
 

بارقه های امید در دل هنرمندان با تولید سوغات فرهنگی رضوی
نگاهی به مراکز تولید محصوالت فرهنگی و ظرفیت آن در فرهنگ سازی تولید ملی

 ............ صفحه های 2و3 رواق
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عضو ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: گفت وگو با دیپلمات باسابقه کشورمان درزمینه انتخابات

 :jامام على
آنچه خورده اى، از 

دست رفته است 
و آنچه به ديگران 
خورانده اى، منتشر 
شده است ]و براى 
آخرتت مى ماَند.[ 
غرر الحكم، ح 9634.
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 توزیع واکسن ایرانی کرونا 
از اوایل تیر

 وام 300میلیونی ساخت 
در راه است  

حضور مردم مهم ترین فاکتور 
در جنگ نرم است

سنگالخ های جاده تولید

کارشناسان در گفت وگو با قدس از دالیل تبعیض در تشکل های صنفی می گویند

گوی قدرت در دستان تشکل های طبقات باال!

تولید  موانع  رفع  اقتصاد  1400، سال   
رهبر  نوروزی  پیام  در  مسیر  این  است. 
پیش روی  و  شد  مشخص  انقالب 
گرفته  قرار  برنامه ریزان  و  تصمیم سازان 
و  تحریم  ماتم  از  آن  پرتو  در  که  است 
دغدغه دنیای سرمایه داری در مواجهه با 
اقتصاد ایران رها شوند. در دهه های اخیر 
که تحریم به  عنوان ابزار سیاسی آمریکا 
تأثیر  تحت  را  اقتصادی کشورها  شاکله 
قرار داد و متأسفانه از این حربه به تازگی 
اروپا و حتی چین هم استفاده می کنند، 
خوداتکایی به  عنوان یک راهبرد در دستور 

کار دولتمردان سرزمین های مستقل قرار 
گرفته است. در ایران که انقالبش افکار 
عمومی دنیا را مجذوب خود ساخته است، 
تقابل در میدان معاش و ثروت قدمتی 40 
استقرار  اول  سال  همان  از  و  دارد  ساله 
کارتر  توسط   جمهوری اسالمی، تحریم 
طوالنی  سال های  همه  در  و  خورد  کلید 
پس از آن به  وسیله رؤسای بعدی آمریکا  
ادامه پیدا کرد. در این عرصه گردانندگان 
کرده اند  کوشش  ایران  در  اقتصاد  چرخ 
یا  شرق  به  غرب  از  رویکرد  تغییر  با  تا 
کینه توزانه  اقدام های  تحریم ها،  زدن  دور 

آمریکا را خنثی کنند، اما رفتار ترامپ و 
اصرارش برای اجرای تحریم های فلج کننده 
حضرت  میدانی  مدیریت  آن  پی  در  و 
آیت هللا خامنه ای برای حمایت از نخبگان و 
اندیشمندان برای تقویت پایه های اقتصاد، 
راهکار تأکیدی و اصرار بر خوداتکایی در 
تولید را به  عنوان گزینه اول و تنها دروازه 
قرار  مسئوالن  پیش روی  بحران،  از  عبور 
در  مهم  این  کردن  عملیاتی  برای  داد. 
و  پشتیبانی  بحث  رهبری  جاری  سال 
رفع موانع تولید را مطرح کردند که قطعاً 
جاده  این  از  عبور  آن ها  به  توجه  بدون 

نیست.وجود  امکان پذیر  سنگالخ  از  پر 
بیش از 2هزارهزارمیلیارد تومان نقدینگی 
سرگردان در دستان یک درصد جمعیت 
مرفه، بزرگ ترین آفت و بالی جان اقتصاد 
است. در سال اول اعالم تحریم حداکثری، 
این سیل نقدینگی قیمت مسکن را سه 
برابر، مواد غذایی را چهار برابر و مواد خام 
و نهاده ها را به اوج رساند. نگاه بانک ها به 
سود و منفعت سازمانی آن ها برای بهبود 
تراز مالی، این نقدینگی را روزبه روز افزایش 
داده است و سهمی از این پول که هر روز 

2هزارمیلیارد تومان...

 ............ صفحه 6

در سفر جهانگیری برای افتتاح 
چند پروژه عمرانی در مشهد 

عنوان شد

عذرخواهی معاون 
رئیس جمهور 

از مردم

انتشارمطالب ضد و نقیض 
در باره ماهیت همکاری های 

تهران - پکن

چرا سند همکاری 
25 ساله ایران و 
چین منتشر نشد؟

 قدسپنجمانعبزرگپیشرویتولیدکنندگانرابررسیمیکند 

 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

یـــادداشــت  روز
سجاد علی زاده

تقریباً یک سال پیش که هال برندز، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و جیک سولیوان 
مقالــه ای را در فــارن پالیســی دربــاره مختصــات احتمالی سیاســت خارجی چین 
می نوشتند، شاید گمان نمی کردند این کشور بتواند با موفقیت بحران اقتصادی 

ناشی از همه گیری کووید 19 را پشت سر گذاشته...

آیا چین 
راه آمریکا را می رود؟

 ............ صفحه 8

آگهی مزایده فروش جوانه پرواری
و گوساله نر هلشتاین 

سازمان موقوفات ملک
شرح در صفحه 3
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده 
در روزهای یکشنبه مورخ 1400/01/15الی سه شنبه مورخ1400/01/17 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
 شایان ذکر معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب              

) ریال( مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

1

4100

آپارتمان دوم شرقی

انتهای خیابان ثمانه 

185180,000,000

نقد

185180,000,000 آپارتمان دوم غربی2

185182,000,000 آپارتمان سوم شرقی3

185182,000,000 آپارتمان سوم غربی4

185185,000,000آپارتمان چهارم غربی5

6
586/1

انتهای خیابان مهدی  آپارتمان پنجم شرقی
– یزدی 7

176.41175,000,000
نقد

179.34175,000,000 آپارتمان پنجم غربی7

نقد298.626.000.000مسکونیشهر رضویه85

صنعتی و کارگاه غیر شهرک صنعتی طرق9827
نقد30838,000,000مزاحم

نقد367.42240,000,000مسکونیبلوار توس1013

نقد259.43240,000,000مسکونیفرامرز عباسی11288/2

نقد212.97160,000,000مسکونیبلوار مصلی1254

 60درصد نقد و120220,000,000تجارت محلهفرامرز عباسی131662
الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120160,000,000تجارت محلهسیدی- ثامن148143
الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و70185,000,000تجارت محلهموسوی قوچانی 1545/211
الباقی 18 ماهه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شماره 2000001492000002
خرید ، نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر )نوبت دوم(

اداره کل پست استان خراسان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید ، نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر به شماره 
2000001492000002 راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 12/000/000/000 ریال )دوازده  میلیارد ریال  ( به اشخاص 
حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد 
 www.setadiran.ir تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/14 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/01/15لغایت ساعت 14 روز پنج شنبه تاریخ 1400/01/19 .
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/21 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/01/31 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره 

2000001492000002 واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی پنج دستگاه مینی چیلر به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 600/000/000ریال )ششصد میلیون ریال(به حساب شماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام 

سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگشائی مناقصه : ساعت 9 صبح روزپنجشنبه 1400/02/02 ، نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراسناد مناقصه : مشهد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل 

پست خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

14
00
01
4

شناسه آگهی 1116059  م الف: 85اداره کل پست استان خراسان رضوی
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آس�تان ق�دس رضوی در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی، ارزیاب�ی و تعیین 
اولوی�ت پیمانکاران واجد ش�رایط درخص�وص » اجرا پ�روژه ی تجزیه و 
تحلیل و بصری س�ازی پایگاه های دانش آستان قدس رضوی « اقدام نماید، لذا واجدین 
ش�رایط جهت مش�اهده کامل متن آگهی و ش�رایط ب�ه آدرس http://dev.razavi.ir بخش 
مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز سه ش�نبه م�ورخ 1400/01/31 مدارک و 
مس�تندات مربوطه به آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 
دبیرخانه معاونت مالی و پش�تیبانی آس�تان قدس رضوی کد پس�تی 9133743588 تحویل 
نمایند. در صورت هرگونه س�وال با ش�ماره تلفن ه�ای 05138795555 یا 05132001420 

تماس حاصل نمایید. 

» آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران اجرا پروژه ی تجزیه 
و تحلیل و بصری سازی پایگاه های دانش آستان قدس رضوی «

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

آگهی مناقصه مرحله دوم
اصالح سیستم تصفیه خانه بیولوژیک

 شرکت خمیرمایه رضوی

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه مرحله دوم
تهیه، ساخت و نصب 8 عدد مخزن

 شرکت خمیرمایه رضوی

شرح در صفحه 8

,ع
14
00
10
1

»گاندو»گاندو۲۲«  معطل انتخابات«  معطل انتخابات
 ............ صفحه 5

چراپخشسریالپرمخاطبشبکه3ناتمامماند؟



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

روحانی: وارد موج چهارم کرونا شدیم   رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موج چهارم در دو استان آغاز شده و در برخی استان ها هم اگر مراعات نشود، ممکن است. به گزارش قدس آنالین، 
حسن  روحانی افزود: تصمیم گیری شد در مناطق آبی و زرد مراکز عبادی با اجرای شیوه نامه های بهداشتی در ایام ماه مبارک رمضان باز باشد، اما این مورد در مناطق نارنجی و قرمز ممنوع است؛ البته برای شب های قدر 

هنوز تصمیم گیری نکرده  ایم چون فرصت داریم.  به گفته وی، مجموع رفت وآمدهای پیش از عید و پس از آن سبب شده در زمینه کرونا با مشکل مواجه شویم. 

انقالب  رهــبــر معظم  خــالــدی   مــهــدی   
اســالمــی در ســخــنــرانــی عــیــدانــه خــود، 
ــر اســاس  ضــمــن انــتــخــاب شــعــار ســـال ب
اقتصادی  ســیــاســی،  مهم  ــویــت هــای  اول
رهنمودهایی  کــشــور،  کــالن  اجتماعی  و 
ــورد چـــشـــم انـــداز آتـــی کــشــور  ــ نــیــز در م
راهی  چــراغ  می تواند  که  می دهند  ارائــه 
انتخاب  در  تصمیم گیران  و  مــردم  بــرای 
امسال  بیانات  در  باشد.  درســت  مسیر 
حضرت آیت هللا خامنه ای، در کنار تأکید 
دوبــاره ایشان بر ضرورت حل مشکالت 
اولویت  یــک  عــنــوان  بــه  مــردم  اقتصادی 
»تولید،  قالب شعار  در  را  که خود  مهم 
داد،  نشان  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها، 
بازتاب داشت  نکته برجسته دیگری که 
تأکید بر مهم و تأثیرگذار بودن انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 در ابعاد داخلی و 
خارجی بود. در گفت وگو با مجتبی امانی 
دیپلمات  و  سیاسی  تحلیلگر  همدانی، 
این  اهمیت  دالیــل  کشورمان،  باسابقه 
به  را  انــقــالب  رهــبــر  اظــهــارات  از  بخش 

بحث گذاشته ایم.

ــودن    ــر مــهــم ب ــقــاب ب تــأکــیــد رهــبــر ان
که  اســت  حالی  در  رو  پیش  انتخابات 
تبلیغاتی  و  جــاســوســی  ــگــاه هــای  دســت
دشمن نهایت تاش خود را برای بی رونق 
کردن این رقابت به کار بسته اند؛ تحلیل 

شما در این باره چیست؟
ایران  اسالمی  انقالب  است  آن  واقعیت 
مـــردم  رأی  بـــر  شــکــل گــیــری  ــدای  ــتـ ابـ از 
بــوده و نقش مشارکت مــردم در  استوار 
تداوم آرمان های آن غیرقابل انکار است. 
جوامع  حتی  و  کشورها  از  بسیاری  در 
غــربــی هــنــوز هــم بــســیــاری از مـــردم به 
دالیل مختلف امکان مشارکت کامل در 
خود  که  مصر  در  یا  ندارند  را  انتخابات 
برای  داشته ام،  را  آن  تجربه  شخصه  به 
ــدارد  ن حــق  کسی  انتخابات  در  شــرکــت 
صــادر  او  ملی  کـــارت  کــه  محلی  از  غیر 
اما در  اقــدام کند.  رأی دادن  بــرای  شده 
جمهوری اسالمی مشارکت کامل و آسان 
اهتمام  نمی تواند  کسی  بنابراین  اســت. 
مردمی  مشارکت  افزایش  در  کشورمان 
ایرانی  ضد  اظهارت  و  ببرد  زیــرســؤال  را 

غربی ها هم تنها با هدف ضربه زدن به 
همواره  می شود.  انجام  کشورمان  منافع 
گوناگون  ســالیــق  بــا  مختلف  طــیــف هــای 
مشارکت  اخیر  ســال   40 انتخابات  در 
انقالب  بقای  ضامن  ایــن،  و  داشــتــه انــد 
آمار مشارکت در کشورمان هم  ماست. 
اروپا  در  که  به طوری  است  عالی  بسیار 
درصــد   20 تــا   10 بین  مشارکت  معموالً 
اما در کشورمان همواره مشارکت  است 

باالی 50 درصد را شاهد بوده ایم.
پیش  انتخابات  اهمیت  دالیــل  از  یکی 
رو کــه رهــبــری بــر آن تــأکــیــد داشــتــه انــد 
غرب  برمی گردد.  موجود  شرایط  به  هم 
ایــاالت متحده به  به ویژه دولت جدید  و 
دوخته  چشم  کشورمان  داخلی  اوضــاع 
موقعیتی  از هر  بــود  تــالش خواهد  در  و 
به نفع خود بهره برداری کند. پس اکنون 
مشارکت در انتخابات و دوری از اختالف 
یک ضــرورت مهم اســت. از سوی دیگر 
بـــاال بـــودن مــشــارکــت، مــهــر تــأیــیــدی بر 
انقالب و طبیعتاً دشمن به دنبال تحت 
است. حضور  مهم  این  دادن  قرار  تأثیر 
ــدرت نــرم  ــ مــردمــی مــهــم تــریــن فــاکــتــور ق
دشمن  آنچه  و  است  اسالمی  جمهوری 
ناامید  بــه مــنــظــور  و  مــجــازی  فــضــای  در 
در  مشارکت  آوردن  پایین  و  مردم  کردن 
انتخابات 1400 نشر می دهند هم تنها با 

هدف کم اثر کردن این اهرم قدرت است. 

ــاره جــایــگــاه ریــاســت    ــ  نــظــر شــمــا دربـ
جمهوری چیست؟

رسانه ای  غــول  گرفتن  به کار  با  دشمنان 
خود و همچنین کمک رسانه های فارسی 
نکته  ایــن  القای  دنبال  به  خارجی  زبــان 
جمهوری  در  جمهور  رئیس  که  هستند 
رهبری  قــول  بــه  و  فرعی  نقش  اســالمــی 
ایــن گــونــه  ــالً  اصــ ــا  امـ دارد.  تــدارکــاتــچــی 
هدف  با  تنها  نکته  این  القای  و  نیست 
کشور  در  دوگــانــگــی  و  اخــتــالف  ــجــاد  ای
صورت می گیرد. رئیس جمهور بر اساس 
قانون اساسی وظیفه مهم اجرای قوانین 
را برعهده دارد. رئیس جمهور به عنوان 
ــاالتــریــن مــقــام اجـــرایـــی مــســئــول همه  ب
مقدرات اقتصادی، معیشتی و سیاست 
داخــلــی و خــارجــی اســـت. دور شــدن از 
مسائل  بــه  پــرداخــتــن  و  مسئولیت  ایــن 
از  برخی  کــه  اســت  آفــت هــایــی  از  فرعی 
و  می شوند  آن  گرفتار  جمهور  رئیسان 
باره  این  در  انــذاری  رهبری  این صحبت 
است. از سوی دیگر این سخنان خطاب 
به رئیسان جمهور است که حق ندارند 
به بهانه های مختلف از پرداختن به امور 
که  افـــرادی  بنابراین  بــرونــد.  طفره  مــردم 
قصد ورود به عرصه این رقابت را دارند 

و وظایف  اختیارت  از  باید درک درستی 
و تکالیفی که بر عهده دارند داشته و با 

شناخت وارد این عرصه شوند. 

 جناب امانی، رهبر معظم انقاب در   
رسالت  و  وظیفه  نو خود  اظهارات سال 
آن،  و  نهادند  امت  دوش  بر  هم  مهمی 
با  جمهور  رئیس  یک  انتخاب  در  دقت 
دالیل  است؛  انقابی  و  مردمی  کفایت، 
ــن بــخــش ســخــنــان ایــشــان  ــ اهــمــیــت ای

چیست؟
واقــعــیــت آن اســـت حــضــور پــرشــور در 
دوبـــاره  نمایش  نــوعــی  بــه  کــه  انتخابات 
یک  تنها  بــود  خــواهــد  کشورمان  ــدرت  ق
مقدمه است و بخش دیگر وظیفه امروز 
و  اصــلــح  جمهور  رئــیــس  انتخاب  مـــردم 
 9 کلی  بــه طــور  رهــبــری  اســـت.  باکفایت 
ویــژگــی بـــرای رئــیــس قــوه اجــرایــی اعــالم 
عدالت خواه  باایمان،  باکفایت،  کردند، 
و  انقالبی  عملکرد  دارای  ضــدّفــســاد،  و 
جهادی؛ معتقد به توانمندی های داخل، 
معتقد به نیروی جوان، امیدوار و مردمی 
باشد و آدمِ مأیوس و بدبین و با نگاه تلخ 
معیارها  این  نباشد.  آینده  به  تاریک  و 
که  اســت  درســت  انتخاب  ــرای  ب میزانی 
داشته  توجه  معیارها  این  به  باید  مردم 

باشند.

گفت وگو با دیپلمات باسابقه کشورمان درباره رهنمودهای نوروزی رهبر انقاب درزمینه انتخابات

حضور مردم مهم ترین فاکتور در جنگ نرم است

با عرض سالم. بهار امسال با میالد سراسر خیر و برکت آخرین حجت  
الهی، منجی عالم بشریت، امام منصور، حضرت بقیه هللا االعظم متبرک 
و مقارن شد. همه منتظران ظهور، این حادثه بی نهایت شیرین را به فال 
نیک می گیرند و با توسل به ساحت قدسی حضرت، مدد از ذات پاک 

این دردانه خلقت می کنند. 9380000263  
آیا کرونا در شب سیزده بدر در امتحانات مردود شده بود که یکباره  

شهر مشهد در جایگاه نارنجی قرار گرفت؟ 9150000334
پیشنهاد   بر همه پرسی،  دارنــد  اصــرار  این قدر  روحانی  آقــای  که  حاال 

می کنم نخستین رفراندوم درباره خود آقای رئیس جمهور برگزار شود تا 
معلوم شود حتی رأی دهندگان ایشان چقدر همچنان به نظر خودشان 
باقی مانده اند و با چه درصدی؟ همچنین درباره کارآمدی دولت ایشان. 

  9360000158
ساعت رسمی و ملی ایــران در طول سال ثابت باشد؛ چرا که تغییر  

ساعت بهاری دیگر اثر خود را از دست داده و لزومی ندارد ساعت رسمی 
در اول بهار جلو کشیده شود. 9330000355

باعرض سالم و ادب، سال نو مبارک. با توجه به افزایش حقوق ها در  
آور سال 99،  تــورم و گرانی های بی رویه و سرسام  سال جدید و صعود 
قیمت ها  دوبــاره  افزایش  برای  نیرنگ های سودجویانه  با  مــی رود  انتظار 

مقابله شود. 9220000239  
بهار   به  بیماری  و  اقتصادی  و چالش های  با عرض ســالم. مشکالت 

و یقین حتی ذره ای  به طورقطع  ولــی  ــه دار شــد،  ادامـ و  امسال کشیده 
نتوانست و نخواهد توانست یأس و شکست را میان ملت و مسئوالن 

صبور و مؤمن مستولی کند. 9380000263  
باعرض سالم و تبریک فراوان سال نو. امیدواریم همه ما در تبعیت از  

قرآن کریم و مکتب حضرات معصومین)ع( و در سایه سار والیت فقیه 
امــور کار و زندگی و آخــرت را پیش ببریم. امسال هم که سال تولید، 
پیشرفت ها ومانع زدایی هاست همگی در کارساز شدن و رفع تحریم ها و 
تنگناهای اقتصادی نقش ایفا کنیم. به امید ایرانی عزتمندتر و سربلندتر. 

 9380000263
لطفاً کسانی برای ریاست جمهوری بیان که بتونند کشور را با تحریم  

راه ببرند. باز نیایین بگین تحریم بودیم.آقایان اول توانایی هاتون رو ببینید 
بعد کفش و کاله کنید. 9050000621

 یدهللا جوانی، معاون سیاسی سپاه در گفت وگویی خبرساز با فارس گفت:  
»سپاه به جدّ با ورود پاسداران به عرصه انتخابات بدون طی مراحل قانونی مخالف 
است. منفک کردن سعید محمد از مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم 
به دلیل همین تخلف و رعایت نکردن مقررات بوده است. سپاه نه از سعید 
محمد و نه از هیچ نامزد دیگری در انتخابات حمایت نمی کند و نخواهد کرد«. 
در واکنش به این موضع گیری، دفتر سعید محمد در اطالعیه ای تأکید کرد: آقای 
جوانی مسئولیت سخنگویی سپاه را ندارند و تحلیل شخصی خود را به عنوان 

یک شخصیت حقیقی عنوان کرده است.
 عباس آخوندی، نامزد احتمالی انتخابات و وزیر پیشین دولت روحانی در  

مصاحبه با خبر آنالین گفت: نباید سال 92 را یادمان برود. اگر روند سال 92 
ادامه پیدا کرده بود، االن قحطی تمام ایران را گرفته بود.

امــروز   ــراد که  اف  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برخی 
حرف های پوپولیستی و انتخاباتی می زنند، در 4، ۸ و 12 سال پیش نامزد بوده اند 

و همین حرف ها را هم زده اند اما مردم پسشان زده اند.
 مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران گفت: کسانی که در فکر ریاست طلبی  

و وزارت خواهی هستند وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری نشوند، زیرا چیزی 
نصیبشان نخواهد شد.

ناوگروه نیروی دریایی پاکستان در بندرعباس پهلو گرفت

فرمانده ناوگروه: برای تقویت روابط به ایران آمده ایم
ارتش  دریایی  نیروی  ناوگروه  فرمانده 
پاکستان که روز گذشته در بندرعباس 
ــدف از حــضــور ایــن  پــهــلــو گــرفــت، هـ
ناوگروه در کشورمان را تقویت روابط 
گــزارش  به  ایـــران خــوانــد.  با  دوستانه 
ــادار خان محمود آصف در  مهر، دری
این باره افزود: سه روز در بندرعباس 
حضور خواهیم داشت و پس از آن به 
این  در  و  بازخواهیم گشت  پاکستان 
مدت برای انجام تمرین های مشترک برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد. ناوگروه 
پاکستانی شامل دو ناو نیروی دریایی در راستای سنت دریایی پاکستان و به 
منظور تقویت روابط دوجانبه و دوستانه، روز گذشته در منطقه یکم امامت 

نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت. 

با هدف گفت وگو در مورد آزادسازی کشتی توقیف شده

نخست وزیر کره جنوبی به ایران سفر می کند
رسانه های کره جنوبی از احتمال سفر »چانگ سیه کیون« نخست وزیر کره جنوبی 
به تهران با هدف گفت وگو در مورد آزادسازی کشتی توقیف شده این کشور خبر 
دادند. به گزارش تابناک، انتظار می رود سفر چانگ 22 فروردین آغاز شود. او قرار 
است در این سفر با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران دیدار کند. این 
ادعا در حالی است که روز جمعه یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی به خبرگزاری 
یونهاپ این کشور گفت: ایران به احتمال زیاد تانکر نفتی توقیف شده کره جنوبی و 
ناخدای آن را اوایل هفته آینده آزاد خواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی 15 دی ماه سال گذشته یک فروند شناور کره جنوبی با نام تجاری »هانکوک 
چیمی« حامل ۷ هزار و 200 تن مواد شیمیایی را به دلیل نقض دستورالعمل های 

زیست  محیطی در خلیج فارس توقیف کرد.

 رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: » زمانی می گفتند  
مجلس کاره ای نیست و نمی تواند تغییری ایجاد کند. با فعالیت مجلس یازدهم، 
هم صنعت هسته ای مجدد به راه افتاد و مقدمات رفع تحریم های آمریکا فراهم 
شد و هم ظرفیت بحران سازی الیحه بودجه در حد توان دولت مهار شد. حاال 

می گویند چرا مجلس تصمیمات مهم را بگیرد، رفراندوم الزم است!« 
 روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد نشست سه شنبه کمیسیون برجام در  

وین، به دنبال رسیدن به یک توافق با آمریکا و توافقی دیگر با ایران در خصوص 
گام های الزم برای بازگشت به برجام و همچنین زمان بندی آن است. در همین 
حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در یک موضع گیری دیگر گفته 
است: »این بن بست که اول چه کسی به برجام بازگردد، شکسته شده است«.

 درحالی که دو روز پس از دروغ خواندن سریال گاندو توسط ظریف، فصل  
دوم این مجموعه یکباره و نیمه تمام به پایان رسید، مجتبی امینی، تهیه کننده 
این سریال اعالم کرد: گاندو دروغ نبوده و نیست و اسناد و مدارکی که پشتوانه 

پژوهشی نگارش فیلم نامه بوده را در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
 علی باقری کنی ،دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه قرار است در قالب یک  

کمیته مشترک بین ایران و عراق، فرایند رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی 
هر چه جدی تر و سریع تر پیگیری شود، گفت: از طرف عراق، معاون دادستان کل 

و از طرف ایران، معاون دادستان تهران در این کمیته نماینده هستند.
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چرا سند همکاری 25 ساله ایران و چین منتشر نشد؟ 

چند نکته درباره سند 
راهبردی ایران و چین

ــرارداد 25ساله  این روزهــا همه جا صحبت از ق
ایران و چین است که با واکنش های متفاوتی در 
محافل مختلف و به ویژه میان  عامه مردم روبه رو 
شد. بعضی ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و 
از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و.... استفاده 
فضای  در  به سرعت  بــرداشــت  ایــن  می کنند. 
مجازی دست به دست می شود. بعضی دیگر 
به ویژه با دید کارشناسی به آن نگاه می کنند و آن 
را منافی منافع و استقالل ملی نمی دانند. یکی 
از دالیل نگاه و برداشت بدبینانه می تواند ناشی 
از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل 

دانش حقوقی باشد. 
نگارنده از دید حقوق بین المللی و با تجربه کاری، 
چند نکته تحلیلی پيرامون اين پیشنهاد را به 
اشتراک می گذارم.  در ابتدا باید توجه داشت 
بــرای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون 
با  برنامه جامع حاضر، ده هــا جلسه مــذاکــره 
حضور کارشناسان امر به خصوص حقوقدانان 
با  رفته  به کار  الفاظ  و تک تک  برگزار می شود 
دقت انتخاب و استفاده می شوند، چرا که در 
حقوق بین الملل هر کلمه و جمله ای دارای اثر 
و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می کند 

حساب شده به كار گرفته شوند:
1. پیش نویس این سند 9 بند دارد که در آن 
ــرارداد« و یــا »تــوافــق نــامــه«  ــ ــ هــرگــز از کلمه »ق
استفاده نشده است. الفاظ به کار رفته عبارت اند 
از »تفاهم«، »برنامه« و به خصوص »سند«. این 
امر نشان دهنده این نکته ظریف و مهم است 
که هر دو طــرف ایرانی و چینی می دانند این 
یک قرارداد و توافق نامه در الفاظ معمول حقوق 

بین الملل نیست.
و چارچوب  برنامه  یــک  ایــن سند، صــرفــاً   .2
شبیه  تقریباً  چیزی  اســت.   )Frame Work(
سند وضعیت حقوقی دریــای خزر که مرداد 
1۳9۷ میان رئیسان جمهور کشورهای حاشیه 
ــای خــزر امضا شــد. اجــرا شــدن ایــن سند،  دری
دو  20توافق نامه  حــدود  انعقاد  نیازمند  خــود 
ــران و چین نیز  یــا چندجانبه اســت. سند ایـ
همین طور است و بلکه کلی تر. بدین معنا که 
هر یک از بندها و ضمایم آن، به خودی خود 
قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره 
و نیل به یک توافق نامه و قرارداد اعم از دولتی 
و خصوصی است. البته ذکر این نکته ضروری 
است  در تنظیم این قــراردادهــا و توافق نامه ها 
در آینده، حسب مــورد طی شــدن تشریفات 
قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای 
اسالمی ضروری خواهد بود. قطعاً در آن زمان 
مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها 
لحاظ و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تأیید 

خواهد کرد.
۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای 1 تا ۳ 
سند توجه شود، می بینیم همه چیز بر اساس 
منافع مشترک و سیاست برد-برد با رعایت 
اصل حاکمیت و استقالل دو کشور تنظیم شده 
است. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. 
الزم است این بندها که به دقت نگارش شده اند 
منشور  و  بین الملل  حقوق  اصـــول  ــای  پ رد  و 
سازمان ملل متحد در آن قابل مالحظه است، 

دقیقاً مطالعه شوند.
آورده  ایــن سند  در  مهم  بسیار  بند  یــک   .4
شده که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه 
بــا عنوان  ایــرانــی دارد و آن بند هشتم  طــرف 
بند  این  »نفی فشارهای خارجی« اســت. در 
اصــل چندجانبه گرایی،  از  منظور حمایت  به 
طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی شخص 
ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت  خواهند 
کــرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت 
)support( استفاده نشده بلکه کلمه حفاظت 
»حفاظت«  اســت.  رفته  به کار   )Protection(
بیشتری  و  بــاالتــر  ــر حقوقی  اث و  معنایی  ــار  ب
نسبت به »حمایت« دارد. در »حفاظت« باید 
سازوکار های اجرایی آن پیش بینی شود و این 
یک الزام است اما در »حمایت« شاید بشود 

و شاید هم نشود.
5. می توان گفت بند هشتم سند، برای دولت 
ایـــاالت متحده آمریکا کــابــوس اســت. بــرای 
برنامه جامع یک  ایــن  آمریکا همه بندهای 
طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، 
چه اینکه محاسبات دولت آمریکا در اعمال 
سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به هم 
خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این 

چین است نه ونزوئال.
۶. در هیچ کجای این سند واگــذاری مالکیت 
زمینی و یا جزیره ای نیامده یا قراری برای آن 
گذاشته نشده است. بله ممکن است دولت 
برای  قـــراردادی  به موجب  را  کشوری زمینی 
سرمایه گذاری بلندمدت اما مدت دار به دولت 
یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که 
این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است. اتفاقاً 
باید  هستند،  توسعه  دنبال  که  کشورهایی 
قوانین جذب سرمایه گذاری شفاف و آسانی را 
مانند مناطق آزاد تجاری تصویب و اجرا کنند؛ 
چیزی که متأسفانه در ایران با بروکراسی شدید 

روبه رو است.

یادداشت روز
 مهندس مجتبی گل رخان، کارشناس مسائل راهبردی

 امید ادیب   امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین که هفته گذشته در سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین به ایران انجام شد، واکنش های زیادی در محافل غربی داشت. 
بسیاری در شبکه های ماهواره ای بیگانه و فضای مجازی کوشیدند پرسش هایی درباره متن این توافق در افکار عمومی ایجاد کنند، به ویژه که جریان های معاند فضاسازی گسترده ای 

انجام و اکاذیب بسیاری درباره محتوای این سند و ماهیت همکاری های تهران و پکن منتشر کردند. در اطاع نگاشت زیر دالیل منتشر نشدن این سند مرور شده است. 

یکی از اصلی ترین کارکردهای همکاری ایران و 
چین، دور زدن تحریم هاست. اگر زمینه های این 

همکاری مشخص شود، منجر به تشدید تحریم ها 
در این حوزه می شود؛ از این گذشته انتشار این 
توافق به نفع چین هم نیست، زیرا شرکت ها و 

به ویژه بانک های چینی در یک دهه اخیر، به دلیل 
لو رفتن ارتباط شان با ایران میلیاردها دالر از طرف 

آمریکا جریمه شده اند.

به لحاظ عرف رایج در حقوق بین الملل هیچ الزامی 
برای انتشار تفاهم نامه ها وجود ندارد. این اسناد 
چون نوعی »برنامه اقدام« هستند حتی نیازمند 
تصویب در مجالس کشورها هم نیستند. ایران 

تفاهم نامه های متعددی با کشورهای مختلف دارد 
که تاکنون متن آن ها منتشر نشده و جالب اینکه 

حساسیتی نیز روی آن نبوده اما ظاهراً 
دراین باره ماجرا فرق می کند!

باتوجه به پیگیری این توافق ازسوی علی الریجانی 
به عنوان مشاور رهبر معظم انقاب و پیگیری 

مباحث مربوط به این توافق در نهادی چون شورای 
عالی امنیت ملی به نظر می رسد انتشار این سند 
از سوی ایران هم ماحظاتی داشته باشد، هرچند 
دولتمردان آن را بامانع می دانند. به گفته کمال 
خرازی عضو شورای روابط خارجی ایران، انتشار 

اسناد گره خورده با امنیت ملی 
چندان رایج نیست.

بنا بر توییت دکتر رضا نصری، 
 TTIP مذاکرات 30 ساله معاهده 

میان آمریکا و اروپا عماً از دهه 1990 
تا 2018 در جریان بود بی آنکه حتی 
یک شهروند یا سیاستمدار آمریکایی 

یا اروپایی ]به جز دایره محدود 
مذاکره کنندگان[ از محتوای آن

 مطلع باشد!

خطر تحریم ها

قرارداد نه، تفاهم نامه!

مالحظات احتمالی ایران 

عرف رایج بین الملل

1

3

6

4

هر چه دشمنان تهران و پکن از محتوای این 
توافق بی اطاع تر باشند، در بهت بیشتری 
فرو خواهند رفت و این مسئله به مثابه یک 
اهرم فشار برای ایران در هر مذاکره ای عمل 

خواهد کرد. البته دولت ایران مجبور شد برای 
مدیریت افکار به انتشار گزاره برگ 

]فکت شیت[ اقدام و رئوس همکاری های 
دوجانبه را فهرست کند.

از نظر عرفی انتشار توافقات دوجانبه 
)Bilateral agreement( باید با توافق هر 
دو طرف باشد. دراین باره ایران آماده انتشار 

سند است، اما طرف چینی مانند دیگر 
تفاهم نامه های مهم خود، تمایلی به این کار 
ندارد. چنان که متن اسناد دوجانبه چین با 

عربستان، پاکستان و... نیز 
منتشر نشده است. 

برگ برنده توافق غیرعلنی  درخواست طرف چینی
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 وام 300میلیونی ساخت در راه است  محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با فارس، با اشاره به تبصره 18 قانون بودجه 1400 و هدایت 360هزارمیلیارد تومان از منابع داخلی بانکی به حوزه ساخت مسکن، گفت: پیگیری از بانک  مرکزی به منظور تخصیص 
سهمیه هر بانک برای پرداخت 360هزارمیلیاردتومان تسهیالت به 1.2میلیون متقاضی واجد شرایط در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است. وی افزود: وام 300 میلیونی ساخت در راه است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تأمین بر اینکه تامین منابع مالی روند ساخت مسکن 

را تسهیل خواهد کرد، گفت: در قانون ذکر شده، اولویت ساخت واحدهای مسکونی با بافت های فرسوده است که نیازی به تأمین زمین و زیرساخت های مورد نیاز ندارد و منابع مالی 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن می  تواند به ارتقای این بافت کمک شایانی کند.

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

 زهرا طوسی  1400، سال رفع موانع تولید است. 
این مسیر در پیام نوروزی رهبر انقالب مشخص 
شد و پیش روی تصمیم سازان و برنامه ریزان قرار 
گرفته است که در پرتو آن از ماتم تحریم و دغدغه 
دنیای سرمایه داری در مواجهه با اقتصاد ایران رها 

شوند.
در دهه های اخیر که تحریم به  عنوان ابزار سیاسی 
آمریکا شاکله اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار 
داد و متأسفانه از این حربه به تازگی اروپا و حتی 
چین هم استفاده می کنند، خوداتکایی به  عنوان 
یک راهبرد در دستور کار دولتمردان سرزمین های 

مستقل قرار گرفته است.
در ایران که انقالبش افکار عمومی دنیا را مجذوب 

و  مــیــدان معاش  در  تقابل  اســت،  خــود ساخته 
ثروت قدمتی 40 ساله دارد و از همان سال اول 
استقرار جمهوری اسالمی، تحریم توسط  کارتر 
کلید خورد و در همه سال های طوالنی پس از آن 
به  وسیله رؤسای بعدی آمریکا  ادامه پیدا کرد. 
در این عرصه گردانندگان چرخ اقتصاد در ایران 
کوشش کرده اند تا با تغییر رویکرد از غرب به شرق 
یا دور زدن تحریم ها، اقدام های کینه توزانه آمریکا 
را خنثی کنند، اما رفتار ترامپ و اصــرارش برای 
اجرای تحریم های فلج کننده و در پی آن مدیریت 
حمایت  برای  آیت هللا خامنه ای  حضرت  میدانی 
پایه های  تقویت  برای  اندیشمندان  و  نخبگان  از 
اقتصاد، راهکار تأکیدی و اصرار بر خوداتکایی در 

تولید را به  عنوان گزینه اول و تنها دروازه عبور از 
بحران، پیش روی مسئوالن قرار داد. برای عملیاتی 
ــاری رهــبــری بحث  ــردن ایـــن مــهــم در ســـال جـ کـ
پشتیبانی و رفع موانع تولید را مطرح کردند که 
قطعاً بدون توجه به آن ها عبور از این جاده پر از 

سنگالخ امکان پذیر نیست.

نقدینگی بالی جان تولید»
نقدینگی  تومان  از 2هزارهزارمیلیارد  بیش  وجود 
مرفه،  در دستان یک درصــد جمعیت  سرگردان 
بزرگ ترین آفــت و بــالی جــان اقتصاد اســت. در 
ایـــن سیل  حــداکــثــری،  تحریم  ــالم  اعـ اول  ســـال 
نقدینگی قیمت مسکن را سه برابر، مواد غذایی را 

چهار برابر و مواد خام و نهاده ها را به اوج رساند. 
آن ها  سازمانی  منفعت  و  ســود  به  بانک ها  نگاه 
روزبــه روز  را  نقدینگی  این  مالی،  تراز  بهبود  برای 
افزایش داده است و سهمی از این پول که هر روز 
2هزارمیلیارد تومان نیز به آن افزوده می شود، به 
تولید نمی رسد. به نظر می رسد در این حوزه باید 
قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی 
معیّن قرار داده و از هر گونه انحراف منابع پولی 
آورد.  عمل  به  جلوگیری  بانک ها  توسط  کشور 
ایجاد  با  می تواند  حــوزه  ایــن  در  نیز  بازارسرمایه 
از  بــرای حمایت  قوانین درســت  و وضــع  اعتماد 
صنایع و امنیت بخشی به سرمایه مردم، تولید در 
ورود  این صــورت  در غیر  کند،  را تسهیل  کشور 
را  متعادل  صعودی  رونــد  می تواند  که  نقدینگی 
برای بورس در 1400 رقم بزند، از این بازار دست 
مــوازی  بـــازارهـــای  سمت  بــه  همچنان  و   شسته 

حرکت خواهد کرد.

وجود قوانین ضّد تولید»
اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده محیط کسب وکار 
نــامــطــلــوب در کــشــور مــاســت. گـــزارش هـــا نشان 
محیط  فعلی،  حمایت های  وجـــود  بــا  می دهند 
ایــران بسیار دشــوار است و تولد،  کسب وکار در 
اداره و رشد بنگاه ها در هر مرحله با انواع موانع 
قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی ثباتی 
و نااطمینانی مواجه است به  طوری  که بسیاری از 
سرمایه گذاران از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط 
رابطه  ــن  ای در  مــی شــونــد.   منصرف  خــود  تولید 
باید ضمن اصالح قوانین با محوریت حمایت از 
تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل 
رساند؛ چرا که صدور مجوز برای کسب وکارهای 
جدید و وجود انحصار در صدور برخی مجوزها 
سبب شده است تا برخی تشکل های اقتصادی، 
از ورود رقبای جدید به کسب  وکار خود جلوگیری 
 کنند. این مسئله موجب محدود شدن فعالیت، 
کاهش رشد سرمایه گذاری و اشتغال در این قبیل 
کسب وکارها شده است که حل این موضوع اراده 
جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و 

اجرای آن ها را می طلبد.

دالالن اختاپوس اقتصاد»
در سال های اخیر داللی و سفته بازی در جامعه 
رونق یافته، در حالی  که این موضوع ضدتوسعه 
فعالیت های مولد و تولید است و هر روز در یک  

مثل  دالل  می کند.  ایجاد  بحران  اقتصاد  گوشه 
هزارپا از پوشک تا لواشک و از آهن تا مواد غذایی 
و کاغذ را احتکار و نرخ لبنیات و تخم مرغ و مرغ را 
دچار نوسان می کند و در شرایطی که تولیدکننده 
تأمین  نــگــران  مصرف کننده  و  متضرر  همیشه 
مایحتاج روزانه است، او ساالنه میلیاردها تومان 
درآمد بادآورده و بدون پرداخت ریالی مالیات به 
جیب می زند. حذف دالل یعنی زدن سر اژدها در 
تولید. سیاست دولت در این بخش باید به  جای 
داللــی،  و  واسطه گری  بخش های  به  پــاداش دهــی 
می دهد  نشان  تجربه  شــود.  تولید  بــه  معطوف 

برای  متعددی  مناسب  ابــزارهــای 
سرمایه ها  حرکت  از  پیشگیری 
رقیب  نامولد  فعالیت  ســوی  بــه  
تولید وجود دارد، از جمله وضع 
بر عایدی سرمایه  و اخذ مالیات 
مسکن،  و  زمــیــن  ــای  ــازارهــ ــ ب در 
این  تحقق  بــرای  و  و...  ارز  و  طال 
بازبینی و  قوانین مورد  باید  مهم 
کارشناسی مجدد قرار گیرند تا راه 
هر  از  سوداگرانه  فعالیت های  بر 

سمتی بسته شود.

تأمین مواد اولیه تولید»
مــواد  قیمت  قابل توجه  افــزایــش 
اولیه داخلی و خارجی را باید یکی 
در  تولید  ــق  رون از سدهای جــدی 
عدم نظارت  با  که  دانست  کشور 
دولتی ها، بازار مواد اولیه متشنج 
و قیمت تمام شده کاالی ایرانی را 

افزایش داده است و این اتفاق نامبارک سبب شده 
کاالی ایرانی از رقیب خارجی جا بماند. دولتی ها و 
به  ویژه کسانی که در امر نظارت، مأموریت تعریف 
 شده دارند باید این معضل را به  عنوان مانع جدی 
تولید ببینند و برای آن چاره اندیشی کنند. اگر کاالی 
ایرانی همچنان با قیمت باال وارد بازار شود، با توجه 
به رکود بازار که این موضوع خود متأثر از کاهش 
قدرت خرید مردم است، کارخانه دار ایرانی با کوهی 
از ضرر و زیان درب بنگاه تولیدی اش را تخته خواهد 
کرد. در این حوزه دوری از تصمیم های خلق الساعه، 
ثبات اقتصادی، توجه به تأمین مواد اولیه تولید، 
کاهش هزینه ها از جمله مالیات و عوارض و کمک 
به سرمایه در گــردش بنگاه ها از اهمیت بسزایی 

برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قاچاق پاشنه  آشیل تولید»
آمارها از ورود ساالنه 15 تا 25 میلیارد دالر کاالی 
اقــالم همه  ایــن  می دهند.  ــران خبر  ای به  قاچاق 
نیازهای جامعه را پوشش داده و حتی خیاط  های 
تحت تأثیر  هم  را  کف بازار  کاسب های  و  خرده پا 
بــازار پوشاک  قــرار مــی دهــد. در ســال هــای اخیر 
ایران به دلیل واردات بی رویه کامالً فلج، کارگاه ها 
تعطیل و کارگران بیکار شدند. چای خارجی جای 
و...  ایرانی  برنج  برنج خارجی جای  ایرانی،  چای 
ایرانی  تولیدکنندگان  اعتمادبه نفس  تا  گرفت  را 
و  تعزیرات  این شرایط گمرک،  در  بــرود.  از کف 
مدیران موظف در سازمان تعزیرات 
این  به  گونه ای تالش کنند که  باید 

مانع بزرگ تولید هم حل شود.
همراهی الزام آور برای رونق تولید در 
کشور نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد 
امنیت سرمایه گذاری در کشور دارد، 
باید در پیمان های منطقه ای حضور 
بــا کــشــورهــای صاحب  پیدا کـــرده و 
بــدون شک  کنیم.  همکاری  دانــش 
و  همسایگان  سطح  در  ــی  ــاب ــازاری ب
حتی کشورهای دیگر جهان می تواند 
تولیدکننده ایرانی را به تولید بیشتر 
تشویق  افـــزون تـــر  و ســرمــایــه گــذاری 
رایزن های  با تقویت  اتفاق  این  کند، 
بازرگانی در سفارتخانه ها امکان پذیر 
می شود. به  موازات آن تغییر ذائقه 
مصرف کننده داخلی به سمت کاالی 
اســت.  کمک کننده  بسیار  ــی  ــران ای
برای  واردات  دالر  15میلیارد  ساالنه 
تأمین نیاز شهروندان در بخش خوراک، پوشاک 
جــای خود  باید  که  اســت  رقــم سنگینی  دارو،  و 
کــار مهم  ایــن  ــازار داخلی بدهد.  ب از  را به خرید 
کاالی  ســود سرشار  دلیل  به  اخیر  ســال هــای  در 
اجازه  منفعت طلبان  و  افتاده  تأخیر  به  خارجی، 
هموطن  دسترنج  به  شهروندان  اشتیاق  افزایش 
عمومی شود،  فرهنگ  این  اگر  نداده اند،  را  خود 

یک مانع دیگر برداشته می شود.
در پایان باید گفت بی تردید هر مانع در راه تولید 
اگر برداشته شود کشور به سمت قطع وابستگی 
خواهد رفت، اما روشن است تا شاخص های رفاه 
در جامعه افزایش پیدا نکند، قدرت خرید مردم 
باال نرود و سبد معیشت شهروندان ارقام تازه ای را 
نخرد، این کوشش ها همچنان ناقص خواهد ماند.

قدس پنج مانع بزرگ پیش روی تولیدکنندگان را بررسی می کند  

سنگالخ های جاده تولید

 یکشنبه 15 فروردین 1400 21 شعبان 1442 4 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره 9494 
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تومان نقدینگی 
سرگردان در دستان 
یک درصد جمعیت 
مرفه، بزرگ ترین 
آفت و بالی جان 

اقتصاد است. در سال 
اول اعالم تحریم 

حداکثری، این سیل 
نقدینگی قیمت مسکن 

را سه برابر، مواد 
غذایی را چهار برابر و 
مواد خام و نهاده ها را 
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مزایده گذار: سازمان موقوفات ملک
موضوع مزایده: فروش جوانه پرواری و گوساله نر هلشتاین به شرح ذیل

سپردهمقدارنوعردیف

50/000/000 ریال50 رأس جوانه پرواری هلشتاین گاوداری سنگ بست1

گوساله نر هلشتاین گاوداری فریمان )با 2
50/000/000 ریال70 رأس میانگین وزن 150 تا 200 کیلوگرم(

تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد مزایده:
متقاضیان میتوانند از تاریخ انتش��ار این آگهی پیش��نهاد قیمت خود را به انضمام سپرده 
مزای��ده حداکثر تا س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه مورخ 1400/01/19 در پاکت سربس��ته به 
دبیرخانه س��ازمان به آدرس: مش��هد- خیابان احمدآباد، بلوار بعث��ت، بین رضا و طالقانی 

پالک 50 تلفن 38421523- 38403545 تحویل و رسید دریافت نمایند.
س��پرده مزایده: بش��رح مذکور میباش��د که میبایس��ت بصورت چک بانکی رمزدار در وجه 
حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا فیش واریزی نقدی 
به حس��اب س��ازمان موقوفات ملک به ضمیمه پیش��نهاد تحویل گردد. در صورتیکه برنده 

مزایده از امضاء قرارداد استنکاف ورزد سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
ب��ه پیش��نهادات مش��روط و مبه��م و فاقد س��پرده ترتیب اثر داده نخواهد ش��د، س��ازمان 

موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سازمان موقوفات ملک

)آگهی مزایده فروش جوانه پرواری و گوساله نر هلشتاین
سازمان موقوفات ملک(
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دانشگاه نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی امور خدمات عمومی و پشتیبانی به صورت حجمی 
را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگزار کند. تمام مراح��ل برگزاری مناقصه از 
دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طریق درگاه 
س��امانه الکترونیکی دولت)س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir انجام می ش��ود و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را برای ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1400/01/15 است.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/01/28.    
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یک شنبه تاریخ 1400/01/29.

- داش��تن گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرید خدمات 
عمومی، فضای س��بز و س��ایر فعالیت های ذکر ش��ده در شرایط تحویل و تس��لیم اسناد مناقصه 

مذکور الزامی است.
- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامی است.
- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 1.529.039.149 ریال است.

- سایر موارد در شرایط تسلیم و ارائه پیشنهاد درج شده است.
* اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 

و ارائه پاکت های الف:
نشانی: استان خراسان رضوی- شهرستان نیشابور- انتهای بلوار ادیب دوم- بلوار نظام الملک

- دانشگاه نیشابور- دفتر امور اداری
تلفن:43305260-051- همراه: 09153522739 کدپستی:9319774446

دانشگاه نیشابور

فراخوان تجدید مناقصه عمومی امور خدمات عمومی و پشتیبانی

موضوع مناقصه : حفاظت فیزیکی   
 اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در نظر دارد بخشی ازخدمات حفاظت فیزیکی خود در 
س�طح اس�تان  را به صورت حجمی به ش�رکت های دارای ش�رایط زیر واگذار نماید لذا  از شرکت هایی که 
تمایل به شرکت در مناقصه را دارند تقاضا  مي شود جهت کسب اطالعات و اخذ مدارك مربوطه به شرح ذیل 

به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir  مراجعه نمایند:
� ارائه معرفی نامه از سوی نیروی انتظامی مبنی بر دارابودن رده حفاظتی

- ارائه گواهینامه صالحیت از اداره کار ) کدخدمات عمومی ( رتبه حداقل 7
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست بومی استان باشند .

 - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 
ش�ماره  بحس�اب  مناقص�ه  در  ش�رکت  س�پرده  بعن�وان  ری�ال   2,150,000,000 مبل�غ  واری�ز   -
IR 390100004001058206373747 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اس�المی ایران به نام ش�رکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی ایران و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 3 ماهه و قابل تمدید 3 ماه دیگر  .بدیهی است 

ارائه چک های عادی و یا سایر طرق دیگر ارائه سپرده مورد قبول نمی باشد.
� م�دت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه از س�امانه ت�دارکات الکترونیک دول�ت )س�تاد( : ازتاریخ انتش�ار آگهی ،  

1400/01/15 تا مورخ 1400/01/17 به مدت 3 روز کاری می  باشد.
� مدت بارگذاری اس�ناد مناقصه:  بارگذاری پیش�نهادات  حداکثر به مدت 10 روز  تاس�اعت 13 روز یکش�نبه  

مورخ 1400/01/29 می باشد. 
� تاری�خ بازگش�ایی پاکت های مناقصه روز دوش�نبه 99/01/30 رأس س�اعت 9 صب�ح  در محل دفتر مرکزی  

اداره کل.
� حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در جلسه آزاد است .

نش�انی :  � مش�هد � کوی طالب � چهارراه س�یلو � اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراس�ان رضوی  � امور 
قراردادها – تلفن 32722019-      اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی 

آگهی مناقصه  ) نوبت سوم (
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س���ند محضری و س���ند کمپان���ی خ���ودروی  پراید141 
مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 
183س12 ایران 74  شماره موتور 2280974 و شماره 
شاس���ی S1482286241310 ب���ه مالکی���ت احمد نامی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند و کارت موتورس���یکلت آریانا مدل 1385 رنگ 
قرمز به ش���ماره موتور AR1051241 و شماره شاسی 
125A8541509 به ش���ماره انتظام���ی 49588 ایران 
764 به مالکیت حس���ین محم���دی بیدابید مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز موتور سیکلت انرژی مدل 1389 رنگ نقره ای
ش���ماره    44525  /  763 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   
تن���ه  ش���ماره  و   *NRG*91310517 موت���ور 
NIK***125E8904570 ب���ه مالکی���ت حس���ین براتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی سواری سمند LX  مدل 1384 به 
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12484089312 
و ش���ماره شاسی 17607809 و شماره انتظامی 444 
ل 59 ای���ران 36     بن���ام زه���را صال���ح آبادی مفقود 

گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116121(

آگهی تغییرات شرکت هیلدا تجارت اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 67015 و شناسه ملی 14008110065 

اتخاذ شد : 1.خانم نجمه سادات حسینی شماره  العاده مورخ 1399,11,15 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
ملی5740054524 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2.خانم فاطمه سادات حسینی شماره ملی0924841710 به سمت عضو هیئت مدیره 
3.خانم زهره چمنی راد شماره ملی 0950661023 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ب: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 1 . خانم مرجان امیری به شماره ملی0922567271 به 
عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه امیری به شماره ملی 0947098070 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116144(

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 33943 و شناسه ملی 10380491265 

1 - به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,11,28 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,26و نامه شماره 99 , ص ,2477 مورخ 
1399,11,06 دبیرخانه کار گروه صندوق های پژوهش فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 102,647,600,000 یال 
مبلغ  و  ازمحل مطالبات حال شده  ریال  که 51703300000  نام  با  به 150909 سهم 1,100,00ریالی عادی  منقسم  ریال  مبلغ 165999900000  به 
116490000000 ریال به موجب گواهی شماره 85991808 مورخ 1399,11,27 بانک ملی شعبه بلوار سجاد مشهد پرداخت گردیده است و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ 165999900000 ریال منقسم به 150909 سهم 1,100,00ریالی عادی با نام تماما 

پرداخت شده است 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116141(

آگهی تغییرات شرکت دوار پمپاژ توس مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 67264 و شناسه ملی 14008160657 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسین آهنی به شماره ملی 0932284248 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مریم غازی بداخشانی به شماره ملی 1754479855 به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای علیرضا امینی مقدم به شماره ملی 0919306640 به عنوان عضوء هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند . ب( کلیه 
اسناد و اوراق و مدارکی که به نحوی ایجاد تعهد برای شرکت می نماید با امضائ آقای حسین آهنی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116152(

آگهی تغییرات شرکت دوار پمپاژ توس مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 67264 و شناسه ملی 14008160657 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسین آهنی 
به شماره ملی  امینی مقدم  به شماره ملی 1754479855 و آقای علیرضا  بداخشانی  به شماره ملی 0932284248 خانم مریم غازی 
0919306640 به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای ابوالفضل باغبانی قلعه نو با کد ملی 3610051019 
به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود ساالری مقدم با کد ملی 0901372927 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد .
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r کتاب تازه رحماندوست با صدای خودش  یکشنبه 15فروردین 1400 21 شعبان 1442 4 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره 9494 

»درخت های تشنه« تازه ترین اثر داستانی مصطفی رحماندوست 
نویسنده  با صــدای  کتاب صوتی  همراه  به  چاپی  کتاب  قالب  در 
منتشر شده است. این کتاب سه داستان دنباله دار و خیال انگیز 
ماه دوست  با  آذر  بازگو می کند.  آذر  نام  به  با محوریت دختر کوچکی  را 
است و هر شب پیش از خواب برای ماه از بهترین کارهای روزانه اش سخن 
می گوید و ماه نیز او را به یکی از آرزوهایش می رساند. این داستان ها در 
مؤخره خود با یک الالیی کوتاه نیز همراه می شود که رحماندوست خود 

سراینده آن است. 
رحماندوست که سابقه قابل توجهی در سرایش قصه هایی با تم الالیی و با نگاهی 
انسانی و برانگیزاننده احساسات مخاطبانش دارد در این کتاب کودکان را در 
مواجهه با یک پدیده اخالقی ذهنی قرار می دهد و آن ها را به مرور و نشاندن 
این مفاهیم در ذهن به منظور ساخت ساختاری زیبا و مهربان برای زیست شان 
هدایت می کند. کتاب با تصویرگری  نازنین عباسی همراه کتاب صوتی توسط 

انتشارات کتاب نیستان به بازار نشر کودک عرضه شده است.

تازه ترین اثر »مهرداد صدقی« 

برای عالقه مندان به خواندن آثار طنز
کتاب طنز »دومــیــن نشان  رضــوانــی نــیــا: 
مـــردی« نوشته مــهــرداد صــدقــی توسط 
انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار 
نشر شد. مجموعه  داستان طنز »دومین 
نشان مــردی« نوشته مهرداد صدقی به 
 تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
و راهــی بــازار نشر شده اســت. این  کتاب 
مجموعه داستان های طنزی است که با 
شخصیت های ثابت و رویدادهای متنوع 
طــنــزآمــیــز خــلــق شـــده اســــت. همچنین 
نویسنده در نگارش تمام بخش های این اثر 
سعی کرده احساس آرامش و حس خوب 
زندگی را به مخاطبان انتقال دهد که با 
اتمام این کتاب در مخاطب همراه با لبخند، یک آرامش روحی و ذهنی ایجاد شود. 
صدقی جایی درباره این کتاب عنوان کرده هر کس این  کتاب را بخواند حتماً به هر 
کس که دوست دارد آن را هدیه می دهد چون یک  ماجرای عاشقانه و همچنین 
فضاهای شاد و نوستالژیکی را در خود جا داده است. در کتاب آخرین نشان 
مردی، وقایع و موقعیت های طنزآمیز دوره دانشجویی به رشته تحریر درآمده و 
برای افرادی که دوره دانشجویی را تجربه کرده اند، یادآور خاطرات و همچنین برای 

افرادی که ذهنیتی از فضای دانشجویی ندارند، می تواند جذاب باشد. 

کرونا؛ داغ ترین سوژه 
عکاسی در قرن اخیر

یک عکاس می گوید: کرونا موضوعی بود که در 
قرن اخیر بیش از هر سوژه ای به آن پرداخته 

شد.
حسن غفاری در گفت وگویی با ایسنا درباره 
رویدادهای حوزه عکاسی در سال ۹۹ گفت: 
در این مدت دچار کم کاری و بیکاری عمومی 
شدیم و شاهد بودیم که بسیاری از قراردادها 
تعیین شده  پیش  از  و  برنامه های ساالنه  و 
عکاسی لغو شد و به اجبار خانه نشین شدیم. 
معیشت  بـــرای  حتی  عکاس ها  از  بسیاری 
ــزار عکاسی خود شدند.  مجبور به فــروش اب
خود من در سه نوبت مجبور به فروش دوربین 
و لنزهایم شدم. دردی که بیماری کرونا، تورم 
اقتصادی و تحریم ها برای ما به وجود آورد، به 

راحتی حل نخواهد شد.
او در ادامه درباره اثرات مثبتی که سال ۹۹ روی 
عکاسی داشت، بیان کرد: عکاسان در سال ۹۹ 
با توجه به محدودیت های اجباری که بیماری 
کرونا ایجاد کرد تنوع موضوع بــرای عکاسی 
نداشتند. ولی شاهد تولید مجموعه های بسیار 
تکان دهنده از طرف بسیاری از عکاسان کشور 
بودیم که از ابتدا روی موضوع کرونا کار کردند 
و مدام سوژه هایی را از بیمارستان، قبرستان و 
سطح شهر به تصویر کشیدند. اگر قرار باشد 
روایتی برای تاریخ درباره سال کرونا و آنچه بر 
از البه الی  بیان کنیم،  انسان ها گذشت  سر 
شاخصه  مهم ترین  عکس هاست.  همین 
سال ۹۹ رسیدن به تعریف عکاسی حرفه ای 
بــود. در  به عکاسان حرفه ای  و میدان دادن 
این سال توانستیم از خودگذشتگی، توانایی و 
دانایی را در نگاه عکاسان حرفه ای نسبت به 

تأثیرات اجتماعی کرونا در جامعه ببینیم.

تازه های نشر

هنرهای تجسمی 

فاضل نظری از کانون پرورش فکری رفت  به گزارش مهر، فاضل نظری که سال 1۳9۶ با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شده بود، در 
نهایت از سمت خود برکنار شد. شنیده های مهر حاکی از آن است که جایگزین فاضل نظری، علیرضا حاجیان زاده؛ مدیرعامل پیشین کانون است. وی از 10 آذر 1۳92 به سمت مدیرعاملی این مجموعه منصوب شده 

بود و حاال جایگزینی وی با یک جوان در آخرین روزهای دولت نشان از اتفاق های عجیب و غریب در این حوزه است.

»کماندار« چگونه نوشته شد؟  
بــودم  پیرنه  کوهستان  ساکن  کــه  زمــانــی 
تــیــرانــدازی  یــا بیشتر  بــه مــدت 20 ســال 
وقتی  است  تفریحی  تیراندازی  می کردم. 
آن  به  کامالً  دهید،  انجام  را  آن  بــار  یک 
معتاد می شوید. یک روز وسط ناکجاآباد 
ــــودم. از یــک جــایــی عــبــور مــی کــردم که  ب
یک ارتش فرانسوی هم آنجا بود. کمانم 
هم  شکار  مجوز  حتی  من  بــود،  همراهم 
نــمــی دادم.  انجام  را  آن  البته  که  داشتم 
قصد داشــتــم دردســـر درســـت کنم پس 
به راه رفتن ادامه دادم و وانمود می کردم 
از  تنها هستم و کسی هم آنجا نیست. 
دور  بودند  زده  کمپ  سربازها  که  محلی 
به  که  دیدم  را  ناگهان یک ستوان  شدم. 
سمتم می آمد. گفتم من یک خارجی ام، 
کــمــان هــم یــک اسلحه  ســالح هــم دارم، 
تو  به من نزدیک شد و گفت:  او  اســت. 
بله،  دادم:  پاسخ  هستی؟  کوئیلو  پائولو 
عاشق  من  گفت:  ستوان  هستم.  خــودم 
با کمان  آثارتان هستم. شما که همیشه 
تیراندازی می کنید، چرا کتابی راجع به آن 

نمی نویسید؟!
مثل این ماجرا، روزی 6-5 پیشنهاد اینچنینی 
داشتم. این پیشنهادها من را وسوسه کرد 
داستانی بنویسم دربــاره »کمان«. اما کتاب 
را فقط برای خودم نوشتم و هیچ وقت تصور 

نمی کردم آن را چاپ کنم.

پس شما پیشتر از این ها آن را نوشتید اما   
منتشر نکردید؟ 

بله و یک نسخه از آن را در و ب سایت آمازون 
قرار دادم.

چه سالی کتاب را نوشتید و چقدر طول   
کشید؟

یــا شــایــد هم  »کــمــانــدار« در ســال 200۳ 
200۴ نوشته شد. نوشتن کتاب زیاد طول 

نکشید دقیقاً به خاطر نمی آورم چه مدت 
اما زمان کوتاهی را صرف نوشتنش کردم. 
مثالً  می نویسم  کتاب  سریع  خیلی  مــن 
نوشتم.  هفته  دو  عرض  در  را  »کیمیاگر« 
ــوری اســـت کــه فقط  ــد نــوشــتــن هــم طـ رونـ

می نشینم و می نویسم. اثر درون من است 
و فقط آن را تایپ می کنم.  

دربــاره تصویرگری کتاب هم صحبت های   
ــادی شده و با واکنش های مثبتی روبــه رو  زی

شده است؟ 
را  کتاب  تصویرگری  نیمان،  کریستوفر  بله 
انجام داد. او یکی از بهترین و مشهورترین 
تصویرگران اروپاست و فکر می کنم در همه 
دنیا شناخته شده است. در کارهایش بسیار 
دقیق است، من عاشق او و کارهایش هستم.

مشهوری    نویسنده  که  کسی  عنوان  به 
در حد حرفه ای  هم  را  تیراندازی  و  هستید 
دو  ایــن  بین  شباهتی  چه  می دهید،  انجام 

وجود دارد؟ 
دارد؛  وجود  مرحله  هشت  تیراندازی  برای 
تیر، کمان و سپس  پاها،  قــرار گرفتن  طــرز 
چند حرکت دیگر. بنابراین تیراندازی هشت 
مرحله دارد که اگر آن ها را یاد بگیرید، پس 
و  شد  خواهید  حرفه ای  تیرانداز  مدتی  از 
فقط تیر، کمان و هدف اهمیت زیادی دارد، 
اما برای نوشتن این طور نیست و این کافی 
نیست که نویسنده فقط یک هدف را روی 
تمام  ماجرا  همه  بعد  و  کند  پرتاب  کاغذ 
شود. یک نویسنده باید چیزهای بیشتری 
تمرکز  بتواند  مثالً  باشد  داشته  چنته  در 
نیستم که سر جای  نویسنده ای  کند. من 
خود بنشینم و تمرکز کنم. با یک حرکت 
نظرم  به  و  هــدف می رسم  ایــن  به  فیزیکی 
تیراندازی با کمان بهترین روش برای تمرکز 
کردن است که به من در مواقع چالش یا 

بحران کمک می کند.

اگــر بخواهید راجــع بــه »کــمــانــدار« بــرای   
مخاطبان آثارتان صحبت کنید، چه می گویید؟
بدون  زندگانی  می دهد  نشان  داســتــان  ایــن 
برقراری ارتباط میان روح و عمل تحقق نمی یابد 
و زندگی ای که با ترسِ از طردشدگی و شکست 
محدود شده باشد بــی ارزش است. درعوض 
باید ریسک کــرد، شجاعت به خــرج داد و 
سفر غیرمنتظره ای را که سرنوشت سر راهمان 

می گذارد، پذیرفت.

پائولو کوئیلو از آخرین داستانش با عنوان »کماندار« می گوید 

پذیرفتن سفرهای غیرمنتظره  سرنوشت

 مترجم:زهرا زمانیان  رمان کوتاه »کماندار« آخرین اثر پائولو کوئیلو است که در سال جاری 
میالدی منتشر شده و کریستوفر نیمان آن را تصویرسازی کرده است. این کتاب با ترجمه  های 

متفاوت از سوی چندین نشر به بازار کتاب آمده است.  
پائولو کوئیلو از پرفروش ترین نویسنده های جهان است و تاکنون بیش از ۳50 میلیون نسخه از 
آثارش به فروش رفته است. رمان »کماندار« داستان تتسویا است؛ مردی که زمانی به  خاطر 
استعداد حیرت آورش در کار با تیر و کمان مشهور بوده، اما دیگر در اجتماع حضور ندارد و 
منزوی شده است، پسربچه ای در جست وجویش است که سرانجام او را می یابد. پسربچه 
پرسش های زیادی در ذهن دارد و تتسویا با نشان  دادن مسیری که برای یادگیری تیر و کمان 

طی کرده و اصول زندگیِ معنادار به آن ها پاسخ می دهد.  
وب سایت Amazon Book Review مصاحبه ای با این نویسنده انجام داده و از او درباره 
انگیزه اش از نوشتن داستانی با موضوع تیراندازی و کمان پرسیده است.   خواندن گفته های 

کوئیلو خالی از لطف نیست به خصوص اگر قصد خواندن »کماندار« را دارید. 

      صفحه 4

برگ س���بزو س���ند کمپانی خودروی  پ���ژو پارس مدل 
96 رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 451د47 ایران 
74  ش���ماره موتور 124K1143451 و ش���ماره شاسی 
NAAN01CE5HH014159 به مالکیت مهرداد دانش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

 س���ند و کارت س���بز خودرو س���واری پراید مدل1390 
ش���ماره شاس���ی     و  موت���ور 4477864  ش���ماره  ب���ه 
S5420090084807  ب���ه ش���ماره پ���اک 576 ط65 
ای���ران 28 متعل���ق ب���ه وحی���د درجزین���ی ب���ه کدملی 
4051976114 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد .  ,ع
14

00
08

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اص���ل س���ند مالکی���ت وب���رگ س���بز خ���ودرو وان���ت 
آریس���ان م���دل 1395 ب���ه رن���گ س���فید –روغن���ی به 
ش���ماره پ���اک 733 م 17 ای���ران -42 ی���ه ش���ماره 
شاس���ی NAAB66PE1GV668486 و ش���ماره موتور   
118J5003681  ب���ه نام اینجانب علی دس���ت نش���ان  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط  می باشد  ,ع
14

00
08

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کارت ماش���ین و برگ سبز و کارت سوخت وکالت نامه 
بنام س���ید حس���ام دلب���ری خ���ودروی  پژو پ���ارس مدل 
1388 رنگ س���فید به شماره انتظامی 946 ی 42 ایران 
44 ش���ماره موت���ور 12487269359 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CAX9E813196 به مالکیت فاطمه شاهسوندی 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط می باش���د.  س

, 1
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00
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د GTXi مدل 1389 
رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره موتور 3624923 
و ش���ماره شاس���ی S1412289634248 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 514 ی 83 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت حامد 

یاربی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو پی���کان وان���ت م���دل 84 به 
رنگ س���فید روغنی وش���ماره انتظامی ایران79 _ 
599ب35 وشماره موتور11284032089 وشماره 
شاسی 12107633 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد
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قو
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ی 
گه

آ

س���ند مالکی���ت ن���وع س���واری سیس���تم پ���ژو تی���پ 
آری���ان 104-206  ن���ام مالك:زهرارج���ب زاده صفائی 
شاس���ی  ش���ماره    14189014088  : موت���ور  ش���ماره 
NAAP31EGXAJ237825 ش���ماره پ���اك :12ایران 
773ی 38 م���دل 1389 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد  ,ع
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00
09

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز و س���ند پ���ژو 405  م���دل 88رن���گ نقره 
ای  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 872 ج 38 ای���ران 74 
ش���ماره موت���ور 12488082519 و ش���ماره شاس���ی 
از  و  گردی���ده  مفق���ود    NAAM112A79K963874

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قو
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گه

آ

پروانه فعالیت به شماره 31,63333 مورخ 
1399,05,29 متعلق به ش���رکت حمل و نقل 
بی���ن المللی پی���ک راهیان خراس���ان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

س
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ی 
گه

آ
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برگ س���بز، س���ند و کلیه مدارک موتورسیکلت بلوچ 
 0197NCT100704 200 مدل 1396 به شماره موتورcc
ب���ه   NCT11B284HMA00065 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره انتظام���ی 32287 ای���ران 775 مفق���ود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بزخودرو س���واری پراید س���فیدرنگ مدل 
82 ب���ه ش���ماره انتظامی ای���ران 79 _ 386 ب66 
ب���ه ش���ماره موت���ور00512701  وش���ماره شاس���ی  
وازدرج���ه  مفقودگردی���ده    S1412282969843

اعتبار ساقط می باشد .
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آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی س���واری پراید  
مدل 96 رنگ س���فید روغنی به شماره انتظامی 957 
ط 85 ای���ران 32  ش���ماره موت���ور M135980481 و 
شماره شاسی NAS411100H1059904مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قو
مف

ی 
گه

آ

کارت پ���اک تاکس���ی پژوتی���پ ROA ب���ه رن���گ زرد 
خورش���یدی ب���ا نوار ش���طرنجی مش���کی م���دل 1386 
دوگان���ه س���وز ب���ه ش���ماره موت���ور 11686043231 به 
شماره شاسی 61353521 به شماره پاک 756ت16 
ای���ران85 بن���ام ابراهیم اس���فندکی فرزند مرادبخش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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قو
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ی 
گه

آ

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا قاچکانلوئی 
ک���د مل���ی  فرزن���د عل���ی ش ش 0922668965 
مقط���ع  در  مش���هد  از  ص���ادره   0922668965
تحصیلی کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی پزش���کی 
بیوالکترونیک صادره از واحد دانش���گاهی مشهد 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس 
:مشهد دانشگاه آزاد اسامی قاسم آباد چهارراه 
اس���تاد یوس���فی  پردی���س دانش���گاه اداره دانش 

آموختگان ارسال نمایید. 
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در

ن م
دا

فق
ی 

گه
آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116086(

آگهی تغییرات شرکت شعاع گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18792 و شناسه ملی 10380343405 

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,12,12 
1399,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 7000000000 ریال به مبلغ 12969000000 ریال منقسم 
به 1296900 سهم 10000 ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح 
گردید : ماده اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 12969000000 ریال منقسم به 1296900 سهم 10000 ریالی با نام می باشد 

که تمامًا پرداخت گردیده است .

س
, 1

40
00

33

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116078(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا در آسان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61448 و شناسه ملی 14006769059 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,12,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مهدی نعیمی پور به کد ملی 
4432694270 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد علی هیرسائی به کد ملی 0941846148 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره 3- آقای قاسم صباغ مقدم به کد ملی 0889007896 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب گردیده اند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

س
, 1

40
00

28

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1116100(

آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران انرژی گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1343 و شناسه ملی 14005314124 

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,12,02 
میلیون ریال  پنجاه  و  میلیارد و دویست  بیست و چهار  مبلغ  از  : سرمایه شرکت  اتخاذ شد  1399,10,30 تصمیمات ذیل 
ریال به مبلغ 90000000000 ریال منقسم به 90000000 سهم 1000 ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافته است و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : ماده اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 90000000000 ریال منقسم به 

90000000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است . 

س
, 1

40
00

34

آگهی تغییرات شرکت کیمیا در آسان توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61448 

و شناسه ملی 14006769059 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1399,07,05 مورخ  سالیانه  عادی 
-ترازنامه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 1398 اسفند   29 به  منتهی  مالی  سال 
. - روزنامه  مورد تصویب قرار گرفت 
االنتشار  کثیر  روزنامه  بعنوان  قدس 
برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116131(

س
,  1

40
00

36

ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی  وان���ت پیکان 
م���دل 1385 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
386ج94 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 11285023100 
و ش���ماره شاس���ی 12188329 به مالکیت سید جواد 
س���یدی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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قو
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آ

قرارداد اجاره عرصه به شماره 97,13314
موجر: شرکت عمران شهر جدید گلبهار

مس���تاجر: آقای امید ابراهیمی س���نو فرزند احمد 
کد مل���ی: 0921975341 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 405 مدل 1393 رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره موتور 12C05624308 و 
ش���ماره شاسی NAAM01CAVET091936 به شماره 
انتظام���ی 526 ق 41 ای���ران 95 ب���ه مالکی���ت س���عید 

دهواری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 405 م���دل 1382 رن���گ 
مش���کی متالیک به ش���ماره انتظامی 491 د 76 ایران 
36  ش���ماره موتور 22568233186 و شماره شاسی 
0082035176 به مالکیت رضا کریمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

شهرداری کاشمر در نظر دارد بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG شماره یک و 
دو خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله 
از ش�رکتهای مجاز و مورد تأیید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران دعوت به 

همکاری می شود.
شرایط مزایده:

1- تاری�خ دریاف�ت اس�ناد: از 1400/1/22 لغایت پایان وق�ت اداری 1400/2/1 
می باش�د.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی تمامی مراحل برعهده برنده مزایده است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 1400/2/5

6- محل دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب اطالعات بیش�تر، امور حقوقی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

7- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
روابط عمومی شهرداری کاشمر

آگهی مزایده -نوبت اول
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»گاندو۲«  معطل انتخابات
زهره کهندل: استقبال از سریال 
در  »گــانــدو«  معمایی جاسوسی 
فصل اول نشان داد که اگر مدیران 
تلویزیون شجاعت به خرج دهند 
می توانند مردم را پای آنتن داخلی 
این  بنشانند. در فصل نخست 
اقـــدام هـــای ضدامنیتی  ــال،  ســری
ــان، خــبــرنــگــار  ــیـ ــایـ جــیــســون رضـ
آمریکایی،  ایــرانــی-  دوتابعیتی 

بازداشت او در اوج مذاکرات هسته ای و مبادله اش در زمان اجرای برجام 
به تصویر کشیده شد. استقبال مردم از این مجموعه تلویزیونی، سازندگان 
آن را به ساخت فصل دوم سریال واداشت و اگرچه تولید فصل دوم در 
سکوت بود، اما پخش آن از تلویزیون جنجال آفرین شد. سازندگان »گاندو« 
در ادامه مسیر فصل اول سریال، این بار پرونده چند جاسوس دیگر را به 
تصویر کشیدند و نقش آن ها را در برجام روایت کردند. این موضوع صدای 
عده ای از مسئوالن دولتی را درآورد به طوری که در جدیدترین واکنش ها، 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان در کالب هاوس اعالم کرد 
این سریال دروغ است. این اتهام موجب شد تا مجتبی امینی، تهیه کننده 
سریال نیز در توییتی اعالم کند: »سریال گاندو »دروغ« نبوده و نیست. 
گاندو صدای در گلومانده مردم است. نمایش خیانت و فریبکاری آمریکا و 
انگلیس است. دروغ، تضمین امضای جان کری بود. دروغ، وعده های آمریکا 

و انگلیس برای برداشته شدن همه تحریم ها بود. 
دروغ، وعده های رونق اقتصادی است که نتیجه آن کوچک شدن سفره 
مردم بوده است. گاندو براساس اسناد واقعی ساخته شده، اسناد و مدارکی 
که پشتوانه پژوهشی نگارش فیلم نامه بوده را در فیلم مستندی در اختیار 
مردم قرار خواهیم داد«. آنچه موجب شده تا موضوع این سریال و حمایت 
از آن در شبکه های اجتماعی پررنگ شود، پایان ناگهانی و غیرمنتظره فصل 
دوم مجموعه تلویزیونی»گاندو« است که شبهه فشارهای بیرونی را برای 
نیمه تمام گذاشتن این سریال تقویت می کند. درست زمانی که سریال به 
اوج خود نزدیک می شد، مهدی آذرپندار، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 
سه به خبرگزاری فارس اعالم کرد سریال در همین جا موقتاً به پایان می رسد 
و ادامه سریال پس از انتخابات روی آنتن خواهد رفت و امیدواریم که مورد 

پسند مردم قرار گیرد. 
سریال گاندو قرار بود بخش هایی از ماجرای نفوذ به برخی دستگاه های 
دولتی و قصه توقیف تاریخی کشتی انگلیسی در خلیج فارس را روایت 
کند، اما شنیده ها حاکی از این است که فشار مسئوالن دولتی برای 
سانسور این سریال افشاکننده تا آنجا پیش رفت که قصه »گاندو2« 
ناتمام بماند و پرونده کار برای »گاندو ۳« باز شود. اما آنچه هنوز برای 
مخاطبان تلویزیون و عالقه مندان به این سریال مبهم است اینکه آیا 
تیغ سانسور روی گردن این سریال قرار داشته است؟ چرا قسمت آخر 
سریال پس از پخش پیام های بازرگانی با تأخیری در حدود نیم ساعت، 
پخش شد؟ آیا سازندگان سریال و شبکه سه برای چه بخش هایی از این 
سریال تحت فشار قرار گرفته اند؟ چرا ادامه ساخت سریال گاندو به پس 
از انتخابات موکول شده، آیا این تصمیم تحت تأثیر فشارهای وارده بر 
صدا و سیما بوده است؟ آستانه تحمل مسئوالن ما به اندازه همتایان 
ساخته  پوشالی«  »خانه  آنجا  در  وقتی  چــرا  نیست؟  آمریکایی شان 
می شود مورد تحسین واقع می شود، اما وقتی در اینجا »گاندو« ساخته 

می شود به آن هجمه وارد می کنند؟

گفت وگوی زنده وزیران  خارجه و ارتباطات با 8هزار نفر از مردم در کالب هاوس  

صدایی پُر طنین

خـــبر

»حسین ملکی« فیلمبردار باسابقه سینمای ایران درگذشت  »حسین ملکی« فیلمبردار باسابقه سینما و تلویزیون در سن 80سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. به گزارش فارس، مرحوم حسین ملکی 
که متولد 1320 تهران بود، دیروز -14 فروردین ماه- در 80 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. زنده یاد ملکی که عالوه بر فیلم برداری، بازیگری را هم تجربه کرده بود، مدیریت فیلم برداری آثاری نظیر بازی بزرگان، 
نیاز، بندر مه آلود، مونس، شیفته، ساالدفصل، تله، محاکمه و ... را در کارنامه خود داشت. وی همچنین در کارنامه خود بازیگری در سریال هایی نظیر بچه مهندس، قسم، رهایم مکن، از یادها رفته و ... را هم داشت.

 مرتضی رزمی  در زمانی که فکر می شد جهان 
تکنولوژی تحت سلطه مایکروسافت، گوگل و 
فیس بوک قرار گرفته است، یک اپلیکیشن 
کوچک با تعداد کمی سازنده توانست دنیا را 
به خودش خیره کند تا نشان دهد که هنوز هم 
می شود با تیم های کوچک، کارهای بزرگ کرد. 
پس از موفقیت و رشد شبکه اجتماعی جدید 
کالب هاوس در ایران، چند شب پیش هم در 
گفت وگوی صوتی 8هزارنفره ، وزیر ارتباطات و 
وزیرخارجه مستقیم با مردم صحبت کردند 
و همین موجب شد به داستان شکل گیری و 

رشد این شبکه بپردازیم.

باز هم ایالن ماسک»
مخصوص  ــاوس  ــالب هـ کـ اجــتــمــاعــی  شبکه 
گفت وگوهای صوتی است. هر کاربر می تواند 
کند  درســت  گفت وگو  اتــاق هــایــی مخصوص 
اتــاق، در  و سپس دیگران با عضویت در آن 
یک زمان مشخص در مورد بحث مدنظر به 
گفت وگو بپردازند و مدیریت گفت وگو هم با 
مدیر اتاق خواهد بــود.  این شبکه اجتماعی 
در ماه می 2020 توسط دو برنامه نویس به نام 
پانول دیویسن و روهان سث آغاز به کار کرد. 
در این یک سال فقط برای کاربران اپل قابل 
استفاده بوده و به تازگی چند توسعه دهنده 
منتشر  را  غیررسمی  نسخه های  انـــدرویـــد 
کالب هاوس  رسمی  نسخه  هنوز  امــا  کردند، 
برای اندروید رونمایی نشده است. ارزش این 
برنامه در یک ماه به 100میلیون دالر و در کمتر 
از 10 ماه به یک میلیارد دالر رسید که رکورد 
فوق العاده ای است. جالب اینجاست که این 
برنامه با سرمایه اولیه 12 میلیون دالر شروع 
به کار کرد. در سال 2020 این برنامه نزدیک 
به یک میلیون دانلود از اپ استور داشت. در 
به  برنامه  ایــن  بــود که  و فوریه امسال  ژانویه 
دلیل حمایت ایالن ماسک مورد توجه شدید 
افــزون  قـــرار گــرفــت و در ســه مــاه اول 2020 
و  گذاشت  پشت سر  را  دانــلــود  بر 2میلیون 

مجموعاً 1۳ میلیون کاربر iOS از آن استفاده 
کرد  اعــالم  توییتی  در  ایالن ماسک  کــرده  انــد. 
را  گــفــت وگــویــی  کـــالب هـــاوس  در  دارد  قصد 
داشته باشد و از دنبال کنندگانش دعوت کرد  
به این اتاق برای گفت وگوی صوتی بپیوندند. 
پس از آن در همان توییتر دعوت کانیه وست، 
خواننده مشهور آمریکایی، برای گفت وگو در 
از  از آن هــم  را پذیرفت و پــس  کــالب هــاوس 
والدیمیر پوتین دعــوت کرد در همین شبکه 

گفت وگویی داشته باشد. 
همین مسائل مــوجــب شــد کــالب هــاوس بر 
سر زبان ها بیفتد و میزان دانلود آن رشد کند. 
ایالن ماسک در چند ماه گذشته روی دو موضوع 
مهم دیگر در سطح جهانی نیز تأثیرگذار بود. 
نخست رشد قیمت بیت کوین پس از آن که در 
بیوتوییترش نوشت در حال سرمایه گذاری بر آن 
است و دیگری پیام رسان سیگنال که موجب 
شد میزان دانلود و استفاده از این اپلیکیشن 

افزایش یابد. 

کارت دعوت و مزیت ها»
کــالب هــاوس شیوه  در  مـــوارد مهم  از  یکی 
غیرمرسوم استفاده از آن است. در شبکه های 
شماره  می کنید،  دانلود  را  برنامه  اجتماعی 
می سازید.  کــاربــری  حساب  و  کـــرده  وارد  را 
در این برنامه ابتدا باید توسط حاضرین در 
ارسال  بــرای شما  دعوت نامه ای  کالب هاوس 
شود تا بتوانید عضو پلتفرم شوید. بعضی ها 
این شیوه را روشی برای جلب توجه و خاص 
امـــا گــروهــی دیگر  ــد،  نــشــان دادن آن کــردن
و سرورهای  برنامه نویسی  معتقدند ضعف 
ضعیف موجب شده تیم سازنده به دنبال 
رشد آرام باشند و همین موضوع سبب شده 
در سطح جهان و ایران بازار سیاه دعوت نامه 
کالب هاوس داغ شود. در سایت ebay مبلغ 
این دعوت نامه تا 400دالر هم رفته و در سایت 

دیوار تا 600هزارتومان. 
کالب هاوس  چــرا  که  می آید  پیش  پرسشی 
ــژگــیِ گــفــت وگــوی صــوتــی تا  تنها بــا یــک وی

ایــن حــد مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت، آن 
تا  پیام رسان ها  و  شبکه ها  سایر  وقتی  هــم 
از  ایــن حد امکانات متنوع دارنـــد! بسیاری 
متخصصان پیش بینی می کنند تب استفاده 
از کالب هاوس فروکش خواهد کرد، اما بعضی 
معتقدند به دلیل کیفیت تماس صوتی بسیار 
باال در نقاط مختلف جهان و همچنین ضبط 
کــرده  رشــد  برنامه  ایــن  گفت وگوها،  نشدن 
هم  گفت وگوها  نشدن  البته ضبط  اســت. 
برای کسانی که می خواهند بعداً گفت وگو را 
بشنوند، مسئله ساز است و هم برای دولت ها 
و نهادهای امنیتی، زیرا به سادگی می شود 
در یک اتاق گفت وگو نقشه های خرابکارانه 
کشید بدون آنکه ردی باقی بماند. عالوه بر 
آن عدم نیاز به ساخت گروه یا داشتن پی وی 
ساده ترین  به  گفت وگو  ایجاد  موجب شده 
شکل ممکن شود، بدون آن که افــراد نگران 

حضور مزاحمان در چت شخصی باشند. 
تاکنون رقبای دیگری هم وارد میدان رقابت 

مهم ترین  و  شــده انــد  گفت وگوی صوتی  در 
آن تلگرام است که مدتی پیش گفت وگوی 
صوتی را در گروه ها ایجاد کرده بود و پس از 
موفقیت کالب هاوس در کانال ها نیز امکان آن 
ایجاد شد. عالوه بر تلگرام، توییتر هم به تازگی 
ویژگی Spaces را در همین حوزه ایجاد کرده 
است. براساس خبرها فیس بوک، لینکدین، 
اسپاتیفای و تیک تاک نیز به دنبال آن هستند 
تا ویژگی مشابهی را راه اندازی کنند. با توجه به 
اینکه جامعه مخاطبان و مردمی در تلگرام و 
توییتر شکل گرفته، احتمال موفقیت این دو 

پلتفرم در ادامه رقابت بسیار باالست. 

 سخنگویی سخنگویان کشور »
در کالب هاوس

از ابعاد فنی ماجرا که بگذریم، شاید مهم ترین 
مسئله ای که کالب هاوس ایجاد کرده باشد، 
نــوع ارتــبــاط افـــراد مطرح و مسئول با مردم 
است. ایالن ماسک همراه با والدیمیر پوتین 
به گفت وگو پرداخت، چند روز بعد هم بیل 
گفت وگوهای  در  زاکــربــرگ  مـــارک  و  گیتس 
سلبریتی های  داشــتــنــد.  شــرکــت  مختلفی 
معروفی مثل کوین هارت نیز در گفت وگوها 
حضور پیدا کرده اند. در ایران نیز گفت وگویی 
8هزارنفره به همراه دو وزیر خارجه و ارتباطات 
و سخنگوی وزارت خارجه تشکیل شد. در 
به  مستقیماً  آذری جــهــرمــی  گفت وگو  ــن  ای
پرسش های مردم در مورد فیلترینگ توییتر 
پــاســخ داده و دکــتــر ظــریــف هــم مستقیماً 
ــرارداد ایــران و چین و حواشی اطراف  بابت ق
آن به صــورت زنــده و مستقیم توضیح داد. 
این اتفاق موجب شد مجدداً به یاد بیاوریم 
که شبکه های اجتماعی و فناوری ها فراتر از 
اختراعی ســاده هستند. این نــوآوری هــا نوع 
ارتباط مردم و توقعاتشان را عوض کرده اند و 
همین موضوع سبب می شود مسئوالن به 
فکر رابطه دوسویه باشند به جای رابطه باال 

به پایین.

آگهی مزایده در خصوص مال غیر منقول نوبت اول
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 980217 اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی باخرز موضوع پرونده 
نیابتی کالسه 9409982253400492 واصله از شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب گرمسار 
مبنی بر مزایده ملک متعلق به آقای رحیم مقنی فرزند غالمحیدر به شماره 668 فرعی از100 اصلی بخش 14 مشهد 
که در شهرستان باخرز، روستای کردیان واقع شده که دستور ضبط آن توسط دادسرای فوق صادر گردیده ملک فوق 
دارای کاربری مس��کونی که به مساحت 280 متر مربع می باشد که توسط کارشناس منتخب 418000000 ریال 
ارزیابی گردیده و مقرر گردیده ساعت 10 الی 10:30 صبح 1400.01.18 در دفتر اجرای احکام کیفری دادگاه باخرز 
به فروش برسد متقاضیان خرید جهت بازدید از ملک توقیفی می توانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت پایه و کارشناسی شروع و ملک  متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار باید ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده در صندوق دادگستری تودیع نموده و الباقی 
آن را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. تخلیه و 

تحویل این ملک ربطی به اجرا ندارد مشخصات ملک با توجه به نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد
ملک مذکور واقع در روستای کردیان از توابع باخرز می باشد 1.عرصع 280 متر مربع که هر متر مربع آن 600000 
ریال جمعا به مبلغ 168000000 ریال بر آورد گردیده است 2.اعیان)1( مسکونی 100 متر مربع هر متر 2000000 
ریال اعیان 3.انباری 20 متر مربع هر متر مربع 1000000 ریال جمعا به مبلغ 20000000 ریال امتیازات آب – برق 

– گاز 30000000 که جمعا 418000000 ریال بر آورد گردیده. آ-1400066

)آگهی فقدان سندمالکیت(
نظربه اینکه آقای رمضانعلی مخلصی فریمانی برابر  وکالتنامه شماره90591-1398.04.30دفتر15 فریمان ازطرف 
مالک باستناددوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند  مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سندمالکیت ششدانگ پالک18716  فرعی از276اصلی بخش13مشهدکه 
متعلق به آقای روح اهلل مخلصی فریمانی می باشد بعلت بی احتیاطی مفقودشده است بابررسی دفترامالک معلوم 
شدکه سند ذیل دفتر139820306022001423ثبت وسند به شماره چاپی317388سری د سال98صادروتسلیم 
ش��ده است که برابرس��ند90590-1390.04.30دفتر15 فریمان به وی منتقل شده اس��ت.دفترامالک بیش ازاین 
حکایتی ندارد.لذاباس��تنادتبصره ذیل ماده120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هر کس 
نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجودسندمالکیت نزدخودمیباشدبایستی ظرف 10روزازتاریخ 
انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خودرا  به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرریاوصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی 

نسبت به صدورسند  مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-1400065
 محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان     

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های 

زیر: بخش 2 بجنورد 125 اصلی موسوم به قریه عزیز
ششدانگ پالک 5338 فرعی یک باب ساختمان

مالکیت: خانم شبنم نیستانی فرزند علی به شماره شناسنامه 26075 کد ملی 0680253793
در روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد)1400/02/11( ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 2795 آ-1400063
تاریخ انتشار : یک شنبه1400/01/15

احمد اصغری شیروان  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای 139960308004000104-1399/12/16  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابوالفضل روش��ندل   فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 0 به ش��ماره ملی0 صادره نهبندان به ش��ماره ملی 
5630006738 در پرونده کالس��ه 1399114408004000016 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین محصور 
مش��تمل بر تاسیس��ات مرغداری  به مساحت 25228 متر مربع  قس��متی از پالک 58 � اصلی مزرعه حسین آباد 
بخش 5 نهبندان  بصورت انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی )حجی روشندل  ( به آدرس مزرعه حسین آباد بخش 

5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1400062
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/31 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/15  

سید مهدی پروین محبی  - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای 139960308004000105-1399/12/16  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمود رضائی فرزند حس��ین  به شماره شناس��نامه یک  صادره نهبندان  به شماره ملی 5639782651  در 

پرونده کالس��ه 1399114408004000013  نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر تاسیسات 
مرغداری  به مساحت 16116  متر مربع قسمتی از  پالک 368 فرعی از 3 � اصلی مزرعه نقشر می  بخش 5 نهبندان  
بصورت انتقالی مع الواسطه   از مالکین رسمی )محمد حسن  قاسمی و حاجی قاسمی    ( به آدرس مزرعه نقشرمی 

بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  آ-1400060
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/31

سید مهدی پروین محبی 
رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای 1399603080040001111-1399/12/18  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آق��ای محم��د گرزن    فرزند علی محمد به ش��ماره شناس��نامه 0 ص��ادره بخش مرکزی هیرمند به ش��ماره ملی 
3660072311 در پرونده کالسه 1399114408004000014  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بایر  به مساحت 
1933  متر مربع  پالک 146 فرعی از 3 � اصلی مزرعه نقشر می  بخش 5 نهبندان  بصورت انتقالی )قولنامه عادی 
(  از مالک رسمی )شهاب الدین شهابی شهابی   ( به آدرس مزرعه نقشرمی بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1400059
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/31

سید مهدی پروین محبی  - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139960308005000137 مورخ  1399/12/13 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیم بلوک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم عرب فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه 1 صادره از قاینات در یک 
قطعه زمین دیمه زار به مساحت 32468/91 مترمربع از پالک 12 اصلی واقع در مزرعه و قنات گریمنج بخش 12 
نیم بلوک خریداری از مالک رسمی آقای خداداد غالمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1400058
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1400/01/30                           تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/15  

 حمید رضا توسلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه  آقای محمد جواد   بوژمهرانی  دارای شناس��نامه  5740008905  به ش��رح دادخواس��ت به کالسه   
7/5/1400  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  معصومه جیج [
بادی  به شناسنامه   1063363993 در تاریخ  99/12/9   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. محمد جواد   بوژمهرانی  فرزند غالمحسین  کد ملی  5740008905 ت.ت  1370/6/11   نسبت فرزند  مرحوم  
2.  محمد ابراهیم   بوژمهرانی   فرزند غالمحسین   کد ملی  1064054994   ت.ت  1366/9/1 نسبت فرزند مرحوم 

3. زینب  بوژمهرانی  فرزند غالمحسین   کد ملی  5749942724   ت.ت  1364/6/30 نسبت فرزند مرحوم     
4. آمنه  بوژمهرانی   فرزند غالمحسین   کد ملی  5740037182 ت.ت  1372/3/11  نسبت فرزند مرحوم

5 .  صدیقه   بوژمهرانی  فرزند غالمحسین  کد ملی  5749037266 ت.ت 1359/10/2  نسبت فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-1400056
   سید حسن سامغانی شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه آقای علی اصغر  بوژمهرانی  دارای شناس��نامه 5749733971    به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه    
7/13/1400   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد  بوژمهرانی   
به شناسنامه  5749028763  در تاریخ  99/12/16    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1. علی اصغر  بوژمهرانی  فرزند محمد    کد ملی  5749733971  ت.ت  1350/1/15  نسبت فرزند مرحوم  

2. سکینه  بوژمهرانی   فرزند محمد    کد ملی  5749904490 ت. ت 1365/6/8   نسبت فرزند مرحوم
3.علی اکبر بوژمهرانی  فرزند محمد   کد ملی  5749034054ت.ت  1355/11/1 نسبت فرزند مرحوم     

4. مهدی  بوژمهرانی   فرزند محمد   کد ملی  5749036693 ت.ت 57/11/5  نسبت فرزند مرحوم
5 . مرضیه  بوژمهرانی  فرزند محمد  کد ملی 5749034046ت.ت  53/1/10  نسبت فرزند مرحوم

6. راضیه بوژمهرانی فرزند محمد  کد ملی 5749794008  ت.ت  1360/3/15 نسبت فرزند مرحوم 
7. حسین   بوژمهرانی فرزند محمد کد ملی 1050220943 ت.ت  1349/5/20   نسبت فرزند مرحوم 

8.حسن  بوژمهرانی فرزند محمد  کد ملی 5749852393 ت.ت 1352/8/23   نسبت فرزند  مرحوم 
9 . زهرا بوژمهرانی فرزند محمد   کد ملی 5749031659 ت.ت 1347/12/1  فرزند مرحوم 

10 .فاطمه  بوژمهرانی فرزند محمد  کد ملی 5749028739ت.ت 1325/12/15  همسر مرحوم      
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ-1400057                                                                                                         

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رابر رای شماره 1790- 1399/12/12 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملوک حنیفی 
فرزند علی احمد بش��ماره شناسنامه 8831 صادره از همدان  دراعیانی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مس��احت 218/82 متر مربع بالک 11637 فرعی از 139 اصلی مقروز و مجری ش��ده از پالک 3858 فرعی از 139 
اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای رضا یونس پور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 5( آ-1400054
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/1/15 
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/1/30

رئیس ثبت اسناد و امالک بهار - هادی یونسی عطوف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 1809 – 1399/12/16 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس اصالنی 
فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 84  صادره ازبهاردرششدانگ یک واحد سرد خانه  به مساحت 2438/06 مترمربع 
قسمتی ازپالک 139 اصلی واقع دربخش چهارحوزه ثبت ملک بهارخریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله اصالنی 
محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف569 ( آ-1400055
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/1/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/1/30

رئیس ثبت اسناد وامالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک 

واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاینات

1122 فرعی مجزا شده   از   118 فرعی حسین شکفته ششدانگ یک باب  منزل در روز   1400/02/01
انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر 
نباش��ند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد ش��د. و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود 
به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تقدی��م و گواه��ی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تس��لیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.   تاریخ انتش��ار:   

1400/01/15 آ-1400053
علی  صفایی فر - رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

حصروراثت 
خانم طوبي زوار حسن آبادي اقدام به طرح دعوي گواهي حصروراثت بطرفیت ورثه مرحوم قربانعلي مرادیان تورانه 
ئ��ي نموده وچنین اعالم میدارد که آن مرحوم در مورخه 99.10.13دراقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین 

الفوتش عبارتنداز1.جوادمرادیان تورانه ئي متولد64.6.20ب ش ملي 0749915951
2.محسن مرادیان تورانه ئي متولد71.10.1ب ش ملي 0740167855

3.حسن مرادیان تورانه ئي متولد74.7.10ب ش ملي 0740305957
4.فاطمه مرادیان تورانه ئي متولد 82.12.29 ب ش ملي 0740557816

5.سکینة مرادیان تورانه ئي متولد 69.5.19ب ش ملي 0740085281
6.طوبي زوار حسن آبادی متولد 39.1.1ب ش ملي 0748913221همسر متوفی هستند وبجز اینها وارثی ندارد لذا 
مراتب فوق طی یک مرحله در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  درج آگهی شده تا هرکسی نسبت به آن مرحوم 
ادعایی داشتند ویا وصیت نامه ئی دارد ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی به شوراي حل اختالف باخرز مراجعه 

وگرنه گواهي حصروراثت برابر مقررات قانوني وقضایي وامورحسبي صادر خواهد شد. آ-1400051
دبیرحوزه دو شوراي حل اختالف باخرز - خداداي

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 804358 سال 98.4210 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت 
متقاضی حسین شاهعلی به کد ملی 1286518091 صادره از اصفهان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 189.38 مترمربع به دارای پالک 459 فرعی از پالک 44 اصلی بخش 3 واقع درقریه بلده 

سفلی خریداری شده از مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 19910676  آ-1400048
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400.01.15  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.01.29 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8042436 سال 99.1067 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت 
متقاضی س��یدحمیدرضا خوش نویس به کد ملی 2219023011 صادره از تنکابن فرزند سیدکاظم ششدانگ یک 
قطعه زمین مشجر به مساحت 4685.93 مترمربع به استثناء 48.76 مترمربع بستر نهر داخلی دارای پالک 1655 
مفروزی از پالک 632 فرعی از پالک 13 اصلی بخش 3 واقع در قریه پسکالیه بزرگ خریداری شده از مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 19910674    آ-1400049
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400.01.15  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.01.29 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8042983 سال 98.4238 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت 
متقاضی عیسی اشکوریان ثانی به کد ملی 2691310711 صادره از رودسر فرزند رجبعلی ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 3865 مترمربع دارای پالک 1532 فرعی از پالک 57 اصلی بخش 3 واقع 

در قریه نعمت آباد خریداری شده از مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 19910673   آ-1400050
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400.01.15  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.01.29 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابر رأی ش��ماره 139960306003001353 مورخ 1399/11/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه اله یاری فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 28568 صادره 
از تربت حیدریه در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 96/30 مترمربع قسمتی از پالک 116 فرعی از 5 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در مجد 20 پالک 20 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشاد آغا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 208  آ9912912
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی



w w w . q u d s o n l i n e . i rجامعهجامعه روزنامـه صبـح ایـران 6
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r قوانین قهر کردن را رعایت کنید یکشنبه 15 فروردین 1400 21 شعبان 1442 4 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره 9494  

در زندگی مشترک، زن و مرد گاه در موقعیت هایی قرار می گیرند که شرایط 
مطابق میلشان نیست و همین موضوع موجب قهر و دعوا بین آن ها می شود 
اگر به درستی مدیریت نشود امکان دارد به یک بحران تبدیل شود.  که 
قهرهای تکراری به شدت خسته کننده است و می تواند به پایان یک رابطه 
منجر شود. قهر کردن دقیقاً نشان دهنده ضعف شدید در مقابل حل مسئله 
است که معموالً این ضعف از خانواده فرد به او منتقل شده است، یعنی 
وقتی بررسی می کنید می بینید مادر و پدر فرد هم به شدت با یکدیگر مشکل 
داشتند و مدام قهر می کردند یا بهتر است بگوییم فرد هیچ گاه الگوی درستی 
برای حل مسائل روابط خود نداشته است پس، از الگوی پدر و مادر خود 

استفاده می کند.
قهر کردن یک تهدید جدی روابط است، شاید چندین بار این کار را تکرار 
کردید و نتیجه دلخواهتان را هم گرفته اید اما بدانید همان طور که یک کِش، 
ظرفیتی برای کشیده شدن دارد، رابطه شما هم  ممکن است تا این حد برای 
تهدید شدن، ظرفیت نداشته باشد و وقتی شما طبق عادت قهر کردید و 
منتظر توجه دوباره طرف مقابل هستید، این بار او دیگر پا جلو نگذارد و شما 

به شدت آشفته شوید.
نابلدی  در  اســت.  موذيانه  و عصبانيت  نوعی خشم  كــردن  قهر  واقــع  در 
زوج هــا درخصوص رفتار قهر کردن همین بس که بسیاری از زنان و مردان 
وقتی عصبانی یا خشمگین می شوند، با صدای بلند فریاد می کشند، ناسزا 
می گویند و حرف های نامناسب می زنند، دیگری را قضاوت و تحقیر می کنند و 
بی لیاقت جلوه می دهند؛ در نهایت نیز طرف مقابل را ترک می کنند و او را با 

حجمی از احساس بی لیاقتی تنها می گذارند.
قهر کردن یک نوع رفتار دفاعی است که معموالً برای جلب توجه، اثبات حق 
به جانب بودن و نوعی آزار دادن طرف مقابل از آن استفاده می شود. اما در 
صورت قهر کردن باید بپذیرید به عنوان یک فرد عاقل ظاهر نشده  و بالغانه 

عمل نکرده اید.
افرادی که زیاد قهر می کنند عموماً انتقادناپذیر هستند، اعتماد به نفس کمی 
دارند و به دلیل احساس ترس و خودکم بینی، برای دفاع از خود به قهرکردن 
پناه می برند. این افــراد برای اجتناب از اضطراب و فرار از مسئله، واکنش  
کناره گیری را انتخاب می کنند. همچنین افــرادی که در کودکی والدینشان 
برای تنبیه کردنشان از ابزار قهر استفاده می کنند در بزرگسالی در مواجهه با 

مشکالت این واکنش را به کار می برند. 
برای اینکه فرایند آشتی پس از قهر تسریع شود، الزم است اشتباه های طرف 
مقابل را ببخشید، مسائل گذشته را زنده نکنید و مهارت بخشیدن دیگران را 
فرابگیرید. همچنین در صورتی که افراد مهارت گفت وگو و حل مسئله را یاد 

بگیرند کمتر به ابزار قهر پناه می برند.
اما چنانچه در روابط نزدیک خود دچار قهر می شوید قوانین زیر را رعایت کنید: 

 در هرصورت سالم و خداحافظی داشته باشید.س
 شام و ناهار نپختن و نخوردن ندارید. همه اعضا مثل حالت عادی باید س

برای غذا حاضر باشند.
 به خانواده های هم توهین نکنید.س
 مسائل و مشکالت کهنه را مطرح نکرده و در هر قهر فقط درباره همان س

موضوع گفت وگو کنید.
 هر کس برای آشتی پیش قدم شود طرف مقابل باید برای او کادو بخرد.س
 جای خواب خود را عوض نکنید.س
 حق ندارید اشتباه طرف مقابل را تعمیم دهید. مثالً عبارت »تو همیشه...« س

ممنوع است. 
 زمان مناسبی را برای گفت وگو در مورد موضوعی که موجب قهر شده س

اختصاص دهید و هر فرد دیدگاه و نظر خود را بیان کند و دیگری بشنود تا 
موضوع از نگاه هر دو طرف تشریح شود.

 توهین، تحقیر، تهدید، سرزنش و حرف های تلخ ممنوع.س
از آن ها س  غرور و لجبازی ویرانگران خاموش رابطه اند. پس هرجای دیگر 

استفاده می کنید، در روابط زناشویی آن ها را دور بریزید تا رابطه همیشه زنده 
و شاد بماند.

بهترین زمان برای حل تنش و تعارض و قهر پیش آمده، همان 15 دقیقه پس 
از آن است، چرا که هر چه فاصله بیفتد و طوالنی تر شود حل و فصل آن 
سخت تر و پیچیده تر و شکاف و زخم آن جبران ناپذیرتر می شود. قهر طوالنی 
ابعاد مختلف رابطه زناشویی را تحت تأثیر قرار داده و آن را شکننده می کند. 
پس اگر تمامی راه حل ها را انجام دادید و موفق نشدید بهتر است از خدمات 

مشاوره و زوج درمانی استفاده کنید.

فراسو

هالل احمر برای واردات دارو مشکل خاصی ندارد دبیرکل جمعیت هالل احمر اظهار کرد: در حال حاضر در تأمین داروهایی که تهیه آن ها بر عهده هالل احمر است، کمبودی وجود ندارد و بدون مشکل 
خاصی تهیه می شوند. محمد حسین قوسیان مقدم در گفت وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: اما به طور کلی تحریم ها اذیت کننده بوده و اثرات خود را بر کشور به ویژه در زمینه واردات دارو گذاشته است. اما 

خوشبختانه هالل احمر به دلیل ارتباطات بین المللی خود، با مشکالت کمتری در این زمینه روبه رو است.

 اعظم طیرانی  از سال 1325 که نخستین 
قانون کار در کشور، تصویب و در آن ایجاد 
پیش بینی  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل های 
شد نزدیک به 70 سال می گذرد. در قوانین 
اتاق های  قانون  تجارت،  قانون  چون  دیگر 
بازرگانی، قانون کار، قانون نظام صنفی، قانون 
انجمن های  و  جمعیت ها  احزاب،  فعالیت 
سیاسی و صنفی بارها برای ایجاد اتحادیه ها 
و تشکل های صنفی و صنعتی جواز قانونی 
صادر شده است؛ اما همچنان شمار اندکی از 
تشکل های موجود از قدرت و توان کارشناسی 
و مالی و حقوقی الزم برای نقش آفرینی جدی 
در تحوالت اقتصادی و صنعتی برخوردارند و 
بیشتر نهادهای مردمی موجود، در اندازه های 
توسعه  مدنی  جامعه  یک  برای  نیاز  مورد 

یافته ظاهر نمی شوند.
موضوع  ــن  ای چــرایــی  بـــرای  پاسخی  یافتن 
مؤثر  البته  و  بیشتر  حــضــور  بــه  مــی تــوانــد 
تشکل های صنفی به ویژه در حوزه اجتماعی 

کمک کند. 

تبعیض در تشکیل شوراهای صنفی»
میثم مهدیار، دکترای جامعه شناسی معتقد 
است در کشور ما نه تنها در توزیع ثروت 
تشکیل  در  بلکه  درآمـــد،  میزان  اختالف  و 
شوراهای صنفی هم تبعیض داریم؛ تبعیض 
و  بــه ساختار حاکمیت  رســانــدن صــدا  در 

تبعیض در تعیین سرنوشت افراد جامعه. 
ــازرگــانــان  ــال، ب ــ وی مــی گــویــد: پــزشــکــان، وک
جامعه،  بـــرخـــوردار  طبقات  از  بــســیــاری  و 
می توانند  تــا  و  دارنـــد  صنفی  تشکل های 
نــفــع خـــودشـــان تغییر  بــه  ســیــاســت هــا را 
می دهند اما طبقات پایین جامعه که از قضا 
جزو اکثریت هم هستند اجازه تشکل یابی 
نـــدارنـــد و یـــا مــانــنــد تــشــکــل هــای کــارگــری 
تشکل هایی بسیار ضعیف دارند که صدای 
تعداد  اینکه  با  و  نمی رسد  به جایی  آن هــا 
زیــادی از افــراد جامعه را تشکیل می دهند 
نظرشان تأثیری در بهبود شرایط و سرنوشت 

آن ها ندارد.
به گفته وی بسیاری از اصناف کشور تشکل 
صنفی ندارند و یا مجموعه ای که با عنوان 
تشکل صنفی برای آن ها ایجاد شده، تشکل 
صنفی نیست و باوجود ژست دموکراتیکی 
که دارنــد دموکراتیک نیستند. درحالی که 
اعضای  نماینده  باید  صنفی  تشکل  یک 
آن صنف باشد، این نمایندگان به صورت 
دموکراتیک انتخاب شده باشند و از گره زدن 
مسائل صنفی به مسائل سیاسی و امنیتی 
نگاه  دارای  آنــکــه  ضمن  کنند،  خــــودداری 
تخصصی و بلندمدت بــرای تولید و منافع 

بلندمدت باشند. 

 تشکل های صنفی کارآمد »
در طبقات اجتماعی باال 

مهدیار در پاسخ به این پرسش که چرا برخی 
از تشکل های صنفی، قدرتمند و برخی دیگر 
ناکارآمد هستند می گوید: بیشتر تشکل های 
بازرگانی و نظام  اتاق  قوی مثل کانون وکال، 
پزشکی جزو طبقات اجتماعی باال هستند 
توانسته اند  که به دلیل نفوذ در حاکمیت 
منافع صنفی خود را پیگیری کنند و حتی 
پایین  صنفی  تشکل های  تشکیل  مــانــع 
دست شوند. به عنوان نمونه سیاست های 
نظام  ســازمــان  از  متأثر  نظام سالمت  کلی 
پزشکی کشور است بنابراین تعارض منافع 
پزشکان مانع ایجاد تشکل برای سایر اقشار 
اگــر تشکلی هم  و  مــی شــود  نظام سالمت 
اینکه نظام سالمت  بــه دلیل  ایــجــاد شــود 
در اختیار پزشکان و سازمان نظام پزشکی 
اســت اجــازه رشــد و کــارآمــد شــدن به آن ها 
بازرگانی در وزارت  اتاق  یا وقتی  نمی دهد و 
صــمــت، کــمــیــســیــون صــنــایــع و مـــعـــادن و 
کمیسیون اقتصاد صاحب نفوذ است قطعاً 
آخرین مسئله حائز اهمیت منافع کارگران و 
مطالبات آن ها خواهد بود؛ در واقع چیزی که 
نابرابری و تبعیض را رقم زده، تعارض منافع 
رساندن  مانع  که  اســت  باالدستی  اصناف 
بــه ساختار  پایین دســت  صـــدای اصــنــاف 

حاکمیت شده است.
ــه مــی دهــد: هــمــه اقــشــار جامعه  ــ وی ادام
بتوانند  تا  تشکل صنفی هستند  نیازمند 
نمی توان  و  کنند  پیگیری  را  مطالبات خود 
هیچ جایگزینی برای تشکل صنفی گروه های 

شغلی در نظر گرفت. 
مهدیار ادامــه می دهد: مهم ترین نیاز برای 
تــشــکــل هــای صنفی صـــدور مجوز  ــجــاد  ای

فعالیت و حذف فعالیت های 
سیاسی اعضاست تا بتوانند 
کنند؛  مطالبه  را  خود  حقوق 
چرا که تحقق حقوق اصناف 
برابر اســت با رشــد تولید در 
پیشگیری  موجب  و  جامعه 
انــحــراف کشیده شدن  بــه  از 
آن می شود. بنابراین نخستین 
بــرای استفاده از ظرفیت  گام 

کــار در حــوزه هــا و اصــنــاف مختلف، ایجاد 
تشکل های صنفی کارآمد است که اگر این 
مهم تحقق یابد منجر به جهش اقتصادی 

می شود.

بیشتر مشاغل از داشتن تشکل صنفی »
محروم اند

ــیــرکــل کـــانـــون عالی  ــوی، دب ــ ــدهــادی ابـ ســی
در  نیز  کشور  کــارگــری  صنفی  انجمن های 
گفت وگو با ما می گوید: تشکل های صنفی 
شامل دو بخش اتحادیه های صنفی و اتاق 
اصناف و همچنین انجمن ها یا مجموعه های 
اغــلــب مــشــاغــل، بخش  مــاســت.  صنفی 
ــد؛ در واقــع اگر فرد شاغلی  نخست را دارن
عضو نباشد نمی تواند پروانه کسب دریافت 
کند؛ برخی از آن ها زیر نظر وزارت کشور و 
برخی دیگر زیر نظر وزارت تعاون هستند، 
است  حاکمیتی  اینکه  دلیل  بــه  بنابراین 
تشکل صنفی محسوب نمی شود، اما بخش 
دوم شامل تشکل های صنفی می شود که 
از تشکیل آن احقاق حقوق صنفی  هدف 
است اما متأسفانه بیشتر مشاغل از داشتن 

آن محروم هستند.
وی ادامه می دهد: تشکل های صنفی عالوه 
اصناف  حــقــوق  احــقــاق  زمینه  در  براینکه 

ارتقای  ــرای  ب دارنـــد  فعالیت 
عــمــومــی جامعه  وضــعــیــت 
باشند.  مؤثر  می توانند  نیز 
بــه عــنــوان نمونه گــرچــه در 
حال حاضر وضعیت حقوق 
باید فاصله  با آنچه  کارگران 
زیـــادی دارد امــا اگــر تشکل 
نداشتیم  کـــارگـــری  صــنــفــی 
دستمزد  و  حقوق  وضعیت 
آن ها به مراتب از وضعیت موجود بدتر بود. 
نیروهای  مانند  اصناف  از  بسیاری  اکنون 
خدماتی فضاهای سبز، پارکبان ها، رفتگران 
کار شاغل در جایگاه های پمپ  نیروهای  و 
بنزین با اینکه زیرمجموعه تشکل صنفی 
کارگری محسوب می شوند اما چون تشکل 
صنفی ویژه خود را ندارند بیشترین اجحاف 
در حقوق و دستمزد آن ها از سوی کارفرما 
ــی کــه اگـــر تشکل  اعــمــال مــی شــود، درحــال
صنفی داشتند از اعمال بی عدالتی در حق 
به  متأسفانه  امــا  پیشگیری می شد.  آن هــا 
دلیل اینکه شاغالن این حرفه ها وقت کافی 
برای پیگیری ندارند هنوز نتوانسته اند تشکل 

صنفی تشکیل دهند. 
ابوی می افزاید: برخی مشاغل نظیر کارگران 
ــری و کـــارگـــران واحـــدهـــای  ــ واحـــد هـــای زرگـ
قالی فروشی نیز بااینکه تعدادشان زیاد است 
اما متأسفانه تشکل صنفی ندارند؛ به نظر 
اجــازه  بــاالدســتــی  مــی رســد تشکل صنفی 
شکل گیری تشکل صنفی به آن ها نمی دهد 
از  دیگر  یکی  نیز  ایــن مسئله  متأسفانه  و 
موانع شکل گیری تشکل صنفی برای برخی 

از مشاغل شده است. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان 
جایگزینی برای تشکل های صنفی برگزید، 

می گوید: نباید تشکل های صنفی را حزبی 
و سیاسی کرد، همه تشکل ها باید به طور 
مطالبات،  حقوق،  احقاق  دنبال  یکپارچه 
آمــوزش و ارتقای دانش افــراد شاغل در آن 
صنف باشند تا از عملکرد جزیره ای به عنوان 
نمونه حزبی و سیاسی پیشگیری شود؛ چرا 
صنفی  تشکل  یــک  شکل گیری  ــرای  بـ کــه 
باید در اساس نامه تشکل ها همه اهداف و 
فعالیت های مورد نظر مشخص شود تا افراد 
شاغل در آن صنف ساماندهی و حقوق و 

مطالبات آن ها تعیین و پیگیری شود. 

کدام تشکل ها کارآمدترند؟ »
نرگس ملک زاده، عضو هیئت مدیره کانون 
خصوص  در  نیز  کــشــور  معلمان  صنفی 
اهمیت تشکل صنفی می گوید: در صورتی 
دارای  بــاشــد  کــارآمــد  صنفی  تشکل  کــه 
تغییر  ــا  ب و  اســـت  مشخص  ــامــه  اســاس ن
دولت ها و وزیران دچار تزلزل نخواهد شد، 
یعنی در همه دوره ها می تواند نقش مؤثری 
در احقاق حقوق کارکنان آن صنف داشته 

باشد. 
وی ادامه می دهد: با اینکه تشکل های صنفی 
نباید حزبی یا سیاسی باشند، متأسفانه در 
کشور ما تشکل هایی که وابستگی سیاسی 
به حزب یا جناحی دارند کارآمدتر از سایر 

تشکل ها هستند. 
تنها  رفــاهــی  و  مالی  مسائل  وی  گفته  بــه 
نــیــســت. به  دغــدغــه تــشــکــل هــای صنفی 
تــشــکــل صــنــفــی معلمان  نــمــونــه  عـــنـــوان 
ــود بـــه عــدالــت  بــرمــبــنــای اســـاس نـــامـــه خــ
آموزش  آمــوزش،  در  تمرکززدایی  آموزشی، 
بدسرپرست،  و  بی سرپرست  کار؛  کودکان 
آمــوزش زبان مــادری و بــه روز شدن آموزش 
ــا ایـــن حـــال بــه دلــیــل اینکه  مـــی پـــردازد. ب
حقوق  احــقــاق  و  معلمان  حقوق  مــوضــوع 
نیروهای حق التدریسی و... بیشتر برجسته 
می شود، سایر فعالیت ها کمرنگ تر به نظر 

می رسد. 
ملک زاده در پاسخ به این پرسش که چرا 
از تشکل های صنفی نظیر  فعالیت برخی 
تشکل صنفی معلمان در تحقق حقوق آن ها 
آن گونه که باید ثمربخش نیست، می گوید: 
تشکل صنفی معلمان سال ها دنبال دریافت 
مجوز بود و سرانجام در سال 1378 تأسیس 
شد؛ با این حال هر از گاهی از ادامه کار آن ها 
جلوگیری می شود و با اینکه تشکلی سیاسی 
نیست اما مجمع صنفی آن از سال 1393 
اگر  کــه  اســت. درحــالــی  تأیید نشده  هنوز 
تشکل صنفی ما مانند سازمان نظام پزشکی 
و اتاق بازرگانی دستی در سیاست داشت به 

طور حتم کارآمدتر بود.  

کارشناسان در گفت وگو با قدس از دالیل تبعیض در تشکل های صنفی می گویند

گوی قدرت در دستان تشکل های طبقات باال!

محیط زیست

یک مدیر سازمان هواشناسی بیان کرد

حاکمیت خشکسالی شدید 
در بیشتر نقاط کشور

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی از خشکسالی 

شدید در بیشتر نقاط کشور خبر داد.
احد وظیفه به ایسنا گفت: از ابتدای مهرماه 
تاکنون حدود 110 میلیمتر بارش در کشور 
داشتیم که این میزان نسبت به حد نرمال 
39درصد و نسبت به سال گذشته ۴9درصد 
کمتر است. به طور کلی درحــال  حاضر در 
بیشتر نقاط کشور خشکسالی شدید حاکم 
اســت. در چنین شرایطی دِبــی یا آبدهی 
رودخانه ها کم می شود و تأمین انرژی توسط 
نیروگاه های برق آبی کاهش خواهد یافت، 
همچنین کشت دیم در استان های مختلف 
نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: به زودی و همزمان با آغاز فعالیت 
کشاورزی طی امسال، آثار کم بارشی را بر 
سدهای کشور خواهیم دید. از سویی دمای 
هوا نیز در این فصل حدود یک تا 1.5 درجه 

باالی حد نرمال خواهد بود.

بهداشت و درمان

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد

 توزیع واکسن ایرانی کرونا 
از اوایل تیر

ستاد  علمی  کمیته  عضو  مــحــرز،  مینو 
ملی مقابله با کرونا به فارس گفت: تالش 
خواهیم کرد با واکسن های ساخت ایران 
خوشبختانه  کنیم.  واکسینه  را  ــردم  مـ
واکسن هایی که من بر آن ها نظارت دارم 

دارای استانداردهای بین المللی هستند.
محرز گفت: مرحله دوم این واکسن روی 
که  آنجا  از  و  می شود  آزمــایــش  نفر   300
درحال حاضر کشور به شدت به واکسن 
کرونا نیاز دارد تصمیم گرفتیم مرحله 2 و 3 
را که قرار است روی 20 هزار نفر انجام شود 
ادغــام کنیم. وی با اشــاره به اینکه تالش 
می کنیم مرحله دوم و سوم تا خرداد ماه به 
پایان برسد، افزود: امیدواریم واکسن برکت 
اوایل تیرماه به دست مردم برسد؛ ممکن 
از  برکت  بنیاد  واکسن  انبوه  تولید  است 
خرداد آغاز شود و ذخیره سازی هم صورت 
اقـــدام به  از دریــافــت مجوز،  گیرد و پس 

توزیع آن کنیم.

مدرسه

معاون وزارت آموزش و پرورش بیان کرد

جزئیات معافیت مدارس از 
پرداخت بهای انرژی

وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
آموزش و پرورش گفت: به دنبال تفاهمی 
با وزارت نیرو هستیم که اقلیم مدارس برای 

استفاده از انرژی مورد توجه قرار گیرد.
ایسنا  با  در گفت وگو  ترکمن  الهیار  علی 
افــــــزود: خــوشــبــخــتــانــه بـــا پــیــگــیــری هــای 
وزارتخانه و حُسن نگاه نمایندگان، مدارس 
الگوی  حــد  در  ــرژی  انـ بهای  پــرداخــت  از 
وزارت  در  البته  شــده انــد.  معاف  مصرف 
نیرو تا جایی که توانستند مقاومت کردند 
اما اکنون این مقاومت کمتر و همنوایی ها 
بیشتر شده است. وزیر آموزش و پرورش 
با وزیر نیرو تفاهم کرده آب، برق و گاز هیچ 

مدرسه ای به علت بدهی قطع نشود.
ــاه پیش  ــ ــدود دومـ ــه داد: حــ ــ الــهــیــار ادامـ
تفاهم نامه امضا کردیم و دیگر آب، برق و 
گاز مدرسه ای را قطع نمی کنند. هرچند با 
نگهداری  هزینه های  در  مـــدارس  مــدیــران 

مدارس همنوا و دردآشنا هستم.

خانه و خانواده

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

پوشش هزینه های ناباروری 
نیازمند یک مصوبه است

معاون درمــان سازمان تأمین اجتماعی به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بخشی از 
هزینه نــابــاروری زیر پوشش بیمه است و 

بخش دیگر در پوشش بیمه نیست.
منابع  اگــر  گفت:  منوچهری  امیرعباس 
پایداری برای پوشش هزینه ناباروری برای 
این  شـــود،  تعریف  بیمه ای  ســازمــان هــای 

موضوع حل خواهد شد.
درحال حاضر بخش عمده ای از هزینه های 
اجتماعی  تــأمــیــن  ســـازمـــان  در  نـــابـــاروری 
پرداخت می شود، بسیاری از بیمه شدگان 
دارای بیماری های خاص که منجر به ناباروری 
هستند، زیر پوشش بیمه درمان قرار دارند.
منوچهری افزود: هزینه های دارویی مرتبط با 
ناباروری هم زیر پوشش بیمه قرار گرفته و 
برای اینکه هزینه های ناباروری به طور کامل 
زیر پوشش سازمان های بیمه گر قرار گیرد، 
نیاز به مصوبه شــورای عالی بیمه و تأمین 

هزینه آن از سوی دولت داریم.

آسیب های اجتماعی

یک مدیر ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد

 تازه ترین آمار 
از جمعیت زنان معتاد کشور 

اجتماعی  و حمایت های  درمان  مدیرکل 
ــارزه بــا مــوادمــخــدر بــه مــیــزان  ــب ســتــاد م
گفت: حــدود 0/۶درصــد جمعیت زنان 
ــه طــور  کــشــور مــعــادل 15۶ هـــزار نــفــر ب
مستمر مواد مصرف می کنند که حدود 
5/5 درصد از جمعیت معتادان کشور را 
تشکیل می دهند. برخی مطالعات نشان 
می دهد میزان تحصیالت تأثیر بسیاری 
نشان  آمـــار هـــا  دارد.  ــان  ــ زن اعــتــیــاد  در 
می دهد بسیاری از زنان که به اعتیاد رو 
آورده اند، دارای تحصیالت پایین هستند 
فقط تحصیالت  آن ها  از  نیمی  و حدود 
ابتدایی دارنــد. سن اعتیاد در بین زنان 

نسبت به مردان کمتر است.
وی گفت: سنین 15 تا 25 سال بیشترین 
در  ــد.  دارنـ زنــان  بین  در  را  اعتیاد  آمــار 
ردیف دوم بازه 2۶ تا 35 سال است؛ در 
واقع حدود 70 درصد اعتیاد در بین زنان 

بین سنین 15 تا 35 سال است.

دستچین

بی میلی وزارت علوم به مهارت آموزی در دانشگاه ها 
سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مجلس به فارس گفت: 
کارآفرین  و  آمــوزی  به تغییر، مهارت  وزارت علوم میلی 
شــدن دانــشــگــاه هــا از خــود نــشــان نـــداده و بیشتر به 
صــورت روزمـــره تــالش کــرده خــود را اداره کند و از این 
بابت پایین ترین نمره را در میان وزارتخانه های دوره  های 

مختلف دارد.

فرهنگ سازی غلط فرزند کمتر زندگی بهتر
جوانان  و  ورزش  وزارت  معاون  تندگویان،  مهدی  محمد 
حــوزه جمعیت،  در  غلط  سیاست های  گفت:  ایسنا  به 
فرهنگ سازی غلط فرزند کمتر زندگی بهتر در سیستم  ما 
نهادینه شده و اکنون که متوجه این سیاست گذاری غلط 
شده ایم، نهادهای مرتبط هماهنگی الزم را برای بازگشت به 

سیاست های طبیعی و درست افزایش جمعیت ندارند.

سازمان طب ایرانی اسالمی را به سخره گرفته اید!
حجت االسالم علی ارجمند عین الدین، مدرس حوزه و 
دانشگاه در تسنیم نوشت: چرا نظام بهداشت و درمان 
آن  از  را  نظام  حاکمیتی  اختیارات  تمامی  ناحق  به  که 
صنف پزشکان کرده باید  بتواند هر انتقاد مشفقانه یا 
ارائه طرحی مانند تشکیل سازمان طب ایرانی اسالمی 
را به سخره گرفته و با استادان طب، رفتاری قهری کند؟!

نه تنها در توزیع 
ثروت و اختالف 

میزان درآمد، بلکه 
در تشکیل شوراهای 

صنفی هم تبعیض 
داریم
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سبک زندگی

 اکرم شاهد، مشاور خانواده

 کنگره آمریکا نگران سالمت روانی کودکان 
در شبکه های اجتماعی

تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از مدیران فیس بوک، گوگل و توییتر 
خواسته اند نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد سالمت روانی کودکان 
را در اختیار آنان قرار دهند. بسیاری از والدین و معلمان در مورد اثرات 
بر  آمریکایی  اجتماعی  شبکه های  از  مــدت  طوالنی  استفاده  خطرناک 

کودکان اظهار نگرانی کرده اند.
به گــزارش فارس به نقل از ان دی تی وی، تأثیر استفاده از شبکه های 
اجتماعی بر سالمت روان کودکان از جمله موضوع های جنجال برانگیز و 
نگران کننده است و بسیاری از والدین و معلمان در مورد اثرات خطرناک 
استفاده طوالنی مدت از شبکه های اجتماعی آمریکایی روی کودکان اظهار 
زمینه تحقیقات  این  در  یاد شده  اجتماعی  کرده اند. شبکه های  نگرانی 

داخلی انجام داده اند، اما نتایج آن ها را افشا نکرده اند.
حاال به درخواست کنگره، نتایج پژوهش های یادشده در اختیار نمایندگان 
نیز  و  کودکان  بــرای  یوتیوب  ویــژه  این درخواست خدمات  قــرار می گیرد. 
اینستاگرام را نیز دربرمی گیرد. درخواست یادشده از سوی چهار نماینده 

جمهوری خواه کنگره مطرح شده است.

 چه تعداد از دانش آموزان ایتالیایی 
به آموزش آنالین دسترسی ندارند؟

براساس آمارهای سال 2019، یک سوم خانواده های ایتالیایی رایانه ندارند؛ 
موضوعی که در بحبوحه بحران  همه گیری ویروس کرونا، وضعیت آموزش 

در این کشور را با دشواری روبه رو کرده است.
به گزارش فارس به نقل از یورونیوز، در پی ادامه شیوع همه گیری کرونا در 
ایتالیا، دولت این کشور با تصویب قوانینی، مدارس مناطق پرخطر را ملزم 

به تشکیل کالس های آنالین و آموزش از راه دور کرده است.
این اقدام هرچند در اروپا غیرمعمول نیست، با این حال در کشورهایی که 
به لحاظ امکانات دیجیتال رشد کافی نکرده اند تبدیل به مانع شده است.
را به نسبت  ایتالیا در نتیجه شیوع کووید 19 مــدارس  این واقعیت که 
بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، تعطیل نگه داشته به این 
معنی است بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان راهی جز ادامه تحصیل 
در خانه ندارند و به همین خاطر مشکل عدم دسترسی بخش عمده ای از 

خانواده ها در این مقطع نمود بارزی یافته است.
این در حالی است که حتی در خانواده هایی که تنها یک رایانه موجود 
است، معموالً توسط والدین برای امور و مشاغل خود استفاده می شود 

و در نتیجه دانش آموزان نمی توانند در مواقع نیاز از آن استفاده کنند.
در ایتالیا بودجه عمومی به تنهایی نمی تواند هزینه خرید کامپیوتر برای 
اقشار ضعیف را تأمین کند، از این رو برنامه مردمی برای جمع آوری کمک 

مالی و رفع این مشکل بزرگ تشکیل شده است.



دربی برگشت در عید فطر
برنامه مسابقات هفته های بیست و یکم تا بیست و سوم لیگ برتر فصل 
1400-1399 اعالم شد که براساس این برنامه دیدار برگشت استقالل و 

پرسپولیس در عید فطر، چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار می شود.
برنامه هفته بیست و یکم 

پنجشنبه ۲ اردیبهشت 
نساجی مازندران - فوالد مبارکه سپاهان   
آلومینیوم اراک - پیکان تهران  
نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان  

جمعه 3 اردیبهشت 
گل گهر سیرجان - صنعت نفت آبادان  

زمان سفر استقاللی ها به عربستان
اعضای تیم استقالل روز ۲۲ فروردین راهی عربستان می شوند.

استقاللی ها که دیدار هفته بعد آن ها مقابل صنعت نفت آبادان هم 
لغو شده است، تا پایان هفته تمریناتشان را دنبال خواهند کرد و روز 

۲۲ فروردین راهی عربستان می شوند.
به گزارش سرویس ورزش، بر اساس برنامه تنظیم شده استقالل باید 
مقابل  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  بــازی اش  نخستین  فروردین   ۲6 روز 
االهلی عربستان انجام دهد به همین خاطر آبی های پایتخت چهار روز 

زودتر و در روز ۲۲ فروردین عازم جده خواهند شد. 
را  عربستان  بــه  چــارتــر  پـــرواز  تیمش  اعــضــای  ــرای  ب استقالل  باشگاه 
هماهنگ کرده تا مشکلی بابت رعایت شیوه نامه های بهداشتی وجود 

نداشته باشد.

کی روش نامزد مربیگری آفریقای جنوبی شد
نامزدهای مربیگری در  از  ایــران، یکی  فوتبال  تیم ملی  سرمربی سابق 
تیم ملی آفریقای جنوبی است.  به گزارش سرویس ورزش، رسانه های 
آفریقایی از گمانه زنی های خود برای انتخاب جانشین مولفی نتسکی 
خبر داده و نام کارلوس کی روش، سرمربی سابق ایران نیز در میان 6 
در سال  که  روش  کی  دیده می شود.  آفریقای جنوبی  مربیگری  نامزد 
۲001 به مدت 10 ماه و در هفت بازی هدایت آفریقای جنوبی را برعهده 

داشت، اکنون در آستانه بازگشت به نیمکت این تیم قرار دارد.

مجیدی تدارک استقالل را اخراج کرد
مدد جباری، مسئول تدارکات باشگاه استقالل با تصمیم فرهاد مجیدی 
از این سمت کنار گذاشته شد. به گزارش میزان، مدد جباری سال های 
سال است و بهتر است بگوییم دهه هاست در استقالل به عنوان مسئول 
تدارکات حضور دارد. فرهاد مجیدی فصل گذشته هم می خواست این 
این تصمیم  اجــرای  از  به خاطر برخی مالحظات  انجام دهد که  را  کار 
منصرف شد اما در نهایت تصمیم خود را عملی کرد و رأی به اخراج او از 

کادر پشتیبانی باشگاه داد.
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غیبت قطعی دانشگر در لیگ قهرمانان آسیا  استقالل برای دانشگر ویزای سفر به عربستان را نگرفته است. دانشگر با وجود اینکه با استقالل قرارداد دارد، اما نامش در لیست آسیایی این تیم قرار 
نگرفته است. استقاللی ها تا 19 فروردین مهلت دارند لیست خود را برای ارسال به AFC ویرایش کنند اما به نظر نمی رسد چنین اتفاقی رخ بدهد. در آخرین اقدام مسئوالن استقالل با نظر فرهاد مجیدی برای 

دانشگر حتی درخواست ویزای عربستان هم نکرده اند و این بازیکن در سفر به کشور سعودی غایب خواهد بود. بر این اساس دانشگر به طور قطع در مسابقات لیگ قهرمانان هم کنار استقالل نخواهد بود.

دنیای ورزش

تلگرامی

لیگ  نوزدهم   جــواد رستم زاده  هفته 
برتر عصر دیروز با توقف پرسپولیس، 

استقالل و تراکتور آغاز شد. 
امام  ورزشــگــاه  در  پدیده  فوتبال  تیم 
که  بــود  پرسپولیس  میزبان  ــا)ع(  رضـ
با تساوی یک  ــدار در نهایت  ایــن دی
بر یک به پایان رسید. برای پدیده در 
این دیدار امین قاسمی نژاد در دقیقه 
1+4۵ و برای پرسپولیس میالد سرلک 

در دقیقه 69 گلزنی کردند.
دیروز یاران گل محمدی با بی دقتی خود 
کلکسیونی از هدر دادن موقعیت های 
تا  را به نمایش گذاشتند  100 درصد 
ثابت شود خریدهای جدید این تیم 
و حتی بازگشت آل کثیر هم دردی از 
دردهای پرسپولیس دوا نکرده است. 
رحمتی  مهدی  مــیــدان  ســوی  آن  در 
هوشمندانه پلن اصلی تیمش را روی 
تبحر  روی  و  بــود  چیده  ضدحمالت 

موقعیت ها،  ایــجــاد  در  قــاســمــی نــژاد 
ــود.  ــ ــاز کــــــرده ب ــ ــاب ویــــــــژه ای بـ ــسـ حـ
پرسپولیس با این تساوی 38 امتیازی 
بــرای صدرنشینی  پاس خوبی  و  شد 
دوشنبه  کــه  امــتــیــازی   37 ســپــاهــان 
داد.  مــی رود،  میدان  به  مقابل سایپا 

پدیده هم 19 امتیازی شد.
ــدار حــضــور  ــ ــ ــن دی ــ نــکــتــه عــجــیــب ای
بود  ورزشــگــاه  در  تماشاگر  تــعــدادی 
که نیروی انتظامی در آغاز نیمه دوم 
از ورزشگاه هدایت  را به بیرون  آن ها 
کرد. روی اسکوربورد ورزشگاه هم در 
پدیده  میزبان  تیم  نام  نخست  نیمه 
بــود. با شــروع نیمه دوم نام این تیم 
پدیده  به  ــاره  دوب اما  شهرخودرو شد 
یافت که در نوع خود عجیب  تغییر 
گلزنی  از  قاسمی نژاد پس  امین  بــود. 
به پرسپولیس، با دست عدد چهار را 
نشان داد. این بازیکن در نیم فصل 

قصد داشت راهی استقالل شود که 
رخ  اتفاق  این  مالی  مسائل  دلیل  به 

نداد.

توقف تراکتور و شکست نفت»
در مسجد سلیمان، نساجی دست به 
کار بزرگی زد و به رهبری ساکت الهامی 
موفق شد ۲ بر صفر بر میزبان خود 
غلبه کند و جانی تازه بگیرد. نساجی 
که در دو دیدار حذفی و لیگ موفق به 
بود موفق  شکست دادن سایپا شده 
شد در بازی مقابل نفت با ارائــه یک 
دیدار کامالً برتر نسبت به میزبان پیروز 

شود و از ته جدول فاصله بگیرد.
رفسنجان  مــس  مقابل  هــم  تــراکــتــور 
صفر بر صفر متوقف شد تا از جمع 
مدعیان فاصله بگیرد. ذوب آهــن هم 
دیروز سال جدید را با پیروزی یک بر 
صفر مقابل نفت آبادان شروع کرد تا 

در جدول  ایران همچنان  برزیلی های 
پایین تر بروند.

فرصت سوزی استقالل»
در آخرین بازی دیروز هم استقالل در 
شرایطی که می توانست با پیروزی بر 
پیکان فاصله اش را با صدر کمتر کند 
مقابل تیم تارتار با نتیجه صفر برصفر 
متوقف شد. در این بازی که در آزادی 
برگزار شد تیم پیکان رو به دفاع چندالیه 
آورد و با دادن توپ به میزبان با تمام 
وجــود بــرای کسب تساوی تالش کرد. 
بــازی  ایــن  در  استقالل  پایین  سرعت 
مانع از ایــن شد که ایــن تیم از توقف 
پرسپولیس در مشهد استفاده کند و 
34 امتیازی باقی ماند. دیدار استقالل 
مقابل نفت آبادان در هفته بعد لغو شد 
و این تیم بــرای جام باشگاه های آسیا 

راهی عربستان می شود.

پس از بازی با پرسپولیس مسئوالن پدیده از طریق بادامکی نامه ای را تنظیم و آماده ارسال 
به فدراسیون کردند. به گزارش فارس، در این نامه به حضور غیر قانونی آل کثیر اشاره 
شده و باشگاه پدیده معتقد است پرسپولیسی ها هنوز جریمه 
محرومیت آل کثیر را به کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت 
نکرده اند و حضور این بازیکن در لیست و ترکیب سرخپوشان 
غیرقانونی است. علی فهیمی راد، ناظر بازی دیروز در خصوص 
اعتراض تیم پدیده به بازی کردن  آل کثیر اظهار کرد: »مدیر 
تیم پدیده اعالم کرد نسبت به بازی کردن آل کثیر اعتراض 
داریــم. مدت محرومیت او هنوز تمام نشده است. براساس 
مقررات این اجازه را داشتند، اعتراض کردند و کتباً تحویل من دادند. این در حالی است 

که پرسپولیس هم در مورد یک بازیکن پدیده نامه اعتراضی را به ناظر بازی تحویل داد.

گل محمدی در نشست خبری پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس مقابل پدیده در هفته 
نوزدهم گفت: نیمه اول یکطرفه بود، موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم که از آن ها 

خوب استفاده نکردیم. روی غافلگیری گل خوردیم. پس از 
گل تساوی می توانستیم گل دیگری هم بزنیم، اما از همان 
روزهایی بود که هر چه می زدیم به در بسته می خوردیم.  
سرمربی سرخپوشان درباره مشکل گلزنی تیمش گفت: 
پس از اینکه لیگ تعطیل شد تیم ها از شرایط مسابقه 
دور شدند. فکر می کنم وضعیت امروز)شنبه( دو دلیل 
اصلی دارد یکی از آن ها دوری از مسابقات و دیگری چمن 

ورزشگاه که عجیب بود. یحیی درباره عدم استفاده از بازیکنان ملی پوش پرسپولیس گفت: 
احمد نوراللهی و وحید امیری 90 دقیقه بازی کردند و کمی خسته بودند. 

گل محمدی:  روی غافلگیری گل خوردیمپدیده: پرسپولیس بازنده اعالم شود

ممکن است جانلوئیجی بوفون، دروازه بان 
مشهور ایتالیایی در سال آینده هم تیمی 
ــود. بــه نقل از گاتزتا  مــهــدی طــارمــی شـ
دلــو اســپــورت بوفون اســطــوره تیم فوتبال 
یوونتوس در تابستان امسال و در شرایطی 
که به نظر می رسد ناپولی، پورتو، لیل و چند 
تیم دیگر به استخدام او عالقه مندند، به 
صورت جدی به جدایی از یوونتوس فکر 
می کند؛ این بازیکن 43 ساله امسال به 
پراکنده در ترکیب یوونتوس قرار  صــورت 
گرفته اما همچنان رکورددار انجام بیشترین 

بازی در تاریخ سری آ به شمار می رود.
برای اینکه از شرایط بوفون در یوونتوس 
او  که  بدانید  نیست  بد  باشید،  مطلع 
از زمــان بازگشت از پــاری سن ژرمــن در 
جای  بــه  بـــازی   14 در  تنها  ســال ۲019، 
ــان اهل لهستان یوونتوس  شزنی دروازه ب
به میدان رفته است؛ البته این بازی های 
کم تعداد مانع از شکستن رکــورد پائولو 
مالدینی، رکورددار پیشین بازی در سری آ 
نشده اســت. بــوفــون در حــال حاضر با 
6۵۵ بازی بیشترین تعداد بازی در سری آ 
اما  را به خود اختصاص داده است 
در  او  دوران حضور  گزارش ها  بر  بنا 

لیگ ایتالیا رو به پایان است و او 

احتماالً یوونتوس را ترک خواهد کرد.
اسپورت  دلــو  گاتزتا  که  گــزارشــی  بر  بنا 
بررسی  حــال  در  بــوفــون  ــرده،  کـ منتشر 
و  پیر نیست  بــانــوی  بــا  ــرارداد  ــ ق تمدید 
قصد دارد مسیر خود را به تیم دیگری 
کج کند. این بازیکن 43 ساله در سال 
۲018 راهــی پــاری سن ژرمــن شد و پس 
اما  بازگشت.  یوونتوس  به  یک سال  از 
مکرر  نیمکت نشینی های  از  بعد  ظاهراً 
و در شرایطی که او دوســت نــدارد تنها 
ترکیب  در  شــزنــی  پشتیبان  نقش  در 
را  تیمی  دارد  قصد  بــاشــد،  یــوونــتــوس 
انتخاب کند که به عنوان شماره یک در 

آنجا به میدان برود.
تــیــم هــایــی هستند که  نــاپــولــی  و  پــورتــو 
این  استخدام  بــرای  را  بیشترین شانس 
ــان افسانه ای دارنــد؛ همچنین تیم  دروازه ب
لیل فرانسه نیز نسبت به استخدام این 

گلر 43 ساله بی عالقه نیست.
نام اف سی پورتو در حالی به عنوان یکی 
گــزارش  در  بوفون  احتمالی  مشتریان  از 

گاتزتا دلو اسپورت مطرح شده که این 
تیم از دروازه بـــان فوق العاده ای بهره 
می برد که در بازی مقابل یوونتوس از 

بهترین های تیمش بود.

یک نشریه ترکیه ای اعالم کرد جدایی 
مجید حسینی از ترابزون اسپور قطعی 
ایتالیا  لیگ  به  دارد  احتمال  و  اســت 

برود.
به گزارش سرویس ورزش، سید مجید 
و ملی پوش  حسینی مدافع ۲4 ساله 
مدت ها  از  ترکیه  اسپور  تــرابــزون  تیم 
جــدایــی اش  ــاره  ــ درب بحث هایی  پیش 
وجــود داشــت. دربـــاره حسینی گفته 
می شد با مسئوالن باشگاه ترکیه ای به 
اختالفاتی خورده و قصد دارد فوتبالش 

را در تیم دیگری دنبال کند.
اعــالم  ترکیه ای  نشریه  یــک  نیز  حــاال 
ــزون اســپــور  ــ ــراب ــ ــا ت ــرده حــســیــنــی بـ ــ کـ
اســـت. نشریه  راه رســیــده  ــان  ــای پ ــه  ب
»karadeniz« ترکیه در این خصوص 
حسینی  »سیدمجید  اســت:  نوشته 
ــزون اســپــور  ــرابـ مــدافــع ایـــرانـــی تــیــم تـ
این  از  بــرای جــدایــی  را  تصمیم خــود 
تیم گرفته است و پرونده این بازیکن 
ایرانی  بازیکن  شد.  بسته  ترابزون  در 
آخرین پیشنهاد ترابزون را برای تمدید 

قــــرارداد قــبــول نــکــرد. حسینی به 
عــبــدهللا آوچــــی، ســرمــربــی تیم 
تیمی  به  کــرده می خواهد  اعــالم 
برود که بتوانم به طور مداوم بازی 
کند و مسائل مالی برایش مهم 

نیست«.

ــه ای همچنین  ــی ــرک ت مــذکــور  نــشــریــه 
درباره مقصد بعدی مدافع ایرانی نیز 
گمانه زنی هایی انجام داده است: »این 
بازیکن ممکن است به تیم سمپدوریا 
ایتالیا برود و همچنین در حال مذاکره 

با تیم باشاکشهیر ترکیه است«.
روزهـــای  در  دیــد  و  ماند  منتظر  باید 
اتفاقاتی دربــاره سیدمجید  آینده چه 
حسینی رخ خواهد داد و او در نهایت 
فوتبالش را در چه تیمی دنبال خواهد 
در جریان  توجه  قابل  نکته  امــا  کــرد. 
آنــجــاســت  حسینی  مــجــیــد  ــتــقــال  ان
تیمی  هــر  بــه  بازیکن  ایــن  انتقال  کــه 
بـــرای بــاشــگــاه اســتــقــالل درآمـــد قابل 
که  داشــت  خواهد  دنبال  به  توجهی 
بهترین  از  یکی  می تواند  مسئله  این 
اتفاقات ممکن برای آبی های پایتخت 
به  بتوانند  آن هــا  تا  بیاید،  به حساب 
واسطه این درآمد بخشی از مطالبات 
و بدهی های خارجی خود را پرداخت 
این  قـــرارداد پیشین  بر اســاس  کنند. 
صورت  در  اسپور  تــرابــزون  با  بازیکن 
به  حسینی  مجید  انــتــقــال 
تیمی دیگر، بخشی از هزینه 
باشگاه  سهم  وی  انــتــقــال 

استقالل خواهد بود.

برای پایان دادن به نیمکت نشینی در یووه

بوفونهمبازیطارمیمیشود؟
استقاللی ها در انتظار ترانسفر مدافع سابق 

لیگایتالیا،مقصداحتمالیحسینی

در روز توقف پرسپولیس مقابل پدیدهدر روز توقف پرسپولیس مقابل پدیده
مجیدی پاس رحمتی را خراب کردمجیدی پاس رحمتی را خراب کرد  

مسابقات بین المللی دوومیدانی امام رضا)ع(

المپیکی ها در مشهد سهمیه می گیرند
گرامیداشت  رضــــا)ع(   امـــام  جــام  دوومــیــدانــی  بین المللی  مسابقات 
پیست  در  باغبانباشی  اســتــاد  ایـــران  دوومــیــدانــی  ارزنـــده  پیشکسوت 

دوومیدانی ورزشگاه امام رضا)ع(  برگزار خواهد شد.
علیرضا تاج فیروز، مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی ضمن ابراز خرسندی 
از برگزاری مسابقات بین المللی دوومیدانی در پایتخت معنوی ایران گفت: 
برای نخستین بار است در ورزشگاه امام رضا)ع(  چنین مسابقه ای در 
رده جهانی برگزار می شود. این مسابقات که در تقویم فدراسیون جهانی 
دوومیدانی ثبت گردیده، از 19 تا ۲0 فروردین ماه با حضور 1۵0 ورزشکار 
خانم از سراسر کشور آغاز خواهد شد. از ۲۲ تا ۲3 فروردین ماه نیز با 
حضور 1۲0 ورزشکار از 1۵ کشور آسیایی و اروپایی مسابقات دوومیدانی 
این مسابقات آخرین  که پیش بینی می شود  برگزار خواهد شد  آقایان 

مرحله راهیابی به بازی های المپیک ۲0۲1 توکیو ژاپن باشد.
الزم به ذکر است پیست دوومیدانی ورزشگاه امام رضا)ع( دارای هشت 
و  جهانی  استانداردهای  با  برابر  روشنایی  سیستم  با  دوومیدانی  خط 
امکان برگزاری تمامی ماده های دوومیدانی و پرتاب های این رشته است 
که با توجه به این امکانات توانسته به عنوان نخستین پیست دوومیدانی 

در ایران گواهی A را از کنفدراسیون دوومیدانی آسیا کسب نماید.
گفتنی است مراسم رونمایی از لوگو و مدال های مسابقات بین المللی 

دوومیدانی جام امام رضا)ع( با حضور رضا صالحی امیری برگزار شد. 
صیامی در این مراسم بیان کرد: از 30 کشور برای حضور در این مسابقات 
دعوت کردیم، 1۵ کشور اعالم آمادگی کرده اند و تاکنون 10 کشور لیست 
خود را تحویل داده اند. هدف همه کسانی که در این مسابقات شرکت 
می کنند، کسب سهمیه المپیک است، به همین دلیل جام امام رضا)ع(

در سطح باالیی برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: این نخستین مسابقه  بین المللی در ایران است که در فضای 
باز برگزار می شود. دهالن الحمد، رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا 
مخالف بود اما در نهایت موافقت خود را اعالم کرد و در تقویم فدراسیون 

جهانی هم ثبت شد. امیدوارم رقابت های خوبی را ببینیم.

 قاچاق 50 کیلو کوکائین 
با برند رونالدو!

پلیس مبارزه با مواد مخدر در نیویورک، 
موفق به کشف ۵0 کیلوگرم کوکائین شدند 
 CR7 مـــارک بــا  بسته بندی هایی  در  کــه 

جاساز شده بود!
به گــزارش سرویس ورزش، پلیس مبارزه 
موفق  نیویورک  در شهر  مخدر  مــواد  بــا 
به کشف ۵0 کیلوگرم کوکائین به ارزش 
۲میلیون دالر در منطقه کوئینز شده است 
که در بسته های کشف شده در یکی از 
آپارتمان های این منطقه، مشخص شده 
مواد مخدر بدست آمده در بسته هایی با 

آرم CR7 جاساز شده اند.

مورینیو: تابستان عجیبی 
پیش رو داریم

تمرکز  فــعــالً  شــد  مــدعــی  مورینیو  ژوزه 
تاتنهام  تابستانی  خــریــدهــای  روی  او 
ــزارش ورزش ســه،  ــ نــخــواهــد بـــود. بــه گ
اخباری در مورد احتمال انتقال بازیکنان 
اما ژوزه  تاتنهام شنیده شده،  بزرگ به 
کسب  را  تیمش  فعلی  هــدف  مورینیو 
حداکثر امتیازات ممکن تا پایان فصل 
توصیف کرد.ژوزه مورینیو گفت: »همه 
ما می توانیم انتظار یک تابستان عجیب 
و غریب را داشته باشیم. من معتقدم 
شرایطی  انــتــقــاالت  و  نقل  پنجره  ــن  ای
مــتــفــاوت نــســبــت بـــه فــصــول گذشته 

داشته و کمی عجیب خواهد بود«.

 5 شرط مسی 
برای تمدید قرارداد 

آینده لیونل مسی در بارسلونا همچنان 
فوتبال  فعلی  اســرار  بزرگ ترین  از  یکی 
جهان است. به گزارش سرویس ورزش، 
مسی پنج خواسته به الپورتا ارائه کرده 
که برای ادامه کار در بارسلونا انتظار دارد 

رئیس جدید آن ها را عملی کند:
1- ایجاد تیمی رقابتی که بتواند دوباره لیگ 

قهرمانان اروپا بر سر قهرمانی آن بجنگد.
راهبرد  در  گسترده  پیشرفت  یــک   -۲

فعلی استخدام بازیکنان.
3- مسی دوست دارد الگوی ستاره های 

نوظهور آکادمی بارسلونا باشد.
4- پل ارتباطی قوی با رونالد کومان. 

۵- ارتباط مستقیم با الپورتا. 

کــاروان   سرپرست  سجادی،  نصرهللا 
دربــاره  توکیو  المپیک  به  ایــران  اعزامی 
ــاســیــون  ــن ــن وضـــعـــیـــت واکــســی ــ ــری آخــ
اســامــی  گــفــت:  المپیکی  ورزشـــکـــاران 
موردنظر را از فدراسیون ها خواسته ایم، 
وزارت ورزش  به  را  آنکه اسامی  از  پس 
وزارت  بــه  را  آن  ورزش  وزارت  بدهیم، 
بهداشت می دهد تا اقدامات الزم برای 
ایــران در  اعزامی  کــاروان  واکسیناسیون 

المپیک توکیو انجام شود.
)ایــران   دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد 

نادو(از محرومیت دو کشتی گیر به دلیل 
در  کمروند  داد.  خبر  دوپینگ  تخلف 
برتر سال 99 در ترکیب دانشگاه  لیگ 
تشک  روی  آزاد  کشتی  رشته  در  آزاد 
آرمـــان طهماسبی هــم در  و  بــود  رفــتــه 
ترکیب تیم سیناصنعت ایذه و در وزن 

130 کیلوگرم در لیگ برتر حاضر بود.
از   پــاراوزنــه بــرداری  ملی  تیم  سرمربی 

بــه مسابقات  وزنـــه بـــردار  ــزام هشت  اعـ
ــان در  ــتـ ــسـ ــرجـ ــان گـ ــهــ ــی جــ ــانـ ــرمـ ــهـ قـ
تورنمنت  ایــن  داد.  خبر  اردیــبــهــشــت 
منظور  بــه  درگـــاه  آخــریــن  حقیقت  در 
بازی های  بــرای شرکت در  کسب مجوز 

پارالمپیک توکیو است.
جــواد فــروغــی بــا کسب مــدال طالی  

جــهــانــی در هــنــدوســتــان تــوانــســت در 
جهانی  فدراسیون  رنکینگ  جدیدترین 

تیراندازی در جایگاه نخست قرار گیرد.
پس از اتفاقاتی که در جریان پرونده  

تعلیق جودو ایــران رخ داد و در نهایت 
این تعلیق از سر فدراسیون جودو ایران 
برداشته شد، حاال در یک فاصله زمانی 
تقریباً کوتاه تیم ملی ایران آماده حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا شده است.

مسابقات جهانی یونیورسیاد که قرار  
بود امسال در چین برگزار شود لغو شد. 
بازی های یونیورسیاد دانشجویان جهان 
در چنگدو چین قرار بود امسال در این 
کشور برگزار شود. شیوع ویروس کرونا 
بــرای یک  رقابت ها  ایــن  تا  موجب شد 

سال به تعویق بیفتد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

دومینحملهبهکنگرهطیسهماهباسهکشتهوزخمیاینبارتوسطیکسیاهپوست

دولتآمریکا،دشمندرجهیکسیاهپوستان!
 علوی سه ماه پس از آن روزی که هواداران 
تــرامــپ بــه کنگره یــورش بــردنــد و پنج نفر 
جان باختند، دوبــاره پرچم ها در واشنگتن 
رئیس مجلس  پلوسی،  نانسی  به دستور 
گــزارش  به  شــد.  افراشته  نیمه  نمایندگان 
ــارس، منابع خبری از حمله یک خــودرو  ف
به حصارهای امنیتی اطراف کنگره آمریکا 
خبر دادنــد که در پی این حادثه دو افسر 
پلیس به شــدت مجروح شــده و به سوی 
راننده خودرو نیز تیراندازی شد. خبرگزاری 
رویترز در گزارشی اعالم کرد در پی این حادثه 
امنیتی، دست کم به سوی سه نفر در خارج 
از ساختمان کنگره و پس از اصابت خودرو 
به حصارها،  تیراندازی شده و دو پلیس هم 
به دلیل برخورد این خودرو به آن ها مجروح 
شده اند. چند نفر مجروح شده و ساختمان 
کنگره به دلیل وجود تهدید امنیتی فوری 
افسران  از  یکی  اوانـــز،  ویلیام  شــد.  بسته 
پلیس که در این حادثه مجروح شده بود،  به 
دلیل شدت جراحات جان خود را از دست 
داد. گفته شده فرد مهاجم یک آمریکایی 
آفریقایی تبار بوده است. پلیس همچنین 

اعالم کرد فرد مهاجم به نام گرین، ۲۴ ساله 
و متولد ایالت ایندیاناست.

تصاویر منتشر شده از سوی ســی ان ان از 
گسترده  حضور  از  حاکی  کنگره،  ــراف  اطـ
پلیس در اطراف آن است و به تمامی کسانی 
که در داخل کنگره قرار دارند گفته شده در 
داخل بمانند و از پنجره ها فاصله بگیرند. 
چند آمبوالنس و یک بالگرد هم در محل 
از آنکه پلیس کنگره در  حاضر شد. پس 

صفحه توییتر خود اعالم کرد فرد مظنون 
دستگیر شده است، رسانه ها از کشته شدن 

وی خبر دادند.
پی  در  آمریکا  رئیس جمهور  بــایــدن،  جــو 
وقوع این حادثه  با تیم امنیت ملی در کاخ 
سفید که در نزدیکی ساختمان کنگره واقع 
شده، نشستی برگزار کرد. به نظر می رسد 
زیر  و  کنگره  بــه حصارهای  حمله  حــادثــه 
گرفتن دو افسر پلیس متعمدانه بوده است. 

فاکس نیوز نیز خبر داد فرد حمله کننده پس 
از زیــر گرفتن افــســران پلیس با در دست 
داشتن چاقو از خودرو خارج شد و پس از 

آن به سوی این فرد تیراندازی شده است.
اطـــراف  آمــریــکــا در  گـــارد ملی  آن  از  پــس 
اطراف  محل حادثه مستقر و خیابان های 
نیز مسدود شده است.  ساختمان کنگره 
که  مریلند  ایالت  سریع  واکنش  نیروهای 
مجاور واشنگتن دی سی است هم به حالت 
آمـــاده بــاش در آمــده انــد. اوضـــاع پایتخت 
و  ــوده  بـ امنیتی  همچنان  متحده  ایـــاالت 
در  نظامی  نیروی  و 300  اکنون ۲هــزار  هم 
این،  از  پیش  هستند.  مستقر  واشنگتن 
کنگره آمریکا روز ششم ژانویه )17 دی ماه( 
ــداران دونــالــد ترامپ  نیز مــورد حمله طــرف
رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته بود. شبکه 
خبری سی ان ان اعــالم کــرد: فــرد مهاجم 
ویدئویی را با مضمون »دولت آمریکا دشمن 
آن  و در  اول سیاه پوستان« منتشر  درجــه 
اعتراض خود را نسبت به رفتار های اف بی آی 
و نیرو های امنیتی علیه سیاه پوستان آمریکا 

ابراز کرده بود.

وزیردفاعیمن:

»درد بزرگ« در انتظار 
سعودی است

وزیر دفاع یمن، ائتالف 
ــی بــه  ــ ــرب ــاوز عــ ــــجــ ــت مــ
سرکردگی عربستان را 
با راهبرد »درد بزرگ« 
تهدید کرد. به گزارش 

دفاع  ــر  وزی العاطفی،  ناصر  محمد  ایسنا، 
انصارهللا  و همرزم  دولــت نجات ملی یمن 
شکست  می کنند  تــالش  متجاوزان  گفت: 
خود را اعــالم نکنند و کسی که آن هــا را در 
این باتالق انداخت به دنبال راه نجاتی برای 
ائتالف است. وی افزود: ما اطالعاتی داریم 
که به ما فرصت می دهد موجودیت متجاوز 
را به لرزه درآوریم و ریاض، واشنگتن، لندن، 
پاریس و تل آویو را خشمگین کنیم. دشمنان 
باید بدانند تا زمانی که به تجاوز ادامه دهند 

تنها با پاسخ متقابل ما روبه رو می شوند.

ولیعهد عربستان از نخست وزیر پاکستان س
بــرای سفر به ریــاض دعــوت کرد که با پاسخ 

مثبت پاکستان همراه بود.
در س قطر  و  آمریکا  نظامی  ارشــد  مقامات 

همکاری های  گسترش  دوحــه،  در  نشستی 
نظامی را بررسی کردند.

  12/3413/07 

 23/5100/24 4/455/19

 18/5619/28

6/126/45

 19/15 19/47

آیا چین راه آمریکا را می رود؟
تقریباً یک سال پیش که هال برندز، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و جیک 
سولیوان مقاله ای را در فارن پالیسی درباره مختصات احتمالی سیاست خارجی 
چین می نوشتند، شاید گمان نمی کردند این کشور بتواند با موفقیت بحران 
اقتصادی ناشی از همه گیری کووید 19 را پشت سر گذاشته و در شرایط پسا 
کرونای خود، با نرخ مثبت ۲.3 از سیاست های خصمانه دولت ترامپ هم عبور 
کند. گرچه نخبگان آمریکایی، مفاهیمی نظیر »جاه طلبی های آشکار چین« 
در باب توصیف رفتار پکن دارنــد، اما رشد همه جانبه این کشور در واقع در 
حال به چالش کشیدن جدی ایاالت متحده در حوزه های ژئوپلتیک و راهبردی 
است. مواردی از قبیل افزایش توانایی و توانمندی نظامی که پس از تثیبت رشد 
اقتصادی به طور جد در حال پیگیری است، در همین راستا بر هراس واشنگتن 
افزوده است. از آنجایی که تشخیص دقیق و درست نیات و اهداف کشورها بدون 
دسترسی به اطالعات موثق میدانی امری دشوار است، سناریوها و راهبرد های 
محتمل چین برای فتح این مسیر سنگالخ چند گزینه است. به طور کلی، چین 
دو مسیر را برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی پیش روی خود دارد.
مسیر نخست که مورد تأکید بیشتر استراتژیست های آمریکایی است بیان 
می کند چین از طریق برتری منطقه ای، به ویژه در پاسیفیک غربی در پی برتری 
جهانی است. این مسیر که از آن به عنوان هژمونی منطقه ای یاد می شود به 
معنای اشغال و تسخیر همسایگان چین، به سبک شوروی در جنگ سرد 
نیست بلکه به معنای تبدیل چین به بازیگر مسلط در منطقه و بیرون راندن 
ایاالت متحده از حوزه استحفاظی خود است، به گونه ای که واشنگتن دیگر 
صاحب نفوذ مؤثری در شرق آسیا نباشد. این مسیر بسیار شبیه به مسیری 
است که خود ایاالت متحده با دکترین مونرو طی کرد. در این میان، تفاوت 
چین و آمریکا در این است ایاالت متحده هیچ گاه با یک ژاپن قدرتمند روبه رو 
نبود. هرگز رقبای منطقه ای نظیر هند، ویتنام و اندونزی در آن منطقه مشغول 
بازیگری فعال نبودند. واشنگتن هرگز با چالش یک ابرقدرت برای هژمونی 
منطقه ای مواجه نبود. سیاست اغوا و اجبار چین در منطقه گرچه تاکنون 
توانسته کشورهایی مثل تایلند و فیلیپین را از مدار نزدیکی به آمریکا دور کند، 
اما این رویکرد در برابر کشورهایی مانند ژاپن و استرالیا نتیجه عکس داده است.
چینی ها در مسیر دوم به جای تمرکز بر هژمونی منطقه ای، به هژمونی جهانی 
روی می آورند. نگاه پکن از این مسیر به جای شرق به غرب جغرافیایی خود 
موکول شده که از طریق ایجاد یک نظمِ امنیتی و اقتصادیِ چین محور در اوراسیا 
و اقیانوس هند به هدف خود می رسد. در این مسیر، چین در حالتی واقع گرایانه 
می داند دست کم در آینده ای نزدیک قادر به بیرون راندن آمریکا از منطقه و 
جایگزینی آن نیست؛ از همین رو در پی شکل دهی به نظم نوین اقتصادی در 
بستر زنجیره ارزش محور جهانی، استانداردهای تکنولوژیک و نهادهای سیاسی 
به نفع خود است. این مسیر چین نیز تا حدودی به مسیر آمریکا در پس از 
جنگ جهانی دوم شباهت دارد. نظم پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا 
دست کم سه معیار حیاتی از جمله تبدیل قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی، 
حفظ مزیت نوآوری نسبت به سایر کشورها و ظرفیت شکل  دهی به نهادهای 
بین المللی داشت. چین در مسیر دوم در پی تکرار این الگو است. هر چند 
نخبگان آمریکایی مانند برندز و سولیوان برای جمهوری خلق چین مشکالت 
فراوانی نظیر نداشتن توانایی آمریکا در ارائه کاالهای عمومی، نبود جذابیت 
ایدئولوژیک و افول قدرت نرم پس از کرونا و نداشتن متحدان جهانی در مسیر دوم 
معرفی می کنند، اما کشوری که پس از سال ها تالش و تحمل سختی های بسیار 
به سطح قابل قبولی از پیشرفت رسیده، احتماالً ادامه مسیر را با قوام بیشتری 
حرکت می کند. البته چین سعی کرده ترکیبی از این دو را اجرا کند. در سوی 
دیگر میدان، رقابت آمریکا و چین شباهتی به رقابت جنگ سرد میان شوروی 
و آمریکا هم ندارد و به مراتب پیچیده تر و چالش برانگیزتر از جنگ سرد است.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                            30004567

چهره

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 15 فروردین 1400 21 شعبان 1442 4 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره 9494  

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

سجادعلیزاده؛کارشناسمسائلشرقآسیا

      صفحه 8

,ع
14

00
07

2

ش�هرداری بجن�ورد درنظردارد یک قطع�ه زمین با کاربری تجاری به مس�احت 
98 / 546 مترمربع واقع در بجنورد ، حاش�یه بلوار ش�هید صیاد ش�یرازی ، نرسیده به 
تقاطع خیابان س�ید جمال الدین اسد آبادی ، با برآورد اولیه 000 / 600 /986 / 92 

ریال را از طریق مزایده به فروش رساند .
ل�ذا متقاضیان م�ی توانند جهت دریافت و تحویل اس�ناد از واح�د حقوقی و پیمان 
ش�هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا ش�ده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل 
پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی حداکثر تا تاریخ 24 / 1/ 1400 
اق�دام نماین�د و یا جهت کس�ب اطالعات با ش�ماره تلف�ن : 114 – 32222110 تماس 

حاصل نمایند.
شهرداری بجنورد

آگهی مزایده فروش زمین-نوبت دوم
شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد جهت اصالح و توسعه سیستم تصفیه خانه بیولوژیک خود 

اقدام نماید .
ل�ذا از پیمان�کاران و مش�اوران که در ام�ر تصفیه خانه بیولوژی�ک رزومه مناس�ب دارند دعوت 
می ش�ود از تاری�خ درج آگه�ی در روزنام�ه به م�دت 10 روز جهت اخذRFP  پ�روژه و فرم 
ه�ای ش�رکت در مناقصه با مراجعه به ش�رکت ی�ا پایگاه ه�ای اینترنتی به اینترنتی ش�رکت به 
 http://www.reo.ir س�ازمان اقتص�ادی رض�وی ب�ه آدرس http://Razaviyeast.com آدرس
قس�مت مناقصه و مزایده ، فرم های مربوطه را دریافت و پس از بررسی و تکمیل دقیق فرم ها ، 
پیش�نهادات خود را از طریق پست به آدرس ش�رکت به نشانه : کیلومتر 67 جاده مشهد - قوچان 
شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نماید. آخرین مهلت دریافت فرمه های مناقصه از طریق پست 

تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 می باشد.
 ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 46126622-051 داخلی 150 

می باشد.
 جلس�ه بازگش�ایی پاکت ها در س�اعت 10 صب�ح روز چهارش�نبه م�ورخ 1400/02/30 در محل 
کارخانه انجام خواهد گرفت . در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت شرکت ، 

مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

شرکت خمیرمایه رضوی سهامی خاص

آگهی مناقصه مرحله دوم شرکت خمیرمایه رضوی
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ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد تهیه، س�اخت و نصب 8 عدد مخزن مورد نیاز را از طریق 
برگزاری مناقصه خریداری نماید.

ل�ذا از تامی�ن کنن�دگان محترم دعوت می ش�ود از تاری�خ درج آگهی به م�دت 10 روز جهت 
اخذ مش�خصات فنی مخزن ها و فرم های ش�رکت در مناقصه با مراجعه به شرکت یا پایگاه های 
اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس http://Razaviyeast.comو س�ازمان اقتص�ادی رضوی به آدرس
http://www.reo.ir قس�مت مناقص�ه و مزایده ، فرم های مربوطه را دریافت و پس از بررس�ی و 

تکمیل دقیق فرمها ، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس ش�رکت به نش�انی : کیلومتر 67 
جاده مشهد- قوچان ، شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند.

 آخری�ن مهل�ت دریاف�ت فرم ه�ای مناقصه از طریق پس�ت ت�ا پایان وق�ت اداری روز دوش�نبه 
مورخ 1400/1/30 می باش�د. ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه ش�ماره تلفن تماس 

46126622-051 داخلی 147 و 148 می باشد.
 جلسه بازگشایی پاکت ها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 در محل کارخانه 
انجام خواهد گرفت . در صورت ضرورت و بنا به  تش�خیص کمیسیون معامالت شرکت ، مناقصه به 

صورت حضوری برگزار خواهد شد.
  شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 شرکت خمیرمایه رضوی) سهامی خاص(

آگهی مناقصه مرحله دوم شرکت خمیرمایه رضوی 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1116074(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک قدر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45474 و شناسه ملی 10380613998 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -شرکت فدک قدر تکسا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 42446 و شناسه ملی 10280582517 به نمایندگی آقای علیرضا دهباشیان به شماره ملی 1060555131 
- شرکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 46194 و شناسه ملی 10380621874 به نمایندگی آقای 
مسعود شریعتی به شماره ملی 0946338914 – آقای ملک حسین دالور به شماره ملی 0701690623 به سمت اعضای اصلی هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قرچک )1117074(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی )سهامی خاص( به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10100000711 

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی )سهامی خاص( به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10100000711 
از مبلغ  العاده مورخ 1399,09,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
از  نام عادی  با  ریالی  به 1.161.600 سهم 500.000  منقسم  ریال  مبلغ 580.800.000.000  به  ریال   13.200.000.000
محل مطالبات حال شده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست 

ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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خط  و نشان ناتو و مسکو
کاخ کرملین، همزمان با باال گرفتن تنش های 
لفظی میان مسکو، کی یف، ناتو و واشنگتن 
در  روسیه  نظامی  نیروهای  اجتماع  سر  بر 
ــن کــشــور کــه در مــجــاورت  مــرزهــای غــربــی ای
اوکراین قرار دارد، به دولت ولودیمیر زلنسکی 
مداخله  زمینه  در  کی یف  غربی  حامیان  و 
نظامی در اوکــرایــن هــشــدار داد. بــه گــزارش 
یورونیوز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست 
در صورت  »روسیه  گفت:  روسیه  جمهوری 
هرگونه مداخله نظامی غرب در اوکراین، تمام 
موازین الزم را در پیش خواهد گرفت«. پسکوف 
البته اطمینان داد این به منزله تهدید از سوی 
مسکو نیست.روسیه شبه جزیره کریمه را در 
مارس ۲01۴ میالدی و پس از آنکه اهالی آن 
رأی به الحاق به روسیه دادند به خاک خود 
ملحق کرد. این اتفاق سبب افزایش تنش ها 
بین روسیه و اروپــا شده و هنوز ادامــه دارد.

اتاق فکر
اندیشکدهشورایاروپاییدرروابطخارجیبررسیکرد

سالمت اروپا زیر بلیت واکسن روسیه
سلطانپور    امیرمحمد مترجم:  
روابط  در  اروپایی  شورای  اندیشکده 
افزایش  )ECFR( در مقاله ای به  خارجی 
رغبت کشورهای اروپایی به خرید واکسن 
اسپوتنیک روسی و فرصتی که می تواند 
و  اروپا  اتحادیه  میان  اعتمادسازی  در 

روسیه به وجود بیاورد پرداخته است.
پس از اینکه اتحادیه اروپا با کمبود تولید 
واکسن از طرف کشورهای غرب این قاره 
مواجه شد، اکنون به استفاده از واکسن 
اسپوتنیک روسی متمایل شده است. اول 
از همه مجارستان خریدار این واکسن ها 
از روسیه شد و سپس اسلواکی نیز به آن  
پیوست. چندین کشور دیگر مانند آلمان 
و ایتالیا نیز می خواهند این واکسن ها را در 

کشور خود تولید کنند.
در تئوری، ویروس کرونا یک معضل جهانی 
است که نیازمند کمک همه کشورهاست، 
اما واقعیت آن است قضیه واکسن کرونا 

به امــری سیاسی بدل شده اســت. حتی 
اسم واکسن اسپوتنیک همگان را به یاد 
پروژه رقابت فضایی شوروی در جنگ سرد 
می اندازد و این کشور بدش نمی آید این 
یادآوری کوچک از آن زمان شکوهمند خود 
را برای غربی ها داشته باشد. اتحادیه اروپا 
همیشه تالش داشته به تنهایی نقشی 
محوری در حوزه سالمت بازی کند اما اینکه 
اروپایی ها توسط واکسن روسی واکسینه 
شوند و حتی در کشورهایشان این واکسن 
را تولید کنند می تواند فرصت های جدیدی 
را میان دو طرف در حوزه اعتمادسازی به 

وجود بیاورد.
به  ــا  اروپـ اتحادیه  عالقه مندی  وجـــود  بــا 
سالمت،  حـــوزه  در  وابستگی  نداشتن 
ــاه جـــزو  ــیـــچ گـ ــن حــــــوزه هـ ــ ســـیـــاســـت ایـ
نبوده و به همین  اولویت های اصلی آن 
گیری  همه  گسترش  ــتــدای  اب در  دلــیــل 
ــروس کــرونــا، ایـــن اتــحــادیــه واکنشی  ــ وی

اکنون  امــا  ــت.  ــر آن داشـ ــراب ضعیف درب
بــرای  امنیتی  مسئله ای  سالمت  حـــوزه 
اتحادیه محسوب شده اما فاقد توانایی 
راهبردی برای به اجرا گذاشتن آن است. 
با ایــن وجــود مسئله عــدم وابستگی به 
کشور  آن  اگر  به خصوص  کشور سومی 
آن هــا  بـــرای  ژئوپلتیک  رقیب  عــنــوان  بــه 
قرار  باالیی  اولــویــت  در  شــود،  محسوب 
دارد. پس از گذشت یک سال از شروع 
همه گیری، سرعت این اتحادیه در فراهم 
آوردن واکسن پایین تر از حد انتظار بوده 
این  عضو  کشورهای  دلیل  همین  بــه  و 

اتحادیه خود دست به کار شده و برای 
حل مشکالتشان آستین باال زدند.

واکسن اسپوتنیک روسیه حواشی زیادی 
را از همان ابتدا به همراه داشته اما هر چه 
بیشتر می گذرد، دانشمندان بیشتری آن 
را تأیید می کنند و با توجه به تأخیری که 
کشورهای غربی در ارائه واکسن خود دارند، 
روسیه هر روز بیشتر از پیش می تواند از 
اهــرم فشار صــدور واکــســن هــای خــود به 
کشورهای اروپایی سود ببرد. همان طور که 
گفته شد مجارستان و اسلواکی به صورت 
رسمی واکسن روسی را خریداری کرده اند 
و اتریش نیز برای خرید آن عالقه نشان 
داده است. بیشتر حواشی و سروصداها 
به ایــن دلیل اســت هنوز آژانــس دارویــی 
اروپا )EMA( این واکسن را تأیید نکرده و 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به خرید 
آن مبادرت می ورزند جسارت زیادی را به 

خرج می دهند. 
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