
 

اصغِر »سردار« بی سر آمد
 قدس زندگی نام »اصغر پاشاپور« را خیلی هایمان طواف پیکر شهید پاشاپور در حرم مطهر رضوی همزمان با آغاز ماه رجب 

تا همین 20 روز پیش نشــنیده بودیم. چهره  اش اما 
برایمان آشــنا بود. مردی که در بســیاری از تصاویِر 
حضور شــهید ســلیمانی در خط مقدم مبــارزه با 

تکفیری ها، در گوشه ای از تصویر به چشم می خورد. 
دقیقاً 13 بهمن ماه بود؛ یعنی حدود یک ماه پس از 
شهادت حاج قاسم که خبر شهادت »اصغر پاشاپور« 

 ............ صفحه 9تیتر یک رسانه های کشورمان شد...
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رئیس جمهور در مراسم افتتاح

 منطقه یک آزادراه تهران- شمال:
رودررو با مصطفی خرامان، نویسنده آثار کودک و نوجوان سردار جاللی:

امام موسی کاظم)ع(: 
رجب ماه بزرگی 
است که خداوند 
]پاداش[ نيكی ها 

را در آن دو چندان 
و گناهان را پاك 

می کند .
  من اليحضره الفقيه 
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به دشمن التماس نخواهیم کرد
 بودجه کتاب خوانی را 
صرف امور دیگر نکنیم

راهبرد رسانه ای دشمن القای 
ناکارآمدی نظام بهداشت است

 ............ صفحه 8

 بودجه سال 99  برای انجام اصالحات به کمیسیون تلفیق مجلس برگشت داده شد 

کلیات بودجه در دوربرگردان بهارستان

 روسیه پیشنهادهای ترکیه
درباره ادلب را نپذیرفت

 سلطان 
در منگنه تزار

 اقتصاد  با رد کلیات الیحه 484هزار میلیارد تومانی بودجه ســال آینده از ســوی 
نمایندگان، ســند حیاتی دخل و خرج ساالنه کشور در داالن  پر پیچ و خم بهارستان 
ســرگردان شده تا پس از بحث های متعدد، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود.از 
دو روز پیش که نمایندگان، کلیات الیحه بودجه سال آینده را رد کردند، گمانه زنی های 
زیادی حتی از سوی خود پارلمان نشینان مطرح شد، از جمله اینکه با روندی که مجلس 
در پیش گرفته و با توجه به شیوع ویروس کرونای  چینی، شاید بررسی و تصویب بودجه 
سال آینده به امسال و چه بسا عمر مجلس فعلی قد ندهد و یا اینکه دو دوازدهم و یا سه 

 ............ صفحه 6دوازدهم تصویب شود.پس از مخالفت نمایندگان با کلیات الیحه ...

  جهان   ســخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
روز گذشته از مخالفت مسکو با برگزاری نشست 
چهارجانبه بر سر موضوع ادلب خبر داد. به نوشته 
خبرگــزاری »اینترفکس« دیمیتری پســکوف 
طی نشســت خبری در کرملین گفت روسیه در 
حال حاضر فعالیتی برای مشــارکت در نشست 
چهارجانبه با آلمان، فرانسه و ترکیه درباره موضوع 
ادلب و سوریه ندارد. وی همچنین درباره اظهارات 
رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه برای 

دیدار با »والدیمیر پوتین« ...

بررسی چگونگی انتشار 
اطالعات درباره ویروس جنجالی 

 »شفافیت« 
 سالح مبارزه 

با ترس از کرونا

ادعای واگذاری قرمز و آبی 
برای فرار از استیضاح است؟

 وزیر در 
موقعیت کیش 
مجلس جدید

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 7

 گفت و گوی قدس 
با حجت االسالم روحانی نژاد

»رجب« نقطه 
عطفی در سلوک 

انسان خداباور
 ............ صفحه 5

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

همین روزها بناســت ترامپ در سفر آسیایی اش به قطر برود و در مقابل چشم 
رسانه های جهان و ده ها شخصیت برجسته کشورهای مختلف مدعو، توافق نامه 

صلح با طالبان را امضا کند.آمریکایی ها برای راستی آزمایی ...

آیا »ترامپ« با »طالبان« 
معامله کرده است؟

 ............ صفحه 8

محصوالت جدید داروسازی ثامن
  با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد 

دستاوردی از دل تحریم ها  
 ............ صفحه 3

صفحه 1  1398/12/07

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان درگز
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
بيمارستان ام البنين (س) 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۸
۱۵
۲۱
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1. شركت گاز استان قم در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق، ︋︀ ︫︣ح ﹋﹙﹩ ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی 
﹁﹢﹐دی ١۶ ︋﹥ ﹝︐︣اژ۶٨٠٠ ﹝︐︣ و ٢۴ ︋﹥ ﹝︐︣اژ ١٢٢٠٠ ﹝︐︣ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ آ︣︠﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︤︗ ﹤﹋ IGS﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹢︲﹫ داده ﹝﹩ ︫﹢د، 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ︀ره ٢٠٩٨٠٩١۴۵٩٠٠٠٠٢٧ را از﹝  ︫﹤︋
️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫  ︎﹤︭ــ﹥ ︑ــ︀ ارا﹇︀﹠﹞
www.setadiran.ir و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
2. برنامه زمانبندى مناقصه:  ٢-١- ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٠۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢-٢- ﹝﹙️ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٢/٠٨
٢-٣- ︗﹙︧﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨﹠︀د / ︨︀︎ ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت: در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹫︪﹢د.

٢-﹞ -۴﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٢/١٩
️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️: ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ︊︮ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/١٢/٢٠ ﹋︀︎ ︩︀︪﹎ ٢-۵- ز﹝︀ن

﹩﹝﹢﹆︑ ︡ت ٩٠ روز﹞ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹩︀﹡3. شرايط متقاضيان: ٣-١- ︑﹢ا
٣-٢- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ︎︣وا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ و ︋︣ه ︋︣داری

٣-٣- ︻︱﹢️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ وزارت ﹡﹀️ (EP) و دارا ︋﹢دن ︑︡﹫︀﹥ ﹨︀ی ﹐زم
٣-۴- ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤︀ و︗﹥ ﹡﹆︡ (وار︤ي ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ٢١٧۴۶٣٣۴٠٣٠٠۵ ︨ــ﹫︊︀) ︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼  ۶,٣١٠,٠٠٠,٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ 

﹩﹚﹢︑ ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د﹢﹠︻
٣-۵- ︑﹢ا﹡︀﹩ ارا﹥ ا﹡﹢اع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋︀﹡﹊﹩ ︗️ ا︗︣ای ︑︺︡ات ﹇︣اردادی

︦︀ی ﹝︀﹜﹩ ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︎︣د︑٣-۶- ار︨︀ل ︮﹢ر
4. نكات قابل توجه: ۴-١- ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

.︫︡︀︋ ﹩﹝﹡ ﹏︡︺︑ ︣ارداد ︎﹫︩ ︎︣دا︠️ دارد و ﹝︪﹞﹢ل﹇ ︼﹚︊﹞ ︡︮︀ن ﹝︺︀دل ٢۵ در﹝﹫︎ ﹟۴-٢- ا
۴-٣- ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ در ﹇︊﹢ل ︀ رد ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ︋﹢ده و ا︻︐︣ا︲﹩ ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡.

۴-۴- در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹨︀ی ٣۶۶٢٠٠٠۴-٠٢۵ و ︀ ٣۶١٢١٣٠٣-٠٢۵ ،٣۶١٢١٣٧٣-٠٢۵ و 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٣۶١٢١۵٢۶-٠٢۵ ︑﹞︀س

۴-۵- ا﹟ آ﹎﹩ از ︵︀︨ ﹩﹡︀︪﹡ ﹅︣️ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹇﹛ ︋﹥ آدرس: www.nigc-qpgc.ir ار︨︀ل ﹎︣د︡ه ا︨️.
 روابط عمومي شركت گاز استان قم  
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 ︡︣︠ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩» ﹁︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎آ»
﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ﹁﹢﹐دی «١۶ و٢۴» ﹡﹢︋️ دوم 

︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣١-٩٨      (︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨/٧۵٣۴)

/ع
۹۸
۱۵
۲۲
۹

ـ﹥ ا﹡︐︀ب ︑︃﹝﹫﹟  آ︨ـ︐︀ن ﹇ـ︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ـ︊️︋ 
 ︣ـ︣ح ﹝﹆︀د  ︫﹤ ـ︣ا︑ ️︗ ︳﹫﹥ و ︑﹢ز︹ ︾︢ا︋  ﹋﹠﹠︡ه وا︗︫︡ 
 .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︡رج در ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹠﹞ ︳و ︫ـ︣ا
︗️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩ ︋ http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت 
 ﹤ ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/١٧ ﹡︧ـ︊️︋  ـ︀︻️ ١٣:٣٠ روز︫  ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 
︡ه ا﹇︡ام  ︣ا︳ ا︻﹑م︫  ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪ـ﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑
﹢ا﹨︡  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋  ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡

︋﹢د. ︫﹞︀ره ︑﹞︀س  ٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩-٠۵١٣٢٠٠١١١٣ 

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ»
 ︑︃﹝﹫﹟ و ︑﹢ز︹ ︾︢ا آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی»

شـركت راه آهن ج.ا.ا در ﹡︷︣ دارد ︋﹠︀︋︣ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹪ ︋﹠︡ ج ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اري ﹝﹠︀﹇︭︀ت  
.︡︀﹝﹡ ︣ا﹇︡ام︫︣ح ز ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤︋ د︻﹢ت ️︗ ︳︣ان وا︗︡ ︫︣ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹪﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤︋ ️︊︧﹡

1- شرح مختصر موضوع مناقصه : ا︡اث ︑﹆︀︵︹ ︾﹫︣ ﹨﹞︧︴ (ز︣﹎︢ر) ز︫︀︊︣ زا﹨︡ان  
2-  مبلغ برآورد : ٨٧٫۵٩٢٫٠۵٢٫٣٩۵ ر︀ل ︋︣ ا︨︀س ﹁︋ ️︨︣︀ی وا︀︎ ︡﹥ ر︫︐﹥ راه ، راه آ﹨﹟ و ︋︀﹡︡ و ﹁︣ود﹎︀ه 

︨︀ل ١٣٩٨ و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ٣٫٧١٩٫٨۴١٫٠۴٨ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
3- مدت و محل  اجرا : ﹝︡ت ا︗︣ا ١٨ ﹝︀ه ︋﹢ده و ﹝﹏ ا︗︣اء ︵︊﹅ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.

﹢د︗﹥ ﹋︪ــ﹢ر و  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ︀﹥ ٣ در ر︫ــ︐﹥ راه و ︑︣ا︋︣ی از︨  4- داراى گواهينامه صالحيت پيمانكارى ︡ا﹇﹏︎ 
︀ً از ﹡︷︣ ︑︺︡اد﹋︀ر و ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹝﹠︀﹇︭﹥، ︋︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دارای ︸︣﹁﹫️ آزاد ﹐زم ، ︑﹢ا﹝

5- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى ︡ا﹋︓︣︑︀ ︨︀︻️ ١۶:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/١٣
6- مهلت تكميل اسناد ارزيابى كيفى ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٢٧

٧- كليـه مراحل برگزارى مناقصه از در︀﹁️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ا﹡︐︀ی ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.setadiran.ir ︋﹥ ︵﹢ر ︋︣ ︠︳ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در︀﹁️ و ︑﹊﹞﹫﹏ 

﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹆︳ از ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️. 
 ️رو ً︀ ﹁︣︮ ،HTTP://IETS.MPORG.IR– ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ﹩﹚﹞ ️︀︨ : 8-  از پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى

و ︮﹢ر︑︖﹙︧︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.
 ﹟︀م در ا﹡ ️︊︔ ﹏در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د، ︲︣وری ا︨️ ﹝︣ا ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ 9- متقاضيان شركت در مناقصه در ︮﹢رت ︻︡م
︐︀د  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︀ز﹡︡.(︫ــ﹞︀ره ︑﹞︀س︨   ︨﹅﹆﹞ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان را ️︗ ﹩﹊﹫﹡ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹢﹎ ️﹁︀︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در

(٠٢١-۴١٩٣۴
10- هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

11- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫︡ه در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ﹇︭︡ ارا﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︺﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ 
در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر را دار﹡︡ ، ︀︋︡ ﹨﹠﹍︀م ارا﹥ ︎︀﹋︀ت ا﹜︿، ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋﹞︡ت ︨ــ﹥ ﹝︀ه و ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ︑︀ ︨ــ﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ارا ،︣﹍︀ه د﹞
︀︡ در  ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ را دار﹡︡،︋   ︎﹤در︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ﹇︭︡ ارا ،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ︡ه در ارز  ︫️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑ 12- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان
︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ و ︑︖﹫︤ات ︗️ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹇﹫﹞️ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨︀︠️ دا︠﹏ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹫﹀﹫️ 

       .︡﹠︀﹝﹡ ﹤ارا
︀دره از وزارت ︑︺ــ︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹠﹍︀م ا﹡︺﹆︀د   ︮﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا ﹤﹊﹠ا ﹤ ︀︑﹢︗ــ﹥︋   ︋-13
﹇︣ارداد ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️.﹜︢ا ︋︣﹡︡ه ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (﹝﹠︀﹇︭﹥) ︀︋︧︐﹩ ﹨﹠﹍︀م ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ︑︭﹢︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝︢﹋﹢ر 

را ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑︱﹞﹫﹟ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ارا﹥ ﹡﹞︀︡.                                    ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ٧٨۵۴١۵/ م ا﹜︿۴١١٧
اداره ﹋﹏ ︠︳ و ︨︀زه ﹨︀ی ﹁﹠﹩  راه آ﹨﹟ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان 

آگهي دعوت به تجديد ارزيابي كيفي 
فراخوان شماره 97/19/ ص31   نوبت اول 
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۹۸
۱۵
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۶



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

روزنامـه صبـح ایـران

باقری: تحریم کنندگان دارو قاتل بشرند ایلنا: دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه کشورهای تحریم کننده دارو صالحیت عضویت در شورای حقوق بشر را ندارند، گفت: کشورهایی که 
ملت ایران را تحریم دارویی کرده اند، ناقض حقوق بشر نیستند، بلکه قاتل خود بشرند. کشورهای تحریم کننده دارو صالحیت عضویت در شورای حقوق بشر را ندارند. این اقداما ها، نه تنها تنبیه جمعی یک ملت، بلکه 

شیوه ای مدرن از نقض حقوق بشر است و باید به جد توسط شورای حقوق بشر پیگیری شود.

رئیس  روحانی،  حسن  سیاست    
یک  منطقه  افتتاح  مراسم  در  جمهور 
با  سخنانی  در  شمال  تهران-  آزادراه 
اشاره به اهمیت ماه رجب، اظهار داشت: 
فرد مؤمن هر کجا هست کنارش امنیت 
امنیت  نیست  ایمان  کجا  هر  و  است 
به گزارش  قرار می گیرد.  نیز زیر سؤال 
امنیت  مایه  ما  ایمان  افزود:  وی  فارس 
ماست این ماه رجب و شعبان برای این 
است که خود را برای ماه پاکی یعنی ماه 
تبریک  با  روحانی  کنیم.  آماده  رمضان 
دعای  به  اشاره  با  و  رجب  پربرکت  ماه 
که  زیباست  چقدر  گفت:  ماه  این  آغاز 
امنیت و  را در کنار  ایمان  این دعا،  در 
قرار می دهد.  را در کنار سالمت  اسالم  
وی ادامه داد: اگر اسالم را رعایت کنیم، 
جسم و روحمان هم سالم خواهد ماند. 
امنیت  با  ایمان  اینکه  بیان  با  روحانی 
مؤمن  انسان  کرد:  تصریح  است،  همراه 
در هرکجا که حضور دارد، امنیت وجود 
هم   امنیت  نیست،  ایمان  هرکجا  دارد. 

زیر سؤال می رود.

 هیچ کس از یک انسان
 خوش زبان نمی ترسد

رئیس جمهور ادامــه داد: هیچ کس از 
یک انســان خوش زبان نمی ترسد، چرا 
که از او گزندی به کســی نمی رســد. 
اما از فــردی که ایمان ندارد همیشــه 
باید ترســید؛ از حضور و از غیابش باید 
ترسید. یا با زبانش نیش می زند یا غیبت 

و بدگمانی می کند.
وی تصریح کــرد:  در کنار کســی که 
ایمان نــدارد، هیچ وقــت امنیت وجود 
ندارد. روحانی با بیان اینکه به دشــمن 
التمــاس نخواهیم کرد، اظهار داشــت: 
افتتاح پروژه آزادراه تهران- شمال خبر 
خوشــحال کننده  ای برای 
ملت بزرگ ایران اســت و 
عمــاًل ما این پــروژه را در 
دوران تحریم ســاختیم و 
افتخار می کنیــم به اینکه 
مهندسان،کارگران، مدیران 
مــا و همــه بخش هــای 
راه  وزارت  ماننــد  مختلف 
و بنیاد مســتضعفان تالش 
خــود را کردنــد و تحریم 
نتوانست بر اراده آن ها برای 
بســیار  پروژه  این  تکمیل 
مهــم تأثیر بگــذارد؛ البته 
ممکن است تحریم با یک 
زمان بنــدی، ما را با تأخیر مواجه کند، 

اما در پروژه های مهم تأثیر نگذاشت.

 تحریم نتوانست بر اراده 
دست اندرکاران پروژه تهران-

شمال تأثیر بگذارد
وی همچنیــن عنوان کرد: دولت زمانی 
آغــاز بــه کار کــرد که مــا در تحریم 
بودیم؛ تحریمی که از ســال 90 شروع 
شــده بود؛ بنابراین وقتی ما آمدیم در 
دولــت، تحریم بودیــم. روحانی گفت: 
مــن از همــان روزهای اولیه ریاســت 
وقت  رئیس  فروزنــده  آقای  جمهوری، 
بنیاد مســتضعفان را صدا زدم و گفتم 
نقشه آزاد راه تهران ـ شمال را بیاورید؛ 
آن روز ۱۷ درصد پروژه انجام شده بود 
و ما باید هشــتاد و خورده ای درصد از 
این پروژه را انجام می دادیم. وی با بیان 
اینکه   از ســال ۱3۷5 با این پروژه سر 
و کار داشــته اســت، گفت: زمانی که 
این  برای  آیت اهلل هاشمی رفســنجانی 
پروژه تصمیم گرفته بود، اول یک طرح 
دیگر بود؛ آقای رفیق دوســت ]رئیس 

اسبق بنیاد مســتضعفان[ طرحی را به 
آقای هاشمی داد و ایشان مرا صدا زد و 
مفصل در این مورد با من صحبت کرد. 
این طرح به بنیاد واگذار شد و از همان 
زمان زحمات زیادی از دوران مهندس 
فروزنــده و بعــد، آقای ســعیدی کیا 
کشیده شد و با همه وجود برای تکمیل 
طرح به صحنه آمدند. مهندس فتاح هم 
هر کجا هست با همه توان و قدرت در 
کار خود حضــور دارد و ما در کارهای 
قبلی هــم او را دیدیــم. رئیس جمهور 
افــزود: آقــای آخوندی هم بــرای این 
پروژه خیلی زحمت کشــید و چند بار 
قرار گذاشتیم از این پروژه بازدید کنیم 
که نشــد و جای ایشــان که امروز این 
پروژه افتتاح شده، خالی است. مهندس 
اسالمی هم که از روز اول عنصر بسیار 
پرکار و خســتگی ناپذیری بوده است و 
هر ســاعتی زنگ می زنیم سرکار است 
و تا حاال موفق نشــدیم که ایشان را در 
خواب پیدا کنیم. من از همه کســانی 

که بار مســئولیت را بــر دوش گرفتند 
تشــکر می کنم؛ زیرا این کار، خیلی کار 

با ارزش و پرمسئولیتی است. 
روحانی در ادامه با اشاره به صرفه جویی 
در مصرف ســوخت با افتتاح این قطعه 
از آزاد راه تهران ـ شــمال گفت: همه 
ما می دانیم عمر بشــر و مردم و ساعات 
زندگی مردم چقدر مهم اســت. اینکه 
این جاده جدید یک ساعت و نیم زمان 
را کوتاه می کند، اصاًل نمی شود برای آن 

ارزش گذاشت. 
رئیس جمهوربا تأکید بر اینکه ما نسبت 
به عمر، لذت و زندگی مردم متعهدیم، 
گفت: خداوند، انسان ها را برای زندگی 
خوب و سالم و شــادمانه آفریده است، 

پس نباید دائماً در غم و غصه باشیم.

 دشمنان همیشه برای ما فشار و 
مشکالت می خواهند

وی خاطرنشــان کرد: دشمنان همیشه 
برای ما فشار و مشــکالت می خواهند. 
البته بعضــی حوادث مانند ســیل که 
اتفاق مــی افتد، در اختیار ما نیســت. 
سال 9۸ سال سیل بوده است و از آغاز 
آن را با سیل شروع کردیم. زلزله هست، 
کاری نمی توان کرد ما باید کاری کنیم 
که آثار ســوء این حوادث را در زندگی 
مــردم کاهش دهیم، چرا که از اصل آن 
نمی شــود به طور کامل جلوگیری کرد. 
رئیس جمهــور با بیان اینکه امســال، 
غم و مشکالت زیادی داشتیم، گفت: از 
شهادت سردار سلیمانی گرفته تا مردم 
کرمان و هموطنانمان کــه در هواپیما 
جان باختند، برای همه ما بســیار مایه 

تأسف بود.

 مردم ما در همه جا با شهامت به 
میدان آمدند

بود،  وی تصریح کرد: ســال ســختی 
امــا مردم مــا در همه جا با شــهامت 
به میدان آمدنــد. در برابر تحریم خم 
نشــدند، التماس نکردند. ما به دشمن 
التماس نخواهیم کرد. ملت ما التماس 
نخواهد کرد و تســلیم هم نخواهد شد. 
ســختی را تحمل می کند تا دشمن را 
پشــیمان کند. روحانی گفت: در برابر 
حوادث طبیعی هم کــه پیش می آید، 
مردم آزمایش خوبــی دادند و همه به 
هم کمک کردند. خداوند اساس زندگی 
این قرار داده که می فرماید ما زمین و 
همه آیات را آفریدیم که معلوم شــود 
در این مســابقه چه کســی بهتر عمل 

می کند.

رئیس جمهور در مراسم افتتاح منطقه یک آزادراه تهران- شمال:

به دشمن التماس نخواهیم کرد

 آن قدر دیوار نویســی از اجرای اصل 44 کردند تا ته کاسه اموال دولتی را 
لیس زدند، همان اعمال را برای اقتصاد منهای نفت شــروع کردند وتا نفت را 

خصوصی نکنند ما را ول نمی کنند. 09150009278 
 صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان چنانچــه بــا ســرمایه فرهنگیــان بتواند 
یــک پتــرو پاالیشــگاه بســازد ارزش افــزوده بیشــتری خواهد داشــت. 

 09150007109
 درانتخابات قبــل تلویزیون های معاند چون مردم زیاد شــرکت می کردند 
می گفتند دولــت دروغ می گوید، ولی این بار که کمتر شــرکت کردند تأیید 
می کنند دفعات قبل مردم زیاد شــرکت می کردند، خدا را شکر دشمنان این 

مردم از احمق ها هستند. 09150008409
 من برای تهیه و خرید محلول ضدعفونی و ماسک به ۱۸ داروخانه در منطقه 
طــالب و مناطق دیگر مشــهد مراجعه کردم، ولی همگــی یکصدا می گفتند 
نداریم! به سامانه ۱90 تماس گرفتم که جوابگو نبودند، پس باید چکار کنیم؟ 
ایــن همه در تلویزیون اعالم می کنند به تعداد باال تولید و پخش کردیم پس 
کو؟ آهای مقامات مســئول! پاسخگو باشید، این دیگه چه وضعشه آیا ما مردم 

باید بمیریم؟ 09150007672
 با هزار بدبختی 50 متر ســقف زدم آمدن خراب کردند، در صورتی که طی 
چند روز خیلی ها ساختند و زندگی می کنند، گناهم این است که پارتی ندارم! 

  09330003998
 چرا روزنامه های اصالح طلب حرف های فردی را که مشکل روانی دارد و آدم 
عقده ای است را مرتب پخش می کند وسالم ترین انتخابات را زیر سؤال می برد. 

مردم نخواستند به شما رأی بدهند. 09380002461
 از بانک قرض الحســنه مهر ایرانیان تربت جام بسیار سپاسگزاریم؛ چون تا 
ســاعت 3بعداز ظهر ماندند و صبورانه کارهای بانکی ما را انجام دادند و نشان 

دادند هنوز حس فداکاری جریان دارد.09150001382

سخنگوی دولت:
مهم ترین داروی ضدکرونا اعتماد است

فارس: علی ربیعی در نشست وزارت صنعت 
با تولیدکنندگان اقــالم مورد نیاز مقابله با 
ویروس کرونا اظهار داشت: در شرایط فعلی، 
مهم ترین داروی مبارزه بــا ویروس کرونا، 
اعتماد اســت؛ اعتماد به نظام بهداشــتی، 
اعتماد به نظــام تولید و در مجموع اعتماد 
به همدیگر. وی با بیان اینکه فداکاری های 
بخش تولید مهم ترین عنصر این اعتماد اســت، افــزود: مردم با خریدها و رفتارهای 
شخصی خود می توانند در این عرصه کمک بزرگی کنند. ربیعی با تأکید بر اینکه باید 
جلو سوداگری در جامعه گرفته شود، گفت: با توجه به توان تولیدکنندگان و فناوری 
مناسبی که داریم، قطعاً توان پاسخگویی به نیاز کشور را دارا هستیم و حتی بیشتر 
از نیاز کشور می توانیم تولید داشته باشیم.  سخنگوی دولت تصریح کرد: تاریخ بعدها 
در مورد ما قضاوت می کند. در وضعیت فعلی شاهد فداکاری پزشکان هستیم که از 
این بابت از آن ها تشــکر می کنم و باید بدانیم که تاریخ در مورد پزشکان و خدمات 
بیمارستانی نیز قضاوت خواهد کرد. وی ادامه داد: امیدواریم با همدلی و برنامه جدید 
تحت یک پروتکل جدید و با استانداردهای جدید بتوانیم به از بین بردن بیماری کرونا 

کمک کنیم.

دفاع دوباره پنتاگون از پنهان کاری
 درباره تلفات حمله موشکی ایران

سیاست: وزارت دفــاع آمریکا که به دلیل 
پنهان کاری درباره تلفات حمله موشــکی 
ایران مورد انتقاد قرار گرفته روز دوشــنبه 
بار دیگــر از عملکرد خود پس از آن حمله 
موشــکی دفاع کرد. ژنرال پاول فردریکس، 
جراح ستاد مشترک ارتش آمریکا به پایگاه 
»دیفنــس وان« گفت: »نشــانه های ضربه 
مغزی )TBI( اغلب غیراختصاصی هستند«. به گفته او این نشانه ها موارد مختلف از 
سردرد گرفته تا سرگیجه، مشکالت حافظه، ضعف در تعادل، اشکال در تمرکز یا خلق 
تحریک پذیر را شامل می شوند. پاول فردریکس با اشاره به انتقادها از پنهان کاری ها 
و اطالع رســانی های قطره چکانی وزارت دفاع آمریکا پس از حمله موشکی ایران به 
پایگاه »عین االسد« در عراق گفت: »افراد زیادی گفته اند چرا ما فوراً همه کسانی که 
دچار ضربه مغزی شــده بودند را شناسایی نکردیم؟«؛ چون عالمت ها بعضی وقت ها 
کامالً غیراختصاصی هستند. پایگاه دیفنس وان ادعا کرده با آنکه نظامیان آمریکا طبق 
پروتکل های پنتاگون مورد معاینه قرار گرفته اند، بعضی از آن ها تا مدت ها بعد هیچ 
نشانه ای نداشــته اند. فردریکس ادامه داد: »اگر شما ۱۸، ۱9 یا ۲0 سال سن داشته 
باشید و ما به شما آموزش هم داده باشیم به چه چیزهایی توجه کنید، کامالً ممکن 
است کسانی باشند که بگویند من تازه در محل انفجار بوده ام و البته ممکن است چند 
روزی حالم رو به راه نباشد و چند روزی این وضعیت را تحمل می کنم و بعد چند روز 

یا هفته بعد می آیند ببینند واقعیت چیست«. 

هاشمی :کاهش مشارکت تهرانی ها در انتخابات معنادار بود
ایرنا: رئیس شورای اسالمی شهر تهران، 
کاهش میزان مشــارکت مردم تهران را 
در انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس 
اســالمی، »معنادار« خواند و  شــورای 
از همه مسئوالن کشــور خواست برای 
»تقویت قدرت ملی« همه توان خویش 
را به کار گیرند. »محسن هاشمی« دیروز 
در دویســت و یکمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران گفت: کشور اکنون در 
شــرایط دشوار و فشارهای ســخت تحریمی و بین المللی قرار دارد و همه باید 
برای تقویت قدرت ملی، زمینه افزایش حضور و مشــارکت شهروندان را فراهم 
کنیم. هاشمی تصریح کرد: میزان حضور باالتر شهروندان در انتخابات، متضمن 
تشــکیل مجلســی قوی تر و با ارتباط مؤثرتری می شد، اما به دالیل مختلف، 
متأســفانه شاهد کاهش معنادار مشارکت مردم در کشور به ویژه، تهران بودیم. 
باید توجه داشــت که کاهش مشارکت شــهروندان دالیل مختلفی دارد و باید 

برای بررسی و جبران این معضل، همه عوامل را در نظر گرفت.

واشنگتن: 
مسئولیت هرگونه اقدام شبه نظامیان 

در عراق با ایران است!
اورتاگــوس«  »مــورگان  سیاســت: 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شــد ایران مســئول هر اقدامی از سوی 
شــبه نظامیان عراقی علیه منافع آمریکا 
در این کشور است. وی از ایران خواست 
که هشدار آمریکا در این زمینه را جدی 
بگیرد. وی در مصاحبه با شــبکه العربیه 
افزود: »ما همچنان هرکاری که بتوانیم می کنیم تا جلو حمالت شــبه نظامیان 
علیه خودمان را بگیریم. ما آشــکارا دیدیم که این حمالت که از طرف شــبه 
نظامیان مورد حمایت ایران انجام می شــود، با حمله به سفارت ما در بغداد در 
ابتدای ســال جاری شروع شد و اکنون می بینیم که اقدام های بیشتری دوباره 
آغاز شــده اســت«. العربیه در ادامه به نقل از اورتاگوس مدعی شد: حکومت 
ایران باید بداند که ما آن ها را مســئول هر اقدامی که شــبه نظامیان شیعه در 
عــراق انجام می دهند می دانیم. وی تأکید کــرد که ما به طور جدی و قبل از 
ترور ســردار قاسم ســلیمانی در ابتدای سال این هشــدار را به آن ها دادیم و 
اکنون نیز جدی هســتیم و آن ها باید این هشــدارها را جدی تلقی کنند. وی 
در ادامــه همچنین از مردم عراق و اعتراضات آن ها علیه فســاد و دولت عراق 

حمایت کرد.

ارسال مواد بهداشتی توسط 
سپاه به درب منزل گیالنیان

فارس: همزمان با شــیوع ویروس کرونا در 
استان گیالن و ضرورت مقابله با این ویروس، 
ســپاه قدس گیالن با همکاری بســیجیان 
بسیج کارگری و یگان امنیتی امام علی )ع( 
این اســتان اقدام به تأمین مواد ضدعفونی و 
بهداشــتی موردنیاز مردم می کند. سرهنگ 
مجید دوهندو در حاشــیه بازدید از کارخانه 
تولید مــواد بهداشــتی نیوســاد در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مــردم نگران تأمین 
مواد بهداشــتی و ضدعفونی نباشند. وی با 
تأکید بر اینکه مواد بهداشــتی و ضدعفونی 
موردنیاز مردم به همت بسیج کارگری گیالن 
در قالب شــیفت ایثار در حال تولید است، 
گفت: بسیجیان گیالنی بسته های بهداشتی 
 را پس از ثبت درخواســت بــه درب منازل

 هم استانی های عزیزان می رسانند.

ورود شورای عالی امنیت ملی 
به اظهارات عجیب نماینده قم

امنیت  عالی  شــورای  دبیر  خبرآنالین: 
ملی گفت: از دادستان کل کشور خواستم 
اظهارات نماینده قم درباره مبتالیان و فوت 
شــدگان کرونا در قم را صحت ســنجی و 
نتیجه را به مردم اعالم کند. علی شمخانی 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در توییتی 
با هشتگ کرونا، امنیت ملی و حق الناس 
نوشــت: »دیروز از دادســتان کل کشور 
امیرآبادی  آقــای  اظهارات  خواســتم که 
نماینده مردم شــریف قــم در مجلس را 
در مورد تعداد مبتالیان و فوت شــدگان 
کرونا در قم، صحت ســنجی و نتیجه را به 
مردم اعالم کند. انتشار اخبار غیرواقعی و 
پنهانکاری هر دو مخل امنیت ملی و زائل 

کننده سرمایه اجتماعی است«.

دروغ شاخدار شبکه من وتو 
درباره کرونا در قم

جام نیوز: شبکه من وتو با پخش تصویری 
از عراق مدعی شــد که این عکس مربوط 
به نماز جمعه قم است و روحانیون از ترس 
کرونا ویروس در یک محفظه شیشــه ای 
پنــاه گرفته انــد. این در حالی اســت که 
تصویر فوق مربوط به چند ســال پیش و 
مربوط به دوران جنــگ عراق با داعش و 
سخنرانی ضدداعشی شیخ محمد الیعقوبی 
در عراق است . محفظه شیشه ای ضدگلوله 
و جهت محافظت از ترور احتمالی استفاده 

شده است.

تکذیب ادعای نماینده قم 
درباره فوت شدگان کرونا

در  قم  نماینــده مردم  ذوالنوری،  فارس: 
مجلــس با اشــاره به اینکه مــرگ و میر 
ناشــی از کرونا قابل پیشــگیری اســت، 
گفــت:  مبتالیان به کرونــا در قم در حال 
بهبودی هســتند. نماینده مــردم قم در 
مجلس بر همین اساس اضافه کرد: اینکه 
گفته می شود در قم 50 نفر به خاطر این 
موضوع ظرف مدت ۱0 روز فوت شده اند، 
چنین چیــزی با بررســی های ما صحت 
ندارد؛ چرا که ما سیر مرگ و میر طبیعی 
در همه بیمارستان های کشور از جمله قم 
را داریم و در بیمارســتان کامکار و فرقانی 
و دیگر بیمارســتان ها ما مرگ و میر را به 
طور طبیعی داریم. مرگ و میر این مقطع 
زمانی یعنی حدود ۱0 روز را اگر بخواهیم 
با سال گذشته مرگ و میر در قم مقایسه 
کنیم تفاوت ۱0 الی ۱5درصدی بیشــتر 
ندارد؛ یعنی مشابه همان سال گذشته در 

این فصل و ایام است.

اهدای 250 هزار ماسک به 
ایران از سوی سفارت چین

سیاست: ســفیر چین در تهران دیروز با 
اهدای ۲50 هزار ماســک به ایران گفت 
کمک هــای بیشــتری در آینده ارســال 
می شــود. »چانگ هوا« ســفیر چین در 
تهــران در صفحــه توییترش با انتشــار 
فیلمی نوشــت: » بنده بــه نمایندگی از 
سفارت چین در ایران، ۲50 هزار ماسک 
را بــه ایران اهــدا نمــودم . کمک های 
بیشــتری در آینده ارسال می شود. قوی 

باش ایران!«

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

سال سختی بود، 
اما مردم ما در همه 
جا با شهامت به 
میدان آمدند. در 
برابر تحریم خم 
نشدند، التماس 
نکردند. ما به 
دشمن التماس 
نخواهیم کرد

بــــــــرش

 سیاست  رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت : در شرایط 
و  بهداشت  نظام  خواندن  دروغگو  محور  سه  کشور،  فعلی 
درمان، القای ناکارآمدی و هراس افکنی از راهبردهای جنگ 
رسانه ای دشمن است. به گزارش ایرنا سردار جاللی درخصوص 
توضیح  فعلی  راهبردهای جنگ رسانه ای دشمن در شرایط 
و  بهداشت  نظام  جلوه دادن  دروغگو  نخست  درجه  در  داد: 
مبتالیان،  وضعیت  از  غلط  آمار  انتشار  مانند  کشور  درمان 
ایجاد تناقض آماری بین سخنان مسئوالن است، دوم القای 
ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان کشور مانند مقایسه های 
ناصحیح بین سطح اقدام های ایران و سایر کشورها، بزرگ نمایی 
کمبودها، حذف خبرهای مثبت و امیدوار کننده و در درجه 
سوم هم ایجاد ترس و هراس عمومی در مردم و کادر درمانی 
کشور با انتشار اخبار ناصحیح، اغراق درباره تلفات بیماری و 

مانند آن.
به گزارش فارس سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور در برنامه انتهای الوند که با موضوع بیماری 
کرونا پخش شد، با بیان اینکه در سطح جهان سه فرضیه برای 
شــیوع کرونا وجود دارد، گفت: گمان اول این اســت که این 
ویروس از جهش طبیعی در ویروس کرونا به وجود آمده باشد. 
در واقــع به صورت طبیعی و بدون دخالت انســانی این اتفاق 
افتاده اســت. سناریو دوم این اســت که چون در شهر ووهان 
یک آزمایشگاه سطح 3 وجود دارد، احتمال فرار آزمایشگاهی 
و ســپس انتقال ویروس به دیگران وجود دارد. گمانه سوم هم 
احتمال یک حمله زیستی با اهداف اقتصادی از سوی آمریکایی 

هاست که علیه اقتصاد چین انجام شده باشد.

 رویکرد قرارگاه پدافند زیستی پشتیبانی و 
حمایت همه جانبه از اقدام های وزارت بهداشت است

وی در مورد اقدام های ســازمان پدافند غیرعامل کشور پس از 
شیوع ویروس کرونا نیز گفت: ما با شیوع ویروس کرونا در چین 
و انتشار اخبار مبتنی بر گسترش آن در سایر کشورهای جهان، 
قرارگاه پدافند زیستی کشور را در حالت آماده باش قرار دادیم. 
نخستین اقدام ما رصد، پایش و بررسی گزارش ها و همچنین 
ایجاد آمادگی در حوزه های تشــخیصی و درمانی کشور بود تا 
هرگونه گزارش مشکوک به دست آمده مورد بررسی قرار گیرد 
و پیگیری شــود. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه تا دو هفته پیش همه گزارش هایی که ما از آزمایشگاه های 
تشخیصی کشور و مراکز درمانی می گرفتیم ورود ویروس کرونا 
به کشــور را تأیید نمی کرد، افزود: ما براساس چرخه اقدام های 
پدافند زیســتی که شــامل مراحل پیش بینی، پیشــگیری، 
پیش کنشگری و مقابله است در مرحله پیشگیری به این نتیجه 
رســیدیم که وضعیت کشور سفید اســت، اما پس از بررسی 

نمونه های مشــکوک در آزمایشگاه های مرجع کشور و بررسی 
آن توسط پزشکان متخصص در واقع ما از وضعیت سفید خارج 
شده و وارد وضعیت زرد شده ایم. وی تأکید کرد: رویکرد قرارگاه 
پدافند زیستی پشــتیبانی و حمایت همه جانبه از اقدام های 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است. سردار جاللی 
در پاسخ به این پرسش که آیا منشأ بیماری کرونا که در کشور 
شیوع پیدا کرده، شناسایی شده است، نیز گفت: سوابق بیماران 
و حتی فوت شدگان از سوی متخصصان برای منشأیابی بیماران 
انجام شــده است اما هنوز به جمع بندی مشخصی نرسیدیم؛ 
بنابراین فرض ما همان انتقال به شــیوه طبیعی اســت که در 
همه کشورها اتفاق افتاده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور ادامه داد: آزمایش های ویروس شناسی نشان می دهد که 
ویروسی که در ایران شایع شده است، همان ویروس شایع شده 

در چین است و تغییری در آن ندیده ایم.

 مهم ترین نکته، مقابله با جوسازی و شایعه سازی 
و در نهایت ایجاد آرامش در مردم است

وی با بیان اینکه در اقدام های مقابله ای پدافند زیستی سه پایه 
اساسی داریم، گفت: بحث اول رعایت نکات بهداشتی، درمانی و 
تشخیصی است. دوم اقدام هایی با پایه امنیتی انتظامی است و 
در پایه سوم اقدام های رسانه ای و آموزشی است. سردار جاللی 
با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان برای تشخیص بیماری 
کیت های تشخیصی توسط WHO در اختیار کشور قرار گرفته 
اســت، تصریح کرد: در حوزه درمان نیز هنــوز در دنیا دارو و 
واکســنی وجود ندارد، بلکه پزشکان به درمان عوارض ناشی از 
این بیماری می پردازند. اما مهم ترین موضوع در مقابله با کرونا 
در حوزه رسانه است. آنچه اهمیت دارد، اطالع رسانی درست، 
آموزش، پرهیــز از ایجاد هراس و تقویــت اعتماد عمومی به 

سیستم های بهداشتی و درمانی کشور است.

 صداوسیما فعاالنه آگاهی بخشی کند و آموزش عمومی 
مردم را توسعه دهد

وی با بیان اینکه مهم ترین نکته مقابله با جوسازی، شایعه سازی 
و ایجاد آرامش در مردم اســت، گفت: به نظر من الزم بود صدا 
و سیما در هفته گذشــته در زمینه اطالع  رسانی در مورد این 
ویروس اقدام های بیشــتری انجام می داد؛ زیرا افزایش آگاهی 
عمومــی، ترس را کاهش می دهد و باید اقدام های بهداشــتی 
توصیه شده دستگاه های بهداشتی بیشتر اطالع رسانی شود. 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفــت: 60 درصد کار در 
حوزه رســانه آموزش و اطمینان بخشــی و راهنمایی های 
بهداشتی اســت، اگر این موضوع به درســتی انجام نشود، 
ممکن اســت نیاز به رعایت الزامــات امنیتی پیدا کنیم که 

خوشبختانه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

 ظرفیت های علمی، تشخیصی و درمانی ایران همتراز با 
کشورهای توسعه یافته است

وی بــا بیان اینکه اکنون که از فضای انتخابات بیرون آمده ایم، 
بهتر است میزان آموزش، آگاهی بخشی و اطالع رسانی مردم 
افزایش یابد، گفت: موضوع کرونا در کشور ما قابل کنترل است؛ 
چون به نظــر من ظرفیت های علمی، درمانی و تشــخیصی 
کشورمان در حوزه بهداشت و درمان در رده کشورهای پیشرفته 

دنیاست و کمبودی نداریم.

 فعاًل قرار نیست منطقه یا شهری قرنطینه شود
ســردار جاللی همچنین در مورد اقدام هــای قرنطینه ای نیز 
توضیح داد: در چرخه اقدام های پدافند زیستی احتمال قرنطینه 
زمانی است که انتشار ویروس از کنترل خارج شود که هنوز ما 
در مورد قرنطینه کردن جایی به جمع بندی نرسیده ایم. وی با 
بیان اینکه در سال گذشته آیین نامه ای را با نام مرزبانی زیستی 
مصوب کردیم و چند هفته پیش هم مجدد آن را ابالغ کردیم، 
گفت: جلســات متعددی تشکیل شده اســت و دستگاه های 
مختلف مانند نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرســازی، تمامی 
مرزهای ریلی، زمینی،  هوایی و دریایی تحت اقدام های کنترلی 
قرار دارند و مرکز کنترل بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 

هم در همه مرزها مستقر است.

 وزارت بهداشت در اعالم اخبار مربوط به کرونا 
جهت گیری سیاسی ندارد

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه صداقت و 
صراحت زیادی در وزارت بهداشت وجود دارد و هیچ گونه گرایش 
سیاسی در اعالم اخبار مربوط به کرونا احساس نکردم، گفت: به 
نظر من اولویت وزارت بهداشت سالمت مردم است و برداشت ها و 
گمانه زنی های برخی در فضای مجازی درست نیست و این بیشتر 
ناشی از فضای مجازی رها شده است. وی در پایان تأکید کرد: 
درخواست من از همه فعاالن سیاسی و انقالبی کشور این است 
که سالمت مردم را وارد مسائل سیاسی نکنند، مسئله مقابله با 
انتشار ویروس کرونا یک مسئله ملی و جدی است . همه باید به 
وزارت بهداشت و درمان کمک کنند تا ان شاءاهلل بتوانند با اتکا به 
قابلیت های بسیار ارزشمند بومی کشور با این ویروس مقابله نمایند.

خبر

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

خبر

خبر
سردار جاللی ؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل : 

راهبرد رسانه ای دشمن القای ناکارآمدی نظام بهداشت است

ذره بین

فاز یک آزادراه تهران- شمال چه ویژگی هایی دارد؟

سیاست: آزادراه تهران-شمال دیروز با 
حضور رئیس جمهور رسماً افتتاح شد. 
ایــن بخش آزاد راه چنــد روز پیش به 
طور آزمایشــی و برای چند ساعت، راه 

افتاده  بود.
 فــاز یــک آزادراه تهران-شــمال، 
3۲کیلومتر اســت، که راه کنونی غرب 
تهران به شمال را، که از کرج می گذرد، 

60کیلومتر کوتاه تر می کند.
 این فــاز، از تقاطع بزرگراه آزادگان و 
بزرگراه همت آغاز می شود، پس از گذر 
از منطقه های کن، ســولقان و امام زاده 
پنج کیلومتری  با تونل تقریبــاً  عقیل، 

تالون، منطقه کوهستانی توچال را قطع 
می کند و در شــمال آن و پس  از گذر 
از دره النیز به ســه  راهی شهرستانک 

می رسد.
 45درصــد از این فاز 3۲کیلومتری، 
یعنی حدود ۱5.5کیلومترش، در تونل 

و یا از روی پل می گذرد. 
 ســاخت فاز یک آزادراه از ۲3ســال 
پیش آغاز شده بود  البته از سال ۱39۱ 
فاز چهارم و پایانی آزادراه تهران- شمال 
که مرزن آباد را به چالوس می رســاند، 
راه افتــاده بود در حالی که دو فاز دوم و 

سوم آن هنوز راه نیفتاده است.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تولیت آستان قدس رضوی: تابع وزارت بهداشت هستیم   قدس: تولیت آستان قدس رضوی گفت: در حوزه حرم منور رضوی و در زمینه مقابله با ویروس کرونا تابع وزارت بهداشت هستیم.
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی ظهر دیروز در حاشیه آیین رونمایی از دانش فنی و تولید فیلم های چندالیه فراورده های تزریقی و ملزومات دیالیز صفاقی تولید داخل شرکت داروسازی ثامن افزود: با وزیر 

بهداشت دو شب قبل تلفنی صحبت کرده و نامه نگاری با رئیس علوم پزشکی مشهد نیز صورت گرفته است؛ تابع وزارت بهداشت هستیم و در این حوزه نظر و دخالتی نداریم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دیروز همزمان با اول ماه رجب برگزار شد 
جشن میالد امام محمدباقر)ع( در بارگاه منور رضوی

آستان: همزمان بــا نخستین روز ماه 
رجب جشــن میالد پنجمیــن اختر 
تابناک آســمان امامــت و والیت امام 
محمدباقــر)ع( در بــارگاه منــور امام 

هشتم)ع( برگزار شد.
ششم اسفند ماه همزمان با روز نخست 
رجب المرجب؛ جشــن میالد باسعادت 

امام پنجم شیعیان حضرت محمدباقر)ع( پیش از نماز ظهر و عصر در حرم مطهر 
رضوی برگزار شد.حجت االسالم والمسلمین محمدتقی حسین زاده؛ کارشناس 
مذهبی در مراسم جشن میالد امام محمدباقر)ع( ضمن عرض تبریک این میالد 
خجسته به تبیین سبک زندگی باقرالعلوم)ع( پرداخت و گفت: عمل به دستورهای 

الهی سعادت و رستگاری انسان را تضمین می کند.
وی با بیان اینکه اگر رابطه ها و رفتارها بر اساس سفارش های اولیای الهی صورت 
بگیرد، مشکالت زندگی کاهش می یابد، افزود: پرهیز از دوستی با دروغگو، اجتناب 
از رفتار با فاسق، پرهیز از برقراری ارتباط با بخیل و دوری از کسی که از بستگان 
بریده و قطع رحم کرده است دستورهایی است که در خصوص تحقق یک زندگی 
شــیرین ارائه شده است. ســخنران حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه یکی از 
نــکات ارزنده زندگانی امام باقر)ع( اهتمــام امام در جلب محبت افراد خانواده و 
فراهم آوردن لوازم تحکیم خانواده است، اظهار کرد: محبت مهم ترین عامل فراهم 
شــدن سالمت روحی و روانی خانواده است.وی با بیان روایتی از امام باقر)ع( که 
می فرماید: »به درستی زبان کلید هر نیک و بد است، پس مؤمن را سزاست که 
همان طور که بر سیم و زرش قفل می  زند بر زبانش نیز قفل زند«، گفت: بر اساس 
آیات و روایات کسی که زبانش را حفظ کند همه اعمالش مورد قبول خداوند واقع 
خواهد شد.این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه تقارن والدت امام محمدباقر)ع( 
با اول ماه رجب فرصتی مناسب برای تقرب به درگاه الهی است، گفت: ماه رجب 

زمانی نیکو برای خداشناسی و خودسازی است.   
قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیحه ســرایی هادی الهی و همخوانی توسط گروه 
سیرت النبی از دیگر برنامه های اجرایی روز میالد پنجمین اختر تابناک آسمان 

امامت و والیت حضرت امام محمدباقر)ع( در بارگاه منور امام هشتم)ع( بود.

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی: 
تصمیمی برای لغو اعتکاف حرم مطهر رضوی نگرفته ایم 

ایسنا: معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی گفت: تاکنون تصمیمی 
برای لغو اعتکاف حــرم رضوی گرفته 
نشده و در حال حاضر برنامه ها دایر بر 

برگزاری اعتکاف است.
حجت االســالم  حسین شــریعتی نژاد 
درباره تصمیمات آستان قدس رضوی 

در مــورد برگزاری مراســم اعتکاف در حرم مطهر رضوی اظهــار کرد: تاکنون 
تصمیمی برای لغو اعتکاف گرفته نشده و در حال حاضر برنامه ها دایر بر برگزاری 
مراسم اعتکاف است. لغو اعتکاف ها بستگی به جلساتی دارد که در روزهای آینده 

برگزار می شود. تاکنون برای برگزاری اعتکاف به جمع بندی رسیده ایم.
وی افزود: با توجه به پیش بینی که وزارت بهداشت در مورد فروکش کردن موج 
این ویروس داشته، باید دید چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد اما در حال حاضر 

برنامه ای برای لغو اعتکاف نداریم.
شریعتی نژاد خاطرنشــان کرد: اگر به این جمع بندی برسیم که اعتکاف برگزار 
شود، تدابیر بهداشتی مانند اجرای آزمایش های پزشکی، تست سالمت و استقرار 

تیم های پزشکی در مکان اعتکاف اجرا خواهد شد.
معاون تبلیغات اســالمی آســتان قدس رضوی ادامه داد: در حال حاضر ارتباط 
نزدیکی با دانشــگاه علوم  پزشکی و مراکز بهداشــت داریم؛ در واقع تدابیر الزم 
تدوین شده و با دقت و حساسیت بسیار باالیی فعالیت ها در حال پیگیری است.

مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار کرد
پیوند آسمانی 130 زوج جوان در حرم رضوی

آســتان: به همت مرکز امــور بانوان 
و خانواده آســتان قــدس رضوی 260 
نفر از نومزدوجین سراسر کشور پیوند 
آسمانی خود را در جوار بارگاه منور امام 

هشتم)ع( جشن گرفتند.
این گروه از زوج های جوان از استان های 
ســمنان، هرمزگان، خراسان شمالی، 

چهارمحال و بختیاری و البرز به دعوت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی صبح دیروز با حضور در آیین طرح »هم ســایه« پیوند آسمانی خود را در 
رواق حضرت زهرا)س( جشن گرفتند.آیین ازدواج زوج های جوان با تالوت آیاتی 

از قرآن مجید، قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( و زیارت امین اهلل آغاز شد.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین مسلم داوودی نژاد؛ مشاور خانواده به 
بیان موضوع مهارت های زندگی مشترک پرداخت و گفت: نفس انسان بزرگ ترین 
دشــمن است که اگر فرد بر اساس خواســته های آن رفتار کند دچار مشکالت 

زیادی در مسیر زندگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مراقبت از دشــمن درونی در زندگی مشــترک یکی از قوانین 
خوشبختی است، افزود: نگاه خوش بینانه به زندگی زیربنای خوشبختی و سعادت 

اعضای خانواده است.
این کارشناس مسائل خانواده با اشاره به اینکه خداوند متعال در قرآن می فرماید: 
»و از نشانه  های او اینکه همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید، تا در کنار 
آن ها آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد، در این نشانه  هایی است 
برای گروهی که تفکر می کنند«، اظهار کرد: بر اساس این آیه جاری شدن مودت 
و رحمت بین زن و مرد در زندگی مشــترک مؤثرترین روش برای ایجاد آرامش 
و احساس خوشبختی طرفین است. اهدای بسته های فرهنگی همراه با یک جلد 
کالم اهلل مجید، اجرای تواشیح و مداحی از دیگر برنامه های اجرایی در این مراسم 
بود و در پایان زوج های جوان با حضور در مهمانسرای حضرت از خوان پربرکت 

امام رضا)ع( متنعم شدند.

 سومین پویش مطالعاتی »ریحانه«   
تا پایان سال تمدید شد

آســتان: ســومین پویش مطالعاتی 
»ریحانه« با توجه به استقبال گسترده 
عموم مردم، تا پایان اســفندماه ســال 

جاری تمدید شد.
ســومین پویش مطالعاتی »ریحانه« از 
شهادت تا والدت باسعادت امام رضا)ع( 
ذیل مجموعه برنامه های فرهنگی ریحانه 

آستان قدس رضوی توسط به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( در گستره ملی 
آغاز به کار کرده که کتاب »پیراهن دوســتی« نوشته مسلم ناصری از تازه ترین 
آثار حوزه ادبیات دینی به نشــر به عنوان منبع اصلی این مسابقه در نظر گرفته 
شــده است.این پویش مطالعاتی در دو بخش برگزار می شود که عالقه مندان در 
بخش نخست می توانند کتاب »پیراهن دوستی« دربردارنده هشت قصه از زندگی 
حضرت فاطمه زهرا )س( را از فروشگاه های کتاب به نشر در مشهد و سراسر کشور 
 www.behnashr.com  و یا ســایت فروشگاه الکترونیکی به نشر به نشــانی
خریداری و مطالعه کنند و سپس کد انحصاری کتاب را به سامانه 30003209 
ارسال کرده و از جوایز این بخش از جمله  هشت کارت هدیه ۱00هزار تومانی و 

هشت بسته ویژه عفاف و حجاب بهره مند شوند.
عالقه مندان برای شــرکت در بخش دوم نیز نیازی به خرید کتاب ندارند و فقط 
با انتشار یک بخش از محتوای کتاب »پیراهن دوستی« در اینستاگرام به صورت 
عکس، ویدئو، پادکســت، تصویرسازی یا نقاشــی همراه با هشتگ #به_ نشر و 
 behtarinhaye nashr پیراهن_ دوســتی و تگ صفحه انتشارات به نشــر#
در این بخش از مســابقه شــرکت کنند. به برگزیدگان این بخش هشت کارت 
هدیه ۵0 هزار تومانی اهدا می شود.مخاطبان برای شرکت در مسابقه کتابخوانی 
»ریحانه« برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با تلفن دبیرخانه مسابقه به شماره 
0۵۱3۷6۵200۸و پیام رسان های داخلی 0902۷6۵200۸ تماس حاصل کنند.

 آستان  از دانش فنی و تولید فیلم های چندالیه 
فراورده های تزریقی و ملزومات دیالیز صفاقی تولید 
داخل با حضور تولیت آستان قدس رضوی در شرکت 
داروسازی ثامن در مشهد رونمایی شد. این آیین 
رونمایی به همت شرکت داروسازی ثامن وابسته به 
هلدینگ سالمت و داروی سازمان اقتصادی رضوی 
و با حضور حجت االسالم والمسلمین احمد مروی؛ 
تولیت آستان قدس رضوی، سورنا ستاری؛ معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، مصطفی خاکسار 
قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس و جمعی 
دیگر از مسئوالن کشور صبح دیروز در مشهد برگزار 

شد.
امضای تفاهم نامــه طیب و تفاهم نامــه راه اندازی 
نخستین پردیس فناوری خصوصی دارو و تجهیزات 
پزشکی با عنوان »ســالمت ثامن« در این مراسم 
توســط طرفین، پخش کلیپ با محوریت معرفی 
فعالیت های شرکت ثامن در حوزه دیالیز صفاقی و 
قدردانی از ســه تن از بانیان کسب این فناوری، از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.
شرکت داروسازی ثامن در پرتو عنایات ویژه حضرت 
رضا)ع( و با بهره مندی از نیروی انســانی متخصص 
و پرتوان در مسیر تولید تمامی محلول های استریل 
تزریقــی و شست وشــو، دیالیز صفاقــی و خونی، 
فراورده هــای بیوتکنولوژی پپتیدهــای طبیعی و 
نوترکیب لیوفلیزه و غیر لیوفلیــزه و ارائه خدمات 
دارویــی به جامعه درمانی و بیمــاران به خصوص 

بیماران کلیوی، سی اف و... فعالیت می کند.
این شرکت تنها تولیدکننده انحصاری محلول های 
دیالیز صفاقی و ارائه دهنــده خدمات مراقبت های 
ویژه این فراورده به بیماران کلیوی در کشــور است 
که در گذشته برخی از تجهیزات و مواد اولیه تولید 
این محصــوالت را از طریق واردات تأمین می کرد، 
اما این شرکت داروسازی با همکاری شرکت تولیدی 
فیلم های چندالیه لفاف خزر و تالش نخبگان ایرانی 
در سال جاری موفق به کسب دانش بومی تولید این 

ملزومات شد.
تولید داخلی این محصوالت بین ۱0 تا ۱2 میلیون 
یورو در ســال جاری صرفه جویــی ارزی به همراه 
داشــت که این میزان ارزآوری در سال های آینده با 
توجه به افزایش ظرفیت تولید، به ۱۵ میلیون یورو 
می رسد. این شرکت در حال حاضر ظرفیت تأمین 
نیاز دارویی تمامی بیماران دیالیز صفاقی ایران را دارد 

و می تواند در حوزه صادرات نیز وارد شود.

 آمادگی معاونت علمی رئیس جمهور برای 
حمایت از داروسازی ثامن

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز صبح دیروز 
6 اسفند ماه در مراســم رونمایی از »دانش فنی و 
تولید فیلم هــای چندالیه فراورده هــای تزریقی و 
ملزومات دیالیز صفاقی« گفت: دســتیابی شرکت 
داروســازی ثامن به دانش فنــی و تولید فیلم های 
چندالیــه فراورده های تزریقــی و ملزومات دیالیز 

صفاقی، دستاوردی از دل تحریم هاست.
ســورنا ســتاری اظهار کرد: حرکت جدید شرکت 
داروســازی ثامن در راســتای خودکفایی البته با 
حمایت تولیت معزز آســتان قدس رضوی حرکتی 

بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه همکاری و مشارکت شرکت های 
بزرگ همچون لفاف خزر با هدف ورود شرکت های 
دانش بنیان نظیر شرکت داروسازی ثامن به بازارهای 
رقابتی حقیقتاً کاری باارزش است، گفت: همکاری 
شــرکت لفاف خزر با شــرکت داروسازی ثامن که 
دارای دانش فنی و نیروی انسانی متخصص است، 
حقیقتاً توانست بازار عظیمی را در اختیار این شرکت 
دانش بنیان و کشور قرار دهد و عالوه بر این می تواند 

سبب توسعه حوزه های درمانی و سرم سازی شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تأکید بر این 
مسئله که برای دستیابی به اهداف عالیه به نوآوری 
نیاز است، افزود: نوآوری در شرکت هایی بروز و ظهور 
پیدا می کند که شخص متخصص تمام زندگی، فکر 
و ذهنش را غرق در حل مسائل و مشکالت مدنظر 
کند، از همین نظر حاصل نوآوری دستیابی به بازار 

عظیم تر و پُرسودتر خواهد بود.
ستاری با بیان اینکه نوآوری از دل تحریم و سختی  
به وجود می آید، خاطرنشان کرد: شرکت داروسازی 
ثامن بــا توجه بــه تحریمی که وجود داشــت با 
تالش شبانه روزی توانســت به دانش فنی و تولید 
فیلم های چندالیه فراورده های تزریقی و ملزومات 

دیالیز صفاقی دســت پیدا کند، از 
همین رو معاونت علمی و فناوری 
پزشــکی،  رئیس جمهور در حوزه 
آمادگی خود را در راستای حمایت 
از شرکت داروســازی ثامن اعالم 

می کند.
وی تأکیــد کرد: ایــران از نیروی 
انسانی متخصص و با اعتماد به نفس 
بسیار برخوردار است، از همین رو 
آســتان قدس رضوی با راه اندازی 
پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری 
می تواند جوانان نخبه استان و شهر 
خود را برای حل مشکالت خویش 
جذب و مسیرشان را برای ورود به 
بازار هموار کنــد و ما هم آمادگی 
کمک به شما در این راستا را داریم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
خاطرنشــان کرد: اکنــون حدود ۵ هزار شــرکت 
دانش بنیــان و بیش از یک هزار تیم اســتارت آپ 
متشــکل از جوانان فعال و تحصیلکرده در کشور 
وجود دارند که با توجه به مشکالت و نیاز های روز، 
هر تیم روی یک موضوع کار می کند و اغلب همین 
شرکت های دانش بنیان و تیم های استارت آپ منشأ 
نوآوری ها هستند و در عرصه صنعت می توانند برای 

شما بازارسازی کنند و راه صادرات را بگشایند.

جمهوری  کرد:  اضافه  ســتاری 
اسالمی ایران در سطح منطقه از 
جنبه پزشکی و بیوتیک بی نظیر 
است؛ چرا که اکنون 600 شرکت 
در ایران در حوزه بیوتیک فعالیت 
دارند و تاکنون حدوداً تولید 22 
داروی بیوتیک حاصل تالش این 
شرکت هاست، بنابراین باید از این 
فرصت برای بازارسازی و توسعه 
داروهــای خود در کشــورهای 

همسایه استفاده شود.
وی با تأکید بــر این موضوع که 
در شــرایط کنونــی ۵0 درصد 
حوزه دانش بنیانمــان در حوزه 
بیوتکنولوژی فعالیت دارند، افزود: 
توصیه می کنم این شرکت ها به 
این بازار عظیــم ورود و با تالش 

مضاعف جای شرکت های بزرگ غربی را بگیرند.

 همکاری آستان قدس با دانشگاه علوم 
پزشکی در اعمال تدابیر پیشگیرانه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مراسم 
ضمن قدردانی از همکاری های آستان قدس رضوی 
گفت: آســتان قدس همکاری مناسبی با دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در اعمال تدابیر پیشگیرانه برای 

بیماری های واگیر دارد.
دکتــر محمدحســین بحرینــی با اشــاره به نوع 
همکاری های صــورت گرفته بین دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشهد و آســتان قدس رضوی ابراز کرد: 
تولیت آســتان قدس رضوی اهتمــام ویژه ای در 
راستای اعمال تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از 
شیوع بیماری های واگیر در اماکن متبرکه رضوی 
دارند و در این ارتباط با وزیر بهداشــت نیز تماس 

تلفنی داشتند.
وی افزود: حجت االسالم والمسلمین مروی در این 
جلســات و گفت وگوهای تلفنی با تأکید بر اینکه 
آستان قدس رضوی تماماً در خدمت نظام سالمت 
است، سالمت زائران امام رئوف)ع( را بسیار بااهمیت 

عنوان کرده اند.
بحرینی ادامه داد: جلسات متعددی با بنیاد سالمت 
آستان قدس رضوی و دارالشفاء امام)ع( برگزار که بر 
اساس آن مقرر شد آموزش های الزم به زائران حرم 
مطهر برای پیشگیری از بیماری و راه های مقابله با 
آن و راه های سرایت این بیماری داده شود که در این 
راستا تعداد زیادی بنر و محتوای آموزشی در اختیار 

آستان قدس رضوی قرار گرفت.
وی به همکاری خادمیاران ســالمت برای مقابله با 
این بیماری در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: 
تعداد مشخصی از دماســنج های لیزری در اختیار 
خادمیاران سالمت برای تب سنجی زائران قرار گرفته 

که در صورت مشاهده زائران دارای عالیم تب از آنان 
خواهش می شــود در هنگام ورود به اماکن متبرکه 
رعایت اصول بهداشــتی را داشته یا از دور به زیارت 

بپردازند.
وی با بیان اینکه حداقل روزی دو بار مکان هایی که 
در تماس فیزیکی دست زائران قرار دارد، ضدعفونی 
می شود؛ تصریح کرد: نظافت فردی را به شدت در 
آستان قدس مراقبت و پیگیری می کنیم و آستان 
قدس رضوی در این خصوص همکاری های بسیار 

ارزشمندی را تاکنون داشته است.
بحرینی همچنین به همکاری های بیمارستان رضوی 
با این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بیمارستان رضوی 
آمادگی خــود را برای همکاری با دانشــگاه علوم 
پزشــکی در صورت بحران و اپیدمی در شهر اعالم 
کرده است که در صورت بروز حادثه تعداد مشخصی 
تخت را در اتاق های ایزوله در اختیار دانشــگاه قرار 

دهد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد همچنین به 
جلسات برگزار شده با کمیته بهداشت و سالمت امور 
رفاهی آســتان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: در 
خصوص راهکارهای پیشگیری آموزش های الزم به 
مسئوالن بهداشت حرم مطهر داده شد تا به کارکنان 

این سازمان منتقل کنند.
بحرینی رعایت بهداشــت دست را مهم ترین رکن 
در پیشــگیری از این بیماری عنوان کرد و گفت: از 
معاونت اماکن متبرکه حرم خواســته شده است تا 
شرایطی را فراهم کند در قسمت های مسقف حرم 
مطهر رفت و آمد یکطرفه شود و زائرن از یک طرف 

ورود و از طرف دیگر خارج شوند.

 تحریم ها زمینه ساز موفقیت شرکت ثامن در 
تولید ملزومات دیالیز صفاقی 

مدیر عامل شــرکت داروســازی ثامن هم در آیین 
رونمایی از »دانش فنی و تولید فیلم های چندالیه 
فراورده های تزریقی و ملزومات دیالیز صفاقی تولید 
داخل« گفت: وجود تحریم ها عامل اصلی موفقیت 
شرکت داروسازی ثامن در کسب دانش فنی و تولید 
فیلم های چندالیه فراورده های تزریقی و ملزومات 

دیالیز صفاقی تولید داخل است.
مجید طبســی ابراز کرد: تولیــد ۵0 نوع محصول 
متفاوت برای نخســتین  بار در این شرکت دارویی 
در طول سه دهه فعالیت، نشان دهنده تحقق شعار 

پیشرو بودن ثامن است.
وی گفت: این محصوالت تولیدی در گذشــته در 
ســبد درمانی ایران وجود نداشته و برای نخستین 
بار به سبد درمانی کشــور اضافه شده یا جایگزین 

محصوالت وارداتی شده است.
مدیر عامل شرکت داروســازی ثامن با تأکید بر 
اینکه فعالیت های توسعه ای این شرکت از لحظه 
افتتاح آن آغاز شــد، افزود: رســالت نخست این 
شرکت دارویی با توجه به وابستگی آن به آستان 
قدس رضوی و بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، تأمین 

نیاز بیماران بوده است.
طبسی به همکاری شرکت داروسازی ثامن با برخی 
از شــرکت های کشور مانند لفاف خزر اشاره و بیان 
کرد: همچنین رســالت ما همکاری، هماهنگی و 
ارتبــاط با مراکز تحقیقاتی و تولیــدی برای تولید 

محصوالت وارداتی است.
وی با اشــاره به ســایر شــرکت های زیرمجموعه 
هلدینگ سالمت و داروی سازمان اقتصادی رضوی 
مانند شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم ادامه 
داد: گسترش کمی تولید و افزایش تنوع محصوالت و 
همچنین انجام سرمایه گذاری مشترک با شرکت های 
دیگر در راستای رسالت آستان قدس رضوی از جمله 

فعالیت های شرکت ثامن است.
مدیر عامل شرکت داروســازی ثامن با بیان اینکه 
میانگین دیالیز صفاقی در دنیا ۱0 درصد اســت و 
بسیاری از کشورها نیز دیالیز صفاقی ندارند، گفت: 
در حال حاضر از حدود ۷0 هزار بیمار کلیوی کشور؛ 
۵0 درصــد همودیالیز، 4۷ درصد پیوند و 3 درصد 

دیالیز صفاقی می شوند.
وی با اشــاره به تنوع قطعــات و حجم محصوالت 
وارداتی شرکت ثامن در حوزه دیالیز صفاقی گفت: 
در گذشته به طور معمول 6/۵ میلیون یورو صرف این 
واردات می شد و امسال نیز اگر قرار بود واردات انجام 
شود باید ۸میلیون یورو هزینه می کردیم. از ابتدای 
سال جاری حتی یک یورو صرف واردات تجهیزات 

دیالیز صفاقی نکردیم.

دماسنج های 
لیزری در اختیار 

خادمیاران سالمت 
برای تب سنجی 

زائران قرار گرفته 
که در صورت 

مشاهده زائران 
دارای عالیم تب 
از آنان خواهش 
می شود رعایت 

اصول بهداشتی را 
داشته یا از دور به 

زیارت بپردازند

بــــــــرش

محصوالت جدید داروسازی ثامن با حضور تولیت آستان قدس رضوی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد 
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فناوری خصوصی  پردیس  نخستین  آستان: 
دارو و تجهیزات پزشــکی با عنوان »سالمت 
ثامن« با مشارکت شرکت داروسازی ثامن در 
مشهد راه اندازی می شود. تفاهم نامه راه اندازی 
پردیس فناوری ســالمت ثامــن با همکاری 
پــارک علم و فناوری خراســان و شــرکت 
داروســازی ثامن و همچنین با پشــتیبانی 
مرکز توســعه فناوری های راهبردی در آیین 
رونمایــی از »دانش فنــی و تولید فیلم های 
چندالیــه فراورده های تزریقــی و ملزومات 
دیالیــز صفاقی تولید داخــل« که صبح روز 
گذشته در این شــرکت داروسازی در مشهد 

برگزار شد، منعقد شد. 

این تفاهم نامه در بیش از 20 ماده به امضای 
مجید طبسی؛ مدیر عامل شرکت داروسازی 
ثامــن و رضا قنبری؛ مدیر عامل پارک علم و 

فناوری خراسان رسید.  
براســاس این تفاهم نامه بخشــی از زمین ها و 
ثامن  زیرساخت هایی که شــرکت داروسازی 
دارد با همکاری پارک علم و فناوری خراســان 
به ایجــاد این پردیــس فنــاوری خصوصی 
اختصاص داده می شود.شرکت ثامن بر اساس 
این تفاهم نامه، سازمان مؤسس پردیس است 
که عملیات تأســیس و راه اندازی پردیس را به 
پارک علم و فناوری خراسان به عنوان سازمان 
همکار واگذار می کند. ایــن پارک نیز موظف 

اســت پیگیری تغییر کاربــری اراضی واگذار 
شــده را با همکاری شــرکت مذکور از طریق 
دستگاه های مرتبط انجام دهد.با ایجاد پردیس 

فناوری ســالمت ثامن در مشهد زمینه خوبی 
برای شــرکت های همکار با شرکت داروسازی 
ثامن به منظور استفاده از مزایای شرکت های 

دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های 
علم و فناوری فراهم می شود. همچنین بستری 
برای جذب شرکت های فعال خراسان رضوی 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی و استقرار 
آن هــا در این پردیس ایجاد خواهد شــد و در 
نهایت موجب افزایش منافع آن ها برای استان 

و کشور می شود.  
الزم به ذکر اســت، در این مراسم تفاهم نامه 
طیب نیز به امضای اسماعیل قادری فر؛ رئیس 
مرکز توســعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمی  و فناوری ریاست  جمهوری و سیدرضا 
فاطمی  امین؛ مدیر عامل ســازمان اقتصادی 

رضوی رسید.

نخستین پردیس فناوری خصوصی دارو و تجهیزات پزشکی در مشهد راه اندازی می شود
با مشارکت شرکت داروسازی ثامن

گزارش خبری

حاشیه
تولیت آستان قدس رضوی در آیین رونمایی از محصوالت جدید داروسازی ثامن:

رویکرد ما در عرصه اقتصاد، خدمت به مردم و توسعه علمی کشور است 
تولیت آســتان قدس رضوی در مراســم رونمایــی از محصوالت جدید 
داروسازی ثامن گفت: خدمت به مردم و توسعه علمی کشور رویکرد آستان 

قدس رضوی در عرصه اقتصاد است.
به گزارش آســتان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم 
رونمایی از دانش فنــی و تولید فیلم های چندالیه فراورده های تزریقی و 
ملزومات دیالیز صفاقی تولید داخل که صبح دیروز با حضور سورنا ستاری؛ 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در شرکت داروسازی ثامن برگزار 
شد، ابراز کرد: این آیین رونمایی جلوه  دیگری از ابتکار، نوآوری، خالقیت و 

اقتصاد مقاومتی را نشان داد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه علم و دانش در باالترین سطح آموزه های دینی 
قرار دارد، ادامه داد: اسالم تمامی تبعیض ها و شاخصه های جاهلی را از بین 
برد و شاخصه هایی مانند تقوا، علم و دانش را جایگزین کرد و بر این اساس 

تمدن بزرگ اسالمی شکل گرفت.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه ما در آستان قدس رضوی این 
نکات را مورد توجه قرار دادیم، گفت: قاعدتاً بخش خصوصی ریسک پذیر 
نیســت و نگاه اقتصادی دارد، اما آستان قدس رضوی و نهادهای دولتی و 
انقالبی باید منافع مردم و کشور را مدنظر داشته باشند و در عرصه هایی که 

نفع آن برای جامعه است، ریسک پذیر باشند.
وی افزود: ما نباید رقیب بخش خصوصی باشــیم و باید در حوزه هایی که 
بخش خصوصی امکان ورود ندارد، وارد شــویم. اگر بخش خصوصی نیز 

خواست در حوزه ما وارد شود، ما باید راه را برای آن ها باز کنیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه پیشتازی در عرصه علمی و 
توجه به شرکت های دانش بنیان رویکرد آستان قدس رضوی است، تصریح 
کرد: اقدام هایی ماندگار است که پشتوانه علمی داشته باشد، لذا در تمام 

امور رویکرد علمی را مدنظر داریم.
وی گفت: نگاه آستان قدس رضوی با توجه به انتساب آن به بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( در بخش اقتصادی ســوداگرانه نیست و خدمت به جامعه و 

توجه به نیازهای کشور اولویت نخست ماست.

تولیت آســتان قدس رضوی تصریح کرد: خدمت به مردم و توسعه علم و 
پیشــرفت و جذب و به کارگیری دانشمندان جوان رویکرد آستان قدس 

رضوی است.
وی با اشــاره به دغدغه های مردم نسبت به وقوع بیماری های واگیر ابراز 
کرد: در شرایط کنونی کشور به شرکت های داروسازی آستان قدس رضوی 
گفته ام در صورت وجود ظرفیت در راستای تولید ماده ضدعفونی که نیاز 
مردم است تالش شبانه روزی داشته باشند تا این مواد را تولید کنند. آستان 
قدس رضوی در صورت تولید این محصوالت آن ها را به رایگان در محافل 

عمومی در اختیار مردم قرار خواهد داد.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: شرکت های وابسته به آستان قدس 
رضوی مانند شــرکت داروسازی ثامن شرایط تحریم را به فرصت تبدیل 

می کنند که این امر بیانگر اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: آستان قدس رضوی باید با به کارگیری ظرفیت ها و توانمندی ها 
و بهره گیری از دانش، ابتکار و خالقیت خود با نگاهی انسانی فعالیت کند و 
برای همگان الگو باشد. تولیت آستان قدس رضوی گفت: آموزه های دینی 
عالوه بر حوزه های شــخصی و فردی باید در تمام ابعاد زندگی اقتصادی، 

علمی و اجتماعی پیاده شود.

خـــبر
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روزنامـه صبـح ایـران

غرب در حال کشاندن جهان به سوی نابودی است  اندیشه: مهدی گلشنی، چهره ماندگار فلسفه در آیین نکوداشت خود گفت: اکنون زمان حساسی برای کشور ما محسوب می شود. اگر بیدار نباشیم لطمه 
می خوریم. من ۹ سال در آمریکا بودم، بیشتر کشورهای مهم اروپایی را دیدم، بسیاری از کشورهای مهم آسیا را دیدم، کمتر کشوری ظرفیت باالیی مانند ایران دارد. تالش غرب در این بوده که فرهنگ آشفته ای را 

در این کشور حاکم کند و نتیجه اش این شده که ما فرهنگ اسالمی خود را فراموش کرده ایم، غرب اشکال های فراوانی دارد و در حال کشاندن جهان به سوی نابودی است.

نگاهی به کتاب »اسالمی سازی دانش«
متن زیر یادداشتی است از حجت االسالم رسول جعفریان، استاد دانشگاه تهران 
در نقد و بررسی کتاب »اسالمی سازی دانش«، تألیف لیف استنبرگ که در ادامه 

بخشی از آن را می خوانید.
اسالمی سازی دانش، عنوان کتابی است از لیف استنبرگ که موضوع آن، بررسی 
چند جریان معاصر درباره اسالمی ســازی دانش است. جریانی که شکل افراطی 
آن در همه علوم و شــکل میانه روتر آن در حیطه علوم اجتماعی و انســانی، به 
اسالمی سازی دانش باور دارد. شــخصیت های کلیدی این پژوهش ضیاءالدین 
سردار، سید حسین نصر، موریس بوکای )مسلمان شده در سال ۱۹۶۰ و نویسنده 
کتاب عهدین، قرآن و علم( و اسماعیل فاروقی هستند که البته در بخش مربوط به 
نصر، از شخصیت هایی مانند رنه گنون، شوان، هانری کربن و ماسینیون و دیگران 

هم به عنوان تئوریسین های جریان مزبور یاد می شود.
نویسنده، این جریان را به مثابه یک گفتمان در نظر گرفته که البته در معنای عام 
این کلمه به کار رفته است، جریانی که تالش می کند با این مباحث، نوعی الگوی 

اجتماعی و فرهنگی با کارکردی خاص و معنادار ایجاد کند.
نکته مهم در باور نویسنده این است که این جریان زاییده یک مقطع تاریخی 
خاص و حتی مکانی ویژه اســت، جریانی که عمدتاً توسط کسانی تولید شد 
که نمایندگی جریان اسالم در اروپا را دنبال می کنند. نصر امتداد این جریان 
و نه مبدع آن است و او هم در ادامه راه موریس بوکای و رنه گنون مسلمان 

شده است.
در واقع، پیدایش این جریان، در غرب و یا توســط افراد و مؤسساتی است که به 
عنوان مسلمان یا مسلمان شده از غرب بوده یا اصلشان غربی و به طور خاص اروپا 
و آمریکای شمالی بوده است. این برای اتهام گفته نمی شود، بلکه برای این است 
که بتوان خاستگاه این جریان را دانست. البته که جریان فکری مزبور به سرعت 
در میان مسلمانان در کشورهای اسالمی انتشار یافت و توانست طرفدارانی بیابد.

نویســنده چهار جریان اصلی در این جریان اسالمی سازی دانش را با محوریت 
چهار نفر، نصر، موریس بوکای، ضیاءالدین سردار و اسماعیل فاروقی بحث کرده و 
تفاوت آن ها را نشان داده است. گزارش بر پایه آثار برجای مانده از آن ها و برخی 
هم متکی به گفت وگوهایی اســت که او با شماری از آن ها یا شخصیت هایی از 

مؤسسه هایشان داشته است.
کلیدواژه های اصلی این تحقیق بر سر تعریف مفاهیمی چون مدرنیته و علم است 
که نقش محوری در این تحقیق دارند. وقتی از مدرنیته صحبت می شود، یا وقتی 

علم تعریف می شود، دقیقاً مقصود چیست.
در این گیر و دار تعریف از این هاســت که می توان مسیر بحث را بهتر درک 
کرد. آیا مدرنیته نوعی نوســازی فکری اســت که معارف دینی هم می تواند 
زیرمجموعه آن قرار گیرد؟ یا نوعی افسون زدایی از جهان سنتی است که در 
آن وقت باید تکلیف دیــن و دایره معلومات و معارف آن را تبیین و تفکیک 
کرد. درباره علم، مفهوم از علم، علم دینی به معنای خاص آن است یا شامل 
تمامی علوم انســانی و اجتماعی می شود یا آن قدر وسیع می توان گرفت که 
شامل علوم طبیعی هم شود و آن وقت زمانی که بحث از اسالمی سازی دانش 

می شود، کدام بخش متأثر می شود؟
همین جاست که تعریف سکوالریسم هم باید بازتعریف شود. روزگاری سکوالریسم 
درباره عدم مداخله نهادهای دینی در سیاســت بــود. به تدریج این امر به حوزه 
نظامات سیاسی و اجتماعی و حوزه های اندیشه ای آن آمد. مدعیان اسالمی سازی 
دانش، مخالفان خود را ســکوالرهایی می کنند که موافق اسالمی کردن دانش 
نیستند. اگر کسی به مدرنیزاسیون باور داشته باشد، از دید این ها سکوالر است؛ 
راهی که تقریباً و به نوعی همه جوامع اسالمی در حال طی کردن آن هستند و 

این افراد، مخالف آنند.
حداقل فایده مطالعه این کتاب، آشنایی با استدالل ها، تبیین ها و روش هایی است 
کــه رهبران این جریان در طول این پنج دهه در این باره به کار برده اند و برخی 
از آن ها، توســط نویسنده های ایرانی به عنوان ابتکار و خالقیت به کار می رود. با 
شناخت این جریان ها می توان به برخی از آثار و پیامدهای این قبیل استدالل ها 
و روش ها در حوزه طب ســنتی و اســالمی هم پی برد که مبدأ و مبنای آن ها 
کجاســت. در حوزه سیاست هم، اسالمی ســازی، آثار خاص خود را دارد که در 

دیدگاه شماری از این اندیشمندان مورد توجه قرار گرفته است.

 اندیشه/ فاطمی نسب، فاطمی نژاد  شبکه 
ســؤاالتی که حول محور تمدن سازی و مواجهه 
تمدنی انقالب اسالمی با غرب شکل گرفته، عالوه 
بر داشتن وجوه متفاوت نیاز به پاسخ های مفصل 
و جامعی دارد. مســائلی از جمله نوع مواجهه ما 
بــا فناوری و مفاهیــم نرم افــزاری آن، از جمله 
شایع ترین موارد منازعه فکری میان اندیشمندان 

تمدنی مسلمان بوده است. 
این مســائل نقطــه کانونی گفت و گــوی ما با 
حجت االسالم مصطفی جمالی، عضو هیئت علمی 
فرهنگستان علوم انسانی شد که نتیجه آن را در 

ادامه می خوانید.

 ادعای تمدنی انقالب نوع مواجهه را تغییر داد
نســبت ما با جهان مدرن، مســئله ای است که 
حداقل در یک ســده اخیر به آن پرداخته شده و 
پس از انقالب اسالمی مواجهه ما با آن عمیق تر 
شــده اســت، چراکه با ادعای تمدنی که انقالب 
اسالمی داشت و اینکه می خواهد همه عرصه های 
حیات اجتماعی و فردی ما را حول اسالم بنا کند 
و تمامی نسبت ها را بر مبنای اسالم شکل دهد، 
مواجهه ما با جهان مدرن وارد مرحله جدیدتری 
شد. از طرفی رابطه ما با غرب یک نسبت ذوقی 
و حداقلی نیست بلکه به تعبیری جریان حجیت 
و اسالمیت باید در تمام شئون جامعه دیده شود. 
این نخســتین نکته ای است که ذیل همان نگاه 
قدیمی نســبت دین و تجدد و اسالم و تمدن و 
اسالم و سیاست و اجتماعیات مطرح شده است 
و امروزه دقیق تر شــده است. اجماالً نقطه قوت 
این اســت که مسئله برای ما واضح شده است و 
نکته دوم این است که مقام بحث را نیز باید حفظ 
کرد و ادامه داد. حرکت کلی تمدن غرب که طی 
شده و به اوج رسیده است به دنبال این است که 
همیشــه این حیات خود را حول محور افق ها و 
مبانی خود به کمال برساند و توسعه همه جانبه 

داشته باشد. 

 نسبت تمدنی باید نسبت تغذیه و انحالل باشد
نکته دیگری که وجود دارد این است که دادوستد 
تمدن ها همواره در طول تاریخ وجود داشته است 

و هر تمدنی با دیگران گفت و گو داشته است. البته 
این گفت وگو و دادوستدهای تمدنی این گونه بوده 
که هر نوع تمدنی در ظهور و بروز تمدن خود از 
سایر تمدن ها استفاده کرده است. از نظر من اخذ 
انفعالی برای شکل گیری یک تمدن کافی نیست و 
نسبت تغذیه و انحالل است؛ یعنی از عناصر سایر 
تمدن ها استفاده و آن ها را در خود حل می کند. 
یک تمدن از سایر تمدن ها استفاده می کند و این 
را در فضای تمدنی خود حل می کند. این سوای 

مسئله امضاســت که در این قضیه صرف امضا 
نیســت بلکه همراه با تحولی در هاضمه تمدنی 
خود باید حل کند. مثالً مفهوم بیع که در اسالم 
آمد آن قدر اسالم به آن قید و قیود زد که تبدیل 
به بیع دیگری شــد. ما نباید تمدن را یکســری 
مصادیق کلی ببینیم، بلکه باید کل نگری کنیم و 
متوجه اجزای آن که این کل را می سازند باشیم. 
 بر این اســاس، اصل کلی که تمدن ها با یکدیگر 
داد و ســتد دارند، نباید مــا را گول بزند؛ چرا که 

تمدن باید تمدنی پویا باشد تا در 
این مواجهه از تمدن دیگر تغذیه 
و آن را به چیز دیگر تبدیل کند. 
نســبت به تمدن هــای دیگر نیز 
نسبت ما نسبت تغذیه و هضم و 
نه انفعال و اخذ کامل یا طرد است.

 تمدن غرب تمامیت خواه است
تمــدن غرب تفاوت هــای جدی 
با تمدن های گذشــته دارد و آن 
تفاوت بــه این برمی گــردد که 
این تمدن یــک تمدن پیچیده و 
تمامیت خواه است. البته اقتضای 
حرکت و توسعه بشر در غرب به 
اینجا ختم می شــد که به دنبال 
مدیریت تمــام حوزه های حیات 
بشــر بودند. حتی شــئون فردی 
و اجتماعــی حیــات انســانی را 
مدیریت می کننــد و محور آن را 
محور توســعه انسانی می خوانند. 
شاید تمدن ها قبالً این قدر پیچیده 

نبودند ولی تمدن غرب توانست شبکه علوم خود 
را تولید کند و اندیشــه خود را بسط دهد. تمدن 
غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و سکوالریستی 
خود همه حوزه ها حتی حوزه شــخصی و فردی 
را  تصرف کرده اســت. انقالب اســالمی مواجه 
این تمدن شــد که مهم ترین وجه آن نیز همین 
موضوع تمامیت خواهی تمدن غرب بود. حرکت 
مطلوب و آرمانی ما این است که بدانیم به کدام 
ســمت می خواهیم حرکت کنیم. تمدن سازی 
و مهندســی تمدن در حوزه علمیه نیاز به صبر 
تمدنی و ترسیم شــرایط مطلوب دارد. با ندیدن 
وضعیت مطلوب شــما حتی نخواهید توانست 
قدم از قدم بردارید. صحبت ما نیز این اســت که 
ترسیم وضعیت مطلوب و در نظر داشتن وضعیت 
موجود و نحوه مواجهه در دوران گذار باید مورد 
توجه ما قرار گیرد. تمدن اســالمی تمدنی است 
که همه ســطوح تمدنی خود را بر اساس مبانی 
و اهــداف خود طراحی کند و تکنولوژی خودش 
را داشــته باشد و باید ملزم به همه مناسبات آن 

تمدن باشد. اسالمی که ادعای 
جهان شمولی دارد، نمی توان 
انتظار داشت نظامات سیاسی 
اجتماعی آن مشــخص نشده 
باشــد. همه معادالت تصرفی 
در جامعــه باید بر همین مبنا 

شکل گیرد.

 خدا به حق و باطل
اجازه تصرف داده است

جریان حق و باطلی وجود دارد 
که هر دو معادله تصرف دارند 
و خداونــد نیز اجازه تصرف به 
آن هــا داده اســت. در ادبیات 
دینی ما آنچه دنیای شــیطان 
دارد، علم نیســت و به آن نکرا 
می گویند. در مر ادبیات دینی 
ما حتی سیاســت معاویه نکرا 
خوانــده می شــود. آنچــه در 
مدرنیته علم خوانده می شود هر 
چند امر وجودی است، اما جهل و ظلمت است. 
ظلمت امر عدمی نیســت بلکه یک امر وجودی 
اســت. سید شهیدان اهل قلم نیز بر همین مبنا 

می گفت جهل بشر مدرن، علم خوانده می شود. 

 نگاه جزیره ای به غرب نداشته باشیم
ما اکنون تحت تأثیــر هژمونی دنیای مدرن قرار 
داریم که انقالب اســالمی برای خرق این حجاب 
ظهور کرده اســت. ما باید نقشه خروج از تمدن 
غربی برای رسیدن به شبکه علوم خودمان در همه 
حوزه ها را تولید کرده و داشــته باشیم. باید نگاه 
کل نگر و مجموعه نگر را در مواجهه با تمدن غرب 
داشته باشیم. نمی شود نگاه موزائیکی و جزیره ای 
به غرب داشته باشیم. مثالً در مواجهه با بانک، تا 
الگوی مصرف- توزیع را عوض نکنیم تغییر ساختار 
بانــک هیچ کمکی نخواهد کرد. با وجود فرهنگ 
مصرفی و مصرفی کردن جامعه و دنیاطلب کردن 
افراد، نمی توان ربا و بانک را به راحتی حذف کرد. تا 
سازمان نیازمندی را اصالح نکنیم تغییر ساختارها 

چندان کمکی به عوض کردن جریان نمی کند. 

حجت االسالم جمالی از اهمیت داشتن نقشه جامع برای عبور از تمدن غربی می گوید

در تغییرات تمدنی نگاه جزیره ای جواب نمی دهد

حاشیه

فناوری ها بار فرهنگی دارند
هم باید نظــام تمایالت، هم اندیشــه و هم 
فناوری عوض شود. هیچ کدام از این ها خنثی 
نیستند بلکه علوم جهت دار را نیز این ها شکل 
داده اند. باید عینیت های تمدنی را شکل دهیم 
و از آن ها غافل نشــویم. این عینیت ها از کاال 
شروع می شــود و حتی وارد حوزه ارتباطات 
انسانی می شــود. وقتی غرب تجمعاتی مثل 
فوتبال و مانند آن دارند و نیاز به اجتماع بشر 
را این گونه عینیت داده اند، ما باید به ســمتی 

برویم کــه اربعین حتی حول محور ولی خدا 
و انسان را شــکل و ضریب بدهید. در مقابل 
دستگاه شیطان، اربعین را خداوند به ما عطا 
کرده اســت. فناوری ها بــار فرهنگی دارند 
بنابراین باید انتخاب و گزینش بسیار عالمانه ای 
داشته باشیم. در کنار آن ها باید الگوی مصرفی 
و رفتاری جامعه را عوض کرد. به عبارت دیگر 
به جای عوض کردن عناصر، گاه باید الگوها را 

عوض کنید. 

ظلمت امر عدمی 
نیست بلکه یک امر 
وجودی است. سید 

شهیدان اهل قلم 
نیز بر همین مبنا 

می گفت جهل بشر 
مدرن، علم خوانده 

می شود

بــــــــرش

اندیشه
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واگذارى آژانس مشتركين شهرستان  راسك98-28
تا ساعت 13 روز  

دو شنبه مورخ 
1398/12/26
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 ﹝﹢︑ ️﹚﹏ و ︋︀ر﹎︢اری ︎﹫︪ــ﹠︀دات : ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن ﹝﹪ ︀︋︧ــ️ ︲﹞﹟ ︋︀ر﹎︢اري ︑︭︀و﹠︪﹫︎ ︣︀دات ︋﹞︣اه ﹝︡ارک 
در︠﹢ا︨ــ️ ︫ــ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹪ دو﹜️ ︑︀ ︨︀︻️ ١۵ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١٧ ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل 
ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ا︳ درج ︫ــ︡ه در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋️ ﹐ک و ﹝︣ ︫ــ︡ه ︑︀ ﹝﹙️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ﹁﹢ق ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 
︫ــ︣﹋️ آدرس ﹡︪ــ︀﹡﹪: زا﹨︡ان ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ﹡︊︩ دا﹡︪﹍︀ه ٣٧ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وي ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و︋﹙﹢︧︐︀ن ا﹇︡ام 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ﹝﹩ ︋︀︫︡). ﹐زم ︋︢﹋︣ ︑﹞︀﹝﹪ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︖﹊ رت﹢︭  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑) ︡﹠︀﹝﹡

︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ ︮﹢رت ﹝﹪ ︢︎︣د. 
 ︩︀︪﹎ ︀ن︐︧﹢﹚︋ ︣وي ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و﹫﹡ ︹︫︡ه در ︨︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︫︣﹋️ ︑﹢ز ﹤︀دات ارا﹠︪﹫︎  : ︀ت﹋︀︎  ﹪︀︪﹎︋︀ز ﹏﹞

︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
در ︲﹞﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹪ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ , ﹝﹪ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ︨ــ ️︀︀د ︫︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ و 
﹡︧︊️ ︋﹥ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹪ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹝﹪ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ۴١٩٣٩-٠٢١︑﹞︀س
 ️︀︨ ︀ Tender.tavanir.org.ir﹪﹡︀︪﹡ ﹤︋ ت ︮﹠︺️ ︋︣ق﹑﹞︀︺﹞ ️︀︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︨ــ﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹪ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞
︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وي ︋︣ق ︨﹫︧ــ︐︀ن و ︋﹙﹢︧ــ︐︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹪ ︀︎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ www.sbepdc.ir﹍︀ه ﹝﹙ــ﹪ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس 
www.iets.mporg.ir﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝︡︋ .︡﹠︀﹪ ا︨ــ️ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .« ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و 

︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ ».  
﹝︡ت ﹇︣ارداد : ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹞︡︡ ︋﹞︡ت دو ︨︀ل د﹍︣ در ︮﹢رت ︑﹞︀﹏ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر و ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀

در ا﹢︭︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟︉ ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٢۶۵١٠/ت٣٩٠٣٩ک ﹝﹢رخ ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ﹨﹫️ وز︣ان , ﹝﹢︲﹢ع آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی 
ا﹁︤ا︩ ︲﹞︀﹡️ ا︗︣ا﹩ و ︑﹆﹢ ️︧︀︋︨︣﹩ , ﹡︀﹁︢ ︋﹢ده و ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ﹝︪﹞﹢ل ا﹟ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︫﹢د 

﹝﹩ ︀︋︧️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︠﹢د را ارا﹥ ﹡﹞︀﹠︡ , در ︾﹫︣ا﹠︭﹢رت از وا﹎︢اری ﹇︣ارداد ︠﹢دداری ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹝︡ارک و ︫︣ا︳ ﹐زم ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ :

دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ﹝︣︑︊︳  از ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︺︐︊︣)
دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹝︺︐︊︣)

دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری
ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن

ع /
۹۸
۱۵
۲۲
۷

آگهي مناقصات- نوبت اول آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ 

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︋︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝ــ﹢رخ  ︫ــ﹠︊﹥  روز  در  ︎︀ر﹋﹫﹠ــ﹌  ︨ــ﹢م  ﹡﹢︋ــ️ 
١٣٩٨/١٢/١٧ رأس ︨ــ︀︻️ ١٣ در ﹝ــ﹏ ﹝︧ــ︖︡ 
︱︣ت ا︋︣ا﹨﹫﹛(ع) ﹝︖︐﹞︹ ز︧ــ️ ︠︀ور ︑︪﹊﹫﹏ 
﹝﹩ ﹎ــ︣دد. ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ﹟ ﹝︐︣م 
 ︡﹠﹡︀︨︣﹝︋ ر﹢︱ ﹤︧ــ﹚︗ ﹟د در ا﹢︫ ﹩﹞ د︻﹢ت
︀ً در ︮﹢ر︑﹫﹊ــ﹥ ︱ــ﹢ر ﹝︀﹜﹊﹫﹠﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ﹨︣  ︲﹞﹠ــ
د﹜﹫ــ﹏ ﹝﹆ــ︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ رأی ︠﹢د را 
︋﹞﹢︗ــ︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹝﹢رد ︑﹫﹨ ︡﹫︃ــ️ ﹝︡︣ه ︋﹥ 

.︡︀﹝﹡ ︣ی وا﹎︢ار﹍︣د د﹁
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 

١-  ﹎ــ︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋ــ︀زرس در ︭︠﹢ص 
︻﹞﹙﹊︣د١٣٩٧

 ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ رت ﹨︀ی﹢︮ ︉﹢︭︑ ٢- ︋︣ر︨ــ﹩ و
١٣٩٧/١٢/٢٩

٣- ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ︭︠﹢ص ︑﹆︧ــ﹫﹛ ︨ــ﹢د و 
ز︀ن ٩٧

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨و ١٣٩٩
︀ور   ︠️︧︀ر﹋﹫﹠﹌ ︵︊﹆︀︑﹩ ز ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︎  ۹

۸۱
۵۲
۲۳

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ»
 ︫﹞︀ره : ٢٢-٩٨ » ﹡﹢︋️ اول 

١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ︨︀ل ٩٩

﹑﹫️ ا﹝﹢ر ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩   ︮︡﹫︀︑ :︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️﹫﹑ ٣-︡ا﹇﹏︮ 
۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود١١٫۵ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ر︀ل

۵- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر:۵۶٧ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ر︀ل ︋ــ︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇﹏٣﹝ــ︀ه و﹇︀︋﹏ 
︣﹍٣︀﹝︀ه د︑︡︡﹝︑

 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀ ﹞-۶﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 
ــ﹠︊﹥  ︀︀ن و﹇️ اداری روز︫  ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٧ ︑︀︎  ٧- ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫ 

﹝﹢رخ  ٩٨/١٢/١٠  
︐︀د  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨  ٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︋ 

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٢١       ︊  روز ︀ر︫   ︮٨ ️︻︀ ٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀︨ 
١٠-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎︪ــ﹠︪﹫︎ ︩︀︀د﹨︀: ︨ــ︀︻️ ︊︮٩ روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٢١ ︫︣﹋️ آب 

﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ﹝﹠︴﹆﹥ ای︠ 
/ع ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 

۹۸
۱۵
۲۱
۹

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︨ــ﹞﹠︡ ال ا﹊︦ ﹝︡ل ١٣٩١ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٢۵ ط٨١ ا︣ان  ــ﹥︫  ــ﹀﹫︡︋  ر﹡ــ﹌︨ 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K0022037 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
NAAC91CC0CF895517 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹛ 
︨ــ﹫︡ی ﹎﹏ ︠︴﹞﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ ,ع
۹۸
۱۵
۲۰
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ ︨︣﹝﹥ ای 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٧٨د۵۵ ا︣ان ٧۴︫   ︫﹤︋
 ﹤︋ S1412284481909 ﹩01100381 و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧ــ﹟ ︾﹀︀ری ﹡︧ــ︉ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

,ع
۹۸
۱۵
۲۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 . ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩︲︀﹆︐﹞ ﹤︋ ︡ه︤اری ﹝︤ا﹎︣︋ ﹅︣︵ اداره كل راه آهن خراسان در ﹡︷︣  دارد ︫︣ح  ︋﹠︡ دو / ٢  را از
  www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د)︋  ︀︧️  در ︨  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋   ︫️︗ ︳ــ︣ا ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡ 
︔︊️ ﹡︀م  و ︎︦ از ا︠︢  ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥   در︀﹁️ ا︨﹠︀د  از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا﹇︡ام   ﹡﹞︀﹠︡.﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ 

﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه از﹁︣ا︠﹢ان ︑︀ ا﹡︐︀ب ︋︣﹡︡ه از︵︀︨ ﹅︣️ ﹝︤︋﹢را﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.
︑︢﹋︣ : ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀﹡﹩ ﹝︖︀ز ︋﹥ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡  ﹋﹥ ﹇︊﹑ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︔︊️ ﹡︀م  و ا︨﹠︀د را دا﹡﹙﹢د ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ . 

١- ﹡︀م ︨︀ز﹝︀ن ﹝︤ا︡ه ﹎︢ار : اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟ ︠︣ا︨︀ن . 
 . ︪︡﹞ ﹟﹨︀ه راه آ﹍︐︧و ﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ا︎︣ا︑﹢ر﹨︀ی ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه، دا︠﹏ ︨︀﹜﹟ ا ﹏︀︋﹢﹞ ﹩︊﹡︀︗ ︡ه : ا︗︀ره ︾︣﹁﹥ ﹁︣وش ﹜﹢ازمع ﹝︤ا﹢︲﹢﹞ ︭︣︐﹞ ٢-︫︣ح

٣- ﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨﹠︀د  ﹝︤ا︡ه  : ︑︀ ︨︀︻️  ١٣:٣٠ روز  دو ︫﹠︊﹥   ﹝﹢رخ   ٩٨/١٢/١٢   .
 :︤︀︨ــ﹥ وار﹠︫  ︀︋ IR ٧١٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠۶۴٠٠۴٠٠۵٧۴︧ــ︀ب ٧ ︀ره﹝︀ل ︋﹥ ︫ــن) ر﹢﹫﹚﹫﹞ ﹉ــ)ــ︤ و︗﹥: ﹝︊﹙︼١٫٠٠٠٫٠٠٠ه وار﹢﹡ ︡ه و۴-﹇﹫﹞ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا

٢٩٧٠۶۴٠۶٠٢٨٠۵٠٠٩٨۵١٣٢٣١٩٨٠١١٠٠ ︋﹠︀م ︑﹞︣﹋︤ درآ﹝︡ راه آ﹨﹟ . ︲﹞﹠︀ وار︤ی  از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝﹫︀︊︧️ ا﹡︖︀م ︢︎︣د  .  
۵- ﹝︤ا︡ه  از ︵︀︎ ﹅︣﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت http:/iets.mporg.ir   ﹡﹫︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد .  

 ﹟ا ﹤ ︣ ار︨︀ل ﹁﹫︤﹊﹩ ا︨﹠︀د ، ︋  ــ︡ه در︎︀﹋︀ت"ب" و"ج"  را ︻﹑وه︋   ︫﹤︀دات ارا﹠︪﹫ ︀︧ــ️︎  ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩︋  ﹫︪ــ﹠︀د :︫   ︎ ﹤ارا ️﹚﹞  -۶
  www.setadiran.irاداره ﹋﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︎︀﹋️ "ا﹜︿" ︑︀ ︨︀︻️ : ١٣:٣٠  روز    ︎﹠︖︪﹠︊﹥   ﹝﹢رخ  ٩٨/١٢/٢٢- در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس
︣ا︨ــ︀ن  ︀ر﹎︢اری  ﹡﹞︀﹠︡ .    ٧- ﹝﹏  ارا﹥ ا︨ــ﹠︀د  ﹁﹫  : ﹩﹊︤︀رراه راه آ﹨﹟ـ  ﹢زه ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︣︡️ و ﹝﹠︀︋︹ـ  د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟︠   ︋︤﹫﹡

٨- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝︤ا︡ه : ︨︀︻️   ١٠  ︊︮ روز     ︫﹠︊﹥   ﹝﹢رخ  ٩٨/١٢/٢۴  .  
٩-﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︀ در︮︡ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ﹝︊﹙︼ ١٨٫٣١۵٫٠٠٠ ( ﹨︖︡ه  ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ︨ــ﹫︭︡ و ︎︀﹡︤ده  ﹨︤ار) ر︀ل  ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹝︺︐︊︣ 
 ︡﹆﹡ ︤︣ان ، در ︮﹢رت وار︣م وز︐﹞ ️﹫﹨ ٩۴/ت دو﹜︐﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢﹑﹞︀︺﹞ ﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︡رج در آ﹠﹞

︫﹞︀ره ︧︀ب  ٢٩٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠۶۴٠٠۶٣٧٢۶٢۴ IR  ︋︀ ︫﹠︀︨﹥ وار︤ " ٩٨۴٢٨٠۵٠٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١  ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد 
︑︢﹋︣: ︋﹥ در︠﹢ا︨️ ﹝︤ا︡ه  ﹎︢ار ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹐زم ا︨️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه د﹍︣ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹞︡︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

١٠- ﹋﹙﹫﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝︤ا︡ه  ﹝﹫︀︊︧︐﹩ ﹝︖﹢ز ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ا︎︣ا︑﹢ر ﹨︀ی ︑﹙﹀﹟  ﹨﹞︣اه  (ا︣ا﹡︧﹏، را︐﹏ و ﹨﹞︣اه اول) را ﹨﹞︣اه ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه در 
︀ً ︋﹠︀م ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه در ﹝︤ا︡ه ︋︀︫ــ︡ . در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت  (( ︎︀﹋️ ب))  ارا﹞ ︣﹋︢︑     .︡﹠︀﹝﹡  ﹤﹛ : ﹝︖﹢ز﹨︀ی ︮︀دره در ︭︠﹢ص ︋﹠︡ ﹁﹢ق ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︮︣﹁

︎﹫︪﹠︀د ارا﹥ ︫︡ه رد و ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ اد︻︀﹩ در ا﹟ ︭︠﹢ص از ︨﹢ی ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه در ﹝︤ا︡ه ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡.  
١١- ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ : ︵︊﹅ ﹡︷︣﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ درج ︫︡ه در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه.    ١٢- ﹨︤﹠﹥ دو ﹡﹢︋️ آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ و ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩ داد﹎︧︐︣ی  ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه 

﹝︤ا︡ه ا︨️ .
 اداره كل راه آهن خراسان  
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 « آ﹎︡︖︑ ﹩︡  ﹝︤ا︡ه ︫﹞︀ره ١۶-٣٧-٩٨ » ﹡﹢︋️ دوم

وزارت راه و ︫︣ ︨︀زی
راه آ﹨﹟ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

اداره ﹋﹏ راه آ﹨﹟ ︠︣ا︨︀ن



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

روزنامـه صبـح ایـران

شــرایط برگزاری اعتکاف در هر اســتان متفاوت است  مهر: حجت االسام مصطفی جالی، معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اســامی درباره برگزاری یا عدم برگزاری اعتکاف گفت: در هر استان، 
مدیرکل تبلیغات اسامی نظرات کارشناسان بهداشت استان را بررسی می کند و تصمیم نهایی با مشورت نماینده ولی فقیه و مراجع استانی اتخاذ خواهد شد؛ طبعاً اگر تصمیمی از مراجع باالدستی نظام مثل شورای 

امنیت کشور یا شوراهای تأمین استانی اتخاذ شود، تابع خواهیم بود. افسوس مؤمنین را درباره از دست دادن فضیلت اعتکاف عمیقاً درک می کنیم و ان شاء اهلل برای اعتکاف رمضان برنامه ریزی جدی خواهیم کرد.

مسئولیت پذیری در قبال ولی جامعه و نصرت والیت
اهمیــت ورود به عرصه سیاســی وجــوه متفاوتی دارد که یکــی از آن ها، 
مســئولیت پذیری در قبال والیت است. ما نســبت به والیت مسئولیم؛ اگر 
ِعیِم«  در مورد روز قیامت گفته شــده است که »ثَُمّ لَُتْســَألَُنّ یَْوَمِئٍذ َعِن الَنّ
و از پرســیده شدن در مورد نعمت ها ســخن به میان می آورد، حضرت امام 
باقــر)ع( می فرمایند خداوند کریم تر از آن اســت که از این صحبت کند که 
ای انســان آب و غذا چه خوردی؟ بلکه منظــور از »نعیم« در اینجا، نعمت 
والیت اســت. اسالم دینی است که در عین توجه به مسائل فردی و اخالقی 
و عبادی با سیاست عجین است و آن را مهم ترین مسئله می داند. در روایت 
آمده: »لَْم یَُناَد بَِشيْ ٍء َکَما نُوِدَي بِالَْواَلیَه«؛ در اسالم به چیزی به اندازه والیت 
تأکید نشــده اســت. والیت نیز در اینجا به این معناست که سرپرست چه 
کسی باشد؛ علی)ع( را هر انسان بی غرض و مرضی دوست دارد، ولی مسئله 
اینجاســت که والیت و سرپرســتی مسلمانان باید دســت علی)ع( و انسان 
برگزیده باشد. برهمین مبناست که از انسان در روز قیامت پرسیده می شود 
که برای ولی و حاکم جامعه اســالمی چه کردی و چه باری را از روی دوش 
ولی جامعه برداشــته ای. خالصه از منظر احساس مسئولیت و انجام وظیفه 
باید به ورود به عرصه سیاســی نگاه کنیم و منظر دیگری که مهم اســت و 

فعال سیاسی باید به آن توجه کند، منظر نصرت است. 
خداوند از مؤمنین انتظار دارد که مؤمن عادی و بی تفاوت نباشــند. فعاالن 
سیاسی سطح باالتری از مسلمانان عادی دارند. مسلمان عادی خیلی کاری 
به حکومت و مسائل ملی ندارد و زندگی عادی خود را دارد، ولی وقتی سطح 
انســان باالتر می آید، دغدغه نصرت ولی در او شکل می گیرد. اگر به انسان 
گفته می شــود »آمنوا« ایمان بیاورید، در مرحله بعد به انسان گفته می شود 
»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُکونُوا أَنْصاَر اهلل َکما قاَل عیَســي ابْــُن َمْریََم لِلَْحواِریِّیَن 
َمــْن أَنْصاري إِلَي اهلل قاَل الَْحواِریُّوَن نَْحُن أَنْصاُراهلل« ؛ حاال که مؤمن شــدی 
بیا و یاور خداوند باش؛ البتــه منظور اصلی از این حرف با توجه به نیازمند 
نبودن خداوند به یاری، امداد رســاندن به ولی خدا و ارزش های الهی است. 
در همین آیه مورد اشاره وقتی حضرت عیسی)ع( می گوید که چه کسی مرا 
یاری می کند، حواریون که تربیت یافته حضرت عیســی)ع( بودند می گویند 
ما انصاراهلل هســتیم و به این صورت می خواســتند بگویند که یاری عیسی 
مسیح، یاری خدا محسوب می شود. خدا از طریق یاری رساندن یا نرساندن 
دین خدا، ولی الهی و ارزش های الهی انسان ها را مورد آزمایش قرار می دهد 
و آن قــدر یاری ولی ارزش دارد که گفته اند یاری رســاندن به ولی به منزله 

یاری خداوند است. 
مطلب بعدی در باب فعالیت در عرصه سیاسی، توجه به مقوله اخالق است. 
مؤمــن به اخالق اهمیت می دهد؛ چــرا که بدون اخالق به هدف زندگی که 
رشد اســت، نمی رسد. برای فعال سیاسی هدف همیشه روشن است و یکی 
از آسیب ها این است که بعضاً فعاالن سیاسی هدف خود را روشن نکرده اند. 
ما برای این به دنیا آمده ایم تا رشــدی آگاهانه داشــته و استعدادهای خود 
را شــکوفا کنیم. همان گونه که رحم مادر بســتری برای رشــد ما بود، دنیا 
نیز به مثابه رحمی اســت که ما باید رشــد کنیم. بدون اخالق، باطن انسان 
زیبا نمی شــود و دنیا فرصتی اســت تا باطن انسان زیبا شــود. اگر فعاالن 
سیاســی مکارم اخالقی را رعایت نکنند، از زندگــی بهره چندانی نبرده اند. 
مؤمن باید طوری باشــد که آماده مرگ باشد. اینکه انسان مرگش مثل حاج 
قاســم سلیمانی باشد، دقیقاً دو نوع مواجهه با مرگ را پیش پای انسان قرار 
می دهد؛ اینکه مرگ با ترس و دلهره همراه باشــد یا به استقبال مرگ برود. 
اگر پرسیده شود که چه کنیم تا با نترسیدن از مرگ، به استقبال آن برویم، 
بنا بر روایات با ســه کار میســر اســت که انجام واجبات، ترک محرمات و 
داشتن اخالق خوب از این دسته هستند. برخی از کارها در محدوده واجب 
و حرام نمی گنجد و فراتر از حالل و حرام است که اخالق از این دسته است. 
مؤمن در هر عرصه ای که وارد می شــود، عالوه بر رعایت خطوط قرمز واجب 
و حرام تالش می کند به اخالق نیز در این عرصه توجه کند تا به این وسیله 

خودش رشد کند. 

معارف / مریم احمدی شیروان: برخی از 
زمان ها و مکان هــا به دلیل ویژگی هایی که 
دارند از ارزش واالتــری برخوردارند و دارای 
فضیلت و شرافت بیشتری برای سیر و سلوک 
إلی اهلل هستند؛ ماه رجب، از آن ماه هایی است 
که بیشترین ریزش رحمت الهی در آن اتفاق 
می افتد، به همین دلیل آن را »رجب األصب« 
می نامند. برای شناخت بیشتر دالیل اهمیت 
این ماه با حجت االسالم حسین روحانی نژاد، 
عضو هیئت علمی گروه عرفان پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســالمی و مؤلف کتاب 
»درآمدی بــر مقامات ســلوک« گفت وگو 

کردیم.
 

 ماه بعثت خاتم النبیین)ص(
 و والدت امیرالمؤمنین)ع(

حجت االسالم روحانی نژاد با اشاره به والدت 
امیرالمؤمنین)ع( و بعثت خاتم النبیین)ص( 
در ماه رجب می گوید: این نکته در خور تأمل 
است که از نظر اهل معرفت، نبوت و رسالت 
دارای گوهر و صدف است؛ صدف آن همان 
مسئولیتی است که بر عهده پیغمبر گذاشته 
شده تا مردم را به صراط مستقیم سلوک إلی 
اهلل هدایت کند، اما گوهر رســالت هر رسول 
و نبی، والیت اوســت که از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. هر پیامبری پیش از آنکه نبی 
باشد، ولی است؛ زیرا والیت از ریشه »َولی« 
به معنای قرب اســت؛ بنابراین تا شخصی از 
عالی ترین درجه قرب برخوردار نباشــد، به 

رسالت مبعوث نمی شود.
او ادامه می دهــد: امیرمؤمنان)ع( هم خاتم 
والیت مطلقه الهیه است و بی شک آن بزرگوار 
در عالی ترین حــد از والیت و قرب حضرت 
حق قرار دارد. خود آن بزرگوار فرموده است: 
»کنت ولیاً و آدم بین الماء و الطین«؛ من ولی 
بودم در حالی که آدم هنوز بین آب و گل بود. 
علی )ع( »ممسوس فی ذات اهلل« یعنی »فانی 

فی اهلل« بود.
این اســتاد حوزه و دانشگاه می افزاید: گرچه 
وجود عنصری خاتم االنبیا)ص( پس از همه 
انبیاست، اما نبوت او پیش از همه پیامبران 

است؛ چنان که خود آن بزرگوار فرموده است: 
»کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین«؛ بنابراین 
رسول خدا)ص( خاتم النبیین است نه تنها به 
این جهت که آخرین پیامبر است، بلکه به این 
جهت که او نبی مطلق اســت و در حقیقت، 
نبوت او پیش از دیگر پیامبران بوده و او افضل 
آنان است؛ به این معنا که تمام انبیا اگر چه از 
نظر ظاهری و جسمی پیش از او آمده اند، اما 
در عالم ملکوت رسول اکرم)ص( بر همه تقدم 
دارد و همه انبیا از مشکات رسالت او استضائه 
کرده و نور می گیرند؛ انبیای پیش از پیغمبر 
اعظم)ص(، نبوت جزئیه دارند و نبوت مطلق 

از آن رسول اکرم)ص( است.

 خوشا به حال ذاکرین
 و اطاعت کنندگان

عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی بیان می کند: به همین دلیل 
این ماه نقطه عطفی در سلوک انسان به سوی 
خداســت. بر اساس روایتی خدای متعال در 
آسمان هفتم فرشــته ای قرار داده است که 
داعی نام دارد و در ماه رجب در یک فراخوان، 
آدمیان را هر شــب تا صبح بــه ذکر خدا و 
اطاعت ترغیب می کند و می گوید: خوشــا 
به حال ذاکرین و اطاعت کنندگان و خداوند 
می فرماید: همنشین کسی هستم که با من 
همنشینی کند، فرمان بردار کسی هستم که 
فرمان بردارم باشد و بخشنده کسی هستم که 

خواهان بخشایش باشد.
او عنــوان می کنــد: در مــاه رجب، حرکت 
ســلوکی به ســوی حضرت حق و بها دادن 
به تعالی روح، شــتاب می گیرد و سالک إلی 
اهلل در ماه شــعبان بیشتر اوج می گیرد و در 
ماه مبارک رمضان و در شــب قدر می تواند 
از ظرفیت عظیــم الهی آن به قدر یک عمر 
هزارماهه بهره بگیرد. متأسفانه اکثر ما بیشتر 
به جنبه مادی و جسمانی خود توجه داریم 
و از جنبــه روحی خود غافلیم. در حالی که 
اصالت از آن روح اســت و جســم به منزله 
مرکبی برای آن محسوب می شود؛ توجه ما به 
جنبه بدنی باید در حد ابزار برای تعالی روحی 
باشد و بیش از آن در حقیقت ساختن خانه 

در زمین دیگران است.

 باید در رجب
 از خواب غفلت بیدار شویم

حجت االســالم روحانی نژاد ضمن اشاره به 
اعمال مخصوص ماه رجب که در کتاب های 
دعا و به ویژه مفاتیح الجنان آمده اســت، به 
بیان چند نکته سلوکی می پردازد و می گوید: 
نخست باید از خواب غفلت بیدار شویم که به 
آن »یقظه« گفته می شود و سرآغاز »سلوک 
الی اهلل« اســت. پس از یقظه، انسان باید در 
آغاز هر روز »مشــارطه« داشته باشد؛ یعنی 
عقل با نفس شرط کند که بر اساس فرامین 
الهی عمل کنــد و در فاصله زمانی صبح تا 

وقتی که می خواهد به بستر برود، »مراقبه« 
داشته باشد و کشیک نفس بکشد که از خط 
قرمزهای الهی عبور نکند. در پایان روز، آنگاه 
که می خواهد به بســتر برود، به »محاسبه« 
نفس بپردازد؛ اگر از حدود الهی تجاوز نکرده، 
خدای را شــکر و دوام توفیق خویش را از او 
مسئلت کند و اگر خدای ناکرده دچار غفلت 
شده است، اســتغفار کند و عزم جزم نماید 
که دیگر از فرمان الهی سر نپیچد. رجب ماه 

تحول معنوی است؛ در این 
ماه سالک الی اهلل باید بیش از 
دیگر ماه ها حالت کناره گیری 
از گناه داشــته باشد؛ شاید 
اعتکاف در این ماه نیز برای 

رسیدن به این هدف باشد. 
او تأکیــد می کنــد: رجب، 
مــاه زیارت اولیــای الهی و 
از عالی تریــن زمان های اوج 
گرفتن  از عالم ماده به سوی 
عالم ملکوت است؛ شاید علت 
اینکه در ایــن ماه بر زیارت 
بعضی از اولیای الهی تأکید 
این  اســت،  شده  بیشتری 
باشد که سالک الی اهلل باید با 
ولی الهی ارتباط برقرار کند؛ 
زیرا بدون ارتباط با ولی الهی 
ســالک به جایی نمی رسد. 
اهل بیت)ع( صراط مستقیم 
ســلوک اند؛ البته از محضر 
عالمــان ربانی و اســتادان 

سلوکی هم باید بهره برد، اما نباید در این راه 
خطیر جز به انسانی کامل دست ارادت داد. 
حجت االســالم روحانی نژاد در پایان با یاد 
سردار شهید سلیمانی می گوید: این شهید 
بزرگــوار از رهبر انقالب بــه عنوان حکیم 
یاد می کند و با تکرار قســم جالله، عاقبت 
به خیری را در تبعیت از ایشــان می داند و 
این سخنی اســت حق، درست و راهگشا و 
اشارتی است به حدیثی که می گوید کسی 
که حکیمی ارشــادگر نداشــته باشــد، به 

هالکت می رسد.

حجت االسالم روحانی نژاد در گفت وگو با قدس به تبیین جایگاه رفیع این ماه در تعالی روح پرداخت

»رجب« نقطه عطفی در سلوک انسان خداباور

رجب، ماه زیارت 
اولیای الهی و 
از عالی ترین 

زمان های اوج 
گرفتن  از عالم 

ماده به سوی عالم 
ملکوت است؛ 

سالک إلی اهلل بدون 
ارتباط با ولی الهی 
به جایی نمی رسد

بــــــرش

 توصیه های دینی 
به معنای کنار گذاشتن 

دستورات پزشکی نیست
محمدعلــی  حجت االســالم   ایکنــا: 
رضایی اصفهانی، مدیر مجتمع آموزش عالی 
قرآن و حدیث درباره جایگاه توصیه های دینی 
در فضای مقابله با بیماری ناشــی از ویروس 
کرونا گفت: راهکارهــای مقابله با بیماری ها 
دوگونه است؛ عوامل معنوی و عوامل طبیعی. 
درباره عوامل طبیعی ضرورت دارد مســائل 
بهداشتی و پزشکی را رعایت کرد؛ چراکه حفظ 
جان انسان واجب است و دستورات پزشکان 
در این زمینه حجت اســت. وی افزود: البته 
برخی عوامل معنوی هم مؤثر است و در آیات 
و روایات هم به این مطلب اشاره شده؛ لذا در 
کنار رعایت دستورات بهداشتی، توجه و توسل 
به خدا و ائمه اطهار)ع( و خواندن ادعیه مؤثر 
اســت. در روایات داریم خواندن سوره انعام، 
ســوره یس، سوره فلق و ناس برای دفع بالها 
مؤثر است؛ البته این به معنای کنار گذاشتن 

دستورات پزشکی نیست.
نویسنده کتاب »قرآن و بهداشت روان« افزود: 
نکته سوم این است که وقتی این موارد مطرح 
می شــود باید مستند باشد، یعنی اگر گفتیم 
فالن دعا مؤثر است باید مستند به یک روایت 
معتبر از پیامبر)ص( یا اهل بیت)ع( باشــد و 
از ذکر مطالب سســت مثل خواب ها، برخی 
توصیه های افرادی که برای آنها مکاشفه شده 
و امثال آن اجتناب شــود چون اعتبار ندارد و 
حجت نیســت؛ چنین توصیه هایی شخصی 
هستند که پخش آن در چنین فضاهایی شاید 
مشکل آفرین باشد. وی اظهار کرد: نکته چهارم 
این است که تأثیر آیات و روایات از باب مقتضی 
است نه علت تامه؛ یعنی اگر کسی بخواند ولی 
شرایط الزم )مثل طهارت و تقوا و...( را نداشته 
باشد یا موانعی )مثل گناه کاری( داشته باشد 

ممکن است تأثیر الزم را نبیند.
استاد جامعة المصطفی با اشاره به آیه »أاََل بِِذْکِر 
اهلَلِ تَْطَمِئــنُّ الُْقُلوُب« )رعد: ۱۳( گفت: دعا و 
توجه به خدا آرامش ســاز است. توکل به خدا 
و توسل به پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( تأثیرات 
مثبت روحی و روانی بر انسان ها دارد و طبیعتاً 
می تواند زمینه های اضطراب و اســترس ها را 
کمتر سازد؛ لذا صبر و مقاومت انسان ها را برابر 

مشکالت بیشتر کند.

معارف
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گفتار

اخالق سیاسی در نهج البالغه/ قسمت دوم
 حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی 

      نوبت دوم    1398/12/22      صفحه 5  1398/12/07
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيي آگه
ــتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى . نظربه دس وس
ــتقردر واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مصوب 1390/9/20مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــارض متقاضى آقاى كاظم ضميرى زراعتى فرزند  ــت ملك زبرخان  تصرفات مالكانه بال مع ثب
ــهد در جهار قطعه زمين مزروعى به  ــنامه 2058 صادره از مش ــماره شناس محمد على به ش
مساحت هاى 273979/64 و 658621/84 و 783549 و628744/24 متر مربع در قسمتى 
ــمتيه از محل مالكيت  ــش 3 زبرخان واقع در اراضى حش ــالك 112 فرعى 79 اصلى بخ از پ
ــب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــت. . لذا به موج خود متقاضى محرز گرديده اس
ــمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت  ــاختمانهاى فاقد سند رس واراضى و س
ــهرها منتشر و درروستا ها راى  ــار در ش به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــود را به اين اداره  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خ ــى توانند از تاريخ انتش ــند م باش
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه 
است و بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود  ــد وصدور س مالكيت صادر خواهد ش
برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را در اولين 
آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم مى رساند ونسبت به امالك در 
ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى  جريان ثبت وفاقد س

منتشر مى نمايد .9815207
تاريخ انتشار نوبت اول:  98/12/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/22

سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

كالسه پرونده : 98/194/7 
 شعبه  7 شوراى حل اختالف خروين شماره دادنامه 400 – 98/12/3  

خواهان : فرشته بوژمهرانى فرزند قدرت ساكن روستاى بوژمهران   
خوانده  :1 – فاطمه حميدى نيا فرزند سيف اله مجهول المكان

2 – حسين گلماه فرزند ابوالحسن بوژمهران امام رضا (ع)   
خواسته : دادخواست الزام خوانده به تنظيم سند يك دستگاه سوارى پژو 206 مدل 82 بخ شماره 

پالك ايران 12 – 444 ب 44 مقوم به يكصد ميليون ريال به احتساب خسارات دادرسى .  
ــه شعبه 7 شوراى حل اختالف بخش  ــمه تعالى : به تاريخ 98/11/30 در وقت مقرر جلس بس
ــه فوق تحت نظر قرار دارد  ــت پرونده كالس ــكيل اس زبرخان بتصدى امضا كنندگان ذيل تش
ــيدگى را اعالم و به شرح ذيل  دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين ختم رس

مبادرت به صدور راى مى نمايد.  
راى قاضى شورا  

بسمه تعالى
ــه حميدى نيا و آقاى  ــته بوژمهرانى بطرفيت خانم فاطم ــت خانم فرش در خصوص دادخواس
ــين گلماه بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند پژو 206 مدل 82 به شماره پالك 12 –  حس
444ب44 مقوم به يكصد ميليون ريال به احتساب خسارات دادرسى . به توجه به كپى مصدق 
ــخصايت  ــين گلماه و كارت مش ــه عادى تنظيمى فى مابين فاطمه حميدى نيا و حس قولنام
ــده از اداره راهنمايى و رانندگى شهرستان نيشابور كه به نام  ــيله نقليه و استعالم انجام ش وس
ــابقه بوده و اظهارات خواهان كه بيان داشته تقاضاى تنظيم  ــبوق به س فاطمه حميدى نيا مس
سند خودرو موصوف را خواستارم و نظر به اينكه خوانده گان با وجود ابالغ قانونى و نشرآگهى 
ــورا حضور نيافته و نسبت به مطالب ابراز شده  ــماره 9195 مورخ 98/11/30 در جلسه ش بش
ايراد و دفاعى معمول نداشته بنابر اين شورا دعوى خواهان را ثابت وارد دانسته  و مستندا به 
مواد 10 و219و221 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خواندگان به  حضور در يكى از دفاتر اسناد 
رسمى و انتقال سند رسمى خودرو به شماره پالك 12-444ب44 و پرداخت هزينه دادرسى 
ــت  ــوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيس ــذ محك و اخ
ــورا و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر درمحاكم  روز پس از ابالغ قابل واخواهى در ش

عمومى حقوقى زبرخان مى باشد ..آ9815205
 سيد حسن سامقانى   قاضى شعبه 7  شوراى حل اختالف زبرخان  

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محمد رضا  ايروانى   داراى شناسنامه 5748942021   به شرح دادخواست 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــه  416  از اين شورا درخواس به كالس
ــنامه    5749570444   در تاريخ  1398/11/15 در  ــمعيل  ايروانى  به شناس ــادروان  اس ش

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1. محمد رضا ايروانى    فرزند اسمعيل  كد ملى 5748942021 ت.ت  1352/2/5   نسبت  فرزند مرحوم
2. خير النسا ايروانى     فرزند اسمعيل   كد ملى 5749425576  ت.ت  1346/1/15  نسبت فرزند   مرحوم
3. فاطمه  ايروانى    فرزند اسمعيل  كد ملى 5748942038 ت.ت  1353/12/20  نسبت فرزند   مرحوم 
4. محمد ايروانى فرزند اسمعيل كد ملى 5749426386 ت.ت 1356/3/10 نسبت فرزند مرحوم 

5. گل عذار چنارانى فرزند محسن كد ملى 5749654982 ت.ت 1327/1/5 نسبت همسر مرحوم   
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.آ9815206                                                                                                              

  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه  هفتم  شوراى حل اختالف شهر خرو 

پرونده كالسه 9709985722300391
 شعبه 3 شوراي حل اختالف شهري تايباد 

تصميم نهايى شماره9809975722300486
ــتان خراسان  ــاني اس ــعيد رحيمدادي ريزه ئي فرزند عبدالقادر به نش خواهان: آقاى محمدس

رضوي - شهرستان تايباد - شهر تايباد - خيابان شهيد بهشتي- بهشتي 14- پالك 13
خواندگان:

ــيراحمد 2. خانم سلطان انزله 3. خانم سعيده خاني فرزند  ــنگاني فرزند ش 1. آقاى روح اله س
علي همگي به نشاني استان خراسان رضوي - شهرستان تايباد - بخش ميان واليت شهرستان 

تايباد - كوهسنگي روستاي جوزقان
ــاني استان خراسان رضوي - شهرستان  4. آقاى حميدرضا رحيمدادي فرزند عبدالقادر به نش

تايباد - شهر تايباد خيابان بهشتي- كوچه سجاد - پالك 10
5. آقاى حامد معصوم شاهي به نشاني مجهول المكان

خواسته ها:
1. الزام به تنظيم سند خودرو

2. مطالبه خسارت دادرسي
((راى شورا))

ــعيد رحيمدادي ريزه ئي فرزند عبدالقادر به طرفيت  درخصوص دعوى خواهان آقاى محمدس
خواندگان 1- آقاى حميدرضا رحيمدادى فرزند عبدالقادر 2- روح اله سنگاني فرزند شيرأحمد 
ــعيده خاني فرزند علي اصالتا و قيوميتا از طرف مصطفى و  ــلطان انزله 4- خانم س 3- آقاى س
ــاهى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى يكدستگاه خودرو  ــارا و ثنا 5- حامد معصوم ش س
ــماره پالك 32- 217 ه 41 مقوم به 90/000/000 ريال  ــوارى پژو405 مدل 1385 به ش س
ــت تقديمى بدين توضيح كه خواهان اظهار نموده  ــارات دادرسى بشرح دادخواس بانضمام خس
ــماره – مورخه 1396/2/1 يكدستگاه خودرو با  ــتناد يك برگ مبايعه نامه عادى ش كه به اس
ــته از خوانده ى رديف اول خريدارى كرده ام و تمامى ثمن معامله  ــتون خواس ــخصات س مش
ــند اقدامى  ــبت به تنظيم و انتقال س را پرداخت نموده ام و عليرغم ايفاء تعهداتم تا كنون نس
ــند خودرو فوق به نام خوانده رديف پنجم آقاى حامد معصوم  ــت مضافا بر اينكه س ننموده اس
ــد كه خوانده فوق مجهول المكان مى باشد و عليرغم آگهى در روزنامه قدس  ــاهى مى باش ش
به شماره 8996 مورخه 1398/4/3 و خوانده رديف اول در جلسات رسيدگى حضور نيافت و 
هيچ گونه دفاع و يا تكذيب محكمه پسندى از خود بعمل نياورده اند لذا شورا با بررسى اوراق 
ــتنادى و احراز معامله بين طرفين و با  ــات پرونده و با عنايت به مالحظه قولنامه اس و محتوي
ــتعالم از پليس راهور تايباد كه اعالم نموده خودرو فوق به نام خوانده ى شخصى  توجه به اس
به نام شيراحمد سنگانى فرزند حسينعلى مى باشد كه طبق مبايعه نامه ى مورخه 92/9/13 
ــت و اينكه مستندات وى حكايت از وقوع معامله  خوانده رديف اول از وى خريدارى نموده اس
ــند از لوازم عرفى  بين طرفين و تمليك و تملك مورد معامله دارد و توجها به اينكه تنظيم س
ــتناد مواد 10 و 220 و 225 و 228 و 235 قانون  ــود عليهذا به اس ــوب مى ش معامالت محس
مدنى و مواد 198 و 519 و 520 قانون آيين دادرسى مدنى و اصل لزوم و صحت در معامالت 
ــم به محكوميت خوانده رديف اول آقاى حميدرضا رحيمدادى ريزه ئى به پرداخت هزينه  حك

ى تنظيم سند و هزينه دادرسى و خوانده رديف پنجم آقاى حامد معصوم شاهى را به الزام در 
يكى از دفاتر اسناد رسمى تأيباد و تنظيم و انتقال سند خودرو مزبور با مشخصات مندرج در 
متن دادخواست به نفع خواهان صادر مى گردد و اعالم مى نمايد و در مورد خواندگان رديف 
ــان نبوده مستندا به بند 4 ماده 84 و 89  ــوم و چهارم چون دعوى متوجه ايش هاى دوم و س
قرار رد دعوى صادر مى گردد راى صادره درخصوص خواندگان دوم و سوم و چهارم حضورى 
ــتان  ــت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرس بوده و ظرف مدت بيس
تايباد مى باشد و در خصوص خواندگان رديف اول و پنجم غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز 
ــورا و ظرف مدت بيست روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل  قابل واخواهى در همين ش

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان تايباد مى باشد.آ9815204
محمدبارى

قاضى شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى مه والت
پيرو اگهى تحديد حدود قبلى كه موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذكور م ماده 61 ائين نامه قانون ثبت تحديد حدود 

يك قسمت از امالك واقع در بخش دو حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير:
از قطعات مفروز اراضى عبدل آباد پالك 1- اصلى

ــدانگ يكباب منزل پالك 1007 فرعى متصل به 702  فرعى در مورد تقاضاى خانم  1-شش
فاطمه سليمانى در مورخ 1399/1/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد.

ــماره فوق الذكر  ــاده 14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين ش ــذا به موجب م  ل
ــاعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند  ــيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و س بوس
ــند مطابق  چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى انها در موقع مقرر حاضر نباش
ــد و  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش ــدود اظهار ش ــون مزبور ملك با ح ــاده 15 قان م
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر  اعتراضات مجاورين نس
ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته  ــر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س حاض
ــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى  خواهد ش
معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض 
ــم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره  ــود را به مرجع ذيصالح قضايى تقدي خ

تسليم نمايد9815199--م الف 6/98/116-تاريخ انتشار 1398/12/07
على اكبر شجاعى

رئيس اداره ثبت امالك مه والت

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 698به موجب وكالت نامه  ــماره شناس نظربه اينكه خانم مريم رهنما  فرزنددولخان به ش
شماره62344-93/08/11دفتر30شيروان ازخانم رقيه رمضانى فرزند براتعلى به ش ش 321  
ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده توسط دفتر اسناد رسمى شماره 26شيروان منضم  به اس
ــن اداره مراجعه نموده  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اي ــه تقاضاى كتبى جهت دريافت س ب
ــان پالك11806فرعى مفروز  ــتگاه آپارتم ــدانگ يك دس ــند مالكيت  شش ومدعى اند كه س
ومجزى  از8924فرعى از13 اصلى  واقع در قطعه سه شيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان 
ــد بعلت  نامعلومى مفقود شده است با بررسى  ــان  مى باش جواداالئمه كه متعلق به موكل ايش
ــند مالكيت آن بشماره چاپى 572351ذيل دفتر431صفحه  دفتر امالك معلوم گرديده كه س
103وشماره ثبت 76259 بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است كه برابرسند رهنى شمارات 
63103-01/22/ 94 و63105-94/01/22دررهن بانك مسكن قرارگرفته است لذا به استناد 
ــك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد   ــره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب ي تبص
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سندمالكيت نزد خود 
مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت 
ــت درصورت عدم وصول اعتراض  ــمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى اس ــندمعامله رس يا س
درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.آ9815200
تاريخ انتشار:98/12/07

صمد ابراهيم زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد  ــتناد 2 برگ فرم استش ــن صيادى باس نظر به اينكه آقاى غالمحس
ــت سند  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
ــماره پالك 28844 فرعى از 5356 فرعى از  ــدانگ اعيان يكباب آپارتمان به ش مالكيت شش
ــهل انگارى مفقود گرديده  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده مى باش 5 اصلى بخش 9 مش
است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر امالك 
ــماره چاپى 107850د94 صادر  ــند به ش الكترونيك 139620306003013700 ثبت و س

گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.
ــت آگهى و متذكر مى گردد هر  ــاده 120اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوب ــتناد م لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س كس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد، بايس مى باش
ــليم نمايد. بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند  ــند مالكيت يا س ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعت ع
معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 

آ-9815177       م.الف617 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عليرضا لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــن سيدى باس نظر به اينكه آقاى حس
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت 
ــدانگ اعيان يكباب منزل به شماره پالك 8760 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد كه  شش
ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك،  ــد به علت س متعلق به نامبرده مى باش
ــماره ثبت 38845 دفتر 226 صفحه 23 بنام غالمرضا  ــد مالكيت نامبرده در ذيل ش معلوم ش
دين پناه ثبت و سند به شماره چاپى 378530 صادره گرديده است. سپس برابر سند قطعى 
ــهد به نام آقاى حسن سيدى منتقل شده است.  67124 مورخ 1359/3/11 دفترخانه دو مش

دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب ي لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س كس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد، بايس مى باش
ــليم نمايد. بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند  ــند مالكيت يا س ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعت ع
معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 

آ-9815178     م.الف618
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804001014004206/1
شماره بايگانى پرونده: 9804206/4

شماره آگهى ابالغيه: 139803801014000763
تاريخ صدور: 1398/11/19

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى
بدينوسيله به آقاى مجيد جعفرى اسالمى نام پدر: كاظم شماره شناسنامه: 280 به نشانى: خ 
غفارى ك كريمى بن بست يك پ 3 و 7 ابالغ ميشود كه آقاى امير ابهرى براى وصول چك: 
920262، تاريخ چك: 1394/04/25 بانك- شعبه: ملى- كمالى به مبلغ 2/000/000/000 
ــه 9804206 در اين اداره تشكيل شده و با  ــما اجرائيه صادر و پرونده به كالس ريال عليه ش
ــايى آدرس شما در متن سند، ابالغ  ــت مبنى بر عدم شناس توجه به گزارش مأمور ابالغ پس
قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى از شما را جهت ابالغ 
واقعى معرفى نمايد، لذا به موجب تقاضاى بستانكار و طبق ماده 18 آئين نامه اجراء از تاريخ 
ــت چنانچه ظرف بيست روز نسبت به  ــوب اس ــار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محس انتش
ــت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9815149 م.الف  پرداخ

20863   شناسه آگهى:782520
تاريخ چاپ: 98/12/7

رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران- شبيبى



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتقاضای زیاد، قیمت زنجبیل و لیموترش را چند برابر کرد
مهم ترین موضوع در ثبات قیمت، تعادل در عرضه و تقاضاست. تعادل در عرضه 
و تقاضا در تمام بازارها در کنار مؤلفه مهم دیگری چون توزیع مناسب و مستمر 
می تواند در کاهش و ثبات قیمت ها بســیار تأثیرگذار باشــد. بازار میوه و تره بار 
همچون ســایر بازارها به دلیل افزایش تقاضای مرکباتــی که عالوه بر خواص 
ویتامینی خود نیاز ضروری ســالمت بدن به شــمار می روند، این روزها متأثر از 

بیماری کرونا با شدت تقاضای بسیاری مواجه شده است. 
افزایش شمار مبتالیان به کرونا و توصیه پزشکان بر مصرف بیشتر میوه هایی با 
پایه ویتامین c منجر به افزایش تقاضای مردم شــده است. پرتقال، لیموشیرین 
و لیموترش از جمله مرکباتی به شــمار می روند که خوردن مداوم آن ها به زعم 
پزشکان در کاهش ابتال یا جلوگیری از آثار تخریبی بیماری کرونا مؤثر است. از 
این جهت افزایش تقاضا منجر به خرید باال و افزایش قیمت شــده به نحوی که 
قیمت لیموشیرین که تا پیش از این بین 5 تا 7 هزار تومان بود، این روزها بین 9 

تا 10 هزار تومان به فروش می رسد.
 لیموترش که در بازار بین 15 تا 20 هزار تومان به فروش می رسید در تب و تاب 
شایعات کرونایی و احساس نیاز مردم به خرید لیموترش، قیمت این محصول را به 
30 تا 40 هزار تومان رسانده است. کاهش قیمت لیموترش و لیموشیرین وابسته 
به کاهش تقاضاست در غیر این صورت به دلیل عدم واردات این محصوالت باغی 
و اینکه لیموترش و لیموشیرین تولید داخل به شمار می روند، ثابت ماندن قیمت 
تمام شده باال قابل پیش بینی است.زنجبیل به عنوان یکی از موادغذایی مقوی که 
این روزها به مردم توصیه می شود، افزایش قیمت چشمگیری داشته است. افزایش 
قیمت زنجبیل تا 90هزار تومان نیز ناشی از تقاضای زیاد مردم است. تنظیم بازار 
و توزیع مناسب محصوالت اشاره شده در تمام میادین میوه و تره بار گام مؤثری 
در کاهش یا ثبات نرخ است، ضمن اینکه نظارت به خودی خود فرایند کافی برای 
کاهش قیمت نیست، چرا که دولت ابزار الزم و کافی برای افزایش نظارت ندارد. 
از این رو انتظار می رود دولت با یکسان سازی نرخ ها در بازارهای اصلی و میادین 

میوه و تره بار موجب کاهش قیمت شود.
 توصیه می شود خانواده ها بیش از حد خرید نکنند، چرا که میوه ماندگاری باالیی 
ندارد و محصولی مانند زنجبیل در هر وعده به میزان بسیار کمی مصرف می شود، 
بنابراین خرید بیش از حد الزم به غیر از افزایش تقاضا و گران ماندن محصوالت، 

هیچ دستاوردی ندارد.

با کاسبان کرونا برخورد می کنیم 
خبر فارسی: سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه حداقل تا چند ماه آینده قیمت 
مواد ضدعفونی کننده و مواد بهداشتی افزایش نخواهد یافت، گفت: افراد سوداگر 
در این شــرایط بدانند که با آن ها برخورد خواهد شد، ولی باید همه با هم وارد 
عمل شویم. ربیعی با بیان اینکه نمی دانم اسم این سوداگران را چه بنامیم، کاسبان 
نگرانی، کاسبان هراس مردم و یا کاسبان کرونا، تأکید کرد: برخی از تولیدکنندگان 
به صورت سه شیف در حال کار کردن بوده که این موضوع خوشحال کننده است، 
ولی به دلیل این افزایش تولید استهالک دستگاه ها باال رفته که ان شاءاهلل وزارت 

صنعت این مشکل آن ها را حل خواهد کرد.

توزیع گوشت تنظیم بازاری به قیمت ۵۰هزار تومان 
مهر: حسن عباسی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: برای تنظیم بازار 
شب عید، 10هزار تن گوشت قرمز در قالب طرح معیشتی و 10 هزار تن هم از 
این محصول برای مصرف عموم به بازار عرضه می شود. وی افزود: گوشت تنظیم 

بازار شب عید به دو صورت به بازار تزریق می شود.
 نخســت در قالب طرح معیشــتی به ازای هر کیلوگرم 40هزار تومان که برای 
مشموالن طرح یعنی افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد توزیع می شود.

در مرحله دوم، گوشت وارداتی به قیمت 50هزار تومان که در همه فروشگاه های 
زنجیره ای و تعاونی ها بدون محدودیت برای تنظیم بازار شب عید توزیع می شود.

بودجه سال 99  برای انجام اصالحات به کمیسیون تلفیق مجلس برگشت داده شد

کلیات بودجه دردوربرگردان بهارستان
 اقتصاد/فرزانه غالمــی  بــا رد کلیات الیحه 
484هزار میلیارد تومانی بودجه ســال آینده از 
ســوی نمایندگان، ســند حیاتی دخل و خرج 
ساالنه کشــور در داالن  پر پیچ و خم بهارستان 
سرگردان شده تا پس از بحث های متعدد، مجدداً 

در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
از دو روز پیش که نمایندگان، کلیات الیحه بودجه 
ســال آینده را رد کردنــد، گمانه زنی های زیادی 
حتی از سوی خود پارلمان نشینان مطرح شد، از 
جمله اینکه با روندی که مجلس در پیش گرفته 
و با توجه به شیوع ویروس کرونای  چینی، شاید 
بررســی و تصویب بودجه سال آینده به امسال و 
چه بســا عمر مجلس فعلی قد ندهد و یا اینکه 
دو دوازدهم و یا ســه دوازدهم تصویب شود.پس 
از مخالفت نمایندگان با کلیات الیحه گفته شــد 

3ماده 182آیین نامه  تبصره  مطابق 
داخلی جدید مجلس، الیحه به دولت 
ارجاع می شــود تا ظــرف دو هفته 
اصالحات را اعمال و به مجلس ارسال 
کند، اما براســاس آخرین شنیده ها، 
قرار اســت الیحه با کمــک دولت، 
مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی 
و اصالحــات مدنظــر نمایندگان تا 
یکشنبه آینده در سند دخل و خرج 
ساالنه کشور اعمال شــود و دوباره 
به صحن علنــی بیاید تا بدین ترتیب 
بودجه کشــور که اعــداد و ارقامش 
به مذاق نمایندگان خوش نیامده به 

نادرترین و مبهم ترین سرنوشت در طول سال های 
گذشته دچار شود. 

  حرف حساب مخالفان چیست؟
نماینــدگان مردم در مجلس دهــم که ماه های 
پایانــی کارشــان را می گذراننــد بنا بــه دالیل 
ســاختاری و محتوایی، الیحه بودجه سال آینده 
را در خاص ترین شــرایط اقتصادی و در شرایطی 
که کشــور با محدودیت های متعدد اقتصادی و 

درآمدی روبه روست، رد کرده اند.
اینکه دولت برای نخســتین بار حدود 50 درصد 
)250 هــزار میلیارد تومــان( از الیحه 484هزار 

میلیارد تومانی کل  کشــور را ذیــل تبصره 14 
)هدفمندی یارانه ها( گنجانده و صادرات نفت را 
هم در این بخش دیده از سوی نمایندگان مردود 
و در تضاد با جلسات شورای سران سه قوه مبنی 
بر اصالح ساختار بودجه دانسته شده، چرا که این 
درآمد احتماالً بین سازمان هدفمندی یارانه ها و 

خزانه اختالف نظر ایجاد خواهد کرد. 
اســتقراض مســتقیم از صندوق توســعه ملی، 
مشخص نبودن عدد دقیق درآمد مالیاتی دولت 
)از 175هزار میلیارد تومان مندرج در الیحه دولت 
تا رقم 270هزار میلیارد تومانی مدنظر مجلس(، 
چگونگی بســتن منافذ برای فراریان مالیاتی در 
میان اقشــاری نظیر پزشــکان و وکال، خانه های 
لوکس و سهام و حذف معافیت های غیرضروری 
به ویژه در مناطق آزاد و احتمال فشار مضاعف بر 
تولید و مودیان خوش حساب 
هم به عنوان دالیل مخالفت 
الیحه  کلیات  با  نمایندگان 

مطرح شده است. 
اینکــه نمایندگان معتقدند 
دولت به تکالیف قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر اینکه 
بودجه ساالنه باید یک پنجم 
برنامه ششم و رشد اقتصادی 
بی توجهی  باشد  8درصدی 

کرده است.
اتکای  نمایندگان همچنین 
بیش از حد دولت به انتشار 
اوراق و آینده فروشــی )117هزار میلیارد تومان 
و معــادل 6 برابــر میانگین عملکــرد عمرانی(، 
متناســب نبودن درصد افزایش حقــوق با تورم، 
غیرواقعــی بودن درآمد نفت و عدم پاســخگویی 
بودجــه به شــرایط جنــگ اقتصــادی، تخلف 
حداکثری از قوانین  باالدستی به واسطه بی توجهی 
به معیشــت مردم و بیکاری را بــه عنوان موارد 
مخالفت خود در الیحه بودجه دولت و در نهایت 

رد کلیات  این الیحه برشمرده اند.

 الیحه دولت پاسخگوی نیاز جامعه نیست
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: از نظر زمانی 

مجلس دهم فقط تا پایان خرداد ماه فرصت ارائه 
خدمت دارد و عماًل پس از آن امکان فعالیت دوره 
دهم مجلس وجود ندارد، چون کشــور نیازمند 
قانون بودجه است.اســداهلل عباسی گفت: دولت 
باید مجلــس را درباره ایرادات بودجه ســال 99 
قانــع کند و نمی تواند الیحــه ای را به قوه مقننه 
بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد، ضمن 
اینکه نمی توانیم کشور را فقط با اوراق مشارکت یا 
افزایش مالیات اداره کنیم، بنابراین باید واقع بینانه 
و شفاف به ویژه بخش حقوق و مطالبات پیمانکاران 

را در بودجه دید.
به گفته وی امــکان ندارد همه پروژه های عمرانی 
با اوراق مشــارکتی که بازپرداخت آن سال 1401 
است، اجرا شــود و الزم است دولت و کمیسیون 
تلفیق راه حل روشــن تر و اجرایی تــری برای این 

موضوع و اقناع منتقدان، روی میز بگذارند.
عباســی ادامه داد: اگر روش دو دوازدهم و ســه 
دوازدهــم را پیگیری می کردیم عمــاًل به خرداد 
ماه می رســیدیم، اما مجلــس یازدهم تا آن زمان 
هنوز شکل نگرفته و روند تشکیل کمیسیون ها و 
اعتبارنامه ها هم عملیاتی نشده و این در حالی است 
که ما حتی یک روز هــم نمی توانیم بدون قانون 

کشور را اداره کنیم.

 رد بودجه با نقدهای کم وزن تبعات دارد
یک عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس معتقد اســت: رد کلیــات این الیحه در 
شــرایط ویژه کنونی کشــور که از یک سو عمر 
مجلس دهم رو به پایان اســت و از ســوی دیگر 
شــرایط اقتصــادی و همین طــور روانی جامعه 
شکننده و خاص اســت، نمی تواند اقدامی قابل 

دفاع و منطقی ارزیابی شود.
غالمعلی جعفــرزاده بر این باور اســت که تمام 
نقدهای مطرح شده در صورت صحت هم از وزن 
و درجه اهمیتی برخوردار نبودند که بتوان به بهای 
توجه کردن به آن ها، آثار سوء و تبعات رد کلیات 
الیحه بودجه را به کشور تحمیل کرد، به خصوص 
اینکه هنوز بررسی جزئیات این الیحه، پیش روی 
مجلس بود که فرصتی اســت برای اصالح الیحه 
و چکشکاری آن.وی می گوید: نمایندگان مخالف 

می توانستند در صورت داشتن نظراتی منطقی و 
کارشناسی، این مسائل را در صحن علنی در قالب 
پیشــنهادات اصالحی، حذفی و الحاقی به الیحه 

بودجه مطرح کنند.
 مهم تر از این بحث چارچوب زمانی این تصمیم 
اســت. به عبارتی اگر ما در ماه هــای پایانی کار 
مجلس یا شرایط ویژه تحریم نبودیم و رخدادهای 
پیاپی ســال 98 را تجربه نکرده بودیم، شاید رد 
کلیات بودجه چندان هــم اقدامی منفی به نظر 
نمی رســید، اما اکنون در مقطعی قرار داریم که 
عماًل کار بررســی بودجه کشور به مجلس بعدی 
محول خواهد شــد و معنای این اتفاق آن است 
که کشور در ویژه ترین شرایط تاریخی خود برای 
چندین ماه متوالی بدون قانون بودجه خواهد بود. 
جعفرزاده از نمایندگانی که به الیحه رأی منفی 
داده اند، می پرسد آیا تبعات منفی چنین وضعیتی 
برای کشور بیشتر خواهد بود یا اصالح الیحه ای 

که در دستور کار قرار داشت؟
به باور وی جامعه از نظر فاکتورهایی نظیر اعتماد 
و سرمایه عمومی در شرایط خوبی به سر نمی برد 

و در چنین شرایطی پیامی که رد کلیات بودجه 
برای جامعه ایرانی دارد، آیا در مسیر آرام کردن و 
تسلی دادن به آن است یا ایجاد شبهات، ابهامات و 

بی اعتمادی های بیشتر در سطح عمومی؟
وی اضافــه می کنــد: ســال آینده در شــرایط 
طبیعی یک پرســش اساسی برای بدنه اجرایی و 
دستگاه های دولتی کشور وجود خواهد داشت و 
آن این است که با وضعیت پیش آمده برای اقتصاد 
تحت تأثیر تحریم های آمریکا چطور باید مسائل 
مختلف اداره شــوند؟ حاال اما رأی منفی مجلس 
یک پرسش دیگر را هم کنار این قرار داده و آن این 
است که دستگاه های مختلف از خود می پرسند 
بــدون قانون بودجه چطــور باید بــازه ابتدایی 
سال 99 را با شــرایط کنونی کشور اداره کنند؟
 به طور کلی به نظر می رسد رأی منفی مجلس به 
کلیات الیحه بودجه 99 یک رأی حساب نشده و 
بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف تبعات آن بود، 
اما این چیزی از مسئولیت آن ها و مجلس دهم در 
قبال تبعات این تصمیم برای ســال آینده کشور 

کم نخواهد کرد.

دولت باید 
مجلس را درباره 
ایرادات بودجه 
سال 99 قانع 
کند و نمی تواند 
الیحه ای را به 
قوه مقننه بدهد که 
پاسخگوی نیازهای 
جامعه نباشد

بــــــــرش

اشد مجازات در انتظار محتکران کاالهای بهداشتی است   فارس:  : سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه هیچ گونه اغماضی با محتکران کاالهای بهداشتی نخواهیم داشت، گفت: 
اشد مجازات را برای افرادی که از عرضه کاال امتناع یا اقدام به گران فروشی کنند، اعمال می کنیم. عمرانی بیان کرد: در شرایط فعلی با توجه به شیوع ویروس کرونا همه امکانات بسیج خواهد شد تا این مقطع 

هم به مانند سایر مقاطع که مشکالتی بروز کرده، با سربلندی سپری شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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حوزه ثبت ملك وليعصر تهران
پيش نويس آگهى فقدان سند مالكيت

ــا  ــماره يكت ــده بش ــى ش ــهاديه گواه ــليم استش ــا تس ــى ب ــده نقيب ــم فرخن خان
ــى  ط ــران،  ته  1157 ــه  دفترخان  98/11/13  -13980215199700110922
ــترى ششدانگ  ــند مالكيت كاداس ــت مورخ 98/11/16 و با اعالم اينكه س درخواس
يكدستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه همكف بمساحت 114/66 مترمربع قطعه 
ــده از پالك 8  ــماره 54 فرعى از 3334 اصلى مفروز و مجزى ش ــى به ش 1 تفكيك
فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش سه تهران مورد ثبت حق استفاده از پاركينگ 
مشاعى جهت پارك يكدستگاه اتومبيل سوارى را در پاركينگ مشاعى دارد بشماره 

چاپى 717922 بنام فرخنده نقيبى ثبت و صادر و تسليم شده است.
ــند مالكيت پالك مذكور را بعلت نامبرده نموده است،  كه تقاضاى صدور المثنى س
ــذا در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت (اصالحى 80/11/08)، مراتب در  عليه
ــخص يا اشخاصى مدعى  ــود تا چنانچه ش يك نوبت و در يكى از جرايد آگهى ميش
ــند، ظرف  ــند مالكيت نزد خود باش ــبت به ملك مرقوم يا وجود س انجام معامله نس
مدت 10 روز پس از انتشار اين آگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
ــليم و رسيد دريافت نمايند. بديهى است در صورت  ــند معامله به اين اداره تس يا س
انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض يا در صورت اعتراض، اصل سند مالكيت يا 
سند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات و تشريفات ادارى، المثنى سند مالكيت صادر 

و تسليم مالك خواهد شد. آ-9815158 م.الف 20864  شناسه آگهى:782523
تاريخ چاپ: 98/12/7

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك وليعصر تهران
 مجيد زاهدى منش، از طرف افشين رسولى

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9703500
ــاع يك قطعه زمين  ــاع از شش دانگ مش ــه سهم چهار دانگ مش ــهم از س يك س
ــماره 366 فرعى از 3758  ــع قطعه 4 تفكيكى به ش ــاحت 122/81 مترمرب به مس
ــالح گرديد واقع  ــه 105 مترمربع اص ــاده 45 آ.ق.ث ب ــه پس از اصالح م ــى ك اصل
ــت بقطه اول  ــماالً به طول 3/60 متر پى اس ــش 11 تهران با حدود اربعه ش در بخ
ــوم جنوباً بطول 6/5 متر  ــت به قطعه س ــرقاً به طول 17/90 متر پى اس تفكيكى ش
ــه كوچه 6 مترى  ــت ب ــت به قطعه 5 تفكيكى دوم بطول 5/50 متر پى اس ــى اس پ
ــه 93 دفتر 79/1 به نام على زاهد زاهدانى ثبت و صادر و  ــل ثبت 36564 صفح ذي
ــند انتقال قطعى 27163- 58/3/21 دفترخانه  ــليم شده است كه به موجب س تس
ــبت به 4 دانگ انتقال و سپس برابر حصر وراثت  ــميران به پروين ظريف نيا نس 9 ش
ــماره 9809970920800187- 98/3/12 شعبه 9 مجتمع شماره 1 شوراى  به ش
ــاع از شش دانگ  ــه سهم از 4 دانگ مش ــهم از س ــهر تهران يك س حل اختالف ش
ــت و به موجب اجرائيه  ــين زاهد زاهدانى انتقال يافته اس ــاع به آقاى امين حس مش
ــماره 15618- 97/5/1 تنظيمى دفتر 184 شيراز عليه آقاى امين زاهد زاهدانى  ش
ــده است و برابر نظريه وارده به شماره  ــه فوق ش بعلت عدم ايفاى تعهد تحت كالس
ــترى توصيف اجمالى مورد مزايده كه  ــناس رسمى دادگس 8349- 98/4/30 كارش
ــيمين پالك 49  ــت در تهران زعفرانيه آصف خيابان اكبرى نبش كوچه س واقع اس
(پالك هاى 33 و 35 از داخل كوچه) عبارت است از ملك فوق يك قطعه زمين دو 
بر با اعيانى بسيار قديمى ساز دو طبقه شامل يك طبقه مسكونى در پايين به صورت 
يك سالن ال شكل و آشپزخانه اوپن با كابينت ام دى اف مشرف به حيات كه عمًال 
ــبك به واحد اضافه شده است و سرويس بهداشتى  ــى از حياط نيز با سقف س بخش
ــت و راه پله دسترسى  ــپزخانه نيز در حياط قرار گرفته اس ــى از آش و حمام و بخش
ــت كف واحد  ــده اس ــدود ش ــى مس به طبقه فوقانى در داخل واحد نيز با ديواركش
ــراميك ديوارها و سقف اندود گچ با رويه رنگ و كف حياط موزاييك و ديوارهاى  س
ــت ضمناً يك باب مغازه در انتهاى حياط و بر جنوبى ملك (كوچه  ــيمانى اس آن س
سيمين) موجود ميباشد كه بنظر ميرسد مدت مديدى بسته و بالاستفاده ميباشد و 
بنا بر اذعان ساكنين ملك فاقد سند مجزا و پايانكار ميباشد طبقه مسكونى فوقانى 
ــرويس بهداشتى و  ــامل راروى ورودى س نيز با ورودى از خيابان اصلى (اكبرى) ش

ــد كف واحد  ــالن پذيرايى و يك اتاق ميباش ــپزخانه اوپن با ام دى اف س حمام آش
ــراميك ديوارها و سقف اندود گچ با رويه رنگ بوده و راهروى دسترسى به طبقه  س
ــد يه  ــى به بام موجود ميباش ــدود و راه پله فلزى و دسترس پايين موجود ولى مس
ــنگ مرمر و پنجره ها  ــاختمان س ــت بام ميگردد نماى س منتهى به يك اتاق در پش
ــتم سرمايشى كولر آبى و گرمايشى  ــه تك جداره و سيس آلومنيومى و ريلى با شيش
ــزارش مأمور  ــد و بنا به گ ــرق و گاز ميباش ــعابات آب ب ــارى گازى و داراى انش بخ
ــد و تصرف برادران زاهد  ــماره 16179- 98/7/28 در ي ــرا به وارده ش اداره اول اج
ــبه مورخه 98/7/29  ــهمى امين زاهد زاهدانى بنا به محاس ــد و س زاهدانى ميباش
حسابدارى اين اداره به مبلغ 11/000/000/000 ريال از 4 دانگ اعالم شده توسط 
ــده است و جهت  ــمى به مبلغ 33/000/000/000 ريال ارزيابى ش ــناس رس كارش
ــه فوق الذكر در روز يكشنبه  ــاره زاهدانى و حقوق دولتى كالس وصول طلب خانم س
ــوم اجراى  ــى 12 ظهر در محل در محل اداره س ــاعت 9 ال مورخ 1399/2/7 از س
ــمى واقع در تهران- چهارراه جهان كودك- پالك 34 ساختمان معاونت  اسناد رس
ــالن مزايده از طريق مزايده حضورى بفروش مى رسد و  ــمى- س ــناد رس اجراى اس
ــته  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش مزايده از مبلغ 11/000/000/000 ش
ــركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش  ــد فروخته خواهد شد. ش باش
كًال نقدى است طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر 
ــه مزايده شركت نمايند  ــده بانك ملى به مبلغ پايه در جلس با ارائه چك تضمين ش
ضمناً بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و 
نيز بدهى مالياتى، عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم 
ــند انتقال موكول به ارائه مفاصاً  ــت بعهده برنده مزايده است و تنظيم س ــده اس نش
حسابهاى دارايى و شهردارى و... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار 

بيمه نمى باشد. آ-9815159 م.الف 20865 شناسه آگهى:782584
تاريخ چاپ: 98/12/7

تاريخ انتشار آگهى مزايده: 98/12/7

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء
ــف آباد خ بيست و سوم پالك 1  ــانى: يوس ــيله به خانم الهام كيهانى به نش بدينوس
ــورخ 1395/04/20  ــتناد قرارداد 149556284 م ــپه به اس اعالم ميدارد: بانك س
ــتمل بر مبلغ  ــغ الزم االجرا مش ــغ 2/175/494/130 ريال مبل ــول مبل ــراى وص ب
ــود مبلغ  ــت اصل طلب و مبلغ 101/219/984 ريال بابت س 1/140/286/863 باب
ــخ 1398/05/31 و از آن به بعد طبق  ــارت تأديه تا تاري 933/987/283 ريال خس
ــه  ــدور اجرائيه نموده و پرونده اجرائى به كالس ــما مبادرت به ص ــررات، عليه ش مق
ــده و در جريان اقدام است. چون طبق گزارش  ــكيل ش 9801135 در اين اداره تش
مورخ 1398/08/01 مأمور ابالغ، ابالغ اجرائيه مقدور نگرديد. لذا به استناد تقاضاى 
ــاده 18 آئين نامه اجراى مفاد  ــق م ــتانكار و وف وارده 12017876- 98/11/12 بس
اسناد رسمى، مفاد اجرائيه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى آگهى ميشود لذا چنانچه ظرف مدت 10 (ده) روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب ميگردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننماييد 
ــد. ضمناً اجرائيه به ساير  ــما تعقيب خواهد ش عمليات اجرائى برابر مقررات عليه ش
مديونين ابالغ گرديده است. آ-9815180 م.الف 20866 شناسه آگهى:782599

تاريخ چاپ 98/12/7
رئيس اداره دوم اجراى اسناد رسمى تهران- علينژاد

آگهى ابالغ اجرائيه به استناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى
بدينوسيله 1) شركت انديشه گستر داتيس با شماره ثبت 267720 و با شناسه ملى 
10103050730 به نشانى: سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش كوهسار پالك 3 واحد 4 
(اعالمى بستانكار) ابالغ مى شود كه بانك ايران زمين (مديريت شعب استان تهران) 
ــتناد قرارداد شماره 122115616252 مورخ 94/10/19 براى وصول موضوع  به اس
الزم االجرا مبلغ 2/839/454/218 ريال تا تاريخ 98/6/28 و از آن تاريخ تا تسويه 
ــه مكانيزه 9801124 و عليه  ــل بدهى طبق مقررات بابت پرونده اجرائى كالس كام

ــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالسه فوق در اين اداره تشكيل  ش
ــت  ــد لذا چون طبق گزارش مورخ 98/8/2 مأمور ابالغ پس و در جريان اقدام ميباش
نشانى شناسائى نگرديد و به استناد تقاضاى وارده شماره 12017185- 98/11/01 
ــتانكار ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مفاد اجرائيه فوق الذكر  بانك بس
ــود لذا چنانچه  ــار محلى آگهى مى ش يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب  ــمى ابالغ اجرائيه محس ــار آگهى كه روز رس ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش
ــد عمليات اجرائى برابر مقررات عليه  ــردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننمايي مى گ
ــادات حسينى و  ــد. در ضمن در تاريخ 98/8/2 به اكرم الس ــما تعقيب خواهد ش ش
ــت. آ-9815181 م.الف 20867 شناسه  ــيدمهدى جاللى تبار ابالغ گرديده اس س

آگهى:782617
تاريخ چاپ 98/12/7

رئيس اداره دوم اجراى اسناد رسمى- علينژاد

آگهى مزايده مال منقول پرونده 9706250
ــه فوق شعبه دوم اجرا ثبت مشهد خانم راحيه رحيم  به موجب پرونده اجرايى كالس
ــتناد سند ازدواج شماره 5657-  پورمقدم فرزند كريم ك.م 082957878617 به اس
ــاى ولى صدوقى  ــهر فاروج با وكالت آق ــالق49 ش ــر ازدواج 54 و ط 76/10/17 دفت
ــكه  ــر جهت وصول مهريه خود به تعداد 45 عدد س ــه فوق الذك اجرائيه اى به كالس
ــماره ملى 0820068055  ــالى تمام بهارآزادى عليه: اله حبيبى فرزند نصراله بش ط
ــى 0820250104 و ادريس حبيبى  ــماره مل ــل حبيبى فرزند نصراله بش و ابوالفض
ــماره ملى  ــماره ملى 0820025232 و مرضيه باقرى فرزند على بش فرزند نصراله بش
ــى 0829476199 ورثه  ــماره مل 0829306341 و الياس حبيبى فرزند نصراله بش
ــب  ــوم نصراله حبيبى صادر و پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1397/6/15 حس مرح
درخواست وكيل بستانكار سهام مديون در شركت الهيه و شركت نويد و شركت سپاد 
در قبال 45 عدد سكه بازداشت گرديد كه طبق نظر كارشناس بشرح ذيل مى باشد: 
ــهام متعلق به مرحوم  ــهام مربوطه به س ــهام حقوق يا هر منافع متصوره س 1- س
نصراله حبيبى اله اباد در شركت نويد مورد ارزيابى قرار گرفت: ورثه مرحوم نصراله 
حبيبى اله اباد در حال حاضر دارنده تعداد بيست وهفت هزار سهم در شركت نويد 
ــهد بلوار خيام نرسيده به ميدان سپاد نبش خيام 64 مى باشد كه دفتر  واقع در مش
ــتقر مى باشد احراز حقوق و  ــتادى و مركزى امور سهام شركت فوق در آنجا مس س
ــناس و همچنين مورد گواهى كاركنان و  ــهام متعلقه سهم وى مورد تأييد كارش س
ــى بعمل آمده ميدانى  ــركت محترم نويد قرار گرفت با تحقيقات و بررس مديران ش
ــابهات ومشاهدات فروش و مصاديق و همچنين وضعيت اراضى مرتبط و اموالى  تش
ــاً در نمودار  ــتند نهايت ــرم و قهرى مرحوم در آن داراى منافعى هس ــه ورثه محت ك
ــهام قرار گرفت و از طرفى وضعيت كلى و شرايط  ــمى و واقعى س وضعيت ارزش اس
ــهام دارند بصورت كلى و نيز  ــركتى كه ورثه مرحوم در آن س ــخص حقوقى و ش ش
ــت در  ــد كه محرز اس ــزء به كل مورد مداقه و پژوهش واقع ش ــى و ج روش تطبيق
ــبى برخوردار بوده و داراى وضعيت  ــركت مذكور فعال و از رونق نس حال حاضر ش
پايدار نيز مى باشد لذا ارزش هر سهم بصورت اسمى در حال حاضر همان يك هزار 
ــركت و ثبت سهام مبلغ  ــد و به تبع آن متوفى در ابتداى كار تثبيت ش ريال مى باش
ــت در  ــهم هزينه و پرداخت نموده اس يكصد هزار تومان در خصوص هر يكهزار س
ــته سهمى) مبلغ يكصد و سى و دو ميليون  ــهم (بس حال حاضر ارزش واقعى هر س
ــته شامل يكهزار سهم مى باشد و  ريال بطور خاص ارزيابى و برآورد مى گردد هر بس
ــركت فوق و رويه معروف همان  ــاس نقل انتقال و فروش و قابليت عرضه در ش مقي
انتقال بصورت بسته واحده (هزار سهمى) مى باشد و امكان جداسازى و يا انفكاك و 
ريز كردن سهام وجود ندارد و همگى ورثه قانونى و ذينفعان بايستى همزمان بطور 
ــهام متعلقه اقدام فرمايند.  ــبت به عرضه و فروش س ــتى نس يكجا و يكنواخت بايس
ــهام متعلق به مرحوم  ــهام مربوطه به س ــهام حقوق يا هر منافع متصوره س 2- س
ــركت آبادانى و مسكن الهيه خراسان مورد ارزيابى قرار  نصراله حبيبى اله اباد در ش
ــهام و قيمت هاى اراضى منافع متصوره  ــانات و وضعيت س گرفت: با عنايت به نوس
ــازار و تورم بر  ــه اباد و تأثير وضعيت ب ــوق مرحوم نصراله حبيبى ال ــوط به حق مرب
ــهام و منافع و حقوق عينه و متعلقه و متصوره برآورد و  وضعيت ريالى و ارزيابى س

ــهام متعلقه در نمودار قرار داده شده و از طرفى با موارد مشابه و اظهار و اعالمى  س
ــان قرار  ــكن الهيه خراس ــركت آبادانى و مس مديران و كاركنان محترم مجموعه ش
ــد و متعاقب آن نظريه  ــرح ذيل مى باش ــى هاى بعمل آمده بش گرفت و مراتب بررس
كارشناس مبنى بر ارزيابى و محاسبه ريالى روز حقوق منافع مرحوم نصراله حبيبى 
ــى هاى آنچه مشخص است اينكه مرحوم مذكور متوفى در شركت آبادانى  در بررس
مسكن الهيه خراسان بخش امور سهام در حال حاضر داراى يك بسته چهل سهمى 
ــركت  ــهم با زمينى كه موضوع فعاليت ش ــى بعدى و انطباق س ــت كه در بررس اس
ــامل حدود 26/5 مترمربع زمين (عينى و اموال قابل ارزيابى و  ــد ش مذكور مى باش
ــتوانه هر 40 سهم همان مساحت 26/5 مترزمين  ــد كه در واقع پش انتقال) مى باش
ــد كه داراى ارزش مشخص و معين در دو مرحله كف و سقف مى باشد پايه  مى باش
و كف مساحت مذكور حدود چهارصد و نود ميليون ريال معادل 49 ميليون تومان 
ــقف و انتهاى قيمت با رعايت تشريفات قانونى و فراهم شدن  ارزيابى مى گردد و س
مقدمات حدود هفتصد و ده ميليون ريال معادل هفتاد و يك ميليون تومان ارزيابى 
ــخصات و مراتب مذكور  ــهمى) با مش ــته (40س و تقويم مى گردد همچنين هر بس
ــد كه ارزش آن  ــهمى اختصاصى منافع ويژه و متعلقه ديگرى نيز مى باش داراى س
ــى ميليون ريال برابر با سه ميليون تومان رايج برآورد مى شود عليهذا  نيز معادل س
ــانات قيمت  ــى جميع جهات و فروعات و اصول و منافع و وضعيت بازار نوس با بررس
ــهم تبديل و انطباق آن با زمين مربوطه به همراه با متعلقه مربوطه (سه  پايه هر س
ــون و پانصد هزار تومان  ــصت و دو ميلي ــون تومان) جمعا و تماما به ارزش ش ميلي
ــبه مى گردد. 3-سهام حقوق يا هر منافع متصوره سهام مربوطه به  ارزيابى و محاس
ــركت سپاد مورد ارزيابى قرار  ــهام متعلق به مرحوم نصراله حبيبى اله اباد در ش س
ــهام  گرفت و با عنايت به گواهى و تأييديه مديران و كاركنان مجموعه كارگزارى س
ــپاد محرز و مشخص گرديد كه مرحوم نصراله حبيبى اله اباد در بلوك 52قطعه  س
33 مربوط به كاربرى انبارى بخش و بلوك مربوطه داراى منافع و حقوقى مى باشد 
ــاحت هرچند مشاعى- تجميعى حدود 12/85  كه از لحاظ متراژى و تبديل به مس
ــه وراث قانونى آنها قهرا  ــند كه عينا ب ــب حقوق و منافع مى باش ــر انبارى صاح مت
ــده است كه 12/85 متر مشاعى توسط كارشناس مورد بررسى و ارزيابى  منتقل ش
ــد به عبارتى داراى 2 حالت و وضعيت مى باشد: 1- وضعيت  ــرح ذيل مى باش آن بش
ــاعى مى باشد كه تمام  ــهل الوصول همان وضعيت مش و حالت قريب به يقين و س
ــود كه در  ــغ 145/000/000 ريال ارزيابى و تقويم مى ش ــور به مبل ــاحت مذك مس
صورت فروش حقوق و منافع مذكور به روش مشاعى مبلغ فوق عايد ورثه مى گردد 
ــه ابليت اقدام آن همچون روش  ــت ك 2- روش و وضعيت دوم فروش تجميعى اس
ــت و وصول و فروش ريالى  ــت منتهى قيمت آن بيشتر اس ــهل الوصول نيس اول س
ــبه مى گردد بديهى  ــغ 190/000/000 ريال ارزيابى و محاس ــع مذكور به مبل مناف
ــريفات است لذا  ــت فروش زمين و انفكاك آن (12/85متر) زمان بر و داراى تش اس
به همان مبلغ 145/000/000 ريال ارزيابى مى گردد كه در مجموع 1-ارزش ريالى 
سهام شركت نويد مبلغ 132/000/000 ريال 2- ارزش سهام شركت الهيه به مبلغ 
ــهام شركت سپاد به مبلغ 145/000/000 ريال  740/000/000 ريال 3- ارزش س
ــركت هاى نويد و الهيه و سپاد به ترتيب  ــت لذا مزايده سهام ش ارزيابى گرديده اس
ــال و 145/000/000 ريال از  ــه مبلغ 132/000/000 ريال و 740/000/000 ري ب
ــح الى 12 ظهر در  ــاعت 9 صب ــنبه مورخ 1399/2/1 س طريق مزايده در روز دوش
ــهد واقع در خيابان امام خمينى(ره) اداره اجراى  ــعبه دوم اجراى ثبت مش محل ش
ــته باشد به فروش خواهد رسيد كه  ــهد به باالترين قيمت كه خريدار داش ثبت مش
مبلغ 50/850/000 ريال بابت نيم عشردولتى و مبلغ 61/800/000 ريال بابت حق 
ــد كه حق مزايده و نيم عشر عالوه بر مبلغ ارزيابى ملك مى باشد كه  مزايده مى باش
طبق تبصره 6 ماده 121 آيين نامه اجرا پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از آب و برق 
و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
ــده يا نشده بعهده برنده  غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش
ــد همچنين در  ــى طبق مقررات وصول خواهد ش ــت و هزينه هاى قانون مزايده اس
صورت تعطيلى روزمزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار 

مى گردد. آ-9815170       م.الف611
رئيس اداره اجراى ثبت مشهد

حاشیه
پیش بینی تصویب بودجه 99 در مجلس تا پیش از پایان سال 98

تسنیم: علی کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین تحوالت در خصوص 
الیحه بودجه ســال 1399 گفت: براســاس توافق انجام شــده الیحه بودجه به جای دولت به 
کمیسیون تلفیق خواهد رفت و مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفان، مجدداً الیحه 
را بازنگری کند. کریمی گفت: با شروع جلسات مجلس از هفته بعد، تا پایان سال الیحه بودجه در 

مجلس تعیین تکلیف می شود. 
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ماشین جست وجوی ایرانی اولویت شبکه ملی اطالعات است  فارس: رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: راه اندازی ماشین جست وجوی ایرانی و تولید محتوا در راستای ایجاد شبکه ملی اطالعات از 
اولویت های کشور ایران در برابر حمالت هکرهای خارجی است.ابوالحسن فیروزآبادی خاطرنشان کرد: اصل مهم در راه اندازی شبکه ملی اطالعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست وجوی ایرانی و تولید 

محتواست که می تواند نه تنها در رشد فناوری نقش محوری داشته باشد، بلکه در بسیاری از حمالت هکرهای خارج از کشور می توانیم با استفاده از شبکه ملی داخلی نیازهای مردم و کشور را برطرف کنیم.

مسمومیت و مرگ ده ها حیوان در چین
 به خاطر مواد ضدعفونی  

ایســنا: طبــق اعالم رســانه های 
دولتــی چیــن، کارشناســان ادعا 
کرده انــد ده ها حیوان وحشــی در 
مناطــق نزدیــک به مرکز شــیوع 
مســمومیت  از  پس  کروناویــروس 
بــا مــواد ضدعفونی  کننــده ای که 
توســط کارگران برای جلوگیری از 

گســترش این ویروس در حجم زیادی استفاده شده، تلف شده اند.
الشه بیش از ۱۰۰ حیوان وحشــی در نزدیکی مرکز شیوع کروناویروس 
در چین کشــف شده است.در مجموع ۱۳۵ الشــه از حیوانات متعلق به 
۱۷ گونه از جمله توکای سیاه، گراز وحشی و راسو در شهر چونگ کینگ 

که هم مرز با اســتان هوبئی چین است، پیدا شده است.
مقام های چین اعالم کرده اند مرگ دســته جمعی ایــن حیوانات احتماالً 
به دلیل اســتفاده بیش از اندازه  کارگــران از مواد ضد عفونی  کننده برای 

مهار شیوع کروناویروس بوده است.
 آن هــا تأکید کردند آزمایش ها نشــان داده هیچ یــک از این حیوانات 
مرده به کروناویروس جدید، آنفلوانزای مرغی یا بیماری نیوکاســل مبتال 
نبوده اند. بیماری نیوکاســل یک بیماری بسیار مسری است که پرندگان 

زیادی را در سراسر جهان مبتال کرده است.

خوردن گوشت حیوانات وحشی در چین ممنوع شد
ایرنا: دولــت چین در اقدامی دیگر 
بــرای کنترل بهینه ویــروس کرونا 
بیماری های  از شــیوع  و پیشگیری 
مشــابه در ایــن کشــور، تجــارت 
حیوانات وحشــی و خوردن گوشت 
آن هــا را ممنوع کرد.آمارها نشــان 
می دهــد ارزش تجــارت مرتبط با 

حیوانات وحشــی در چین نزدیک به ۷۴ میلیارد دالر است.
قرار بود ممنوعیت این تجارت در آینده مورد بررســی قرار گیرد، اما روز 
سه شــنبه اعالم شــد از هم اکنون تجارت و همچنیــن خوردن حیوانات 

وحشی در کشور چین ممنوع است.
تلویزیــون چین به نقــل از کمیته دائمی مجلس این کشــور اعالم کرد: 
از زمانــی که کرونا شــیوع پیدا کرد خوردن گوشــت حیوانات وحشــی 
به عنوان یک تهدید بزرگ برای ســالمت و بهداشــت مردم مورد بحث 
بوده اســت.اگرچه در بیشتر نقاط چین مردم از گوشت های معمول برای 
تغذیه اســتفاده می کنند اما در برخی از مناطق به صورت بسیار محدود 

کماکان گوشــت حیوانات وحشی تجارت و خورده می شود.
پیشــتر گزارش هایی مبنی بر اینکه نخســتین موارد شیوع کرونا از بازار 
حیوانات وحشــی و آبزی در شــهر ووهان مرکز استان هوبی چین بوده،  

بود. منتشر شده 

 یک پنجم جنگل های استرالیا سوخت
دانشمندان حوزه آب و هوایی  ایرنا: 
در پژوهشــی بــا هــدف ارزیابــی 
خسارات ناشــی از آتش سوزی های 
اســترالیا، اعالم کردند حریق، یک 
از  را  این کشــور  پنجم جنگل های 

بین برده است.
بــه گــزارش خبرگزاری فرانســه، 

کارشناســان اســترالیایی در تحقیقات خود به این نتیجه رســیدند که 
از ماه ســپتامبر ۲۰۱۹ تــا ژانویه ۲۰۲۰ حــدود ۵.۸ میلیون هکتار از 
جنگل های ایالت های »نیو ســاوث ولز« و »ویکتوریــا« از بین رفته که 

استرالیاست. درصد جنگل های   ۲۰ معادل 
تحقیق دیگری که دوشــنبه منتشر شــد، به بررسی عوامل آتش سوزی 
جنگل های اســترالیا پرداخته اســت. در این تحقیق، خشکســالی عامل 
اصلی این آتش سوزی ها اعالم شده است.استرالیا از سال ۲۰۱۷ تاکنون 
بــا کاهش بارش باران و خشکســالی روبــه رو بوده است.دانشــمندان، 
آتش ســوزی جنگل هــای اســترالیا را »در ســطح جهانی بی ســابقه« 

خوانده اند.
آنان هشــدار داده اند تغییرات آب و هوایی موجب شده استرالیا مستعد 
آتش سوزی شــود. دانشــمندان از دولت این کشور خواســته اند تدابیر 
الزم برای آمادگی در مقابل آتش ســوزی جنگل هــا را اتخاذ کند.فاجعه 
آتش ســوزی های گسترده در استرالیا از ماه ســپتامبر ۲۰۱۹ )شهریور/ 
مهــر ۹۸( تاکنون ادامه دارد. این حادثه مهیــب طبیعی تاکنون موجب 
کشــته شدن ۳۳ نفر و تلف شدن دســت کم یک میلیارد حیوان و جانور 

بومی این کشور شده است.

»مادری« نیازمند یاری
روزها انتظار می کشد. به هر دری می زند بلکه راهی برای رهایی از مشکل 

و عوارض آن بیابد.شنیده هایش حاکی از سهولت درمان دارد.
به این می اندیشد که ساالنه زوج های نابارور زیادی از داخل و خارج کشور 
تحت درمان پزشــکان ایرانی قرار  گرفته و فرزند دار می شوند. به امید فرج، 

راهی یکی از درمانگاه های ناباروری می شود.
مراکــز درمانی دولتی را انتخاب می کند؛ بلکه از هزینه ها کاســته شــود. 
امــا مواجهه با هزینــه ۲۰ میلیونی هــر عمــل IVF او را از ادامه روند 
درمــان ناامید کرده و به او القا می کند کــه درمان ناباروری جیب پر پول 

می خواهد... .
این داســتان زندگی جامعه آماری باالیی از حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور 
کشــورمان اســت. زوج هایی که اگر چه در کشــوری زندگی می کنند که 
نخستین کشور خاورمیانه در درمان ناباروری و همتراز کشورهای پیشرفته 
جهان اســت؛ اما هزینه باالی درمان و ضعــف مدیریتی، آنان را مجبور به 
پذیرش شــرایط تلخ ناباروری کرده و به ســادگی روزهای طالیی زندگی 
زوجین را نابود می کند، چرا که فرزند بزرگ ترین گنج هر خانواده اســت و 
ناباروری به عنوان موضوعی اســترس زا می تواند هدف و انگیزه برای ادامه 

زندگی را زیرسؤال ببرد.
از ســوی دیگر به دنبال نابــاروری، جایگاه مادری و همســری به عنوان 
واالترین مرتبه یک زن ، خدشــه دار می شود و بســیاری از زندگی ها را به 
سمت طالق پیش  خواهد برد. از آنجا  که زنان بیش از مردان زیر فشار های 
روانی ناشی از ناباروری هستند و مادر شدن را حق طبیعی خود می دانند ؛ 
بی توجهــی بر این امر خود نمود واقعی خشــونت بر زنــان و کوتاهی در 

برآورده کردن حقوق آنان است.
بنابرایــن بــا توجه به تأثیر ناباروری بر ســالمت عمومی به ویژه ســالمت 
اجتماعی و روانی جامعه، حل این مســئله عنایت مسئوالن و قانون گذاری 

دقیق را می طلبد.
بیمه ها نیز باید به میدان آمده و با پوشــش خدمات کمک باروری به حل 

این مسئله کمک کنند.
ضعــف حمایتی بیمه در حالی اســت که به طور مثال برای ســال ۱۳۹۹ 
بودجــه کمک باروری ۴۱۸میلیارد تومان تعیین شــده کــه ۲۰۰میلیارد 
تومان در قالب برنامه درمــان ناباروری و ۲۱۸ میلیارد آن با عنوان برنامه 
ارتقای شاخص های سالمت خانواده است و از طرفی هزینه ۳۳هزار سیکل 
باروری انجام شــده ساالنه در ۷۵ مرکز ناباروری کشور با احتساب پوشش 
بیمه ۹۰  درصدی، حدود ۱۸۹ میلیارد تومان اســت. بنابراین یک حساب 
سرانگشتی نشان می دهد، پوشش بیمه ای خدمات کمک باروری از منابع و 
اعتبارات موجود موضوعی غیرممکن نیســت و تنها نیازمند پیگیری است.

در انتظار روزی که هیچ زنی در حســرت مادر   شدن نماند.

 جامعه/ اعظم طیرانی   ترس های ما دوست 
به  نهایت  در  تا  آمده اند  وجود  به  و  هستند  ما 
افزایش شانس بقایمان منجر شوند؛ چرا که موجب 
می شوند آنجایی که نیاز است، احتیاط الزم را به 
خرج دهیم و بنابراین به گونه ای صحیح تر با عواملی 
که می توانند به حیات ما لطمه وارد کنند، مقابله 
کنیم. اما نکته مهم این است که ترسی غیرمنطقی 
و بیش بها داده شده اگر به مدت طوالنی همراه ما 
باشد و شکل یک اضطراب مبهم و نافذ به خود 
بگیرد، از طریق مکانیسم هایی شروع به تضعیف 
سیستم ایمنی ما می کند. چیزی که سالح اصلی 

ما برای مقابله در برابر ویروسی نظیر کروناست. 
به نظر می رســد در این شرایط بهترین کار، آگاه 
شــدن و آگاه کردن دیگران از شــرایط اســت. 
اگر منشــأ ترس های خود را بشناســیم، مسیر 
 آهسته ترسمان که قســمت های عالی تر مغز را

در برمی گیرد، تصمیم های بهتر و درست تری اتخاذ 
می کند، اما ترسی مبهم و مجهول ما را به سمت 
اضطرابی قدرتمند پیش می بــرد که نتیجه آن 

نگرانی و تضعیف سیستم ایمنی ماست. 

 مطالعه و انتشار اخباری در
 مورد ویروس کرونا

احمد ایزدی طامه، دانشــیار روان شناسی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه از هفته گذشته 
با انتشار خبر نخستین افراد مبتال به ویروس کرونا 
و مرگ چند نفر در شهر قم، نگرانی و دلشوره در 
میان مردم نیز آغاز شــد، می گوید: متأسفانه به 
دلیل اینکه نظام سالمت در ایران مانند بسیاری 
دیگر از نظام های اجتماعی به سیاست آلوده شده 
است، مردم عالقه و اعتماد چندانی برای دریافت 
اطالعات در خصوص این ویروس از منابع رسمی 
را ندارند و در نتیجه برای کسب آگاهی به فضای 
مجازی پنــاه می برند که ایــن موضوع موجب 

سردرگمی در جامعه می شود. 
 دکتــر ایــزدی طامــه می افزایــد: از دیــدگاه
روان شــناختی، اطالعات دریافتی از محیط در 
دستگاه ذهنی انسان سازماندهی، تحلیل و معنا 
می شــود و سپس زمینه رفتار را در انسان فراهم 
می آورد که شامل »اطالعات«،» ذهن« و »رفتار« 
می شــود و به هر میزان که اطالعــات دریافتی 
همساز و یکنواخت باشند، ذهن انسان بهتر آن ها 

را فهم و تفسیر می کند و به دنبال 
آن تصمیم بهتری می گیرد.

وی ادامــه می دهــد: در روزهای 
گذشــته مردم به دلیل نگرانی، 
شــروع به مطالعه و انتشار اخبار 
زیــادی در مورد ایــن ویروس 
در فضــای مجــازی کرده اند 
که بیشــتر این اخبــار دارای 
چند ویژگی مشترک از قبیل 
خبر،  منبع  نبودن  مشــخص 
متضاد بودن اطالعات، ناتوانایی 
بیشتر مردم در سنجش صحت 
و ســقم این اطالعات است. به 
همین دلیل به نظر می رســد 
مطالعه و انتشــار ایــن اخبار 
بیشتر از آنکه کمکی به مردم در 
محافظت از خود کند، آن ها را 
نگران، مشوش و بدون تصمیم 

خواهد کرد. بنابراین در خصوص پیشــگیری از 
ویروس کرونا توصیه می شود از پر خوانی در این 

زمینه اجتناب کنیم، زیرا پرخوانی 
فرصت عمل کردن را از انســان 
می گیرد، از ارسال پیام هایی که از 
صحت محتوا و منبع آن ها اطالع 
نداریم به دیگران اجتناب کنیم، 
اطالعات را از منابعی که معتبر 
هستند، دریافت کنیم، یادمان 
باشد بهترین حالت برای انسان 
زمانی است که او بین ایمنی و 

ناایمنی قرار داشته باشد. 
به گفتــه این روان شــناس به 
همان اندازه که بی خیالی نسبت 
بــه این بیماری ممکن اســت 
عواقب ناگواری به همراه داشته 
باشد، توجه بیش از اندازه به آن 
نیز موجب افزایش ناایمنی در 
انسان می شود که این خود نیز 
دردسرساز خواهد شد، بنابراین 
شایسته است در این مورد مراقب باشیم و اصول 
بهداشــتی را رعایت کنیم، امــا از »خودگویی« 

منفــی در این زمینه اجتناب کنیم، همچنین از 
گفت وگوی بیش از اندازه در خصوص این ویروس 
با دیگران به ویژه در منزل اجتناب کنیم. این کار 
سطح استرس گوینده و شنونده را افزایش می دهد 
که در نهایت موجب کاهش رفتارهای مراقبتی و 

بهداشتی خواهد شد.

 کودکان و سالمندان چقدر در معرض 
اخبار قرار بگیرند؟

با اینکه اســترس و اضطــراب با ایجــاد عالئم 
ناخوشایند جســمانی و روانی می تواند برای هر 
کس در هر دوره سنی مشکل ساز شود- استرس 
موجب مختل شدن ترشح هورمون های دوپامین 
و ســروتونین می شود که احساس ناامنی و ترس 
محیطی را به همــراه دارد- در مورد کودکان این 

مشکالت بیشتر است. 
دکتر ایزدی طامه در پاســخ به این پرســش که 
چقدر الزم است کودکان و سالمندان در معرض 
این اخبار قرار گیرند، می گوید: در مورد کودکان، 
آموزش نظری چندان مفید نیست، بلکه والدین 

از طریق عمل کردن و مدیریت مسائل بهداشتی 
باید به آن ها آموزش دهند. در مورد افراد مسن نیز 
با توجه به اینکه قدرت یادگیری در آن ها کاهش 
می یابد، در آموزش مسائل بهداشتی در خصوص 
این بیمــاری تکرار آمــوزش، آموزش های کوتاه 
مدت، اســتفاده نکردن از مفاهیم پیچیده بسیار 
حائز اهمیت است. عالوه بر این با توجه به اینکه 
ترک عادات قبلی در افراد پیر بسیار دشوار است، 
مدیریت مسائل بهداشتی توسط اطرافیان آن ها 
بسیار ضروری است.این دانشیار گروه روان شناسی 
در خصوص اعالم آمار تعداد کشته شــدگان نیز 
معتقد است این کار بیشتر موجب افزایش سطح 
استرس مردم می شود. آنچه مهم است، آنکه نباید 
به مــردم در این زمینه دروغ گفت، اما گفتن هر 
راستی هم نیاز نیست. آمار و ارقامی که بین مردم 

وحشت ایجاد کند، توصیه نمی شود.

 نقش رسانه ها در مدیریت بحران 
اکنون روی ســخن با رسانه هاســت -که امروز 
هر کســی برای خود یک رسانه است- بیایید به 
جای بزرگ تر کردن ترس مردم، به آن ها آگاهی 
دهیــم. آگاهی کمــک می کند مغز بــا ارزیابی 
درست تر شرایط، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد 
و گرفتار اضطراب ناشــناخته ها نشــود. مغز اگر 
منشأ ترس های خود را نشناسد، تصمیم می گیرد 
بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرد و در نتیجه 
یک سیکل معیوب در بدن ایجاد می شود. بنابراین 
اگر در اطالع رسانی شفافیت نباشد، اتفاقاً ترس های 
ما بزرگ تر می شوند. از نظر علمی )به مسائل دیگر 
کار نداریم( بهترین کار مسئوالن امروز به ویژه در 
این مورد، شــفافیت است. اما این شفافیت به آن 
معنا نیســت که همه از ریز جزئیات مطلع شوند 
و در واقع ضرورتی ندارد جامعه در مورد شیوه دفن 
متوفیان ناشی از ویروس کرونا آگاهی داشته باشند.

دکتــر ایزدی طامه می گویــد: از آنجا که کفن و 
دفن در حال حاضر توســط خانواده متوفی انجام 
نمی شود، بلکه توســط کارگزاران مربوطه انجام 
می گیرد، نیاز به اطالع رسانی در این زمینه نیست. 
مدیریت رســانه در این زمینه باید مردم را بین 
ایمنی و ناایمنی قرار دهد، نه اینکه موجب ترس 
و وحشــت آن ها شود و با این شیوه رفتار به طور 

غیرمستقیم به آن ها آسیب برساند. 

بررسی چگونگی انتشار اطالعات در خصوص یک ویروس جنجالی از منظر یک عضو هیئت علمی دانشگاه 

»شفافیت« سالح مبارزه با ترس از کرونا

در خصوص 
پیشگیری از 
ویروس کرونا 

توصیه می شود از 
پرخوانی در این 

زمینه اجتناب 
کنیم

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

در دانشگاه ها  ۴ میلیون جوان در معرض ازدواج داریم
ایسنا: حجت االسالم محمدمهدی صالحی، رئیس ستاد ازدواج 
دانشجویی کشور با تأکید بر اینکه نباید ادامه تحصیل منجر به 
زیست مجردی جوانان شود، گفت: ۴ میلیون جوان در معرض 
ازدواج در دانشــگاه ها مخاطب ما و آموزش پذیر هستند که باید 
برای آن ها برنامه هایی با نیاز روز تدوین کنیم، طرح ملی ازدواج 

دانشجویی به کاهش سن ازدواج کمک می کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استعفا می دهد
باشگاه خبرنگاران جوان: محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس 
کانون ســردفتران و دفتریاران درباره اســتعفای ریاست کانون 
سردفتران و دفتریاران گفت: بنده از ریاست کانون استعفا می دهم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای انتخاب رئیس این کانون 
مجدد انتخابات برگزار می شود، گفت: خیر، برگزار نمی شود و عضو 
علی البدل وارد هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می شود.

مردم در شبکه های اجتماعی داروخانه ها را محکوم نکنند 
ایلنا: علی رزازان، مدیر امور توزیع اداره کل دارو و مواد ســازمان 
غذا، در خصوص کمبود مواد ضدعفونی و ماسک در داروخانه ها 
گفت: موجودی داروخانه های شهری یا غیربیمارستانی در حد کم  
یا نرمال است. مربوط به امروز نیست و بنا به نیاز جامعه، هیچ وقت 
بیش از این خرید نمی کردند. نباید مردم در شبکه های اجتماعی 

داروخانه ها را محکوم کنند. 

درخواست تعطیلی قهوه خانه ها
ایسنا: دکتر مســعود مردانی، عضو کمیته کشوری آنفلوانزا با 
تأکید بر نقش انتقال دهندگی ویروس از طریق قلیان،  گفت: به 
عقیده بنده اکنون بهترین زمان ترک مصرف قلیان است و حتی 
باید ترتیبی اتخاذ شود که قهوه خانه ها تعطیل شوند. نکته بسیار 
مهم این است که تعویض َسری قلیان هیچ نقشی در عدم انتقال 

بیماری نخواهد داشت.

ایجاد مراکز مشاوره غیرقانونی توسط برخی نهادها
ایرنا: بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشــاوره و امور روان شــناختی 
ســازمان بهزیســتی می گوید: برخی نهادها جایگاه خود را گم 
کرده اند و به جای نظارت بر عملکرد، به صدور مجوز می پردازند. 
مثالً سازمان نظام روان شناسی و نیروی انتظامی به طور سر خود، 
مراکز مشاوره ای ایجاد کردند که استناد قانونی ندارد و براساس 

مصوبه داخلی، مجوز صادر می کنند.
 

کارکنان بیمارستان ها اخبار تنش زا منتشر نکنند
ایرنا: دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
با تأکید بر اینکه مسئوالن و سرپرستاران مراکز درمانی در ایجاد 
هماهنگــی و آرامش نقش مهمی دارند، به آن ها توصیه کرد از 
انتشــار مطالب و اخبار تنش زا که محرمانگی بیمار را به خطر 
می اندازد یا ســبب انتقال اسناد پزشکی می شود، به طور جدی 

خودداری کنند.

نتیجه آزمایش: منفی یا  مثبت؟!
ایسنا: دکتر عبدالمجید خوشــنود، معاون دانشجویی دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی می گوید: هفته گذشته یکی از دانشجویان 
خوابگاهی این دانشگاه به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرد که 
نتیجه  آزمایش به کرونا منفی بود و حتی وی در شرف ترخیص 
بود، اما در آزمایش های بعدی در بیمارستان مسیح دانشوری، ابتالی 

وی مثبت اعالم شد و دانشجو در قرنطینه قرار گرفت.

ویدئوی فوت کارتن خواب ها قدیمی است
فارس: ســیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه کمبود 
جا برای پذیرش افــراد بی خانمان و کارتن خواب نداریم، گفت: 
ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شــده که حکایت از فوت 
تعــدادی کارتن خواب در پایتخت دارد، در حالی که این تصاویر 

مربوط به سال های گذشته است و ما آن را تأیید نمی کنیم.

این  هراس در جامعه تعجب برانگیز است
تسنیم: پروفسور علی کرمی، متخصص بیوتکنولوژی پزشکی 
گفت: از فرافکنی برخی رســانه های غربی به خصوص در فضای 
مجازی درباره کرونا، نگرانم. این هیاهو و هراس ایجاد شــده در 
جامعه تعجب برانگیز است.بنده اپیدمی های زیادی در دنیا در ۴۰ 
سال سابقه علمی خودم دیده ام و این کار هراس افکنی رسانه ای 

است و توصیه من این است که مردم نترسند.

خانه و خانواده                             

حاشیه های انتشار ویروس کرونا
سوءاستفاده برخی از تاالرهای 

عروسی برای فسخ قرارداد 
 تسنیم   برخــی از مدیران تاالرهای عروسی 
درزمینه درخواســت فســخ قرارداد برگزاری 

مراسم ازدواج و عروسی مقاومت می کنند!
در روزهای اخیر با دستور دستگاه های مسئول به 
منظور جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا 
بسیاری از فعالیت ها از جمله همایش ها، حضور 
در اجتماعات، مسابقات ورزشی و حتی مدارس 
استان های مختلف کشور تعطیل شده است.در 
همین حال برخــی از زوج های جوان نیز برای 
لغو برنامه مراسم عروســی خود در تاالرها اقدام 
کرده اند اما با مقاومت برخی از مدیران تاالرهای 
عروسی روبه رو شده اند.این در حالی است که در 
برخی شهرها و استان ها با دستور مراجع قضایی، 
برگزاری مراسم در تاالرهای عروسی نیز ممنوع 
شــده است، اما به دلیل اینکه این تصمیم ابالغ 
رســمی در سراسر کشور نشــده است، مدیران 
برخی از تاالرهای عروسی زوج های جوان را که 

درخواست لغو مراسم دارند، جریمه می کنند.

زیارت

سرپرست معاونت حج و عمره:
فرایند ثبت نام حج تمتع 

غیرحضوری انجام می شود
 مهر  سرپرســت معاونت حج و عمره سازمان 
حج و زیارت از غیرحضوری بودن فرایند ثبت نام 

حج تمتع ۹۹ خبر داد.
اکبر رضایی گفت: فرایند ثبت نام حج تمتع ۹۹ 
شامل انتخاب کاروان ها، ثبت نام و پرداخت قسط 
اول تشرف به صورت غیرحضوری و الکترونیکی 

انجام می گیرد.
سرپرســت معاونت حج و عمره سازمان حج و 
زیارت افزود: برای نام نویســی و انتخاب کاروان 
نیازی بــه مراجعه به دفاتر زیارتی نیســت و 
محدودیــت زمانی ارائه مدارک به مدیران برای 
قطعی کردن ثبت نام برداشته شده است و زائران 
می توانند بدون تجمع در دفاتر و به مرور زمان 
در روزهای پس از ثبت نام به دفتر مدیر کاروان 
مراجعه کرده و مدارک قید شده در اطالعیه را 
ارائه دهند. وی گفت:پیش نیاز نام نویســی در 
کاروان های حج تمتع سال آِینده، به روز رسانی و 
تکمیل اطالعات در سامانه این سازمان قرار دارد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون حقوقی ریاست جمهوری:
۲۶ درصد بخش  دولتی را زنان 

مدیریت می کنند
 فارس   معاون حقوقی ریاســت جمهوری از 
سهم ۲۶ درصدی بانوان در مدیریت بخش های 

دولتی خبر داد.
لعیا جنیدی ادامه داد: البته هدف گذاری برنامه 
برای سهم زنان در مدیریت بخش های دولتی 
۳۰ درصد بوده اســت و مســئوالن مربوط در 
سازمان امور اداری و استخدامی معتقد هستند 
به این هدف در کشور دست پیدا خواهیم کرد.

وی افزود: اما بــا این حال من معتقدم اگرچه 
تالش هایی که تاکنون برای رســیدن به سهم 
۲۶ درصدی زنان در مدیریت بخش های دولتی 
انجام شده بسیار خوب است، اما باید قدم های 

دیگری هم در این باره برداشته شود.
جنیدی گفت: معتقدم بایــد در کنار افزایش 
سهم زنان در پست های مدیریتی، برای ایجاد 
تنوع مدیریت در بخش های آموزشــی و غیر 
آموزشــی تالش کنیم تا به تنوع مناسبی در 

مدیریت زنان در کشور دست پیدا کنیم. 

فضای مجازی

شایعه یا واقعیت؟!
تصاویر تدفین مبتالیان به کرونا 

در ایران از کجا آمده؟
 باشگاه خبرنگاران جوان   به تازگی تصاویری 
بــا عنوان تدفین مبتالیان به کرونا در ایران در 
کانال های تلگرامی منتشــر شده است که به 
صحــت و ســقم آن می پردازیم.همان طور که 
پیش بینی می شــد، ویروس کرونا وارد کشور 
شــد و در چند روز گذشته ۱۲ قربانی  گرفت 
و ۶۴ نفر بــه این بیماری مبتال شــده اند. به 
محض اعالم ورود ویروس کرونا به کشور، بازار 
شایعه های فضای مجازی و دروغ پراکنی عده ای 
فرصت طلب برای موج ســواری بر امنیت روانی 
جامعه داغ شــد.به تازگــی تصاویری با عنوان 
تدفین مبتالیان به کرونا در ایران در کانال های 
تلگرامی منتشر شده و به شدت در حال دست 
به دست شدن است، اما در واقعیت این تصویر 
متعلق به خاکســپاری یک بیمار مبتال به تب 
کریمه کنگو در شهرستان مبارکه اصفهان است 
که سال ۹۶ به ثبت رسیده است و تصاویر آن 

در اینترنت موجود است.

آموزش

رئیس دانشگاه فرهنگیان:
دانشجو معلمانی که خوابگاه را 
ترک کردند، غیبت نمی خورند

 میزان  حســین خنیفر، رئیس دانشــگاه 
فرهنگیان درباره آخریــن وضعیت تعطیلی 
دانشگاه فرهنگیان و خوابگاه های دانشجویان 
این دانشــگاه گفــت: تصمیم گیــری برای 
تعطیلی دانشــگاه و خوابگاه های دانشجویان 
این دانشگاه وابسته به نظر شورای تأمین هر 
اســتان متشکل از استاندار و رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی است.
استان ها خودشــان تصمیم گیرنده هستند و 
تاکنون بیشــتر آن ها همه مراکز را تعطیل 
کرده انــد.وی گفت: تصمیم گیــری در این 
زمینه، چون تخصصی است به شورای تأمین 
استان ســپرده شــده که برای مقابله با آن 

سناریو های مختلفی چیده شده است.
رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان تصریح کرد: 
بیشــتر دانشجومعلمان ما خوابگاه ها را ترک 
هیچ  دانشــجومعلمان  این  بــرای  کرده اند. 

مشکلی از لحاظ غیبت پیش نمی آید.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 فاطمه ساعدی، پژوهشگر اجتماعی
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا حی یا قیوم

روسیه پیشنهادهای ترکیه درباره ادلب را نپذیرفت

سلطان در منگنه تزار
  جهان   ســخنگوی ریاســت جمهوری روسیه 
روز گذشــته از مخالفت مسکو با برگزاری نشست 
چهارجانبه بر سر موضوع ادلب خبر داد. به نوشته 
خبرگزاری »اینترفکس« دیمیتری پســکوف طی 
نشســت خبری در کرملین گفت روسیه در حال 
حاضر فعالیتی برای مشارکت در نشست چهارجانبه 
با آلمان، فرانســه و ترکیه دربــاره موضوع ادلب و 
سوریه ندارد. وی همچنین درباره اظهارات رجب 
طیــب اردوغان رئیس جمهور ترکیــه برای دیدار 
بــا »والدیمیر پوتین« همتای روســی خود گفت: 
»تماس هــای دوجانبه بین پوتیــن و اردوغان در 
حال حاضر مطرح نیست«. به نوشته وبگاه شبکه 
»الجزیره« ســخنگوی کرملین البتــه احتمال داد 
نشست چند جانبه ای درخصوص سوریه را در نظر 
بگیرند.پیش از این اردوغان در سخنانی با بیان اینکه 
اجماع نظری بین ترکیه و روسیه برای برگزاری این 
نشست چهارجانبه وجود ندارد، از سفر هیئت روسی 
به ترکیه برای گفت وگو درباره تحوالت ادلب خبر 
داده بود. بر این اساس، وی همچنین افزود احتمال 
دارد روز پنجم مارس )15 اسفند( با والدیمیر پوتین 

دیدار و درباره نقشه راه ادلب رایزنی کند.

 تأکید بر آزادسازی ادلب
پیشــتر روزنامه القدس العربی گزارش کرده بود 
روسیه پیشنهاد ترکیه برای خارج نگه داشتن شهر 

ادلب از دایره عملیات مبارزه با تروریســم ارتش 
سوریه را نیز قاطعانه رد کرده است. براساس این 
گزارش، درخواست اصلی ترکیه، باقی ماندن شهر 
ادلب خارج از دایــره نبرد نظامی بوده به طوری 
که درگیری ها تا شــهر سراقب متوقف شود و به 
باالتر از آن نرســد. اما نظامیان روس به خصوص 
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه قاطعانه با این 
پیشنهاد مخالفت کرده اند. منابع گفتند پس از 
رد این پیشنهاد، ترکیه پیشنهادی جایگزین داده 

مبنی بر اینکه شهر ادلب در کمربند 
امنیتی تحت نظارت گشــتی های 
مشترک روسیه و ترکیه قرار بگیرد، 
بدون اینکه نیروهای سوری دخالت 
کنند. ترکیه گفته، در مقابل، آنکارا 
هم توجهی به عملیات نظامی روسیه 
و ســوریه در جنوب اســتان ادلب 
نمی کند، جایی که شامل شهرهای 
اریحا، جسر الشغور، جبل الزاویه و 
به طور خودکار شامل بزرگراه حلب 
- الذقیه معروف به ام4 می شود، اما 
باز تیم مذاکره کننده روس این را هم 
رد و اصرار کرده موضوع شهر ادلب 
و جنوب استان دو موضوع جداگانه 
هســتند و نباید آن را یک موضوع 

قرار داد.

پس از گذشــت یک مــاه از موفقیت های ارتش 
ســوریه در استان های حلب و ادلب که منجر به 
آزادسازی بیش از ۷۰۰ کیلومتر مربع شد، ترکیه 
بــه عنوان کشــوری که از 
توافق های  امضاکننــدگان 
آستانه و ســوچی در مورد 
ســوریه بــوده و حامــی 
معارضان و گروه های مسلح 
به شمار می رود، برای جبران 
انتقــاد از عدم حمایت های 
خود از معارضان به اصطالح 
محور  در  دیــروز  میانه رو، 
کیلومتری   ۳۰( »نَیــرب« 
مرکز استان ادلب( دست به 
عملیاتی علیه ارتش سوریه 

زده است.
از  پــس  و  به تازگــی 
موفقیت های ارتش سوریه، 
مقام های ترکیه از جمله شخص اردوغان، سلطان 

ترکیه که به واسطه شکست سیاست خارجی آنکارا 
در ادلب با فشار زیادی در عرصه داخلی و خارجی 
مواجه هستند در ادامه پروپاگاندای خود تهدید به 
عملیات نظامی علیه ارتش سوریه در ادلب کرده 
است. روســیه به عنوان کشور ضامن توافق های 
آستانه و سوچی تأکید کرده است عملیات های 
اخیر ارتش سوریه پس از ناتوانی ترکیه در اجرای 
مفاد توافق سوچی بوده است و مسکو همچنان به 
حمایت های خود از دولت قانونی سوریه در جنگ 

علیه تروریسم ادامه می دهد.
گذشته از این، ترکیه و روسیه در نشست سوچی 
۲۰1۸ )شهری در ساحل شرقی دریای مدیترانه( 
نیز به طور ویژه در مورد اســتان ادلب به توافق 
رســیدند. ایجاد منطقه حائل برای اسکان افراد 
غیرنظامی و جدا کردن تروریست ها از معارضان 
از جمله توافق های ســوچی بود کــه ترکیه به 
عنوان رابط و حامی مخالفان دولت سوریه، تا به 
این لحظه اقدام به جداسازی مخالفان میانه رو از 

تروریست های حاضر در ادلب نکرده است.

۵۰ زخمی در حادثه زیرگیری 
با خودرو در آلمان

پرس تی وی: مسئوالن امنیتی آلمان اعالم 
کردنــد در حادثه برخورد عامدانــه خودرو با 
جمعیــت حاضــر در یک کارناوال در شــهر 
»ولکمارسن« 5۲ نفر زخمی شدند. 1۸ زخمی 
کودک هستند. به گفته پلیس آلمان، راننده ای 
۲۹ ساله خودروی خود را به کارناوالی در شهر 
ولکمارسن کوبید اما انگیزه وی از این کار هنوز 
مشخص نیست. حال حداقل 1۰ مصدوم وخیم 
گزارش شــده است.شاهدان می گویند به نظر 
می رسید شخص راننده، کودکان را هدف گرفته 
بود و با بیشــترین سرعت به سمت جمعیت 
رانندگی کرد. این حادثه در حالی روی می دهد 
که چهارشنبه گذشــته یک فرد با تیراندازی 
به ســوی دو قلیان سرا در شــهر فرانکفورت، 
دست کم 11 نفر را کشت. بیشتر کسانی که در 
این حادثه کشته شدند مسلمانانی بودند که به 

این کشور مهاجرت کرده بودند. 

افشای هزینه های میلیونی 
سعودی برای رأی آوری ترامپ

فارس: »اندی خواجه« سرمایه دار آمریکایی )با 
اصلیت لبنانی( مدعی شد دولت های سعودی 
و امارات ده ها میلیون دالر به طور غیرقانونی 
برای کارزار تبلیغاتی »ترامپ« در سال ۲۰1۶ 
هزینه کرده بودند. او به نشــریه »اسپکتاتور« 
آمریکا گفت فناوری خاصی را به »جرج نادر« 
تاجر لبنانی-آمریکایی و مشاور سابق »محمد 
بن زاید« ولیعهد امارات فروخته تا به وســیله 
آن هزینه کردهایی به ارزش میلیون ها دالر از 
سوی ریاض و ابوظبی را مخفی کرده و چنین 
وانمود کند که این کمک ها بســیار ناچیز و 
صرفاً برای کمک به شهروندان آمریکایی بوده 
است.سخنان »اندی خواجه« در حالی است که 
دادستانی آمریکا در اواخر سال گذشته میالدی 
هشــت نفر از جمله خــود وی و جرج نادر را 
به اعطای غیرقانونی ۳.5 میلیون دالر به کارزار 
انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰1۶ متهم کرد. جرج 
نادر به عنوان البیگر ریاض و ابوظبی در دولت 
ایاالت متحده و عضو کارزار فشــار حداکثری 
واشــنگتن علیه ایران شــناخته می شــود.

سیاستمدار صهیونیست:
 باید مقابل هر راکت

۵۰ فلسطینی کشته شود!
مشرق: رهبر یک حزب افراطی و راست گرا در 
فلسطین اشغالی خواستار دادن آزادی کامل 
به ارتش رژیم صهیونیســتی شد تا در مقابل 
هر راکت 5۰ فلسطینی را بکشند. »ایتمار بن 
غفیر« رهبر حزب »عوتسماه یهودیت« سپس 
ادامه داد: اســرائیلی ها در شهرک های مجاور 
غزه در تــرس زندگی می کنند و دولت آن ها 
را نمی بیند... آن ها اســرائیلی های درجه دوم 
هستند که زندگی خود را پس از یک شوک، 
دوباره احیا می کنند.تنش هفته جاری در غزه 
پس از آن افزایش یافت که رژیم صهیونیستی 
با حمله ای در دمشق، دو عضو جهاد اسالمی را 
به شهادت رساند. مقاومت فلسطین در واکنش 
به این اقدام تروریستی، روز دوشنبه چند راکت 
به سوی شهرک های صهیونیست  نشین اطراف 
نوار غزه شلیک و تهدید کرد در صورت هرگونه 
حماقت صهیونیست ها به آن پاسخ خواهد داد.

تداوم سنگ اندازی آمریکا 
هشدار درباره توطئه یانکی ها 

علیه دولت جدید عراق
ایرنا: نخســت وزیر مأمور تشکیل کابینه 
عراق هشدار داد نقشه ای وجود دارد برای 
اینکه جلسه رأی اعتماد به کابینه وی برگزار 
نشود. محمد توفیق عالوی تأکید کرد علت 
طراحی این نقشــه، جلوگیری از روی کار 
آمدن دولتی مستقل و پاکدست است. پیش 
از این نیز مختار الموسوی، نماینده پارلمان 
عراق از توطئه جدید آمریکا و اعراب، علیه 
کابینه عالوی خبــر داد. اخراج نظامیان 
آمریکایــی از عراق یکی از خواســته های 
مــردم از کابینــه جدید اســت، بنابراین 
آمریکا در تالش است با سنگ اندازی های 
خــود تا حــد ممکــن جلوی اســتقرار 
دولــت قدرتمند در این کشــور را بگیرد. 

 

همین روزها بناســت ترامپ در سفر آسیایی اش به قطر برود و در مقابل چشم 
رسانه های جهان و ده ها شخصیت برجسته کشورهای مختلف مدعو، توافق نامه 

صلح با طالبان را امضا کند.
آمریکایی ها برای راســتی آزمایی پایبندی طالبان به این توافق، درخواست یک 
دوره کاهش خشونت چند روزه را مطرح کردند. طالبان پذیرفت. اما در نخستین 
شــب آغاز این عهد، حمله هایی را علیه نیروهای ارتش افغانستان در استان بلخ 
انجــام داد. در روزهای بعد نیــز با این بهانه که این تعهد آن ها امضای صلح نامه 
نبوده، بلکه فقط عدم حمله به شــهرهای بزرگ، نیروهای خارجی، مراکز مهم 
تجمع و اســتقرار ارتش و موارد مشابه را در نظر داشته، یورش های متعددی را 
در غرب و شــمال افغانستان مرتکب شد که تاکنون ده ها کشته و زخمی بر جا 

گذاشته است. 
در آخرین موارد طالبان شهرســتانی در اســتان بدخشــان را تصــرف کرده، 
فرماندار شهرســتان »دره صوف« را ربوده و در استان بادغیس آشکارا وارد برخی 

شهرستان ها شد.
با وجود این عهدشــکنی تمام عیار طالبان، ترامپ که در نوبت پیشین امضای 
همین توافق نامه بر ســر کشته شدن تنها یک ســرباز آمریکایی، کل مذاکرات 
را تعطیل کرد، این بار بی توجه به این همه کشــتار، نوید داده که مقابل چشم 
جهانیان، توافق نامه صلح با طالبان را شخصاً امضا خواهد کرد. برای تمام ناظران 
مسائل منطقه، این رفتار رئیس جمهور لجوج آمریکا در مقابل یک گروه چریکی 
محدود به کوهستان های افغانستان که در لیست تروریستی کاخ سفید هم قرار 

دارد بسیار غیرمنتظره و عجیب می نماید. 
واشــنگتن که برای قدرت های بزرگ جهانی نظیر چین و روسیه شمشیر را از 
رو بسته، چطور در برابر طالبان چنین زانو زده و تمام کج رفتاری های طالبان را 
تحمــل می کند؟ ترامپ مدعی و مغرور که خود را رئیس جمهور قدرتمندترین 
کشــور دنیا می داند، از مقابل دوربین آمدن در کنار »انس حقانی« و چند زندانی 
سابق خود در گوانتانامو و امضای توافقی با آن ها جلوی چشم رسانه های جهان 
به دنبال چیست؟در افغانستان اما کسی به دنبال پاسخ این پرسش نیست. در کابل 
با وجود گذشــت بیش از پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز کشمکش 

بر سر نتایج آن ادامه دارد. 
کمیسیون انتخابات »اشرف غنی« را با کمتر از 51 درصد آرا برنده اعالم کرده، اما 
برخی از اعضای نهاد مربوط به رسیدگی به شکایات انتخاباتی برآنند که فیصله 
آن ها درباره ۸۰ هزار رأی که می باید باطل اعالم می شــده اعمال نگردیده و اگر 

چنین می شد انتخابات به دور دوم می رفت.
 اکثریــت نامزدهای انتخابات و رقبای آقای غنی، این نتیجه را نپذیرفته و آن را 
سرشار از تقلب خوانده اند. رقیب اصلی او یعنی »دکتر عبداهلل« اصوالً خود را برنده 
واقعی دانسته و همزمان اعالم دولت موازی و حتی تمام وزرای کابینه را معرفی 
کرده است. در برخی استان های شمال، مردم به حمایت از عبداهلل به مراکز دولتی 

هجوم برده و استانداران معرفی شده توسط او را به رسمیت شناخته اند.
 کشور دستخوش آشفتگی شده و روزانه صدها دیدار میان چهره های مختلف و 

بانفوذ انجام می شود تا بلکه کار از این باالتر نگیرد.
 در ایــن میان اما همزمان با نزدیک شــدن زمان انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا »زلمی خلیلزاد« نماینده واشــنگتن در مذاکرات با طالبان، در بدر با هر 
دو سوی دعوا جلســه می گذارد تا بلکه محفل امضای توافق صلح با طالبان در 
دوحه، آبرومندانه برگزار شود. معلوم نیست این صلح نامه مبهم و شتاب زده نیاز 
و خواســت طالبان است یا ترامپ یا اشرف غنی یا رقبایش یا مردم افغانستان یا 

همه آن ها و یا هیچ کدام!

 رئیس جمهور تونس در کنفرانس مطبوعاتی با امیر قطر:
فلسطین، قابل فروش نیست
 ایســنا  رئیس جمهــور تونــس در 
کنفرانس مطبوعاتی با امیر قطر ضمن 
مخالفت با توطئه آمریکایی معامله قرن 
اعالم کرد، فلســطین یــک تکه زمین 
یا باغ نیســت که تابع »قانون امالک و 
مستغالت« قرار گیرد و قابل فروش باشد 
و پایتخت آن جز قدس نیست. بر اساس 
گزارش »رأی الیوم« قیس سعید تأکید 

کرد، تا زمانی که ملت فلسطین تحت این ظلم قرار داشته باشند، مسئله فلسطین 
باقی خواهد ماند. سعید درباره بحران های شمال آفریقا نیز افزود: در نشست با امیر 
قطر درباره بحران لیبی و امکان برگزاری نشست دوم میان رؤسای قبایل صحبت 

شده تا گامی برای رسیده به راه حلی لیبیایی-لیبیایی باشد.
در این نشست امیر قطر هم روابط میان کشورش و تونس را محکم خواند و گفت: 
درباره پیشرفت روابط در زمینه های سرمایه گذاری، امنیت و دفاع صحبت کردیم 
و منتظر سفر قیس سعید به کشور دوم خود »قطر« هستیم. »تمیم بن حمد آل 
ثانی« در دومین سفر منطقه ای خود پس از اردن، به تونس رفته و با »قیس سعید« 

رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
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جوالن کرونا از شرق تا غرب منفور بزرگ با بحرانی شدن اوضاع افغانستان
آمریکا خواستار تعویق 

مراسم تحلیف »غنی« شد
نامه ۵4۰ نظامی رژیم 

صهیونیستی علیه  نتانیاهو
 مجلس و دادگاه های

 کره جنوبی تعطیل شدند
مهر: منابع آگاه می گویند واشــنگتن از 
ترس تأثیــر اختالفات بر رونــد صلح با 
طالبان، از اشرف غنی که پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوری افغانستان عنوان شده، 
خواســته اســت مراســم تحلیفش را از 
بیم درگیــری با عبداهلل عبــداهلل، رقیب 
انتخاباتی خود به تعویق بیندازد. گفتنی 
اســت، پس از اعالم شــدن نتیجه نهایی 
انتخابات افغانســتان )۲۹ بهمن( و اعالم 
پیروزی غنــی، عبداهلل عبداهلل این نتیجه 
را غیرقانونــی خواند و عنوان کرد او پیروز 
این انتخابات است و »حکومت همه شمول« 
تشکیل خواهد داد. قرار بود مراسم تحلیف 

غنی پنج روز آینده برگزار شود.

تســنیم: در آستانه ســومین انتخابات 
پارلمانی رژیم صهیونیستی در یک سال 
گذشــته، 54۰ افســر نظامی بازنشسته 
صهیونیســت در نامه ای سرگشــاده به 
»رؤوین ریولین« رئیس این رژیم خواستار 
ممانعت از نخست وزیری دوباره »بنیامین 
نتانیاهو« شدند. در این نامه که نمایندگان 
پارلمان این رژیم نیز خطاب قرار گرفته اند، 
آمده اســت »چطور ممکن اســت کسی 
که متهم به رشــوه خواری،  کالهبرداری و 
خیانت در امانت اســت کابینه را تشکیل 
دهد«. دادســتانی کل رژیم صهیونیستی 
چهار پرونده فســاد نتانیاهو را در دست 

بررسی دارد. 

فارس: دولت کــره جنوبی بــرای مهار 
ویروس مهلک کرونا، ساختمان مجلس و 
دادگاه های سراسر کشــور را به مدت 4۸ 
ساعت تعطیل کرد. به نوشته وبگاه »ایژین 
ریویو« این اقــدام دولت کره جنوبی برای 
مهار این ویروس اتخاذ شــده اســت. این 
در حالی است که در سوی دیگر عالم نیز 
رسانه های آمریکایی از درخواست بودجه 
۲.5 میلیارد دالری دولت دونالد ترامپ از 
کنگره به منظور مقابله با ویروس کرونا خبر 
دادند که با مقاومت  دموکرات ها مواجه شده 
اســت. همزمان در قاره سبز نیز مقام های 
اتریش و کرواســی روز سه شــنبه از ورود 
ویروس کرونا به کشورهای خود خبر دادند.

محمدحسین جعفریان

زیر آسمان کابل

 کارشناس ارشد مسائل افغانستان

فرا خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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 العالم  »حسنی مبارک« رئیس جمهور پیشین 
مصر که در سال ۲۰11 طی انقالب مردمی از 
قدرت کنار گذاشته شد، روز گذشته و در ۹۲ 
سالگی درگذشت. رسانه های مصری نزدیک به 
دولت این کشور از جمله وب سایت روزنامه 
»الیوم السابع« خبر درگذشت مبارک دیکتاتور 
مخلوع این کشــور را گــزارش کردند. طبق 
این گزارش دوســتان و نزدیکان »عالء« پسر 
مبارک در شبکه های اجتماعی در حال ارسال 
پیام های تسلیت به وی هستند در حالی که 
خانواده مبارک همچنان سکوت کرده و هنوز 
بیانیه رســمی درباره فوت او صادر نکرده اند. 
پیشتر عالء مبارک از وخامت حال پدرش در 
بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان ها 
خبر داده بود.حسنی مبارک ۲5 ژانویه ۲۰11 
پس از گســترش اعتراض های مردمی علیه 

رژیم دیکتاتــوری او مجبور به کناره گیری از 
قدرت شد و پس از آن به اتهام قتل انقالبیون، 
اختالس از بودجه ریاست جمهوری در قضیه 
کاخ های ریاســت جمهوری و دیگر اتهامات 
فســاد مالی راهی زندان شد. پس از روی کار 
آمدن »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر، 
دادگاه این کشور رأی به تبرئه مبارک از تمامی 
اتهام هایش داد و در نهایت مبارک از بیمارستان 
نظامــی آزاد شــده و به منزلش بازگشــت.

جهان: هند روز گذشــته و همزمان با ورود 
دونالد ترامپ به این کشور صحنه اعتراض هایی 
بود که هفت کشــته برجا گذاشت. یک مقام 
ارشــد هندی به »رویترز« خبر داد، در جریان 
درگیری های خشن حامیان و مخالفان قانون 
جنجالی اعطــای تابعیت هندی حداقل پنج 
نفر کشــته و ۹۰ تن زخمی شــدند. برخی 
دیگر از رســانه ها از کشته شدن هفت نفر در 
درگیری های دهلی نو پایتخت هند خبر دادند. 
از ســوی دیگر خبرگزاری فرانسه از برگزاری 
تظاهرات ضدآمریکایی در شــهر کلکته هند 
گزارش داد. بر اساس این گزارش، معترضان 
اقدام به آتــش زدن آدمک ترامــپ در این 
تظاهرات کرده اند.از زمان تصویب قانون جدید 
تابعیت هند در تاریخ بیستم آذر، تظاهرات و 
اعتراض ها علیه این قانون ادامه داشته است. 

منتقدان در اعتراض به این طرح اعتقاد دارند 
قانون شهروندی تبعیض علیه مسلمانان است 
و قانون اساسی هند را تضعیف می کند. رئیس 
جمهور آمریکا که در سفر به کشورهای دیگر 
بیــش از هر چیز به فکر فروش تســلیحات 
نظامی اســت اما بی اعتنا به این رخدادها به 
عنوان دستاورد خود از سفر به دهلی نو اعالم 
کرد که هند ۳ میلیارد دالر تسلیحات نظامی 

پیشرفته از آمریکا خواهد خرید.

هندمصر

۷ کشته؛ سوغات »دونالد« برای هندی هاپایان دیکتاتور
مردم کلکته آدمک ترامپ را به آتش کشیدند»حسنی مبارک«  رئیس جمهور مخلوع مصر درگذشت
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
 ــ﹥ ﹝ــ﹢اد او﹜﹫ــ﹥ ، ︵︊ــ﹫︑ دارد ا﹝ــ﹢ر

و ︑﹢زــ︹ ︾︢ای ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن 
 ︣﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝ــ︣︵ در﹎ــ︤ را از
دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀ــ︡ . ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٣٠١، از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝ــ﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆ــ︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ︫ــ︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ : ︫︨︣︐︀ن در﹎︤ 

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/١٢/۶ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/١٢/١۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/١٢/٢۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/١٢/٢۵ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
 ︹و ︑﹢ز و ︵︊ــ ﹤﹫︑ ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر︷﹡

︾ــ︢ای ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ام ا﹜︊﹠﹫ــ﹟ (س)را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م 
.︡︀﹝﹡ ــ︣ دو﹜︐﹩ وا﹎ــ︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ــ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞
﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٢٩٨، از در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ 
️ ﹨︀، از  ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤ارا
︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼١٫٢۶٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ : ﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

︠﹫︀︋︀ن آ️ ا...١۶ ️︖︋ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/١٢/۶ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/١٢/١٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/١٢/٢٢
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/١٢/٢۴ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︨ــ﹢اری ر﹡﹢ ︑﹠︡ر ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای 
 7702035322D073636 ﹝︡ل ٨٧ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ﹉﹫﹛︀︐﹞
ــ﹞︀ره  ــ﹥︫   ︋NAALSRALD9A040757 ﹩︀︨ــ ــ﹞︀ره︫  و︫ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩٧۵ ن ۴٩ اــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝︖﹫︡ ︗﹢ادی 

﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ 
اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ٧١ ﹇﹛ (در 

﹞︀ره ︔︊️ ٨۴١٧  ︫﹤ ︀ل ︑︭﹀﹫﹥)︋ 
 ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋ ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︉﹢︭︑ و ﹜﹫﹝︭︑ ︣︋︀﹠︋
از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻ــ﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر راس ︨ــ︀︻️ ١٩ روز 
 ﹏د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ ︀ ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/١٨︋ 
﹋﹥ در ﹝﹏ ︎︣وژه وا﹇︹ در ﹇﹛، ︎︣د︧ــ︀ن، ︋﹙﹢ار 
 ،A ک﹢﹚ ︋︭﹫ــ︣ت، ﹋﹢ــ﹥۴، ﹝︖︐﹞︹ ︗﹢ادا﹐﹞ــ﹥،︋ 
وا٣١︡ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹫︡. 
︲﹞﹠ــ︀ ﹨ــ︣ ــ﹉ از ا︻︱︀ء ︗ــ️ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه 
︑ــ︀م ا﹐︠︐﹫ــ︀ر / و﹋﹫ــ﹏ ︠ــ﹢د ︋﹞﹠︷﹢ر ︱ــ﹢ر در 
︗﹙︧ــ﹥ ﹁ــ﹢ق ا﹜︢﹋︣ و ا︻﹞ــ︀ل رای ﹝﹫︀︊︧ــ︐﹩ ︋﹥ 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر (︡ه﹠︀﹝﹡ ــ﹢ و︱︻)︣﹍︡﹊ ا︑﹀︀ق
٩٨/١٢/١٧ ︋ــ﹥ ﹝ــ﹏ ︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑ــ︀ ︎︦ از 
ا︣از ﹨﹢ــ️ و ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝ــ﹥، ور﹇﹥ ورود ︋﹥ 

︗﹙︧﹥ ︗︀﹝﹡ ️﹠︡ه ︻︱﹢ ︮︀در ︫﹢د.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

︣ ا﹝︣ ︑︭﹀﹫﹥ ١-ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣︋ 
︀ل ٩٧  ︨﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢  ︮︉﹢︭︑ ٢-︵︣ح و

٣-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨
۴-︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︻︱︀ی ︋︡﹨﹊︀ر

ع ۹
۸۱
۵۲
۰۲

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︎︥و ۴٠۵ ﹝︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ ﹡﹢ک 
﹞︀ره  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٩٩ل۶٧ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤ ﹝︡ادی︋ 
﹝﹢︑﹢ر 12483146205 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 83301552 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛ ︨ــ︀﹇﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

,ع
۹۸
۱۵
۲۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣︙﹚و ︡︣  ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

/ع
۹۸
۱۵
۱۴
۷

اداره كل بهزيسـتى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد 
۵٠٠ د︨ــ︐﹍︀ه و﹙︙︣ ︋︤ر﹎︧ــ︀ل را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۵٠٠ د︨︐﹍︀ه و﹙︙︣ ︋︤ر﹎︧︀ل

*مهلت دريافت اسناد مناقصه:
از ︑︀رــ درج آ﹎ــ﹩ ︑ــ︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ 

٩٨/١٢/١٢
*آدرس دريافت اسناد مناقصه:

setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨)️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀︨

*مهلت تسليم اسناد مناقصه:
︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٢۴

*آدرس تسليم اسناد مناقصه:
setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀︨

*تاريخ بازگشايى پاكات:
︨︀︻️ ١٢ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٢/٢۵

*︑︀ر ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪ــ﹠︀د ︨ــ﹥ ﹝︀ه ︎︦ از ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

 اداره ا﹝﹢ر ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ﹝︤︋ ﹩︨︡﹠︧︐﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩: ٧٨٠٩٣٧  م ا﹜︿:٩٣۴۶

پیشتر القدس 
العربی گزارش 
کرده بود روسیه 
پیشنهاد ترکیه برای 
خارج نگه داشتن 
شهر ادلب از دایره 
عملیات مبارزه با 
تروریسم ارتش 
سوریه را نیز قاطعانه 
رد کرده است

بــــــــرش

چهره

آیا »ترامپ« با »طالبان« معامله کرده است؟

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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