
 

آمادگی کامل آستان های مقدس برای برگزاری مراسم شب های قدر
در بیانیه مشترک تولیت های اماکن  مقدسه کشور با تأکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی عنوان شد

 ............ صفحه 3

10 12 2
کاپیتان سابق تیم ملی ایران درگفت وگو با روزنامه اسپانیایی: حاتمی کیا فیلمش را برای کشاورزان اکران کرد ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

: j امام رضا
افطاری دادن تو 

به برادر 
روزه دارت، 

ثواب بیشتری 
از روزه تو دارد. 
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روزی سرمربی 
اوساسونا می شوم

تماشای »خروج« 
از روی تراکتور 

مبادله زندانیان بین ایران وآمریکا 
نیازی به مذاکره ندارد

 ............ صفحه 6

 با ابالغ پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا 

مساجد  از امروز بازگشایی می شوند

با انتصاب سرپرست 
برای این وزارتخانه

وزیر »صمت« 
برکنار شد

 جامعه   سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته در صفحه توییتر خودنوشت: امروز بالفاصله 
پس از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن راهی برای بازگشایی مساجد به روی مؤمنین 
مشتاق با رعایت دستورعمل های محکم در شب های قدر،  تشکیل جلسه دادیم و خوشبختانه 
به راهکار مناسبی رسیدیم که سریعاً اعالم خواهد شد.امید است که دعای مؤمنین کماکان 
همراهمان باشد. ساعتی نگذشت که خبر آمد با ابالغ پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا مساجد از امروز بازگشایی می شوند. معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن 
اشاره به پروتکل بهداشتی برگزاری مراسم شب های قدر، گفت: ترجیح ما این است که این 

 ............ صفحه 7مراسم با ظرفیت محدود برگزار شود. علیرضا رئیسی ادامه داد: اگر...

 اقتصاد  رئیس جمهور با صدور حکمی، مهندس 
حســین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرســت 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت منصوب کرد. 
متن حکم حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جنــاب آقای مهندس حســین مدرس خیابانی 
براســاس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به 

مراتب تعهد و سوابق...

دولت مستعفی و فراری یمن 
از سه جهت بدآورده است

روزهای 
بدیُمن  برای 

»منصور هادی«

نگاهی به واکنش هادر پی 
حادثه برای ناوچه »کنارک«

بازهم صبح و 
عروج شهدای 

دگری...
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پیگیری مطالبه رهبری برای 
روایتگری جهاد مقابله با کرونا 

در گفت وگو با مدیرشبکه مستند

آوینی 
زمانه ات باش

 ............ صفحه 12

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سینا حسینی

رئیس اتاق تعاون ایران روز دوشنبه فرایند واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در بازار بورس را تشریح کرد و مدعی شد که استقالل و پرسپولیس پس از واگذاری 
عملکرد شفاف خواهند داشت و نظارت بر عملکرد آن ها به مراتب راحت خواهد شد. 
در کنار اظهارات رؤیاپردازانه رئیس اتاق تعاون ایران درخصوص مقوله واگذاری، وی 

بخشی از روش های درآمدزایی این دو باشگاه پس...

بلندپروازی های خصوصی سازی 
با طرح های نافرجام

 ............ صفحه 11

صفحه 1  1399/02/23

 ﹝︤ا︡ه ا﹝﹢ال ︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل
︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م

٤ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

س
/ ۹
۹۰
۰۷
۳۳

۹۹
۰۰
۹۸
۶

﹁︣ا︠ـ﹢ان  دارد  ﹡︷ـ︣  در  ر︲ـ﹢ی  ︠︣ا︨ـ︀ن  ا︨ـ︐︀ن  ﹁︀︲ـ﹑ب  و  آب  ︫ـ︣﹋️ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ری  ︡﹝ـ︀ت︎  ︣﹎ـ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ـ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠   ︋️︗ ﹩︀︋ـ﹩ ﹋﹫﹀ــ︡ ارز︡︖︑
(︻﹞﹙﹫ـ︀ت ا︗︣اـ﹩ ︑﹊﹞﹫ـ﹏ و ار︑﹆ـ︀ء ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡ـ﹥ ﹁︀︲﹑ب ︫ـ︣ ﹡﹫︪ـ︀︋﹢ر) ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ـ﹩ دو﹜️ ︋︣﹎ـ︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀ـ﹅ ︨ـ︣︵ ٢٠٩٩٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٠٩ را از
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ـ﹠︀د ا︨ـ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ـ﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︣ا﹞
︑︀ ار︨ـ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝ـ﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ـ︐︀د) ︋﹥ آدرس 
 ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.setadiran.ir

ـ︣﹋️ در   ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ـ﹢ر و در﹋︢﹞ ️︀ـ ﹝︣اـ﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ـ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ـ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٩/٠٢/٢٣ ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ .ا︵﹑︻︀ت و 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا

︨︐︀د ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٢/٢٩

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠٣/١٢
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ـ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨ـ︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪ـ︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫ـ﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای 

︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ـ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨  ـ︀﹝︀﹡﹥︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

︮︡ای ︎︀ی آب، ︮︡ای ︎︀ی ز﹡︡﹎﹩ ا︨️.
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ︣ا︠﹢ان﹁ »

︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
اول  ️

﹢︋ــ
﹡

 . ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣وش ا︨﹠︀د﹁ ﹅︣︵ و از ︳︫︣ا ﹟︡︗ای، از ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن، ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و وا ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان در﹡︷︣دارد ا﹇﹑م ﹝︪︣و﹫﹡ ︹ز﹢︑ ️﹋︫︣
 ︣︍︨  ︧︀ب ﹤︋ ︀ل︤ی ︋﹥  ﹝︊﹙︼ ۴٠٠٠٠٠ روار ︩﹫﹁ ﹤︡ت ۵ روز ︋︀ ارا﹞ ﹤︋ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ از ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳ا︨︀س ا︨﹠︀د و ︫︣ا ︣︋ ︡د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ ︳︫︣ا ﹟︡︗︢ا از﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن و وا﹛
٠١٠١٨۴٧۶٩۴٠٠٠ ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ︮︀درات ﹝︡﹥ ︋﹠︀م ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ا︨ــ︐︀ن ﹨﹞︡ان ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︣︠︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام و ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس ︐︀︨︀ی ذ﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ و ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︹د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز ﹤︡﹞ ︀د ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ︋﹥ آدرس ﹨﹞︡ان ︠﹫︀︋︀ن﹠︪﹫︎ ا﹡︱﹞︀م ﹤︋

︑﹢︲﹫︀ت: ١- در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹇﹫﹞️  ︀ ﹉﹠︡ ﹇﹙﹛ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د د﹍︣ ارزا﹡︐︣ و ﹠︡ ﹇﹙﹛ آن ﹎︣ا﹡︐︣ ︋︀︫ــ︡،﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋︀ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹫︒ ا﹜﹞︖﹞﹢ع ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪﹠︀دی وی از ﹨﹞﹥ 
﹝﹠︀︨︊︐︣ ︋︀︫︡،ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.﹝﹍︣ آ﹡﹊﹥ ︣︠︡ ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ از ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹝︐︺︡د ︋﹥ ︮︣﹁﹥ ︋﹢ده و ﹝︭﹢︮︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︭︠﹢︮﹫︀ت ﹝︧︀︻︡ د﹍︣ ︋﹥ ︮﹑ح ︫︣﹋️ ︋︀︫︡.

﹫︪ــ﹠︀دات ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪ــ︣وط ،﹝︡وش و︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥   ︎﹤ ــ︡.   ٢-︋  ﹢ا﹨︫︡  ︣︡اری︠   ︠️﹝﹫﹇ ﹟︣︐︊︀︨ــ﹠﹞ ﹟︤︀ رت ﹝﹢︲﹢ع ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹎︪ــ︐﹥ و ﹨︣ ﹇﹙﹛ از ﹋︀﹐ی ﹝︤︋﹢ر از﹢  ︮﹟در ا
︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء﹝︡ت ﹁︣ا︠﹢ان  وا︮﹏ ︫﹢د ﹝︴﹙﹆︀"︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡︡.   ٣- ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹁︀﹇︡ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣،︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︡وش ،﹋﹞︐︣از﹝︊﹙︼ ﹝﹆︣ر ،︫ ﹉︭﹩ و︫︣﹋︐﹩ 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٣٨٢٧۴۶٣٢- ٠٨١ ︉︧﹋ ️︗ ︫︡︀︋ ﹩﹞ د︨︐︣س ﹏︋︀﹇ ﹏︀ی ذ﹨ ️︀︨ا﹨︡ ︫︡.    ا︨﹠︀د در﹢﹡ آن ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ︣︀︷﹡و
 http://tender.tavanir.org.ir : ︣﹫﹡ت ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹑﹞︀︺﹞  ️︀︨     http://www.edch.ir : ︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان﹫﹡ ︹ز﹢︑ ️﹋︫︣ ️︀︨

http://iets.mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ ️︀︨
/ع   روابط عمومى شركت توزيع نيروى  برق استان همدان

۹۹
۰۰
۹۵
۴

شركت توزيع برق استان همدان آگهى فراخوان مناقصه هاى  عمومى دو مرحله اى
 همراه با ارزيابى كيفى به صورت فشرده  شماره 99/12 نوبت دوم  

ف
شماره مقدارشرحردي

مناقصه

    آخرين 
مهلت تحويل 

پاكات

تاريخ جلسه بازگشائى پاكات
مبلغ ضمانت نامه 
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2ACSR 708000  سيم آلومينيوم نمره kg

16000مترسيم روكشدار آلومينيوم 120بيست كيلو ولت3

16000مترسيم روكشدار آلومينيوم 70 بيست كيلو ولت4

فقط یک رژیم یاغی می تواند به خلف وعده افتخار کندپیگیری اجرای 310 طرح در مناطق آزاد برجام نشان داد نیازمند تغییر ریل در سیاست خارجی هستیم
 فارس  محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در نشســت »برجام؛ مسیر طی شده و 
چشم انداز پیش رو« گفت: جا دارد محافل بیشتری در 
کشــور نسبت به رویداد مهم برجام و خروج آمریکا از 
آن، همفکری کنند و دولتمردان هم از این همفکری 

بهره مند شوند. 
وی با بیان اینکه برجام موجب شــد تا ملت ایران به 
اندازه 1۰ سال به آینده خودش آگاه شود، اظهار کرد: 
بســیاری از صحنه هایی که در برجــام رخ داد، برای 

نخستین بار در 4۰ سال اخیر رخ می داد.
رضایی ادامه داد: امروز زمان درس آموزی از برجام است 
و شاید نیاز به شیفت پارادایمی و اتخاذ راهبرد جدید 

در تعامالت بین المللی داشته باشیم. 
رضایــی، خروج آمریکا از برجام را کودتای سیاســی 
بین المللی دانست و گفت: خروج از برجام شروع یک 
برنامه برای براندازی نظام ایران بود و رمز عملیاتی بود 

تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عملیاتی 
شود و میوه آن را بچینند. 

وی ادامه داد: اگر برجام نخســتین موردی بود که ما 
در روابط بین الملل و مذاکرات با آن مواجه بودیم، یک 
بحث است و اگر برجام یکی از موارد متعددی بود که 
ما تجربه کرده ایم، شاید نیاز باشد بگویم برجام آخرین 
مورد بود و سیاســت خارجی ایران نیاز به یک تغییر 

ریل دارد.

 مهر  معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دیروز برگزار شــد با 
تأکید بر اینکه مناطق آزاد با هدف تبدیل شــدن به 
کانون های مهم ســرمایه گذاری، تولید و اشتغال در 
کشــور ایجاد شده است، از روند توسعه و فعالیت های 
عمرانی انجام شده در این مناطق ابراز خرسندی کرد و 
گفت: برنامه تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد برای اجرای 31۰ طرح عمرانی و خدماتی 

تا سال 14۰۰ باید با جدیت پیگیری شود.
اسحاق جهانگیری با اشــاره به حجم سرمایه گذاری 
62 هزار میلیارد تومانی برای پیشبرد این طرح ها طی 
امسال و ســال آینده، تصریح کرد: بهره برداری از این 
طرح ها موجب افزایش تولید و اشــتغال می شود و در 

اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. 
وی ادامه داد: همه دســتگاه ها بایــد کمک کنند تا 
براســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده این طرح ها 

اجرایی شود و دبیرخانه شورا در جلسات آینده شورای 
عالی مناطق آزاد گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی 
و زمان بندی اجــرای طرح ها ارائه کنــد. معاون اول 
رئیس جمهور با تأکید بر همت مضاعف همه مسئوالن 
و مردم به منظور ایجاد جهش در تولید و اشــتغال در 
ســال جاری، گفت: واحدهای آسیب دیده از کرونا در 
مناطق آزاد نیز می توانند از تسهیالت 5۰ هزار میلیارد 

تومانی دولت استفاده کنند.

 سیاست   ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایران در 
واکنش به ادعای پمپئو درباره خروج آمریکا از برجام، 
گفت: فقط یک رژیم یاغی می تواند به زیر پا گذاشتن 
تعهدات بین المللی خود و نقض قوانین بین المللی افتخار 
کند. ســیدعباس موسوی در واکنش به توییت مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره دومین سالگرد خروج 
آمریکا از برجام در صفحه توییترش نوشت: »فقط یک 
رژیم یاغی و ســرکش بدون حس مسئولیت پذیری 
اخالقی می تواند به زیرپا گذاشتن تعهدات بین المللی 
خود و نقض قوانین بین المللی افتخار کند.« وی افزود: 
»سخنان من را عالمت گذاری کنید، هشتم می 2۰19 
)زمان خــروج آمریکا از برجام( فضاحت و رســوایی 
همیشگی برای حکومت داری آمریکا باقی خواهد ماند«.

مایک پمپئو با تکرار ادعاهای بی اساس علیه جمهوری 
اســالمی ایران، مدعی شد که بعد از خروج واشنگتن 
از توافق هسته ای، آمریکا امن تر شده است. پمپئو در 

صفحه توییتر خود، با اشــاره به سالروز خروج آمریکا 
از برجام، نوشــت: »دو ســال پیــش، دونالد ترامپ 
)رئیس جمهور آمریکا( تصمیم جسورانه خروج از توافق 
]هسته ای[ ایران را اعالم کرد تا جهان را از خشونت ها 

و تهدیدات هسته ای ایران حفظ کند«.
وی در ادامــه ادعاهایش گفت: »امــروز، آمریکایی ها 
و خاورمیانه در مقایســه با زمانی که اگر ما در برجام 

می ماندیم، در صلح بیشتری هستند«.

واکنش موسوی به ادعای پمپئو درباره خروج آمریکا از برجامجهانگیری تأکید کردمحسن رضایی:

 ............ صفحات  ............ صفحات 22 و  و 66

شورای رقابت قیمت های جدید و موقت خودرو را اعالم کرد

پراید 42 میلیونی!
آیت اهلل رئیسی:  نظام توزیع و تولید خودرو نیازمند جراحی است
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سرلشکر باقری: پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی اقدامی قاطع انجام دهد  مهر: در تماس تلفنی ژنرال باجوا، فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی که عصر 
دیروز انجام گرفت، مقام های عالی نیروهای مسلح دو کشور در مورد آخرین وضعیت مناسبات نظامی دو کشور، بحران کرونا و امنیت مرزهای مشترک گفت وگو کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران در این تماس تأکید کرد: انتظار داریم مقام های ارتش پاکستان در جهت آزادی سه نفر از مرزبانان گروگان در دست گروهک تروریستی جیش الظلم اقدام قاطع به عمل آورند.

 سیاست  رئیس جمهور در گفت وگوی 
تلفنی با نخســت وزیر عراق تأکید کرد: 
ایران همچون همیشه از دولت عراق برای 
موفقیت هایش به نفع ملت این کشور به 
طور کامل حمایت خواهد کرد. حســن 
روحانــی دیروز در ایــن تماس تلفنی با 
تبریک به » مصطفی الکاظمی« به خاطر 
انتخــاب به عنوان نخســت وزیر جدید 
عراق، گفت: از اینکه فردی 
مسلط به تحوالت سال های 
امروز  کشــور،  ایــن  اخیر 
مســئولیت امور را برعهده 

گرفته، بسیار خوشحالیم. 
روحانــی بــا بیــان اینکه 
اســتقالل عــراق، ثبــات 
سیاســی، حاکمیــت ملی 
کشــور  این  یکپارچگی  و 
برای ما بسیار حائز اهمیت 
اســت، ابراز امیدواری کرد 
روابط دوستانه و مناسبات 
تهــران - بغــداد بیش از 

پیش توسعه و گسترش یابد .

مراقب توطئه گران باشیم»
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما همواره 
در راســتای منافع دو ملت در کنار عراق 
بوده و هستیم، اظهار کرد: همچنان باید 
مراقب توطئه گرانی باشیم که منافع عراق 

و ملت های منطقه را هدف قرار داده اند.
روحانــی در ادامه با اشــاره به ضرورت 
تأمین و برقراری صلح و ثبات در منطقه، 
تأکید کرد: همان طــور که در مبارزه با 

داعش ثابــت کردیم در کنار ملت عراق 
هســتیم، اکنون نیز بــرای تأمین ثبات 
و پیشــرفت عراق با همه توان در کنار 

دولت این کشور خواهیم بود.

توسعه همکاری های تجاری و »
اقتصادی دوکشور

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر توسعه 
همکاری های تجاری و اقتصادی دوکشور، 

ضرورت تبادالت تجاری از طریق مرزهای 
زمینی دوکشــور و همچنین فعال شدن 
بازارچه های مرزی را مورد اشاره قرار داد و 
بر اجرایی و عملیاتی شدن توافق های قبلی 
دوکشور از جمله خط لوله نفت، اتصال راه 
آهن در شلمچه و الیروبی اروندرود تأکید 
کرد. روحانی همچنین با اشــاره به شیوع 
ویروس کرونا در میان کشــورهای جهان، 
همکاری، تبادل اطالعات و دانش دو کشور 
در این زمینه را ضــروری خواند و بر ارائه 
هرگونــه کمک به عــراق در راه مبارزه با 

ویروس کرونا اعالم آمادگی کرد.

 ایران برادرمان است»
نخست وزیر عراق  نیز در این تماس تلفنی، 
جمهوری اسالمی ایران را کشور دوست و 
برادر عراق نام برد و گفت: کمک های ایران 
به عنوان یک کشــور کلیــدی منطقه در 
برقراری امنیت و ثبات در عراق به ویژه در 
مبارزه با داعش را هرگز فراموش نمی کنیم 
و خواستار توسعه و تعمیق روابط با ایران در 
همه زمینه ها هستیم. »مصطفی الکاظمی« 
با بیان اینکه جهان و منطقه در شــرایط 
حساسی به سر می برد، گفت: با خردمندی 
و منطق و عقالنیت هر مشکلی حل خواهد 
شــد و امیدوارم با همــکاری تنگاتنگ و 
نزدیک دو کشور بتوانیم بر مشکالت فائق 
آییم. نخست وزیر عراق همچنین با تأکید 
بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
دو کشور، بازگشــایی مرزهای زمینی و از 
سرگیری تبادالت کاالیی را موجب رونق 

روابط اقتصادی دو کشور دانست.

روحانی در گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر جدید عراق:

مراقب توطئه گران علیه منافع ملت های منطقه باشیم 

  سال گذشته ۷۰ درصد به حقوق شاغالن استان کرمانشاه  که شامل ۲۰درصد مناطق س
عملیاتی و۵۰درصد افزایش فصل دهم افزایش دادند، متأسفانه دریک اقدام نا عادالنه وغیر 
قانونی یک درصد هم به حقوق بازنشستگان اضافه نکردند، قضاوت را به آن مقام عالی و 

بزرگوار و عزیز می سپارم. 09180005410
چرا اگر راست می گویید خودرو را حضوری ثبت نام نمی کنید که قیمت ثابت بماند؟ س

چون نمی خواهید درست شود.09120001386
 چرا این همه کمک رسانی و تبلیغ می شود؟ بنده با پنج نفر کارگر فصلی  ساختمان س

هستم تا حاال از هیچ جا کمک نشده، امثال من زیاد هستند بیایند تا معرفی کنم، پس 
این کمک ها را به چه کسی  می کنند؟ 09150004340

حکیمی را گفتند: سخن گفتن اصلح است یا سخن شنیدن ؟ پاسخ داد: تفکر کردن. س
متاعی که در دکان هیچ کدامتان یافت نمی شود ! 09030005204

پاسخ قاطع آقای ظریف یا برای اینه که دالر و اجناس روگرون کنه یا بگه که خودتون س
رأی دادین، وگرنه ما تو این هفت سال قاطعیتی در قبال یانکی ها ندیدیم. 09330001346

از آقای رئیســی می خواهیم که ســراغ دانه ریزها و نیمه ریزها کــه با بدنه جامعه س
ســروکاردارند رفته که سال های طوالنی است خون افراد بی پناه را در شیشه کرده اند و 
ظلم و ســتم و زورگویی می کنند، به خصوص دون پایگان نفوذی درعدلیه و نظمیه و 
ارگان ها و ادارات مختلف و این ســتمگران مسبب رنج ها را به سزای اعمالشان برسانند. 

09190007927
ترامپ که گفته بود 4۵ روزه واکســن کرونا می سازد چه شد؟ حاال خودش میمیرد! س

09390003589
دولت هر چه ســریع تر با وضع مالیات سنگین برای معامالت طال و ارز، مانع کاهش س

شدیدتر ارزش پول ملی شود. 09350007101
بنده نمی دانم که جناب وزیر آموزش و پرورش چه افاضه فیضی در گفتار خود داشته اند س

که بسیاری از فرهنگیان شــریف از اظهارات ایشان ناراحت بودند و این را هم نمی دانم 
ایشان برای چه موضوعی از مقامات باال، تشکر و سپاسگزاری کرده اند!! 09150008863

 خواســتم بگم در کشــور فقط اکنون قیمت ماشین باال است که رو این قضیه مانور س
میدن؟ چرا قیمت آهن که سال گذشته آهن14قیمتش۷۰۰تومان بوده و االن دو برابر 

شده بررسی نمیشه، تکلیف مردم چیه. خواهشاً بررسی کنید. 09150000170
از مسئوالن محترم درخواست می شود، جهت رعایت عدالت به همه افرادی که تحت س

پوشش هیچ بیمه و نهادی نیستند، همان گونه که در چند نوبت به آن ها مبلغی بالعوض 
پرداخت کردند، به همه آن ها نیز سهام عدالت داده شود، تا به نوعی از فقر مطلق نجات 

یابند و جمهوری اسالمی قوت بیشتری بگیرد. 09150003128
چرا دولت این بنگاه های معامالت امالک را جمع نمی کند عمالً و علناً شانتاژ می کنند س

و همه را به خصوص طبقات ضعیف را به خاک سیاه می نشانند. این ها با محضر دارها و 
پولدارها یک شــبکه اند! آخر کجای دنیا این گونه اســت؟ خدا از کسانی که ارزش پول 
را از بیــن بردن نگــذرد. نابود و بیچارمون کردند ان شــاءاهلل مثل ما روز خوش نبینند. 

 09190007927
چرا باید با داشتن یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا اوضاع اقتصادی مملکت طوری س

باشد که به ملت صدقه بدهند، چراملت را صدقه ای بار می آوریم؟09130000530
کــم و زیادبودن ســواد حقوقی وزیر خارجه آمریکا- و هر جــای دیگر- نه ربطی به س

سخنگوی وزارت امور خارجه دارد و نه هیچ مشکلی از مشکالت ملت و مملکت را حل 
می کند. 09150008863

آیت اهلل رئیسی با تشریح سه مأموریت مهم قوه قضائیه: 

نظام توزیع و تولید خودرو نیازمند جراحی است©
سیاست: آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به 
بیانات مقام معظم رهبری درباره الزامات و 
اقتضائات جهــش تولید، بر ضرورت برنامه 
ریزی برای اجرای فرامین ایشــان از سوی 
همه دستگاه ها تأکید و سه مأموریت مهم 
قوه قضائیه در این زمینــه را تبیین کرد. 
رئیس قوه قضائیه »مبارزه با قاچاق ســازمان یافته« را از دغدغه های همیشگی رهبر 
معظم انقالب دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش های 

پولی و بانکی است تا قاچاق کاال برای قاچاقچی صرف نکند. 
وی دومین موضوع محوری بیانات مقام معظم رهبری را »تشکیل دادگاه های تجاری« 
عنوان کرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاه های تجاری رأی خود را بر اســاس نظر 
کارشناســان بازار و فعاالن اقتصادی صادر کند، بی تردید رأی او از اعتبار بیشتری 

برخوردار خواهد بود.
آیت اهلل رئیسی سومین موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را »حقوق مالکیت« 
عنوان کرد و با اشاره به دغدغه مندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه 
قضایی اعالم کرد: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار 
است حداکثر تا پایان خرداد امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه 
کند. رئیس قوه قضائیه، »جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی« را از محوری ترین 
مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این 

موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
آیت اهلل رئیسی در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرد 
و با اشــاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف کننده از این وضعیت، تأکید 
کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای 
شــعله ور شدن آتش دالالن شود. آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه ها می گویند 
باید با دالالنی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می کنند، برخورد شــود و مردم 
هم می بینند که دســتگاه قضایی قاطعانه با اخاللگران نظام تولید و توزیع و نظام 
ارزی و پولی و بانکی برخورد می کند، اما این برخورد ها اصالح کننده نظامات نیست. 
رئیس قوه قضائیه بر همین اســاس خاطرنشان کرد تا دولت اقدام به اصالح برخی 
ســازوکار های اجرایی نکند، از درون نظام های مالی و بانکی و ارز و طال و همچنین 

نظام تولید و توزیع، افراد دالل و اخاللگر بیرون می آید.

سخنگوی دولت در نشست خبری:

مردم در واگذاری سهام عدالت متضرر نشوند©
قدس آنالین: سخنگوی دولت در نشست 
خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آزاد 
شدن سهام عدالت و استقبال مردم از آن و 
بیم کارشناســان از اینکه به دلیل ناآگاهی 
مردم در بازار بورس متضرر شوند، گفت: ما 
هم در روزهــای اول گزارش هایی دریافت 
کردیم که عده ای با قیمت های پایین سهام 
مردم را خریداری کردند، به همین دلیل هم درباره ارزش واقعی سهام عدالت اطالع 
رسانی شد تا مردم متضرر نشوند. ربیعی با یادآوری اینکه اگر کسی نیاز دارد، می تواند 
ســهام خودش را بفروشد، خاطرنشان کرد: البته فعالً تنها ۳۰ درصد این سهام آزاد 
شده تا به بازار شوک وارد نشود و در آینده بسته به کشش بازار فروش بقیه سهام نیز 
میسر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: کسانی هم که مایل به سرمایه گذاری هستند 
۳۶ شــرکت بورسی درجه یک کشور انتخاب شدند و مشموالن می توانند بر اساس 

ضوابط و دستورعملی که اعالم شده به آن ها مراجعه کنند.
ســخنگوی دولت در مورد حادثه رخ داده برای شــماری از اتباع افغانستان در مرز 
با ایران و ادعاهای برخی رســانه ها در مورد دخالت مرزبانی ایران در آن هم با ابراز 
تأسف از این رخداد و تسلیت به خانواده بازماندگان آن ها گفت: این حادثه و دیدن 
تصاویر آن موجب دل شکستگی و اندوه همه ما شد. الزم است به دوستی و برادری 
دو کشــور اشاره کنم. ما بیش از ۳ میلیون از اتباع افغانستان را پذیرا شده ایم. حتی 
در بحث کرونا ما آن ها را مثل همه ایرانی ها دیدیم. ربیعی خاطرنشان کرد: با وجود 
بیکاری که در کشــور داشــتیم، هیچ گاه اقدام به بازداشــت و طرد گسترده اتباع  
افغانستان نداشتیم، مگر تخلف و جرمی رخ داده باشد. هیچ گاه اتفاقاتی مثل آنچه 
در پناهگاه های دیگر کشورها رخ داده را در ایران نداشتیم. حتی در اشغال افغانستان 
هم کنار آن ها بودیم. ما با این کشــورهم فرهنگ هستیم و با وجود همه مشکالت 
خودمان میزبان آن ها بودیم؛ بنابراین حادثه ای که معلوم نیست به چه علت رخ داده، 
به هیچ عنوان نمی تواند روابط ما را به ســمت تفسیرهای غلط ببرد. وی با اشاره به 
اینکه مقام های مرزبانی این ادعا که نیروهای ایرانی در این رویداد نقش داشته اند را 
رد می کنند، افزود: با این وجــود ما آمادگی خودمان را برای همکاری با دولت این 
کشور با هدف اطمینان از عدم وقوع این گونه حوادث اعالم کردیم. وی افزود: به نظر 
می آید نارسایی هایی در تردد افراد در مرزها وجود دارد که وظیفه مرزبانان افغانستان 
هم هست برای حل آن اقدام کنند. انتخاب مسیرهای بد همیشه می تواند خطرناک 
باشد؛ بنابراین باید ترددهای مرزی را سامان دهیم و طرف افغان هم همکاری کند 

که شاهد این گونه مسائل نباشیم.

مواسات؛ پژواک صدای ©
محرومان دیده نشده 

این روزها در شــرایط خاصی به سر می بریم و 
مشــکالت اقتصادی و وضعیت پیش آمده به 
سبب شیوع کرونا مفهوم فقر را بیش از پیش 
به دل جامعه کشــانده اســت؛ اما باید اشاره 
داشت که مقوله فقر و فقرزدایی ابعاد متعددی 
دارد و در این میان اینکه فقر چیســت و فقیر 
کیست، اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین باید در 
مفهوم ســازی فقر تعریف روشنی از آن داشته 
باشیم و متناســب با تعریف آن به افراد فقیر 

کمک کنیم.
در ادبیات این حوزه تعاریف متعددی از فقر شده 
است؛ نگاه متعارف در این حوزه نگاه اقتصادی و 
نگاه درآمدی به فقراست؛ بنابراین فقیر را کسی 
می دانند که درآمدش از یک حداقلی پایین تر 
باشد یا به عبارتی در قالب فقر مطلق یا نسبی 
نسبت به استاندارد  زندگی آن جامعه، درآمدش 
پایین تر باشد؛ در ادبیات فرهنگی و دینی ما هم 

از همین منظر به مقوله فقر نگاه شده است.
در ادبیات فقر عنوان می شود اگر کسی نتواند 
تمام مواد غذایی و خوراکــی موردنیاز خود را 
تأمین کند، مسکین نامیده می شود که به آن 
فقر شدید می گویند. از منظر فقر درآمدی اگر به 
موضوع نگاه کنیم، شرایط اقتصادی و اجتماعی 
و حتی سیاسی و بروکراسی و نهادی می تواند 
در تعمیق فقر، افزایش یا کاهش آن اثر بگذارد؛ 
بنابراین یکی از جلوه های ملموس تشدید فقر 
تورم است، تورم به تعبیر »فریدمن« نوعی مالیات 
است، مالیاتی که بیشتر فشارش هم بر گروه های 

پایین درآمدی است.
 عموماً این مالیات برای گروه هایی که از محل 
تورم منتفع می شوند، خیلی اثربخش نیست؛ 
چراکه آن ها بخشی از انتفاع خود را از این محل 
در قالب مالیات می پردازند، ولی گروه های پایین 
درآمدی انتفاعــی ندارند که بپردازند؛ بنابراین 
وضعشان هم بدتر می شود! حاال وقتی شرایط 
خاصی هم مانند ایام کرونا رخ می دهد که هم 
عرضه و هم تقاضــا را توأمان تحت تأثیر قرار 
می دهد، آن هایی که توانایی درآمدی مقبول و 
مکفی دارند و متوسط به باال هستند، می توانند 
در منزل بنشینند و برای حفظ سالمتی خود 
کسب وکارشــان را تعطیل کنند و پس انداز و 
امکاناتی دارند تا دوام بیاورند، اما گروه های پایین 
درآمدی که باید برای امرارمعاش خود درصحنه 
باشند و اگر یک روز کار نکنند آن روز درآمدی 
نخواهند داشــت و با مشــکل معیشت روبه رو 

می شوند، چه می شوند؟
طبیعی اســت که پدیده های اینچنینی فشار 
مضاعفی را بر گروه های پایین درآمدی می آورد 
و اینجاست که مواسات و همبستگی اجتماعی، 
تعهد، همنوعی و نوع دوســتی اجتماعی باید 
ظهور و بروز بهتری داشــته باشد و دولت هم 
باید بتوانــد برای صیانــت از گروه های پایین 
درآمــدی چتر حمایتی مقبولــی را تعریف و 
به خوبی اجرا کند؛ به خصــوص در ایام کرونا. 
تشکل ها، اصناف و جمعیت ها و همین طور توده 
مردم هم به صــورت انفرادی باید در این ایام با 
لطف و نگرش و همنوع دوســتی بیشتری به 
نیازمندان کمک کنند. هر کدام از ما دایره ای از 
آشنایان، بستگان، همسایگان و دوستانی داریم 
که مســتقیم می توانیم به آن ها کمک کنیم و 
یا با تشــکیالت و خیریه هایی کــه می توانند 
خدمت رسانی مســتقیم به نیازمندان داشته 

باشند، همراه شویم.
مواسات و نوع دوســتی به ویژه در این ایام امر 
میمون و مبارک و جلوه ای از سرمایه اجتماعی 
است که نشان می دهد در جامعه ای که جامعه 
اندیشــی و اسالمی هم هســت، نوع دوستی و 
مواســات می تواند عملکرد مثبتــی را در این 

روزهای کرونایی رقم بزند.
هر جامعه ای برای فقرزدایی نیازمند نهادسازی 
اســت؛ بنابراین باید نهادهای عمومی، دولتی، 
سازمان های مردم نهاد و سمن ها در این جهت و 
در راستای کمک به گروه های آسیب پذیر شکل 
بگیرند. ضرورت انجام چنین نهادسازی هایی اگر 
با نگاه های ارزشی اسالمی و دینی عجین شود، 
می تواند عملکرد بهتر و مناسب تری در جامعه 
برجای بگذارد. ادبیات مواسات چون بار ارزشی 
داشته و خاستگاه دینی دارد، اگر سامان عینی 
پیدا کند، قطعاً می تواند در دایره سیاست گذاری 
و عملیاتی بــرای کمک بــه گروه های پایین 
درآمدی نقش فراوانی داشته باشد. چنانچه افراد 
فقیری هستند که دیده نمی شوند؛ بنابراین باید 
نهادهایی داشته باشیم تا این افراد را به تصویر 
بکشــند و حجم فقر و محرومیــت آن ها را به 
لنزهای دوربین و قلم ها بکشانند و مردم را با این 
محرومیت ها آشنا کنند و از کسانی که می توانند 

همیار و یاری رسان باشند، مساعدت بطلبند.
 تهییج کردن ذهن کسانی که می توانند کمک 
کنند را معطوف به ایــن محرومیت ها کردن، 
هنری اســت که گروه های فقیــر نیازمند آن 
هســتند و خود جلوه ای از مواسات است؛ پس 
باید کســانی باشــند که پژواک صدای آن ها 
باشــند و صدای آن ها را به گوش هم اصحاب 
قدرت و هــم اصحاب ثروت و هــم به گوش 
افراد اهل مروت، حمایتگر، همیار و یاری رسان 
برسانند؛ بنابراین مواسات شبکه سازی، تمهید و 
برنامه سازی و برنامه ریزی نیاز دارد که بتواند این 
مفهوم ارزشی را به دل جامعه ببرد و پلتفرمی 
را تهیه کند که در قالب آن بتوان دردی از آالم 

گروه های پایین درآمدی کاست.

صدای مردم   

خبـر

شماره پیامک: 30004567

همان طور که در 
مبارزه با داعش 
ثابت کردیم در 
کنار ملت عراق 
هستیم، اکنون نیز 
برای تأمین ثبات 
و پیشرفت عراق 
در کنار دولت این 
کشور خواهیم بود

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه   نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود 
و در ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس 
درباره انتخاب حقوقدانان شــورای نگهبان، با موضوع امکان عزل 

حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس موافقت کردند.
براساس این طرح که از سوی محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم تهران مطرح شــد، مقرر 
گردید اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شــورای 
نگهبــان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواســت کمیســیون 
آیین نامه داخلی صورت گیرد و پس از تشــکیل هیئت رسیدگی 
به اعتراض از ســوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی، موضوع 

رسیدگی شود.
همچنیــن در صورتی کــه اکثریت اعضای هیئــت رأی بر عدم 
صالحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی تعلیق خواهد شد. 
سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می گیرد و در 
جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی 

مجلس به رد صالحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
امکان و استدالل حقوقی انجام چنین اقدام پر هزینه و نیز تاحدودی 
سیاسی علیه حقوقدانان شورای نگهبان، براساس ماده ۲4 آیین نامه 
داخلی مجلس اســت که نمایندگان در جلسه دیروز و در جریان 
بررســی جزئیات طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس با مشمول 
شدن حقوقدانان شــورای نگهبان بر طبق این ماده و تبصره های 
آن موافقت کردند. مجلس دهــم که در روزهای پایانی عمر خود 
قرار دارد و حواشی مربوط به رد صالحیت برخی از نمایندگان در 
انتخابات دور یازدهم مجلس پیکان تیز انتقادها را به سمت شورای 
نگهبان نشانه رفت، حال ســعی دارد در راستای این موضوع گام 
عملی دیگــری را برای محدود کردن حــوزه اختیارات و وظایف 

شورای نگهبان و اعضای آن بردارد.

رأی مثبت به معرفی »بیش از حداقل دو برابر« حقوقدانان »
شورای نگهبان

همچنین در جریان جلســه دیروز، نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی به بررسی تعداد حقوقدانان معرفی شده از سوی دستگاه 
قضــا به مجلس برای عضویت در شــورای نگهبان پرداختند و بر 

اساس طرحی که علی مطهری آن را در همین راستا پیشنهاد داد 
و نمایندگان با آن موافقت کردند، مقرر شد رئیس قوه قضائیه باید 
حداقل دو برابر کرســی های شورای نگهبان، حقوقدان به مجلس 

معرفی کند تا نمایندگان از میان آن ها حق انتخاب داشته باشند. 
در این بین نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه که با طرح مطهری 

مخالف بود، اصالح چنین موضوعی را نیازمند همه پرسی دانست.
اما اظهارنظر وی درباره انتخاب برخی از حقوقدانان شورا جالب توجه 
بود که در این باره گفت: در مجلس آینده نیستیم، اما نمایندگان به 
حقوقدانانی رأی بدهند که اصل بی طرفی را در بررسی صالحیت 
نمایندگان رعایت کنند. رئیس قوه قضائیه حقوقدانانی معرفی کند 
که در زمان هشت سال دفاع مقدس در جبهه مشغول بودند، نه در 

انگلستان مشغول درس خواندن.

 21 طرح اقتصادی در اولویت بود »
نه انتخاب حقوقدانان شورا

همچنین سیدعلی ادیانی، نماینده مردم قائم شهر نیز طرح اصالح 
قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شــورای 
نگهبان را با اصل 91 و98 قانون اساســی مغایر دانســت و گفت: 
مــن این طرح را فاقد منطق قانونی می دانم.  این طرح منفعالنه و 
احساسی است و ما به ازای حقوقی هم ندارد. مجلس بدون شورای 
نگهبان موضوعیــت ندارد و نمی توانیم به بهانه عــدم رأی آوری 

حقوقدانان شورای نگهبان، کشور را معطل نگه داریم. 
مخالفت ادیانی در حالی است که به گفته وی، طرح اصالح قانون 

آیین نامه داخلی مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 
بــا امضای پنج همکار محترم به قید اولویت در دســتور کار قرار 
گرفــت، در حالی که ۲1 طرح با مضامین اقتصادی در اولویت بود 
و نمایندگان صدای شکستن استخوان های مردم زیر بار گرانی را 

نمی شنوند.
جدا از مباحث مربوط به جلسه دیروز، اینکه برخی نمایندگان در 
روزهای باقیمانده از عمر مجلس طرح هایی را درباره اعمال برخی 
شروط جدید معرفی حقوقدانان شورای نگهبان توسط رئیس قوه 
قضائیه یا امکان عزل حقوقدانان شورا پیشنهاد می دهند، انتقادهایی 
را از سوی برخی نمایندگان و منتقدان پیش آورده و این افراد عنوان 
می کنند در حالی که نمایندگان مجلس باید این روزها طرح ها و 
لوایح نیمه کاره و اولویت داری همچون مسائل اقتصادی و معیشتی 
و تصویب قوانین مرتبط با بهبود وضعیت اشتغال و تولید را درنظر 

بگیرند، اما با این حال روی انجام اقدام های سیاسی تمرکز کرده اند.

 مصوبات اخیر مجلس »
موجب ضعف کارنامه آن خواهد شد

در همین رابطه، حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشهد 
در مجلس نیز اظهار کرد: قضاوت اینکه این طرح خارج از نوبت در 
دستورکار قرار گرفته و اینکه آیا رویکرد سیاسی پشت آن است را 
به ملت می سپاریم. این در حالی است که معیشت و زندگی آن ها 
دچار بحران های شــدیدی شــده و در مقابل مجلس به این طرح 

اهمیت داده است.
وی افزود: مردم     به دلیل اینکه مجلس به معیشــت آن ها اهمیت 
نداده و طرح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را مورد توجه 
قــرار داده، به مجلس دهم نمره می دهند و موجب ضعف کارنامه 

آن خواهد شد.
عالوه بر این و در راســتای اقدام های لحظه آخری مجلس درباره 
برخی مصوبات بحث برانگیز درباره شورای نگهبان، شاهد بودیم که 
عالوه بر مصوبات دیروز، در جلسه یکشنبه ۲1 اردیبهشت مجلس 
نیز نمایندگان طرح اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس را به 
رأی گذاشــتند که موضوع آن تغییر در شرایط معرفی حقوقدانان 

شورای نگهبان به مجلس از سوی رئیس قوه قضائیه بود.

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

مجلس

مصوبات جنجالی و دقیقه نودی مجلس ادامه دارد 

امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان با درخواست بهارستانی ها 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 وحید محمودی
 اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران
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 توضیح فرماندهی عملیات مشترک عراق 
درباره همکاری امنیتی با ایران

ایســنا: فرماندهی عملیات مشترک 
عراق اعالم کرد همکاری امنیتی این 
کشــور با ایران، روسیه و سوریه ادامه 
دارد. به گزارش شــبکه النور، تحسین 
الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات 
مشــترک عراق اعالم کــرد: همکاری 
امنیتی چهارجانبه فرماندهی عملیات 
مشترک عراق با ایران، روسیه و سوریه 
در مبارزه با بقایــای داعش همچنان 

ادامه دارد. فرماندهی عملیات مشترک 
عراق برای دستیابی به اطالعات جدید 
و هــدف قــرار دادن نیروهای داعش 
بــا ائتالف چهارجانبه که متشــکل از 
عراق، ایران، روســیه و ســوریه است، 
همکاری می کند. وی خاطرنشان کرد: 
بقایای داعش دیگر توان تأثیر گذاری 
بر اوضــاع امنیتی و مقابله با نیروهای 

امنیتی عراق را ندارد.

 سیاست   سیدحسین نقوی حســینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با فارس در تشریح جزئیات نشست این کمیسیون اظهار داشت: 
جلسه با هدف طرح سؤال نمایندگان از وزیر امور خارجه، با حضور 
محمدجواد ظریف و معاونان وی تشــکیل شد.  در ابتدای جلسه 
ظریف اعالم کرد تالش جمهوری اســالمی ایران حفظ وحدت و 
تقویت دولت مرکزی افغانســتان است و این حادثه اخیر هم که 
دستاویزی برای دشــمنان ایران و افغانستان قرار گرفته، نیازمند 
بررسی دقیق و تحقیقات بیشتر اســت و حتماً موضوع را حل و 

فصل می کنیم.

جمهوری اسالمی به دنبال تنش زدایی در منطقه است»
وی ادامه داد جمهوری اســالمی ایران به شــدت به دنبال 
تنش زدایی در منطقه اســت و در این زمینه از همه توان 
خود استفاده می کند. نقوی حسینی افزود: ظریف در ادامه 
نشست همچنین گفت نامه 9 صفحه ای بنده با چهار عنوان 
به دبیر کل سازمان ملل، افشای تخلفات و اقدام های خالف 
قانون آمریکایی ها و تخلفات اروپایی هاســت. ایران همیشه 
خواستار بازگشت به برجام و اجرای تعهدات همه طرف های 
1+۵ بوده اســت. ایران ماده ۳۶ برجــام را عملیاتی کرد و 

همیشــه اعالم کرده که هرگاه طرفیــن به برجام برگردند، 
تعهداتش را اجرا می کند.

 آمریکا به هر بهانه ای نمی تواند مانع لغو»
تحریم های تسلیحاتی شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: وزیر امور 
خارجه همچنین یادآور شــد آمریکایی ها در تالش اند تا مانع لغو 
تحریم های تسلیحاتی ایران مطابق برجام شوند که قطعاً این اقدام 
خالف تعهدات بین المللی است. آن ها در صدور قطعنامه با استناد به 
برجام موفق نخواهند شد. وی با اشاره به اینکه ظریف در کمیسیون 

امنیت ملی با بیان اینکه آمریکا به برجام نمی تواند اســتناد کند؛ 
چراکه از آن خارج شده است، گفت: به هر حال ما همه تالش خود 
را به کار گرفتیم که آمریکا نتواند به هر بهانه ای برای کشور مشکل 
ایجاد کند. وی ادامه داد: ظریف همچنین گفت آژانس در این زمینه 
نقش مهمی دارد. آرام آرام به پایان محدودیت های مطابق برجام 
از جمله پایان تحریم  تســلیحاتی پس از پنج سال و پایان تحریم 
موشــکی ایران پس از هشت سال و پایان نظارت بر فعالیت های 
هسته ای پس از 1۰ سال نزدیک می شویم و امتیازات مهمی نصیب 

جمهوری اسالمی ایران می شود.

مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا به مذاکره نیاز ندارد»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: وزیر امور 
خارجه در ادامه نشســت دیروز افزود: مبادله زندانیان و بازداشت 
شــدگان بین ایران و آمریکا مشکلی ندارد و نیاز به مذاکره نداریم 
و ما اصالً مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت، اما مبادله زندانیان 
با هماهنگی حافظ منافع آمریکا در ایران انجام می شود. سخنگوی 
دولت نیز همین موضوع را اعالم کرده است؛ بنابراین تغییر سیاستی 
نداریم. به گزارش فارس، از آنجایی که هیچ کدام از 1۰ سؤال کننده 
در کمیسیون حضور پیدا نکردند، هیچ سؤالی از محمدجواد ظریف 

در این جلسه مطرح نشد.

مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا نیازی به مذاکره ندارد
ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سیاست خارجی
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اجرای طرح »بهارانه کتاب99« در ۱۰ فروشگاه کتاب به نشر   آستان:مدیر عامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( گفت: طرح »بهارانه کتاب 99« از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت  ماه در سراسر کشور و با 
هدف رونق بخشیدن به بازار کتاب در حال اجراست.سعیدی تصریح کرد: در این طرح خریداران می توانند با ارائه شماره ملی، حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و تا سقف ۲۰ درصد از تخفیف طرح »بهارانه کتاب99« 

برای تمامی آثار انتشارات به نشر به همراه آثار دیگر ناشران شامل کتاب های چاپی، عمومی، دانشگاهی و کودک و نوجوان به جز کتاب های آموزشی بهره مند شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 در بیانیه مشترک تولیت های اماکن  مقدسه کشور

 با تأکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی عنوان شد

 آمادگی کامل آستان های مقدس ©
برای برگزاری مراسم شب های قدر

آستان: تولیت های آســتان های مقدس کشــور در خصــوص آمادگی برای 
برگزاری مراســم شب های قدر بیانیه مشترک صادر کردند. به گزارش آستان 

نیوز، متن این بیانیه به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

مردم شریف، والیتمدار، مؤمن و متدین ایران اسالمی؛ با عنایت به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب اســالمی )مدظله العالی( مبنی بر اینکه »مســئله  دعا و 
عبادت به خصوص در ماه رمضان، به خصوص در شــب های قدر که در پیش 
اســت، یکی از نیازهای حتمی و اساســی مردم اســت« و تأکید معظم له بر 
ضرورت برنامه ریزی مناسب برای بهره مندی هموطنان عزیز از فرصت معنوی 
شب های قدر، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، بر خود الزم می دانیم به 

استحضار هموطنان شریف و متدیّن برسانیم:
اعتاب مقدســه سراسر کشــور در لبیک به فرمایشــات داهیانه مقام  معظم 
رهبری)مدظله العالی( آمادگی کامل دارند طبق دستورالعمل های بهداشتی الزم، 

شرایط بهره مندی مردم عزیز از فضائل معنوی شب های قدر را فراهم آورند.
همان گونه که مردم عزیز و متدیّن مستحضراند، از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
و بروز شــرایط خاص در کشور، اعتاب مقدسه مطابق تکلیف شرعی و قانونی، 
خــود را موظف و مکلف به همکاری و تبعیت کامل از تصمیمات ســتاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا دانستند و در این راستا مصوبه این ستاد مبنی بر بسته 

شدن درهای حرم های مطهر را نیز پذیرفتند. 
عــالوه بر این به منظور همکاری با مجموعه ســتاد از چند هفته قبل، متولیان 
حرم های مطهر و بقاع متبرکه سراسر کشور با بهره گیری از تجارب و تخصص های 
موجود در مدیریت های حرم های مطهر و کلیه مسائل و جوانب مربوط به امر زیارت 
و در تعامل با نهادهای متولی در دولت محترم، نسبت به تدوین شیوه نامه الزم برای 
بازگشایی تدریجی اماکن متبرکه در عین رعایت ضوابط بهداشتی و حفظ سالمتی 

زائران اقدام و شیوه نامه پیشنهادی را نیز به ستاد ملی ارائه کردند.
اکنــون با تأکید مجدد بــر ادامه تعامل و همکاری های کامــل، انتظار داریم 
مســئوالن محترم ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا از نظرات کارشناسی و 
تجارب اعتاب مقدســه استفاده و ضمن آگاهی از دغدغه های جامعه متدین و 
ارادتمند به ساحت قدسی خاندان عصمت و طهارت)علیهم السالم(، نسبت به 

بررسی جمیع جوانب و تدوین ضوابط مورد نیاز احتمالی اقدام نمایند.
بدیهی است هرگونه اقدام در خصوص بازگشایی اماکن متبرکه در نهایت امر، منوط 
به تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا خواهد بود و همچون گذشته خود را 

موظف به اجرا و رعایت کامل مصوبات این ستاد می دانیم. 
و من اهلل التوفیق.

تولیت آستان قدس رضوی
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(
تولیت آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم)ع(

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(
تولیت مسجد مقدس جمکران

 گذری بر خدمات مرکز فوریت های پزشکی
 صحن امام حسن مجتبی)ع( حرم رضوی

نبض زندگی ام در دستان توست©
آستان: نیروهــای بخش اورژانس در 
هر مرکز درمانی و بیمارستانی در خط 
مقدم مقابله با شرایط بحرانی و تالش 
بــرای نجات بیماران قــرار دارند. این 
نیروهای ســفیدپوش همیشه متعهد، 
صبور و پرتالش هستند چنان که در 
دوران شیوع ویروس کرونا هم از انجام 

وظیفه شان شانه خالی نکردند و پشت و پناه هموطنان بیمار خود شدند.
به مناسبت دومین ســالگرد افتتاح مرکز فوریت های پزشکی صحن مبارک 
امام حســن مجتبی)ع( )صحن هدایت سابق( حرم مطهر رضوی به خدمات 
این مرکز به بیماران اورژانسی زیر نظر مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی 
نیم نگاهــی می کنیم؛ مرکزی که با وجود توقف موقت حضور زائران در حرم 

مطهر حضرت رضا)ع( همچنان در حال فعالیت است.

»سالمتی زائران؛ اولویتی مهم
پایگاه های ثابت فوریت های پزشکی با توجه به اهمیت ویژه سالمت زائران و 
مجاوران از دیرباز در بعضی از صحن ها و رواق های حرم مطهر امام هشتم)ع( 
همچون صحن جمهوری اســالمی، صحن انقالب اســالمی، صحن آزادی، 
صحن جامع رضوی و... به صورت شــبانه روزی آماده ارائه خدمات رایگان به 
عموم بیماران اورژانسی اماکن متبرکه رضوی بوده اند. البته در مناسبت ها و 
روزهای خاص همچون شب های قدر، والدت امام رضا)ع( و...، نیروهای این 
پایگاه ها افزایش یافته و تعدادی پایگاه اورژانس ســیار نیز در صحن و سرای 
امام مهربانی)ع( فعال شده است. در این بین، در ابتدای سال 97 مرکز مجهز 
فوریت های پزشکی صحن امام حســن مجتبی)ع( )صحن هدایت سابق( با 
توجه به اولویت قرار دادن حوزه ســالمت زائران حرم مطهر رضوی، افزایش 
روزافزون زائران و همچنین دوری مراکز درمانی از حرم مطهر با صرف هزینه 
حدود 480 میلیون تومان از اعتبارات بنیاد ســالمت آســتان قدس رضوی 
تجهیز و راه اندازی شــد. دکتر ناصر ســرگلزایی؛ مدیرعامل مؤسسه درمانی 
آســتان قدس رضوی می گوید: »این مرکز فوریت های پزشکی در فضایی به 
 CPR مســاحت 120 مترمربع با هشت تخت بســتری و اقدام های پزشکی
به عنوان کامل ترین پایگاه اورژانس حرم مطهر رضوی از 20 اردیبهشت 97 
در صحن امام حســن مجتبی)ع( فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. 
در راه اندازی آن نیز از به روزترین تجهیزات اســتفاده شد، به طور نمونه این 

مرکز به دستگاه های الکتروشوک، ونتیالتور و مانیتور مجهز است«.

»خدمات رسانی به 134 هزار و 490 بیمار
از آنجایی کــه حریم بیماران با برخــورداری از دو فضای مجزا و همچنین 
حضور پرســتاران آقا و خانم در مرکز شبانه  روزی فوریت های پزشکی صحن 
امام حســن مجتبی)ع( به خوبی رعایت می شود و از سویی دیگر، پزشک به  
ویژه متخصص طب اورژانس در این مرکز حضور دارد، این مرکز را می توان 
مرکــز پایگاه های اورژانس حرم مطهر حضرت رضا)ع( دانســت. مرکزی که 
بیمــاران از تمامی پایگاه های فوریت های پزشــکی اماکن متبرکه رضوی به 
آنجا منتقل شده و زیر نظر پزشک درمان می شوند. سرگلزایی با بیان اینکه 
مدت زمان حضور نیروهای این پایگاه ها بر ســر بالین بیماران اورژانسی در 
محدوده صحن و ســرای رضوی )به جز زمان های پرازدحام حرم مطهر( در 
حد اســتاندارد چهار تا پنج دقیقه اســت، ادامه می دهد: »در مجموع، 134 
هزار و 490 بیمار اورژانســی شامل 71 هزار و 942 مرد و 62 هزار و 548 
زن، از خدمات رایگان پایگاه های فوریت های پزشــکی حرم مطهر رضوی در 
طول سال 98 بهره مند شــدند. این خدمات با همکاری خادمیاران سالمت 
دارالشــفا امام رضا)ع( به بیماران اورژانســی؛ اعم از ایرانی و غیرایرانی ارائه 
شد«. این خادمیاران ســالمت رضوی در دو سال گذشته در خدمات رسانی 
به بیمــاران در مرکز فوریت های پزشــکی صحن امام حســن مجتبی)ع( 
حضور پررنگی داشــتند، امــا در حال حاضر به دلیــل توقف موقت حضور 
زائــران و مجاوران در حرم مطهر و تعطیلــی تمامی پایگاه های فوریت های 
پزشکی فعال در اماکن متبرکه رضوی )به جز مرکز مجهز صحن امام حسن 
مجتبی)ع(( از خدمت معاف شــده  اند. البته این مرکز فوریت های پزشکی از 
اواخر اســفند 98 با حضور تعدادی از نیروهای مؤسسه درمانی آستان قدس 
رضوی و اســتقرار یک آمبوالنس این مؤسســه، همچنان فعال اســت تا به 
جمعی از کارکنان آســتان قدس رضوی که بنا به ضرورت در حال خدمت 
هســتند، در صورت نیاز خدمات درمانی اورژانســی ارائــه کند. مدیر عامل 
این مؤسســه می گوید: »پیش از افتتاح مرکز فوریت های پزشکی صحن امام 
حســن مجتبی)ع(، بیماران برای انجام اقدام هــای درمانی تکمیلی از حرم 
مطهر رضوی به دارالشفا امام رضا)ع( منتقل می شدند، اما در دو سال اخیر با 
فعالیت این مرکز مجهز، اقدام های درمانی بیماران اورژانسی از جمله احیای 
قلبــی- ریوی در داخل حرم مطهر صورت می گیــرد و تنها در صورت نیاز، 
بیماران با آمبوالنس های مستقر در جوار این مرکز به بیمارستان های سطح 

شهر مشهد اعزام می شوند«.

 آستان    از روزی که در های حرم مطهر 
رضوی به روی عاشقان حضرتش به واسطه 
ممانعت از شیوع بیشتر ویروس کرونا بسته 
شد؛ جبهه خدمت خادمیاران و دلدادگان 
حضرت اعم از زائر و مجاور تغییر کرد اما 
خللی در خدمت رسانی صورت نگرفته است.

واپسین  و  رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در 
روزهای ماه شعبان قرار داشتیم که بیانات 
رزمایش  در خصوص  رهبری  معظم  مقام 
مواسات در ماه مبارک رمضان ایراد شد و 
موجب جهاد و جنب و جوش مضاعف در 
میان مردم و مسئوالن شد و آستان قدس 
رضوی نیز در صف نخست این جبهه قرار 

گرفت.
بخشی از خدمات گســترده آستان قدس 
رضوی در این برهه همچون سایر روزهای 
ســال متوجــه محرومــان شــد و پرچم 
محرومیت زدایی و رســیدگی به وضعیت 
معیشــتی مســتمندان در این راستا در 
دســتور کار قرار گرفت که نمونه ای از این 
دریــای عظیم مواســات را می تــوان این 
روزها در دانشــگاه فردوسی مشهد مقدس 
جســت وجو کرد. جایی که آستان قدس 
رضوی با همکاری و همت بسیج دانشجویی 
دانشــگاه های فردوســی و آزاد اســالمی 
مشهد در حال آماده سازی بسته های ارزاق 
معیشتی ســبک برای خانواده های حاشیه 
شهر اســت.طرح »کرامت رضوی« در حال 
حاضر با مشارکت و پشتیبانی آستان قدس 
رضوی برای تهیه بسته های افطاری ساده 
و با همکاری تشکل های دانشگاهی به ویژه 
بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی و هیئت 
ودیعه الحســین)ع( در دو مکان دانشــگاه 
فردوسی و دانشگاه آزاد در حال انجام است.

 سفره های همدلی تحت
 لوای حضرت رضا)ع(

بسیج  مســئول  هاشــمیان؛  محمدجواد 
دانشجویی دانشگاه فردوسی درباره روند این 
طرح گفت: تشکل های مختلف دانشجویی 
با ســالیق و عالیق گوناگون پس از فرمان 
رزمایش مواسات و همدلی رهبری معظم 
انقالب گرد هــم آمدند تا »کرامت رضوی« 
را با مشــارکت و پشــتیبانی آستان قدس 
رضوی برای کمک به نیازمندان مشــهدی 

انجام دهند.
وی افزود: »طرح کرامت رضوی« از ابتدای 
ماه مبارک رمضان با آماده سازی بسته های 
معیشتی شــامل یک لیتر شیر، یک بسته 
خرما، یک قوطی پنیر، نیم کیلو حلوا ارده، 
یک کیلو نشاســته و یک کیلو شکر آغاز 
شد و در حال حاضر نیز به مراحل اجرایی 
خود رسیده است.وی با بیان اینکه حدود 
70 دانشجوی پســر روزانه از نماز ظهر تا 
ساعت 11 شب در دانشگاه فردوسی مشهد 
مشغول بسته بندی این سبدهای افطاری 
سبک برای محرومان هســتند، ابراز کرد: 
در این طــرح تهیه مــواد غذایی برعهده 
آستان قدس رضوی اســت و بسته بندی 

و آماده ســازی آن ها توســط تشکل های 
دانشجویی انجام می شود.

حاضــر  حــال  در  افــزود:  هاشــمیان 
روزانه 2 تا 3 هزار بســته غذایی ســبک 
آماده سازی می شوند که در این امر حدود 
70 نفر به صورت روزانه همکاری می کنند.

وی هــدف از حضور دانشــجویان در این 
طرح را لبیک به فرمایشات رهبر انقالب در 
خصوص رزمایش مواسات اعالم کرد و افزود: 
در راه انجام این طرح واحدهای دانشگاهی 
به خصوص اســتادان و مدیران دانشگاهی 
کمک بســیار خوبی به ما انجــام داده اند.

 اعتکاف دانشجویی 
که رنگ و بوی خدمت  گرفت

نوید حبیبی؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه 
آزاد اســالمی مشهد هم در این باره اظهار 
کرد: از ســال 80 تاکنون هر ساله سه روز 
پایانی ماه مبــارک رمضان بــه برگزاری 
اعتکاف دانشــجویی در حرم مطهر رضوی 
اختصاص داشت، اما در سال جاری با وجود 

ویروس کرونا این امر محقق نشد.
وی افــزود: دانشــجویان با اطــالع از این 
موضوع دست به کار شدند و برای شرکت 
در »کرامت رضوی« اعالم آمادگی کردند تا 
بتوانند این کار را جایگزین فضای فرهنگی 

و معنوی اعتکاف کنند.
حبیبی با بیان اینکه بسته بندی این اقالم 
غذایی پیش از ماه مبارک رمضان آغاز شده 
اســت، گفت: با توجه به منویات رهبری و 
اهمیت موضوع در نظر داشتیم تا طرحی 
را آغاز کنیم که در گام نخســت مشارکت 
دانشجویان در آن به خوبی بروز کرده و در 
گام دیگر نیز مشارکت مالی دانشجویان در 

این طرح را به همراه داشته باشد.
وی یادآور شــد: پیشــنهاد انجام »کرامت 
رضوی« از سوی آستان قدس رضوی داده 
شــد و پس از آن تشکل های دانشجویی و 
کانون های خادمیاری حضرت رضا)ع( برای 
انجام این کار در دانشگاه ها پای کار آمدند.

حبیبــی با بیــان اینکه در ایــن طرح دو 
تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی 
و هیئت ودیعه الحسین)ع( دارای محوریت 

و فعالیت بیشتری هســتند، ابراز کرد: بر 
اســاس فراخوان که از سوی دانشگاه برای 
دانشــجویان صورت گرفت و با عنایت امام 
رضا)ع( هم اکنون 250 دانشــجو و استاد 
دانشگاه در این طرح فعالیت دارند، که 150 
دانشجوی پسر در محل دانشگاه فردوسی 
و 100 دانشجوی دختر در محل دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد مشــغول بسته بندی 

افطاری های سبک هستند.

 جوش و خروش دانشگاهیان
 برای رزمایش همدلی

ســیدمحمد ســجادی یکی از اســتادان 
دانشگاه فردوسی که در این طرح به کمک 
مشــغول بود، گفت: دو روز اســت که در 
این طرح شــرکت کرده ام و شاهد جوش 
و خروش ویژه دانشــجویان برای انجام کار 
و رساندن بسته های غذایی به خانواده های 
نیازمند بوده ام. اســتاد عمران دانشــگاه 
فردوسی مشــهد با بیان اینکه گرفتاری ها 
در کنــار معایــب خود دارای محاســنی 
نیز هســتند، گفت: زمانی که گرفتاری و 
مشکالت برای یک جامعه به وجود می آید 
در کنار همه سختی ها که تحمیل می  کند، 
یکسری محاسن و فوایدی نیز برای عموم 
جامعه دارد که می توان به مشــارکت های 
عمومی که توسط اقشــار مختلف جامعه 

انجام می شود، اشاره کرد.
وی بــا بیان اینکه دانشــجویان همواره به 
کمک جامعه خود می شتابند، عنوان کرد: 
این روزها دانشجویان و دانشگاهیان بسیاری 
درگیر این ماجرا شده اند که تجربیات بسیار 
خوبی را در حوزه کار گروهی در اختیار ما 
قرار خواهد داد.ســجادی ادامه داد: زمانی 
که یک کار گروهی بخواهد شــکل بگیرد 
اجــزای مختلفی باید در کنار یکدیگر قرار 
بگیرند تا با یک برنامه ریزی دقیق بتوانند 
به هدف خود دست یابند؛ در زمینه تأمین، 
بسته بندی و توزیع این بسته های غذایی نیز 
باید این گونه گفت که شاید این کار ساده 
به نظر برسد اما آنچه تاکنون دیده ام حاصل 
سلســله برنامه ریزی هــا و هماهنگی های 

بسیار بوده است.

 توزیع 100 هزار افطاری سبک
امین بهنام؛ مدیر دفتر نمایندگی آســتان 
قدس در اســتان خراســان رضوی که به 
تازگی به مدیریت امور رفاه زائران منصوب 
شده، با تشریح نحوه اجرای طرح »کرامت 
رضوی«، اظهار کرد: آستان قدس رضوی با 

همراهی دانشگاهیان مشهد 
به ویژه بســیج دانشجویی 
نهاد  فردوســی،  دانشــگاه 
معظم  مقــام  نمایندگــی 
رهبری در دانشــگاه آزاد و 
هیئت ودیعه الحســین)ع( 
اقدام به آماده ســازی 100 
هزار بســته افطــاری برای 
کم برخوردار  خانواده هــای 
حاشــیه شهر مشهد در ماه 
است. مبارک رمضان کرده 

وی با بیــان اینکه این طــرح رمضانی با 
بودجه ای به میزان 5 میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده، اضافه می کند: ارزش هر بسته 
بــه مبلغ 50 هزار تومان و شــامل اقالمی 
چون یک لیتر شیر، یک بسته خرما، یک 
قوطی پنیر، نیم کیلو حلوا ارده، یک کیلو 
نشاسته و یک کیلو شکر برای استفاده در 
وعده افطار خانواده های زیر پوشــش طرح 
است.بهنام با اشــاره به کیفیت مشارکت 
دانشجویان در این حرکت معنوی می گوید: 
با دعوت از تشــکل های دانشجویی، تعداد 
250 تن از دانشجویان و استادان خواهر و 
برادر دانشگاه های مختلف برای بسته بندی 
اقالم مورد نیاز خانواده های بی بضاعت شهر 

مشهد مشارکت کرده اند.
وی اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
این طــرح آغاز شــده و در قالب آن 150 
دانشجوی پسر در دانشگاه فردوسی و حدود 
100 دانشــجوی دختر در دانشــگاه آزاد 
اسالمی مشغول بسته بندی این سبدهای 
غذایی و مشارکت در این امور خیرخواهانه 
هستند.مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
در استان خراسان رضوی گفت: کانون های 
خادمیاری، تشکل های مردمی و گروه های 
جهادی خانواده های نیازمند را شناسایی و 

سپس توزیع صورت می گیرد.

 روزانه 2 تا 3 هزار 
بسته غذایی سبک 

 آماده می شوند
 که در این امر 

حدود 70 نفر به 
صورت روزانه 

همکاری می کنند

بــــــــرش

دانشگاهیان مشهدی  درآماده سازی 100 هزار بسته معیشتی به آستان قدس رضوی کمک کردند 

دانشجویان در خدمت »کرامت رضوی«
اجرای ششمین مرحله ©

افطاری سبک در زاهدان  
آستان: ششمین مرحله توزیع افطاری و 
نان محلی در قالب طرح های »هم سفره با 
همسایه« و »هر شب یک مسجد یا محله« 

به مناسبت ماه مبارک رمضان اجرا شد.
در راســتای اجرای فرامیــن رهبر معظم 
انقالب اسالمی مبنی بر شرکت در رزمایش 
بزرگ کمک های مؤمنانه، کانون محله ای 
خادمیاران رضوی ابوذر غفاری زاهدان به 
همت خیران و جوانان محله اقدام به توزیع 
ششمین مرحله افطاری غذای گرم و نان 

در مساجد و محالت محروم کردند.
کانــون محله ای خادمیــاران رضوی ابوذر 
غفاری زاهدان بــه همت مرکز نیکوکاری 
ابوذر و گــروه جهادی منتظــران ظهور، 
خیران و جوانان محله ابوذر غفاری زاهدان 
تشــکیل شــده که عالوه بر جمع آوری و 
توزیــع کمک های نقــدی و غیرنقدی در 
راستای اشتغال زایی و کمک به مردم محله 
اقدام به اجرای طرح های نانوایی ســنتی، 
تولید مــرغ و جوجه محلی، ســالن های 
آرایشی و پیرایشــی و تولید ترشیجات و 
محصوالت محلی کرده است. گفتنی  است، 
در ماه مبــارک رمضان عالوه بر توزیع هر 
شــب 200 تا 250 وعده غــذای گرم در 
مســاجد و محالت، طرح »هم ســفره با 
همسایه« هر شب با تهیه و توزیع 30 قرص 

نان محلی نیز در دست اجراست.

»خدمت رسانی کریمانه« ©
در مسجد امام حسین)ع( 

کرمان
آســتان: مســئول کانون مســجد امام 
حسین)ع( کرمان با اشاره به فعالیت های 
ایــن مســجد در دوران شــیوع کرونا و 
کمک های مؤمنانه در ماه مبارک رمضان در 
قالب طرح »خدمت رسانی کریمانه«، گفت: 
در ابتدای شــیوع ویروس کرونا، به همت 
جمعی از خادمیاران رضوی 500 ماســک 
و 150 شیشه مایع ضدعفونی کننده تهیه 
و بین خانواده های محروم توزیع شد. برای 
تولید ماســک و البسه نیز تعداد 47 نفر از 
خادمیاران امــام رئوف 10 میلیون و 190 
هزار تومان به حساب نذورات استان واریز 
کردند.محمدرضــا ایرانمنــش ادامه داد: 
همچنین در چندیــن مرحله کمک های 
مردمی در ســطح استان جمع آوری شد و 
پس از بسته بندی مواد غذایی این کمک ها 

به خانواده های نیازمند اهدا شد.
ایرانمنــش اذعان کــرد: همچنین در روز 
نیمه شــعبان تعداد 11 رأس گوسفند با 
کمک های مردمی خریداری و قربانی شد 

که در بین خانواده های محروم توزیع شد.
این مقام مســئول ابراز کــرد: در مرحله 
نخســت تعداد 440 بسته غذایی با ارزش 
51 میلیون و 500 هــزار تومان تأمین و 
بین نیازمندان مناطق شــرف آباد، شهرک 
صنعتی، ســیدی، طاهرآباد و سلســبیل 

کرمان توزیع شده است. 
طــرح  دوم  مرحلــه  در  افــزود:  وی 
خدمت رســانی کریمانه، مبلغ 29 میلیون 
و 680 هــزار تومان جمع آوری شــد که 
ماحصــل آن تهیــه و توزیع 360 بســته 
مــواد غذایی بین خانواده هــای محروم و 

کم برخوردار مالی بود.

اجرای مرحله دوم ©
 کمک های مؤمنانه

 در خراسان شمالی
آســتان: مرحله دوم رزمایش سراسری 
کمک مؤمنانه در قالب رزمایش مواســات 
برگــزار شــد.آیت اهلل ابوالقاســم یعقوبی؛ 
نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی در 
دومین مرحله رزمایش سراســری کمک 
مؤمنانه خراســان شــمالی کــه در محل 
مصالی بزرگ امام خمینــی)ره( بجنورد 
برگزار شــد، با بیــان اینکــه 120 هزار 
نیازمند در استان شناسایی شده اند، گفت: 
بسته های معیشــتی به دست همه آن ها 
خواهد رســید و هیچ کس از قلم نخواهد 

افتاد.
وی از مشارکت و اهتمام همگانی مردم در 
این رزمایــش قدردانی کرد و افزود: همان 
 طــور که ملت ما با همدلــی و همراهی و 
ایثار و فداکاری دفاع مقدس را به پیروزی 
رساندند، امروز هم با مواسات مالی و حضور 
در صحنه هــای مؤمنانه و کمک رســانی 
بــه نیازمندان و آســیب دیدگان از کرونا، 
انقالب و شور و شعور دیگری را به نمایش 

گذاشته اند.
آیت اهلل یعقوبی خاطرنشــان کرد: تاکنون 
در قالب رزمایش مواسات 36 هزار و 500 
بسته غذایی بین نیازمندان استان خراسان 
شمالی تقسیم و توزیع شــده و این روند 

ادامه دارد.
گفتنی اســت، در مرحله دوم کمک های 
مؤمنانه اســتان خراسان شــمالی 5هزار 
بسته معیشتی هر یک به ارزش 3 میلیون 
ریال بیــن نیازمندان، اقشــار کم درآمد و 
آســیب دیده از بیماری کرونا توزیع شده 

است.

مراسم مجازی احیای شب های قدر ویژه مخاطبان انگلیسی زبان
 آستان  به همت اداره زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی؛ 
مراسم احیای شــب های قدر در بستر فضای مجازی و شبکه 
جهانی یوتیوب ویژه مخاطبان کشورهای آمریکا، هلند و آلمان 
برپا می شود.به گزارش آستان نیوز؛ ویژه برنامه های شب های قدر 
بارگاه منور رضوی در شب نوزدهم با سخنرانی حجت االسالم 
سید روح اهلل حســینی با موضوع ویژگی های شب های قدر در 
فضای مجازی یوتیوب برگزار می شود.حجت االســالم آمدی و 
حجت االســالم ذوالفقار میکائیل زاده در شب بیست و یکم ماه 

مبارک رمضان به تبیین ویژگی های شخصیتی امام علی)ع( در 
شبکه جهانی یوتیوب می پردازند.حجت االسالم هادی قربانیار نیز 
در شــب بیست و سوم به بررسی »شب های قدر و تقدیر بشر« 
برای مخاطبان آمریکایی زبان خویش خواهد پرداخت.مخاطبان 
هلندی و آلمانی زبان نیز در ساعت یک بامداد به وقت ایران به 
مدت 45 دقیقه میزبان سخنرانی حجت االسالم مهدی ناجی در 

فضای مجازی یوتیوب در شب نوزدهم خواهند شد.
سخنرانی حجت االسالم سیدروح اهلل حسینی با بیان »ویژگی های 

حضرت علی)ع(« در شب بیست و یکم در فضای مجازی یوتیوب 
ویژه این گروه از مخاطبان در همان ساعت برگزار می شود.

حجت االسالم احســان احمدی نیز در شب بیست و سوم ماه 
مبارک رمضان به بررسی موضوع »نوشته شدن تقدیر بشریت 
در شــب قدر« می پردازد.الزم به ذکر است؛ این اداره با توجه به 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دوران مقابله با ویروس کرونا 
در کشور مراسم احیای شب های قدر را به  صورت مجازی برگزار 

می کند.

خبر
به همت اداره زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار می شود

سرزمین آفتاب

خـــبر

 سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳99  ۱8 رمضان ۱44۱ ۱۲ می ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲44 

 قدس   این شب ها حال و هوای لحظات افطار در خیابان های 
منتهی به حرم مطهر رضوی، دیدنی اســت. با توجه به بسته 
بودن حرم مطهر، زائران عاشق این شب ها در فضاهای پیرامونی 

حرم مطهر رضوی هم زیارت می کنند و هم افطار. 

این شب های روشن
قاب رضوی

عکس ها: فرزانه میرزایی
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پیوستگی تمدنی اسالم در عین تنوع، به علت وجود قرآن است اندیشه:حبیب اهلل بابایی، پژوهشگر تمدن دینی در برنامه سوره گفت: قانون و اخالق و در کنار آن معنویت، نظمی که مدنظر قرآن است را 
می سازد. عالوه بر نظم اخالقی و نظم قانونی، می توان از نظم دینی هم سخن گفت. هادسن در کتاب »اعجاز اسالم« پیوستگی تمدنی اسالم از پکن تا آندلس در عین رسوم و تاریخ متنوع را به دلیل قرآن می داند که توانست 

برای همه فرهنگ ها، زبان مشترک و جهان بینی و ارزش های مشترک ایجاد کند. تجربه معنوی مشترک هم می تواند این تأثیر را داشته باشد. به عنوان مثال حب به امام حسین)ع( را شاهد هستیم که چنین اثری دارد.

کرونا نگرش نوینی را در تعلیم و تربیت فراهم می آورد©
اندیشه: خســرو باقری، استاد دانشگاه 
تهران در نشست هفته آموزش با عنوان 
»مثلــث دوار من-تــو-آن: نگرش های 
تربیتی کرونایی« گفت: به نظر می رسد 
کرونا نگرش نوینی را در تعلیم و تربیت 
فراهم می آورد و این کار را با به هم آوردن 
سه ضلع یک مثلث به انجام می رساند؛ سه 
ضلعی که گرایش به دور شدن از هم داشته اند. ضلع نخست، من فردی، ضلع دوم، 
دیگری و ضلع ســوم، طبیعت یا جهان است که از آن ها با عناوین »من«، »تو« و 
»آن« یاد می کنیم. »من« در درجه نخست، دو ضلع دیگر را همتای خود نمی بیند، 
بلکه رابطه ارباب و رعیتی با آن ها برقرار می سازد. »تو« تا جایی که در خدمت »من« 
است، قابل تحمل است و »آن« تا جایی که منبع تغذیه کننده »من« است، در نظر 
می آید. بر این اســاس »تو« به منزله »دیگری« همواره در اندیشه انتقام گرفتن از 
منیت »من« بوده است و نیز در کار حیله آوردن برای بیرون کشیدن »آن« از چنگ 
وی. تاریخچه »دیگری«های تحقیر شــده، انباشته از سر گذشت این نبردهاست. 
سرانجام، »آن« نیز که طعمه »من« و »تو« بوده، همواره فرصت جویی کرده تا بر این 
دو شریک ناسازگار بشورد و علیه آنان طغیان کند و چون چارپایی که بیش از طاقت 

بر او بار کرده اند، از سواران خود تن زده و آنان را به زمین بزند.
نگرشــی که کرونا فراهم می آورد، از طریق کنار هم چیدن این ســه ضلع فّرار و 
دورانی کردن مثلث حاصله از آن هاست. نخست، باید این سه ضلع، همتا شوند و 

باور کنیم که سهم هر یک در شکل دادن به مثلث، برابر است.
نه »من« بدون »تو« معنا و حیاتی دارد و نه الزم است که »تو« یا دیگری، در تالشی 
واکنشــی، حق تقدم را از »من« برباید و از آن خویش کند، چنان که اندیشمندان 
معاصری چون لویناس و دریدا بر آن کوشیده اند تا »دیگری« را بر تارک بنشانند و 
»من« را به تبعیت بکشانند. از سوی دیگر »من« و »تو« بی »آن« چه توانند کرد، 
جز آنکه سر بر بالین گرسنگی بگذارند و بمیرند؟ طبیعت مامی است که این دو طفل 
را با دو پستان خویش شیر داده و می دهد. به این سان، باید همتایی این سه ضلع در 
برساختن مثلثی هماهنگ را باور کرد و فراهم آورد. اما حرکت دورانی این مثلث برای 
آن است که هیچ دو ضلعی برای ریاست تبانی نکنند؛ مثلث دوار، رأس ثابتی بر فراز 
ندارد. کرونا نشان داد باید میان »من« و »تو« اصالح ذات البین صورت گیرد. هنوز 
البته این نگرش به خوبی آموخته نشده و دیده می شود افراد و ملت ها در فکر ربودن 
فرصت و امکانات از یکدیگر برای بقای خویشند. اما کرونا با همه گیری بی نظیری که 
از خود نشان داده، اثبات کرده بقای همگان به همگان وابسته است. باید روزی فرا 
برسد که آدمیان باور کنند بدون دیگران، در وحشت تنهایی به سر خواهند برد و باید 
باور کنند که نیاز »من« به »تو« از نوع نیاز ارباب به برده، در تصویر هگلی آن نیست، 
بلکه نوعی همتایی و هماوایی است. به راستی، تا کی باید آدمی در این توحش به سر 
برد که زندگی »من« )خواه فردی یا ملی( با دریدن »تو« )خواه فردی یا ملی( فراهم 
می آید؟ چه زمانی قرار است آدمیان بفهمند که تنها با هم زنده اند و اگر تنها بمانند، 
بازنده اند؟ اکنون آن زمان فرارسیده است و باید پای درس خودشناسی و اجتماعی 

کرونا این نگرش را نیک نیوشید.
اما حکایت »آن« نیز در کرونا بس شــنیدنی است. از این منظر، کرونا فریاد کرکننده 
طبیعت است؛ انتقامی اســت که »آن« از »من« و »تو« می ستاند. طبیعت به آدمی 
می آموزاند که خطاشــکیبی »آن« حدی دارد و تحمیل بیش از حد آدمی را تحمل 
نخواهــد کرد. آدمی باید حریم طبیعت را پاس دارد وگرنه حیات را بر او حرام خواهد 
کرد. با کرونا طبیعت، نفسی تازه کرده است: والصبح إذا تنفس. جلوه های گشایش نفس 
تنگ طبیعت، اینجا و آنجا هویداست؛ در پاکیزگی هوا، در رهایی حیوانات، در ترمیم الیه 
اوزون و نظایر آن ها. کرونا به ما آموخت بسیاری از کارهای ما بیهوده بوده و بدون انجام 
آن ها، نه تنها آسیبی به کسی یا جایی نمی خورد، بلکه آسیب هایی نیز چاره می شوند. 
»کار« باید اکنون بازتعریف و از شبه کار تفکیک شود؛ هم باید مشخص شود که شبه کار 
چقدر از ارزش کار دور است و هم ارزش دورکاری به خوبی درک شود. اکنون بایسته 
است از دریچه نگرش های انسانی، اجتماعی و طبیعی حاصل از کرونا به تعلیم و تربیت 
نگاه کنیم و در این چشم انداز وسیع به دانش آموزان خود چیزی بیاموزانیم. ما نیاز داریم 
مقدار خود را بشناسیم، قدر دیگران را بازیابیم و قدرت خویش را به رخ طبیعت نکشیم. 

در متن این نگرش ها، دانش نیز در جایگاه مناسب خود خواهد آرمید.

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

گزارش

 سه شنبه  23 اردیبهشت 1399  18 رمضان 1441 12 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9244 

 اندیشــه/ فاطمی نژاد  رهبر انقالب در آخرین 
بیاناتشان به مناسبت هفته کارگر، محور سخنرانی 
خود را بر ســطوح مدیریتی و سیاست گذاری های 
تولید متمرکز کردند و به مســائلی از جمله ایجاد 
پنجره واحد صدور مجــوز، توجه به عادالنه بودن 
دستمزدها و تنظیم رابطه کارگر و کارفرما پرداختند. 
این موضوعات حکایت از آن داشــت که مشکالت 
ملموس بر ســر راه تولید را نه بــا توجه خاص بر 
نظریه ها بلکه بــا توجه کردن به راهکارهای عملی 
می توان برطــرف کرد. آنچــه در ادامه می خوانید 
گفت وگوی ما با دکتر میثم ظهوریان، دانش آموخته 

مدیریت رفتاری در همین زمینه است.
 دکتــر ظهوریــان، رســاله دکتــرای خــود را به 
»کشف الگوی مدیریت نیروهای داوطلب مردمی در 

جهاد سازندگی« اختصاص داده است.

جناب ظهوریان! آیا  باید از دل تجربه های مان   
منتظر ظهور نظریه بود یا رویکردهای عینی نیز 

می توانند به ما کمک کنند؟
اینکه تا رسیدن به نظریه باید برای عمل صبر پیشه 
کرد، حرف بی مبنایی است یعنی نظریه اساساً یک 
امر انتزاعی نیست که از تعقل محض یا یک فرایند 
فکری محض بخواهد حاصل بشود. نظریه اساساً 
حاصل دیالکتیک عمل و فکر است. یعنی شما در 
عرصه اول با مسئله مواجه می شوید، بعد به واسطه 
آنچــه در میدان عمل ناظــرش بوده اید به نظریه 
می رسید و بعد آن را در میدان عمل پیاده می کنید 
و ســپس به واسطه فرایند تکرار و تکمیل، نظریه 
حاصل می شــود. آن چیزی هم که تحت عنوان 
نظریه در غرب اتفاق افتاده، حاصل مواجهه عینی 
دانشمندان با واقعیت ملموس جامعه خودشان بوده 
است. شما به متفکری چون مارکس نگاه کنید، او 
حاصل جامعه ســرمایه داری وقت آلمان به عنوان 
یک جامعه صنعتی است که در آن کارگرها وضع 
خاص و نامناسبی به واسطه شرایط کار داشتند که 
باید روزانه 18 ساعت و بدون وقفه کار می کردند. 
بنا بر قاعده از دل این جامعه نظریه مارکسیســم 
حاصل می شود. به طور کلی نظریات حاصل فرایند 
رفت و برگشتی بین واقعیت و فکر است و نه اینکه 
ما انتظار بکشیم تا با فرایندهای فکری خاص در 
جلسات خاصی چیزی حاصل بشود که بتوان نام 
آن را نظریه گذاشــت. به قرآن هم که نگاه کنیم 

 می گوید: »قل انما اعظکــم بواحده ان تقوموا هلل
مثنی و فــرادی ثم تتفکروا« یعنــی قرآن حتی 
برای قیام نسبت به فکر و عقل محض تقدم قائل 
اســت. در واقعیِت تاریخ علــم و تاریخ دانش نیز 
همین اتفاق افتاده اســت و چه بسا که مسئله ما 
نیز بیشتر از آنکه ناشی از فقر نظریه باشد، ناشی 
از عمل نکردن به دانسته هاست؛ اگر نه این حرف 
گفته نمی شــد که »من عمل بما علم، علم اهلل ما 

لم یعلم«. 

در مواجهه با موضوع مدیریت اسالمی این   
بحث مطرح است که چقدر همان تجربیات 

می توانند در فضای فعلی ما بازتولید شوند؟
بــه نظــرم در فرایند پیشــرفت نیــز ما به 
تجربیات عینــی خودمان خیلــی کم  توجه 

کــه  حالــی  در  بوده ایــم، 
نظریاتی که در عالم نهادینه 
شده اند حاصل مواجهه عالم 
اســت.  واقعیت  با  اجتماعی 
تصوری که از علم اســالمی 
اســالمی  انســانی-  علوم  و 
وجود دارد این مفاهیم را در 
استخراج گزاره هایی از تراث 
این  می کند.  محدود  دینی 
انحصار در استقرای قالب ها 
یا  مدیریــت  مدل هــای  و 
انسانی سبب می شود  علوم 
تا مــا حتــی در رویکردها 
نیز توســعه نداشته باشیم. 
از  به نظــرم وجــه مهمی 
توجه  اســالمی  علم  تولید 
تجربه  و  تجربیات عینی  به 
در  ما  که  اســت  زیسته ای 
طول دوران تجربه حکومت 
تجربه هایی  داریم.  اسالمی 
با دســتاوردهای دینی که 

اســتقرا  آن ها  از  می تــوان 
و الگوهــا و روش هایــی را اســتخراج کرد. 
وقتی علم اســالمی را محدود به اســتقرا از 
تراث شیعی کنیم به واســطه محدودیت در 
جوابگویی در بسیاری از مسائل مستحدثه به 
پاسخ نمی رسیم. تراث دینی شاید در مباحث 

کلــی و مبانی بتواند پاســخ بدهد ولی وقتی 
که به مسائل روز برســیم اینجا دیگر باید به 

الیه های عینی تر ترجمه شوند.

از این نظر ما درگیر چه تجربیاتی بوده ایم   
که در این مقطع می تواند مســائل امروز ما را 

حل کند؟
مثاًل در بحث الگوی پیشــرفت و بحث توســعه 
ما تجربه ای به اســم جهاد سازندگی داریم که 
در دهــه 60 تجربه شــده و تجربه های عینی و 
مشــخصی داشته اســت. می توانیم در راستای 
الگــوی مدیریتی یا پیشــرفت از آن اســتقرا 
کنیم. این ها متأســفانه مســائلی اســت که ما 
نســبت به آن هــا بی توجهیم. جالب اســت که 
یکی از دانشــجویان دکترای مدیریت دانشگاه 
پرینســتون سه ســال روی بحث 
جهاد ســازندگی و تجربــه آن در 
جنبش ســازی اجتماعی کار کرده 
است. دو ســال در ایران و بعد یک 
البنای  ســال در لبنان روی جهاد 
لبنان که برگرفتــه از تجربه جهاد 
ســازندگی ما بوده، کار کرده و به 
استقرای خوبی از آن رسیده است. 
در حالــی کــه شــرایط کار روی 
این موضوع ها را در دانشــگاه های 
خودمان اگر بخواهیم مطرح کنیم، 
از طرف اســتادان خیلی مقاومت 
وجود دارد. من پایان نامه دکترای 
خودم را همیــن موضوع »الگوی 
مدیریت نیروهای داوطلب مردمی 
در جهاد سازندگی« انتخاب کرده 
بودم که واکنش اســتادان عمدتاً 
این بــود که این مســائل به درد 
 امــروز ما نمی خــورد و مربوط به

40 ســال پیش است و باید دنبال 
مســئله روز بــود. ایــن یعنی ما 
نســبت به تجربه زیســته خودمان 
بی توجهیم. یا در حوزه تولید ما تجربه زیســته 
موفقی داریم که مپنا بــرای نمونه، از مصادیق 
موفق بنگاه داری در ســطح دولت بوده اســت. 
یا رویــان که هــم در تولید علــم و فناوری و 
هم درآمدزایی تجربه موفقی داشــته اســت. ما 

می توانیــم ایــن تجربه های عینی را اســتقرا و 
مدل هــای مدیریتی و مدل توســعه فناوری را 
در قالب نظریه منتشــر کنیم. هر چقدر بتوانیم 
روی ایــن نظریات کار کنیم آنچه به عنوان علم 
اســالمی مطرح می شود قابلیت تحقق بیشتری 

نسبت به مسائل عینی ما خواهد داشت. 

در نقد مدیــران گاهی لفظ هایی مانند   
»نئولیبرال« و... به کار برده می شود. اینگونه 

تطبیق ها چقدر درست است؟

خیلی از سیاســت ها در کشور ما با اصول کلی این 
سیاست ها همخوانی ندارد که ارز چندقیمتی یا نظام 
یارانه ای ناعادالنه از این دســته هستند؛ یعنی یک 
اقتصــاد رانتی به جای اقتصاد آزاد وجود دارد. امروز 
نیز آنچه اقتصاد ما را مقاوم کرده تحریم هایی است 
که در این 40 سال بر نظام و ساختار اقتصادی ما وارد 
شده است؛ یعنی ما فرصت فاصله گرفتن از اقتصاد 
نفتی را با کنشــگری داشتیم ولی اکنون به واسطه 
شدت تحریم ها دولت ها نیز به این رسیده اند که باید 

بیش از پیش از آن فاصله بگیرند.

درنگ

»جهش تولید« را چگونه از چنگال شعار نجات دهیم؟
به نظرم نگاهی که به مفهوم جهش تولید داریم 
نخســتین پیش فرضی اســت که آیا ما با این 
مســئله داریم شعاری روبه رو می شویم یا خیر؟ 
رهبری سال گذشــته ضمن بیان آیه »و اعدوا 
لهم ماستطعتم من قوه« از ایران قوی صحبت 
کردند که قطعاً یکــی از مؤلفه های آن همین 
بحث جهش تولید است. بدون تولیدکننده بودن 
این قوی بودن اتفاق نخواهد افتاد. تولید نیز به 

معنای صرف ایجاد خط تولید صنعتی نیســت 
بلکه در همه عرصه ها اعم از اقتصادی تا فرهنگی 
باید این تولید اتفاق بیفتد. مهم ترین بخش هایی 
که تولید قدرت می کند، همین بحث تولید علم 
و فناوری است که موجب استقالل فکری، یعنی 
زیرســاخت های یک کشور مســتقل می شود. 
توسعه این مفهوم، کاری اســت که با افزایش 

دامنه آن از نگاه های عرفی می تواند ارتقا یابد. 

جالب است که 
یکی از دانشجویان 

دکترای مدیریت 
دانشگاه پرینستون 
سه سال روی بحث 

جهاد سازندگی 
و تجربه آن در 

جنبش سازی 
اجتماعی کار کرده 

است

بــــــــرش

دکتر میثم ظهوریان از کاربردی کردن علم برای رفع مشکالت اقتصادی می گوید

نظریه حاصل دیالکتیک عمل و تفکر است

صفحه 4   1399/02/23

معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظ�ر دارد تهیه مصالح و 
اجرای لوله کشی سیس�تم فاضالب پروژه آشپزخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی را به شرح ش�رایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند 
جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا تاری�خ 1399/02/30 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه 
شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه 
یا با شماره تلفن  051-32001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای لوله کشی سیستم فاضالب 
آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای 
دهیاری روستای منزل آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش��ورای اس��امی روس��تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب 
معابر روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش��رکت های واجد ش��رایط 
و  دارای حداق��ل رتبه 7 صاحیت ام��ور خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
واگ��ذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر و خرید اس��ناد تا 
تاری��خ 1399/02/29 ب��ه آدرس مش��هد ، جاده قوچان ، روس��تای من��زل آباد ، نبش 
بهش��ت 17 ، دهیاری منزل آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اس��ناد می بایس��ت فیش 
واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 0107689462002 نزد بانک 
مل��ی بنام دهیاری منزل آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیش��نهادها مختار 

است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری منزل آباد
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ب���رگ س���بز س���واری ه���اچ ب���ک سیس���تم پ���ژو تیپ   
206TU3 م���دل 1396 ب���ه رن���گ س���فید- روغن���ی به 
ش���ماره موت���ور 165A0119028  و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03EE1HJ091301 ب���ه ش���ماره پ���اک 75 - 
337 د 39 مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

می گردد. 
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برگ س���بز موتور س���یکلت باس���ل م���دل 1389 رنگ 
قرم���ز زرش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 13221/763  
ش���ماره موتور 157FMINET*800973* و شماره شاسی 
محق���ق  عل���ی  مالکی���ت  ب���ه   NET***125B8911630
اس���فیدانی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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شناسنامه مالکیت و برگ سبز خودروی سواری کیا تیپ 
optima_2400cc مدل 2014 رنگ سفید صدفی متالیک 
ب����ا ش����ماره شاس����ی knajn412be5521297 و ش����ماره 
موتور j4keeh156324 و ش����ماره پاک263ه35 ایران12 
بنام آقای محمد منفرد حس����ن آبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
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ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری هیوان��دی GLS رن��گ 
برن��زی متالی��ک م��دل 2015 ب��ه ش��ماره موت��ور 
KMHDH41E0� و شماره شاسی G4NBEU656694

FU221977 به ش��ماره انتظام��ی 558 س 97 ایران 
74 ب��ه مالکیت نرگس صالحی تبار مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری خودروی 206 
مدل 1382 رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 
788ی27 ایران 32  ش���ماره موت���ور 1094131665 و 
شماره شاس���ی 81631961 به مالکیت رجبعلی دهنه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودر و  پژو206 هاچ بک  به رنگ س���فید  
روغن���ی  م���دل 1393  و ش���ماره پ���اک 528ص43  
ایران 84 به شماره موتور Boo 26741   163 و شماره 
شاس���ی NAAP13 FE3EJ475619 ب���ه نام صفورا نوری 

مفقود و از درجه عتبار ساقط میباشد 
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متن آگهی مزایده اموال غیر منقول شهرداری تربت جام
احتراماً؛ شهرداری تربت جام در نظر دارد به 
شورای   98/7/9  -136 شماره  مصوبه  استناد 
فروش  به  نسبت  جام  تربت  شهر  اسالمی  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ساعت 14 به شهرداری تربت جام امور مالی 
مراجعه نمایند.

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

نمایند.
                  15 ساعت   : بازگشایی  زمان  و  تاریخ   -9

مورخ 99/3/3 .
 104 ـ 2/13

سید علی حسینی 
 شهردار تربت جام
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) » آگهی مزایده شماره 2-37-99 « ( نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

     اداره کل راه آهن خراس�ان در نظر  دارد ش�رح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مزایده می بایس�ت  در  
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و 
پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه 
مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر: ش�رکت کنندگانی مجاز به ش�رکت در مزایده می باش�ند  که قبال در س�امانه 

مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2-ش�رح مختصر موضوع مزایده : اجاره  غرفه اغذیه ،فس�ت فود ، کنتاکی و غذای 
آماده درداخل سالن ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30 روز   شنبه     مورخ  99/02/27 . 
4-قیم�ت اس�ناد مزایده و نح�وه واریز وج�ه : مبل�غ 1.000.000 ) ی�ک میلیون ( 
ری�ال ب�ه ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 با  شناس�ه واریز: 
297064060280500985132319801100 بن�ام تمرک�ز درآم�د راه آه�ن  ضمنا 

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .
5- مزای�ده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیش�نهاد : ش�رکت کنندگان در مزایده می بایس�ت پیشنهادات ارائه 
ش�ده درپ�اکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس�ال فیزیکی اس�ناد ،  به ای�ن اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا ساعت 13:30 روز   پنجشنبه  مورخ  99/03/08  - درسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت 

و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

8- شرکت کنندگان باید از اش�خاص حقوقی دارای شرکت معتبردر زمینه فعالیت 
فوق ) اغذیه ،فست فود ، کنتاکی و غذای آماده ( و یا کترینگ های طرف قرارداد 
با ش�رکتهای مالک قطارهای مسافری باشند. که جهت شرکت در مزایده ارائه یکی 

از سه  مجوز زیر الزامی می باشد : 
الف( داشتن  پروانه  کسب از اتحادیه اغذیه و فست فود .

ب( داش�تن گواهینام�ه تایی�د صالحیت و رتبه بن�دی از اداره تع�اون ، کار و رفاه 
اجتماعی در کد فعالیت آشپزخانه و رستوران .

ج(پروانه فعالیت در زمینه تولید و بس�ته بندی مواد خوراکی از وزارت  بهداش�ت 
درمان و آموزش پزشکی .  

تذکر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایست صرفًا بنام شرکت کننده 
در مزایده باش�د . در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده رد و هیچگونه ادعایی در این 

خصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  
9- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت : 10 صبح  روزشنبه  مورخ  99/03/10 .  

10-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
 مبل�غ 84.000.000 )هش�تاد  و چه�ار میلی�ون( ری�ال  مطاب�ق ب�ا تضامی�ن معتب�ر 
مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش�ماره 123402/ت 
واری�ز  ص�ورت  در   ، وزی�ران  محت�رم  هیئ�ت   94/09/22 م�ورخ  ه��   50659
 " IR  ب�ا شناس�ه واری�ز  نق�د ش�ماره حس�اب  290100004001064006372624 
984280500111111111111111111111  ن�زد بان�ک مرک�زی اعالم می گردد . 
تذکر: به درخواس�ت مزایده  گذار ضمانتنامه ش�رکت در فرآین�د ارجاع کار الزم 

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

12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارش�ناس رس�می دادگستری  به عهده برنده 
مزایده است .
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) » آگهی مزایده شماره 3-37-99 « ( نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  
 www.setadiran.ir در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی
 ثب�ت ن�ام  و پس از اخذ  گواه�ی امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت 
اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل 
برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام 

می گردد.
تذک�ر : ش�رکت کنندگان�ی مج�از ب�ه ش�رکت در مزای�ده می باش�ند  که 
قب�ال در س�امانه مذک�ور ثب�ت ن�ام  و اس�ناد را دانل�ود نم�وده ان�د . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه 

راه آهن مشهد .
3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت   15:30   روز شنبه  مورخ 99/02/27 .       
4-قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون( 
ریال به ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 با  شناس�ه 
واری�ز: 297064060280500985132319801100 بن�ام تمرک�ز درآمد 
راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق س�امانه س�تاد میبایس�ت انجام پذیرد  . 
مناقص�ات                                                         رس�انی  اط�الع  مل�ی  پای�گاه  طری�ق  از  مزای�ده    -5  

http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات 
ارائه ش�ده درپ�اکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس�ال فیزیکی اس�ناد ،  به 
ای�ن اداره کل هم�راه با پاکت "الف" تا س�اعت :  13:30  روز پنجش�نبه 
مورخ  99/03/08  -درس�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه 

مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
8- ش�رکت کننده در مزایده  می بایس�تی مجوزهای الزم) مجوز کانون 
آگهی و تبلیغات رسمی( را از مراجع ذیصالح )اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس�المی، اتحادیه، پروانه کسب و ...( اخذ و مجوز را به همراه اسناد در 

پاکت ))ب((  ارائه نماید. 
تبصره: موضوع کانون آگهی و تبلیغات رس�می می بایست در مجوز ارائه 
ش�ده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادیه و پروانه کسب 

صراحتًا قید شده باشد.
9- زمان بازگشائی پاکات مزایده : 

ساعت :  11  روز شنبه مورخ  99/03/10  .
10-ن�وع و مبل�غ یا درص�د تضمین ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار : مبلغ 
50.980.000  )پنج�اه میلی�ون و نهص�د و هش�تاد هزار ( ری�ال  مطابق با 
تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه 
شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، 
IR 290100004001064006372624  در صورت واریز نقد شماره حساب
  با شناس�ه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک 

مرکزی اعالم می گردد . 
تذکر: به درخواس�ت مزایده  گذار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع 

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

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



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

5روزنامـه صبـح ایـران

 محبت خدا سرمایه بزرگی است  تسنیم: استاد سیدعبداهلل فاطمی نیا در بیانی به توضیح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پرداخت و گفت: در بخشی از این دعا می خوانیم: »وُحبّی لََک َشفِیعی إلَیَک؛ خدایا! 
محبت من به تو، شفیع من نزد توست«. این عبارت بسیار امیدبخش است. هر چه معرفت ما به پروردگار عالم بیشتر باشد، محبت نیز بیشتر می  شود. محبت سرمایه بزرگی است و سبب می  شود بسیاری از مواهب 

دیگر به دست بنده برسد. وقتی محبت به حد قابل توجهی رسید، آن وقت شوق حاصل می  شود؛ شوق مبدل به انس می شود و وقتی عبد با محبوب مأنوس شد، به مرحله خوف می  رسد.

تضرع سبب تقرب انسان می شود©
رسا: آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی با 
بیان اینکه شرور و گرفتاری ها می تواند 
سبب تنبه انسان شود، گفت: انسان ها 
شرایط و ظرفیت های متفاوتی دارند از 
ایــن رو خدا به آن ها فرصت می دهد تا 
به تدریج تنبه بیشتری پیدا کنند تا در 
نتیجه تضرع داشــته باشند و به سوی 

خدا بازگردند. وی افزود: این تضرع سبب تقرب انسان می شود؛ چرا که نیاز خود 
را به خدا بهتر درک می کند و زمینه بندگی بهتر فراهم می شود؛ قرآن می فرماید 
ارســال پیامبران همراه با بالیا بوده تا مردم برگردند و تضرع کنند؛ در واقع این 

گرفتاری ها نوعی محبت الهی برای تکامل ظرفیت سازی بیشتر انسان است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر اندازه ظرفیت تکامل انسان 
بیشتر باشد، امتحانات سخت تر و پیچیده تر خواهد شد، اظهار کرد: از سوی دیگر 
کسانی به دلیل اینکه دچار قساوت قلب شده اند هیچ امیدی برای اثر هدایت الهی 
در آن ها دیده نمی شود؛ وقتی کار به اینجا می رسد این افراد استحقاق مدد الهی 
را از دســت می دهند و گاهی سبب گمراهی دیگران نیز می شوند. وی ادامه داد: 
در چنین شرایطی عذاب های مجازاتی نازل می شود؛ بخشی از شرور عالم مربوط 

به این عذاب هاست که می تواند جنبه شخصی، گروهی و عمومی داشته باشد.
رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشــی امام خمینی)ره( عنوان کرد: سوء استفاده از 
نعمت هــا در عمل کفران نعمت خواهد بود و عذاب الهــی را در پی دارد؛ اصل 
مواجه شــدن با نعمت های عالم این است که انسان آن ها را بشناسد، شکر آن را 
بجا بیاورد و ســبب تضییع آن برای خود و دیگران نشود. وی با اشاره به اهمیت 
رضایت از تقدیر خاطرنشــان کرد: بندگانی هستند که در بدترین شرایط ذره ای 
از محبت آن هــا به خدا و رضایت به تقدیر الهی نمی کاهد؛ در احواالت حضرت 
سیدالشهدا)ع( آمده است هر چه بال و مصیبت سخت می شد ایشان با نشاط   تر 

می شدند؛ چرا که لقای محبوب را نزدیک تر می دیدند.
آیت اهلل مصباح یزدی با بیان اینکه بالها نباید انســان را مشــغول کند و سبب 
بازماندن از تکالیف شود، گفت: انسان در هیچ شرایطی نباید نسبت به اراده الهی 
شک و شبهه پیدا کرده و از تقدیر خدا گله داشته باشد. باید تکلیف را بشناسیم و 
بدانیم که نگرانی ها سبب تغییر تکالیف نمی شود؛ حفظ نعمت ها برای جامعه واجب 
اســت و حق نداریم بگوییم حاال که ویروس کرونا آمده آب از سر گذشته است.

ِمهر همه بندگان خدا را در دل داشته باشیم©
محمدجواد  حجت االســالم  معارف: 
نظافت با بیان اینکــه باید تالش کرد 
ظرف وجودیمان وســعت و گسترش 
یابد، گفت: یک راه آن این است که به 
دیگران نیز توجه کنید، سینه تان فراخ 
بوده و مهر همه بندگان خدا در دلتان 
باشــد. یکی از مواقع نهادینه شدن این 

حس در وجود ما، هنگام دعا و در خلوت انسان هاست؛ سیره اهل البیت)ع( بر این 
روش و منش بوده است و باید از پرداختن صرف به تعلقات درونی پرهیز کرد. وی 
با بیان اینکه کفار و مستکبران سینه هایشان پر از نفرت، حقد و کینه نسبت به 
خلق خداست، ابراز کرد: حتی ابراز دوستی های کفار هم به خاطر شهوات و امیال 
خودشان است و خداوند متعال با وجود اینکه دست دشمنان را باز می گذارد، اما 

برنامه خود را پیش می برد.
مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( با بیان اینکه بایستی به جوانان هم توجه 
کنید و فضای توبه و انابه را برای آنان نیز آماده کنید، افزود: جوانان باید مزه بندگی 
خداوند را بچشند و همه در این زمینه رسالت سنگینی دارند؛ برخی برای توبه و 
انابه نیاز به امید دارند و خوشا به حال کسانی که زمینه ساز توبه دیگران می شوند. 
وی با بیان اینکه از محبت به کســانی که گرفتار گناه اند نباید دریغ کرد، گفت: 
نسبت به گناهکاران هم باید منصف بود؛ چراکه آنان در شرایط خاص مرتکب گناه 
شده و چه بسا ما هم در شرایط مشابه آن گناه را مرتکب می شدیم؛ بنابراین باید 
نسبت به گناهکاران نیز دلسوز بوده و در این زمینه هرگز افراط و تفریط نداشته 
باشیم؛ رسالت ماست که از خداوند برای گناهکاران طلب استغفار و رحمت کنیم.

 معارف/ حجت االسالم محمدحسین امین  
 ادعیه کالس انسان سازی هستند و اگرچه 
رابطه   بین خداونــد و بنده اش را به تصویر 
می کشــند، ولی در همین قالب سرشار از 
آموزه های معرفتی و مهم هستند که مسیر 
صحیح زندگی را به انسان معرفی می کند؛ 
این آموزه ها گاهی درباره ارتباط انســان با 
خدا و گاهی درباره ارتباط انســان با انسان 
هســتند. دعاهایی چون دعــای ابوحمزه 
ثمالی شاخصه های انســانیت را به انسان 
آموزش می دهنــد. آموزه هایی که موجب 
تمایز انسان از سایر مخلوقات می شود و او 
را از بُعد جســمی به سوی ابعاد روحی اش 

سوق می دهد.
انســان باید در این دنیا جایگاه خودش را 
بشناســد و خداوند از او انتظار دارد که به 
عنوان قدم اول در مسیر خودشناسی، قدر 
و منزلــت خودش را بفهمــد. این جایگاه 
ارزشمند که برای هیچ یک از مخلوقات قرار 
داده نشده، مسئله خالفت الهی است. انسان 
برای آنکه جانشــین خدا شود باید صفات 
الهی را در خودش متبلور کند. نکته قابل 
توجه این است که در دعای ابوحمزه ثمالی 
نکته های بسیار دقیق و ریزی درباره روحانی 
شدن انسان و نزدیک شدن او به صفت های 
انسانی و جدا شدنش از صفت های جسمانی 
و حیوانی وجود دارد. امام سجاد)ع( در این 
دعا به خداوند عرض می کند: »َوأَنَّ الرَّاِحَل 
إِلَْیَک َقِریُب الَْمساَفة« یعنی همانا کسی که 
به سوی تو حرکت می کند، راهش نزدیک 
اســت؛ پس این فکر که خودســازی کار 
سخت و نشدنی است، تفکر نادرستی است.

تو خود حجاب خودی!»
در فرازی از این دعای شــریف آمده است: 
ََّک اَلتَْحَتِجُب َعْن َخلِْقَک إاِّل أَْن تَْحُجَبُهُم  »َوأَن
الْْعماُل ُدونََک« یعنی تو از آفریدگانت هرگز 
در پرده نیستی، جز اینکه کردارشان آنان را 
از تو محجوب نماید. تعبیر دیگر سخن این 
است که یک قدم بر خویشتن نِه... و آن دگر 
در کوی دوست، یعنی فاصله بین انسان و 
الهی شدنش یک قدم است و این یک قدم، 

همان زیر پا گذاشتن منیت و خودخواهی 
انسان است. خداوند در آیه ششم از سوره 
مبارکه قاف می فرماید: »َو نْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه 
ِمْن َحْبِل الَْورِیِد« یعنی ما از رگ گردن به 
شما نزدیک تریم. پس اگر می بینیم با وجود 
این مســافت نزدیــک و راه کوتاه، هنوز از 
خداوند فاصله داریم علتش وجود یک مانع 
است به نام منیت و خودبرتربینی انسان، که 
اجازه نمی دهد او خدا را ببیند و به سمت او 

حرکت کند.
دیگر آمــوزه ای که از این دعای شــریف 
برداشت می شود نسبت بین اطاعت و عبادت 
اســت. امام ســجاد)ع( در دعای ابوحمزه 
ثمالی بسیار دقیق به اطاعت و بندگی خدا 
در تمام ابعاد و شئون زندگی انسان اشاره 
می کند. در فــرازی از این دعا می خوانیم: 
ٍد  »َواْسَتْعِملِْنی بِطاَعِتَک َوطاَعِة َرُسولَِک ُمَحمَّ
َصلَّی اهلل َعلَْیِه َوآلِِه أَبَداً َما اْسَتْعَمْرتَِنی« یعنی 
مرا به طاعتت و طاعت رسولت محمد که 
درود خدا بر او و خاندانش باد، به کار گمار 
همیشه و تا هنگامی  که عمرم داده ای و مرا 
از پرنصیب ترین بندگانت در نزد خود قرار 
ده. رعایت این اصل در زندگی شــخصی 
هر فــرد از افراد جامعه می تواند به کاهش 
بزهکاری های اجتماعی و جلوگیری از رخ 

دادن آن ها بینجامد.

 عبادتی ارزش دارد»
 که قرین اطاعت باشد

اگر امام چهارم شــیعیان در این بخش از 
دعــای ابوحمزه ثمالی بــه خداوند عرض 
می کند که مرا مشغول اطاعت خودت کن، 
معنایش این نیســت که همه وقت من در 
زندگی به عبادت بگذرد و صبح تا شب دعا 
و نمــاز بخوانم و به زیارت بروم؛ این حرف، 
نادرست است، زیرا بر اساس آموزه های دین 
بخش مهمی از زندگی به معاشــرت، صله 
رحم و کســب و کار اختصاص دارد. امام 
سجاد)ع( می گوید: خداوندا من را مشغول 
اطاعت خودت کن نه مشغول عبادت خود 
الزمه این حرف این است که در تمام جزء 
جزء زندگی  و در هر حرکت مشغول اطاعت 
از خداوند باشیم. اطاعت کردن یعنی آنچه 
خداوند از ما می خواهد انجام بدهیم؛ آنچه 
رضای خداست؛ حاال گاهی رضای خدا در 
انجام یک عمل دینی است و گاهی در ترک 
آن. اینجاست که بحث عمل به وظیفه، در 

مباحث دینی برجسته می شود.
شــرط ایمان به خدا اطاعــت از پیامبر و 
فرستاده خداســت؛ اطاعت از رسول خدا 
قرین و الزمه اطاعت از خداوند است همان 
طور که در آیه 1 ســوره انفال می فرماید: 
»أَطیُعــوا اهللَ َو َرُســولَُه إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن« 

یعنی خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر 
ایمــان دارید. عبادتی خوب اســت که در 

عین عبادت بودن، اطاعت 
خداونــد هم باشــد. پس 
آنچه انســان را به خداوند 
نزدیــک می کنــد اطاعت 
اســت نه صــرف عبادت؛ 
مثالً روزه گرفتــن در ماه 
مبارک رمضان واجب است 
و یک عبادت بزرگ دینی 
است. اما روزه گرفتن برای 
شخصی که به علت بیماری 
روزه گرفتــن برایش ضرر 
دارد، حرام اســت و مورد 
رضایت خداوند نیســت و 
اطاعت کردن از امر خدا به 
شمار نمی رود، چون خداوند 
روزه را برای کسی که روزه 
گرفتن برایــش ضرر دارد، 

حرام اعالم کرده اســت. پس 
روزه گرفتنی عبادت اســت و ثواب دارد و 
به درد می خورد که اطاعت خدا باشــد؛ نه 
از روی عادت چندین و چند ســاله و یا به 
جهت حفظ جایگاه و منزلت شخصی و... 
بقیه عبادات دینی هم در همین چارچوب 

قرار می گیرند.

مرور فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی در آستانه شب قدر

در تمام شئون زندگی باید مطیع خداوند بود

ادعیه کالس 
انسان سازی 
و سرشار از 

آموزه های معرفتی 
هستند که مسیر 
صحیح زندگی را 
نشان می دهند؛ 

این آموزه ها گاهی 
درباره ارتباط 
انسان با خدا 

و گاهی درباره 
ارتباط انسان با 

انسان هستند

بــــــرش

شهید رمضان ©
بر اوج ملکوت و نشســته بــر صمیم دل 
و عمــق جانی. نــام زیبایت، پــرآوازه و 
غرورآفرین و خصال و آثار پســندیده ات، 
برتر از حّد و شــمار. پیامبر راستگو)ص( 
فرمــود: ای علی! جــز خدا و مــن تو را 
المتقین، ج5،  نشناخت. )مجلسی، روضه 

ص492(
ســبحان اهلل، که پاداش آن همه مجاهدت 
و اخالص و ایثار را، شــهادتت به دســت 
شــقی ترین خلق قرار داد و شــب قدر را 
قدری دیگر بخشــید تا با ذکر تو که قرآن 
ناطقی، به سایه کتاب آسمانی خزیده و از 
او، رهایی مان از چاه نفس و آتش گدازان 
دوزخ را بخواهیم. با همه وجود می گویم: 
مــرگ را به امیــد دیدن چهــره باوقار و 
عزت بخش تو آرزو می کنم )نک به: شریف 
مرتضی، رسائل الشریف، ج3، ص133( و 
نشده است اکســیر نام نکویت را به زبان 
بیاورم و دلم نرمی نگیرد و چشــمم خون 
پاال نشــود. جانم و پدرم و پدر پدرم فدای 
تو باد! و به خدا سوگند که پس از آن است 
که جانم پاکیزگی و ارج گیرد. )اشــاره به 
بیت: فدی لک موروثا ابی...، از هاشمیات 

ُکمیت اسدی(
از پیامبر گرامی)ص( به روایت امام علی بن 
موسی الرضا)ع( است که »او امیرمؤمنان و 
بهترین اوصیاســت، هر که با او به ستیز 
برخیزد با من به ســتیز برخاسته و هر که 
به او ستمی روا دارد، بی گمان به من ستم 
کرده اســت. )صدوق، عیــون اخبارالرضا، 
ج1، ص272( پــس از من فتنه ای تاریک 
خواهد بود، تنها کسانی از آن رهایی یابند 
که به عروه الوثقی چنگ زنند. گفتند: ای 
رســول خدا! عروه الوثقی چیست؟ فرمود: 
والیت سید اوصیاست. گفتند: رسول خدا! 
سید اوصیا کیســت؟ فرمود: امیرمؤمنان. 
پرســیدند: امیرمؤمنان کیســت؟ فرمود: 
موالی مســلمانان و پیشــوای آنان پس 
از من. عرض کردند: او کیســت؟ فرمود: 
برادرم علی بن ابی طالب)ع(. )ابن شــاذان، 

مائه منقبه، ص149(

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9244 سه شنبه 23 اردیبهشت 1399  18 رمضان 1441 12 می 2020  سال سی و سوم   شماره 

اخالق 

annotation@qudsonline.ir

رمضانیه

دکتر امیر سلمانی رحیمی
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آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است 
جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

آقاى عباس خوشايند فرزند اسداله ، به صورت ششدانگ يك قطعه باغ ، به مساحت 796/17 
ــردوس از خريدارى مع  ــالك 4111 فرعى از 1ـ  اصلى بخش يك ف ــمتى از پ ــر مربع ، قس مت
ــطه از اقاى احمد كيوانى ـ مكان وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل به موجب  الواس
ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى  
ــر مى شود لذا  درصورتى كه  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
اشخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد اخذ نمايند،معترضين  ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواست  بايد از تاريخ تس
ــه اداره ثبت فردوس تحويل  ــت را ب ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس در دادگاه عموم
دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى 
كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ــند مالكيت  ــت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س ــى محل را ارائه نكند،اداره ثب عموم

مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9900982
تاريخ انتشار نوبت اول:   23/ 1399/02             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/06

محمود جهانى مهر 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و  ــمى آنان در هيئت مس عادى يا رس
ــريه آگهى هاى  ــرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ــد ق تائي

ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

1-ششدانگ يكباب خانه از پالك 129 فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 84/31 مترمربع 
ابتياعى آقاى فيروز سودمند از محل مالكيت ثبتى: على اصغر منتظر برابر راى شماره

 0333-99 مورخه 1399/02/16- كالسه 98-0212
ــيه به فروشندگان ومالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  لذا بدينوس
ــتاهااز تاريخ الصاق درمحل  ــار آگهى و در روس گردد چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
ــليم و رسيداخذ نمايندمعترضين بايد  تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل دهنددرصورتى كه اعتراض در  ــت به اداره ثبت محل تحوي نمايندوگواهى تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه  ــت قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس مهل
ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف 1426//9900942
تاريخ انتشارنوبت اول1399/02/23              تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/03/07

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى اخطار به مجاورين 
موضوع:"تعيين طول ابعاد و مساحت باقيمانده ششدانگ پالك 997 فرعى از 173 – اصلى واقع در بخش 2 بجنورد"

نظر به درخواست وارده از سوى آقاى هادى فيروزه بعنوان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعيان پالك فوق الذكر دائر بر تعيين طول ابعاد و مساحت پالك مزبور، لذا در اجراى 
بند 8 بخشنامه شماره 90/46869- 90/03/11 صادره از سوى سازمان ثبت موضوع كد 914 
م.ب.ث، بدينوسيله به اطالع كليه مالكين مجاور و نيز اشخاضى كه براى خود حقى در امالك 
ــتند ميرساند چنانچه نسبت به اصل و محدوده مالكيت شخص متقاضى، ادعا  مزبور قائل هس
و اعتراضى وجود دارد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز كتبا به اين واحد ثبتى اعالم 
نمايند در غير اينصورت پس از احراز موضوع توسط نماينده و نقشه بردار و تاييد آن از سوى 
ــاير مالكين، ادامه عمليات و صدور  رييس واحدثبتى مبنى بر عدم تضييع حق مجاورين و س

سند مالكيت جديد براى شخص متقاضى بال اشكال خواهد بود./.م الف1436//9900979
احمد اصغرى شيروان

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو بجنورد

حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860318603014580مورخ 1398/12/05 هيئت  ــمى /برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض خانم آمنه قربى فشتكه 
ــنامه 14 صادره از خمام در قريه خسبخ در ششدانگ يك قطعه  ــين به شماره شناس فرزند حس
زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 44/66 متر مربع پالك فرعى 21731 از اصلى 12 مفروز 
ــمى آقاى  ــت خريدارى از مالك رس ــالك 28 از اصلى 12 واقع در بخش چهار رش ــزى از پ مج
ــت ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــكين كرد محله محرز گرديده اس غالمرضا مش
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 را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت در ص را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 188//9900943
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/23              تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/07 

حسين اسالمى كجيدى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو رشت

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 و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001004367 ـ 1398/11/28  
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى 
ــن رمضانى  فرزند على  بشماره شناسنامه 410 و شماره ملى 0651520770  نسبت به  حس
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 121 مترمربع قسمتى از پالك 1396 ـ اصلى بخش  شش
ــت لذا به منظور اطالع  ــرفيان  محرز گرديده اس ــد  از محل مالكيت محمد على اش 3 بيرجن
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.آ-9900330
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/07             تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

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
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 13996030800100131 ـ  ــمى برابر راى اصالحى ش ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم موض 1398/02/01  هيئ
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــنامه 0890041989  ــماره شناس بالمعارض متقاضى اقاى محمد دهقان فرزند على اكبر بش
ــبت به ششدانگ يك باب محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت 214/45 متر مربع قسمتى  نس
از پالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت محمد على اشرفيان  محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9900331
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/07                 تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

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
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001004404  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــت اول/دوم موض ـ 1398/11/29 هيئ
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــنامه 854 ، وشماره  ــماره شناس بالمعارض متقاضى اقاى غالمرضا كيهان نژاد  فرزند على  بش
ــاحت 734/13  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــبت به شش ملى 0651746302  نس
ــى از 880ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت ابراهيم غفارى  ــر مربع بپالك 54 فرع مت
محرزگرديده 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 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از  توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9900327
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/07              تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

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
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و  آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى//برابر راى شماره 13986030800 ـ 1398/11/29 و اصالحى 
شماره 139960308001000114 ـ 99/01/31 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى /سيد عبداله موسوى نژاد  فرزند سيد معصوم 
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ  ــماره شناسنامه 2 صادره از خوسف  نسبت به س بش
ــاحت كل 1173/3 متر مربع بپالك 268 فرعى از 224 ـ اصلى بخش  ــجر محصور به مس مش
ــت لذا به منظور اطالع عموم  ــرفى محرز گرديده اس 3 بيرجند  از محل مالكيت آقاى عبدا... ش
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9900329
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/07          تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــمى//برابر راى شماره دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه 
ــماره  ــربت دار  فرزند محمد على   بش ــين ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس
ــنامه 85 وشماره ملى 0652926096  صادره از سربيشه  در يك قطعه زمين مزروعى  شناس
مشجر  به مساحت 3297/35 متر مربع قسمتى از پالك 74ـ  اصلى بخش 6 سربيشه واقع در 
كالته محمد رضا خريدارى از مالك رسمى آقاى على خزاعى فرزند مير محمود  محرزگرديده 
ــود در  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عموم مرات ــت . ل اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس از تاريخ انتش
رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.آ-9900360
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08          تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23
محمد حسين مصلحى   - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند
ــمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور   رس
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است 
جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       

ــكونى ،  ــدانگ يكباب منزل مس ــوادى فرزند احمد ، به صورت شش ــم اقدس فرخنده ج خان
ــى بخش يك فردوس از  ــع ، از پالك 4287 فرعى از 2ـ  اصل ــاحت 269/57 متر مرب ــه مس ب
ــمى احمد فرخنده جوادى ـ مكان وقوع ملك شهرستان  ــطه از مالك رس خريدارى مع الواس
فردوسـ  خيابان رجايى 14ـ  پالك 21 //به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت 
به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء صادره 
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند بايد از تاريخ انتش اعتراضى داش
به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت  گواهى تقديم دادخواس
،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى 
ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره  واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9900361
تاريخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/02             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/23

  محمود جهانى مهر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــمى            برابر راى شماره دوم موضوع قانون تعيين تكليف  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــربت دار  فرزند محمد على    ــين ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس ــه تصرف سربيش
ــماره ملى 0652926096  صادره از سربيشه  در يك قطعه زمين  ــماره شناسنامه 85 وش بش
مزروعى مشجر به مساحت 4603/76 متر مربع قسمتى از پالك 74 ـ اصلى بخش 6 سربيشه 
ــى فرزند مير محمود   ــمى آقاى على خزاع ــه محمد رضا خريدارى از مالك رس ــع در كالت واق
محرزگرديده 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 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از  توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9900363
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08               تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

محمد حسين مصلحى  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و  ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى//برابر راى شماره دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه تصرفات 
ــربت دار  فرزند محمد على   بشماره شناسنامه 85  ــين ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس
وشماره ملى 0652926096  صادره از سربيشه  در يك قطعه زمين مزروعى مشجر به مساحت 

ــه واقع در كالته محمد رضا  ــمتى از پالك 74 ـ اصلى بخش 6 سربيش 352/90 متر مربع قس
ــت . لذا به  ــى فرزند مير محمود  محرزگرديده اس ــمى آقاى على خزاع ــدارى از مالك رس خري
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــبت به صدور س نس
ــيد،ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.آ-9900364
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08              تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

محمد حسين مصلحى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع م آگه
ــمى            برابر راى شماره دوم موضوع قانون تعيين تكليف  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــربت دار  فرزند محمد على    ــين ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس ــه تصرف سربيش
ــماره ملى 0652926096  صادره از سربيشه  در يك قطعه زمين  ــماره شناسنامه 85 وش بش
ــتخر  به مساحت 1101/53  ــتمل برموتور خانه و چاه موتور منصوبه و اس مزروعى مشجرمش
ــمتى از پالك 74 ـ اصلى بخش 6 سربيشه واقع در كالته محمد رضا خريدارى  متر مربع قس
از مالك رسمى آقاى على خزاعى فرزند مير محمود  محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
ــيد،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.آ-9900365
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08              تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

محمد حسين مصلحى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 

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
ــف وضعيت ثبتى واراضى  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــى موضوع ماده 3 قانون و م آگه
ــماره 139860308001004056 ـ  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــاختمانهاى  1398/10/30 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات مالكانه بالمعارض  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرف ــمى مس ــند رس فاقد س
ــنامه 3 صادره از بيرجند   ــماره شناس ــين   بش متقاضى آقاى على جان زينلى فرزند محمد حس
ــاختمان به مساحت 130 متر  ــداگ يك باب س ــبت به شش ــماره ملى 0652744425  نس وش
ــتى گردى   ــى دس ــمتى از پالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت عيس مربع قس
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مرات ــده اس محرزگردي
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ 
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.آ-9900288
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08               تاريخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

امالك واقع در بخش7 يزد-  طزرجان و توابع
ــين دهقان طزرجانى ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتى از  1741- اصلى – آقاى حس
پالك ثبتى  برابر به  مساحت 642/50 متر مربع  برابر راى  شماره 139860321006003221 

مورخ
ــين مويد عالئى مالك  ــيد حس ــان تفت خريدارى عادى از س ــع در طزرج 26 /1398/12 واق

رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادر خواهد شد.آ-9900353
تاريخ انتشارنوبت اول: دو شنبه 1399/02/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/02/23
على محمد شبانيان تفتى - كفيل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبا انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه

وزیر »صمت« برکنار شد©
رئیس جمهــور بــا صــدور حکمــی، 
مهندس حســین مدرس خیابانی را به 
عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت منصوب کــرد. متن حکم 
حسن  دکتر  حجت االسالم والمسلمین 

روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براســاس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی 
ارزشــمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به 

سرپرستی »وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب می نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شــرایط تحریم های 
ظالمانــه، موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی 
درون ســازمانی و تعامل مؤثر با دســتگاه های ذی ربط اعــم از بخش دولتی و 
غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره گیری از ظرفیت مجموعه 
همکاران و آرای صاحبنظران نســبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی، 
ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه 

صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شــما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از 

خداوند متعال مسئلت دارم. 

کرونا صادرات زعفران را متوقف کرد©
بهار نیوز: غالمرضا میری، نایب رئیس 
شــورای ملی زعفران گفت: با گسترش 
کشــور های  تمامی  کرونــا  ویــروس 
واردکننده زعفران از ایران درخواســتی 
برای خرید نداشتند. 1۰درصد ظرفیت 
قبلی صادرات در حال انجام اســت. با 
وجود آغاز فعالیت اصناف در بسیاری از 
شهرها، اما درخواستی برای خرید زعفران وجود ندارد که این امر بر کاهش قیمت 
محصول دامن زده است. هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان و حداکثر 1۰ میلیون تومان است.

 پرسپولیس و استقالل ©
چگونه و به چه کسانی واگذار می شوند؟ 

تسنیم: رئیس اتاق تعاون ایران درباره نحوه واگذاری باشگاه های پرسپولیس و 
استقالل توضیحاتی ارائه کرد. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره 
به مصوبه شــورای عالی نظارت بر اصل44 قانون اساســی اظهار کرد: براساس 
مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل44 ، 1۰درصد از سهام باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و 5۰درصد به شرکت های سهامی عام 
با حداقل 1۰هزار سهامدار و 4۰درصد دیگر به تعاونی های سهامی و فراگیر کل 

کشور واگذار می شود.

نرخ سود در بازار بین بانکی به 12درصد کاهش یافت ©
فارس: یک مقام آگاه در شــبکه بانکی 
از کاهش نرخ ســود در بازار بین بانکی 
به 1۲درصد خبر داد. وی تصریح کرد: 
در حال حاضر شــبکه بانکی با چالش 
نقدینگــی مواجه نیســت و نقدینگی 
به اندازه کافی وجــود دارد و به همین 
 دلیــل نرخ ســود در بــازار بین بانکی 
افت کرده است. بازار بین بانکی در واقع بازار مجازی  است که بانک ها در آن بازار 
به صورت شبانه و حداکثر هفتگی به یکدیگر قرض می دهند و نیازهای کوتاه  مدت 
نقدینگی یکدیگر را تأمین می کنند. کاهش نرخ سود در این بازار عالمتی برای 
نرخ سود سپرده و تسهیالت است. مدتی پیش با توافق بانک ها نرخ سود سپرده 

به 15درصد کاهش یافت.

بازارهای هدف صنایع غذایی به واسطه بسته شدن ©
مرزها از دست رفته اند 

باشگاه خبرنگاران: علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی ایران گفت: 
در حال حاضر بخش صنایع غذایی و تبدیلی ایران در بخش های مختلف و به ویژه 
در موضوع صادرات با مشکالت حادی روبه رو شده و همین اتفاق منجر به کاهش 

شدید نقدینگی در واحدهای صنایع غذایی شده است. 
در کنــار این موضوع باید کمبود مواد اولیه را هم برای واحدهای تولیدی حوزه 
کشاورزی و دامپروری مورد توجه قرار داد که می تواند منجر به آشفتگی بیشتر 
در عرضه و تقاضای موادغذایی در ماه های آینده شود. بازارهای هدف به واسطه 
بسته شــدن مرزها از دست رفته اند و از سوی دیگر، یکی  از مهم ترین معضالت 

این بخش متوجه حوزه لجستیک و حمل و نقل است.

شورای رقابت قیمت های جدید و موقت خودرو را اعالم کرد

پراید 42 میلیونی!
با وجود اینکه   اقتصاد/ زهرا طوسی  
تصور می شد پس از مدت ها شورای رقابت 
به عنــوان مرجع تعیین قیمــت خودرو 
قامت راست کرده و قیمت های مصوب این 
نهاد به زودی معامــالت کذایی و نرخ های 
فضایی خودرو را پایان می بخشد، مشخص 
شــد قیمت گذاری خودرو قصــه تازه ای 
اســت که قرار است هر ســه ماه یک بار 
برای مخاطبان تکــرار  و  نرخ ها به دلخواه 
خودروسازان به روزرسانی 

شود.
شــورای رقابتی هــا که 
در روزهــای اخیر تمام 
تــالش خــود را به این 
بودند که  معطوف کرده 
ثابت کنند یکی از علل 
بلبشوی بازار به این علت 
اســت که قیمت گذاری 
خودرو از این نهاد گرفته 
شده، پس از بازگشت به 
جایــگاه اصلی به عنوان 
مرجــع تعییــن قیمت 
گفتند  سخنانی  خودرو 
کــه از آن بــوی ثبات و 

آرامش در بازار به مشام نمی رسد.
شورای رقابت گفته است قیمت های فعلی 
خودرو براساس سبد تورمی تعیین شده که 
خودروســازان اعالم کردند. بدین معنا که 
قیمتی که این روزها به عنوان بهای مصوب 
خودروها اعالم شــده براساس تورم اسفند 
98بوده و پایدار نیســت و  قرار است سبد 
تورمی خودروســازان مجدداً برای سه ماه 

آینده یعنی خرداد ماه اعالم شود تا براساس 
آن قیمت گذاری مجددی انجام شود.

تمام تحقیقات نشــان می دهد بهره وری 
در صنعت خودرو زیر 5۰ درصد اســت، 
اما تــالش خودروســازان کشــور برای 
افزایش قیمت ها و متقاعد کردن شورای 
رقابت همیشــه قابل تحسین بوده است. 
آن ها همیشــه با اســتدالل رقابتی بودن 
بــازار و مدیریت عرضه و تقاضا، بار روانی 
روی سیاســت گذاران و شورای رقابت را 
افزایــش می دهند و شــورای رقابت  نیز 
برای کنترل بازار و ایجاد انگیزه در تولید 
با افزایش قیمت ها موافقت می کند، حال 
باید پرســید ماهیت بازار خــودرو ایران 
قرار است با سیاســت بازار آزاد موردنظر 
اداره شود، چرا شرکت های  خودروسازان 
بزرگ خودروســاز انتظــار انحصارگرایی 
دارند و اگر به ساختار انحصاری عالقه مند 
هستند، چرا در برابر قیمت گذاری دولتی 

مقاومت می کنند.
انحصاری بــودن بــازار خــودرو ایران به 
شــکلی اســت که دو خودروساز بزرگ 
ســهم غالــب را در اختیــار دارند و هر 
گونــه تغییری در عرضه توســط این دو 
تحوالت  بر  بســزایی  تأثیر  خودروســاز 
قیمت در بازار دارد. ظرفیت تولید خودرو 
در کشور ســالیانه ۲میلیون و ۲۰۰ هزار 
دستگاه اســت، در حالی که ایران خودرو 
در ســال 98  حدود 393هزار و ســایپا 
عرضه  خــودرو  دســتگاه  نیز 3۶3هزار 
کردند تا در قبال کم شــدن تیراژ تولید، 
قیمت ها در بازار افزایش یابد.اعالم پایان 

تولید بعضی از محصوالت خودروســازان 
بزرگ نیز یکی از عوامل مؤثر بر افزایش 
قیمــت خودروها  در روزهــای اخیر به 
شــمار می رود. در چنین شــرایطی که 
ســاختار انحصار چندجانبــه در صنعت 
خودرو موجب کاهش کیفیت محصوالت 
و گــران بودن خــودرو در اقتصاد ایران 
شده، متولیان قیمت گذاری نیز در زمین 

خودروسازان بازی می کنند. 
با این حال باز هم احمد نعمت بخش، دبیر 
انجمن خودروسازان پیشنهاد کرده با توجه 
به اینکه همه نهاده هــای تولیدی خودرو 
در بــورس عرضه می شــوند، خود خودرو 
هم در بورس معامله شــود یــا اینکه راه 
دوم یعنی آزادســازی قیمت خودرو انجام 
شود. نعمت بخش، پیشنهادی درباره اینکه 
کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی چطور 
می توانند در شــأن مصرف کننده و تولید 

ملی اصالح شوند، چیزی نگفته است. 
ظاهراً برای متولیان مهم نیســت افزایش 
قیمت مجدد خــودرو در خرداد ماه یعنی 
کمتر از  4۰ روز دیگر چه اثرات تورمی بر 
اقتصاد کشور خواهد داشت و اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه با انتظارات تورمی ناشــی 

از این خبر چطور روزگار خواهند گذراند. 
ظاهراً تمام ضرر و زیان خودروسازان برای 
فعالیت غیرتولیدی نیز به مرور باید از جیب 

شهروندان پرداخته شود.
خوب اســت بدانید در زمــان تهیه این 
گزارش سایت پیش فروش ایران خودرو با 
مشکل مواجه شد و بسیاری از متقاضیان 
خرید خودروهای پیش فروش، از ثبت نام 
جــا ماندنــد. ایران خودرو روز دوشــنبه 
پیش فروش چهار مدل خودرو خود را آغاز 
کرده بدون آنکه قیمــت قطعی را اعالم 
کند، اما مخاطبان ما به قدس اعالم کردند 
روند ثبت نــام به اختالل خورده اســت. 
ســایت پیش فروش خودرو اجــازه ورود 
کاربــران را برای ثبت نام خودرو نمی دهد 
و در این مرحله مخاطبان با پیغام در حال 
ورود به سیســتم مواجه می شوند بی آنکه 
بتواننــد وارد مراحــل ثبت نامی شــوند. 
در ســایر مراحل ثبت نام نیــز کاربران با 
پیغام هایی نظیر »در حال بارگذاری برنامه 
فروش« یا پیغــام خطا در ثبت نام روبه رو 
شــده اند و تنها تعداد کمی از متقاضیان 
توانســته اند برای خودرو  اعالم می کنند 

موردنظرشان ثبت  نام کنند. 

تمام تحقیقات 
نشان می دهد 
بهره وری در صنعت 
خودرو زیر ۵۰ 
درصد است، اما 
تالش خودروسازان 
کشور برای افزایش 
قیمت ها و متقاعد 
کردن شورای 
رقابت همیشه قابل 
تحسین بوده است

بــــــــرش

با شیوع کرونا ۲۰ درصد از مشاوران امالک بیکار شدند انتخاب: مصطفی  قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: خسارت قابل توجهی به صنف ما وارد آمده و مشاوران امالک از جمله 
اصناف روزمزد محسوب می شوند. از این رو بخش عمده ای از شاغالن در این صنف توانایی جمع آوری پس انداز را ندارند و در این مدت با مشکالت مالی جدی مواجه بودند. چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از 

مشاوران امالک در این مدت بیکار شدند که این عدد قابل توجهی محسوب می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

وحید تعقیبی
کارشناس اقتصاد

رتبه رونق  تولید©
با عنایت به سال جهش تولید، با تحلیلی مختصر 
به بررسی تحقق عملیاتی این مهم می پردازیم.

رتبه فضای کســب و کار ایران در جهان 1۲8 
است و ترکیه4۲ و بحرین ۶4...

آیا ایــران با این رتبه می تواند در مقایســه با 
همســایگان خود ترکیه به هدف رونق تولید 
دســت یابد یا فقط در حد شعار باقی خواهد 

ماند؟
بــه طــور منطقــی ســرمایه گذار در جایی 
ســرمایه گذاری می کند که امنیت اقتصادی 

باشد و مورد حمایت قرار گیرد.
راهکار چیست؟

چگونه برای رســیدن به رتبــه خوب بهبود 
فضای کســب و کار در رقابت با همســایگان 
در راســتای جذب ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و پیشگیری از مهاجرت سرمایه گذاران، 

متخصصان و کارآفرینان اقدام کنیم ؟
آنان چه شــیوه ای را انتخــاب نمودند و طی 

کردند؟
تاکنون تــا چــه میــزان از تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و ســرمایه گذاران بخش خصوصی 

حمایت شده است؟
چرا قانون مترقی خاص »قانون مستمر بهبود 
فضــای کســب و کار« که بــرای حمایت از 
سرمایه گذاران به ویژه صنایع کوچک و متوسط 
SME ها تدوین شــده، به طور کامل و صحیح 

اجرا نشد؟
خود تحریم های داخلی چند درصد جزو موانع 

رونق تولید هستند؟
برای تحقق رونق  تولید که تبعات مثبت آن رشد 
اقتصادی، اشــتغال، پیشگیری از خام فروشی، 
اقتصاد مقاومتی، ارتقای بهــره وری، تولیدات 
صادرات محور، اقتصاد بدون نفت، پیشــگیری 
از مهاجــرت کارآفرینان و ســرمایه گذاران و 
متخصصان کشــور، خالقیت و نوآوری خواهد 
بــود، نیازمند حمایــت قاطــع و همه جانبه 

قانون گذار و دولت از بخش خصوصی هستیم.
 شایســته اســت دولت محترم، مسئوالن و 
مدیران دلســوز کشور در ســه قوه )مجریه، 
قضائیه، مقننه( با تغییــر نگرش و اصالحات 
بنیادین در عرصه تولید، برای رسیدن به رونق 
تولید با مشــارکت بخش خصوصی نسبت به 
اصــالح و بازنگــری قوانین و مقــررات مخل 
فضای کســب و کار به استناد بند 3،۲ قانون 
مستمر بهبود فضای کســب و کار و ماده ۷۶ 
برنامه پنجم توســعه ، مکرراً در برنامه توسعه 
ششــم در راستای اصالح ســاختار اقتصادی 
و مقررات زدایــی در نظــام مالیاتی و بانکی و 
بیمه تأمین اجتماعی، همچنین صدور قوانین، 
مقررات و آیین نامه های تشویقی برای تولید در 
جهت جذب پول های سرگردان به سمت تولید، 
همچنین رعایت اصل حاکمیت اراده و عدالت و 
برابری در قراردادهای دولتی با بخش خصوصی 
و منع قراردادهای الحاقی، یکطرفه و یکسویه 
دولتی با بخش خصوصی به استناد بندچ ماده 
11 قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار ...، 
برای رونق تولید به ویــژه صنایع کوچک که 
حمایت از صنایع کوچک جز اسناد باالدستی 
و سیاســت های کلی نظام است، به خصوص 
در شــرایط فورس ماژور، جنــگ اقتصادی و 

تحریم ها، گام های مؤثری بردارند.

کارشناسان

سرپرســت معاونــت امورصنایــع 
وزارت صنعــت گفــت: از این پس 
فــروش فوق العــاده، پیش فروش و 
مشارکت در تولید، سه روش فروش 
خودرو خواهد بود و بر این اســاس 
۶۰ درصــد از تولید خودروســازان 

به ایفای تعهدات جاری و معــوق اختصاص می یابد. مهدی 
صادقی نیارکی گفت: در فروش فوق العاده حداکثر طی سه ماه 
خودرو به متقاضی تحویل خواهد شد و بر این اساس سایت 
فروش خودرو یک هفته باز است و تمامی متقاضیان قادر به 
ثبت نام و واریز وجه خواهند بود. البته متقاضیانی که در سه 
سال گذشــته در فرایند فروش شرکت ها  حضور نداشته اند، 

اجازه ثبت نام خواهند داشت.
وی افــزود: این روش در طول ســال ادامه می یابد و به طور 
متنــاوب فروش فوق العاده خواهیم داشــت، اما پس از اتمام 
مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان متناسب به سهمیه 
اختصاص گرفته برای فروش باشــد، بدون ســود مشارکت 
و ســه ماهه خودرو تحویل داده خواهد شــد، اما اگر تعداد 
ثبت نام کنندگان بیش از خودروها باشد، فرایند قرعه کشی با 
حضور مراجع نظارتی در شرکت های خودروساز انجام می شود. 
وی بیان کرد: در فرایند پیش فروش مجدد سایت باز می شود، 
ضمن اینکه سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفاً برای 
مصرف کننده خودرو در نظر گرفته شده است. صادقی نیارکی 
افزود: روش مشارکت در تولید خودرو متعاقباً اعالم خواهد شد.

 قیمت ها در بازار
 شکسته خواهد شد 

سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صنعت

مهــدی دادفــر، دبیــر انجمــن 
واردکننــدگان خودرو گفت: هیچ 
امیدی به آزادسازی واردات خودرو 
نداریــم. وی گفــت: 1۰۰درصد 
آزادسازی واردات خودرو با پیروی 
از تعرفه های منطقی می تواند نقش 

اساسی در تنظیم و کنترل قیمت خودرو در بازار داشته باشد. 
هرچند که موضوع واردات خودرو و تصمیم گیری مسئوالن 

در این باره در مجموع منتفی است. 
دادفر در پاســخ به این پرسش که اگر موضوع واردات خودرو 
منتفی شده چه پیشــنهادی به عنوان طرح جایگزین برای 
تنظیم قیمت خودرو در بازار قابل اجراست، گفت: گرفتاری 
در این فضا ی فعلی نشأت گرفته از چندین علت است یکی از 
این علت ها، تحول ساختاری در »مدیریت دولتی« ناشی از در 
اختیار گرفتن سهام دو خودروساز بزرگ کشور توسط دولت 
است. دولت مالک این خودروســازان است. از تولید خودرو 
گرفته تا تعیین قیمت و عرضه در بازار به دست مدیران دولتی 
که طی 4۰ سال آمدند و رفتند صورت می گیرد؛ حاال نتیجه 
این همه حاکمیت چه شــد و چه محصولــی از آن بر جای 

مانده است؟
از سوی دیگر خودش رئیس شورای رقابت و رئیس سازمان 
حمایت را منصوب می کند و در واقع تمام جریان سازی ها را 
برعهده دارد، بنابراین چطــور در هنگام وقوع بحران در این 
صنعت و بازار وابسته به آن، به دنبال مقصر و اخاللگر می گردد.

 امیدی به آزادسازی
 واردات خودرو نداریم

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

رضا شــیوا گفت: براساس ضوابط، 
قیمت گذاری خودرو توسط شورای 
رقابــت اعالم و مورد تأیید ســتاد 
تنظیم بازار قرار گرفته است.  رئیس 
شورای رقابت اظهار کرد: قیمت های 
خــودرو  به صورت رســمی اعالم 

خواهد شد . شیوا در مورد قیمت های تقریبی برخی خودروها 
گفت:  قیمت پراید 111 به مبلغ 4۲میلیون و1۰۰ هزار تومان 
و ســاینا 59میلیون و 8۰۰ هزارتومان تعیین شده است.وی 
بیان کرد:  قیمت تیبای صندوق دار 5۲ میلیون تومان و تیبای 
هاچ بک 59 میلیون تومان تعیین شــده اســت. رئیس شورای 
رقابت اظهار کرد: البته ممکن است در بررسی های نهایی حدود 
قیمت این خودروها افزایش بســیار جزئی داشته باشد، اما در 
نهایت قیمت خودرو به صورت رســمی اعالم خواهد شد.شیوا 
دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: براساس بررسی های 
صورت گرفته قیمت خودروهای سایپا ۲3درصد و ایران خودرو 
1۰ درصد افزایش خواهد یافت.شیوا در ادامه این نشست خبری 
با اعالم اینکه ما درصددیم خودرو به دست مصرف کننده واقعی 
برسد، تصریح کرد: محصوالت ایران خودرو 1۰درصد و سایپا ۲3 

درصد افزایش قیمت پیدا می کنند.
رئیس شــورای رقابت خاطرنشــان کرد:  دلیل افزایش کمتر 
قیمت های ایران خودرو  نســبت به سایپا این است که در بهمن 
9۷، ایران خودرو در محصوالت خود افزایش قیمت 84درصدی 

اعمال کرده بود.

 محصوالت ایران خودرو 1۰درصد 
و سایپا 2۳درصد گران شد

رئیس شورای رقابت

 سه شنبه  ۲3 اردیبهشت ۱399  ۱8 رمضان ۱44۱ ۱۲ می ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9۲44 

      صفحه 6  23 /1399/02

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ (﹡﹢︋️ دوم) ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) (︻︀دی/︻︀دی︋ 

︣ق ﹫︣وز﹡︀م︫   ︎﹢︑︣  ︎️﹋︣  ︫
 (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١۵١۶ 

١٠٣٨٠٢٧٢١۶٧ :﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ️︗ ︭ــ︀ب ﹡︨︣ــ﹫︡ن ا︻︱︀ء﹡ ︡ ﹤ ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋ 
﹝ــ﹢رخ  اول  ﹡﹢︋ــ️  ﹝︖﹞ــ︹  ︗﹙︧ــ﹥  ︑︪ــ﹊﹫﹏ 
١٣٩٩/٠٢/١۵ ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران 
︫ــ︣﹋️  ︨ــ︀﹝︡اران  ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩  ﹡﹞︀﹠ــ︡ه  ــ︀ 
د︻ــ﹢ت ﹝﹫﹍ــ︣دد ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ﹁ــ﹢ق 
﹝﹢رخ١٣٩٩/٣/۴﹋﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ در آدرس: 
﹝︪ــ -︡ــ︀رراه ا︋﹢︵︀﹜ــ︉- ︋﹙ــ﹢ار ﹇︣﹡ــ﹩- 
﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︋︣︗﹫︦ ︵︊﹆﹥ ١ وا︡ ١۶٠ ︋︣﹎︤ار 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︫︣ د﹢︪﹫﹞
د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ (︻︀دی/︻︀دی ︋﹥ 

︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده):
١- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹫﹟

٢- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
ز﹝︀ن ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ (︻︀دی/ ︻︀دی ︋﹥ 

︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︨︀︻️ ١٩ ﹝﹫︊︀︫︡.
 ️﹋︣ ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫  ۹

۹۰
۰۹
۸۹

شركت برق منطقه اى فارس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار) در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋﹠︡ «ج» ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن 
ــ﹫﹛ ﹝︀﹁︶ ﹨﹢ا OPGW ﹩︀وی  ــ﹫﹛ ﹝︀﹁︶ ﹨﹢ا﹩ ٧ NO.٨  و︨   ︨،AAAC ﹜﹫ــ  ︨︡︣︠» ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت، ارز﹎︣︋
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵ ــ﹞︀ره ٢٠٩٩٠٠١٠۴۶٠٠٠٠٢١ (︫ــ﹞︀ره ﹝︣︗︹ ١٣-٩٩) را از  ︫﹤  ︋«NZDSF ︊ــ︣ ﹡﹢ری ١٢﹫﹁
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀︨ ️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨ــ︀ل د ﹤︋ و ار︨ــ︀ل ︎︀︨ــ ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋
️ دار در  ﹫﹑︮ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان www.setadiran.ir ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس ﹅︣︵ از
ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در ذ﹏ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم   ︋﹤﹡︀﹞︀ ︡ه در︨  ﹢ا︨ــ︐﹥︫  ︀ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک︠  ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه︋  ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و︎ 
 ️︗ ﹩﹊﹫﹡ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹢﹎ ️﹁︀و در ﹤﹡︀﹞︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹤﹡︀﹞︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در︨  ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︫ــ︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ 

ا﹝︱︀، ﹝︪︣وط و ﹝︡وش ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٢/٢۵
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٢/٢٩

٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٣/١٣
۴- ﹡︀م و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ︨ــ︀﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩ ︋︣ق (﹝︪︀﹡﹫︣) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︑︣ان، ︠﹫︀︋︀ن و﹜﹫︺︭︣ ︋︀﹐︑︣ از ﹝﹫︡ان و﹡﹉، 

︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ ︠︡ا﹝﹩، رو︋︣وی ﹨︐﹏ ﹨﹞︀، ﹋﹢﹥ ︫︀دی، ︎﹑ک ١ ︨︀︠︐﹞︀ن ︗︡︡، ︵︊﹆﹥ اول، ︎︣وژه ﹨︀ی ﹋︀︋﹙﹩ ا﹝﹢ر ︠︴﹢ط ٢
︦ از ﹋︧ــ︉ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫ــ︀ز ﹐زم در ﹁︣ا﹠ــ︡ ارز︀︋﹩، از  ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐ــ﹥ و︎  اــ﹟ آ﹎ــ﹩︋ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ︡رج ا︨️ و﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ــ

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٧١۴- ٠٧١ آ﹇︀ی ا︨﹊︣و
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ۴١٩٣۴- ٠٢١ و ︑﹙﹀﹟ 

٨۴٠٧١٢﹩﹎︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨- ٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                                  م.ا﹜︿ ١١۶٨٩/ ︫﹠︀︨﹥ آ﹡ ️ د﹁︐︣ ︔︊
   شركت برق منطقه اى فارس

/ع
۹۹
۰۰
۹۸
۸

«آگهى ارزيابى كيفى مناقصه گران»
جهت برگزارى مناقصه عمومى- دو مرحله اى  

/ع
۹۹
۰۰
۹۳
۴

 ﹤︭﹇︀﹠﹞
︫﹞︀ره

﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︋﹥ ر︀ل

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

وا﹎︢اری ︠︡﹝︀ت ︠﹢درو ﹩﹢زه ٩٩/١
﹝︺︀و﹡️ ا﹝﹑ک و ﹆﹢﹇﹩ ( ١٣ د︨︐﹍︀ه )

٦٫٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٩٩٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٠٦

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى

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

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

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ در

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

﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

︣ا︨︀ن ﹝︖︐﹞︹ ا﹇︐︭︀دی آزاد﹎︀ن︠ 
آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝︖︐﹞︹ ا﹇︐︭︀دی آزاد﹎︀ن ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٠٩٢ ( ﹡﹢︋️ اول )

 ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ︨ــ︀﹝︡اران و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ︨ــ︀﹝︡اران د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ( ﹡﹢︋️ اول ) ﹋﹥ راس ︨ــ︀︻٩:٣٠️ ﹝ــ﹢رخ ٩٩/٠٣/٠٣ و ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (﹡﹢︋ــ️ اول ) ﹋﹥ راس 
︨ــ︀︻️ ١٠:٣٠ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٣/٠٣ در ︧ــ﹫﹠﹫﹥ آ﹇︀ی ﹜﹆﹞︀﹡﹩ وا﹇︹ در ﹝︪︡ - ︠﹫︀︋︀ن ︋︀ر – ﹡︊︩ ﹝﹙﹉ ا﹜︪︺︣ا ︋︀ر 

۴٠ ︎﹑ک ٢١٣ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د ، ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹫︡ .
ا﹜︿ ) د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :١ -  ا︮﹑ح ﹝︀ده ١۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ( ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ا︻︱︀ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ) 

٢ - ︑︽﹫﹫︣ ﹝︀ده ٣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ( ︑︽﹫﹫︣ آدرس ︫︣﹋️ )٣ -  ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡﹑ل و ︀ ادا﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️
ب ) د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی :١ - ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٢ - ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ︉﹢︭︑ - ۴ ︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر︐﹡٣ - ا
ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۹

۹۰
۰۹
۸۱
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اگر دانشگاه ها نتوانند شرایط را فراهم کنند حضور دانشجو منتفی است   مهر: علی خاکی صدیق، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه اعالم شده احتمال دارد دانشگاه ها پس از ماه رمضان 
بازگشایی شوند، آیا دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تهران شرایط بازگشایی و ارائه دروس عملی و برگزاری امتحانات را دارند، به مهر گفت: فعالً چیزی ابالغ نشده است. وی درباره اینکه اگر ابالغ شود، شرایط برای 

بازگشایی دانشگاه ها پس از ماه مبارک رمضان فراهم هست یا خیر، افزود: شرایط را دانشگاه ها باید فراهم کنند اما اگر نتوانند، حضور دانشجو منتفی است.

نمونه واکسنی که ویروس کرونا را از بین می برد©
فارس: به گزارش دیلی میل، محققان 
ایتالیایــی مدعی شــدند نخســتین 
واکســن کرونا را کشــف کرده اند که 
سبب از بین رفتن ویروس می شود و 
برنامه ریزی ها برای آزمایش انسانی آن 

در حال انجام است.
دانشمندان ایتالیایی آنتی بادی ها را در 

موش ها آزمایش کردند و دریافتند در سلول های بدن انسان هم جواب می دهد.
این آنتی بادی ها در آزمایشگاه قادر به از بین بردن عفونت در سلول های انسانی 
بودند؛ لوییجی اوریسیچیو، مدیر شرکت پروژه تولید واکسن کرونا می گوید: انتظار 

دارد نتایج مشابهی در انسان ها داشته باشد.
شرکت تاکیس مستقر در رم این پروژه را پیش می برد و تاکنون محققان آن به 

نتایج قابل قبولی دست یافته اند.
آنتی بادی ها نوعی پروتئین هستند که توسط سیستم ایمنی بدن ایجاد می شود تا 

با یک عفونت خاص مقابله کند و برای مصونیت بسیار مهم است.
نتایج اولیه آزمایش ها نشان داد آنتی بادی های ایجاد شده در موش های آزمایشگاهی 
قادر به جلوگیری از آلوده شدن سلول های انسانی به ویروس کرونا هستند. به گفته 

محققان ایتالیایی، آزمایش انسانی این واکسن در پاییز آغاز می شود.

با ابالغ پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا

مساجد  از امروز بازگشایی می شوند©
جامعه: سعید نمکی، وزیر بهداشت روز 
گذشته در صفحه توییتر خودنوشت: امروز 
بالفاصله پس از توصیه مقام معظم رهبری 
مبنی بــر یافتن راهی برای بازگشــایی 
مساجد به روی مؤمنین مشتاق با رعایت 
دستورعمل های محکم در شب های قدر،  
تشکیل جلســه دادیم و خوشبختانه به 

راهکار مناسبی رسیدیم که ســریعاً اعالم خواهد شد.امید است که دعای مؤمنین 
کماکان همراهمان باشد.

ساعتی نگذشت که خبر آمد با ابالغ پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مساجد از امروز بازگشایی می شوند. معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن 
اشاره به پروتکل بهداشتی برگزاری مراسم شب های قدر، گفت: ترجیح ما این است که 

این مراسم با ظرفیت محدود برگزار شود.
علیرضا رئیسی ادامه داد: اگر در این سه شب قرار است مراسمی برگزار شود، نخست 
اینکه با یک ظرفیت محدود و دوم ترجیحاً در فضای باز برگزار شود. سوم، اینکه حداقل 
فاصله از طرفین و از پشت سر و جلو هر فرد، حدود حداقل یک متر باشد. در عین حال 

استفاده از ماسک و دستکش و مهر و قرآن شخصی توصیه می شود.
رئیسی گفت: اگر فضا سربسته بود، حداکثر از یک چهارم فضا استفاده شود. مثالً اگر 
یک حسینیه ۲۰۰ نفر گنجایش دارد، حداکثر ۵۰ نفر در آن حضور یابند. اقدام دیگری 
که با همکاری صدا و سیما انجام شده، این است که برای افرادی که می خواهند در 
خانه این مراسم را برگزار کنند، صدا وسیما از مکان های خاص مراسم را به صورت زنده 
و در کانال های مختلف پخش کند. کلیت پروتکل به این صورت است که این موارد با 
نظارت هیئت امنا و امام جماعت مساجد و دانشگاه ها رعایت شود و حداکثر زمانی که 

برای برگزاری شب های احیا گذاشتیم، دو ساعت است.
وی درباره زمان بازگشــایی مشاغل پرریسک نیز گفت: اگر در استانی ببینیم موارد 
ابتال افزایش یافته و حتی ثابت مانده اســت، قطعاً اجازه شروع به کار آن مشاغل را 
نمی دهیم. باید موارد نزولی باشد تا بتوانیم مشاغل پرریسک را باز کنیم. بنابراین همه 
چیز به رعایت مردم بستگی دارد، رعایت نکردن می تواند شاخص مهمی برای بازگشت 

به عقب و یا کند عمل کردن در بازگشایی ها باشد.

دست مجله های علمی پژوهشی در جیب دانشجویان

15میلیون بده، زودتر دکتر شو!©
فارس: نیمه های بحثشان می رسم، تأکید 
دارد باید هرچه زودتر دفاع کند و مدرکش 
را نیاز دارد و کارشــناس رشته هم فقط 
یک جمله را تکرار می کند: »اکسپت بیاور، 

دفاع کن«.
بی نتیجه روی صندلی راهروی دانشگاه 
می نشیند؛ دلخور است و عصبانی. کنارش 

می نشینم و می پرسم: »چند وقته درگیر دفاع هستی«؟
با گوشــه مانتویش بازی می کند، کم مانده اشک های پشت پلک هایش فرو بریزند، 
خودش را کنترل می کند و می گوید: »از وقت گذشته، دو ساله درگیر چاپ مقاله ام، هر 
جا می روم یک چیزی می گویند. مجله ها خیلی کم و محدود هستند، دانشگاه هم فقط 
چاپ مقاله و اکسپت می خواهد. از کالسمان فقط یک نفر دفاع کرده، واقعاً مسئوالن 

باید یک فکری بکنند«.
می پرسم: »پس بقیه چکار می کنند«؟

می گویــد: »االن اگر ۱۵ میلیون تومان پول بدهی به راحتی یک هفته ای اکســپت 
می گیری، مشکل ما این است که پول نداریم و انصافاً حق هم نیست، این همه زحمت 

بکشیم بعد التماس کنیم تا نتیجه تحقیقمان را چاپ کنند«.
معصومه اســمعیل  نژاد، مدرس دانشــگاه نیز می گوید: در مقطع دکترا رساله 
خوبی گــردآوری کرده بودم که حــدود چهار مقاله علمی پژوهشــی از آن 
استخراج شد و حتی طبق تأیید استادان قرار بود در قالب کتاب منتشر شود. 
مقاله را به ســازمان های مختلف خبری از جمله معاونت سیاسی صدا و سیما 
ارائــه کرده بودم و مورد توجه قــرار گرفته بود ولی با این حال برای چاپ آن 
حدود یک سال و نیم انتظار کشیدم و با سختی ها و مشقت های فراوانی روبه رو 
شدم. جالب اینجا بود که مجله ها بدون اینکه مقاله را خوانده باشند درخواست 

مبلغی حدود ۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای چاپ داشتند. 
وی می گوید: به نظر من چنین هزینه هایی را افرادی باید بپردازند که خودشان 
روی مقاله کار نکرده اند. برای من که تجربه ۲۰ ســاله رسانه ای  ام را پای این 
کار گذاشته ام خیلی سخت بود که بخواهم چنین پول هنگفتی بپردازم. برای 
همین به صورت پیاپی به مجله های مختلف مراجعه کردم و مقاله فرســتادم 
تا در نهایت پس از یک ســال و نیم دوندگی موفق شدم در دو مجله ای که در 

حوزه رسانه قوی هستند، به چاپ برسانم. 
این مدرس دانشگاه می افزاید: وزارت علوم ارتقای استادان را منوط به استخراج مقاالت 
کرده است و پس از آن اجازه دفاع می دهد، چنین مسئله ای سیستم مجالت علمی 

پژوهشی را بر هم زده و مشکالتی به وجود آورده است. 
محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
معتقد است بحث مقاله ها یکی از مشکالت جدی دانشجویان دوره دکتراست به طوری 
که برخی از دانشگاه ها اصرار دارند مقاله باید ISI باشد. متأسفانه بسیاری از مجالت در 

آمریکا و اروپا مقاله های ایرانیان را نمی پذیرند و به راحتی رد می کنند.
وی می افزاید: در جلسه ای به وزیر علوم و معاون آموزشی پیشنهادی دادم یک گروه 
داوری حرفه ای، رساله دکترای دانشجویی را بررسی کنند و تشخیص دهند که قابلیت 
رساله دکترا را دارد، آنگاه به عنوان رساله دکترا پذیرفته شود تا کار دانشجو در دانشگاه 
تمام شود؛ اما مدرک را زمانی دانشگاه به دانشجو ارائه دهد که بتواند پذیرش مقاله را 

از یک مجله معتبر دریافت کند. 
زاهــدی می گوید: ما دانشــجویانی داریم که حدود ســه ســال درگیر چاپ 
مقاله شان هستند و هنوز موفق به چاپ نشده اند. دانشجو نباید سنوات بخورد 
و روز آخــر هم بگویند اخراج؛ قطعاً دانشــجو برای رونــد چاپ مقاله مقصر 
نیســت. چه دلیلی دارد که از دانشــجوی دوره دکترا حتماً مقاله بخواهیم. با 
توجه به روند کشــور، اگر دانشجویان دوره دکترا بتوانند روی موضوع اقتصاد 
دانش بنیان ها، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها کار عملیاتی و کاربردی 
انجام دهند و مشکلی از کشور و سازمان ها حل کنند که قابلیت خوبی داشته 
باشد، آن کار را می توان به عنوان مقاله در نظر گرفت. در این شرایط کشور و 
آســیب هایی که در حوزه اقتصادی دیده ایم نباید دانشجو را وادار کنیم مقاله 
بنویسد بلکه دانشجو باید مشکلی از کشور حل کند و اگر مشکلی را حل کرد 
اجازه دفاع بدهیم. از وزارت علوم انتظار داریم روی این مسئله کار و آیین نامه 

دانش آموختگی دانشجویان دکترا را اصالح کند. 

 جامعه/ اعظم طیرانی  هفتم اردیبهشت سال 
وزارتخانه های  پیشنهاد  به  دولت  هیئت  جاری 
بهداشت، کار و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید 
شورای عالی بیمه سالمت، تعرفه خدمات تشخیصی 
درصدی  افزایش ۱۵  با  سال ۹۹  در  را  درمانی  و 
تصویب کرد.  تصویب افزایش ۱۵ درصدی تعرفه، از 
همان ساعات اولیه با واکنش سازمان نظام پزشکی و 

جامعه پزشکی مواجه شد. 
سازمان نظام پزشــکی معتقد است اعالم هر گونه 
تعرفه ای کــه مبتنی بر واقعیات تــورم و نیاز های 
اقتصاد ســالمت و متضمن حفظ کیفیت خدمات 
تشــخیصی و درمانی نباشد، آثار زیانباری را در پی 
داشــته و موجب تعطیلی مراکز درمانی و کاهش 
کیفیت خدمات و عدم امکان تأمین تجهیزات و لوازم 

پزشکی مورد نیاز خواهد شد. 
با این حال، این سازمان تالش کرد از ارسال مصوبه 
دولت به وزارت بهداشــت جلوگیری کند، اما این 
تــالش بی نتیجه ماند و در نهایت مصوبه به وزارت 

بهداشت رسید و ابالغ شد. 
پس از ابالغ مصوبه، سازمان نظام پزشکی بار دیگر 
واکنش نشــان داد و اعالم کرد زیر بار این مصوبه 
نخواهد رفت و باید بر اساس هزینه های واقعی حوزه 
سالمت به قانون ســازمان نظام پزشکی رجوع و از 

آن تمکین شود.
این در حالی است که مسئوالن دبیرخانه شوای عالی 
بیمه سالمت گفته اند اولویت شان برای رشد تعرفه 
در بخش های مختلف بنابر دالیل متعدد، متفاوت 
بوده است؛ مثالً در بخش خصوصی اولویت  بیشتر 
رشد ویزیت، هتلینگ و جزء فنی و در بخش دولتی 

اولویت  رشد جزء حرفه ای و فنی بوده است. 
خالصه آنکه در نهایت دبیرخانه شورای عالی بیمه 
ســالمت آب پاکی را روی دست پزشکان ریخت و 
تأکید کرد این حداکثر کمکی بود که دولت و شورای 
عالی بیمه می توانست برای افزایش تعرفه ها انجام 
دهد.از سویی دیگر رضوی، رئیس دبیرخانه شورای 
عالی بیمه سالمت در واکنشی تند به اظهارات رئیس 
سازمان نظام پزشکی گفت: قاطبه جامعه پزشکی 
حتی اگر از تعرفه ها راضی نباشند، اما قانون را رعایت 
و از تعرفه ها تمکین می کنند. تعداد اندکی هم تخلف 
می کنند که با آن ها برخورد می شود. در عین حال 
بایــد توجه کرد که با توجه به منابع و مصارف، این 
تعرفه ها دیده شده است. حتی دولت امسال با توجه 
به بیماری کووید ۱۹و وضعیت بیمارســتان ها، در 
تعرفه ها بیشترین کمکی را که می توانست انجام داد. 
این واکنش، به اعتراض پزشــکان پایان نداد. آن ها 
هنوز هم معتقدند افزایش تعرفه ها باید براساس نرخ 
تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی -که به تازگی 
4۱/۲درصد اعالم شــد- باشد. آن ها می گویند اگر 
تعیین نرخ تعرفه بر این اســاس نباشد، هزینه های 
پزشــکی با درآمد آن همخوانی نخواهد داشت. از 
طرفی عده ای هم معتقدند مطابقت نداشتن تعرفه 
با نرخ تورم موجب کاهش سطح خدمات پزشکی و 

یا دریافت زیر میزی  می شود. 

عده ای هم معتقدند شیوع کرونا و کاهش مراجعات 
مردم به مطب ها، بیمارستان های خصوصی و دولتی 
موجب ورشکسته شدن بیمارستان های خصوصی، 
تعدیل نیرو های حوزه سالمت و مهاجرت متخصصان 
این حوزه خواهد شد که در این بین ناهماهنگی نرخ 
افزایش تعرفه با نرخ تورم، ســرعت ایــن موارد را 

افزایش می دهد.

بازی با فرانشیز و تعرفه خدمت »
شهرام توفیقی، دبیر انجمن 
ایران  اقتصاد سالمت  علمی 
در تعریفی از تعرفه می گوید: 
به »قیمت برنامه ای« خدمات، 
تعرفه می گویند. به این معنا 

که برای رسیدن به هدف مشخصی طی یک برنامه 
مشــخص، مقداری هزینه برای تحقق یک فعالیت 
تعریف  می شود. بنابراین تعرفه قیمت و یا قیمت، 
خالص نیســت بلکه قیمت برنامه ای اســت. وقتی 
می گوییــم قیمت برنامه ای، یعنی ضــرورت ندارد 
قیمت تمام شده، یا قیمت بازار بر اساس نیاز مشتری 
باشــد، بلکه ممکن است کمتر و یا بیشتر از قیمت 

تمام شده باشد. 
دکتر توفیقــی ادامه می دهد: بنابرایــن اگر وزارت 
بهداشت تشخیص دهد در منطقه ای یک نوع خدمت 
پزشکی باید به وفور به دست مصرف کننده ها برسد و 
مصرف کننده دغدغه مالی برای استفاده از آن خدمت 
نداشته باشد، فرانشیز آن خدمت را صفر  می کند تا 
مصرف کننده بتواند از آن استفاده کند که نمونه آن 
در سطح کشوری واکسیناســیون است؛ اما این، به 
معنای قیمت تمام شده نیست. همچنین می توان 
برای تخصص هایی نظیر کودکان،عفونی و داخلی در 
مناطق کم برخوردار کشور جزء سیاستی را اجرا کرد 
تا عالوه بر اینکه متخصصان به ارائه خدمت در این 
مناطق تمایل پیدا می کنند، مردم نیز از خدمات مورد 

نظر بهره مند شوند. از سویی دیگر 
اگر بخواهیم خدمتی از ســوی 
ارائه کنندگان کاهش یابد تعرفه 
آن را پایین می آورند، به طوری که 
ممکن است با قیمت تمام شده 
تفاوتی نداشته باشد. همچنین اگر 
بخواهند ارائه خدمتی افزایش یابد 
تعرفــه آن را افزایش می دهند تا 
ارائه کننده خدمت تمایل بیشتری 

برای ارائه آن داشته باشد. بنابراین بازی با فرانشیز و 
تعرفه خدمت جزو وظایف دستگاه بهداشت و درمان 
اســت که عالوه بر جزء فرعی و جزء حرفه ای، جزء 

سیاستی تعرفه نیز است. 

تبعات نادیده گرفتن جزء سیاستی تعرفه »
خدمات تشخیصی و درمانی  

وی با اشاره به اینکه به جزء سیاستی تعرفه در ایران 
بسیار کم توجه می شود، می گوید: در ایران فقط جزء 
فنی و جزء حرفه ای تعرفه دیده می شود که در این 
دو جزء نیز قیمت تمام شــده و پیچیدگی بخش 
حرفه ای در نظر گرفته می شــود و جزء سیاســتی 
در نظر گرفته نمی شود؛ به همین دلیل همه بحث 
تعرفه متمرکز می شــود بر قیمت تمام شده و جزء 
فنی که اشــکاالتی ایجاد می کند. در حالی که اگر 
نظام تعیین تعرفه هر ســه جزء را به درستی و به 
اندازه کافی در نظر بگیرد، وزارت بهداشت می تواند 
به استناد جزء سیاســتی دفاع کند که چرا درصد 
رشد تعرفه در مقایسه با سال گذشته کم دیده شده 
است. ضمن آنکه با اجرای جزء سیاستی، پزشکان 
به جای انتخاب رشــته های لوکس و رشــته های 
پولســاز پزشکی نظیر پوست، چشم و جراحی های 
پالستیک، ترغیب می شوند برای دوره  های تخصص 
و فوق تخصص خود رشته های مورد نیاز جامعه نظیر 
کودکان، عفونی و داخلی را انتخاب و تمایل بیشتری 

به ارائه خدمت در مناطق محروم 
پیدا می کنند، اما متأســفانه در 
ســال های اخیر به دلیــل اجرا 
نشدن جزء سیاســتی تعرفه و 
درآمد پایین تخصص های عفونی، 
کودکان و داخلی به دلیل پایین 
بودن تعرفه های این تخصص ها، 
این  حتی ظرفیــت رزیدنتــی 
رشته ها تکمیل نمی شود و ما در 

مناطق محروم با کمبود این تخصص ها مواجه ایم. 

امکان افزایش بیشتر تعرفه ها مقدور نیست »
دکتر توفیقی با اشاره به درصد رشد تعرفه خدمات 
تشــخیصی و درمانی ســال جاری می افزاید: اگر 
بخواهیم فقط قیمت تمام شــده خدمات را در نظر 
بگیریم بایــد گفت با توجه به افزایــش نرخ تورم، 
افزایش ۱۵ درصدی خدمات تشــخیصی و درمانی 
قابل دفاع نیســت، چرا که وقتی بیمارســتان های 
دولتی با کسری بودجه مواجه شوند، بودجه آن ها از 
طریق دولت تأمین می شود. اما در بخش خصوصی 
این گونه نیست و با افزایش هزینه های عمومی، لوازم 
و تجهیزات مصرفی و قیمت دستمزدها نمی توانند 
افزایش ۱۵ درصدی را قبول کنند و در واقع حق با 
ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی است. اما 
باید پذیرفت با توجه به شرایط فعلی کشور که بخش 
عمده بودجه حوزه ســالمت صرف مقابله با کرونا و 
درمان بیماران کرونایی کشــور می شود و با درنظر 
گرفتن شرایط اقتصادی کشــور، بر حسب سقف 
بودجه ای که برای دولت تعریف شده مقدور نیست 

بیش از این تعرفه را افزایش داد. 
وی ادامــه می دهــد: رویکــرد دولت بر اســاس 
محدودیت های فعلی قابل دفاع است و باید پذیرفت 
بیش از این نمی تواند هزینه کند و این کاهش درآمد، 
خاص پزشکان و ارائه دهندگان خدمات تشخیصی 

و درمانی نیست، بلکه گردش پول در کشور کاهش 
یافته و درآمد همه اقشــار جامعه کم شــده است. 
بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم قابل پذیرش است 
که گروه پزشــکی هم کمک کنند و امسال زندگی 
خود را با درآمد کم تطبیق دهند تا همه با هم با عزم 
ملی و تفکر جهادی این بحران را که همه گرفتار آن 

هستند پشت سر بگذاریم.   

افزایش تعرفه  به معنای افزایش دستمزد نیست»
عباســعلی پوربافرانی، عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی نیز 
در این خصــوص می گوید: 
حوزه ســالمت بــرای همه 

مردم بســیار حائز اهمیت است بنابراین تعرفه های 
خدمات تشــخیصی و درمانی باید به گونه ای باشد 
که هم پزشــکان و ارائه کنندگان خدمات درمانی 
رضایت داشته باشند و هم مردم بتوانند هزینه های 
درمان را پرداخت کنند. از ســوی دیگر با افزایش 
تورم، هزینه های درمان و به ویژه تجهیزات پزشکی 
هم افزایش یافته است و در برخی موارد هزینه تهیه 
ملزومات پزشــکی به مراتب بیشتر از تعرفه تعیین 
شــده برای مراکز درمانی تمام می شود و به لحاظ 
اقتصادی فشــار زیادی بر بخش خصوصی و حتی 

بیمارستان های خیریه ای و خصوصی وارد می شود.
وی می افزاید: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی  
۱۵درصد افزایش پیدا کــرده در حالی که تورم در 
خصوص ملزومات پزشــکی به مراتب بیشتر از این 
رقم اســت، بنابراین افزایش تعرفه ها به هیچ وجه 
به معنای افزایش دریافتی و یا دســتمزد پزشکان 
نیست و تعرفه ها باید در زمینه ملزومات بیمارستانی 
و آزمایشــگاهی افزایش یابد تا فعالیت بخش های 

درمانی مختل نشود. 

توانمندسازی بیمه ها و کاهش فرانشیز »
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی ادامه می دهد: میزان تعرفه باید به 
نحوی باشد که فعالیت در بخش های غیردولتی در 
حوزه بهداشــت و درمان از نظر اقتصادی مقرون به 
صرفه باشد، اما به هیچ وجه به این معنا نیست که 
الزاماً حق الزحمه همه پزشکان افزایش یابد، چرا که 
هم اکنون کشــور در شــرایط ویژه به سر می برد و 
همه اقشار باید شرایط کلی کشور را در نظر بگیرند 
و افرادی که میزان برخورداری بیشتری از امکانات 
محدود اقتصادی کشور دارند باید تحمل بیشتری 
به خرج دهند تا رابطه انسان دوستانه و همدلی بین 

اقشار مختلف جامعه تقویت شود. 
پوربافرانی تصریح می کنــد: در هر صورت افزایش 
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی باید از سوی 
بیمه ها تأمین شــود و با توانمندسازی بیمه ها باید 
میزان فرانشیز را کاهش داد، در غیر این صورت اگر 
قرار باشــد افزایش تعرفه ها از جیب مردم پرداخت 

شود تورم افزایش خواهد یافت.

افزایش 15 درصدی تعرفه ها جامعه پزشکی را قانع نکرده است

»تورم« نتیجه افزایش تعرفه ها از جیب مردم

اگر قرار باشد 
افزایش تعرفه ها 

از جیب مردم 
پرداخت شود 
تورم افزایش 
خواهد یافت
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گله رئیس دانشگاه آزاد از وزارت علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا
فارس: محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
با اینکه با وزارت علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا نامه نگاری کردیم 
که دانشگاه آزاد ماهیتاً یک دانشگاه متفاوت است و شرایط ما را 
برای ارائه خدمات مطلوب ببینند، اما متأسفانه در این راستا با ما 

هیچ گونه مذاکره ای نداشتند و ما در این باره گله مند هستیم.

تالش وزارت بهداشت برای ارزان سازی پرستاری
ایلنا: محمد شــریفی مقدم، دبیرکل خانه پرســتار می گوید: 
سیاســت وزارت بهداشت در هفت تا هشت سال گذشته بر دو 
چیز مبتنی بوده است؛ یکی افزایش عرضه یعنی افزایش تعداد 
دانش آموختگان پرســتاری و دومی از بین بردن امنیت شغلی 
پرستاران. همه این ها تالشی اســت از سوی وزارت بهداشت و 

درمان در راستای ارزان سازی نیروی کار پرستاری. 

بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت توضیح داد
شایعه شیوع »کرونا کاوازاکی« 

در کودکان
 ایسنا    علیرضــا رئیسی، معاون بهداشت وزیر 
بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره شایعات شیوع 
عفونت مشــابه کرونا در کودکان با عنوان کرونا 
کاوازاکی در اروپا و آمریکا گفت: کاوازاکی بیماری 
جدیدی نیســت و بیش از ۵۰ ســال است که 
شناخته شده است.  وی همچنین افزود: با توجه 
به اینکه در فیزیوپاتولوژی بیماری کرونا معموالً 
الیه پوششی داخل عروق درگیر می شود، می تواند 
عالئمی شــبیه کاوازاکی داشته باشد و به همین 
دلیل این دو بیماری را با هم اشتباه گرفته اند. این 
درحالی است که اتفاقاً درگیری ما در کرونا برای 
زیر پنج سال بسیار نادر است. این دو بیماری هیچ 
ربطی به یکدیگر ندارند. کرونا باالی ۱۸ ســال را 
درگیر می کند، اما بیشــترین درگیری بیماری 
کاوازاکی در افراد زیر پنج ســال است. کاوازاکی 
همیشه بوده و ۵۰ سال است که وجود دارد و در 

رِنج خودش درمان می شود.

حج و زیارت

با وجود قطعی نبودن وضعیت حج اعالم شد
آغاز معاینات پزشکی زائران 

حج امسال
 ایسنا   معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و 
زیارت هالل احمر از آغاز عملیات معاینه زائران 
حج خبر داد و گفت: با توجه به شــرایط کرونا 
و در صورت نهایی شــدن وضعیت حج امسال، 
اگر زائری دچار ناتوانی جسمی یا بیماری های 
زمینه ای باشد که ممکن است درصورت ابتال به 
کرونــا در معرض خطر قرار گیرد، حداقل برای 

امسال از اعزامشان به حج ممانعت می شود.
دکتــر طاهر درودی ضمن اشــاره به قطعی 
نبودن وضعیت حج امســال گفــت: در این 
باره منتظر اعالم دولت ســعودی هستیم، در 
عیــن حال با توجه بــه هماهنگی های انجام 
شده با سازمان حج و زیارت و با اعالم اسامی 
پزشــکان کاروان ها به نمایندگی های استانی 
مرکز پزشکی هالل احمر در استان ها و ارسال 
دستورعمل ها، عملیات آغاز معاینات زائران از 

سه روز گذشته آغاز شده است.

آموزش

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:
مدارس استثنایی و شبانه روزی 

بازگشایی نمی شوند
 ایسنا   محمد محســن بیگی، مدیرکل دفتر 
سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش، 
با اشاره به بازگشــایی مدارس از ۲7 اردیبهشت، 
دانش آموزان و معلمانی کــه دچار بیماری های 
زمینه ای هســتند را مجاز به حضور در مدرســه 
ندانســت و گفت: مدارس اســتثنایی، مدارس 
شبانه روزی و پیش دبستانی ها مستثنا هستند و 
فعالً باز نخواهند شد. وی، دانش آموزان و معلمانی 
که دچار بیماری های زمینه ای از جمله مشکالت 
تنفسی، قلبی و عروقی، پیوند اعضا، شیمی درمانی 
و... هستند را مجاز به حضور در مدرسه ندانست و 
خاطرنشان کرد: همکاران خانم که باردار هستند 
نیز در مدرســه حضور پیدا نخواهند کرد. سایر 
همکارانی که در وضعیت سالمت به سر می برند در 
مدرسه حضور یافته و چون قرار است پاسخگویی 
کنند تقریباً حضورشان الزامی می شود، اما حضور 

دانش آموزان اختیاری است.

حقوقی و قضایی

یک مسئول پلیس آگاهی ناجا بیان کرد
 هشدار به دارندگان 
سالح های شکاری 

 مهر    رئیــس اداره اجتماعــی پلیس آگاهی 
ناجــا در خصوص بی احتیاطــی در نگهداری از 
سالح های شــکاری به هموطنان هشــدار داد. 
سرهنگ شهاب امینی با اشــاره به حوادث تلخ 
و ناگوار بازی کودکان با تفنگ های شــکاری، به 
دارندگان این ابزار خطرناک هشــدار داد و گفت: 
هموطنان باید در نگهداری صحیح از سالح های 
شکاری اهتمام جدی داشــته تا از وقوع هرگونه 
حادثه غیرقابل جبران، جلوگیری به عمل آورند. 
وی افزود: دارندگان ســالح باید حتماً در حمل و 
استفاده از آن نیز نکات حفاظتی و مراقبتی الزم از 
جمله نصب قفل ماشه را مورد توجه قرار دهند. این 
مقام انتظامی تماشای فیلم های غیرمتناسب با سن 
کودکان، بازی های رایانه ای خشونت آمیز و غفلت 
والدین را از دیگر عوامل بروز آســیب برشمرده و 
فرهنگ سازی و همکاری دستگاه های مسئول را 

در این زمینه بسیار با اهمیت توصیف کرد.

حوادث

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:
 کارت های بانکی خود را 

اجاره ندهید
 میزان    به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، 
اجــاره کارت های بانکی، یکی از روش های جدید 
کالهبرداران است. سرهنگ رامین پاشایی افزود: 
ایــن افراد با فریب دادن برخی مشــتریان بانک، 
کارت عابر بانک و حساب آن ها را با قیمت ناچیز 

اجاره کرده و دست به کالهبرداری می زنند.
ســرهنگ پاشــایی اظهار کرد: این مجرمان از 
اطالعات حساب شــهروندان استفاده کرده و به 

بهانه بازاریابی، برای آن ها سود واریز می کنند.
وی ادامه داد: بیشتر افرادی که فریب این مجرمان 
را می خورند، نوجوانان هستند بنابراین به والدین 
توصیه می کنیم بر رفتــار نوجوانان خود نظارت 
داشته باشــند. سرهنگ پاشــایی افزود: پلیس 
هنگام برخورد با این افراد، ابتدا با صاحب شماره 
حساب طرف می شود، بنابراین این افراد که فریب 
کالهبرداران را خورده اند؛ بیشــترین آســیب را 

می بینند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

فراسو

خبر

برداشت آزاد
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پیشرفت کاداستر فقط ۲۰ درصد!
تسنیم: علی هادی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد 
و امالک با بیان اینکه اجرای کاداســتر و ایجاد شفافیت در مدیریت 
زمین، مانعی جدی برای زمین خواری است، گفت: حدود 3۰ درصد 
از پرونده های قضایی، مربوط به زمین و اختالفات ملکی اســت ولی 
متأسفانه تاکنون طرح کاداستر تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

استفاده از ماسک را در معابر شهرهای پرخطر اجباری کنید
خانه ملت: محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با بیان اینکه رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط 
مردم هزینه های زیادی را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و بهداشتی به کشور تحمیل می کند، گفت:ستاد مرکزی مبارزه با 
کرونا باید استفاده از ماسک را در تمامی معابر به ویژه در شهر های 

پرجمعیت و پر خطر اجباری کند.

باغ های وحش را تحریم کنید!
برنا: صابر محمدی، رئیس انجمن حمایــت از حیوانات و محیط 
زیســت، گفت: باغ های وحش ، زندانی کــردن حیوانات را متوقف 
می کنند اگر دیگر قادر به بلیت فروشی نباشند. ساده ترین راه نجات 
حیوانات، تحریم باغ  های وحش  است. وقتی این همه اطالعات درباره 

حیوانات وجود دارد چرا باید زندگی یک حیوان در اسارت بگذرد؟

متکدیان تبریز به تهران منتقل شده اند
فارس:سیدمالک حسینی، سرپرست ســازمان رفاه، خدمات و 
مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران می گوید: بر اساس 
شــواهدی که بدســت آورده ایم بســیاری از کســانی که در 
گرمخانه های پایتخت به سر می برند از آذربایجان و تبریز به تهران 
آمده اند. به نظرم مشــکالت از تبریز به سمت تهران انتقال داده 
شده و مشکل تکدیگری در تبریز به صورت کامل حل نشده است.
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یا ارحم الراحمین

 »نوام چامسکی« نظریه پرداز معروف آمریکایی در مصاحبه 
با گاردین در انتقاد از رئیس جمهور ایاالت متحده گفت: دونالد 
ترامپ هرچند تظاهر به نجات کشــورش می کند اما مسبب 

مرگ و میر مردم آمریکاست.

بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد هشدار داد 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به فلســطین اشغالی نه 
تنها یک تجاوز احمقانه اســت بلکه تأثیر مخربی بر قوانین و 

معیارهای جهانی خواهد داشت.

آیت اهلل »سید یاسین الموسوی« امام جمعه شهر بغداد 
سخنانی را درباره خروج آمریکایی ها از منطقه مطرح و تأکید کرد 
بهترین گزینه برای بیرون راندن آن ها از منطقه، مقاومت است.

کوین َهِست، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ به دنبال مثبت 
شدن تست کرونای دو کارمند دولت ترامپ در هفته گذشته 

گفت، سر کار رفتن به کاخ سفید »ترسناک« شده است.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اعالم کرد، دولت این 
کشور برای ارزیابی خطر شیوع کرونا، یک سیستم هشدار پنج 
مرحله ای را در نظر گرفته و بر اساس آن تصمیم خواهد گرفت.

دولت مستعفی و فراری یمن از سه جهت بد آورده است

روزهای بدیُمن  برای »منصور هادی«
  جهان/ مهدی زارع  این روزها باید عبد ربه منصور 
هــادی را مفلوک ترین چهره جهان در نظر گرفت. او از 
سه جهت بدبیاری آورده و گویا حاال حاالها مشکالتش 
برطرف نمی شــود، اگر بدتر نشــود. نخستین بدبیاری 
هــادی، اعالم خودمختاری جدایی طلبان مورد حمایت 
امارات در جنوب است. همین سبب شده درگیری های 
نظامــی بین دو گروه جدی تر شــود و حــاال هادی با 
ارتشــش به سمت عدن راه افتاده تا این شهر را یک بار 
دیگر تصرف کند. در همین راستا منابع یمنی از حمله 
گســترده ارتش هادی و حزب االصالح به شهر زنجبار 
مرکز استان أبین در جنوب یمن خبر دادند. این شهر در 
مسیر عدن قرار دارد. البته خبرها حاکی از آن است که 
هادی موفق شــده این شهر را فتح کند ولی آیا عدن را 
هم فتح خواهد کرد؟ اگر عدن را هم فتح کند آیا هنوز 

هم پشتیبانی امارات را خواهد داشت؟

سنگرهایی که سقوط می کند»
بد بیاری دوم مرد مســتعفی ولی به قدرت چســبیده، 
پیشروی نیروهای انصاراهلل و ارتش ملی یمن که حکومت 
قانونی یمن هستند در استان البیضاء است. به گزارش 

المسیره، ارتش ملی یمن و انصاراهلل تسلط چند موضع 
مهم در منطقه »قانیه« در اســتان البیضاء را به دســت 
گرفته اند. در درگیری های ایجاد شده شماری از نیروهای 
هادی کشته و مجروح شده اند. گفته می شود عده ای از 
فرماندهان هادی هم در بین کشته ها هستند. از جمله 
فرماندهان کشته شده محمد العقیلی، فرمانده تیپ ۱۵ 
نیروهای دولت مستعفی و فرمانده جناحی به نام »شائع 
بحیبح« است. به این ترتیب انصاراهلل پشت دروازه های 
اســتان نفت خیز مأرب اردو زده  و به زودی این استان را 

هم فتح می کند.

کفگیر سعودی به ته دیگ خورده است»
و اما سومین بدبیاری دولت مستعفی یمن کسری بودجه 
شدید عربستان است. دیر نیست که بن سلمان رسماً کف 
دیگ را به هادی نشان دهد و اعالم کند دیگر نمی تواند 
از او حمایت کند. به ویژه آنکه به نظر می رسد دولت های 
اروپایی هم بنا دارند به عربســتان سالحی نفروشند. به 
ایــن ترتیب هادی یا باید از جیب خرج کند یا اینکه از 
مواضع خود کوتاه بیاید و ســر میــز مذاکره با انصاراهلل 

بنشیند .

رادیو بین المللی فرانســه: دولت ترامپ 
واکنشی کند در قبال مهار کرونا داشته و در 
مقابله با این ویروس کامالً شکست خورده است.
المسیره: هفت تن از اعضای جمهوری خواه 
کنگره آمریکا پیام تهدیدآمیزی را به ســفیر 
اردن تحویل و هشــدار داده انــد اگر احالم 
التمیمی، زن مبارز و اسیر آزاده فلسطینی را 
به واشنگتن تحویل ندهد، تحریم هایی علیه 

امان اعمال خواهد شد.
فارس: معاون رئیس جمهور آمریکا به دلیل 
ابتالی دســتیارش به ویــروس کرونا تحت 
قرنطینه خانگی قرار گرفت و به طورموقت از 

بقیه کارکنان کاخ سفید جدا شد.

اندیشکده شورای آتالنتیک نوشت
زمان دوستی با ایران است©

اندیشکده شــورای آتالنتیک با نقد سیاست 
خارجی آمریکا در قبال ایران به طور تلویحی از 
این کشور خواست از در دوستی با ایران وارد 
شود و نوشت: چین برخالف آمریکا دخالتی 
در امور ایران ندارد و در زیر فشار تحریم ها به 
این کشور کمک می کند. روابط دوجانبه ایران 
و چین بیش از یک دهه است که از اهمیت 
راهبردی برخوردار شــده و به نظر می رسد 
ویــروس همه گیر کرونا حتــی آن را تقویت 
کرده است. در حالی که »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا حاضــر به لغو تحریم ها برای 
مبارزه با کرونا نشده، چینی ها در حال ارسال 

تجهیزات پزشکی به ایران هستند.
این اندیشکده با اشاره به روابط گذشته تهران 
و پکن با وجود تحریم های واشنگتن نوشت، 
چین در حالی یک دهه پیش به بزرگ ترین 
شریک تجاری ایران مبدل شد که تحریم های 
آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران همه جهان 
به خصوص اروپا را همراه خود کرده بود. این 
مســیر با بازگشــت تحریم های آمریکا پس 
از خــروج یکجانبه دولت ترامــپ از برجام 
سرعت بیشتری گرفته است. باوجود راهبرد 
فشار حداکثری واشنگتن، ارزش داد و ستد 
ایران با چین در ســال 20۱9 نزدیک به 20 
میلیارد دالر رسید. در نتیجه، سیاست نگاه به 
شرق موضوعی کم اهمیت برای ایران نیست 
بلکه ضرورتی راهبردی اســت.بر اساس این 
گزارش، هنگامی که ایران در ســال های دور 
به هواپیما های جنگنده نیاز داشت، این پکن 
بود که جنگنده های »اف۷« که نسخه چینی 
»میــگ2۱« بود را در اختیار ایــران قرار داد. 
وقتی بانک های اروپایی زیر فشار تحریم های 
آمریکا نتوانستند خدمات مورد نیاز به ایران 
ارائه دهند، بازهم این بانک های چینی بودند 

که وارد میدان شدند.
ایــن اندیشــکده آمریکایی نوشــت، چین 
کمــاکان نفت ایران را خریــداری می کند و 
این پول در بانک های چین اســت. چینی ها 
نیز خدمات و محصوالتی را به ایران می دهند 
که آمریکایی ها و اروپایی ها به دلیل تحریم ها 
قادر به انجام آن نیستند.شورای آتالنتیک در 
خاتمه نوشت: بسیاری در تهران همکاری با 
چین را بهترین گزینــه می دانند، چرا که از 
نظر آن ها پکن مانند کشورهای غربی به ویژه 

آمریکا در امور داخلی شان دخالت نمی کند.

در آمریکا رخ داد
خشم مردم در واکنش به قتل ©

وحشیانه جوان سیاه پوست 
مشرق: انتشــار ویدئویی دلخراش از حمله 
مســلحانه دو مرد سفیدپوست آمریکایی به 
نوجوان سیاه پوست غیرمسلح در یک پارک 
سبب خشــم مردم آمریکا شده و در واکنش 
به این وضعیت »کریستفور کار« دادستان کل 
ایالت جورجیا از دادستان فدرال ایاالت متحده 
خواســته درباره مرگ این فــرد که »احمد 
آربری« نام دارد تحقیقات کاملی انجام دهد. 
این ویدئو نشان می دهد یک مرد سیاه پوست 
غیرمسلح در حال ورزش کردن در یک پارک 
است که مورد هجوم مسلحانه دو مرد سفید، 
که ظاهراً پدر و پســر هستند، قرار می گیرد. 

هشدار کابل درباره توقف ©
مذاکرات صلح با طالبان

ایرنا: سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان 
به طالبان هشدار داده است با توجه به اینکه 
این گروه بــه توافق برای رهایــی زندانیان 
نیروهای دولتی عمل نکرده، ممکن اســت 
کابل نیز در مقابل، رونــد آزادی زندانیان را 
متوقف کنــد. به گفته »جاوید فیصل« دولت 
افغانســتان یک هزار زندانی طالبــان را آزاد 
کــرده، اما طالبان تنها ۱۷۱ زندانی دولتی را 
آزاد کرده است. آزادی ۵ هزار زندانی طالبان 
از زندان هــای دولت و هزار زندانی مربوط به 
دولت از بند طالبان، بخشــی از موافقت نامه 
صلح آمریــکا و گروه طالبان اســت که در 

زمستان گذشته در قطر امضا شد.

کرونا نرفته معترضان برگشتند
درگیری دوباره آنار شیست ها 

درهنگ کنگ  با پلیس  
در  دولتی  ضد  اعتراض های  ایسنا: 
به  آرامش  دوره  یک  از  پس  هنگ کنگ 
کاهش  با  دیگر  بار  کرونا  شیوع  دلیل 
است.  شده  گرفته  سر  از  محدودیت ها 
نوشت،  گزارشی  در  دیلی  اپل  روزنامه 
رسانه های محلی از دستگیر شدن بیش از 
200 تن در جریان اعتراض های ضددولتی 
یکشنبه شب خبر دادند؛ روزنامه ساوث 
چاینا مورنینگ پست این تعداد را 2۵0 
تن اعالم کرد. اعتراض های شبانه به دنبال 
یکسری اعتراض ها در فروشگاه ها در صبح 
اعتراض ها  این  در  شد.  انجام  یکشنبه 

دست کم سه تن دستگیر شدند.

حضور خزنده ترکیه در یمن©
هفته نامه منطقه ای »عرب ویکلی« چاپ لنــدن به تازگی از تالش پنهانی ترکیه 
برای نفوذ در جنوب یمن به ویژه منطقه راهبردی باب المندب با حمایت سیاسی 
و مالی قطر پرده برداشت. آنکارا در چند سال اخیر اقدام های زیادی برای توسعه 
نفوذش در سرتاســر خاورمیانه در پیش گرفته که این اقدام ها از چشم ناظران و 
تحلیلگران پنهان نمانده. این کشور که در آغاز زمامداری رجب طیب اردوغان با 
در پیش گرفتن سیاســت »تنش صفر با همسایگان« توانست ضمن بهبود روابط 
با کشــورهای منطقه، توسعه سریع اقتصادی را تجربه کند، درپی بحران سوریه 
)20۱۱( نوعی دگردیســی در سیاست خارجی اش را با در پیش گرفتن رویکرد 

تهاجمی تجربه می کند.
ترکیه که یکی از مروجان و حامیان ایدئولوژی اخوانی در جهان اســالم به شمار 
می آید، با ادعای حمایت از مسلمانان، اما در واقع با پنهان شدن پشت نقاب این 
ایدئولوژی منافعی را دنبال می کند که بیشتر در جهت غرب قرار دارد. امروز رد پای 
سیاست خارجی تهاجمی آنکارا را از سوریه گرفته تا عراق و حتی لیبی می توان 
مشــاهده کرد. این مداخالت نظامی عریان در حالی است که این کشور در چند 
ســال اخیر در ادامه جاه طلبی های خود اقدام به تأسیس چندین پایگاه نظامی 
خارجی در قطر و مناطق شمالی عراق و سوریه کرده است. آنکارا همچنین در سال 
20۱۷ بزرگ ترین پایگاه نظامی خود را در موگادیشو، پایتخت سومالی به ارزش 

بیش از ۵0 میلیون دالر ساخت. 
ترکیه همچنین در چند سال اخیر و به ویژه پس از بحران قطع روابط دیپلماتیک 
چهار کشــور عربی عربستان ســعودی، مصر، امارات و بحرین با قطر، در تنش 
همه جانبه ای با محور سلفی - وهابی عربستان قرار گرفته است. دامنه رودررویی 
این دو جریان اکنون به نبــردی عریان در لیبی انجامیده که چیزی جز آوارگی 
میلیون ها مسلمان به همراه نداشــته. حال و در محیط چند پاره یمن و به ویژه 
مناطق جنوبی آن که جریان های مختلف از تجزیه طلبان شورای انتقالی جنوب 
)وابسته به امارات( گرفته تا دولت مستعفی منصور هادی، القاعده و داعش )که هر 
سه مورد حمایت سعودی هستند( و حزب اخوانی االصالح حضور دارند به دنبال 
ماهی گرفتن از آب گل آلود و توسعه نفوذش است. هر چند برخی حضور خزنده 
ترکیــه در یمن را در ادامه خط تقابل دو محور اخوانی و وهابی قلمداد می کنند، 
اما به نظر می رســد واقعیت چیزی فراتر از این تصور اســت. آنکارا که روزی با 
مداخالت بیجای خود در سوریه و لیبی این دو کشور را به ویرانی کشید، حال به 
نظر می رسد به دنبال این تجربه در یمن است و ظاهراً برای رهبران آن هم فرقی 
نمی کند که در این راه چه تعداد انسان کشته شوند. ترکیه نشان داده رسیدن به 
اهداف برایش مهم تر از هر چیز دیگری است و شاید به همین دلیل است که این 
کشــور جمعی از اضداد را در پیمان های منطقه ای و بین المللی اش تجربه کرده؛ 
گاهی به ســمت آمریکا چرخیده و گاهی در زمین بازی دشمن قسم خورده اش 
یعنی روسیه قرار دارد، زمانی با رژیم اشغالگر صهیونیستی همپیمان شده و زمانی 
دم از حمایت فلسطینی ها زده است. روزگاری با پادشاهان سعودی هم کاسه شده 
اما حاال به دشمن خونی هم تبدیل شده اند. این نوع سیاست خارجی بی ریشه و 
بدون استحکام ترکیه این کشور را از چشم دوست و دشمن انداخته و می تواند در 

نوع نگاه آتی کشورها به آنکارا تأثیرگذار باشد.

نشریه آمریکایی مدعی شد

چین پایگاه فرامرزی خود را توسعه می دهد©
تابناک: نشــریه آمریکایی »فوربز« در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره ای، از 
تشدید فعالیت نیروی دریایی چین در اقیانوس هند و خاورمیانه خبر داد و گفت: 
این کشور در حال توسعه پایگاه دریایی جیبوتی واقع در شاخ آفریقاست. در حالی 
که کار ساخت اسکله قبلی پایان یافته و می تواند پذیرای رزم ناوهای چینی باشد؛ 
تصاویر ماهواره ای حاکی از ادامه حفاری برای ســاخت ســازه ای است که گمان 
می رود به دومین اســکله بزرگ این پایگاه بدل خواهد شــد. پایگاه جیبوتی که 
نخستین پایگاه خارجی چین است در سال 20۱۷ افتتاح شد حال آنکه کار ساخت 

اسکله ها و سکوهای دریایی همچنان ادامه دارد.

 انگلیس  و  اتحادیه اروپا ©
باز هم بر سر میز مذاکره نشستند

مهر: لندن و بروکســل ســومین دور از مذاکرات خود را که عمدتاً در باب نوع 
تعامالت تجاری در دوره پســابرگزیت اســت، روز گذشته و به طور مجازی آغاز 
کردند. قرار است این دور از مذاکره تا روز جمعه به درازا بکشد. این در حالی است 
که تا ضرب االجل ماه ژوئن فاصله کمی مانده و پیشرفت درباره هرگونه توافق مبنی 
بر نوع تعامل اتحادیه اروپا و انگلیس در دوره پسابرگزیت، با کندی پیش می رود. 
انگلیس رســماً در آخرین روز از ژانویه 2020 از اتحادیه اروپا خارج شد و تا قطع 
وابستگی کامل از این بلوک سیاسی-تجاری، مجبور به تحمل دوره گذار است که 

تا آخرین روز از سال میالدی جاری به درازا خواهد کشید. 

اتحادیه اروپا به دنبال مجازات رژیم صهیونیستی©
فارس: رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد اقدام هایی را علیه رژیم 
صهیونیستی دنبال کند. گفته شده اقدام های اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی 
در صورت اجرای طرح الحاق کرانه باختری دنبال خواهد شد. با این حال از آنجا 
که تصمیم های مهم اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی تنها باید با اتفاق نظر 
میان 2۷ کشــور عضو آن اتخاذ شوند، گمان می رود برخی کشورهای اروپایی از 
جمله مجارستان، رومانی، بلغارستان و جمهوری چک جلو هرگونه تالشی برای 

وضع تحریم و مجازات عمده علیه رژیم صهیونیستی را بگیرند.
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عکس نوشت

بی خانمان ها در   سانفرا نسیسکو!بی خانمان ها در   سانفرا نسیسکو!
در پی شیوع ویروس کرونا، منطقه ای در سانفرانسیسکو آمریکا با رشد 300 
درصدی تعداد بی خانمان ها مواجه شده است. این اتفاق سبب شکایت کالج 
دانشگاه  است.  فدرال شده  دادگاه  به  کالیفرنیا  هستینگز  دانشگاه  حقوق 
موارد  از  برخی  و در  ناامن  را کثیف،  بی خانمان ها خیابان ها  است  معتقد 
غیرقابل عبور و مرور کرد ه اند. حدود 400 چادر خیابان های این منطقه را 
اشغال کرده است. سانفرانسیسکو هزار و 943 مورد ابتالی قطعی به کرونا  را 

ثبت کرده و 34 تن نیز در پی ابتال به این بیماری جان باخته اند.

روسیه در جایگاه سوم کروناحذف یارانه در عربستاناظهار نظر فرمانده سابق آمریکایی
چرا آمریکایی  های از جنگ 

 برگشته خودکشی  می کنند؟
 آل سعود کمک معیشتی 
به کارمندان را حذف کرد

ابتالی  بیش از 200هزار نفر 
در همسایه شمالی

سومریه نیوز: فرمانده سابق سپاه تفنگداران 
افزایش  علت  کرد،  اعالم  آمریکا  دریایی 
دریایی  تفنگداران  بین  در  خودکشی ها 
ارتش این کشور به ویژه نیروهایی که در 
جنگ عراق و افغانستان شرکت داشتند، 
به »جراحت های اخالقی« و »احساس گناه« 
 30 حدود  گفت:  وی  برمی گردد.  آن ها 
درصد از کهنه سربازان آمریکایی اقدام به 
خودکشی کرده اند. این آمار در میان کهنه 
سربازان عراق و افغانستان ۱0 درصد بیشتر 
است. متیو هوه ادامه داد: 6هزار و 200 تن 
از نیروهای آمریکایی بین سال های 20۱4 

تا 20۱۷ اقدام به خودکشی کرده اند.

یورونیوز:  عربستان سعودی در پی کاهش 
قیمت جهانی نفت و رکود اقتصادی ناشی 
از شیوع ویروس کرونا، نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده را سه برابر و کمک هزینه 26۷دالری 
زندگی  کارکنان دولت را حذف می کند. 
مطابق اعالم دولت عربستان کسری بودجه 
این کشور در سه ماهه نخست سال جاری 
به 9 میلیارد دالر رسیده است.  میالدی 
درآمدهای  درصدی   24 کاهش  پی  در 
نفتی عربستان در سه ماهه نخست سال 
جاری میالدی، ذخایر ارزی بانک مرکزی 
این کشور با بیشترین سرعت در 20 سال 

گذشته کاهش یافته است.

جهان: روسیه روز دوشنبه با ثبت رکورد 
روزانه موارد ابتال به ویروس کرونا از نظر 
شمار مبتالیان باالتر از ایتالیا و بریتانیا قرار 
گرفت.تاکنون ابتالی  بیش از 200 هزار 
نفر در همسایه شمالی قطعی شده است. 
بدین ترتیب روسیه هم اکنون از این حیث 
پس از آمریکا و اسپانیا در جایگاه سوم قرار 
روسیه  در  دولتی  مقام های  است.  گرفته 
در 24 ساعت  کردند  اعالم  دوشنبه  روز 
گذشته ۱۱ هزار و 6۵6 مورد تازه به شمار 
مبتالیان ویروس کرونا در این کشور اضافه 
تاکنون فقط 2  این  با وجود  شده است. 

هزار نفر در روسیه جان باخته  اند.

annotation@qudsonline.ir
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»شمشیر داموکلس« کرونا باالی سر ترامپ
 واشنگتن پست: جمهوری خواهان نگران از دست دادن اکثریت در »سنا« هستند

گزارش

 جهان مهدی خالدی  عبارت مصطلح »شمشیر داموکلس« 
از یک داستان اساطیری یونانی گرفته شده که مقصود از آن 
در مباحث معمولی سیاسی و اجتماعی عبارت است از یک 
خطر حاد که هر حرکت و واکنشی را دچار مخاطره می کند. به 
عنوان مثال، گفته می شود وابستگی به کشورهای امپریالیستی 
همچون شمشیر داموکلس استقالل، حق حاکمیت و اقتصاد 
کشورها را تهدید می کند؛ عبارت »شمشیر داموکلس« خطر 
دائمی و تهدید مداومی را می رساند که از جانب انواع مختلف 
کشور  آن  سیاسی  و  اقتصادی  استقالل  متوجه  وابستگی، 

می شود.
ویروس مرگبار کرونا یکی دو ماهی می شود در ایاالت متحده 
جــوالن می دهد آن هم در هنگامه ای که تنها کمتر از 6 ماه تا 
ماراتن انتخابات 2020 ریاست جمهوری این کشور باقی مانده. 
در حالی که پیش از این بسیاری از تحلیلگران باوجود پرونده 
نه چندان مناســب رئیس جمهور آمریکا در عرصه سیاســت 
خارجی، با توجه به دســتاوردهای اقتصــادی دونالد ترامپ و 
رســاندن نرخ بیکاری در ایاالت متحده به 3 درصد، از شانس 
بــاالی وی برای پیروزی در انتخابات یاد می کردند، حال انگار 
اسب افسار گسیخته کرونا به شمشیر داموکلسی برای »دونالد« 
تبدیل شده و می رود که کاخ آرزوهای وی را ویران کند. اداره 
آمــار وزارت کار آمریکا اعالم کرد نرخ بیکاری در این کشــور 
در ماه گذشــته میالدی به ۱4.۷ درصد رسیده که این رقم در 
80 سال اخیر بی سابقه است. این رقم باالترین نرخ بیکاری در 
ایاالت متحده پس از رکود بزرگ دهه ۱930 میالدی به شمار 
می رود. کرونا 33 میلیون کارگر آمریکایی را از کار بیکار کرده 
و این مســائل زنگ خطر را برای جمهوری خواهان که پرونده 
اقتصادی موفــق ترامپ را تضمینی برای پیروزی او در ماراتن 

2020 می دانستند به صدا در آورده است.

جمهوری خواهان نگران از دست دادن سنا »
در همین حال روزنامه واشنگتن پست روز گذشته در گزارشی 
از نگرانی جمهوری خواهان هم حزبی ترامپ در از دست دادن 
اکثریت سنا پرده برداشت. این روزنامه آمریکایی نوشته است: 
»ســناتورهای جمهوری خواه با ســنگین شــدن کفه ترازوی 
دموکرات ها در نظرسنجی ها، با شرایط سیاسی دشواری روبه 
رو شده اند و نگران از دست دادن اکثریت خود در سنای آمریکا 
هســتند. ترکیبی از ضعف اقتصادی حاصل از شیوع کرونا و 
افزایش نارضایتی نسبت به عملکرد ترامپ در مهار این بیماری 
و همچنین پیش بینی افزایش سطح مشارکت رأی دهندگان 
دموکرات، این نگرانی را که احتماالً در انتخابات پاییز امســال، 
جمهوری خواهان حاکمیت خود بر ســنای آمریکا را از دست 
می دهند؛ افزایش داده است. یک استراتژیست جمهوری خواه 
که از نزدیک در جریان رقابت های انتخاباتی سناست و نخواسته 
نامش فاش شود، در این باره می گوید: راستش را بخواهید در 
حال حاضر چشم انداز تیره و تاری در همه زمینه ها پیش روی 
جمهوری خواهان است. این مسئله به طور کلی یک همه پرسی 
بر ســر ترامپ است و این شرایط برای جمهوری خواهان اصاًل 

خوب نیست، اما تا ابد هم این طور نمی ماند.
استراتژیســت های متعددی نیــز بر این باورنــد که با بهبود 
شــرایط آمریکا و بازگشت آن به وضعیتی عادی تر، نامزدهای 

جمهوری خواه دوباره می توانند خود را در شرایط مطلوب تری 
ببینند. با این حال باید در نظر داشت که بازگشت به وضعیتی 
عادی با توجه به ادامه افزایش تلفات ناشی از کرونا و چشم انداز 
هولناک اقتصادی پیش روی آمریکا دور از دســترس به نظر 
می رسد و این به آن معناست که مدیریت این بحران از سوی 
ترامــپ نه تنها برای پیروزی دوباره خودش، بلکه برای توانایی 
جمهوری خواهان در حفظ اکثریت در سنا نیز تعیین کننده است 
و می توان گفت هر اتفاقی برای ترامپ بیفتد، همان سرنوشت 
نیز در انتظار اکثریت ســنا خواهد بود. جمهوری خواهان هم 
اکنون با در اختیار داشتن ۵3 کرسی در سنا در برابر 4۷ کرسی 

دموکرات اکثریت هستند. 
ســردبیر خبرنامه بی طرف »اخبار سیاسی کوک« می گوید: ما 
این شــرایط را شانسی دســت کم ۵0-۵0 برای تغییر حزب 
اکثریت در ســنا می دانیم. دموکرات ها همچنین در نظر دارند 
در رقابت های انتخاباتی بر مخالفت جمهوری خواهان با »الیحه 
حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه« معروف به »اوباماکر« 
که طرحی بسیار محبوب است، مانور دهند. جالب آنجاست که 
گفته می شود کمیته سناتوری ملی جمهوری خواهان در یک 
راهبرد محرمانه ۵۷ صفحه ای از نامزدهای این حزب خواسته 
به جای دفاع از عملکرد ترامپ در زمینه کرونا، به چین حمله 

کرده و آن را مقصر شیوع این بیماری بدانند«.

تالش »جو« برای اختالف افکنی در اردوگاه مخالفان»
چند دستگی در اردوگاه جمهوری خواهان هم حزبی ترامپ بر 
ســر نحوه واکنش رئیس جمهور در مقابله با بحران کرونا در 
حالی اســت که بعضی گزارش ها حاکی از آن اســت که »جو 
بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری 2020 در 
حال تشــکیل گروهی پنهانی متشــکل از جمهوری خواهان 
ناراضی از ترامپ است، امری که با ایجاد شکاف داخلی در میان 
جمهوری خواهان، پایگاه آن ها را در دو انتخابات سرنوشت ساز 
ریاست جمهوری و کنگره متزلزل خواهد کرد. تارنمای »دیلی 
بیست« یکشنبه شــب در گزارشی نوشت: چندی پیش بایدن 
در یک نشســت آنالین در اینستاگرام اظهارات مبهمی درباره 
صحبت هایش با »بسیاری از جمهوری خواهان« از جمله برخی از 

همکاران پیشینش مطرح کرد که وعده حمایت از او در صورت 
پیروزی در انتخابات درون حزبی داده بودند.

بایــدن پا را فراتر گذاشــت و گفت شــماری از بزرگان حزب 
جمهوری خــواه هســتند که هم اکنــون گروهی بــا عنوان 
»جمهوری خواهان برای بایدن« را تشکیل داده اند. دیلی بیست 
نوشت: در گفت وگو با چندین جمهوری خواه مشهور مخالف 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا مشخص شد این 
جریان نوظهور هنوز تعریف مشخصی ندارد، اما ممکن است در 
نهایت شکل های مختلفی به خود بگیرد. اما به گفته منابع آگاه، 
مذاکرات مقدماتی درباره تبادل پیام ها، همکاری و رهبری این 
جریان در حال گسترش است و صحبت ها درباره آن بیشتر و 

بیشتر می شود.
یک ســخنگوی ســتاد انتخاباتی بایدن بدون توضیح درباره 
اظهارات او درزمینه »جنبــش جمهوری خواهان برای بایدن« 
گفت این نامزد حــزب دموکرات قصد دارد از همه طیف های 
سیاسی جلب حمایت کند و در این راستا با جمهوری خواهانی 
که از ادامه ریاســت جمهوری ترامپ نگران هستند نیز کمک 
خواهد گرفت. بایدن در رقابت های درون حزبی تالش چندانی 
برای جلب حمایت جهوری خواهان نکرد، فقط در یک مورد از 
احتمال انتخاب یک جمهوری خواه به عنوان معاون خود گفت، 
اما پس از آنکه به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها مطرح شــد، 
از این گفته عقب نشــینی کرد. اما با تداوم تبلیغات انتخابات 
بایدن، او به تازگی در یک کمپین انتخاباتی آنالین گفت انتخاب 
چندین جمهوری خواه برای پســت های کابینه خود را بررسی 

خواهد کرد.
در حالــی که نزدیک به 6 ماه به انتخابات ریاســت جمهوری 
2020 آمریکا مانده، نظرسنجی های جدید حاکی از پیشتازی 
بایدن در مقابل ترامپ است و احتمال بیشتر، پیروزی معاون 
باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظرسنجی 
جدید ایپســوس-رویترز نشان می دهد بایدن از ترامپ پیشی 
گرفته و آرای او 4۵ در برابر 39 درصد اســت. بایدن اکنون در 
ایالت های مهم و کلیدی مانند فلوریدا، میشیگان، پنسیلوانیا و 
ویسکانسین پیشتاز است. این ایالت ها در سال 20۱6 بیشترین 

حمایت را از جمهوری خواهان و ترامپ داشته اند.
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