با مقاومت و انتفاضه در برابر دشــمن 
جنایتکار صهیونیستی ایستاد و با طرح های 
خصمانــه آن مقابله کرد. گفتنی اســت 
»نفتالی بنت« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
روز گذشــته بــه صورت نهایــی با طرح 
جدید این رژیم برای ســاخت شهرک و 
یهودی سازی حرم ابراهیمی و کنترل کامل 

آن به دست این رژیم موافقت کرد. 

کرد،  اعالم  لبنــان  رئیس جمهور  فارس: 
بحران کنونی در این کشــور سه بعد دارد 
که پیامدهای فاجعه باری برای لبنان داشته 
است. »میشل عون« در گفت وگو با اسپوتنیک 
افزود، حضور گســترده آوارگان سوری در 
لبنان و تبعات اقتصادی آن، بحران وضعیت 
سخت اقتصادی و بحران ویروس کرونا به 
عالوه سیاست های اشتباه اقتصادی در زمان 
طوالنی و فساد موجب شده شهروند لبنانی 
اعتماد خود به دولت را از دست بدهد. عون 
درباره امکان حمایت روسیه از لبنان در برهه 
فعلی گفت: روسیه کشوری بزرگ است و 
می تواند در حل این مشــکل کنار ما باشد.

annotation@qudsonline.ir
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  صاحب امتیاز: 
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  سید محمود مرویان حسینی 
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  امیر جلیلی نژاد
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دانشگاه فردوسی مش���هد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام کارهای تعمیراتی محوطه 
و س���اختمان ها در س���طح پردیس دانش���گاه فردوسی مشهد 
ب���ه ش���ماره 2099091579000006را از طری���ق س���امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س���تاد( برگزار نمای���د. کلیه مراحل برگزاری 
فراخ���وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس���ناد اس���تعالم 
ارزیابی کیفی تا ارس���ال دعوتنامه جهت سایرمراحل مناقصه، 
از طریق درگاه س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س���تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج���ام خواهد ش���د. الزم اس���ت 
مناقص���ه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
ش���رکت در مناقصه محقق س���ازند. تاریخ انتش���ار فراخوان در 
سامانه تاریخ1399/02/15 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 
ازطریق س���امانه س���تاد به مناقصه گران ارس���ال خواهد ش���د.

هزین���ه چ���اپ آگهی بر عه���ده برن���ده مناقصه 
خواهد بود.

مهلت دریافت اس���ناد اس���تعالم ارزیابی کیف���ی:1399/02/21 
ساعت 19:00

مهلت ارس���ال پاس���خ اس���تعالم ارزیابی کیف���ی: 1399/03/07 
ساعت 10:00

اطالعات تماس دس���تگاه مناقصه گذار: مشهد، میدان آزادی، 
پردیس دانش���گاه فردوس���ی مش���هد، س���ازمان مرک���زی )تلفن 

)051-38802265
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالع���ات تم���اس دفات���ر ثبت نام س���ایر اس���تانها، در س���ایت 
س���امانه )www.setadiran.ir( بخ���ش »ثبت ن���ام/ پروفایل 

تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام کارهای تعمیراتی 
محوطه و ساختمان ها در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- نوبت اول

/ع
99
00
65
2

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
چگالش��ی  گ��رم  آب  دی��گ  نظ��ردارد 

م��ورد نی��از مرکز بهداش��ت اس��تان را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عمومی از بخش غیردولت��ی خریداری - نصب 
و راه ان��دازی نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه به 
شماره فراخوان 2098000060000003، از دریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 300.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مرکز بهداشت اس��تان به نشانی : مشهد-

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/2/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/2/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/2/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/2/31

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد چیلر تراکمی مورد نیاز مرکز 

بهداش��ت اس��تان را از طریق انج��ام مناقصه عمومی از 
بخ��ش غیردولتی خریداری - نصب و راه اندازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000004، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 400.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری مرکز بهداشت اس��تان به نشانی : مشهد-

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/2/15

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/2/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/2/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/2/31

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
تعمیر،نگه��داری  ام��ور  نظ��ردارد 

ش��بکه  ومکانیک��ی  الکتریک��ی  تاسیس��ات  راهب��ری  و 
بهداشت و درمان شهرس��تان چناران را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید . 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000006، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 230.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حس��ابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان چناران 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/2/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/2/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/2/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/2/31

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 مهدی خالدی  داالن هزارتوی سیاست در کشور هزار رنگ عراق 
با عدم توافق میان جناح های مختلف بر سر انتخاب نخست وزیر 
میانه  در  که  شده  تبدیل  بزرگ  بحرانی  به  روزها  این  جدید، 
موج سواری آمریکا بر این اختالف ها، مصیبتی دیگر بر مصائب 
مردم این کشور افزوده شده است. این همسایه غربی از 8 آذر 
سال گذشته و در پی استعفای عادل عبدالمهدی، با خأل قدرت 
در این پست مهم مواجه است و با وجود مطرح شدن گزینه های 
مختلف، اما ادامه اختالف ها موجب تداوم بحران نخست وزیری 
شده است. در ابتدا توافقی کلی میان جریان های مختلف اعم از 
شیعه، سنی و کرد بر سر انتخاب »مصطفی الکاظمی« به عنوان 
نخست وزیر مکلف مأمور تشکیل کابینه وجود داشت و همین 
مسئله تحلیلگران را به پایان خأل قدرت سیاسی در عراق خوشبین 
کرد، ولی در مراحل بعد سهم خواهی احزاب، این روند را با مشکل 
روبه رو ساخت؛ وضعیتی که در میانه بحران کرونا، تضعیف قدرت 
و  نفت  قیمت  شدید  کاهش  نتیجه  در  عراق  دولت  اقتصادی 
همچنین ادامه اعتراض های مردمی در این کشور می تواند برای 
بغداد خطرساز بوده و این کشور را بیش از پیش دچار چالش کند.

در حالی که جلسه پارلمان عراق برای بررسی تعیین زمان رأی 
دادن بــه کابینه الکاظمی تاکنون دو بــار به تعویق افتاده، روز 
گذشته ائتالف »الوطنیه« به ریاست »ایاد عالوی« اعالم کرد به 
کابینه جدیــد رأی اعتماد نخواهد داد. ائتالف »دوله القانون« به 

رهبری »نوری المالکی« هم یکشنبه تصمیم مشابه جریان خود 
را رســانه ای کرده بود. اصغر زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه در 
گفت وگو با قدس درزمینه اخبار جدید منتشر شده درباره کابینه 
جدید عراق گفت: مهلت یکماهه الکاظمی برای معرفی وزرای 
خود به مجلس روز یکشنبه هفته آینده به پایان خواهد رسید. با 
رایزنی های گسترده انجام شده، در ابتدا تصور بر آن بود که پس 
از دو بار ناکامی »العالوی« و »الزرفی« این بار الکاظمی بتواند دولت 
تشکیل دهد، اما از دو سه روز پیش مخالفت های جدی با ترکیب 
کابینه جدید آغاز شد. اصغر زارعی ادامه داد: انتقادها هم در بحث 
برنامه اقتصادی دولت مکلف و هم در بحث ترکیب کابینه وجود 
دارد. به عنوان نمونه اقلیت ترکمان به علت نداشتن سهمیه در 
کابینه اعالم کرد با دولت الکاظمی همراهی نخواهد کرد. در کنار 
این مسئله، اختالف میان سه طیف شیعیان، اهل سنت و کردها 
به خاطر سهم خواهی بر سر وزارتخانه های مهم وجود دارد. اما 
انتقاد مهم تر از سوی گروه های سیاسی به نظر می رسید نسبت 
به رویکرد اقتصادی دولت جدید وجود دارد. جریان صدر، فتح، 
هادی العامری و ایاد العالوی معتقد هستند کابینه جدید عاری 
از وزرای مؤثر برای اصالح ســاختار فاسد است و این بر خالف 
خواســته معترضان است. وی افزود: با این وجود همچنان فضا 
برای رایزنی وجود دارد و الکاظمی امیدوار است بتواند با استفاده 

از فرصت باقی مانده، نظرات را به خود و کابینه اش جلب کند. 

اصغر زارعی در انتها با اشاره به افزایش تحرکات داعش در عراق 
و دسیسه آمریکا برای احیای این گروهک تروریستی با هدف 
توجیه حضور خود در این کشور و گرفتن امتیازات دیگر از بغداد 
ادامه داد: واشنگتن در توطئه خود برای دور کردن عراق از ایران 
و محور مقاومت و همچنین خلع سالح حشدالشعبی ناکام مانده، 
بنابراین به دنبال آن است با فعال کردن دوباره هسته های پنهان 
داعش و دامن زدن به تنش هــا در عراق، اهداف خود را دنبال 
کند. در شرایطی که عراق با بحران های مختلف دست و پنجه 
نرم می کند این موضوع می تواند توان دولت عراق را بیش از پیش 
تحلیل برد. اما این توطئه یک نتیجه ناخواسته هم برخالف نیت 
یانکی ها دارد و آن همگرایی بیشتر جریان های عراقی است. مردم 
عراق دســت های پشت پرده که به حمالت تروریست ها منجر 
شد را به خوبی می شناسند و همین مسئله در نهایت می تواند با 
افزایش ترس از خطر قدرت یابی دوباره داعش، سرانجام با اتحاد 

احزاب به چالش نخست وزیری پایان دهد.

خطر داعش همگرایی عراقی ها را بیشتر خواهد کرد
 تحلیلگر مسائل منطقه در گفت و گو با قدس:

گزارش

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

اوقات شرعی به افق تهران

12/2813/01

23/4000/13 3/574/32

19/2319/55

5/336/07

19/4320/14

سید حسن نصراهلل با اشاره به تصمیم  برلین:
 آلمان در مقابل فشارآمریکا ©

سرخم کرد
العالم: سیدحســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان با اشــاره به تصمیم آلمان در خصوص 
ممنوعیت همه فعالیت های حزب اهلل لبنان در 
آلمان تصریح کرد: این تصمیم قابل پیش بینی 
بــود و پیــش از آن نیز شــاهد اتخاذ چنین 
تصمیماتی از سوی برخی کشورهای اروپایی 
بودیم و باز هم انتظار تصمیمات اینچنینی را 
داریم.دبیرکل حزب اهلل لبنان بیان کرد: تصمیم 
آلمان نشــان از تبعیت و سر خم کردن برلین 
در مقابل فشارهای آمریکا دارد که مقاومت را 
در کل منطقه مورد هدف قرار داده است. این، 
بخشــی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی 

علیه جنبش های مقاومت در منطقه است.
سیدحسن نصراهلل ضمن محکوم کردن حمله به 
تجمعات و مساجد در آلمان اعالم کرد: کسانی 
که مورد حمله قرار گرفتند فعالیت های عادی 
انجام می دادند و این حمالت وحشیانه است. ما 
سال هاست که به ایجاد شاخه و گروهی متعلق 
به حزب اهلل در کشورهای جهان به ویژه اروپا و 
آمریکای التین اهتمامی نداریم؛ در این کالم 
صادق هســتیم و هیچ ارتباطی با اشــخاصی 
که توســط آلمان بازداشت شــده اند نداریم.
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