
 

 چراغ همیشه روشن دارالقرآن حرم
 آستان  رئیــس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی از ادامه فعالیت های آموزشی این اداره در فضای مجازی خبر داد

رضوی گفت: در شرایط فعلی که اماکن متبرکه 
و مذهبی به علــت رعایت دســتورعمل های 
بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا 

بر روی زائران بسته است، این اداره تالش نموده 
تا با استفاده از بستر فضای مجازی با ارائه ویژه 
برنامه های متنــوع، همچنان در عرصه آموزش 

 ............ صفحه 3قرآن، حضور فعال داشته باشد...
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احتمال خانه تکانی در کادر فنی تیم های ملی معاون وزیر راه و شهرسازی: رئیس جمعیت هالل احمر  مطرح کرد

 :aپیامبر
هر که خدا 

درباره اش اراده 
خیر کند، او را 

دین شناس 
می سازد.

 بحاراالنوار 177/1
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 سرشاخ »دبیر« 
با »محمدی« و »بنا«

اقشار کم درآمد را با کمترین آورده 
صاحبخانه  می کنیم

  3 سناریو 
برای حج امسال

 ............ صفحه 7

 با وجود شیوع کرونا و الزام قانونی، مهاجران همچنان به خدمات بانکی الکترونیکی دسترسی ندارند 

بی توجهی نظام بانکی به گردش حساب مهاجران

انتقاد کارشناسان به طرح 
شکست خورده ساماندهی 

برای کودکان کار 
کاری کنید

 اقتصاد  توصیه های بهداشتی سازمان های جهانی و دولت ها برای جلوگیری از افزایش 
شیوع کرونا، نقل و انتقال فیزیکی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش 
عمده ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند 
که همین محرومیت می تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طوالنی کند. با همه گیرشدن 
کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس و توصیه سازمان های بهداشتی به 
عدم استفاده از پول نقد برای تأمین مایحتاج خانوار و عدم دسترسی  تعداد زیادی از 
مهاجران به خدمات بانکی الکترونیک و اینترنتی، بیش از گذشته دردسرساز شده و این 

 ............ صفحه 6در شرایطی است که مطابق ماده 73 آیین نامه قانون مبارزه با ...

 جامعه  حضور و فعالیت کودکان کار به ویژه 
در این روزهای کرونایی در خیابان ها و اماکن 
عمومی کشــور در حال افزایش است. این در 
شرایطی است که حدود سه دهه از اجرای طرح 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی با هدف دور 
کردن این کودکان از محیط های کار می گذرد 
و مجریان آن نیز برای دستیابی به اهداف مورد 
نظر از هیــچ اقدامی از جمله دریافت حضانت 
کودک از خانواده و تحویل او به بهزیستی دریغ 

نکرده اند، اما نه تنها خبری...

گزارش قدس از آخرین تالش های 
منتخبان مجلس یازدهم برای 
رسیدن به صندلی شماره یک

دوئل مدعیان 
برای ریاست 

بهارستان

اتحادیه فروشندگان گوشت 
دامی مشهد از ناگفته های 

کشتار دام می گوید

 گران فروشی
یک میلیاردی در 
کشتارگاه صنعتی

 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 2

 نگاهی به داغ ترین اخبار کرونا 
در ایران و جهان

بازی را 
عوض کن!

 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

زیر آسمان کابل
محمدحسین جعفریان

چند ســالی است که اخبار مربوط به مهاجران افغانستانی در ایران به طور خاص 
مورد توجه گروهی از رسانه های فارسی زبان خارج کشور قرار گرفته است و آن ها 

از کوچک ترین اتفاقات این حوزه، خبرها و گزارش هایی مفصل ...

 چه کسانی از برادری تهران 
و کابل هراسانند؟

 ............ صفحه 2
صفحه 1  1399/02/17
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ــ︀ل ︗︩ ︑﹢﹜﹫︡ و︎﹫︣و د︨ــ︐﹢ر  در را︨ــ︐︀ی ︑﹆ــ﹅ ﹝﹠﹢︀ت ﹝﹆ــ︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی در︨ 
﹥ ا﹇︪ــ︀ر ﹡﹫︀ز︀﹝ ︡﹠﹞️ در ا ﹟﹢زه وزارت  ﹫︣ا﹝﹢ن ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︧ــ﹊﹟ و﹋﹞﹉︋  ر︀︨ــ️ ﹝︐︣م ︗﹞﹢ری︎ 
راه و︫︣ ︨︀زی (اداره ﹋﹏ راه و︑︣ا︋︣ی ︫︣ق ا︨︐︀ن ︨﹞﹠︀ن )در ﹡︷︣ دارد از ︸︣﹁﹫️ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ در 
 ﹉﹝﹋ ﹟﹝︲ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩︋ ﹟﹫︋ ﹩︀د ﹨﹛ ا﹁︤ا︖﹝︧﹊﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹢ده و︋︀ ا ︩︋ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ا︗︣ای

 .︡︀﹝﹡ ﹩را ا︗︣ا ﹟﹊︧﹞ ︩︋ ︀ي﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ رو﹡﹅ ﹋︧︉ و﹋︀ر ﹤︋
: ﹉﹛︀﹞ ﹩﹇﹢﹆و ﹩﹆﹫﹆ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤﹫﹚﹋ ︢ا﹛

 ︀﹨ ︫︣ ︡وده﹞ ز﹝﹫﹟ در-
-وا︡﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ﹡﹫﹞﹥ ︑﹞︀م 

- وا︡ ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه آ﹝︀ده ﹁︣وش 
︣ای ﹝︪︀ر﹋️ و﹨﹞﹊︀ری در  ﹢د را︋  ﹥ ﹝﹙﹉ ﹝﹢رد ﹡︷︣ آ﹝︀د﹎﹩︠  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ ارا﹥  ا︨﹠︀د و﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط︋ 
︵︣ح ا﹇︡ام ﹝﹙﹩ ﹝︧﹊﹟ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٩/٢/٣١ ︋﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︋︀زآ﹁︫ ﹪﹠︣︣ي 
و﹝︧﹊﹟ ا﹟ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار آزادی ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره ٢ راه و︫︨︣︀زی و︀ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ راه 

. ︡﹠︀﹝﹡ ا︻﹑م ﹩﹠﹫︧ ︡ان﹫﹞ ﹤︋ ︡ه﹫︨︣﹡ ︪︡﹞ ︀ده︗ ﹉ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ︨︀زی ︫︣ق ا︨︐︀ن وا﹇︹ در ︫︣و
در ا︗ــ︣ای اــ﹟ ︵︣ح وزارت  راه و︫︨︣ــ︀زی ﹝︪ــ﹢ق ﹨︀ی ﹐زم از ︗﹞﹙﹥ ا︻︴︀ی ︑︧ــ﹫﹑ت ︨ــ︀︠️ ︋︡ون 
︨ــ ︍︣ده ︧︑ ︀﹫﹑ت ︣︠ ﹩︲︀﹆︐﹞ ﹪﹁︣︺﹞ ﹟﹊︧﹞ ︡︣︠︡ ﹝︧﹊﹟ و︑︀﹝﹫﹟ ﹨︤﹠﹥ ︨︀︠️ در ︵﹢ل ا︗︣ا ︑﹢︨︳ 
︣ای ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹢رت ︑︽﹫﹫︣ ﹋︀ر︋︣ی ارا︲﹩ و.... را︋  ︺︱︀ ودر︮  ﹫︩ ﹁︣وش︋  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ا﹝ــ﹊︀ن ︎ 

. ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹜﹨︣ا﹁ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋
 ﹤︋ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ️﹋︡ارک ︑﹢︨︳ ﹝︪︀ر﹞ ﹤از ﹝︣ا︗︺﹥ وار ︦︎ ﹩﹎آ ﹟︀ت ﹝︪﹢ق ﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا﹫︤︗

٨٣١٩٠٢ ﹩﹎︪︀ن ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . ︫﹠︀︨﹥ آا

فراخوان مشاركت اشخاص حقيقى وحقوقى بخش خصوصى در اجراى طرح اقدام ملى

﹞﹠︀ن(︫︀﹨︣ود)   ︣ق ا︨︐︀ن︨  ︀زی︫   ︨︣ ︫اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ راه و 

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت  اول 

تهيه و طبخ و توزيع غذاى شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان درگز 

۴﹤﹀︮ ︫︣ح در
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موسسـه فرهنگى قدس در ﹡︷︣ دارد ﹋︀︾︢ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ از 
︀︀ن و﹇️ اداری روز ١٣٩٩/٠٢/٢۵   ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︑︀︎   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ️﹁︀در ️︗ ︀ن د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د﹫︲︀﹆︐﹞
ــ︀︠︐﹞︀ن روز﹡︀﹝﹥  ﹙﹢ار ︨ــ︖︀د – ﹡︊︩ ︨ــ︖︀د ١و٣ –︨   ︋– ︡ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد ﹨︀ی روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س وا﹇︹ در ﹝︪ــ ︡وا ﹤︋

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٧۶٨۵٠١١ ︉︧﹋ ️︗ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ︡س﹇
﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

برند كاغذمقدارابعادنوع كاغذوگرماژرديف

      اندونزى ( پيپر پالس يا آپريل )40 هزار برگ60*90و70*100تحرير 70 و 80 گرم1

چينى (چن مينگ يا ايكس پلور)25 هزار برگ60*90و70*100گالسه90يا100 گرم2

چينى (چن مينگ يا ايكس پلور)20 هزار برگ60*90و70*100گالسه 115گرم3

چينى (چن مينگ يا ايكس پلور)20 هزار برگ60*90و70*100گالسه 135گرم4

چينى (چن مينگ يا ايكس پلور)20 هزار برگ60*90و70*100گالسه 150 گرم5

چينى (چن مينگ ياايكس پلور)20 هزار برگ60*90و70*100گالسه 170 گرم6

چينى (چن مينگ ياايكس پلور)16 هزار برگ60*90و70*100گالسه 200 گرم7

چينى (چن مينگ يا ايكس پلور)16 هزار برگ60*90و70*100گالسه 250 گرم8

چينى (چن مينگ ياايكس پلور)16 هزار برگ60*90و70*100گالسه 300 گرم9

               

آگهى مناقصه عمومى

 ﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س 

س
/ ۹
۹۰
۰۷
۰۶

دانشگاه فردوس� مشـــهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیف� 
جهت برگزاری مناقصه عموم� انجام کارهای ت�میرات� محوطه 
و ســـاختمان ها در ســـطح پردیس دانشـــگاه فردوس� مشهد 
بـــه شـــماره ۲۰۹۹۰۹۱۵۷۹۰۰۰۰۰۶را از طریـــق ســـامانه تدارکات 
الکترونیک� دولت (ســـتاد) برگزار نمایـــد. کلیه مراحل برگزاری 
فراخـــوان ارزیابی کیف� از دریافت و تحویل اســـناد اســـت�الم 
ارزیابی کیف� تا ارســـال دعوتنامه جهت سایرمراحل مناقصه، 
از طریق درگاه ســـامانه تدارکات الکترونیک� دولت (ســـتاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجـــام خواهد شـــد. الزم اســـت 
مناقصـــه گران در صورت عدم عضویت قبل�، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور ودریافت گواه� امضای الکترونیک� را جهت 
شـــرکت در مناقصه محقق ســـازند. تاریخ انتشـــار فراخوان در 
سامانه تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ م� باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عموم� پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیف� و ارسال دعوتنامه 
ازطریق ســـامانه ســـتاد به مناقصه گران ارســـال خواهد شـــد.

هزینـــه چـــاپ آگه� بر عهـــده برنـــده مناقصه 
خواهد بود.

مهلت دریافت اســـناد اســـت�الم ارزیابی کیفـــ�:۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 
ساعت ۱۹:۰۰

مهلت ارســـال پاســـخ اســـت�الم ارزیابی کیفـــ�: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 
ساعت ۱۰:۰۰

اطالعات تماس دســـتگاه مناقصه گذار: مشهد، میدان آزادی، 
پردیس دانشـــگاه فردوســـ� مشـــهد، ســـازمان مرکـــزی (تلفن 

(۰۵۱-۳۸۸۰۲۲۶۵
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

اطالعـــات تمـــاس دفاتـــر ثبت نام ســـایر اســـتانها، در ســـایت 
ســـامانه (www.setadiran.ir) بخـــش «ثبت نـــام/ پروفایل 

تامین کننده/ مناقصه گر» موجود است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى انجام كارهاى تعميراتى 
محوطه و ساختمان ها در سطح پرديس دانشگاه فردوسى مشهد- نوبت دوم

س
/ ۹
۹۰
۰۷
۰۷

دانشـــگاه فردوســـ� مشـــهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیف� جهت 
برگزاری مناقصه عموم� پروژه احداث برج فن آوری دانشگاه فردوس� 
مشـــهد به روش (EPC) طرح و ســـاخت (احداث ساختمان با زیربنای 
حـــدود ۱۵۰۰۰ مترمربـــع و در ۱۱ طبقـــه به همراه حـــدود ۱۰۰۰ مترمربع 
محوطه ســـازی بـــا بـــرآورد اولیه حـــدود ۸۰۰ میلیـــارد ريال)به شـــماره 
(۲۰۹۹۰۹۱۵۷۹۰۰۰۰۰۷) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک� دولت 
(ســـتاد) برگـــزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخـــوان ارزیابی کیف� از 
دریافت و تحویل اســـناد اســـت�الم ارزیابی کیف� تا ارسال دعوت نامه 
جهت سایرمراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک� 
دولت (ســـتاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل�، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور ودریافت گواه� امضای الکترونیک� را جهت شرکت در 
مناقصه محقق ســـازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 
م� باشـــد. اطالعـــات و اســـناد مناقصـــه عمومـــ� پـــس از برگـــزاری 

فرآینـــد ارزیابی کیف� و ارســـال دعوت نامه ازطریق ســـامانه ســـتاد به 
مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اســـناد اســـت�الم ارزیابی کیف�: ساعت ۱۹روز یکشنبه 
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

مهلت ارســـال پاسخ است�الم ارزیابی کیف�: ساعت ۱۰ روز چهارشنبه 
۱۳۹۹/۰۳/۰۷

اطالعـــات تمـــاس دســـتگاه مناقصـــه گـــذار: آدرس: مشـــهد، میـــدان 
آزادی، پردیس دانشـــگاه فردوســـ� مشـــهد، ســـازمان مرکزی و تلفن 

۰۵۱-۳۸۸۰۲۲۶۵
اطالعـــات تمـــاس ســـامانه ســـتاد جهـــت انجـــام مراحـــل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱

دفترثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
هزینه درج آگه� بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى پروژه احداث برج 
فن آورى دانشگاه فردوسى مشهد به روش طرح و ساخت (EPC)- نوبت دوم

صیادان جنوب خواستار برخورد جدی با غارتگران دریا هستندصیادان جنوب خواستار برخورد جدی با غارتگران دریا هستند

 صید و صیاد  صید و صیاد 
در تور کشتی های صنعتی در تور کشتی های صنعتی 

 ............ صفحه  ............ صفحه 44 قدس میهن قدس میهن
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 ظریف: پمپئو قطعنامه ۲۲۳۱ را بخواند  سیاست: وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: مایک پمپئو وانمود می کند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از برجام مجزا است. او باید قطعنامه ۲۲۳۱ را 
بخواند. برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است. به همین دلیل است که آن ۱۰۴ صفحه دارد و به همین دلیل وی آن را نخوانده است. ظریف در ادامه توییت خود با یاد دادن مفهوم قطعنامه ۲۲۳۱ به آمریکا نوشت: 

این قطعنامه بدون برجام وجود ندارد. آمریکا این قطعنامه را نقض کرده و نگذاشته که دیگران از آن پیروی کنند. آمریکا هیچ جایگاهی در آن ندارد.

 سیاست/ مینا افرازه  ریاست مجلس 
یازدهم موضوعی است که از همان ابتدای 
داغ شدن بحث انتخابات مجلس، درباره آن 
راه  با  و  شد  مطرح  زیادی  گمانه زنی های 
محمدباقر  همچون  شاخصی  افراد  یافتن 
مرتضی  میرسلیم،  مصطفی  قالیباف، 
شمس الدین  زاکانی،  علیرضا  آقاتهرانی، 
بااینکه  داد  نشان  مجلس  به  و...  حسینی 
شروع  هنوز  یازدهم  دوره 
نشده، اما یکی از حواشی و 
بدون  آن  بارز  مشخصه های 
شک ریاست مجلس و غالب 
بودن شخص رئیس مجلس 
در این دوره است. موضوعی 
آن،  اهمیت  به نوعی  که 
دیگر مسائل جاری همچون 
 11 سرنوشت  بالتکلیفی 
طول  و  نمایندگی  کرسی 
کشیدن انتخاب صاحبان این 
کرسی ها تا شهریورماه را نیز 
به حاشیه رانده است. جریان 
طیف  اینکه  با  اصول گرا 
نمایندگان  اکثریت  سیاسی 
را تشکیل می دهد، اما این گروه ها از قبل 
انتخابات نیز بر سر موضوع ریاست مجلس 
دچار اختالف هایی بودند و هرکدام سعی 
را  خود  به  وابسته  شاخص  گزینه  دارند 
به عنوان گزینه اصلی کرسی ریاست معرفی 

کنند.
در همین راســتا، حزب مؤتلفه که یکی از 
جناح های ریشــه دار و پرنفوذ اصول گرایی 
اســت، قصد دارد مصطفی میرســلیم که 
جزو شــورای مرکزی حزب هم محسوب 
می شــود را به عنوان نامزد ریاست معرفی 
کند. میرسلیم همچنان به عنوان جدی ترین 
رقیــب محمدباقــر قالیباف، شــهردار و 
نامزد پیشــین ریاســت جمهوری مطرح 
اســت و گرچه قالیباف به عنوان سرلیست 
اصول گرایان در انتخابات معرفی شــده بود 
و گمانه زنی هــا نیز از پیشــتازی وی برای 
کســب کرسی ریاستش نســبت به سایر 
رقبا حکایــت دارد، اما میرســلیم هم به 
عنوان گزینه معتدل تر اصول گرایان نسبت 
به قالیباف مطرح می شود. البته میرسلیم 
عالوه بر رقابت بر ســر کرســی ریاست و 
امکان شکســتش برای تصاحب صندلی 
رئیس مجلسی، به نظر می رسد حضورش 
در هیئت رئیسه از هم اکنون مسجل است. 
گرچه این در حالی است که به گفته حسن 
غفوری فرد، فعال سیاسی اصول گرا، بااینکه 

توافق ظاهراً نهایی نیست، اما روی ریاست 
قالیباف توافق شده و در مورد هیئت رئیسه 

مباحثی وجود دارد.

گزینهپایداریها»
بهآقاتهرانیختمشد

عالوه بــر این، علیرضــا زاکانی و مرتضی 
آقاتهرانی نیز دو گزینه جبهه پایداری اند که 
هر دو به عنوان مهره پرقدرت اصول گرایان 
مطرح می شوند و بااینکه به نظر می رسید 
رقابت تنگاتنگی را بر ســر معرفی شــان 
برای کســب کرســی ریاســت از جناح 
پایداری ها داشته باشند، اما علیرضا زاکانی 
با پیام توییتری که روز دوشنبه در صفحه 
شخصی خود منتشر کرد به عنوان نخستین 
انصراف دهنده از بین گزینه های مطرح از 
کاندیداتوری اش انصــراف داد. با این اقدام 
زاکانی، به نوعی گزینه اصلی جبهه پایداری 
برای ریاست مشخص شد و وی دراین باره 
نوشت: ایجاد تحول و کارآمد سازی مجلس 
به نفع مردم، اهداف مهمی است که لزوماً 
با ریاســت مجلس به دست نمی آید. برای 
حفظ وحدت و انســجام نیروهای انقالب 
در مجلــس یازدهم، اجرای برنامه تحول را 
ان شــاء اهلل در همکاری و هماهنگی با فرد 

فرد نمایندگان دنبال خواهم نمود.

تکاپویدولتمردانسابق»
اما در بین گزینه های مطرح برای ریاســت 
مجلس، نام تعــدادی از نماینــدگان که 
درگذشــته از وزرا و مدیــران دولت نهم و 
دهم بودند نیز به چشــم می خــورد. 1۴ 
نفر از وزیــران، اســتانداران، فرمانداران و 
مدیران دولت های نهم و دهم که مستقل 
در انتخابات حاضر شــدند و نــام آن ها در 
هیچ یک از فهرســت های انتخاباتی دیده 

نمی شد، توانســتند در شرایط رقابت های 
جناحی و درون گروهی چپ و راستی تعداد 
قابل توجهی از صندلی هــای مجلس را به 
خودشــان اختصاص دهند و حاال برخی از 
آنان همچون شــمس الدین حسینی؛ وزیر 
اقتصاد دولت نهم و دهم، فریدون عباسی؛ 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در دولت دهم 
و علی نیکزاد؛ استاندار اردبیل در دولت نهم 
و وزیر راه و شهرســازی دولت دهم نیز در 
بین گزینه های پیش بینی شده برای ریاست 
مجلس مطرح می شــوند. از ســوی دیگر، 
حضــور پررنگ تعــدادی از وزرا و مدیران 
سابق دولت نهم و دهم در مجلس یازدهم 
موجب شده که بســیاری افراد از تشکیل 
گروهــی به نام گــروه احمدی نژادی ها در 
مجلس خبر دهنــد که تالش هایی هم در 
راستای کسب کرسی ریاست مجلس دارند؛ 
اما اظهارنظر صریح فریدون عباسی، نماینده 
مــردم کازرون در مجلس یازدهم و معاون 
رئیس جمهور دولت دهم به برخی شایعات 
درباره تشکیل جریان احمدی نژادی ها در 
درون مجلس پایــان می دهد. وی چنین 
موضوعی را نادرست خوانده و گفته است: 
اصــالً چنین چیزی مطرح نیســت، آقای 
احمدی نژاد یک ایدئولوژی یا سبک نیست. 
ایشــان یک نفر بود که در یک دوره ای از 
شــورای نگهبان برای حضور در انتخابات 
تأییدیه گرفــت و دو دوره مردم به او رأی 
دادند و اکنون دوره اش تمام شده است؛ اما 
عباسی درصدد اســت مستقالً و جدای از 
همکاران قبلی خــود در دولت نهم و دهم 
برای ریاســت مجلس نامزد شــود. گرچه 
برخی از آنان همچون ســید شمس الدین 
حسینی، وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم نیز 
به صراحت اعالم کرده برای ریاست مجلس 

نامزد خواهد شد.

همچنین علی نیکزاد که دوره ای به عنوان 
وزیــر راه و شهرســازی دولت احمدی نژاد 
مشغول به کار بود و از همان جا هم در بین 
عموم مردم شــناخته شد، نسبت به سایر 
رقبا، فردی بدون حاشــیه و جنجال بوده 
و بسیاری بر این باورند که وی تالش های 
چراغ خامــوش و بی ســروصدایی را برای 
کســب نظر موافق همکاران ســابق خود 
در دولــت احمدی نــژاد و هم گروهی های 
فعلی اش در مجلس انجام می دهد تا بتواند از 
بین دیگر گزینه های مطرح احمدی نژادی ها 
قد علم کند و شانس خود را نسبت به آنان 
و دیگر رقبا همچون قالیباف و میرسلیم باال 
ببرد؛ اما جدای از گزینه های مطرح شــده، 
عبدالرضا مصری، حمیدرضا حاجی بابایی و 
الیاس نادران نیز جزو گزینه هایی هستند که 
در تالش اند شانس خود را ابتدا برای ریاست 
مجلس و پس ازآن یکی از کرسی های هیئت 

رئیسه امتحان کنند.

راهدشوارتنهاچهرهشاخص»
اصالحطلبدربینرقیبان

اما مسعود پزشکیان تنها چهره اصالح طلب 
در بین گزینه های مطرح، راه ســختی در 
انتخابات خواهد داشت و گرچه او در دوره 
دهم مجلس توانســت عملکــرد و چهره 
خوبی را از خود در کســوت نایب رئیســی 
مجلس برجای بگذارد، اما به نظر می رسد 
در ایــن دوره و در رقابت با ســایر حریفان 
اصول گرایش راه ســختی در پیش خواهد 
داشت. گرچه با توجه به اقلیت اصالح طلبان 
در مجلس یازدهم و احتمال توافق لحظه 
آخری نمایندگان اصول گرا، شانس وی برای 
دستیابی به کرسی ریاست اندک باشد اما 
بااین حال، می توان وی را یکی از گزینه های 
با شــانس باال برای هیئت رئیســه مجلس 

دانست.
از سوی دیگر، گزینه کمتر محتمل دیگری 
نماینده مردم  همچون مجتبی ذوالنــور، 
قم در مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
دهــم نیز جزو افرادی اســت کــه زمزمه 
تالش و تمایــل وی بــرای کاندیداتوری 
ریاست به گوش می رسد. ذوالنور که جزو 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس دهم 
است، توانست در دوره دهم با موضع گیری 
و عملکــردش در پارلمان بیــن نیروهای 
اصول گرایی جایگاه مناسبی برای خود بیابد 
و ریاســتش بر کمیسیون امنیت ملی نیز 

مزید بر علت شد.

گزارش قدس از آخرین تالش های منتخبان مجلس یازدهم برای رسیدن به صندلی شماره یک

دوئلمدعیانبرایریاستبهارستان

ســخنان نابخردانه وزیر آموزش وپــرورش در برنامه »در انتهای الوند« آن هم س
در شــرایطی که معلمان دلســوز از همان ابتدای قرنطینه به صورت خودجوش 
سنگر تعلیم وتربیت را باوجود سختی های فراوان به زیبایی حفظ کرده، لحظه ای 
ازدغدغه آموزش غافل نبوده اند، حقیقتاً موجب رنجش شــدید فرهنگیان شده 

است.ما خواستار عذرخواهی وزیر هستیم. 09110006077
آیا دادن قســمت کوچکی از دارایی های خود مردم به مردم »هدیه« اســت؟! س

چرا با الفاظ بازی می کنید و بر ســر ملت منت می گذارید؟ چیزی شبیه کمک 
مسئوالن برای جهاز نوعروسان وامثال این کارها. 09150008863

»ادب مرد به ز دولت اوســت« سخنان نســنجیده وزیر آموزش و پرورش در س
برنامه در انتهای الوند صدا و سیما، باعث مکدر شدن خاطر همه معلمان دلسوز و 
زحمتکش شده است . دراین  شرایط بحرانی که همه همکاران گرانقدر با تمامی 
توان خود، خودرو معیوب آموزش و پرورش را به پیش می رانند ، ناسپاســی یک 
وزیر ، آن هم وزیری که متولی اصلی آموزش کشــور است ، نشان از بی درایتی 
و قدرنشناســی مجموعه دولت در قبال جهادگران عرصه تعلیم و تربیت اســت. 
بدین وســیله پیام اعتراض خودمان را نسبت به سخنان نسنجیده وزیر آموزش 
وپرورش اعالم می داریم وخواهان عذرخواهی رسمی ایشان دررسانه  ملی هستیم. 

09110001586
تلویزیون کاًل شده آگهی بازرگانی. این قدر با اعصاب و روان مردم بازی نکنید. س

وسط هر برنامه ای تبلیغات! بابا چه خبره! چقدر دیگه 09350008433
خجالت بکشــید! از حلقوم مردم می کشید بیرون، همه می دانند بانک سامان س

چک را برگشــت می زند، هزینه را می گیرد، وام عقب میفتد، دیرکرد می گیرند، 
لوازم خانگی را ســه برابر کردید، وام۲۴ درصد، می دهید به  مردم، ماشین را سه 

برابر کردید. 09100001306
کنکور بهتره با فاصله یک ماه برگزار گردد. کنکور دکترا ۹ خرداد. کنکور ارشد س

۶ تیر. کنکور سراسری ۳ مرداد. 09150003660

 ضرورت باال بردن هزینه آمریکا ©
در سوء استفاده از برجام

ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه واشــنگتن بر اســاس بند 1۰ قطعنامه 
۲۲۳1 کماکان عضو مشــارکت کننده در این قطعنامه به شــمار می رود، بهانه ای 
شده است که این کشور با وجود تحریم های گسترده علیه کشورمان، همچنان به 
دنبال تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران باشد که تا چند ماه دیگر طبق توافق 
برجام به پایان می رسد. به لحاظ حقوقی قطعاً ایران باید ادعای حقوقی در نهادهای 
بین المللی را مطرح کند و از حق خــودش دفاع کند. البته اقدام هایی هم صورت 
گرفته و توییتی که آقای ظریف نیز در همین رابطه نوشته، نشان دهنده این است 
چنین تالش هایی در حال انجام اســت. اما اینکه امیدوار باشیم ادله حقوقی ایران 
مانع از اقدام های آمریکا شود، خیلی دور از انتظار است، نه تنها ایران حتی ادله های 
حقوقی روسیه هم شاید نتواند مانع اقدام آمریکا شود. آنچه که امکان دارد آمریکا 
را متوقف کند این است که بازگرداندن تحریم ها که درحقیقت تیر خالص و مرگ 
حتمی برجام است، هزینه بسیار زیادی را متوجه آمریکایی ها بکند. این هزینه باال 
می تواند اقدام هایی باشــد که مقام های ایرانی هم تاکنون اشــارات بسیاری به آن 
داشــته اند؛ یعنی ایران پروتکل الحاقی را متوقف کند یا نظارت های بین المللی بر 
برنامه هسته ای خود را کنار بگذارد یا اینکه ممکن است ایران از پیمان ان پی تی 
خارج شــود. به گفته آقای عراقچی، ممکن است ایران در دکترین هسته ای خود 
تغییراتی بدهد و هر کدام از این موارد برای کســانی که در حوزه استراتژیک کار 
می کننــد، معنای خاص خودش را دارد و این افــراد به خوبی می دانند که خروج 
ایران از این معاهدات معادل چیســت. البته جمهوری اسالمی ایران بارها گفته به 
دنبال ساخت سالح های اتمی نیست، اما از منظر بخش عمده ای از جامعه جهانی، 
خروج از ان پی تی به معنای ســاخت بمب اتم است. بنابراین اینکه آقای عراقچی 
می گوید ما دکترین هسته ای خودمان را کنار می گذاریم و تغییر می دهیم، تلویحاً 
این پالس را به طرف مقابل می دهد که ایران ممکن است از ان پی تی خارج شود. 
بنابراین، این امر می تواند هشــداری برای آمریکایی ها باشد که آیا حاضرند چنین 
بهای سنگینی را بدهند یا اینکه در نهایت از موضع خودشان کوتاه می آیند. البته 
من با ویژگی هایی که در دولت ترامپ می بینم بعید می دانم که حتی این تهدیدها 
هــم موجب صرف نظر آمریکایی ها از پیگیری موضوع تمدید تحریم تســلیحاتی 

ایران شود. 

 شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشــور اعالم کرد: اقامه نماز جمعه در 1۸۰ 
پایگاه از این هفته آغاز خواهد شد. در ادامه همکاری و هماهنگی با ستاد ملی مقابله 
با کرونا، مراسم عبادیـ  سیاسی نماز جمعه تا اطالع ثانوی در مراکز استان ها اقامه 
نخواهد شد و در سایر شهرستان ها و مناطق، تابع تعیین و اعالم مصادیق جدید از 

مناطق سفید خواهد بود.

 اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از گیالن مشکل دارد، از نهادها و 
دستگاه های ناظر و اجرایی بر انتخابات خواست اقدام های الزم را در این باره انجام دهند.

 فرمانده انتظامی خوزستان گفت: یک شبکه تروریستی تجزیه طلب، در شهرستان 
شادگان خوزستان شناسایی و متالشی شــد. سردار حیدر عباس زاده در گفت  و گو 
با ایرنا بیان کرد: در نیمه دوم ســال ۹۸ اعضای یک شبکه تروریستی تجزیه طلب، 
اقدام هایی از جمله به شــهادت رساندن سرگرد عبدالحسین مجدم فرمانده بسیج 
دارخوین، مجروح کردن درجه دار نیروی انتظامی پاسگاه خنافره، تیراندازی به سمت 
مقرهای ســپاه، نیروی انتظامی، حوزه علمیه، سرقت های مسلحانه و ترسیم پرچم 

جعلی گروه های تجزیه طلب االحواز را در شهرستان شادگان انجام دادند.

امسال دیدار شاعران با رهبرانقالب برگزار نمی شود©
ایرنا: عباس محمدی، مدیرکل مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در خصوص 
دیدار شــاعران با رهبر انقالب گفت: امسال به دلیل شــیوع بیماری کرونا و با 
توجه به دستورعمل های کارگروه پیشگیری مبنی بر منع قانونی برای برگزاری 
تجمعات در کشــور، دیدار شاعران با مقام معظم رهبری همانند سایر دیدارهای 
ایشــان در ماه مبارک رمضان برگزار نخواهد شد. گفتنی است هرساله همزمان 
بــا میالد امام حســن مجتبی )ع( در چهاردهم ماه مبــارک رمضان تعدادی از 
شــاعران به دیدار مقام معظم رهبری می رفتند و در محضر ایشان به شعرخوانی 

می پرداختند.

فرمانده سرایا القدس: 

سردار سلیمانی خاری در چشم اشغالگران بود©
ایســنا: ابوعبداهلل، یکی از فرماندهان 
ســرایا القدس، شــاخه نظامی جنبش 
جهاد اســالمی فلســطین در گفت وگو 
با خبرگزاری یورونیــوز گفت: درحالی 
که شــاهد عادی ســازی واضح روابط 
کشورهای عربی با رژیم اسرائیل هستیم، 
چشم امید ما به روز جهانی قدس است؛ 
روز قدس روز مستضعفان در مقابله با مستکبران است و این روز تنها مختص فلسطینیان 
نیســت، بلکه روز تمام مستضعفان جهان برای دفاع از مقدسات امت اسالمی در خاک 
فلســطین است. ابو عبداهلل همچنین گفت: برادر شهید قاسم سلیمانی جایگاه خاصی 
در دل های ما به عنوان مجاهدان فلسطینی دارد؛ زیرا او حامی روحی و معنوی ما بود. 
وی تأکید کرد: سردار سلیمانی خاری در چشم اشغالگران در راه قدس و فلسطین بود 
و هســت و اگر به موشــک های موجود در غزه نگاه کنیم، آثاری از شهید سلیمانی در 
آن ها خواهیم دید. شــهید سلیمانی حتی یک روز هم از حمایت مجاهدان فلسطینی 

دریغ نکرد.

  چه کسانی از برادری تهران ©
و کابل هراسانند؟

چند ســالی اســت که اخبار مربوط به مهاجران 
افغانســتانی در ایران به طور خــاص مورد توجه 
گروهی از رسانه های فارسی زبان خارج کشور قرار 
گرفته اســت و آن ها از کوچک ترین اتفاقات این 
حوزه، خبرها و گزارش هایی مفصل تولید می کنند. 
باور کردنی نیست اما یکی دو سال قبل وقتی یک 
مدرسه در حومه شــهر یزد که هم دانش آموزان 
ایرانی و هم مهاجــران در آن تحصیل می کردند، 
برای چند روزی به ســبب تعمیر سقف کالس ها 
تعطیل شد، خبر آن به تیتر یک سایت بی بی سی 
فارســی بدل شده و این رســانه چندین گزارش 
در ایــن باره رفت. تمام این ها در حالی اســت که 
آن ها توجه چندانی به وضع فجیع مهاجران  این 
کشــور در دیگر ممالک ندارند. کمتر گزارشی از 
اوضاع آشفته مهاجران افغانستانی در پاکستان یا 
در کمپ های مرزی ترکیه و یونان به این رسانه ها 
راه می یابد. از وضعیت آن ها در کشورهای همسایه 
شمالی، یعنی ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان 
که هرگز حرفی زده نمی شــود. سؤال اینجاست 
که چنین موضوعی چرا باید برای رسانه ای چون 
العربیه یا ایران اینترنشنال، من و تو، صدای آمریکا 
و دیگر رسانه های مشابه، تا این درجه ضریب بگیرد 

و مهم باشد؟
تقریباً همزمان با انقالب اسالمی، اوضاع افغانستان 
نیز دستخوش تغییرات زیادی شد و جنگ داخلی 
تمام این کشور را در برگرفت. متعاقب آن میلیون ها 
مهاجــر ناچار به تــرک خانــه و زندگی خویش 
شــده و بخش عمده آن ها به دو کشور همسایه، 
یعنی ایران و پاکســتان کوچ کردند. ایران در آن 
ســال ها خود به شدت درگیر مسائل داخلی ناشی 
از کشمکش های سال های اول بعد از انقالب بود. 
کمی بعد جنگ تحمیلی نیز آغاز شد و ما بیشتر 
دچار سختی و مشکالت در اداره کشور شدیم. تمام 
این ها سبب شد در آن ایام قوانینی برای مهاجران 
مــورد توجــه قانون گذاران قرار گیــرد که جنبه 
تشویقی نداشته باشد. با این همه ایران اسالمی به 
سبب همراهی با مبارزان و مجاهدان افغانستانی 
مغضوب ابرقدرتی دیگر شد؛ اتحاد جماهیر شوروی!

در جنــگ با صدام، تمام کشــورهای عربی به جز 
سوریه، پشت ســر رژیم بعثی بوده و آن را تأمین 
مالی می کردند. آمریکا و متحدان اروپایی اش نیز 
با سیاســت حمایت از متحــدان خود در منطقه 
پیشــرفته ترین ســالح ها را به بغداد می دادند، از 
بمب افکن های آخرین مدل تا بمب های شیمیایی 
و حتی کمک مستقیم. هیچ کشوری به ما سالح 
نمی فروخت. تنها امید تهران می توانست ابرقدرت 
رقیب کاخ سفید، یعنی مسکو باشد. اما شرط آن ها 
این بود که تهران از حمایت مجاهدان افغانستانی 
دســت بردارد و امام)ره( در اوج فشارهای جنگ 
تحمیلی، محاصره و تحریم، این شرط را نپذیرفت، 

تا حدی که روس ها نیز حامی صدام شدند!
این عقبه را شــرح دادم تا بگویم هر چند برخی 
قوانین با کج ســلیقگی وضع شدند، اما علت آن 
چه بود و اینکه ما تاوان ســنگینی برای حمایت 
از افغانســتان پرداختیم. پس از جنگ به سرعت 
باید این قوانین ترمیم می شــد، اما با تأسف نشد. 
در آن روزها هیچ رسانه ای از این مهاجران خبری 
نمی گرفت، بلکه گروهــی از صاحب قلمان ایرانی 
و از جمله نگارنده همین ســطور بسیار نوشتند و 
هشدار دادند که باید این بازی دو سر باخت تمام 
شــده و قوانین تغییر کنند. کم کم این اتفاق رخ 
داد تا جایی که صدها هزار نفر دانش آموزان مهاجر، 
حتی آن ها که غیرقانونی ساکن ایران شده بودند، 
به کالس های درس راه یافتند. آن هم در شرایطی 
که ما خود در بخش آموزش و پرورش کمبودهای 
فراوان و مدارس کپری بســیار داشتیم. باری در 
اوج تحریم ها ما همچنان میزبان حدود ۳ میلیون 
مهاجر بوده و هستیم. بی گمان در این میان ایرادها 
کم نبوده که برخی را متذکر شــدم، اما خبرهای 
خوب و نقاط عطف هم داشته ایم و باید سعی کنیم 

همچنان اوضاع رو به بهبودی باشد.
از دوره ای که جنگ رسانه ای در جبهه های مختلف 
بــا ایران باال گرفــت، ناگهان موضــوع مهاجران 
افغانستانی در ایران برای گروه زیادی از رسانه های 
مخالف تهران اهمیت عدیده ای یافت. از سایت ها 
و رســانه های جعلی مســتقر در آلبانی گرفته تا 
رسانه های عربی و غربی و حتی صهیونیستی. خط 

خبری آن ها هم بسیار ساده بود.
کوچک ترین خبر منفی در این حوزه را به شــدت 
درشت کرده و هم مردم افغانستان و هم مهاجران 
را علیه تهران تحریک می کردند. در این میان آن ها 
حتی از بین برخی نخبگان دو طرف یارگیری کردند 
تا در این کوره بدمند. امید آن بود که روشنفکران 
مهاجر متوجه این بازی شــده و به ابزاری در این 
بازی آشکار بدل نشوند؛ چرا که هیچ کدام از طرفین 

با شدت گرفتن اختالف ها سودی نمی برد.
در بسیاری موارد تیر این سیاست بازان به سنگ 
خورد و دو ملت دریافتنــد که در همه حال باید 
حامی هم باشند. اما در فضای مجازی همچنان کم 
نیستند کانال ها و گروه ها و سایت ها و منابعی که 
تعمداً برای ایجاد دشمنی میان این دو ملت خود 
را بــه هر دری می زنند. خبر جعل می کنند. دروغ 
می گویند. اخبار مثبت را به هیچ عنوان نمی بینند 
و کامالً هویداست هدف آن ها به هیچ وجه کمک 
به جامعه افغانستانی نیست، بلکه هجوم و انتقام از 
جمهوری اسالمی ایران است. این همه را گفتم تا 
باز تأکید کنم نخبگان دو کشــور باید آبی بر این 
آتش باشند و نه هیزمی بر آن، آن ها باید اهداف این 
رسانه ها را برای مخاطبان خود روشن کنند و از ایفای 
نقش در این سناریویی که دیگران برای دو ملت و 
ایجاد شکاف میان آن ها نگاشته اند، پرهیز کنند.

صدای مردم   

بدون تیتر

خبر

شماره پیامک: 30004567

علیرضا زاکانی با 
پیام توییتری که 
روز دوشنبه در 
صفحه شخصی 
خود منتشر 
کرد به عنوان 
نخستین انصراف 
دهنده از بین 
گزینه های مطرح 
از کاندیداتوری اش 
انصراف داد

بــــــــرش

یادداشت

 امیر علی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا

ژاپن  نخست وزیر  با  گفت وگو  در  روحانی  سیاست حسن   
در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر آمادگی برای کمک به 
ایران در مقابله با کرونا گفت: اگر آمریکایی ها صادق هستند، 
تنها راه این است که به تحریم های غیرقانونی ایران پایان دهند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
با  تلفنی  گفت و گویی  در  ژاپن  نخست وزیر  و  روحانی  حسن 
اشاره به ضرورت همکاری همه کشورهای جهان برای مقابله با 
ویروس کرونا، بر ضرورت همکاری های دو کشور در این زمینه 
و همچنین انتقال و اشتراک تجربیات به یکدیگر تأکید کردند. 
رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن همچنین با اشاره به 
ضرورت برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان، ادامه 
رایزنی ها و تالش ها در این زمینه را خواستار شده و تأکید کردند: 
در شرایط فعلی که ویروس کرونا همه جهان را درگیر کرده 
است، باید از تنش ها در همه جهان کاسته شده و روابط کشورها 
بر مبنای روابط بشر دوستانه باشد. حسن روحانی در این تماس 
تلفنی با قدردانی از دولت ژاپن به خاطر کمک دوستانه اش به 
ایران در مقابله با ویروس کرونا، گفت: متأسفانه در  شرایط 
سخت مبارزه با کرونا و همچنین تبعات بسیار سخت اقتصادی 
آن، تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران تشدید شده 
است. وی با بیان اینکه برای نجات از این ویروس عالم گیر راهی 
جز همکاری همه کشورها  وجود ندارد، اظهار داشت: با تشدید 
تحریم های ظالمانه و ضد بشری آمریکا علیه ایران امروز حتی 

در زمینه تجهیزات پزشکی و تأمین موادغذایی نیز با مشکالت 
زیادی مواجه هستیم. رئیس جمهور با بیان اینکه در این شرایط 
سخت، همکاری های دو دولت ایران و ژاپن در خاطره تاریخی 
ملت های ما باقی خواهد ماند، افزود: ما همواره به رایزنی ها و 
گفت و گوهای مشترک دو کشور راجع به مسائل مورد عالقه 

ارج می گذاریم.

هموارهآغازتنشهادرمنطقهازطرفآمریکابودهاست»
روحانی با تأکید بر ضرورت تداوم تالش ها برای کاهش تنش 
در منطقه و جهان افزود: متأســف هستیم که در هفته های 
اخیر شــاهد ایجاد تنش از ســوی آمریکا در عراق و منطقه 
خلیج فارس بوده ایم و این درحالی اســت کــه همواره آغاز 

تنش ها در منطقه از طرف آمریکا بوده است. رئیس جمهور 
در واکنش به ادعــای آمریکایی ها مبنی بــر آمادگی برای 
کمــک به ایران در مقابله با ویــروس کرونا، تأکید کرد: اگر 
آمریکایی ها در این شرایط کرونا صادق هستند و می خواهند 
اقدامی انجــام دهند، تنها راه این اســت که به تحریم های 

غیرقانونی ایران پایان دهند.

نظر»آبه«دربارهافزایشتحریمهایآمریکادر»
شرایطشیوعویروسکرونا

نخست وزیر ژاپن نیز در این گفت و گوی تلفنی ضرورت همکاری 
و تالش همه کشورها برای عبور از مرحله سخت شیوع ویروس 
کرونا و بحران اقتصادی جهانی ناشــی از آن را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: اینکه در این شرایط همچنان شاهد ادامه تنش ها در 
منطقه خاورمیانه هستیم، نگران کننده است و برقراری صلح و 
ثبات را در این منطقه ضروری می دانیم. آبه  شینزو از ایران به 
عنوان یک کشور مهم و تأثیرگذار که نقش مهمی در برقراری 
صلح و آرامش در منطقه ایفا می کند، نام برد و افزود: توکیو به 
تالش ها و همکاری خود با تهــران در این زمینه ادامه خواهد 
داد.  نخســت وزیر ژاپن افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران 
در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا را نادرست خواند و افزود: 
در این شرایط اقدام های انسان دوستانه باید در دستور کار همه 

کشورها باشد.

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

خبر

گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن

آمریکا اگر در ادعای خود صادق است، به تحریم های ایران پایان دهد

annotation@qudsonline.ir

زیر آسمان کابل

  محمدحسین جعفریان
 کارشناس ارشد مسائل افغانستان

 چهارشنبه ۱7 اردیبهشت ۱۳99  ۱۲ رمضان ۱۴۴۱ 6 می ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲۳9 

 اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه  در نشست خبری با 
اشــاره به دیدار جمعی از کارگــران، تولیدکنندگان و 
معلمان با رئیس قوه قضائیه برای طرح مشکالت و مطالباتشان در 
هفته گذشته گفت: بعد از دیدارها رئیس قوه قضائیه چهار جلسه 
کاری و یــک روز تمام را به دیدار با مدیــران و هیئت مدیره دو 
مجموعه تولیدی که هر کدام ۲۰ هزار کارگر دارند، اختصاص داد 
و برای حل مشکالت آن ها دستوراتی صادرشد. وی افزود: دو جلسه 
نیز مختص مســائل هپکو و هفت تپه برگزار شد. برای هپکو هم 
مدیران استان بودند هم مدیران کارخانه و معاون وزیر و نمایندگان 
کارگران حضور یافتند و در این جلسه یک بسته مشکل گشا تهیه 
و به دولت ارائه شد که مورد استقبال همه قرار گرفت. در جلسه ای 
که با تعدادی از کارگران هفت تپه با حضور دادســتان خوزستان 
برگزار شد، برای حل مشکالت آن ها دستوراتی به دادستان مرکز 
اســتان داده شد.اســماعیلی در ادامه با تأکید بر مبارزه با مفاسد 

اقتصادی گفت: در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی پرونده 
۲1 نفــر از متهمــان اخالل در نظام ارزی که بــا خرید و فروش 
غیرمجاز در قالب چهارگروه و هریک بیش از 1۲میلیون دالر و در 
مجموع ۴۸ میلیون دالر ارز خرید و فروش شده، در حال رسیدگی 
است.سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور رأی محکومیت برای 
هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان 
که عموماً از مجموعه مدیریتی و هیئت مدیره این بانک هستند، 
خبر داد و گفت: ۳۸ جلد پرونده بوده و ۵۷۰ صفحه که رسیدگی 
به آن کار سنگینی محسوب می شد که تداوم دفاع از حقوق معلمان 
در این هفته معلم هدیه ای خواهد بود به این قشر زحمتکش. وی 
گفت: در این ارتباط محمد رضاخانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه 
به تحمل ۲۰سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شالق محرومیت دایم 
و پرداخت ۶۴۰هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال، یاســر 
ضیایی شیرکالهی قائم مقام وقت بانک سرمایه به تحمل 1۵سال 

حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شالق و محرومیت از خدمات و پرداخت 
وجوه حاصله، خیراهلل بیرانوند مدیرعامل وقت به تحمل 1۵ سال 
حبس و ۷۴ ضربه شالق  و محرومیت دایم از مشاغل دولتی، بهمن 
خادم عضو هیئت مدیره بانک به تحمل پنج سال حبس ۷۴ ضربه 
شــالق و پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت 
مدیره به تحمل پنج ســال حبس و ۷۴ ضربه شالق و محرومیت 
دایم، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر به تحمل پنج ســال حبس 
تعزیری ۷۴ ضربه شالق و محرومیت دایم، علیرضا حیدری پور به 
1۲سال حبس، محرومیت دایم و رد مال  ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریالی محکوم شدند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: کیفرخواست امامی 
صادر شــده و این فرد به زودی محاکمه می شود و پرونده ۲۰ نفر 
دیگر به دادگاه کیفری ۲ ارســال شده است. وی گفت: 11نفر از 
متهمان حوزه قاچاق ارز و فراورده های نفتی هم از ســوی شعبه 

رسیدگی کننده به صورت گسترده محکوم شدند.

محکومیت هفت مدیر بانک سرمایه، هدیه دستگاه قضا به معلمان
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

گزارش
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پخش زنده برنامه »شب های رضوی« ویژه عتبه حسینی  آستان: ویژه برنامه »شب های رضوی« ویژه آستان قدس حسینی از حرم مطهر رضوی به صورت زنده)LIVE( در بستر فضای مجازی پخش 
می شود. پخش این ویژه برنامه از 16 اردیبهشت ماه ساعت 20 به وقت کربالی معلی و ساعت 21/30 به وقت تهران به صورت زنده از صفحات فیس بوک، یوتیوب و اینستاگرام آستان قدس حسینی با اجرای 
مجری برجسته کشور عراق »عدنان البوشهری« آغاز شد. در این ویژه برنامه »سید کریم الموسوی« مبتهل بین المللی ایران به زمزمه دعا و مناجات خوانی می پردازد و سپس »صالح الحدادی« نوحه خوانی خواهد کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r اجرای سه برنامه ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم رضوی©
آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی گفت: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان هر روز ســه برنامه ترتیل خوانی 
در حرم مطهر رضــوی برگزار و از طریق 
رسانه ملی و درگاه اینترنتی رضوی تی وی 

پخش می شود.
حجت االســالم والمســلمین حســین 

شــریعتی نژاد اظهار کرد: مراســم ترتیل خوانی قرآن کریم طبق ســنت سال های 
گذشته، در ماه مبارک رمضان امسال نیز در سه نوبت از حرم مطهر رضوی و از طریق 

شبکه های مختلف پخش می شود.
وی با اشاره به اینکه جلسات ترتیل خوانی حرم مطهر رضوی با حضور قاریان و حافظان 
برجسته و بین المللی قرآن کریم برگزار می شود، عنوان کرد: ترتیل خوانی قرآن کریم 
در نوبت صبح نیم ساعت بعد از اذان صبح به افق مشهد و بالفاصله بعد از اذان صبح 

تهران به صورت زنده از شبکه یک و سیمای خراسان رضوی بر روی آنتن می رود.
شریعتی نژاد ادامه داد: دومین نوبت ترتیل خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان 
قبل از اذان ظهر و حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۱ از شبکه قرآن روزه داران عالقه مند را در 

سراسر کشور به فیض می رساند.
وی گفت: ترتیل خوانی نوبت عصر حرم مطهر رضوی نیز در ایوان مقصوره مســجد 
جامع گوهرشاد ســاعت ۱6 تا ۱7:3۰ برگزار می شود و از شبکه های افق و خراسان 

رضوی به صورت زنده بر روی آنتن می رود.
وی خاطرنشان کرد: هر روز ساعت ۱7 نیز یک برنامه قرآن به صورت تحدیر)تندخوانی( 

و ضبطی به صورت زنده )LIVE( از صفحه RAZAVI_AQR_IR@ پخش می شود.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس اجرا می شود 

پویش»کتاب خوانی خانوادگی« ویژه زوج های جوان©
آستان: پویش کتاب خوانی خانوادگی ویژه زوج های جوان به همت مرکز امور بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضوی و با محوریت طرح ملی»زندگی به ســبک رضوی« 

برگزار می شود.
به گزارش آســتان نیوز، این پویش با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه در 
بین اعضای خانواده برنامه ریزی شده است و زوج های جوان  برای شرکت در پویش 
کتاب خوانی خانوادگی با عنوان #بهارخوان، می توانند تصاویر و یا فیلم های مرتبط با 
فعالیت های خود را با موضوع پویش در فضای مجازی با هشتگ بهارخوان منتشر و یا 
تصاویر و توضیحات خود را به نشانی ravaq_razavi@ به تمامی شبکه های اجتماعی 

ارسال کنند.
معرفی کتاب، تهیه کتاب، خوانش کتاب و خالصه برداری از کتاب، محورهای اصلی 
این پویش اســت و زوج های جوان می توانند با بهره گیری از این روزها که به دلیل 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا بیشتر وقتشان را در خانه می گذرانند با همراهی 
اعضای مختلف خانواده با کتاب های جذاب و مفید آشــنا شوند و با مطالعه مطالب 

مختلف از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.
یادآوری می شود؛ طرح زندگی به سبک رضوی در راستای افزایش صیانت و اعتالی 
کارکرد خانواده و با بهره گیری از ظرفیت های آستان قدس رضوی و مجموعه نهادها و 
تشکل های مردمی برای زوج های جوان طراحی شده است و به همت مرکز امور بانوان 

و خانواده آستان قدس رضوی اجرا می شود.

کاشانی   مروج  حسین  قدس/محمد   
رئیــس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی 
گفت: در شــرایط فعلی کــه اماکن متبرکه 
و مذهبی به علت رعایت دســتورعمل های 
بهداشــتی برای جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا بر روی زائران بســته اســت، این اداره 
تالش نموده تا با اســتفاده از بســتر فضای 
مجــازی با ارائــه ویژه برنامه هــای متنوع، 
همچنان در عرصه آموزش قرآن، حضور فعال 

داشته باشد.
حجت االسالم مهدی شجاع تأکید کرد: چراغ 
دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی همچنان 

روشن است. 
وی افــزود: عالقه مندان و به خصوص والدین 
نوجوانان روزه اولــی می توانند با مراجعه به 
در   @mehmanemehrabantarin آی دی 
پیام رسان گپ و ایتا و اینستاگرام آثار خود 
را تا نیمه ماه مبارک رمضان مطابق با سالروز 
والدت با سعادت کریم اهل بیت)ع( حضرت 
امام حسن مجتبی ارسال نموده و در مسابقه 
بزرگ میهمان مهربان ترین شرکت نمایند. 
مطابق این طرح به برگزیدگان، پس از پایان 
ماه مبارک رمضان، جوایز متبرکی از بارگاه 

مطهر امام هشتم)ع( اهدا می شود.
نوجوانان  افــزود:  حجت االســالم شــجاع 
و خانواده هــای آنــان بــرای بهره مندی از 
طرح هــا و برنامه هــای اداره علــوم قرآنی 
حــرم مطهر رضوی کــه در باال بــه آن ها 
اشاره شــد، می توانند به نشانی های مربوط 
 در پیام رســان اینســتاگرام، ایتــا و گــپ  

مراجعه نمایند.

حفظ خالق با هنر نمایش عروسکی»
حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع در 
ادامه به معرفی برنامه های این اداره پرداخت 
و گفت : یکــی از ویژه برنامه های مخصوص 
کــودکان و نوجوانان مربوط به حفظ خالق 
سوره های جزء سی ام قرآن کریم با استفاده 

از هنر نمایش عروسکی و بازی است.
این مقام مســئول ادامه داد: نکته قابل تأمل 
در این روش این است که این اداره عالوه بر 
اجرای این برنامه و پخش در فضای مجازی، با 
بارگذاری فایل های آموزشی برای بهره مندی 
خانواده ها از روش های اجرایی طرح، والدین 
این کودکان و نوجوانان را گام به گام نسبت 
به فراگیری این طرح و اجرا در منزل آموزش 
می دهد. رئیس این اداره گفت: این طرح که 
از اواخر ماه شــعبان المعظم مراحل ضبط 
ویدئویی آن در محل کارگاه کودک و نوجوانان 
دارالقرآن کریم حرم مطهر امام رضا)ع( آغاز 
شد، بعد از آماده شدن ویدئوهای ضبط شده 
ویژه پخش در بســتر فضای مجــازی، این 
ویدئوها به مرور در کانال های پیام رسان های 
ایتا، گپ، اینســتاگرام بارگذاری گردید. وی 
متذکر شــد: ضبط ویدئویی برنامه های این 

طــرح با هماهنگی به عمل آمده با مدیریت 
فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی تا پایان ماه 

مبارک رمضان ادامه دارد.
حجت االسالم شجاع تصریح کرد: در تهیه 
فایل هــای ویدئویی و تصویــری این طرح، 
2۰ نفــر از مربیــان و کارشناســان حوزه 
کــودک و نوجوان اداره علــوم قرآنی حرم 
مطهر روزانه بیش از هشــت ساعت با کار 
مــداوم همکاری می نماینــد.وی ادامه داد: 
 مراحل تهیــه متون این طرح )ســناریو(، 
عروسک گردانی، طراحی و ساخت بازی ها 
و... توســط کارشناســان حــوزه کودک و 

نوجوان این اداره انجام می شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: هدف از اجرای 
ایــن طرح اســتفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی، هنر و بازی و نمایش عروسکی برای 
آموزش کودکان و نوجوانان در شرایط فعلی 
که آموزش مســتقیم و حضــوری به دلیل 
شــرایط ویژه جلوگیری از انتشــار ویروس 

کرونا برای مخاطبان وجود ندارد، است.

طرحی برای آموزش روخوانی به »
نوجوانان

حجت االسالم شجاع همچنین از اجرای طرح 
آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان با 
استفاده از سرگرمی های مهیج برای تثبیت 

مباحث آموزشی در فضای مجازی خبر داد.
وی افزود: این طرح شامل ۱6 جلسه آموزش 
روخوانی به صورت آســان در ماه نزول قرآن 
بوده که پیوست آن سرگرمی های ویژه سنین 

نوجوانان )8 تا ۱6 ساله( است.
رئیس این اداره خاطرنشان کرد: این طرح با 
استفاده از بنر آموزشی حاوی مطالب مربوط 
به روخوانی قرآن شامل حروف الفبای قرآنی، 
صداها )حــرکات و عالمت ها( و... با طراحی 

زیباست.

آموزش تفکر ویژه کودکان و »
نوجوانان

حجت االسالم شجاع درباره طرح آموزش تفکر 
ویژه کــودکان و نوجوانان اظهار کرد: در این 
طرح که با استفاده از نظرات راهبردی سرکار 
خانم دکتر زهــرا امی دارای مدرک دکترای 
فلسفه تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی اجرا 
می شود، آموزش مهارت های تفکر صحیح و 
شیوه های آن به کودکان و نوجوانان به صورت 
خالق در فضای مجازی بارگذاری می شــود.

وی افزود: اهمیت این طرح در اهمیت نقش 
تفکر صحیح در رشد و بالندگی و شخصیت 
کــودکان و نوجوانان )شــخصیت فردی و 
اجتماعی( نهفته شــده است. از ویژگی های 
بارز این طرح فعالیت های فراشناختی بوده که 
توسط تعامل با مخاطبان در فضای مجازی 
انجام می شــود. وی خاطرنشان کرد: در این 
طرح با اســتفاده از میکس صوت و تصویر و 
موشن گرافیک با استیکرهای ذهنی و تفکری 
محدوده ســنی نوجوانان به صورت خالق با 
طراحی پرسش های فراشناختی، سعی شده 
اســت نوجوانان به تقویت مهارت های تفکر 
بپردازند. حجت االسالم شــجاع اظهار کرد: 
مثــالً در این زمینه پس از آموزش تصویری 
برای نوجوانان پرسش هایی مانند چرا والدین 
خود را دوست دارید؟ و یا شمارش نعمت های 
خداوند و... مطرح می شــود و سپس گروهی 
از نوجوانــان در کلیپ تهیه شــده به ارائه 
پاســخ های خود می پردازند و در نهایت به 
مهارت تفکر دست می یابند. وی تصریح کرد: 
در این طرح در نهایت نوجوانان به سمت تفکر 

در آیات قرآن کریم سوق داده می شوند.
حجت االسالم شجاع یادآور شد: در این طرح 
تاکنون پنج برنامه آموزشی از 5 تا ۱۰ دقیقه 
تولید و آماده بهره مندی با بارگذاری در فضای 

مجازی شده است.

نمایش سایه و نمایش عروسکی در ماه »
مبارک رمضان

این مقــام مســئول در بخش دیگــری از 
سخنانش به اجرای طرح نمایش سایه با »تم« 
مشکی و رنگی با موضوع شناخت سیره اهل 
بیت)ع( به ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی بن 

ابیطالب)ع(، امام حسن مجتبی و 
امام رضا)ع( اشاره کرد.

افــزود:  اداره  ایــن  رئیــس 
داستان  شخصیت  استیکرهای 
با اســتفاده از طلق های مشکی 
برای »تم« نمایش سایه مشکی 
و طلق های رنگی متناســب با 
نمایش ســایه رنگی طراحی و 
ساخته شده که موجب جذب 

بیشتر مخاطبان می شود.
وی در مورد نمایش عروسکی 
مرتبــط بــا موضوعــات ماه 
مبارک رمضان هم اظهار کرد: 
شــخصیت های راوی داستان 
کودکان و نوجوانانی هستند که 
در تعامل با مخاطب به اهداف 
آموزش قصه مانند: روزه داری، 
نماز، شــب های قــدر، تالوت 

قرآن و... می پردازند.
یادآور  شــجاع  حجت االسالم 
شد: البته آموزش آداب زیارت 

از راه دور در شــرایط کرونایی کشــور برای 
کودکان و نوجوانان توسط همین عروسک ها 
از دیگر اهداف اجرای این برنامه است. رئیس 
ایــن اداره درباره اجرای طرح بزرگ میهمان 
مهربان ترین هم گفــت: این طرح ویژه روزه 
اولی ها )دختر و پسر( بوده و با هدف آموزش 
تفکر به نوجوانان همراه با برنامه های جذاب 
مانند: مسابقه، دلنوشته، بیان خاطره، عکس 

و... برگزار می شود.

اداره علوم 
قرآنی حرم 

مطهر رضوی 
تالش نموده تا با 
استفاده از بستر 

فضای مجازی 
همچنان در 

عرصه آموزش 
قرآن، حضور 

فعال داشته باشد

بـــــــرش

رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی از ادامه فعالیت های آموزشی این اداره در فضای مجازی خبر داد 
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 راه اندازی پویش ملی ©
»با قرآن در خانه بمانیم«

آستان: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، 
پویش سراســری »با قرآن در خانه بمانیم« 
به همت مؤسســه رســانه های نوین آستان 
قدس رضوی و با همکاری مرکز قرآن کریم 

راه اندازی شد.
در این پویش مردم به ماندن در خانه و قرائت 
قرآن دعوت می شــوند و مخاطبان از طریق 
ارســال پیام های تصویری و نشر در فضای 
مجازی در راســتای ارتقای روحیه و افزایش 
امید اجتماعی و قطع زنجیره انتقال ویروس 

همکاری می کنند.
این پویش با محوریت تفسیر حجت االسالم 
والمســلمین قرائتی در مورد سوره مبارکه 
شــعرا، روزانه مطالبی از مفاهیم این ســوره 
مبارکه را در فضای مجازی پخش و در انتهای 
هفته مسابقه ای از مفاهیم مطرح شده برگزار 

می کند.
»بــا قــرآن در خانه بمانیــم« در دو بخش 
کودکان و بزرگساالن اجرا می شود که در آن 
قرار است سوره مبارکه شعرا 88 هزار مرتبه 

ختم شود.
طبق پیش بینی های انجام شــده به 8888 
شرکت کننده در این مسابقه هدایای نقدی 

و فرهنگی اهدا خواهد شد.
گفتنی اســت؛ عالقه مندان می توانند برای 
اطالعات بیشــتر بــه پایگاه اطالع رســانی 
 شــبکه قرآن و معارف ســیما بــه آدرس

 www.qurantv.ir  و صفحه مجازی شبکه به 
آدرس qtv_irib@ و همچنین صفحه مجازی 
 مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی به آدرس 

quran_aqr@ مراجعه کنند.

تولید و توزیع 225 هزار ©
ماسک در زنجان

آستان: از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در 
کشــور 225 هزار ماسک توسط خادمیاران 

رضوی زنجان تولید و توزیع شد.
جعفری، سرپرست کانون خادمیاران مساجد 
زنجــان در این رابطه گفت: بــا هدف ایجاد 
آرامش در جامعه، کمک به خانواده های تحت 
پوشش آستان قدس رضوی و پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا، خادمیاران کانون های 
مسجد امام جعفر صادق)ع( انصاریه، حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( بهارستان و امام حسین)ع( 
گلشهر وابسته به آستان قدس رضوی با حفظ 
موازین بهداشتی اقدام به تولید ماسک کردند.

وی اظهــار کــرد: در این طــرح ۱۰۰ نفر 
از خادمیــاران بانــو و آقا طــی تالش های 
شبانه روزی همکاری کرده اند که در صورت 
تأمین مواد اولیه فرایند تولید ماســک ادامه 

خواهد داشت.
جعفری خاطرنشان کرد: تاکنون 225 هزار 
ماسک تولید شــده که بین اقشار نیازمند و 
کم در آمد و همچنین بیمارســتان ها توزیع 

شده است.

فعاالن قرآنی بم تجلیل شدند©
آســتان: همزمان با ماه مبــارک رمضان 
خادمیاران رضوی شهرستان بم از ۱7۰ نفر از 

حافظان و فعاالن قرآنی تجلیل کردند.
محمود مهدوی، مســئول کانــون مرکزی 
خادمیــاران رضوی عنوان کــرد: با توجه به 
شرایط کنونی و قرنطینه شدن شهرها در پی 
شیوع ویروس کرونا و همزمان شدن این ایام 
با ماه مبارک رمضان، قطعاً محدودیت های به 
وجود آمده در عرصه اجتماعی، فعاالن قرآنی 
همانند سال های گذشته نمی توانند محافل 

قرآنی را برگزار کنند.
وی تصریــح کرد: در راســتای مطالبه رهبر 
معظم انقالب مبنی بــر تربیت ۱۰ میلیون 
حافظ قــرآن کریم، با همکاری مســئوالن 
فرهنگی شهرستان از ۱7۰نفر از حافظان و 
فعاالن قرآنی مؤسسه دارالحافظین قدردانی 

شد.
خادمیاران رضوی با حضور در خانه حافظان 
و فعــاالن قرآنی، یک جلد کالم اهلل مجید و 

هدایای نقدی به آن ها اهدا کردند.

تولید 2۰ هزار ماسک به ©
همت خادمیاران تهرانی

آستان: خادمیاران آستان قدس رضوی در 
منطقه ۴ تهران، 2۰ هزار ماسک در منازل و 

کارگاه ها تولید کردند.
زهــره کفایتی؛ مســئول گــروه دوزندگان 
خادمیاران که ایــن روزها با اقدامی جهادی 
اقــدام به تولید و توزیع ماســک در مناطق 
محــروم کرده انــد در این ارتبــاط گفت: با 
هدف حمایت از اقشــار ضعیــف جامعه و با 
تفکر جهادی و عمل به فرمایش مقام معظم 
رهبری، در اقدامــی نیکو جمعی از خادمان 
منطقه ۴ تهران 2۰ هزار ماسک تولید  کردند.

وی افزود: برای تولید این ماسک ها جمعی از 
خیران بــه کمک آمدند و با اهدای پارچه به 
آستان قدس رضوی در این امر خیرخواهانه 

ما را یاری کردند.
مسئول گروه دوزندگان خادمان رضوی اظهار 
کرد: تاکنون 7 هزار و 6۰۰ ماسک در مناطق 
محروم پاکدشت، احمدآباد مستوفی، مرتضی 
گرد، کهریزک توزیع و بیش از یک هزار ماسک 

بین محرومان منطقه ۴ توزیع شده است.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید

 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399  12 رمضان 1441 6 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9239 

در  کرونا  ویروس  با شیوع  همزمان   آستان  
کشور، اگرچه ممنوعیت تردد زائران و مجاوران 
امر  این  اما  شد،  ایجاد  رضوی  مطهر  حرم  در 
شرایطی را فراهم آورد تا این تهدید و سایه شوم 

به فرصت و نقاط قوتی تبدیل شود.
شــاید این تصور ایجاد شــده باشــد که حرم 
مطهر رضوی پس از ابالغ ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا کشور مبنی بر ممنوعیت تردد زائران، به 
حالت خاموشی فرورفته باشد، اما به واقع این امر 
فرصت مغتنمی برای احیا، بازسازی و تعمیرات 
مورد نیاز صحن و ســرای حضرت رضا)ع( برای 
استقبال از زائران و ارائه خدمات با کیفیت بیشتر 
به مشتاقان امام هشتم)ع( ایجاد کرد؛ اقدام هایی 
که به همت سازمان عمران و توسعه حریم حرم 
حضرت رضا)ع( در حال انجام است و پیش از این 
به واسطه حضور دائمی و بدون وقفه زائران امکان 

انجام آن به آسانی میسر نبوده است.

تشکیل کارگروه تخصصی بازسازی»
از بیست و هفتم اســفند ماه سال گذشته که 
شــرایط خاصی در حرم مطهر رضوی مبنی بر 
بسته شــدن در ها اعمال شد، سازمان عمران و 
توســعه حریم حرم حضرت رضا)ع( به منظور 
بازسازی و مرمت بخش های گوناگون حرم مطهر، 
پیش بینی های الزم را در سه روز پایان سال انجام 
داد و بــا توجه به اینکه مجموعه ای از تعمیرات 
در حرم مطهر از قبل برنامه ریزی شــده بود، از 
پنجم فروردین ماه در دســتور کار این سازمان 
قرار گرفت که این اقدام ها در قالب فعالیت های 
تأسیســاتی، ســاختمانی و هنری در مجموعه 

اماکن متبرکه رضوی در حال انجام است.
محمد کاظم مالزم الحسینی؛ مدیرعامل سازمان 
عمران و توســعه حریم حرم در این باره گفت: 
همزمان با اتخاذ تصمیم ممنوعیت موقت حضور 
زائران در اماکــن متبرکه، گروهی در مجموعه 
مستقر شدند تا آسیب ها، اصالحات و تعمیرات 
را در لحظه شناســایی کنند و با توجه به اینکه 
تاریخی برای رفــع محدودیت های حرم مطهر 
رضوی به شــکل رسمی اعالم نشده، حجم کار 

قابل مالحظه ای در دستور کار قرار گرفت. 

بازپیرایی با رعایت پروتکل های بهداشتی»
یکــی از نکات مهم اجرای برنامه های مربوط به 
بازســازی و تعمیرات حرم رضوی از آغاز شیوع 
کرونا، رعایت موارد بهداشــتی بوده اســت. اما 
این ســؤال مطرح می شود که آیا می توان از این 
محدودیت ها با رعایت نکات بهداشتی استفاده 

 کرد؟
مالزم الحسینی با اشاره به مراعات پروتکل های 
بهداشــتی در تمامی پروژه هــای در حال اجرا 

گفت: تمامی این پروژه ها با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی صورت گرفته است که این امر اگرچه 
کار را سخت می کند، اما فرصت مغتنمی بدست 

آمده که باید به بهترین نحو از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: خوشــبختانه توانستیم در مدت 
کمتر از ۱۰ روز از آغاز محدودیت تردد در حرم 
مطهر رضوی، تمامی گروه های الزم را فعال کنیم 
تا حجم بزرگی از تغییرات و اقدام هایی که شاید 

در 3۰ سال گذشــته امکان اجرای آن به دلیل 
حضور زائران فراهم نشده بود، انجام شود.

اقدام های تأسیساتی در محدوده اطراف »
روضه منوره

با توجه به اینکه محدوده پیرامون روضه منوره 
و رواق های مرکزی حرم مطهر رضوی همیشه 
مملو از زائر است، این بخش در وهله نخست برای 
انجام اقدام های اساسی ساختمانی و تأسیساتی 

در دستور کار قرار گرفت.
اصالح صوت رواق های مرکزی به ویژه پیرامون 
روضه منوره از جمله مواردی به شمار می رود که 
در این مدت انجام شده است. همچنین می توان 
به انجام تست های شــبکه های برق، سرویس 
و نگهداری سیســتم های سرمایش و گرمایش، 
بازدیــد و اصالح تابلوهای برق، کابل کشــی و 

روشنایی در رواق های مرکزی حرم اشاره کرد.

 عالوه بــر ایــن، اقدام های تأسیســاتی نیز در 
رواق هایی همچون دارالسیاده، دارالذکر و... انجام 

شده است.

مرمت گنجینه های معماری و هنری حرم»
یکی از مأموریت های ســازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضرت رضــا)ع(، حفظ، نگهداری 
و مرمت گنجینه هــای معماری و هنری اماکن 
متبرکه است. بســیاری از این اقدام ها به دلیل 
تردد زائران قابل انجام نبــوده، اما پس از ایجاد 
محدودیت تردد در حرم، این شرایط زمینه انجام 
فعالیت های گســترده در زمینه مرمت حرم از 

لحاظ هنری و معماری را فراهم کرده است.
انجام آینه کاری و کاشی کاری ها و اصالح آن ها 
در رواق های مرکزی، دارالســیاده و دارالشرف، 
مرمت ایوان طالی صحن آزادی و صحن انقالب 
و همچنیــن مرمت، نظافت و شست و شــوی 
کاشــی های بدنه صحن های آزادی و انقالب، از 

جمله این اقدام ها به شمار می رود.
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم، 
مرمت درهای چوبــی، طال و نقره را یکی دیگر 
از فعالیت های صورت گرفته در بخش معماری و 
هنری دانست و گفت: بدین منظور مرمت، اصالح 
نقوش و هنرهای به کار رفته و رنگ آمیزی بیش 
از 9۰ لنگــه در چوبی و نیــز مرمت و پرداخت 
هشت در طال و دو در نقره در حرم مطهر رضوی 

انجام شده است.

اصالح سنگ فرش فضای مرکزی»
اصالح، ترمیم و بندکشی حدود 3هزار متر مربع 
سنگ فرش های آسیب دیده فضای مرکزی حرم 
مطهر رضوی در رواق ها و صحن، اقدام ارزشمند 
دیگری است که طی این مدت انجام شده است.

بحــران کرونا همچنین فرصتی را فراهم آورد تا 
فعالیت های مورد نیــاز دیگری نظیر پرداخت و 
ساب زدن ســنگ بدنه های صحن ها و رواق ها، 
رگالژ کردن درب هــای داخلی حرم، لکه گیری 
رنگ ها، ترمیم بخش های مختلف روضه منوره، 
عایق کاری و ایزوالســیون پشــت بــام، ترمیم 
شیشه های رواق مرکزی و صحن ها و... انجام شود.

فرصتی برای بازپیرایی حرم رضوی
نگاهی به اقدامات سازمان عمران وتوسعه حریم حرم از آغاز شیوع کرونا

گزارش خبری

در گفت و گو با مدیر عامل کشت وصنعت مزرعه نمونه مطرح شد

شهرک گلخانه ای؛ گامی علمی برای تحقق جهش تولید©
آستان/ هدی زاهدی: نرخ باالي رشد 
جمعیت از یک سو و کاهش منابع آب به 
دلیل توســعه روز افزون شهرها و مناطق 
صنعتی از ســوی دیگر، ضرورت استفاده 
بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش 

کرده است.
به طور کلی افزایــش تولید محصوالت 

کشاورزی به دو صورت میسر است؛  یکی از طریق افزایش سطح زیر کشت و دیگری 
افزایش عملکرد محصول در واحد سطح که روش نخست بنابر دالیل محدودیت منابع 
آبی و بروز خشکسالی های اخیر در کشور قابل اجرا نیست، بنابراین باید با استفاده از 
فناوری های جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام کرد. کشت و 
صنعت مزرعه نمونه یکی از زیرمجموعه های شرکت کشاورزی رضوی است که در این 
راستا و در سال جهش تولید، ساخت شهرک گلخانه ای ۱۰۰ هکتاری را در دستور کار 
خود قرار داده است. آغاز عملیات اجرایی این شهرک، فرصتی شد تا گفت و گویی با 

حسن جمشیدی؛ مدیر عامل کشت و صنعت مزرعه نمونه داشته باشیم.

پروژه شهرک گلخانه ای با چه رویکردی در دستور کار این مجموعه قرار   
گرفته است؟

در ایران باتوجه به شــرایط جوی کشور، کشت های گلخانه ای در افزایش محصول، 
صرفه جویی آب و حفاظت محصوالت در برابر شــرایط اقلیمی کشــور بسیار حائز 
اهمیت است. در واقع استفاده از سامانه نوین آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای برای 
کشورهایی نظیر ایران که با بحران آب مواجه هستند، یک انتخاب نیست، بلکه الزام 
است؛ بنابراین مزرعه نمونه تالش کرده تا بخشی از برنامه های خود را در این مسیر 

قرار دهد.
با ایجاد گلخانه، بهره برداری فشرده و استفاده از تکنیک های جدید، حتی کشاورزانی 
که اراضی کوچک و مقدار محدودی آب در اختیار دارند، قادر به کسب درآمد کافی 
خواهند بود؛ یعنی با افزایش عملکرد در واحد سطح، منافع مکفی عاید آن ها می شود. 
دوم اینکه زودرســی در بازار سبزی و صیفی، عامل مهمی در کسب درآمد است که 
پرورش دهنده با اســتفاده از تجهیزات گلخانه ای قادر خواهد شد حداقل یک ماه در 
بیشتر مناطق تولید زود رسی به وجود آورده و در پاره ای نواحی در هر زمان از سال که 
مایل باشد، محصوالت تولیدی را عرضه کند. امکان افزایش تولید در واحد سطح نیز 
یکی دیگر از عوامل مهمی به شمار می رود که ضرورت ساخت گلخانه را نشان می دهد. 
عالوه بر این، نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید 2۰ تن محصول در گلخانه نسبت به 

تولید در هوای آزاد به یک سوم کاهش می یابد.
در فضای گلخانه ای امکان افزایش کیفیت محصول تولیدی از طریق کنترل دقیق و 
بهتر آفات و بیماری ها با بهره گیری از روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف 
سموم فراهم است که این امر سبب افزایش کیفیت محصول، افزایش صادرات و حفظ 

محیط زیست می شود.
در گلخانه شاهد صرفه جویی در مصرف آب به دلیل استفاده از سیستم های آبیاری 
تحت فشــار هســتیم. در واقع هر هزار متر مربع گلخانه به اندازه یک هکتار زمین 
 کشــاورزی بازدهی دارد. ضمن اینکه اســتفاده از گلخانه می تواند کارآیی آب را تا 

۱۰ برابر افزایش دهد.

مزرعه نمونه در حال حاضر چند هکتار گلخانه دارد؟  
این کشــت و صنعت در حال حاضر 2/5 هکتار گلخانه دارد که به کشــت نشــای 

نرسرینگ انواع محصوالت صیفی اختصاص یافته است.

شهرک گلخانه ای مزرعه نمونه چند هکتار خواهد بود؟  
 شــهرک گلخانه ای مزرعه نمونه با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت 
۱۰۰ هکتار جانمایی شده است که پیش بینی می شود مجموع این شهرک طی سه 
سال به بهره برداری کامل برسد. در فاز نخست 2۰ هکتار گلخانه به بهره برداری می رسد 
و فازهای بعدی پروژه نیز با توجه به شــرایط و منابع موجود در ادامه به مرحله اجرا 

در خواهد آمد.
اعتبار کل پروژه، 7 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که از محل تسهیالت صندوق 

توسعه ملی و مشارکت با بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

تولیدات این شهرک به چه محصوالتی اختصاص داده خواهد شد؟  
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده، شهرک ۱۰۰ هکتاری کشت و صنعت مزرعه 
نمونه به تولید محصوالت ســبزی و صیفی و همچنیــن گل و گیاه اختصاص داده 

خواهد شد.
در بررســی های صورت گرفته در طرح توجیهی شــهرک، محصوالت تولیدی این 
مجتمع عالوه بر عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، صادر نیز خواهد شد؛ چرا که 

هدف اصلی احداث این شهرک گلخانه ای، صادرات محصوالت تولیدی است.

وی
ض

س ر
عک

ی /
هد

ش
د م

وا
دج

حم
: م

ها 
س 

عک



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

یکی از خصوصیات دنیای مدرن، غفلت از پرسش های وجودی است اندیشه: علیرضا شجاعی زند، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس به مهر گفت: یکی از خصوصیات عمومی دنیای فوق مدرن 
غربی غفلت از پرسش های وجودی است و از جمله غفلت از واقعیتی به اسم مرگ که در کنار زندگی است و بلکه در درون آن حضور دارد. توجه دارید که با هر نفسی که ممدِّ حیات است و مفرِح ذات، یک گام به مرگ 

نزدیک تر می شویم. این واقعیِت گریزناپذیر و بالشِک مرگ است که انسان مدرن به نوعی آن را نادیده گرفته و به فراموشی سپرده و یا سعی بلیغی دارد که آن را نادیده بینگارد.

تازه ترین اثر داوری اردکانی منتشر شد©
با  اردکانی  داوری  اثــر  تازه ترین  مهر: 
عنوان »درباره علوم انســانی« توســط 
و  فرهنگــی  مطالعــات  پژوهشــکده 
اجتماعی منتشر شد. این کتاب شماره 
۲۸ از مجموعه تأمــات صاحبنظران 
ایرانی در باب آموزش عالی است که به 
دبیری جبار رحمانی از سوی پژوهشکده 

در اختیار عاقه مندان قرار می گیرد.
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه گفت وگویی با مالک شجاعی جشوقانی است و 
در ۲0 فصل، دیدگاه های داوری اردکانی را درباره علوم انسانی و دانشگاه منعکس 
کرده اســت. فصول این کتاب عبارت اند از: »علم، قدرت و سیاست«، »سیاست، 
تاریخ و تفکر«، »علم و کشور« »وضع کنونی علم در کشور«، »خرد پیشرفت و 
توسعه«، »خرد سیاسی و تجربه توسعه نیافتگی«، »علم و توسعه نیافتگی«، »تأملی 
در سیاست علم و توسعه علمی«، »فلسفه علم باید به شرایط تاریخی و امکان های 
توســعه علم بپردازد«، »آزادی فهم و تحول در علوم انســانی«، »علوم انسانی و 

برنامه ریزی توسعه«، »تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن« و... .
ابتدای کتاب می خوانید: »علوم اجتماعی با توسعه مازمت دارد و از توسعه جدا 
نمی شود. توســعه هم بدون علوم اجتماعی امکان پذیر نیست. این نظر، نه دفاع 
از علوم اجتماعی اســت و نــه رد علوم اجتماعی. حاال چــرا می گویم »رد علوم 
اجتماعی«؟ چون معتقدم علوم اجتماعی در کشور ما ضعیف است و مسائل کشور 
ما را بیان نمی کند و به مسائل جامعه و آنچه در آن می گذرد، توجه ندارد. ما مشکل 
داریم ولی نمی توانیم مشکل را به مسئله تبدیل کنیم. این کار را چه کسی باید 

انجام دهد؟ این کار را باید دانشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی انجام دهند«.
داوری در جایی دیگر از کتاب درباره اینکه توســعه، مستلزم پرسش است، می گوید: 
»جهان توسعه نیافته باید مسئله و سؤال داشته باشد و می تواند با علوم اجتماعی در 
راه توسعه قرار گیرد. درست است که مهندسان، کارساز این جهان اند، ولی طراح این 
جهان نیستند. اگر علوم انسانی نداشته باشیم، جامعه توسعه پیدا نمی کند. ما از اول هم 
به علوم انسانی اجتماعی وقعی نمی نهادیم«. وی درباره چگونگی شکل گیری دانشگاه 
در ایران نیز می گوید: »توجه کنید که دانشــگاهِ ما برای این تأســیس شد که سایر 
کشورهای جهان دانشگاه دارند، پس ما هم دانشگاه می خواهیم. دانشگاهِ ما با انگیزه 
حیثیت تأسیس شد. ما توجه نکردیم که مثاً »هومبولت« درباره دانشگاه چه می گوید 
و دانشگاه برای چه به وجود آمده است؟ جندی شاپور و االزهِر مصر، دانشگاه به معنای 
مدرِن کلمه نبودند، بلکه مدرسه هایی بودند که بیشتر، علوم دینی را ترویج می کردند«. 
داوری در فصل »ماحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی« معتقد است: علوم انسانی 
و اجتماعی در کشور ما با اینکه در دهه های اخیر کم وبیش پیشرفت کرده، از جهاتی 
نیز با مشکاتی به خصوص در برنامه ریزی دروس و تعیین و تدوین کتاب درسی مواجه 
بوده است. روشن شدن این وضع، مسبوق به تحقیق در ماهیت علم جدید به طور کلی 

و به خصوص آشنایی با موقع و مقام علوم انسانی و اجتماعی در جهان کنونی است«.
در جایی دیگر از همین فصل آمده است: »علوم انسانی و اجتماعی در پی دیگر 
علوم، باید از وضعی که در آن اســت، خارج شــوند و در راه درک وضع موجود و 

شناخت موقع و شرایط کشور و آشنایی با مسائل و رفع مشکات قرار گیرند«.

 انتظار بازگشت بشر به دین با حوادث©
ظلم به هویت دین است

مهر: انجمن اندیشه و قلم در ادامه سلسله 
وبینارهای زنده اینستاگرامی با عنوان دین 
و جامعه امروز، میزبان دکتر حسن بلخاری، 
استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی بود. بلخاری در این برنامه 
اینســتاگرامی گفت: دوران پســاکرونا به 
تعبیر بسیاری متفکران، دوران بازبینی بشر 
در بســیاری از مســائل و از جمله ارزیابی دوباره از دین است؛ با این حال من چندان 
خوشبین نیستم که بشر از این واقعه درس بگیرد و آنچه آرزوی بحق متدینان است 
تحقق یابد. بعید می دانم انسان ، کرونا را یک بیدارباش برای بازبینی نسبت خود با دیگر 
انسان ها و با خدا بداند. استاد دانشگاه تهران ادامه داد: ما نباید منتظر باشیم بشر با یک 
حادثه هول انگیز به دین بازگردد؛ چراکه این نوع نگاه به دین با مبانی دینی ما مغایرت 
دارد. ســیما و حقیقت عرفانی دین از نگاه قرآن، بسیار باالتر از آن است که صرفاً آن 
را عاملی برای غلبه انسان بر ترس و تسکین قلوب بدانیم، چرا که این، تقلیل دین و 
ظلم به هویت و کارکرد آن است. بلخاری با طرح این پرسش که آیا مسیحیت و اسام، 
به عنوان دو دین با نفوس باال، عامل مؤثری در زندگی انسان امروز یا پساکرونا هستند 
یا خیر، اضافه کرد: مسیحیت با بیشترین جمعیت، یک نسبت قوی و پایدار با جهان 
امروز ندارد و در نظام زندگی فردی و اجتماعی انسان غربی حاضر نیست. اگر از عوامل 
تاریخی بگذریم، باید در این دو سه ماه، یک جریان قدرتمندی از مسیحیت می توانست 
به مردم ایتالیا کمکی کند؛ ایتالیایی که واتیکان را در قلب خود دارد، اما هیچ تبلوری از 

مسیحیت حداقل در تسکین آالم بشر دردکشیده از کرونا ندیدیم.
وی افزود: اسام قابلیت های ذاتی بسیار دقیقی در تعامات اجتماعی دارد و به شدت 
جامعه گرا و انسان گراست. عظمتی که اسام برای انسان به عنوان اشرف مخلوقات قائل 
اســت در مقایسه با دیگر ادیان مثل مسیحیت که انسان را گناهکار جاودان می داند، 
کاماً متفاوت است. زندگی پیامبر و ائمه اطهار)ع( مملو از مبارزات سیاسی و اجتماعی 
است و ما از این نظر دستمان بسیار پر است.  بلخاری در پایان سخنان خود گفت: باید 
برای دنیای پساکرونا چند آرزو کنیم: نخست، بشر در بازنگری به دین، نگاهی عالمانه 
و منصفانه به خدمت بگیرد و کشــف حقیقت را بر دیگر اهداف مقدم بدارد. دوم، در 
سراســر جهان، مصلحان دینی به دنبال تعریف مسئولیت دینی در قرن ۲۱ باشند و 
نقش ادیان را در بهبود حیات معنوی و مادی بشر بازتعریف کنند. سوم، امکانات ذاتی 
اسام به کار گرفته شود که الزمه اش کاستن از اختافات به خصوص در میان متفکران 
جهان اسام است و در نهایت اینکه پیروان همه ادیان باید به این حقیقت پی ببرند که 
دین تنها برای پر کردن لحظات خلوت انسان نیست و تنها نقش مسکن ندارد و ادیان 

مسئولیت جدی تری دارند.

 اندیشه/ افتخاری، فاطمی نسب  یکی از مسائلی که کرونا با 
خود به همراه آورد، مواجه شدن انسان با وقت های خالی و بدون 
برنامه خود در ایام قرنطینه بود. شاید اغراق نباشد که سختی 
این خانه نشینی اجباری برای برخی در روزهای پایانی قرنطینه، 
حتی سخت تر از مواجه شدن با خود بیماری به نظر می رسید! 
به خصوص برای کسانی که بیشتر وقت روزانه خود را در محل 

کار و بیرون از منزل به سر می بردند.
 اما مســئله چــه بود؟ چرا نشســتن در خانــه و گذراندن 
اوقــات فراغــت، بــرای بســیاری از مــا این میــزان کار 
دشــواری شــده بود؟ تا پیش از کرونا، بســیاری از ما آرزو 
می کردیم حجــم کارهایمان اندکی کمتر شــود تا بتوانیم 
ســاعتی به تفریحمان برســیم، اما حــاال ناامیدانه از خود 
می پرســیم آیــا راهی بــرای رها شــدن از ســردرگمی و 
 گیجی ناشــی از ساعت ها پرســه بیهوده در فضای مجازی

 هست؟ 
با دکتر ســجاد مهدی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده علوم 
ارتباطات دانشــگاه امام صادق)ع( و پژوهشــگر حوزه تربیت 
اســامی درباره اوقات فراغت و ارتباط آن با اندیشــه شخص، 
گفت وگوی مفصلی انجام داده ایم کــه در ادامه بخش اول آن 

را می خوانید.

معیارهای انتخاب اوقات فراغت در نزد افراد، تا چه   
میزان آگاهانه اســت و تا چه میزان تحت تأثیر محیط 

اجتماعی و فرهنگی شخص؟ 
ابتدا باید عرض کنم بین اوقات فراغت و ســرگرمی تفاوت 
وجــود دارد. اوقات فراغت آن بازه های زمانی اســت که ما 
از کار جــدی و رســمی فارغ می شــویم و بــه کار دیگری 
می پردازیم. چه بسا ممکن است کسی اوقات فراغت داشته 
باشــد اما کارهایی که در آن بــازه زمانی انجام می دهد کار 
سرگرم کننده نباشد و چه بسا کسی کاری انجام می دهد که 
جنبه سرگرمی برایش دارد. بنابراین سرگرمی فعالیتی است 
که در اوقات فراغت انجام می شود. پس اوقات فراغت منجر 
به یک بستر زمانی شده و سرگرمی فعالیتی است که در آن 

بستر زمانی انجام می شود. 
اگر در اوقات فراغت بحث انتخاب باشــد، باید گفت خیلی 
انتخابی نیســت؛ مثًا هر کســی با توجه به شغلی که دارد 
آخر هفته اش یا تعطیل اســت یا خیر. امــا وقتی در مورد 
گذران اوقات فراغت با روش های سرگرمی زا بحث می کنیم، 
تقریباً انتخابی می شــود. فراغت بستری است که ما در آن 
تاش می کنیم به آسایشی متفاوت از بازه های زمانی پیش 

از آن برسیم. 

پس ســؤال را این گونه می پرسم، سرگرمی های ما   
چقدر انتخابی و حاصل آگاهی ماست؟

 در ســرگرمی دو بعد غیر اجباری بودن و لذتبخش بودن 
پررنگ است. اینکه ما چقدر ســرگرمی هایمان را خودمان 
انتخــاب می کنیم، برمی گردد به اینکه ما انســان را چگونه 
می بینیم. شاید بتوان گفت بسته به فرهنگ ها، شخصیت ها 
و آدم هــای مختلف، آگاهانه بودن متفاوت می شــود. ابتدا 
تفکیکی بین آگاهانه و انتخابی قائل شویم. بعضی از مسائل 

آگاهانه نیست. 
فــرد تفریــح می کند بــرای اینکــه در فرهنگــی زندگی 
می کند کــه مردم این گونه تفریح می کننــد. مثًا فرد در 
روســتایی زندگی می کند که تفریح مردم تماشــای جنگ 
خروس هاســت یا فــرد در خانواده ای زندگــی می کند که 
ســرگرمی غالب آن خانواده میهمانی یا ســفر اســت، در 
 حالــی که فــرد این ها را انتخــاب نکرده و بــر او تحمیل 

شده است. 
اما گاهی هم انتخاب می کنیم؛ یک جوان یا نوجوان بخشی 
از اوقــات فراغتش را انتخاب می کند کــه چگونه بگذراند. 
آگاهانــه بودن را نباید صفر و یکی نــگاه کنیم و بگوییم یا 
آگاهانه هست و یا نیســت. بهتر است بگوییم نیمه آگاهانه. 
در روان شناســی اجتماعی هم این تعبیر وجود دارد. عمدتاً 
افراد کارهایشــان را متأثر از دیگــران انجام می دهند، این 
دیگران گاهی فرهنگ است گاهی خانواده و گاهی دوستان. 
اما بسته به شــخصیت، فرهنگ و نوع خانواده، این آگاهانه 
یا غیرآگاهانه متفاوت اســت. مثًا برای یک نوجوان بیشتر 
محیط دوستان به عنوان یک خرده فرهنگ تأثیرگذار است 

تا فرهنگ عمومی جامعه.

در نظریاتی که در حوزه اوقات فراغت   
مطرح می شود، بحث کاالیی شدن اوقات 
فراغت وجود دارد، به نظر شــما وضعیت 
ســرگرمی در ایران تا چه حد به سمت 

کاالیی شدن پیش می رود؟
فرهنگ جامعــه ایران هم جــدای از جوامع 
دیگر نیست، فرهنگ ایران ترکیبی از فرهنگ 
دینی، فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن است. 
به خصوص در شــهرهای بزرگ به واســطه 
توسعه رسانه ها و فضای مجازی ما دچار یک 
فرهنگ غیربومی شــده ایم. با توجه به اینکه 
فرهنگ عمومی در سراســر دنیا توسعه پیدا 
می کند و همه آدم ها در جوامع مختلف فصل 
مشترک دارند، این کاالیی شدن هم در همه 
جوامع به نحوی جاری می شود. در کنار این 
مورد، مســئله اقتصاد و کسب منفعت مالی 
هم در جوامع مختلف توســعه پیدا می کند. 
بنابراین خاصیت کاالیی شدن هنر، فرهنگ 
و ســرگرمی به ویژه در شهرهای بزرگ نمود 

بیشتری دارد. 

توضیح     را  شــدن  کاالیی  روند  این 
بیشتری می دهید؟ منشــأ این کاالیی 

شدن چیست؟
صاحبان ســرمایه ســعی می کنند به یک 

منفعت اقتصادی دســت پیدا کنند، این منفعت اقتصادی 
می تواند از یک کاالی مصرفی یا از هنر و ســرگرمی باشد. 
حتی کارکردی که ما از رســانه داریم برای کســب آگاهی 
و اطاعــات نیســت، بلکه کارکــرد ســرگرمی دارد. تمام 
شــبکه هایی که فیلم پخش می کنند و یا مسابقات برگزار 

می کنند، برای ایجاد سرگرمی، تولید محتوا 
و از ایــن طریق درآمدزایــی می کنند؛ پس 
چون در جامعه ایران کســب منفعت مادی 
پررنگ شده و از سویی هم الگوهای سرگرمی 
برگرفتــه از فرهنگ غیربومی اســت، عمًا 

کاالیی شدن را هم در پی دارد.
 البته از قدیم همــواره پول پرداخت کردن 
برای ســرگرمی وجود داشته اما اینکه غلبه 

پیدا کند نشانه دنیای جدید است.
در  بــازی  بــرای  بچه هــا  گذشــته   در 
کوچه پســکوچه ها دنبال هم می کردند، اما 
االن باید محیطی باشــد که بــه این بچه ها 
این خدمات را ارائه کند. االن بخش زیادی از 
هزینه کرد خانواده ها صرف سرگرمی می شود. 
صرف اینکه فیلم، بازی و اسباب بازی بخریم. 
همه این ها بازار پیدا کرده اســت. البته دقت 
کنیم اصل اینکه یک نفر سرگرمی تولید کند 
و بفروشد به ذات بد نیست، مشکل این است 
که این امر تا جایی توســعه پیدا کرده که ما 
خیلی از ســرگرمی های بی هزینه قدیم را از 
دست داده ایم و رو آورده ایم به سرگرمی های 

هزینه دار.
بخــش زیــادی از مغازه هایی کــه غذا و 
نوشیدنی به دست مردم می رسانند کارکرد 
سرگرمی دارند. در حالی که تا همین چند 
وقت پیش، مردم غذا درســت می کردند، می گذاشتند در 
سبدشان و می رفتند در فضای سبز آن را می خوردند. حاال 
حتی برای اینکه در خانه خودشان سرگرم باشند از بیرون 

غذا می گیرند و یا می روند رستوران!
یعنی آن غذایی که قرار بود دورهمی خورده شــود و هزینه ای 

نداشــت امروز هزینه دارد. از یک ســمت نیاز کاذبی است که 
تولیدکننده ایجاد می کند و از طرفی مردمی که نیاز به سرگرمی 
دارند مصرف می کنند. مثالش هم همین پارک های آبی است. 
وقتی شما تبلیغ را در تلویزیون می بینید نیاز جدیدی به شما 
عرضه می شــود که دیگر آن حالت اســتخر معمولی اقناعتان 

نمی کند. 

این سرگرمی ها چقدر ابعاد اجتماعی پیدا کرده است؟  
االن سرگرمی یکی از ممیزات شخصیتی آدم هاست، آن ها 
وقتی می خواهند نشــان دهند مال کدام طبقه اجتماعی 
هســتند و وضع مادی خوبی دارند، ســرگرمی را انتخاب 
می کننــد که مال طبقه خاصی اســت؛ یعنی ســرگرمی 

تبدیل به عامل پرستیژ اجتماعی شده است. 
حتی لباس هــم دیگر عاملی برای پوشــش بدن و حتی 
زیبایی نیســت، برای دیده شدن و شــهرت است. این ها 
همه ثمره کاالیی شــدن اســت، یعنی اینکه فرد با فان 
سرگرمی سرگرم شده است افتخارآمیز نیست، اینکه برای 
این سرگرمی باید هزینه ســنگینی بدهد، جذابیت دارد، 
بنابراین از این صحنه ها عکس می گیرد و در اینســتاگرام 
می گذارد. قدیم برای اینکه مردم ســرگرم شوند نیازی به 

امر بیرونی نداشتند.

در زمینه گزینه هایی که پیــش روی افراد برای   
تفاوت های جدی  نظر می رســد  به  سرگرمی است، 
با توجه به بســتر جامعه ای که فــرد در آن زندگی 
می کند وجود دارد؛ مثاًل فــردی که در اروپا زندگی 
می کند گزینه های بیشتری برای سرگرم شدن دارد 
تا فردی که در ایران زندگــی می کند، این گزاره را 

تأیید می کنید؟
هر فرهنگی، شغلی، اقلیمی، سنی و جنسیتی سرگرمی متناسب 
با خودش را دارد. مشکلی که وجود دارد این است که از طریق 
تقلید می خواهیم به ســمت هم شکل شدن حرکت کنیم. به 
واسطه توسعه فرهنگ تهرانی از طریق رسانه در جامعه، فردی 
که در روســتا زندگی می کند هم همان الگوی تهرانی را اتخاذ 
می کند. قدیم ها آدم ها در ازدواج ماک زیبایی شناسی شان، افراد 
شهر و روستای خودشان بود. اما االن که تلویزیون و شبکه های 
مجازی هست باورهای جدیدی پیدا می کنند و آن باور برایش 

اصیل می شود. 
بحث دیگر بحث ارزشــی اســت؛ در برخی جوامع روابط 
جنسی کارکرد ســرگرمی پیدا کرده است. طبیعی است 
کــه این ها در جامعه ایران محدودیــت پیدا می کند. اگر 
الگــوی تفریح و ســرگرمی ما از جامعــه خودش خارج 
شــود طبیعی اســت که به علت نبود برخــی زمینه های 
فرهنگی، نوعی احســاس محدودیت در ســرگرمی ایجاد 
می شــود. مثال بارزش ســفرهایی اســت که بخشی از 
ایرانیــان به کشــورهای دیگر دارند، آن ها بــرای اینکه 
بتوانند جشــن هایی را همــراه با روابط جنســی آزادتر 
داشــته باشند به ترکیه یا کشــورهای عربی خلیج فارس 
و... ســفر می کننــد. پس بلــه! برای بخشــی از ایرانیان 
گزینه های محدودتری وجود دارد، چون فرهنگ و سبک 

زندگی شان عوض شده است.

به طور کل تأثیر قرنطینه را بر سرگرمی های انسان   
ایرانی چگونه ارزیابی می کنید؟

روی هم رفته، قرنطینه ابعاد مثبت و منفی توأمانی داشت. بعد 
منفی اش آن بود که حضور در مجامع عمومی و سرگرمی های 
مبتنی بر میهمانی های خانوادگی کمتر شــد؛ سرگرمی هایی 
که در حاشــیه عبــادات جمعی بود کمرنگ شــد، مثاً فرد 
نمــاز جمعه که می رفت از دور هم بودن بعدش هم اســتفاده 
 می کرد، هیئت رفتن منتفی شــد، ســفر و طبیعت گردی ها 

کمتر شد و... . 
البته این مســئله به افراد هم برمی گردد، برخی به واســطه 
اوقات فراغت، کتاب خوانی شــان بیشــتر می شود، برخی در 
فضای مجازی بیشــتر حضور پیدا می کنند. فردی به واسطه 
حضور در منزل روابط با خانواده اش بهتر و بیشــتر می شود 
و فردی چــون مهارت ارتبــاط در خانواده را نــدارد دچار 
چالش در خانواده می شــود. به طور کلی وقتی جامعه سواد 
رسانه ای نداشته باشد آسیب هایش از فضای مجازی بیشتر از 

فرصت های آن است.

گفت وگو با دکتر سجاد مهدی زاده، درباره چالش های اوقات فراغت و جهان کرونایی

سرگرمی، عامل پرستیژ اجتماعی شده است

االن آدم ها وقتی 
می خواهند نشان 
دهند مال کدام 
طبقه اجتماعی 
هستند سرگرمی 
خاصی را انتخاب 
می کنند؛ یعنی 
اینکه فرد با فالن 
سرگرمی سرگرم 
شده افتخارآمیز 
نیست، اینکه برای 
این سرگرمی هزینه 
سنگینی داده 
جذاب است

بــــــــرش

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

معرفی کتاب

خبر

درنگ

از نظر اسالمی مرز بین غفلت و سرگرمی چگونه مشخص می شود؟
در روایــت ما چیزی با عنوان لهــو و لعب وجود دارد که 
مثبت به آن نگاه نمی شــود، خود اصل سرگرمی مذمت 
نمی شود اما چون بستر مناسبی است برای غفلت، ادبیات 

به کاررفته در مورد آن تند می شود. 
قمار نهی می شــود، چرا؟ چــون اختال هایی در فضای 
اقتصــادی ایجــاد می کنــد. روایت هایی هــم داریم که 
می گوینــد بخشــی از زندگــی ات را صــرف امور جدی 
روزمره و کســب معاش کن، بخشــی را صــرف روابط 
 اجتماعــی، زمانــی را صــرف عبــادات و بخشــی را 

صرف لذات حال. 
پس ســرگرم بودن از بعد لذتبخش بودنش در روایت ما 
وجود دارد. روایاتی که به لذت دعوت می شود، تبصره ای 
دارنــد؛ می گوید افراد باید بخشــی از زندگی شــان را به 

لــذت و ســرگرمی بگذرانند تا توانمند شــوند و بتوانند 
در عرصه هــای دیگــر موفق تــر ظاهر شــوند. بنابراین 
ســرگرمی هایی می تواننــد اینجــا مفید باشــند که به 

سایرعرصه ها کمک کنند. 
بسیاری از سرگرمی هایی که االن هست می توانند کارکرد 
مثبتی داشــته باشــند. مثًا گفتن و خندیــدن بیهوده 
امری لهو اســت اما وقتی این در بســتر خانواده تعریف 
 می شود، نشستن مرد نزد همسرش از اعتکاف در مسجد 

رسول اهلل باالتر می شود.
مشــکل ســرگرمی در جامعه ما این است که فرد، هدف 
مشــخصی ندارد، با سرگرم شدن با هر کاری در حقیقت 
از هــدف اصلی که برای آن زندگــی می کند غفلت پیدا 

می کند.
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 

 ﹟ ﹟ و ﹝︀︨﹥ ﹋﹫﹞﹫︀︫  ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی︫ 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٣٠ و 

︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩  ١٠۴٨٠٠١٠٣٣٧ ( ﹡﹢︋️ دوم )
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول) ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ در ︨ــ︀︻︀ت ١٠ 
﹥ ﹝﹢︗︉ آ﹎﹩ د︻﹢ت  ︊ــ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ١٣٩٩/٢/١۵︋  و ١١︮ 
﹝﹠︐︪ــ︣ ︫ــ︡ه در روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹇︡س ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٢٢٨ 
﹥ ︻﹙️ ︻︡م ︡  ﹡︭︀ب  ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٩/٢/۴ ︑︪ــ﹊﹫﹏ و︋ 
︨︀﹝︡اران  در ︗﹙︧﹥ و ر︨﹞﹫️ ﹡﹫︀﹁︐﹟ ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر 
ــ︣﹋️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣  ــ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
ــ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  د︻ــ﹢ت︋ 
﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
 ︊ ــ︀︻︀ت ١٠و١١︮  ﹥ ︑︣︑﹫ــ︉ در︨  (﹡﹢︋ــ️ دوم)  ﹋ــ﹥︋ 
ــ﹥  ــ︣﹋️︋  ﹝﹢ر︠ــ﹥  ١٣٩٩/٠٢/٢٨ در ﹝ــ﹏ ا︮﹙ــ﹩︫ 
︀وران ﹡︨︣ــ﹫︡ه  آدرس ا﹢ا﹡﹊﹩- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۵۵ ︗︀ده︠ 
  ٣۵٩٣١١۶٧١٢﹩︐︧ ﹠︺︐﹩ ا﹢ا﹡﹊﹩ ﹋︡︎  ــ︣ک︮   ︫  ﹤︋
﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .                                                                              ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر︋ 

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده:
  ️﹋︣ ١- ا︮﹑ح ﹝︀ده  ٣٣ - ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︫ 

︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
️ ﹝︡ــ︣ه ٢- ا﹡︐︀ب  ﹫﹨ ــ︀ب ا︻︱︀ی︐﹡١-︑︺﹫﹫ــ﹟ و ا
روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹞︗ ️︀️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی 

︫︣﹋️  ٣- ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
ع ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه – ﹝︡ی ︑︣﹋﹞﹟   ۹

۹۰
۰۷
۹۵

ع ۹
۹۰
۰۷
۷۰

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت  اول

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ︹و ︑﹢ز ــ﹥ و ︵︊ــ﹫︑ ــ︣دارد ا﹝ــ﹢ر︷﹡

︾︢ای ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن در﹎︤ را از 
︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ . ︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠٨، از در
 ﹅︣︵ ــ︀، از︐﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧︀︋︡اری ︫ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ︫︨︣︐︀ن در﹎︤ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٢/١۶ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٢/٢١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٩/٢/٣١
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٩/٣/٠٣

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹡﹢︋️ اول ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ١٣٩٩/٢/١٧

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫ــ︣﹋️ 
︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ آزاد ︑︺︀و﹡﹍ــ︣ان ﹁︐ــ﹢ح ︑ــ﹢س در 
︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ١٣٩٩/٢/٢٨ ︋﹥ آدرس 
︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د .   ︋︀﹊آزادی ٨٠ ، ﹝︖︐﹞︹ ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ار
از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱ــ︀ی ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ا︑︀ذ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹥ 
 ︹﹞︀︖﹞ ﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ر︨ــ︀﹡﹠︡. ︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ ﹜﹨
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋ــ﹥ ا﹝﹊︀ن ︱ــ﹢ر آ﹡︀ در 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ــ﹅ رای ︠﹢د 
را ︋ــ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁︣د د﹍︣ی ﹝﹢ل 
﹡﹞︀﹠ــ︡ ﹋﹥ در اــ﹟ ︮﹢رت ︑︺ــ︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ 
 ﹉ ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬ــ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ﹉ رای و ﹨︫︣ 
 ︀  ︋﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ﹩ ا︻︴︀ء︲︀﹆︐﹞ د. ا︻︱︀ی﹢ ﹢ا﹨ــ︡︋  رای︠ 
در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ و ︋︣گ ︨ــ︀م ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
 ﹤︋ ١٣٩٩/٢/٢٢ ــ︀ر︑ ︀︑ ︡︀︋ و﹋﹫ــ﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠ــ﹢د
﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ 
﹨ــ︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز، ور﹇ــ﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ 

︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩

ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ۹
۹۰
۰۷
۹۷

/ع
۹۹
۰۰
۷۷
۹

بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری تیبـــا تیـــپ ۲۳۱ رنـــگ 
نـــوک مـــدادی متالیک مـــدل ۱۳۹۰ به شـــماره موتور 
 S۵۸۱۰۰۹۰۰۲۶۸۴۶ شاســـ�  شـــماره  و   ۸۰۲۸۸۴۷
بـــه شـــماره انتظامـــ� ۱۱۴ ه ۸۲ ایـــران ۱۲ به مالکیت 
حســـین بدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز ، سند محضری و سند کمپان� خودروی 
پراید مـــدل ۱۳۸۱ رنگ دودی به شـــماره انتظام� 
۹۹۴ه۶۸ ایران ۳۶  شـــماره موتـــور ۰۰۳۰۰۹۴۳ و 
شـــماره شاســـ� S۱۴۱۲۲۸۱۷۶۶۵۵۹ بـــه مالکیت 
محســـن رفی�� مفقود گردیـــده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۷۶
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى خراسان رضوى در نظر دارد مناقصه عمومى انجام خدمات حفاظت فيزيكى 
و مراقبتى  به شماره  2099091081000003 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
شرايط مناقصه :  الف) مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه  از سايت : ساعت 10 صبح  روز شنبه  مورخ 99/02/20 خواهد بود.

ب)  مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت   10 صبح   روز سه شنبه  مورخ 99/02/30
ج) زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ  99/02/31

د) محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : مشهد – بزرگراه شهيد كالنترى – حدفاصل ميدان جمهورى اسالمى و جهاد – مركز تحقيقات 
آموزش كشاورزى و منابع طبيعى خراسان رضوى – كميسيون معامالت مركز- آقاى سعيدى

ه) تلفن تماس و هماهنگي : 5-38717071-051  داخلي 239 همراه : 09156571089
و) ميزان سپرده شركت در مناقصه : معادل مبلغ 450/000/000 ريال(چهارصد و پنجاه ميليون ريال )  به  صورت ضمانت نامه بانكي يا 

چك تضمين شده به نام مركز تحقيقات آموزش كشاورزى و منابع طبيعى خراسان رضوى 
تبصره : هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

/ع
۹۹
۰۰
۷۹
۶

 ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡﹙﹥ ای ا﹝﹢ر ︤﹫﹁ ️︸︀﹀﹊﹩ و ﹝︣ا﹇︊︐﹩

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت وآ﹝﹢زش ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︠ 

ســـند کمپانـــ� موتـــور ســـیکلت باختـــر  رنـــگ 
قرمـــز به شـــماره انتظامـــ� ایـــران ۴۱۳۷۶/۱۳  
تنـــه  شـــماره  و   SB۷۷۵۶۴۹ موتـــور  شـــماره 
درجـــه  از  و  گردیـــده  ۱۲۵B۸۵۲۸۰۲۷مفقـــود 

اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۷۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

اصل ســـند و برگ ســـبز موتور ســـیکلت ســـفر تیپ
CG ۱۲۵ مـــدل ۱۳۸۸رنـــگ نقره ای با شـــماره موتور 
 NSR***125S8865804 ۵۷۰۲۹۰۸۸ و شماره تنه
و شـــماره پـــالک ۱۱۴۴۳/۷۶۱ بنـــام اقـــای رمضـــان 
نظامدوســـت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد

,ع
۹۹
۰۰
۷۷
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـهم از شـــماره ۱۶۶۱۹۸  الـــ�  ۱۶۶۲۰۰  و از 
شـــماره ۱۶۳۶۷۷  ال�  ۱۶۳۶۸۰  شرکت آبادان� و 
مســـکن الهیه خراسان بنام سید حسین بیضائ�  
فرزند ســـید عل� به ش.ش ۹۰ مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. ,ع
۹۹
۰۰
۷۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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حاکمیت، در دین مداری افراد جامعه مؤثر است رسا: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، در ادامه جلسات تفسیر سوره مائده که در ماه مبارک رمضان از صدا و سیمای خراسان رضوی پخش می شود، به تفسیر 
نخستین آیه این سوره براساس روایتی از امام صادق)ع( پرداخت و گفت: مدیر جامعه در واقع عامل تغذیه جامعه است؛ بسیاری از مسائل فکری و اندیشه ای که بین مردم متداول می شود از طریق جریان حاکم و 

مدیریت جامعه تغذیه می شود و افراد جامعه راه و رسم سیاسی را از جریان حاکم می آموزند؛ اگر جریان حاکمیت جامعه از حجت خدا باشد، در دین مداری و دین اندیشی افراد جامعه مؤثر است.

کینه توزی، زندگی را دچار مرگ تدریجی می کند©
رسا: آیت  اهلل حسین مظاهری در درس 
اخالق مجازی خود، با تأکید بر ضرورت 
اجتناب از صفات رذیله، تصریح کرد: اگر 
صفات رذیله در دل انســان رسوخ نکرده 
باشد، مانند زمین آباد است که برای انسان 
بسیار مفید اســت؛ قرآن می فرماید دل 
ناپاک نظیر شوره زاری است که به غیر از 

ضرر برای دیگران چیزی نخواهد داشت.
وی، دل پاک را بهترین توشه برای آخرت عنوان کرد و گفت: اگر دل سالمت و عاری 
از گناه و فساد و صفات رذیله باشد، رحمت خدا و شفاعت اهل بیت)ع( بر آن خواهد 

تابید و دنیا و آخرت آن آباد خواهد شد.
رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به آثار قرآن کریم بر روی وجود انسان های پاک 
و اهل فهم اظهار کرد: دلی که اهل حسد و کینه و گناه و صفات رذیله باشد از قرآن 
درکی نخواهد داشت و اگر انسان خودسازی نکند و دلش ناپاک باشد دیگر دل انسان 
 نمی گذارد شــخص سالم از این دنیا برود. این استاد اخالق در ادامه با بیان اینکه اگر 
دو نفر با هم قهر کردند، باید فوراً آشتی کنند، بیان کرد: بنابر روایت اگر دو نفر که باهم 
قهر هستند، سه روز این قهر را ادامه دهند، اسم این افراد از دفتر اسالم پاک خواهد شد 
و دیگر در عالم ملکوت به آن ها مسلمان نمی گویند؛ اگر زن و شوهر کدورتی داشتند؛ 
فوری باید آشتی کنند و روایت می گوید اگر این زن و شوهر بدون آشتی خوابیدند تا 

صبح مالئکه بر آن ها لعن خواهند فرستاد.
آیت اهلل مظاهری افزود: بنابر روایات، خانه ای که در آن افراد باهم قهر باشند و آشتی 
نکنند، از رحمت الهی محروم خواهد شد و خدا بر آن ها غضب خواهد کرد. ما نباید 
این روایات را ساده بگیریم، این ها یک واقعیت است که در زندگی انسان بسیار اثر دارد؛ 
نباید در میان خانواده قهر و کینه توزی باشد، این مسائل کار را به طالق خواهد رساند 

و یک مرگ تدریجی برای زندگی را رقم خواهد زد.

 حجت االسالم محسن اکبری شاهرودی 
خداوند متعال که خالق، رب و پروردگار 
همه جهانیان اســت، تنها نسخه کامل و 
جاودانی که بــرای حکمت خلقت یعنی 
جود بر بندگان و افاضه رحمت و مهربانی 
بر آن هاست، در قرآن جمع نموده است؛ 
پس در هر فرصتــی که پیش می آید به 
طرق مختلف، باید بندگان و اندیشه آنان 
و قلوب و دل های ایشان را به این برنامه 
گره بزند تا در عمق جان  آنان نفوذ کند و 
بتوانند با سرعت بیشتری، مسیر سعادت 
و کمال را طــی کنند. در میان ایام عمر 
انسان، ماه مبارک رمضان که ماه معرفت 
نفس و خودسازی است، بهترین فرصت 
نشــاندن بذر انس با این برنامه جامع و 
کامل است تا بشــر بتواند از طریق آن، 
ریشــه های درخت زندگی ابدی خود را 
محکم و اســتوار نماید و با عمل به این 
برنامه، حیــات طیبه ابــدی برای خود 
فراهم آورد. پیامبر مکرم اســالم)ص( در 
آخرین روزهای ماه مبارک شــعبان در 
خطبه ای عظیم الشأن، هنگامی که مردم 
را بــه میهمانی خداونــد در ماه مبارک 
رمضــان فرامی خواند، بارهــا توصیه به 
تالوت قرآن در این ماه می فرمود و بیان 
می کرد هر که در این ماه یک آیه از قرآن 
تالوت کند، ثواب ختم قرآن در ماه های 
دیگر را دارد: »َمن تاَل فیِه آیَه ِمَن الُقرآِن 
کاَن لَُه ِمثُل أجِر َمن َخَتَم الُقرآَن في َغیِرِه 

هورِ«. ِمَن الشُّ

پیام های قرآن جهان شمول است»
از ویژگی هــای ممتــاز قــرآن کریــم، 
جهان شــمولی آن برای جامعه بشــری 
است. پیام های قرآن برای تمام مصلحان 
و حقیقت جویان جهان و حافظان کرامت 
و آزادی بشــر، قابل اعتنا و مهم اســت. 
تکیه قرآن کریم بر نقاط مشترک ادیان 
آسمانی و پایبندی به اصول ارزشمندی، 
ماننــد عدالــت و آزادی و ظلم ناپذیری 
برای ریشــه کن کردن هرگونه  اهتمام  و 

پلیدی و ناپاکــی و ناهنجاری از جامعه 
بشری، شــاخص هایی است که ظرفیت 
جهان شــمولی این کتاب آسمانی را به 

نمایش گذاشته است.
اگر بشــر امروز بتواند برنامه زندگی خود 
را از آموزه های بلند و وحیانی قرآن کریم 
دریافت کند و طعم زیستن با دستورات 
حیات بخش قرآن را بچشد، دیگر تمایلی 
به برنامه های دست ســاز بشــری که در 
برهه های مختلف و در آزمون های متعدد، 
شکســت را تجربه کرده، پیدا نمی کند. 
باید در وهله اول اصول انسانی و ارزشمند 
قرآن درباره همزیســتی مســالمت آمیز 
ابنای بشــر زیر پرچم توحیــد و رعایت 
حقوق مسلمی، همچون عدالت و آزادی 
و ظلم ستیزی را به گوش بشریت رسانید 
و اخــالق و نیک خلقی مــورد نظر قرآن 
کریــم را که در ادیان و شــرایع مختلف 
نظیری نــدارد، به همگان فهماند که اگر 
بشر تشــنه معنویت و اخالق امروزی که 
اضطراب سراســر وجودش را فراگرفته و 
هیچ داروی آرام بخشی برای آن نمی یابد، 
بــا اخالق قرآنی و کرامت انســانی مورد 
نظــر این برنامه جامع آســمانی آشــنا 
شــود، کشتی پریشــان و مضطرب روح 
او به ســاحل نجات خواهد آمد و در آن 
سامان، آرامش خواهد یافت. پس وظیفه 
مهم دانشــمندان ما شناساندن معارف و 

آموزه های نورانی قــرآن کریم به جهاِن 
تشــنه معنویت و اخالق است و این ماه 
مبارک، می تواند با فرصتی که در استفاده 
از شــبکه های مجازی پیش آمده، نقطه 

عطفی در این عرصه باشد.

قرآن و اهل بیت)ع( ِعدل و قرین »
یکدیگرند

استفاده از این برنامه الهی و حیات بخش، 
درجات و مراتب مختلفی دارد. هر فردی 
به اندازه ظرف و ســعه وجودی که دارد 
می توانــد از برنامه ســعادت بخش قرآن 
فیض ببرد. تالوت قــرآن، تالوت همراه 
با تدبر، تالوت همراه بــا مطالعه روایات 
تفســیری اهل بیت)ع( آمــوزش قرآن، 
حفظ قــرآن و ... درجات مختلف انس با 
قرآن هســتند. گر چه همه این مراتب، 
مؤثر در مسیر سیر و سلوک اهلل  و رسیدن 
به حیات طیبه ابدی اســت، اما آنانی که 
هوشــیارند و با این راه خوب آشــنایی 
دارند، سریع ترین مسیر و راه میانبر برای 
بهره بردن از این کتاب آسمانی را تالوت 
همراه با تدبر در روایات تفسیری خاندان 

نبوت)ع( معرفی می کنند.
راز برجستگی این شــیوه هم این است 
که خداونــد متعال، در عالــم تکوین و 
تشــریع، قرآن کریم را ِعدل و قرین اهل 
 بیت)ع( قرار داده است، یعنی هیچ گاه و 

هیچ زمانــی و در هیچ مکانی، این دو از 
هم جدا نمی شــوند و امید اینکه تمسک 
به یکی بدون دیگری اثربخش است واهی 
است. اینکه پیامبر مکرم اسالم)ص( بارها 
و بارها در طــول زندگی مبارک خویش 
َقلَْیِن  می فرمودند: »إِنِّی تَــاِرٌک فِیُکُم الَثّ
ْکُتْم بِِهَما لَْن تَِضُلّوا أبداً: ِکَتاَب  َما إِْن تََمَسّ
اهللِ َو ِعْتَرتِی أَْهَل بَْیِتی َو إِنَُّهَما لَْن یَْفَتِرَقا 
َحَتّی یَِرَدا َعلََیّ الَْحْوَض« و این دو معجزه 
الهی را جدا نشدنی از هم بیان می کردند، 
اشــاره به همین مطلب دارد که چه آنان 
که بخواهند »حسبنا کتاب اهلل« بگویند 
و از اطاعت اهل بیت)ع( سرپیچی کنند و 
چه آنان که بخواهند قرآن را کناری نهند 
و اهل غلو گردند، هیچ کدام به ســعادت 

نایل نخواهند شد.

حداقل روزی یک صفحه تفسیر »
بخوانیم

بهترین راه انس با قرآن کریم 
در این ماه، قرین سازی قرآن 
و اهل بیت)ع( است؛ یعنی 
اینکه هر فــرد وقتی قرآن 
را تــالوت می کنــد و جان 
تشنه اش را از این آب گوارا 
سیراب می سازد، با تفاسیری 
که روایات مفســران واقعی 
قرآن یعنــی اهل بیت)ع( را 
نقــل کرده اند، انس بگیرد و 
حداقــل روزی یک صفحه 
از تفاســیر روایی را مطالعه 
روزه دار  مؤمنــان   نمایــد. 
با تــالوت فردی  می توانند 

یا تشکیل جلســات تالوت خانوادگی قرآن 
و نیز مطالعه روایات تفسیری اهل بیت)ع(، 
انس با قرآن کریم خود را بیشتر نمایند و از 
نسایم رحمت الهی بهره مند شوند. همچنین 
با تشکیل محافل مجازی تالوت قرآن و نیز 
مجالس مجازی تفســیر قــرآن و دعوت از 
کارشناســان و متخصصان این عرصه، گام 

مهمی در این راه بردارند.

ماه مبارک رمضان، بهترین فرصت برای انس با آموزه های قرآنی

معارف وحیانی را  به جهان تشنه معنویت معرفی کنیم

اگر بشر امروز طعم 
زیستن با دستورات 

حیات بخش قرآن 
را بچشد، دیگر 

تمایلی به برنامه های 
دست ساز بشری 
که در آزمون های 

متعدد، شکست را 
تجربه کرده، پیدا 

نمی کند

بــــــرش

برترین واجبات©
بیدارِی ســحر، غنیمتی پربهــا و توفیقی 
ارزنده اســت که در ماه مبــارک رمضان 
بیش از هر زمانی دیگر، نصیب اهل ایمان 
می شــود. قرآن کریم در بیان ارزشمندی 
این لحظات و ترغیــب پیامبر گرامی اش 
به نماز شــب می فرماید: قطعاً برخاستن 
شب، رنجش بیشتر و گفتار ]در آن هنگام[ 
راستین تر است، ]زیرا[ تو را در روز، آمد و 
شدی بســیار است؛ و نام پروردگار خود را 
یاد کن و تنها به او بپرداز. )مزمل / 6 تا 8(

از دیگر برکات، گزاردن نماز صبح ـ نمازی 
که فرشــتگان روز و شــب به آن گواهی 
می دهنــدـ  در وقت فضیلــت، آن هم در 
آغازین زمان روزه داری اســت. می فرماید: 
نمــاز را از زوال آفتاب تــا نهایت تاریکی 
شــب برپادار و]نیز[ نماز صبح را؛ زیرا نماز 
صبح همواره ]مقرون با[ حضور ]فرشتگان[ 
اســت. )اســراء / 78 و نیز نک به: مجمع 

البیان، ج2، ص128(
امام علّی بن موسی الرضا)ع( درباره اهمیت 
نمــاز و جایگاه آن در میان دیگر عبادات و 
نیز بجا آوردن آن در وقت خود می فرماید: 
بدان که برتریِن واجبــات پس از معرفت 
خداوند عزیز و جلیــل، نمازهای پنج گانه 
اســت. )نوری، مستدرک الوســائل، ج3، 
ص43( از این سخن به خوبی برمی آید که 
نمازهــای واجب پنج گانه را چنان منزلتی 
اســت که حضرتش آن را ذیــل باالترین 
عبادت ها و پایه نخســت اصــول دین که 
اعتقاد به یگانگی خداست قرار داده  است؛ 
و فرمود: هرگز، نمــازی را از اول وقت آن 
به تأخیر مینداز. بر تو باد پیوســته به اول 
وقت. )مجلسی، بحار االنوار، ج49، ص49( 
 نیز در خبر اســت که چــون آن حضرت 
روزه  می مانــد،  شــهری  در  را  روز   10
می گرفت و شــب هنگام، پیــش از افطار 
نماز می گزارد. )نک به: شیخ صدوق، عیون 

اخبار الرضا، ج2، ص196(
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توکل به خدا، سبب ایجاد اراده و تصمیم گیری می شود©
ایکنا: آیت اهلل سیدمحمد تقی مدرسی در 
ادامه جلسات تفسیر و تدبر سوره ابراهیم 
در ماه مبارک رمضان که در کربالی معلی 
برگزار می شود، به تفسیر آیات 11 و 12 
این سوره مبارکه پرداخت و گفت: یکی از 
ویژگی های پیامبران و کسانی که در جهت 
و مسیر پیامبران حرکت می کنند، توکل به 

خداست. وی افزود: انسان برای انجام یک کار احتیاج به اراده و تصمیم دارد ]اما گاهی[ 
شــیطان می آید و با وسوسه هایی که انجام می دهد، این کاری که می خواهید انجام 
دهید را تضعیف می کند و انســان را می ترساند که آن کار را انجام ندهد. این ضعف 
اراده سبب می شود که انسان حرکت نکند و نتواند پیشرفت کند. در چنین لحظه ای 
انسان باید به خدا توکل کند، به این معنا که توجه کند که خدا این نیرو را به ما داده 
و توجه داشته باشیم که این مأموریت را خدا به مخلوقات داده که از ما اطاعت کنند؛ 

پس نترسید و جلو بروید.
صاحب تفسیر هدایت بیان کرد: در این آیات خداوند می گوید این پیامبران هم مانند 
شما بشر هستند و از نظر ظاهری مثل شما هستند، اما چرا خداوند از بین شما این 
افراد را برای پیامبری انتخاب کرد؟ که خداوند پاسخ می دهد این پیامبران دارای اراده 
قوی هستند. این ها یک اراده قوی دارند و در مشکالت به خداوند توکل می کنند که با 

این ویژگی می توانند تمام مشکالت را از میان راه بردارند.
آیت اهلل مدرسی اظهار کرد: مؤمن همه ابزار و همه وسایل مادی و راهکارهای پیشرفت 
را محیا می کند و بعد دعا و توکل می کند و آن توکل بعد از آماده کردن وسایل مادی 
یک جنبه معنوی دارد و سبب ایجاد اراده و عزم و تصمیم گیری می شود. اینکه ما فقط 
به شرط گفتن زبانی به خدا توکل کنیم و از خود حرکتی نداشته باشیم، این توکل 
نیست؛ شرط توکل این است که انسان تمام ابزارهای مادی کار را در نظر بگیرد و محیا 

کند، بعد به خدا توکل کند.

annotation@qudsonline.ir

رمضانیه

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

      صفحه 5  1399/02/17

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره  1/25051-بخش دو ثبتى شاهرود در صفحه  ــدانگ پالك ش ــند مالكيت شش س
ــليم گرديده  ــماره 41184 به نام على اكبر دزيانيان صادر وتس 314 دفتر 286 ذيل ش
ــت .سپس مالك با ارائه دوبرگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت  اس
ــت لذا  ــند مالكيت المثنى نموده اس به علت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور س
ــب يكبار در يكى از روزنامه هاى  ــره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مرات ــر تبص براب
ــند  ــند مالكيت اعتراض دارد ويا س ــبت به صدور س ــار آگهى تا هركس نس كثيراالنتش
ــت مراتب را ظرف مدت  ــد ويا مدعى انجام معامله اى اس ــت وى مى باش مالكيت در دس
ــاهروداعالم  ــناد و امالك ش ــار آگهى كتبا به اداره ثبت اس حداكثر 10 روز پس از انتش
ــند مالكيت المثنى وفق  ــاى مهلت قانونى اعتراض، س ــر اين صورت پس از انقض در غي
ــماره چاپى 489004 مى باشد. كه  ــند مالكيت برگى بش ــد. س مقررات صادر خواهد ش
ــناد رهنى شماره 26892 و 26891 مورخ 99/4/15 در رهن بانك مسكن قرار  برابر اس

دارد.آ-9900741
مصطفى بخشى 

سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــكان ابالغ مى  ــر فعال مجهول الم ــرى فرزند على اكب ــن چمب ــيله به آقاى حس بدينوس
ــتى به خواسته تنظيم سند رسمى يك  ــم الهى پور دادخواس ــود كه آقاى محمد هاش ش
ــتگاه خودرو سوارى سمند ايكس 7 مدل 82 به شماره پالك 539 ى 92 ايران 32  دس
ــى به طرفيت شما به شعبه هفتم  ــارات دادرس پانزده ميليون تومان به انضمام كليه خس
ــوراى حل اختالف خرو ارائه و به كالسه 7/30/99 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخه  ش
99/3/21 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق 
ــما مى توانيد قبل  ــار درج مى گردد ش -آ-د-م  مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتش
ــعبه هفتم شهرستان نيشابور مستقر  ــوراى  حل اختالف ش ــيدگى به دبيرخانه ش از رس
ــانى شهر خرو شهرك امام رضا (ع) پست كالنترى 15 خرو  ــماره – به نش در مجتمع ش
مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت 
مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد 

شد ./آ-9900743
مسئول دبيرخانه شعبه هفتم شوراى حل اختالف خرو 

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

امالك واقع در بخش 15 يزد- على آبا د و توابع
15 فرعى از 117- اصلى – آقاى سيد اسداله كالنترى ششدانگ خانه باغچه پالك ثبتى  
ــماره 139860321006003064 مورخ  ــاحت 580 متر مربع  برابر راى ش برابر به  مس
ــكوه تفت  خريدارى عادى مع الواسطه از  1398/12/04 واقع در مزرعه حكيم آباد پيش

سيد جواد كالنترى  مالك رسمى  
ــود درصورتيكه  ــت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــور اطالع عموم دردو نوب ــذا به منظ ل
ــند، مى توانند از  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدورس اش
ــليم و پس از  ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس اخذ رس

قضائى تقديم نمايند. 
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900744
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/03/01

امير حسين جعفرى ندوشن
رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت 

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ــماره 9709977575600195 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومى و  به موجب دادانامه ش
ــهد موضوع نيابت قضايى شماره 1398025002708466 و دادنامه شماره  حقوقى مش
ــعبه 2 عمومى حقوقى دادگسترى تايباد محكوم  9809975170100348 صادره از ش
ــحاق و زبير اعظمى ريزه ئى محكوم هستند به پرداخت مبلغ 473,020,020  عليهم اس

ــى مقدم و مبلغ  ــه در حق عليرضا نجات ــت محكوم ب ــال باب ــال و 562,641,435 ري ري
ــر در حق دولت در پرونده هاى  23,651,001 ريال و 28,132,071 ريال بابت نيم عش
اجرايى شماره 970473 و 980546 و دادنامه شماره 9709975170100673 صادره 
از شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى تايباد محكوم عليهم زبير اعظمى ريزه ئى 
و عبدالرحمان عبدالعزيزى ريزه ئى محكوم است به پرداخت مبلغ 853,420,626 ريال 
ــن چرم فروشان پايين خيابانى و مبلغ 42,671,031 ريال  بابت محكوم به در حق حس
بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايى 980581 كه بعلت عدم پرداخت شخص 
ــرح ذيل (يكباب  ثالث بنام رمضان نوروزيان فر پالك ثبتى 17 فرعى از 243 اصلى بش
منزل مسكونى) را جهت مزايده معرفى كه ملك مذكور توقيف و به قيمت 42,671,031 
ــروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز  ــده است بدينوسيله جهت فروش ش ريال ارزيابى ش
ــنبه) در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى  1399/03/10 (روز ش
گردد مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
ــد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به  واگذار خواهد ش
ــود الزم به ذكر است 10٪ بهاى  ــان از مال داده ش اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
مزايده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار 
دريافت خواهد شد در صورتيكه به هردليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 
ــد . چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش 10٪ س

تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد. 
مشخصات ملك مذكور : 

ــماره پالك ثبتى 17 فرعى از 243 اصلى، واقع در بخش 14  ــش دانگ مالكيت با ش ش
ــهد ، به شماره ثبت دفتر الكترونيكى 139820306015002285 ، به آدرس  ثبتى مش
تايباد- روستاى فرمان آباد- خيابان آزادى 4 (كوچه اميرحمزه)، به مالكيت آقاى رمضان 
نوروزيان فر فرزند غوث الدين، بدين توضيح كه عرصه آن به مساحت 934 مترمربع بوده 
ــاحت يكصد و بيست و يك متر مربع با ديوار باربر و  ــمت الف : به مس و اعيان در دو قس
سقف طاق ضربى و اندود داخلى گچ و خاك و كف اندود سيمان و فاقد نما و قسمت ب 
: انبارى به مساحت پانزده متر مربع با ديوار باربر و سقف طاق ضربى و نما آستر سيمان 
ــكن و سرويس با سقف سبك و نما آستر سيمان  ــاحت 14 متر مربع حمام و كفش و مس
ــاحت پنجاه و چهار مترمربع بناى گنبدى پوش با دوسرى امتياز گاز و برق و يك  و مس
ــرط تخليه و تحويل از قرار هرمترمربع عرصه به مبلغ  امتياز آب كه نتيجه ارزيابى به ش
ــط هر مترمربع چهار ميليون ريال و  ــش اهن به طور متوس دو ميليون ريال و اعيان پوش
امتيازات و انشعابات و ديوار كشى و اعيان گنبدى به ارزش دويست و سى و دو ميليون 
ريال جمعا به مبلغ 2,700,000,000 ريال ارزيابى گرديده است. ملك مذكور در اجاره 
ــتعالم از دهيارى محل وقوع ملك ،  ــد. ضمنا طى اس نبوده و در تصرف مالك آن ميباش
ــد و در طرح  ــه طرح هادى و در خيابان 10 مترى مى باش ملك موصوف در داخل نقش
ــينى ندارد و با توجه به اينكه ملك نامبرده قديمى ساز بوده فاقد پروانه  هادى عقب نش
و پايان كار ميباشد و فقط عوارض ساليانه مبلغ 2,000,000 ريال بابت ده سال بدهكار 
ــت. الزم بذكر است ملك مذكور به ميزان بدهى معادل ( 4,41 دانگ) چهار دانگ و  اس
چهل و يك صدم درصد از شش دانگ ملك به مبلغ 1,984,500,000 ريال در مزايده 

به فروش خواهد رسيد.آ-9900745
دادورز اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تايباد - صادق دادمحمدي سرخسي

آگهى دعوت افراز
چون آقاى عزيزاله نادرى فرزند حسين احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1096 اصلى واقع   
در بخش دو سيستان شهرستان زابل خيابان واليت طبق درخواست شماره 102/587- ز  
ــتناد به قانون افراز و  ــهمى خود را از پالك مرقوم باس ــورخ 1399/2/1 تقاضاى افراز س م
فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش 
ــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد  اعالم داش
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد 
ــاير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز  و از س
دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز پنچ شنبه  مورخ 1399/2/25 دراين 
اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
ــى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد  ــر مقررات صورت پذيرد، يادآور م براب

شد. آ-9900705 تاريخ انتشار :  1399/2/17  م الف:44
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
ــند رسمى            برابر راى شماره 13986308001004621  ــاختمانهاى فاقد س و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــوع قانون تعيين تكلي ــت اول/دوم موض ـ 1398/12/20 هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــماره شناسنامه 17  ــداللهى فرزند غالمرضا بش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اس
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 101/32 متر  ــديه نسبت به شش صادره از اس
مربع قسمتى از پالك 1396 ـ اصلى بخش 2 از محل مالكيت مير غالمرضا دستگردى 
ــب در دو نوبت به فاصله  ــه منظور اطالع عموم مرات ــت . لذا ب ــد -ومحرزگرديده اس تائي
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ــود رابه اين اداره تس خ
ــت در صورت  ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــت خود را به مراج اعتراض،دادخواس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور وعدم وص انقض

شد.آ-9900130
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/01  تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/17

على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
ــند رسمى            برابر راى شماره 13986308001004362  ــاختمانهاى فاقد س و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــوع قانون تعيين تكلي ــت اول/دوم موض ـ 1398/11/28 هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــان  فرزند حسين  بشماره شناسنامه62  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على تخم افش
ــاختمان مسكونى به  ــدانگ يك باب س ــبت به شش ــماره ملى 5239955468  نس وش
ــمتى از پالك 1396 ـ اصلى بخش 2 از محل مالكيت  ــاحت 107/52 متر مربع قس مس
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــى دستگردى   محرزگرديده اس عيس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش متقاضى اعتراضى داش
ــدت يك ماه از تاريخ  ــيد،ظرف م ــليم و پس از اخذ رس ــراض خود رابه اين اداره تس اعت
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض،دادخواس تس
ــند مالكيت صادر  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكور وع ص

خواهد شد.آ-9900131
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/01    تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/17

على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــماره كالسه 235-97 موضوع  ــماره 2724-98 مورخ 98/12/11 هيئت به ش برابر راى ش
ــمى مستقر در  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجن واح
احيا باغچقى فرزند موسى بشماره شناسنامه 2506 در يك باب خانه به مساحت 200 متر 
ــمى آقاى احمد  مربع از پالك 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند خريدارى از مالك رس
صديق زاده ورثه محمد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900170
تاريخ انتشار نوبت اول:  02                  /02                  /99 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 17                  /02                  /99

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو بجنورد – احمد اصغرى شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س هيئ
رسمى

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

برابر راى شماره 85-99 مورخ 99/1/26 هيئت به شماره كالسه 277-97 موضوع قانون 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
ــنامه 1458 صادره از بجنورد در يك باب خانه به  ــماره شناس ــين بش لنگرى فرزند حس
مساحت 64/15 متر مربع از پالك 2233 فرعى از 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند 
ــمى آقاى جعفر قلى قره باشلوئى محرز گرديده  بخش دو بجنورد خريدارى از مالك رس
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در  اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س صورتى كه اش
ــليم  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به  و پس از اخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 1380 آ-9900159
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/02
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/02/17

احمد اصغرى شيروان - رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س هيئ
رسمى

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

ــماره 2723-98 مورخ 98/12/11 هيئت به شماره كالسه 36-97 موضوع  برابر راى ش
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
ــى بشماره شناسنامه 32579 صادره از بجنورد در  محمدرضا خليلى زيدانلو فرزند موس
ــاحت 24/70 متر مربع از پالك 155 اصلى واقع در اراضى كهنه  يك باب منزل به مس
كند خريدارى از مالك رسمى شهردارى بجنورد محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  به صدور س
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــى ب آگه
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.م الف 1382 آ-9900158
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/02
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/02/17

احمد اصغرى شيروان - رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى اصالح ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 930534
پيرو آگهى مندرج در روزنامه شماره 9190 مورخ 98/12/01 در سطر اول ابالغ اخطاريه 
ــناد رهنى                   ــطر هفده مورد وثيقه اس ــه 9300534 و 93000563 و در س ارزيابى كالس

6256- 91/06/18 و 7809- 92/02/24 صحيح مى باشد. آ- 9900749
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

ســـفید  رنـــگ  مـــدل ۱۳۹۵  ســـاینا 
خـــودروی  کارت 

روغنـــ� بـــه شـــماره انتظامـــ� ۵۳۷ط۳۱ ایـــران ۱۲  
شـــماره موتـــور M۱۵۸۲۹۴۴۵۳ و شـــماره شاســـ� 
NAS۸۳۱۱۰۰G۵۷۰۱۱۹۹ بـــه مالکیـــت ناصـــر ایمانـــ� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۷۲
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ۲۰۶TU۳ برگ سبز خودروی سواری هاچ بک پژو تیپ
مدل ۱۳۹۷ رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظام� 
  ۱۶۵A۰۱۳۶۰۱۲ ۶۵۸ق۷۲ ایران ۵۶ ، شـــماره موتـــور
و شـــماره شاســـ� NAAP۰۳EE۷JJ۵۲۱۲۳۹   بنام 
ســـینا نجف� گوراب زرمخ� مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.  ,ع
۹۹
۰۰
۷۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــ� خـــودروی نیســـان تیانا 
مدل ۱۳۹۱ رنگ مشـــک� متالیک به شـــماره انتظام� 
 VQ۲۵۸۲۳۹۸۸A ۹۳۲ق۷۲ ایران ۱۲  شـــماره موتور
بـــه   NAPBBUJ۳۲A۱۰۰۲۲۳۹ شاســـ�  شـــماره  و 
مالکیـــت زهرا تنباکوچـــ� مفقود گردیـــده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۰۰
۷۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©اعالم قیمت های جدید خودرو 

بدون هماهنگی با شورای رقابت 
عصر خودرو: شــیوا، رئیس شــورای 
رقابت با اعالم اینکــه در روزهای اخیر 
اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت های 
جدید خودرو شــنیده می شود، گفت: 
ما هیــچ توافقی با ســتاد تنظیم بازار 
نداشــته ایم و اگر قیمت هــای جدید 
بدون هماهنگی با شورای رقابت اعالم 
شود، غیرقانونی است.  وی افزود: ستاد تنظیم بازار باید دستورعمل قیمت گذاری 
شــورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعالم کند تا اصالحات الزم را 

انجام دهیم، اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست.

تقاضا برای خرید سکه زیاد شد©
تسنیم: طبق اعالم کشتی آرای،رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر، در چند 
روز اخیر تقاضا برای خرید سکه به منظور سرمایه گذاری در بازار افزایش یافته است.  
وی افزود: در عین حال در بازار طال، به خصوص شمش طال، طالی آب شده و سکه 
شاهد افزایش خرید فقط به منظور سرمایه گذاری هستیم؛ این درحالی است که 
بخش صنعت طال و جواهر با رکود زیادی همراه اســت و هیچ نوع مصنوعاتی به 
فروش نمی رسد. وی تصریح کرد: قیمت ها در چند روز اخیر رو به افزایش بوده و 

همین افزایش هم موجب رشد نوسانی قیمت طال و سکه شده است.

 احراز هویت الکترونیکی سهامداران عدالت احتماالً©
از هفته آینده

مهر: یک مقام مســئول درباره نحوه احراز هویت در سامانه سجام گفت: پس از 
صحت ســنجی مدارک شناسایی، در گام آخر از کاربر خواسته می شود تا با یک 
فیلم سلفی جمله ای که در سامانه ظاهر می شود را بخواند. ماهیار، مجری طرح 
الکترونیکی کردن احراز هویت سهامداران عدالت در یک برنامه تلویزیونی گفت: 
احراز هویت الکترونیک در داخل مجموعه سپرده گذاری با همکاری معاونت علمی 
ریاســت جمهوری بررسی شد و اگر زیرساخت های فنی آماده شود تا یک هفته 

دیگر احراز هویت در سامانه سجام غیرحضوری انجام خواهد شد.

افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است©
شاه نظری،  همت علی   آنالین:  اقتصاد 
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های 
پرداخت ســازمان اداری اســتخدامی، 
در خصــوص تقاضــای افزایش حقوق 
نیروهای قرارداد کار معین که از سوی 
معاونت مدیریــت و منابع وزارت جهاد 
کشاورزی مطرح شــده بود، اعالم کرد: 
براساس بخشنامه این سازمان، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین 
معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده و تغییر آن 

در حال حاضر امکان پذیر نیست.

موبایل کمتر از 3میلیون در بازار کمیاب شد©
نود اقتصادی: آیدین آرام ، کارشناس حوزه موبایل گفت: در بازار سه نوع موبایل 
کمتــر از  3میلیون تومان، کمتر از 6 میلیون تومان و موبایل گران قیمت وجود 
دارد. کاالی گران قیمت همین حاال هم در بازار وجود دارد، اما کاالی کمتر از 3 
میلیون تومان که مصرفش هم باالتر اســت، به دلیل مشکالتی که وجود دارد، 
تقریباً موجود نیست. اکنون بهترین اتفاق این است که کاالی زیر 3میلیون دوباره 

در بازار موجود شود.

با وجود شیوع کرونا و الزام قانونی، مهاجران همچنان به خدمات بانکی الکترونیکی دسترسی ندارند 

بی توجهی نظام بانکی به گردش حساب مهاجران
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  توصیه های بهداشتی سازمان های 
جهانی و دولت ها برای جلوگیری از افزایش شیوع کرونا، نقل 
و انتقال فیزیکی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما 
بخش عمده ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات 
الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می تواند 

زنجیره انتقال را بیش از پیش طوالنی کند.
با همه گیرشــدن کرونــا و احتمال انتقال ویــروس از طریق 
اسکناس و توصیه سازمان های بهداشتی به عدم استفاده از پول 
نقد برای تأمین مایحتاج خانوار و عدم دسترسی  تعداد زیادی 
از مهاجران به خدمــات بانکی الکترونیک و اینترنتی، بیش از 
گذشته دردسرساز شده و این در شرایطی است که مطابق ماده 
73 آیین نامه قانون مبارزه با پولشــویی مصوب مهر ماه ســال 
گذشته باید سه ماه پس از تصویب این آیین نامه یعنی دی ماه 
9۸ دســتورعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به مهاجران اجرایی 

می شد.

محرومیت بانک ها از گردش مالی 24هزار میلیارد »
تومانی مهاجران 

یک پژوهشــگر اقتصــاد مهاجرت در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
می گوید: بیش از 95درصــد از جمعیت باالی 3میلیون نفری 
مهاجران حاضر در ایران، تبعه افغانســتان هســتند که بیش از 
نیمی از آن ها در سن کار قرار دارند. از میان مهاجران افغانستانی 
یک میلیــون و 7۰۰هزار نفر مدرک قانونی برای اقامت در ایران 
دارنــد که این مدرک یا گذرنامه قابل تمدید اســت و یا کارت 
آمایش دارند که ایــن کارت مهاجر به نوعی بیانگر پناهندگی 

مهاجران است.
حمیدرضا رضایی ادامه می دهد: براســاس یافته های ما یکی از 
بزرگ ترین مشــکالت مهاجران حاضر در ایران، نداشتن کارت 
بانکی و خدمات بانکی اســت. ذیل قانون مبارزه با پولشویی و 
براساس ماده 4 این قانون، ارائه خدمات بانکی به مهاجران فقط 
با دفترچه حساب ممکن بود تا اینکه رایزنی کردیم در مهر ماه 
سال 9۸ قانون تغییر کرد، ولی آیین نامه ماده 73 که باید ظرف 
سه ماه از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابالغ می شد هنوز ابالغ 
نشده تا براساس آن حتی با اعمال محدودیت در سقف تراکنش، 
دسترسی جامعه مهاجران به خدمات الکترونیک بانکی مقدور 

شود.
وی تأکید می کند: این راهکار بدون هیچ هزینه ای و در اسرع وقت 
قابل پیاده سازی است که می تواند زیست حداقل 1/5میلیون نفر 
از اتباع خارجی را تسهیل و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی 
نماید. این دســتورعمل ساده دو صفحه ای پس از هفت ماه از 
سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی به بانک ها ابالغ نشده و با 
وجود اینکه ایرانی ها برای حفظ سالمت جابه جایی فیزیکی پول 

را به حداقل رسانده اند، اغلب مهاجران یا کارت بانکی ندارند یا 
از کارت دیگران اســتفاده می کنند. این افراد 
به خصوص پس از فعال شدن رمز پویا بیش از 
گذشته به سختی افتاده اند، چرا که پیامک رمز 

برای صاحب کارت و حساب ارسال می شود.
به گفته این پژوهشــگر اقتصــاد مهاجرت در 
موارد متعددی دیده شده ایرانی ها کارتشان را 
به مهاجران اجــاره می دهند و گاهی یک نفر 
کارتش را به 1۰۰  افغانستانی اجاره می دهد و 
ماهیانه یک میلیون تومان دریافت می کند و در 
این میان گاهی پول مهاجران توسط صاحب 
کارت به ســرقت می رود و دستشان به جایی 

بند نیست.
رضایــی می گویــد: این مهاجــران حداقل 
ماهیانــه 1/5 میلیون تومــان درآمد دارند، 
اما بانک های ایران از ایــن منابع بی نصیب 
هستند. واقعیت این اســت که فقدان ارائه 
خدمــات الکترونیک بانکــی نه تنها موجب 

اخــالل در زندگی روزمــره مهاجران و بــاال رفتن احتمال 
ابتالیشان به کرونا شده بلکه عدم اشراف اطالعاتی حاکمیت 
بــر جریان های مالــی اتباع خارجی و تبادالت غیررســمی، 
غیرشــفاف و خارج از شــبکه بانکی را در پی داشته است. 
محرومیــت از امــکان برابر با ایرانیــان در انجام خریدهای 

اینترنتی  به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار برای مراجعه 
به بانک برای انجام هر گونه تراکنش مالی، 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی معتقد اســت: در رویکــرد جایگزین 
بانکی،  الکترونیــک  خدمات  ارائــه  یعنی 
بــرای مهاجران و حاکمیت  منافع زیادی 
حاصل خواهد شد که عبارتند از: شفافیت 
از  داده های مهاجران، کنترل و جلوگیری 
انتقال ویروس از جمعیت 3میلیون نفری، 
کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف 
قاعده گذاری  امــکان  و  امنیتی-اطالعاتی 
بر تبــادالت مالــی اتباع خارجی در ایران 
تقاطــع اطالعات( و  )امکان رهگیــری و 
امــکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً 
24هــزار میلیــارد تومانــی مهاجران در 

بانکی. شبکه 
رضایی به نظر مثبت بدنه دولت، وزیر اقتصاد 
و رئیــس کل بانــک مرکزی بــرای هدایت 
نقدینگی های خــرد به بخش الکترونیک  و ارائه کارت بانکی 
به مهاجران اشــاره و اضافه می کند: انتظار می رود در شرایط 
نامطلوبی که کرونا ایجاد کرده هر چه زودتر و حتی با اعمال 
محدودیت در ســقف تراکنش و کارت به کارت در مقایسه با 

ایرانیان، دسترسی مهاجران به کارت های بانکی برقرار شود.

وی می گوید: هر چند از کارشناسان بانک مرکزی کسب اطالع 
کرده ایم و آیین نامه اجرایی در حال تهیه اســت، اما نگرانیم با 
کاهــش تب کرونا بار دیگر ارائــه خدمات بانکی الکترونیک به 

مهاجران به حاشیه برود.

تمام خانواده یک کارت دارند»
یکــی از نمایندگان مهاجران که مقیم مشــهد اســت  به 
خبرنــگار ما می گوید: خوشــبختانه خودم مشــکلی برای 
داشتن حســاب بانکی و استفاده از آن ندارم، اما متأسفانه 
بســیاری از مهاجران یا به خدمات بانکی دسترسی ندارند 
و یــا بانک هایــی از قبیل صادرات و ملت بــه دلیل حجم 
زیاد مشــتری بــه آنان خدمــات نمی دهنــد و مهاجران 
ناگزیر هســتند برای کار بانکی به شعب دورتر و مؤسسات 

کم مشتری مراجعه کنند.
رضــا مبین که خود را مغازه دار معرفی کــرد، این گونه روایت 
می کند که مشتریان مهاجری که به مغازه اش مراجعه می کنند 
بیشتر از کارت عاریه ای استفاده می کنند و کل اعضای خانواده 

یک کارت  بانکی دارند.

97 درصد مهاجران مولد اقتصادی هستند»
گفتنی اســت، ایران از سال های گذشــته  به دلیل عدم ثبات و 
امنیت کشورهای همسایه، مقصدی جذاب برای مهاجران بوده 
و  براســاس آمار مرکز آمار ایران بیش از 97درصد از جمعیت 
اتباع غیرایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در 
آینده ای نه چندان دور به سن کار می رسند، حال آنکه همچنان با 
عدم ارائه خدمات بانکی از قبیل کارت بانکی، دسته چک، دستگاه 

پوز و ... مواجه هستند.
اســـــتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت هــای الکترونیک 
و خدمــات اینترنتی بــرای تأمین مایحتــاج، از بدیهی ترین 
الزامات زندگی شـــــهری محسوب می شــود و محرومیت 
اتباع خارجی از داشــتن خدمــات بانکی موجب شــده این 
افراد حقوق و دســتمزد خود را به  صورت نقدی از کارفرمای 
خود دریافت و به حســاب یک ایرانی یا مهاجر افغانســتانی 
معتبر و دارای حســاب بانکی واریز کنند که این اتفاق ســه 
پیامد دارد: نخســت اینکــه اطالعات تراکنش هــای مالی، 
شــبکه های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی 
 و ســایر اطالعات اقتصــادی و پولی اتباع خارجــی در ایران 

ثبت نمی شود. 
دوم نظام بانکی کشــور را  از داشــتن گــردش مالی باالی 
مهاجران محروم کرده و در نهایت منجر به ســخت تر شدن 

زندگی مهاجران حاضر در ایران شده است.

مطابق ماده 73 
آیین نامه قانون 
مبارزه با پولشویی 
مصوب مهرسال 
گذشته باید سه 
ماه پس از تصویب 
این آیین نامه 
یعنی دی ماه 98 
دستورعمل نحوه 
ارائه خدمات 
بانکی به مهاجران 
اجرایی می شد

بــــــــرش

اقشار کم درآمد را با کمترین آورده صاحبخانه می کنیم  تسنیم: معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه اقشار کم درآمد را با کمترین آورده صاحبخانه می کنیم، گفت: در فاز اول ۱۳۵هزار 
متقاضی واجد شرایط دهک یک تا سه داریم. محمود محمودزاده در خصوص ساخت مسکن اقشار کم درآمد گفت: برای خانه دار شدن این اقشار طرحی را با مشارکت دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد و  

بنیاد مستضعفان برنامه ریزی کرده ایم. در این  طرح قرار است 200هزار واحد مسکونی مخصوص این افراد ساخته شود تا با کمترین آورده ممکن صاحب مسکن شوند.

خـــبر

      صفحه 6  17 /1399/02

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830870(

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

غالمحسین  -آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,30 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
به  بسکابادی  احمدرضا  آقای  و  ملی0938959476  شماره  به  عبدزاده  گلناز  خانم  و  ملی0937372501  شماره  به  هروی  مجیدزاده 
شماره ملی 0919922678بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. -آقای عباس اعتمادی به شماره ملی 
2411616082بعنوان بازرس اصلی و آقای هادی مشمول به شماره ملی0942893158 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و صورتهای مالی 

سال 1397 به تصویب رسید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830892(

آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 2810 و شناسه ملی 10380184927

ملی  کد  با  عالقبندیان  رضا  محمد  -اقای   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,06 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
3874624250 ریاست هیئت مدیره و آقای حمید رضا عالقبندیان با کد ملی 387160625 نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن 
رحمانی با کد ملی3875610121به عنوان مدیر عامل شرکت برای دو سال انتخاب گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت با دو امضای ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب ریاست هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و 

مدیر عامل و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت انجام می گیرد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830896(

آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 2810 و شناسه ملی 10380184927

 1398,10,09 و1398,09,25و   1398,09,11 و   1398,08,14 مورخ  تنفسی  وصورتجلسات   1398,07,30 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
و1398,10,23و1398,11,07 و1398,11,21 و 1398,12,05 وتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورت های مالی ،ترازنامه مورخ 1398,03,31 مورد تصویب قرار گرفت 
. -2آقای محمد رضا عالقبندیان با کد ملی 3874624250 آقای حمید رضا عالقبندیان با کد ملی 3871606251 آقای علیرضا عالقبندیان با کد ملی 3875430281 
آقای محمد ابراهیم رحمانی با کد ملی 3871549304 آقای محسن رحمانی با کد ملی 3875610121 برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
انتخاب شدند -3 موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 0100174390 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی 10100168746به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4 روزنامه کثیر االنتشار اطالعات و روزنامه محلی قدس )خراسان رضوی( جهت درج آگهی ها ی شرکت 

انتخاب گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830917(

 آگهی تغییرات شرکت کاشی سنتی گوهرشاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4410 و شناسه ملی 10380202997

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - موقوفه گوهرشادآغا به شناسه ملی 14001024508 و موقوفه عبدا... رضوی به 
شناسه ملی 14001461435 و موقوفه حاج مالمحمد ) فرامرزخان ( به شناسه ملی 14006316782 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره 
به مدت دو سال انتخاب گردیدند . - آقای سید محمد جواد مدنیان به کد ملی 0934511926 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی 
علی زاده به کد ملی 0651743753به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - صورتهای مالی سال های 

1396 و 1397 تصویب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830920(

آگهی تغییرات شرکت نازنین میزان مقدم آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58694 و شناسه ملی 14005970316

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,09,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر یزدی مقدم با 
کد ملی 0054965081 و خانم فاطمه عباسی قاینی با کد ملی 0730908453 و خانم نگار یزدی مقدم با کد ملی 0923869328 برای 
مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - خانم راحله شفقت با کد ملی 0938907565 به سمت بازرس 
انتخاب شدند  برای مدت یک سال مالی  البدل  بازرس علی  به سمت  با کد ملی 0921921810  اصلی و خانم فاطمه توکلی مقدم 

. - روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830941(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرهام سیر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44431 و شناسه ملی 10380605260

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,16 و برابر نامه شماره 992,128,968مورخ 1399,2,1 اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی و برابر نامه شماره 3243مورخ 1399,1,31 سازمان هواپیمایی کشوری و برابر نامه شماره 99,19,261مورخ 1399,2,1سازمان حج و زیارت استان خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ( آقای محمدحسن روحی به شماره ملی0943662567 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل -خانم مهناز جهانی اجاللی به 
شماره ملی0938550101 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره -خانم حدیث روحی به شماره ملی0062793519 بسمت عضو هیئت مدیره -آقای محمدصادق روحی به 
شماره ملی2298742081 بسمت عضو هیئت مدیره-آقای امید روحی به شماره ملی 0010597433 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
2 ( کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی وتعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک رئیس هیئت 

مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )830944(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نصر تایباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35 و شناسه ملی 10380008080

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,25 و نامه شماره 22,11941 مورخ 1397,08,02 انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی 
شماره  به  اکبری  کتایون  وخانم  مدیره  هیت  رئیس  سمت  به  ملی:0749519241  شماره  به  داودی  کمیل  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  تایباد  شهرستان  کاالی 
ملی:0748416846 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نیلوفر داودی به شماره ملی:0740504878 بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 2سال انتخاب 
گردیدند. - آقای یاسر اکبری اسماعیل آبادی به شماره ملی: 0749414898 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( برای مدت دو 2سال انتخاب شد. 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی به امضای ثابت آقای یاسر اکبری اسماعیل آبادی )مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره(وآقای کمیل داودی)رئیس 
هیئت مدیره(برسدکه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر نامه های اداری و عادی با امضاء آقای یاسر اکبری اسماعیل آبادی )مدیرعامل خارج از اعضای 

هیئت مدیره( با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )830947(

آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی صنعتی الماس تابان نمونه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 705 و شناسه ملی 14006547207

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای مرتضی نایبی به شماره ملی 2121428895 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2. خانم معصومه حاتمی فهندری 
نایبی به شماره ملی 0923900136 به سمت عضو  نایب رئیس هیئت مدیره 3. آقای محمد  به شماره ملی 2121582983 به سمت 
هیئت مدیره 4. آقای معین نایبی به شماره ملی 0926316508 به سمت عضو هیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با 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 )830948(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرهام سیر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44431 و شناسه ملی 10380605260

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,01,16و برابر نامه شماره 992,128,968مورخ 1399,2,1 اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی و برابر نامه شماره 3243مورخ 1399,1,31 سازمان هواپیمایی کشوری و برابر نامه شماره 99,19,261مورخ 1399,2,1سازمان حج و زیارت استان 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 – آقای محمدحسن روحی با کد ملی 0943662567 2- خانم مهناز جهانی اجاللی با کد ملی 0938550101 3 – خانم 
حدیث روحی با کد ملی 0062793519 4-آقای محمدصادق روحی با کد ملی 2298742081 5-آقای امید روحی با کد ملی 0010597433 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند . ب(آقای محمد حسن پور مطلق به شماره ملی 0937903833 به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مفیدی به 

شماره ملی 0938580795 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )830954(

آگهی تغییرات شرکت اسکان نیروی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27425 و شناسه ملی 10380428236

کدملی  محمدی  اسالمی  عبدالرزاق  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0888258879 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اکبرزاده مقدم کدملی 0919045979 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای هادی اسالمی محمدی کدملی 0889026289 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردیده اند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء هادی اسالمی محمدی ) مدیر عامل( همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود . 
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 چهارشنبه ۱7 اردیبهشت ۱۳99  ۱2 رمضان ۱44۱ 6 می 2020  سال سی و سوم   شماره 92۳9 
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7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

 3 سناریو برای حج امسال   ایسنا: کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به برگزاری حج امسال در شرایط کرونایی گفت: سه سناریو برای حج امسال وجود دارد؛ یکی اینکه حج برگزار نشود، دوم 
ظرفیت محدود باشد و سوم اینکه عربستان مجوز تشرف را فقط برای افراد زیر ۶۰ سال فراهم کند. وی با تأکید بر اینکه در هر صورت انجام تست کرونا برای تمامی حجاج الزامی خواهد بود، گفت: اگر مجوز تشرف 

برای افراد زیر ۶۰ سال صادر شود، حدود 3۸ هزار مورد اعزامی خواهیم داشت.

دست ساز بودن ویروس کرونای جدید رد شد©
بیماری های  ارشــد  ایسنا:متخصص 
عفونی ســتاد مقابله با کرونای آمریکا 
نظریه های مطرح شده درباره دست ساز 
بودن ویروس کرونا جدید یا گسترش آن 
به طور اتفاقی از یک آزمایشگاه چینی 
را رد کرد.دکتــر آنتونــی فائوچی، در 
گفت و گو با شبکه نشنال جئوگرافیک 

اظهار کرد، تحقیقاتی که در دسترس هستند، نشان می دهند این ویروس به طور 
طبیعی تکامل یافته است.

به گزارش پایگاه خبری هیل، فائوچی در این باره گفت: اگر به تکامل این ویروس 
در خفاش ها و ویروسی که شیوع پیدا کرده بنگرید، این اطالعات با قدرت حاکی 
از این هستند که این ویروس نمی تواند مصنوعی یا عمداً ساخته شده باشد و روند 

تکامل آن طبیعی است.
وی افزود: برخی از زیست شناسان تکاملی بسیار برجسته گفته اند اطالعات تکامل 

مرحله ای حاکی از آن هستند که این ویروس در طبیعت به وجود آمده است.
فائوچی همچنین در رد نظریه هایی که درباره گسترش تصادفی این ویروس 
از محیط آزمایشگاه مطرح شده، گفت: این به آن معناست که این ویروس در 
طبیعت بوده و به همین دلیل اســت که متوجه نمی شوم برخی افراد درباره 
چه صحبت می کنند و زمان زیادی را برای بحث بی نتیجه در این باره صرف 

نمی کنم.

جداِل خونین بر سر استفاده از ماسک در آمریکا©
مهر:ســه تن از اعضای یــک خانواده 
آمریکایــی به تیرانــدازی و قتل عمد 
یک نگهبان امنیتی در ایالت میشیگان 

آمریکا متهم شدند.
به گفته الجزیره ایــن نگهبان امنیتی 
مانــع از ورود دختر این خانواده به یک 
فروشگاه در ایالت میشیگان شده بود و 

علت این ممانعت، عدم اســتفاده از ماسک صورت توسط دختر این خانواده بود. 
طبق گزارش بازپرس بخش، »کالوین مونرلین« نگهبان امنیتی در فروشگاهی در 
شمال شهر فلینت پس از تذکر به دختر »شارمل تیاگو« در مورد نزدن ماسک و 

ضرورت ترک محل، به ضرب گلوله کشته می شود.
در پی این تیراندازی، شارمل تیاگو ۴۵ ساله به همراه همسر ۴۴ ساله خود »لری 
تیاگو« و »اسقف رایمونیا« پسر ۲۳ ساله اش به قتل عمد درجه یک متهم شدند.

لری تیاگو همچنین به نقض دســتور اجرایی فرماندار ایالت میشیگان مبنی بر 
ضرورت استفاده از ماسک صورت برای تمام کارکنان و مشتریان در فضای داخلی 

فروشگاه متهم شد.

روایت جهادگر کرونایی

از قاچاق مشروب تا نجات جان بیماران©
جامعه: هیچ اتفاقی مثل انتشار ویروس 
کرونا نمی توانســت این طور شیرینی و 
تلخــی را در هم آمیخته کند، آنجا که 
جان عزیــزی را می گیرد مثل زهر تلخ 
اســت و آنجا که بهانه ای اســت برای 
شــنیدن قصه های ناب، مثل عســل 
شیرین می شــود.خبرگزاری فارس در 

گزارشی به سراغ مردی رفته است که داستان زندگی اش شیرین و شنیدنی است.
ماجرای زندگی جهادگر کرونایی؛ از قاچاق مشــروب و یکه تازی و دستگیری تا 

حکم نجات بخش قاضی و آغاز فصل بندگی و عاشقانه های بی پایان.
این ماجرای خواندنی از گفت و گو با »حسین باشی پور« قهرمان این گزارش شروع 

می شود. در ادامه بخشی خالصه شده از این گزارش را بخوانید.
 »... می گوید: اسم و رسمم را بنویسید چون عزت و ذلت دست خداست. می گویم: 
دســت و دلم می لرزد برای انتخاب کلماتی که قرار است گذشته تان را به تصویر 
بکشد! می گوید: ماللی نیست. وصف تلخی گذشته ام به شیرینی قصه حال گره 

می خورد و زهرش را می گیرد، بنویس«.

انبوه ساز شهر یا راننده اسنپ»
مقداد علیپور، مسئول قرارگاه جهادی بابلسر علیه کرونا از مردی گفته بود که دو 
ماه است زندگی اش را گره زده به جهاد برای مبارزه با کرونا. علیپور می گفت در 
روزهای بحرانی شیوع کرونا، ۲0 میلیون تومان برای تهیه دارو از تهران هزینه کرد 
و جان 60 بیمار کرونایی را نجات داد. حاال هم بانی شده و هر شب میلیون میلیون 
هزینه می کند و با کمک خیران شهر صدها بسته افطاری را در خانه نیازمندان 
می برد. می گفت انبوه ساز شهرمان است اما وقتی در خانه نیازمند آبرودار می رود، 
می گوید راننده اسنپ هستم و یک بسته برایتان آوردم.حسین باشی پور می گوید: 
»اوایل زندگی بود و شغل درست و حسابی نداشتم. یک دکه نزدیک ساحل بابلسر 
اجاره کردم. چند سالی گذشت، تغییر شغل دادم و سال 77 به بازارماهی فروشان 
رفتم. از همان سال مسیر زندگی ام تغییر کرد و لغزش ها شروع شد. شدم فروشنده 
مشروبات الکلی. چشم باز کردم دیدم کار از کار گذشته و من غرق شدم در این شغل«.

 دستگیری با یک محموله بزرگ»
حســین ســال 8۲ با یک محموله بزرگ دستگیر می شــود. دستگیری، ورق 

زندگی اش را برگرداند. 
او در ادامــه این گزارش از روز اعترافش نزد قاضی پرونده، حجت االســالم امین 

امینی می گوید. 
»... دادگاه شروع شد. قاضی گفت: این جلسه سوم است؛ چرا اعتراف نمی کنی و 

نمی گی بار مشروبات الکلی را از کدام واسطه ها می گیری؟ 
...چشمانم پر از اشک شد.از روی صندلی بلند شدم و قرآن را از روی میز قاضی 
برداشتم. دستم را روی قرآن گذاشتم و گفتم: حاج آقا این محموله برای من بود. 
اما از من بگذر، به همین قرآن قســم می خورم همه گذشــته ام را کنار بگذارم و 
توبه کنم.قاضی امینی... گفت: می دانی دست روی چه کتابی گذاشتی؟ این دفتر 
حساب و کتاب بازار ماهی ات نیست. دست روی قرآن گذاشتی... گفتم: حاج آقا 
من یک روز سینه زن امام حسین)ع( بودم و هستم. من هیئت می رفتم. در دامن 

مادر مؤمنه بزرگ شدم. ولی لغزیدم. از من بگذر.
حاج آقا امینی حکم حبس تعزیری من را به حبس تعلیقی تغییر داد«.
از اینجا به بعد ماجرای زندگی قهرمان قصه ما دوباره شیرین می شود:

»کسب و کار قبلی را کنار گذاشتم و وارد کار مشاوره امالک شدم. 
 خدا کمکم کرد. به من عزت و آبرو داد. شبانه روز تالش کردم. شغل و کسب و 
کارم رونق گرفت. درآمدم برکت داشت. برایم می ماند... بعد از یکی دو سال وارد 
کار ساخت وســاز شدم. یک خانه تبدیل شد به دو خانه، سه خانه. شدم یکی از 

بزرگ ترین بساز و بفروش های بابلسر اما می دانستم این برکت، هدیه خدا بود.
 پولدار شدم اما حاالحاالها بدهکار بودم. به خودم، به زندگی ام، عمری که از دست 
داده بــودم و مهم تر از همه به پدر و مادرم. به مادرم روزهای آخر عمرش وقتی 
در بستر بیماری بود گفتم: مادر از من بگذر و حاللم کن. من حسین هشت سال 
قبل نیستم. با لهجه مازندرانی گفت: بزرگ شدن هزینه داره. باید کوچک بشی 
تا بزرگ بمانی. عزت و ذلت دســت باالسریه. مادرم راست می گفت عزت و ذلت 

دست خداست.
... برای دلخوشــی خودم و شادی روح مادرم، چهار بچه بهزیستی مازندران را به 

سرپرستی قبول کردم«. 

وقتی قاضی آرزو می کند سرباز شود»
قاضی پرونده را پیدا می کنیم. می گویم: اگر بدانید حسین باشی پوری که در جلسه 
دادگاه، قرآن را واسطه بین خودش و شما کرد و قسم خورد توبه کند، حاال یکی از 
خیران بزرگ مازندران شده، معتمد و امین آدم های از همه جا رانده و مانده، چشم 
امید سالمندان آسایشگاه سرخروی فریدونکنار، یکی از هیئتی های پرو پاقرص 

بابلسر و یک جهادگر تمام عیار روزهای کرونایی؛ چه می کنید؟ 
حاج آقا از آن طرف خط بالفاصله جواب می دهد دســتش را می بوســم و ادامه 
می دهد: من خودم را ســرباز این مرد می دانم... دوست دارم من هم در کارهای 
خیرشان شریک شوم. ان شاءاهلل زودتر دیداری فراهم شود و شخصاً بگویم آماده ام 

تا در کار خیر، او فرمانده باشد و من سربازش.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  حضور و فعالیت 
کودکان کار به ویژه در این روزهای کرونایی در 
خیابان ها و اماکن عمومی کشور در حال افزایش 
است. این در شرایطی است که حدود سه دهه 
از اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی 
از محیط های  این کودکان  با هدف دور کردن 
برای دستیابی  نیز  کار می گذرد و مجریان آن 
جمله  از  اقدامی  هیچ  از  نظر  مورد  اهداف  به 
دریافت حضانت کودک از خانواده و تحویل او 
به بهزیستی دریغ نکرده اند، اما نه تنها خبری 
بلکه  نیست  خیابانی  و  کار  کودکان  کاهش  از 
در  آن ها  افزایش  می آید  به چشم  بیشتر  آنچه 
گل فروشی،  دستفروشی،  با  که  شهرهاست 
تکدیگری و غیره تالش می کنند پولی بدست 

آورند و کمک خرج خانواده باشند. 
 البته آمار کودکان کار و خیابانی در اســتان های 
مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت های فرهنگی 
در اســتان ها متغیر است؛ مثالً در تهران به ازای 
 هــر۵۳0 نفر جمعیــت و در تبریز بــه ازای هر
 ۱6 هزار نفر، یک کودک کار و خیابان وجود دارد 
که خیلی از آن ها از صبح تا شــب کار می کنند. 
این در حالی است که براســاس ماده 79 قانون 
کار جمهوری اسالمی ایران، به کار گماردن افراد 
کمتر از ۱۵ سال تمام )پسر و دختر(  ممنوع است.

با این همه، پرســش این است که ارائه خدمات 
به کودکان کار توسط دستگاه های متولی به ویژه 
سازمان بهزیستی چگونه است؛ به ویژه که با شیوع 
کرونا جمع آوری این گونه کودکان متوقف شــده 
است و مهم تر اینکه چرا طرح ساماندهی کودکان 

کار آن گونه که باید، نتیجه بخش نبوده است؟

یک طرح شکست خورده »
ســید حســن موســوی چلک، رئیس انجمن 
مددکاران اجتماعــی ایــران در ارزیابی خود از 
چگونگی ارائه خدمات به کودکان کار در روزهای 
کرونایی توسط بهزیســتی و دیگر دستگاه های 
متولــی به قدس می گوید: وقتــی بحرانی اتفاق 
می افتد بر اســاس ویژگی ها و میزان گســترش 
آن، افراد مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرند. در 
بحــران کرونا هم کودکان جایگاه ویژه تری دارند 
 و در بین کودکان کسانی که شرایط زندگی شان

به گونه ای بوده که بهداشت فردی و محیطی آن ها 
مناسب نبوده است، قطعاً بیشتر تحت آسیب قرار 
گرفته اند که باید سیاســت های حمایتی از آن ها 

به عمل آید.
وی با اشاره به اینکه در زمینه ساماندهی کودکان 
کار و خیابانی ۱۳ سازمان و ارگان مسئولیت دارند 
اما مدیریت کار با سازمان بهزیستی است، تصریح 
می کند:این موضوع به این معناست که نباید همه 
مسئولیت و کار بر دوش سازمان بهزیستی بیفتد 
و نقش دســتگاه های دیگر به فراموشی سپرده 
شود، چون بهزیستی در بعضی از امور مربوط به 
این کــودکان از جمله آموزش، درمان و خدمات 

بیمه ای و امنیت مسئولیتی ندارد. 
وی با اشــاره به اینکه در بحران کرونا بهزیستی 
و شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران و در کنار 
آن ها ســازمان های غیردولتی فعــال در حوزه 
کودکان برای ارائه خدمات به کودکان کار ایفای 
نقش کردند، می افزاید: کودکان خیابانی دو دسته 
نیاز دارند؛ یک دسته مربوط به خدمات بهداشتی 
در راستای پیشگیری و درمان کروناست و دسته 
دوم نیازهایی است که کودکان کار دارند و ربطی 
به کرونا ندارد، اما با بحران کرونا این نیازها تشدید 

شــده و به طبع پاسخگویی به 
آن ها هم بایــد انجام گیرد. به 
نظر می رسد سازمان ها در حد 
بضاعت خــود در این خصوص 
کار می کننــد؛ به طــوری که 
عالوه بر ارائه آموزش، امکانات 
ماسک  مثل  بهداشــتی  اولیه 
و  کننــده  ضدعفونــی  ژل  و 
دستکش در اختیار کودکان کار 
قرار گرفته و کارهایی هم برای 
که ممکن  کودکانی  شناسایی 
بوده مبتال به کرونا شده باشند 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه با اجرای فاصله گذاری هوشمند، 
حضور کودکان در خیابان ها پررنگ  تر می شود، در 
نتیجه پاســخگویی به همه آن ها کمی دشوارتر 
خواهد شــد، می افزاید: به هرحال بهزیســتی و 
شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد برای اینکه 
کودکان کار بحران کرونا را ایمن تر سپری کنند 
تاکنون کم فروشی نکرده اند، یعنی این گونه نبوده 
که بگوییم کودکان کار در اولویت دریافت خدمات 
حمایتی نبوده اند؛ اما واقعیت این است که بحران 

کرونا بســیار پیچیده است و 
هم  پیشرفته  کشورهای  حتی 
در مقابلش کــم آورده اند چه 
رسد به کشــور ما که با توجه 
به تحریم ها حال اقتصادی اش 

اصالً خوب نیست.
وی طرح ســاماندهی کودکان 
کار را یک طرح شکست خورده 
می دانــد و در خصوص دالیل 
آن می گویــد: چــون عواملی 
که ســبب حضور کودکان در 
از بین  خیابان هــا می شــوند 
نرفته اند؛ یعنی با گذشــت زمان شــاخص های 
رفــاه اجتماعی کاهــش یافته، فقــر خانواده ها 
بیشــتر و ثبات نظــام خانواده در کشــور کمتر 
شده است، بنابراین طبیعی است که آسیب های 
 اجتماعی از جمله کودکان کار روند رو به رشدی
داشته باشند. تا زمانی که این عوامل از بین نروند 
هزاران بار هم طرح هایی شبیه به طرح ساماندهی 
اجرا شود هیچ تأثیری در توانمندسازی کودکان 
کار و خیابانــی ندارد. در واقــع حوزه اجتماعی 
یک دانش تخصصی اســت و تا وقتی بخواهیم با 

سیاست های قهری و انتظامی با حوزه اجتماعی 
برخورد کنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت. 

هیچ سازمانی برای کودکان کار و خیابانی »
کار نکرد

مصطفی اقلیمــا، رئیس انجمن علمی مددکاری 
اجتماعی ایران هم در پاســخ به قدس می گوید: 
هیچ ســازمانی در هیچ زمانی برای کودکان کار 
و خیابانی کار خاصی نکرد. بعضی مواقع سازمان 
بهزیســتی می گوید کــودکان خیابانی را جمع 
می کنیم. خب جمعشان کردید اما آن ها را کجا 
بردید؟ حتی عــده ای را جریمه کردید اما دوباره 
تحویل خانواده شان دادید و بعد هم کودکان کار 
باز وارد خیابان ها شدند. هر بار هم این بازی تکرار 
می شود. در مشهد هم طرح فروش گل از سوی 
کودکان کار را اجرا کردند. یعنی یک مؤسسه ای 
که گل ها را فرضاً ۵ هزار تومان می خرید به این 
بچه ها ۲0 هزار تومان مــی داد تا آن ها ۲۵ هزار 
تومان بفروشند. یعنی عمالً این وسط هیچ چیزی 
عاید کودکان خیابانی نشد. وی با اشاره به اینکه 
پدیده کودکان خیابانی معلولی از علت هاســت، 
اضافه می کند: وقتی تورم، بیکاری و فقر افزایش 
پیــدا می کند قطعاً آســیب های اجتماعی مثل 
دزدی، کودکان خیابانی و... در جامعه زیاد می شود 
چون آسیب های اجتماعی به هم مربوط هستند و 
تک بُعدی نیستند.اقلیما با تأکید بر اینکه هرچه 
فشــار اقتصادی به جامعه بیشتر شود کودکان 
بیشــتری به خیابان ها می آینــد، می گوید: اگر 
می خواهیم این اتفاق نیفتد به جای جمع آوری 
آن ها باید زیرســاخت های اقتصادی جامعه را 
اصالح و ســطح رفاه اجتماعی را افزایش دهیم 
و اگر دیدیــم پدر یا مادر خانواده نتوانســتند 
کار کنند، حداقل هزینــه زندگی را که حدود 
۲ میلیون تومان اســت در ماه به آن ها بدهیم 
تا زن در خانه بنشــیند و از کودکش نگهداری 
کند، وگرنه با دادن ۵0 هزار تومان در ماه و ارائه 
چند وعده غذا به این کودکان مشکل هرگز حل 
نمی شود و ســازمان بهزیستی به عنوان متولی 
اصلی کودکان کار در ساماندهی این قشر هیچ 
 توفیقی نخواهد داشــت و ایــن گونه کودکان 

بی گناه تا آخر عمرشان محکوم خواهند بود.

انتقاد کارشناسان به طرح شکست خورده ساماندهی 

برای کودکان کار، کاری کنید

با اجرای 
فاصله گذاری 

هوشمند حضور 
کودکان در 

خیابان ها پررنگ تر 
و پاسخگویی به 

همه آن ها دشوارتر 
خواهد شد

بــــــرش
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دستچین

گردشگری در سازوکار سازمان مدیریت بحران نیست
مهر: ولی تیموری، معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری از اینکه مسائل مربوط به صنعت 
گردشگری در سازوکارهای سازمان مدیریت بحران قرار ندارد، 
انتقاد کرد و گفت:ســازمان مدیریت بحران در برنامه خود هیچ 
پیش بینی برای خســارات وارده به گردشگری ناشی از بحران 

ندارد. 

دوره پساکرونا را قبول ندارم
ایلنا:حیدرعلی عابدی، عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلــس گفت: اینکه می گویند پس از کرونا یا به قول خیلی ها 
دوره پساکرونا را قبول ندارم و فکر نمی کنم ما پساکرونایی داشته 
باشیم. فکر می کنم نه تنها ایران بلکه بشر مجبور می شود دوره 
طوالنی ای را با کرونا زندگی کند، همان طور که با آنفلوانزا زندگی 

می کند.

دانش آموز برای فعالیت های تربیتی انگیزه ندارد
فارس: علیرضا کاظمــی، معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به تفاوت جنس کار معلمان تربیتی 
و دیگر معلمان گفت: دانش آموز برای حضور در کالس هم اجبار 
و هم انگیــزه دارد اما برای فعالیت های تربیتی، اجباری در کار 
نیست و حتی انگیزه نیز وجود ندارد. پس باید انگیزه ایجاد کنیم.

نظامی و انتظامی

رئیس پلیس راهور خبر داد
حذف جریمه و کروکی های 
کاغذی تا نیمه اول سال ۹۹

ایرنا: رئیس پلیس راهور نیــروی انتظامی از 
حذف جریمــه و کروکی های کاغذی در نیمه 
اول ســال ۱۳99 خبــر داد و گفــت: جریمه 
و کروکی هــای کاغــذی در راســتای تحول 
سیســتمی پلیس الکترونیکی می شود.سردار 
سیدکمال هادیانفر افزود: با الکترونیکی شدن 
جریمه و کروکی ها، کافی اســت شماره پالک 
را وارد سیســتم کنیم، تمام اطالعات وسیله 
نقلیه در دســت افزار پلیس رؤیت می شــود و 
دیگر نیازی نیســت بقیه موضوعات مرتبط به 
خودرو را وارد کنند یا با وارد کردن کد ملی یا 
شماره گواهی نامه به راحتی اطالعات خودرو در 
اختیار پلیس قرار می گیرد.وی در مورد حذف 
کروکی های دســتی گفت: دوره آزمایشی آن 
سپری شــده و دنبال تأمین تجهیزات در این 
زمینه هستیم تا کروکی ها الکترونیکی شوند. با 
تأمین تجهیزات مورد نیاز، جریمه و کروکی های 
الکترونیکی تا نیمه اول امسال اجرایی می شود.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: 
۹۰ درصد آتش سوزی جنگل ها 

به دلیل عوامل انسانی است
ایسنا: سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان 
حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور ضمن اشاره به تجهیزات و امکانات این 
ســازمان برای اطفای حریــق در جنگل ها و 
مراتع کشــور گفت: متأسفانه سال گذشته ما 
برای اطفای هوایی حریق از طریق بالگرد دچار 
مشکل بودیم و به تجهیزات هوایی دسترسی 
نداشــتیم. از این رو برخی آتش ســوزی ها در 
جنگل ها بیش از ۲۴ ســاعت به طول انجامید 
که سبب افزایش سطح سوخته جنگلی نسبت 
به ســال 97 شــد.عباس نژاد در ادامه با تأکید 
بر اینکه تمامــی مردم می توانند در جلوگیری 
از وقوع آتش ســوزی در جنگل هــا و مراتع به 
ما کمک کنند، اظهار کــرد: حدود 90 درصد 
آتش سوزی به دلیل عوامل انسانی رخ می دهد. 
امسال نیز با توجه به بارش های خوب در کشور، 
پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی بسیار انبوه و 

ظرفیت آتش سوزی و گسترش آن باالست.

حوادث

معاون پلیس فتا بیان کرد
کالهبرداری با تقلید صدای وزیر 

ارتباطات و مجریان تلویزیونی 
ایلنا: معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص 
جرایم کرونایی گفت: بیشترین جرایمی که در 
این مدت اتفاق افتاد، کالهبرداری های تلفنی 
بود.سرهنگ رامین پاشایی افزود: کالهبرداران 
با تقلید صدای مجریــان معروف مانند آقایان 
رشــیدپور و ضیا و یا برخــی وزرا مانند وزیر 
ارتباطات با افراد تماس گرفته و ادعا می کردند 
از یک برنامه تلویزیونی که با حضور وزیر برگزار 
شده تماس گرفته اند و مردم را مجاب می کردند 
که در یک مسابقه تلویزیونی هستند و با همان 
ترفند قدیمی اطالعات افراد را سرقت کرده و یا 
با کشاندن افراد به پای دستگاه ATM اقدام به 

سرقت می کردند. 
وی همچنین با اشاره به فعالیت افراد سرشناس 
و نامی در فضای مجازی گفت: پلیس فتا طرح 
برخورد با ناهنجاری های اخالقی در اینستاگرام 
را آغاز کرده و اگر موردی دیده شود، قطعاً با آن 

برخورد خواهیم کرد.

آموزش

پاسخ آموزش و پرورش به ایرادهای »شاد«:
 هزینه اینترنت برای 

دانش آموزان باید رایگان شود
ایلنا: مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی 
و فنــاوری اطالعــات وزارت آموزش وپرورش 
گفت: رایگان شدن هزینه اینترنت برای استفاده 
دانش آموزان از نرم افزار شاد مصوبه ستاد ملی 

مقابله با کرونا را دارد و باید انجام شود.
مهدی شرفی خاطرنشان کرد: ما همچنان پیگیر 
رایگان شــدن اینترنت هستیم. وزیر آموزش و 
پرورش نیز برای ایــن کار به رئیس جمهور و 
آذری جهرمی نامه ارسال کردند و امیدواریم این 
کار هم انجام شــود. ما با جدیت پیگیر رایگان 
شدن اینترنت دانش آموزی هستیم تا سریع تر 
کار انجام شــود. سرپرســت مرکز برنامه ریزی 
و فنــاوری اطالعــات وزارت آموزش وپرورش 
همچنین درباره مشــکالت پیــش آمده برای 
دانش آموزان و معلمان در اپلیکیشن شاد گفت: 
یک نســخه آپدیت شــده از نرم افزار شاد ارائه 
خواهد شد که در آن ایراداتی که از پیش وجود 

داشته تا حدی برطرف می شود.

خانه و خانواده

متخصص نانوبیوتکنولوژی:
انتقال کرونا از طریق کولرگازی 

از اساس غلط است 
برنا: علی محمد زند، متخصص نانوبیوتکنولوژی 
گفت: به تازگی ویدئوهایــی در فضای مجازی 
مبنی بر انتقــال ویروس کرونــا از طریق گاز 
کولرگازی دست به دست می شود که از اساس 
غلط اســت.زند ادامه داد: ممکن است ویروس 
کرونا روی کولرگازی بنشیند که با ضدعفونی 

کردن به راحتی از بین می رود.
کولر آبی، گازی و حتی پنکه سبب چرخش هوا 
در محیط می شود به همین دلیل اگر فرد ناقل 
کرونا در خانه باشد، ویروس از طریق این وسایل 

سرمایشی در محیط پخش می شود.
او افزود: خانواده ها حتمــاً دقت کنند اگر فرد 
بیمــاری در خانه وجــود دارد آن را در محیط 
کوچکی قرنطینه کنند تا چرخش هوا از طریق 

کولر ویروس را منتشر نکند.
پیشــنهاد من به مردم این است که استفاده از 
کولر و وسایل سرمایشی را عقب بیندازند تا تب 

و تاب کرونا تحت کنترل قرار گیرد.

فراسو

برداشت آزاد
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مسکن 35 متری چه مشکلی دارد؟!
خانه ملت: حســن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: برخی می گویند ساخت مسکن ۳۵ متری موجب تشدید 
تجردگرایی در کشور می شــود، اما بسیاری از زوجین نیز توان 
خرید کوچک ترین مســکن را ندارند، حال چه مشکلی دارد که 
یک خانواده دو نفره در ســال های آغازیــن زندگی دارای یک 

مسکن شوند.

سوپ باله کوسه های ایران در سفره خارجی ها
ایسنا: محسن رضایی عطاقلی پور، مدیرعامل مؤسسه حفاظت از 
محیط  زیست قشم می گوید: باله های پشتی و دمی سفره ماهیان 
و کوســه ماهیان به شــکل غیرقانونی به کشــورهای عربی و 
هنگ کنگ صادر می شود تا برای تهیه غذای گرانقیمت »سوپ 
باله کوسه« استفاده شوند. باله های کوسه قاچاق شده از ایران به 

امارات با قیمتی بین ۴ تا ۴0 دالر آمریکا معامله می شود.

چرا ثبت احوال آخرین آمار مرگ ومیر را اعالم نمی کند؟
ایلنا: ســیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
گفت: آمار سه ماهه آخر هر سال تا پایان فروردین یا اردیبهشت 
سال بعد اعالم می شود که با توجه به اعالم ستاد ملی کرونا در 
خصوص عدم اعالم آمار از سوی دیگر نهادها همه آمارها از سوی 

آن ها اعالم خواهد شد.

شهریه فوق برنامه غیرآموزشی را برگردانید
ایرنا:مجتبی زینی وند، رئیس ســازمان مــدارس غیردولتی و 
مشــارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره بازگشت 
بخشی از شــهریه به خانواده ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی مدارس گفت: بازگشت شهریه فوق برنامه غیرآموزشی به 
خانواده ها یا محاسبه این هزینه برای ارائه خدمات سال تحصیلی 

آینده در مدارس غیردولتی الزامی است.

کالس های مجازی کیفیت الزم را ندارند 
مهر: سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
اینکه وی کالس آموزش مجازی برگزار می کند یا خیر و اینکه 
کیفیت این کالس ها به چه صورت است، گفت: کیفیت الزم را 
ندارد و فقط انتقال صدا بوده، اما جوابگو اســت. در مجموع باید 

گفت، به طور نسبی پاسخگو است ولی باید تقویت شود.

مدارس کپری را جمع نمی کنیم
مهر: مهراله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 
گفت: سال 87 کل مدارس کپری کشور برچیده شد اما با گذر 
زمان با توجه به نیاز منطقه به مدارس کپری، دوباره متناسب با 
نیاز اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی جمعیت عشایری از نو بنا شدند. 
در حال حاضر نیز ۱۵0 مدرسه کپری در کشور داریم و برنامه ای 

برای برچیدن آن ها نداریم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

تمام سیاست کاخ سفید در قبال کرونا در دو کالم

پنهانکاریباچینهراسی
  جهان/ نیک پندار  کرونا در کل ویروس بدی است. اصاًل 
این ویروس یک بالی آســمانی است و ما هم دوست داریم 
هرچه زودتر ناپدید شود، اما اگر بخواهیم دست کم یک حسن 
برای آن در نظر بگیریم همین است که ماهیت آدم ها و به ویژه 
دولت ها را نمایان کرد. مثالً همین بریتانیا یا سوئد یا بلژیک که 
تا تیری به تخته می خورد اپوزیسیون زیرساخت های آن ها را 
می کوبیدند توی سر کشورمان را ببینید، به فجیع ترین وجه 
ممکن گرفتار یک ویروس 400نانومتری شــده اند یا همین 
آمریکا که همه می گویند آنجا آزادی است و حتی بچه های 
دبستانی هم آن را با مجسمه آزادی اش می شناسند را ببینید، 
حتی به متخصصانــی که از ابتدا درگیر مهار و کنترل کرونا 
بوده اند اجازه نمی دهد بروند توی پارلمان درباره نحوه مدیریت 
دولت ترامپ گزارش بدهند. این آشکارسازی اگر حسن کرونا 

نیست پس چیست؟
تا پیش از این، دولت ترامپ فقط به رئیس کمیته ملی مبارزه 
با کرونا اجازه حضور در پارلمان نمی داد، اما حاال کاخ سفید با 
صدور دستورعملی اعضای کارگروه مبارزه با بیماری کووید۱۹ 
را از حضور در جلسات استماع کنگره منع کرده است. پایگاه 
خبری هیل گزارش داده کاخ سفید این توجیه را مطرح کرده  
که اعضای کارگروه مبارزه با کرونا باید تمرکزشــان را روی 

مبارزه با این بیماری همه گیر قرار دهند و حضور در جلسات 
کنگره ممکن است وقت آن ها را تلف کند!

البته این سیاست پنهان کاری ترامپ با انتقاد نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همراه بوده و او گفته است: 

دولت ترامپ احتماالً از حقیقت و واقعیت هراس دارد.
پلوسی افزود: کنگره نیاز دارد اظهارات مقام های رسمی را در 
خصوص اقدام های انجام شــده برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا بشــنود تا نمایندگان بتواننــد در خصوص اختصاص 
منابــع مالی مورد نیاز برای برنامه های بهداشــتی و درمانی 
تصمیم گیری درســتی داشته باشــند. با وجود این، ترامپ 
همچنان دو سیاســت اصلی را در موضــوع نحوه مدیریت 
کرونایی اش دنبال می کند؛ ممانعت از درز اطالعات و افشای 
نقایصی که داشته و همچنین چین هراسی و متهم کردن چین 
به عنوان سازنده و منبع ویروس. رئیس جمهور ایاالت متحده 
حتی میزان کمک به سازمان جهانی بهداشت را به اتهام اینکه 
این سازمان به چین نزدیک تر است به حالت معلق درآورده 
است. او حتی از چین دوستی به عنوان یک برچسب روی هر 
شخص یا نهاد یا رسانه ای که بخواهد استفاده می کند تا هرچه 
بیشتر ثابت کند این بالیی که آمریکا به آن دچار شده تقصیر 

چین است و نباید عملکردش مورد تحقیق قرار گیرد.

جهان: گردان های »القســام« شاخه نظامی 
جنبش فلســطینی حماس اعــالم کرد، در 
درگیری ماه می  20۱۹ باالترین میزان راکت 
را در تاریخ رویارویی با رژیم صهیونیستی به 
سمت فلسطین اشــغالی شلیک کرده است. 
مجاهدان القســام صدها راکت دارای قابلیت 
تخریبی باال تنها در ۳0 ساعت شلیک کرده اند.

آناتولی: »محمد بن عمر« وزیر کار و اشتغال 
نیجر که ۵۵ ســال سن داشت، بر اثر ابتال به 

کرونا درگذشت.

شورای روابط خارجی آمریکا نوشت
چگونه کشورها به بحران ©

اقتصادی کرونا پاسخ می دهند؟
خالدی: همه گیری ویروس کرونا تجارت جهانی 
را به حاشــیه راند، اما بســیاری از بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان برای زنده نگه داشــتن خود 
اقدام های شــگفت انگیزی را در دستور کار قرار 
دادند. شورای روابط خارجی آمریکا آورده است: 
کرونا جهان را در آستانه بدترین رکود اقتصادی 
قرار داده و نحوه پاســخگویی کشــورها به این 
معضل بســیار مهم است.رشد تجارت چین به 
عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه 
نخســت ســال جاری تقریباً 7 درصد کاهش 
یافت که در 40 ســال گذشته بی سابقه است. 
اما در کنار سیاست حمایتی دولت، مشاغل در 
حال بازگشایی هستند. اقتصاد آلمان نیز برای 
نخستین بار از ســال 200۹ روندی کاهشی را 
تجربه کرد. اما وضعیت برای ترامپ بدتر است. 
به اذعان آمار ارائه شــده، این ویروس در ایاالت 
متحــده تاکنون موجب بیــکاری بیش از ۳0 
میلیون کارگر)حدود یک ششم کارگران( شده 
است. در سه ماهه دوم پیش بینی بر آن است که 
نرخ بیکاری به 40 درصد برسد. در حال حاضر، 
برخی از اقتصاددانان امیدوارند در سه ماهه سوم 
ســال جاری میالدی شاهد بازگشت قدرتمند 
دوباره اقتصاد جهانی باشیم اما معتقدند این روند 

بسیار طوالنی تر خواهد شد.
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سفیر آلمان در پاسخ به لبنان:
ما حزب اهلل را تروریست 

معرفی نکرده ایم
ایســنا: وزیر خارجه لبنان بــه دنبال 
اقــدام آلمان در ممنــوع الفعالیت کردن 
و تروریســتی خواندن حزب اهلل، ســفیر 
برلین در بیروت را احضــار کرد. ناصیف 
حتی، خاطرنشــان کرد: حــزب اهلل یکی 
از تشــکیالت و احزاب اصلی در لبنان و 
نماینده طیف گسترده ای از ملت لبنان و 
جزئی از پارلمان این کشــور است. سفیر 
آلمان در توضیح دالیل اتخاذ این تصمیم 
توسط دولت متبوعش گفت: این تصمیم 
از مدت ها پیش اتخاذ شــده و حزب اهلل را 
تروریست معرفی نمی کند، تنها آن را در 

آلمان ممنوع الفعالیت می کند.

پشت پرده شایعه وقوع کودتا در قطر©
دوشنبه شب بود که برخی منابع رسانه ای، خبری مبنی بر وقوع کودتا در کشور 
کوچک قطر واقع در ساحل جنوبی خلیج فارس مخابره کردند؛ موضوعی که البته 
به سرعت از سوی منابع رسمی دوحه تکذیب شد. همزمان ویدئوهایی از شنیده 
شدن تیراندازی شدید در دوحه و نیز تحرکات مربوط به حرکت خودروهای زرهی 
به سوی کاخ امیر قطر در شبکه های اجتماعی عربی منتشر شد؛ موضوعی که بر 
گمانه افزود و برخی مدعی کودتا از ســوی »حمد بن جاسم« نخست وزیر سابق 

شده بودند.
اگرچه همان گونه که رسانه های قطری گزارش داده اند تحوالت اخیر را باید نمایش 
رسانه ای مخالفان برای تضعیف نظام حاکم بر دوحه تلقی کرد، با وجود این نباید 
از برخی دسیسه ها که با رهبری سعودی علیه این شیخ نشین کوچک طراحی و 
اجرا می شود غافل ماند. قطر از سه سال پیش درگیر بحران دیپلماتیک عمیقی با 
عربستان شده و دو طرف در این مدت از هیچ ترفندی برای ضربه زدن به یکدیگر 
خودداری نکرده اند. ســعودی در کنار مصر، امارات و بحرین از ۵ ژوئن 20۱7 با 
قطع روابط دیپلماتیک و تحریم همه جانبه، کارزار فشــار حداکثری را برای وادار 
کردن قطر به تبعیت از سیاست های منطقه ای خود در پیش گرفت. در ادامه چهار 
کشور یاد شده ۱۳ شرط برای قطر تعیین کردند که از سوی دوحه رد شد. قطر 
این شــروط را دخالت کامل در امور داخلی اش دانسته و ضمن نزدیک شدن به 
ایران و ترکیه، توطئه ریاض را خنثی کرد. اگرچه از مدتی پیش اخباری در مورد 
نزدیکی دو کشور و حتی احتمال بازگشت قطر به شورای همکاری خلیج فارس 
منتشر شــده بود اما واقعیت آن است که تنش راهبردی بین دو ضلع قدرت در 
شورای همکاری ادامه دارد. مهم ترین موضوع چالشی بین ریاض و دوحه، مسئله 
اخوان المسلمین اســت. تفاوت اندیشه اخوان قطری و سلفی وهابی که از سوی 
ریاض ترویج می شود سیاسی نیست، بلکه این دو نحله فکری اختالف های عمیق 
ایدئولوژیک با همدیگر دارند. ریاض از این حوزه آسیب پذیر است و بنابراین نظام 
کنونــی حاکم بر قطر را برای خود خطر بالقوه محســوب می کند. وقوع کودتا و 
برگزاری تظاهرات در قطر هر از گاهی از سوی برخی رسانه های عموماً غیر رسمی 
و به ویژه شبکه های اجتماعی منطقه منتشر می شود اما نمی توان واقعیت حمایت 

پشت پرده سعودی از هر جنبش ضد قطری را کتمان کرد. 
البته در کنار این موضوع باید توجه داشت شاهزاده نشین های عربی حاشیه جنوبی 
خلیج فارس به ویژه در دو کشور قطر و بحرین در تاریخ کوتاه پس از استقاللشان، 
ســابقه وقوع چند کودتای آرام را در پرونده دارند. تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
کنونی قطر 2۵ ژوئن 20۱۳ با چراغ سبز آمریکا در شبه کودتایی آرام پدرش حمد 
بن خلیفه آل ثانی را از قدرت کنار زد. حتی حمد هم در سال ۱۹۹۵ پس از یک 
کودتای سفید علیه پدرش شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی در این کشور بر مسند 
قدرت نشســت. جنگ قدرت در میان خاندن حاکم بر قطر همواره وجود دارد و 
همین شکاف های موجود، فرصت را به دشمنان دوحه برای سوءاستفاده می دهد. 
شکی نیست که حمد بن جاسم که در به قدرت رسیدن پدر امیر کنونی قطر نقش 
مهمی داشــت چشم طمعی به قدرت دارد. اما ایده اینکه حمد بن جاسم قدرت 
را در قطر در دست بگیرد، مسئله ای است که از سوی مردم یا محافل بین المللی 
کامالً مردود است، به همین دلیل او امکان یا شجاعت انجام هیچ کودتایی را ندارد.
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گاردامنیتیترامپدرچنگمادوروگاردامنیتیترامپدرچنگمادورو
رئیس جمهور ونزوئال از دســتگیری دو تبعه آمریکایی که در جریان حمله 
نظامی روز دوشــنبه علیه دولت او مشــارکت داشــتند، خبر داد. نیکالس 
مادورو، از این بازداشــتی ها با عنوان »گاردهای امنیتی ترامپ« یاد کرد. به 
گفته نیکالس مادورو، دولت کاراکاس روز دوشــنبه ۱۳ تروریست ازجمله 
دو شهروند آمریکایی را که قرار بود با نقشه واشنگتن، از راه دریا و از ساحل 
کارائیب به ونزوئال نفوذ کنند؛ بازداشت کرده است. »جردن گوریو« نظامی 
سابق عضو نیروهای ویژه آمریکا پیشتر مسئولیت این عملیات ناکام را بر عهده 
گرفته بود. این نظامی سابق عضو نیروهای ویژه آمریکا به همراه یک نظامی 
سابق دیگر ارتش ونزوئال قصد داشتند از راه دریا و از سمت کلمبیا به ونزوئال 

رخنه کرده و عملیاتی را با هدف سرنگون کردن مادورو انجام دهند.

ماجراجویی  صهیونیست ها ادامه داردنخست وزیر ایتالیا:هشدار انتخاباتی اف .بی. آی
نامزدها مراقب نفوذ 

جاسوس های روسی باشند
 همچنان به ناتو 

و اتحادیه اروپا پایبندیم
 مقابله پدافندی سوریه

 با حمله رژیم صهیونیستی
گزارشی  در  اف.بی.آی  آسوشیتدپرس: 
مشــترک به ایالت ها در اوایل سال جاری 
میــالدی درباره امــکان فعالیت مأموران 
اطالعاتی روس زیر پوشش مشاور سیاسی 
در عرصه سیاســت آمریکا و در آســتانه 
برگزاری انتخابات ماه نوامبر هشدار داده 
است. با این حال اف. بی. آی تصریح کرده 
اســت تاکنون اثبات نشــده  روسیه برای 
انجــام این کار علیه آمریکا تالش کند اما 
در آفریقا نمونه هایی مشاهده شده است. 
دخالت روسیه در انتخابات آمریکا یکی از 
کابوس های مقام های این کشــور است و 

تاکنون راه حلی برایش پیدا نکرده اند.

رویترز: نخست وزیر ایتالیا می گوید کشورش 
باوجود دریافت کمک های پزشکی از چین و 
روسیه برای مقابله با ویروس کرونا، سیاست 
خارجی یکسانی نسبت به گذشته در قبال 
این دو کشــور دارد. جوزپه ُکنته در واکنش 
بــه اظهارات وزیــر دفاع آمریــکا مبنی بر 
سوءاستفاده روسیه و چین از بحران شیوع 
ویــروس »کووید۱۹« برای نفــوذ در اروپا، 
تأکید کرد موضع ُرم در قبال پکن و مسکو 
تفاوتی نکرده اســت. وی همچنین افزود، 
کمک های دریافتی را به صورت شفاف هم به 
مردم کشورش و هم به متحدان ایتالیا اطالع 

داده است.

سانا: پدافند هوایی ارتش سوریه دوشنبه 
شــب موفق شد با حمله های هوایی رژیم 
صهیونیســتی در شرق حلب مقابله کند. 
بر اســاس ایــن گــزارش، جنگنده های 
صهیونیســتی سعی داشــتند یک مرکز 
تحقیقات را در منطقه »الســفیره« واقع 
در شــرق حلب هدف قرار دهند که این 
حمله با واکنش پدافندی ارتش ســوریه 
مواجه شد. سوریه در هفته های اخیر شاهد 
چندیــن حمله هوایی دیگر بوده اســت. 
دوشنبه گذشته نیز شــهر دمشق مورد 
حمله هوایی قرار گرفت. در این حمله سه 

نفر به شهادت رسیدند.

annotation@qudsonline.ir
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مناقصه گذار : ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن
نوع مناقصه :︻﹞﹢﹝﹩  ︣﹞  ﹉﹙﹥ ای

موضـوع مناقصـه : ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻︊︀رت ا︨ــ️ از ︣︠︡ ا﹡ــ﹢اع ︀︎﹥ ︋︐﹢﹡﹩ ﹁︪ــ︀ر ﹝︐﹢︨ــ︳ ︀ر﹎﹢ش ︑﹢﹏ در ︫︨︣ــ︐︀ن 
︪︣﹡︣اا
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زمان , مهلت و نحوه دريافت اسناد مناقصه : ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از︑︀ر ١٣٩٩/٠٢/٢٠ ﹜︽︀️ ١٣٩٩/٠٢/٢۵︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ در﹞  www.setadiran.ir ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس

اطالعات تماس مناقصه گذار : ︑﹙﹀﹟  ٣١١٣٧٣٣٨-٠۵۴  و ٣١١٣٧٣۴٨ ﹁﹊︦ ٣١١٣٧٠۵٠-٠۵۴  ︎﹫︀م ﹋﹢︑︀ه ٩٣٠٧٢٨٠٢٠٠ 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : ﹉﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️︧︎

 ﹉﹡︀ ﹥ ︧ــ︀ب ︗︀ری١٠٣۴٠٣٨١۵٠٠٢︋  ︀﹡﹊﹩ ︀ وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٢۴,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل︋  مبلغ و نوع تضمين شـركت در مناقصه: ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︮︀درات  ︫︺︊﹥ ︋︣ق زا﹨︡ان ︋﹠︀م ︀︨︣ در آ﹝︡﹨︀ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن 

زمان و محل تحويل تضمين شـركت در فرايند كار : ︎﹫︪ــ﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و︣ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ︎︀﹋︀ت 
﹥ ار︨︀ل ا︮﹏  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٣/١٠ ﹡︧︊️︋  ــ︀︻️ ١٣ روز︫  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︑︀︨  (ا﹜︿,ب و ج ) در︨ 
﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫︣ا︳ درج ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋︀ت ﹐ک و ﹝︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝﹙️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ﹁﹢ق ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ آدرس 
﹡︪ــ︀﹡﹩ زا﹨︡ان ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪ــ﹍︀ه ︡﹁︀︮﹏ دا﹡︪﹍︀ه ٣٧و٣٩︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧ــ︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم 

︋︢﹋︣ ︑﹞︀﹝﹩ ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. 
 ﹤︊﹠︪﹊ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) در ︨︀︻️ ١١ روز ﹤︀دات ارا﹠︪﹫︎  : تاريخ  و محل بازگشايى  پاكات

﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٣/١١ در ︨︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن ﹎︀︪︩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
ــ ️︀︀د   ︨﹤ ︀︧ــ️︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨ــ︐︀د) , ﹝﹩︋  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  در ︲﹞﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︫ــ︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠٢١-۴١٩٣۴︑﹞︀س﹝︫
مدت قرارداد : ٢ ﹝︀ه  

 ︹ز﹢︑ ️﹋︣  ︫️︀  ︨︀ Tender.tavanir.org.ir﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︣ق︋   ︋️︺﹠ ︀️ ﹝︺︀﹝﹑ت︮   ︨﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧ــ︐︀ن و ︋﹙﹢︧ــ︐︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︀︎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ www.sbepdc.ir﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس www.iets.mporg.ir﹝︣ا︗︺﹥ 

﹁︣﹝︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨️ ا﹟ ︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .
« ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ ».  

︋ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده ︀ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪ــ︣وط و﹝︡وش و ︨ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣از ﹝﹫ــ︤ان ﹝﹆︣ر ، ﹈ ︫ــ︭﹩ و ﹡︷︀︣آن و 
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .  ︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ وا︮﹏ ︫﹢د ﹝︴﹙﹆
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٨-٩٩ (﹡﹢︋️ اول)

امور تداركات و قراردادها-شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︀︊︀د (٨٣٠٩٣٦)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹡︭︣ ︑︀︊︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٥ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٠٨٠٨٠

ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩  ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٢٢,١١٩٤١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٨,٠٢  و  ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٤,٢٥  ︻︀دی  ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩   ﹤︋  
: - آ﹇︀ی ﹋﹞﹫﹏ داودی ︫﹞︀ره  ︑︀︊︀د ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡  ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ︫︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دا︠﹙﹩ ﹋︀﹐ی ︫︨︣︐︀ن 
﹝﹙﹩:٠٧٤٩٥١٩٢٤١ ︠︀﹡﹛ ﹋︐︀﹢ن ا﹋︊︣ی ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩:٠٧٤٨٤١٦٨٤٦ و ︠︀﹡﹛ ﹡﹫﹙﹢﹁︣ داودی ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩: ٠٧٤٠٥٠٤٨٧٨ ︋︧﹞️ ا︻︱︀ی 
ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. - آ﹇︀ی ︊﹫︉ ا﹜﹥ ﹝﹞︡︎﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩:٠٧٤٩٨٠٠١٩٤ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 
روز﹡︀﹝﹥   -  .︡﹡︫︡ ا﹡︐︀ب   ﹩﹛︀﹞ ﹊︧︀ل  ﹝︡ت  ︋︣ای  ا﹜︊︡ل   ﹩﹚︻ ︋︀زرس  ︋︺﹠﹢ان   ٠٧٤٩٨٥٦٩٥٥  :﹩﹚﹞ ︫﹞︀ره   ﹉﹫︗︀︑  ﹟︧﹞ آ﹇︀ی  و 

﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︋︣ای درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡. 
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(٨٣٠٩٦٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا︨﹊︀ن ﹡﹫︣وی ︎︀ر︨﹫︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧٤٢٥ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٤٢٨٢٣٦

︡ : - آ﹇︀ی ﹨︀دی ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹞︡ی  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠٥ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨٨٩٠٢٦٢٨٩ و آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜︣زاق ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹞︡ی ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨٨٨٢٥٨٨٧٩ و آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ا﹋︊︣زاده ﹝﹆︡م ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩١٩٠٤٥٩٧٩ ︋﹥ 
︨﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ︠︀﹡﹛ ︨﹊﹫﹠﹥ ︵︊﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨٨٩٠٤٥٧٣٩ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 

 . ︡﹡︨︡︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د ﹉ ا﹝﹫﹟ زاده ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٤١٢٦٨٠٦٣ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ︡﹞︀ و آ﹇︀ی
- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡﹡︡ .
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برگ ســـبز و سند کمپان� موتور سیکلت یاماها مدل 
۱۳۸۶ رنـــگ قرمز به شـــماره انتظامـــ� ۴۵۳۹۷/۷۶۹  
شاســـ�  شـــماره  و   ۵UU۰۰۱۳۰۸ موتـــور  شـــماره 
NBD***125G8601308 بـــه مالکیت احمد محمدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

اطالعيه رسمى شركت آبادگران عصر 
ظهور قم ( كد ثبتى 11729 )

 ️︗ ︣م︐﹞ ــ︢اران﹎ ﹤︀﹞︣ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ︨ــ︡︋
︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ و ا︠︢ ︗︡ول 
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری   ︨﹤ وارــ︤ی ︀ ا﹡︭ــ︣اف از ادا﹝﹥︋ 
در ︫︣﹋️ (︑︧ــ﹢﹥ ﹋︀﹝﹏) از ︑︀ر ︀پ روز﹡︀﹝﹥ 
ــ﹥ ﹝ــ︡ت ١۵ روز ︗ــ️ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︑﹊﹙﹫ــ︿  ر︨ــ﹞﹩︋ 
︋﹥ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ در ︋﹙﹢ار ︎︀﹡ــ︤ده ︠︣داد – 
 ︌ ️﹝︀ر راه ︨ــ ﹟︀︋ــ︀ن ﹁︣ا︫ــ︀﹨﹩ – او﹜﹫ــ﹫︠
︗﹠︉ ︎ــ︣وژه آ️ ا...︋︣و︗︣دی ︎ــ︣وژه آ︋︀د﹎︣ان 
﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝︀﹫︡. در ︾﹫ــ︣ ا﹠︭﹢رت ︋︺︡ از ﹝︡ت 
︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ︵︊﹅ ﹝︭﹢︋ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫ــ︣﹋️ 
﹝︖ــ︀ز ︋ــ﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫︣ی ︗ــ️ ادا﹝﹥ ︋﹥ 
﹋︀ر، ﹝︪︀ر﹋️، وا﹎︢اری ︀ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︭﹞﹫﹛ د﹍︣ی 
 ︘﹫﹨ ﹅ ــ︣م︐﹞ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︣ا﹨ــ︡ ︋﹢د و ︨ــ﹢︠

﹎﹢﹡﹥ ا︻︐︣ا︲﹩ ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.
︫﹞︀ره ︑﹞︀س: ٠٩١٢٢۵٢۵۶۶٩ - ٠٩١٢٢۵١٨٢۶٠

ع ۹
۹۰
۰۷
۷۶

برگ سبزخودروپژو۲۰۶مدل ۱۳۹۶ رنگ سفید به شماره 
 B۰۰۲۸۶۳۹پالک ۲۱۷ د۱۲ ایران ۷۴به شـــماره موتور
۱۶۷  و شـــماره شاســـ� NAAP۴۱FE۸HJ۰۲۹۰۷۶به 
نـــام اینجانب زهراتقوی مقدم مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط م� باشد

,ع
۹۹
۰۰
۷۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز، سند کمپان� و کارت موتور سیکلت تیزپر 
تـــوس مـــدل ۱۳۹۲ رنـــگ قرمز بـــه شـــماره انتظام� 
۵۲۶۳۳/۷۷۱  شـــماره موتـــور ۰۱۲۵N۳N۰۰۷۵۷۰ و 
شماره شاس� ۶۲۴۰۸۶۸ به مالکیت محمد حکیم� نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۰۰
۷۹
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و کارت موتور ســـیکلت روان مدل ۱۳۸۴ 
رنگ آبی با شـــماره موتور ۳۹۰۳۰۴۹۶ و شماره بدنه 
۸۴۰۶۱۶۵ و شـــماره پـــالک ۷۶۹،۵۱۸۳۴ بنـــام آقای 
عباس خوشـــوقت مفقـــود گردیـــده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد

,ع
۹۹
۰۰
۷۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســــند مالکیت و برگــــه فروش خودرو ســــواری پژو پارس 
ایــــران  بــــه شــــماره انتظامــــ� ۳۲ ل ۲۲۵  مــــدل ۱۳۹۲ 
۹۵ و شــــماره موتــــور ۱۲۴k۰۳۱۵۷۳۷و شــــماره شاســــ�

NAAN۰۱CA۱DH۹۰۹۷۷۴بنام آقای شهاب جهانتیغ به 
شــــماره ملــــ� ۳۶۶۰۵۷۳۰۴۳ مفقود گردیــــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ,ع
۹۹
۰۰
۷۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
﹞︀ره  ︫︣﹋️ ﹋︪️ و︮﹠︺️ ︗﹢﹟ (︨︀﹝﹩ ︻︀م)︫ 

 ١٠٣٨٠٠١٨۴٩ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ : ٨٣۵:️︊︔
 ️﹋︣ ︀﹝︡اران ﹝︐︣م︫  ﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︨   ︋﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹋︪️ و︮﹠︺️ ︗﹢﹟ (︨︀﹝﹩ ︻︀م) ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ︗﹙︧﹥ 
 ﹟﹢︗ ️︺﹠︮و ️︪﹋ ️﹋︣ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
(︨︀﹝﹩ ︻︀م) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٩۵ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ 
﹨︀ی ︫︨︣︐︀ن ︗﹢﹟ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠١٨۴٨٣ 
︋︀ د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر ذ﹏ در روز︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٣/٠٣ 
ــ﹥  ــ︣﹋️︋  ︊ــ در ﹝︣﹋ــ︤ ا︮﹙ــ﹩︫  ــ︀︻️ ٨︮  رأس︨ 
آدرس ︫︨︣ــ︐︀ن ︗﹢﹟ ︋︀﹐︑︣ از ا︧︐﹍︀ه راه آ﹨﹟ 
 ﹜﹫﹝︭︑ ️︗ ، ﹟﹢︗ ️︺﹠︮︀ب، ︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و﹆﹡
﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد د︨ــ︐﹢رات ذ﹏ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد .︋﹥ 
ا︨︐︱︀ر ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ا︋﹑︾﹫﹥ ︨︐︀د ﹝︊︀رزه ︋︀ و︣وس 
﹋︣و﹡︀ و︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ﹝︖﹞︹ ︋︀ ︱﹢ر 
︨ــ︀﹝︡اران ︻﹞︡ه و︡ا﹋︓︣ ١۵ ﹡﹀ــ︣ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ 

.︫︡
 ︩︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︑د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١) ا

︨︣﹝︀﹥ از ﹝﹏ ︨﹢د ا﹡︊︀︫︐﹥ 
٢) ا︮ــ﹑ح ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ در ︭︠﹢ص 

. ︡︡︗ ︀م︨ و︑︺︡اد ﹤︀﹞︨︣ ︤ان﹫﹞
٣) ︀︨︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 

.︫︡︀︋ ️﹋︫︣
 ﹟﹢︗ ️︺﹠︮و ️︪﹋ ️﹋︣  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

(︨︀﹝﹩ ︻︀م) 

ع ۹
۹۰
۰۷
۷۴

 دانشگاه علوم پزشـكى گناباد در ﹡︷︣ دارد 
︣︡، ﹡︭ــ︉، راه ا﹡︡ازی و آ﹝﹢زش   ︠﹤ ﹡︧ــ︊️︋ 
﹊︨︡ــ︐﹍︀ه HPLS  (︋︣﹡︡ ا︗﹫﹙﹠ــ️ ﹝︡ل ١٢۶٠) 
 B ــ︡ ا︗﹫﹙﹠️ ﹝︡ل﹡︣︋)  GC-MS ︨︡ــ︐﹍︀ه﹊  و
 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅ــ︣︵ ٧٨٩٠ ) از
 ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︢ا ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا﹛
 ﹩﹎درج آ ــا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︑︀ر ️﹁︀در
 www.setadiran.ir  ﹤﹡︀﹞︀ــ  ︨﹤ ︋ــ﹥ ﹝︡ت ۵ روز︋ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
︀ً ﹨︤﹠ــ﹥ ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎ــ﹩ ︋﹥ ︻ــ︡ه ︋︣﹡︡ه  ︲﹞﹠ــ
﹢د و دا﹡︪ــ﹍︀ه در رد ︀ ﹇︊﹢ل  ﹢ا﹨︡︋  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︠ 
﹨︣ ــ﹉ ︀ ﹋﹙﹫ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙ــ﹥ ﹝︐︀ر 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه ا︨️. ,ع
۹۹
۰۰
۷۶
۳

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ 

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︫﹫︣ ︎︀︨︐﹢ر︤ه ︎﹍︀ه 
﹎﹠︀︋︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

١٠٢٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٢٩٠٢١

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی   ﹤︋  
 ︫︡ ا︑︀ذ   ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ١٣٩٨,٠٢,١٨ ﹝﹢رخ 
﹝﹢رد   ١٣٩٧,١٢,٢٩  ﹤︋  ﹩︐﹠﹞  ﹩﹛︀﹞ :١-︮﹢ر︑︀ی 
 ︀دا  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞-٢  ️﹁︣﹎ ﹇︣ار   ︉﹢︭︑
︻﹠﹢ان   ﹤︋  ١٠٣٨٠٠٧٦٤٦٠  ﹩﹚﹞  ﹤︨︀﹠︫  ﹤︋ ر﹨﹫︀﹁️ 
 ︣﹫︋︡︑  ﹉﹫﹡ وا﹡﹫︀   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞ و  ا︮﹙﹩  ︋︀زرس 
︋︀زرس ︻﹙﹩  ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ١٠٣٢٠٧٢١٨٦٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹡  ﹤︋
 ︡﹡︡︣د﹎ ا﹡︐︀ب   ﹩﹛︀﹞ ﹊︧︀ل  ﹝︡ت  ︋︣ای  ا﹜︊︡ل 
٣-روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی 

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

(٨٣٠٩٢١)

,ع
۹۹
۰۰
۷۱
۷

 ︭︡﹫︨ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن   ﹤︧︨﹢﹞ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹩﹎آ
 ️︊︔ ︫﹞︀ره   ﹤︋ ر︲﹢ی  ︑︐﹢ا︋﹩   ️︧﹫︋ و 

١٢٧٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٢٧٠٨٤

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ١٣٩٨,١٠,٠١ ﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق 
 ﹤︨︀﹠  ︫︀ ︡ : ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣︋  ا︑︀ذ︫ 
︋︀زرس  ︋︺﹠﹢ان ︧︀︋︣س و   ١٠٨٦١٨٣٦٥٣١ ﹩﹚﹞
 ١٣٩٨,١٢,٢٩  ﹤︋  ﹩︐﹠﹞  ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل  ︋︣ای   ️﹋︫︣
روز﹡︀﹝﹥  ︋︺﹠﹢ان  ﹇︡س  روز﹡︀﹝﹥   .︡︣د﹎ ا﹡︐︀ب 
﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ای 

 .︨︡︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(٨٣٠٩٢٥)

,ع
۹۹
۰۰
۷۱
۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ آ﹁︪﹠︣︀ی ﹨﹠︣ی آ︨︐︀ن 
﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٥٧٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧٥٦١٠

︋︴﹢ر  ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥  ا︨︐﹠︀د   ﹤︋  
 ﹏ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ١٣٩٧,٠١,٠٩ ﹝﹢رخ  ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق 
﹇︣ار   ﹤︋ ﹝︡︣ه   ️﹫﹨ ا︻︱︀ء   ️﹝︨  -  :  ︫︡ ا︑︀ذ 
 ﹤︋  ﹩﹚﹫﹚︗  ︡﹫و آ﹇︀ی   -١  :︡﹡︡︣د﹎  ﹟﹫﹫︺︑  ﹏ذ
 ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤︋ ﹡︀و﹡︡ی   ﹩﹚︻ -٢  ٠٩٤٠٧٣٨٣٨٤ ﹩﹚﹞︡﹋
 ﹤︋  ︩﹠﹞  ﹟آر ︗﹢اد  آ﹇︀ی   -٣  ٠٠٤٠٢٧٨٩٩٩
︾﹀﹢ری   ﹜﹫﹚︨  ︡﹫︨ آ﹇︀ی   -٤  ٠٩٤١٧٢٩٨٨٥﹩﹚﹞︡﹋
︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩٢٥٩٣٢٩٠٦٨٤ ٥- آ﹇︀ی ﹨︀دی ﹝﹠﹢ری ︋﹥ 
ا﹡︐︀ب  ︨︀ل   ﹤︨ ﹝︡ت  ︋︣ای   ٥٢٢٨٠٠٥٥٩٥﹩﹚﹞︡﹋

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

(٨٣٠٩٢٨)

,ع
۹۹
۰۰
۷۱
۹
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